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      דובכל
 ןוטיב רמות ח"ור
 ימוקמ ןוטלשל להנימה להנמ
 TomerBI@moin.gov.il :ליימ תועצמאב                                                                 םינפה דרשמ

 

  ,.נ.א
 תוימוקמ תויושרב )ריע ןינב תינכת( ע"בת תדיחי ת/להנמ דיקפת :ןודנה
 10/03/2022 םוימ ונבתכמ          
 17/05/2022 םוימ ךבתכמ          

      
 לש דיקפתה רואיתל סחיב 10/03/2022 םוימ ונתיינפל 17/05/2022 םוימ ךתבושת תא יתלביק .1

 ןונכתה וניינעש דיקפתל יונימל םישרדנה ףסה יאנתו )ריע ןינב תינכת( ע"בת תדיחי ת/להנמ
 .תימוקמה תושרב ינוריעה

 
 לשב דיקפתה תרדגה תא "איפקהל" םכתטלחהמ דאמ ונעתפוה יכ ,ןייצא םירבדה חתפב .2

 דוחיי" תייגוסב תודמועו תויולת תוריתע רפסמ חכונלו םייעוצקמה םידוגיאה לש "תוקולחמ"
 ."תועוצקמה

 
 דוגיא םע ףותישב ,םילכירדאה תודחאתה לש םידקתה תרסח הפקתמה ,יכ הארנ ,רעצה הברמל .3

 תא וליפא שבשל החילצה ,םירוזאהו םירעה ןונכת עוצקמ לש ומויק םצע דגנכ ,םירעה יסדנהמ
 םירע ןנכתמ לש ועוצקמ .וילאמ רורב תויהל רומאש המ תא עובקל םינפה דרשמ לש ותלוכי
 הדיחי להנמ תויהל רתויב םיאתמה אוה יכ ןבומ אלא הז ןיאו ינוריע ןונכתב קוסעל אוה םירוזאו

  .ינוריע ןונכת אוה הניינע לכש
 
 ססובמו םייק ,הסדנהה וא תולכירדאה תועוצקממ דרפנ עוצקמכ ,םירוזאהו םירעה ןונכת עוצקמ .4

 תודסומ תואמ םימייק )לארשיב ומכ( םלועה יבחרב .םלועבו לארשיב םינש תורשע הזמ
 םירעה יננכתמ ,םהירגוב רשא ,םירוזאו םירע ןונכת ידומילל םיידועיי םילולסמ םהב םייאמדקא
 בצמה והז .יטרפה רזגמבו ירוביצה רזגמב םירוזאהו םירעה ןונכת עוצקמב םיקסוע ,םירוזאהו

 ,הילרטסואב ,הדנקב ,הינטירבב ,ב"הראב הז ללכבו םלועב תונידמ תורשעב םינש תורשע הזמ
  .תופסונ תונידמ תורשע דועבו היזלמב ,גנוק גנוהב ,הקירפא םורדב ,דנליז וינב

 
 םירע ןונכתב ימדקא ראות ילעב םירוזאו םירע יננכתמ תורחא תורשעבו ולא תונידמ לכב .5

 קלחכ םיקסוע ,םיסדנהמ וא םילכירדא םניאש ,) PlanningUrban and Regional( םירוזאו
 תעיבקל תוירוטוטטס תוינכת ללוכ ,תויבחרמ תוינכת לש הנכהב יעוצקמה םקוסיעב יזכרמ
 ינוריעה ןונכתה לע תודקפומה רתויב תוריכבה תורשמב םינהכמ .עקרק חותיפלו עקרק ידועיי

 .יזכרמה לשממבו םיילרדפ תודסומב ,תוירוזא וא תוינוריע תויושרב
 
 םירע ןונכתב ימדקא ראות ילעב םירוזאו םירע יננכתמ .םינש תורשע הזמ לארשיב םג בצמה ךכ .6

 ,םיסדנהמ וא םילכירדא םניאש ,)לארשיב םיימדקא תודסומ ידי לע םג רתיה ןיב קנעומה( םירוזאו
 תוינכת ,םיינונכת תוינידמ יכמסמו בא תוינכת םיכרוע ,יבחרמו ינוריע ןונכתב לארשיב םיקסוע
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 תויושרב יבחרמו ינוריע ןונכת לע םידקפומה םידיקפתב םיקסעומו תוטרופמ תוינכתו ראתמ
  .תויתלשממ תורבחו תויושרבו ןונכתה להנימב ,הלשממה ידרשמב ,תוימוקמה

 
 לארשיב רתויב הריכבה הרשמה תאשונ הניהש ,רבליז תילד 'בגה ,ןונכתה להנמ תיל"כנמ ,עודיכ .7

 התמדוק התיה םג ךכ .תילכירדא הניאש םירוזאו םירע תננכתמ הניה ,ינוריעה ןונכתה םוחתב
 להנימב תוזוחמה יננכתממ רכינ קלח .הפילחהל םירופס םימי ינפל קר רחבנש ימ םג ךכו דיקפתב
 רתויב תוריכבה תורשמב םינהכמה םג ךכו םילכירדא םניאש םירוזאו םירע יננכתמ םניה ןונכתה
 .תויתלשממה תורבחבו לארשי יעקרקמ תושרב ,םינוש הלשממ ידרשמב ינוריעה ןונכתה םוחתב
 םויכ םג םינהכמו רבעב ונהיכ םקלחו םיבר םירוזאו םירע יננכתמ םיקסעומ תוימוקמה תויושרב
 הזמ ביבא לת תייריעב ריע ןונכת ףגא תלהנמ ,לשמל ךכ .ריע ןונכת תקלחמ וא/ו ףגא ילהנמכ
 ,םג ךכ .תילכירדא הניאש םירוזאו םירע תננכתמ הניהש ,לארא ילרוא תננכתמה הניה תובר םינש
 ןנכתמ רבעשל( רגנידירג רפוע ןנכתמה םילשורי תייריעב ריעה ןונכת ףגא להנמ היה הנורחאל דע
 ונניאש םירוזאו םירע ןנכתמ אוה םגש ,)תירבעה הטיסרבינואב הצרמ םויכו םילשורי זוחמ
 .לכירדא

 
 עוצקמ לש ומויק םצע תא עתפל לולשל רחא עוצקמ לש םייעוצקמ םינוגרא לש שדחה ןויסינה .8

 דובכה לכב ,וניה - םינש תורשע הזמ תמייק הדבוע רדגב וניהש רבד - םירוזאהו םירעה ןונכת
  .ךרפומו חכוגמ ,יוארה
 

 הארנה לככ - "תועוצקמה דוחיי"ל תועגונה ךבתכמב תורכזומה תודמועו תויולתה תוריתעל רשאב .9
 יכ ןעטנ התרגסמבש )56/22 ץ"גב( םילכירדאה תודחאתה ידי-לע השגוהש הריתעל ךתנווכ
 קוסיעה תא םייושר םילכירדאל לוכיבכ תודחיימ םיסדנהמלו םילכירדאל תולועפה דוחיי תונקת
  .הינבהו ןונכתה קוח י"פע תוינכת תנכהב

 

 תועגונה תונקתה ירהש ,יטפשמ סיסב לכ הל ןיאש תכרפומ הריתעב רבודמ ,יוארה דובכה לכב
 דוחייב קרו ךא תוקסוע )םילכירדאהו םיסדנהמה קוח חוכמ ונקתוהש( םילכירדאלו םיסדנהמל
 ןוגכ( םירחא תועוצקמ לש קוסיעה םוחתב אלו םילכירדאו םיסדנהמ לש קוסיעה םוחתב תולועפ
 יושיר יכילהב קרו ךא תקסועו ןיטולחל הרורב תונקתה ןושל ,תאזמ הרתי .)םירוזאו םירע ןונכת
  .ילכירדא בוציעו יוניב תינכתבו הינבה
 
 אל הינבהו ןונכתה קוח יפל תוינכת ןיכהל םיאשר אל םירוזאו םירע יננכתמ יכ תסרוגה תונשרפ לכ
 יתלב ,תעדה לע תלבקתמ יתלב טושפ איהש אלא תונקתהו קוחה ןושלל רשק לכ הל ןיאש קר
 וניינעש קוח חוכמ ואצוהש תונקתבש איה וזכש תונשרפ תועמשמ .תיתקוח יתלבו לילעב הריבס
 תוידעלב לוכיבכ שי )לכירדא( דחא עוצקמ לעבלש עבקנ הסדנההו תולכירדאה תועוצקמ תרדסה
 דוחיי שי ןובשח האורלש הנעט ומכ קוידב תכרפומ הנעטה .)םירע ןונכת( רחא עוצקמב קוסיעל
 .האופרה םוחתב תולועפ דוחיי שי ןיד ךרועלשו יטפשמה קוסיעה םוחתב תולועפ

 
 דחו הרורב הניה ,םירחא םיכילהב רבכ השגוהש הלשממל יטפשמה ץעויה תדמע ,הרקמ לכב .10

 יפל תוינכת לע םותחלו ןיכהל םיאשר םירוזאו םירע יננכתמ יכ רורב ןפואב תעבוקו תיעמשמ
  .ינוריעה ןונכתה םוחתב תולועפ דוחיי ןיא יושר לכירדאל יכו הינבהו ןונכתה קוח

 התחדנ הריתעה תרגסמב ינמז דעס תלבקל םילכירדאה תודחאתה לש השקב יכ ,ןייצל יוארה ןמ .11
 דוגיא ףוריצ לע הנורחאל טילחה ףא ןוילעה טפשמה תיב יכו ןוילעה טפשמה תיב ידי-לע
 .רבד לכל בישמכ לארשיב םיננכתמה
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 יכ תושרופמ תעבוק הכ דע הלבקתהש יפכ טפשמה יתב תקיספש אוה יחכונה בצמה ,ךכ וא ךכ .12
 תוינכתו ראתמ תוינכת תנכה תוברל ,ינוריע ןונכתב קוסיע םירוזאו םירע יננכתממ עונמל ןיא
 תדמע םג יהוזו הלשממל יטפשמה ץעויה תדמע םג יהוז .הינבהו ןונכתה קוח יפל תוטרופמ
 תודעוה לש םייטפשמה םיצעויה לשו םינפה דרשמ לוש ןונכתה להנימ לש יטפשמה ץעויה
 תא תבייחמ ןידה תוארוה תונשרפל סחיב הלשממל יטפשמה ץעויה תודמע ,עודיכ .תויזוחמה
  .םינושה הלשממה ידרשמ
 

 ריעה ןונכת לע תדקפומה הדיחיה להנמ לש דיקפתה תרדגה רואית תא איפקהל הטלחהה ,ךכיפל .13
 םוקמ םוש ןיא .הרורב הניא "תוריתע" וא "תויעוצקמ תוקולחמ" לשב תימוקמה תושרב
 דיקפתל תונמל תוימוקמה תויושרל רשפאל שי - לעופב םייק רבכו וילעמ רורבש תא "איפקהל"
 הלכשהה ילעב םניהש ,םירוזאו םירע יננכתמ ריעה ןונכת לע תדקפומה הדיחיה לע להנמה
   .דיקפתה יולימל רתויב הבוטה תיעוצקמה הרשכההו

 
 תושרדנה הלכשהה תושירדל עגונה לכב חיש ךמע םייקל ןבומכ חמשי לארשיב םיננכתמה דוגיא .14

 םינפה דרשמ ל"כנמל הנושארה ונתיינפב רבכ ונשקיב ףאו )הרורבו העודי רומאכ ונתדמעש ףא(
 תא תגציימה ,ןונכתה להנימ תיל"כנמ תא םג הז חישב ברעל שי ,ונתדמעל .אשונב השיגפ םיקל
   .תוימוקמה תודעוה לע הרקבהו חוקיפה לע םג רתיה ןיב דקפומה ףוגה
 

 דמעמב עוגפל ןויסינ לכ עונמל תושיחנב לעפי םיננכתמה דוגיא יכ ריהבהל שקבנ ,תאז םע דחי .15
 הדיחי לע דקפומש ימש העיבק לכ .םעוצקמ םוחתב םידיקפתמ םרידהלו לארשיב םירעה יננכתמ
 )הנידע ןושלב( לילעב הריבס יתלב הניה םירוזאו םירע ןנכתמ תויהל לוכי אל ינוריע ןונכת הניינעש
 ןונכתה תוכיאב העיגפל איבת םגו קוסיעה שפוחב תיתדימ יתלבו תקדצומ יתלב העיגפ הווהמו

 תעינמל ותושרל םידמועה םייקוחה םידעצה לכב הטיקנמ עתריי אל םיננכתמה דוגיא .לארשיב
  .שרדיי רבדהש לככ ,םייטפשמ םיכילהב הטיקנ תוברל ,הזכש ךלהמ

 
 ,בר דובכב                   
 

                                                                                           
            םירוזאו םירע תננכתמ ,ילאירבג ימת    
 לארשיב םיננכתמה דוגיא לש ףתושמ ר"וי

 
 :םיקתעה
 םינפה דרשמ ל"כנמ ,שריה ריאי )לימב( מ"לא
 םינפה דרשמ ,יטפשמה ץעויה ,תרמיז הדוהי ד"וע
 םינפה דרשמ ,ןונכתה להנימ תיל"כנמ ,רבליז תילד םירוזאו םירע תננכתמ
 םינפה דרשמ ,ןונכתה להנימ ,יבחרמ ןונכתל תיל"כנמס ,דלפ תאיל םירוזאו םירע תננכתמ
 לארשיב םיננכתמה דוגיא ,אנהכ רשא םירע ןנכתמו ד"וע


