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ץלמומ טוטיצ 

דגנ . " .מ 2018 ןמטרופו  טסריפ ב 
םימרוג םינייפאמ , ירצחב :" םוקימ 

"י ִּבְִמנה תעפות  םע  תודדומתהו 
תויתשת לע  המגדה  לארשיב – 

(. הביבסו 9(2 היגולוקא  .היגרנא 

רקחמה ךרכ 9(2)תיזח  ץיק 2018 /  2018ןויליג  ינויב ,  19

היבוט ראבו  יכאלמ  תיירק  רוקמה –  ךותמ  םוליצ  היבוט |  ראב  היישעתה  רוזאב  חוכ  תנחת  תמקה  דגנכ  היבוט  ראבו  יכאלמ  תיירק  יבשות  קבאמ  תרגסמב  הנגפה 

תודדומתהו םימרוג  םינייפאמ , ירצחב :" םוקימ  דגנ  "
תויתשת לע  המגדה  לארשיב –  "י  ִּבְִמנה תעפות  םע 

היגרנא

גלזמה הצק  לע 

לע תנעשנה  תילסרבינוא , תיעוצקמ , תקדצומ  תודגנתה  ידי  – לע םילבומה  םייתביבס  םיקבאמ  שיש  דועב 
םיקבאמה תומכ  יובירל  םימרוג  תילארשיה  הרבחב  םינוש  םינייפאמ  םימייק  םייביטקייבוא , תודוסי 

.יתביבס דרטמ  ותואל  ךומס  םיררוגתמה  לש  םייכונאו  םירצ  םילוקישמ  םילבומה 
תיינב לש  ימואלה  ךרוצב  םיתיעל  תשגנתמ  םהייח  תוכיא  לע  רומשל  םיחרזא  לש  תיטרקומדה  םתוכז 

.ןונכתה תוכרעמ  לש  קותישל  איבהל  זא  היושעו  תויחרכה , תויתשת 
, ןונכת יכילהתב  רוביצה  ףותיש  דסממה , ימרוגב  רוביצה  ןומא  קוזיח  תומדב  עיגהל  ךירצ  טקילפנוקה  ןורתפ 

ןתמו םיסרטניאבו , םיכרעב  םילדבהב  םוקמב  םימוד  תויופידע  ירדס  יוהיזב  תודקמתה  עדימה , תופיקש 
.םידגנתמה לש  םיישגרה  םיכרצל  םג  הנעמ 
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תכרעמה

ריצקת

דואמ החיכשל  ( NIMBY: Not In My Back Yard ירצחב – " םוקימ  דגנ   )" "י ִּבְִמנה תעפות  תכפוה  ןורחאה  רושעב 
לש הלועה  םרפסמ  איה  ץאומה  חותיפה  יכילהתל  תוולנה  תועפותהמ  תחא  תורחא , תוחתפתמ  תונידמב  ומכ  .לארשיב 

ההובג םייח  תמר  לע  רומשל  ןוצרה  ןיב  ימינפה  דוגינה  .םהירוגמ  םוקמל  תוכימסב  היינב  תוינכותל  םידגנתמה  םיבשות 
דחא אוה  ההובג , םייח  תמר  התוא  תא  ורשפאיש  תוינויח  תויתשת  תמקהב  ךרוצה  ןיבו  התואנ , הביבס  תוכיא  לעו 

םיכרד תועצומו  תיטרואית , הניחבמ  העפותה  לש  ןויפא  גצומ  הז  רקחמב.י  " במנה תעפות  סיסבב  םידמועה  םינייפאמה 
םיסרטניאבו םילעופה  םימרוגה  תוהזב  הרקיעב  היולת  "י  במנה תעפות  .התוא  ןיבהל  םינושה  םימרוגל  ורשפאיש  תוישעמ 

םיבשותה תניחבמש  ירה  חותיפל , םסח  העפותב  םיאור  ןונכתה  תכרעמב  עוצקמ  ישנאו  תוטלחה  ילבקמש  דועב  םהלש :
לעו תיעדמ  תורפס  תריקס  לע  ךמתסהב  .םהירוגמ  רוזא  ןויבצ  לעו  םהייח  תוכיא  לע  רומשל  הליעיו  תימיטיגל  ךרד  יהוז 

ךרוצה ןהבו  העפותה , תועמשמ  יבגל  תונבות  רפסמ  רקחמב  גיצנ  םייטנוולר , םילאשנ  ברקב  וכרענש  קמוע  תונויאר  חותינ 
דסממה ישנא  לע  תודגנתהה : תוהמ  םצעל  םידדצה  לש  םסחיב  יונישו  ינונכתה , דסממהו  רוביצה  ןיב  גולאידה  רופישב 

ענמיש תעד  לוקיש  ליעפהל  רגתאה  לטומ  םידגנתמה  רוביצ  לעש  דועב  תיטנתוא , תרוקיבל  תונמדזה  הב  תוארלו  תוסנל 
.תינכות לכל  תיטמוטוא  תודגנתה 

אובמ

אשונ םהמ  הקפהל  ןתינה  זגה  .םירכינ  םיפקיהב  יעבט  זג  ירגאמ  תונורחאה  םינשב  ולגתה  לארשי  תנידמ  לש  םיילכלכה  הימימב  "...
ןוזחה תמשגה  לא  ךרדה  .רכיה  ילבל  ילארשיה  היגרנאה  קשמ  תא  תונשל  וחוכבש  יתביבסו  ילכלכ  יטגרנא , לאיצנטופ  ומע 

דחא והז  ...יעבטה  זגה  לש  רוצייה  ךילהתב  םישמשמה  םינוש  תיתשת  ינקתמ  תמקה  תבייחמו  השעמה  ייחב  תרבוע  יטגרנאה 
םינקתמ יכ  לוכל  ןבומה  סרטניאה  תא  תואטבמ  ןהש  ונייה  , NIMBY לש הינורט  תוריתעה  עקרב  תדמוע  םהבש  םירקמ  םתואמ 

(. Not In My Back Yard " ) ילש תירוחאה  רצחב  אל  , " קוחרו רחא  םוקמב  ומקומי  תויתוחיטבו  תויתביבס  תוכלשה  םהלש  םיינויח 
אל ךא  הז , ןיינעב  םירתועה  לש  םבלל  ןיבהל  אופא  ןתינ  ...והשלכ  םוקמ  ולא  םינקתמל  אצמיהל  רומא  רבד  לש  ופוסבש  אקע , אד 

.  " םהל רתעיהל 

תיתשת ינקתמ  תמקהל  ודגנתהש  תוימוקמ  תויושר  רפסמ  ושיגהש  הריתעל  םתבושתב  "ץ  גב יטפוש  ידי  - לע ורמאנש  הלא , םירבד 
חישב ץופנ  הכ  ותויהב  .ילארשיה  בחרמב  רתויו  רתוי  הצופנ  תישענש  העפות  בטיה  םיאטבמ  ןהיבושייל , ךומסב  יעבט  זגב  לופיטל 

(. י רצח םוקי ב דג מ נ ' ) "י ִּבְִמנ  – ' חנומל ירבע  םוגרת  עובקל  תירבעה  ןושלל  הימדקאה  השרדנ  ירוביצה 

תויתייעבה תא  רצוי  םהיניב  דוגינה  םצע  ילילשו .)  ) יולג ינשהו  יבויחו )  ) יומס דחאה  םירסמ , ינש  םינומט  "י  ִּבְִמנ חנומה  דוסיב 
חותיפ לש  יללכ  ןויערל  םיכסמ  םיוסמ  רוביצ  יכ  אוה  יבויחה  רסמה  אסיג , דחמ  .תררועמ  איהש  םיזעה  תושגרה  תאו  העפותבש 

וא וירוגמ , םוקמ  תברקב  המקהל  תעצומה  תימושיי  תינכות  ידכל  םגרותמ  הז  יללכ  ןויער  רשאכ  ינש , דצמ  .וב  ךמותו  ללכה  תבוטל 
.קחורמ םוקמב  ומיקהל  השירד  ךות  עצומה  םוקימל  דגנתמו  הז  רוביצ  םק  זא 

םינייפאמו תורדגה 

לופיטה תייעבב  קסעש  רמאמב  תנשב 1980  "י  ִּבְִמנ חנומה  תא  הנושארל  העבט  ( Livezey  ) יצבייל ילימא  תינקירמאה  תיאנותיעה 
התנמטה וא  התכלשה  ידי  - לע תנכוסמ  תלוספמ  רטפיהל  םישקבמ  היישעת  ילעפמ  דציכ  הראית  איה  תנכוסמ  . תלוספב 

תונש ה- יהלשב  'ר  צאת תלשממב  הביבסה  רש  (, Ridley  ) ילדיר סלוקינ  .םידגנתמ  םוקמ  תברקב  םיבשות  דועב  םהמ , בר  קחרמב 
היינבלו חותיפל  ודגנתהש  םיאלקח  לש  האחמ  תונגפה  תונגל  שקיבשכ  ינונכתהו  ירוביצה  חישב  ירלופופל  חנומה  תא  ךפה  , 80

.םהירפכל ךומס 

םוקמל הכומסה  חותיפ  תלועפל  תדסוממ  תונגראתה  וא  םיבשות  לש  תימוקמ  תודגנתה  תלועפ  איה  "י  ִּבְִמנ לש  תלבוקמה  הרדגהה 
אוה העפותה  לש  םינייפאמה  דחא  ליעל , ןיוצש  יפכ  הברִקה )" . ןורֶקע   )" םהיניב קחרמה  תתחפה  םע  הלוע  התמצועש  םהירוגמ ,

תלימש ןאכמ , .םיבשות  םתוא  ירוגמל  םוקמ  תברקב  הלועפל  תודגנתהה  ןיבל  חותיפה , תלועפב  תינורקעה  הכימתה  ןיב  הריתסה 
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יבגל העפותה  תבילב  תודמועה  דוסי  תוחנה  שמח  עיצהל  ןתינ  י ." לצא אל  קר  םיכסמ ,  " ונייהד , my איה  NIMBY חנומב חתפמה 
: חותיפה  אשומ 

.דחוימב  השקו  בכרומ  תוטלחה  תלבק  ךילהת 
.תימוקמה הייסולכואל  קר  אלו  ולוכ , בחרה  רוביצל  דעוימ  םזימה 

.ותוינויח יבגל  האלמ  טעמכ  המכסה  תמייק 
.ותברקב וא  ומוחתב  ולבקל  ןיינועמ  וניא  םרוג  ףא 

.רחא והשימ  לש  ומוחתב  היהי  חותיפה  אשומש  םידגנתמה  ללכ  לצא  השירד  תמייק 

"י ִּבְִמנ וא  יתביבס )  קבאמ  לש  םיוסמ  גוס  אוהשו  וב , קסוע  הז  רקחמש   ) יתביבס "י  ִּבְִמנ םיירקיע : םייוטיב  ינש  "י  ִּבְִמנה תעפותל 
, עזג םואל , תניחבמ  םהמ  הנושה  תרחא  םישנא  תצובקל  תוכימסב  ררוגתהל  םישנא  תצובק  לש  בוריסב  אטבתמש  יתרבח  ,

.תינפוג תולבגומ  וא  םייח  חרוא  הפש , דמעמ ,

םיבצמל הדוחיי  לעו  העפותה  תוחיכש  לע  דיעמה  רבד  הילא , םירושקה  הנשמה  יגשומ  רפסמ  םג  הלע  העפותה  תובחרתה  םע 
. עשעשל  יושע  הלבט 1 )  ) םהיתומשו םיחנומה  ןווגמ  םא  םג  םייפיצפס ,

הלבט 1
"י ִּבְִמנה יחנומ  ןולימ 

תויתשת םוקימל  םיבשות  תודגנתה  יכ  תנעוטש  תיתרוקיב , השיג  .א  העפותל : תוסחייתה  תושיג  יתש  תוהזל  ןתינ  תיעדמה  תורפסב 
תונהילו ךישמהל  םיצור  םידגנתמה  וז , השיג  יפל  .ללכה  תבוטמ  םלעתמה  רצ  סרטניא  לע  תנעשנו  תיכונָא , איה  םהיתבל  ךומס 

לש עונכשו  ימצע  עונכש  ךרוצל  .ךכב  ךורכה  יתביבסה  וא  יתרבחה  ריחמה  תא  םמצעב  םלשל  ילבמ  חותיפהו  המדִִקה  תוריפמ 
.ב דבלב  . םהלש  ימצעה  סרטניאב  ךמותה  ינררב  עדימ  ךמס  לעו  תושוחת  ךמס  לע  םידגנתמ  םתוא  םילעופ  תוטלחהה  ילבקמ 

הביבס יאנתמ  תונהיל  ירק  יתרבח , קדצל  ותוכז  לע  דמועה  רוביצ  לש  ישעמ  יוטיב  "י  ִּבְִמנה תעפותב  האורה  יתביבסה , קדצה  השיג 
תויסולכואש םירקמב  רתוי  ההובג  תוטלוב  תלבקמ  איה  ךא  יללכ , ןפואב  הנוכנ  וז  השיג  תורחא  . תויסולכוא  לשכ  םיינויווש 

תונשב עבש  ראב  יבשות  לש  םקבאמ  המגודל ,  ) תוקזח תויסולכואמ  רתוי  םייתביבסה  םיעגפמה  לטנב  תאשל  תוצלאנ  תושלחומ 
הארמ תואיצמה  תאז , םע  ןד .) שוג  לש  תלוספה  תא  טולקיש  יצרא  ןקתמל  םיאדוד  תלוספה  רתא  תא  ךופהל  הטלחהה  דגנ  ה-90 
הרקמב תוארל  ןתינש  ומכ  תוקזח , תויסולכוא  םג  תנייפאמ  םידרטמה  תקולח  תניחבמ  תונגוהלו  יתביבס  - יתרבח קדצל  השירדה  יכ 

.םהיבושייל ךומס  יעבט  זגב  לופיטה  ינקתמ  םוקימל  םידגנתמה  למרכה , ףוחו  םענקוי  בקעי , ןורכז  יבשות  לש 

"י בִמנל םימרוגה 

תוביסהמ עבונה  חיכש  םרוג  והז  רוביצה . ששח  םימרוג ל חותיפה , אשומל  סחיב  ןבומ  אל  עדימ  םויק  וא  קפסמ  עדימ  רדעיה 
.ב םיעגפמב ; לופיטו  חוקיפ  עונמל  םילולעש  וילע , הפיכאהו  הרדסאה  לש  תונימא  רדעיה  וא  םזיה  לש  תונימא  רדעיה  .א  תואבה :

תויתביבס תועפשה  .ג  םוקמה ; לש  יתרבחה  ונויבצ  לש  הערל  יוניש  וא  "ן  לדנהו עקרקה  ךרע  תדירי  םירוגמה , םוקמ  יומידב  העיגפ 
ינונכת ילכ  םנמוא  שמשמ  הביבסה  לע  העפשה  ריקסת  תיפונ .) העיגפ  וא  תוחיר , שער , ריווא , םוהיז  ןוגכ   ) םזימה לש  תועודי  אל 

.רוביצה  יניעב  ההובג  דימת  הניא  ותונמיהמ  תדימ  םזיה , ידיב  ןמוממו  ךרענ  אוהש  תויה  ךא  הלא , תועפשה  תניחבל 

םהש תידגנ  הלועפ  לומ  םהלש  םיסרטניאה  לע  רומשל  האב  םיבשותה  תודגנתה  (, Conflict Theory) טקילפנוקה תיירואית  יפל 
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ןוצר תועיבש  - יא עיבהל  ךרד  םג  "י  ִּבְִמנה תעפותב  האור  טקילפנוקה  תיירואית  תאז , םע  הלא  . םיסרטניא  לע  םויאכ  םיספות 
.עצומה חותיפה  םזימל  חרכהב  תורושק  ןניאש  תויובח  תורירמו 

, םידיחי רובע  יעצמא  םה  םיוסמ  חותיפל  תימוקמ  תודגנתהו  קבאמ  (, Resource Mobilization) םיבאשמה סויג  תיירואית  יפל 
.יטילופ   חוכ  וא  הכימת  סייגל  רוביצ  ירחבנ  וא  םיבשות  תויונגראתה 

, תוטלחה ילבקמ  לש  טבמה  תדוקנמ  סרטניאו  . תוהז  יולת  אוה  "י  ִּבְִמנה תעפותל  סחיה  יכ  איה  תורפסב  תחוורה  הנעטה 
תויתרבחו תוילכלכ  תויעבל  ףא  םרוגש  בכעמ , םוסחמ  םיבשחנ  "י  ִּבְִמנ ידגנתמ  חותיפה , םודיק  םניינעש  עוצקמ  ישנאו  םימזי 

דגנ וא  יעבטה , זגה  יבאשמ  חותיפב  בוכיעל  תמרוג  םתודגנתה  יכ  למרכה , ףוח  יבשות  דגנ  הנעטה  איה  ךכל  השחמה  .רתוי  תובחר 
הביבס ינוגרא  ישנא  דגנמ , .םרוזאב  ןנכותמה  הלפתהה  ןקתמ  תמקה  תא  לוכיבכ , תבכעמ , םתודגנתהש  יברעמה  לילגה  יבשות 

.תיחרזאה םתבוח  ףא  וזש  אלא  דגנתהל , תימיטיגלה  םתוכזש  קר  אלש  םירובס  תוימוקמ  תוירוביצ  תויונגראתהו 

"י בִמנ םע  תודדומתה  יכרד 

Host Community " ) תחראמה הליהקה  יוציפ  "
(Compensation

עגפנ ומצע  שחה  ימוקמ  רוביצל  וא  הליהקל  ץירמת  ןתמ  הרקיעש  וז , הקיטקרפ  רושעכ  הזמ  הצופנ  ברעמה  תונידממ  המכב 
יכ םינעוט  הטישה  ירקבמ  .םירחא  ( public good  ) םיירוביצ ןיבוט  וא  יפסכ  תויהל  לוכי  ץירמתה  תמיוסמ  . חותיפ  תינכותמ 
תנחת תמקהב  הטישה  המשוי  לארשיב  .ןוה  ילעב  ידי  - לע רוביצ  לש  הקתשה  לש  גוס  בשחיהל  לוכיש  יולג , דחוש  לש  גוסב  רבודמ 

יוציפ ןיעמכ  חוכה , תנחתל  ךומס  הרדח , קראפ  תא  םיקהל  השרדנ  למשחה  תרבח  ב-1974 . ןיבר )" תורוא   " םויכ " ) ןורשה  " חוכה
.הרדח יבשותל 

רוביצה ףותיש 

ןוכנה ילכה  ןכלו  (, participatory democracy  ) תיתופתתשהה היטרקומדה  ןויער  תא  רתויב  ישעמה  ןפואב  תאטבמ  "י  ִּבְִמנ תעפות 
השביגש תופתתשהה  םלוס  לש  יָסלקה  לדומה  .רוביצה  ףותיש  תועצמאב  אוה  תויושרה  ןיבו  םידגנתמה  ןיב  גולאידה  לוהינל 

ןיבל רוביצה  לש  ףותישה  תגרד  ןיב  רשק  ונשי  "י , ִּבְִמנה תעפותל  רשאב  .ןונכתב  רוביצה  ףותיש  לש  ןויפא  גיצמ   Arnstein 
אוה רויא 1 ,) ואר   , Arnstein לש םלוסב  ךומנ  רתוי  בלשב  רמולכ   ) רתוי המורמ  שוחי  רוביצהש  לככ  ונייהד , תודגנתהה , תמצוע 

.ותודגנתה    תא  ריבגי 
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רויא 1
רוביצה  ףותיש  לש  תוגרד 

חוויד . 3 רוביצה ; לש  העגרה  תיתצובק , היפרת  . 2 ימוג ; תמתוחכ  רוביצה  היצלופינמ , . 1 ןה : ףותישה  תוגרד 
יכ רוכזל  שי  .רוביצה  םע  תוצעוויה  . 4 תויודגנתה ; יכילהב  תשרדנה  הקמנהה  תבוח  דבלב , ילמרופ  םושיי  דבלב ,
, סויפו תודגנתהה  ךוכיש  יוציר , . 5 ומשויי ; ויתונוצר  יכ  חיטבהלו  השענה  רחא  בוקעל  האלמ  תלוכי  ןיא  רוביצל 

הנווכ ךותמ  דסממהו  רוביצה  ןיב  תופתוש  . 6 יהשלכ ; תינונכת  תלעות  תגשה  וא  הבטה  תקנעה  תועצמאב  בורל 
םיאלמ לוהינו  הטילש  תקנעה  . 8 ויגיצנל ; וא  רוביצל  תויוכמס  תלצאה  . 7 תפתושמ ; תוירחא  תליטנ  תיטנתוא ,

.ויגיצנל וא  רוביצל 

"א מת  ) יעבטה זגה  תטילקל  תויתשת  חותיפ  הרקמ 1 : רקח 
'( 37ח

יכ םוימ 10.6.2012 ) , 4748 סמ  ' הטלחהב   ) לארשי תלשממ  הטילחה  ןוכיתה , םיב  טפנהו  זגה  ירגאמ  יוליג  רחאל  םינש  שולשכ 
לש ןויסינש  רחאל  הז  היה  ...תיצרא ." ראתמ  תינכות  םודיק  תועצמאב  םיב  תוילגתמ  יעבט  זג  תטילק  יכרעמ  תמקהל  לועפל  שי  "

תוריתעב לקתנ  רוד ) ףוחב  לופיטה  ןקתמ  תמקהל  איבהל  לעופבו   ) ןונכתה תויוכמס  תא  ןמצע  זגה  תורבחל  תתל  הלשממה 
קר םוקל  םיכירצ  לופיטה  ינקתמ  יכ  ונעט  םידגנתמה  .בקעי  ןורכזו  למרכה  ףוח  יבשות  לש  תוזע  תוירוביצ  תויודגנתהבו  תויטפשמ 
רקס וגיצה  ףא  םידגנתמה  .תיפונ  העיגפ  תעינמו  םיבשותל  יתביבס  ןוכיס  תעינמ  לש  םילוקישמ  תאזו  םיב , קוחר  רתויש  המכו  םיב ,

.ףוחהמ בר  קחרמב  םיב  םימקומ  הז  גוסמ  םינקתמ  םלועה  תונידמ  תיברמב  יכ  הארהש  טרופמ 

תא ףסה  לע  הלספ  אל  הצעומה  .היינבהו  ןונכתה  קוח  תרגסמב  "א  מת תנכה  לע  היינבו  ןונכתל  תיצראה  הצעומה  הטילחה  ןכ  לע 
לש ידיתע  בצמל  תינונכת  תושימג  רשפאל  ידכ  השביב  תננכותמה  עקרקה  תדותע  תא  רמשל  הטילחה  ךא  םיב , המקהה  תורשפא 

תויתשבי תופולח  תורשע  תניחב  הללכש  ןונכת  תדובע  םותב  ךכיפל , .רתוי  םילודג  זג  יחפנ  תטילק  וא  תופסונ  זג  תורבח  תסינכ 
אוה םשמו  םיב , עצבתי  זגב  לופיטה  תיברמ  יכ  העבקש  "א 37ח ,' מת תא  ינויב 2014  תיצראה  הצעומה  הרשיא  תובלושמו , תוימיו 

תכרעמה לא  רוביחל  ףוחה  לא  םרזוי  הנממו  ףוחל , ברעממ  לש כ-10 ק"מ  קחרמב  םקותש  תפסונ  ץחל  תדרוה  תדסאל  םרזוי 
גשיה תע  התואב  וב  ואר  םהו  למרכה , ףוח  רוזא  יבשות  לש  תויודגנתהה  תיברמ  לע  השעמל  הנוע  הז  לופיט  הוותמ  .תיצראה 
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.יתועמשמ  

יעבטה זגה  ירגאמ  חותיפב  ךרוצל  תיללכ  תירוביצ  הדהא  אסיג , דחמ  יתביבס : "י  ִּבְִמנ לש  הרדגהה  תא  קהבומב  שיחממ  הז  הרקמ 
.החטשב ומקוי  תויתשתהש  המיכסמ  אל  תימוקמ  תושר  ףא  דגנמו –  םייתרבחו , םייתביבס  םיילכלכ , םימעטמ 

, תינש .תילכלכו  תיסדנה  הניחבמ  לארשיב  םקוה  םרטש  םזימב  רבודמ  תישאר , .םימרוג  רפסממ  עבנ  םידגנתמה  לש  םששח 
םע קר  יאדו  ןפואב  םיררבתמה  םינותנ  ובכרהבו , באשנה  רמוחה  תוכיאב  יולת  אוה  ןכש  תואדו , - יאב ךורכ  םיהמ  זגה  תקפה  ךילהת 

תויוכז תא  ול  קינעהל  הלשממה מ-2009  תטלחהל  ולש  רשקלו  'י ) גרנא לבונ   ) םזיל סחיב  היה  ישילשה  ששחה  .הקפהה  תליחת 
לירפאב 2010 וקיסקמ  ץרפמ  ןוסאמ  ימלועה  ןויסינה  ופסונ  וללה  תוששחה  לע  .השק  תירוביצ  תודגנתהב  לקתנש  ךלהמ  הקפהה ,

םידגנתמה לש  םקבאמ  ךכש , תויה  זגה .)" הוותמ   )" זגה תורבח  לומ  תילכלכה  תורשקתהה  ךילהתב  לארשיב  רוביצה  ןומא  רסוחו 
: המגודל .ןוסאל  תזמורה  הקירוטרב  שומיש  ךות  ונלצא ," אל   – " תיעמשמ - דח השירדב  ןייפוא  רפח  קמעו  למרכה  ףוח  יבשות 

ילעבל ןוטלשהמ  חוכה  תא  הריבעמ  הלשממה  תעשופ  תונלשרב  ......הבושת  קחצי  לארשי : לש  שדחה  היגרנאה  רש  תא  וריכת  "
השביב זגל  קוקיז  ןקתמ  םיקהל  תוכזה  תא  הנידמהמ  ולבקי  יטרפה , םחוורו  םתבוט  םפסכ , תא  ופידעיש  ןוה  ילעב  םתוא  .ןוהה 

. ...םילארשי " יפלא  לש  םהייח  תא  ןכסיו  תינוחטיב  הרטמ  הווהיו  םהזיש 

ךא בחרה , ימואלה  סרטניאה  תא  םיאור  םניאש  םיטסי " " ִּבְִמנ םידגנתמה כ" םיבשותה  תא  ךילהתה  תישארב  האר  ינונכתה  דסממה 
ןפואבו תויושר , ישאר  םעו  םייעוצקמה  םהיצעויו  םיבשות  םע  םיינטרפ  םישגפמ  םויק  ךות  תיסחי , ההובג  תופיקשב  לעפ  לעופב 

גולאיד לש  יפוא  קבאמל  ןתנש  רבד  טסוגוא 2013 ,)  ) ותקפה םע  דימ  טנרטניאב  הביבסה  לע  העפשהה  ריקסת  תא  םסרפ  ימידקת 
ךרוצ לומ  תימיטיגל  תימוקמ  תודגנתה  "י : ִּבְִמנ תעפות  תא  ושיחמהש  "ץ , גבל תוריתעבו  תורעוס  תונגפהב  הוול  הז  גולאיד  .יעוצקמ 

.בחר    ימואל 

הקירוטרב שומיש  ךות  ונלצא ,' אל   - ' תיעמשמ – דח השירדב  ןייפוא  רפח  קמעו  למרכה  ףוח  יבשות  םידגנתמה  לש  םקבאמ  "
" ןוסאל תזמורה 

"א 32) מת  ) "מ פגל ןוסחא  ירתא  תמקה  ןחוב 2 : הרקמ 

יבחרב לושיב )" זג   )" "מ פג ןוסחאל  םישדח  םירתא  השיש  תעיבק  התרטמש  םינשה 2012–2016 ) ןיב   ) "א 32 מת תנכה  ךלהמב 
ןעטנ םיעצומה  םירתאה  לכ  יבגל  .תוימוקמ  תויושר  ישארו  םיבשות  דצמ  תוזע  תויודגנתהב  םירתאל  תועצהה  לכ  ולקתנ  ץראה ,

ראתמה תינכות  לש  ןונכתה  תווצש  יפ  לע  ףא  רתוי ." קוחר  םוקמ  םתוא ב" םקמל  ךירצ  ןכלו  םיבשותה  ייח  תא  ןכסמ  םמוקימש 
, םיינדפק תוחיטב  יעצמאו  הדרפה  יקחרמ  וגצוה  ןכלהמבש  תוימוקמה , תויושרה  ישאר  םע  םינויד  ךרעו  םיבשות  םע  תושיגפ  םייק 

.ותברקב "מ  פגה ירתא  תמקהל  דגנתהל  ךישמה  רוביצה 

יעבטה זגלש  הדבועה  לשב  הארנה  לככ  רתוי , תופירח  ויה  "מ  פגה ירתאל  סחיב  "י  ִּבְִמנה תויודגנתה  םדוקה , הרקמה  רקחב  ומכ  אלש 
םע ץוחנ  אוה  המ  םשל  ללכ  רורב  אל  יכ  ןעט  רוביצה  םירקמה  תיברמבש  "מ , פגל רשאמ  תוחפ  םייאמו  תיסחי  יקנ " , " יבויח יומיד  שי 
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םירמוא " : המגודל .ןוסאל  תזמורה  הקירוטרב  םידגנתמה  וטקנ  ןאכ  םג  יעבטה , זגה  הרקמל  המודב  .םיב  יעבטה  זגה  יבאשמ  תאיצמ 
דבלב דחא  לכמ  לש  ץוציפ  ....דוהיחאו  רועסי  ץוביק  הרמת , רוזאב  תיבה  דיל  םייקנע  לושיב  זג  ירובצמ  "מ –  פגה תצלפמל  אל 

.תויווכמ האצותכ  ףוג  תועיגפלו  רועסי  ץוביקב  םינבמב  תיניצר  העיגפל  תואדווב  איבי  תונוט  לש 750  לקשמב  "מ  פג ליכמה 
ועצפנ דועו 40  שיא  וגרהנ 200  תנשב 1978 , דרפסב  העריא  רשא  דבלב , "מ  פג תונוט  הליכהש 20  זג  תילכמ  תנואתב  היארלו ,

. ....השק " חרואב 

תא דגנמו  רוביצה  תוששח  תא  ריבגמה  רבד  תינכותה , ימדקמ  ןיבו  םידגנתמה  ןיב  עדיה  ירעפ  אוה  הז  הרקמב  טלוב  ןייפאמ 
גולאיד תריציל  םימרוג  קלדו , זג  ירתאב  םייקה  ןוכיסה  לש  בכרומה  ויפואמ  םיעבונה  עדיה , ירעפ  .דסממה  הלגמש  תושקונה 

.תודבועו םינותנ  לע  ךכמ  תוחפו  היוקל , תרושקת  לעו  םיילילש  תושגר  לע  רקיעב  ןעשנה  יביסרגא ,

ןויד

קבאמ לארשיב –  יתביבסה  חישה  לש  וינפ  ןאל  : " ותרתוכש בשומ  םייקתה  הביבס 2050 ,"  " סנכ תרגסמב  ראורבפב 2016 ,
תודגנתהכ ילילש , רואב  ספתנ  "י  ִּבְִמנש דועב  ינויגהו , קדצומכ  גצומ  יתביבס  קבאמ  יכ  ךכמ  ןיבהל  ןתינ  ?". NIMBY וא יתביבס 

"י ִּבְִמנה תעפותל  סחוימה  ילילשה  יומידל  תפסונ  השחמה  ןלהל  .ללכה  תבוטב  הרואכל  עגופה  רבד  רצ , ימצע  סרטניאמ  תענומה 
, תיבה דיל  םהל  ונביש  םיצור  אל  טושפ  םיחומה  .קורי  אל  םהמ  דחא  ףא  .םיחומה  לש  סרטניאה  המ  ןיבהל  ךירצ  : " דסממה דצמ 

רבשמל ונעגה  הככ  .דיתעב  הריד  תונקל  םהלש  תלוכיה  לעו  וללה  םירעב  םילדגש  םיריעצה  לע  תוכלשה  שי  םהלש  תוליעפלו 
תססובמו תקדצומ  תויהל  היושע  "י  ִּבְִמנ תודגנתה  יכ  ןייצל  בושח  םירעה " . יחטשב  הקיפסמ  היינב  לש  רוסחממ  יחכונה , רוידה 

תיב יבשות  תודגנתה  וא  ביבא  - לתב השדחה  תיזכרמה  הנחתל  ךומס  םירגה  םיבשותה  קבאמ  לש  םירקמה  ודיעיש  יפכ  תיעוצקמ ,
.םהיתבל דומצ  ריהמ  שיבכ  תמקהל  םילשוריב  אפאפצ 

לארשיב "י  ִּבְִמנה תעפותל  םירבסה 

עיבצהל ןתינ  חפסנ 1 ,) ואר   ) הז רקחמ  ךרוצל  ונייאורש  םילאשנהמ  ולעש  תונבותה  לעו  ליעל  וגצוהש  הרקמה  ירקח  לע  ססבתהב 
: היגרנא תויתשת  חותיפל  סחיב  "י  ִּבְִמנה תעפות  לש  התוחיכשב  היילעל  םירבסה  השולש  לע 

.תוצוחנ תויתשת  תמקהל  תובר  תויורשפא  םיריתומ  םניא  הלש  רצה  יפרגואיגה  הנבמהו  לארשי  לש  ןטקה  החטש  יבחרמ –  רבסה 
םייונפ םיחטש  רדעיהו  ץראה  זכרמב  תומיאתמה  תועקרקה  תומצמטצה  ךילהת  ןיסולכואה , תופיפצב  היילעה  ךכ , לע  ףסונ 

.הייסולכוא יזוכירמ  םיקוחר  תומוקמ  רתאל  דואמ  םישקמ 

", םניח תוחורא  תוכזל ב" תרכומה  תישונאה  הייפיצה  אוה  ןושארה  .יטילופו  יגולוכיספ  םיביכר , ינש  ללוכ  הז  רבסה  יתרבח –  רבסה 
תויולעה תא  םלשל  ילבמ  םדקתמ  ינרדומ  חותיפמו  ההובג  םייח  תמרמ  תונהיל  הפיאשל  איה  הנווכה  "י  ִּבְִמנה תעפותל  רשקהבו 

תונחת ןשארב  תוינויח , היגרנא  תויתשת  לש  הבחרה  ךירצמ  ץראב  הייסולכואה  לש  ךשמנה  לודיגה  םתריציב : תוכורכה  תויתביבסה 
תא שיגדמ  "י , ִּבְִמנה תעפות  לש  םייזכרמה  םינייפאמה  דחא  אוהש  הז , ביכר  .קלדבו  זגב  לופיטו  ןוסחא  ירתאו  חתמ  יווק  חוכ ,

" יטילופ  )" ירוביצ יטילופ  יפוא  לעב  אוה  ינשה  ביכרה  .רצוי  אוהש  לטנב  האישנל  תודגנתה  ךות  חותיפל  השירד  ורקיעש  סקודרפה 
תועדומב היילעה  לעו  לארשיב  תיחרזאה  הרבחה  תומצעתה  לע  עיבצמ  אוהו  ינוטלש ,) וא  יתגלפמ  רשקהב  אל  בחרה , ןבומב 

.תימוקמה המרב  רקיעב  תוטלחהה , תלבקב  רוביצה  לש  רתוי  הרע  תופתתשהל  תמגרותמה  הביבסו , ןונכת  יאשונל  תללוכה 
תועצהו םיססובמ  םינועיט  ביצהל  םידגנתמל  תרשפאמה  םיבר , עדיו  עדימ  תורוקמ  לש  ההובגה  תונימזה  דואמ  ךכל  תמרות 

.תויפולח

תוכרעמב יעוצקמה  גולאידל  םג  ןוכנ  רבדהו  ןומא , רדעיהבו  תונלבוס  רסוחב  ןייפואמ  לארשיב  ירוביצה  חישה  יתוברת –  רבסה 
הרטמב תוינחוכ  תודמע  גיצהל  חישב  םיברועמה  םינושה  םימרוגה  םיפחדנ  הז  יתרבח  םילקאב  .ןונכתה  תוכרעמ  ומכ  לשממה 

שרדנה חותיפב  בוכיעל  רתיה  ןיב  הליבומ  גולאיד , תרשפאמ  הניאש  תיתונדא , תיטילופ  תוברת  .םהלש  םיסרטניאה  לע  רומשל 
.רושיגה לאיצנטופ  תא  הניטקמו  השיגה , ירעפ  תא  הריבגמ  הביבסו  ןונכת  יאשונ  לש  אליממ  תמייקה  תובכרומה  .ללכה  תבוטל 
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םוקימכ וכע  ץרפמ  תא  םיעיצמו   ) הלפתה ןקתמ  תמקהל  םידגנתמה  תימוקמה , תושרהו  רשא  הטמ  .א.מ  יבשות  לש  קבאמה 
קבאמה הטמ  לש  קובסייפה  דומע  ךותמ  "י |  במנה תעפותל  תיוושכע  המגוד  אוה  יפולח ,)

קדצומ   אלו  קדצומ  "י  ִּבְִמנ ןיב  ןיחבנ  דציכ 

אלכ ספתיהל  היושעו   ) דבלב יכונאו  רצ  סרטניא  לע  תנעשנ  תודגנתהה  םא  איהו , תיזכרמה  הלאשל  רושק  "י  ִּבְִמנה תעפותל  סחיה 
השולשל רושק  וז  הלאשל  הנעמה  רתוי .) תלבוקמו  תימיטיגלכ  תספתנו   ) םייעוצקמ םינועיט  לע  תססובמ  איה  אמש  וא  תקדצומ )

דוסי  : ינחבמ 

זגב לופיטל  תויתשת  תמקהל  דגנתמה  רוביצ א ' ירהש  םיסרטניאב , היולתו  הרקמ  לכב  הנתשמ  וז  הרדגה  רוביצה – "  " והימ ןחבמ 
תשרל רבחתהל  תלוכי  רדעיהמ  לשמל ,  ) תילכלכ עגפיהל  יושעש  רוביצב ב ,' העיגפל  ךכב  םורגל  לולע  ובושייל , תוכימסב  יעבט 
םוקימל םיוסמ  רוביצ  לש  ותודגנתה  םא  ןוחבל  שי  ךכיפל , תוימחפ .) חוכ  תונחת  תלעפה  ךשמה  לשב  לשמל   ) תיתואירב וא  זגה )

"י, ִּבְִמנה תודגנתה  לש  תולבוקמה  וא  תוימיטיגלה  תדימ  תא  םצמצמ  רבדהש  ירה  ןכ , םא  .רחא  רוביצב  עוגפל  הלולע  וילא  ךומס 
םתודגנתה יכ  רמול  ןתינ  לשמל , .רחא  רוביצ  לש  וז  תא  תוחפו  םהלש  םתבוט  תא  קר  םיאור  םידגנתמה  הז  בצמבש  םושמ 

הייסולכואב עוגפל  הלולע  םהירוגמ , רוזאל  ךומס  םוקל  ןנכותמה  הלפתה  ןקתמ  תמקהל  יברעמה  לילגה  יבשות  לש  תכשמתמה 
.רוזאה ילחנ  םוקישלו  תיתיב  הכירצל  תואלקחל , םימב  ידיתע  ימוקמ  רוסחממ  ועגפייש  רוזאב  עבט  יכרעבו  רתוי  הלודג 

ימ םשב  ןוחבל  שי  ןכל  .ןוכנ  ןכא  רבדהש  ילבמ  לודג , רוביצ  םשב  םינעוטו  םיאב  הצובק  וא  םדא  יכ  הרוק  תחא  אל  גוצייה –  ןחבמ 
.גצייל םירמייתמ  םהש  הייסולכואה  תיברמ  תא  תגציימ  םתדמע  םאו  םירבדמ , םה 

תיב תמקה  שיבכ , תלילס  םירקמה  בורב  לשמל , .חותיפה  אשומ  לש  תידיימה  ותעפשה  תדימו  ויפוא  יפל  עבקנ  גורידה –  ןחבמ 
ןיבל םניב  רשקה  תא  ןיבהל  לק  ימוקמה  רוביצלש  םושמ  תיסחי , הכומנ  תודגנתהל  לאיצנטופ  ילעב  םה  ירחסמ  זכרמ  וא  םילוח 

, תאז תמועל  .רתוי  ההובג  היהת  תועבונה  תויתביבסה  תויולעה  תא  םלשל  תונוכנה  תאז  תובקעבו  ורובע , םהמ  תידיימה  תלעותה 
תודגנתהה ןכלו  תיצרא , וא  תירוזא  המרב  תויסולכוא  םיתרשמ  םהש  םג  המ  דואמ , ינומד " , " ילילש יומיד  היגרנא  תויתשת  ינקתמל 

.רתוי   הברה  הקזח  היהת  תימוקמה  המרב  םהל 

תודדומתהה תלוכי  רופישל  תולועפ 

.םתודדומתה תלוכי  תא  רפשל  תולוכיש  תולועפ  רפסמ  םינושה  םימרוגל  עיצהל  ןתינ  הלא  דוסי  תוחנה  לע  ססבתהב 

לבקמ אוה  רוביצה  יכ  הנבהה  לע  תנעשנה  תינומרה , השיגל  רוביצה  יפלכ  תיתונדא  השיגמ  רובעל  ןונכתה  תכרעמ  לע  דסממה – 
םירבדה תא  ןוחבל  דסממה  ימרוג  לע  לעופב , . Arnstein םלוסב םיבלש 6–8  תמגוד  גולאיד , ומע  םייקתהל  בייח  ןכלו  תוריש 

םא ההז ; קזנ  תדימל  םורגת  רחא  םוקמל  תודגנתהה  אשומ  תקתעה  םא  קדצומ ; וא  רצ  סרטניאמ  תעבונ  תודגנתהה  םא  םיאבה :
ןונכתה תכרעמש  לככ  יללכ , ןפואב  .רוביצל  הרבסההו  גולאידה  וצומ  םא  תיתביבסה ; ןתולע  המו  תוילאירה  תופולחה  לכ  וקדבנ 

תוקבאיה תריזמ  ינונכתה  בחרמה  ךופהי  ךכ  ןונכתה ,) תפש  רופיש   ) רתוי תיתודידיו  רוביצ ) ףותישו  עדימ   ) רתוי הפוקש  היהת 
.הז  ןוויכב  ןושארה  דעצה  איה  םויאכ  אלו  רגתאכ  תויודגנתהה  תסיפת  .םדקמ  גולאיד  לש  הריזל 

שיו באז ,)" באז ,  " טקפאמ ענמיהל   ) םה רשאב  םימויאלו  תונכסל  קודב  אל  ןפואב  תודגנתה  ענמיש  ימצע  ןוסיר  שרדנ  רוביצה – 
איה רקחמב  ולעש  תונבותה  תחא  אֹל .)" אֹל  ןובודה   " תעפות  ) יפרגואיג קחרמ  לכבו  אוה  רשאב  םזימ  לכל  יטמוטוא  בוריסמ  ענמיהל 

תויולת ןהו  ןתינש , לככ  תוהובג  היצמיטיגללו  ( acceptance  ) תירוביצ תולבוקמל  עיגהל  אוה  תוימוקמ  תויונגראתה  לש  דעיה  יכ 
תונימא תוחפכ  תוספתנ  םיוסמ  רוביצ  לש  תוברו  תופוכת  תויודגנתה  ךכ , .תודגנתהה  תורידתו  יפרגואיג  קחרמ  םינתשמ : ינשב 

וא חותיפ  אשומל  תוסחייתמ  תופוכת  תויודגנתה  ןתוא  םא  ןכ , ומכ  .תויודגנתה  תוחפ  םזויש  רחא  רוביצל  האוושהב  תולבוקמו 
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שיש איה  ךכל  תוביסה  תחא  רויא 2 .)  ) רתוי בורק  חותיפ  אשומל  תויודגנתהל  רשאמ  התוחפ  תולבוקמל  וכזי  ןה  קוחר , דרטמל 
, דואמ םיקוחר  וא  םיקוחר  םהש  הלאכל  רשאמ  םיבשותה , לא  רתוי  בורק  םרוקמש  םייתביבס  םידרטמל  תודגנתהב  רתוי  בר  ןויגיה 

.םתיב  תברקב  חכומ  יתביבס  דרטמל  םידגנתמה  םיבשותל  היתפמא  שוחל  םילוכי  ונבורו 

רויא 2
"י ִּבְִמנ לש  תולבוקמה  דדמ 

םוכיס

תרבוגה תופיפצה  םשארבו  םימרוג , רפסממ  תעבונ  לארשיב  םיינונכת  םיאשונל  סחיב  "י  ִּבְִמנה תעפות  תוחיכשב  היילעה 
לכ .תיחרזאה  הרבחה  לש  תיתביבסה  העדותה  תוקזחתה  םג  ומכ  תויתשת , תמקהל  םימיאתמה  םייונפה  םיחטשה  תומצמטצהו 

תולועפ יובירב  היילעל  םיאיבמ  טרפב , לשממה  תודסומב  ןומא  רדעיהו  ללכב  ידדה  ןומא  רדעיה  לש  יתוברת  םילקא  עקר  לע  הלא ,
הנידמה תודסומ  רובע  הרדסא  יישק  תורצוי  הלא  תולועפ  דגנמ , .םתביבסו  םהייח  תוכיא  לע  ןגהל  םיאצויה  םיבשות  לש  תוימיטיגל 

תוחיכשב היילעל  םירבסהב  רתיה , ןיב  קסע , הז  רקחמ  .העפותה  םע  לכשומ  ןפואב  דדומתהל  םיניינועמ  וא  םיעדוי  דימת  אלש 
רופישל ואיבי  יתסיפת  יונישו  תילנויצר  הבישחש  ידכ  רחא , בצמל  עיגהל  םינושה  םימרוגה  לש  םחוכבו  לארשיב  "י  ִּבְִמנה תעפות 

אוה קומע  יוניש  ךירצמה  יזכרמה  ביכרה  .אסיג  ךדיאמ  תימוקמה  תיטרקומדה  תופתתשהה  קוזיחלו  אסיג  דחמ  ינונכתה  רצותה 
.תוימוקמה תויודגנתהה  ירקמ  יובירל  םיטלובה  םימרוגה  דחא  והז  יכ  הלוע  הז  רקחממ  דסממה : ימרוגב  רוביצה  לש  ןומאה  תדימ 

יולימלו תוירחאב  האישנל  תיחרזאה , הרבחה  תומצעתהל  יטנתוא  יוטיב  ןתויהב  איה  הלא  תויודגנתה  לש  רואה  תדוקנ  תאז , םע 
.תילארשיה   היטרקומדב  דיקפת 

, ימיטיגל אוה  קבאמה , תא  ןיבמ  ינא  ...םלצא  אל  קר  ונביש , םיצור  םלוכ  הנעט , התוא  העיגמ  דימת  לבא  םוקמ , לכב  םינוב  ונחנא  "
.םכתא ופקעיש  םיקוח  וקקוחי  השעמ : השעי  והשימ  לודג , םסח  היהי  םא  .לגרב  םכמצעל  םירוי  םתא  םכתא , ריהזמ  ינא  ךא 

. םימסח " םיקהל  ולכות  אלש  ךכל  איבת  הנידמהו  חוכ , רתוי  שי  הנידמל 

הטלוקפב טרוטקוד  - רתב תומלתשה  תרגסמב  תנשב 2017  ךרענש  רקחמ  לע  ססובמ  רמאמה  הרעה :
.ןמטרופ  לשימ  הנשמ  פורפ ' לש  התייחנהב  ןוינכטב , םירע  יוניבו  הרוטקטיכראל 

תוינכותב וקסעש  ןונכתה  תודעווב  רבח  היה  הביבסה , תנגהל  דרשמה  דבועכ  טסריפ –  ינב  תואנ : יוליג 
.רמאמב הרקמ  ירקחכ  תואבומש  ראתמה 

השעמל הכלה 
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היגרנאה דרשמ  יזיפ , ןונכת  הריכב  ףגא  תלהנמ  רנכוה , תירוד 

הרקמה ירקח  ינשב  תוראותמ  ןהמ  קלחש  תונווגמ , םיכרדב  התיא  דדומתמו  "י  ִּבְִמנה תעפות  תא  שגופ  ירוביצה  רזגמה 
תוארלו רמאמב , גצומש  " Arnstein םלוס שמתשהל ב" רשפא  .יוניש  ךילהת  רבע  דסממה  םג  העפותל  ליבקמב  .וניוצש 

םיבלשב 5—4. אצמנ  אוה  םויכ  ירה  םיבלשב 1-2 , רושעכ  ינפל  היה  דסממה  םאש 

םישענש רכינ  .העפותה  תא  תונשל  חוכה  םהידיבשו  תוטלחהה , ילבקמב  ןומאה  תא  קזחל  בושח  יכ  ןעטנ  רמאמב 
תודובע תושענ  ןכ , ומכ  .תולאשל  תובושת  תתלו  ריבסהלו  שגפיהל  םירמוח , םסרפל  דסממה  דצמ  םילודג  םיצמאמ 

היושע תימואל  תובישח  לעב  םזימב  העיגפש  רוכזל  ךירצ  אסיג , ךדיאמ  .תעל  תעמ  תונחבנש  ףותיש  יכילהתל  תועצהו 
: תואבה םינשב  וב  דקמתהל  שיש  רגתא  ביצמ  רמאמה  .היגרנא  תקפסאו  הלכלכ  הביבס , יטביהב  דואמ " תבאוכ   " תויהל

.י " במנה תעפות  םוצמצל  ךרדה  חוציפ 
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