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ליח רימע  םוליצ : וחותיפלו |  ןורש  לאירא  קראפ  םוקישל  ןוילימ ש"ח  התצקה 39  םיחותפ  םיחטש  לע  הרימשל  ןרקה 

ןוזחמ םיחותפה –  םיחטשה  לע  הרימשל  ןרקה 
עוציבל

הרימשל ןרקה  םיחותפה ? םיחטשה  לע  הרימשה  ןיבל  תונורחאה , םינשב  תמצעתמה  ץראב , חותיפה  תפונת  ןיב  בלשל  רשפא  ךיא 
םיחטשה לע  רומשל  רשפאמה  ידוחיי  ןונגנמ  הרצי  "י ,) מר  ) לארשי יעקרקמ  תושר  תרגסמב  המקוהש  םיחותפ , םיחטש  לע 

, דבלב תוליעפ  תונש  שמח  רחאל  םויכ , .םיאבה  תורודה  ןעמלו  הנידמה  יחרזא  תבוטל  החותיפו , ץראה  תיינב  םע  דבב  דב  םיחותפה 
הכ דע  .החטשב  םיחותפה  םיחטשה  לע  הרימשל  לארשי  תנידמל  שיש  רתויב  םיליעיה  םיילכלכה  םילכה  דחאכ  הלגתמ  ןרקה 

יפותישל תויונמדזה  תריצי  ךות  ץראה , יבחר  לכב  םינוש  םימזימ   300- כב דראילימ ש"ח  יצחל  לעמ  ןרקה  תועצמאב  "י  מר העיקשה 
.םינושה עוציבה  יפוגו  תוימוקמה  תויושרה  םייתכלממה , תודסומה  ןיב  הלועפ 

הייסולכואל תושרדנה  תויתשתה  תא  קפסל  ךרוצה  לשב  םידקת  תרסח  חותיפ  תפונתב  תונורחאה  םינשב  תאצמנ  לארשי  תנידמ 
םיחטשה לע  הרימשל  תאש  רתיב  לועפל  שיש  הלשממל  רורב  ןמזב , - וב .רוידה  תודיחי  עציה  תא  ביחרהלו  הלדגו  תכלוהה 

.םיחותפה

המרופרב קסעש  לארשי  יעקרקמ  תושר  קוחל  ןוקיתה  תובקעב  התוליעפ ב-2013  תא  הלחה  םיחותפ  םיחטש  לע  הרימשל  ןרקה 
םיחותפ םיחטש  תוברל  םיחותפה , םיחטשה  לש  יתביבסה  חותיפהו  הרימשה  ןומימב  עויס  ןה  ןרקה  תורטמ  .לארשי  יעקרקמב 

.יאנפו שפונ  ירוזאו  םיקראפ  תויגולוקאה , תוכרעמהו  יגולויבה  ןווגמה  תרימשל  תובישח  ילעב 

םילחנ םיחותפ , םיחטש  םוקישל  םימזימ  ןומימל  הצקוי  הנש , לכב  "י , מר תוסנכה  ללכמ  ( 1%  ) דחא זוחא  יכ  עבקנ  קוחה , יפ  לע 
ירוזאו םילודג  םיקראפ  חותיפל  אמייק , - רב חותיפלו  ןונכתל  תלוספ , יעגפמ  תרסהל  םישלופ , םינימב  לופיטל  םיחל , לודיג  יתבו 

תא םימדקמה  םירקסו  םיימדקא  םירקחמ  ןומימל  ןכו  שפונ , ירתאכו  תוקורי  תואירכ  רוביצה  תא  ושמשיש  םיינילופורטמ  שפונ 
הלבט 1. תוראותמ ב םימזימל  תואמגוד  .ןרקה  תורטמ 
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הלבט 1
םיחותפ םיחטש  לע  הרימשל  ןרקה  ןומימב  םיגציימ  םימזימ 

עוציבו םודיק  םירשפאמ  ןרקה  יפסכ  .םייתביבס  םימזימ  ןומימל  םלועב  ידוחיי  ילכלכ  ילכ  איה  םיחותפ  םיחטש  לע  הרימשל  ןרקה 
םיפסונ ביצקת  תורוקמ  סויג  םירשפאמ  ןרקה  םעטמ  םינושה  םימזימל  םיצקומה  םיביצקתה  יכ  רכינ  ןכ , ומכ  .םיבר  םימזימ  לש 

תינכותה  ' חכונל תמצעתמו  תדדחתמ  ןרקה  תוליעפ  תובישח  .םיחותפה  םיחטשה  לש  חופיטבו  הרימשב  העקשהה  תבחרהו 
, ןונכתה תכרעמל  תוליעפ  ידעי  ועבקנ  תינכותב  ראורבפב 2017 . הלשממב  הרשואש  םינשל 2017–2040 ' רוידל  תיגטרטסאה 

םאתהב תודיחי  ןוילימ  ךסב 2.6  ןונכת  דעי  ןכו  תנשל 2040 , דע  תושרדנה  רוידה  תודיחי  ןוילימ  לש 1.5  ןתיינב  תא  ורשפאיש 
.םיידיתעה רוידה  יכרוצל 

םיפוגה .םיפוקש  םינוירטירק  יפ  לע  הדיפקב  םירחבנה  םימזימל  יצרא  ארוק  לוק  תרגסמב  ןוילימ ש"ח  םיצקומ כ-80  הנש  ידמ 
םיימדקא תודסומ  תויתלשממ , תורבח  םיילפיצינומ , םיפוג  תוירוטוטטס , תויושר  הלשממ , ידרשמ  םה  תושקב  שיגהל  םיאשרש 

תנגהל דרשמה  יגיצנ  הב  םירבחו  ןורמש , לאידע  רמ  "י , מר "ל  כנמ אוה  ןרקה  "ר  וי .ןרקה  תלהנה  תוטלחהב  טרופמכ  םיפסונ  םיפוגו 
.םיירוביצה םיפוגה  גיצנו  םינגהו  עבטה  תושר  ימוקמה , ןוטלשה  ןונכתה , להנִמ  "י , מר רצואה , דרשמ  ןוכישה , דרשמ  הביבסה ,

ליבש םיינפואל . לארשי  ליבש  ימואלה –  םזימל  ןוילימ ש"ח  ןרקה 45  התצקה  תוליעפ , תונש  שמח  תאלמב  ב-2018 ,
ןיב ןילמוגה  יסחי  אשונב  הפיקמ  הדובע  התשענ  ךכ  םשלו  אמייק , - רב םיינפוא  ליבש  תויהל  ולגד  לע  טרח  םיינפואל  לארשי 

רבוע ליבשה  .עוצקמ  ימרוגו  םיגולוקא  ףותישב  עבקנש  רדגומ , יאוותל  םיבכורה  תא  תנווכמ  ליבשה  תרדסה  .הביבסל  הביכרה 
םיחטשה תא  דחאמו  ץבקמש  םזימה , .הב  רבוע  אוהש  הביבסב  העיגפמ  הנגה  קפסמ  ךכו  הביכרל , םימיאתמה  חטש  יאתב 

- תב תוריית  סוסיבל  הירפירפב , תימוקמה  הלכלכהו  תורייתה  קוזיחל  רתיה  ןיב  איבי  םורדל , ןופצמ  דחא  ףצרל  הנידמב  םיחותפה 
ןומר הפצמ  ןיב  ימורדה , וקלח  .תליא  דעו  ןומרחה  רהמ  ליבשה כ-1,200 ק"מ , ךרוא  .ץראה  תעידילו  ץראה  תבהאל  ךוניחלו  אמייק 

יבלשב אצמנש  ןומר , הפצמל  דרע  ןיבש  עטקמל  ביצקת  גשוה  ןכו  םיימואלה , םינגהו  עבטה  תושר  ידי  - לע רבכמ  הז  עצוב  תליאל ,
.םורדל ןופצמ  ליבשה  ףצר  תמלשה  תא  רשפאי  ןרקהמ  ביצקתה  .םימדקתמ  ןונכת 

תויושר הלשממ , ידרשמ  תוימוקמ , תויושר  הז  ללכבו  תויושרה –  ראשל  "י  מר ןיב  ידוחייו  בושח  ךבדנ  אוה  ןרקה  לש  הלעופ 
דיתעל סחיב  הבושח  הרימא  אוה  ןרקה , תוליעפב  "י  מר לש  הברה  התעקשה  םע  דחי  הז , הלועפ  ףותיש  .דועו  תוירוטוטטס 

ןיבו אסיג , דחמ  הקוסעתלו  םירוגמל  םילדגו  םיכלוהה  הייסולכואה  יכרוצ  ןיב  םינזאמה  םיחטשכ  וללה , םיחטשה  לש  חותיפלו 
םיחותפ םיחטש  לע  הרימשל  ןרקה  לש  הלא  תוכורב  תויוליעפ  ךכ , לע  ףסונ  .אסיג  ךדיאמ  רוביצה  תחוורל  םייעבט  םיחטשב  ךרוצה 

תפסונ האירקל   ) הילע המותח  איהש  יגולויבה  ןווגמה  לע  הרימשל  הנמאה  ידעי  עוציבל  לארשי  תנידמ  תא  תומדקמו  תומאות 
(. הז ןויליגב 
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