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שיאלב לרוק  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ 

 

' חאו וכע  הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  רב נ ' יבשע  תרבדהל  הרבחה   919/14 סמ ' ררע   : ךילה רפסמו  םש 

תונרג ירורד  תיגח  "ד  וע "ר  ויה בכ ' ינפב  ןופצ –  זוחמ  החבשה  לטיהו  םייוציפל  ררע  תדעו   : האכרע

ןהכ ריפואו  קי  ' צליו ילא  "ד  הוע תררועה : 7.4.16. ב"כ  הטלחה : ךיראת 

תררועה תעיבת  תא  תוחדל  הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  תטלחה  דגנכ  שגוהש  ררעב  הנד  רשא  הנתינש , הטלחה  לע  ןכדעל  ונירה 
 ₪, ןוילימ לש כ-3.6  רועישב  וכע " ןופצ , ףורגא  עקרק  ידומצ  םירוגמ  תנוכש   " תינכת ג/17857 רושיא  ןיגב  "ב , ותה קוחל   197 יפל ס ' םייוציפל 

.דייז יטומ  יאמשה  לש  ותעד  תווח  סיסב  לע 

םיקהל תרשפאמ  איה  רשאב  התריכחבש , ןיעקרקמב  תעגופ  עקרק , ידומצל  ןיעקרקמה  דועיי  תא  תעבוק  רשא  וז  תינכת  תררועה  תנעטל 
ינונכתה בצמב  םיקהל  היה  ןתינש  תירחסמ , תיזח  -1,800 מ"ר  כו היוור  היינבב  "ד  חי םוקמב 139  דבלב , עקרק  תודומצ  "ד  חי םהב 26 

.םדוקה
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: העבק ררעה  תדעו 

החבשה העיגפהש / ךכ  דחא , ינונכת  ףצר  לאכ  ןיעקרקמה  לע  תולחה  תוינכתה  לא  סחייתהל  שי  יכ  הנעט  תימוקמה  הדעוה  ינונכת - ףצר 
םירוגמ תרשפאמה  תרחואמה  תינכתה  ירחאו  םירוגמל  הכאלמו  הנסחאמ  דועייה  יוניש  תינכת  ינפל  ןיעקרקמה  יכרע  תאוושה  בשוחת ע"י 

.היוור היינבל  עקרקה  תא  ודעיי  רשא  תוינכתה  לש  ןתעפשה  תא  לרטניש  ןפואב  עקרק , ידומצ 

ברע ןיעקרקמה  יווש  יפל  םושל  שי  תינכתמ  העיגפה  תא  יכ  עבקנ , הב  הקיספל  דוגינב  תדמוע  וז  הדמע  ןכש  וז , הנעט  התחד  ררעה  תדעו 
רשא תרחואמה , תינכתה  לש  הינפ  תא  הפוצ  החיבשמה  תינכתה  ןיא  יכ  עבקנ , דוע  הירחאל  . םכרע  תמועל  תעגופה  תינכתה  לש  הרושיא 
תינכתה תא  תוארל  שי  ןכל , .החיבשמה   תינכתה  לש  הרושיא  תעב  יופצ  היה  אלש  ינונכת  יונישב  רבודמ  .םושיי  אלו  הלש  יתוהמ  יוניש  הווהמ 

הנשמה תינכת  יכ  עבקנ , דוע  .החיבשמה  תינכתה  הל , המדקש  תינכתה  לש  ךשמה  הווהמה  תינכתכ  אלו  המצע  ינפב  תדמועכ  תרחואמה 
זאש התוא , תלטבמ  וא  תמדוק  תינכת  האיפקמה  תינכת  ןידכ  הניד  ןיא  הזמ , ויפואבו  ותוהמב  הנוש  ינונכת  רצות  תרצויו  עקרקה  דועיי  תא 

.םירורב תוינכתה  יתש  ןיב  ןילמוגה  יסחי 

תיניינק תוכז  לכ  השדחה  תינכתה  לש  הרושיא  ברע  התייה  אל  תררועל  יכ  הנעט , תימוקמה  הדעוה  ןיעקרקמב - תררועה  תויוכז  תוהמ 
.החיבשמה תינכתה  הקינעהש  םירוגמל  תויוכזה  תא  שממל  תוכז  וא  ןיעקרקמב ו/

םא ןכל , .םהב  ילכלכ  סרטניא  ול  שיש  ימ  אוה  םייוציפ  עובתל  יאכזה  ןיעקרקמב  תוכז  לעבש  איה  אצומה  תדוקנ  יכ  העבק , ררעה  תדעו 
דוע לכ  םויכ  תוכז  תלעב  הדועו  םירוגמל , שדחה  םדועייל  םג  ןיעקרקמה  לש  תורודל  תרכוחכ  "י  מר םע  רשקתהל  תוכז  תלעב  התייה  תררועה 

תירקיעה הקוזינה  איהו  החיבשמה  תינכתה  ןיגב  החבשה  לטיהב  תביוחמ  תויהל  היופצ  התייהש  וז  איהש  ירה  ףקותב , הריכחה  הזוח 
.ןיעקרקמב העיגפל  המרג  וזש  לככ  תרחואמה  תינכתהמ 

? םירוגמל הינב  תרטמל  הריכח  הזוחב  "י  מר םע  רשקתהל  תוכזה  תרערעמל  םנמואה  הנחב  הדעוה 

"י מרו .י  " מר תמכסהל  ףופכב  קר  שדחה  הדועייל  םאתהב  עקרקב  שמתשהלו  ךישמהל  רכוחה  יאשר  ןיעקרקמה  לש  םדועיי  הנוששמ  םנמא 
תועקרק לע  םילחה  םיזוחב  לבוקמה  עקרק  תבשה  ףיעס  ללכ  אל  הזוחה  ןודנב , םלואו  .הריכחה  תרטמב  יוניש  רשאל  תבייח , אל  ךא  תיאשר ,
רוסמ "י  מרל םנמא , .הריכחה  תפוקת  םויס  םרטב  דועיי  יוניש  תעב  הריכחה  תפוקת  תא  םייסל  ריכחמל  ריתמה  ףיעס  לכ  וב  ןיאו  תויאלקח 

הריכח ימד  םולשתב  בוח  ןוגכ  הזוח  תורפה  םלוא  הריכחה , הזוחב  הרדגוהש  וזמ  הנושה  הרטמל  עקרקב  שומיש  רכוחל  ריתהל  אלש  "ד  קש
תררועהמ ללשית  ןניגב  יכ  חרכה  ןיאו  שדח  הריכח  הזוח  לע  המיתחל  יאנתכ  ןוקיתל  תוניתנה  תורפה  ןה  הריכחה , חטש  תולובגמ  הגירחו 

תרטמל עקרקה  לש  הריכח  הזוחב  "י  מר םע  רשקתהל  תוכזה  תררועל  יכ  עבקנ  ןודנב , .שדחה  דועייל  הריכח  הזוח  לע  םותחל  תורשפאה 
.ןיעקרקמב העיגפ  ןיגב  םייוציפ  עובתל  דמעמ  הל  הנקמ  תילכלכ  תוכז  הנהש  וז  תוכזו  םירוגמ 

תוכז לש  היווש  ןיבל  םירוגמל , הריכח  תוכז  ללכל  ושבגתה  םרטש  תררועה  לש  תויוכזה  יווש  ןיב  רעפה  תא  ןובשחב  תחקל  שי  יכ  עבקנ , דוע 
, שדחה דועייה  ךרוצל  רכוח  תויהל  תוכז  ול  שיש  ימל  עגונה  לכב  רתוי  לודג  היהי  יכ  ריבס  ףאו  םייק  הז  רעפ  יכו  .םימוד  ןיעקרקמב  תולעב 

שומימל שרדנ  היהש  םולשת  ןובשחב  תחקל  שי  ןכ  תשממתמ , התייה  ןכא  יכ  תואדוו  ןיא  ןכ  לעו  השמומ  םרט  וז  תוכזו  "י , מר תמכסהל  ףופכב 
.יונישה

.תררועה תיאכז  הל  העיגפה  תלאשב  ותעד  הווחיש  תנמ  לע  ץעיימ  יאמש  לש  ויונימ  לע  טלחוה  ףוסבל -
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