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ילכ לש  הדרוהל  תוכמס  ול  הקנעוה  ןכ , ומכ  .קלדה  תוכיאל  רשאב  תוארוהו  בכר  ילכל  הטילפ  ינקת  תעיבקל  תוכמס  הביבסה  תנגהל  דרשמל  קינעה  יקנ  ריווא  קוח 
שיבכהמ םימהזמ  בכר 

אלמה ןוידל  ןאכ  וצחל  .חיש  - ברמ קלח  אוה  הז  ןכות   

יקנ ריווא  קוחב  רוביצה  ףותיש  יכילה 

יכילהב םיברועמ  תויהל  םיכירצ  םיחרזאש  תרמוא  השיגה  תיתופתתשה ." היטרקומד   " לש השיגה  תרבוג  םינורחאה  םירושעב 
.יקנ ריווא  קוחל  ףיעסב 21  יוטיב  ידיל  האב  וז  השיג  .םינש  המכב  םעפ  יפלקל  העגהמ  רתוי  רידתו  קומע  ןפואב  תוטלחה  תלבק 

ךשמב 45 הטילפה  רתיה  תטויט  לע  ויתורעה  תא  ריעהל  רוביצל  תורשפאמ  ףיעסה  תוארוה  .המוחתב  ךרד  תצרופ  הארוהב  רבודמ 
.רתיהה םוסרפמ  םוי 

םירתיהה םוסרפ  לש  ןשוימ  קשממב  לחה  יקנ , ריווא  קוחב  רוביצה  ףותיש  לש  ןורקיעה  שומימב  םיבר  םיישק  םנשי  ןכ , יפ  לע  ףא 
תנכהב הכורכה  תיטפשמהו  תיעדמ  - תינכטה תובכרומב  הלכו  םוקימ , יססובמ  םינוכדע  לבקל  תורשפא  רדעיהב  ךשְמַה  תושקבהו ,

תויגולונכטה םע  תורכיה  שרוד  םירתיהה  תוטויטו  תושקבה  חותינ  .דואמ  םיבכרומ  םמצע  םירתיההו  םירתיהל  תושקבה  הבוגת  .
ירתיה תוטויט  חותינ  ךכיפל , .תוטילפה  לש  תויתביבסה  תועפשהה  תנבהו  םייתיישעת  םיכילה  תנבה  תונימזה , תויטנוולרה 
יקסעה רזגמל  דוגינב  .םיבאשמ  תשרוד  הזכ  תווצ  לש  המקה  .תיטפשמו  תינכט  תויחמומ  לעב  ימוחת  - בר תווצ  ךירצמהטילפ 

ןיא ךכל , יא  .ךכל  םישרדנה  םיבאשמה  ןיא  םירתיה , תוטויטל  תורעה  תשגהב  ןיינע  םהל  שיש  תיחרזאה , הרבחב  םימרוגל  הנידמלו ,
.ןהיתובקעבםינתינה םירתיהה  לעו  תושקבה  לע  תירוביצ  תרוקיב  טעמכ 

.עיפשהל וחילצהו  רתיהב  ןוידל  ומרת  םהיתורעה  תיחרזא , הרבח  ינוגרא  םיברועמ  ויה  רשאכ  םימיוסמ , םירקמבש  תוארל , ןתינ 
םירומח חיר  יעגפמ  לשב  בגנה  ףוע  לעפמ  לש  הטילפה  רתיה  לע  םיימוקמ  םיבשות  לש  םהיתורעה  אוה  דחא  הרקמ 

רתיה לע  תורעה  השיגה  הקינילקה  .ריפס  תללכממ  בגנה " ביבס   " תיטפשמה הקינילקה  התוויל  םיבשותה  תא   . לעפמהמ 
ןקתמ תפסוהו  םירורב  אל  םיחוסינ  ןוקית  חווידה , ןונגנמ  לש  רופיש  תוללוכ  ולבקתהש  תורעהה  .בגנה  ףוע  לעפמ  לש  הטילפה 

תורעה "מ  . עב םיניפלוא  למרכו  "מ  עב בידג  לש  םירתיהה  תטויט  לע  תורעהה  אוה  ףסונ  הרקמ  .הלקת  לש  הרקמב  יפולח  לופיט 
.הקורי המגמו  הביבסה  ןעמל  םיחרזא  םהב  םייצרא , םינוגראו  םיימוקמ  םינוגרא  םייטרפ , םישנא  ידי  לע  ושגוה  הטילפה  ירתיה  לע 
תלבגהו יפוסה  רתיהב  םיפיעס  רפסמ  לש  דודיח  הז  ללכבו  םייפוסה , םירתיהב  םייוניש  רפסמ  ושענ  רוביצה  ףותיש  ךילה  תובקעב 

םינומטש לאיצנטופהו  תובישחה  תא  םימיגדמ  הלא  םירקמ  ינש  .הלקת  וא  םוריח  בצמ  ןניאש  תופוקתב  דיפל " ןקתמ ה" תלעפה 
.רתויב ןטק  םירקמ  רפסמב  רבודמ  םיבאשמ  רדעיהב  םלוא  רוביצה , ףותישב 

הקישה הטילפ , ירתיה  תוטויט  לע  ריעהל  רוביצה  לש  תלוכיה  תא  תיתועמשמ  הרוצב  רפשל  לוכי  יעוצקמ  יווילש  הנבה  ךותמ 
םינעדמ ידי  - לע םיבשות  לש  יווילל  ינויסינ  םזימ  ןליא  - רב תטיסרבינואב  םיטפשמל  הטלוקפב  תיתביבס  היצלוגרל  הקינילקה 

תוכימסב תררוגתמה  הייסולכואל  עייסי  םזימה  תווצ  .יקנ  ריווא  קוח  ףקותמ  םימייקתמה  רוביצה  ףותיש  יכילהב  םינטפשמו 
ןחבי ףא  תווצה  .ויונישבו  רתיהה  ןוכדעב  ךרוצה  תא  רוביצה  םע  דחיב  ןחביו  לעפמל , שיש  הטילפה  רתיה  תא  ןיבהל  םייק , לעפמל 

יעוצקמה עדיה  לע  ססבתהב  ושעיי  הלא  תוניחב  .רתיהל  השקבה  תניחב  ךות  םישדח  םילעפמל  םירתיהב  תוברעתה  תורשפא 
םימייקה הטילפה  ירתיה  לש  יעדמו  יטפשמ  חותינ  רתיהה , ןתמ  יכילה  לע  רוביצל  עדי  תשגנה  לולכת  םזימב  תוליעפה  .יטפשמהו 
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םיבשות םע  םישגפמו  הביבסה , תנגהל  דרשמהמ  ריווא  ימוהיז  תוטילפ  ינותנ  ףוסיא  התביבסבו , תימוקמה  תושרב  םילעפמ  לש 
.תושרב ריוואה  תוכיא  תרבסהל 

ה-  ) הנימזה תיבטימה  הקינכטה  יוהיז  לש  חותינ  לולכי  אל  חותינה  דועב  ךכ , .רתיהה  לש  אלמ  חותינל  םילכ  וא  הרמוי  םזימל  ןיא 
לע םהב  רבודמש  םירוזאב  .ללכב   BAT- המ הגירח  וא  תיבטימה   BAT- המ הגירחל  השקב  תללוכ  השקבה  םא  ןחבי  ןכ  אוה  (, BAT

לע ה- תופסונ  תולבגהל  תועצה  ונחביי  םוהיזל , תושיגר  תויסולכוא  לש  הפישח  וא  רוביצה  תואירבל  ישחומ  ןוכיס  הב  שיש  תוליעפ 
לעפי םג  םזימה  .רתיהה  תטויט  לש  הנבמב  תונוש  תויעב  רותיאל  לעפי  תווצה  ךכ , לע  ףסונ  .תוליעפ  תועש  תלבגה  ןוגכ  , BAT

.תננכותמה תיתיישעתה  תוליעפהמ  תעגפנש  הליהקב  םייקה  עדיה  לאיצנטופ  תא  שממל 

, הביבסה תנגהל  דרשמל  םיוסמ  תואדו  רסוחב  התוול  השדחה  הרדסאה  .הטילפ  ירתיה  ןתמ  לש  ןושארה  בבסה  םייתסה  הנורחאל 
הרוצב ברעלו  ןויסינהמ  דומלל  הבוט  תונמדזה  יהוז  .םיברועמה  לכל  תועתפה  תוחפ  תויופצ  ינשה  בבסב  .רוביצלו  היישעתל 

םידדצה לכ  לע  .רוביצהו  הביבסה  תנגהל  דרשמה  היישעתה , ןיב  ןומאה  תא  ריבגהלו  תוששח  תיחפהל  רוביצה , תא  רתוי  הקימעמ 
.הז ץמאמל  םתריהל 

תורעה עומשל  חמשנ  .היישעתמ  ריווא  םוהיז  לש  הרדסאה  םוחתב  םילכו  עדי  לבקל  רוביצל  עייסל  הנושארבו  שארב  דעונ  םזימה 
.environmental.law@biu.ac.il תבותכב םזימה  תווצ  םע  רשק  רוציל  ןתינ  .הלועפ  יפותישל  תועצה  ןכו  םזימה  לע  תובשחמו 

תורוקמ

' סמ בגנה  ףוע  – ןח שינרוק  הטילפ  רתיה  רוביצ –  תורעהל  הנעמ  .הביבסה 2015 . תנגהל  דרשמה   .1
.1334
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