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  כללי   'פרק א

  
ש� 

  התכנית
מתקני , 1/ א/ 36א " תמ�תכנית מתאר ארצית לתקשורת " :תכנית זו תקרא  1

  ").ותכנית ז"או " התכנית: "להל�" (שידור קטני� 

מטרות 
  התכנית

  

2  
  

לקבוע הנחיות להקמת מתקני שידור קטני� באופ� שיתאפשר כיסוי לשידור 
ולקליטה של תקשורת אלחוטית בכל שטח המדינה תו( מניעת מפגעי קרינה 

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

ונוכחות , בעלי טווח בטיחות מצומצ�קני שידור עידוד הקמת מת  )א(    
  .פיזית מנימאלית

  .עידוד הצמדות למתקני תשתית ולעצמי� קיימי� כדי�  )ב(    
קביעת מסלולי רישוי שוני� על פי טווח הבטיחות לבריאות הציבור   )ג(    

  .של מיתק� השידור ומיקומו
  .מתקני השידוררישוי  המסמכי� והאישורי� הנדרשי� בהלי( קביעת   )ד(    

  . מת� היתר בנייהטר�קביעת הוראות בדבר ידוע הציבור ב  )ה(    
  .שידורלהכנת תכנית מפורטת להקמת מתקני קביעת הוראות   )ו(    
קביעת הוראות מעבר למתקני שידור קיימי� שאינ� עומדי�   )ז(    

  .בהוראות תכנית זו

תחו� 
  התכנית

  .התכנית תחול על כל שטח המדינה  3
  

לת תחו
  התכנית

  .7 כהגדרת� בסעי/ תכנית זו תחול על מתקני שידור קטני� בלבד  4
  

  :תכנית זו כוללת את המסמכי� הבאי�  5

   עמודי�30הכוללות ") הוראות התכנית"להל� (הוראות התכנית   )א(  

מסמכי 
  התכנית

וטווחי אופייניי� נספח מנחה ובו מודלי� של עקומי קרינה : 'נספח א  )ב(  
המדגימי� תרשימי� של טווחי בטיחות להשפעות , אנטנותמ בטיחות

  .המשמשי� להדגמה בלבד, קרינה בכיווני� אופקיי� ואנכיי�

אנטנה "ובו איורי� המדגימי� הגדרה של מנחה נספח : 'נספח ב  )ג(    
ואופ� , "טווח בטיחות בכיוו� האנכי" ו"מער( אנטנות", "יחידה

, ח בטיחות בכיוו� האנכיבהתחשב בטוו, הקביעה של גובה אנטנה
  .המשמשי� להדגמה בלבד

נוסח כתבי התחייבות לשיפוי לטובת נספח מחייב ובו : 'נספח ג  )ד(    
   .הועדות המקומיות

נוסח הודעה על אישור בקשה להיתר נספח מחייב ובו : 'נספח ד  )ה(    
א( לא לגרוע ,  נית� להוסי/ על האמור בו.להקמת מתק� שידור קט�

  . ממנו

מהווי� חלק בלתי נפרד ממנה '  ה�ו ' ד , ' אפי�מסמכי התכנית המפורטי� בסעי    
  . וייקראו כמקשה אחת

  .ה� להדגמה בלבד' ג� ו,'הנספחי� המפורטי� בסעיפי� ב

  .ובאה במקומה'  חלק א36א "תכנית זו מבטלת את תמ  6.1  .6

אלא , אי� בה� היא עוסקתתכנית זו גוברת על תכניות אחרות בנוש  6.2  
  .א� נאמר אחרת בסעי/ מסעיפי תכנית זו

יחס 
לתכניות 

   אחרות

רק בשל , אי� בתכנית זו כדי למנוע מכל תכנית לשנות ייעודי קרקע  6.3  
א� נדרשת . קיומ� של מתקני שידור שהוקמו על פי הוראות תכנית זו

ההעתקה תהיה על , כתוצאה משינוי תכניתשידור העתקת מתק� 
  .ידור השחשבו� בעל מתק�

תכניות מקו� בו חלות ב, 15 �  ו)ד (14על א/ האמור בסעיפי�    6.4    
רשאית הועדה , תכניות מאושרות שטר� מומשואו מופקדות 

בתנאי� המפורטי� בסעי/ המקומית לאשר הקמת מתק� שידור קט� 
21.4.  

על חשבו� מבקש השידור בתנאי ההיתר יקבעו תנאי� להסרת מתק� 
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  .עדה המקומיתההיתר במועד שתקבע הו
לעניי� אישור הקמת מיתק� שידור קט� על אתר או מבנה שנועדו   6.5    

 78מופקדת או בתנאי� שנקבעו לפי סעי/ , לשימור בתכנית מאושרת
  . ית או התנאי� שייעדו אות� לשימור ינהגו לפי הוראות התכנ�, לחוק

 לפי לעניי� הקמת מיתק� שידור קט� בשטח שנועד בתכנית להכרזה  6.6    
, אתרי� לאומיי� ואתרי הנצחה, שמורות טבע, חוק גני� לאומיי�

ינהגו לפי הוראות התכנית שייעדה את האתר , 1998 � ח "התשנ
, ובהתייעצות ע� הרשות לשמירת הטבע והגני� הלאומיי�, להכרזה

, וע� המועצה להנצחה, שמורת טבע או אתר לאומי, לגבי ג� לאומי
  .לגבי אתר הנצחה

הגדרות   :בתכנית זו  7.1  7
 אזור בניה"      פרשנותו

 או עירונית
  "כפרית

 מקומית שיועד לבניה בתכנית  רשותשטח בתחו� 
 שטחי� שאינ� מיועדי� וכ�מאושרת או מופקדת 

'  מ100 במרחק של עד הנמצאי�לבניה בתכניות כאמור 
  .מגבול שטחי� המיועדי� לבניה

אזור "      
   "פתוח

  .נית או כפריתשטח שאינו אזור בניה עירו

אישור "      
  "הממונה

חוק הקרינה הבלתי היתר שנית� על ידי הממונה על פי 
  .2006 �ו "התשס, מייננת

התק� המיועד לשדר ולקלוט גלי� אלקטרומגנטיי�     "אנטנה"      
  . בתדרי רדיו

אנטנה "      
  "משתפלת

 מטר ורוחבה 2.7יחידה  שאורכה לא עולה על אנטנה 
המוצמדת לקיר החיצוני של מבנה ,  ' סמ45לא עולה על 

אינה בולטת ממעקה היא ו או לקיר חיצוני של מרפסת
ואשר אלומת , גג המבנה או המרפסת כלפי מעלה

   .הקרינה שלה מופנית מ� המבנה כלפי חו)

אנטנת "      
  "עוק)

 מטר ורוחבה 2.7שאורכה לא עולה על   יחידהאנטנה
ני של מבנה המוצמדת לקיר החיצו',  סמ45לא עולה על 

 ואשר אלומת ,ובולטת ממעקה גג המבנה כלפי מעלה
   .הקרינה שלה מופנית מ� המבנה כלפי חו)

אתר "      
  "שידור

  .אחד או יותר,  קט�מתק� שידורשטח קרקע להקמת 

  . לחוק1כהגדרתו בסעי/ "                     בניי�"      
  .לרבות מרפסת גג  "גג"      

  .1965 � ה "התשכ, והבניהחוק התכנו�    "החוק"      
"הממונה"      

    
 �ו "התשס, חוק הקרינה הבלתי מייננתהממונה על פי 

2006.  
חומרי� "      

מסוכני� 
  "דליקי�

שהוגדרו כחומרי� מסוכני� דליקי� בחיקוק חומרי� 
פי התק�  על –ובהעדר תק� ישראלי , או בתק� הישראלי

המשרד להגנת הסביבה לעניי� מרחקי ווג ימ) או סישא
  .נדרשי� ממקור קרינההבטיחות ה

חוק "      
  "הקרינה

 והתקנות 2006 –ו "נת התשסנחוק הקרינה הבלתי מיי
  .על פיו

טווח "      
 בטיחות

לבריאות 
  "הציבור

י מאנטנה בו עוצמת השדה המרחק המזער
האלקטרומגנטי נמוכה ממגבלות החשיפה על פי חיקוק 

 על פי –ובהעדר תק� ישראלי , או על פי התק� הישראלי
טווח הבטיחות ; התק� שאימ) המשרד להגנת הסביבה

  .נקבע כמרחק במטרי� מהאנטנה
טווח "      

בטיחות 
לחומרי� 
מסוכני� 

  "דליקי�

  שמעבר לו , האנטנ ממרחק אנכי  ואופקי הנמדד 
נמוכה רמת הקרינה מרמת הקרינה המרבית המותרת 

ובהעדר תק� , חיקוק או על פי התק� הישראליפי על 
 ; על פי התק� שאימ) המשרד להגנת הסביבה–ישראלי 

  . נקבע כמרחק במטרי� מהאנטנהזהטווח 
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טווח "      
 בטיחות
בכיוו� 

  "האופקי

לאור( ציר , טווח הבטיחות בתו( מרכז אלומת השידור
  .הסימטריה של האלומה נמדד בכוו� האופקי

  

טווח "      
 בטיחות
בכיוו� 
  "האנכי

טווח הבטיחות טווח הבטיחות בכיוו� האנכי בקצה 
האופקי ובנציב לו ביחס לכיוו� ציר מרכז אלומת 

הקרינה מוגדר על פי הגובה מעל ומתחת לאופק בו 
מתחת למגבלות הינו עצמת השדה האלקטרומגנטי 

  .  2' איור מס' ראה נספח ב. יפההחש
כבלי "      

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

  .או לאמצעי עיגו� על הקרקע
מבנה "      

    "נלווה
 של מבנה המיועד להכיל ציוד עזר הנועד לצרכי הפעלתו

  .מתק� שידור

מתק� "      
  "תשתית

 שהוק� מתק� שידור, טלפו�, תאורה, עמודי חשמל
  . 'כדי� וכד

מפה "      
  "מצבית

, בקשה להיתר(כמשמעותה בתקנות התכנו� והבניה 
  .1970 �ל "התש, )תנאיו ואגרות

מיתק� "      
   "שידור

מבני�  ,תור�,  או מער( אנטנותהכולל אנטנהמיתק� 
  .של המיתק� לתפעולו י�הדרושוציוד נילווה 

מיתק� "      
  "קט� שידור

לבריאות המצטבר ות מתק� שידור שטווח הבטיח
   .מטר 12אינו עולה על  , בכיוו� האופקי, שלו הציבור 

  ."מיתק� שידור "–בתכנית זו 
מער( "      

  "אנטנות
, מאותו סוג או מסוגי� שוני�, מספר אנטנות יחידות

ומשדרות לגזרת , המותקנות באותו הגובה על תור�
  . כיווני� או לכל הכיווני�

מרפסת "      
  "גג

חישוב שטחי� (תקנות התכנו� והבניה כמשמעותה ב
  .1992 –ב "התשנ) ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרי�

פרסו� "      
  "  בעיתו�

  . א בחוק1כהגדרתו בסעי/ 

, "קרינה"      
קרינה "

בלתי 
  "מייננת

   .כהגדרת� בחוק הקרינה
  

רשות "      
  "מוסמכת

משרד ממשלתי או רשות ציבורית שעניי� מענייני 
  .חו� אחריות�התכנית נמצאי� בת

, צורות חזותיות, כתב, אותות, העברה של סימני�  "שידור"      
באמצעות מערכות אלקטרומגנטיות , קולות או מידע

  .אלחוטיות

, ה או מער( אנטנותעמוד או מסב( הנועד לשאת אנטנ  "תור�"      
  .בי� במפלס אחד ובי� במפלסי� שוני�

תכנית "      
  "מפורטת

  .תכנית מפורטתשל תכנית הכוללת הוראות 

כל מונח שלא הוגדר מפורשות בתכנית זו תהא נודעת לו המשמעות   7.2    
והוא , בי� שהוגדר בו מפורשות ובי� שלא הוגדר כ(. שיש לו בחוק

  .כשאי� כוונה אחרת משתמעת
בכל מקו� בתכנית זו בו צויי� גובה של מבנה או מיתק� הכוונה לגובה   7.3    

והוא יימדד מפני , ת החלות על השטחמירבי המותר על פי התכניו
  .הקרקע הסופיי� אלא א� כ� צויי� מפורשות אחרת

מוסד התכנו� המוסמ( לית� , באזורי� שאינ� בתחו� רשות מקומית  7.4    
אזור : יחליט על החלת הכללי� לפי סוג האזור, על פי תוכנית זוהיתר 

הקיימת בהתא� לאופי הבניה , פתוחאזור כפרית או  ובניה עירונית
  .והמיועדת
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   מתקני שידור קטני� הקמת   ' פרק ב

  
הוראות 
   כלליות

8.  
  

רשאי מוסד תכנו� לתת היתר , על א/ האמור בכל תכנית אחרת  )א(  8.1
 בסעיפי� על פי התנאי� המפורטי� מתק� שידור קט� להקמת

ובהתא� לכל שאר הוראות , בה� בלבדכפי שמפורט  ו �21 ו20
  .חסות לתנאי� למת� היתרתכנית זו המתיי

 מתק� שידור רשאי מוסד תכנו� לתת היתר להקמת, לחילופי�
 לתכנית 9סעי/ לקט� על פי תכנית מפורטת שאושרה בהתא� 

    .זו

הוספת אנטנה יחידה לאנטנה קיימת כדי� או , למע� הסר ספק  )ב(      
טעונה הגשת בקשה , כדי�שהוקמו למער( אנטנות קיימות 

בהתא� לטווח , נאי� כפי שמפורט בתכנית זולהיתר בנייה בת
  .הבטיחות המצטבר לבריאות הציבור של מער( האנטנות החדש

, הקמת מיתק� שידור קט� בהתא� להוראות תכנית זו ומגבלותיה  8.2    
למעט בחופי רחצה ובשמורות חו/ על פי , תותר בכל ייעודי הקרקע

  .13א "תמ
בצמוד , על פי ייעוד� בה� קיי� רצ/ של שטחי� פתוחי� בשטחי�
אסר הקמת מתק� שידור על הקרקע עד ית, 13א "על פי תמ, לחופי�
 בי�  שהוקמו כדי� מבני� וקיימי�במידה . מקו החו/'  מ300מרחק 
נית� להתיר הקמת , מקו החו/'  מ300 רחצה ועד מרחק של /גבול חו

   .  על פי הוראות תכנית זומתקני שידור קטני� על המבני�
ומבלי לגרוע מהוראות הנוגעות , ל א/ האמור בכל תכנית אחרתע  8.3    

תכנית זו עדיפה , לבטיחות טיסה שנקבעו בתכניות החלות על השטח
שטחי בניה ותכליות מותרות שנקבעו בכל , בכל הנוגע למגבלות הגובה

  :תכנית אחרת וכמפורט להל�
הגובה תרני� ומבני� של מתקני שידור קטני� שגובה� עולה על   )א(      

לא ייחשבו כחורגי� מהגובה , המרבי שנקבע בתכניות אחרות
  .המרבי המותר על פי אות� תכניות

שטחי הבניה המותרי� לפי תכנית זו יהיו בנוס/ לשטחי הבניה   )ב(      
למעט תכנית כאמור בפרק , הכוללי� המותרי� על פי כל תכנית

  .'ג
 8.5, 6.4פורטי� בסעיפי� היתר על פי תוכנית זו יכלול את התנאי� המ  8.4    

  .לפי העני�, 30 � ו29.2, )ב(12 � ו
 מאישורהממונה כי קיימות חריגות   דיווחה שקיבלהועדה המקומית  8.5    

 , היתר הבניה למיתק�בטל את ת , למפעיל מיתק� שידור הממונהשנת�
ובלבד שנתנה לבעל ההיתר הזדמנות לתק� את החריגות בתו( זמ� 

  .שתקבע
  .ביטול היתר הבניה לפי סעי/ זה תיכלל בתנאי ההיתרהוראה בדבר 

אי� בהוראות האמורות לעיל כדי לגרוע מכל הוראה אחרת שבתכנית   8.6    
  .זו

  

    תוכנית מפורטת להקמת מתקני שידור קטני�  ' פרק ג
  

9.  
  

הנחיות , תמוסד תכנו� רשאי לאשר תכנית מפורטת שתקבע הוראו  9.1
ועקרונות לפריסה ולמיקו� של מתקני שידור בתחו� כל מרחב 

לרבות תכנית נקודתית , התכנו� עליו הוא מופקד או בחלקי� ממנו
א/ א� אינה תואמת את הוראותיה של תכנית זו , למתק� שידור בודד

  .9.2ובלבד שתכנית מפורטת כאמור תואמת את האמור בסעי/ 

תכנית 
מפורטת 
להקמת 
מתקני 
  שידור

 הועדה המחוזית תאושר על ידי, 9.1ר בסעי/ תכנית מפורטת כאמו  9.2  
ונית� לקבוע בה כי יחולו בתחומה רק חלק מהוראות תכנית זו או 

ובלבד שלא יקבעו הוראות ,  לקבוע הוראות שונות מהקבוע בתכנית זו
הוראות פרקי� . לתכנית זו' ופרק ז' פרק ו' , שונות מהוראות פרק ה

תכנית מפורטת ויראו אות� אלו  יחולו ג� על היתר שיינת� מתוק/ 
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  .כחלק בלתי נפרד מכל תכנית מפורטת כאמור בסעי/ זה

 תופקד רק לאחר מילוי כל 9.2 � ו9.1תכנית מפורטת כאמור בסעיפי�   9.3  
  :התנאי� הבאי�

התקשורת והתייחסותו לעניי� השפעת הסכמת משרד   )א(      
 על כיסוי השידור וקליטת תקשורת אלחוטית בתחו� התכנית

  .מרחב התכנו� המקומי

 בגי� תביעות  הסכמת הועדה המקומית לעניי� הסדרי השיפוי  )ב(      
  .ב" בחוק התו197לפיצויי� על פי סעי/ 

  

  דעת של מוסד התכנו�שיקול   ' פרק ד
  

ג� את הנושאי� הבאי� בטר� מת� החלטה בעני� , בי� היתר, מוסד תכנו� יבח�  10
  :שה  להיתר בנייה או תוכנית להקמת מתק� שידור קט�בק

  . זומטרות תכניתלאור היבטי� תכנוניי�   )א(  

שיקול 
דעת של 

מוסד 
  התכנו�

  
חלופות מטעמו שיתנו מענה יציע  או מתק� שידורחלופות למיקו�   )ב(  

   . שידורלשרות שאמור לתת אותו מתק�
חזות 

  :ונצפות

ובמיוחד באתרי� , י�מוסד התכנו�  יית� דעתו וישקול את ההיבטי� האדריכלי  11
במטרה , ערכי� לשימורבעלי  ו,נופית, סביבתית, בעלי רגישות היסטורית

, להקטי� את נצפות התרני� ואת הפגיעה בחזות הכללית של הישוב והסביבה
  :ובי� השאר יית� דעתו ג� לנושאי� אלה, ככל שנית�

ור(  תו( התחשבות בצ, המבנה הנלווה והגדר בסביבה,שילוב התור�  )א(    
, לשמור על שטחי� ברגישות נופית גבוהה וברגישות נופית גבוהה מאד

  .מחוזיות ומקומיות, ככל שנקבעו בתכניות מתאר ארציות

יוקמו מתקני השידור על פי , במקו� בו קיימת תכנית לעיצוב גגות  )ב(    
  .הנחיותיה

שילוב 
  :מתקני�

  

 הקרקע אלא א� שוכנע לא יינת� היתר למתק� שידור על גג בני� או על  )א(  12
 או  על מתק� שידור קיי� שהוק� כדי�שלבומוסד התכנו� כי לא נית� ל

  .על מתק� תשתית קיי� שהוק� כדי�

המבוקש תיקבע חובת השתלבות של השידור בתנאי ההיתר למתק�   )ב(    
בכפו/ לתאו� תכנוני והנדסי בי� בעלי , בעתידמתק� שידור נוס/ 

  .  הנדס הועדה המקומית ולתיאו� ע� מ השידורמתק�

בקשה להיתר הכוללת אחד או יותר מ� השינויי� המפורטי� בסעי/   13.1  13
  .  לחוק149תפורס� בדר( של הקלה ויחולו עליה הוראות סעי/ , 13.2

גמישות 
בהוראות 
, הועדה המקומית רשאית להתיר שינויי� מהוראות תוכנית זו  13.2    תכנית זו

 שוכנעה כי לא וא�, י� בסעי/ זה בלבד בנושאי� ובמידות המפורט
נגרמת פגיעה בחזות הרחוב והסביבה וכי לא נית� לספק את השירות 

  .התקשורתי לצרכני� ללא התרת החריגה

 21.2.2 �  ו20.2.4 בסעיפי� מעל המותר נוספי� 20% של תוספת  )א(      
 למע� .תכנוניות  מסיבות הנדסיות אוהחריגה נדרשתא�  ,)ב(

יחושבו ,  חוזי התוספת המותרי� על סעי/ זהא, הסר ספק
מהגובה המקורי של מתק� התשתית ולא מהגובה לאחר 

  .21.2.2 � ו20.2.4התוספת כאמור בסעיפי� 
  20% שלא תעלה על ובלבד, ממדי המבנה הנלווה הגדלת  )ב(      

ובתנאי שהתוספת נדרשת בשל איחוד ' בפרק טמהאמור 
  . מתקני� של מפעילי� שוני�

כאמור בסעי/  צמצו� מרחק בי� אתרי שידור בשטח פתוח   )ג(      
,  מטר1,600 � ובלבד שהמרחק בי� האתרי� לא יפחת מ21.4.3

הנתוני� התכנוניי� והטבעיי� של הסביבה בה וזאת בשל 
  . השידורמבוקש מתק�

הגדלת שטח אתר שידור על הקרקע  שבו שלושה מתקני שידור    )ד(      
  . ר" מ360 של עד לשטח מרבי, או יותר
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    עמידה במגבלות בטיחות ' הפרק 

  
טווחי   :לא יינת� היתר בניה למיתק� שידור קט� אלא א� כ� יתקיימו התנאי� הבאי�  14

בכוו� לחומרי� מסוכני� דליקי� , לבריאות הציבורטווחי בטיחות   )א(    בטיחות
טות יעמדו במגבלות המפורהאופקי ובכוו� האנכי ממיתק� שידור קט� 

  .18בסעי/ 

טווחי  וישורטטויחושבו יחידה שידור קט� שאינו בעל אנטנה למתק�   )ב(    
  .הבטיחות המצרפיי�

, י הממונה" יאושרו ע18תרשימי טווחי הבטיחות כאמור בסעי/   )ג(    
  . 19.1כאמור בסעי/ 

יינת� היתר בנייה למתק� שידור אלא לא למע� הסר ספק בכל מקרה   )ד(    
או מבנה או שטח קרקע המיועד לבניה כל קיי�  לא כי א� הוכח 

   . בתו( טווחי הבטיחות האופקיי� והאנכיי�למעבר הציבור
מיתק� שידור ל יינת� היתר בנייה לא , )ד(14בנוס/ לאמור בסעי/   )ה(    

לבריאות הציבור ולחומרי�  (במרחק הקט� מטווח הבטיחות המרבי
בול גדר של מיתק� מג,  לאותו מיתק� שידור)מסוכני� דליקי�

  .ביטחוני

מרחק 
של  אופקי
   אנטנה

יהיה לכל , מרחק האנטנה מכל מבנה ומכל שטח המיועד לבניה בכיוו� האופקי  15
לבריאות הציבור  ולחומרי� מסוכני� (הפחות כטווחי הבטיחות האופקיי� 

  .שאושרו על ידי הממונה על הקרינה) דליקי�

גובה 
  האנטנה

  

לא יפחת מגובה טווח , ל מיתק� השידור המבוקשגובה האנטנה ש  )א(  16
',  מ2בתוספת , 14 הבטיחות האנכי כפי שנקבע על פי האמור בסעי/

 �ותקתא� '  מ5ובתוספת ,  על גג בני��ותקת תא� האנטנה המבוקש
   .3' איור מס' ראה נספח ב. על הקרקע

טווח  מגובה   לא יפחת או אנטנת עוק) / אנטנה משתפלת  וגובה של  )ב(    
מכל משטח גג או '  מ2בתוספת , 18.3הבטיחות האנכי כאמור בסעי/ 

ראה . מפני הקרקע הטבעיי�'  מ5מרפסת של המבנה ובתוספת של 
  .4' איור מס' נספח ב

  

   סוגי המסמכי� הנדרשי� ' ופרק 

  
  :מבקש ההיתר יצר/ לבקשתו את המסמכי� והתרשימי� הבאי�  17  
המבני� הנילווי� והגדר , אור מיתק� השידורועליה ת, מפה מצבית  17.1    

  :כולל, ככל שאלה נכללי� בבקשה, המקיפה

  .מיקו� מדויק של המיתק� במקרקעי�  )א(      

  .גובה פני הקרקע מעל פני הי�  )ב(      

  .גובה בסיס התור� מעל פני הי�  )ג(      

  .גובה בסיס האנטנה מעל פני הי�  )ד(      

 ביותר של האנטנה ושל התור� מעל פני גובה הנקודות הגבוהות  )ה(      
  .הי�

בהתא� ,  או אחר1:250מבט או מבטי� מייצגי� בקנה מידה של   17.2    
  : שיכלול,לבקשת מוסד התכנו�

  .17.1מיתק� השידור המבוקש כמפורט בסעי/   )א(      

  .ככל שאלה נכללי� בבקשה, המבני� הנלווי� והגדר המקיפה  )ב(      

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

  .צילו� של האתר המבוקש והסביבה הקרובה  17.3    
, מפת ייעודי קרקע בהתא� לתכניות מאושרות או מופקדות  )א(  17.4    

על פי נתוני� ,  לחוק78ורשימת תנאי� ככל שנקבעו לפי סעי/ 
  . שיסופקו על ידי הועדה המקומית
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,  או אחר1:1,250הקרקע תוגש בקנה מידה של ודי מפת ייע  )ב(      
בטווח ותתייחס לכל היעודי�  ,בהתא� לבקשת מוסד התכנו�

מהמיקו� המיועד של המיתק� המבוקש ובלבד '  מ100של 
נמצאי� , 18.2שטווחי הבטיחות האופקיי� כאמור בסעי/ 

  .בתחו� המפה

 י היתרו כל י הועדה המקומית יצוינ"על פי נתוני� שיסופקו ע  )ג(      
השידור  מטר מהמיקו� המוצע של מתק� 100של בטווח , בניה

ככל שהמידע , חומרי� מסוכני� דליקי�מצבורי ל, המבוקש
  . במסגרת החוקי הועדה המקומיתמצוי ביד

  :תרשי� סביבה כלהל�  17.5    

בקנה מידה של תרשי� כפרית  או באזור בניה עירונית   )א(      
על גבי רשת , מפורט יותרבקנה מידה  או 1:10,000

  : הפרמטרי� הבאי�שיראה את , קואורדינטות ארצית

  , מיקו� האתר המבוקש במכלול העירוני היישובי  )1(        

שידור הקיימי� וכ� המיועדי� להקמה על פי המתקני   )2(        
, מתקני שידור שאינ� מתקני שידור קטני�, כל די�

 1,000ח של בטוומתקני שידור הפטורי� מהיתר בנייה 
על פי המידע שיתקבל , ממתק� השידור המבוקש' מ

   . הרלוונטיתעדה המקומיתומהומהממונה ו

 או בקנה מידה מפורט 1:25,000 פתוח בקנה מידה של באזור   )ב(      
הפרטי� שיראה את , על גבי רשת קואורדינטות ארצית, יותר

  :הבאי�

, רכי� ביחס למערכת הדוסביבתמיקו� האתר ואת   )1(        
  .הצמתי� והישובי� בסביבה

שידור הקיימי� וכ� המיועדי� להקמה על פי המתקני   )2(        
, מתקני שידור שאינ� מתקני שידור קטני�, כל די�

 2,000בטווח של מתקני שידור הפטורי� מהיתר בנייה 
על פי המידע שיתקבל , ממתק� השידור המבוקש' מ

  .ת הרלוונטיותו המקומיותעדומהומהממונה ו

י "אשר אושרו ע, מבקש ההיתר יגיש תרשימי� של טווחי הבטיחות  18.1  18
, 18.2 כמפורט בסעי/ �הטווחי� האופקיי� :  כדלהל�, הממונה

  .18.3 במבט צד כמפורט בסעי/ �והטווחי� האנכיי� 

שרטוטי 
 טווחי

  בטיחות
די טווחי הבטיחות בכיוו� האופקי יפורטו ויסומנו על גבי מפת ייעו  18.2    

בצבעי� שוני� לגבי כל אחד ,  לעיל17.4הקרקע כמפורט בסעי/  
  :מהנושאי� המפורטי� דלהל�

  ; בקו תוח� בצבע אדו�� בריאות הציבור   )א(      
  ;ירוק בקו תוח� בצבע  �חומרי� מסוכני� דליקי�   )ב(      
 מפת על גביטווחי הבטיחות לכיוו� האנכי יפורטו ויסומנו במבט צד   18.3    

בהתא� לבקשת מוסד , או אחר 1:250 הקרקע בקנה מידה של ייעודי
  .18.2בצבעי� לגבי כל אחד מהנושאי� כמפורט בסעי/ , התכנו�

 ישורטטו כדוגמת 18.1�18.3 כאמור בסעיפי� טווחי בטיחות   18.4    
המדגימי� , של תכנית זו'  ב�ו' השרטוטי� המוצגי� בנספחי� א

  .מודלי� של עקומי קרינה אופייניי�

  

   האישורי� הדרושי� כתנאי למת� היתר ' זפרק 
  

  : ה�כתנאי למת� היתרהאישורי� הנדרשי�   19  
באשר  מולאו דרישותיו לפי כל די�  כיאישור בכתב של הממונה  19.1    

 18ובתוספת חתימתו על המפה על פי סעי/ לעמידה בטווחי בטיחות 
  . שאושרו על ידוהמאשרת את קיו� טווחי הבטיחות

 בכל אישור בכתב של נציג שר הביטחו� בועדה המחוזית הנוגעת בדבר  19.2    
מתק� שידור המיועד להקמה על הקרקע ועל מתק� תשתית וכ� א� 
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 מפני גג מבנה  מטר6מתק� השידור המיועד להקמה עולה על גובה 
   .קיי�

ית ח התעופה האזררשותאישור בכתב של הממונה על הגבלות בניה ב  19.3    
 בכל מתק� שידור המיועד להקמה על הקרקע ועל התחבורהבמשרד 

 6מתק� השידור המיועד להקמה עולה על גובה א�  מתק� תשתית וכ�
  .מטר מפני גג מבנה קיי�

אישור מהנדס התברואה המחוזי של משרד הבריאות א� מתק�   19.4    
, השידור המיועד להקמה נמצא בתו( השטח המגודר סביב ברכת מי�

  .ו קידוחמגדל מי� א
ג� במקו� בו לא נדרש אישור נציג , 19.2על א/ האמור בסעי/   )א(  19.5    

,  ונגרמו הפרעות לפעילות מערכת הביטחו�כאמור שר הביטחו� 
עדה המחוזית הנוגעת בדבר לדרוש ורשאי נציג שר הביטחו� בו

ממקבל ההיתר לנקוט בפעולות הדרושות להפסקת הפרעות 
על ,  ומקבל ההיתר ינקוטידור השלמערכת הביטחו� ממתק�

בכל הפעולות הדרושות לש� כ( בתאו� ע� , חשבונו וללא דיחוי
  .נציג שר הביטחו�

 1;  ביולי1;  באפריל1;  בינואר1(אחת לשלושה חדשי�   )ב(      
למתק� שידור בו לא יעביר כל מי שקיבל היתר , )באוקטובר

, האמור לנציג ,טחו� בועדה המחוזיתינדרש אישור נציג שר הב
את רשימת כל ההיתרי� שניתנו לו תו( ציו� המיקו� המדויק 

  .של המיתק�
נדרש אישור נציג שר הביטחו� ,  לעיל19.2בסעי/ על א/ האמור   )ג(      

במקרי� , למת� היתר בנייה למתק� שידור, בועדה המחוזית
  :  הבאי�

  .בתחו� מתק� ביטחוני  )1(        

 125ירה מכוח תקנה בתחומי שטח הסגור בצו סג  )2(        
  .1945) שעת חירו�(לתקנות ההגנה 

   .מגבול גדר של מתק� ביטחוני'  מ100 �במרחק הקט� מ  )3(        
 קילומטר מגבולותיה היבשתיי� של 2 �הקט� מבמרחק   )4(        

  . התכנית
,  תכלול תרשי� סביבה19.3 �  ו19.2הבקשה לאישור לפי סעיפי�   19.6    

נית� להגיש . ופירוט סוג המיתק�.) צ.נ(מיקו� המיתק� המבוקש 
  .הבקשה באמצעות פקסימילה

 ימי� 30תינת� תו( , 19.3 � ו19.2סעיפי� שהוגשה לפי בקשה תשובה ל  19.7    
 יראו את , במועד האמורלא תינת� תשובה  .ממועד קבלת הבקשה

  .הבקשה כמאושרת
ישור השיב נציג שר הביטחו� בשלילה לבקשה או היתנה את הא  19.8    

 נית� לערור על החלטתו בפני הועדה למתקני� ביטחוניי�, בתנאי�
  .במחוז הנוגע בדבר

 התעופה האזרחית בשלילה ברשות ממונה על הגבלות בניההשיב   19.9    
נית� לערור על החלטתו בפני , או היתנה את האישור בתנאי�, לבקשה

קבעה נציג שר הפני� ונציג ש, ועדה שחבריה ה� נציג שר התחבורה
   . המועצה הארצית מבי� חבריה

, הקמת מיתק� שידור קט� באתר שהוכרז לפי חוק גני� לאומיי�  19.10    
, 1998 � ח "התשנ, אתרי� לאומיי� ואתרי הנצחה, שמורות טבע

 הסכמת הרשות לשמירת הטבע והגני� הלאומיי� לגבי ג� נהטעו
 לגבי והסכמת המועצה להנצחה, שמורת טבע או אתר לאומי, לאומי
  .הנצחה אתר

הקמת מיתק� שידור קט�  19.10 � ו6.6בנוס/ על האמור בסעיפי�   19.11    
בשטחי� שעל פי תכנית המתאר הארצית לגני� לאומיי� ושמורות 

 נהטעו, או שמורת נו/, שמורת טבע, נועדו כג� לאומי, 8א "תמ, טבע
  .התייעצות ברשות לשמירת הטבע והגני� הלאומיי�

,  מתק� שידור קט� באתר עתיקות מוכרז לפי חוק העתיקותהקמת  19.12    
  . הסכמת רשות העתיקותנהטעו, 1978 � ח "התשל
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הקמת מתק� שידור קט� בשטחי יער לפי תכנית המתאר הארצית ליער   19.13    
 התייעצות בקר� נהטעו, ועל פי פקודת היערות, 22א "תמ, ולייעור

  .הקיימת לישראל

  

  � היתר מסלולי� למת  ' חפרק 
   

  מסלול מהיר – 'מסלול א. 20
 מתקני שידור מסוג אנטנות משתפלות הקמתכפרית  תותר ובאזור בניה עירונית   20.1

  :תנאי� הבאי�לבד שיתקיימו כל הבוואנטנות עוק) על מבני� 
 3לא יעלה על ה  לאנטנ, המצטבר לבריאות הציבורטווח הבטיחות   20.1.1  

  .אנטנההולא יחרוג מתחו� המגרש בו  הותקנה , מטר בכיוו� האופקי
טווח תותר הקמת מתק� שידור במסלול זה א/ א� , על א/ האמור 
המצטבר לבריאות הציבור כאמור לעיל חורג מתחו� בטיחות ה

 ובלבד שאינו  פ"לתחו� רצועת דר( או שצא� החריגה היא , המגרש
  .פ"חורג מתחו� זכות הדר( או השצ

בי� אנטנות המותקנות על חזית או גג של אותו בניי� ישמר מרווח שלא   20.1.2  
  . מטר4 � יפחת מ

אנטנות 
משתפלות 
ואנטנות 
עוק) על 
מבני� 
באזור 
לבניה 

עירונית 
  כפריתו

    
המבני� הנלווי� לאנטנה משתפלת או לאנטנת עוק) לא יותקנו בקיר   20.1.3  

 ויחולו עליה�. החיצוני של המבנה עליו מותקנות אנטנות אלה
  .22הוראות סעי/ 

על , צבע ומירק�, מתקני השידור יותאמו לחזית המבנה מבחינת צורה  20.1.4    
 ויסומנו באמצעות שילוט כאמור מהנדס הועדה המקומיתפי הנחיות 

  .30בסעי/ 
לרבות בתחו� קווי ,  בתחו� רצועת דר( מתקני שידורהקמתתותר בשטח פתוח   20.2

לבד שיתקיימו בו ,  של דר( או על בנייני� ומתקני תשתית קיימי� כדי�הבניי�
  :תנאי� הבאי�ה

אנטנה  יחידה או מער( של לבריאות הציבור טווח הבטיחות המצטבר   20.2.1  
  .מטר בכיוו� האופקי 12לא יעלה על במפלס אחד או יותר  אנטנות

מתקני 
שידור 
בשטח 
  פתוח

  
לפי  , ל התשתיתתוא� ע� בעל המבנה או בעת הקמת מתק� השידור  20.2.2  

  .העניי�
תוספת עמוד לשורת עמודי תשתית קיימי� או החלפת עמוד תשתית   20.2.3    

 מבחינת  הקיימי�  התשתיתילעמודתותר בתנאי  שיותאמו , קיי�
  .20.2.4 ובתנאי שיתקיימו הוראות סעי/  ,צבע ומירק�, צורה

  תשתיתתק� מ לפי�המצטר, האור( הכולל של תור� ואנטנה ג� יחד  20.2.4    
המתק� , עמודה מגובהו המקורי של 20% לא יעלה על ,או עצ� קיי�

  .או העצ� הקיימי�
  . מטר4אור( התור� המתווס/ למבנה קיי� לא יעלה על   20.2.5    
 או מתק� התשתית, האלמנט,  לעמוד התשתית� השידור יותא�מתק  20.2.6    

דס הועדה מהנעל פי הנחיות , צבע ומירק�, מבנה מבחינת צורהל
  .30 באמצעות שילוט כאמור בסעי/ � ויסומהמקומית

ידוע 
  הציבור

 בקשה להיתר להקמת מתק� שידור כמפורט במסלול ישוראניתנה החלטה בדבר   20.3
  : הודעה על כ( לציבור על פי הוראות אלה הועדה המקומית תמסור, ' א

בקרקע או לכל הבעלי� והמחזיקי� תשלח  1הודעה  על פי טופס   20.3.1    
� לרשות ג, לחוק 19בועדה לפי סעי/ ו, ניתנה ההחלטהבבניי� שלגביו 

   .המקומית בתחומה מבוקשת הקמת מתק� השידור
כאשר מבוקשת בקשה להקמת מתק� שידור במגרש הגובל ע� מרחב   20.3.2    

 לועדה המקומית 20.3.1תשלח הודעה כאמור בסעי/ , תכנו� אחר
  . בלתהגובלת ולרשות המקומית הגו

  תפורס� ג� באתר האינטרנט של 20.3.1הודעה  כאמור בסעי/   20.3.3    
   .הרשות המקומית ושל הועדה המקומית

ההחלטה בדבר  תינת� בסמו( למועד 20.3ההודעה כאמור בסעי/   20.3.4    
ובכל , ה ימי� ממועד אישור30 �ולא יאוחר  מ, אישור הבקשה להיתר

  .ח הודעות כאמורלא ינת� היתר בטר� משלו, מקרה
 הסדרי
  השיפוי

  

הפקדת כתב התחייבות , תנאי למת� היתר להקמת מתק� שידור על פי סעי/ זה  20.4
של מבקש הבקשה להיתר כלפי הועדה המקומית לשיפוי בגי� תביעות  לפיצויי� 

  .ג לתכנית�1ב בנוסח המצור/ כנספח " בחוק התו197על פי סעי/ 
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  מסלול רגיל – 'מסלול ב .21
 הקמתכפרית  תותר ובאזור בניה עירונית , 21.3מבלי לגרוע מהוראות סעי/    21.1

  :תנאי� הבאי�לבד שיתקיימו הבומבני� על מתקני שידור 
אנטנה יחידה או מער(  של לבריאות הציבור המצטברטווח הבטיחות   21.1.1  

  .מטר בכיוו� האופקי 6על  לא יעלה אנטנות
טווח תותר הקמת מתק� שידור במסלול זה א/ א� , על א/ האמור

 מטר א� החריגה היא 6 � המצטבר לבריאות הציבור גדול מבטיחות ה
אינו חורג טווח הבטיחות  ובלבד ש פ"לתחו� רצועת דר( או שצ

   .פ"מתחו� זכות הדר( או השצ
  : מבנה יחולו הוראות אלהעל הקמת אנטנה על תור� על גג  21.1.2  

מתקני 
שידור על 

מבני� 
 אזורב

בנייה 
עירונית 
  וכפרית

  

מער( אנטנות במפלס אחד או על תור� אחד מותר  להתקי�   )א(    
לא לבריאות הציבור ובלבד שטווח הבטיחות המצטבר , יותר

  21.1.1/ יחרוג מהאמור בסעי
  . מטר4 לא יעלה על ,ג� יחד, ואנטנה האור( הכולל של  תור�  )ב(      
  .תור�א תותר התקנת ל מטר 12על בני� שגובהו עד   )ג(      
 תותר התקנת תור� מטר 40 ועד מטר 12על בניני� שגובה� מעל   )ד(      

  .אחד בלבד
,  תרני�שלושה  תותר התקנת  מטר 40על בניני� שגובה� מעל   )ה(      

  .לכל היותר
על מתקני� מסוג אנטנות משתפלות ועוק) שטווח , למע� הסר ספק  21.1.3    

יחולו ,  מטר3 �שלה� גדול מיבור המצטבר לבריאות הצהבטיחות 
  .20.1.4 � ו20.1.3, 20.1.2הוראות סעי/  

יותאמו לחזית המבנה מבחינת , מתקני השידור הנצפי� מ� הרחוב  21.1.4    
 ויסומנו באמצעות הועדה המקומיתעל פי הנחיות , צבע ומרק�, צורה

  .30שילוט כאמור בסעי/ 
21.2  

  
  

ואלמנטי�  עצמי� באזור בניה עירונית וכפרית תותר התקנת מתקני שידור על 
בלבד תשתית קיימי� כדי�  וומתקני  ,שוני� הקיימי� כדי� בשטחי� ציבוריי�

  :תנאי� הבאי�שיתקיימו ה
של אנטנה יחידה או מער(  לבריאות הציבור המצטברוח הבטיחות טו  21.2.1  

  .טר בכיוו� האופקי מ 6לא יעלה על אנטנות 
טווח תותר הקמת מתק� שידור במסלול זה א/ א� , על א/ האמור

 מטר א� החריגה היא 6 � המצטבר לבריאות הציבור גדול מבטיחות ה
אינו מור טווח הבטיחות כא ובלבד ש פ"לתחו� רצועת דר( או שצ

  .פ"חורג מתחו� זכות הדר( או השצ
על הקמת אנטנה יחידה או מער( אנטנות על תור�  יחולו הוראות   21.2.2  

  :אלה
מער( אנטנות במפלס אחד או על תור� אחד מותר להתקי�   )א(    

לא לבריאות הציבור  ובלבד שטווח הבטיחות המצטבר ,יותר
  .21.2.1 בסעי/ יחרוג מהאמור

 מתק�  לפי�המצטר, אור( הכולל של תור� ואנטנה ג� יחדה  )ב(    
 מגובהו המקורי של 20% לא יעלה על , או עצ� קיי�תשתית

  .המתק� או העצ� הקיימי�, עמודה
תוספת עמוד לשורת עמודי תשתית קיימי� או החלפת עמוד תשתית   21.2.3  

 מבחינת  הקיימי�  התשתיתילעמודתותר בתנאי  שיותאמו , קיי�
  .21.2.2) .ב( ובתנאי שיתקיימו הוראות סעי/  ,צבע ומירק�, הצור

מתקני 
, שידור

שלא על גג 
, מבנה

המשתלבי
 על �

מתקני� 
ומבני� 
קיימי� 

כדי� 
באזור 

המיועד 
למגורי� 

באזור 
בנייה 

עירונית 
  וכפרית

,  יהיה בתאו� ע� בעל התשתית הנוגע בדבר בסעי/ זה שילוב כאמור  21.2.4  
  .בכפו/ לשמירת בטיחות הפעלת התשתית

 תותר מי� ואלמנטי� שוני� הקיימי� כדי� בשטחי� ציבוריי�על עצ  21.2.5    
  .הקמת תור� אחד בלבד

 או מתק� התשתית, האלמנט, מתקני השידור יותאמו לעמוד התשתית  21.2.5    
 הועדה המקומית על פי הנחיות , צבע ומירק�, המבנה מבחינת צורה

  .30ויסומנו באמצעות שילוט כאמור בסעי/ 
21.3  

  
 התקנת מתקני שידור על גגות מבני� וכפרית תותר באזור בניה עירונית 

   :באזורי� הבאי�
מתקני 

שידור על 
 מבני�
בשטח 
שאינו 

ואול� לא יחשב אזור ; מלאכה תעסוקה ומתק� הנדסי, אזורי תעשיה  )א(  
 דונ� והוא 2 �מלאכה או תעסוקה א� שטחו קט� מ, כאזור תעשיה

   .לאזור מגורי�דופ� צמוד 
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  .ירו�תחנות משטרה ושירותי ח, בני� המיועד לתקשורת  )ב(  
  .מטר 40בני� המיועד למלונות ומשרדי� שגובהו מעל   )ג(  
, שדה תעופה:  כגו�מטר 12בני� המיועד למרכז תחבורה שגובהו מעל   )ד(  

  .נמל או מרכז תחבורה יבשתי אחר
  :ובלבד שיתקיימו כל התנאי� הבאי�  
ער( לאנטנה יחידה  או למ לבריאות הציבור המצטברטווח הבטיחות   21.3.1  

  .טר בכיוו� האופקי מ12לא יעלה על אנטנות 

מיועד 
למגורי� 

 אזורב
בנייה 

עירונית 
   וכפרית

  :על הקמת אנטנה על תור� על גג יחולו הוראות אלה  21.3.2  
מער( אנטנות במפלס אחד או על תור� אחד מותר יהיה להתקי�   )א(      

לא לבריאות הציבור  ובלבד שטווח הבטיחות המצטבר , יותר
  21.3.1/ יחרוג מהאמור בסעי

 הועדה המקומית י " ומיקומו על גג המבנה ייקבע ער�אור( התו  )ב(      
תו( התחשבות בשיקולי מיזעור הפגיעה בסביבה ומת� אפשרות 

  .להשתלבות של מספר מפעילי� על התור�
  .מטר תותר הקמת תור� אחד בלבד 12על בני� שגובהו עד   )ג(      
 תותר התקנת מטר 40 ועד מטר 12על בניני� שגובה� מעל   )ד(      

  .ה תרני� לכל היותרשלוש
תרני� במספר  תותר התקנת מטר 40על בניני� שגובה� מעל   )ה(      

  . הועדה המקומיתקבע תכפי ש
, 20.1.2על אנטנות משתפלות ואנטנות עוק) יחולו הוראות סעי/    21.3.3    

  .20.1.4 � ו20.1.3
יותאמו לחזית המבנה מבחינת , מתקני השידור הנצפי� מ� הרחוב  21.3.4    

 ויסומנו באמצעות הועדה המקומיתעל פי הנחיות  , צורה צבע ומרק�
  .30 שילוט כאמור בסעי/

21.4  
  
  
  

 ובכפו/ לאמור ,כפריתו  מאזור בניה עירוניתמטר 200בטווח של עד , בשטח פתוח
 נבחנו חלופותלבד שבו,  תותר הקמת מתק� שידור על הקרקע, 8.2בסעי/ 

או , באתר שידור קיי� ו והוכח כי לא נית� לשלבלמיקו� מתק� השידור המבוקש
  :תנאי� הבאי�והתקיימו ה, על מבנה או מתק� תשתית שהוקמו כדי�

 לאנטנה יחידה  או למער(   לבריאות הציבורהמצטברטווח הבטיחות   21.4.1  
  .טר בכיוו� האופקי מ12לא יעלה על אנטנות 

במפלס אחד או , מער( אנטנותעל תור� אחד מותר יהיה להתקי�   21.4.2  
 �מ לא יחרוג  לבריאות הציבורובלבד שטווח הבטיחות המצטבר, יותר

  . מטר12
ור קיי� המרחק בי� אתר השידור המבוקש לבי� אתר של מתק� שיד  21.4.3  

מדד יהמרחק י. ' מ2000 � על הקרקע לא יפחת מ, או שנית� לו היתר
  .מגבול כל אתר

 נימתק
שידור על 
הקרקע 

 �שאינ
 י�משתלב

 מתקניעל 
תשתית 

או מבנה 
קיי� 

בשטח 
פתוח 

במרחק 
'  מ200עד 

מאזור 
בנייה 

עירונית 
  וכפרית

לא יעלה על , הכולל עד שני מתקני� , שטח אתר  שידור על הקרקע  21.4.4  
לא יעלה שטח , באתר שידור שיש בו שלושה מתקני� ומעלה. ר" מ200

  .ר" מ300האתר על 

הועדה  תפרס� ' היתר להקמת מתק� שידור כמפורט במסלול בהוגשה בקשה ל  21.5
  . הודעה על כ( לציבור המקומית

המוגשת שמיעת ההתנגדויות וההחלטה בבקשה , דרכי הפרסו�  21.5.1  
י� מת� היתרי� י בחוק לענ149ייעשו בדומה לקבוע בסעי/ , 'במסלול ב
  . להקלות

התנגדות ג� הגופי� שעניינ� יהיו רשאי� להגיש ,  סעי/ זהי�יענל  21.5.2  
  . לחוק100איכות הסביבה על פי סעי/ 

ידוע 
  הציבור

  

 12על החלטת הועדה המקומית נית� יהיה לערור לועדת ערר לפי סעי/   21.5.3  
  .לחוק

  סדריה
  השיפוי

  

הפקדת כתב , תנאי למת� היתר להקמת מתק� שידור על פי סעי/ זה    21.6
מקומית לשיפוי התחייבות של מבקש הבקשה להיתר כלפי הועדה ה

ב בנוסח המצור/ " בחוק התו197בגי� תביעות  לפיצויי� על פי סעי/ 
  .ג לתכנית�2כנספח 
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    מתקני� ומבני� נלווי� ' פרק ט
  

 שהתור� והאנטנה שלו מוצבי� על גג ,של מיתק� שידור קט�מתקני� נלווי�   22
יותקנו באחד החללי� , משתפלות או של אנטנות עוק) או של אנטנות ,בניי�

, לא נית� להתקינ� כאמור.  של הבניי�קורי�הקיימי� בבניי� או בשטחי� המ
  : ובתנאי� הבאי� בלבדיותקנו על גג הבניי�

  .ר" מ12על לא יעלה שטח המבנה   )א(  
 הנמדדי� מהמפלס העליו� של מטר 2.5על לא יעלה גובה המבנה   )ב(  

  .הגג עליו מוצב המבנה ועד למפלס העליו� של תקרת המבנהמשטח 
 על גג מבנה קיי� על הגג כדוגמת חדרי אסורה הקמת מבנה נלווה   )ג(  

חדרי� ומיתקני� הנדסיי� של , חדר מכונות המעלית, יציאה לגג
  .'מגדל המדרגות וכד, הבניי�

 מתקני� 
ומבנה 

נלווה על 
  גג בני�

  

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

  .של הבניי� ודייריו, על פי די�
  : יחולו הוראות אלה21.2 � ו20.2כאמור בסעיפי�  למתק� שידור ה נלווהמבנעל   23
  ' מ0.9X1.9X1.7הגודל המרבי של לא יעלה על   ) א(  
מוסד הנחיות  הוראות תכנית זו ו על פי,ישולב בסביבההמבנה הנלווה   )ב(  

  .התכנו�

מבנה 
נלווה 

למתק� 
שידור על 

מתק� 
  תשתית 

  .תבח� האפשרות להטמנת המבנה הנלווה  )ג(  

  :על מבנה נלווה למתק� שידור על הקרקע יחולו הוראות אלה  24
  

  .ר" מ45לא יעלה על   נלווההמבנה ה שטח  )א(  
  .מפני הקרקע'  מ3.6 לא יעלה על  המבנה הנלווהגובה  )ב(  
לפחות בי� '  מ1מיקו� המבנה הנלווה יאפשר מעבר חופשי של   )ג(  

 המקיפה אותו כאמור הקירות החיצוניי� של המבנה לבי� הגדר
  .26בסעי/ 

לא יעלה שטח הבניה , באתר שידור שיש בו שני מתקני� או יותר  )ד(  
  21.4.4רקע כמפורט בסעי/  משטח הק50%המותר על 

מבנה 
נילווה 
למתק� 

שידור על 
  הקרקע

  . תבח� האפשרות להטמנת המבנה הנלווה  )ה(  
   

   הנחיות לעיצוב–' פרק י
  

  : ג� בנושאי� אלה יקבע בתנאי ההיתר הוראותמוסד התכנו�  25
�  מותקהואשישתלב ע� המבנה שעליו מתק� השידור  באופ� מיקו�   )א(  

  .וסביבתו

עיצוב 
מתק� 
  שידור

באופ� , הגדר ושטח האתר בו הוא מוצב, המבנה הנילווה, ור�עיצוב הת  )ב(  
שישתלב מבחינה ארכיטקטונית ועיצובית ע� הבניי� וע� הסביבה 

זה ובי� השאר באמצעות עיצוב הגדר כאמור בסעי/ , בה� הוא ממוק�
  .ובתוספת צמחיה

המבנה הנלווה , התור�לרבות , מתק� השידור וכל מרכיביוצביעת   )ג(    
, בעי� התואמי� את הסביבה או את המבנה עליו הוא מוצבוהגדר בצ

 לש� שמירה על בטיחות ות אחרניתנו הנחיותאלא א� כ� , וומשתלב ב
  .טיסה

26  
  

סביב אנטנה ואתר שידור תוק� גדר בהתא� לדרישות הממונה ובתנאי� כפי 
  . שמפורט בסעי/ זה

גדר 
  וצמחיה 

 במטרה להסתיר את המבני� גדרתוק�  על הקרקע סביב אתר שידור  26.1    
 ,וצמחיה, לרבות על ידי ניצול טופוגרפיה, באופ� מלא או חלקי

  : בהתא� להנחיות והשיקולי� הבאי�
אלא א� המבנה . מטר 2.2 �גובה הגדר לא יפחת מ  )א(      

  .כולו מוסתר על ידי גדר נמוכה יותרהנלווה 
; סוג הגדר וצורתה ייקבעו בהתא� לאופי הסביבה  )ב(      

בשטח פתוח תועד/ גדר סבכה ע� צמחיה שתותא� 
בגובה ובצפיפות , ככל האפשר לצמחיה באזור

בשטח בנוי תועד/ ; שתסתיר את המבנה או המבני�
  .גדר אטומה
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 סביב אנטנה על גג מבנה ועל מתקני תשתית תוק� גדר במידה והקמת  26.2    
ת לא יפח, מקו� בו נדרשה גדר כאמור.  י הממונה"הגדר נדרשת ע

  . ' מ1.05 �גובהה מ 
כבלי� 
וכבלי 
  עיגו�

  

כבלי� המחברי� בי� המשדר המוק� באחד מהחללי� הקיימי� של   27.1  .27
יועברו בפירי� של המבנה , המבנה לבי� האנטנה המוצבת על גג המבנה

שתצבענה בצבעי , או שיוסתרו בתעלות המיועדות לכ(, א� קיימי�
  .יי� של המבנההמבנה ושתותאמנה לחמרי הגמר החיצונ

   :לא יחרגו, א� קיימי�, כבלי עיגו� לתור�  27.2    
  . מתחו� האתר–באתר של מתק� שידור על הקרקע   )א(      
  . מתחו� גג המבנה–במתק� שידור על גג מבנה   )ב(      
  .מהנדס הועדה המקומית לפי קביעת –בכל מקרה אחר   )ג(      

28  
  

תר הצבת גנרטור לשירות מיתק� שידור קט� על גג בני� או בחצר לא תו  28.1
  .בני�

גנרטור 
לשירות 
מתק� 

  השידור
תותר הצבת גנרטור לשירות מיתק� שידור , 28.1על א/ האמור בסעי/   28.2  

ובלבד , ובאתר שידור על הקרקע, 21.3כמפורט בסעי/  � קט� בבנייני
   .שננקטו צעדי� למניעת מטרדי� העלולי� לנבוע מהפעלתו

יוחזרו פני השטח ששונו  ,בתו� עבודת ההקמה של מיתק� שידור  29.1   29
  .בעקבות עבודות ההקמה למצב� הקוד�

ייקבע פרק הזמ� הדרוש לסילוק מתק� היתר הבניה למיתק� השידור ב  29.2  
הוא הנחיות להחזרת השטח עליו ו, השידור לאחר שהשימוש בו ייפסק

  :וכ� יקבעו הוראות אלה,  צב שטר� הקמתומוצב למ
למעט , בעל ההיתר ידווח על הפסקת השימוש במתק� שידור  )א(    

  . הפסקה לתקופה קצרה הנדרשת מטעמי תחזוקה ותפעול שוט/

פירוק 
מתק� 

ידור ש
והחזרת 

המצב 
  לקדמותו

  

  כיהמיתק� יפורק בתו� השימוש בו ובעל ההיתר יתחייב כי   )ב(    
מוסמ( יחזיר את המצב לקדמותו בתו( פרק זמ� שיקבע הגו/ ה

  .לית� היתר
  שילוט

  
 יוצב,  על גבי  הגדר, 26וא� נדרשה גדר כאמור בסעי/ , בסמו( למתק� שידור  30

, סוגו, המבהיר את יעוד מיתק� השידורערבית ואנגלית , בשפה עבריתשילוט 
טווח הבטיחות לחומרי� מסוכני� ,לבריאות הציבור טווח הבטיחות ,הספקו
על ידי הממונה  כמו כ� יצוי� תארי( אישורו  . והחברה אותה הוא משרתדליקי�

ויעודכ� מידי שנה תארי( הבדיקה האחרונה , חוק הקרינהבהתא� להוראות 
  .שנערכה על פי הוראות חוק הקרינה

      
   הוראות מעבר –' פרק יא

  
הוראות   .הוראות תוכנית זו יחולו על כל היתר להקמת מתק� שידור שינת� לאחר אישורה  31.1

א/ א� הוק� לפני תחילתה , יחולו על כל מתק� שידור) שילוט (30הוראות סעי/   31.2  מעבר 
. 30בתו( שנה מיו� אישור תוכנית זו יוצב שילוט כנדרש בסעי/ . של תוכנית זו

יפקע תוק/ ההיתר שנית� להקמת מתק� , לא הוצב שילוט בתקופה האמור
   .השידור
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  פיניי� מודלי� של עקומי קרינה או ' נספח א
   עקו� קרינה כלל כיווני בצידוד וכווני הגבהה  1תרשי� 

  וטווח בטיחות אופקי ואנכי

  

  

  

  :מקרא

RM טווח בטיחות אופקי באונה ראשית�   

  α מפתח זוויתי של אלומת הקרינה בהגבהה�   

  H1 -טווח בטיחות אנכי מרבי למטה מקו האופק בהגבהה   

  H2 -וח בטיחות אנכי מרבי מעל לקו האופק בהגבהה טו  

  

H
1

H
2

α

Rm

RmRm

  

  מבט צד

  מבט על
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  עקו� קרינה סקטוריאלי בצידוד ובהגבהה – 2תרשי� 

   וטווח בטיחות אופקי ואנכי

  

    

  

  

  :מקרא

 RM -טווח בטיחות אופקי באונה ראשית   

α מפתח זוויתי של אלומת הקרינה בהגבהה�   

   מפתח זוויתי של אלומת השידור הראשית בצידוד� 

H1 -טווח בטיחות אנכי מרבי למטה מקו האופק בהגבהה   

H2 -טווח בטיחות אנכי מרבי מעל לקו האופק בהגבהה   

  

Rm

Rm

H
2

H
1

מבט צד

מבט על

α

ΘΘΘΘ
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מראה עקו� קרינה בו אנרגית הקרינה מרוכזת לכוו� צפו� : 3תרשי� 
   אלומת הקרינה מכוונת מתחת לאופקובהגבהה
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 מזרח  מראה עקו� קרינה בו אנרגית הקרינה מרוכזת לכוו� דרו�: 4תרשי� 
  אלומת הקרינה מכוונת מעל לאופקובהגבהה 
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  י� איור' נספח ב
  "אנטנה בודדת "– 1. איור מס

   הגדרות ופרשנות  7סעי%  

  מבט צד

  מבט על

  אנטנה בודדת  מער' אנטנות  מער' אנטנות

  תור�

  אנטנה

  עקו�
  קרינה

  מער' אנטנות
  משדרת לכיווני�

  שוני� חופפי�

  תור�

  אנטנה

  עקו�
  קרינה

  מר' אנטנות
לגזרת  משדרת
  כיווני�

  או לכל הכיווני� 
  שאינ� חופפי�

  אנטנה בודדת
  יוו�משדרת לכ

  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  7  סעי%

h 1  

h 2 
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  גובה אנטנה על גג בני�

  תור�

  נהאנט

  עקו�
  טווח בטיחות

   מטר2

h 
1 

h 
2 

  גובה האנטנה  3. איור מס

 )א(16סעיף 

  גובה אנטנה על הקרקע

  תור�

  אנטנה

  עקו�

  טווח בטיחות  קרינה

  אנכי

   מטר5

h 
1 

h 
2  
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  אנטנת עוק)

   מטר2

  אנטנה משתפלת

  גובה אנטנה משתפלת ואנטנת עוק(  4. איור מס

 )ב(16סעיף 

   מטר2

   מטר5
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  1 �ג נספח 

  חייבות לשיפויכתב הת
  תכנית מתאר ארצית לתקשורת 

    מתקני שידור קטני�1/ א/ 36/ א"תמ

  
 כפי שהומלצו בפניה על ידי המועצה 1/ א/ 36א "והממשלה החליטה לאשר את תמ:  הואיל

  .הארצית לתכנו� ולבניה
  יותנה20מת� היתר בניה להקמת מתק� שידור על פי סעי/ ,  לתכנית20.4והואיל ועל פי סעי/ 

מתחייב ") המשפה"ה: להל�(___________ לפיכ( , בהמצאת כתב שיפוי על ידי מבקש ההיתר
  ").הועדה: "להל�(____________ בזאת לטובת הועדה המקומית 

 חובת שיפוי

המשפה מתחייב לשפות את הועדה המקומית בגי� תשלומי פיצויי� שהוועדה תחויב  .1
") החוק: "להל� (1965 �ה "בניה תשכ לחוק התכנו� וה197א� תחויב לפי סעי/ , בה�

ובהתא� לאמור ______ וזאת בכל הנוגע להקמת מתק� שידור על פי היתר מספר 
  .בכתב התחייבות זה

 תחולת השיפוי

 לחוק בגי� 197ההתחייבות לשיפוי תחול על תשלומי� מכוח תביעות פיצויי� לפי סעי/  .2
י היק/ "פי התכנית ועפבהתא� להיתר שהוצא על השידור פגיעה עקב הקמת מתק� 

  .הפגיעה שנגרמה על ידי התכנית
 היק% השיפוי

מס( הפיצויי� שהועדה המקומית חויבה )  אחוזי�מאה (100%השיפוי יהיה בהיק/ של  .3
  .ובכפו/ למילוי כל האמור בכתב התחייבות זה,  לחוק197בתביעה לפי סעי/ 

תאו� בי� תביעות פיצויי� וקיזוז מתשלומי� ישירי� לועדה המקומית 
 או לרשות המקומית

שידור א� מכל סיבה שהיא המשפה ישל� או יחויב בתשלו� פיצויי� בגי� מתק�   א .4
ינוכה סכו� ,  לחוק197לפי סעי/ ,  לעיל2שיוק� על פי התכנית כאמור בסעי/ 

א� תחויב אותה ועדה מקומית שבתחומה חויב , מחבותו בשיפוי, הפיצויי� כאמור
 . תובע ואותו חיובלגבי אותו, המשפה בפיצוי

לנקוט בהליכי� בהתא� לכתב , חויבה הועדה המקומית בהתא� לדרישת המשפה  ב
שיפוי זה ופעלה הועדה על פי דרישת המשפה ולתנאי� שנקבעו בה ונדרשה להוציא 

. תהיה זכאית הועדה לשיפוי מהמשפה על הוצאותיה אלו, הוצאות לצור( פעולתה
  .עת שמאית וניהול הלי( ערר או ערעור הזמנת חוות ד�" הלי("לעניי� זה 

מקדמות על חשבו� תשלומי� , שיל� המשפה לועדה המקומית או לכל גור� אחר  .ג
  .יקוזז הסכו� ששול� מסכומי השיפוי, המגיעי� ממנו לפי כתב שיפוי זה

יקוזז סכו� ההיטל השידור חויב המשפה בהיטל השבחה עקב הקמת מתק�   ד
  .ככל שיהיה כזה,  שידורתק�מחבותו בשיפוי בגי� אותו מ

 שיתו% הליכי�

השיפוי על פי כתב התחיבות זה מותנה בכ( שהועדה המקומית תמלא אחר כל  .5
  :כדלקמ�, התחיבויותיה כמפורט  בכתב שיפוי זה

מיד ע� הוודע לה על כל , בפקסימילה ובדואר רשו�, הועדה תודיע למשפה בכתב  .א
אשר , ועדת ערר או כל פורו� אחר, ש"בימ, בורר, תביעה או הלי( שהוא בפני הועדה

  .המשפה עלול להתחייב בגינו בשיפוי על פי כתב זה
י הועדה המקומית וכל הסכ� פשרה שהוא אליו "שינוהל ע, מ או הלי( אחר"כל מו  .ב

מ או ההלי( "בכל המו, תגיע הועדה המקומית יערכו תו( שיתו/ מלא של המשפה
למעט , ל החלטה או הסכ� פשרה שהואמתחילתו ותו( קבלת אישור המשפה לכ

 .לחוק) ב(198החלטת הועדה המקומית לפי סעי/ 
הועדה תאפשר למשפה לעיי� בכל חומר המצוי בידה והדרוש למשפה לצור( בדיקת   .ג

 .התביעה וניהול הליכי� משפטיי� לגביה
 תודיע הועדה למשפה על התביעה ותצר/ את 197הוגשה לועדה תביעה לפי סעי/   .ד

או בכל דר( ', לחוק או בדר( של הודעה לצד ג) א(198י סעי/ "פה לתביעה עפהמש
בטר� , אפשרית אחרת ותאפשר למשפה לטעו� את טענותיה ולהגיש שומה מטעמה

 .תקבל החלטה בתביעה
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, קבעה הועדה סכו� לפיצוי הגבוה מהסכו� הנקוב בשומה שהוגשה מטע� המשפה  .ה
הסכו� הנקוב בשומתו של את שפה לתובע יעביר המ, ולא הוגש ערר לועדת הערר

 .המשפה והכל בהתא� להוראות כתב שיפוי זה
ערר על החלטת הועדה המקומית על ידי הנפגע או ערר על , הוגש לועדת הערר  .ו

החלטת שמאי מכריע בי� א� על ידי הועדה המקומית ובי� א� על ידי הנפגע תצר/ 
 ועדת הערר או שתאפשר למשפה בהלי( שבפני' הועדה המקומית את המשפה כצד ג

לייצג על חשבונו של המשפה את הועדה המקומית בפני ועדת הערר או שימונה על 
חשבונו בא כוח לועדה המקומית בהסכמת המשפה והוא יפעל בהתא� להנחית 

 .המשפה והכל בהתא� לבחירת המשפה
 הועדה עמדת, לחוק) ה (198במקרה של מינוי שמאי מכריע לרבות על פי סעי/   .ז

חלק המשפה על . המקומית לגבי זהותו של השמאי המכריע תהיה על דעת המשפה
תגיש , החלטת השמאי המכריע ולא היה באפשרותו להגיש ערר בשמו לועדת הערר

ובשיתופו ערר על החלטת השמאי המכריע לועדת , הועדה על פי דרישת המשפה
 .הערר

ולא היה באפשרותה של , ורחלק המשפה על החלטת ועדת ערר הניתנת לערע  .ח
תגיש הועדה המקומית לפי דרישת המשפה  , המשפה להגיש בשמו ערעור בשמו

בעירעור כאמור יצור/ המשפה או שהועדה תאפשר . ערעור לבית המשפט המוסמ(
למשפה לייצג על חשבונו של המשפה את הועדה המקומית בפני בית המשפט או 

פה ועל חשבונו של המשפה והוא יפעל כח בהסכמת המש�שהועדה תמנה לעצמה בא
 . הכל לפי בחירת המשפה, על פי  הנחיותיה

יועברו לועדה המקומית בפרק זמ� , הנחיות ודרישות המשפה בהתא� לסעי/ זה  .ט
 .סביר שיאפשר לועדה המקומית לפעול בהתא�

ישפה המשפה את הועדה , לעיל) ח(עד ) ה(לא פעלה הועדה כאמור בסעי/ קטני�   .י
 .לעיל) ד(ו� השומה שהוגשה על ידי המשפה כאמור בסעי/ קט� סכב
 מועד השיפוי

החלטה סופית של ועדת ערר או של , חויבה הועדה בתשלו� פיצויי� על פי פסק די� .6
שמאי מכריע שהמשפה לא ביקש לערער עליה� או שמוטלת חובה לשלמ� בטר� הפיכת� 

ובת שיפוי על המשפה בהתא� וחלה ח, או בהסכמת המשפה,  לסופיי� על פי כל די�
לא בוצע התשלו� על ידי . סכו� הפיצויי� שנקבעאת ישל� המשפה לתובע , לאמור לעיל

  .ישא המשפה בפיצוי זה, המשפה במועד וחויבה הועדה המקומית בפיצוי בגי� העיכוב
 הגבלת סכו� השיפוי

 לפי פרק הועדה כפיצויי� שתחוייב ממהבכל מקרה לא ישל� המשפה סכו� גבוה יותר  .7
  ).ב (4תשלו� הוצאות בהתא� לסעי/ לחוק בצרו/ ' ט

 תחילת תוק%

תחילת תוק/ ההתחייבות לפי כתב השיפוי היא ע� מת� היתר הבניה להקמת מתק�  .8
  .השידור על פי התכנית

 פטור משיפוי

א� הועדה המקומית לא פעלה מצדה , כתב התחייבות זה לשיפוי לא יחייב את המשפה .9
  . לפי התחייבות זובהתא� לנדרש ממנה

 
  
  
  
  
  

 חתימת המשפה
_______________________  

 תארי'
______________________  
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  �2גנספח 

  כתב התחייבות לשיפוי
  תכנית מתאר ארצית לתקשורת 

    מתקני שידור קטני�1/ א/ 36/ א"                                       תמ
  

 כפי שהומלצו בפניה על ידי המועצה 1/ א/ 36א "טה לאשר את תמוהממשלה החלי:  הואיל
  .הארצית לתכנו� ולבניה

א " בתמ21מת� היתר בניה להקמת מתק� שידור על פי סעי/ ,   לתכנית21.6והואיל ועל פי סעי/ 
") המשפה"ה: להל� (___________ לפיכ( ,יותנה בהמצאת כתב שיפוי על ידי מבקש ההיתר 

  ").הועדה: "להל� (____________ בת הועדה המקומית מתחייב בזאת לטו
  

 חובת שיפוי
המשפה מתחייב לשפות את הועדה המקומית בגי� תשלומי פיצויי� שהוועדה  .1

 1965 –ה " לחוק התכנו� והבניה תשכ197א� תחויב לפי סעי/ , תחויב בה�
וזאת בכל הנוגע להקמת מיתק� שידור על פי היתר מספר ") החוק: "להל�(

  .ובהתא� לאמור בכתב התחייבות זה ___ ___
 תחולת השיפוי

 197 ההתחייבות לשיפוי תחול על תשלומי� מכוח תביעות פיצויי� לפי סעי/  .2
בהתא� להיתר שהוצא על פי השידור לחוק בגי� פגיעה עקב הקמת מתק� 

  .י היק/ הפגיעה שנגרמה על ידי התכנית"התכנית ועפ
 היק% השיפוי

מס( הפיצויי� שהועדה ) שמוני� אחוזי� (80% השיפוי יהיה בהיק/ של .3
ובכפו/ למילוי כל האמור בכתב ,  לחוק197המקומית חויבה בתביעה לפי סעי/ 

  .התחייבות זה
תאו� בי� תביעות פיצויי� וקיזוז מתשלומי� ישירי� לועדה המקומית או לרשות 

 המקומית
4.  

� מתק� שיוק� א� מכל סיבה שהיא המשפה ישל� או יחויב בתשלו� פיצויי� בגי  .א
ינוכה סכו� הפיצויי� ,  לחוק197לפי סעי/ ,  לעיל2על פי התכנית כאמור בסעי/ 

א� תחויב אותה ועדה מקומית שבתחומה חויב המשפה , בתו בשיפויומח, כאמור
 .לגבי אותו תובע ואותו חיוב, בפיצוי

לנקוט בהליכי� בהתא� , חויבה הועדה המקומית בהתא� לדרישת המשפה  .ב
י זה ופעלה הועדה על פי דרישת המשפה ולתנאי� שנקבעו בה ונדרשה לכתב שיפו

תהיה זכאית הועדה לשיפוי מהמשפה על , להוציא הוצאות לצור( פעולתה
 הזמנת חוות דעת שמאית וניהול הלי( ערר � " הלי("לעניי� זה . הוצאותיה אלו

  .או ערעור

בו� תשלומי� מקדמות על חש, שיל� המשפה לועדה המקומית או לכל גור� אחר  .ג
  .יקוזז הסכו� ששול� מסכומי השיפוי, המגיעי� ממנו לפי כתב שיפוי זה

בתו וחויב המשפה בהיטל השבחה עקב הקמת המתק� יקוזז סכו� ההיטל מח  .ד
  .ככל שיהיה כזה, בשיפוי בגי� אותו מתק�

 שיתו% הליכי�
השיפוי על פי כתב התחיבות זה מותנה בכ( שהועדה המקומית תמלא אחר  כל  .5

  :כדלקמ�, תחיבויותיה כמפורט  בכתב שיפוי זה ה

מיד ע� , בפקסימילה ובדואר רשו�, הועדה תודיע למשפה בכתב  .א
, בורר, הוודע לה על כל תביעה או הלי( שהוא בפני הועדה

אשר המשפה עלול  , ועדת ערר או כל פורו� אחר, ש"בימ
  .להתחייב בגינו בשיפוי על פי כתב זה

י הועדה המקומית וכל הסכ� פשרה שהוא "נוהל עשי, מ או הלי( אחר"כל מו  .ב
מ או "בכל המו, אליו תגיע הועדה המקומית יערכו תו( שיתו/ מלא של המשפה

, ההלי( מתחילתו ותו( קבלת אישור המשפה לכל החלטה או הסכ� פשרה שהוא
 .לחוק) ב(198למעט החלטת הועדה המקומית לפי סעי/ 
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צוי בידה והדרוש למשפה לצור( הועדה תאפשר למשפה לעיי� בכל חומר המ  .ג
 .בדיקת התביעה וניהול הליכי� משפטיי� לגביה

 תודיע הועדה למשפה על התביעה ותצר/ את 197הוגשה לועדה תביעה לפי סעי/   .ד
או בכל דר( ', לחוק או בדר( של הודעה לצד ג) א(198י סעי/ "המשפה לתביעה עפ

, ש שומה מטעמהאפשרית אחרת ותאפשר למשפה לטעו� את טענותיה ולהגי
 .בטר� תקבל החלטה בתביעה

קבעה הועדה סכו� לפיצוי הגבוה מהסכו� הנקוב בשומה שהוגשה מטע�   .ה
 מהסכו� הנקוב 80%יעביר המשפה לתובע ,  ולא הוגש ערר לועדת הערר, המשפה

 .בשומתו של המשפה והכל בהתא� להוראות כתב שיפוי זה

ית על ידי הנפגע או ערר על ערר על החלטת הועדה המקומ, הוגש לועדת הערר  .ו
החלטת שמאי מכריע בי� א� על ידי הועדה המקומית ובי� א� על ידי הנפגע 

בהלי( שבפני ועדת הערר או ' תצר/ הועדה המקומית את המשפה כצד ג
שתאפשר למשפה לייצג על חשבונו של המשפה את הועדה המקומית בפני ועדת 

מקומית בהסכמת המשפה והוא הערר או שימונה על חשבונו בא כוח לועדה ה
 .יפעל בהתא� להנחית המשפה והכל בהתא� לבחירת המשפה

עמדת הועדה , לחוק) ה (198במקרה של מינוי שמאי מכריע לרבות על פי סעי/   .ז
חלק המשפה . המקומית לגבי זהותו של השמאי המכריע תהיה על דעת המשפה

, שמו לועדת העררעל החלטת השמאי המכריע ולא היה באפשרותו להגיש ערר ב
ובשיתופו ערר על החלטת השמאי המכריע , תגיש הועדה על פי דרישת המשפה

 .לועדת הערר

ולא היה באפשרותה של , חלק המשפה על החלטת ועדת ערר הניתנת לערעור  .ח
תגיש הועדה המקומית לפי דרישת המשפה  , המשפה להגיש בשמו ערעור בשמו

מור יצור/ המשפה או שהועדה בעירעור כא. ערעור לבית המשפט המוסמ(
תאפשר למשפה לייצג על חשבונו של המשפה את הועדה המקומית בפני בית 

כח בהסכמת המשפה ועל חשבונו של �המשפט או שהועדה תמנה לעצמה בא
 . הכל לפי בחירת המשפה, המשפה והוא יפעל על פי  הנחיותיה

קומית בפרק זמ� יועברו לועדה המ, הנחיות ודרישות המשפה בהתא� לסעי/ זה  .ט
 .סביר שיאפשר לועדה המקומית לפעול בהתא�

ישפה המשפה את הועדה , לעיל) ח(עד ) ה(לא פעלה הועדה כאמור בסעי/ קטני�   .י
) ד( מסכו� השומה שהוגשה על ידי המשפה כאמור בסעי/ קט� 80%בהיק/ של 

 .לעיל
 מועד השיפוי

פית של ועדת ערר או החלטה סו, חויבה הועדה בתשלו� פיצויי� על פי פסק די� .6
של שמאי מכריע שהמשפה לא ביקש לערער עליה� או שמוטלת חובה לשלמ� 

וחלה חובת שיפוי , או בהסכמת המשפה,  בטר� הפיכת� לסופיי� על פי כל די�
 מסכו� הפיצויי� 80%ישל� המשפה לתובע , על המשפה בהתא� לאמור לעיל

יבה הועדה המקומית לא בוצע התשלו� על ידי המשפה במועד וחו. שנקבע
  .ישא המשפה בפיצוי זה, בפיצוי בגי� העיכוב

 הגבלת סכו� השיפוי
 מהסכו� שתחוייב 80%בכל מקרה לא ישל� המשפה סכו� גבוה יותר מ  .7

 4תשלו� הוצאות בהתא� לסעי/ בצירו/ , לחוק' הועדה כפיצויי� לפי פרק ט
  ).ב(

  תחילת תוק%
א ע� מת� היתר הבניה להקמת תחילת תוק/ ההתחייבות לפי כתב השיפוי הי .8

  .מיתק� השידור על פי התכנית
 פטור משיפוי

א� הועדה המקומית לא , כתב התחייבות זה לשיפוי לא יחייב את המשפה .9
  .פעלה מצדה בהתא� לנדרש ממנה לפי התחייבות זו

 
 חתימת המשפה

_______________________  
 תארי'

______________________  
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  'דנספח 
  טופס הודעה על אישור בקשה להיתר "

  "'לפי מסלול א להקמת מתק� שידור קט�
  
  
  

  
  ____________הועדה המקומית לתכנו� ולבניה 

  
  
  
  

  _________ :תארי(
  

  ____________________*: אל
  _________________________________________________:כתובת

  
  
  
  

  1/ א/ 36א "יתר להקמת מתק� שידור קט� לפי תמאישור בקשה לההחלטה בדבר הודעה על 
  
  

החליטה ________ בישיבתה מיו� ___________ רשות הרישוי המקומית לתכנו� ולבנייה  
________ להקמת מתק� שידור קט� בגוש ________לאשר את בקשתה של חברת 

  .)ב ההחלטה"מצ(' _______ בניי� מס______ ברחוב_________ בעיר_______ חלקה
  
  
  

ונדרש לצור( הבטחת , ואט בלבד__ שהספקו__________המיתק� נשוא הבקשה הוא מסוג 
ברחובות / בשכונה ______ ות /של חברת סלולאריתכיסוי לשידור ולקליטה של תקשורת 

   ._____________בעיר_________ ,____________ 
  
  

י רשות "אי� שנקבעו עלאחר השלמת כל התנהשידור החברה המבקשת תוכל להקי� את מתק� 
  .___________הרישוי ולא לפני יו� 

  
   

י הממונה "אושר עטווח זה . ' מ____ הינו לבריאת הציבור של המתק� המצטבר טווח הבטיחות 
הקרינה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה אשר בח� ומצא כי  המתק� עומד בהוראות החוק 

  . סכנה לבריאות הציבור בהקמתוואי� כל , והתקנות החלות עליוהבלתי מייננת 
  

נית� לעיי� בפרטי אישור הממונה באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה 
il.gov.sviva.www  
  
  

                __________________  
  ת הועדה המקומית/מזכיר                

  
  
  
רשות המקומית  ג� ל�  19בועדה לפי סעי/ , או מחזיקי� בקרקע או בבניי� שלגביו אושרה הבקשה להיתר/ בעלי� ו*

 ג� לרעדה המקומית והרשות –במגרש הגובל במרחב תכנו� אחר , היתרניתנה החלטה בדבר אישור בקשה ל בתחומה
  .המקומית הגובלי� במגרש

 


