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ךרכ 11(2)הרצקב ץיק 2020 /  2020ןויליג  ינויב ,  23

םייתביבסו םייגולוקא  םיטביה  תחא –  "א  מת

תינכותה .הריהבו  תיתיצמת  ךרדב  תויצראה  ראתמה  תוינכות  תיברמ  תא  תדחאמו  תללוכה  תיצרא , ראתמ  תינכות  איה  תחא  "א  מת
ןהיגוסל חותיפ  תוינכות  לש  רושיאו  ןונכת  יכילהת  לע  לקהל  ןוצר  ךותמ  ץרממ 2012  לארשי  תלשממ  תטלחה  יפ  לע  הנכוה 

תולולכה תויצראה  ראתמה  תוינכות  לכ  תולטב  הרושיא  םע  הלשממ ב-12.1.2020 . תבישיב  הרשוא  תחא  "א  מת .םתוא  טשפלו 
.תחא "א  מת יקרפב  ועמטוה  ןהירקיעש  רחאמ  ןהיטירשתו , ןהיתוארוה  לע  הב ,

תוקסועה תוינכותבו  תויתשתב  תוקסועה  תוינכותב  יצראה –  ןונכתב  יוטיב  םהינשל  .רומיש  דצל  חותיפב  קסוע  יראתמה  ןונכתה 
לועפתו המקה  הרידסמה   , תויתשת תביטח  הלבט 1 :) ואר   ) תוביטח יתשמ  תחא  "א  מת תבכרומ  ךכל , םאתהב  .םיחותפ  םיחטשב 

, םיפוחו םילחנ  תורעי , םיימואל , םינג  עבט , תורומש  תללוכה  םיחותפ , םיחטש  תביטח  םיכרד ; תלוספ , היגרנא , םימ , תוכרעמ  לש 
.םחופיטלו םתנגהל  תוארוה  תעבוקו 

הלבט 1
םיקרפלו תוצובקל  תוביטחל , הקולחה  תחא —  א  ’’ מת תלוכת 

תורומשל "א 8  מת ןהבו : הביבסבו , היגולוקאב  עבט , תרימשב  םיקסועל  תורכומה  תוינכותה  תא  רקיעב  וראתי  םיאבה  םירבדה 
תוינכות .זוקינלו  םילחנל  "א 34/ב/3  מת רועיילו , רעיל  "א 22  מת ןוכיתה , םיה  יפוחל  "א 13  מת ףונ , תורומשו  םיימואל  םינג  עבט ,

.םיפוחו םילחנ  תורעיו ,) םיימואל  םינג  עבט , תורומש   ) םינגומ םיחטש  תחא : א  '' מתב םיקרפ  השולשל  ורמוה  הלא 

, םוהתה ימ  לע  הנגהל  תויחנהבו  תופצה  יקזנ  םוצמצלו  םימ  תרמשמ  היינבל  תויחנהב  יליע , רגנ  לוהינב  םיקסועה  תחא  א  '' מת יקרפ 
(. ןאכ ואר  '' ) םינוידה ןחלוש   '' רודמב הבחרהב  םיגצומ 

םיחטש לש  תיתועמשמ  תפסות  םהב –  ירקיעהו  םיבר , םילדבה  ןהיניב  הלגת  תחא  "א  מת ןיבו  תוקיתווה  תוינכותה  ןיב  האוושה 
הייסולכואב לודיגה  חכונל  חותיפל  םיחטש  לש  תיתועמשמ  תפסות  תשרדנש  םשכ  יכ  תסרוגה  השיג  ךותמ  השענ  רבדה  .םינגומ 

םיחטשב רקיעב  םיעיפומה  לארשי , תנידמ  לש  םייגולוקאה  היסכנ  םהב  ורמשייש  םיחטש  תפסות  םג  תשרדנ  ךכ  קשמה , יכרוצבו 
.ןלהל םיטרופמה  םייוטיב  המכ  לביק  לארשיב  תויגולוקאה  תוכרעמה  לע  הנגהה  קוזיח  .םיה  יפוחבו  םילחנה  יריצב  םיחותפה ,

םדמעמ קוזיחו  םייכרע  םיחותפ  םיחטש  לש  תפסות 
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ינונכתה

ואר  ) רעי יחטש  םנוד   30,000- כו םיימואל  םינגו  עבט  תורומש  םנוד  םינגומה כ-670,000  םיחטשה  ךרעמל  הפיסוה  תחא  "א  מת
(, תיסחי תולקב  יונישל  ןתינו  שלח , היה  םדמעמ  ןכ  לעו   ) תויזוחמ וא  תוימוקמ  ראתמ  תוינכותב  םינגומ  ויהש  םיחטש  רויא 1 .)
ןונכתל תיצראה  הצעומב  הטלחהו  ןויד  םישרדנ  הלטבלו  התונשל  ידכש  תיצרא –  ראתמ  תינכות  הובגה –  הרימשה  גרדמל  ולעוה 

חטשמ שילש  עורגל  ןתינ  "א 8 , מת תוארוה  יפ  לעש  דועב  ןכ , ומכ  .תועדה  לכל  בכרומ  ןיינע  .הלשממב  רושיא  ןכמ  רחאלו  היינבלו ,
רושיאל שרדיתו  תינכותב , יוניש  העירגה  בשחית  ךכל  רבעמ  .דבלב  הז ל-15%  ףס  המצמצ  תחא  "א  מת ימואל , ןג  וא  עבט  תרומש 

, תאז דגנכ  .מ  -2,500 ק" כב תמכתסמה  םיינשמו , םיישאר  םילחנ  יריצ  לש  תיתועמשמ  תפסות  שי  תחא  "א  מתב ףוסבלו , .הלשממ 
(. רויא 2 ואר   ) תיצראה המרב  תובישח  םירדענה  םיריעז , םילחנ  יעטק  לש  םירטמוליק  תורשע  המכ  וקחמנ 

רויא 1
ינפ לע  תחא  ”א  מתב תורעיו  םיימואל  םינג  עבט , תורומש  םינגומ , םיחטש  תפסות 

”א 22 מתו ”א 8  מת

רויא 2
תמועל ןימימ )  ) תחא ”א  מת טירשתב  םיריעז  םילחנ  תטמשהו  םילחנ , יריצ  תפסות 

( לאמשמ  ) זוקינו םילחנ  ב/3   / ”א 34 מת
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םייגולוקא תונורדסמכ  םילחנ 

, ץראה לש  הבחורלו  הכרואל  תונורדסמ  תשר  תחא  "א  מת הביצמ  תיצראה , המרב  םייגולוקא  תונורדסמ  הנמיסש  "א 35 , מת דצל 
יגולוקא ןורדסמ  '' לחנה כ דוקפת  עבקנ  םילחנה  קרפ  תורטמב  .תיצראהו  תירוזאה  תימוקמה , המרב  םילחנה  תשר  לש  התומדב 

םילחנה תנוכת  תא  תאטבמ  וז  הרטמ  ומצע .'' ינפב  םייגולופרומו  םייפונ  םייגולוקא , םיכרע  לעב  אוהו  םייעבט , םיחטש  ןיב  רבחמה 
.יחו חמוצ  ינימל  רבעמ  יביתנ  םישמשמה  םייעבטו , םיחותפ  םיריצכ 

ןורדסמ לחנה –  ריצ  .דרומבו  הלעמב  םייעבט , םידקומ  ןיב  םירבחמ  םילושכמ , אלל  העונת  םירשפאמו  םיפיצר  םילחנה  יריצ 
.וב םירבועה  חמוצהו  יחה  לש  םינימהו  םיגוסהו  חטשה  יאנת  יפ  לע  םיכמות  ץיח  יחטשב  הבחרהל  ןתינ  סיסבה – 

: הז דוקפתל  תוערפה  תוליבגמה  תוארוה  ועבקנ  םייגולוקא  תונורדסמכ  םדיקפת  תא  םייקל  םילחנה  יריצ  תשרל  רשפאל  ידכ 
תעוצרב םייאלקח  םינבמ  תמקהמ  תוגייתסהו  לחנה ,) תפשמ  םירטמ   5  ) ןגמה תעוצרבו  לחנה  קיפאב  יאלקח  דוביע  תוליעפ  רוסיא 
םיחטש ללוכה  הפצהה ," טֶשֶפ  ףסונה ל" , " הפצה חטש  " שדח –  חטש  דועיי  תחא  "א  מתב עבקנ  ךכ , לע  ףסונ  .לחנה  לש  העפשהה 

תנגהל הרבחהו  םינגהו  עבטה  תושר  ישנא  תרזעב  ורתוא  םיחטשה  .םיחל  לודיג  יתבו  תוציב  םהב  ומייקתהש  לחנה , ןמ  םיקתונמ 
חטשב הפצה  יחטש  ונמוס 29  תחא  "א  מתב האמהמ ה-19 . תויטירב  תופמו  םינשי  ריווא  ימולצת  תועצמאב  ראשה  ןיב  עבטה ,

קזחמה לארשיב , עבטה  תרימש  תפשב  ןנערמ  שודיח  והז  ותויעבטב .'' חטשה  תרימשל  תופידע  ןתנית   '' ובו םנוד , לש כ-27  ללוכ 
.םיחל לודיג  יתב  רומישל  רָסַמר  תנמאל  לארשי  לש  התוביוחמ  תא 

תיפוחה תיגולוקאה  תכרעמה  לע  הנגהה  קוזיח 

.םיפוחה ךרואל  םיחותפ  םיטבמו  תופיצר  עבט , יכרע  תרימש  םהבו  םיה , יפוח  תרימשל  תונורקע  עבק  תחא  "א  מתב םיפוחה  קרפ 
: תימיה הביבסל  םימאתומה  םישדח , חטש  ידועיי  ועבקנ  הז  קרפב  םג 

, ףוחל םיבצינ  םיפיצרו , םיחותפ  םיחטש  ורמשיי  ובו  םייעבט , םידוקפתו  םיכרע  לעב  םיל , הקיזב  חותפ  חטש  ףוח  – לולכמ 
ףרועב םיידי  יבחר  םיחטש  תחא  "א  מת החיטבמ  וז  ךרדב  .ףוחה  ףרועב  םייעבט  םיחטשל  ףוחהו  םיה  ןיב  םייגולוקא  תונורדסמו 

הביבסו הנגה  ץיח , םיקפסמו  םיה , תפשמ  קחרמל כ-2.5 ק"מ  םיעיגמה  חותיפב ) םירוסאה  םירטמה  םוחתמ 100  קחרה   ) ףוחה
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.תכמות

הדונתה רוזאל  .לודג  בחרמ  ינפ  לע  המורדו  הנופצ  ענ  אוהו  עובק , וניא  םיה  לא  םילודגה  םילחנה  יכפש  אצומ  לחנ –  ךפש 
ךפש יכ  העבק  תחא  "א  מת .םיחולמה  םיה  ימו  םיקותמ  םימ  תביבס  ןיב  רצונה  יתדונת  - ידוחייה שגפמה  לשב  תיגולוקא , תובישח 

(. רויא 3 ואר   ) יעבטה ובצמב  ןתינה  לככ  ראשיי  לחנה 

רויא 3
םיל ןמענ  לחנ  ךפש  תדונת 

תויתשת ןונכתב  םייתביבס  םיטביה 

העיגפ רועזמלו  םוצמצל  תוארוהו  םיללכ  תרוש  תחא  "א  מת תעבוק  םייתביבסהו , םייגולוקאה  םיטביהל  הרישיה  הגאדה  דצל 
תויתשתה תוינכותב  םירוזפ  ויהש  הלא , תונורקע  .תויתשת  ימזימ  לש  חותיפמ  תעבונה  הנממ ) סונמ  ןיאש   ) ףונבו הביבסב  עבטב ,

: תוארוהה ירקיע  ןלהל  .ץראה  לש  החטש  לכב  תמקומה  תיתשת  לכ  לע  התעמ  םילח  ןהמ , ורדענ  ףא  םיתיעלו 

, םיילועפת םילוקישל  ףופכבו  ןבולישלו  ןתדמצהל  תופידע  תתל  שי  תויתשת  תוכרעמ  ןונכת  תעב  ןבולישו – " תויתשת  תדמצה 
תועוצרב ןבולישל  תופידע  ןתנית  תיתשת  יווק  ןונכת  תעב  .םיחותפ  םיחטשב  העיגפ  תעינמל  ...םייפונו  םייתביבס  םייתוחיטב ,

". ...תודחואמ תיתשת 
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המקהה תעב  םייופצה  םידרטמו  םיעגפמ  רועזמל  תויחנה  לולכי  םינבמו  תויתשת  ןונכת  תויתביבס – " תועפשה  רועזמ 
המקהה רחאל  ותרדסהלו  חטשה  םוקישלו  ףונב , תובלתשהלו  תופצנל  יתוזח , בוציעל  רפע , יפדועל  תונורתפל  תויחנה  ...לועפתהו 

". תוליעפה םותבו 

תוברת ףונה , ינייפאמ  ףצר , לע  שגדב  תושעיהל  הכירצ  םיחותפה  םיחטשל  הגאדה  םחופיטו  –  םיחותפה  םיחטשה  תרימש 
םיחותפה םיחטשה  םויקל  םיינויח  ןהיתורישש  תויעבטה  תויגולוקאה  תוכרעמהו  יגולויבה  ןווגמה  תוזחו , הביבס  תואלקח , תשרומו ,

תשגדהו םהיכרע  תרימש  ךות  לויטו  רוית  ךוניח , עבטה , קיחב  יאנפ  תורטמל  רוביצל  םיחותפה  םיחטשה  תא  שיגנהל  שי  .םדאהו 
.םיימוקמה םייעבטה  םיאנתה 

םוכיס

א 22, '' מתו "א 13  מת "א 8 , מתמ הדירפ  .וכרעמ  דבאי  אוה  םהידעלבו  םיפיצרו , םיידי  יבחר  םיחטש  םישרדנ  יגולויבה  ןווגמה  םויקל 
םיחטש לש  בר  ףקיה  הפיסוה  תחא  "א  מת .ןהב  לגרוהש  ימל  ךכב  המ  לש  רבד  הניא  לארשיב , עבט  תרימשל  ףדרנ  םש  ושענש 

הלא םיכלהמ  .םהילע  הנגהה  תא  הקימעהו  םי ) יפוחל  הקיז  ילעב  םיחטשו  םילחנ  יריצ  תורעיו , עבט  תורומש   ) םינגומ םיחותפ 
תוינכותה לש  ןלוטיבמ  קדצומה  ששחה  תורמלש  רצואה , דרשמב  ןונכתה  להנמ  ישנאו  םיקוריה  םיפוגה  תוכזב  טעמ  אל  וגשוה 

.הביבסל הגאדהו  עבטה  תרימש  תא  תקזחמה  השדח , תינכות  רוציל  וליכשה  תוקיתווה 
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