
בגנ  הימ 
, רוביצה תואירבל  רפסה  תיב 

הפיח תטיסרבינוא 

םיתימע טופיש  רבע  הז  רמאמ 

ץלמומ טוטיצ 

תוינידמ לש  העפשהה  .מ 2019 . בגנ 
ריקסת רוביצה : תואירב  לע  תירוביצ 
תעמטהל ילככ  תואירבה  לע  העפשה 

.תוטלחה תלבקב  תואירב  ילוקיש 
.23–16 הביבסו 10(3 :) היגולוקא 

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

: רוביצה תואירב  לע  תירוביצ  תוינידמ  לש  העפשהה 
תעמטהל ילככ  תואירבה  לע  העפשה  ריקסת 

תוטלחה תלבקב  תואירב  ילוקיש 

https://magazine.isees.org.il/?p=16666

https://magazine.isees.org.il/?section=%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa
https://www.magazine.isees.org.il/wp-content/uploads/admin/Images/Sept2019/figure-17-corrected.jpg
https://www.magazine.isees.org.il/wp-content/uploads/2020/11/figure-20-e1610568789972.jpg


גלזמה הצק  לע 

תושענה תולועפמ  ןכו  םייתביבסו , םייתרבח  םיילכלכ , םימרוג –  ללשמ  תועפשומ  ותחוורו  םדאה  תואירב 
.תואירבה תוכרעמ  לש  העפשהה  םוחתב  חרכהב  םניאש  םינוש  םירזגמב 

תכרעהל ךילהתב  ףתתשהל  םינוש  םירזגממ  םישנאל  רשפאמה  ילכ  אוה  תואירבה  לע  העפשה  ריקסת 
.םינוש םירוביצ  לש  םתואירב  לע  ןונכת  ךילהת  וא  תוינידמ  םזימ , הלועפ , לש  העפשהה 

ןוויכמ המודיקלו , רוביצה  תואירב  לע  הנגהל  רתויב  הבושח  תויתואירב  תועפשה  לש  תיתטיש  הכרעה 
לש תויועמשמה  לולכמב  תויתואירב  תויועמשמ  בלשל  תוטלחהה  ילבקמל  תרשפאמ  איהש 

קיפהל ידכ  וא  תוילילש  תויתואירב  תועפשה  רעזמל  ידכ  תוינכות  תונשל  םירשפאמ  םיריקסת.הטלחהה 
איבהל הלולע  תוירשפאה  תויתואירבה  תועפשההמ  תומלעתה  דועב  תיתואירבה , תלעותה  ברמ  תא 

.הרופישל תויונמדזה  תצמחהל  וא  רוביצה  תואירבב  היוצר  אל  העיגפל 
םיפוג ידי  - לע םדוקמ  ףאו  םלועב  תובר  תונידמב  לבוקמ  הביבסה  לע  העפשה  ריקסת  תכירע  לש  גהונה 

.הז גוסמ  םיריקסת  עצבל  תבייחמה  הקיקח  ןיא  לארשיב  ךא  םיימלוע , םיילכלכ 

ריצקת

םימוחתב תוטלחה  .תויתשתו  הרובחת  יוניבו , ןונכת  ןוגכ  םיבר , םימוחתב  תוינידמ  תוטלחהמ  תעפשומ  רוביצה  תואירב 
תואירבה ןוגרא  .תואירבה  לע  תוכלשהב  תובשחתה  אלל  תובר  םימעפ  םייטנוולרה  הלשממה  ידרשמב  תולבקתמ  וללה 

לכב תוטלחה  תלבקב  תואירב  ילוקיש  עימטהל  רשפאיש  ילככ  תואירבה  לע  העפשה  יריקסת  תא  חתיפ  ימלועה 
ילכ לש  ומושיי  ןכו  תואירבה , לע  העפשה  ריקסת  תכירעב  םיבלשהו  תונורקעה  הרדגהה , םיגצומ  הז  רמאמב  .םימוחתה 

תואירבה לע  העפשה  ריקסת  םדקל  רבעב  ושענש  תונויסינ  םיגצומ  ךכ , לע  ףסונ  .םלועב  תונידמ  רפסמב  הז  תוינידמ 
תפונתו הייסולכואב  יופצה  לודיגה  עקר  לע  .דרע  דילש  רירב  הדשב  םיטפסופ  תיירכ  לש  הרקמב  שומיש  ךות  לארשיב ,

רמאמ .תואירבב  םירעפ  םוצמצלו  האירב  םייח  תביבס  תריציל  ליבותש  תוינידמב  ךרוצ  לארשיב  םייק  חותיפהו , היינבה 
, הביבסה לע  העפשה  ריקסת  בולישב  וא  יאמצע  ילככ  תואירבה , לע  העפשה  ריקסת  לש  תונורסחבו  תונורתיב  ןד  הז 

". תוינידמ לכב  תואירב  תלגודה ב" הסיפתה  םודיקל 

אובמ

הרדגהמ הלחמ " . רדעיה  קר  אלו  האלמ , תיתרבחו  תישפנ  תיזיפ , החוור  לש  בצמ   " איה תואירב  ימלועה , תואירבה  ןוגרא  יפ  לע 
תעפשומ םדאה  תואירב  (. wellbeing  ) תּומולשו תואירב  תרשפאמש  היחמ  תביבס  השורד  םדא  לכלש  עמתשמ  וז  הבחר 

תכרעמהו תיעבטה  הביבסה  היונבה , הביבסה  םייח , חרוא  הלכלכ , הליהק , םייפרגומד , םינייפאמ  היחמה : תביבסב  םיבר  םימרוגמ 
םיבר םימוחתב  תוינידמ  תוטלחהמ  תועפשומ  ונתואירב , םג  היתובקעבו  ונלש , היחמה  תביבס  רויא 1 .)  ) תימלועה תיגולוקאה 

תובר םימעפ  .תואלקחו  הביצחו  היירכ  היישעת , היגרנא , תויתשת , הרובחת , יוניבו , ןונכת  ללוכ  תואירבה , דרשמ  תוכמסב  םניאש 
תא הליבוה  וז  הנבה  .תואירבה  לע  תוכלשהב  תובשחתה  אלל  םייטנוולרה  הלשממה  ידרשמב  תולבקתמ  הלא  םימוחתב  תוטלחהה 

Health in All Policies – " ) תוינידמ לכב  תואירב   " השיגה תא  חתפל  רוביצה  תואירב  ישנא  ףותישב  ימלועה  תואירבה  ןוגרא 
ילוקיש תעמטה  םדקל  רשפאיש  ילככ  ( Health Impact Assessment – HIA  ) תואירבה לע  העפשהה  יריקסת  תאו  , HiAP) 

. םימוחתה  לכב  תוטלחה  תלבקב  תואירב 

םילודג םימזימו  תוינכות  יבגל  תואירבה  לע  העפשה  יריקסתל  תושירד  לארשיב  םיבשות  תוצובק  רפסמ  ולעה  תונורחאה  םינשב 
היינבו זגה  תודסא  לאערזי , קמעב  שדח  הפועת  למנ  תמקה  רירב , הדשב  םיטפסופ  תיירכ  ןוגכ  ןהירוגמ , רוזאב  םיננכותמה 

יריקסת הקיקחב , לארשיב  ןגועמה  הביבסה , לע  העפשה  ריקסת  ומכ  אלש  .םילשורי  ירהב  ןבל  סכר  תמגוד  םיחותפ  םיחטשב 
רמאמ .לארשיב  הזכ  ריקסת  תכירעב  יעוצקמ  ןויסינ  וא  תורורב  תויחנה  ןיאו  הקיקחב , ץראב  םינגועמ  םניא  תואירבה  לע  העפשה 

.ילארשיה רשקהב  וב  ןדו  םלועב , תורחבנ  תונידמב  וב  שומישהו  ילכה  תא  גיצמ  הז 
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רויא 1
ךותמ  דבועמ  םירוגמה |  תביבסב  ותחוורו  םדאה  תואירב  לע  םיעיפשמה  םימרוגה 

 

? תואירבה לע  העפשה  ריקסת  והמ 

העפשהה תכרעהל  םילכו  םיכילהת  לש  בוליש   " אוה תואירבה  לע  העפשה  ריקסת  ימלועה , תואירבה  ןוגרא  תרדגה  יפ  לע 
הרדגה הייסולכואה ." ךותב  תקלחתמ  העפשההש  ךרדהו  הייסולכוא , לש  תואירבה  לע  תוינידמ  וא  םזימ  תינכות , לש  תילאיצנטופה 

: ילכה  חותיפ  תא  וחנהש  תונורקעה  תעברא  תא  תפקשמ  וז 

.וייח לע  עיפשתש  תוינידמ  לש  הכרעהו  םושיי  בוציע , לש  ףוקש  ךילהב  ףתתשהל  רוביצה  תוכז  היטרקומד – 
.לוכל ןימז  רצותהו  רוביצ , ףותיש  ךילהת  ללוכו  ףוקש , ןפואב  ךרענ  ריקסתה  ךכל , םאתהב 

תא קר  אל  ןחוב  ריקסתה  .הייסולכואב  תונוש  תוצובק  ןיב  תואירבב  םירעפ  םוצמצו  יתרבח  קדצ  לע  שגד  ןויווש – 
קר אל  לשמל , .תוימונוקא  - ויצוסו תויפרגומד  תוצובק  ךותב  התקולח  תא  םג  אלא  תואירבה  לע  תרבטצמה  העפשהה 

.תורחאמ רתוי  ועגפייש  הייסולכואב  תושיגר  תוצובק  ןנשי  םא  םג  אלא  תקדבנ , תפדועה  האולחתה  ירקמ  תומכ 
.תופיקע תועפשה  ללוכ  ךוראהו , רצקה  חווטב  תועפשה  לע  שגד  אמייק –  - רב חותיפ 

ללוכ וניא  תואירבה  לע  העפשה  ריקסת  .ההובג  תוכיאב  תויעדמ  תויאר  לע  תוכמתסה  תויארב  – יתא  שומיש 
יריקסתב .םימוד  םירקמב  וכרענש  םייעדמ  םירקחמ  לע  ךמתסמ  אלא  ךשוממו , רקי  אוהש  שדח , יגולוימדיפא  רקחמ 

תוצובקו תויפצת  תונויאר , ללוכ  תויתוכיא , תויגולודותמבו  תויתומכ  תויארב  שומיש  םייק  תואירבה  לע  העפשה 
.םיבשות םע  דוקימ 

רשאכ ןונכתה , לש  םדקומ  בלשב  ךרענ  ריקסתה  .תוטלחהב  תיעדמ  הכימתל  יביטקפסורפ  ילכ  אוה  תואירבה  לע  העפשה  ריקסת 
ידכ ספאה , תפולח  ללוכ  תופולח , רפסמ  ןוחבל  איה  הרטמה  ךכ , לע  ףסונ  .הטלחהה  לע  יתועמשמ  ןפואב  עיפשהל  ןתינ  ןיידע 

: םיבלש השימח  ללוכ  ריקסתה  .תיבטימה  הפולחב  רוחבל 

תרטמ תואירבה ? לע  תיתועמשמ  העפשה  היופצ  םאה  ריקסתב : ךרוצה  לש  הריהמ  הקידב  ( – screening  ) ןוניס
.ריקסתה תכירע  תוציחנ  רבדב  עירכהל  איה  הז  בלש 
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.רוביצה תואירב  לע  עיפשהל  םייופצש  םיישארה  םימוחתה  יופימ  ( – scoping  ) םיאשונ תריחב 
יופימ חטשב : תוקידב  ךרוצה  תדימבו  םילדומ  רוביצה , ףותיש  תורפסה , סיסב  לע  ( – appraisal  ) העפשהה תכרעה 

תויבויח תועפשהמ  ברמה  תא  קיפהל  תוילילש , תועפשה  תיחפהל  ןתינ  דציכ  הניחב  .העפשהה  תדימו  םיעפשומה 
.תואירבב םירעפ  םצמצלו 

.תוטלחה ילבקמל  תוצלמההו  תונקסמה  חוויד  ( – reporting  ) חוויד
לע העפשהה  לש  רוטינ  ךשמהבו  הטלחהה , תלבק  לע  העפשהה  לש  רוטינ  ( – monitoring  ) בקעמו רוטינ  הכרעה ,

.לעופב תואירבה 

לע תויתואירבה  תועפשהה  תא  ךירעמ  תואירבה  לע  העפשה  ריקסת  .רוביצה  תואירבב  חתפמ  ןורקע  אוה  םירעפ  םוצמצ 
ךומנ ילכלכ  יתרבח  בצמב  תויסולכוא  ןויריהב ,) םישנו  םישישק  םידלי , ןוגכ   ) ןוכיסב תויסולכוא  לע  שגדב  תונוש , תויסולכוא 

CC BY-ND 2.0 רקילפ , סנווא , ןאירב  םוליצ : תורדומ |  תויסולכואו 

םלועב תואירבה  לע  העפשה  יריקסת 

רקיעב תלבוקמ  הנושארה  הסיפתה  תוסיפת  : יתשב  םינורחאה  םירושעה  ינשב  םלועב  ומדוק  תואירבה  לע  העפשה  יריקסת 
תואירבה לע  העפשה  יריקסת  תוכרוע  תוימוקמ  תויושרו  תולשממ  הילרטסואבו  הקירמא  ןופצב  הפוריאב , .שעותמה  םלועב 
תואירב לש  הבחרה  הרדגהה  םיאצמנ  וז  הסיפת  סיסבב  .תיתרבח  תוינידמו  הרובחת  ןונכת , ימוחתב  רקיעב  ירוביצה , רזגמב 

םע תויחנה  ללוכ  תואירבה   לע  העפשה  יריקסתל  תויחנה  שעותמה  םלועב  ובתכנ  היפ  לעו  ליעל , וגצוהש  תונורקעה  תעבראו 
. תוידילי  תויסולכואל  המאתה  וא  תואירבב   םירעפ  םוצמצ  תמגודכ  םישגד 

הצמוא איהו  ימלועה , קנבהו  ( International Finance Corporation  ) ןומימל ימואל  - ןיבה דיגאתה  ומדיק  היינשה  הסיפתה  תא 
םלועב יטרפה  רזגמה  לש  םילודג  םימזימ  יבגל  תואירבה  לע  העפשה  יריקסת  םיכרענ  וז  הסיפת  יפ  לע  .רחסמו  חותיפ  יקנב  ידי  - לע

הפישחו הנוזת  תונואת , תוקבדמ , תולחמ  ןוגכ  םימוחתב  תואירבה  לע  םימזימה  תעפשהב  םידקמתמ  הלא  םיריקסת  .חתפתמה 
יריקסתב דקמתמ  הז  רמאמ  תוילילש  . תועפשה  םוצמצל  םיכרדו  תוימוקמ , תוליהק  ברקב  םינכוסמ  םיאנתל  וא  םירמוחל 

[17]

[17]

[30][27 , 26]

[19]

https://magazine.isees.org.il/?p=16666



.שעותמה םלועב  תחוורה  הנושארה , השיגה  יפ  לע  תואירבה  לע  העפשה 

הרובחת חותיפ , ימוחתב  הביבסה  לע  העפשה  יריקסת  םיבייחמש  םימזימ  יבגל  ןה  םלועב  םיכרענ  תואירבה  לע  העפשה  יריקסת 
ןוגכ רוביצה , תואירב  לע  םיעיפשמה  םיפסונ  םיאשונ  ןווגמב  ןה  ימי , למנ  תבחרה  וא  הפועת  למנ  תמקה  תמגודכ  תויתשתו  ,

םידבועל םולשתב  הלחמ  ימי  קוח  "ב ,) הרא  ) םיריהמ םישיבכב  תרתומה  תוריהמה  יוניש  הדנק ,)  ) ריע ךותב  וניזק  לש  המקה 
תונקסמה םושיי  תא  ימלועה  תואירבה  ןוגרא  רקס  ב-2013  הילרטסוא ) .  ) רתי תנמשה  תתחפהל  תוינידמ  וא  "ב ,) הרא )

רפסמ תומייק  יכ  הלוע  הריקסהמ  .ילכה  תעמטהב  תוליבומ  ואצמנש  תושעותמ  תונידמ  רשעב  תואירבה  לע  העפשה  יריקסת  לש 
סטסו ' צסמו ןוטגנישוו  תונידמ  הדנקב , קביווק   ) םירדגומ םימזימ  יבגל  הקיקחב  םיריקסת  בויח  םיריקסתה : תעמטהל  תושיג 

, הביבס יטביה  ללוכה  יביטרגטניא )  ) ללכתמ העפשה  ריקסת  תרגסמב  יתואירב  ריקסת  תכירע  אטילו ,) דנליאת  היקבולס , "ב , הראב
דנלוהו )  . ץייווש   ) ירטנולוו ןפואב  תואירבה  לע  העפשה  ריקסת  תכירעו  דנלניפ ,)  ) תואירבו הלכלכ  הרבח ,

תלבק לע  הרישי  העפשה  ויה  םיריקסתל  םיבר  םירקמבש  וארה  תואירבה , לע  העפשה  יריקסת  לש  תוליעיה  תא  ונחבש  םירקחמ 
םימיוסמ םימוחתב  .םזימה  לש  תואירבה  לע  תוילילשה  תועפשהה  תתחפהלו  תויבויחה  תועפשהה  קוזיחל  המורתו  תוטלחהה 

ילבקמ לש  תועדומה  תא  ולעה  םיריקסתהש  הלע  ךכ , לע  ףסונ  .תואירבב  םירעפ  םוצמצ  לעו  תושיגר  תויסולכוא  לע  שגד  םייק 
היצמיטיגלה תא  וביחרה  תוידיתע , תוטלחה  לע  םג  עיפשהל  יושעש  ןפואב  תואירבה  לע  םימזימ  לש  תוכלשהל  תוטלחה 

לע ועיפשיש  תוטלחהב  רוביצה  ףותישל  ומרתו  םירחא  , םימוחתב  תוטלחה  תלבקב  תואירב  ישנא  לש  תוברועמל 
ומכ .רוביצה  לש  ףותישה  תדימב  וא  תוטלחהה  לע  העפשהה  תמרב  לשמל  םיריקסתה , ןיב  הבר  תונוש  התייה  תאז , םע  .ותואירב 

םתעפשה לש  הכרעהה  לע  השקמש  הדבוע  בקעמו –  רוטינ  הכרעה , ריקסתב –  ישימחה  בלשה  תא  וללכ  אל  םיבר  םיריקסת  ןכ ,
.

CC BY-SA 3.0 הידמיקיו , ישוב , יעור  םוליצ : ביבא |  – לתב תיזכרמה  הנחתל  הסינכה  תפמרל  דומצה  םירוגמ  תיב 

לארשיב תואירבה  לע  העפשה  יריקסת 

, תואירבה דרשממ  םיגיצנ  ונמנ  וירבח  םעו  תואירבה ," לע  העפשה  יריקסתל  םורופה   " לארשיב לעפ  םינשב 2007–2012 
, עבטה תנגהל  הרבחהמ  דועו ,) ןליא  רבב  םיטפשמל  הטלוקפה  בגנב , ןוירוג  - ןב תטיסרבינואב  רוביצה  תואירבל  "ס  היב  ) הימדקאהמ

קוח תעצה  חוסינ  הללכש  תוליעפ  לארשיב , תואירבה  לע  העפשה  יריקסת  םדקל  לעפ  םורופה  .םיפסונ  םיפוגמו  לשה  זכרממ 
ךילה אשונב , הנדסו  סנכ  ןוגרא  ותושארב , תסנכב  הלעפש  הביבסו  תואירבל  הנשמה  תדעווב  םינוידו  ןינח  בד  רבעשל  םע ח"כ  דחיב 

דרשמ ןיב  ידרשמ  - ןיב ןויד  םודיקו  רוביצה   תואירב  לע  בבוח  תמר  לש  תועפשהל  רשאב  רוביצה  ףותיש  לש  ירטנולוו 
ריקסת לש  יוצרה  ףקיהה  יבגל  תואירבה  דרשמ  ךותב  תועד  יקוליח  ויה  רתיה  ןיב  .ןונכתה  להנִמו  הביבסה  תנגהל  דרשמה  תואירבה ,

םיטביהה תניחב  תא  רקיעב  לולכלו  תיסחי  םצמוצמ  תויהל  ךירצ  ריקסתהש  התייה  הליבומה  העדה  .תואירבה  לע  העפשהה 
ריקסת  " םדקל שיש  התייה  תואירבה  דרשמ  תשיג  השעמל , .ריווא  םוהיזמ  האולחת  ףדוע  ןוגכ  תואירבה , לע  םיעיפשמה  םיילילשה 

(. ואר  םינוש  םיריקסת  יגוס  ןיב  האוושהל  " ) תואירבה לע  העפשה  ריקסת   " אלו ( health risk assessment " ) תואירב ינוכיס 
.ומדקתה אלש  תופסונ  קוח  תועצה  ושגוה  ךשמהב  .רבד  לש  ופוסב  םדוק  אל  אשונה  םינוש  תויופידע  ירדסו  תוקולחמ  רפסמ  לשב 

רוביצה ףותיש  ךילהת  םייקתה  תנשב 2017  .הביבסלו  תואירבל  תימואל  תינכות  תנכה  לע  הלשממה  הטילחה  תנשב 2016 
תואירב יריקסת  אשונ  .הלא  םידרשמב  םירשל  תינכות  השגוה  תישארב 2018  .תואירבה  דרשמו  הביבסה  תנגהל  דרשמה  תלבוהב 

.וז תינכותב  הלשממל  הצלמהכ  עיפומ 
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העפשה ריקסתב  ךרוצב  ירוביצ  ןוידל  תוטלובה  תואמגודהמ  םיטפסופ –  תיירכ  וב  תננכותמש  רירב ' הדש   ' םוחתב םיבשות  ירוגמ 
סקל בקעי  םוליצ : תואירבה |  לע 

תינכות תרגסמב  רירב  הדש  לש  הרקמה  איה  תואירבה  לע  העפשה  ריקסתב  לארשיב  ירוביצ  ןוידל  תוטלובה  תואמגודה  תחא 
, יתואירב ריקסת  עצבל  םילוכיש  םיחמומ  וא  תוירוטוטטס )  ) תוקוקח תויחנה  רדעיהב  .הביצחו  היירכל  "א 14 ) מת  ) תיצרא ראתמ 
, הביצחו היירכ  לש  תויתואירבה  תוכלשהל  ימלוע  םש  לעב  החמומ  טמאס , ןתנו  ג' פורפ ' תא  תנשב 2014  תואירבה  דרשמ  ןימזה 

תיירכ תובקעב  ריווא  םוהיז  לש  יתואירבה  ןוכיסב  דוקימ  לש  הרצה  הסיפתב  ךרענ  טמאס  "ח  וד אשונב  . תעד  תווח  תתל 
היירכ יכ  עבק  "ח  ודה .ימלועה  תואירבה  ןוגרא  ליבומש  תואירבה  לע  העפשה  יריקסת  לש  הבחרה  הסיפתה  יפל  אלו  םיטפסופ ,

ןוידב םישדח  . םימזימ  רושיאל  םלועב  לבוקמה  ןוכיסה  ףרמ  ההובגה  ריווא , םוהיזמ  התומתל  ןוכיס  תפסותב  הכורכ  רירב  הדשב 
דרשמו הביבסה  תנגהל  דרשמה  ןיב  תויזכרמה  תוקולחמה  תחא  טרפב , רירב  הדש  לעו  ללכב  תואירבה  לע  העפשה  יריקסת  לע 

םימשוימ םניאו  םדא , ייחל  ןוכיס  הווהמ  םהמ  הגירחש   ) דעי יכרע  םירדגומ  הז  קוחב  יקנ : ריווא  קוח  לש  תונשרפב  העגנ  תואירבה 
םינוידב לארשיב .) םיבייחמה  םיכרעה  םהו  ריבס , יתלב  וא  קזח  ריווא  םוהיז  תרצוי  םהמ  הגירחש   ) הביבס יכרעו  לארשיב ) ןיידע 

ןוירטירקהש הליקמה  העדב  היה  הביבסה  תנגהל  דרשמה  תואירבה , לע  העפשה  ריקסתב  םילולכ  תויהל  םיכירצש  םיכרעה  יבגל 
היפלש הרימחמה  העדב  היה  תואירבה  דרשמ  דועב  הביבס , יכרעב  הדימע  תויהל  ךירצ  ראתמ  תינכותל  וא  לעפמל  רושיא  ןתמל 

. דעי  יכרעב  הדימעב  הנתומ  תויהל  ךירצ  הזכ  רושיא  ןתמ 

ןורחאה ןוידב  .םימעפ  רפסמ  "ץ  גב לש  וחתפל  העיגה  רירב  הדשב  םיטפסופ  תיירכ  לש  תואירבה  לע  העפשהה  לש  הניחבה  תייגוס 
הביבסה תנגהל  דרשמה  תואירבה , דרשמ  היינבו , ןונכתל  תיצראה  הצעומה  לארשי , תלשממ  דגנ  םירחאו  רוזאה  יבושיי  תוריתעב 

ןוידל תינכותה  רזחות  אל  עודמ  ריבסהלו  םירתועל  בישהל  הכירצ  הנידמהש  "ץ  גב עבק  ראורבפב 2019 , םייקתהש  םירחאו ,
, הנממ ורזגייש  תויתואירב  תועפשה  תניחבל  היגולודותמ  תינכותב  העבקנ  אלש  םעטה  ןמ  תאז   " היינבו ןונכתל  תיצראה  הצעומב 

תרבחמה תואנ : יוליג   ) תינכותה " לש  תילאיצנטופה  תיתואירבה  העפשהה  תא  רקוסה  ךמסמ  ...הצעומה  ינפל  חנוה  אל  ףאו 
הרקמב "ץ 512/19 .)] גב  ] "ץ גבל הגצוהש  וז , תינכותל  תואירבה  לע  העפשה  ריקסת  תכירע  לע  תעד  תווח  תביתכב  הפתוש  התייה 

ארקו הדמע  ריינ  רוביצה  תואירב  יאפור  דוגיא  םסרפ  םילשורי , ירהב  ןבל  סכרב  תננכותמה  היינבה  לש  הרקמב  ןכו  רירב , הדש  לש 
. הלא  םימזימ  יבגל  תואירבה  לע  העפשה  ריקסת  םויקל  וב 

" הביבסו תואירב  תוינידמ   " סרוקב לשמל , .תימדקא  תרגסמב  םג  תואירבה  לע  העפשה  יריקסתב  קוסיע  לארשיב  םייק 
וכרע תנשב 2018  .תואירבה  לע  העפשה  ריקסתב  ליגרת  הנש  ידמ  ךרענ  רמאמה ) תרבחמ  ידי  - לע רבעומה   ) הפיח תטיסרבינואב 
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, שערב ריווא , םוהיזב  דקמתהש  ףוחה , שיבכל  אקרז  רס א- ןיב ג' הברקב  קסעש  תואירבה  לע  העפשה  ריקסת  םיטנדוטסה 
(. םיכומסה םיתבל  שיבכה  ןיב  קחרמה  תא  גיצמה  ריקסתה , ךותמ  רויא 2  ואר   ) שפנה תואירב  לע  העפשהבו  םיכרד  תונואתב 

יכ תעד  תווחב  תיזוחמה  תואירבה  תכשל  העבק  ךכל , ךשמהב  .הפיח  זוחמב  הביבסה  תנגהו  תואירבה  ידרשמל  וגצוה  םיאצממה 
, תויתמישנ תולחמל  בל , תולחמל  תמדקומ , התומתל  ןוכיס  םרוגכ  םלועב  םיבר  םירקחמב  האצמנ  םירוגמה  יתב  לש  וזכ  הברק  "

אקרז רס א- בושייה ג' יבשות   " היפלש תעד  תווח  איצוהו  שער  תוקידב  ךרע  הביבסה  תנגהל  דרשמהו  דועו ," ךומנ  הדיל  לקשמל 
הביבסה תנגהל  דרשמהו  תואירבה  דרשמ  ךכיפל , השק ." יתרובחת  שער  דרטממ  םילבוס   2 סמ ' ךרדל  תוכימסב  םיררוגתמה 

םודיקל םינפה  דרשמב  זוחמה  לע  הנוממה  םע  םילעופ  םהו  בושייל , ךומסה  שיבכ 2  עטקמב  יטסוקא  ריק  תבצה  לע  וצילמה 
.ותבצה

רויא 2
תואירבה לע  העפשה  ריקסת  ךותמ  ףוחה , שיבכל  אקרז  רס א- יתב ג' ןיב  קחרמה 

הפיח תטיסרבינואב  םיטנדוטס  וכרעש 
(Google maps  ) תופמ לגוגמ  החקלנ  הנומתה  .רטניו  היאמ  רויא :
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.הב םיררוגתמה  תואירב  לע  העפשה  שי  הנוכש  לש  יזיפה  ןונכתל 

ןויד

תואירבה לע  םיעיפשמש  םימוחת  ןווגמב  תוטלחה  תלבקב  תואירב  ילוקיש  לש  העמטה  ןיא  םלועב , תובר  תונידמב  ומכ  לארשיב ,
, יוניבו ןונכת  ומכ  םימוחתב  תוינידמ  תוטלחהבו  םימזימב  תואירב  ילוקיש  תעמטה  רדעיה  .רוביצה  לש  תיתרבחהו  תישפנה  תיזיפה ,

רתוי האירב  הביבס  תריציל  תויונמדזה  דספהל  תופדוע , התומתלו  האולחתל  םורגל  לולע  היישעתו , היגרנא , תויתשת , הרובחת ,
תימואל תינכות  םללכבו  וז , הרטמל  םילכ  רפסמ  םימייק  םלועב  .הייסולכואב  תונוש  תוצובק  ןיב  תואירבב  םירעפה  תקמעהלו 

. תודסוממ  תוידרשמ  - ןיב תויוצעייתהו  תודעוו  םירחא  הלשממ  ידרשמב  רוביצה  תואירבב  החמומ  דיקפת  הביבסלו , תואירבל 
, רמאמב הגצוהש  הריקסהמ  הלועש  יפכ  .וז  הרטמל  םלועב  שומישב  םיאצמנש  םילכה  דחא  אוה  תואירבה  לע  העפשה  ריקסת 
לע תועפשהבו  ריקסתה  תא  ךרועו  םזויש  םרוגב  לשמל  תאטבתמה  חתפתמהו , שעותמה  םלועב  תושיגה  ןיב  הבר  תּונוש  תמייק 

םלועב וליאו  תואירבב , םירעפ  םוצמצ  לע  שגד  שיו  רתוי  תיתרבח  הסיפתה  שעותמה  םלועב  ןהב : דקמתמ  ריקסתהש  תואירבה 
תכירע ןפואב  הבר  תונוש  תמייק  ןכ , ומכ  .םילודג  םיימואל  - ןיב םימזימ  לש  תוילילש  תועפשה  תתחפה  אוה  דוקימה  חתפתמה 

אל תוינידמ  וא  םזימ  ןונכתב  רשאכ  הרקמ , לכב  .תוטלחה  תלבק  לע  םיריקסת  לש  העפשהב  ןכו  רוביצה , ףותיש  תדימבו  ריקסתה 
םיעפשומה םיבשותה  וא  םזימה  רוזאב  םיבשותה  םה  ריקסתה  רדעיהמ  םיירקיעה  םיעגפנה  תואירב , ילוקיש  םיעמטומ 

.תושיגר תוצובקל  םיכייתשמה  םהמ  הלא  רקיעבו  תוינידמהמ ,

, תיתרבחו תישפנ  תיזיפ  החוור  תללוכה  תואירב , לש  הבחר  הסיפת  תונמל  ןתינ  תואירבה  לע  העפשה  ריקסת  לש  ויתונורתי  ןיב 
שארב ועיפשיש  תוטלחהב  רוביצה  ףותיש  םימזימ , לש  תואירבה  לע  תופיקעהו  תורישיה  תוכלשהה  לש  הקימעמו  הפיקמ  הקידב 

, תואירבה לע  תויבויחה  תועפשהה  ברמ  לש  הקפה  תוללוכש  תוצלמהו  תופולח , רפסמ  לש  הניחב  ותואירב , לעו  וייח  לע  הנושארבו 
הרדסא תפסוה  ןוגכ  תונורסח , םג  םימייק  םיברה , תונורתיה  דצל  .תואירבב  םירעפ  םוצמצו  תוילילשה  תועפשהה  לש  רועזמ 

רדעיה יתביבס , םוהיז  לש  יתואירבה  ןוכיסב  דוקימ  לש  הרצ  הסיפת  ידכל  ףיקמה  ילכה  תא  םצמצת  הקיקחש  ששח  היצלוגר ,) )
העפשה דצל  לשמל ,  ) םיריקסת יובירו  קוח , יפ  לע  ךכל  השירד  היהת  ןכ  םא  אלא  תוצלמהב  ובשחתי  תוטלחה  ילבקמש  החטבה 

(. םהב ןד  וניא  הז  רמאמש  םייתרבח  , םילוקישל  םג  תובישח  הנשי  תואירבהו , הביבסה  לע 

שדח יתואירב  קרפ  דרפנ , ריקסת  לארשיב : ךכל  יבטימה  ןפואב  םג  קוסעל  תואירבה  לע  העפשה  יריקסת  םודיקב  ןוידה  לע 
הצעומב השענש  יפכ  יתואירב –  - יתביבס - יתרבח - ילכלכ ללכתמ –  העפשה  ריקסתמ  קלח  וא  הביבסה  לע  העפשה  ריקסתב 

לע העפשה  ריקסתל  יתואירב  קרפ  תפסוה  אוה  לארשיב  רבעב  לקשנו  ןודנש  ןפואה  דנלניפבו  . יפוריאה  דוחיאה  לש  תיפוריאה 
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לאיצנטופ לעבכ  רדגוהש  םזימ  לכב  תואירב  ילוקיש  תללכהו  קוח , יפ  לע  שרדנש  םייק  ילכ  לע  תוכמתסה  ורשפאתי  ךכ  .הביבסה 
תומייקש תונבומ  תויעבב  הוולמ  היהיו  תואירב , לש  רתוי  הרצ  הסיפת  לולכי  אוה  אסיג , ךדיאמ  .תיתועמשמ  תיתביבס  העפשהל 

בלש ריקסתה , יכרועל  םזימה ) םזי   ) ריקסתה תא  ןמממה  םרוגה  ןיב  רישיה  רשקַה  ןוגכ  הביבסה , לע  העפשה  יריקסת  ןונגנמב 
.תוקוחר םיתיעל  םייקתמו  תונקתב   ןגועמ  וניאש  רוביצה  ףותישו  ןונכתה , ךילהתב  רחואמ  ךרענ  תובר  םימעפש  ריקסתה  עוציב 

לע העפשה  ריקסת  תכירע  םדקמ  הז  דעצש  ךכב  אוה  הביבסה  לע  העפשה  ריקסתב  קרפכ  תואירבל  תוסחייתה  לש  ףסונ  ןורסיח 
לע עיפשהל  תויופצש  תורחא  תוינידמ  תועצהב  אלו  הביבסה , לע  העפשה  יריקסת  תונקתב  םילולכש  םימזימב  קר  תואירבה 

.רוביצה תואירב 

םיחנומב ריווא  םוהיז  לש  תועפשהה  תומיכ  לש  רשקהב  רקיעב  ירוביצ  ןוידל  לארשיב  תואירבה  לע  העפשה  ריקסת  הלע  םויה  דע 
בושח תואירבה  לע  העפשה  ריקסת  םודיקב  .תואירבה  לע  העפשה  ריקסתב  דחא  ביכרמ  קר  והז  תאז , םע  .התומתו  האולחת  לש 

תואירבה ןוגרא  לש  הבחרה  הרדגהה  יפ  לע  רוביצה  תואירב  לע  תוינכות  לש  תועפשה  לש  הניחבל  תינשדחה  השיגה  תא  שיגדהל 
לש םוצמצו  תוברתו , החוור  תואירב , יתוריש  הקוסעת , לש  םתשגנה  אירב , םייח  חרוא  תדדועמש  היחמ  תביבס  ללוכ  ימלועה ,

.טועימו בור  הירפירפו , זכרמ  םיינעל , םירישע  ןיב  תואירבב  םירעפ 

תא ליפכהל  הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה  תויזחת  יפ  לע  היופצ  םלועב , תופופצה  תונידמה  םע  תינמנ  םויכ  רבכש  לארשי ,
בייחמו הנבומ  ןונגנמ  לארשיב  ןיידע  ןיא  תויתשתה  חותיפו  היינבה  תפונת  ףא  לע  תובורקה  . םינשה  םישימחב  התייסולכוא 

.תואירבה לע  העפשה  יריקסת  ןללכבו  ךכל , תופולחה  תא  ןוחבל  תואירבה  דרשמ  לע  .תוטלחה  תלבקב  תואירב  ילוקיש  תעמטהל 
לש הבחרה  הסיפתה  תא  םדקלו  תפדוע , האולחת  םוצמצב  קר  תדקמתמש  הרצה  הסיפתהמ  ענמיהל  שי  וללה  תופולחה  תניחבב 

.רוביצה   ףותישו  תופיקש  תואירבב , תונגוהו  תוינויווש  םודיק  ללוכש  ךילהב  תואירב ,

השעמל הכלה 

: תואירבה דרשמ 
.יעוצקמ ירוביצ  ןויד  ויבגל  םייקתיש  יוארו  רוביצה , תואירבל  בושחו  יתוהמ  אשונ  הלעומ  רמאמב 

ריקסת עוציב  תועצמאב  לארשיב  ןונכתה  יכילהמ  קלחכ  יתואירבה  לוקישה  תסנכהב  הבר  תבישח  האור  תואירבה  דרשמ 
, תובצחמ הפועת , תודש   ) תימואל המרב  םייתועמשמ  םימזימ  םודיק  תעב  דוחייב  הנוכנ  וז  הרימא  .תואירבה  לע  העפשה 

(. דועו חוכ  תונחת 

הנידמ לכב  םא  םג  תונידמ , ןווגמב  לעופב  תעצובמו  ימלועה  תואירבה  ןוגרא  תעדב  תכמתנ  וז  הדמע  רמאמב , ןיוצמש  יפכ 
.תרחא אשונל  השיגה 

לעופ תואירבה  דרשמו  לארשי , תנידמב  ןונכתה  יכילהב  בייחמ  קלח  הניא  תויתואירבה  תועפשהה  תניחב  םויהל  ןוכנ 
.הנידמב ןונכתה  ימרוג  םע  דחיב  שממ , הלא  םימיב  הז  בצמ  ןקתל 

השעמל הכלה  םורגל  לולע  היינבהו  ןונכתה  םוחתב  תוטלחה  תלבקב  תואירבה  ילוקיש  תעמטה  רדעיה  יכ  ןייצל , שי 
.הייסולכואב תונוש  תוצובק  ןיב  תואירבב  םירעפה  תקמעהלו  תואירבל  הקיזמה  הביבס  תריציל 
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