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איגודי ערים לאיכות הסביבה 
 שומרון ויהודה
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 ?שיתוף או הפרדה
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  ש"באיו. [ רשויות מ, איגודים] הגישה הישראלית •
 גישת השיתוף משיקולים סביבתיים –

גישת ההפרדה   –גישת ממשלת ישראל •

 משיקולים מדיניים

 הפרדה משיקולים פוליטיים –גישת הפלשתינים •

הפרדה משיקולים   –גישת המדינות התורמות •

 פוליטיים



סביבה חוצה  

 גבולות  

 



 

 
 סביבתיות בתכנוןמטרות  

ניצול יעיל של קרקע 

ראיה לטווח ארוך 

 כלכלית, ראיה אינטגרטיבית-

 סביבתית-חברתית

  מניעה ומזעור פגיעה נופית 

אספקת תשתיות סביבתיות 
בחינת חלופות 

  מניעת מפגעים וסיכונים 

מניעת אובדן משאבי טבע 

  שיקום קרקעות מזוהמות

 או פגועות



 תכניות מתאר ארציות  
 טיפול סקטוריאלי  

 

 10א "תמ
 תחנות כוח

  3א "תמ
 דרכים

 13א "תמ
 חופים

 14א "תמ
 כריה וחציבה

 פסולת 16א "תמ

  2/4א "תמ
 ג"נתב

 30א "תמ
 ס"חומ



 ש"ביו ת"תמאו
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 מהו תסקיר

תסקיר השפעה על הסביבה הוא מסמך  "  
הסוקר את הקשר שבין תכנית מוצעת לבין  

לרבות  , הסביבה שבה היא מיועדת להתבצע
הערכות לגבי השפעות צפויות או חזויות של  

התכנית על אותה הסביבה ופירוט 
האמצעים הדרושים למניעת השפעות 

 ".  שליליות

 
,  (תסקירי השפעה על הסביבה)תקנות התכנון והבניה –

 1982 -ב”התשמ
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  עקרונות לפיתוח בר קיימא 16
  ניהול אינטגרטיבי 

 הפנמת עקרונות הקיימות
בקביעת המדיניות  

 והעשייה

  המזהם משלם 

  המשתמש משלם 

  יעילות אקולוגית 

  שינוי דפוסי ייצור וצריכה 

הגינות סביבתית-
 חברתית   

  נשיאה באחריות ושקיפות 

קביעת ערך כלכלי למשאבי  §
 הסביבה  

מניעה או הפחתה של מפגעים §
 במקור 

 זהירות מקדימה  §

 מעורבות הציבור וגיוסו  §

הוספת מקורות חומרי גלם §
 חדשים 

גבולות   חוצתהתייחסות §
 מדיניים ומנהליים  

 פ כמשאב  "קידום מו§

הפחתת פגיעות מסיכונים  §
 סביבתיים   



 הערכת רגישות  
  ניהול אינטגרטיבי 

  הפנמת עקרונות
הקיימות בקביעת  

 המדיניות והעשייה

  המזהם משלם 

  המשתמש משלם 

  יעילות אקולוגית 

  שינוי דפוסי ייצור
 וצריכה  

הגינות סביבתית-
 חברתית  

  נשיאה באחריות
 ושקיפות  

קביעת ערך כלכלי למשאבי  §
 הסביבה  

מניעה או הפחתה של מפגעים §
 במקור 

 זהירות מקדימה  §

 מעורבות הציבור וגיוסו  §

הוספת מקורות חומרי גלם §
 חדשים 

גבולות   חוצתהתייחסות §
 מדיניים ומנהליים  

 פ כמשאב  "קידום מו§

הפחתת פגיעות מסיכונים  §
 סביבתיים   
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 הידרולוגיה

 צומח

 צומח
 חי

 חזות ונוף
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 אתרים רגישות כוללת
,  בינוי

חקלאות  

 והפרות  

נתונים  

 סטטוטוריים

 תרבות
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תחומי  

השפעה  

,  של בינוי 

חקלאות  

 והפרות
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פרישת אזורי תעשיה  בתחום   

 האיגוד 



 תכנית אב נחל קנה  





 גבולות  חוצתגישה  –תכנית  אב אגן הירקון 



 מוקדי אמברוסיה   –מינים פולשים 



 מפת קצב קרינה טבעית   -ראדון





 עוצמת קרינה  / מיפוי אנטנות סלולריות  –קרינה 





מסדרונות   

 :אקולוגיים 

  אדמינסטרטיביקיטוע 

פוליטי לא  - גיאו

 מאפשר יישום  מרחבי 

 

גידול  -דוגמא

ח "באוכלוסיות בע

מוגנים באזורים   

הסמוכים להתיישבות  

הישראלית  מול  

התמעטות באזורי  

 הכפרים  



 ם"המטשימפת 

פיזור של  -ש"ביו

במקום    ם"מטשימאות 

 .  מתקנים אזוריים

,  משמעות סביבתית

כלכלית ופגיעה באיכות  

 .הקולחים


