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נייר עמדה איגוד  – לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיורחוק ההארכת 

 רופאי בריאות הציבור

 

 לום רב, ש

 להלן התייחסותנו בנוגע לתזכיר שבנדון:

 

האפשרות של תושבים לחיות אורח חיים בריא תלויה במידה רבה בתכנון ערים  .1

דרך גורמים כגון  וחברתיתתכנון מרחבי משפיע על בריאות פיזית, נפשית . ואזורים

ונגישות למזון בריא, שטחים פתוחים איכותיים, תחבורה, צפיפות, עירוב שימושים, 

 תעסוקה, חינוך, תרבות, ספורט ופנאי.

מחקרים רבים מראים שיש קשר בין תכנון ערים לבין תחלואה ותמותה, כך שתכנון  .2

רם לבריאות ותו ונשימה ותמותה מוקדמת נכון מפחית תחלואה במחלות לב

 .1הנפש

ההשלכות של תכנון מרחבי על בריאות הציבור הן רבות ומורכבות. תכנון עירוני  .3

, והאוכלוסייהנכון יכול לעודד אורח חיים בריא בקרב כל שכבות הגיל  ואזורי

 ולהפחית תחלואה. תכנון לקוי יכול לפגוע משמעותית בריאות הציבור. 
)להלן: החוק( נחקק  2014לדיור,  החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים .4

במטרה לקדם פתרונות דיור, מתחמי תעסוקה ותעשייה ומבני ציבור כולל בתי 

ולבנייה של מתחמים מועדפים  ועדה הארצית לתכנוןחולים. מכוח החוק הוקמה הו

  (.הותמ"ל)לדיור 

כמסלול העוקף את מוסדות התכנון הקיימים וכן תוכניות מתאר  הוועדה הוקמה .5

בשל הצורך בפתרונות  שנים בלבד, 4ארציות ומחוזיות, לתקופה קצובה של 

 מהירים על רקע משבר הדיור.
בשל ההשפעות הידועות של החלטות תכנוניות על בריאות הציבור, במוסדות  .6

המחוזיות והמקומיות יש התכנון הקבועים לרבות המועצה הארצית, הוועדות 

נציגות למשרד הבריאות. אולם, בותמ"ל אין למשרד הבריאות נציגות אלא רק מ"מ 

 משרד החקלאות.
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על חשבון תכנון אסטרטגי  הותמ"ל הוקמה לזמן קצוב בשל צורך בפתרונות דחופים .7

 . ארוך טווח ומתכלל
ריאות הציבור, עמדתנו היא שמוסדות התכנון מייצגים איזון בין אינטרסים ובהם ב .8

ואין לפגוע בהם או לעקוף אותם באופן קבוע. כך, אין מקום להאריך את פעילות 

 הותמ"ל.
בין חברי הוועדה נציג משרד יש להוסיף , הותמ"להארכת חוק במקרה של   .9

  .כנציג קבוע בעל זכות הצבעה הבריאות
י על משרד הפנים להבטיח האינטרס הציבורי של תכנון הכולל הטמעת שיקול .10

 . האוכלוסייהבריאות הציבור בקרב כל קבוצות 
בהעדר תסקיר השפעה על הבריאות בישראל, קיימת חשיבות עליונה לנציגות קבע  .11

, וכך במעמד של חבר ולא ממלא מקום של משרד הבריאות בכל מוסד תכנוני

 .במיוחד בוועדות בעלות חשיבות לאומית
מדינת ישראל היא מדינה צפופה ועמוסת ערים ותשתיות. עם הצפי להמשך גידול  .12

שמאפשרים  ואזוריםהאוכלוסין, קיימת חשיבות ראשונה במעלה ליצירת ערים 

אורח חיים בריא, כולל נגישות לשירותי בריאות, חינוך, תעסוקה, פארקים, תרבות, 

 טבע, תחבורה ציבורית, הליכה ואופניים. 
במוסדות התכנון צריך לכלול הטמעת שיקולי בריאות, למען אוכלוסיית  כל שינוי .13

 ישראל והדורות הבאים.

 

 

 


