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לש יברימה  רפסמל  לש 10%  תפסות  תרוצב  םיטקיורפל  הלקה  קינעהל  תימוקמה  הדעווה  תא  בייחמש  היינבהו , ןונכתה  קוחל  ןוקית 108  םסרופ  שדוחכ  ינפל 
, קוחכ ורשואש  תוע ) " בת  ) ריע ןיינב  תוינכות  ףוקעל -  ףא  ילואו  חותמל -  תולשממה  תוסנמ  ובש  רפסמב , יעיבר  דעצב  רבודמ  .תמייקה  תינכותה  יפ  לע  תונבל  רתומש  תוריד 

.דואמ תלבגומ  הלאה  םידעצה  בור  לש  החלצהה  םלואו , .םירוגמל  תורידה  עציהב  לודיגל  איבהל  ןויסינב 

הטקנש םידעצהמ  קלחכ  העבקנ ב-1990  וז  הנקת  .היינבהו  ןונכתה  קוחב  תרכינ  הייטס  תונקתל  הסינכהש  סבש ," תפסות   " םג הנוכמה  סבש ," תנקת   " וז התיה  רוקמב 
ומש לע  היורקה  הנקתה , .תוצעומה  תירב  תוקרפתה  רחאל  תונידמה , רבחמ  םינש  ןתואב  תינומהה  היילעה  תא  טולקל  ךרוצל  הנעמכ  היינבה , תא  ץירמהל  ידכ  זא  הלשממה 

לש 20% רועישב  רויד  תודיחי  תפסוהב  רקיעב  יוטיב  ידיל  ואבש  תוימוקמ , תויושרל  תובחרנ  תויוכמס  הקינעה  סבש , ןועמש  םימי , םתואב  הלשממה  שאר  דרשמ  "ל  כנמ לש 
.רצוקמ ךילהב  תאז  לכו  "ע -  בתב רשואש  המל  רבעמ 

תיינבל ויה  טקיורפב  תוללוכה  היינבה  תויוכז  םא  ךכו , .רוקמב  היהש  יפכ  ראשיי  טקיורפה  לש  ללוכה  חטשה  תורידה , רפסמ  תלדגה  תורמל  יכ  עבק  סבש  תנקתל  בושח  גייס 
לש 83 עצוממ  חטשב  ךא  םוקמב , תוריד  לש 12  המקה  הרשפיא  סבש  תנקת  תחא , לכ  לש 100 מ"ר  עצוממ  חטשב  תוריד  הז 10  חטשב  םיקהל  היה  ןתינו  1,000 מ"ר ,

.תחא לכ  מ"ר 

ושמתשה םימזי  םעפ  אלש  התיה  האצותה  .הנקתה  תא  לטבל  ובריס  תולשממה  לבא  קספ -  סבש  תנקתב  ירוביצה  ךרוצהו  התחפ , תונידמה  רבחמ  היילעה  ופלח , םינשה 
.םוקמב "ע  בתה תא  תונשל  וצלאייש  ילב  תילכלכ , תויחוור  לידגהל  ידכ  הנקתב 

.יטמוטוא ןפואב  ותלעפהל  דגנתהל  וליחתה  תובר  תוימוקמ  תויושרו  רוביצל , ךרוצ  לכ  וב  היה  אל  רומאכש , ןונכת , ףקוע  ךילהב  רבודמ  .ונתשה  קושה  יאנת  ןמזה , םע  םלואו ,
ישכורש דועב  תורידה , יחטש  לש  הנטקה  התיה  הז  דעצ  לש  תועמשמה  ןכש  תורידה , רפסמ  תלדגהל  סבש  תנקתב  שמתשהל  תונויסנה  תא  תיחפהל  וליחתה  םימזי  םג 

.רתוי תולודג  תוריד  אקווד  ושרד  תורידה 

ןועדג זאד , םינפה  רש  עבק  רבמבונב 2013  .תילאוטקא  תויהל  הרזח  סבש  תנקתו  תונטק , תוריד  תמקה  דודיעל  םידעצב  ןודל  הלשממה  הרזח  תונורחאה  םינשב  הנהו ,
.ובחרוי ןה  ולטובי -  אל  סבש  תונקתש  קר  אל  היפלו  םינש , שמחל  הפקתש  העש  תארוה  רעס ,

חטשש יאנתבו  היינב , תויוכז  תפסות  אלל  לבא  שרגמ -  לע  היינבל  רתומה  םירוגמה  תוריד  לש  יברימה  רפסמהמ  דעל 30%  תורידה  תפסות  תא  ולידגה  רעס  עבקש  תונקתה 
תווח .הביבסב  ןתובלתשהו  תפסותה  רחאל  לבקתמה  תורידה  ליהמתל  תסחייתמה  תימוקמה , הדעווה  סדנהמ  לש  תעד  תווח  הלבקתהשו  לודג מ-70 מ"ר , עצוממה  תורידה 

לש הלודגה  תפסותל  הנעמ  םינתונ  ןיינבה , תוביבסב  הינחהו  רוביצה  תודסומ  םיחותפה , םיחטשה  תוירוביצה , תויתשתה  יכ  רשאל  םג  הרומא  רעס , תונקת  יפל  וז , תעד 
.תורידה

לש 1,000 מ"ר ו-10 היינב  תויוכזל  תינכות  לע  תמדוקה , המגודל  רוזחנ  םאו  .דבלב  םוקמה  ינבל  הריכמל  תודעוימ  ויהי  תופסונה  תורידהמ  שילש  רעס : תונקתב  ףסונ  שודיח 
.ר ודירוה ל-77 מ" עצוממה  ןחטש  תאו  תורידה ל-13 , רפסמ  תא  ולידגה  רעס  תונקת  תוריד ,

ךרוצבו םיבשותה  רפסמב  תיתועמשמ  הלדגה  םג  העמשמ  תורידה  רפסמב  לש 30%  תיתטיש  הלדגה  יכ  וניבהש  תוימוקמה , תויושרה  תא  סעכב  ץיפקה  הזה  יונישה 
רפסב רתונ  רעס  ןוקית  ךכו  םינוב -  םהש  תורידה  חטש  תא  ןיטקהל  םירקמה  בורב  ובהלתה  אל  םימזיה  םג  .ירשפא  יתלב  רבדה  םהבש  םיבר  תומוקמ  שיו  תויתשתב ,

.חטשב תישממ  העפשה  אלל  םיקוחה ,

.תויושרה תניחבמ  היעב  רצי  רעס  ןוקית  ןכלו  תוינוריעה -  תויתשתה  לכ  לע  סמוע  תרציימ  תופיפצ  תפסות  , " ןמרקא רנבא  הינתנ , ריעה  סדנהמו  םיסדנהמה  דוגיא  "ר  וי ירבדל 
". ידמ תונטק  תוריד  ורצונ  םימזיה , תניחבמ 

גאוט לייא 

תא הצמיא  וז  הנקת  ןולחכ־סבש ." תפסות   " הנוכמה הנקת  ןולחכ -  השמ  רצואה , רש  רבמצדב 2015  עבק  התואש  האבה , הנקתה  רותפל  האב  קוידב  תאזה  היעבה  תא 
ורשואש תוינכותב  רבודמש  יאנתב  תאזו  טקיורפה ב-20% -  חטש  תא  לידגהל  תורשפא  הל  הפיסוה  לבא  תירוקמה , סבש  תנקת  יפ  לע  תורידה  רפסמב  לש 30%  תפסותה 
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ינפל 2011.

רפסמ תא  לידגהל  ןתינ  ןולחכ־סבש  תפסות  יפ  לע  לש 1,000 מ"ר , ללוכ  חטשב  תוריד  וילע 10  םיקהל  ןתינש  שרגמ  לש  המגודכ , ונאבהש  הרקמ  ותוא  תא  בוש  ןחבנ  םא 
" תרכינ הייטס   " התוא רידגמו  וזכ , תפסות  לע  תרסוא  "ע  בתה םא  יכ  םג  עבקנ  הז  ןוקיתב  ךכמ , בושח  תוחפ  אלו  .תחא  לכ  לש 92 מ"ר  עצוממ  חטשב  תורידה ל–13 ,

דע לש  חטשב  ןה  תורידהמ  תיצחמ  ינפל 2011 , הרשוא  תירוקמה  תינכותהש  יאנתב  תאז , לכ  .ןכתית  טקיורפה  תלדגה  ןיידע  השדח ,) תינכות  ךורעל  םזיה  בויח  העמשמש  )
.ר לע 120 מ" ןחטשב  תולוע  ןניא  תורידה  ראשו  75 מ"ר ,

ףתוש ןוסב , דוד  "ד  וע רמוא  היינב ," תויוכז  הלקה 20%  םע  היינב  רתיה  לש  ךילהב  הפיסומ  איה  יכ  "ע , בת תפקוע  ךרד  וליפא  איהו  הרידא , הבטה  תאז  ןולחכ־סבש  תפסות  "
.׳תושו ןוסב  ןייטשנרוב , יבטרה , דרשמב 

, ןכל .ר  לש 80 מ" תוריד  יתש  רשאמ  לש 160 מ"ר  תחא  הריד  תונבל  רתוי  םהל  לוז   " .יקחצי רודגיבא  רוידה , טניבק  "ר  וי ריבסמ  תולודג ," תוריד  לע  רתוי  םיחיוורמ  םינלבקה  "
". היינב תויוכז  תפסות  םכל 20%  ןתינו  תורידה -  לדוג  תא  וניטקת  תוריד , רתוי  ונבת  : ' הרמא תפסותה 

תפסותמ תועבונה  תיתשתה  תויעב  אלו  םינלבקה , היה  רצואה  רש  לש  ויניע  דגנל  דמעש  המ  יכ  וניבה  םש  םג  יכ  תאזה , הלקהה  תא  תתל  ורהימ  אל  תוימוקמה  תויושרב 
ןחטשב םינבנש  םיטקיורפה  תלדגהל  םירתיה  תתל  ובהלתה  אל  היינבהו  ןונכתה  תודעווש  תאז , רואל  עיתפמ , אל  .תוימוקמה  תויושרה  דדומתהל  תורומא  ןמעש  תורידה ,

אל תויושרהש  סאמנ  םיכ  " חל  " .תוימוקמה תויושרה  תא  ירמגל  ףוקעל  דוכילה )  ) ןטיב דודו  ונלוכ ) תגלפמ   ) ןהכ ילא  תסנכה  ירבח  וטילחה  הארנכ , ךכ , לשב  .הלאכ  םיפקיהב 
.יקחצי הדומ  סבש ," תפסותב  ללכב  תושמתשמ 

אלא ןיינעב , טילחהל  טדנמ  תוימוקמה  תודעוול  ןתונ  וניא  לבא  רוידה ל-10% , תודיחי  לש  תפסותה  תא  תיחפמ  םנמאש  היינבהו , ןונכתה  קוחל  ןוקית 108  לחוה  שדוחכ  ינפל 
הלקהה תרשפאמ  לש 1,000 מ"ר , ללוכ  חטשב  תוריד  וב 10  םיקהל  ןתינש  שרגמ  לע  ונלש , המגודל  רוזחנ  םא  .תורידה  רפסממ  דוע 10%  טקיורפ  לכל  תפרוג  הרוצב  ףיסומ 

.תימוקמה הדעווה  לש  התעד  לוקישב  בשחתהל  ילב  עיגי ל-91 מ"ר , טקיורפ  ותואב  הריד  לש  עצוממה  חטשהו  תחא , הריד  רמולכ , תורידה -  רפסממ  ףיסוהל 10%  תאזה 
.ר ןיב 55 ל-80 מ" היהי  ןיינבל  ופסוותיש  תורידה  לש  ןחטש  לבא  לודג מ-80 מ"ר , תויהל  בייח  הלקהה  ןתמ  רחאל  םירוגמה  תוריד  לש  עצוממה  ןחטש  הז : קוח  לש  תולבגהה 

, רטסיוט רפע  "ד  וע .ע  " בתהמ תולקה  לש  הרוצב  ןתנית  תורידה  רפסמל  לש 10%  תפסות  קוחה , ןושל  יפל  תוימוקמה ? תויושרה  תא  ףקוע  תמאב  שדחה  ןוקיתה  םאה  םלואו ,
, תוימוקמה תודעווה  לש  תעדה  לוקיש  תא  לולשל  התיה  ןוקיתה  תרטמש  דועב  יתנבהל , : " תועיתפמ תואצותל  םורגל  לולע  רבדה  יכ  רובס  היינבו , ןונכת  ינידב  החמתמה 

.רמוא אוה  תעד ." לוקיש  תימוקמה  הדעוול  תונקהל  השעמל  לולע  הלקה '  ' חנומב שומישהש  ירה  תורידה , רפסמל  דע 10%  לש  תפסות  ןתמ  חיטבהלו 

' תינברס  ' הדעוול רתונש  לכ  ןכל , .דגנתהל  תורשפא  םיילאיצנטופ  םידגנתמל  תתלו  םימידקמ  םימוסרפ  עצבל  שי  הלקה , תשקבתמשכ  .הנווכה  התיה  תאז  יכ  רובס  ינניא  "
יכ הפוצ  ינא  הרקמ , לכב  .ותרטמ  תא  גישי  אל  ןוקיתהש  ירה  לבקתתש , תונשרפה  תאזש  לככ  .הלקה  התוא  תא  רשפאל  אלו  ושגויש , תויודגנתהה  תא  לבקל  אוה  תושעל 
אל תולקה '  ' ןתוא תא  דפרטלו  תוסנל  ידכ  הלקה '  ' הלמב שמתשמ  ןוקיתהש  ךכב  שומיש  תושעל  וסני  תפסות , התוא  תא  דפרטל  ושקביש  תודעו  וא  םיילאיצנטופ  םידגנתמ 

". קוחה תרטמ  תא  לכסלו  ןתניחבמ , תויוצר 

ךירצ המ  םשל  זא  תויוכז , תפסות  םגו  תורידה  תפסות  רשפיא  ןולחכ־סבש  ןוקית  : " תפסותה תחסונ  תא  התניש  בוש  הלשממה  עודמ  ןיבמ  וניא  אוה  יכ  רמוא  ןוסב  "ד  וע וליאו 
ינש ןיב  יתועמשמה  לדבהה  יכ  רובס  אוה  םג  .רמוא  אוה  םימדוקה ," סבש  ינוקית  יפל  דובעל  רשפא  אליממו  םיעצבמ -  לפכל  תורשפא  ןאכ  ןיא  ירה  הזה ? ןוקיתה  תא 

היהי רבדה  יכ  חינהל  ריבס  , " וירבדל םלואו , .תודעווה  לש  טדנמה  תרגסמב  הנותנ  סבש  תפסותש  דועב  תוריד , ףיסוהל  תודעווה  תא  בייחמש  שדחה , קוחה  אוה  םילולסמה 
". תשקובמה הלקהה  תא  ןתת  ררעה  תדעו  זאו  הייריעה , דגנ  ררע  תדעוול  תונפל  םזיל  תורשפא  ןתת  תאזכ  העיבק  .םייטפשמ  םיכילהב  ךורכ 

תופסונש תוריד , לש 3,000  הנוכש  לע  רבדמ  התאשכ  לבא  העיפשמ , הניא  דדוב  טקיורפל  לש 10%  תפסותש  רורב   " .ןמרקא רמוא  יטרקומד־יטנאו ," ינונכת־יטנא  קוח  הז  "
רשאנ התביבס , לע  עיפשת  אל  הלקההש  הנקסמל  עיגנ  םא  .רבד  לכל  הלקהכ  התוא  ןחבנ  וזכ , השקב  ונידיל  לבקנשכ  ןכל , .ירמגל  הנוש  רבכ  רופיסה  תוריד , ןהילע 300 

ללכל תוריש  תתל  תוירחא  ונל  שי  יכ  הצקל , דע  םירבד  תחקל  םידחופ  אל  ונחנא  .טפשמ  יתבלו  ררע  תודעוול  עיגי  הז  םא  םג  שקעתנ -  עיפשי , הזש  בושחנ  םא  .התוא 
". םימזיל קר  אלו  םיבשותה ,
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