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 1965 -ה "חוק התכנו� והבניה התשכ

 

 לתקשורתתכנית מתאר ארצית 

 

  36א  "תמ

 

  וזעירי� מיתקני שידור קטני��' חלק א

 

 

 כללי :'פרק א

 

 :תכנית זו תקרא .1 ש� התכנית

',  חלק א�36א " תמ�תכנית מתאר ארצית לתקשורת "  
או " התכנית: "להל�" ( וזעירי�מיתקני שידור קטני�

 ").תכנית זו"

 

 קטני� וזעירי� לקבוע הנחיות להקמת מיתקני שידור .2 מטרות התכנית
באופ� שיתאפשר כיסוי לשידור ולקליטה של תקשורת 
אלחוטית בכל שטח המדינה תו& מניעת מפגעי קרינה 

ובמגמה לפשט , ומזעור הפגיעה באיכות הסביבה והנו'
 :וכל זאת על ידי, וליעל את תהליכי הקמת�

 .סיווג מיתקני השידור .א 2.1

קביעת טווחי בטיחות ממיתקני שידור  .ב
 .סוגיה� לש� הגנה על בריאות הציבורל

קביעת טווחי בטיחות להגנה מפני השפעות  .ג
על מכשור רפואי ועל , קרינה על תחמושת

 .תעשייה תהליכית לכל סוג מיתק�

קביעת הנחיות להלי& רישוי מוסדר למיתקני  .ד
אשר בהתקיימ� יתאפשר מת� היתר , השידור

ת הכל לפי הוראו, בניה על ידי מוסד תכנו�
 .תכנית זו

 .קביעת הנחיות נופיות להקמת מיתקני שידור .ה

 .עידוד להצמדות לעצמי� קיימי� .ו

קביעת הצור& בבדיקה פרטנית של טווחי  .ז
בטיחות מצרפיי� של השפעות קרינה באתרי� 

 .הכוללי� יותר ממיתק� שידור אחד

קביעת הוראות מעבר למיתקני שידור קיימי�  .ח
 .ות תכנית זושאינ� עומדי� בהורא

העדפת מספר קט� של אנטנות גבוהות ומרוחקות זו  2.2
 מספר גדול �ובאזורי� בנויי� , מזו באזורי� פתוחי�
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, של אנטנות נמוכות ודלות הספק בצפיפות יחסית
 .בכפו' לבטיחות טיסה

 

 

 .התכנית תחול על כל שטח המדינה .3 תחו� התכנית

 

 .קני שידור קטני� וזעירי� בלבדתכנית זו תחול על מית .4 תחולת התכנית

 

 :תכנית זו כוללת את המסמכי� הבאי� .5 מסמכי התכנית

להל� (הוראות התכנית  .א
 עמודי� ובכלל זה 28הכוללות ") הוראות התכנית"

 :הטבלאות כלהל�

טבלה מספר  )1(
להגנה מפני השפעות מוערכי� טווחי בטיחות : 1

 .קרינה של מיתקני שידור על בריאות הציבור

מספר טבלה  )2(
להגנה בפני השפעות מוערכי� טווחי בטיחות : 2

על , קרינה של מיתקני שידור על תחמושת
 .מיכשור אלקטרוני רפואי ותעשייה תהליכית

נספח מנחה : 'נספח א .ב
ובו מודלי� של עקומי 
קרינה וטווחי בטיחות 

, ביחס לאנטנות
המדגימי� תרשימי� של 
טווחי בטיחות להשפעות 
קרינה בכיווני� 

, י� ואנכיי�אופקי
המשמשי� להדגמה 

 .בלבד

נספח ובו : 'נספח ב .ג
איורי� המדגימי� 

אנטנה "הגדרה של 
טווח בטיחות "ו" בודדת

ואופ� , "בכיוו� האנכי
הקביעה של גובה 

בהתחשב בטווח , אנטנה
, בטיחות בכיוו� האנכי

המשמשי� להדגמה 
 .בלבד

מסמכי התכנית  .ד
נה מהווי� חלק בלתי נפרד ממ' המפורטי� בסעי' א

במקרה של סתירה בי� . וייקראו כמקשה אחת
יגברו הוראות , הטבלאות ובי� שאר הוראות התכנית

הנספחי� המפורטי� בסעיפי� . התכנית על הטבלאות
 .ה� להדגמה בלבד' ג�ו' ב
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 יחס לתכניות 

תכנית זו גוברת על תכניות אחרות בנושאי� בה� היא  6.1 .6 אחרות
י' מסעיפי תכנית אלא א� נאמר אחרת בסע, עוסקת

 .זו

אי� בתכנית זו כדי למנוע מכל תכנית לשנות ייעודי  6.2
רק בשל קיומ� של מיתקני שידור שהוקמו על , קרקע

א� נדרשת העתקת מתק� . פי הוראות תכנית זו
ההעתקה תהיה על חשבו� בעל , כתוצאה משינוי תכנית

 .המתק�

 ,בתכניות מופקדות ובתכניות מאושרות שטר� מומשו 6.3
דור רשאית הועדה המקומית לאשר הקמת מתק� שי

קט� באות� תנאי� של אזור פתוח ובתנאי ההיתר 
ייקבעו תנאי� להסרת המתק� על חשבו� מבקש 

 .במועד שתקבע הועדה המקומית, ההיתר

 

 

 

 ):'חלק א(בתכנית זו  .7.1 .7 הגדרות ופרשנות

 אזור בניה"

שטח בתחו� עיריות ומועצות  "עירונית
בתכנית לבניה  שיועד מקומיות

 לרבות מופקדת מאושרת או 
שטחי� שאינ� מיועדי� לבניה 
בתכניות כאמור ובלבד שימצאו 

גבול מ'  מ100במרחק של עד 
 .לבניההמיועדי� שטחי� 

 אזור בניה"

שטח שאינו בתחו� עיריות  "כפרית
שאינ� מועצות (ומועצות מקומיות 

בתכנית לבניה שיועד , )אזוריות
לרבות מופקדת מאושרת או 

שטחי� שאינ� מיועדי� לבניה 
בתכניות כאמור ובלבד שימצאו 

גבול מ'  מ100במרחק של עד 
 .לבניההמיועדי� שטחי� 

שטח שאינו אזור בניה עירונית או  "אזור פתוח"
 .אזור בניה כפרית

שנית� על ידי קרינה היתר  "אישור הממונה"
בתית הממונה על הקרינה הסבי

במשרד לאיכות הסביבה מתוק' 
 .סמכותו על פי כל די�

התק� המחובר באמצעות מולי&  "אנטנה"
חשמלי למכשיר שידור או קליטה 
המיועד לשדר ולקלוט גלי� 

 .אלקטרומגנטיי�
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אנטנה יחידה המותקנת על תור�  "אנטנה בודדת"
או מוצבת על הקרקע או על 

המשדרת בכיוו� , משטח אחר
וני� או לכל לגזרת כו, אחד

לרבות מקב- של . הכיווני�
המותקנות על , אנטנות מאותו סוג

, אותו תור� ובאותו גובה
המשדרות אותו הספק לכיווני� 
שוני� שאינ� חופפי� ואשר טווח 

בכל , הבטיחות שלה� לא משתנה
ראה . כתוצאה מהצרו', מקרה

 .1' איור מס' נספח ב

 אנטנה "

וני אנטנה המוצמדת לקיר החיצ "משתפלת
או לקיר חיצוני של של מבנה 

ואינה בולטת ממעקה גג מרפסת 
, כלפי מעלהאו המרפסת המבנה 

ואשר אלומת הקרינה שלה 
 .מופנית מ� המבנה כלפי חו-

 אנטנת "

אנטנה המוצמדת לקיר החיצוני  "עוק-
של מבנה ובולטת ממעקה גג 
המבנה כלפי מעלה בגובה שאינו 

ואשר אלומת ',  מ3.5עולה על 
נה שלה מופנית מ� המבנה הקרי

 .כלפי חו-

שטח קרקע להקמת תור� אחד  "אתר שידור"
, עבור אנטנה אחת או יותר

תפעול ומבני� נלווי� הנדרשי� ל
 . קט�מיתק� שידור

 �ה "התשכ, חוק התכנו� והבניה "החוק"
1965. 

הממונה על פי די� על הקרינה  "הממונה"
הסביבתית במשרד לאיכות 

 .הסביבה

 ותטווח בטיח"

המרחק המזערי מאנטנת שידור  "לבריאות הציבור
בו עוצמת השדה האלקטרומגנטי 
נמוכה ממגבלות החשיפה על פי 

, חיקוק או על פי התק� הישראלי
 על פי �ובהעדר תק� ישראלי 

התק� שאימ- המשרד לאיכות 
טווח הבטיחות נקבע ; הסביבה

 .כמרחק במטרי� מהאנטנה

 טווח בטיחות "
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מזערי מאנטנת שידור המרחק ה "לתחמושת
בו עצמת השדה האלקטרומגנטי 
נמוכה מעצמת השדה המוגדרת 

ובהעדר תק� , בתק� הישראלי
 על פי תק� שאומ- על ידי -ישראלי 

לתחמושת בייזו� , רשות מוסמכת
טווח ; חשמלי באחסנה ובהובלה

הבטיחות נקבע כמרחק במטרי� 
 .מהאנטנה

 טווח בטיחות "

 למיכשור רפואי

 ולתעשייה 

המרחק המזערי מאנטנת שידור  "הליכיתת
בו עצמת השדה האלקטרומגנטית 
נמוכה ממגבלות החשיפה על פי 

ובהעדר תק� , התק� הישראלי
 על פי התק� שאימצה �ישראלי 

על פי העניי� , רשות מוסמכת
לחסינות של מיכשור רפואי 

טווח ; ולתעשייה תהליכית
הבטיחות נקבע כמרחק במטרי� 

 .מהאנטנה

  טווח בטיחות"

טווח הבטיחות בתו& מרכז  "בכיוו� האופקי
לאור& ציר , אלומת השידור

הסימטריה של האלומה הנמדד 
 .בכוו� האופקי

  טווח בטיחות"

טווח הבטיחות בכיוו� האנכי  "בכיוו� האנכי
בקצה טווח הבטיחות האופקי 

יצב לו ביחס לכיוו� ציר מרכז ובנ
אלומת הקרינה מוגדר על פי 
הגובה מעל ומתחת לאופק בו 
עצמת השדה האלקטרומגנטי 

. הינה מתחת למגבלות החשיפה
 .2' איור מס' ראה נספח ב

כבלי� המיועדי� לחיזוק התור�  "כבלי עיגו�"
למבנה עליו הוא מוצב או לאמצעי 

 .עיגו� על הקרקע

י� של /המיועד להכיל משדרמבנה  "מבנה נלווה"
מתק� שידור קט� וכל ציוד עזר 

 .אחר הנועד לצרכי הפעלתו

בית חולי� או מוסד אחר , מרפאה "מוסד רפואי"
בתוכ� מותק� דר& קבע מיכשור 

 .רפואי
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ציוד אלקטרוני המוגדר כתומ&  "מיכשור רפואי"
 .חיי�

כמשמעותה בתקנות התכנו�  "מפה מצבית" 
תנאיו , בקשה להיתר(והבניה 

 .1970 -ל "התש, )ואגרות

 "מיתק� שידור"

התק� המשמש או המיועד לשמש  "מיתק�"או 
לצורכי שידורי� הכולל 

 וכל תור�, י�/משדר, ות/אנטנה
מכשיר עזר אחר הנועד לתמו& 

 .ביעוד המיתק�

 מיתק� שידור"

סוג מיתק� מהמתקני�  "זעיר
 ואשר 1המפורטי� בטבלה מספר 

 :יש לו התכונות הבאות

 .' מ3אורכו לא יעלה על  

 ואי� לו עמוד אי� לו מבני� נילווי�
 .נושא משל עצמו

המיכשור הנלווה אליו הוא חלק  
 .ממנו

מיקו� בסיס האנטנה שלו יהיה 
מעל '  מ2.5 �בגובה שלא יפחת מ
ואשר לגביו , פני הקרקע הסופיי�

נית� אישור בכתב של הממונה כי 
תכונותיו תואמות את המפורט 

 .1'  מסבטבלה

 מיתק� שידור"

מיתק� הנכלל באחד מסוגי  "קט�
המיתקני� המפורטי� בטבלאות 

 למעט מיתק� שידור 2 � ו1מספר 
 .זעיר

התרת הקמתו של מיתק� שידור  "פטור מהיתר"
מכוח תקנות התכנו� והבניה 

פטור מהיתר לעבודה או שימוש (
, )במיתקני בזק באזורי� כפריי�

 .1995 -ה "התשנ

 :א"ניי� התמלע "קרינה"

קרינה אלקטרומגנטית בלתי 
מייננת בתחו� תדרי הרדיו 

 300 הר- עד 300והמיקרוגל שבי� 
 .יגה הר-'ג

משרד ממשלתי או רשות ציבורית  "רשות מוסמכת"
שעניי� מענייני התכנית נמצאי� 

 .בתחו� אחריות�
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, כתב, אותות, העברה של סימני� "שידור"
, קולות או מידע, צורות חזותיות

מצעות מערכות בא
 .אלקטרומגנטיות אלחוטיות

עמוד או מסב& הנועד לשאת  "תור�"
 .אנטנות

תכנית הכוללת הוראות ברמה של  "תכנית מפורטת"
 .תכנית מפורטת

 תעשייה כימית"

 או תעשייה 

תעשייה המעבדת חומרי�  "תהליכית
מסוכני� דליקי� אשר בתנאי� 
מסוימי� עלולי� להידלק 

נה ולהתפוצ- כתוצאה מקרי
 .אלקטרומגנטית
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כל מונח שלא הוגדר מפורשות בתכנית זו תהא נודעת  7.2
בי� שהוגדר בו מפורשות . לו המשמעות שיש לו בחוק

והוא כשאי� כוונה אחרת , ובי� שלא הוגדר כ&
 .משתמעת

לא יכללו , בכל מקו� שבו נאמר שטח שיועד לבניה 7.3
ופרטיי� שטחי� חקלאיי� או שטחי� ציבוריי� 

 .� ג� א� תכנית מתירה בה� בניהפתוחי

בכל מקו� בתכנית זו בו צויי� גובה של מבנה או  7.4
 הכוונה לגובה מירבי המותר על פי התכניות מיתק�

הוא יימדד מפני הקרקע הסופיי� ו, החלות על השטח
 .אלא א� כ� צויי� מפורשות אחרת

 

  היתר למיתקני שידור קטני�' פרק ב

 היתר בניה למיתק�

היתר בניה לעני� , על א' האמור בכל תכנית אחרת 8.1 .8 קט�שידור 
 יחולו כל התנאי� וההוראות , למיתק� שידור קט�

 .המפורטי� בתכנית זו

ומבלי לגרוע , על א' האמור בכל תכנית אחרת 8.2
מהוראות הנוגעות לבטיחות טיסה שנקבעו 

נית זו עדיפה בכל תכ, בתכניות החלות על השטח
שטחי בניה ותכליות , הנוגע למגבלות הגובה

מותרות שנקבעו בכל תכנית אחרת וכמפורט 
 :להל�

תרני� ומבני� של מיתקני שידור קטני�  .א
שגובה� עולה על הגובה המרבי שנקבע 

לא ייחשבו כחורגי� , בתכניות אחרות
מהגובה המירבי המותר על פי אות� 

 .תכניות

המותרי� לפי תכנית זו יהיו שטחי הבניה  .ב
המותרי� הכוללי� בנוס' לשטחי הבניה 

 .על פי כל תכנית

הקמת מיתק� שידור קט� בהתא�  .ג
תותר , להוראות תכנית זו ומגבלותיה

למעט בחופי רחצה , בכל ייעודי הקרקע
 .13א "ובשמורות חו' על פי תמ

במקרי� בה� קיי� רצ' של שטחי� 
 על , לחופי� בצמוד,עוד�י על פי יפתוחי�

 תאסר הקמת מתק� שידור, 13א "פי תמ
 .מקו החו''  מ500 עד מרחק על הקרקע

בי� ) בנויי� על פי די�(במידה ויש מבני� 
'  מ500גבול חופי הרחצה ועד מרחק של 

נית� יהיה להתיר הקמת , מקו החו'
  .מתקני שידור קטני� על המבני�

אי� בהוראות האמורות לעיל כדי לגרוע מכל  
 .ראה אחרת שבתכנית זוהו
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 עמידה במגבלות בטיחות כתנאי �' גפרק 
 להיתר

 חישוב טווחי

לא יינת� היתר בניה למיתק� שידור קט� אלא א� כ�  .9 בטיחות
 :יתקיימו התנאי� הבאי�

טווחי בטיחות בכוו� האופקי ובכוו� האנכי  9.1
ממיתק� שידור קט� בעל אנטנה בודדת יהיו 

וחי הבטיחות לבריאות הציבור כמפורט בטבלת טו
 . של תכנית זו 1' המוצגת בטבלה מס

למיכשור רפואי , טווחי הבטיחות לתחמושת
 2' בטבלה מסיהיו כמפורט ולתעשייה תהליכית 

 .של תכנית זו

הטבלאות משמשות ככלי עזר למתכנ� ולבודקי (
הקביעה הסופית של טווחי הבטיחות בכל . תכניות

ה תהיה בידי הממונה לטווחי� מקרה ומקר
 הרשויות המוסמכות ובידי 1' שבטבלה מס

 ).2' לטווחי� שבטבלה מס

 בדבר אישור 9.1מבלי לגרוע מהאמור בסעי'  9.2
למיתק� שידור קט� שאינו בעל אנטנה , הממונה

בודדת יחושבו טווחי הבטיחות המצרפיי� 
 .ויאושרו על ידי הממונה

וגובה� יהא כמפורט קביעת מיקו� אנטנות  9.3
 .12 �ו 11, 10בסעיפי� 

 

לא , האנטנה של מיתק� השידור המבוקשהתור� וגובה  .10 גובה האנטנה
טווח הבטיחות האנכי כפי שנקבע על פי מגובה יפחת 

א� התור� והאנטנה ',  מ2בתוספת , 9האמור בסעי' 
א� יותקנו על '  מ5ובתוספת , המבוקשי� יותקנו על גג בני�

 .3' איור מס' ראה נספח ב. הקרקע

 

 גובה אנטנה

 משתפלת

או אנטנת עוק- על קיר /תותר התקנת אנטנה משתפלת  ו .11 ואנטנת עוק-
חיצוני של מבנה ובלבד שבכיוו� האנכי נשמר מרחק של 

'  מ2בתוספת , 16.3טווח הבטיחות האנכי כאמור בסעי' 
'  מ5ה ובתוספת של מכל משטח גג או מרפסת של המבנ

 .4' איור מס' ראה נספח ב. מפני הקרקע הטבעיי�

 

 מרחק אופקי

המיועד לבניה מרחק האנטנה מכל מבנה ומכל שטח  .12 של אנטנה
יהיה לכל הפחות כטווחי הבטיחות , בכיוו� האופקיבמגרש 

 .9.2 או 9.1שנקבעו על פי האמור בסעיפי� האופקיי� 
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 הוכחה כי מבני� 

 נמצאי� מחו- לטווחי

 הבטיחות האופקיי� 

� א� קיי� מבנה או לא יוק� מתק� שידור קט 13.1 .13 והאנכיי�
בתו& טווחי במגרש שטח קרקע המיועד לבניה 

הבטיחות האופקיי� והאנכיי� הרלוונטיי� 
ההוכחה לעמידה בטווחי הבטיחות . לייעוד�

 .16.3 � ו16.2תהיה כמפורט בסעיפי� 

לא יוק� מיתק� , 13.1נוס' על האמור בפסקה  13.2
שידור קט� במרחק הקט� מטווח הבטיחות 

מגבול גדר של , ירבי לאותו מיתק� שידורהמ
 .מיתק� ביטחוני

 

  סוגי המסמכי הנדרשי�' דפרק 

 תנאי� להיתר

בקשה להיתר להקמת מיתק� שידור קט� והפעלתו תוגש  .14 בניה
 .16 -ו  15בליווי המסמכי� המפורטי� בסעיפי� 

 מסמכי� ומפות

תו את המסמכי� והתרשימי� מבקש ההיתר יצר' לבקש .15 נילווי� לבקשה
 :הבאי�

המבני� , ועליה תאור מיתק� השידור, מפה מצבית 15.1
נכללי� ככל שאלה , הנילווי� והגדר המקיפה

 : כולל,בבקשה

מיקו�  )1(
מדויק 

של 
המיתק� 
במקרקע

 ;י�

גובה פני  )2(
הקרקע 

מעל פני 
 ;הי�

גובה  )3(
בסיס 

התור� 
מעל פני 

 ;הי�

גובה  )4(
בסיס 

האנטנה 
מעל פני 

 ;הי�

 גובה )5(
הנקודות 
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הגבוהות 
ביותר 

של 
האנטנה 

ושל 
התור� 

מעל פני 
 .הי�

בצד המפה המצבית יוצג מבט או מבטי� מייצגי�  15.2
 : שיכלול1:250בקנה מידה של 

כמפורט בסעי' מיתק� השידור המבוקש  )1(
15.1. 

ככל , המבני� הנילווי� והגדר המקיפה )2(
 .בקשהנכללי� בשאלה 

מבני� גובלי� במתק� המבוקש בתחו�  )3(
 .טווח הבטיחות האופקי

 .הסביבה הקרובההאתר המבוקש וצילו� של  15.3

מפת ייעודי קרקע בהתא� לתכניות מאושרות או  15.4
לפי סעי' ככל שנקבעו תנאי� רשימת  ו,מופקדות

על פי נתוני� שיסופקו על ידי הועדה ,  לחוק78
די הקרקע תוגש בקנה מידה מפת ייעו. המקומית

מהמיקו� המיועד '  מ100בטווח של , 1:1,250של 
של המיתק� המבוקש ובלבד שטווחי הבטיחות 

נמצאי� בתחו� , 16.2האופקיי� כאמור בסעי' 
 .המפה

לאחד או יותר מ� , בטווח זה, נית� היתר בניה
ה� יצויינו על ידי הועדה , השימושי� הבאי�
שהמידע מצוי בידה ככל , המקומית במפורש

 :במסגרת החוק

וכל , תעשיה כימית תהליכית, מצבורי תחמושת
 .מוסד רפואי

 :תרשי� סביבה כלהל� 15.5

באזור בניה עירונית ובאזור בניה כפרית  )1(
,  או בקרוב לו1:10,000בקנה מידה של 

, תעל גבי רשת קואורדינטות ארצי
שיראה את מיקו� האתר המבוקש 

ומיתקני שידור , במכלול העירוני היישובי
הקיימי� וכ� המיועדי� להקמה על פי כל 

על פי , ממנו'  מ1,000בטווח של , די�
 .המידע שיתקבל מהועדה המקומית

, 1:25,000באזור פתוח בקנה מידה של  )2(
, רציתעל גבי רשת קואורדינטות א

שיראה את סביבת האתר המבוקש ביחס 
הצמתי� והישובי� , למערכת הדרכי�

הקיימי� וכ�  שידור ומיתקני, בסביבה
בטווח , המיועדי� להקמה על פי כל די�
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על פי המידע שיתקבל , ממנו'  מ2,000של 
 .מהועדה המקומית

 שרטוטי טווחי

 בטיחות 

מבקש ההיתר יגיש תרשימי� של טווחי הבטיחות  16.1 .16 
 בתכנית כמפורט �הטווחי� האופקיי� : כדלהל�
 במבט צד �והטווחי� האנכיי� , 16.2בסעי' 

 .16.3כמפורט בסעי' 

טווחי הבטיחות בכיוו� האופקי יפורטו ויסומנו על  16.2
, לעיל 15.4גבי מפת ייעודי הקרקע כמפורט בסעי' 

וני� לגבי כל אחד מהנושאי� בצבעי� ש
 :המפורטי� דלהל�

 בקו �בריאות הציבור  )1(
 ;תוח� בצבע אדו�

 בקו תוח� �תחמושת  )2(
 ;בצבע כחול

 בקו -תעשייה תהליכית  )3(
 ;תוח� בצבע ירוק

בקו -מיכשור רפואי )4(
 ;תוח� בצבע חו�

טווחי הבטיחות לכיוו� האנכי יפורטו ויסומנו  16.3
בקנה מידה של במבט צד בצד מפת ייעודי הקרקע 

 בצבעי� לגבי כל אחד מהנושאי� כמפורט 1:250
 .16.2בסעי' 

בכיוו� האנכי ובכיוו� האופקי טווחי בטיחות  16.4
ממיתק� שידור קט� ישורטטו כדוגמת השרטוטי� 

, של תכנית זו'  ב�ו'  אי�המוצגי� בנספח
 .המדגימי� מודלי� של עקומי קרינה אופייניי�

 הדרושי כתנאי למת�  האישורי�' הפרק 
 היתר 

 האישורי� הדרושי�

 :האישורי� הדרושי� כתנאי למת� היתר ה� .17 כתנאי למת� היתר

לאחר שמולאו , אישור בכתב של הממונה 17.1
לעמידה , דרישותיו לפי כל די� לצור& מת� אישורו

ושורטטו על ' גבטווחי בטיחות כפי שנקבעו בפרק 
ובתוספת חתימתו , לתכנית זו' דבפרק  16פי סעי' 

המאשרת את קיו� טווחי  16על המפה על פי סעי' 
 . כפי שקבעהבטיחות

אישור בכתב של נציג שר הביטחו� בועדה  17.2
 .המחוזית הנוגעת בדבר

אישור בכתב של הממונה על הגבלות בניה במינהל  17.3
 .התעופה האזרחית במשרד התחבורה

 התברואה המחוזי של משרד אישור מהנדס 17.4
הבריאות א� מתק� השידור המיועד להקמה 
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, נמצא בתו& השטח המגודר סביב ברכת מי�
 .מגדל מי� או קידוח

 : לא יחול על17.2האמור בסעי'  .א 17.5

אנטנות משתפלות המותקנות על גג  )1(
בני� שגובה� אינו עולה מעל לס' 

 .העליו� של הבני�

ות על גג מבנה המותקנאנטנות עוק-  )2(
מעל גובה '  מ3.5שגובה� אינו עולה על 

 .הגג

אנטנות באזור בניה עירונית או אזור  )3(
 ' מ6בניה כפרית שגובה� אינו עולה על 

 .מעל גובה הגג

ונגרמו , נית� היתר למתק� על פי סעי' זה .ב
רשאי , הפרעות לפעילות מערכת הביטחו�

נציג שר הביטחו� בועדה המחוזית הנוגעת 
בדבר לדרוש ממקבל ההיתר לנקוט 
בפעולות הדרושות להפסקת הפרעות 
למערכת הביטחו� מהמתק� ומקבל ההיתר 

בכל , על חשבונו וללא דיחוי, ינקוט
הפעולות הדרושות לש� כ& בתאו� ע� 

 .נציג שר הביטחו�

 1;  בינואר1(אחת לשלושה חדשי�  .ג
יעביר כל , ) באוקטובר1;  ביולי1; באפריל

היתר על פי סעי' זה לנציג שר מי שקיבל 
, הביטחו� בועדה המחוזית הנוגעת בדבר

את רשימת כל ההיתרי� שניתנו לו תו& 
 .ציו� המיקו� המדויק של המיתק�

לא , למעלה) א(על א' האמור בפסקה  .ד
יוק� מתק� שידור קט� בתחו� מתק� 
ביטחוני או בתחומי שטח הסגור בצו 

ה  לתקנות ההגנ125סגירה מכוח תקנה 
 �או במרחק הקט� מ, 1945) שעת חירו�(

או /מגבול גדר של מתק� ביטחוני ו'  מ100
 קילומטר מגבולותיה 2 �הקט� מ

אלא באישור נציג , היבשתיי� של התכנית
שר הביטחו� בועדה המחוזית הנוגעת 

 .בדבר

 ,17.3 �ו 17.2בקשה לאישור לפי סעיפי� הוגשה  17.6
מועד קבלת  ימי� מ30לבקשה תו& תינת� תשובה 

 לבקשה במועד האמור ווא� לא השיב, הבקשה
 .יראו את הבקשה כמאושרת

תכלול  17.3 � ו17.2הבקשה לאישור לפי סעיפי�  17.7
.) צ.נ(מיקו� המיתק� המבוקש , תרשי� סביבה

נית� להגיש הבקשה . ופירוט סוג המיתק�
 .באמצעות פקסימילה
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השיב נציג שר הביטחו� בשלילה לבקשה או  17.8
נית� יהיה לערור על , תנאי�היתנה את האישור ב

 .החלטתו בפני הועדה למתקני� ביטחוניי�

השיב נציג מינהל התעופה האזרחית בשלילה  17.9
נית� , או היתנה את האישור בתנאי�, לבקשה

יהיה לערור על החלטתו בפני ועדה שחבריה ה� 
נציג שר הפני� ונציג שקבעה , נציג שר התחבורה

ציג שר התחבורה נ. המועצה הארצית מבי� חבריה
 .ישמש כיושב ראש

 

במקרי� הבאי� תפרס� הועדה המקומית את  18.1 .18 יידוע הציבור
דבר הבקשה להיתר בטר� תית� היתר לפי תכנית 

 :זו

, מגורי�באזור הבקשה כוללת תור� על גג בני�  )1(
'  מ9כאשר גובה התור� המבוקש עולה על 

ק� הגג עליו מותמשטח הנמדדי� ממפלס 
 .התור�

הבקשה כוללת מבנה למשדרי� על גג בני�  )2(
כאשר גובה מבנה המשדרי� , מגורי�באזור 

עולה על הגובה המירבי המותר על פי התכנית 
 .החלה על המקו�

במתק� אשר ההשלכה ממנו של טווח  )3(
חודרת , הבטיחות האופקי לבריאות הציבור

תימסר הודעה , לתו& שטח של נכס גובל
 .ויות בנכס הגובללבעלי הזכ

, בשטחי� פתוחי� שאינ� לאור& דרכי� )4(
בשטחי� ולגבי מתקני� , 22.1כאמור בסעי' 

שאינ� מיועדי� להקמה על מבנה פתוחי� 
 . או בצמוד אליוקיי�

תשלח , הוגשה בקשה לפי סעי' קט� זה 
הועדה המקומית את העתק הבקשה להיתר 
לועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחי� 

הועדה לשמירה על קרקע חקלאית . פתוחי�
תוכל , ושטחי� פתוחי� או ועדת משנה שלה

 יו� מיו� 15לחוות דעתה על הבקשה בתו& 
 .קבלתה

בהתייחס , הועדה המקומית תידו� בבקשה 
בי� השאר לחוות דעתה של הועדה לשמירה 

א� , על קרקע חקלאית ושטחי� פתוחי�
 .הוגשה

נת הקלה לפי על א' שהבקשה להיתר אינה בבחי 18.2
שמיעת ההתנגדויות , דרכי הפרסו�, החוק

, וההחלטה בבקשה במקרי� האמורי� בסעי' זה
 בחוק לעני� מת� 149ייעשו בדומה לקבוע בסעי' 

יהיו רשאי� ) 3( לעני� פסקה .היתרי� להקלות
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נ� איכות ילהגיש התנגדות ג� הגופי� שעני
 . לחוק100 סעי' על פיהסביבה 

, לבקשה להיתר על פי סעי' זההוגשה התנגדות  18.3
או חוות דעת שלילית של הועדה לשמירה על 

תידו� הבקשה , קרקע חקלאית ושטחי� פתוחי�
 .על ידי הועדה המקומית או ועדת משנה שלה

על החלטת ועדה מקומית נית� יהיה לערור לועדת  
 .ערר
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 והנחיות נופיות שידור  גודל אתר �' ופרק 

 

 איסור הקמת

 ר על אתר שידו

 הקרקע באזור 

לא תותר באזור בניה עירונית הקמת אתר שידור על  .19 בניה עירונית
 .הקרקע 

 

 מספר תרני�

 באתר שידור

היתר לאתר שידור על הקרקע יכול שיינת� ג� א� יכלול  .20 על הקרקע
 .יותר ממיתק� שידור אחד ובלבד שיהא בו רק תור� אחד

 

 ור גודל אתר שיד

 ומבני� של מיתק�

 שידור על הקרקע

שטח של אתר שידור על הקרקע לא יעלה על  21.1 .21 
 :ר"הערכי� הבאי� הנתוני� במ

 

באזור בניה  באזור פתוח
 כפרית

באזור בניה 
 עירונית

מתקני שידור ' מס
 קטני� באתר אחד

 

 מתק� אחד או יותר אסור 150 200

 

  מתקני� או יותר2 אסור 200 250

 

  מתקני� או יותר3 אסור 250 300

 

לאחר שבחנה את הנתוני�  ,ועדה מקומית 21.2
הטבעיי� והתכנוניי� של הסביבה בה מוצע 

לאתר שבו , רשאית להתיר הגדלה, המיתק�
בשיעור שלא יעלה על , שלושה מתקני� או יותר

 . 21.1 אחוזי� מערכי השטח הנקובי� בפסקה 20

 :שטח הבניה המותר 21.3

באתר שידור המיועד למיתק� אחד לא יעלה  .א
 :על

 .ר באזור בניה כפרית" מ30

 .ר באזור פתוח" מ45

באתר שידור שיש בו שני מיתקני� או יותר  .ב
 משטח הקרקע כמפורט 50%: לא יעלה על

 .21.1בפסקה 

קו� המבני� באתר השידור יאפשר מעבר מי 21.4
לפחות בי� הקירות החיצוניי� של '  מ1חופשי של 

 .המבנה או המבני� לבי� הגדר
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גובה מבני� המיועדי� למיתק� שידור קט� באתר  21.5
 .' מ3.6שידור על הקרקע לא יעלה על 

יהיה , 21.5 � 21.1מת� ההיתר כאמור בסעיפי�  21.6
 .מכוח תכנית זו

, 21.2עלה שטחו של אתר שידור על האמור בסעי' 
לא יינת� היתר אלא על שטח שיועד לכ& בתכנית 

 .מפורטת

היתר שיוצא על פי תכניות שיוכנו כאמור בסעי'  21.7
 .יחולו עליו הוראות תכנית זו, 21.6

 

 מרחק בי� אתרי

די הדר& בהעדר אפשרות למק� אתר שידור בצי 22.1 .22 שידור על הקרקע 
או  או על מבנה תשתית קיי� ,24.1על פי סעי' 

תותר הקמת  ,23.2 סעי'בצמוד אליו בהתא� ל
מיתק� שידור קט� באתר על הקרקע ובלבד 
שהמרחק בינו לבי� אתר שידור קיי� או שנית� לו 
היתר על הקרקע אינו קט� מהמרחק המפורט 

 :להל�

 .' מ1,000 �באזור בניה כפרית 

 .' מ2,000 �   באזור פתוח

; המרחק בי� אתרי השידור יימדד מגבול כל אתר
 .במפגש בי� אזורי� יקבע המרחק המקל מביניה�

לאחר שבחנה את הנתוני�  ,ועדה מקומית 22.2
הטבעיי� והתכנוניי� של הסביבה בה מוצע 

רשאית להתיר הקטנה בשיעור שלא , המיתק�
 אחוזי� מערכי המרחקי� הנקובי� 20יעלה על 

 . 22.1בפסקה 

 הצטרפות והשתלבות

 ע� עצמי� ומבני�

 קיימי� 

באזור בניה עירונית תותר הקמת מתק� שידור  23.1 .23 
קט� שלא על גג מבנה בתנאי שישולב במתקני 

� לא תשתית ושהגודל המירבי של המבני� הנילווי
 על הובכפו' לשילוב בסביב'  מ1.7X1.9X0.9יעלה על 

 .חיות מהנדס הועדה המקומיתנפי ה

באזור פתוח ובאזור בניה כפרית לא יחולו מגבלות  23.2
א�  22.1מרחק בי� אתרי שידור כאמור בסעי' 

התור� של אתר השידור המוצע יוק� על עמוד 
 ,עמוד תאורה, עמוד חשמל: כגו�, תשתית קיי�

: כגו�, או על מבנה גבוה קיי�' עמוד טלפו� וכד
ובלבד שגובהו המינימלי של המבנה ' ממגורה וכד

על עצ� קיי� בשטח תותר הקמת תור� . ' מ12יהא 
 .אחד בלבד

באזורי� פתוחי� המיועדי� לספורט ולשטח  23.3
לא תותר , בה� קיימי� מבני�, ציבורי פתוח
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אלא על המבנה נילווי� או מבני� הקמת תרני� 
 .או בצמוד אליו

 

 לידאתרי שידור 

תותר הקמת , לאור& דרכי� באזורי� פתוחי� 24.1 .24 דר&
או בי� רצועת הדר& ב ,אתרי שידור על הקרקע

. קו הבניי� שנקבע להגבול רצועת הדר& לבי� 
במקרי� בה� קיימות מגבלות פיסיות וטכניות 

 תותר הקמה בסמו& ככל ,ל"למיקו� בתחומי� הנ
 .האפשר לקו הבני�

או ישולבו ע�  24.1שיוקמו על פי סעי' תרני�  24.2
, רצ' עמודי תשתית קיימי� בשולי הדר&בסמו& ל

 .עמודי תאורה או עמודי טלפו�, כגו� עמודי חשמל

 הגדר והמבני� הנילווי� יוקמו על פי ההנחיות 24.3
 .35שבסעי' 

הקמת אתר שידור כאמור תתוא� ע� הגורמי�  24.4
 .הנוגעי� בדבר

 

 מספר תרני�

תותר הקמת תור� אחד בלבד על מבנה שגובהו עד  25.1 .25 על גג מבנה
 .' מ12

 12הקמת שני תרני� על מבנה שגובהו מעל תותר  25.2
 .' מ40עד ' מ

 מבנה שגובהו אי� הגבלה על מספר התרני� על 25.3
, מבני� באזורי תעשייהגגות ועל '  מ40מעל 

 בסעי' זה לא יחשב אזור .מלאכה או תעסוקה
מלאכה או תעסוקה א� שטחו , כאזור תעשיה

 . דונ� והוא צמוד לאזור מגורי�2 �קט� מ

יותר תור� , באזורי� הרריי� באזור בניה עירונית 25.4
 מעל בקשה לתור� נוס'. אחד בלבד על גג מבנה

באזור כאמור תהיה טעונה אישור '  מ12בני� של 
 .של הועדה המקומית

, 25.4 �ו, 25.3, 25.2, 25.1על א' האמור בפסקאות  25.5
רשאית הועדה המקומית לתת היתר בסטיה 
מהאמור לעיל במקרי� שבה� נדרש כיסוי לשידור 

הועדה ; ולקליטה ואי� בסטיה זו פגיעה נופית
 .� להחלטהתפרט בכתב את הנימוקי

 

 מספר אנטנות 

 משתפלות 

לא תהא מגבלה  25.4 �ו 25.2 , 25.1על א' האמור בסעי'  .26 ועוקצי�
ותותר הקמת , על מספר האנטנות המשתפלות מקיר מבנה

 . אנטנות עוק- על מבנה6 �לא יותר מ
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לא יחרגו מתחו� אתר , א� קיימי�, כבלי עיגו� לתור� .27 כבלי עיגו�
ולא יחרגו מתחו� גג , ר א� הוא יוק� על הקרקעהשידו

 .המבנה א� הוא יוק� עליו

 מיקו� מיתק�

משדרי� של מיתק� שידור קט� שהתור� והאנטנה שלו  .28 שידור קט� בבניי�
מוצבי� על גג בניי� או של אנטנות משתפלות או של 

או בבניי� ימי� באחד החללי� הקייותקנו , אנטנות עוק-
, לא נית� להתקינ� כאמור. בשטחי� המבוני� של הבניי�

 .יותקנו על גג הבניי�

 תנאי� להקמת

 מבנה למשדרי�

)  המבנה�להל� (לא יותר מבנה למשדרי� על גג בני�  29.1 .29 על גג בני�
אלא א� כ� מתקיימי� בו כל  28כאמור בסעי' 

 :התנאי� המפורטי� להל�

 .ר" מ12מבנה אינו עולה על שטח ה )1(

הנמדדי� '  מ2.5גובה המבנה אינו עולה על  )2(
הגג עליו מוצב משטח מהמפלס העליו� של 

המבנה ועד למפלס העליו� של תקרת 
 .המבנה

הקמתו אינה מתוכננת על גג מבנה קיי� על  )3(
חדר מכונות , הגג כדוגמת חדרי יציאה לגג

י� של חדרי� ומיתקני� הנדסי, המעלית
 .'מגדל המדרגות וכד, הבניי�

מיקו� מיתק� השידור על הגג לא ימנע את  )4(
השימוש בשטחי� המשותפי� של דיירי 
הבניי� ובגישה למיתקני� הקיימי� 

 .של הבניי� ודייריו, והמותרי� על פי די�

הועדה המקומית תהיה רשאית להתיר הקמת מבנה  29.2
 מהאמור  אחוזי�30בתוספת שטח שלא יעלה על 

א� מצאה שהשטח הנקוב בפסקה ) 1 (29.1בפסקה 
 .האמורה אינו מספיק מסיבות הנדסיות או תכנוניות

 18יתקיי� האמור בסעי' , בנוס' לאמור לעיל 29.3
 .במקרי� המחייבי� יידוע הציבור

 

 העברת כבלי� 

 במבנה אגב הצבת

חללי� כבלי� המחברי� בי� המשדר המוק� באחד מה .30 משדרי�
, הקיימי� של המבנה לבי� האנטנה המוצבת על גג המבנה

או שיוסתרו , יועברו בפירי� של המבנה א� קיימי�
 שתצבענה בצבעי המבנה, בתעלות המיועדות לכ&

 .ושתותאמנה לחמרי הגמר החיצוניי� של המבנה

 

 הצבת גנרטור

 לשירות מיתק�

ת מיתק� שידור לא תותר הצבת גנרטור לשירו 31.1 .31 שידור קט�
 .קט� על גג בני� או בחצר בני� באזור מגורי�
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תותר הצבת גנרטור לשירות מיתק� שידור קט�  31.2
ובלבד , ובאתר שידור על הקרקעתעסוקה בבנייני 

שננקטו צעדי� למניעת מטרדי� העלולי� לנבוע 
 .מהפעלתו

 

 שיקולי� נופיי�

ת� י י, היתרית�ד התכנו� המוסמ& למוס, סמכותובמסגרת  .32 למיקו�
ובמיוחד , האדריכליי�את ההיבטי� וישקול דעתו 

נופית וערכי� , ת סביבתי,באתרי� בעלי רגישות היסטורית
את הפגיעה את נצפות התרני� ובמטרה להקטי�  ,לשימור

דעתו יית� ובי� השאר ,  והסביבהישובבחזות הכללית של ה
 :ג� לנושאי� אלה

 ג� המבנה נכללי� בבקשהוככל ששילוב התור�  32.1
במטרות ללא פגיעה , בסביבההנילווה והגדר 

 .התכנית

בבקשה להקמת מיתק� שידור קט� על הקרקע  32.2
מוסד השתכנע , באזור פתוח ובאזור בניה כפרית

 כי לא נית� להיצמד למבני� או לתשתיות התכנו�
 .קיימי�

 באזור ,המבנה הנילווה והגדר, המיתק�שילוב  32.3
תו& התחשבות בצור& לשמור על שטחי� , פתוח

ברגישות נופית גבוהה וברגישות נופית גבוהה 
 ,תות מתאר ארציוככל שנקבעו בתכני, מאד
 . ומקומיותזיותמחו

יוקמו , במקו� בו קיימת תכנית לעיצוב גגות 32.4
 .מתקני השידור על פי הנחיותיה

 

הקמת מיתק� שידור קט�  היתר לית�להגור� המוסמ&  .33 הנחיות לעיצוב
 :יקבע בתנאי ההיתר את ההוראות כדלקמ�

 בצבעי� המבנה הנילווה והגדר, צביעת התור� 33.1
ביבה או את המבנה עליו הוא התואמי� את הס

אלא א� כ� הנחה מינהל , והמשתלבי� בה�, מוצב
התעופה האזרחית או נציג שר הביטחו� בועדה 
המחוזית הנוגעת בדבר צביעה וסימו� אחרי� 

 .לש� שמירה על בטיחות טיסה

 ושטח האתר הגדר, המבנה הנילווה, עיצוב התור� 33.2
באופ� שישתלב מבחינה , בו הוא מוצב

ארכיטקטונית ועיצובית ע� הבניי� וע� הסביבה 
ובי� השאר באמצעות עיצוב , בה� הוא ממוק�

 .ובתוספת צמחיה 35הגדר כאמור בסעי' 

בגוו� וצביעת� אנטנות משתפלות עיצוב  ומיקו� 33.3
 .שישתלב ע� צבעי המבנה שעליו ה� מותקנות



24 

 

 הצבת מיתק� שידור קט�

 באתר שנועד או זעיר 

 לשימור או להכרזה

 . 34 או בשטח יער

 או זעיר תק� שידור קט�ילעניי� אישור הקמת מ 34.1
בתכנית לשימור על אתר או מבנה שנועדו 

 לפי סעי' תנאי� שנקבעומופקדת או ב, מאושרת
או התנאי�  ינהגו לפי הוראות התכנית - , לחוק78

 . אות� לשימורושייעד

 שידור קט� או זעיר בשטח לעניי� הקמת מיתק� 34.2
, שנועד בתכנית להכרזה לפי חוק גני� לאומיי�

, אתרי� לאומיי� ואתרי הנצחה, שמורות טבע
לפי , נהגו לצור& מת� אישורי, 1998 -ח "התשנ

, הוראות התכנית שייעדה את האתר להכרזה
ובהתייעצות ע� הרשות לשמירת הטבע והגני� 

ע או אתר שמורת טב, לגבי ג� לאומי, הלאומיי�
 .לגבי אתר הנצחה, נצחההה לעצוע� המו, לאומי

אישור להקמת מיתק� שידור קט� או זעיר באתר  34.3
, שמורות טבע, שהוכרז לפי חוק גני� לאומיי�

, 1998 -ח "התשנ, אתרי� לאומיי� ואתרי הנצחה
טעו� הסכמת הרשות לשמירת הטבע והגני� 

 שמורת טבע או אתר, הלאומיי� לגבי ג� לאומי
והסכמת המועצה להנצחה לגבי אתר , לאומי

 .הנצחה

אישור , 34.3 - ו 34.2 פי�סעיבנוס' על האמור ב 34.4
להקמת מיתק� שידור קט� או זעיר בשטחי� שעל 
פי תכנית המתאר הארצית לגני� לאומיי� 

שמורת , נועדו כג� לאומי, 8א "תמ, ושמורות טבע
טעו� התייעצות ברשות , או שמורת נו', טבע

 .מירת הטבע והגני� הלאומיי�לש

אישור להקמת מתק� שידור קט� או זעיר באתר  34.5
 -ח "התשל, עתיקות מוכרז לפי חוק העתיקות

 .טעו� הסכמת רשות העתיקות ,1978

אישור להקמת מתק� שידור קט� או זעיר בשטחי  34.6
, לייעורויער לפי תכנית המתאר הארצית ליער 

טעו� התייעצות , תועל פי פקודת היערו, 22א "תמ
 .בקר� הקיימת לישראל

 ,צמחיה, גידור

  ומבני� שילוט

השידור יותק� שילוט המבהיר את יעוד מיתק�  35.1 .35 נילווי�
 .לפי הוראות המשרד לאיכות הסביבה

תוק� גדר סביב מיתק� שידור קט� הממוק� על  35.2
הקרקע במטרה להסתיר את המבני� באופ� מלא 

 :להנחיות והשיקולי� הבאי�או חלקי בהתא� 

 .' מ2.2 �גובה הגדר לא יפחת מ )1(
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סוג הגדר וצורתה ייקבעו בהתא� לאופי  )2(
 בשטח פתוח תועד' גדר סבכה ;הסביבה

ע� צמחיה שתותא� ככל האפשר לצמחיה 
בגובה ובצפיפות שתסתיר את , באזור

בשטח בנוי תועד' גדר ; המבנה או המבני�
 .אטומה

וי� יוסתרו עד כמה שנית� לרבות המבני� הנילו 35.3
 .צמחיה וגידור, על ידי ניצול הטופוגרפיה

בתו� עבודת ההקמה של מיתק� שידור קט� על  35.4
פני השטח מסביב למיתק� למצב� יוחזרו , הקרקע
 .הקוד�

 

 היתר למיתק� שידור זעירבקשה ל �' זפרק 

 

 היתרבקשה ל

 שידור למיתק�

לעניי� המסמכי� '  ה�ו'  האמור בפרקי� דעל א' .36 זעיר
והאישורי� הדרושי� כתנאי למת� היתר בניה למתק� 

למיתק� שידור זעיר יידרשו המסמכי� , שידור קט�
 :הבאי�

 .מפה מצבית ועליה תאור המיתק� המבוקש 36.1

אישור בכתב של הממונה המאשר את סוג  36.2
 .המיתק� כמתק� זעיר

 

  הוראות כלליות�' פרק ח

 

 סילוק מיתק�

 שידור קט� שלא 

יסולק ממקומו , מיתק� שידור קט� שהשימוש בו נפסק .37 בשימוש
תר  בתנאי ההי.ובעל ההיתר יחזיר את המצב לקדמותו

ייקבע כי המיתק� יפורק בתו� השימוש בו ובעל ההיתר 
יחזיר את המצב לקדמותו בתו& פרק זמ� שיקבע הגו' 

 היתר הבניה למיתק� השידור יכלול . היתרית�המוסמ& ל
הנחיות להחזרת השטח עליו מוצב המיתק� למצב שטר� 

 .הקמתו

 

 ניטור, פיקוח

 קרינה שנת� מצא הממונה כי קיימות חריגות מהיתר .38 ובקרה
רשאי הוא לדווח לועדה , למפעיל מיתק� שידור פלוני

והועדה המקומית שקיבלה דיווח , המקומית על החריגות
כאמור תשקול ביטול היתר הבניה למיתק� ובלבד שנתנה 
לבעל ההיתר הזדמנות לתק� את החריגות בתו& זמ� 

 .שתקבע

הוראה בדבר ביטול היתר הבניה לפי סעי' זה תיכלל   
 .נאי ההיתרבת
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היתר בניה או פטור מהיתר שהוצא למיתק�  39.1 .39 הוראת מעבר
יראו , שלא בהתא� לתכנית זואו זעיר שידור קט� 

 18אותו כשימוש חורג שהותר לתקופה של 
 .חדשי� מיו� אישור תכנית זו

למוסד , מפעיל המיתק� ימציא תו& תקופה זו
היתר מאת הממונה , שאישר הקמת המיתק�

של ' גידה במגבלות הבטיחות כאמור בפרק לעמ
 .תכנית זו

לא הומצא אישור מאת הממונה בתקופה  
יפקע תוק' ההיתר או הפטור מהיתר , האמורה

 .לפי העניי�, ממנו

יראו את , המציא המפעיל את האישורי� כאמור 
ההיתר או את הפטור מהיתר כשימוש חורג 

 .שהותר

 סעי' זה מפעיל המיתק� שחלות עליו הוראות 
,  חדשי� מיו� אישור תכנית זו18תו& , ימציא

למהנדס הועדה המקומית מסמכי� כאמור בפרק 
 .'ד

היתר שינת� בתו& שנתיי� למיתק� שידור קט�  39.2
לא יהווה , 1989 בינואר 1 �שהוק� לפני יו� ה
ובלבד שיעמוד במגבלות , סתירה לתכנית זו

ית זו של תכנ' גהבטיחות המפורטות בפרק 
 .17.1ויאושר על ידי הממונה כאמור בסעי' 

מיתק� שידור שהוק� על פי היתר לשימוש חורג  39.3
לא , שהוגבל בזמ� וחל' המועד שנקבע בהיתר

אלא א� עמד בתנאי� , יואר& תוק' ההיתר
 .ובהוראות שנקבעו בתכנית זו

 

או לועדת משנה בסמכות המועצה הארצית לתכנו� ולבניה  .40 עדכו�
לעדכ� את טווחי הבטיחות המופיעי� מינתה לש� כ& ש

בהתא� ,  של תכנית זו2 ובטבלה מספר 1בטבלה מספר 
לדרישת רשות מהרשויות המוסמכות לעניי� המגבלות 

ולא יהיה בכ& משו� שינוי , הקבועות בטבלאות אלו
 .לתכנית

 

 אזורי� שאינ� בתחו�

 רשות מקומית

מוסד התכנו�  ,בתחו� רשות מקומיתשאינ� באזורי�  .41 )אזורי� גליליי�(
 יחליט , היתר למיתק� שידור קט� או זעירית�המוסמ& ל

, אזור בניה עירונית: על החלת הכללי� לפי סוג האזור
 . בהתא� לאופי הבניה הקיימת והמיועדת,כפרית או פתוח
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 טבלת טווחי בטיחות ממיתק� � 1טבלה מספר 
שידור בעל אנטנה בודדת 

 לבריאות הציבור
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 טבלת טווחי בטיחות ממיתק� � 2טבלה מספר 
למיכשור , שידור בעל אנטנה בודדת לתחמושת

 רפואי ולתעשייה תהליכית
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  מודלי� של עקומי קרינה אופיניי��' נספח א

 2 � ו1בטבלאות " מודל עקו� קרינה"הדגמה של העמודה 
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  Aאנטנות מטיפוס  � 1תרשי� 

 

 צידוד וכווני בהגבההכווני ב�עקו� קרינה כלל

 

 

 :מקרא

RM טווח בטיחות אופקי באונה ראשית�  

 αמפתח זוויתי של אלומת הקרינה בהגבהה�  

 H1 -טווח בטיחות אנכי מרבי למטה מקו האופק בהגבהה  

 H2 - בהגבהה טווח בטיחות אנכי מרבי מעל לקו האופק 

H1

H2

α

Rm

RmRm

 

 מבט צד

מבט על
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  Bאנטנות מטיפוס  � 2תרשי� 

 

  

 

 עקו� קרינה סקטוריאלי בצידוד וכווני בהגבהה 

 

 

 :מקרא

 RM -טווח בטיחות אופקי באונה ראשית  

α מפתח זוויתי של אלומת הקרינה בהגבהה�  

Θ מפתח זוויתי של אלומת השידור הראשית בצידוד�  

Rm

Rm

H2

H1
מבט צד

מבט על

α

Θ
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H1 -טווח בטיחות אנכי מרבי למטה מקו האופק בהגבהה  

H2 -טווח בטיחות אנכי מרבי מעל לקו האופק בהגבהה  
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מראה עקו� קרינה בו אנרגית הקרינה מרוכזת לכוו	 צפו	 : 3תרשי� 
 וונת מתחת לאופק אלומת הקרינה מכובהגבהה
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 מזרח �מראה עקו� קרינה בו אנרגית הקרינה מרוכזת לכוו	 דרו�: 4תרשי� 
 אלומת הקרינה מכוונת מעל לאופקובהגבהה 
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  איורי	�' נספח ב

 "אנטנה בודדת" 1' איור מס

 "טווח בטיחות בכיוו� האנכי" 2' איור מס

 הקרקעגובה אנטנה על גג בני� ועל  3' איור מס

 גובה אנטנה משתפלת ואנטנת עוק� 4' איור מס
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“אנטנה בודדת” - 1. איור מס

הגדרות ופרשנות -  סעי�7

מבט צד

מבט על

אנטנה בודדתאנטנה בודדתלא אנטנה בודדת

תור�

אנטנה
עקו	

קרינה

לא אנטנה בודדת

משדרת לכיווני	
שוני	 חופפי	

תור�

אנטנה

עקו	
קרינה

אנטנה בודדת

משדרת לגזרת כיווני	
 או לכל הכיווני	

שאינ	 חופפי	

אנטנה בודדת

משדרת לכיוו�
אחד
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מבט צד

תור�

אנטנה

עקו	
קרינה

קצה טווח
הבטיחות האופקי

קצה טווח
הבטיחות האנכי

ציר מרכז
אלומת הקרינה

“טווח בטיחות בכיוו� האנכי” - 2. איור מס

הגדרות ופרשנות -  סעי�7

h1

h2
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גובה אנטנה על גג בני�

תור�

אנטנה

עקו	
קרינה טווח בטיחות

אנכי

מטר 2

h1

h2

גובה האנטנה - 3. איור מס

 סעי�11

גובה אנטנה על הקרקע

תור�

אנטנה

עקו	
קרינה טווח בטיחות

אנכי

מטר 5

h1

h2
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אנטנת עוק�

מטר 2

אנטנה משתפלת

גובה אנטנה משתפלת ואנטנת עוק� - 4. איור מס

 סעי�12

מטר 2

מטר 5

 

 


