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סמ ' 901140 ריע  ןונכת  תינכתב  הינבלו  ןונכתל  הנשמה  תדעו  תטלחה  ןודנה :

 

: הטילחהו "ל  נה תינכתב  הינבלו  ןונכתל  הנשמה  תדעו  הנד  ךיראתב 13/07/2022

 

 
: תינכתל ףקות  תתלו  תויודגנתהה  תא  תיקלח   לבקל  תיזוחמה  הדעוול  ץילמהל 

 
 

ךמס  לע  ולבקתה  הדעווה  לש  תוטלחהה  ינוריעה -  טסקטנוקה  תגצהו  תינכתה  תשגנהל  תוימדה  ןיינעל  תודגנתהה  תא  תיקלח  לבקל 
תודעוו  ולביק  תוימדה  םתוא  ךמס  לעו  הקוחרהו  הבורקה  הביבסה  לע  םתעפשהו  ריעב  תונוש  תודוקנמ  תינכתה  לש  תויפצתו  תוימדה 

עמטוי  רשואמה  יוניבה  יכ  העבק  רשא  ףיעס 7  םוימ 11.4.22   תיזוחמה  הדעוה  תטלחהל  ךשמהב  תאז  םע   . םהיתוטלחה תא  ןונכתה 
תעמטה  היהי  ףקות  ןתמל  יאנת  יכ  וז  תינכתב  םג  תאז  עובקל  שיו  הנחתה , םחתמב  תמדוקמה  תינכת  לכב  תאז  בייחל  שי  ריעה , לדומב 

.ריעה לדומב  רשואמה  יוניבה 
 

"ד  חי   דוחיא ענמי  רשא  ןונגנמ  חיטבהלו  תונטק  רויד  תודיחי  "כ 45%  הסב ליהמתל  השקבל  תודגנתהה  תא  תיקלח  לבקל 
דעש  חטשב  ויהי  "ד  חימ  25% "ד - חי ליהמת  ףיעסב 4.1.2 א 11  תעבוק  תינכתה  עקרקה  - תמוק  ספוט 4  ןתמ  רחאל  תונטק 

דצמו  דחא  דצמ  תושימג  ריתוהל  תנמ  לע  תונטק , "ד  חי לש   45% לש   םומינימ  דע 50 מ"ר , חטשב  ויהי  "ד  חימ  20% 80 מ"ר ,
.תונטק  ויהי  "ד  חי ךסמ  תוחפלש 20%  ךכל  תרכנ  היטס  עובקל  שי  ןווגמ  תוריד  ליהמת  לש  השירדה  תא  עבקל  ןכ  ינש 

 

בלשל  הבושח  וז  תושימג   - טרופמ ןונכתב  תונתשהל  לוכי  תינוריעה  רכיכה  םוקימו  תויפוס  תודימ  יכ  תודגנתהה  תא  תיקלח  לבקל 
םייפוסה  האנהה  תקיז  תודימו  םוקימ  , " ףיעס 4.1.2 ג 4 תא  ןקתל  שי  םירמשנ - היתודימו  תונורקעה  דוע  לכ  רתיהל  טרופמה  ןונכתה 

םאתהב  ןותחתה , סלפמל  "ל  קרה ריצמ  ירוביצה  רבעמה  לש  םייפוס  תודימו  םוקימ  תוברל  הינב , רתיהל  השקבב  ועבקיי  םחתמב 
םאותי  קיודמה  םוקימה  םיפיעסב 4.1.2 ג 2ו-3 , ועבקנש  תודימהמ  ןטקי  אלש  חטשו  תודימבו  "ע , בתה לש  ןונכתה  תונורקעל 

.ומעטמ " ימ  וא  ריעה  סדנהמ  םע  תינכתל  חותיפה  תינכתמ  קלחכ 

 

תוארוהב  ףיסוהל  שי  העיטנ   תבוחו  תינוריעה  רכיכהו  ירוביצה  בחרמה  חותיפל  תוארוה  תפסוהל  תודגנתהה  תא  תיקלח  לבקל 
רכיכהו  רבעמה  לש  חותיפה  תינכתל  ריעה  לכירדא  רושיא  היהי  חטש 100  אתל  ןושארה  הינבה  רתיה  ןתמל  יאנת  יכ  היחנה  תינכתה 

לגרה  יכלוהל  ףיצר  רשק  םיסלפמ , תניחבמ  הנחתה  םחתמ  לש  ירוביצה  בחרמה  ןונכתל  תמאות  חותיפה  תינכת  יכ  החטבהו  תינוריעה 
לש  חותיפה  תינכת  תונורקע  תא  םאות  עצומה  בוציעה  יכו  ולא  םיכרצל  המיאתמ  תילעמ  תופמר , וא  תוגרדמ ו/ םוקימ  םיינפוא , יבכורו 

רבעמל  תטרפומ  חותיפ  תינכת  תנכה  היהי  חטש 100  אתל  ןושארה  הינבה  רתיהל  יאנת  הנחתה , םחתמ  לש  ולוכ  ירוביצה  בחרמה 
שי    . םלודיגל םיאתמ  המדא  קמוע  תחטבהו  םיצעה  םוקימ  תא  םג  לולכת  חותיפה  תינכת  ריעה , לכירדא  רושיאל  תינוריעה  רכ  י כלו

 , ירוביצה רבעמה  תוברל  םיירוביצה  םיחטשה  לכל  חותיפ  תינכת  תשגה  היהי  הינב  רתיהל  םיאנת  יכ  עבוקה   ףיעסל 6.2 1  ףיסוהל 
וא  םיננכותמ  םיפ  " צש םיליבש / / םיכרדל המאתה  םילבוגה , םיירוביצה  םיבחרמל  םיסלפמ  תמאתה  תינוריעה  רכיכה 

 , המודכו תובייחמ  תועיטנ  תוילעמ , םוקימ  תופמר , וא  תוגרדמ ו/ םוקימ  םיינפוא , יבכורו  לגרה  יכלוהל  ףיצר  רשק  םימייק ,
.ומעטמ   ימ  וא  ריעה  סדנהמ  רושיאל  תויתכילהו , תוירושיקל  באה   תינכת  לש  חותיפה  תונורקע  תא  םימאותה 

 

םוימ 11.4.22  תיזוחמה  הדעוה  תטלחהל  םאתהב   - תונטק תויונחל  רדגויש  רחסמה  זוחא  תרדגהל  תודגנתהה  תא  תיקלח  לבקל 
 , ריעה לכירדא  םע  תועצומה  תויונחה  לדוג  םואית  היהי  הינב  רתיהל  יאנת  יכ  תינכתה  תוארוהב  עבקי   653840 תוינכתב 415992 ו -



םחתמב  תויונחה  לדוגל  תושימג  ריתוהל  תאזו ע"מ  דע 50 מ"ר , ןחטשש  תונטק  תויונח  םג  וללכי  תושקובמה  תוינחה  יכ  החטבהו 
.תונתשמה קושה  תומגמל  םאתהבו 

 

באה  תינכתב  טלחוהש  יפכ  זוחא  הינבה ל 350  יזוחא  תא  םצמצל  שי   -350% ל - הינבה   יחטש  תא  םצמצל  תודגנתהה  תיקלח  לבקל 
.םחתמב תוינכתה  רתיב  רשואש  יפכו 

 

םימייק  םיצעל  תוסחייתה  תללוכה  חותיפ  תינכת  לש  השגה  היהי  הינב  רתיה  תקפהל  יאנתכ  ןיינעב  תודגנתהה  תא  תיקלח  לבקל 
תא  רתיהל  יאנתכ  תעבוקה  תוארוה  תללוכ  תינכתה  תינכתב - שדח  ץע  לכ  רובע  תוחפל 1.5 מ ' לש  המדא  קמוע  החיטבמו  םישדחו 

ןקתל  שי  לש 1.2 מ ,' תיננג  המדא  קמוע  תעבוק  תינכתה  .םימדוק  םיפיעסב  טרופמכ  תועיטנ  תוברל  םיירוביצה  םיחטשה  חותיפ  תגצה 
.םייתוכיא םירגוב  םיצעל  לודיג  יתב  רשפאל  תנמ  לע  תועיטנל  לש 1.5 מ ' תיננג  המדא  קמוע  עובקל 

 

ןגה  תותיכ  ךותמ 4   2 - יעבט ריואו  רוא  אלל  יתוכיא  אל  סלפמב 1 - "י  נג ירוביצה - חטשה  םוקימ  ןיינעל  תודגנתהה  תא  תיקלח  לבקל 
הסינכה  תפמר  לעמ  תוננכותמ  תורצחה  ןג  תותיכ   2 ףסונב ל - דבלב ,  דחא  ריווא  ןוויכ  םע  עקרקה  תתב  תועצומ  הז  סלפמב  תועצומה 

.עצומה יוניבל  הביבסה  תוכיאו  רוביצ  ינבמל  ףגא  רושיא  היהי  הינב  רתיהל  יאנת  לבוקמ ,  אלו  ריבס  אל  רבדה  ןוינחל ,

ףיסוהל  שי  - דועו םיעסונ  לש  האלעהו  הדרוה  םיינפוא ,  תוינח  ומכ  העונתל  תומילשמ  תויצקנופ  עבקת  תינכתה  יכ  תיקלח  לבקל 
ףגא  םע  העונת  תניחבמש  רדנה  לכו  הניעטו  הקירפ  האלעהו , הדרוה  הינחה , תונורתפ  םואת  היהי  הינב  רתיהל  יאנת  יכ  ףיעסל 6.1 12 

דדועל  תנמ  לעו  ןכ  ומכ  ירוביצה , בחרמה  חותיפמ  קלחכ  םיינפוא  תוינח  הרדסה  תא  תורשפאמה  תוארוה  ףיסוהל  שי  ףסונב  "ה , ישות
רובע  הנוילעה  הינחה  תמוקב  תוריש  יחטש  תבסה  רתות  תואבה : תויחנהה  תא  תינכתה  תוארוהל  ףיסוהל  שי  םיינפואב  שומישה  תא 

םיינפוא  תעסה  רשפאל  שי  .ם  י יברמה הינבה  יזוחאל  ףסונב  תאזו  םיינפוא , יבכורל  תוחתלמ  ןוגכ  הליעפ , תוממוי  יכמות  םינקתמ 
לולכי  הינחה  ןקת  יכ  תינכתה  תוארוהב  עבקי  .האנהה  תקיז  חטשב  םיירוביצה  םירבעמה  יעוסמבו  בוחרה , סלפמ  לא  ןוינחה  ןמ  עוסמב 

. הנוילעה הינחה  תמוקב  םיינפוא  תוינח 

 

תולעבבו  םידרשמ  לעמ  בשוי  תימקרמה  הינבה  לש  גגה  יחרזמה  ודיצב  םיקוריה , תוגגה  ןיינעל  תימצעה  תודגנתהה  תא  תיקלח  לבקל 
האיצי  חטבות  אבה - חוסינל  תוארוה 8  ףיעס 4.1.2 א  חסונה  תא  תונשל  םישקבמ  יכו  םירוגמה  רומישל ע"י  היעב  רצוי  הז  םידרשמ 

 , קורי גגל  השירדה  תא  תונשל  ןיא   - תישימח תיזחכ  ןנכותי  גגה  תימקרמה , היינבה  לעמ  גגה  סלפמ  לא  םידרשמה  וא  םירוגמה ו / ינבממ 
 , הינבה רתיה  בלשב  םאותי  םירוגמ  , וא  הקוסעת  םא  תרשי - ימ  תאו  וילא , השיגה  ןפוא  ומוקימ , םואת  הקורי , הינבמ  קלח  וניה  אשונה 

.םאתהב ףיעס 4.1.2 א 8  תא  ןקתל  שי 

 

רימהל  היהי  ןתינ   " יכ הלבטל 5  תורעהל  ףיעסב 5(א ) עבקנ  םש  תינכתל 415992 , םאתהב  יכ  תימצעה  תודגנתהה  תא  תיקלח  לבקל 
תינכתה  תא  ןקתל  םישקבמ  רחסמ ." יחטשל  הקוסעתהו  תואנולמה  יחטש  תא  רימהלו  ךפיהלו , הקוסעת  יחטשל  תואנולמה  יחטש  תא 

.םירוגמ שומישל  םיריחס  םישומישמ  םיחטש  דוינל  תורשפאל  תרכנ  היטס  ףיסוהל  שי  תושימג  רשפאל  העינמ  ןיא  המאתהב  -

 

תודגנתה  וא  הניחבל  התלע  אלו  התקפה  ךלהמב  רוביצה  ףותיש  לש  ךילהת  הללכ  אל  באה  תינכת  יכ  ןיינעל  תודגנתהה  תא  תוחדל 
תיסחי  אוהש  ךילהב  הנוכש  וא  םיוסמ  רוזאל  תוינידמ  עובקל  ןונכתה  תודעוול  רשפאמש  יואר  ילכ  איה  בא  תינכת   : תויואר תוירוביצ 

הפידע  יכ  ועבקש  טפשמ  יתבב  םעפ  אל  ןחבנ  הז  אשונ  .רוזאל  הרודס  תוינידמ  םודיק  רשפאמו  תירוטוטטס  תינכת  םודיקמ  רתוי  ריהמ 
תונמדזה  הנתינ  ותרגסמב  יתועמשמ  רוביצ  ףותיש  ךרענ  הנחתה  םחתמל  בא  תוינכת  תרגסמב  .ללכ  ןונכת  יא  ינפ  לע  תוינידמ  תעיבק 

םיבר  םימרוג  םיברועמ  ויה  ךוראה  המודיק  ךילהב   . ןונכתה לע  עיפשהלו  םתדמע  תא  עימשהל  ם  ייתליהקה םילהנמל  ןהו  רוביצל  ןה 
העבק  באה  תינכת   , טפנ ינקתמו  היישעתל  ובורב  דעוימה  בחרמה  ינפ  יונישב  הבר  תובישח  תינכתל  םייתליהקה , םילהנמה  תוברל 
 , םיאתמה םישומישה  ליהמת  םחתמל , תויוארה  חותיפה  תומצוע  רבדב  תללוכ  הייאר  סיסב  לע  םחתמה , לש  וחותיפל  החנמ  תרגסמ 

בבוסה  בחרמל  סחייתמה  יואר  ירוביצ  דלש  תריציו 
 

 

תיסכת  הלבט 5  תינכתה  תוארוה  "י  פע באה - תינכת  "י  פע  55% 60% ל - המוצמצו מ - הינב  תיסכת  ןיינעל  תודגנתהה  תא  תוחדל 
ףיעסו 4.1.2 א 4. הניה 55% ,  תרתומה  הינבה 

הבחרה  תועיצמ  ריעה  יבחרב  תובר  תוינכת  ןונכת –  םאתל  תנמ  לע  הכומסה  תינכתב  "פ  צשה ךשמה  ףוריצל  תודגנתהה  תא  תוחדל 
בלשב  תעבוק  אל  תינכתה  יכ  תינכתה  תרגסמב  "פ  צשה תא  לולכל  ךרוצ  ןיא  "פ , צש תבחרה  וא  םיליבש  ךרעמ  םיירוביצ , םיחטש  לש 
בחרמה  חותיפל  תוארוה  ףיקמו , בחר  ןפואב  השעי  םחתמהמ  לכמ  קלח  ומכ  וחותיפ  ןפוא  הרקמ  לכבו  וחותיפ , ןפואל  טרופמ  ןונכת  הז 

.ירוביצה

םיחטשה  חותיפ  ןפוא  תא  תעבוק  "ע  בת רוביצל - האנה  תקיזכ  רדגומה  חטשה  תקזחא  ינונגנמ  לש  העיבקל  תודגנתהה  תא  תוחדל 
םייקו  תינוריע  רכיכו  רסחמ  יחטש  םינפומ  ולא  םיחטשל  ירוביצה  בחרמהמ  דרפנ  יתליב  קלחכ  האנה  תקיז  תרדגומ  םהבש  םייטרפה 

יילעב  עבקי ע"י  םתקזחא  ןפואש  םייטרפ  םיחטש  לע  רבודמ  תאז  םא  ולא , םיחטש  לש  תמלוה  הקוזחתל  יטרפו  ירוביצ  ידדה , סרטניא 
.ע " בתב ךכל  ידועיי  ןונגנמ  עובקל  ןתינ  אל  ןכ  לעו  עקרקה ,

יאנת  יכ  עבוק  ףיעס 6.1 2   - רחסמה יחטש  לש  המודכו ) הפשא  הניעטו , הקירפ   ) תורשה יחטש  םוקימ  ןיינעל  תודגנתהה  תא  תוחדל 
.תוכרעמ םוקימל  רתיה  ןיב  טרופמ  ןונכת  תשגה  היהי  הינב  רתיה  ןתמל 

אל  יכ  אצמנו  הדקפהה , בלשב  ןחבנ  רומישה  אשונ  רומישל - אל  ועבקנש  תינכתה  םוחתב  םינבמה  רומיש  ןיינעל  תודגנתהה  תא  תוחדל 
רומישל  םייואר  םניא  הקלחב  םינבמה  יכ  עבוקה  תצמותמ  דאמ  רומיש  חפסנ  שגוה  טרופמכ - רומישל , םייואר  םינבמ  םחתמב  םימייק 

ןיידע  םה  םא  רורב  אלש  הקלחב  םיירוטסיה  םינבמ  םיעיפומ  םילשורי  סלטאבו  "א מ-1945  צתב תאז , םע  .םיירוטסיה  םניא  םבורב  יכו 
.תאז ןוחבל  ידכ  טרופמ  קיפסמ  דועית  השענ  אל  .אל  וא  םימייק 

ואצמנ  תינכתל  ףרוצש  רקסה  תרגסמב  יכ  רומישה  אשונב  טלחוה  תינכתה  תדקפה  בלשב  םוימ 7.6.21  תיזוחמה  הדעוה  תטלחהב 
םתוא  סורהל  ץלמוה  ןכ  לעו  ירומיש  ךרע  ןיא  םינבמל  יכ  םידיעמ  רקסה  יאצממ  תאז , םע  .םיירוטסיה  תורדגו  םינבמ  תינכתה  םוחתב 



הנשמ  וניא  רשא  םויב 7/3/21 ,  ןקותמ  רומיש  חפסנ  שגוה  םוימ 7/3/21  רומישה  תדעו  תטלחהל  ךשמהב  יכ  ןיוצי  .ףסונ  דועית  אלל 
. תוירוקמה תוצלמהה  תא 

ןוידב   653840 תוינכתב 415992 ו - םג  התלעש  הנעטל  הסחייתה  תיזוחמה  הדעוה  "ת-   הב עוציב  ןיינעל  תודגנתהה  תא  תוחדל 
תוברל  עצומה , חותיפה  ףקיהל  סחייתהב  תיתרובחת  הקידב  הכרענ  באה  תינכת  תרגסמב  םוימ 11.4.22 - התטלחהב  תויודגנתהב 

שומיממ  האצותכ  םישיבכה  תכרעמ  לע  סמוע  םרגיהל  יופצ  אל  יכ  ולעה  הקידבה  תואצותו  םחתמב , ללוכה  הינחה  תומוקמ  ףקיה  ןיינעל 
םחתמב  עבקנ  ךכל  םאתהבו  םינומה , תעסה  תוכרעמ  לש  ןווגמ  ידי  לע  בטיה  תרושמ  תויהל  דיתע  הנחתה  םחתמ  .באה  תינכת  תונורקע 
תירוביצה  הינחה  ףקיהל  המודב  תאזו  תוירוביצ , תוינח  ףסונבו כ 400 - רויד , תדיחי  לכל  דחא  הינח  םוקמ  לש  םירוגמל , ךומנ  הינח  ןקת 

ןכ  לעו  םינוש , םינוויכ  רפסממ  עצובת  םהילא  השיגהו  חטש  יאת  רפסמב  ומקומי  םיירוביצה  היינחה  תומוקמ  .םויכ  םחתמב  םייקה 
יתעונת  סמוע  רצייל  היופצ  אלו  םויכ , םייקה  בצמל  דוגינב  תובוחר , רפסמ  ןיב  קלחתת  תירוביצה  הינחה  לש  תיתרובחתה  העפשהה 

 . דחא בוחרב  דקוממ 

בולישל  תורשפאה  תאו  תונוכש 360 '  ' ילכמ תויחנה  קוריפ , ירמוחב  רזוח  שומיש  ןיינעל  תוארוה  תפסות  ןיינעל  תודגנתהה  תא  תוחדל 
תשגה  היהי  ןושאר  הריפח  הינב / רתיהל  יאנת  יכ  ףיעסב 6.1 5  תעבוק  תינכתה   - םחתמב שומישל  תשדחתמ  היגרנא  רוצייל  םינקתמ 

שומיש  ומכ  טקיורפב , רזוח  שומיש  לש  תונורתפ  תגצה  רשפאה  תדימבו  טקיורפהמ  תויוזחה  רפעה  יפדוע  תויומכ  תא  גיצמה  ךמסמ 
.ומעטמ ימ  וא  תימוקמה  הדעוה  סדנהמ  רוזיאב  יפונ  םוקישו  חותיפ  םיעופיש ,  ןותימ  הלילס , הינב , ךרוצל  יולימ  רמוחב 

םימקומ  רשא  םיינמז  םיחטש  םניה  תונגראתה  יחטש  תונגראתהה - חטש  תוימדה  ןיינעל  תוארוה  תפסות  ןיינעל  תודגנתהה  תא  תוחדל 
.הימדה תונגראתה  רתאל  שורדל  הקדצה  אל  הביבסה , תוכיא  תוברל  םישרדנה  םיינוריעה  ימרוגה  םע  םואתב 

תוארוהב  העיפומ  אל  וזכ  הארוה  תודגנתהה  המ  לע  רורב  אל  רפסה - תיבל  תחתמ  ילועפת  חטשל  םירבסה  ייבגל  תודגנתהה  תא  תוחדל 
.יוניבה חפסנב  העבה  הל  ןיאו 

לכ  חותיפל -  םידעוימה  םיחטשל  ןבומכ  הנווכה  לכל 75 מ"ר-  לכ 50 מ"ר  םיצע  תעיטנ  תבוחל  העיבקה  יונישל  תודגנתהה  תא  תוחדל 
.יוניבמ יונפ  שרגמ  חטש  לש  50 מ"ר 

םואית   - תינכתה לש  םדקומ  בלשב  םואת  רבכ  ךרענש  ןוויכ  לארשי  תבכר  םע  הינבה  רתיה  בלשב  םואת  ןיינעל  תודגנתהה  תא  תוחדל 
ןיא  ןכ  לעו  ינורקע , וניה  "ע  בתה בלש  רתיהל , טרופמה  ןונכתה  בלשב  םישרדנה , םימואיתה  תא  ףילחהל  לוכי  אל  "ע  בת םודיק  בלשב 

.וז היינתה  לטבל 

 - תויוכז תפסותל  רחא  ןונגנמ  וא  רבע  תועקפה  יינפל  ירוקמה  שרגמהמ  ובשוחי  תיסכתהו  הינבה   תויוכז  יכ  תודגנתהה  תא  תוחדל 
 , רוביצ יכרוצל  לש 35%  חטש  עקפוי  םדקותש  תינכת  לכמו  תויטנוולר  ןניא  רבע  תועקפה  יכ  בחר  ןפואב  עבקנ  באה  תינכת  תרגסמב 

יכ  גוהנ  ללככ  םירוגמל , רתיה  ןיב  דועיי  תונשל  שקבמה  טפנ  ינקתמל  חטשו  הישעתל  ובורב  דעוימ  םחתמה  חטש  יכ  ןייוצי  דוע 
.רבע תועקפהב  תובשחתה  אלל  רוביצ , יכרוצל  שרגמה  חטשמ  תוחפה 40%  לכל  ועקפוי  םירוגמ  דועייל  תונשל  םישקבמה  םישרגמב 

: תינכתל תופסונ  תורעה 
 

חטשב  תיעקרק  תת  הינח  רשאתת  יכ  עובקלו  רוביצ , תודסומו  םינבמל  דעוימה  חטשב  תיעקרק  תת  הינחל  תרכינ  היטס  ריסהל  שי 
תושימג  ריתוהל  שי  תננכותמ , "ל  קר תנחתל  דומצב  תירוביצ , הרובחת  ידי  לע  בטיה  תרושמה  חטש  לע  רבודמ  ביוחת , אל  ךא  שרגמה 

.רתיהה  בלשל 

.םאולמב עקרקה  תתב  ועצוי  םיאנש  ירדח  יכ  עבוקל  שי  ףיעס 4.1.2 א 

ףיעס 3. תא  טימשהל  שי  םילופכ - ףיעס 6.2 1 ו-3 

ףיעסל םש  ףיסוהל   6.13

 

.תינכתל ףקות  תתלו  תויודגנתהה  רתי  תא  תוחדל 

 

 

 

 

 

: בר דובכב 
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תימוקמה הדעוה  תלהנמ 

 


