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 מונח

תכנית מתאר ארצית משולבת  - 35תמ"א 
  לבנייה, לפיתוח ולשימור 

 הגדרה
עד שנת  עקרונות הפיתוח והבנייה בישראללהגדיר את  שנועדה היא תכנית מתאר ארצית 35תמ"א 

התשתית הרעיונית שהותוותה במסמך  עלו 31תמ"א מ נשענת על לקחים שהופקו התכנית 2020.1
  2".2020"ישראל 

 הקשר
היא  3.של שטח המדינה כולההפיסי הקובעת את התכנון היא תכנית )תמ"א( מתאר ארצית תכנית 

הקרקע ולשימושיה, לתשתיות במרחב, לשימור קרקע ואתרים  יכוללת בין השאר התייחסות לייעוד
את מנחות  ניהן,יב 35, ותמ"א תות המתאר הארציותכני ולפיתוח עתידי על בסיס תחזיות דמוגרפיות.

 בהקשר של פיתוח אזורי. 35של תמ"א חשיבותה  מכאן .בכל הרמותתכניות המתאר 

 מטרות ויישום
היא לאזן בין צרכי הפיתוח של מדינת ישראל לבין הרצון לשמור  35מטרתה העיקרית של תמ"א 

התכנית שטחים פתוחים ושטחים בעלי ערכי טבע ונוף מיוחדים לטובת תושבי המדינה ודורות העתיד. 
הוא פיזור  התוההיגיון המנחה אשל פיתוח עירוני לשטחים פתוחים. על כן,  'גלישה'למנוע שואפת 

 .בתוך או בצמוד למרכזים עירוניים קיימים - מתן עדיפות לפיתוח צמוד דופן. כלומר מרוכז

מגדירה  התכנית הם מתאפשרים היקפי פיתוח שונים.שבלמרחבים התכנית מחלקת את המדינה 
הם מתקיימת חציצה של יאשר בינ ,)ת"א, ירושלים, חיפה ובאר שבע( מטרופוליניםמרכזים ארבעה 

הם מרחבים  –חופי ומרקם מור ישמרקמי כפרי, מרקם  –אלה מרקמים עירוניים. -לאמרקמים 
  .בהתאם למאפייניהם משתנותה ת שימורורמזוכים לש

בעזרת יישום עקרונות התכנון ארוכת טווח. היא מבקשת להבטיח את היא  35תמ"א ראייתה של 
 מאפשרת התמ"א גמישות תכנונית מסוימת באמצעות, עם זאת 4.מיםשורה של אמצעי מדיניות משלי

   .אחת לארבע שניםה ון ובקרשל עדכמנגנון 

 

 סוף.

                                                 
 בנושא. 27.11.05מיום   4467ר' החלטת ממשלה מס'    1
מומחים  תכנית אב לישראל בשנות האלפיים הוא מסמך אשר נכתב בשנות התשעים על ידי צוות – 2020ישראל   2

 ברשות אדר' אדם מזור. 
 , פרק ג', סימן א' וסימן ב'.1965-ר' חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה   3
הגליל והעיר , הנגבמתן עדיפות לפיתוח חברתית, -מדיניות כלכליתהתווית בין השאר אמצעי המדיניות כוללים   4

 חיזוק שיתוף הפעולה בין רשויות ועוד. ,ירושלים
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