
     
    

        
           

      
             

       
           

 

     

 

          
  
         
         

            
              

           
              

  
            
            

 
           

     
             

  
             

        
  

             
         
            

             
        

   

           
      

         
 

 
         

           
           

           

 

 1308 תנגדויות מספרלה שנה ב'ת מד וע יבתש מי טותחלמסמך ה
 ת ת"אזי המחו וועדה י הבמשרד 20.5.19 יךארתימה בתקישה

 בקשת תא בל לק קוםמ ןיוא יתנהתכ ותארובה הנעמ ת קבלמ תוותרעה ת בקש יכ הורסב דה ועוה
 ה ואר לא דהעווה, יתומק המ ה ועדול הינפ שוידר ר הדב יכ ות ורסב ותר ותהע זה. ןיינעב ותר ותהע

 ור.בית הצובלט נהוכנ ותהלנת לה ןור ית לאפגם, א לבכך כ
 םותח ב ייםנזמ ותיתהתש יווק יכ דהועוה עמדת הרתבומ ור,כאמ יףסעה ותע באמצ כן, וכמ

 תועצכר ןוממסה םותחב תויתתש הרתנמב ןיתנה לככ וזםכיור קתם עתלה עד וזאת פארק,ה
מים וגלה ים הרב ותנו יתרה על ליםבמ ירב תכ לא ה ועדווה יתנהתכ צע לב שמבקשת יפכ ות,יתשת
 בכך. 

 ן רוהש רמת ם,ניראשו ומת : צ 553-0344051- יתתוכנ .6

 ט: חלהו

 תינו צפ ון,השר לרמת יתהראש סהינבכ וב לווקס- םינוהראש ותוברחה ומתצב וקמתממ יתנהתכ
. וקירה פרהכ לףמחל

 . 5.12.2013 יוםית בזומח ה דהועוה בושרשא 1077/ ורטת רשמפ יתנתכ יוניה שניה יתנ התכ מטרת 
 יכ ענקב תהר מסגוב "רסח"מ- ל י"לאק"חמ תינכהת טחש ודיע תא תהניש 1077/רש יתנתכ

 דח"י 66 של ףיקהב ריםומג דויעי ףיוסלה וקש מב וז יתנבתכ בלבד. פארק ומךת יהיה חרהמס
 תמאפשר וסף נב נים.ש 10 של וחולט רה להשכ 20% ןוכתמ ח"ד,יל מ"ר 67 של וצעממ ודלבג

 ה להשכר נהייתהשיאנבתו ח"דיל מ"ר 57 של וצעממ טחבש ות,ספונדח"י 22 של פתוסת יתנהתכ
, ותנטק יהיה וריהד ותידיח כל יכ יתנבתכ קבענ וסףנב ח"ד.י 88 של פת וסת ה"כ ובס נהש 20 למשך

 "ר.מ75 עד 
 לע לטחוה וז גרתבמס , 11/4/2016 יךתאר ב יתזומחה דהועוב נהונד, ים"נוראש ה ומת "צ יתנוכת

 יונילש בקשתם ב כיםומתה ייםנונתכ קיםוימנ על ועיהצב לא יתנהתכ ימוזי יכ וקימנמה תה יידח
 .1077/ית רשנתכ
 את בילהש ישיכ טהיחלהש יתצ האר עצהוהמ של ריםלער נההמש עדתולרער וגשהוזהלטהח על

 לשנהמעןבמת ורךצ שלוריעדהואוומיק אתןבחשת נתמעל ית,וזמחהדהועוהןלחולש טהל ההח
 תועהשפה וי,צ הר יוני הב בהוג יר,לע סהינבכ יקטיור הפ קום ימ נתיבח וךת ותנטק וריד ותדייח

 וד.עו ותית ורחבהת
 27/2/2017- ה םויב יתנבתכ הנד יתזומחה דה ועוה , ריםלער נההמש דת וע לש וז טהחללה בהמשך

-ה יוםמ תהטחלה תא בוש ץ לאמ , ניםושה ייםנונכהת לים וקיהש את להששק ראחל, טהילהחו
 .יתנהתכ את ותח ,לד 11/4/2016

 דת וע ותינחה חרא אהילמ לאו להכש יתוזחהמ דהועוה יכ וקימנב רער שוגה וז טהחלה על גם
 הנהמש עדתו .ה לטחההןוכת נתיבח מןוה ןוידה יךלה נתיבחמןה דם, וקהרבער ריםלער הנהמש
 תא קבלל טהילהחו 16/11/2017-ה יוםב עררב נהד יהינבו ןונלתכ ית הארצ עצהוהמ של ריםלער

 יאה כש יתנכתה פקדתה על טה חלה לתבק ורךלצ ית,וזחהמ דהועול יתנ התכ את ירהחז לו עררה
 יתוזחהמ דהעושה כלכ פיםוסנ איםנובת הטחלבהוורטפש איםנבת יםורמגלותיוכזפתוסתלתולכ

 ית. נהתכ וםידך ק ורים לצנדרש י הםתמצא כ

 הצ ועמה לטתח לה בהמשך יתנ התכ פקדתה על יתוזמח ה דה ועוה טהיחלה 30/4/2018 יךבתאר
 . 6/11/2018 יךר ה בתאפקדלה מהורספ יתנהתכו יתהארצ

 תסנדהמ ותדנגהת ו תינכ הת ךורע תונגדתה בים, תוש ות קבוצ לש ותיודנגהת ישת ו וגשה תינלתכ
 יר.הע

 טה:חלי ההקרעי
 הורחבת יירלצ וךסמב ון,השר ת לרמ סהינכב וקמתממ " ניםוהראש ומת"צתינתכ .א

 .יראש ינוירע פארקל5 "מתמ יפ על ועדיהמ טחלש ודובצמ ח"צת י וטומ םייראש
 תנבש רה אושש,1077/רש לה, ה שקדמ תינכ הת תא נהמש " ניםו הראש ומת"צ תינתכ

 היעצומ חתא מהוק של יוניבב פארק ומךת חרלמס קעקרה ודעיי את עהוקב 2013
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 1308 תנגדויות מספרלה שנה ב'ת מד וע יבתש מי טותחלמסמך ה
 ת ת"אזי המחו וועדה י הבמשרד 20.5.19 יךארתימה בתקישה

 .ב

 .ג

 .ד

 .ה

 .ו

 .ז

 רויבציטח ש השכרה,ל ותנקט ותרידב המשל שים וימש ובירע על וססהמב הנמב מהובמק
 קה.ועסות חרמס יטחוש

 חו יתלפ ועדימ זה טחש יכ יתוזמח ה דה ועה עהקב ושרתהמא 1077 רש/ יתנבתכ כבר
 עדה,וה אהמצ יתהארצ עצהוהמ ותט חלהל בהמשך פארק.ל ועדימה טחמהש לקח וניוא
 ל יאטנצ והפ יוצימ את יאפשרשןונ תכ ועלקב יו רא השטח, תא של ירסחה וודעיי ורלא יכ
 ו וקרבת ידיעתה פארקל ותויכסמ יר,לע סהינבכ ייבאטרקטה וומקימ לע ס התבסב וב

 הניה"ניםו הראש ומתצ" יתנתכ יכ רה וסב הועדוה .יתוריבצה ורחבתיטומהוענתיירלצ
 ע קרק ה תודעת לש ייטבמ ולניצ פשרתמא ו ולםה ינונתכ ןור פת עהיהמצ יה,ואר יתנתכ
 ,ושיםמיהש ובריע יבטהב יתוזחמה ןונ התכ ותיני למד מהאתה וךת לה,ח יאה יהעל
ע בה.מוצ ה ותיוהזכ יקףוה ותריהד ילמהת

 תכנונית: לאית פיצויית ותכנ נההי ית התכנ כי לטענות 
 יתנתכ לערובמד יכ רהובס יאה רט ופ וכמ ידארג יתנונכת נהיחבב וז יתנתכ נהבח ה ועדה

 ,לבדבינונכת ואה גם קהולוח ודיחכא תינהתכ עתילקב וליקהש יכ ודגשי ית. נונתכ היורא
 ורךלצ ית,נ התכ של ירחהמז לצד יערבמה "פשצמה לקח הסטת את לאפשר רהבמט וזאת

 .ימתי הק יםרוהמג נתוכ ת לשינע בתכהמוצ יוניבה ןיח בווהמר לתהגד
 רהדיו מערך על פעתן הש בתכנית, וצעותהמ הקטנות ורהדי ת דו חיי יקףה בדבר לטענות

 השגה: ות ברותיר ושן כדימלמ לתכויר והיבע
 ור,האמ טח הש בתא ושרהמא חרס המ ודעייל יףוס לה וקשמב נה,וידנה יתנהתכ גרתבמס

 ה.שכר לה 20% ןוכתמ ח"ד,יל מ"ר 67 של וצעממ ודלגב ח"די 66 של יקףהב ריםוגמ ודעיי
 דח"יל מ"ר 57 של ע ממוצ טחבש ות,פוסנ ח"די 22 של פתוסת תינכהת פשרתאמ וסףנב

 לכ יכ יתנכבת קבענ וסףנב ח"ד.י 88 של פתוסת ה"כובס רהלהשכ נהיי תהש יאנובת
 "ר.מ 75 עד ות,נט ו קייה ורידה ותדייח
 רויהד וקתצמ עם תוודדמ המת ת, וי כחונהןונהתכ ותממג את ואםת ור,מ כא ותריהד יצעה
 ות.נ הקט ורידה ותדייח יצעה לתגדוה ןוומג ורי ובר בד וג לךוהה ורךצלןורפתל ות נדרשו

 ורלא ט בפרו,זה ורךצל נהעלמ יתתומע מש יתרויבצהומתר עמוצ הןונכ בת אהור דהועוה
 לימהת השכרה.ל ותועדימ ןלקשח לבדב ותנקט ותירד תללוכ יתנהתכ יכ דהובהע

 םיורג למ ר ובוג ולךהה ך ורלצ נהמעה את מאפשר תינבתכ ע המוצ ריםוהמג ותיוואפשר
 תוינדייח ותח ומשפ ישים,קש רים,יצע תווגז טים,נ ודסט ןוכג תויסווכלא ןווגמ ורעב
 ותחסיימת יתנכהת תווראה יר.הע של םייכל הכלו ייםחברתה ייםהחמ לקח ויםומהה
 הייטס ת יעבוק הלהשכר טחהש ודעיי בדבר רההע םוריש חתט הב ,וליהנ ת חבר תהקמל
 .ימליקס ה מריח דט ס לשיחב רתיכנ
 ,וז תינבתכ תוירדה יצעה של ית חסי הירמהה ןתוני וזמ יתנכ הת מוש ימ תוליכ יכ ודגשי

 תוינ לתכ חסיב יותעמשמ ןויתר איה גם והומה יר,עה למרכז ה בקרב הומקילמ ליבמקב
 זה. יבטהל הנמע ותנתונה ןוהשר ברמת ותמ ודהמק ותחרא

 וםמצ בצ ורךהצ בדבר יתמוהמק דהועוה עמדת את דה ועוה החוד יל,לע ורלאמ בהמשך
 לש ה ותביוחש דהוחיי ורלא יכ ת ובעוק ח"ד,י 66-ל יתנבתכ וצעמה וריהד ותידיח יקףה

 ספרמ לה,ח יאהוילעח השט בתא ינונכ הת ל יאטנצ והפ את ות למצ ןוהרצ וךת ומ ,יתנהתכ
 ,יללע טהורפ אשר ותיבש לח אם התב פקדת.ומה תינבתכ ור כאמ רותויי רוידה ותדייח
 הירד ודלגלסיחבת יכרנ יהיסט ר בדב אהורהה את הנכ על ירתולה ישיכה ועדוה עתובק

 ית.נ התכ ותורא בה 6.16 יףערט בס ומפי, כל יממקס
 יוניבה יסתר בפ ניםושה ושיםימ הש ילה תמ לש יתב יטמ קהולח ך ורלצ ו זאת, םע חדי

 ם:יאהב יםיוניהש את יתנ וכהת ותוראבה עימ הטל יש יה כעדווה עתובק,יתנכ ע בתהמוצ
 םיורגהמ יטחש המרת תאפשרת יה.רגלה וא חרהמס ומתבק ווקממי קהוסתעה יללח

 וקה.סתע יטחש ובתטל אהומלבא' הומבק
 גרתסמב ותאפשרי קהוסתעה ילחל הבא: סחונב ןוק ית יתנכ הת ותאורבה 4.1.4 יףסע
 יטחלש הואלבמ א' מהובק ריםו המג יחשט תהמר תאפשרת יה.גלרהו רסחהמ ומתק
 ור.יד ותדייחלוכיויש לא הקועסתהיל חל וקה.עסת

 רועב ותינח 20 ווקצי וסףנוב לי(,ימקסמ ן)תק ח"דיל 0.5 עד ותרוי ב לרכ יהנהח ןתק
 ה יקרפה ותנור פת לבד. ב קעהקר בתת ווקממי תוינחה פקדת. והמ יתנבתכ ורמ כא חרמס
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 1308 תנגדויות מספרלה שנה ב'ת מד וע יבתש מי טותחלמסמך ה
 ת ת"אזי המחו וועדה י הבמשרד 20.5.19 יךארתימה בתקישה

 .ח

 .ט

 .י

 .יא

 .יב

 .יג

 .יד

 ה לושש מת הק ותרת.קעהקר תת ב ןה גם ווקצ יו וטלויב יםנוהראש דרך על נהיע הטו
 ור.אמ כהיינ הח יסדר בה יםיונילש הנמעהןלמת היינחיתפמר

 םייורביצה חיםטשה יה.גלרוה קער הק ומתקב ווקמימ מ"ר 200 של יקףבה וריבצ יטחש
 נה.בהמלי שבמערה בצד ווכזרי
 תיינח.יהינח תווממק 150 יקר ת פקדו המ תינכ בת בענקש יפכ ותרוית יים נפוהא יתינח

 ובעיצ יתנ תכ רתמסגב בעיקייופסה מהוקיומ קעלקר חתמת וא עלמ תאפשרתםיינפוהא
 ווקממי ןה קע,הקר עלמ וקבעיי ייםנופאה ותינשח ככל .יהינב יתרהל י נאכת ייכלאדר
 .ורכאמ ורביי הצחלשט ודבצמ

 םימושיש ית.נוירע ידעמ נתתח תובטל "פשצב מ"ר 50 עד של יקףבה יהינב ותרת
 יכרת.נהיו סטויהפ"שצים ביחרמס

 רועב ףירצ עברמ יחהבטל נתמ על מ' 3-ל מ' 1.5-מ חבורי םינו הראש ובח לר ןיינב וק
 ייכלר וב אדציעתינכת הבא: סחונה וסףו יתיתינכהת תווראבה 4 קס" 6.2 ףיסעל דן.-ינאפ
 לש י טבע ברצף דההארכ חוםבת מ' 3 של חבובר עברהמ תוזכ מושימ ןופא את יגתצ

 .ייםהק יםינפוהא לית לשב וס יחי הת לוכלות ה,המדרכ
 תניבח מןה הדרך ותזכ את נהמש הניא עתהמוצ יתנכ התו חרמא יכ דה ועוה עתובק וסף,נב
 תינונתכ בהיס ןיא,1077רש/ רת אושהמ יתנכלת חסיב שים ומיהש נתיבחמ ןוה טחש
 םותח ל שכ ךכ ולכחה וקה תא ןק לת שי,יכךלפ ית.נהתכ ום תחב הדרך ותכז השארתל

 תתחמ" ך הדר ימגרש תא תללוהכ ה ההקצא תטבל .יתנהתכ טחלש וץמח ותרויי הדרך
 נה.מ ו מוסרי"ת ושררך מא"ד דויעיב חהשט יאו כך שתה זטחללה התאםן בוקת " תולק

 :חס לסביבתובי יהבינו ופיא רלטענות בדב
 י מרכז חבור ירוצ ןוהשר ברמת יאש ר וברח ונישה נים, והראש ובחר על וקמתממ יתנהתכ

 יניינ בב ןייפומא ובחהר של ינוצפ ה וידצ רים. ולמג יוניב ייםק וי ותנ דפ יבשת אשר ירבע
 ח,מזר מ יתנהתכ טחלש דהוהצמ קו,רס והונ נתוכש וילוא ותומק חמש של ריםומג

 קע.רודת קמיה צינב נת בייופמא
 פשרתאמ ני,ופהצ ודילצ סיחב ם,ינו הראש בורח של יומהדר וידצב כהומנה יהפ וגרפוהט

 .ןומצפ םיורגהמ יניינמב ובהובג ורגח וניאש כך ,יתנכהת טח בש ותמוק7 הבוגב יוניב
 וק ו",ק רס והונ" נתושכ ןווילכ ירח המז לקחב ורגד המ זו, יתנכ בת וצעמהיוניבה יל,במקב

 ראפש התש תינתכה טחלש ריםומגה תנוכש ןיב חופתה יוריבהצ טחוהש ברחה ןיינהב
 יוניבה ןיב ןותומ יגתר הד עברמ םיאפשר מ ,וז תינכ בת בהער מ יוניבה ת הסטמ אהכתוצ
 .לה חממזר קעהקר ודתרים צמ והמג נתוכ ת לשינהתכ חע בשטהמוצ

 יכד וךת בה תלב ומש ויבתסב את ולםהתינכ בת וצעהמ יוניהב יכ דהועוה וצאתמ יכך,לפ
 ק חלביוניהב למתהש נים.והראש ובחר על ריםומג הילמגרש ה ימלמש יתנוירעןופד ירתיצ
 רילע סה ינכביגאסטרטו ובחש וםיקמבינוירעהב רחהמ וקיזח את ר אפשתבורחה של זה

 ן ופבד ןייפוהמא ני,וירע בורחל העונת ורקמע תהיכפוה ניםוש הרא דרך וחתילפ רוםותת
 .יוםה ותעכל ש ורךאל להיפע

 הפארק: לי שתיד ל תכנונו העית עכנ ת התבדבר השפע לטענות
 מ' 4 חבורב אהנה יקתז ייד על ירלע רק פאה ןיב ותגישנה מרת נש יתנ התכ גרתבמס

 לש י ערבהמו ירחהמז בצד חיםופת םייור יבצ חים לשט וסףנב ת וזא לרג יכולה עברלמ
 תיור יבצ יתת תש גם עהימצ יתנכ הת פארק.ל רהייש ישהג םה גם ריםמאפשה יתנהתכ
 יכךלפ מסחר. יח ושט דעימ נתתח יים,נופלא יהינח ותוממק 150-כ לתלווכ רק פאה ילבא

 ך מער יוכ ק פארה של יידתע וחיתלפ חסם והומה וניא וצעהמ יוניבה יכ, הועדה רהוסב
 יונילב ם התאוב רק, פאה ןונתכ עת ל ןח יביש יו רא יוניבל יידעתה ארק הפ ןיב ריםהקש
 וצאתמ נהיא דה ועה ור,האמ כחונ ורה.אישל ינאתכוא וז תינתכ גרתס במ לאו ול ודהצמ
 וךת ל ולכ ןונלתכ שהיהדר ןיינלע י יד עתה פארקה ןונבתכ עהיפגה ר בדב ותנטעל קההצד

 היזבא ו ןנ וכתי פארקה ימת עתלד ןיאו חרמא וזאת פארק,ה ודצמ יונילב ןונ התכ ירתעצ
 פן.וא

:ה ניתנועה וח ורית,יב תחבורה צ אית בנושלטענו  .טו
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 1308 תנגדויות מספרלה שנה ב'ת מד וע יבתש מי טותחלמסמך ה
 ת ת"אזי המחו וועדה י הבמשרד 20.5.19 יךארתימה בתקישה

 ניםתינ יהנ הח ותנורפתו התקף, יהנהח ןתק על סיםוסמב יתנבתכ עיםוב הק יהינהח ינתק
 .ןהתק יפל ע נדרשל וףכפ וב עהמוצ ןונכהת רתמסגב ואםמלב

 תוירש ב יוםכ כבר תיםורהמש יתורביצ רהוב תח ייר לצ ותיכמ בס יומצ יתנוכת ה קוםימ
 הנופויאל ש יהיוסלוכהא חתךול ותירד היפולא ילבמקב יקף, ה חבתר יתוריבצ רהוחבת

 ברכב מושיהש ינפ-ל ע יתוריבהצ הורחבתה תוערכמ ב מושיש ה ודדילע וליובי,יתנהתכ
 .יפרט

 יקט.ור לפ יםכוהסמ ותובח הר ישבולת יםי הק יהינהח עהיצבעופגלוז יתנכן בתיא יכך,לפ
 .ותמווש קשל ל מרתףה ותומק פרת מסדלהג ןיינ לע יף זסע ר' וסף,נב

 ית:התכנ שתלהג שהמגי לזכות לטענות בנוגע .טז
 ןתיניכאנמצוןיד ל התאםב יתנתכה קהנבד יתנ התכ גשת הת בע יכ הרוביהילתח

 דהובע ה כחו נ יתנהתכ חוםמת דרך ה הסרת ל ע טהיחלמ דהועה יב יףסעב ורכאמ ישה.הגל
 גיש.המ ייד על יתנ התכ שתהגמ עהינן מיהתאם אית. בנתכ ל נדרשת נהיא הדרך יכ

 י נאי ן כה שיו אי ינ אולש ם,ברע ה עפי ר,ינגרוולס נתוע ברק ר,מזו ומעיין ודדע התנגדות .1
 :ון מסמטת סבי

 : ורטותהמפ יה מהסיבותחנ למצוקת ת תגרוםניכ י התלטענות כ
 יםגרש למ רכב יכל ישתג פשרתמא נהי שא גלריולכלה טהסמ כ משמשת ןוי הסב סמטת .א

 תונור פת רים.והמג ימגרש חוםבת יהנח ותנורפתל ותאפשר ןיא יכךלפו יה,לא דיםוהצמ
 תסמטל יתמודר נמצאה ותיוממ ק וברחב הם טההסמ יושב לת יוםכ מיםייהק יהינהח
 ואל תובורח ב יהנהח תוסתפ ום,יכ כבר נים.ו הראש דרך של ימוהדר דהיבצ ו אןויסב
 . ההתנגדות את לדחות-ותימומס ותי בשעמר לג אהמל ואף הלאעט מכמ
 ייקרע ב נהע למ ו ט יףעס אהר ףוסנ ב וב.ח בר ותמייקה ותינחב עתוגפ נהי א וז יתנתכ
 .טהחלהה

 .חרמס ל טחלש וסףנ ב ורי ד ותידחי88 על ומדע פקדתוהמ יתנבתכ וריהד ותידח י ספרמ .ב
 לילע ורמ הא רולא.ושיםימהש לללכ ותינח67 על ומדעןנוכתמ ה יהנחהתוומק מ ספרמ
 הינהח ותמובמק םיהרכב את ונח ירסחהמ יומשתמש יקטוהפר ירייד י כ יחנהלןיתנ

 ות.גד התנת הא לדחות-טההסמ יושבת את יוםים כהמשמש
 הינהח ותנופתרו ריםולמג התקף יהנחה ןתק על וסס מב יתנכ בת ועהקב יהינ הח ןתק

 .טהחלהה ייקרע לו'ט יףסע אהוסף רנע. במוצהןונהתכ תרמסגו, בילוף אפים בכניתנ
 ף א על יתרויבצ רהובתח יתתשת לעתינכ הת סה התבס הינהח ינתק עתיבקב י כ נהטעל .ג

 יהינהח וקתצמ ורא ליכ ו ותרב יםנ ש ודעב גם לופעל ילתחלה יהוצפ נהיא ותימיק נהישא
 וא ח"צ הת תיתשת ל שהלאמ ותליע בפ טיקור הפ שויממ לתיחתת אתונת לה ש י יה,והצפ

 ות.תנגד ת ההא לדחות-ןויב הס טתי סמושבת ל יהנ חתונור פת אתין מציופלילח
 וברמד וראחמ יקף. התחבר יתורביצ רהוחבת ותריבש יוםכר כב ורתש מ ובולוקס וברח

 תיורביצ רהוחבתך מער תעלהפבהינת הו אתויב של בה צריילןי אתיודת נק תינבתכ
 יייקרעל'וטףיסע הרא ףוסנב ם.ויכ כבר עלוהפ יתוריבהצ רהוחבהת ערךמ ל ליםמש
 .טהחלהה

 בדרך הוויר יהיבנ יעתלמנ להעופ ועד" בשם רינגז אלשמו "דעוו צין וןר ו"דע התנגדות .2
 ":ברמה"ש ניםראשו לצומת בסמיכות

 תייספ ו יתורתב תח ית,אלוזיו נהיחמב ירהע של חהפתבם חס והוהמ יתנהתכ יכ נהטעל.א
 תלדחו-ירע הךומת ינוירעה פארקלתפרעומיתהבלותיופשהח שהיהג את םוחסשת בכך
 . ההתנגדות את

 תהנישש1077/ רש יתנכות גרתמס ב כבר ושרא פארקהןופבד יוני הב יכ רהימזכ דהועוה
 בימט יחוכנהןונ התכ יכ רהוסב הועדוה."רסח"מ- ל י"לאחק" מ יתנכ הת טחש ודיע את
 תינתכ ל חסיב פארק ל ותיקהז את ילשמגד בכך הפך,ול ארק לפ ירהע ןיב ותשינגה את

 עברהמ תחבהר וי,ני הב ידיצינמש חיםו פת ייםורביצ חיםשט עתיקב ידי על ושרתהמא
 תינוריעןפוהד למתוהש פארקהןווילכ ניםו הראש וברחמע הקרק לסמפב גלריכוללה
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 1308 תנגדויות מספרלה שנה ב'ת מד וע יבתש מי טותחלמסמך ה
 ת ת"אזי המחו וועדה י הבמשרד 20.5.19 יךארתימה בתקישה

 תינבתכ ורכאמ ושרא שכבר חרמסבוךותתמ וברחה של זהקחלבותילעהפ את ודדתעש
 רש/

 ב ןיינע עלב וניא ואף טחשה בכל ליםעב וניוא חרמא

לטה.חהה ייקרע ל יד- ו ג'י יףעה סרא וסףנב .1077 
 קולח61יףע לס התאםבהגישלהךוסממוניאהו,יאל מהשלרמיתנהתכ גישמי כנהטעל.ב

-  ו חרא מ וזאת ית,נ התכ טחמש75-%
 יורסטיה החנסהיפלי וכ ית.וממק ה ותהרש ותלבבע ך דר ודיעיב ואה יתנ התכ טחמש%69

 ךיהלת ש ותרלמו הדרכים, ודתפק ר בדב רה אזה ת הער מהושר 1961 תנמש הלקח ה של
ךלדר עדתוימ רק א לך הדר כאשר םודקםינש חלהאוה,2 017 

קדתהפ טרם ודע ה"שרמ של לטחוהמ נהיינק ל ויה69 %-

 ח שט על שוםהר ליםהבע יהה יתנכ הת שימג תינכ הת ת הגש דעמשבמ תולמרו את, ז ורלא
 רפשא ל ןיא תאם לכך, בה יל.לע רואמה וראל מושית שול זככ הללכ לא ות זועלב,יתנהתכ

 תוילה יךצר וכז קעבקר ןונהתכו חרמא יתרויבצ קעקר על יתנתכ זוםיל יפרט ורםלג
 . ההתנגדות את לדחות-יורבירס הצנטיהא ובתלט
 ה.לטהחה ייקרע ל ף טז'יסע הרא

איה,אהמל תועלב כ וכרתמ עהפק לה דתועימה עבקרק קהחז תיסתפ ו ראחמ יכ נהטעל  .ג
 הוקלח ו ודחיא ותינבתכ קעקר הקצאת ו ותיוכבז הרשום ליםע הב את ותלזכ רהואמ נהיא
 ות.התנגדת ה א לדחות-

 ל ש יחהמזר דהלצ "פשצמה לקח הסטת ת א לאפשר יכד קהול וח ודיחכא עה נקב תינהתכ
.ימתיקה ריםוהמג נתוכ לש יתנתכ ב וצעהמ יוניהב ןיב וחומר ה לתהגד ורךלצ ית,נהתכ

 קו. ל חתמת שלב כלה ביתי וה קהול וח ודיחהא על העישפ ה לא הדרך 
 .ד הסדר יט שפר יבלומ ין,לד ודיגנב ירע ה ראש ייד על ומחתנ אה ההקצ ותלאב ט יכ נהטעל

 על ריהע ראש מתיחתש פרטוב ירהע ועצתמ וראישל ובאוה לא קהולהחו ודחיהא
 ות. התנגדה את לדחות-ותירח הב ינלפ ייםעותה כשבנעש תולאהטב
 דועמ ןכ ול תינכוהת תפקדה ל ע תיוזח המ הועדה לטתהח וקףת מ מהת נח תינהתכ

 יסמכ ממ לקח ותוההמ אהההקצ ותא טבל על מהיחתה יךאר לת יטנוו רל וניא ותריבחה
 תפקד ה על טהילהח אשר יתוזמח ה דהוע ה יאתלמ יאה ינטוורל ה ורםהג ית.נהתכ
 ת .ינהתכ

לימלת יפ על יוכ הפקדהה לטתהח על יימנפ ןויד ב יפרט ורם ג ותתפהשת בדבר נהטעל  .ה
 הועדה נתעל יכ ו ןינו ד ו"דע-תינ התכ יזם ב"כ ילפע לקח חהלק זה ןוי בד ימינפ ה ןויהד

 םאד יד י לע ור נאמ םיזה ב"כ שם ב לימלבת איםבוהמ ריםדב ה יוכ ילל בתמ ותטע הפלנ
 ןויהד הלךמ את משקף ונישא הע מט מצג וצגה ות,טע להפנ ןאכ אם יכ נהעלטו חרא

 ות. התנגדאת ה חותלד-וקלח ד' 48יףסעמ יביחים כמתרובהד ותוזה
 תוטע להנפ גדים,נת המ ב"כל ותרייש בכתב יתט המשפ ועצתיה ייד על הרובה שכבר יכפ
 השמ את דהועה ירתמזכ היברד וב קוםבמ ןיי צ אשר לל,המתמ יד י ל ע אהנרה ככל ופר,ס

 תינתכה ם יז ב"כ ו פקדה,הה לטת הח של יימנהפ ןוי הד ולוקטופר ילל בתמ יזםה ב"כ של
 טיםנוולהר דיםמהצד ימ מטעם חרא ורםג אף גם וכמ מי,ינפה ןוי הד הלךבמ חהנכ לא

 תינבש רבהוה ושאנה ין.ינע של ופולג לאו לבדב ינטכ ללמ על רובמד יכ ין,יוצ ודע ית.נלתכ
 ל ש וורשלש ורדיה ם פג הווה מ נהיא ורמ כא ותטע י כ םוסכוה תויונגדת הה תיעמ ש הלךבמ
 יך.הל

עלב וניה יתנתכ ה גישמ יכ ו ותדחה ל נהידו יהינב ותנייעברל תעייסמ יתנכ הת יכ נהטעל  .ו
 יוטהילר החבר ם שליעלב ה וניוה ית,נ התכ חלשט כהומהס,6614 שובג448קהחלת בויוזכ

4566 קהחלוב הור האמ קהחלב לתועהפ ןג  ריתה לאל ביםחנר חרמס יטחבש,14גושב 2
 ריסב לא יכ ו ראשי,ה ינוריהע רקפאמה לקח ןניה אשר ותלקבח רובמד .ורגח מושילש
 ל ע שהנעה מושיש מה ןיע למתהע וךת יתנתכ ה טחבש יהנב ותיו מזכ נהה י יתנהתכ גיששמ

 וכה.מה סלקחו ביד
 תובלט חיםשט ועפקוה ורהאס ירסחהמ מושיהש מתבצע בה קהחלהמ גם וסף,נב

 הקעהפה ייופיצ את ותלכס תהמטר פקדתומ ה יתנהתכש יאה דיםנגהמת נתטעו יהיירהע
 הסרת יהיה יהינב יתרלה ינאת י כ יתנכ הת ותאורבה ועלקב יש יכך,לפ.448קהחל ןיבג

 נתשב רקםושלהעהפקהה
 םינש ינלפ עהקפ נכסב ליםהבע לש מושיהש ותכז יכך,לפ על.ופב כדרך משמשת גם לאא

 ש יאה ותמעהמשו ותרב
 ית.נהתכ

31 



     
    

         
  
         

            
         

     
         

         
          

          
    

    
           

  
        

           
           
          
           

             
           

        
    
        

         
         
           

          
         

    
            

           
          
     
           

  
   

           
            
         

  
    

          
        

           
          

        
          

         

 

 

 

 

 

 

 

 1308 תנגדויות מספרלה שנה ב'ת מד וע יבתש מי טותחלמסמך ה
 ת ת"אזי המחו וועדה י הבמשרד 20.5.19 יךארתימה בתקישה

 .ז

 .ח

 .ט

 .י

 .יא

 .יב

- ואל ןיע במקרק יקוח ילתהב ושימשה פסקתהו 452-ו 448 ותלקבח יוקח לאה יוניהב
 ות.תנגדת ההא לדחות

 ןופתר כ יתנבתכ וצעמה ינונהתכ ןופתרה את וצאתמ דהועוה לטה,חהה יר יקבע ורכאמ
-ו 448 ותקחל יכ ודגשי ית.נהתכ להח יהעל טחהש דתייח של ייטבמ ולניצ מאפשר היורא

 , מהוח לת ץוחמ תווראה עתובק הניא יתנ תכ ועידכ. יתנהתכ םותחב ותלוכל ןניא 452
 . נהו ידנהתינכ הת וםידק י בנונהתכ ולקית השניבח ות בינטוול ן רניאואל תולקח יכךלפ

 מעשתמ ניםויהד יילל בתמ ןוימעו חרמא היינב תונייעברל תנענכ יתנהתכ יכ נהטעל
 מושימב ןווכ במ עיםגופ קעהקר יעלב יכ,טל זאר מר דאז ירעה יכלראד של וימדבר
 ת לת שי יר כ ומשכך סב פהשצ" טחטים בשלגמת שוה, כדיינב ותר עב עוביצ ייד על ןונהתכ
 לאא חדשה יתנ תכ ות יכמצר ןניאהיינהב ותירבעיכו ותם,רצ ליכד ה יחב מש יתנ תכ להם

 ות.התנגדה את לדחות- פהיכ ות אלופע
 .ו.2 יףסעל נהמע הרא

 משמש וניא ועצמ רקפאשה ימבל פארקל סהינכה בשער יוניב לאשר קוםמ ןיא יכ נהטעל
 ות.התנגדאת ה לדחות- וריבאת הצ

 טה. חלהה יריקלע יד' ףיסע הרא "כ. כ 1077ש/ ית רנכבר בתכ ענקב פארקהןופד י בוניהב
 חשט וניה יתנ התכ להחויעלש טחשהיכ עת ובקש5 "מתמ את ותרתס יתנכ הת יכ נהטעל
 ןילב 5 בישכל רוםמד יניולופמטרה פארקה ןיב וקיר רצף צר ייהמ יראש ינוירע פארקל
 באשר פקס של רה במק גם וב.לווקס ובח לר ב מערומ 5 בישכל ןו מצפ ינוריהע פארקה

 תינתכ ה להח ויעל טחשהש כך רש תפלה יתנ התכ כהיצר "מ,מ הת יטתשר יבג על ןוימלס
 ת גרע מ וע לקב ינונתכ ןויהג שום ןישא חראמ וזאת יש רא ינוריע פארק ודיעיב ולוכ יומצ
 חשט יהלפ נהעהט ור,האמ ורלא רק. פאל םוסח ץיח והותה איה ןשכ ,זה טח בש ריםומג

 "מתמ שה ריסב הז ןיוא חרמא ה, ירבס נהיא ים"רומג בדגש ינו ירע" דויעי וניה תינהתכ
 ות. תנגד ת ההא לדחות- רוהאמ וםיקמ ה, בוד זעייבייבס י מוניע בוב לק האפשר

 ת יעשמ גרתבמס תהנעשש עת,וצמה יתנ לתכ 5 מ" מת ןיב חסיה לש ת ודמק נהיבח
 ינוירע ק פאר דויעיב ןמוהמס טחלש תינוצפ כי הת עלה 1077רש/ יתנבתכ ותיודנגהתה

 ריםומג בדגש ינוריע וראז דויעיב הוערצ תנוממס " םינואש הר "ךרלד רוםומד יראש
 מקצה תינהתכש פארק של הנקט עהורצ טמעל זה, טחלש וריקבע ופףח תינ התכ חושט
 עהקב אשר 1077רש/ יתנתכ גרת במס להקב הת כבר וז טהלחה. יתנהתכ םותח ערבבמ
 נגדכ ןוטעל עתכ ןיתנ לאו יועש עשהמ והומה יאה התאםבו יחרמס טחכש זה טחש

 . 2013 תנושרת משאית מנתכה בבלהתק ה שכברט חלהה
 ת ובעק יתנהתכו חרמא ית,ניינק אול יתיופיצ יתנתכ ומדתע יתנ התכ ודיסב יכ נה טעל

 יכ יםמפע ספר מ הרהוצ יתוזמחה דהעוב ניםוידה הלךבמ יוכ ות,קע הפ ורבע יספכ יופיצ
 יתנהתכ וסףנב יה.יריהע נדרשת הם שב עהפקהייופיצ לוםלתש יףחלתכ ודמתמק יתנהתכ

 םינש רספמ ינפל קר תהנעשש עקרק תיבטח לש ההסדר דויסה ןימ תונלש מבקשת
 אוה שה חדהתינכלת יידחיה יענהמ יכךפול שהוימלמ עהינמ שום ןישא ת ושרמא תינבתכ
 ות. תנגד ת ההא לדחות- יופיצ

 . טהחלההייקרלע ג' יףסע אהלבד רביתנונכ ות תתכלהסת בינהתכ את נהבחהועדה
 יפל יםיו פיצ ותיעתב הגשתל ועדהמ ו עשהנ כבר "פשצו לדרך ינונ התכ יוניהש יכ נהטעל

 םייויצ הפ ותיולע הז רהבמק ןולכ צם,הצטמ םייוציהפ יקףה זאת רולאו עבר 197 יףסע
- יויצלפ יכלכ יתנתכ תנהכל קהדהצ ןיא ן ולכ תיורביהצ פהוקה לע לנט ויםומה ינםא

 ות. תנגד ת ההא לדחות
 לטה. החהיר יקלע ג' ףיסע הת. רא ייו פיצ יתנ ה תכנית א ינהתכ

 דובצמ ניםוב המ חיםלשט חסיב תיזומחה דהועה ותינימד יונילש קה הצד ןיא יכ נהטעל
 היעל יהה, יתנתכה טחבש ריםוגמ ר לאש יש יכ רהסב יתוזחהמ דהועשה לככו ק פארל

 .פתסונ יתנתכ של נהכהייד על ימסלה יטתבש לאו 1077רש/ יתנתכ גרתבמס זאת ותלעש
 נתבש ה התאשרש 1077רש/ יתנבתכ תויו נגדתבה לויפהט ךילה ת מסגרב ,לכך וד יגנב

 כך תינהתכ חוםבת יוני הב את תיותעמשמ צםלצמ שיש יתזוח המ דה ועה עהקב ,2013
 ף יקלה חסיב יתזומחה דהועה של תהעמד יוניש בלבד. פארק יכ ומת ושיםמילש תאפשריש

 תינתכ של רהואיש ל חסיב ר הקצ ןמהז וחווט ריםתומה ושיםמיוהש יוניהב
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 1308 תנגדויות מספרלה שנה ב'ת מד וע יבתש מי טותחלמסמך ה
 ת ת"אזי המחו וועדה י הבמשרד 20.5.19 יךארתימה בתקישה

 תספו בת ורךהצ יוכ כזהש ינונתכ יוניש קיםיד המצ מיםימתא קיםומינ ביםיימח1077רש/
 סיחב קצר כה ןזמ חווט ב ירמט ד כה ינונכ ת יונילש פקמס קוימנ והוהמ נהיא ח"די

 .ההתנגדות את לדחות-1077 ת רש/ושרהמא תינלתכ
 לשהרואיש חרא ל ניםש חמש יקר 2018 נתש מ נהיה יתכחונה תהנוכ במת יתנכ הת פקדתה

 תינכת וסף,נב לה.כש תינהתכשןוטעלןיתנ לא ןלכו רש יתנתכ של ושהיממ

 םירשנדה כיםוהצר ניםייאפהמ ל ש מחדש נהיחלב ותאפשר יצר ןמ הז וףלח .1077רש/
107  7 רש/ יתנ לתכ ךהמש, ביתנוכת הת לקדם א שיון שבפוהאותינכ הת ואנש ח השט בתא 

 יורא אושה ילע לטורפכמ רהוסב ןונכ הת ת א נהבח דהועהה.ילגב ולהתקבשתולטהחוב
 .יתנכתה בבלהתקדמת שוהק הלטהחל חסיי בון ראויקתווזה

 םטר עד דהפקוה יתכחונ ה יתנהתכ יוכ נה,וחרא ל רק רההתאש 1077 רש/ יתנתכ יכ נהטעל.יג
1077/ 

 הולע פףותיבש הודמק אשר חרס למ יאקלח טחשהנש המ בהיטמתינתכ הניה1077רש/
 תינתכ ה יסס בב יכ אהנר יל,לע ורמ הא ורלא יוכ יתלכלכ נהישא ןוטע לןית נ לאו יזםה עם

 את ת לדחו-ייםנונ תכ ו א ייםרוביצ סיםנטריא לאו יופיצ יולקיש דיםומע הנודינה
 ות.התנגדה
 .טהחלרי ההקעי' לג-ו'וב יב2יפיםסע אהר

 תושר המא יתנ התכ את ותנלש יש יכ ריםלער נההמש עדתותנטעבןויהג ןיאיכ נהטעל.יד
 עהימצ ה החדש יתנהתכוראחמרתאפשמ יתנ התכ יונישןולכ ח"דיתללוכהנניוא חרמא

 תוינתכ להשא ןמיבס הידעממ יאה ויפטמש יס בס ןיאוז נהטעליוכ ח"ד.י של פתוסת
 ות.התנגדה את לדחות-יתשה ראיקחקל בב שתתק יוא ור ות,ימיק
 י כ להוע יתהארצ עצהומ ה לטתהח מ ית.הארצ הועצהמ ותלטח ה על ר ער וףג נהיאוז דהוע
 דעויהמ וםקי במוניע בולקב ןיע אוה מדימקנאל יתוזמחה דהעושה השאר, ןיבהריא סבה

 תחרא דהעמ ריםותס יתזומחה דהועהייד על ונתינש קיםוימנהיכ ו "מתמ הילפ לכך
 יל.תת השינתכ ןיינעית בזומחההועדהיידלע יתארצ עצהולמ הוצגשה

 תוולד ג תוינובתכ ודמתק המ תאר המ תינכ בת ןנתיי תונקט ח"דיל נהעהמ י כ הנטעל.טו
 תוקמצ ת א ותרתפהניא ור,י ד ותידח ילשןקט רספמהיפוס המ וז יתנבתכ יוכ ות,חרא

 . ההתנגדות את לדחות-ושרתאית מני תכונית לשינונכה תהצדק בה ןיוא וריהד
 טה.חלהה ייקרע ל ף ד'יסע הרא

 מבט תודקנב לאו בהרח יתארצ לל כ יהיאבר ןבחלה כהיצר ח"די פתסותיכ נהטעל.טז
 רב פרס מ ותפיסוהמ יקףה ותחבר ו ות רב ותינונכ ת ותמוזי ותמייק זה הובמקר ית.וראז
 היעשפ מ יתנככת ור,יד ותידחי66פהיסוהמ יתנכ לת חסייהתלןיאןולכ וריד ותדייח של
 ות.התנגדה את לדחות-תיהארצ מהבר
 ה.לטהחהיריקלע ד' ףיסע הרא

 יונילב התאםבןנוכת י פארקשה כך ל ילבוי רק,פאהןונלתכ םדוקיוני הב ןונכ תיכ נהטעל.יז
 הייה תויהל יךר צ אההב יתנהתכ תפקדלה ינאתיכ ו הפך,לא ול ויאל איםהתל לץיאו

 ות. תנגד ת ההא לדחות-ומוייש את יחבטות שתישלב תיעבוק קפארללין מקבונתכ
 ה.לטהחהיריקלע יד' ףיסע הרא

 ן שכ כל יקט,והפר יירי ד של יהםצרכ את קיםספמםני א כיםומנה יהנהח ינק תיכ נהטעל.יח
 יםוכ הסמ ותובח לר גם וגזלל יהופ צ יהנהח וקתצ מיוכ פארק,ב ייםידת הע רים המבק ורעב
 יםעדוי המ יהינהח ותומק מיוכ יהינח קתוממצ יוםה כבר םיובלסה,יתנכ הת טחלש
 . ההתנגדות את חותלד-יקטיור הפ יריידייד לעופסתיי ריםאח ושיםימלש
 ה.לטהחהייקרע לו'ט יףסע סףונובא.2יףסעל נהמע הרא

 ,ניםוש הרא ך דר לש כהורלא היתה יוריבצ ה טחלש היינ חיכךהסתמלןיתנא ליכ נהטעל.יט
 הדרך תוצאוה פארקהיבא ל ותינ חליהכל להויכ נהישא סהומ ע יתראש ך בדר וברמד ןשכ

 ות. תנגד ת ההא ות דחל- בה ותמייק ה ותינקצופהלגלית בר אפש נהית אינכ הת וםתחמ
 .הדרך של כהוראל יהנהח ותוממק את לתמבט נהיא יתנהתכ טחמש הדרך חוםת וצאתה
 ךדרל עהניטעוההיקפרהתונור פת וליטבןיינע להלטחההיריקבע ז'ףיסע אהר וסף,נב

 ןיינלע וט יףעוס ותומק3- ל מרתף ה ותומק לתהגדו קעהקר בתת ןת והקצא ניםוהראש
 ית.ורבירה צוחבי תירת לצויכמהסו יה,ינ הח ינתק
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 1308 תנגדויות מספרלה שנה ב'ת מד וע יבתש מי טותחלמסמך ה
 ת ת"אזי המחו וועדה י הבמשרד 20.5.19 יךארתימה בתקישה

 נתהתק וידרשי,יהופהצ היינהח תוקומצ כיםונמההינחהינ מתק אהתוצ כיכ נהטעל .כ
 תויועל לתהגדו פארקה של וטחש לצמצום ילוביש דבר רק,פאה וךת ב יהנח ותוממק
 את לדחות-יתכחונ ה יתנהתכ רה שיצ יהינחה וקתצ למ נהמעהןת מ ובתלט ושל וחתיהפ

 .ההתנגדות
 קספלידיעתה פארקב ורךצןיוא ומה,ח בת היינ חתונופתר את הירמסד נהוידנ התינהתכ
 זו. היוגור סב ע נהמעה את

 ל ע נהיטע ו קהי פר ורז אןוימס מתוגכד ייםורתב תח ייםויקל מיםייק יתנבתכ יכ נהטעל.כא
 תויחבר המ ותינח לה מ'(1.5)יתנבתכ וצעמ ה כה מדר חבורןיב רהית ס נים,וראש וברח
 היעקט ו ייםנופ איילשב ןונתכ ותנורעקמ רהיוסת מ'4 של חבור נדרש ןיה לפ ותנדולולק
 יאתב יתמרכז כה דרך על ריםוגהמ קוםימ וסף,נב רבתה.בק וברהע יים הק ילהשב של

 החזרה והיאציהןבזמ איהש ותשע בטבפרו ניםו הראש וברחב עהונת התויפצ בר עהיפגל
 חלקה.גדות ב התנה את ללקב-דהוהעבמ

 ןניאו ז יתנ תכ גרתבמס ול ותספוות המ ותמעוצוה בו,ובר נהומב וניה יםנו הראש וברח
 ש ייכ דהועוה עתבוק זאת, עם חד י יים.ק ה במצב ובחבר עהונת התויפצ בר ועג לפ תויוצפ
 ז' יףסע אהר יים.הק ייםנפוהא ילשב את ירהסדל ובכך ית, לחז ןיינהב וק את יברחלה
 ןיינבע טהחלהה יריקלע יא'-יףעוס נהיעטוההיקר הפ תונותר פןיינבע טהחלהה ייריקלע
 .ןיינהב וחבת קהר

 םינוינח ל ותיאויצ ותסינכןוכג םייותה מ איםנוש ל סתיחימת נהיא יתנהתכ יכ נהטעל.כב
 נתהכ גרתבמס וליפט ל ואל איםנוש רהיא ומש ימתיהק עהונתה ערכתבמ ותתלבוהש
 את ותדחל- לה גדנת לההייהןיתנ לאו יתומק המ הדועוושר באי שתליכב אדרועיצ יתנתכ

 ות. התנגדה
 פשרתא מ יתנכ הת חה.נמ פחנסוהוזואל איםנושל חסייהמת עהונת פחנס לתולכ יתנהתכ

 וביצ הע יתנכ ת גרתבמס ייםתק המ ועלביצ ןונהתכ של םימהצרכ עתובנה ותמישג
 יה.נהב יתרהליאנה תווה המ י,ליכהאדר

 לבדמויצדד מכל נהוב מינוירהע פארקל ועדי המ טחהש תא יים,הק במצב יכ נהטעל.כג
 תא סםוהח ייבס מיוניב עהימצ תפקדומ ה יתנהתכ נים.וראש דרך על יתנופ הצ סהינהכ
 גשתנה ורךצ ל יו. צדד מכל גישנילתוברוגלמס וות א ופך וה ה,זןווימכ גםקפארל ישההג
 קפארל ותצר ותיסנכ ויםומההיוניהב ימותחב שהיגיילשב עהימצ יתנהתכ פארק,ה

 את ריותמ וראחמיוארוניא זה ןור פת ור,זהאו ירעהיושבלת היכש מ וקדמ ותילה ורשאמ
 תא לדחות-קפארל עהונ הת תולוביבק דועמיוניאיכ אהנרו ורבילצ םוחס פארקה
 ות. התנגדה

 הטחלהה יריקלע "די- ו יג' ףיסע הרא
 יוניהב ת אןנלתכ ןתינ לא ןכ ול חת, א יתנונ תכ הידחיהני ה יםורמג וה קפארהיכ נהטעל.כד

 יוכומ עצ פארקהןונתכ לאל ני,וירע הקפארבותותלבהש את יחבטלהו פארקל סהינבכ
-וותאהיבהמרכ יתנונהתכ דהיחיהל כ של חברןונתכ לויכלשיורא ירע להיסנכ ה שער

 ות. תנגדת ההא לדחות
 לטה.החהיריקלע יד' ףיסע הרא

 רולא יכרת נהייטס והויה יוניהב הובבג יונישיכ יתנ התכ ותוראבה ועב לק יש יכהנטעל.כה
 רי לע שער הנבמת מהקל תינונת תכמסגר תיר"יצ יאה תינהתכ ה שליתוממטר תאחזאת ש

 לבש לה,הקה ורשילא נטרסיא יש יתמוהמק דהועליכ דהובהע כחונל פרטב ו ן"והשר רמת
 . ההתנגדות את חותלד-םיזהתות אלפצ הנורצ
 . זה ושאנבקוהח ותראולה התאםל בוע לפהיענמאהורלא הדועוה

 לכך ןיא לי,כיאדר ןויקי א פקתס יתנהתכ יכ רטומפ יתנהתכ תווראהשב ותלמר יכהנטעל.כו
 את ריגד לה ישןולכ יתרהה לשלב חהנד ושאנב וליפט ה יכךלפ ו יתנ בתכ פתוסנ ותחסייהת

 חלקה.ות ב התנגדאת ה קבלל-יתנהתכ לבכבר בש יוניהב ינייאפמ
 יתרה שלב ביכליאדר ןויקיא-ןפוד וצאיןורפתלש דג נתינתל חסייתהמ(2)ד.4.1יףסע
 תאם.בה ונדכוע יתינכ הת יכ מסמ ית.נהתכ ותאורמה חקימי ה,יינהב

 ך א ור,יבצףויתש יךלבה היעששיוא ור תינכ בת יזמרכ יבמרכ ואהיוני הב יופ איכהנטעל.כז
 ות.התנגדה את לדחות-יהנהב יתרהלבלש ותרנול בויפהט לועבפ
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 1308 תנגדויות מספרלה שנה ב'ת מד וע יבתש מי טותחלמסמך ה
 ת ת"אזי המחו וועדה י הבמשרד 20.5.19 יךארתימה בתקישה

 תובעק יתנוכת היכ ודגשי.ותיוגדנהתה שלב ב נהיהקוחיפל ע וריבהצ עתיבשמ הובהח
 יוניהב יפואןוגכ ית,נהתכ של יודיחיה יהיופלא םייותמהו יםיז מרכ יוניב ותנור עק ספרמ

 ירתיצ ל נדרשיםה ריםמעבה בדבר ותאורה ממזרח, ריםוהמג תנומשכ וחקתרוה ורגהמד
 םיפלומט ול א איםנושש כך כד', ו פ השצ" חותיפ יפוא ארק, לפ בורחה ןי ב תוירוקישה

 תוינחה ה יד י על חהנומ יוניהב וסףנב יתר. הה לשלב ריםותנ ינםא ו יתנוכהת בשלב
 וק.ח ה ותוראה את תואמות תרויית בורנייא מהיוני לב חסית בומישג כך שה ותיחבהמר

 יםרר לע נההמש עדתוייד על יתנכ הת להצדקת יטנוורל נמצא שידייחה וקימנהיכ נהטעל.כח
 נהמעה חתט הב ורךלצ איםנתוטחובה לא זאת, ותלמר אך הגהש בר וריד בךורהצ ואה

 חתבטה וחוקיפלעהמקש אשר ע הקרק ל ע יתטהפר תועלב הרולא פרטב וה ז ורךלצ
 הקר י קע קר על יקטיור הפ לשיביט האטרק ומויקמ ל וסףנב וזאת גה,ש ה כבר טיקיוהפר

 םידרשנהםייסס ב טיםיבה רהיסד מהניאתינהתכ וסףנב רק.פאלדוובצמ ירע להיסנבכ
 ר ב ורידןיינעלקולח יתשיהש פתוסת הינאת ב ומדתעהניוא,גההש ר ב ורידתטחהבל

 ות. התנגדה את לדחות-גההש
 ים,טנדולסט וריד ערך, וב אהור וז הועדש רויד כ נהע מ ניםותנה רויד יוגס של ןווגמ ייםק
 רויהד ומה וע לקב דהועהה ראת וז יתנכ ת גרתבמס ומה.וכד תונט ק ותירד רה,להשכ וריד

 םיתא ומןוויג יוצרה דבר ית,שיש ה פתוסהת את ילח לה תהאר לאו זה ורז לא איםהמת
 יכפ י כ הרבוי מוש.יהש חתהבטל ותאורהוקבענ וסףנב ית.נכ הת של יפיהספצ קוםילמ
 .רהי מסד איה ותםא איםנושב לתוגבמ יתנתכ,ןלמימןיינבעםיעררלהנמש תועדב קבענש
 היפכ הא תימרב יוכןיהד תווראה לםהתאבהיפאכ עלבצ יתמוק המ הועד הלעיכרבהוי

 .טהחלהה ייקרע ל ד' יףסע האוסף רני. בטפר טחס לשיחב עתמבוצ תוימות מקו ועד לש
 וליובי ש קהוס תע ילחלו ותנקט ותריד לתלוכ יאהיכהובדהעותינכ הת ינייאפמיכהנטעל.כט

 יוכ מס,לאוס חהנהז תוווצרילה יויכהס את ליםמע תמשים,ש ומ ריםוכש לים,בע יויבלר
 ימרכז הוומקימ ורלא פרטוב חם,המת של הותא נ קהותחזל ותוראה ועלקב תינכ הת על
 אודול ו נדרשה קהותחזה ערךמתויועל את ןובח ל יש וסףנבר.ילע סהינ הכ ר כשע ודיפקות

 ות. התנגדאת ה לדחות-יתנהתכ ליעד שהלקהע בגופונישא
 ראש וליהנת חבר קמת לה תויביחת ה ליםולכ ה להפעה ל איםנ תוענקב יתנכ הת תווראבה
 וםישרתטחהב4פסוטן למת ינאתיכ ווישוימשל כלע,וותלמ בש טיקור הפ ל כל תאלנהת

 .טהחלההייקר לע ד' יף סעהסף ראונ. בןיקעהמקר תונתקל27נהקי תלפההער
 שילכב רוםמד וקריהיניולפוהמטר ףהרצ ואת ירע להיסנ הכ את וסםחטיקור הפ י כהנטעל .ל

 ימלי מקס הובג עד כהונמ יהנבב הובבר תנייאפמת שויבמסב לושות נים,והראש ך דר ועד5
 ות.התנגדה את לדחות-ותמוק4לש

 ןונתכ ה של דהולת ונניא אווה0771 רש/ תינתכ גרתבמס ראוש פארקה ןפודב יוניהב
 אהר וסף,נ ב ור.מאכ עהי פג הוומה נהיא נהוידנה יתנהתכ שכך, מ נה.ודינה יתנכ בת וצעהמ
 תו.בילסב חסיביוניהב יופן איינע ל טהחלה הייקרעל יג' יףסע

 הנ ד נה, שד הועדוהןשכ,יתוממק ההועדו בתינכ בת ניםויהד יךל בהם פגלנפיכהנטעל.לא
 דובע,יתומק המ הועדוה יאה יתנ לתכ תויונגדהתה עתיובשמ תינכ הת תפקדה על לצההמב

 יאיוכ נה,ש המ עדתווב נהובראש התבצעל יךצר ןויהד יכ ובעקילורמפ ה יךהלה עלושבפ
 ןויד םייק ול ערר גישהל יתוממק ה דהועו ה ירחבמ נעומ נהש המ עדתווב ןוי הד יוםק
 חלקה.התנגדות בה את קבלל-דהועוה יאתמלב

 ךוכתיומק המ דהועוה עתד ותוח וגששת יךצר יתזומחה דהועול וק,הח ותוראהיפ על
 ותלטח הה את להיב ק אשר תיוזמחה דהועול נהונת זה ןיינבע תוהסמכ רהק מ בכלו עשה,נ
 .ות זינכ לת חסיב
 ה,כמהסב קהוחלו ודיח א יךהלב וברשמד דהובהע כחוניכ דהועוה עתובק זאת, עם חדי

 םינהפ שר ורשיוא יתמוהמק דהעווה ורשיא יהה י וקףתןלמת יאנת מי,כ הס יךהל ונישה
 ות.יירהע ודתפקל 188 יףסע ילפ

 ו:יהלא למה ר שית מתכנ ה שמגי בשם ור מז ר' אוריאד יתהתכנ התנגדות עורך .3
 תא טללב וקשבמ ית.נבתכ וצעהמ ילימסמק ותריד דלווג ותריהד ילמהת בדבר הנטעל.א

 כרת,ינהייסט הווהתרמ"75לשימליסמק הירדחמשט היגרחיכתובעהק אהורהה
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 1308 תנגדויות מספרלה שנה ב'ת מד וע יבתש מי טותחלמסמך ה
 ת ת"אזי המחו וועדה י הבמשרד 20.5.19 יךארתימה בתקישה

 תויר הד של יביטמןונתכ ובתלט יהינ בייתרה וצאתה עתלןונכ בת ותמיש הג ירתשמ ורךלצ
 תוירהד תימרב על רהישמ ךות ותלוגד ותרידם ג ללוהכ ותיר דל שןוומג ליהתמ תירויצ

 ות.גד התנאת ה לדחות-ותנכקט
 דהועה.יתהארצ צהועהמ של יםר לער הנש המ ת ועד לטתהחלךהמשבהניהו זהיעקב
 יבמרכ והוה מ בלבד, ותנט ק ותירד מאפשרה ית,נכ בת וצעהמ ותריהד לימהתיכ רהוסב

 יתרה וצאתה לשלב ותשיגמ ויגבל ירהשאלןיוא ית,נהתכ ל שידויחיה יהיפובא ימרכז
 .טהחלהה ייקרלע יף דעו סאוסף רנה. ביינהב

 ו א ית,לאחק תהיכ ובתלט יתנבתכ וריבצ ה יח לשט וגדרמ ושמיש ועלקב יש יכ הנטעל
 ואלכוי יה וריבהצ יח בשט ריםות המ ושיםמיהש יכ יתנהתכ תוורא בה עולקב ןיופלילח
 ות.התנגדאת ה לדחות-יםרומגל ים מטרדווהנם מישא

 רויבהצ יטחבש הוחוור להיקה,רהחב ובתט ל שיםוימש רתמאפש תפקדומ התינהתכ
 ואת היבתב וס תינהתכ יפוא את מיםאוהת ושיםימ ש ינם ה ולא ושיםמיש בה. וקציםהמ

 ית.נכע בתהמוצ וגהסמהנב למ יםשנדרה כיםהצר
 מרתף ותומ קישת הירהמת מרתףה ותומק ספרמ בדבר אהורה ה את ותנלש ש ייכ נהטעל

 וךת תרים,יה התוצאה עתלןונתכת בומישהג רתהשא ורך, לצ מרתף ותומק ושלאפשר שול
 הנמע לתת גם ומ כ יה,נחה ותשיבדר דהיעמ ורךולצ ייטבמ ה ןופבא ותיוכ הז יומיצ
 ות.תנגדת ההא קבלל-ותנון השיינהב ותערכלמ
 ים.הדבר ייקרעז' ב ףיסע הרא

 תיעט נ ורךלצ ניםוינהח תקרת עלמיולימ ה בהוג בדבר אהורהה את ותנלש יש יכ נהטעל
 תויכמ בס יוצ המ רההתק טחש על רק להיהכלו(8ב.24.1.יףע)ס ותקנמ מצע על יהימחצ
 ברת נהיא אהורה הןכ ול פס,אןיינבובק יונב ותיהל וראמ טחהש ובור חרמא "פשצל
 ות. התנגדה את לדחות-ישוםי

 ןיא ן ולכ יהימחהצ עתיט נ קוםי מ את ירד מג וניא יתנהתכ ותוראהב8.ב.1.24יףסע
 םגהימיש וזהוראשה כך מ'3 לברחוהיהקדמ ןיינבהוק,וסףנב זו. גרתס במ וילהגבל

 .נהב המ יתבחז
 חרמא יתיתי בע נהיה קעהקר תת בוייה ייםנופ הא ותינשח תבעוהק אהורה היכ נהטעל

 וריבצ ללכיע" ייטבמןופא בווצלני לאש לכך ילובי ש מה ות,ישג נ לא ל ותינח הת א כתופוה
-משיםהמשת

 ה. לקחהתנגדות בה את ללקב
 תוצא ה עתל ייםנפוהא יתינח קוםיבמ ותשיגמהןיינע ל טהחלהה ייקרעל' טףיסע אהר
 .יהיניתר בה

 דבלב יקטובפר ריםוהמג ותריד את ש ישמ ייםנפולא יע קרק תת הןוינהח יכעולקב וקשמב
 ותומק מיכ ועב לק וקשב מןיופחלל התקף. ןק לת התאםבויהי ייםנופלא תוינ הח ספרומ
 הופחל.ריםיי הד רועב ןתקהילפ םישנדרהםיינופא להינח ה ותומקת מגם א ולליכ היינהח

 ועלקב רהמק בכלו יים,נופאל יהנח ותוממק 150 נתקהתלהשיהדר לוטיב יאהתספונ
 את לדחות-פארקה חתיפת עתל רק יבתוחמ יהתה ייםוריבהצ יהנ הח ותמומק יכ יהנהת

 ות.התנגדה
 ים.ינוניב עהינס יוחולט יוםכ יםיק ה ותריב ולז וה יקנה רהובתחהיאמצע ינםה ייםנופא

 פארקל ו ניםוראש ה וברח על ןד-ינפוהא ירלצ יים, ראש עהונת ירילצ יתנהתכ ותיכסמ
 מושי הש ודידע ל ייםנופלא יהינח ותומק מ של תהונא אהקצ ה יבתיח מ ידעתבינוירהע

 תינתכ ב וצעמ ה ותריהד יפווא םימושיש ה ובירע ורלא רטובפ זה, רהוב תח יבאמצע
 הלטהחהיריקלע ט' יףסע אהר,וסףנב יד.ת בע פארקה חתיפתל קשר אללו ית,כחונה

 ים.ינפוהא יתינח קוםימ ןיינלע
 תינויר ע ידעמ נתתח ובתט לרמ"50 של יקףבה "פשצב יהנהב ותיוכ ז יבלהש יש יכהנטעל

 קבלל-/א210רש/-ו 1077 רש/ ותפ התק תינכ בת בענקשיכפ ייםנפואיוכבר ו גל ריכוללה
 . ההתנגדות את
 יםושימש ית.נוירע דעימ נתתח ובתלט "פשצב מ"ר50 עד של יקףה ב יהינב ותרת

 יכרת.נהייו סטויה פ"שצים ביחרמס

 .ב

 .ג

 .ד

 .ה

 .ו

 .ז
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 .3 "י כע נקב דתפקוהמ יתנוכת ה ותאורבה:
 תפחי לא ןופאלובכ ע הקרק ומתק בהולג ההז יהיהוהובגו'מ 3- מ חתפיא לרמעבה חבור

- ") 

 1308 תנגדויות מספרלה שנה ב'ת מד וע יבתש מי טותחלמסמך ה
 ת ת"אזי המחו וועדה י הבמשרד 20.5.19 יךארתימה בתקישה

 ד4.1ףיסעב ופרסתוטע ןתקל יש יכהנטעל.ח

 ות.תנגד ת ההא קבלל אהנה יקתז)2.6יףעות סוראהווליח עברהמ על'.מ 4-מ
 ןוויבכ גלריולכה ל גיש נר מעב ןנכוית קעהקר לסמפב הבא: ןפובא ןוקתי3ד.1.4יףסע
 בוחר.רום מד וחפתה טחהש אל ניםוהראש וברח ןיב עברמ אפשר י אשר,רוםד-ןוצפ
 ותוראהולויח עברהמ על.קעהקר ומתק בהוג ל ההז יהה יובהווג'מ4- מ חתיפ לא עברהמ
 (.אהנה יקתז)2.6יףסע

 ,חרמס:ימושישוותריקעהקר ומתבק":4א.2.4.1יףסעב ופרסותטעןק לת ישיכנהטעל.ט
 וותר י ושיםמיהש יכ יףסולהו"ריםייהד חתוו לר פיםותמש חים ושט רויבצילצרכ טחש

 ות.תנגד ת ההא קבלל-יהרגלוהעק הקר ומתבק
 ,חרס מישוימשורותי הלריהג ת וקומקעהקר תומבק ירשםישךכףיסעה את ןק לת יש

 .ריםייד ה חתוולר פיםותמש חיםט וש ורביי צח לצרכשט
 תאם. בה ונדכועי יתנכ הת ימסמכ

 :ון השר רמת ירנדסת העמה-ורלמרית טעי ר'אד התנגדות .4
 תינויר ע ידעמ נתתח ובתט ל מ"ר50 של יקףבה "פשצ ב יהנהב ותיוכ ז יבלהש יש יכהנטעל.א

 עקרק הידויעית אה קבע ראש 1077 ש/ ר יתנ בתכ ענקבשיכפ ייםנפואיבוכור ל רג יכוללה
 פשצ" ב מ"ר50ל ש ותיוכזוקבענהגרתמס וב פ ולשצ" יחרס המ טחלש היינהב ותיווזכ

553-0344  051 דתפקוהמ יתנהתכ יים.נופאיוכבר ו גלריכוללה יתנוירע ידעמ נתחת ובתלט
 ענקבשיכפ "פשצב יהינב ירהתל וקשמב לו. א ותיוזכ להיטב ובכך "פשצביוניב רהאס

 ות.התנגדת ה א קבלל-יתהראש יתנבתכ
 התאם.בונוקת יתינהתכ ימסמכ טה.חלה היריקבע י' ףיסע הרא

 סלמפבוננתייוריבהציטחשיכעולקבווריבצ היטחש קוםימ את ותנלש ישיכנהטעל.ב
 י כפ היגלרוה קעהקר ומתקןיבולפוצי לאו וחתהפ טחלש קהיז וב קע הקר תומבק חדא
 ה. לקח התנגדות בה את ללקב-תפקדוהמ יתנע בתכנקבש
 יבכד פ לשצ" ותםכיוסמ וריבהצ יטח ש קוםימןיינעל טהחלהה יריקלע ח' ףיסע אהר

 טי.הפרויורביח הצטן השיבהפרדוה וריבלצ חהונהשיר גלאפש
 יטחש של לתרלא יוניפהייה וקףתןלמת ינאתיכ יתנכ הת ותאורה ל יףסולה יש יכהנטעל .ג

 ו א יתנכהת יזם יד י על טים,של תו לרב פץ,ח מכל ייםוריבהצ חיםהשטו כיםהדר "פ,שצה
 . לקהבח נגדותתת ההא קבלל-ומטעי ממ
 םידרכ ה "פ,שצ היטחש של לתרלא יוניפ יהה י יתרה לינאת ש כך ונקוית יתנהתכ ותוראה
 .טיםת שלולרב פץ,חלמכ ייםורביים הצחהשטו

 ל ע יתנהתכ ם יז ימתחת הייה וקףתןתלמ ינאתיכתינכ הת ותאורלה יףסולה יש יכהנטעל .ד
 .הלקבח התנגדותאת ה קבלל-תועיל תבע ורתיוו יויפכתב ש

 ךיכלפ ו טחהש של ודםהק ודויעי ל חסי ב ייםתומעמש ינםהתינבתכ עיםמוצ ה ייםוניהש
 לא ך א יתנוכהת ותוראהב להוכל ןאכ וז אהורה וי.יפש כתב על מהיחתל קההצד ימתיק
 ל ע זםיהתימחת יההיףוקתןלמת יאנתיכ עתבוק דהועה את,לז התאםב ועד.מ לה קבענ

 ית.נכ הת ותוראמה וסרי36.1יףעי. סויפכתב ש
 . יללע וראמל התאםית בנ לתכ תת תוקףל

 טהחלהה לתבמק מיםי30וךתןונהתכ ת ללשכ גישלה יש ניםוקמת םיכ מסמ ותית:רימזכ רההע
 ידכם.ל
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