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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק שדה התעופה דב הוז )הוראות מיוחדות( )תיקון(, 
התשע"ט-2018

בחוקשדההתעופהדבהוז)הוראותמיוחדות(,התשע"ז-12017)להלן-החוקהעיקרי(,1צתיקוןסעיף1
בסעיף1,ההגדרה"שטחהמסוףהזמני"-תימחקצ

שדההתעופהבתלאביבעלשםדובהוז)להלן-  כללי
שדהדוב(משמששדהתעופהלתעופהצבאית 
ולתעופהאזרחיתצביוםי"בבחשווןהתשע"ג)28באוקטובר
2012(התקבלההחלטתממשלהמס'5188שעניינהפינוי
שדהדבצבמסגרתההחלטהנקבעכיהתעופההאזרחית
בשדהדובתיפסקביוםכ"דבסיוןהתשע"ו)30ביוני2016(צ
מועדזהנדחהליוםד'באיירהתשע"ז)30באפריל2017(
בבג"ץ7487/15ארקיעקוויתעופהישראלייםבע"מנ'מנכ"ל
התשע"ו בשבט ט"ו ביום שניתן הממשלה, ראש משרד

)25בינואר2016(צ

בהחלטתממשלהמס'2392מיוםי"גבטבתהתשע"ה
)4בינואר2015(שעניינהפינוישטחימחנותצה"למאזורי
ביקושוהמשךמעבראמ"ןותקשובלנגב)להלן-החלטת
הצבאית התעופה שדה כי הוחלט ,)2392 מס' ממשלה
2019)להלן-מועד בשדהדוביפונהעדלחודשינואר

הפינוי(צ

ביוםא'בניסןהתשע"ז)28במרס2017(נחקקחוקשדה
התעופהדובהוז)הוראותמיוחדות(,התשע"ז-2017)להלן
-החוק(,ובונקבעכיעלאףהאמורבכלדיןאוהסכם,
שדהדובימשיךלשמששדהתעופהלתעופהאזרחיתכל
עודמשמשהשדהלתעופהצבאיתצכמוכןקבעהחוקכי
שרהביטחוןיודיעלשרהתחבורה,60ימיםמראשלפחות,
עלהמועדשבותופסקבשדההתעופההצבאית)להלן-

מועדהפסקתהפעילות(צ

לפעול להתחיל המדינה על כי החוק קבע כן כמו
בלאדיחויולאיאוחרמהמועדהנקובבחוק)להלן-מועד
הניתנים האזרחית התעופה שירותי להעברת המעבר(
בשדה אחר לשטח דוב, בשדה הקיים הנוסעים במסוף
)המשמשאתשירותיהתעופההצבאית(ובולהקיםמסוף
חדשזמני)להלן-מסוףזמני(שישמשלמתןשירותיתעופה

אזרחיים,עדלמועדהפסקתהפעילותצ

מועדהמעברהמאוחרביותרשלשירותיהתעופה
האזרחיתלמסוףהזמנישנקבעבנוסחוהמקורישלסעיף
3)א(לחוקהואיוםי"גבכסלוהתשע"ח)1בדצמבר2017(צ
מועדזהנדחהבידישרהאוצרבהתאםלסמכותולפיאותו
סעיף,ליוםי"טבאבהתשע"ח)31ביולי2018(,לפיצושדה
התעופהדובהוז)שינוימועדהמעבר(,התשע"ח-2017,
ולאחרמכןנדחהליוםכ"גבטבתהתשע"ט)31בדצמבר
2018(לפיצושדההתעופהדבהוז)שינוימועדהמעבר(

)תיקון(,התשע"ח-2018צ

ביוםכ"דבסיווןהתשע"ח)13ביוני2018(,הודיעשר
הביטחוןלשרהתחבורהוהבטיחותבדרכים,בהתאםלסעיף
2)ב(לחוקעלהפסקתהפעילותהצבאיתבשדהדבהחל

ביוםכ"חבסיווןהתשע"ט)1ביולי2019(צ

בעקבותהודעתשרהביטחוןובהתאםלסעיף3לצו
רשותשדותהתעופה)מתןשירותיםבשדההתעופהדב
התחבורה משרד פרסם התש"ן-1989, אביב((, )תל הוז
והבטיחותבדרכים,ביוםכ"ובאלולהתשע"ח)6בספטמבר
עד ולפיה המשרד של האינטרנט באתר הודעה ,)2018
)1ביולי2019(תופסקהתעופה יוםכ"חבסיווןהתשע"ט

האזרחיתבשדההתעופהדובהוזצ

)24ביוני2018(התקבלה ביוםי"אבתמוזהתשע"ח
החלטתממשלהמס'3910,שבההוחלט,ביןהשאר,לתקן
אתהחלטתממשלהמס'2392כךשמועדהפינוישלשדה
התעופההצבאיתשנקבעבהיידחהלחודשנובמבר2019צ

עקרונית "לאשר זו ממשלה בהחלטת הוחלט עוד
אתטיוטתתיקוןהחוקבאופןשהיאתכלולתיקוןשיקבע
כימועדסיוםההקמהשלהמסוףהזמניבשדהדבהוז
יהיהעדליום2019צ7צ1"צבהתאםלדבריהפתיחהלהחלטת
הממשלהשעסקוביישוםהחלטתהממשלה,התכנסביום
2018(צוותשריםבראשות )30ביולי י"חבאבהתשע"ח
התיירות, שר האוצר, שר ובהשתתפות הממשלה ראש
שרהתחבורה,היועץהמשפטילממשלה,ראשיהערים

תל־אביב-יפוואילתוכןגורמימקצועמהמשרדיםהשוניםצ
הצוותשהתכנסדןביןהשאר,בנוסחהצעתהחוקצבסיכום
הדיוןשיצאביוםכ"ובאלולהתשע"ח)6בספטמבר2018(
נכתבכיראשהממשלה,הנחה,ביןהשאר,לקדםאתטיוטת
שהוגש המקורי בנוסח האוצר משרד של החוק הצעת
לממשלה,ולפיהישלבטלאתסעיף3לחוקהמחייבאת

המדינהלהקיםאתהמסוףהזמניצ

לחוק 3 סעיף הוראת של יישומה בדיקת במסגרת
המחייבתאתהקמתושלהמסוףהזמני,נבחןמפרטהבינוי
בהיבטיםשונים, לו הנלוות ושלהתוספות הנדרששלו
הזמני המסוף הקמת של המשוערת העלות כי ונמצא
עומדתעלסךשלכ–60מיליוןשקליםחדשיםומשךהזמן
הנדרשלהקמתוהואכ–8חודשיםצמכיווןשעדהיוםטרם
המשוער המועד הזמני, להקמתהמסוף העבודות החלו

המוקדםביותרלהשלמתןהואיולי2019צ

בהינתןהאמור,איןטעםבבנייתהמסוףהזמנישכן
מועדהפסקתהפעילותהצבאיתבשדה,שהואכאמורביום

ס"חהתשע"ז,עמ'508צ 1
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סעיף3לחוקהעיקרי-בטלצ2צביטולסעיף3

בסעיף4לחוקהעיקרי,במקום"בסעיפים2ו־3ובכללזהשטחהמסוףהזמני"יבוא3צתיקוןסעיף4
"בסעיף2"צ

בסעיף5לחוקהעיקרי,במקום"לפיסעיפים2ו־3"יבוא"לפיסעיף2"צ4צתיקוןסעיף5

סעיף6לחוקהעיקרי-בטלצ5צביטולסעיף6

התוספתלחוקהעיקרי-בטלהצ6צביטולהתוספת

ביטולסעיף3סעיף3לחוקהעיקרי-בטלצ2צ

בסעיף4לחוקהעיקרי,במקום"בסעיפים2ו־3ובכללזהשטחהמסוףהזמני"יבוא3צ
"בסעיף2"צ

תיקוןסעיף4

תיקוןסעיף5בסעיף5לחוקהעיקרי,במקום"לפיסעיפים2ו־3"יבוא"לפיסעיף2"צ4צ

ביטולסעיף6סעיף6לחוקהעיקרי-בטלצ5צ

ביטולהתוספתהתוספתלחוקהעיקרי-בטלהצ6צ

כ"חבסיווןהתשע"ט)1ביולי2019(,יחולעודבטרםהמועד
המשוערלהשלמתהבנייהצ

בהתחשבבעלותהכספיתהגבוהההנדרשתלהקמת
המסוףהזמניובעובדהשככלהנראהלאייעשהבושימוש,
מוצעבהצעתחוקזולבטלאתהחיובלהקמתהמסוףהזמניצ

סעיף1לחוקמגדיר,ביןהשאר,אתשטחהמסוף  סעיף 1
הזמניוקובעכך: 

במפה המסומן השטח - הזמני" המסוף ""שטח
שבתוספת,שישמשלמתןשירותיתעופהאזרחית,ובכלל
זהמסוףנוסעים,מסוףמטען,ושירותיםנלווים,לרבותדרך

הגישהאליוצ"

המסוף להקמת החיוב את לבטל להצעה בהתאם
הזמני,כאמורבחלקהכללישלדבריההסבר,מוצעממילא

לבטלגםאתהגדרתשטחוהקבועהבסעיף1לחוקצ

6להצעתהחוק,לבטלאת בהתאמה,מוצעבסעיף
שטח מסומן שבה האמורה, בהגדרה הנזכרת התוספת

המסוףהזמניעלגבימפהצ

סעיף3לחוק,שכותרתו"מסוףזמני",קובעכיעל  סעיף 2
המדינהלהקיםמסוףנוסעיםזמנילשםהמשך 
הפעלתוהזמניתשלשדהדבלתעופהאזרחיתצמהטעמים
המוסבריםבחלקהכללילדבריההסברמוצעלבטלאת

הקמתהמסוףהזמניצ

יובהרכיההצעהלביטולחובתההקמהשלהמסוף
מסוף של הזמנית הפעלתו המשך את תמנע לא הזמני
הנוסעיםהקייםהמשמשלמתןשירותיתעופהאזרחית
ההסבר לדברי הכללי בחלק כאמור אשר דב, בשדה
יפעלעדלמועדהפסקתהפעילות,שהואיוםכ"חבסיוון

התשע"ט)1ביולי2019(צ

וזהנוסחושלסעיף3לחוקשאותומוצעלבטל:

"מסוף זמני

מי או המדינה תחל דין, כל להוראות בכפוף )א( 3צ
מבנים והקמת עבודות בביצוע דיחוי, בלא מטעמה,

הנדרשיםלצורךהמשךהפעלתוהזמניתשלשדההתעופה
דבהוזכשדהתעופהלתעופהאזרחית,באופןשיבטיחשלא
יאוחרמיוםכ"גבטבתהתשע"ט)31בדצמבר2018()בחוק
זה-מועדהמעבר(,ישמששטחהמסוףהזמנילתעופה
אזרחיתורשותשדותהתעופהתיתןבושירותיםבהתאם
לצורשותשדותהתעופה;שרהאוצר,באישורועדתהפנים
והגנתהסביבהשלהכנסת,רשאי,בצו,לשנותאתמועד

המעברצ

החלבמועדהמעברישמששטחהמסוףהזמני )ב(
לתעופהאזרחיתורשותשדותהתעופהתיתןבושירותים
בהתאםלצורשותשדותהתעופה,ומסוףהנוסעיםשהיה
קייםבשדההתעופהדבהוזערבתחילתושלחוקזה,יחדל

לשמשלמתןשירותיםכאמורצ"

לאורביטולוהמוצעשלסעיף3לחוקהקובע,  סעיפים
אתהחיובלהקמתהמסוףהזמני,מוצעגםלבטל  3 ו–4

אתההפניותלסעיף3לחוק,המופיעותבסעיף 
4לחוק,שעניינוהקנייתזכויותלמדינהובסעיף5לחוק,

שעניינופיצוייםצ

עקבההצעהלבטלאתהחיובלהקמתהמסוף  סעיפים 
כאמור מוצע לחוק, 3 בסעיף הקבוע הזמני  5 ו־6

ההגדרה את החוק להצעת 1 מסעיף למחוק 
"שטחהמסוףהזמני"שבסעיף1לחוק,וממילאלבטלגם
אתהתוספתלחוקשבהמסומןשטחהמסוףהזמניעלגבי

מפהצ

כמוכן,מוצעלבטלאתסעיף6לחוק,המעניקלשר
האוצראתהסמכותלשנותאתהסימוןשבתוספתשבה

סומןשטחהמסוףהזמניצ

וזהנוסחושלסעיף6שאותומוצעלבטל:

"שינוי התוספת

שרהאוצר,באישורועדתהפניםוהגנתהסביבהשל 6צ
הכנסת,רשאי,בצו,לשנותאתהתוספתצ"
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