טבלת שימושי קרקע ביטחוניים – מהות ותכלית

מהות
השימוש
בפועל
צבאי

מטרה ,תכלית ובהתייחס למיקום
צבאית

ביטחונית  -מדינית

אזרחית

צבאי – צבאית

צבאי – ביטחונית/
מדינית

צבאי  -אזרחית

מחנות ובסיסים,
שטחי אימונים
תשתית פיסית
בגבולות

ביטחוני
)שאינו
צבאי(

אזרחי

ביטחוני  -צבאית
שטחים סגורים
לתפיסה ושליטה על
"מרחב ערבי"

אזרחי – צבאית
 כבישים ארצייםלהנעת כוחות
בחירום
 שטחים אזרחייםלפריסה צבאית
בחירום
 מערך הגנהמרחבית

1

שטחי ממשל צבאי
או
שטחים סגורים על פי
תקנות הגנה שע"ח
או
גדר ההפרדה

ביטחוני –
ביטחונית /מדינית
מתקן ביטחוני בעל
יעוד ביטחוני והממוקם
באזור בעל חשיבות
"ביטחונית" לדוגמא
מפעל רפא"ל "לשם"

אזרחי –
ביטחונית/מדינית
יישובי ספר שמוקמו
ע"י המוסדות
המיישבים
)ולא ע"י הנח"ל(
או
ייעור ביטחוני

הביטחוני כולל את הצבאי ,אבל לא כל הצבאי נועד לביטחוני

שדות תעופה צבאי
המיועד גם לשימוש
אזרחי ,שדה עובדה
או
שמורות טבע
בתוך שטחי אימונים

ביטחוני – אזרחי
אבטחת
מקומות ציבור
לדוגמא קניונים

אזרחי – אזרחי
כל תשתית אזרחית
אחרת

1

טבלת שימושי קרקע ביטחוניים – מהות ותכלית

מהות השימוש
בפועל

מטרה ,תכלית ובהתייחס למיקום
צבאית

ביטחונית  -מדינית

אזרחית

צבאי – צבאית

צבאי – ביטחונית /מדינית

צבאי  -אזרחית

מחנות ובסיסים,
שטחי אימונים
תשתית פיסית בגבולות

שטחי ממשל צבאי
או
שטחים סגורים על פי
תקנות הגנה שע"ח
או
גדר ההפרדה

שדות תעופה צבאי המיועד גם
לשימוש אזרחי ,שדה עובדה
או
שמורות טבע
בתוך שטחי אימונים

ביטחוני  -צבאית

ביטחוני – ביטחונית /מדינית

ביטחוני – אזרחי

שטחים סגורים לתפיסה ושליטה
על "מרחב ערבי"

מתקן ביטחוני בעל יעוד ביטחוני
והממוקם באזור בעל חשיבות
"ביטחונית" לדוגמא מפעל רפא"ל
"לשם"

אבטחת
מקומות ציבור
לדוגמא קניונים

אזרחי – צבאית
 כבישים ארציים להנעת כוחותבחירום
 שטחים אזרחיים לפריסהצבאית בחירום
 -מערך הגנה מרחבית

אזרחי – ביטחונית/מדינית
יישובי ספר שמוקמו
ע"י המוסדות המיישבים
)ולא ע"י הנח"ל(
או
ייעור ביטחוני

אזרחי – אזרחי

צבאי

ביטחוני
)שאינו צבאי(

אזרחי

2

הביטחוני כולל את הצבאי ,אבל לא כל הצבאי נועד לביטחוני

כל תשתית אזרחית אחרת

2

