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1 2048   
)מליונים( 2048)מליונים( 2010

בין הירדן 
לים        

)ר"קמ 28,200-כ(

12.5-13.520-28

בישראל  
)ר"קמ 22,000-כ(

811-16.4

מבקשי מקלט ושוהים שאינם חוקיים  , התחזיות אינן כוללות עובדים זרים. אחרים. 2009-2059תחזיות אוכלוסיה לישראל –ס"למ: מקור * 

סביבה  
קרובה  



  צפוי להתגורר במטרופולין תל אביב  ) בקרוב(אחד מתוך כל שני ישראלים , 2048בשנת
  במטרופולינים האחרים  תל אביב אל מול הטרוגניות חזויה הומוגניות במטרופולין
 מעמדיות ודתיות, תתעצם המגמה של קיטוב מרחבי המתארגן על פי חלוקות אתניות
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תחזיות  
אוכלוסיה

2048 *
)מליונים(

יהודים  
ואחרים ללא  

חרדים  
/%)מליונים(

חרדים
/%)מליונים(

ערבים
/%)מליונים(

13.87.43.13.3ישראל

  מטרופולין
תל אביב

6.36**90%5%5%

7.4424%36%40%אחר

הרכב ופריסה? עבור מי אנו מתכננים 

א באספקלריה הארצית "ת, ) 2008-2011( 35א  "עדכון תמ–אמנון פרנקל . 2009-2059חלופה בינונית תחזיות אוכלוסיה לישראל –ס "למ: מקור 
מבקשי מקלט ושוהים שאינם חוקיים   , התחזיות אינן כוללות עובדים זרים).        * 2012( והמטרופולינית

%% %

ישראל

:   35א "השונה מן היעדים הנורמטיביים של תמ, פ תחזית המשך מגמות"ע**



   אלו יגדילו את הקבוצות                           הדומיננטיות בכל      : באר שבע רגישים במיוחד לתחזיות הקיצון ' תל אביב ומטרו' מטרו
מרחב ויחריפו את הפער החברתי וכלכלי הגדול ממילא  

 6-10א באשכול "מטרופולין ת' מאוכ 90%, 2010 -ב: נדרש שינוי מגמה  vs 90% 1-5ש באשכול "מטרופולין                ב' מאוכ  
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תחזיות  מטרופולין                              

אוכלוסיה
2048 *

חלופה  –מליונים (
)בינונית 

%)(ערבים %)(יהודים 

955**6.36תל אביב
7525 1.65ירושלים
45 2.855חיפה

1.34060באר שבע
1.75050אחר

קיטוב מרחבי

א באספקלריה הארצית "ת, ) 2008-2011( 35א  "עדכון תמ–אמנון פרנקל . 2009-2059חלופה בינונית תחזיות אוכלוסיה לישראל  –ס "למ: מקור * 
מבקשי מקלט ושוהים שאינם חוקיים   , התחזיות אינן כוללות עובדים זרים). 2012( והמטרופולינית

%

%

%

מטרופולינים

:   35א "השונה מן היעדים הנורמטיביים של תמ, פ תחזית המשך מגמות"ע**



  של קרקע  " מלאי קשיח. "הגדרת גבולות גזרה ברורים לפיתוח -וודאות משקית
  האם נדרשת חריגה מגבולות המרקמים העירוניים ?

4 פוטנציאל פיתוח במרקמים עירוניים

הנחות עבודה של צוות המעקב ובקרה. ** 35א  "חות צוות מעקב ובקרה תמ"דו: מקור * 

מטרופולין  
תל אביב  

2010

:  שטח המטרופולין
 1,500

אלפי דונמים

:  חופי וכפרי, שטח מרקם שמור משולב
 900

:שטח מרקמים עירוניים
600

:שטח בנוי במרקמים העירוניים

300
     : פוטנציאל לבינוי נוסף 

150



 העירונית צפויה להכפיל את עצמה האוכלוסיה
  יידרשו פי שנים ויותר דירות מאלה הקיימות 2050בשנת )  'חד הוריות וכו, הקטנת משק בית(בהנחה של המשך מגמות
  בלבד 40%תוך הרחבת השטח הבנוי ב , ואף יותר 50%הרוויה משמעותית תאפשר הגדלת הצפיפות ב

5 ? היכן יגורו : מרקמים עירוניים 

אומדנים  ( 20102048מרקמים עירוניים
 ס"למותחזיות 
)בינוניות 

אוכלוסיה עירונית 
)מליונים(

3.16

*ויותר 970,0002,200,000ד  "יח
' ??  ד* 420,000'ד 300,000)עירוני ואחר(רקמה בנויה

)50%( + 12,00017,000ר"קמ/  נפש
)בשנה ד"יח 15,000(ומהשימושים הנוספים יבנו ברקמה הבנויה ) ד"יח 600,000 -כ(מהדירות הנוספות  50%:  יעד שאפתני *

הנחות עבודה של צוות המעקב ובקרה. 35א  "חות צוות מעקב ובקרה תמ"דו: מקור 

%

מטרופולין  
תל אביב

:   35א "השונה מן היעדים הנורמטיביים של תמ, פ תחזית המשך מגמות"ע*



הצטופפות תוך התפשטות מרחבית והרווית המרקם הבנוי גם יחד 

• The book puts into question the familiar 
Containment Paradigm, typically decried as sprawl.
• In its place Shlomo Angel proposes to revive an 
alternative Making Room Paradigm that seeks to 
come to terms with the expected expansion of cities

הרווית המרקם הבנוי  VS 6התפשטות מרחבית

שעור  199820032007
הצטופפות  

1998-2007
10,14210,62811,1009.4%

)ר"קמ/ נפש (צפיפות מגורים בישובי המרקמים העירוניים  -מטרופולין תל אביב 
  



 מועצות אזוריות ואזורים מעורבים, חמישה מליון איש צפויים להתגורר בערים
 בצפון הנגב תבחן מדינת ישראל

חדשות ותיקות

אזורים מעורבים

ערים -
מועצות אזוריות -
אזורים מעורבים בדגש על הגליל וצפון הנגב -
חינוך ומגורי קבע לאזרחי המדינה                                      , תעסוקה -צפון הנגב  -

נפש 800,000-לכ" סל קליטה: "הבדואים 

בהתהוות

"קרן אברהם"פרסומים שונים של: מקור   

7
עיר ואזור



  ערים נכות". מעירוניותןרב הערים בישראל רחוקות , "העירוניות נדת'אג"מבחינתם של מקדמי“
  סדר יום תיכוני הדוחה שיפוטיות פטרנאליסטית והמבקש להבין עירוניות כפי שהיא                            בכל עיר בישראל   -ערי ביניים

בערי להתגורר צפויים המדינה מתושבי שליש  
 אלף 250- ל 50 בין תאכלסנה אשר ערים( ביניים
  . )נפשות

הרבה ותרומתן הדמוגרפית חשיבותן למרות  
 להתייחסות זוכות הן ,בישראל העירוניים לחיים
 .מועטה

2/2013בר אילן . לחקר ערים מסדר שני בישראל : להחזיר את האמצע למרכז"כנם : מקור 

8
תכנון  

ערי תיכון



  צפיפות מגדירה ומציפה קונפליקטים .
  קונפליקט דורש ניהול וגישור

& RESILIENT CITY
9 תכנון המרחב וניהולו

http://www‐03.ibm.com/innovation/us/thesmartercity/

המהפכה הטכנולוגית תחלחל להרכב צוותי התכנון ולשיח התכנוני  .
תאפשר יצירת רשתות ניהוליות הנותנות מענה לצרכים בצורה אפקטיבית בזמן אמת

תכנון  
הכרך

SMART CITY



 אופק לפריפריה בכלל ולבאר שבע
ובנותיה בפרט

  מינוף ההצטופפות במרכז כאמצעי
להתחדשות עירונית וליצירת דיור  

בר השגה
  קיבוע גבולות המרקמים עירוניים

כאמצעי למיתון קונפליקטים במרכז  
הארץ

מגוון סוגי ישובים ודגמי עירוניות
  בחירת שיטת ארגון וניהול המרחב

פ מידת התאמתה ליעדים לעיל"ע

31א "תמ
1993

35א "תמ
2005

2020ישראל 
1997

תכנית שרון
1951
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התכנון"בין מדיניות ממשלתית לבין מדיניות  דיסונס  ."
 תכנון  ותוצריו סוללת דרכים עוקפות התכנון ממשלתית  על ביקורת
2048 לבין המדינה , קוו חדש בין האוטונומיה המסורתית והסמכות המדעית של התכנון-נדרש סטאטוס .

2048ישראל 2048ישראל 2048ישראל 

עיקרים 5
תכנון  

המדינה


