
 
  תכנון ידידותי לסביבה

כלל ראשון הינו ניסוח ופרסום עיקרי תכנון . את המשך פיתוח הארץ עלינו לנהל בתכנון ידידותי לסביבה ולכך דרכים שונות 
 . פיתוח וטיפוח,  ולהם מוצעת המסגרת של הגדי תכנון-יסודיים 

ם משאב תכנוני מן המעלה הראשונה וכך מוצעת ערכים גיאולוגיים ושרידים ארכיאולוגיים הינ, םהבראשיתיינופי הטבע  
  21-.המסגרת של טבע ומורשת בתכנון הארץ למאה ה

החקלאות והפעילות , התעשייה. ממשק נקי של כלל משק המדינה הינו אתגר מרכזי שעלינו ללמוד אותו ולבצעו בהקדם 
אישור מיזמים כלכליים ותכניות ! בה בלתי הפיך זיהום שהינו במידה ר-ביישובים חוברים יחדיו לזיהום כמותי של מי התהום 

 .  לכלול בכל שיקולי הכדאיות הממלכתית את הפרמטר של ערך ושלמות האיכות הסביבתיתםחייבייישוביות 
, המבנים הפרטיים והציבוריים,  אמיתי של רחובותינוןלניקיוכשנגיע .  סביבות חיינו הינו משאב המצוי כולו בידנוןניקיו 

דוגמה !  וכל זה תלוי רק בנו- אז איכות הארץ תשודרג לאיכות גבוהה -וכלל השטחים הפתוחים , ים הבינעירונייםשולי הכביש
 .תכנונית בהקשר זה הינה ההצעה לחומש המים והממשק הנקי שהוגשה לנציב המים ולועדת הכנסת בנושא משבר המים
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