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.ס 2019. ןיקסחו  ןיילק ע  רלסק נ ,
תויועמשמה ונתוא ? ורבקי  ךיא 

.תיחצנ הרובק  לש  תויתביבסה 
.14–13 הביבסו 10(3 :) היגולוקא 

ךרכ 10(3)הרצקב ויתס 2019 /  2019ןויליג  רבמטפסב ,  24

ןיילק ודע  םוליצ : תוחונמה |  רהב  ובצחנש  תורהנמב  םירבק  תנכה 

לש תויתביבסה  תויועמשמה  ונתוא ? ורבקי  ךיא 
תיחצנ הרובק 

ב-7.5.2019. םירבחמה , תלבוהב  קשממ ,'  ' תינכות יתימע  וכרעש  רויס  תובקעב  הבתכנ  הבתכה 

ללוכ  ) ץראב ןימלעה  יתב  הייסולכואה .) ללכמ   0.5%  ) שיא תויהל 40,000–45,000  יופצ  לארשיב  םירטפנה  רפסמ  תנשב 2019 
, הרובקה יחטשמ  תיברמ  . Openstreetmap  ) ינותנ דוביע  לע  ךמתסהב   ) "ר מק לש כ-10  חטש  לע  םויכ  םיסרפתמ  ןורמושו ) הדוהי 

איה לארשי  תנידמ  עודיכ , .דואמ  םיהובג  םהב  עקרקה  ישוקיבש  םיינילופורטמ  םירוזאב  םימקוממ  םיננכותמהו , םימייקה 
 – תיחכונה תולהנתהה  ךשמהל  ןכל , .תוחתופמה  תונידמה  ןיבמ  הובגה  אוה  כ-1.8% )  ) הב יעבטה  יובירהו  םלועב , תופופצהמ 
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םינשה לש ה-20  הרובקה  יכרוצל  קר  .דבכ  ריחמ  תויהל  יופצ  לארשי –  יבשות  לש  עירכמה  בורה  לש  ןימלעה  יתבב  הרובק 
, םיחותפ םיחטשו  תואלקח  ינוריע , חותיפ  ןובשח  לע  אובת  הלא  םיחטש  תסיפת  .ץראה  זכרמב  םבור  "ר , מק ושרדיי כ-3  תובורקה 

.םיאבה  תורודלו  ונל  הכיפה  יתלב  היהתו 

: ןהמ קלח  טרפנ  הלבט 1 ) בו  ) ןלהל .םינוש  םיגוסמ  הרובק  תוטיש  םויכ  תוגוהנ  לארשיב 

רובקל כ-250 ןתינ  וז  הטישב  .םיעובק  םיקחרמב  הז  דצל  הז  עקרקב  םירפחנ  םירבק  .לארשיב  תחוורה  הטישה  הדש –  תרובק 
(. םיפסונ םיתורישו  היינחה  תומוקמ  רוביצה , ינבמ  םיכרדה , יחטש  תא  ןובשחב  איבהל  ילבמ   ) וטנ םנודל  םירטפנ 

תא תרשפאמ  וז  הטיש  .תפתושמ  הבצמ  םהינש  לעמו  הז  לעמ  הז  םירטפנ  ינש  םיליכמה  םיקומע  םירבק  תולפכמב –  הרובק 
(. םנודל םירטפנ   500- כל  ) ףופיצה תלפכה 

.תולפכמ ירבק  וא  םידדוב  םירבק  הליכמ  המוק  לכב  הפצרהו  תומוק , - בר הנבמב  תעצובמ  הרובקה  תומוקב –  / המר הרובק 
.הנבמה לש  תומוקה  רפסמ  יפל  תעבקנ  וז  הטישב  םירבקה  תלוביק 

םיפסונ םירתאבו  םילשוריב  הפשחנש  ןירדהנסה " תרובק   " תמגודכ הרובק , יכוכ  ךותב  תעצבתמ  וז  הרובק  ןירדהנס –  תרובק 
.ךוכה חתפל  תעבוקמ  הבצמו  ךוכ , ךותל  תיקפוא  סנכומ  רטפנה  וז  הטישב  .ץראה  יבחרב 

- יתתו םיטועימ  ברקב  םינוש  םייתד  םיצוליאו  םיגהנמ  םנשי  ןכ , ומכ  .לארשיב  םידוהי  ברקב  תוצופנ  הלא  הרובק  תוטיש  עברא 
.ןאכ םירכזומ  םניאש  תודהיב , תוצובק 

, תאז םע  .םנודל  םירטפנ  לש כ-2,500  תופיפצל  עיגהל  תורשפאמ  ןהו  היוור ," הרובק   " תובשחנ המר  הרובקו  ןירדהנס  תרובק 
.ןימלעה יתב  לועפת  לע  דואמ  השקת  םיכורא  ןמז  יחווטל  ןהלש  הקוזחתה  יכ  ששח  שיו  תודבכ , תויפסכ  תויולע  וללה  תוטישל 

םילשוריב םוניה  ףתכב  םדק  ימימ  הרובקה  גהונ  תמגדה  .תומצע  טוקיל 
ןיילק ודע  םוליצ : | 

לדגו ב- םירבק , הנומה כ-180,000   ) תוחונמה רהב  .תינשדח  הרובק  תטיש  םילשורי  תליהק  לש  אשידק  הרבחה  הסנמ  הלא  םימיב 
לידגמ הז  םזימ  .םירבק  וידחי כ-22,000  ליכהל  תויופצה  תומוצע , הרובק  תורהנמ  רהה  הבעמב  תובצחנ  הנש ) ידמ  םירבק   3,800

הפצמ אשידק  הרבחה  ןוילימ ש"ח ,  300- כב תכרעומש  םזימה , תולע  תא  .ףסונ  חטש  סופתל  ילבמ  ןימלעה  תיב  תלוביק  תא 
םזימה יכ  ןייצל  שי  .םילשורי  רוזאב  הרובקל  םיהובג  םימוכס  םלשל  םינכומה  תוצופתה  ידוהיל  םירבק  תריכמ  תועצמאב  תוסכל 

אובי  " לש היגוסה  תא  הלעמ  ולש  ילכלכה  לדומה  דועו , תאז  .דבלב  הרובק  תונש  שש  דע  שמחל  הנעמ  קפסמ  הזה  יזוידנרגה 
.םימיוסמ םירוזאב  הרובקה  ישוקיב  תא  רתוי  דוע  הלידגמה  העפות  "ל , וחמ םירבקנ "

: יחצנה רבקה  לדוממ  תוגרוחה  תיתביבס , תופידע  תולעב  תופולח  תומייק 

תפוקת דעו  תובאה  תפוקתמ  הצופנ  התייה  םייסקודותרוא , םייתד  םיגוח  ידי  - לע םג  תעצומה  וז , תורשפא  תומצע –  טוקיל 
חטשב תורבקנו  תומצעה  תופסאנ  הנשכ  רובעכ  .רשבה  לכועמש  דע  יערא  ןפואב  הרעמב  תחנומ  וא  תרבקנ  רטפנה  תפוג  .תולגה 

- כל עיגהל  ןתינ  הז  הרובק  ןפואב  ויתובא .)" לא  ףסאנ   " יוטיבה ןאכמו  תבחרומה , החפשמל  דעוי  תומודק  תופוקתבש   ) םצמוצמ
יפר ברה  תלבוהב  ןויצע , שוג  לש  אשידק  הרבחה  םדקל  םויכ  הסנמ  וזה  הטישה  תא  .תוהובג  תויולע  אלל  םנודל  םירבק   3,500

.תיתדה   הצעומה  "ר  וי ףורטסוא ,

רתונה רפאה  תא  רובקל  רשפאמ  ףאו  תופוג , תפרש  ריתמ  ילארשיה  קוחה  .ל  " וחב דאמ  תלבוקמה  תורשפא  תופוג –  תפרש 
יתש תוחפל  תולעופ  ץראב  .םתביבס  תא  תיתואירב  םינכסמ  םניאש  םימדקתמו , םיינקת  םירונתב  תישענ  הפרשה  .ןימלע  יתבב 
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.הנש ידמ  תופוג  לש  תודדוב  תואמב  תולפטמש  תורבח 

םויכ תועצבתמ  ןניא  הלא  תוטיש  .רעי  תרובקו  תולוספקב  הרובק  היצטסופמוק , ומכ  תופסונ  תויתביבס  תויורשפא  תומייק  םלועב 
.לארשיב

יוניש .םימייקה  םיגהנמב  יתוהמ  יונישב  ךרוצ  ונשי  הרובקה , תמרוגש  םיידיתעהו , םייוושכעה  םייתביבסה , םיקזנה  תא  רעזמל  ידכ 
, םייק וניאו  טעמכ  ירוביצה  חישה  םויכ , .אשונב  חותפו  רע  ירוביצ  חיש  תריציו  תועדומה  תאלעה  תא  ןושאר , בלשב  ךירצמ , הז  גוסמ 

המרב .תידוהי  הרובק  תרגסמב  םג  םירתומ  םהמ  קלחש  םיירשפאה , תונורתפהו  היעבה  ףקיה  יבגל  תועדומ  רסוח  ונשיו 
הרבסההו ביצקתה  ןונכתה , ועבקיי  היפלו  הביבסל , םיקזנה  תא  רעזמתש  חווט , תכורא  היגטרטסא  תעיבקב  ךרוצ  שי  תיתלשממה 

.ותלבוהבו ירוביצ  חיש  תריציב  תועדומל , אשונה  תאלעהב  בושח  דיקפת  תויהל  ךירצו  לוכי  תיתביבסה  העונתל  .רוביצל 

הלבט 1
תטישל םאתהב  חטש  תדיחיב  רובקל  ןתינש  םירטפנה  תומכ 

הרובקה
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