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ןמזלג ללה  םוליצ : ץיק 2017 |  שוביי , ףס  לע  םישושמ –  לחנ  הלעמב  יפמא " ןיע  "

רושעב השענ  המ  םילחנב –  םייעבט  םימ  תמירז 
? ונינפ ןאלו  ןורחאה 

לש ץאומ  לוצינ  ידכ  ךות  לח  היישעתלו  םישבי  ץרא  ילבח  חותיפל  תואלקחל , םיינוריעה , םיבושייל  םימה  תקפסא  תכרעמ  חותיפ 
.םייחה ילעבו  חמוצה  ינימ  םתיאו  ונצרא , ףונמ  םיחלה  לודיגה  יתב  לש  עירכמה  םבור  ומלענ  תאז  תובקעב  .םייעבטה  םימה  תורוקמ 

םחטשמ דבלב  םהש כ-3%  םנוד ,  8,500- כל עיגמ  ללוכה  םחטשו  עבט , תורומשבו  םיימואל  םינגב  רקיעב  ודרש  םיחל  לודיג  יתב 
.םינש  האמכ  ינפל 

םימה תואצקה  ךרעמב  םלילכהל  ביוח  םימה  קשמו  יקוח , םימ  ןכרצל  ףונהו  עבטה  וכפה  תנשב 2004  םימה  קוח  יוניש  תובקעב 
.םימה קשמ  לש  תויצראה  באה  - תוינכותבו

תנגהל דרשמהו  םינגהו  עבטה  תושר  םימה , תושר  ףותישב  םיכלהמ  ועצובו  וללה , םימה  תואצקהל  םיללכ  וותוה  ףלוחה  רושעב 
םיחדקנ ףאו  תווקאהמ , תרבגומ  םימ  תקפה  תמגמ  תכשמנ  תאז , םע  .םילחנ  רפסמב  םימה  תמירז  רופישל  ואיבהש  הביבסה ,

יתנש - ברה עצוממל  תיסחי  טעומ  רזוח  יולימ  לאו  תוכשמתמ  תרוצב  תונש  לא  ףסוותמה  הז , בצמ  .םוהתה  ימ  לא  םישדח  םיחודיק 
.םילחנב םימה  תוטעמתהלו  תונייעמ  תעיפשב  תפסונ  הכיעדל  איבמ  םיינופצה –  םינגאב 

ןלוגה תמרב  תונייעמה  תעיפשב  הדירי  תמגמ  לע  םיעיבצמ  הל  הצוחמו  םימה  תושרב  םיגולורדיה  לש  םישדח  םירקחמ 
. יברעמה  לילגה  ינגאבו 

ושענש תולועפלו  ועגפנש  םילחנלו  תונייעמל  תואמגוד 
םבצמ רופישל 
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ןמזלג ללה  םוליצ : ביזכ |  לחנל  תילדרח  ןייעמ  ימ  םיררחושמ  לחה ב-2013 
תא לואגל   " הלשממ תטלחה  תובקעב  .םינינת  - ןוקרי תווקאמ  תבחרנ  הביאש  בקע  תונשב ה-70  ושבי  תונייעמה  ןוקריה –  תורוקמ 

םימ .םיכומסה  ןיעה  שאר  יחודיקמ  דחאמ  קפא " ימואל  ןג  ו" ןוקרי " ימואל  ןג   " עטקל םיריפש  םימ  תונשמ ה-90  םימרזומ  ןוקריה "
תואלקחב םילצונמ  םניאש  םיחלוק  יפדוע  ןוקריל  םיסנכנ  רחאל כ-7 ק"מ  םלוא  ןתיא , לחנ  לש  אירב  לודיג  תיב  םימייקמ  הלא 
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יוארכ םילפוטמ  םניאש  םיכפש  לש  רקובמ  אל  רורחשו  םיש  " טמב תולקת  בקע  רימחמ  הז  בצמ  .הביבסה  ירע  לש  םיש  " טממ
תא םקשלו  רוזחל  ידכ  םיבר  םיבאשמ  םויכ  עיקשהל  שיו  ןוקריה , דרומב  יגולוקא  םוקיש  לש  םינש  תורשע  ןוימטל  ודרי  ךכ  .לחנל 

.לחנה 

תונשב ה- ןייעמה  שבי  הווקאהמ  הבורמ  הביאש  בקע  .הלוחה  תרומש  לשו  הלוחה  םגא  לש  בושח  םימ  רוקמ  רבעב  ןניע –  ןייעמ 
.הרומשל הביאשב  םימרזומ  םייקנ  ןדרי  ימו  חודיק  ימ  "ש  מלמ כ-12  . 90

םויקל ןדה  תכרעממ  הביאשב  םימרזומ  "ש  מלמ .ןונבלב 0.7  ויתונייעמ  תסיפת  בקע  תונש ה-70  זאמ  שבייתה  ןויע –  לחנ 
.הנשה לכ  לחנהו  םילפמה 

שארמ םימה  תויטה  לשמל , .ישארה  קיפאב  םימרוז  םימ  רתויש  ךכ  תונייעמב  םימה  תוסיפת  תודוקנב  םייוניש  ועצוב  ןד –  לחנ 
.לחנה דרומב  םויכ כ-1.5 ק"מ  םיחקלנ  םהיכרוצל  םימהו  ולטוב , תונשמ ה-40 –  תומייק  ויהש  הנפדו , ןד  םיצוביקה  לש  לחנה 

, ושבי םימה  תוכירב  .םתוא  ןיזמה  ןגאה  הלעמבש  םיחודיקב  תרבגומ  הביאש  בקע  ןיטולחל ב-2001  ושבי  ויתונייעמ  תצב –  לחנ 
םלוא תורוקמ ,"  " לש הייתשה  ימ  תכרעממ  לחנל  תמרזומ  "ש  מלמ לש 0.6  תדחוימ  םימ  תאצקה  .ותמ  ןהבש  חמוצהו  יחה  לכו 

תיעבטה העיפשה  תא  ריזחהל  איה  הנווכה  .לחנב  הקיפסה  תא  ליפכיש  ףסונ  וק  ןונכתב  אצמנ  םויכ  .הקיפסמ  הניא  וז  תומכ 
ףילחתכ יברעמה  לילגב  םי  ימ  תלפתהמ  םימה  תקפסא  תרבגהל  תכרעמ  םלשותש  רחאל  קר  רשפאתי  רבדה  ךא  תונייעמל ,

.תווקאב תיתועמשמה  הביאשל 

רומשל ידכ  .ןמענה  ןגא  הלעמבש  םיחודיקב  תוביאש  בקע  תונשב ה-90  הקספ  הרומשב  תונייעמה  תעיפש  קפא –  תונייעמ 
השדח בא  - תינכות .ש  " מלמ לש 3.5  הקיפסב  ךומס  חודיקמ  םימ  םינגהו  עבטה  תושר  המירזמ  הרומשב  עבטה  יכרע  תא  םייקלו 
רבדה תצב , לחנ  רובע  ראותש  ומכ  םלוא , .ןמענה  ךרוא  לכל  הנתיא  המירזו  קפא  תונייעמב  העיפש  רטשמ  הרידגמ  ןמענה  לחנל 

.ןגאב םוהתה  ימ  תקפהב  תיטסרד  התחפהו  םירחא  תורוקממ  יברעמה  לילגב  םימה  תקפסא  לש  הרבגה  ךירצמ 

תורמל .עבטל  וררחוש  םבורו  זאמ 1967 , תואלקחלו  הייתשל  ולצונש  תונייעמה  ימ  לש  הייטהה  הלטוב  ןלוגה –  תמר  תונייעמ 
הקפהה תרבגה  ללגב  אלא  םימשגה  טועימ  ללגב  קר  אלו  םינורחאה , םירושעה  ינשב  םיזוחא  תורשעב  תתחופ  םתעיפש  תאז 

תונייעמ לש  תושבייתה  ףאו  הכיעד  תוארל  םייופצ  ונא  תואבה , םינשב  וז  המגמ  ךשמית  םא  ןלוגב . תלזבה  תווקאב  םיחודיקב 
.תוילדו הידוהי  ןתיווז , םישושמ , םהבו : ןלוגה , לש  םילודגה  םילחנב  םימה  תמירז  תומכב  תיתועמשמ  הדירי  ןכו  ןלוגב 

םוק רחאל  .הירלממ  ענמיהל  ידכ  םיטירבה  ידי  - לע זקונ  היתב , תרכזמל  הכומסה  הרומשב  יתציבה  לודיגה  תיב  ןותִּבג –  תוניע 
ןורחאה רושעב  .הבש  םימה  תוכירב  תא  םתס  םישלופ  םיחמצו  לשא  יצע  הנק , יחמצ  לש  םוצע  ךבסו  הרומשה , החנזוה  הנידמה 

יעבטה לודיגה  תיבל  רשפאלו  הציבה  לש  םימה  ףונ  תא  חותפל  ידכ  תובחרנ  תויסדנה  תולועפ  םינגהו  עבטה  תושר  העציב 
.םקתשהל

רפשל תובחרנ  תולועפ  ועצוב  קקוב  ןיעו  החשפ  ןיע  רמסו , הנק  תוניע  ידג , ןיע  תורומשב  חלמה –  םי  ףוח  ךרואל  תונייעמה 
.חלמה םי  סלפמ  תגיסנמ  רקיעב  םינורחאה  םירושעב  תועגפנש  תויעבטה  םימה  תוכרעמ  תא  רמשלו 

םיבר םיבאשמלו  םימה  קוחב  םייונישל  תודוה  םינורחאה  םירושעה  ינשב  רפוש  ץראב  םייעבטה  םימה  תורוקמ  בצמ   , םוכיסל
םתמירז רחאל  קר  יאלקח  לוצינל  םתרבעהו  םימה  תסיפת  תודוקנב  םייוניש  תוכזבו  םיחלה , לודיגה  יתב  םוקיש  תרטמל  וצקוהש 

.םייעבטה םיחלה  לודיגה  יתבל  תכרעמ  יתוריש  ןתמ  תרשפאמש  םיינויח  לחנ  יעטקמב 

תינכות .לארשיב  םימה  קשמל  השדחה  באה  - תינכותמ קלחכ  ףונלו , עבטל  םימל  השדח  בא  - תינכות תנכה  לע  תדקוש  םימה  תושר 
ורשפאיש םינונגנמה  תא  ןכו  אוה , רשאב  םימ  ףוג  לכל  תושרדנה  םימה  תואצקה  תא  עובקל  םירשפאמש  םילכה  תא  הרידגמ  וז 

.ךכ םשל  וצקויש  םימה  לש  שומימ 

העיפשה לש  רופיש  רקיעבו  עבטל , םימל  באה  - תינכות תורטמ  לש  הגשה  תרשפאמ  ןכא  הלפתהה  ןדיעל  הנידמה  לש  התסינכ 
תורמל .םתרומת  תואלקחלו  תיבל  םילפתומ  םימ  תקפסאו  םוהתה  יממ  םימ  תקפהב  התחפה  ידי  - לע םייעבטה  םימה  תורוקמב 

 – ןופצה רוזא  לכב  רזוחה  יולימה  טועימו  םימשגה  טועימ  יברעמה , לילגב  םי  ימ  תלפתה  ןקתמ  תמקהב  ךשמתמה  בוכיעה  תאז ,
םידע ונייה  אלש  יפכ  ןתיא  ילחנו  תונייעמ  תושבייתהל  םויכ  םידע  ונאו  ץראה , ןופצב  עבטב  םימה  בצמ  תא  הנשל  הנשמ  םירימחמ 

.םלועמ םהל 

ןיא םלוא  שבייתמה , ץראה  ןופצ  רוזאב  תואלקחו  הייתש  תבוטל  ץראה  זכרממ  תופסונ  םימ  תויומכ  תאבהל  תלעופ  םימה  תושר 
.םייעבטה םימה  תורוקמל  ןורתפ  תתל  ידכ  יד  ךכב 

.תונייעמל רוזחת  תיעבטה  המירזהשו  ולעיו , ובושי  םוהתה  ימ  ינגאב  םימה  יסלפמש  תומושג , ויהי  תובורקה  םינשהש  הווקנ 
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תורוקמ

.תרנכה לש  תווקיהה  ןגא  ןלוגה , תמרב  ןפודה  תונייעמב  העיפש  יחפנ  תמגמ  תניחב  .ע 2011 . יתעבג   .1
.יגולורדיהה תורשה 

תושר יגולורדיהה –  תורישה  .ןלוגה  תמר  זכרמב  תונייעמ  תעיפשב  הכיעד  .ע 2015 . לטו  יתעבג ע   .2
.םימה
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