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 קשה נימוקי הב 

נדחתה בהחלטת ועדת המשנה להתנגדויות    וזו,  2020דצמבר  כנית בום לתהתנגדות  הגישו אתשים  בקהמ .1

ולבנייה   לתכנון  המחוזית  הועדה  )להלן:מחוז  בשליד  מיום  "(,  המשנהועדת  "  או  "הוועדה"  דרום 

ההחלטה  28.4.2021 ו.  למתנגדים  התכנון  נמסרה  מינהל  באתר  אחר    2.5.2021ביום  פורסמה  בשעות 

 . יםהצהרי

הנד .2 התוכנית  כפי  מטרת  בדברישזו  ונה,  ביטוי  לידי  ובסעיף    באה  יצירת    2.1ההסבר  הינה  להוראותיה, 

ל הקיימת בין באר שבע למפעלי צפע ורותם, דרך  סילת הברזת רצועת ממסגרת תכנונית לשדרוג והרחב

-כלל של  ך כובאור  ו ינ ה ה  יל ה בדימונה. תוואי המסתחנה לתחבורה ציבורית חדש  ה, לרבות הקמת דימונ 

  14,000. שטח התוכנית הכולל הינו מעל  25, במקביל לכביש  בין באר שבע לדימונה ומישור רותםק"מ    50

   דונם.

לה .3 מנת  מטעל  את  מבנים  שיג  להריסת  הוראות  גם  לקבוע  מבקשת  התוכנית  הקיימים  רותיה,  רבים 

מג  לצרכי  משמשים  אשר  האוכלבתחומה,  של  ומחייה  הורים  תוואי    לאורך  וררתהמתג בדואית  וסייה 

מוכרים:המ בלתי  כפרים  זרנוק סילה במספר  אל  זאנה,  וגם  ,  בתהליכי הכרה(הם  שני)הנמצאים    ח'שם 

א אלמשאש,  א ביר  סדיר,  מס'  ]ראו  תאם  רום  ל  האוכלוסייה    [.1מפה  של  מקיומה  מתעלמת  התוכנית 

ילה  סמלתוואי ה  ובסמוךבצמוד  ד,  עוו   2. שביםתו  20,000-ל  015,00ונה בין  הבדואית בכפרים אלה, אשר מ

תושבים(, שגב שלום    20,800-: המועצות המקומיות תל שבע )כיותמועצות מקומיות בדואמספר    קיימים 

)כ(,  תושבים  ,90010-)כ בנגב  יישובים שבתחום המועצה האזורית    3תושבים(,   18,300-וערערה  וכן מספר 

)כ תלול  אבו  מדבר:  קרינ   5,000-נווה  אבו  )כתושבים(,  ו  7,200-את  אתושבים(  )כ-קסר    3,000-סיר 

מדוב  4תושבים(.  הכול  בבסך  מר  ה  65,000-יותר  בדואים  מוכריםתושבים  ביישובים  אשר  ,  מתגוררים 

ים מקיומה של הרכבת ואינם צפויים ליהנות כלל ממנה היות ולא מתוכננת שום  דים הנובעבלו מהמטרסי

 יישובים אלה. תחנת רכבת חדשה בקרבת 

קהפסיקה   .4 בעלי  כי  בעההעליונה  עקרוני    במקרים  אשראופי  מיוחדת    יםמלוו  או  ציבורית  או  ברגישות 

ז, יש  שהציבורית קלמחלוקת    ניםנתואשר   תכנון  מועצה הארצית לינה נוספת בפני הכות ערר לבחלתת 

 ובמילותיו של בית המשפט: .ולבניה

של  " עיצובן  מלאכת  את  לפרקטיקה  להותיר  שיש  המידה דומני,    אמות 
ייבחן לגופו    פסוע בעניין זה צעד אחרל  ישהראויות.   צעד, כאשר כל מקרה 

רה הכללית, מבלי  הייתי מסתפק באמילפי נסיבותיו הספציפיות. בשלב זה  
לפרט ומבלי  רשלמצות  שתינתן  שכדי  נדרש  ,  הארצית,  למועצה  ערעור  ות 

היותו בעל  שהעניין יהיה חשוב עד כדי הצדקה לערב את המועצה, אם בשל  
רחבה ברגישות  ,  השלכה  מלווה  היותו  בשל  אם  העקרוני,  אופיו  בשל  אם 
רק לאחר    וקת ציבורית קשה.דת ואם בשל היותו נתון למחלציבורית מיוח

יו"ר הוועדות המחוזיות והן של  עניין זה, הן של  ניסיון בהחלטות ביצטבר  ש
החלטות   מבוקרות  בפניהן  אשר  מינהליים  לעניינים  המשפט  אלה,  בתי 

לית וניתן יהיה ביתר קלות להתוות את השיקולים  כלה  גם התמונה  תתבהר
יו"ר ה המרכזיים הנדרשי טל הנטל  וועדה המחוזית מום לעניין. כמובן שעל 

 את הבקשה שבפניו". לנמק את שיקוליו להיעתר או לדחות תכבד ו לה

 
 פרים הלא מוכרים והנתון מבוסס על הערכה בלבד. לוסייה בכהיקף האוכ  תלא קיימים נתונים מדויקים אודובהעדר הכרה,  2
אודבמיד  3 הנתונים  אחרת,  צוין  ולא  התושבים    ותה  מבומספר  השונים  המרכזית  ביישובים  הלשכה  של  פרסומים  על  ססים 

 . ונים ארעיים()נת 2019יישובים בישראל, לסטטיסטיקה )למ"ס(, 
 (. 01/12/2020)נבדק בתאריך  צהאתר המוע ת נווה מדבר הינם על פי שובים במועצה האזוריאוכלוסיית היי ות הנתונים אוד 4
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, מחוז  ועד שכונת עין כרם נ' הוועדה המחוזית לתכנון ובניה  3663/02עע"מ  
 (. 2003) 892, 882 (,2פ"ד נז) ,רושליםי

 :תכניות נקודתיותבמסגרת   יכולה לנבוע גם מהותית ועקרונית מיוחדת חשיבות כי  גם נקבע בעניין זה  .5

ההיתר   מתן  את  לצמצם  או  להגביל  ערר  "אין  ורק מ.מ.[    -]להגשת  אך 
כלל מחוזית.  ית כלל ארצית או  לתוכניות שחשיבותם נובעת ממדיניות עקרונ

מדויתכנ בהם  מקרים  נקודת   רב ו  מהותית  בתכנית  חשיבות  בעלת  ית 
או   מתחם  לאותו  רק  אמנם  נוגעות  השלכותיה  אשר  מיוחדת,  ועקרונית 

 בותה הסיגולית תצדיק מתן רשות ערעור"  עדיין חשי ו מחוז, אך לאות

)י הועדה המח  130/00ם(  -עת"מ  יו"ר  נ'  הטבע  להגנת  לתכנון  החברה  וזית 
ירושליםולבנ פס'ייה  במאג  13  ,  עניין  17.12.2002ם,  יר)פורסם  )להלן:   )

 "(. החברה להגנה הטבע"

קת  ברגישות ומחלו גם  מלוות  ה  רבות בעלות אופי עקרוניהתוכנית והחלטת ועדת המשנה מעלות סוגיות   .6

כאשר    דונם  14,000מעל    רית קשה. כאמור, מדובר בתכנית תשתית לאומית המשתרעת על שטח של וציב

זו  תושבים.    80,000-בו מתגוררים כ  הבדואי ותי  יישב המרחב ההתאת  תוואי המסילה חוצה   אוכלוסייה 

בייש מוכריםוהחיה  ביישובים  בים  מוכרים  ,  הכרה,  לא  בהליכי  שנמצאים  התוואיובכאלה  היא    לאורך 

ישראח במדינת  ביותר  הפגיעות  האוכלוסיות  ההקהילה  למעשה  יא  וה   אלת  כתוצאה  נפגעת  היחידה 

המסילה. מידת   בצורה פוגע    התוואי  מתוואי  בזכלא  המתית  האנשים  של  החוקתיות  גוררים  ויותיהם 

   .דית אליהיכנית או בסמיכות מיובתחום הת 

לאוכ  נההיאפוא  התכנית   .7 נגיעתה  בשל  רבה  ציבורית  רגישות  ביותר  ה  ילוסי בעלת  מבקשת  אשר  פגיעה 

לאפשר לה    יועל כן מן הראו  הבסיסיות ביותר לקורת גג ולחיים בכבוד פני הפגיעה בזכויותיה  ן מלהתגונ

זכלמצו את  ולהו ת  מוסי יותיה  בפני  יותרשמע  גבוה  בדרג  תכנון  בסוג   . ד  הציבורית  החשיבות  ת  יי על 

   לן:כלה אבו מדיגםבעניין בית המשפט העליון  עמדך פתרון מערכתי כולל והצורבדואים בנגב  האזרחים ה

זאת,  " המצוקה  לצד  עם  יחד  זו,  בעתירה  שתואר  הדברים  מצב  כי  ראוי 
יזכיר    והקשיים מכבר:  שתוארו,  זה  שידענו  את  לכולנו  המציאות  שוב  כי 

הבדו האוכלוסייה  מתמודדת  עימה  ישראל,ו הקשה  במדינת    -מחייבת    ית 
קודם   אחת  שעת  מערכ   -ויפה  נקודתיים,  פתרון  פתרונות  ומקיף.  כולל  תי 

אמת.  -פחות, לא יוכלו להוות בטווח הארוך פתרונות או טובים    יותר  טובים
 . "ן רחב באמת לסוגיה זו בש ולממש פיתרוגהגיעה העת ל

 (. 15.4.07) 54 ,אבו מדיגם נ' מינהל מקרקעי ישראל 87/0428 צבג"

ית  לה חשיבות עקרונפיעה על כלל המחוז ויש  שבעלת היקף רחב המחשובה וכי מדובר בתכנית  אין ספק   .8

מיוחדת סגולית  ,ומהותית  חשיבות  בעלות  סוגיות  תכנוהמעלה  שמוסד  הראוי  שמן  ב  ן,  יידון  כלל  נוסף, 

 .  השלכותיה

כלית מאחורי תכנית  מהתכנית הינה היחס והאיזון הראויים בין הצורך והת  סוגיה עקרונית שנייה העולה  .9

זכ לבין  לאומית  שפורט בהתנגד ו לתשתית  כפי  הפרט.  ו/או  מתייחסתיות האזרח  בו    ות, התכנית  לשטח 

מגורי התושבים. היחס השקוף  כתוצאה מיות  ונ שוכנים אזרחים ערבים כשטח ריק נטול כל מגבלות תכנ

ראשונה, כאשר נראה כי תכלית  הנו עניין עקרוני בעל חשיבות ציבורית ממעלה  , על פי התכנית,  םבילתוש

מסילת   קיבלה  הסלילת  באזור  זכרכבת  מול  אל  עילאי  ואזרח.  מעמד  אדם  הזהבהויות  דחיית  ,  קשר 

פוגעניות   פחות  עלויותחלופות  גבוה   מחמת  כדין  יותרות  סלילה  שלא  אשר    ברידכו  .הינה  ברק,  פרופ' 

" או ענפה,  בפסיקה  כסף מצו  עולה  אדם  זכויות  על  צריכה  הגנה  אדם  זכויות  המכבדת  וחברה   ,
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נכונה לשאת במעמסה  )אהרן ברק    להיות    ראו גם: בג"ץ   (;9941)   528  פרשנות חוקתית הכספית" 

נ'    9134/12 במאגרים,  גביש  )פורסם  הכנסתץ  בג"(;  21.04.2016הכנסת  נ'  במאגרים,    אדם  )פורסם 

 .( 2000) 330(  2פ"ד נד), רקנט נ' בית הדין הארצי לעבודה 4191/97דנג"ץ  (; 16.09.2013

מבנים בשטחה  שרות ע מתירה להרוס  יא ה ה נובעת מהעובדה של אשר התכנית מע שלישית סוגיה עקרונית  .10

מותירה  ה או  משפחות,  מאות  של  ולפרנסה  למגורים  תח  בניםממאות  משמשים  לה  מפגע  בסמיכות  ת 

  , מסילה רכי הוצ לה  נמע תת  מתוך מטרה יחידה ל.  של חיים ליד מסילת ברזל  יומיומיבטיחותי וסביבתי  

משאירה  כנית  והת מעשיתאינה  אפשרות  אלהלספק    כל  תכנונית  למשפחות  את  או    ;הסדרה  מתנה 

הפחותל  ,יישומה פתרונות    ,כל  ומוסכמים,  הוגנים,  דיורבמציאת    ואית הבד  האוכלוסייהל  ע  מקובלים 

ב אף  כנית  והתך,  יתרה מכ  .כניתויישום הת מ   תיפגער  שא ל לא  פוגעני או  חנה חלופה תכנונית  תוואי לא 

פחות. יחיי  יישום   פוגעני  נרחבהתכנית  אוכלוסייה  של  פינוייה  אפוא את  מושבה,  ב    השארתה ת ממקום 

  ה בזכות א מידתית,  תפגע, בצורה ל  ובכך  העבורללא קורת גג וללא פרנסה וללא פתרון דיור הולם ומוסכם  

ברזולוציה הגבוהה    השלכותיה את  והיה לבחון את התכנית    עוצמת הפגיעה ראוי   בשל  . לכבודהחוקתית  

דיון  בית והדיונים שנערכו בה ובכלל זה  דבר שלא נעשה במסגרת התכנ  ;בית  ,ביתו  מבנה  ,מבנה:  ביותר

 בהתנגדויות. שקיימה ועדת המשנה 

כבת  הבדואים בתוואי הר  םתושביהשל  לכבוד, לקניין, לפרנסה  תיות  ת בזכויות החוקתי הפגיעה הלא מיד .11

של   ובעל  החברתיהצדק  עקרונות  וההפרה  השלכה  רחב  ביותר,  חשוב  עניין  עקרוני   הן  המלווה    אופי 

 הארצית.  את המועצה הבור יעאת  לבדו  אשר מצדיק ישות ציבורית גבר

עקרונית   .12 בפתרו נוגעת    נוספת סוגיה  מערכתילצורך  מוכריםי לסוג  ן  הבלתי  הכפרים  גםית  שעולה  כפי   ,  

 .  לעיל  אבו מדיגםמפסק דין 

בחינה  העהוועדה  החלטת  ב  בולטעוד   .13 והסתפק דר  בפניה  שהועלו  הטענות    כללית   אמירהבות  של 

  4223  החלטהו  24/10/2010יום  מ  1421החלטה    :ת ממשלה ולט החשתי  של  הינה למעשה יישום  כנית  והתש

טות  ל היחס בין החלמעלה שאלה עקרונית שסוגייה זו  .  ("החלטות הממשלה"  :)להלן  05/02/2012יום  מ

מדיניות  ממשלה ב המתווה  הזה שדרוג  ,  התהקשר  נשוא  לבין החכניתוהמסילה  ה ,  מוסדות  תכנון  לטות 

ו  מוטלתעליהם  עניין אשר  ב וכלל ההיבטים  את  לא רק  לבחון    האחראיותהחובה  הנדסיים  ההתכנוניים 

ההיבט,  היישומצורך  ל גם  המיזם  החברתייםים  אלא  האדם  יו  והשלכות   לקידום  זכויות  מערך  על 

דנ   כגון,  . רחוהאז ויעילה  ציבורית  תחבורה    שיהנג ל רות  האפשן,  במקרה  ת נוחה  ,  המרחב  ושבילכלל 

היתלות מוסדות התכנון בהחלטת ממשלה  .  ומהכנית וכד ורחב התיה הקיימת במההשלכות על האוכלוסי

מהו  בעניין  למעשה,  והכללית  הלכה  על  ,  המוטלות  החובות  מכלל  והתפרקות  דעת  שיקול  הפעלת  אי 

 ת התכנון על פי דין. רשויו

  חסות להקמת קו רכבת מהיר עד לעיר , אשר מתייהנ"לטות הממשלה  בהחלכי  זה    רשקבהנציין  נוסיף ו  .14

על  .  הירת מהיה אף הוא קו רכב ין דימונה לאילת י כך שקטע הקו שבביחס לאמירה  כל    המצאנלא  אילת,  

ה גם  החלט יוורת"ע ה"סתמכות  הכן,  תשתיא   ממשלההת  ועל  על  מתבססת  עובדתית  ינה  אשר    נכונהת 

להקים  את    ת לסופ בתחנות  מספר  האפשרות  שתרכבת  הבדואתוואי  האוכלוסייה  את  או    , יתשרתנה 

הבדואיםחלופות    חינתב האזרחים  בזכויות  פוגעות  מכך  .שלא  כאשר  ,  יתירה  להפעי גם  כוונה  יל  שנה 

מהירה   לדימורכבת  שבע  באר  בעולישננה,  בין  דוגמאות  בהן  ן  מהירות    רכבותם  תחנות  עם  לא  מספר 

 ו רכבת מהירה.  בה מופעל קלה מסיה באותמופעלות  וואילאורך הת 
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  שרת את תוגם  ,  הכאורכל  לשרת גם רכבות מסע  ת לבאר שבע  ן דימונה  בילה  המסי יש לזכור ש,  תרה מכךי .15

היעיל לכך    הפתרון בקטע שמדרום לבסיס נבטים ועד באר שבע.    באר שבע ד לערת בין  מתוכננה הרכבת  

ב הזמנל  ןוארג נמצא  של  וחות  אנים  השות  רכבהקווי  ים  מסילה  על  שילוב  ותה  תוך  נסיעות  של  כפולה, 

במיוחד כאשר מדובר ברכבת חשמלית.  רי  ג זה אפש. פתרון מסו רכבות מסעו מהירות ונסיעות מקומיות  

מהירה על מנת לא  רכבת  ר  חייבת להיות ייחודית עבוהמסילה  שטענה  ת למציאובה  זחיאאין כל  פיכך,  ל

 פות אלה כלל לא נבחנו על ידי הוועדה. חלו בהתנגדויות.הלך הדיון משנטען למשל ב כפי ,היעילותבפגוע ל

יט .16 חשיבות  המבקשים  קיימת  כי  עוד  ודתערר  ה ועדת  ו שבכך  ענו  מענהת ון  עקרוניות  ר  יתן  לשאלות  אוי 

הר  כגוןות  נוספ  קו  המהיריעילות  נוסעים  כפול    למספרהאפשרות  מתן  לעומת    המוצע  כבת  של 

נערכה  לא    ,מבקשיםככל הידוע ל שכן,  .  ובהשל תחבורה ציבורית נוחה וט ות  שירליהנות מ  פוטנציאליים

אודות  ת  ברמתועלת  -עלותל  שמעמיקה  ה  בחינ  המזערי  העהמקרו  צה  לקבוגרם  יישהנסיעה    ניבזמיכוב 

מ הת  ונוספת  ונבתח רכבת  הת  עצירת  קבועב  הנגב   שביתואחת  להציע  הלעומת  ,  תוואילאורך  אפשרות 

   .כפי שתואר בהתנגדותכלל תושבי המרחב, ור עבתחבורתי יעיל וחדשני ות שיר

לא   .17 גם  למבקשים,  שידוע  כמה  נסי נ עד  סקר  הבדובומקיף  אמין  עות  ערך  האוכלוסייה  ,  איתקרב 

מוחלשת   כאוכלוסייה  יעד  ה  וו ה מש  תלכלימבחינה  ב מובהק  קהל  ציבוריורתחבלהשתמש  מנת    ,תה  על 

אחת  תחנת רכבת  ו  אפיל   . כאמור, התכנית איננה מקימהבדבר מיקום התחנותכלת  מושטה  החללהגיע ל

ה הלא  ריהאמ זה,  בהקשר ה  .את האוכלוסייה הבדואיתת  רשתש  שבין דימונה לבאר שבעבקטע התוואי  

כנית תותאם הנדסית באופן  "... התלפיה  ,  (12)סעיף    22/07/2019קדה מתאריך  ת ההפ שבהחלט מחייבת  

  ומתעלמת מסוגייה עקרונית ביותר אשר עולה מהתכנית ספקת מאיננה  "... שיאפשר תחנות רכבת נוספות

עיון בתמליל הדיון, הכוונה  ו  להחלטה הנ"ל  12סעיף  כפי שעולה מפתיח    א.:  עיקריות   זאת משתי סיבותו

  605-0751636על פי תכנית מס'  המתוכנן   (והתעסוקתי)המרכז הרפואי  "ג  ורלהמ סילתי של  חיבור מהינה ל

שרה.   צומת  אלה  באזור  המחווחיזוק  ביטוי    יםבלמקדברים  הוועדה  של  השונים  בתבדיונים  ת  כניוזית 

המרל"גכניותהם  לפי  עצמה,  המרל"ג ה  ת  לצורך  שבע  מותאמת  באר  שבין  בתוואי  רכבת  תחנת  קמת 

כ   .לדימונה נציין  הוצע  מ י  אגב,  זה  להקאפשכיקום  ההתנגדותמת  רות  במסגרת  רכבת  של    תחנת 

א  אל,  ברמה מחוזית  ה רפואה ותעסוק מוקד  הפוך למתוכנן ל תחם ה מלא רק מכיוון שמדובר ב,  המבקשים

שמדובר  גם   נגיש  במכיוון  שעבור  מיקום  תל  לתושבי  בדרכם  שלום  ושגב  הבע  ב.    .והצפון  מרכזאזור 

מסגרת כלשהי לבחינת העניין  כך למשל ההחלטה לא קובעת  .  ביותר  ומה ההחלטה בעניין הזה הינה עמ

מ זמניםבלא  לוח  מבחינת  ולא  המהות  ה  ת ממלא  ה נאינ אף  נית  כות ה   בכך  . חינת  הוועדה  וראואת  ת 

 .קדה בהחלטת ההפהמחוזית 

פני יעילות    בת עלמהירות הרכ  ל הדעת שלה כאשר העדיפה את שוב לציין כי הוועדה גם כשלה בשיקוח .18

שילוב בין רכבות מהירות    .מה בראש מעייניההשירות, אפילו עבור תושבי דימונה, אותם היא ש  ירותותד

וגם    ,ת את האוכלוסייה הבדואית מצד אחדשריכול לימונה לבאר שבע  בקטע שבין ד  "פרבריות "ורכבות  

תושבי  כלל  כך  .  ושבי דימונהתיותר עבור    טוב שירות  תן  ייכך  ובך היום  מהלפר הנסיעות ב את מס  יגדיל 

תהיה  כולם  ול היות    יותר  ה וטוב  ה יעיל  בורית ליהנות מתחבורה צי  יוכלו יהודים וערבים כאחד,    -  המרחב

 ן תהינה רכבות מהירות. אף שלא כול, על של רכבות במהלך היום רב יותרמספר לגישה 

לעיל,נוכ .19 בפניערר למועצה הארצית מהווה  ה  ח כלל הסוגיות שהועלו  פנימי  ביקורת    מקצועי   גוף  מנגנון 

זכות את  רה מהירה ואף עשוי הוא לוומשכך יתכן ויביא ליישוב סכסוכים המתגלעים בין הפרט לרשות בצ
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יקורת פנימית  ים של בעל יתרונותיה הרבי בית המשפט.  כה בפנבסעד יעיל יותר מאשר הסעד בו יזהעורר  

 :  אורמעין זו עמד בית המשפט בעניין 

רמת להפחתת העומס המוטל על  היא תוית,  ישה זו טמון הגיון רב. ראש"בג
המחלוקות   של  ויעיל  מהיר  ליישוב  מביאה  היא  שנית,  המשפט.  בתי 

ת קיומה של  מאפשר  פרט לרשות המנהלית. שלישית, היאהמתגלעות בין ה
ומקצועית, של החלטות הרשות. רביעית, היא  יסודית  בדיקה שנייה, רחבה,  

 טון" חסים תקינים בין האזרח לשלעשויה לטפח י

(  4)  פ"ד נו  ,אור נ' הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז צפון  6365/00בע"א  
38, 46  (2002 .) 

 

סקינן  ניה, היות ועלתכנון ולב להתיר למבקשים לערור בפני המועצה הארצית  לאור כל האמור לעיל, נבקשך  

 יבורית מיוחדת. צ ישותבעלות רגהן ו  ,הנמצאות במחלוקת ציבורית ,בתוכנית המעלה סוגיות עקרוניות רבות

ר  שא  ,וה מדברנוה האזורית  ם אלהואשלה, ראש המועצמר אברהיככל הידוע לנו,  כי  בסוף יציינו המבקשים  ל

של   ה התנגדותלדחות את   וועדהה ת רר בזכות על ההחלט להגיש עשוקל  , למועצה הארצית קיימת זכות ערר לו 

, מן הראוי  הוועדה  החלטתערר נגד  לדון ב קרה  כל מבהיות והמועצה הארצית צפויה  על כן,  .  כניתו לת  המועצה 

 ניין זה.בע בעצמם על החלטת הוועדה הגיש ערר  לי בקשה זו גיש מ גם להזדמנות תינתן   יכ
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