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 ניתאודות התכ

 

 
הייתה  תכנית ,  )שאחראי  על  הכנתה  על  ש�  משרד  האדריכלי�,  "תכנית  ספדי  ("תכנית  מערב  ירושלי�

התכנית  הוכנה  בעקבות  סיפוח  שטחי�  נרחבי�   .פיתוח  גרנדיוזית  באזורי�  רגישי�  שממערב  לירושלי�

). של  פאריסכשטחה  (  דונ�  #126,000ושטחה  גדל  ל,    דונ�  ממערב  לעיר15,500  סופחו  1992בשנת  :  לעיר

נו%  וערכי ,  המיועדי�  ברוב�  לשימור  טבע,  השטחי�  שסופחו  ה�  בעיקר�  שטחי�  פתוחי�  בהרי  ירושלי�

  במסמ'  הסיפוח .ולשימושי  נופש  ופנאי  לאוכלוסיית  מרכז  האר&,  מורשת  בדרגת  שימור  גבוהה  ביותר

ל  הקרקעי  הקיי� נקבע  כי  תכניות  הבנייה  למגורי�  בשטח  המסופח  יאושרו  רק  לאחר  מיצוי  הפוטנציא

. ועל  פי  הנחיות  וועדת  מעקב  מיוחדת,  )גבול  הבינוי  הנוכחי(למטרה  זו  בגבולות  העיר  שלפני  הסיפוח  

אי(  יותר  עתודות  קרקע  לבנייה  בתוככי   הייתה  שמוטיבציה  לבנייה  ממערב  לעיר  לדברי  מקדמי  התכניתה

ועניינה  הקמת ,  ל  אביבעל  שטח  שגודלו  כמעט  מחצית  שטחה  של  תהשתרעה    תוכנית  ספדי.  ירושלי�

וכ(  מערכת  כבישי�  וגשרי�  מסועפת  על ,  ר  של  שטחי  תעסוקה"  יחידות  דיור  וחצי  מיליו(  מ20,000

 .לבירהפתוחי� שממערב הרכסי� ה

 
 נופי הר חרת ועמק בית זית
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 520,  הר  חרת  יחידות  דיור  ב7420,  )בעמק  הארזי�  (במצפה  נפתוח  יחידות  דיור  2000  :תכניות  הבניה

בעיקר ,  ר  שטחי  תעסוקה"  מ500,000מעל  ,   רכס  לב(  יחידות  דיור  ב10460,  מורדות  הר  אורהות  דיור  ביחיד

 . בשטח מחצבת הקסטל בהר חרת

  מסיבוב  מוצא  בנחל  שורק  ועד  לנחל #  ושורת  מחלפיו  וגשריו  כביש  הטבעת  המערבי :תשתית  כבישי�

 #  39כביש  ,  )בסלילה(  בעמק  הארזי�  #  9כביש  ,    מסיבוב  מוצא  לרמת  בית  הכר�#  16כביש  ,  רפאי�  בדרו�

 . רוחב בעמק רפאי�כביש

דיור   יחידות  800,  )ח  הדסה  עי(  כר�"סביב  בי  (  יחידות  דיור  ברמת  הדסה2000  #  למעלה  מ:תכניות  נוספות

 .שלא נכללו בתכנית הנוכחית, )בעמק הארזי� (בגבעות עלונה
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  הרשות לפיתוח ירושלי�–הדמיות פרוייקטי הבינוי 

 
  החברה להגנת הטבע–הדמיית התוואי המתוכנ� של כביש הטבעת המערבי 

 



5 

  החברה להגנת הטבע–הדמיות של ההשלכות הנופיות של פרוייקטי הבינוי 

 

 

 
 )מבט מכיוו� שכונת עי� כר� בירושלי�(הר חרת ורמת הדסה לפני ועל פי התכנית 
 

 

 
 

 

 

 
 )מבט מדרו� לעי� חנדק (הדסה והר חרת לפני ועל פי התכנית, הר אורה
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 הנימוקי� נגד פיתוח בהרי� שממערב לירושלי�

 

 נימוקי� סביבתיי�

 
  ההררהפחתה בכמות מי הגשמי� החודרי� לאקוויפ

מאגר  מי�  זה  הוא .  אזור  הבינוי  המתוכנ(  נמצא  מעל  סלעי  חבורת  יהודה  המכילי�  את  אקוויפר  ההר

יו(  מטר  מעוקב  לשנה  ועדי(  קיי�  פוטנציאל  נוס% מל  600  #האקוויפר  כולו  מספק  כ.  החשוב  בישראל

.   אקוויפר  ההר  מתחלק  למספר  אגני�.בישראלהמי�  כמות  זאת  מהווה  כשליש  מצריכת  .  מנוצל#בלתי

המתנקז  לכוו( "  תניני�#אקוויפר  ירקו("אג(  מזרחי  המתנקז  לכוו(  י�  המלח  ואג(  מערבי  הנקרא  

הגבול  בי( .  יר  ביותר  במי  תהו�  באקוויפר  ההראקוויפר  ירקו(  תניני�  הוא  האג(  העש.  שפלת  החו%

כלומר  הבינוי .  האגני�  עובר  מערבית  לירושלי�  בדיוק  באזור  המיועד  לבניה  במסגרת  תוכנית  ספדי

 .  אג( ירקו( תניני�#ישפיע לרעה בעיקר על אג( מי התהו� החשוב ביותר 

, ק  זמ(  מצומצ�  יחסיתהיות  שבאקלי�  י�  תיכוני  מרבית  הגשמי�  יורדי�  בעוצמות  גבוהות  ובפר

הקרקע  והסלעי�  שמתחתיה  חייבי�  להיות  מסוגלי�  להחדיר  כמויות  מי�  גדולות  בפרקי  זמ(  קצרי� 

קצב  החלחול  של  מי�  דר'  סלעי .  על  מנת  שהמי�  יוכלו  להגיע  ולמלא  את  האקוויפר  שבתת  הקרקע

עקב .    רידת  הגש�חבורת  יהודה  גבוה  יחסית  ומאפשר  למי�  להגיע  לאקוויפר  זמ(  קצר  יחסית  אחרי  י

הבינוי  ורשת  הכבישי�  הנגזרת  ממנו  ישתנו  פני  השטח  באזור  ותפגע  יכולת  החלחול  של  מי  הגש�  על 

אמנ�  יש  פתרונות  הנדסיי�  חלקיי�  לבעיה .  פני  שטחי�  נרחבי�  לדורות  ובצורה  שאינה  ניתנת  לתיקו(

  את  מי  השטח  ויאפשרו זאת  הכוללי�  בי(  היתר  הקצאת  אזורי�  בצידי  כבישי�  ובלב  השכונות  שינקזו

התחייבות ,  מחייבי�  השקעה  כספית  בזמ(  הבניה,  אול�  הפתרונות  הללו  קצרי  טווח,  חלחול  מהיר

. ומגורי�,  אזורי  מסחר,  כספית  לתמיד  וכ(  תחזוקה  שוטפת  למניעת  חדירת  מזהמי�  מאות�  כבישי�

 .ות אינ( ברורות בעול� והמסקנייש לציי( ששיטות להגברת חלחול עירוני הינ( רק בשלב ניסיונ

 

 זיהו� המי� החודרי� לאקוויפר

הבינוי  המתוכנ(  במערב  ירושלי�  עלול .  מי  אקוויפר  ההר  ה�  המי�  באיכות  הטובה  ביותר  בישראל

למרות  כל  האמצעי�  שינקטו  שמיועדי�  לשפר  את  קצב  חדירת  המי�  לאקוויפר .  לפגוע  באיכות  המי�

צב  החלחול  המהיר  יחסית  של  סלעי  חבורת  יהודה ק,  למעשה.  הפגיעה  באיכות  המי�  היא  בלתי  נמנעת

מרבית  הסינו(  של  מזהמי�  בהרי  יהודה  נעשה  בתו' .  הופ'  אות�  למסננת  לא  יעילה  למזהמי�

בינוי  וסלילת  כבישי�  מאסיבית  תפגע  בקרקע  וביכולתה  לספוח .    הקרקעות  המתפתחות  מעל  הסלעי�

י�  באזור  יהוו  מקור  נכבד  של  מזהמי� הכבישי�  הרבי�  ושטחי  התעשייה  המתוכננ,  בנוס%.    מזהמי�
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ראוי  לציי(  שמקורות  המי�  האחרי�  של .  חומרי  דישו(  והדברה  ועוד,  מתכות  רעילות,  כגו(  שמני�

יפר ואקואיכות  מי  .  הכנרת  ואקוויפר  החו%  נמצאי�  במצב  קשה  הרבה  יותר  מאקוויפר  ההר,  ישראל

ת  המזוהמי�  יחסית  ע�  מי אפשרת  לחברת  מקורות  למהול  את  המי�  של  המקורוטובה  מהההר  

 . אקוויפר ההר על מנת לעמוד בסטנדרטי� למי שתייה וחקלאות

 

 הגברת הנגר העילי והסכנה לשיטפונות בערוצי נחל

או  עקב  סתימת  אזורי  ההחדרה (כמויות  המי�  שלא  יחלחלו  לתת  הקרקע  עקב  הבינוי  המתוכנ(  

הגברת  הזרימה .      שורק  ונחל  רפאי�בעיקר  במורד  נחל,  יגבירו  את  הזרימה  על  פני  השטח)  שיוקצו

במיוחד  ראוי  לציי( .  העילית  תגדיל  את  ההיתכנות  לשיטפונות  ולהרס  כבישי�  ותשתיות  במורד  הזר�

.  את  הנזק  הצפוי  למכו(  לטיהור  שפכי�  של  נחל  שורק  ולקו  הרכבת  העובר  בנחל  רפאי�  ובנחל  שורק

בסח%  בעקבות  שיטפונות  והפסיק בשני�  האחרונות  היו  מספר  מקרי�  בה�  מכו(  השפכי�  התמלא  

כאשר  הבינוי ,  תופעות  כאלה  וא%  תופעות  חמורות  יותר  יהיו  תדירות.    את  פעילותו  באופ(  זמני

 . המתוכנ( בתוכנית ספדי יגביר את הנגר העילי

 

 פגיעה במיני צמחי� ובעלי חיי� ייחודיי� לאזור

רה  שבצפו(  ועד  אזור  להב הרי  יהודה  ה�  חלק  ממערכת  אקולוגית  ייחודית  המשתרעת  מהר  כפי

תיכוניי� #  י�צמחי�  ובעלי  חיי�מ  דרו�  חל  שנוי  בצומח  של  הרי  יהודה  #  לאור'  הציר  צפו(  .  בדרו�

  בסכנת 2,    נדירי�9,    מוגני�39(  מיני  צמחי�  #280באזור  ירושלי�  בלבד  נצפו  כ.  עד  למדבריי�ו

  כזה  של  תנאי�  אקלימיי� רצ%.    מיני  ציפורי�  שרוב�  מוגני�  וחלק�  בסכנת  הכחדה#78ו)  הכחדה

אחד  התנאי� .    הנמצא  בדרגת  השימור  הנוכחית  של  הרי  יהודה  הוא  ייחודי  ג�  בקנה  מידה  עולמי

החשובי�  ביותר  לשימור  מגוו(  כזה  של  צמחי�  ובעלי  חיי�  הוא  קיו�  רצ%  של  שטחי�  פתוחי� 

פרדה  המהווה צור'  זה  יל'  ויחרי%  ע�  השלמתה  של  גדר  הה.  המאפשר  קשר  בי(  אוכלוסיות  שונות

רצ%  הייחודי  של  הרי  יהודה  מצפו( רבות  ל  התור�מסדרו(  אקולוגי  נחל  שורק  מהווה  .  מכשול  אקולוגי

לנחל  רפאי�  יש  ער'  רב  כמסדרו(  אקולוגי  שמאפשר  קשר  בי(  אוכלוסיות  שנמצאות  בשטחי� .  לדרו�

האקולוגית הרוס  את  המערכת    מאיימות  לתתכניה.  הפתוחי�  בתו'  העיר  לאלה  שנמצאות  מחוצה  לה

 .הייחודית הזאת
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 בצביו� הנו� העוט� את העיר ובאתרי� היסטוריי� וארכיאולוגיי�, פגיעה בנו� של הרי יהודה

המרחב )  1:  (זאת  משורה  ארוכה  של  טעמי�.  תל  אביבלמרחב  שבי(  ירושלי�  ישנה  חשיבות  עליונה  ל

הטבע ,  ערכי  הנו%)  2(.  ירושלי�  והדרו�,    ריאה  ירוקה  עיקרית  לתושבי  מרכז  האר&אמור  להוות

) 4  (.כמרחב  נופש  ברמה  הארציתהמרחב  אמור  לתפקד  )  3.  (  כא(  בעצמה  גבוההמרוכזי�והמורשת  

המדרונות .    מבחינה  נופיתלירושלי�"  שער  כניסה"מצפה  נפתוח  ועמק  בית  זית  מהווי�  ,  עמק  הארזי�

כור  כי    סלילת ראוי  לז,    בנוס%.שמסביב  לירושלי�בראשית  ה  נופיה�  חלק  מהמכוסי�  בטרסות  

הכבישי�  המאסיבית  תחייב  הקמת  גשרי�  וסוללות  עפר  שיפגעו  קשות  ג�  באזורי�  שמסביב  לאזור 

הבינוי  המיועד  יגרו�  לירידה  בכוח  המשיכה  של  האזורי�  הסמוכי�  בגלל  המפגעי� ,  לאור  זאת.  הבנוי

  שייפגעו  על  ידי האזור  המיועד  לבנוי  במסגרת  תוכנית  ספדי  מכיל  אתרי�  רבי�.    והמטרדי�  הצפויי�

  לאור'  ציר  זה  השתמר  הנו% #  חשיבות  מיוחדתהיא  בעלת  כניסה  אל  העיר  מכיוו(  נחל  ה)  1.  (התוכנית

פגיעה  קשה נחל  התוכניות  הבינוי  משני  צידיו  של  לכ(  יש  ב.  מסורתי  של  הרי  יהודהההטבעי  והחקלאי  

  היוצר בית  זיתמוק�  סכר  בנחל  שורק  מ)  2  (.במרק�  האיכותי  והחשוב  ביותר  של  אזור  מערב  ירושלי�

הנחל .  הינו  יובל  קט(שנחל  במורדות  הר  חרת  נמצא  )  3.  (אג�  עונתי  ייחודי  בכל  תחו�  הרי  יהודה

מהאפיק  העיקרי  של  נחל מוסתר  מעיני  הצופה  מירושלי�  מערבה  על  ידי  שלוחה  המפרידה  את  הנחל  

בנחל .    יוצא  דופ(ופ(שמורי�  בא,  נו%  ושרידי�  חקלאיי�  עתיקי�,  הנחל  עשיר  בערכי  טבע.  שורק

כרמי  זיתי� ,    מערכת  שומרות  וגדרות,מטופח  ג�  היו�שחלק(  השתמרו  מדרגות  חקלאיות  מסורתיות  

צומח  י�  תיכוני  טבעי  עשיר בנחל  נית(  למצוא  ,    כמו  כ(.)יבש  בשני�  האחרונות  (ושקדי�  בוגרי�  ומעיי(

  כשמשני  עבריו  נמשכות   דרמטי  ו%  יוצר  ננחל  רפאי�)  4(.  ומפותח  הכולל    עצי  אלו(  בוגרי�  ומרשימי�

על  המורדות  יש  מספר .  גבוהות  עשירות  בצומח  י�  תיכוני  ובשרידי�  של  טרסות  ובוסתני�שלוחות  

  לה שממערבהנחל  הינו  שטח  פתוח  רצי%  הקושר  את  פני�  העיר  ע�  הטבע  והנו%  .  מעיינות  ניקבה

קטני� "  שעוני�"וויפרי�  באזור  הבניה  המיועד  קיימי�  אק.  רוקה  לעיר  ויומהווה  מבואה  טבעית

בנוס%  לפגיעה .    חלק  ממי  האקוויפרי�  השעוני�  נובעי�  כמעיינות.    הנמצאי�  מעל  גבי  אקוויפר  ההר

אקוויפרי�  אלה  יקשו  על  סלילת  הכבישי�  וייקרו  באופ(  משמעותי  את ,  במעיינות  מבחינה  נופית

 .ההוצאות הצפויות

 

 פירוור

תפישה  שבישראל  של  שנות  האלפיי�  ברור  שאי( ,    פרוורתכנית  ספדי  מייצגת  באופ(  ברור  תפישה  של

ותחת  זאת ,    נדרשה  לסוגייה  וקבעה  בבירור  שיש  להימנע  מבניית  יישובי�  חדשי�35א  "תמ.  לה  מקו�



9 

למרות  שסטטוטורית  נעשית ,  הקמת  שכונות  על  הרי�  שממערב  לירושלי�.  להרחיב  יישובי�  קיימי�

לפרוור .  בחינת  בניית  יישובי�  חדשי�  מחו&  לעירהיא  ב,  על  אדמות  השייכות  מוניציפלית  לעיר

יש  לה  משמעויות .  השלכות  קשות  מעבר  לפגיעה  בשטחי�  הפתוחי�  ומשמעויותיה  שתוארו  לעיל

 .כפי שיפורט בהמש', כבדות בהגדלת התנועה והחלשת העיר גופא

 

 הגברת זיהו� האוויר 

ו�  התוכנית  יגרו�  לגידול  ניכר כיוו(  שתוכנית  ספדי  מדברת  על  בניה  בצפיפות  נמוכה  יחסית  ייש

שיצור  עומס  תחבורתי ,  למעשה  מדובר  על  בניית  פרבר  ענק  לירושלי�.  בכמות  המכוניות  באזור

. כתוצאה  מכ'  תהיה  פגיעה  נוספת  באיכות  האוויר.  משמעותי  בדר'  משכונות  אלה  אל  מרכז  העיר

ו(  לבריאות  הציבור הערכה  ומעקב  אחרי  גורמי  סיכ,  הגדרה,  הלי'  לחיזוילמרות  זאת  לא  נעשה  

הבינוי  המתוכנ(  במערב  ירושלי�  יגביר  באופ(  ניכר  את  רמות  זיהו� .    הכבישי�תוהנובעי�  מתכני

 .האוויר בעיר שכבר כיו� חורגות מהתקני� הסביבתיי�

 

 נימוקי� דמוגרפיי� ואורבניי�

 

  השלכות ואול�  יש  לזכור  שלתכנית  מערב  ירושלי�,  בעבודה  זו  אנו  מתמקדי�  בטעמי�  הסביבתיי�

, נפרט  עתה  בראשי  פרקי�  השלכות  אלה.  משמעותיות  על  אופי  פני  העיר  מבחינה  דמוגרפית  ואורבנית

 .אשר ה( הבסיס לחלופה לתכנית שהוצעה על ידי הארגוני� הסביבתיי�

 .החלשת מרכז העיר ונטישת אוכלוסייה מבוססת החיונית לירושלי� �

 .קהזנחת חזות העיר בשל הפנית תקציב לפיתוח מרוח �

, והגדלת  הוצאות  התחזוקה  השוטפת  בשל  מתיחת  קווי  האספקה,  פריסה  לא  הגיונית  של  העיר �

 . והלוגיסטיקה לטווחי� ארוכי��השירותי

 .החלשת הערי� שסובבות את ירושלי� ופגיעה במער' העירוני הכולל של האזור �

 . רריעלות גבוהה של מיליארדי שקלי� להכשרת תשתיות לבנייה החדשה בתוואי השטח הה �
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 חלופת הארגוני� הסביבתיי�

 

 התארגנות הגופי� הסביבתיי�

 

הקואליציה "התאחדו  כעשרי�  ארגוני  סביבה  וחברה  מירושלי�  וסביבתה  ליצירת  ברית    2002בחודש  מאי  

מתו'  דאגה  לנוכח  מגמות  הפיתוח  של  עיריית  ירושלי�  והרשות  לפיתוח זאת  ".  למע(  שימור  הרי  ירושלי�

לפעול  למע( הוקמה  כדי    "הקואליציה".  תוח  מסיבי  בשטחי�  הפתוחי�  בהרי  ירושלי�פישקידמו  ירושלי�  

ית יהיזמה  באה  בעקבות  הדאגה  של  קואליצ.  שימור�  של  הרי  ירושלי�  ולחיזוקה  של  ירושלי�  מבפני�

  התכניות תתממשנהלעתיד  הרי  ירושלי�  ולנזק  הבלתי  הפי'  שיגר�  לעיר  א�  ,    קיימא#ירושלי�  בת,  הא�

בגיבוי  של  ארגוני  סביבה  ארציי�  ותחת  המטרייה ,  שתי  הקואליציות  בתאו�פעלו  אור'  הדר'  ל.  שקודמו

.   פעילי�50ע�  צוות  היגוי  של  ,    איש  פעלו  בקואליציה  בשיא  פעילותה#250כ.  של  החברה  להגנת  הטבע

 .לבינוי בירושלי�, קיימא#בת, הפעילות הברוכה ביותר של הקואליציה הייתה גיבוש הצעה חלופית

 

 "הקואליציה"חלופה של ה

. ניצול  עתודות  קרקע  בתו'  העירירושלי�  גופא  תו'  עיבוי  העיר  החלופה  המוצעת  התבססה  על  הרעיו(  של  

ותו'  שמירה  על ,  זאת  מתו'  מטרה  לחזק  את  העיר  הפנימית  הסובלת  מהתפוררות  איתנותה  החברתית

 .מהנימוקי� שהובאו לעילשממערב לעיר שטחי� הפתוחי� ה

". 2020עתודות  קרקע  למגורי�  בירושלי�  מאגר    "–ח  מקי%  שהוכ(  על  ידי  הקואליציה  "יה  דולב  החלופה  ה

, לשעבר  מנהל  המחלקה  למדיניות  התכנו(  בעיריית  ירושלי�,  אורי  ברשישתי  המתכנ(  "ח  הוכ(  ע"הדו

שישנ( והוכיח  ,  #2006  ועודכ(  ב2005ח  פורס�  באמצע  "הדו  .בשיתו%  צוות  אדריכלי�  ומתכנני  ערי�

 . יחידות דיור בתוככי העיר ירושלי�58,000ות לבניית עתוד

 

 הרשות לפיתוח ירושלי� ירושלי� בת קיימא

 יחידות דיור למימוש עד #58,000אותר מאגר ל

  2020שנת 

 יחידות דיור בלבד למימוש עד #23,000עתודות ל

  2020שנת 

 תכנית המתאר #שלא לצור' " נופח"הנתו( 

לירושלי�   מגדירה)35א "תמ(הארצית העדכנית 

  אל% תושבי� בלבד110תוספת של 

אל%  #207אוכלוסיית ירושלי� מתוכננת לגדול ב

הצור'  י נתו( זה נגזר"עפ. 2020נפש עד שנת 

 ...בתוספת יחידות הדיור

" משפרי דיור" אל% יחידות ל#40התברר שהצור' ב

הנתו( נמצא " ש היזמי� הודו. הוא צור' פיקטיבי

 " הנדרש דותכבר בתו' ס' היחי

לתושבי�   אל46% – אל% יחידות דיור 86חסרות 

  "משפרי דיור" אל% ל#40חדשי� ו
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מסקנות   שות  לפיתוח  ירושלי�  ליישר  קו  כמעט  באופ(  מוחלט  ע�נאלצה  הרח  "עקבות  פרסו�  הדוב

ירייה נאלצה  הע,  בסופו  של  דבר  .  יחידות  דיור  בתוככי  ירושלי�#40,000פוטנציאל  ל"  נמצא"לפתע  .  ח"הדו

 "...ליישר קו"

 הרשות לפיתוח ירושלי� ירושלי� בת קיימא

היק% יחידות דיור הנדרש לשנת 

  2020היעד 

  ד" יח37,000 –מוער' בכ

  2020היק% יחידות דיור הנדרש לשנת היעד 

 .ד" יח45,000 –ד  ל" יח218,000 –הונמ' מ

 37,000הרשות טעתה בחישוב ולמעשה הסכימה לצור' של 

 ד"יח

 :בה לבנייה בעתידרזר

ד " יח37,000לאחר מימוש 

הנדרשות לשנת היעד נותר מאגר 

 ד לבנייה בעיר" יח60,000–של כ 

 : רזרבה לבנייה בעתיד

ד הנדרשות לשנת היעד נותר מאגר " יח37,000לאחר מימוש 

 ד לבנייה בעיר" יח47,000–של כ 

 

ר של " מיליו( מ#10 קרקע ללמעלה מח העתודות עסק ג� בשטחי תעסוקה ולפיו נמצא שיש עתודות"דו

 .שטחי תעסוקה בשטח העיר

 

 הדר" לביטול התכנית

כינוס  המועצה  הארצית  לתכנו( ב).  ראה  פירוט  בנספח(המאבק  נגד  תכנית  ספדי  נוהל  במש'  מספר  שני�  

  חברי�  מול  שלושה 24ברוב  מוחלט  של  ,  לבטל  לחלוטי(  את  התכנית  הוחלט  2007  בפברואר  #6ובנייה  ב

למוסדות  התכנו(  לבטל &  "עת  הורה  בג,    זכתה  ירושלי�  במאבק  נוס2008%  בספטמבר  .מהבקידושתמכו  

במבואות "  מצפה  נפתוח"בגבעת  לבנייה  ,  של  תכנית  ספדי"  האחות  הקטנה",  את  תוכנית  מצפה  נפתוח

 . ירושלי�

 

 ניתוח וסיכו�

והיא ,  לכאורה,    הקלה  ביותרתכנו(  שבוחר  בדר',  תכנית  ספדי  היא  דוגמה  לתכנו(  ברוטלי  שאינו  בר  קיימא

קל  מאוד  לקחת  שטח  בתולי  ולעצב  אותו  לראות  עיניו  של  האדריכל .  שרטוט  קווי�  על  ד%  הנייר  הנקי

הכלכליי�  והחברתיי�  לא  נלקחו ,  המחירי�  הסביבתיי�,  א'  במקרי�  כמו  תכנית  ספדי.  והמתכנ(

א'  לא  נית( ,  תוח  ירושלי�במקרה  זה  הרשות  לפי,  מקור  האיוולת  התכנונית  בגו%  המזמי(.  בחשבו(

 . אשר הוציא לפועל תכנית שכזו, להתעל� מאחריותו של הגו% המתכנ( והמעצב
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על  כ( .  הנופי  והחברתי,  שבה  כל  גרגר  קרקע  לא  יסולא  בפז  בשל  ערכו  ההיסטורי,  ישראל  היא  מדינה  קטנה

  יוצאת 35א  "מת.  תכנית  רחבת  היק%  כמו  תכנית  ספדי  היא  בעלת  השלכה  מהותית  על  דמותה  של  האר&

ועל  א%  שהבנייה  שתוכננה  במסגרת  תכנית  ספדי  היא  על  שטחי�  שסופחו ,  נגד  בניית  יישובי�  חדשי�

 . הרי שמדובר באזור פרוורי שהוא בבחינת יישוב חדש שמחו& לבירה, לירושלי�

פגיעה  בעתודות  המי� :  לבנייה  כה  מסיבית  על  ההרי�  שממערב  לירושלי�  השלכות  סביבתיות  קשות

קיטוע  מסדרונות ,  פגיעה  במיני  צומח,  השפעה  שלילית  על  משטר  זרימת  המי�,  וויפר  ההרשבאק

הקדושה ,  פגיעה  באתרי  נו%  ומורשת  והשפעה  נופית  קשה  על  שער  הכניסה  לירושלי�,  אקולוגיי�

המשווע  להחייאה ,  בנייה  מחו&  למרכז  העיר  מחלישה  את  מרכז  העיר.    למיליארדי  אנשי�  ברחבי  העול�

 . וכלוסייה חזקהבאמצעות א

ההתגייסות ,  ראשית.  המאבק  הסביבתי  שנוהל  נגד  התכנית  הוא  דוגמה  ומופת  לניהול  מאבקי�  סביבתיי�

  שיתו%  פעולה  שאינו  עניי(  של  מה  בכ'  במדינת  היהודי�  בה  כל  אחד  רוצה –של  ארגוני  סביבה  שוני�  

גיוס  אמצעי  תקשורת המאבק  התקשורתי  האינטנסיבי  שכלל  ,  שנית.  לעשות  ולזכות  בתהילה  בעצמו

לא  רק .    הצעת  החלופה  התכנונית–וזהו  לב  המאבק  ,  שלישית.  בה�  האינטרנט,  מסורתיי�  וחדשניי�

ח  עתודות  הקרקע  הראה  נחרצות  שאי(  ממש  בטענות  שעמדו  בבסיס "דו.  אלא  להציע  מה  כ(,  להגיד  מה  לא

, בסופו  של  דבר.  ירושלי�ושמט  את    הקרקע  תחת  טיעוני  הרשות  לפיתוח  ,  הצור'  לכאורה  בתכנית  ספדי

למרבה  המזל  התכנית .  אפילו  ראש  העיר  הודה  בטעות  ובחר  בקידו�  פרויקטי�  לבינוי  בתו'  העיר  גופא

אשר  פה  אחד  החליטה ,    המועצה  הארצית  לתכנו(  ובנייה–נדונה  כראוי  בערכאת  התכנו(  הגבוהה  ביותר  

 .לבטל אותה

עד  כי  אי  אפשר  היה  להתעל�  ממנה ,  כל  כ'היא  הייתה  מגלומנית  ,  של  תכנית  ספדי"  למזלה  הרע"

קטנות  יותר "  תכניות  ספדי",  למרבה  הצער,  ואול�.  והמאבק  בה  כמו  ג�  ביטולה  היו  צעד  מתבקש

חלק(  על  א% ,  ומצליחות  לחדור  את  מסננות  מוסדות  התכנו(,  מתקיימות  באזורי�  רגישי�  רבי�  באר&

החרדית  ליד  ערד "  כסי%"יות  מגזריות  כגו(  הקמת  יישובי�  חדשי�  לאוכלוס.  מאבקי�  סביבתיי�  עיקשי�

ה�  בבחינת  פיזור  אוכלוסייה  מיותר  וכיבוש  אזורי�  בתוליי�  ורגישי�  שלא ,  למפוני  גוש  קטי%"  מרש�"ו

הקמת  העיר  שה� .  הקמת  העיר  מודיעי(  משכה  אוכלוסייה  חזקה  מירושלי�.  35א  "ובניגוד  לתמ,  לצור'

�  ע�  עבר  היסטורי  ופוטנציאל  גדול  ממשיכות  להתדרדר שתי  ערי.  משכה  אוכלוסייה  חזקה  מלוד  ורמלה

 .בשל מצב( הדמוגרפי

עוד  ועוד  שטחי� ".  שיטת  הסלאמי"בה  היוזמות  נעשות  ב,  אפילו  בתו'  חיפה  חוזרת  על  עצמה  הסאגה

מעבר  לפגיעה .  לכאורה"  מפחידי�"בהיקפי�  לא  ,  ירוקי�  במורדות  הכרמל  מפני�  מקומ�  לתכניות  בינוי

א%  אחד  לא  נות(  דעתו  לעלויות  הפיתוח  האדירות  של  שכונות  חדשות  בשטחי� ,  תהנופית  והסביבתי
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א%  אחד  לא  נות(  דעתו  לכ'  שכל  שכונה  חדשה  מדרדרת  עוד  יותר  את  המרכז  הנמק .  מיוערי�  ע�  שיפועי�

את  העיר  התחתית  ואפילו  את  השכונות  הקרובות  לי�  עתירות  הפוטנציאל  כגו(  שער  עליה ,  של  חיפה  בהדר

ח  עתודות  קרקע  שיוכיח "ג�  לחיפה  ראוי  שיהיה  דו.  ג�  בחיפה  צרי'  לחזק  את  העיר  הפנימית.  ושפרינצק

 .שאפשר ג� אחרת

 

 

 מקורות

 : החברה להגנת הטבע ירושלי�/ הקואליציה לשימור הרי ירושלי� : חומר רקע, מצגות, ראיונות

 יאהד הרעוז, יעל המרמ(, אורי ברשישת, יוסי קמחי, יעל אלישר

 באדיבות יוסי קמחי, ונותכתבות עית

 :התנגדויות לתכנית

 העברית' האונ, המכו( למדעי כדור האר&, יגאל אראל'  אנשי אקדמיה בראשות פרופ19התנגדות  �

 העברית' האונ, ראש המחלקה לגיאוגרפיה, רובי() בוני(ריכב ' פרופהתנגדות  �

 רית בירושלי� קהילתית של האוניברסיטה העבהס לבריאות הציבור ורפוא"התנגדות ביה �

 :אינטרנט

� http://www.sustainable-jerusalem.org 

� http://www.teva.org.il/?CategoryID=231&ArticleID=239 

� http://www.nrg.co.il/online/35/ART1/540/274.html 
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 נספחי�

 המאבק נגד תכנית ספדי

 תחילת המאבק

 . המאבק נוהל בכמה חזיתות ופוצל בהתא� למרכיבי התכנית

  התנגדויות  של 4000  #  תו'  דחיית(  של  כ2004  אושר  באוגוסט  –  מצפה  נפתוח  –חלקה  הראשו(  של  התכנית  

י  תושבי�  והקואליציה "  ע&"שתי  עתירות  נגד  ההחלטה  לאישור  התכנית  הוגשו  לבג.  תושבי�  וארגוני�

וגוסט   נית(  צו  על  תנאי  לבקשת  העותרי�  והדיו(  בעתירות  התחדש  בא2005בספטמבר  .  2005בראשית  

2006. 

חלקה  העיקרי   פתחה  הקואליציה  בקמפיי(  אינטנסיבי  להעלאת  מודעות  הציבור  ל2004בחודש  מאי  

,   הר  חרת  ורכס  לב(–  האורבאניות  והסביבתיות  של  תכנית  מערב  ירושלי�  הוהמשמעותי  ביותר  בהשפעותי

גדויות  של  ארגוני�   עשרות  התנ2004יולי  עד  .  המאמ&  נשא  פרי.  במטרה  לרתו�  את  הציבור  להתנגדות  לה

התנגדויות (!!)    אל%  16  #ו,  רשויות  מקומיות  ואנשי  מדע  ומתכנני�,  חברי  כנסת,  סביבתיי�  ואזרחי�

על  א% .      תגובה  נחרצת  וחסרת  תקדי�  במאבקי�  סביבתיי�  בישראל,אישיות  של  אזרחי�  מירושלי�

לי&  למועצה  הארצית  לאשר להמ  2005המליצה  הוועדה  המחוזית  לתכנו(  ובנייה  בחודש  מאי  ,  ההתנגדויות

וימלי& ,  שיטפל  בהתנגדויות  הציבור,  מצדה  החליטה  למנות  מטעמה  חוקרמועצה  הארצית  ה.  את  התכנית

ח  החוקר  והמלצותיו "דו.  2005אוגוסט  #חוקר  שמע  את  ההתנגדויות  במרוצת  יוליה.  מסקנותיולמועצה  על  

החוקר  המלי& .  2005הוגשו  למועצה  הארצית  בספטמבר  

למרות ,  צית  לתכנו(  ובניה  לאשר  התכניתלמועצה  האר

הודאתו  בצור'  הברור  בבחינה  של  ההשפעות  האורבאניות 

  בחינה  אותה –והסביבתיות  מרחיקות  הלכת  של  התכנית  

לדחות  לשלב  שאחרי  אישור ,  באופ(  פרדוכסלי,  המלי&

 .התכנית

ח  החוקר "המועצה  הארצית  קיימה  דיו(  ראשו(  בדו

א'  נמנעה  מקבלת ,  2005ובהמלצותיו  בראשית  דצמבר  

הדיו(  לקבלת  החלטה  שנועד  לישיבת  המועצה .  החלטה

  נדחה  א%  הוא  על  רקע  של  פעילות 2006בראשית  יולי  

 .מחאה ענפה של מתנגדי התכנית במוסדות התכנו( ובכנסת
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 הפולמוס סביב התכנית 

 

שלח ,  זרי  לויֶע,  מנהל  הרשות  לפיתוח  ירושלי�.  עלתה  התכנית  לראש  סדר  היו�  הציבורי,  בשיא  המאבק

בעיר  ירושלי�  אי(  עתודות  קרקע  זמינות  לפיתוח  עבור ":  2006  באוקטובר  #31  בהמדינהתב  לקברניטי  מכ

א�  התוכנית  לא  תאושר  תחרי% .  בהיק%  משמעותי,  בעשורי�  הבאי�,  אוכלוסיית  הצעירי�  המשכילי�

  וע�  זה  את  כוחה המגמה  של  נטישת  צעירי�  אלו  את  ירושלי�  והעיר  תאבד  סופית  את  הצעירי�  הללו

שגדלו  בירושלי�  ונאלצי�  לנטוש  את ,  של  תושבי  ירושלי�  המשכילי�,  מדובר  בילדי�  שלנו...  הכלכלי

  ..."העיר מחוסר ברירה כלכלית

 .שדווקא חיזוק מרכז העיר יביא מזור לבעיה זו, על זה השיבו הארגוני� הסביבתיי�

בתארי'   .ה  הסביבתית  והשדולה  למע(  ירושלי�  השדול–שתי  שדולות  יצאו  כנגד  התכנית  ,  בכנסת  ישראל

 .בו יצאו חברי כנסת מכל סיעות הבית נגד התכנית,  נער' במליאה דיו( גורלי2006 ביוני 28

ובתפקידו ,  לח�  בתכניתילקח  על  עצמו  כמשימה  עליונה  להש,  ל"זיורי  שטר(  בלט    ,    הכנסתיחברמבי(  

  ושית%  פעולה  ע�  מאבק רנטיבות  לתכניתקרא  למצוא  אלט,  ר  ועדת  הפני�  ואיכות  הסביבה"כיו

שמורות ,  ה(  בפגיעה  בקרקע  ירוקה,  חשוב  לציי(  שההשפעות  על  הסביבה  יהיו  הרסניות:  "...הקואליציה

בנייה  באזורי�  אלה  תשנה  את ...  וה(  במערכת  אקולוגית  ייחודית  הנמצאת  במקו�,  גני�  לאומיי�,  טבע

 ."פני הנו% לעד ובאופ( בלתי הפי'

עוד  כשסופחו  שטחי  הרי  ירושלי�  לעיר  בראשית  שנות .  חי�  הובעה  התנגדות  לתכניתג�  בקרב  מומ

, חוות  דעת  של  מומחי�  מהטכניו(.  התשעי�  התריעו  מומחי�  שההתרחבות  מערבה  לא  תפתור  בעיה  זו

 :  ר  אמנו(  פרנקל  בעניי(  סיפוח  השטחי�  שממערב  לעיר"רחל  אלתרמ(  וד'  פרופ,  שאול  עמיר'  הפרופ

גורי�  אי(  בה  בהכרח  כדי  למשו'  אוכלוסייה  השונה  מפרופיל  האוכלוסייה  הנוכחי הקמת  שכונות  מ"

אנו  מעלי�  ספקות  בדבר  יכולת  העיר  לבצע  שינוי .  כל  עוד  לא  שונה  הבסיס  התעסוקתי  של  העיר,  בירושלי�

    כל  הנתוני�  מצביעי�  על  כ'  כי  לירושלי�  אי(  כושר …ממשי  בבסיס  התעסוקה  באמצעות  תכנית  הסיפוח

 ". מיוחד לאוכלוסייה מבוססתמשיכה

#ב"  כל  העיר"מעורכי  הדי(  הבכירי�  העוסקי�  במקרקעי(  בישראל    בראיו(  לעיתו(  ,  ד  שרגא  ביר("עו

יש  לזה  השלכות  הרסניות  על .  והעיר  נפרשת  על  שטח  ענק,  כובשי�  עוד  רכסי�  ועוד  רכסי�:  " 22.5.98

  היא  לא ההפרובלמטיק.    החדשות  והמרכזהעיר  מבחינת  העומס  על  התשתית  והניתוק  בי(  תושבי  השכונות

אלא  הבעיה  היא  להתמודד  ג� ,  כל  הזמ(  צרו%  שטחי�  ופתרונות  קלי�  לנושא  של  אורבניזציה  של  ירושלי�

ברגע  שאי(  תחושה  של  הנאה  ואי(  תחושה  של  אושר ,  ברגע  שאי(  מרכז.  וקוד�  כל  ע�  השטחי�  הקיימי�

 ."אז ה� עוזבי�,  אתהואי( תחושה של סימבוליקה שאנשי� רוצי� להזדהות
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 הישורת האחרונה של המאבק

לקראת  הדיו(  חתמו  למעלה .    התכנסה  המועצה  הארצית  לתכנו(  ובנייה  לדו(  בתכנית2006  אוקטובר  #17ב

והביאו  לידי  ביטוי ,    חברי  כנסת  על  עצומה  כנגד  התפשטות  ירושלי�  מערבה  והחלשת  העיר  הפנימית#50מ

מקצועיות  לא הדעת  ההתנגדויות  וחוות  ה    אול�  כל.ית  נגד  התכניתאת  ההתנגדות  העצומה  בקרב  חברי  הב

וההחלטה ,  הצליחו  לשכנע  את  המועצה  הארצית  לתכנו(  ובניה  בצורה  חד  משמעית  לבטל  את  התכנית

 . נדחתה

שמר  ראש  העיר  מר  אורי  לופוליאנסקי  על ,  במש'  כל  תקופת  הפולמוס  סביב  תכנית  מערב  ירושלי�

, שהוא  מקפיא  את  תכנית  מערב  ירושלי�,    הודיע  להפתעת  שותפיו  לעירייה,2006בסו%  נובמבר    .שתיקה

,   לופוליאנסקי  החליט  על  הקפאתה.כדי  לקד�  שורת  תכניות  מגירה  חלופיות  בתחומי  שכונות  ירושלי�

ולא ,  לאחר  שהבי(  כי  הגופי�  האמוני�  על  תכנונה  ופיתוחה  של  העיר  מתרכזי�  בקידומה  של  תוכנית  ספדי

ללופוליאנסקי  התברר  שהוקפאו  מספר .  '  בפיתוח  קרקעות  למגורי�  בתו'  תחומי  העירעוסקי�  די  הצור

 .פרויקטי� זמיני� לחיזוק מרכז ירושלי� הגווע ולבניית דירות לאוכלוסייה הצעירה בעיר

שבמקביל  המשיכה ,  עמדתו  של  לופוליאנסקי  הייתה  בבחינת  רוח  גבית  חיונית  למאבק  הקואליציה

 .יכה בחלופת הבינוי בתו' העירבקמפיי( אינטנסיבי לתמ

 .חליטה  לבטל  לחלוטי(  את  התכניתוה,  2007  בפברואר  #6בהמועצה  הארצית  התכנסה  שוב  לדו(  בתכנית  

 . חברי� מול שלושה שתמכו בקידו� התוכנית24ההחלטה על דחיית התוכנית התקבלה ברוב מוחלט של 

ת  התכנו(  לבטל  את  תוכנית  מצפה הורה  למוסדו&  "בג.    זכתה  ירושלי�  במאבק  נוס2008%בספטמבר  

  יחידות  דיור  על 2,000תוכנית  המתאר  שנועדה  לאשר  הקמת  ,  של  תכנית  ספדי"  האחות  הקטנה",  נפתוח

בית  המשפט  קבע  כי  באישור  התוכנית  נפלו .  במבואות  ירושלי�"  מצפה  נפתוח"  דונ�  בגבעת  670שטח  ב(  

ופגיעה  בזכות  הטיעו(  של ;  בניגוד  ענייני�אפשרות  ממשית  להימצאות  ;  חריגה  מסמכות:  שורה  של  פגמי�

 .המתנגדי� לתוכנית

 

 לקט התבטאויות של אנשי ציבור ומומחי� נגד התכנית

 

חברי .  בו  יצאו  חברי  כנסת  מכל  סיעות  הבית  נגד  התכנית,    נער'  במליאה  דיו(  גורלי2006  ביוני  28בתארי'  

 :הבית לא מסתירי� את חשד� באשר לסיבה שבעטיה נולדה התכנית
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הבניה  במערב  העיר  תחרו&  את  גורל( .  מ(  הפ(  האסתטי  מעוררת  התכנית  חלחלה):  "ליכוד(ראוב(  ריבלי(    

עשוי ...היעד  האסטרטגי  הנבחר  להגדלת  מספר  התושבי�...  של  פינות  החמד  האחרונות  במרחב  ירושלי�

  הקרקע  בתוככי וינוצלו  עתודות,  א�  יופעלו  תכנית  למחזור  שטחי�...  להיות  מושג  ג�  ללא  תכנית  ספדיה

והעיר  ירושלי�  היא  זו ,  ("שבהעדפת  הנתוני�  האלה  מעורבי�  ג�  כרישי  נדל,  יש  בי  הרוש�...  ירושלי�  

היא  תכנית  עתירת  הו(  אשר  אינטרסי�  ויוקרה ,  "תכנית  ספדיה...  "העלולה  לשל�  את  מלוא  המחיר

 ..."המקו� והזמ( והקרב( מחייבי� דיו( ציבורי נוקב. כרוכי� בה

זאת  תוכנית  שאני    לא  יכול  להרחיב  את  הדיבור .  צרי'  לעצור  בעדה):  "...  העבודה  מימד(אדלה  'ראלב  מג

אני ...  מאיפה  היא  נבעה  ואת  מי  היא  משרתת  ולמי  היא  באה  לסייע,  מי  הוביל  אותה,  מאיפה  היא  באה

נציה אני  עמדתי  על  הדוכ(  הזה  בקד,  לא  כיושב  ראש  ועדת  הפני�,  אומר  את  זה  לא  כאיש  איכות  הסביבה

זאת  תוכנית  שאסור  לתת  לה  לצאת .    דקות  חרגתי  מזמני  נגד  התוכנית  הזאת13כמעט  ,    נאמתי,  הקודמת

 ."לטובת התכנו( והבנייה והחברה הישראלית, לטובת ירושלי�, לדר'

היא  תוביל  ליציאת  האוכלוסייה ,  התוכנית  תפגע  קשות  במרק�  העירוני  של  ירושלי�):  "ש"חד(דב  חני(  

, ...כ'  קורה  שג�  אנשי�  שנשבעי�  בש�  ירושלי�...  ובכ'  לקריסת  העיר  הפנימית,  עירהחזקה  החוצה  מה

, ויותר  ממערי',  אני  מערי'...  כאשר  ה�  תורמי�  לקריסתה  ולקריסת  המרכז  שלה,  הורסי�  אותה

אנשי�  שירוויחו ,  ניי�  רבי  עוצמה"שמאחורי  התוכנית  הזאת  עומדי�  ג�  אינטרסי�  זרי�  של  גורמי�  נדל

 ." תושבי ירושלי� יפסידו, אבל הע� בישראל יפסיד, ה� ירוויחו הרבה כס%. מהתוכנית הזאתהרבה כס% 

יש  הסכמה  רחבה  של  חברי  כנסת  מכל  סיעות  הבית  שגרי� ):  "ל"  מפד–איחוד  לאומי  (זבולו(  אורלב  

שמענו  כא(  שכל  אנשי  המקצוע ...  ה�  מתנגדי�  התנגדות  חריפה  לתכנית  ספדיה.  בירושלי�  או  מחוצה  לה

  יחידות  דיור  האמורות  להיבנות  במסגרת  תכנית #20,000אומרי�  שלא  רק  שיש  אלטרנטיבות  בתו'  העיר  ל

הולכי�  לבזבז  משאבי� ...  אלא  שיש  לפחות  פי  שלושה  פתרונות  בתו'  העיר  וכל  התשתיות  קיימות,  ספדיה

מוצק  ג�  לחוק יהיה  פה  רוב  .  ...    בגלל  קשרי  הו(  ושלטו(#  ג�  לי  יש  חשד  שכבר  נשמע  כא(  #לאומיי�  

 ."זה דבר רציני ולדעתנו אסור להרי� יד על ירושלי�. שיאסור את הדבר הזה

, ה�  הריאה  הירוקה  הגדולה,  השטחי�  הפתוחי�  בהרי  יהודה):  "מימד#העבודה(מיכאל  מלכיאור  

אנחנו  הולכי�  לפי  תפיסה  שהייתה  תפיסה  מוטעית  ג� .  החשובה  והיחידה  באמת  שיש  היו�  במרכז  האר&

ירושלי� ,  כי  מרכז  העיר  זה  ג�  לב  העיר,  בירושלי�  יש  עוד  יותר.  רסת  את  מרכז  העירככה  שהו

 ."ירושלי� העתיקה, ההיסטורית

איפה ?  איפה  השכל,  באמת.  עיר  הבירה  שלנו,  הכוונה  היא  לדלל  ולכער  את  מרכז  העיר):  "...מרצ(ר(  כה(  

שכל ,  ירושלי�...לב  העיר  ממהותהשיטה  שבכל  העול�  הוכח  שהיא  כשלו(  כי  היא  מרוקנת  את  ...  ?  הבושה

כדי  שהעיר  הזו  תצא  מהעוני  והניוו( ,    להפו'  למרכז  מדעי  השכלתי  טכנולוגי  מתקד�,  כ'  זקוקה  להשקעות
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מאחר  ויש  כא(  התנגדות  מימי(  ...באי�  ע�  תכנית  ספדיה  להוציא  לה  את  הנשמה  החוצה?  מה  באי�.  שלה

 ..."לעצור את התכנית הזו בעודה באיבה, מכולנו, ומשמאל אני מציע שהזעקה הזו תצא מכא(

לכרות  את  הריאות ,  משמעותה  הברורה  של  תכנית  זו  היא  לחנוק  את  ירושלי�):  "...ס"ש(חיי�  אמסל�  

בכבישי  רבי  נתיבי�  ולהפו'  את ,  להקי%  את  ירושלי�  בגושי  בטו(,  הירוקות  האחרונות  שעוד  נשארו  לעיר

  יחידות  דיור  חדשות  במערב  העיר  תגרו�  לעזיבה  רבתי  של 22,000בניית  ,  שנית.  ירושלי�  לעיר  אפופת  עש(

העיר .  אוכלוסיה  חדשה  לכיוו(  הפרבר  החדש  והתרכזות  של  אוכלוסיות  מעוטות  יכולות  במרכז  העיר

חלשה  במרכז  וחזקה ,  מימוש  התכנית  עתיד  ליצור  עיר  מקוטבת.  המרכזית  תיפגע  באופ(  חסר  תקנה

 . " אופיה של ירושלי�קיטוב שישפיע ללא ספק לרעה על, בשוליי�

עיניי ,  שהיא  עיר  יפה,  המצב  הזה  שבו  ללכת  ולהרוס  את  ירושלי�  עיר  הקודש):  "יהדות  התורה(משה  גפני  

הדבר  הזה  הוא  חמור  מכל ,  לא  נכו(  ולא  חכ�,  לא  צודק,  באופ(  כל  כ'  לא  הגיוני...  כל  העול�  נשואות  אליה

זה  לא  איזושהי  תכנית .  מקומה  בכנסת#�  המציאות  הזו  של  בניית  מערב  ירושלי...  בחינה  אפשרית

זו  תכנית  ברמה  הרבה  יותר .  מקומית  באיזשהו  יישוב  באר&  שוועדת  התכנו(  היא  המוסמכת  להחליט

 ..."  רצינית

 

אי(  לי  שו�  בעיה  ע�  זה  שתוכנית  מערב  ירושלי� ":  בראיו(  עמוהתבטא  משה  ספדי  ,  2006  באוקטובר  #19ב

א�  ישאירו  את  השטחי�  פתוחי� .  נו  בכלל  על  השטחי�  הללושלא  יב,  בתנאי  אחד,  תידחה  ותבוטל

 "אלא בטובת ירושלי�, אי( לי עניי( בתוכנית כשלעצמה. אז זה בסדר מבחינתי, וירוקי�

ר  האופוזיציה  במועצת  העיר  ומי  שהתמודד "יו,  היטיב  להתבטא  בעניי(  ניר  ברקת  :2006  באוקטובר  #20ב

הבעיה .  אלא  לפיתוח  העיר  הקיימת,  וקה  להתרחבות  מערבהירושלי�  אינה  זק  ":ברקת.  על  ראשות  העיר

תכנית  ספדיה  לא  פותרת  את  הבעיה .  המרכזית  של  העיר  היא  ההגירה  של  הצעירי�  ממנה  אל  המרכז

, לא  רק  הצעירי�  עוזבי�...  הוספת  עוד  מקומות  דיור  זה  לא  מה  שישמור  את  התושבי�  שעוזבי�.  הזאת

 ." אלא למרכז, ברי� לפרברי�וה� לא עו. גבוה#אלא ג� המעמד בינוני

בעניי(  שאיפת  ירושלי� )  14.3.99,  "האר&("ר  הוועדה  המחוזית  ירושלי�  "שהיה  יו,  ד  מתי  חותה"עו

שכ(  היא ,  דווקא  תחליש  את  ירושלי�...  יצירת  עיריית  גג  כזו:  "להקמת  עיריית  גג  ע�  הרשויות  הסמוכות

במקו�  לפעול  לשיקו�  השכונות ,  רב  לעירתעודד  אנשי�  להתגורר  בשטחי�  החדשי�  והאטרקטיביי�  ממע

הבנייה :  "וציי(  מפורשות  :  התבטא  שוב  חותה  בחריפות  נגד  תכנית  ספדיה2004  בנובמבר  #7ב".  הוותיקות

 ..." המתוכננת במערב ירושלי� היא אסו(

 



19 

ה היא  משימ,  שתכנו(  ובנייה  בקנה  מידה  כה  נרחב  כמו  בתכנית  מערב  ירושלי�,  רי  היימ(  מציי('האדריכל  ג

הוא  מביע   ".נכשלו  בה  פע�  אחר  פע�...  שאפילו  אדריכלי�  מבריקי�  שלקחו  אותה  על  עצמ�  "נכבדת  

ונעדרי� "  סטריליי�"ובסופו  של  דבר  ה�  ,  שנבני�  במהירות,  חשש  כבד  מפרוייקטי�  רחבי  היק%  מסוג  זה

: והוא  מסכ�.  ובה�  ניצבי�  יש(  ליד  חדש,  את  תחושת  החיי�  שנית(  למצוא  באזורי�  שנבני�  לאור'  זמ(

עדי%  בהרבה  להוסי%  ברגישות  או  להרחיב  את  המרק�  העירוני  הקיי�  מאשר  לבנות  קהילות  חדשות "

 ).10.11.06, "כל העיר(" ". נוספות המתאפיינות בהפרדה ובידוד

הרחבת :  "י  מומחי�  מהמרכז  לחקר  העיר  והאזור  בטכניו(  הגיע  למסקנה"  ע#1990מחקר  שנער'  עוד  ב

ת  האפשרות  לתק(  את  הנזק  שנגר�  בעבר  לליבת  העיר  עקב  הקמת(  של  שכונות העיר  מערבה  תצמצ�  א

עידוד  הצמיחה  האורבנית  במערב  לא  רק  יסכ(  את  פיתוחה  הפיזי  של  ליבת ...  וערי  לווי(  בשוליה  החדשי�

 ".אלא ג� את מעמד העיר בטווח הרחוק, העיר

 : ירושלי�ר  הרשות  לפיתוח  "לשעבר  ראש  מינהל  מקרקעי  ישראל  ויו,  עוזי  וכסלר

ביחס  בי( ,  אולי  אפילו  בעול�,  ירושלי�  היא  העיר  הדלילה  במדינה.  העיר  צריכה  להבנות  ולעבור  ציפו%"

 ).13.9.02, "כל העיר"עיתו( , " עצי�94רק " ("אוכלוסייה לשטח

כי  זה  כבר  ירושלי� '  99טועני�  במסמ'  מנובמבר  ,  יועצי�  לעיריית  ירושלי�,  ר  אריה  הכט  ומייק  וייל"ד

  ההיבטי� #מסמ'  הרחבת  גבולות  ירושלי�    (וא%  בינלאומיי�עיר  גדולה  במונחי�  ישראליי�  היא  

  ). הארגוני� והתקציב, המוניציפליי�

" כל  העיר",  "הריו(  לא  רצוי"  במאמרו  2000#1995מהנדס  עיריית  ירושלי�  בשני�  ,  אשר#אדריכל  אורי  ב(

הוא  מקצר  את  המרחקי�  שעל .  בנה  מפוזר  ודליליעיל  ממ,  הבנוי  בצפיפות,  מבנה  עירוני  מכונס:  "31.8.01

מעודד  תנועה ,  לקניות  וליתר  פעילויותיה�  החברתיות  והתרבותיות,  תושבי�  לעבור  בדרכ�  לעבודה

 ".ומאפשר שרותי תחבורה יעילי�, רגלית

הוא  ג� .    דירות  בתו'  גבול  הבינוי  הקיי�  לפני  ההרחבה  למערב  ירושלי�#70,000מציע  תוספת  בנייה  של  כ

כי (חסכו(  בפיתוח  תשתיות  וחסכו(  בבניית  מבני  ציבור  :  גיש  את  היתרונות  הכלכליי�  שיש  לחלופה  זומד

 ההאוכלוסיי).  המתרוקני�  בגלל  הזדקנות  האוכלוסיי,  בעיקר  מבני  חינו',  וחלק�,  ה�  כבר  קיימי�  בעיר

  העיר חלופת  ההתחדשות  העירונית  היא  הדר'  לחידוש  ורענו(  מרכז.  החדשה  תחזיר  אות�  לשימוש

 .וירושלי� כולה


