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ÞÞÝåÚÚáíÙ âÞíÞàÛïÙ Þéá ßãæãÙ ïÕ áëéá ßÞíë âÞíÞàÛïá ïÚíçÙÙ ïî×Ù ïçÖâ: 

 

èÚÜ éÞàÛë___ èéé :  " ( ëÚÞãÚÕá ëÚÞëêë âÚØÞèá èÚÜ)'Õ èáÜ " 
 

 èÚÜÙ ëéÝã" 'Ö èÞçæá ëÚæÜÞÞëÙ,ççÚãÙ "ÚÞéèÞçÚ ÚÖ ßéÚçÙ: 

  èÞçæÚ  ÜïÚé  ÙÛäÞÞëã  "î  ïÚÖÚîÜÙÚ  ïÚÖàíÚãÙ  ïÚãÞîãÙã  ïÜÕ  ÕÞÙ  áÕíîÞÖ  ïÞïîï  ÞãÛÞã  ïãìÙ

  äÚÞíéÙ ïãíá ïÚÞïîïÙ ïãí äÞÖ íîì áç âÞØÞçãÙ âÞåÚî âÞíìÜã çìí áç ,íïÞÙ äÞÖ ,ÞáÕíîÞÙ ìîãÖ

ìîãÖ"  Þà  äÞÚëã  ßîãÙÖ  ØÞã  "  íïÞÙ  äÞÖ  ïÚÞïîïÖ  íÚæÜãã  ïáÖÚæ  áÕíîÞ  ïåÞØã  ïÚÖàíÚãÙ  íÚÕá

âïãìÙÖî ÞîÚìÙÚ  .""  èÞçæÙ äÞÞëã âÞãæÜá æÜÞÞïÙÖ  ïáìïå áÕíîÞÖ ïÞïîï ÞãÛÞã ïãìÙ ,ïÕÛ âç

  áîÖ  ,íïÞÙ  äÞÖ  ,âÞãí×å  ÚáÕ  âÞãæÜ  .âØçÚãÖ  ïÞïîïÙ  ÞãÛÞã  çÚëÞÖ  ïÕ  âÞîìã  íîÕ  âÞÖí  âÞãæÜÖ

îï  âÛÞãá  æÜÞÖ  âÞÞÝåÚÚáíÙ  ïÞïîïÙ  ÞéÚ×  ÞÚÖÞí  ,ÚáÕ  âÞãÛÞã  âÞãìÚã  ÚÖ  ÜÝîÙ  ÞÕÚÚï  ÞÚÖÞí  äàÚ  ïÞï

ÚÝáÚ×íÙ âÛÞãÙ ïãìÙÚ äÚåàïÖ âÞÖíÚçãÙ âÞí" . 

 :äÞØÚ çÖÝ âØÕ ëÚéçÙ 

  ïÕ âÞçåÚã ÚÕ âÞÖàçã íîÕ âÞåÚî âÞãÚÜïÖ âÞãæÜá Ùåçã äïÞá îìÖãî ÞÖÚÞÜ ßáÙãÖ íÖÚØã ÚÞåé áç

  ,ÙÖÜíÙÖ äáÙá íÙÖÚÞî Þéà ,ïÕÛ âç ØÜÞ .ïÚîìÚÖãÙ ïÚÞïîïÙ âÚØÞìççÚãÙ èÚÜÙ éÞàÛë   ç×Úé   ëÚêè

áàÖÚ  âÞÞæÞæÖ  âÞÞáÙåã  ëÚåÚéèçÖëåàØÚçãÚ  ÙåãÞÙã  ëÞëØÖÚç  ëÞëêë  æÞæÖ  áç  ÙÝáÜÙ  ëáÖè  ÙÛ  á; 

ÙÝáÜÙ  ëáÖè  ÝééÖÚ  âÞÞÝåÚÚáéÙ  äÞÞåçÙ  ÞáçÖ  ëÚáÚè  ëÕ  ëéèêãÚ  ëÖéçãê  ÙÝáÜÙ  ëáÖè  ;ëåÛÚÕã

éÚÖÞçÙ ,èæÚåÖ . âÞáÚáç ÚáÕ ìÚÜ ÞíÞàÛï   .ÙÖÞÖæÖÚ íÚÖÞëÙ ïÚÕÞíÖÖ Ùîì ÙçÞ×é çÚ×éá 

ïîìÖïãÙ  ÙåÚîÕíÙ  ÙáÕîÙ  ïÚÕíÚÙ  ÚîÖÚ×  ÚæÞæÖ  áçî  çØÞãÙ  ÚÙã  ÕÞÙ  çëÚãÙ  ìÚÜÙ  íÞàÛï  .  ÙáÚç

  ÙáÕîÙÙÞéá  ÙíÚîÙ  ÙÖïàå  âÞåÚïå  ÚáÕ  æÞæÖ  áç  "  íïÞÙ  äÞÖ  ïÚÞïîïÖ  íÚæÜãã  ïáÖÚæ  áÕíîÞ  ïåÞØã

âïãìÙÖî ÞîÚìÙÚ ïÚÖàíÚãÙ íÚÕá"  ,  âÞãíÚ×î âÞãæÜ âïÚÕ ïÕ ÙéããÚ ïìØÚÖî ÙØÚÖç Ùïîçå âÕÙ

  ØÖáã  âÕÙ  ÙáÕîÙ  ÙáÚç  ØÚç  .âÕïÙÖ  ïÚåÚíïé  ÙçÞëã  ÚÛ  ÙØÚÖç  âÕÙÚ  ïÞïîï  ÞãÛÞã  âïÚÕ  ÖÚàÞçá

 çÖÚåÙ  âÞãæÜ  :äÚ×à  âÞíÜÕ  âÞãæÜ  â×  ÚÙÚÛ  Õá  ,âÞÞÝíìÚíÞÖÙ  âÞãæÜÙ  âÞãæÜ  ,ÖÞëìï  íØçÞÙã  âÞ

  äÞÖ âÚÕÞï íØçÙã âÞçÖÚåÙ âÞãæÜÚ âØÕ ÜÚà íØçÞÙã âÞçÖÚåÙ  äàÚ âÞåÚîÙ ÙáîããÙ ÞØíîã  ïÚÞïîïÙ

  .ïÚåÚîÙ 

ïàíçÙá    äÞØÚ çÖÝ âØÕ äÚ×íÕÚÛàî ÙØÚÖç ÙçëÚÖ Õá  .ÙÛ ìÚÜÖ âÞçëÚãÙ âÞàÞáÙÙ ÞÞÚåÞîá âÚíÝ    Ø"ÝÕá

ïåîÖ Þà çÚØÞ    2011  ÜÚØ ÕëÚÙ  âÞãæÜá ç×ÚåÖ   ßàÖ Õá âáÚÕ ,âÞíÚ×ãá ÙÞÞåÖ áî íïÚÞ íÞÙã âÚØÞì ÞåéÖ  

,âáÚÕ .äåÞìæç   Õï íØçÙ Úãà íÖçÖ ÚåÞÚëî âÞãæÜÚ  âÙá äÞÕ ïÚÞïîïÙ ÞéÚ× äÞÖ ÚÕ Ùáîãã ÞØíîã äÞÖ â

  áç âÞíãÚîÙ âÙî ,äÚåàï ÞàÞáÙ áÚÝÞÖ ÚÕ íÚëÞì áç î×ØÖ ,ÙÛ ìÚÜÖ âÞçëÚãÙ âÞÞÚåÞîÙã ìáÜá âÚáà ÕáÚ

  áçÚ âÞãÛÞãÙ ïÚåÞìïÞíÖ  .ÙÖÞÖæÙ ïå×ÙÚ íÚÖÞëÙ ïÚÕ  Þà ÜÞåÙá íÞÖæÙçëÚÖ Úá    âÞãæÜá ç×ÚåÖ ÙìÞØÖ ÖÚî

ïÞåÚÞÜ ïÚÞïîï áî íïÚÞ íÞÙãÙ äãÚØÞì ïÕ âÞçåÚãÙ  âÞÕîÚåÙã ìáÜá æÜÞÖ ïÚÜéá(  Ùá×ã ÙïÞÙ ÕÞÙ ,

  ïÚÕíÚÙÙî  çëÚãÙ  ìÚÜÙ  íÞàÛï  âÞæíÝåÞÕÖ  ïÕî  íïÞÖ  ïÚç×Úé  ïÚÕíÚÙÙ  Þà  )âÙÞáÕ  ïÚæÜÞÞïã

ÞëÚ  âÞÞïÖÞÖæ  ÞíçÛã  äéÚÕÖ  ç×éå  íïÚÞÙ  áàá  ÚÕ  ç×éå  Õá  ááà  ÞïÞïîïÙ æíÝåÞÕÙî ÙçîÖ  ïÕÛÚ  ,âÞÞíÚÖ

ÞïØÞãÚ .   
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 ÕÚÙ ÙÖÞÖæáÚ íÚÖÞëá äÚàÞæ ïíÞëÞÚ âÞãæÜá âÞãÞÕïã ÞïáÖ âÞØçë ïÝÞìåá ïÚÝáÚÖÙ ïÚÕã×ÚØÙ ïÜÕ   'æ

6  )'Ö ìíé( ïÚÞãÚÕá ïÚÞïîï âÚØÞìá ìÚÜÙ íÞàÛïá Ù îÜÙá îìÖãèÚÜáÚÙ áî ÙïÚàãæã ×Þí   íîÕáÚ äÚØá  

  ÚÕ ïÞãÚÕá ïÞïîïá ïÞåàïïÞãÚÕá ïÞïîïá ïÝíÚéã ïÞëíÕ íÕïã ïÞåàï-  ïÕÛ,ÙÕíåÙ áàà ,    ÙíÝãÖ

Úåàï ÞàÞáÙÖ áéà çÚåãáÚ äÚåàïÙ ÞåãÛ ßîã ïÕ âëãëáâÚÞÙ âÞîÜíïã äçÝåÙ Þéá íîÕ ä  . ÕáÕ    âÞåÚÞØáî

  ßíçÙ ÕÚÙî ïÚíÜÕ äÚåàï ïÚØçÚÖ  ÞÚÝÞÖ  ÞØÞá  ÕÚÖá áÚàÞ  Õáî ßíç  îÞ  èÚÜáÚÙ ÞåéÖ  ÙÖÞÖæÙ ïíÞãî áî

  ïÞéÚÜÙÙ  .íÚÖÞëÙ äçãá ÙíÞØåÚ  ,Ùíìã áàÖÙÞáÚìÞî ïí×æãÖ áÚìîá ïîíØå ÕáÞãã èÚÜáÚÙ    ïáÖì ïçÖ

ÙÝáÜÙ  âÞÞåÚåàï âÞáÚìÞî â×  –  ÚïÚÕ íïÞÞá äïÞå Õáî äÚÞØ ÕÚÙ ÙÞåéÖ äÚÞØÙî ßà  âÞíîç èÚáÜÖ ,èæÚåÖ .

  ïåîÖ ,ïÞéÚÜÙ ÙÖÞÖæÙ ïíÞãî ìÚÜ ììÜå ÛÕã Ùåî2004  ïÚÝíÚéã ïÞëíÕ íÕïã ïÚÞåàï èÚÜáÚÖ ÚåÚØå ,

  ïÕ  ÙíîÞÕ  èÚÜáÚÙ  .ïÚÞãÚÕá  ïÚÞïîïá  ïÚÖí  ïÚÞåàïÚ  ïÚÞãÚÕá  ïÚÞïîïá áà    âÞÕåïá  èÚéàÖ  ,ïÚÞåàïÙ

  .ÙçÖìî 

ÚéáÜî  âÞåîÙ  âÞíîç  ßîãÖ  ,ØÚçÚ  ïÕÛ  ÕãÛ  èÚÜáÚÙ  ïãìÙ  ïÝáÜÙ  áç  ííç  î×ÚÙ  Õá  âáÚçã  ,ÙØçÚÚÙ  

 íîÕá  èÚÜáÚÙ ïÝáÜÙ áç ííç î×ÚÙ ÙÖî ÙåÚíÜÕÙ ïçÙã ØÜÕ Ùíìã Ýçãá ïÕÛÚ ,ïÞãÚÕá ïÞïîï ïÞåàï

  á"ïï  ïÕ  íîÕá65âÞÞéî  ïÖàíÙ  ïáÞæã  ïáéàÙ(  Õ-éÞÜ.)ÙÙÛ  ØØÚÖ  Ùíìã  îÞÜãã  ØëÞà,    ÖëãÖ  íÖà

ÞÜàÚåÙ,  ÞÞïÞïîïÙ  âÞáÚìÞîÙâ    âÞáÖìãÚ  âÞáìîå  íÖà  ,äÕàã  .äÚåàïÙ  ïÚØçÚ  ïÚÝáÜÙÖ  ØÖàå  áìîã

  ïÚÕíÚÙÙî  ïÚçëÚã  ïÚíÜÕÞæÞ  ÞáÚÕÞ  ïáØ×ÙÚ  ìîãÙ  ïëÕÙá  ÚãíïÞ  íîÕ  ïÞïîï  ÞãÛÞã  âÚØÞìÖ  Úç

îá ÙëãÚÕî ßíØÙ ßÕ ,äÚÞíéÙ  ÚÛ ÙíÝã ï×îÙ â-  ïÚÞïîï ïÚÞåàïÖ íÖÚØã ïç ÙÞïÚÞÚàãæã èÚÜáÚÙ áÚîÞå

íÚãÕà-    âÞáÚìÞîÙ ïÕ ÝáÜÚã äéÚÕÖ æÚãíï  Ú âÞÞïíÖÜÙ  ,ïåÛÚÕã ÙåÞÕî ÙÕëÚïá áÞÖÚïÚ ,âÞÞïÖÞÖæÙ

  á"ïï äÞÞåçÖ .ïÚîì íÚÖÞëÖ ïç×Úé âÚÞ áî ÚéÚæÖîÚ65  ,ÕØ"ÝÕ  îÞ×ÙÙ    âÚîã èÚÜáÚÙ ïÝáÜÙ áç Ùííç ïÕ

 ïÝáÜÙ ÙïåçÝáî  ïÚãÞÕïã ïÚéÚáÜ ÚåÜÖå Õáî â×ÙÚ ÞæÞæÖ çØÞã ÙØÞÖ ÙÞÙ Õáî â×Ù ÙáÖìïÙ èÚÜáÚÙ  ,

îÚãÞîá  äÙ  áÞçÚÙá  ïÚáÚàÞî    ïåÞÜÖã  äÙÚ  ïÞíÚÖÞëÙ  ÙíÚÖÜïÙ  Þîãïîãá  äÙ  ,ïÞéÚÜÙ  ÙÖÞÖæÖ  íÚÖÞëÙ

.ïÞÜàÚåÙ ïÞåàïÖ äÚàÞæÙ    ÛÚíÞÛá äÚàåÙ äÚíïéÙ ,ïÞåàïÙ íÚîÞÕÖ âÞÚæã ÖÚàÞçá áÞÖÚã ííçÙ âÕ â×î ,ÞíÖ

ïØçÚÚÖ ÚÕ èÚÜáÚÚÖ äÚÞØÙ áÚÝÞÖ Õá ÕÚÙ ßÞáÙÙ    ,ííçÙâÞÖÞëìïÚ âØÕ ÜÚà ïéæÚÙ ÕáÕ    ïàÞíçÖ ÚçÞæÞî

,ïÞïÖÞÖæ ÙåÞÜÖã â× ,íïÚÞÖ ïÞÖÝÞãÙ ÙéÚáÜÙ ïíÞÜÖá ïÚîíØåÙ ïÚìÞØÖÙ  .ØçÚã ØÚçÖã 

  ,äÕàã  ÚÛ  Õã×ÚØÖ-  Ö  ÙáÚáàÙ  ÙçëÙá  æÞæÖÙ Ù  íÞàÛï  íïÚÞ  äÚØï  Õá  èÚÜáÚÙ  Þà  ,ìÚÜïÖåà  ïÚÞ  ïÞïîï

  áî ÙãÚíïÙã ïãáçïãÚ  âÞåÚïå áç ïææÚÖã ÙåÞÕ ïÞïîïá ïÚÝíÚéã ïÚÞëíÕ íÕïã ïÚÞåàï ÚÕ ïÞãÚÕá

 .ÚáÕ ïÚÞåàïá èÚÜáÚÙ 

 .ØÖáÖ Õã×ÚØ ÞÙÚÛ ,íÚãÕà 

î  ,ïÚéæÚåÙ  ïÚÞ×ÚæÙ  ,ïÞãÚÕá  ïÞïîï  íÚîÞÕ  áç  "áìÙá"  ÚØçÚåî  ïÚÕíåî  ïÚçëÙÖ  ïÚç×Úå  ,äáÙá  ÚÝíÚéÞ

  .ÙÖÞÖæÖÚ íÚÖÞëÖ ØÞïçÖ çÚ×éá ÚÕ äîÚãÞã áç ØÞÖàÙá ïÚáÚáç ,Ùîçãá ,âáÚÕ  áÚÝÞÖ äÙ äÙÖî ïÚÞíìÞçÙ

  èÞçæÖ îÚãÞî ÚÕ ííç ïî×Ùá ïÚíîéÕÙ6    ,ïÞëíÕÙ ÙëçÚãÙ ïÝáÜÙ ÞÖ×á Ö ïÞÞåïÙ    ØÞìé áî ÚïçØ ïÚÚÜ

ïÚíçÞÙ Öâç ïÚëçÞÞïÙ   .ØÚçÚ ÙÞÖ×á ïÞïîïÙ ÞãÛÞ 

âÞíØæÙÙ ìÚÜ ïåàÙ ïÕ ïåÞÞéÕãÙ ÙÛéÚÜÙî ÙÕíå ÚÞåé áç ,âÚàÞæá  ÚååÞÞåçÖ ìÚÜÙ ÞíÞàÛï ïÕÚ  ÙÕÞÖÙ ,

ìÚÜ  ÞíÞàÛïá    ïÚÞÙ  .âÞáÞçÚã  íîÕã  âÞç×Úé  íïÚÞ  âÙîî  ,ÜÚÚÝ  ÞàÚíÕ  âÞÞÚåÞîÖ  íÖÚØã ÕØÚÚîÞ    äïÞå  Õá

ÞëÚÜå âÙ Þà íãÕá  âÞíØæÙ ïááàÙ âëçî ÞíÙ ,ÚÙîáà ÞéÞëéæ )Þïåî ÚØ ÚÕ( Þïåî ÖÞëìï îÚãÞã ßíÚëá â

 .ÙíÞÖæ ÞïáÖ ÕÞÙ íëì äãÛ ìíéÖ ïíîÚÕãÙ ÙæÚãç ìÚÜ ïçëÙÖ ÙáÕ âÞçëÚã 

 ïÚÕíÚÙ ÞéÞçæ Þéá ÚåÞïÚíçÙ ÝÚíÞé äáÙá ,ÖÚÝÙ íØæÙ äçãá :ÞéÞëéæÙ ìÚÜÙ íÞàÛïÖ 
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" ëéØ×Ù ÞåÚÞÜ ëÞëêë âÛÞã" 

íØ×Ù"  ïÞåÚÞÜ  ïÞïîï  âÛÞã  ,"    ÕÞÙ"  ,ÙåÚîÕíÙ  ïéæÚïÖ  ÞçëãÕÙ  íÚÝÖ  ÞÚåãÙ  ×ÚæÙã  ïÞïîï  âÛÞã

 ÙíÚãÕÙ ïéæÚïÖ ÞáÕãîÙ íÚÝÖ âÞÝíÚéãÙ âÞéìÞÙÙã áéÚå ÚåÞÕ ÚïìéæÕ èìÞÙ ÚÕ ,ÚéìÞÙî" . 

 :äÞØÚ çÖÝ âØÕ ëÚéçÙ 

1.   ëé×æãÖ áÚáàá äÞÕëéæÚëÙ  âÞåèëã/Ö êÚãÞê ßêãÙÖ ßÚéà âÜÚëÞéê ëÚÞëêëÞÞáÞæÚé âÞèáØ  â

:ëÚêØÜëã  ëÚÞ×éåÕÖ  âéÞãÙá  êÞÚ    'Ú  ìíé  äÞÞåçá  ïéæÚïÙ  Ýíéãï    ïÕ  ÞãÛÞã  âÚÜï  ,ïÚÞïîïÙ

  ïí×æãÖî ïÚá×á çïéÚÙ äÞØÚ çÖÝ âØÕ ."ÞåÚÞÜ ïÞïîï âÛÞã"á ÚÖîÜÞî ÞØà âïÚáÞçé èìÞÙ ,âÙÞ×Úæ

  âÞãÙÛã  âÞÞáÞæÚé  âÞìáØÖ  îÚãÞî  ßîãÙ  âÞãØìãÙ  âÞãÛÞã  ÕÚëãá  äïÞå  ïÚÝíÚéãÙ  ïÚÞïîïÙ

  ïÜï[ÞíÚ×ÝìÝéåÙ ìîã" ïÞ  ,íïÚÞÖ ïãÙÛã ïÞïîïÖ íÖÚØãÚ áÞÕÚÙ .]"ÞçÖÝÙ Û×ÙÚ ã"é×Ù ,ìáØÙ ,

  ,ÙíØæÙÙ ßÞáÙ ïí×æãÖ ïÚáìÙá ÙàÚÛ íîÕ "ÞåÚÞÜ ïÞïîï âÛÞã"à ÙíÞØ×Ùá çÖìå çÚØã íÚíÖ Õá

  .ïÞïÖÞÖæÙ ÙçÞ×éÙ ïÕ âÞëçÙá âÙÖ îÞî  îÞ ,âÞÞáÞæÚé âÞìáØ ïÚææÚÖã ïÚÞïîï ØØÚçá âÚìãÖ

ïÚææÚÖã ïÚÞïîï ØØÚçá .âÞÞåîÙ äÞÖ ÙíãÙ ÞØÞ áç ïÚîØÜïã ïÚÞ×íåÕ   

2.   ëé×æãÖ  áÚáàá  äÞÕëéæÚëÙ    ëÚÞëêëáÞáãåÚ  ÙéÚçë  Þ:â    áî  âåÞÞåçÖ  ÞïÖÞÖæÙ  ìÛåÙ  áÕÞëåÝÚé

  .ÚáÕ ïÚÞïîïã ÙããÜÙ ÞÛ× ïÚÝÞáé ÝíéÖÚ ,ØÚÕã áÚØ× ÕÚÙ âÞáãåÚ ÙéÚçï ïÚÞïîï  âÞãÛÞãÖ íÖÚØã

ááÚà  ÙÞÕíÖ  âååàïá  îÞ  íîÕ  ,ÙÖí  ïÞïÖÞÖæ  ÙçéîÙ  ÞáçÖÞíÞÚÚÕÙ  ÙçÚåïÙ  ßíçãã  ìáÜà  ïï  ,

 éÚÕÖ ÚìØÖÞÞ ÚÞïÚàáîÙ Þà ÜÚÝÖ Õáî ÙÛà ,Øíéå âÛÞãà âãØìá ÕáÚ ,Õã×ÚØáä   .îíØåÙ ìÞãçãÙ 

3. :Ùé×Õ ÞêÞÖà 'Õ Üéæå ëé×æãÖ áÚáàá äÞÕ    âÞîÞÖà ïÞïîï áÚáàá ÙÞÙ äÚàå äÞØÚ çÖÝ âØÕ ïØãçá

  ïí×æãÖ "ÙíÞÙã ßíØÖ ïÞíÚÖÞë ÙíÚÖÜï ÞÖÞïå" ïááÚàîïéæÚïÙÞéà ,    äÚàå ÙÞÙ Õá ßÕ ,áÚáà äàÕî

  ÞÖîÚï äÞÖ  ÞïíÚÖÜïÙ ìØëÙ íæÚÜ ïÕ áÞØ×Ùá ÚéÞæÚÞ  ìí çÚØÞàî ,Ùí×Õ ÞîÞÖà â×  ÙÛ  ááàá èíëá

   .ÙåÞØãÙ 

 èÞçæ3 ëÚØÚÖç çÚçÞÖ ßáÙãÖ Ùá×ëåê ëÞëêë Úè"" 

æá æÜÞÞïÙÖ  èÞç3)Ú(,  ïçëÚã  îï ïìïçÙá ïÚíîéÕïïÞåàïÙ ïÚáÚÖ×á íÖçã áÕ ïÞ  .  äÝì èÞçæ ,ØÜÕ Øëã

3()Ú(2)-(3ïîï ïìïçÙ âÞíîéÕã )ïÞåàïÙ ïÚáÚÖ×á êÚÜã áÕ ïÞåãÛ ïÞ    ÚáÕ âÞåÞÞëã âåÞÕ âÙîà  âÞíÚîÞÕ

  ,Ø×åã .ßà  âîá âÞîíØå  äÝì èÞçæ3()Ú(4Þà  çÖÚì )   ìãÖ  ïáÖìá ïÞïîïÙ èÚ×  áçéÞ  ,ïÚØÚÖçÙ çÚëÞÖá  áÞÖ

ã ÚìÙ ïìïçÙ ßíÚëá âÞîíØåÙ âÞíÚîÞÕÙ  .ïÞåàïÙ ïÚáÚÖ×á íÖç 

íÖæÚã  íÖæÙÙ  ÞíÖØÖÚÛ  ÙíÞïæ  ï  ã"  :äÚîáÖ  ÚÛÖ  Õáî  âÞÞÚîç  âÞáÞ×íÙ  âÞåãÛÙ  ïÚÜÚá  ÚÖ  èæÚå  Ùíì

  ìïçÚÞ ïÞïîïÙ Úì Þà îíØå âÙÖ âÞíìã âÙ ïÞïîïÙ èÚ× áî ÚïìïçÙ ïÕ íîéÕááÕ  êÚÜã  Úìá  áÚÜàÙ  

áî  ïÞåàïÙ  ïíîÚÕãÙ  âÛÞãá  ïÞïîïÙ.    äÚåàïÙ  ÞåÞØ  áç  íÚÖ×á  ÞØà  ïÚçëÚãÙ  ïÚÕíÚÙÖ  äÞÕî  äÚÚÞàã

  Úì ïìïçÙ ßíÚëá âÞîíØåÙ âÞíÚîÞÕÙ ááà ïÕ ×ÞîÙá ïåã áç ïÞïîïÙ èÚ×á ïÚÙî ïïá çëÚã ,ÙÞåÖÙÚ

îç ÙáÕ íÚîÞÕ ÞàÞáÙÚ íÜÕã .èïÚîãÙ âÛÞãá ïíîÚÕãÙ ïÞåàïÙ âÚÜïá êÚÜã áÕ ïÞïîïÙ  ßîãÞÙá âÞÞÚ

  ïãáîÙÚ âÞíÚîÞÕÙ ïáÖìá Øç ïÞïîïÙ Úì áî ïÞåãÛ ÙìïçÙ îíØÞï Þà çÚÖìá çëÚã ,ïÚàÚíÕ ïÚéÚìïá

áÞÖìãÖ ïÞïîïÙ âÛÞã âÚØÞì ïÕ íîéÕá ïåã áç ïÕÛÚ ,ïÞéÚæÙ ÚïìïçÙ"  . 

 :äÞØÚ çÖÝ âØÕ ëÚéçÙ 
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1. ëÞëêëÙ  Úè  ëèëçÙá  ëÚéêéÕÙ  äëã,ÞåãÛ  äéÚÕÖ  âÕ  â×  ,  âÞêéØåÙ  âÞéÚêÞÕÙ  ëáÖè  Õáá ,

  ëÞëÖÞÖæÚ  ëÞéÚÖÞç  ÙçÞ×éá  áÞÖÚÙá  ÙáÚáç  ,ëéØÚæã  ëÞåàë  éÚêÞÕ  ÙÛ  ááàÖÚÙêè.    ïÞåàï  ìí

  ÞØÚçÞÞá ïÞïîïÙ ïìïçÙ Þ"ç ,íÚÖÞëÖ äÙÚ ÙÖÞÖæÖ äÙ ,ïÞïÚçãîã ÙçÞ×é çÚåãá ÙÞÚîç ïíØÚæã

  ïÚÕÞíÖá ïåàÚæãÚ ÙíïÞ ÙÖíì Þ"ç íÚÖÞëÖ çÚ×éá ÚÕ èÚÜÙ âÚÜï ÚÕ ÞãÚÕá ä× äÚ×à ,âÞîÞ×í çìíì

íÚÖÞëÙ  íëÚÚÞÙá áÚáç ,çëÚãÙ äéÚÕÖ ïÞåãÛÙ ïÞïîïÙ ïìïçÙá ïÚíîéÕ äïã ÞØÞ áç ,ßàã ÙíïÞ  .

âÞíÚîÞÕÙ ïÕ äïÞá ÕáÕ æÚåã ÙÞÙÞ Õá ÚÖî ,íã×Úã Ùîçã áî Öëã  ,ïÞåãÛÙ ÙìïçÙÙ ÕáãáÕî ,

  .âÞåïÞå ÚÞÙ Õá ááà âÙ  âïÚÕ ïÕ ×ÞîÙá ïÞïîïÙ èÚ× áç ÚÖî âÞåãÛÙ Øæ ÚÙã íÚíÖ Õá ,èæÚåÖ

  .âÞíÚîÞÕ 

 èÞçæ 5  "ëÞëêë ×ÚéØê" 

 æÜÞÞïÙÖ èÞçæá5,  ïãÞÞìÙ ïÞïîïÙ ïáØ×Ùá ïíîéÕ çÞëãÙ   .ïÞåàï Õáá 

 :äÞØÚ çÖÝ âØÕ ëÚéçÙ 

1. ëãÞÞè ëÞëêë ëáØ×Ù    ,ëÞåàë Õáá  ëéçÚÞ.ëÕÛ éêéÕá äÞÕÚ ÕÚÙ èÕ áÚØ× éÚÖÞçáÚ ÙÖÞÖæá äÚàÞæ  

Þ×í  âÞîÚãÞî  ÚÕ  âÞíÚ×ãá  ÙÖíìÖ  ïÚÞïîï  ïÚíîÚÕã  ïÚÖí  âÞãçé  áî  âÞÕåï  Þéá  âÞíÜÕ  âÞî

  íÞÖ×Ùá ÙáÚáç ïÞïÖÞÖæ ÙìÞØÖ Õáá ïÞïîï áî ÙáØ×Ù áàÚ ,ØÚçÚ îçí ïÚãà ,ïÚÝÞáé ïÚãà ,ÙÖÚ×

 .ÙÖÞÖæÖ äÖÚãàÚ íÚÖÞëÙ ïÚÕÞíÖÖ ÙçÞ×éá äÚàÞæÙ ïÕ 

 èÞçæ 20  ê éÚêÞÕ"Ö"ÙèÞëê 

  èÞçæá æÜÞÞïÙÖ20    íÚîÞÕá ïÚíîéÕ çÞëãÙíÚîÞÕ áî äÚå×åã ïáÜÙ íîéÕã íîÕ ÙìÞïîÖî    ÙìÞïîÖî

.èÞçæÖ âÞÞÚåãÙ âÞíìã Ýçãá ÞÝåÚÚáíÙ èÚ×Ù ïÚæÜÞÞïÙ ïáÖìïã ÕáÚ ÙØÞãÖ 

:äÞØÚ çÖÝ âØÕ ëÚéçÙ 

  íîéá  äÞÕ  ÚåïîÞ×á  .ÙÖÜí  ïÞïÖÞÖæÚ  ïÞíÚÖÞë  ÙçÞ×éá  áÞÖÚÙá  áÚáç  ÙìÞïîÖî  íÚîÞÕ  äïã  áî  ïÚíîéÕ

Þ×é  (  âÞÞÚåãÙ  âÞíìãá  èÞæÚÙá  îÞî  ÞíÙ  ,íîÚÕÞ  äÚå×åãÙÚ  ÙíìãÖ  ,âáÚÕ  .ÙÛ  äÚå×åãÖ  Ùç  äÚÜÝÞÖ  ,âÚáî

íÚÖÞëÙ ïÚÕÞíÖÚ ) îÞî âÞíìã â× ×ÞÞæ .ïÞïÖÞÖæ ÙçÞ×éá äÚàÞæ âÙÖ   

 èÞçæ 21  "ëÚÞåÚÞÜ ëÚÞëêë ÞåÞÞåçá âÞéê ëØçÚ ëãèÙ" 

  èÞçæá æÜÞÞïÙÖ21,    ,)í"ÚÞ( ÙáîããÙ îÕí âÙ ÙÞíÖÜî ïÚÞåÚÞÜ ïÚÞïîï ÞåÞÞåçá âÞíî ïØçÚ âÞìÙá çëÚã

Ù íîÙÚ âÞåéÙ íî ,)í"ÚÞ ã"ã( íëÚÕÙ íî.ÙØçÚÚÙ ÙæåàïÙ ÚÞáÕ æÜÞÖî ïÞïîïÙ âÛÞã áç ÙåÚãã     

 :äÞØÚ çÖÝ âØÕ ëÚéçÙ 

1. ÙÖÞÖæÙ ëå×Ùá éêÙ ×Þçå ëÕ ÙØçÚÚÙ Þ×Þçå ÖéèÖ áÚáàá êÞ 

2. .âÚæéé ëÖÚÜÖ ØÚãçá êÞ ,âÚÞ ÞíØæ âÚæíé ïÖÚÜ ÙÛ ááàÖ  .âÞáÞáãïÚ âÞáÚìÚÝÚíé 

Þçæ è24 "ëÚéçÞÙ ëØÚèé ÜÚàã ëçØ áÚèÞê ëáçéÙ"   'æ +40  Ù ØÞèé" "ëÚéçÞ 

  Þé áç  èÞçæ24  ,)Õ(  ã  âÞéÞçæ Þéá äÚÞîÞí äïã ïçÖ ,âÞéØçÚã âÞÞåÚÞÜ ïÞïîï ÞãÛÞãá æÜÞÖ Þà çÚÖìá çëÚ

15  Ú-15  ïÞåàïá  âÕïÙÖ  âÛÞãÙ  ïãìÙ  ïÕ  âîÞÞá  ïÚíîéÕ  :áî  âÞáÚìÞî  â×  ,ïÚíçÞÙ  ØÞìé  áÚìîÞ  Õ

ïã  ÞÕã  ÙÕëÚïà  Úãí×Þî  ÙØÚÖçÙ  ïÚíìÞÞïÙÙÚ  âÞåãÛ  ïÚÜÚáÖ  ÖÚàÞçã  ìÛåÙ  ,ïíîÚÕãÙ  äàÚ  äÚÞîÞíÙ  ä
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   .ÚïãìÙá âÞåãÛÙ ïÚÜÚáÖ âÛÞãÙ âÚØÞìÖ ïÞíÚÖÞëÙ ïáçÚïÙ  èÞçæ24 )Ö(  Þà  èÞæÚã    Þà  ïÚÕíÚÙá  ßíÚëá

  .ïçëÖãÙ ÙíÖÜÙ ïØãç ïÕ áÖìá ïÚíçÞÙ ØÞìé ÙåéÞ Õ äÝì èÞçæÖ âÞíÚãÕÙ âÞáÚìÞîÙ ïáÞìî    èÞçæ24  

 ,)×( á ÞØà âÞìÞéæã 'Õ äÝì èÞçæÖ âÞíÚãÕÙ âÞáÚìÞîÙ Þà çÖÚìíïÞÙ äïÞ ÙìïçÙ ÚÕ ÙïÞíà . 

  èÞçæ Þé áç40  )Õ(  ,  èØçÚã ÞåÚÞÜ ïÞïîï âÛÞãÖ íÖÚØã íîÕà Þà çÚÖìá çëÚã"  äïÞá ïÚíçÞÙ ØÞìé ÖÚíÞæ

  èÞçæÖ  âÞÞÚåãÙ  âÞáÚìÞîÙ  ááà  ïÕ  áìîî  íÜÕá  ìí  ÙîçÞÞ  í×ÚÖ  êç  ÚÕ  ä×Úã  äáÞÕá  ÙïÞíà  äÚÞîÞí26  

ïá ÙØçÚÚÙ áî ÞÚîÞíÙ ïÚîí âç âÚÕÞïÖÚ ,ÚãîíÞÞî âÞØÜÚÞã âÞãçÝãÚÚÞãÚÕá ïÚÞïî"ï    èÞçæá ÙåÚÚàÙ(

24-  )ã"ÜÙ ,íÚìãÖ ïÚçÝÙ  .  'æ Þé áç40,)Ö(    Þà çëÚã  'æ Þéá âÞáÚìÞîÙ ïáÞìî ïçÖ24  ïÚíçÞÙ ØÞìé áç ,

àåãÙÚ íëÚÕÙ Øíîã âç êçÞÞïÙá .ÞÕíÜÕÙ ØíîãÙ áî á" 

 :äÞØÚ çÖÝ âØÕ ëÚéçÙ 

ÞçæÙ  ïÚçãîãâÞíÚãÕÙ  âÞé    ïÚíçÞÙ  ØÞìé  áî  ÚÞïÚÞÚàãæ  ïíëÙ  ÕÞÙáî  äéÚÕÖ  ïÕ  çëÖá  Úá  íîéÕÞ  Õ

  .ìÚÜÖ íØ×ÚãÙ ÚØÞìéï ïÕ ÕáãáÚ ÚïØÚÖç 

1. ëÚéçÞÙ ØÞèé ëÚÞÚàãæÖ ëÞëØÞã Õá ÙçÞ×é:    

  íÖæÙÙ ÞíÖØÖ  èÞçæá24  äÞÚëã    äÚÛÞÕ ÕÞÙ äÚìÞïÖ ÙíÝãÙ Þà"  äÞÖá âÞëç áç ÙíÞãîá æíÝåÞÕÙ äÞÖ

îï  âÛÞã  ïãìÙ  ïÖÚÝá  âÞëç  ïïÞíàÖ  ßíÚëÙ èØçÚã  ÞåÚÞÜ  ïÞï"  Úìîá  ØÞìéÙ  áç  ßà  âîáÚ  â×  á

.äÚÞîÞíÙ  äïã  ÞÕã  âí×Þî  ìÛåÙÚ  ïÞïîïÙ  ïãìÙá  âÞç×ÚåÙ  âÞáÚìÞî  äÞØÚ  çÖÝ  âØÕ  ïØãçá  

Ùá ÚØçÚå ïÚîØÜÙ ïÚáÖ×ÙÙ ÞáÙá ÞØà âÙÖ îÞÚ ÙÖÞÖæÙ äÚÖîÜ áç ïÞïîï ÞãÛÞã âç ÖÞÝ  áç âÞãÞÕ ß

.âÞáìÕ íÖîã áî  ÙéÚìïÖ ØÚÜÞÞÖ  ,ïÚåáÞÕÙ áç  ä×Ùá  ÚØÞìéïî ,ïÚíçÞÙ  ØÞìé    íîéÕá  îÞ  á  ØÞìé

 ÚíçÞÙ  äÞÕÚ ÚØÞìéï ïÕ Õáãá ï  ÚÞáç áÞÝÙáÜ  ,ßàá íÖçã !âÞÞïÞïîï âÞáÚìÞî áÚìîá ÙÖÚ  íÖà âÚÞà

  âÞãÞÞì  ïÚíçÞÙ ïØÚìéÖ  ,äÚÛÞÕ ÞåÚå×åãäÚ×à  êçÙ ïìïçÙ .    ïÕ Öíçá îÞ ,Ø"ÝÕ ïØãçá  ïÚíçÞÙ ØÞìé

  ,äÚåàïÙ ßÞáÙ ïÞîÕíÖ  çÚåãá ßàÚ  ßîãÙÖ âÞÖÚàÞçäÚåàïÙ ßÞáÙ  .ÚÙÛ ,äÚ×íÕÙ ïØãçá    îÞî äÚìÞïÙ

  ïÚíçÞÙ ØÞìé áî ÚÖÚáÞî ïÕ ÖÞÞÜáÚ ÚïÚîçá  íÖà  áî âÚØÞì çÚåãá áàÚÞ ßà ,äÚåàïÙ ßÞáÙ ïÞîÕíÖ

  .ÚïçØ ïÚÚÜá âÕïÙÖ ïÚåáÞÕÙ áç Ùå×Ùá ïãÕÚï ÙÞÙï Õáî ÙéÚáÜ  ,íÚãÕá ØÚ×ÞåÖ  âÞéÞçæÙ  âåÞÕ

ÚãÙ ßíçÙ Þåé áç ÞïÞïîïÙ æíÝåÞÕÙ ïÕ âÞéÞØçã ÕáÕ ,âÞåÚîÙ âÞæíÝåÞÕÙ äÞÖ âÞåÛÕã  ØãÚçî ä×

  .ïÚíçÞÙ ïØÚìé æÞæÖÖ 

  íÖÚØãÙáî  ÙîáÜÙÖ    ,ÙéÚéë  êíÕÖ  ïÕÛÚ  ,ïÞïîï  áî  âÞÝìÞÚíéá  æÜÞÖ  ïÚíçÞÙ  ØÞìé  ïÚàãæ

  ÞïáÖ ÕÚÙ ÙÛ èÞçæ .Þåî Øëã âÞìÚíÞ âÞÜÝîÚ áë íæÚÜãÚ ,ØÜÕ Øëã ïÚããÜïÙã âÚÞà íÖà ïáÖÚæî

 íÚÜÕÙ ÚÞá×í áç ØÚãçÞ ïÚÕáìÜÙ íî â× Þà ïÚÚìá îÞî ,ÙìØëÙ íæÜÚ äÛÚÕã .ÚáÝÖá ÞØà ïÚÞ 

2. ÙéÚæÖ ÕáÚ ëÞåàëÙ ÙéêÚÕ âéÝÖ äëåÞÙá ßÞéç ëÚéçÞÙ ØÞèé éÚêÞÕ:    'æ äÚîá Þé áç24  ØÜÕ )Õ(

áÚìîá ïÚíçÞÙ ØÞìé áçî âÞáÚìÞîÙã,ÞåÚÞÜ ïÞïîï âÛÞãá æÜÞÞïÙÖ ,    ÕÚÙ"  ïÕ âîÞÞá ïÚíîéÕ

  ïÞåàïá  âÕïÙÖ  âÛÞãÙ  ïãìÙïíîÚÕãÙ  âáÚÕ  ."  äïåÞÙá  ÖÞÞÜ  ïÚíçÞÙ  ØÞìé  íÚîÞÕ  íÚîÞÕà

ã  .ïÚíçÞÙ ØÞìéã íÚîÞÕÙ ïáÖì âíÝÖ ïÞåàï ØÞìéÙá äïÞå Õá ,Þíì .ïÞåàïÙ íÚîÞÕ âíÝÖ âÞØì 

 èÞçæ31-  ëçÞÖèÚÞÜ ëÞëêë ÞãÛÞãåâÞéØçÚã âÞÞ 

  èÞçæ Þé  áç31  Þà  ìÚÜÖ çÚÖìá" çëÚã ,ïÚÕíÚÙá  "  ÞãÛÞã ßÚïã ,çÖìï ,íëÚÕÙ íî ïçëÙ Þéá  ,ÙáîããÙ

ÞÞåÚÞÜ ïÞïîï ÞãÛÞã Ùíîç Øç ,âÞÞåÚÞÜÙ ïÞïîïÙâÞéØçÚã â "   âÞÝíÚéãÙ âÞåÞÞéÕãÙ áà ïÕ ÚãÞÞìÞ íîÕ
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 Õ âÞåÝì âÞéÞçæÖ-  âÛÞã ïã×ÚØà ,Ø"  "ÖÜíå èìÞÙÖ ÙÞÞæÚáàÚÕ ,îãîá âÞíÚãÕ ÚÞíëÚïî ÚÕ ,îãîá ÞÚéëÙ

  ÚÕ âÛÞã  " íîÕ  íÚìÞÞ ÚÕ ,âÞÞïÚçãîã âÞÖÚàÞç ÚÕ ,ÚãÚØÞìÖ ,íïÚÞ ÚÕ ØÜÕ ,âÞÞïÚçãîã âÞãæÜ âÞÞÚéë

ÞÕîÚåÖ ÞïÚçãîã ïÚÞÚáçÚçÖìåî â âåÞÞåçÖ âÞíØæÙ ÙÛ ìíéÖ  ." 

 :äÞØÚ çÖÝ âØÕ ëÚéçÙ 

1. ëÚéÚéÖ  ÕáÚ  ëÚãÚãç  èÞçæÙ  ëÚÕéÚÙ:     Õá  ßà  .âÞíÚíÖ  âåÞÕÚ  âÞãÚãç  âÞíØ×ÚãÙ  âÞåÚÞíÝÞíìÙ

."ÞïÚçãîã âæÜ/ÖÚàÞç" ÚÙãÚ "ÖÜí íÚÖÞë" ,"èÚÜØ ßíÚë" áî ÙíØ×ÙÙ ÞÙãÚ íÞØ×ã Þã ÙíÚíÖ 

2.    "âæÜ" ëéØ×Ù  "ÖÚàÞç" ÚÕèÚç  ßéØ ëÚÞÙá ÙéÚãÕ Õá  ÙåãÞÙã ëÞëØÖÚç  ëÞëêë ëØãçÙá ëé

ÙÕáãÚ   :  "âæÜ" áî ÙíØ×ÙÖ îãïîÙá äÞÕ ,íÚÖÞëÙ ïÚÕÞíÖÚ ÙÖÞÖæ ÞÕîÚåÖ ØÜÚÞãÖ  "ÖÚàÞç" ÚÕ

à  ßíØÖ ßíÚëÙ áÚÝÞÖá  ïÞïØÖÚç ïÞïîï ïØãçÙÙÕáãÚ ÙåãÞÙã  âÞãÞÕïãÙ ïÚØæÚãÖ ÙÖ äÚÞØÚ  ,

  Ùáîãã  ïÝáÜÙÖ  ,áîãá  ßà  .ÙÝáÜÙ  ïáÖì  âîá202  æã  ïáéàÙ"  ÝìÞÚíé  íØ×ÚÙ  "èÚÜÙ  ïáÞ

  ÙîÞ×Ùî  ííçÖ  âáÚÕ  ,èØçÚã  ÞãÚÕá  ïÞïîï  ÝìÞÚíéàØ"ÝÕ  ïÝáÜÙ  Ø×åà  ïí×æãÖ    èÚÜáÚÙ

  Þà  äçÝå  ,ÚåÞÞåçÖ  ÚåÜÖå  Õáî  â×ÙÚ  ÞæÞæÖ  çØÞã  ÙØÞÖ  ÙÞÙ  Õáî  â×Ù  ÙáÖìïÙ  èÚÜáÚÙ  ïÝáÜÙ

ïÚãÞÕïã  ïÚéÚáÜ.    ïåçÝáØ"ÝÕ    ïÞåç×Úé  ïÚÜé  ÙÝáÜÙ  ïáÖìá  áÞÖÚï  ,íæÜÙ  çØÞãÙ  ïãáîÙ

 ÙÖÞÖæá   ïÞéÚÜÙ  áÚÙÞîãïîãáÚ ïÞïîïá áÞçÚï èÕÚ íÚÖÞë  äÚàå ïÞïÚÙã äÚàåî â×Ù .  ïÕ íÞØ×Ùá

áçÖà ÝìÞÚíéÙ  ïÞïîï ïÚÖÞîÜ  ,"âÞãæÜ" âÞÜåÚãÖ îãïîÙá äïÞå Õá    "âÞÖÚàÞç" ÚÕ  èÚìçá ÞØà

  çëÖá  Õá  ÚÕâÞåÚïåÙ  èÚæÞÕ  ßÞáÙï  ßàá  âÞãÞÕïãÙ  ïÚØæÚãÖ  âÙÖ  äÚØáÚ  ,  âÞåÚïå  ØÜÚÞãÖ

âÞÞïÖÞÖæ ,  .ÙàáÙà   

 èÞçæ35 )Õ(-  êçé 

Þçæ Þé áçè  35,    âÚÞà íØ×ÚãÙ "íÞÖæ ÞïáÖ îçí ïíØ×Ùã ÙÚÖ×Ù "îçíá ÞÖíÞãÙ æáéãÙ" ïÕ íÞØ×Ùá çëÚã

 ä"îï ,)íÞÖæ ÞïáÖ îçí( âÞç×éã ïçÞåãá ïÚåìïÖ-1990  ,èØçÚã ÞåÚÞÜ ïÞïîï âÛÞã âÚØÞì ßíÚëá ,íîéÕáÚ ,

 .ÚáÕ âÞéÞçæÖ íÚãÕá âÕïÙÖ ,íïÚãÙ îçíÙ èíã Ù×ÞíÜ 

 :äÞØÚ çÖÝ âØÕ ëÚéçÙ 

1. Ù  Ù×ÞéÜÙ äÚå×åãáÚéà  :äÛÚÕã ÚåÞÕ  çÖèåê     ïÚçëÚãÙ  ïÚÕíÚÙÖïÚÕíÚÙ  íéæã ÚçÖìå    ïÚíîéÕãî

  áç èÞæÚÙá ïíîéÕã ÙÕíÚÙ áà ,Þíì( ïÚíÖÝëã ïÚÕíÚÙÖ íÖÚØã .ìÚÜÖ çÚÖìÙ îçíÙ èæã Ù×ÞíÜ

  íØ×ÚÙî èæÙ ,ïÞîÕí .íïÚãÙ îçíÙ èæ ïÕ íÚçÞî äÞÕá ïÚáÞØ×ã ïÚÕíÚÙÙ ßàÚ )ïãØÚìÙ ÙÕíÚÙÙ

 "à ïÚÕíÚÙÖã  æáé  èæã ÙÚÖ×à îÕíã íØ×Úãî æáéã ÕÚÙ "îçíá ÞÖíÞãÙ  .âÚÞà ìÚÜÖ çÚÖìÙ îçíÙ

  èÞçæ ïÚÕíÚÙ ,ïÞåî35)×(  .ÞÖíÞãÙ îçíÙ æáéãã ïéæÚå Ù×ÞíÜ ïÚíîéÕã    äÚ×à èÞçæ âÞíîÕã âíÝÖ

  ,èÞçæÙ âÚîÞÞã ÙÕëÚïà ïÞïÚÕÞíÖ ÙçÞ×éá îîÜ äÞÕî ÕØÚÚáÚ ïÞïÚÕÞíÖ ÙìÞØÖ çëÖá ßíÚë îÞ ,ÙÛ

 ïÕ ×ÞëÙá äÖÚãàÚ.íÚãÕà Ù×ÞíÜ íîÕá äÞÕ ïÕÛ Õáá .íÚÖÞëá ÙìÞØÖÙ ÞÕëãã 

2. ëÞëÞÞçÖ  ÙéØ×Ù  ÕÞÙ  "âÚèã  ëÖéèÖ  ÞÚçãÙ  âØÕá  çÞééãÙ  êçé"  ÙéØ×ÙÙ:    èÞçæÖ35    ïíØ×ÙÖ

  ÚÕ  âÚìã  ïÖíìÖ  âØÕá  çÞíéÙá  ÞÚîç  ÚÕ  çÞíéãÙ  îçí"  ÚîÚíé  Þà  Öïàå  "îçíá  ÞÖíÞãÙ  æáéãÙ"

éÖ  "ÙáÕã  ØÜÕ  äÞÖã  ÙÚÖ×Ù  ÕÚÙ  ÚæáéãÚ  âÞÖîÚ  âÞíÖÚçá  äïÞå  Þà  çëÚã  âÞÞíîéÕÙ  âÞíìãÙ  ÝÚí

  Ö  ïÚáçá  ÙÞÙÞ20  ÚÕ  ÙåÖãÙ äÚ×ÞãÖ  ÖîÜïÙÖ îçíÙã ÙÚÖ×  ,âÚÞÙ  ïÚçîÖ  íïÚãÙ  áçã âÞáÖÞëØ  )!(

  èÞæÚÙá5    âÞÚæã  íïÕÖ  ßíç  ÙÚÚî  Þïçî  çÖíÙ  çìíÙ  æáéã  áçã  âÞáÖÞëØ–    ïÚÞÚíîéÕ  ÚáÕ  áà

 çëÚãÙ áç ïÚéæÚåÙ èÞçæ35.)×( 
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3. î  ÙíØ×ÙÙ  áç  ÙàáîÙÙ  Ùã  ÙáÕîÙ  ÙáÚç  âÚÞà  íØ×ÚãÙ  "íÞÖæ  ÞïáÖ  îçí"  á  ïçÞåãá  ïÚåìïÖ

âÞç×éã  .çÞíéÞ ÕìÚÚØ ÚÕá áÖÕ "çÞíéÙá ÞÚîçî îçí ìí" ÕÚÙ "íÞÖæ ÞïáÖ îçí"î äçÝå ,ÙíÚÕàá .

çÖìå ÞØàÖ Õá .íÚÖÞëÙ ïÚÕÞíÖÖ ÙçÞ×éá äÚàÞæ âÕ Þà ïÚÜÚå áî äÞÞåç ìí ÚåÞÕ îçí âÚÙÞÛÚ    ïÚåìïÙ

  îçí  ïÚááÚÜãÙ  ïÚØÚÖç  ïÚíîéÕãÙ  ,ïÚãÞÞìÙ  ,âÞãÞÚæã  âÞéæ  ØçâÙá  íÖçãî    íÖá  îçíÙ  ßéÚÙ

  äéÚÕÖ  Ù×ÞíÜ  íîéÕá äÞÕ  ,ßàÞéá  .ÙçÞ×éçëÚãÙ  ,îíØåÙ  Þéá  ïÚÞïØÚìå  ïÚ×ÞíÜ  íîéÕá çëÚã  ÕáÕ ,

.Þãçé  ØÜ äéÚÕÖ âÞÚæã Þáà  ïáçéÙ ÚÕ âÛÞãÙ íïÕ áÕ âÞØÖà âÞáà ïáÖÚÙ ,Õã×ÚØá Úãà    íÚãÕàÚ

  èÚíÞë  íÜÕá  ìí  çëÚã  ïÚÞÙá  áÚàÞ  ÙÛ  èÞçæ  â×  ,áÞçá  Þà  ïíîÕãÙ  ïàãæÚã  ïÞïÚÕÞíÖ  ïçØ  ïÚÚÜ

 .íÚÖÞëÙ ïÚÕÞíÖá Ùåàæ ÙÚÚÙï Õá ÚïáçéÙ 

 èÞçæ38  "âÞÞáÙåã ÙèæéÙ ÞÚÚç" 

  èÞçæ  Þé  áç38,)Õ(    ÕáÕ  ÞáÙåã  ÙìæéÙ  Úë  äïÞá  ÚáàÚÞ  Õá  ÙØçÚ  æØåÙã  ÚÕ  ïÞãÚìã  ÙØçÚ  í"ÚÞ  Þà  çëÚã

  ,èæÚåÖ  .ÙéÞàÕá  ïÞëíÕÙ  ÙØÞÜÞÙ  áÙåã  ïãàæÙÖÞçæ  Þé  áç  è38)Ö(-)×(,   ë  ÚÕëÚÙî  âÞÞáÙåã  ÙìæéÙ  ÞÚÚ

  â× ÕáÕ æ"å×Ùá ØíîãÙ á"àåã íÚîÞÕÖ ìí Õá ÚÕëÚÞ äÚÞìÞåÙ ïíÞãî ìÚÜÚ âÞç×éã ïçÞåãá ìÚÜÙ ÜÚàã

âç ïÚëçÞÞïÙ íÜÕá  .ÚëÙ ïÕëÚï ïîìÖïã ÚÞÖ×á íîÕ âÛÞãÙ áç ÞÕíÜÕÙî ØíîãÙ áî á"àåãÙ    íØæÙ

  çÖìå ÙãÚØ  èÞçæÖ30(Ø)  í ìÚÜ ÜÚàã ÞáÙåã ÙìæéÙ Úë ÚÞéá ïÚÕíÚÙáìí äïåÞÞ ,âÞìæç ÞÚîÞ    áî íÚîÞÕÖ

 ÙØçÚÚÙ×îÙÙ  .)ïÚ 

 :äÞØÚ çÖÝ âØÕ ëÚéçÙ 

1. ÙêÚåÕ  ÙçÞ×é    ÙçÞ×é  ,ëãÞÞèÙ ÙèÞèÜÖâÞå×Úã  âÞàéçÖ    ÙÛ  ááàÖÚ  ÙÖ ÞØéÝã ,âÞÞëÖÞÖæ âÞàéç

:ØÚçÚ ÜÞéÚ êçé  

íîá  ïíîéÕã  áÞçá  ÙåÞÚëî  ÙìÞìÜÙ    Úë  ÕÞëÚÙá  )á"àåãÙ  ïã×ÚØà  ßãæÚÙî  ØÖÚç  ÚÕ(  ÞÝåÚÚáíÙ

  ØãÚçî ÙÛ  ÕÚÙÚ  íÚíÖ  ÕÚÙ ä×ÚãÙ ßíçÙ .ìÚÜÙ æÞæÖÖ ØãÚçÙ ä×ÚãÙ ßíçÙ áç ä×Ùá  ïåã  áç ÞáÙåã

  ,äÚÞìÞåÙ ïíÞãî ìÚÜÚ âÞç×éã ïçÞåãá ìÚÜÖ ,áîãá ßà .ÞáÙåãÙ ÚëÙ ïÕëÚÙá íîÙ ïÝáÜÙ æÞæÖÖ

 " âÕ ÞáÙåã Úë ÕÞëÚÙá æ"å×Ùá íîÙ ßãæÚãåâÞíÞÖæ ÞïáÖ ÚÕ âÞìÛÜ ÜÞí ÚÕ îçí âí×"    áîãá ÚÕ

"  ÚÖî  ÖëãÖÝÚí×  ÚÕ  äÞÞåÖ  ïáÚæé  ,ïáÚæé  ÚàáîÚÙÕÞÖíÙ  ïÚîí  ÙàáàÚá  ÚÕ  Öàí  ïÚâ  ØÚ×ÞåÖ  ,"

  .ÙãÕïÙÖ ,ìÚÜÙ ïÚÕíÚÙá 

  ÚëÙ  ÕëÚÞ  ÚØ×åàî  âÛÞãÙî  íÜÕãä×ÚãÙ  ßíçÖ  ç×Úé  ÜíàÙÖ    áç  ÞÕíÜÕÙ  ØíîãÙ  á"àåãî  íÜÕãÚ

  âÛÞãÙãÙ ïÕ âØìá ÙëÚí ÞÕØÚÚÖ)âÞÞïÖÞÖæ âÞàíçÖ ÙçÞ×é äÚÖîÜ áç â×( âÛÞ  –     ,çëÚãÙ äÚìÞïÙ

  îìÖãî  áÞÖ×Ùá ïÚÜéÙ áàá ÚÕ èÞéàÙááç ÞÕíÜÕÙî ØíîãÙ áî á"àåãÙ áÕ â× âÞÚÚëÙ ïÕëÚÙ ïÕ  

 ïîìÖã ÕÞÙ âÙÞáç âÞå×ÚãÙ âÞàíçÖ  â× ßà áîÖÚ ÙìÞìÜÙ áî ïÚÞÖÞÝìéÕÖ ç×éÞ ÜíàÙÖ ,âÛÞãÙ

   .íÚãîá 

ÝåÞÕÙ ïÕ ÖÞëã èÞçæÙ ,íãÚáà  ïÚÕÞíÖ áç ÙíÞãî Úãà âÞÞæÞæÖ âÞàíç áçã âÛÞãÙ ïãìÙ áî æí

  âÞáÚìÞî áÚìîá âÛÞãÙ âÛÚÞã Ùéëã äÞØÚ çÖÝ âØÕ äÞÕ .âÞÞìÙ ìÚÜá âÕïÙÖ ïÚáÞçé ÚÕ íÚÖÞëÙ

  ,âÞíÜÕ Ùáîãã ÞØíîã áî Ùå×ÙÙ ïáÚàÞÖ ÙçÞ×é íÞïÙá äÞÕ ßÕ ÚáÕÙ áî  áç ØÚçÚ ïÚÞãÚìã ïÚÞÚîí

   .äÞìï áÙåãÚ íÚÖÞëÙ ïÚÕÞíÖ 
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 " דום תשתיות לאומיות )חלק ב'("חוק לקי_תזכיר חוק: פרק

 

 המוצע, הצורך בו ועיקריו":התייחסות לסעיף ב' "מטרת החוק 

ש" ומציין  פותח  זה  והחשובות  סעיף  המורכבות  מהמשימות  אחת  היא  בישראל  תשתית  מיזמי  הקמת 

ין רמת התשתיות לרמת הפריון  במשק הישראלי, בין היתר, על רקע מחקרים שונים המעידים על קשר ב

"קבמש כי  מצוין  בהמשך  מיד  המורכבות  "  לאור  היתר  בין  בתשתיות  ממחסור  סובלת  ישראל  מדינת 

על מנת לייצר רמת תשתיות נאותה בישראל, אשר  ". בהתייחס לחסמים מציין הסעיף " והקושי שבהקמתם

ה ביעדי יצור חשמל מאנרגיה  צפויה להפחית את הגודש, להבטיח את אספקת המים והחשמל )תוך עמיד 

מוצע  מתחד התושבים,  של  החיים  רמת  על  המשפיעות  וחברתיות  כלכליות  תועלות  השגת  ולאפשר  שת( 

כיום   הקיימים  הקשיים  על  יקלו  אשר  תיקונים  נוספים,  לחוקים  העקיפים  ובתיקונים  בחוק,  לקבוע 

עוד מצוין  בהקמת תשתיות   . זה של התזכיר מצטרף לחלק הראשו"  תזכיר החוק לקידום  כי חלק  ן של  

 .  1.3.2023לאומיות אשר התפרסם ביום  תשתיות

 הערות אדם טבע ודין: 

על פניו מדובר במהלך חיובי שמבקש ליתן מענה לחסמים בתחומים שונים אשר מעכבים או מונעים את  

קשות   פוגע   תזכיר החוק המוצעקידום התשתיות המבוקשות. יחד עם זאת, כפי שיובהר להלן בהרחבה,  

ובכל בסיסיים  מנהליים  ומעודכנתבעקרונות  מהימנה  עובדתית  תשתית  בסיס  על  החלטה  קבלת  זה   ;ל 

החלטה ובפרט  קבלת  הרלוונטיים  העניין  בעלי  קולות  את  ומשקפת  שמערבת  החלטה  קבלת  מאוזנת; 

 לפגוע פגיעה קשה בבריאות הציבור ובסביבה.   תזכירי חוק אלו עלולים . בנוסף, הציבור

המתבקשתהראש   השאלה הוראות  ונה  גובשו  בסיסו  שעל  המידע  מהו  המוצע  היא  החוק  עולה  .  תזכיר 

לפיההשאלה   השורה  נכתבה  נתונים  אלו  בסיס  היתר  "  על  בין  בתשתיות  ממחסור  סובלת  ישראל  מדינת 

האם נעשתה עבודה שבודקת וממפה את אותם חסמים שגורמים  ,  "לאור המורכבות והקושי שבהקמתם

אותם   הלעיכוב  השאלה  עולה  עוד  בהתאם.  פתרונות  מציעה  זו  עבודה  והאם  תשתית  מלבד  מיזמי  אם 

הנובע  חסמים  כגון:  אחרים  חסמים  גם  זוהו  לא  הבירוקרטיים,  חסמים  החסמים  תקציב,  מהיעדר  ים 

התשתיות  משרדי הממשלה השונים וכן  הנובעים מהיעדר כוח אדם וחסמים הנובעים מהעדר תיאום בין  

 השונות.  

לאט"ד    טרום לשינויי ההליכים המוצעים בחוק זה.  לא בוצעה עבודה שכזוארגון אדם טבע ודין    להערכת

  בפני קידום מהיר יותר של בנייה למגורים, אולם לא בכך   בנוגע לחסמים  הוצא דוח  2011    ידוע כי בשנת

אין להם    ם בין משרדי ממשלה או בין גופי התשתיות וחסמים שצוינו בעבר כמו העדר תא   עסקינן. אולם,

עים בחוק זה, בדגש על קיצור או ביטול הליכי תכנון, שהם השומרים על  ולא כלום לחלק מהשינויים המוצ

שוב בדיקה בנוגע לחסמים    לו בוצעהסביר להניח כי  אות הציבור והגנת הסביבה.  בריתקינות המיזמים ועל  

)המונעים את קידומן המהיר יותר של תשתיות חיונית הנושאים  לפחות ביחס לחלק מ, היא היתה מגלה 

המוצע  שההוראות   החוק  באינטרסים  תזכיר  שאת  ביתר  פוגעות  ההוראות  כי  אליהם(  מתייחסות 

וצי מזערי  סביבתיים  באופן  נפגע  היותר  לכל  או  נפגע  לא  כלל  בשעה שהאינטרס התשתיתי  וזאת  בוריים, 

   . ומידתי
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ס'   ויצירת סיכון לציבור ולסביבה הוא  אחת הדוגמאות הבולטות לנקיטת צעדים בלתי מתאימים לחסמים

  לדון ולאשר   ריג מסמכותה של הולחוףמבקש להחש ה לתזכיר החוק לקידום תשתיות לאומיות )פרק ב'(  6

במטרה    , ככל הנראה,זאת  -תכנית מתאר ארצית מפורטת לתשתית לאומיתתכנית לתשתית לאומית או  

שלדיונים    אלא .  ן אשר לפי הנטען מתרחשים היוםלצמצם את משך זמני התכנון ולמנוע כפל בהליכי תכנו

בועדות תכנון אחרות שהוא הערך   ביטוי  לידי  יכול לבוא  ערך שלא  יש  של שמירת הסביבה  בפני הולחוף 

בעת קבלת    הולחוף ממילא נדרשת לשקול במסגרת שיקוליהבכל מקרה,  ונדירה למען הציבור.  ההחופית  

. בנוסף, בחלוף עשרים  דיון שלא ניתן לייתר אותו  בפניה הוא  כך שהדיון  –  גם שיקולים תכנוניים  החלטה

, נדונו בולחוף תכניות מתאר ארצית מפורטות  2004שנה מאז נחקק חוק שמירת הסביבה החופית, בשנת  

את   אישרה  הולחוף  לאומיות.  לתשתיות  רבות  ותכניות  לאומיות  לתנאים    כל לתשתיות  בכפוף  התכניות, 

 שקבעה.  

עש במשך  ועוד,  שחלפוזאת  השנים  הולחוף  זמא  רים  החלטת  הקמת  על  ערר  הוגש  לא  מעולם    הוועדה, 

תכנית תשתית לאומית, וזאת למעט מקרה אחד מהעת האחרונה שבה הוגש ערר על החלטת הולחוף  לאשר 

תת"ל   את  שפיים65לאשר  הרכבת  מסילת  )הכפלת  זהה(.חיפ-א  בודד  במצב    ,כיצד  ממחיש  מקרה  כבר 

התשת  ,הנוכחי ומקבלים    םיתייהשיקולים  נשקלים  מכאן,  כבר  התכנון.  ועדות  בהחלטות  נכבד  משקל 

יסיאחרות  מוצעות  שההוראות   והגדלת  יאולי  המשק  להאצת  יתרמו  אשר  תשתית  מיזמי  בקידום  עו 

נישול הולחוף מסמכויותיה עת מדובר בתכניות תשתיות  -ם השגת מטרה זו  הפריון, אך הדרך שאומצה לש

הסביבתיים, ותוביל לתוצאה שאינה מאוזנת,  החברתיים ו  ט את השיקולים  תרמוס באופן מוחל   -כאמור

את עררה על החלטת הולחוף משום    ההגיש  אט"דא,  65ושבסופו של יום פוגעת בציבור קשות. בעניין תת"ל  

,  הולחוף התקבלה הגם שלא היה בידה מידע בסיסי והגם שלא נבחנו חלופות מתאימות  שלטענתה החלטת 

להועיל לשימוש  שיכולות  מבחינת    הן  והן  הציבורית  התחבורה  למשתמשי  הן  החופית,  בסביבה  הציבור 

ברי, שגם אם הערר מוביל לעיכוב מסוים באישור התכנית, הפתרון הנכון לזירוז    הסיכון בתכנית הנוכחית.

שיסיעו בעריכת    אלא הוספת כוח אדם ותקציביםהערר,    ההליך הוא לא ביטול הדיון בוולחוף או בוועדת

 מבעוד מועד.  לבחירת החלופה המיטבית ביותר, גם מבחינה סביבתית, הבדיקות הנדרשות

זו  מכאן,   ב  -בדוגמא  הכלולה  להצעה  ה הבסיס  יותר  תזכיר  תדון  לא  הולחוף  כי  תשתית  יות  כנבתחוק, 

לאומית או תכניות מתאר ארציות מפורטות לתשתית אינה מבוססת על נתונים  ומתעלמת מהתרומה של  

 לתכניות אלו. הולחוף 

 כאמור, זוהי דוגמא בלבד. 

ש הנוספות,  לאומית,  הסוגיות  תשתית  אישור  על  "להקל"  שנועדו  שנראות  בהצעות  נוגעות  להלן,  יפורטו 

העיקריות שבהן הן ביטול  אולם, למעשה, עלולות להכביד על מימושן או לפגוע בעתיד בציבור ובסביבה.  

חוות דעתו של פקיד    התניית בי החלטת המועצה הארצית,  ב לג   6האפשרות להגשת ערר או שימוש בסעיף  

 יזמי התשתית לגביה ועוד.   התייעצות עםב היערות

, הביאה  ואת תזכירי החוק בענייננו  לסיכום, על פניו נראה שהחופזה המאפיינת את הכנת חוק ההסדרים

חוק היות    לתזכירי  מועילים.  מאשר  פוגעים  יותר  טווחששהם  ארוכי  בשינויים  ניתן    ישוודא ,  מדובר  לא 

ם לצורך מימוש תקציב שנתי )או דו שנתי( ספציפי כלשהו, הרי שעצם הכללת הסדרים  לאמר כי הם נחוצי

 מוצעים אלה בהצעת חוק עמוסה המאושרת בפרק זמן קצר היא בלתי סבירה. 

 בתזכיר החוק הספציפי: למען הסדר הטוב, להלן פירוט הערותינו לפי סעיפי הוראות 
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 ( 6)סעיף  בנייהתכנון והתיקון חוק ה

 

 חסות ליועצים הסביבתיים:התיי

שבתוך  מוצע לקבוע כי חוק התכנון והבנייה יתוקן כך    )הוראות מעבר(,  9(, וסעיף  6)-( ו2)6  יפים סע על פי  

על  ".  שאינו עובד מדינהחצי שנה ימונה למועצה הארצית ולוועדה המחוזית "יועץ סביבתי, אחד או יותר,  

סעיף   לקבוע    ( 14)6פי  י  כי   מוצע  לבדיהתסקיר  הסביבתי וגש  היועץ  סעיף  ה.  דלווע  קת  פי  מוצע    (5)6על 

למנות את היועץ הסביבתי של הוועדה לתשתיות לאומיות מתוך הרשימה שיקבע    תבוטל החובהלקבוע כי   

להגנת   שהמשרד  הוא  לתמ"א  ביחס  הקיים  במצב  כי  יובהר  הסביבה.  להגנת  השרה  בהסכמת  הפנים  שר 

ההנחיות את  שכותב  זה  הוא  ש  הסביבה  זה  הוא  התסקיר,  נערך  לתסקיר   נ שלפיהם  הדעת  חוות  את  ותן 

 והוא זה שרשאי לדרוש השלמות לתסקיר.  

 הערות אדם טבע ודין: 

יועצים סביבתיים פרטיים .1 בידי  ידע סביבתי רחב שאין  המשרד   :ליועצי המשרד להגנת הסביבה 

ידע סביבתי רב שנים במגוון רב של פרויקטים. אולם בעל  זה, למשרד    להגנת הסביבה  לידע  מעבר 

הס שייחודייבלהגנת  וכלים  ידע  גם  של    םיבה  שיקולים  זה  ובכלל  ממשלתי,  משרד  היותו  בשל  לו 

מדיניות סביבתית כוללת. בכלל זה נדרש המשרד להגנת הסביבה לשקול שיקולים רוחביים, שלאו  

מדינ פליטות,  הפחתת  של  מדיניות  לדוגמה  פרטיים,  יועצים  ידי  על  ישקלו  פיזור  דווקא  של  יות 

 של התחומים שפורטו.   ו כן, למשרד להגנת הסביבה ישנה יכולת ראייה כוללת מ. כוכדומה  מפגעים

פרטיים: .2 סביבתיים  יועצים  בידי  שאין  סמכות  הסביבה  להגנת  המשרד  יועצי  כדוגמת    ברשות 

עשות  רטי שלא יהיה בעל סמכות ללהבדיל מיועץ פ, זאת  תקינה בינלאומית  לאמץ ולהפעילהסמכות  

 כן.

הס .3 להגנת  המשרד  שעשויים  ביועצי  הפרטיים  מהיועצים  להבדיל  תלויים,  בלתי  יועצים  הם  יבה 

או ביחסי תלות מול מי ששוכר אותם: עניינים,  בניגוד  עובדי מדינה     להימצא  יועצי סביבה שהם 

  שעובדים במשרד להגנת הסביבה אמונים לשמור על האינטרס הסביבתי, לבחון אותו כראוי, וזאת

)ללא  לכדי שתונח התשתית העובדתית המ הגוף הרלוונטי בטרם קבלת ההחלטה  בפני  והנכונה  אה 

כאינטרס   הסביבתי  השיקול  את  שוקלת  שאינה  החלטה  תתקבל  דבר  של  בסופו  אם  בשאלה  תלות 

מנגד, יועץ סביבתי שאינו עובד מדינה שעובד במשרד להגנ"ס עלול להימצא בניגוד  ראשון במעלה(.  

בא  "נוח"עניינים  סביבתי  תסקיר  שיערוך  והמשרד    ופן  המקודמת  התכנית  עם  אחד  בקנה  שיעלה 

יועץשמקדם את ה אותו  של  שירותו  בתוך הרשימה  תכנית, שהזמין את  שנכללים  שליועצים  . הגם 

זכות" "נקודות  יותר  ישנם  המשרד  ידי  על  לניגוד    שאושרה  החשש  ברשימה,  נכללים  שאינם  מאלו 

 ור.  מד לעובד המשרד להגנת הסביבה כאעניינים קיים וזאת בניגו

 : לביטול חובת הגשת תשריטהתייחסות 

א יהיה צורך לצרף לתכנית ארצית  לש , מוצע לקבוע כי חוק התכנון והבנייה יתוקן כך (3)א()(3)6סעיף  פיעל 

 מפורטת לתשתיות לאומיות, תשריט של השטח שעליו היא חלה.   

 הערות אדם טבע ודין: 
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לפעמים קשה    לא ניתן לקבל החלטה בלעדיו:שפרד מהוראות התכנית  חלק בלתי נתשריט הוא   .1

תשריט   כידוע,  דיון!  לכלל  מגיעה  כזו  הצעה  כיצד  נפרד  להאמין  בלתי  חלק  הוא  תכנית  של 

מהתכנית שבו כלול מידע בסיסי וחיוני כמו ייעודי קרקע, קווי בניין וגובה, מיקום מדויק, ועוד.  

לא   הנתונים האלו,  נדרשים הם לקבל  דיוכלו חברי הוועדה לקבל את המיללא  ע הבסיסי שלפיו 

לצרף תשריט טרם   לאומיות מהצורך  מפורטות לתשתיות  תכניות ארציות  של  החלטה. ההחרגה 

ניתן יהיה להוציא היתרי בנייה,    שמכוחן  מפורטות היא בלתי מובנת הן נוכח כך שמדובר בתכניות  

בתכניות   שמדובר  כך  נוכח  משמעותי   תשתיות והן  השפעה  פוטנציאל  שבה    בעלות  הסביבה  על 

בלא תשריט, אין למעשה תכנון. ההליך התכנוני לכאורה יהיה בעצם סוג של  עוברת התשתית.   

יודעים מה בעצם הם מאשרים, והמתנגדים לתכנית לא ידעו למה  הצגה, שבו חברי הועדה לא 

 ך תכנוני תקין, או חושב שתכנון להתנגד. נראה שמי שהציע את הסעיף הזה לא מעוניין  בהלי

הוא מטרד, ורוצה לחזור לידי קדם בהם מה שהשליט מחליט לבנות זה מה שנבנה, וכל היתר לא  

 מעניין.  

 החופית: החרגת סמכותה של הועדה לשמירת הסביבה 

מוצע לקבוע כי חוק התכנון והבנייה יתוקן כך "שהוראות התוספת השנייה לא יחולו   ()ה(,3)6  יפיםסעעל פי 

 על היתר לפי תכנית לתשתית לאומית או לפי תכנית מתאר ארצית מפורטת לתשתיות לאומיות" .  

 הערות אדם טבע ודין: 

לפגיעה סביבתית קשה: .1 תוביל  הולחוף  בהה  החרגת  ועל  צעה שערומדובר  ניו  פ רייתית, מצד אחד, 

להגן  מטרה הראשונה המנויה בלשון חוק שמירת הסביבה החופית היא " נטולת הצדקה, מצד שני. ה 

על הסביבה החופית ואוצרות הטבע והמורשת שבה, לשקמם ולשמרם כמשאב בעל ערכים ייחודיים  

בהם פגיעה  האפשר  במידת  ולצמצם  למנוע  חוקק  כלומר".  וכן  החוק  שר,  הבנה  החוף  מתוך  צועת 

מצומצמת  תהישראלי  חופית  רצועה  תחליף  ,היא  לה  יותר    , שאין  רבה  לשמירה  ראויה  היא  ולכן 

אחרים. זה  בנוסף  ממרחבים  חוק  החופית  ייסד,  הסביבה  לשמירת  הוועדה  את  ועדה    נהשהי  ,גם 

החופית.   לרצועה  ספציפית  מומחיות  בעלת  למשל,  ייחודית  ב כך  החוק,  להוראות  וועדה  בהתאם 

נציג  שני  ב מכהנים  שהם  החופיתעים  הסביבה  בתחום  מומחיות  הסביבתיים  לי  שהשיקולים  הגם   .

בלעדיים,   שיקולים  הולחוף מסמכויותיהאינם  בתכניות תשתיות  ,נישול  באופן    , עת מדובר  תרמוס 

והמוחלט את השיקולים ה יום  סביבתייםציבוריים  של  ושבסופו  לתוצאה שאינה מאוזנת,  ותוביל   ,

בציבור  פוג יתובסביבה  עת  לא  קקשות. אם  כאלו  בתכניות  הדיון  בחינה    סמך על    ייערך בל השינוי, 

והוליסטית לקיים  ,מקצועית  ערכיה    שמבקשת  על  החופית,  הסביבה  על  להגנה  החוק  מטרת  את 

פרו עמדה  מתוך  אלא  במחיר  -הייחודיים,  גם  התשתיתית  התכנית  את  לאשר  שתבקש  תשתיתית, 

 נחוצה.   פגיעה סביבתית שאינה

ל  .2 נדרשת  ממילא  תכנוניים:ש הולחוף  שיקולים  שיקוליה  במסגרת  שיקולים    קול  מלבד  כידוע, 

נוספים   סביבתיים ושיקולים ציבוריים, הולחוף נדרשת לאזן בין מגוון רחב של שיקולים תכנוניים 

והבנייה, בח7אחרים, כדוגמת שיקולי תשתית. למעשה, סעיף   ר  )א( לתוספת השנייה לחוק התכנון 

ית, כשיקול שעל הולחוף לשקול במסגרת קבלת החלטה. הדבר אף  תלציין במפורש את  שיקולי התש

שר   שימנה  "נציג  הינו  הוועדה  מחברי  אחד  החוק  הוראות  פי  על  שכן  הוועדה,  בהרכב  מתבטא 

שוקלת   ממילא  הולחוף  שכן  מיותר,  בהוראות  המוצע  לומר, שהתיקון  רוצה  הלאומית".  התשתיות 
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ה. למעשה, בחלוף עשרים שנה מאז נחקק חוק  טת במסגרת שיקוליה בעת קבלת החלשיקולי תשתי

ת לתשתיות  ות מפורטו, עברו דרך הולחוף תכניות מתאר ארצי2004שמירת הסביבה החופית, בשנת  

התכניות,   את  אישרה  תמיד  הולחוף  המקרים,  בכל  רבות.  לאומיות  לתשתיות  ותכניות  לאומיות 

, מעולם לא הוגש ערר על החלטת  ות ועוד, במשך עשרים השנים שחלפבכפוף לשינויים מעטים. זא 

על   ערר  הוגש  שבו  למעט מקרה אחד מהעת האחרונה,  וזאת  תכנית תשתיתית,  הולחוף לאשר את 

  א.  במקרה זה נטען כי הוועדה אישרה את התכנית ללא תשתית65החלטת הולחוף לאשר את תת"ל  

החופית. זוהי דוגמא    או אף למנוע את הפגיעה בסביבה  עובדתית מלאה, שבעזרתה ניתן היה למזער

נוספת לעליונות השיקול התשתיתי כבר כיום בהחלטות הולחוף ומכאן להעדר הצורך בביטול הצורך  

 בהבאת תכניות התשתית בפני וועדה זו. 

הולחוף ממונה על תכנון,  לתשתיות לאומיות:    הלולחוף ראיה כוללת על המרחב החופי בניגוד לוועד .3

באח  תכנון,  על  ביקורת  המרחאו  מבחינת  ב ד  והן  הציבור  מבחינת  הן  בארץ,  ביותר  הרגישים  ים 

הסביבה. המרחב החופי נתון יותר מאחרים להשלכות השליליות של שינוי האקלים ולביקוש רב ע"י  

תשתית  ראיה כוללת לגבי מרחב זה, מה שנפקד מעניינם של הועדה ל  ישנה  הציבור. עקב כך, לולחוף 

ת. בוועדה זו ההסתכלות הינה נקודתית, פר פרויקט, ולכן  יי התשת ה את רוב מיזמית, המוביללאומ

ביקורת נדרש   ש ףנוס  גוף  תוך  י,  רחוק,  לטווח  יותר,  רחבה  בראיה  לבחון את התכנית המוצעת  וכל 

על הציבור ועל הסביבה    בלתי נדרשת הבאת האינטרס הציבורי, כלומר, מניעת ההשפעה השלילית  

   החופית.

 הצורך בדיון הנוסף במיזמי התשתית במסגרת הולחוף.  תלאור נימוקים אלו, אין לבטל א

 

 : טור מקבלת אישור/התייחסות של גורם מאשרפ

  יתר גם בניגוד לעמדתו של גורםמוצע לקבוע כי רשות הרישוי של הות"ל תוכל לתת ה  ו(,)(3) 6  יפיםסע על פי  

אשר או גורם שהתייחסותו נדרשת, וזאת במצב שבו התנאים שנקבעו על ידי אותו גורם עלולים להקשות  מ

 באופן בלתי סביר על מתן ההיתר.  

 הערות אדם טבע ודין:  

ה .1 לבדוק  מוסמכת  אינה  כעקרון,  רישוי,  והינה למעשה החוליירשות  רבים  בהליך  י בטים  האחרונה  ה 

כלל    וכולל את    י רשות הרישוי טרם מתן ההיתר אמור להיות שלםפנ אמור להיות בהתכנוני. המידע ש

התכנית "ג .  הבטי  למעשה  הינה  מבחינת  והרשות  ההיתר  תקינות  את  רק  לבדוק  שאמור  מבצע"  ף 

כלומר,שימושים ועוד,  תקנים  זכויות,  היא    ,  ההיבטיהבחינה  בלבד.ה  ם בחינת  האישורים     טכניים 

שור רשות הרישוי, הם אלו שמבטיחים את תקינות התכנית  איהתכנית, עוד בטרם הגיעה לים מנדרשש

ר המבוקש  הפטו  , עשהמ לובקרה של גופים חשובים אחרים כדוגמת המשרד להגנ"ס ומשרד הבריאות.  

ליצור סיכון, סיכון לבריאות, לסביבה וגם לאופן    עוקף את סמכות הגופים החשובים הללו ואף עלול

לשון    ומייתרת את כל ההליך התכנוני.    חיכהשמג   בהצעה    וברמד    של התכנית הנדונה עצמה.המימוש  

ממש   מקוממת  התנאים    –ההצעה  ההיתר  שנקבעים  מטרת  מתן  על  היא  בטרם  הציבור,  על  לשמור 

מלבד  "להקשות" אלא להבטיח את תקינותה של התכנית בעת מימושה.    . התנאים לא נועדוהסביבה

 שדינה להידחות. מדובר בהצעה  .אתז מי יקבעו"אופן בלתי סביר" ו  מהזאת, לא ברור 
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 אישור תכנית מתאר ארצית מפורטת לתשתיות לאומיות:

מוצע לקבוע כי חוק התכנון והבנייה יתוקן באופן שבו כעת תכניות  ()א(  11)6( ועל פי סעיף  9)6על פי סעיף  

ימים    14תכניות תשתיות לאומיות יאושרו אוטומטית לאחר  ו  ציות מפורטות לתשתיות לאומיותמתאר אר

כי  בבקשת חבר ממשלה להביא את   מוצע,  לממשלה.  הות"ל  או  המועצה הארצית  ידי  על  לאחר הגשתן 

יום מהגשת הבקשה.  עוד גם נקבע, כי אם מדובר    14הדיון לממשלה, זו תהיה חייבת לדון בתכנית בתוך  

ימים מיום הבקשה על ידי וועדת שרים    14, היא תידון תוך  ני מועדף"יו בתכנית העוסקת ב"מיזם תשתית ח

 לתשתיות חיוניות.   

 הערות אדם טבע ודין: 

, עולה השאלה  הערות הארגון להצעת החוק בהמשך לנאמר בפתח    :לא ברור הרקע לחקיקת הסעיף .1

ותי, אשר  על, שבעקבות זאת נגרם עיכוב משמ"תכמה פעמים בעבר הממשלה לא אישרה  תמ"א או ת

חקיקה תיקון  כעת  להיוודע  דורש  בממשלה  הציבור  מייצגי  על  קושי  בהערמת  מדובר  למעשה,   .

לפעילות של מנהל התכנון ולהגיב לה בהתאם לעמדותיהם או בהתאם לנדרש ע"י הציבור אותו הם  

 ד ממשלתי ורשות המבצעת. מייצגים , כלומר, החלשת הקשר בין הפעילות המקצועית של משר

 

 נית לתשתיות לאומיות: שינוי תכאישור בקשת 

  הוועדה לתשתיות לאומיות רשאית כי חוק התכנון והבנייה יתוקן באופן שבו כעת  מוצע    ,(12)6על פי סעיף  

( השינוי המבוקש לא נדון  1התכנון, אם: )  אשר בקשה לשינוי תכנית לתשתית לאומיות שאושרה במוסדל

התכנית הגשת  בעת  תכנון  במוסד  בעברבעבר  שנדון  במידה  לאומיות  .  לתשתיות  הוועדה  עקב  סברה  ,  כי 

גיש את תכנית  ה( "שהבקשה הוגשה על ידי מי ש2) שינוי הנסיבות או גילוי מידע חדש יש לאשר את השינוי,  

   .או מי מטעמו"  האמורה

  אדם טבע ודין:הערות 

"השינוי" המוצע אינו מוגבל לא בגודל, לא בגובה, לא במהות וגם לא      :יש לקבוע הגבלות ברורות .1

ו  בהשלכות הסביבתיות שזה עלול לגרום לציבור ולסביבה. יש להגביל את השינוי בכל פרמטרים אל 

לאישור   נסתר  הליך  קידום  תכנית  שטרם  של  ענק,  תשת ינוי  בתכניות  מדובר  להזכיר,  לאומית.  ית 

יקודמו   כי  הראוי  מן  אשר  נרחבת,  סביבה  על  השלכות  מקצועיים    תבלווייבעלות  יועצים 

 אובייקטיבים ותוך שקיפות מידע וזכות תגובה לציבור. 

בזכות  .   2 להתנגדהציבור  פגיעה  ובזכות  כא   :  לדעת  נמנע  גם  ונמנן  מהציבור  ממנהמידע  היכולת  ע  ו 

 להשתתף ולהתנגד לשינוי.   

כן,  כ המוצעמו  את  מ   הסעיף  תכריע  פרט  לאומיות  לתשתיות  הוועדה  שבתחילה  לתכנית,  התיקון  הליך 

להערות )...( היה  , אם היתה תכנית השינוי מועברת לפגוע באדם אשר"  האם לדעתה השינוי המבוקש עלול

ן מוסד התכנון לאותו אדם חודשיים ימים להשמיע  י ייתאם התשובה חיובית, אזות".  רשאי להגיש התנגד

ידי מוסד התכנון על  כי.  את טענותיו, בטרם קבלת החלטה  כי שהשינוי      עוד מצוין  "לא סברה הוועדה 

 .   נית לממשלה"תוגש התכעלול לפגוע באדם כאמור בס"ק ב, 

  אדם טבע ודין:הערות 

עלול "לפגוע באדם אשר לו היה מדובר  ם שו האד הו אותיהיה לקבוע תמיד מי מוסד התכנון לא יכול .1

התנגדות" להגיש  רשאי  היה  תכנית  הפקדת  של  ס'  :  בשלב  לשון  רישא  התכנון    100שכן,  לחוק 



 

7 

 

או בכל פרט תכנוני אחר    ןבבנייכל מעונין בקרקע,  והבנייה, מציין שמי שיכול להגיש התנגדות הוא "

מית או תכנית מפורטת שהופקדו, רשאי  ו מקול ידי תכנית מתאר מחוזית אהרואה את עצמו נפגע ע

להן התנגדות  ]להגיש  עצמה  בפסיקה  גם  הוכר  הדבר  אמנים    2962/97ע"א  ".  ביפו    –ועד  חוכרים 

נ'   ואח'  אביבהעתיקה  תל  ובניה  לתכנון  המקומית  נב)הועדה  פ''ד  רחבה  362(  2,  בלשון  מדובר   .]

נפגעי וברי שמוסד התכנשיכולה לכלול סוגי  מגוונים  הנפגעים  יוכל    ון לאם  כל  על  בכל מצב לעמוד 

זכות  הפוטנציאלים.   את  לכן  מסוים.  ולא  רחב  בציבור  בפגיעה  מדובר  כאשר  נכון  ודאי  הדבר 

ההתנגדות יש להותיר על כנה, אם כי העיקרון של הליך תכנון מקוצר במקרים מסוימים מקובל, כל  

 גע בעקרונות יסוד של החוק.עוד הוא לא מיושם באופן שפו

 הערותינו לעיל.  ל  ונפנהנשוב   –ה בזכות הציבור להתנגד פגיע .2

  

 :מפורטת לתשתית לאומית לתשתית לאומית או מתכנית מתאר ארצית מתכניתהקלה 

כי חוק התכנון והבנייה יתוקן באופן שבו כעת מוסד תכנון יהא מוסמך    מוצע לקבוע(,  16)6על פי סעיף  

מתכנ הקלות  מ  יתלאשר  או  לאומית  מתאלתשתית  ארציתתכנית  בהיקף    ר  לאומית,  לתשתית  מפורטת 

   .אחוזים משטחי הבנייה המאושרים במגרש לצורך מבני דרך 30שלא יעלה על 

 הערות אדם טבע ודין: 

המדובר בעוד קעקוע של עקרונות התכנון החשובים ביותר במסגרת הצעות נחפזות וחסרות היגיון. ההצעה  

יוכל להוסיף עדכי כל מוסד   ועלולה לפגוע  )!(    30%  התכנון  שטחי בניה, גם אם למטרת תשתית מסוכנת 

 .לדעת ולהתנגד ובזכות אנושות בבריאות הציבור וקודם כל 

גודל בלתי ועל    בנוסף, הגדלה בסדר  ידוע של התשתית צריך להיבדק מבחינת שינוי ההשפעה על הציבור 

המכסימלי שלהם, הרי שההגדלה  היתה עמידה בתקנים אולם ברף  ת  המקורי   אם בתכנית הסביבה, שכן  

רך במקרה זה, תחרוג מהתקנים ועלולה לפגוע בציבור או  ד עלולה ליצור מצב בו השפעת המיזם, או מבנה ה

 בסביבה. 

 ביטול זכות הגשת ערר: 

כי חוק התכנון והבנייה יתוקן באופן שבו כעת הגשת ערר על החלטת ועדה    מוצע לקבוע(  13)  6סעיף  על פי  

  ו דחייתה תהיה ברשות יושב ראש הוועדה המחוזית בלבד.תכנית לתשתית לאומית א  ישורבר אמחוזית בד

 זאת למעט מקרים שבהם מגיש התכנית הוא ועדה מקומית או רשות מקומית.  

 הערות אדם טבע ודין: 

בזכות בקלות  ערר ברשותהצדקה למנוע הגשת   .1 ניתן להגיש ערר  המצב   :במצב שבו כבר עתה לא 

כיום ערר,  ש  הוא  החוקי  להגיש  מנת  צעל  שלעורר  הסכמתו  את  לקבל  חייב  הוועדה    יבורי  יו"ר 

  מכחהגשת עררים  . כדי להגיש ערר בזכות יש צורך בשלושה חברים, דרישה אשר מונעת  המחוזית

 אינטרס בודד.  

לא הובאו כל נתונים שיש בהם כדי  בהמשך לנאמר בפתח הדברים,    :לא ברור הרקע לחקיקת הסעיף .2

תכני .  המבוקש  ויהשינאת    להצדיק תשתית  בעניין  כדי    -ות  בהם  היה  והאם  התקבלו  עררים  כמה 

את   לפגוע/לעכב  או  אחד  מצד  ולסביבה  לציבור  שניהלהועיל  מצד  יש    .מיזם  זה  מידע  סמך  על  רק 

שינויל עצמו  הציע  הערר  ועדת  יו"ר  בהחלטה  התלות  גם  למעשה,  התנהלותם  .  על  להשפיע  עלול 
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נציגי משרדי    )למשל    אינטרס ספציפי אחרכל אחד מהם אמור לייצג  ה, שוועדהמקצועית של חברי ה 

 .     (יגי ציבור מסויםצכמו בריאות, חקלאות, תיירות או נממשלה 

 

 : ץמיזם חלו

אם המיזם החלוץ יוקם בסביבה  שבו    יתוקן באופןכי חוק התכנון והבנייה    מוצע לקבוע(,  19)6על פי סעיף  

להתייעץ  החופ  יש  ה ית,  ואם  ולחועם  לא  ף,  הולחוף  תוך  עמדת  ב  14נמסרה  יראו,  התקופה,  ימים,  תום 

 כאילו קוימה חובת ההתייעצות. 

 הערות אדם טבע ודין: 

של הולחוף ממנה והציבורית  נשוב ונפנה אל הערותינו לעיל בנוגע להשלכות הפקעת סמכויותיה  .1

 . אלו ייםדרקונ שינויים לנקיטת הצדקה  ללא, להיגרם  שעלולה יבתיתוהסב

המתקן    מטעם יוזםתצורף חוות דעת "לפטור מהיתר או מעבודות,    כי לבקשה ,מוצע בהוראת הסעיףעוד 

 המפרטת את ההשפעות הצפויות על הסביבה כתוצאה מביצוע המיזם החלוץ וכן חלופות שנבחנו" 

 הערות אדם טבע ודין: 

  .ידי יוזם המתקןעל   יוגשעל המשרד להגנת הסביבה להנחות ולבדוק את המסמך הסביבתי אשר  .1

ות ליווי ופיקוח של המשרד להגנת הסביבה יהיה ניתן לוודא כי המעקב והפיקוח יהיה  צערק באמ

 ן שאכן ישמור על האינטרס הסביבתי )והציבורי(. באופ  בלתי תלויו אובייקטיבי, מקצועי

 

 ( 8תיקון חוק אוויר נקי )סעיף  

באופן בלתי  חברת נגה    מנהל המערכת קריפשר לן שיא באופ  מתבצעים תיקונים בחוק אוויר נקי  8בסעיף  

להורות לבעל מקור פליטה טעון היתר לפעול שלא בהתאם להיתר שניתן מכוח חוק אוויר נקי. בכך  מוגבל  

המשרד   של  סמכויותיו  שהן  ניטלו  בישראל  הגדולים  הפליטה  ממקורות  פליטות  להגביל  הסביבה  להגנת 

מתוכנו העיקרי; דבר זה יגרום    חוק אוויר נקי מאויין  . לפיכך,פותח נוסתחנות הכוח הפחמיות ותחנות כו

להעלאת פליטות של זיהום אוויר וגזי חממה בניגוד למדיניות כל הממשלות הקודמות שהחליטו על סגירת  

בעבר   זה שהיו  לעניין  זו, שתקנות  אף  זו  לא  גזי חממה.  של  פליטות  הפחתת  ועל  תחנות הכוח הפחמיות 

שיו את הסכמת שר האנרגיה שאינו אמון על  ל השרה להגנת הסביבה מצריכות עכש  בסמכותה הבלעדית

 איכות הסביבה בישראל.  

תיקון זה הוא בעל משמעות קריטית לאיכות הסביבה, לבריאות הציבור ולמאבק במשבר באקלים. תיקון 

יא נוספת הא  דוגמ  זה אף מסיג לאחור את ההתקדמות בתחום איכות האוויר שהושגה בשנים האחרונות.  

ז בסעיף  אפשרי  לזיהום ששימוש  הסיכון  אף  על  רידינג  הכוח  בתחנת  השימוש  את  להאריך  מנת  על  ה 

ברי כי תיקון זה עלול למנוע מישראל לעמד ביעדים הלאומיים  אסבסט הקיים ממנה.  ועוד כהנא וכהנא.  

 להפחתת הפליטות. 

 

 להתנגד במיוחד לסעיפים הבאים: מעבר להתנגדותנו העקרונית הנ"ל לכל ההסדר המוצע, נבקש 

סיכון  –א  22בסעיף   .1 במצבי  כח  תחנת  סעיתתווש   -  ""הפעלת  אחרי  נקי  אוויר  לחוק    22ף  סף 

לי מופ הגדרות  ול  -עות  סיכון"  הן    -"מצב  אלו  הגדרות  ורחבות,  כה  "פגיעה".    עד שהן מעורפלות 
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"  מצבי סיכון "   -של תחנות כח בובלתי מבוקרת  תאפשרנה למנהל המערכת הפעלה בלתי מוגבלת  

הול המערכת צופה, האי שאין  , שכן אם "מצב סיכון" הוא חשש לפגיעה שבעל רישיון לני לכאורה

וכדומה. כמו כן "פגיעה"  כאן   כל הגדרה האם חשש זה הוא גדול או קטן, סביר או בלתי סביר, 

של   ההולכה  או  הייצור  ביכולת  חוסר  עקב  לצרכנים,  החשמל  אספקת  של  כ"הפסקה  מוגדרת 

ארו תהיה  החשמל  אספקת  הפסקת  האם  קריטריון  או  הגדרה  כל  אין  כאן  גם  או  חשמל...".  כה 

כך, ניסוחים אלו יאפשרו לבעל הרישיון לניהול     או רחב, וכדומה.  קצרה, תתרחש באזור מצומצם

המערכת להפעיל בניגוד לחוק אוויר נקי כמה תחנות כוח שיחפוץ, למשך כמה זמן שיחפוץ מכל  

 "מצב סיכון".  -, שאותה הוא יגדיר כרצונו כסיבה שיחפוץ

ב)  .2 בה1בסעיף  פועל  המערכת  "מנהל  ייקבעו (  אשר  הממונה,  להנחיות  מנהל    תאם  בהסכמת 

". כך, בניסוח מעגלי זה, נקבע העיקרון האבסורדי שמנהל המערכת הוא הקובע בפועל  ;המערכת

לממו  שמכתיב  זה  הוא  שכן  עצמו,  עליו  שיחולו  וההנחיות  הכללים  הממונה  את  הנחיות  אילו  נה 

 יכול להשית עליו. 

 

 


