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  הקדמה

מדיניות משרד החקלאות ופיתוח הכפר בנוגע למבני� חקלאיי� נגזרת מהמדיניות הכוללת של 

המשרד בנוגע לפיתוח חקלאות בת קיימא בישראל, ומטרת העל לפעילות המשרד, שהיא לקד� 

חקלאות מזינה, מיישבת ומקיימת. בתנאי המחסור באמצעי הייצור החקלאיי� בישראל, 

ל ידע ומקצועיות גבוהי�, הינה הדר� היחידה ליצור חקלאות חקלאות מתוחכמת המבוססת ע

בתי  ובה�בת קיימא. חקלאות מתוחכמת מסוג זה מתבססת על שימוש במבני� חקלאיי� 

התואמי� את דרישות החוק לפיקוח  תשומות ולטיפול בתוצרת לאחר קטי�צמיחה ומבני עזר ל

ל מבני� לגידול בעלי חיי� על ייצור הצמח ואת התקני� הבינלאומיי� הרלוונטיי�; ע

  המאפשרי� תנאי גידול נאותי� וכד'.

חשוב להבהיר כי משרד החקלאות ופיתוח הכפר מעוניי� ליצור את התנאי� לכ� שחקלאי 

את אפשר ישראל יוכלו לעסוק בחקלאות מתוחכמת ובת קיימא. לפיכ� מדיניות המשרד היא ל

בגודל, בהיק� ובמיקו� התורמי�  "הקמת� של מבני� חקלאיי� הנדרשי� לייצור החקלאי 

  בי� צורכי המשק החקלאי לבי� צרכי� סביבתיי� ונופיי�.  ו�זיאתו�  ,ליצור החקלאי

  

ההתייחסות  בקנה המידה הקט� והבינוני.במשק המשפחתי, דגש לחקלאות  נית� במסמ� זה

שונה מההתייחסות למשק המשפחתי לאור היקפי העיבוד  השיתופית במשק הקיבוצילחקלאות 

מענה פרטני באמצעות תכניות מפורטות הקובעות ייעוד בדר� כלל הגדולי�. לנושא זה קיי� 

  קרקע מתאי� (מבני משק, חקלאי מיוחד וכד'). 

ת וכפופה למדיניות התכנו� הארצית, הבאה תואמיודגש כי מדיניות התכנו� המפורטת במסמ� זה 

 א"תמ –לפיתוח ולשימור  בניהבהוראות תכנית המתאר הארצית המשולבת לבעיקר י ביטוי ליד

ונגזרת מעקרונותיה. בנוס$, כל ההנחיות, ההמלצות והתנאי� המפורטי� במסמ� זה על כל  35

חלקיו, כפופי� להוראות החוקי�, התקנות והפקודות הרלוונטיי�, וכ� להוראות תכניות מתאר 

  תקפות, ואי� בה� כדי לשלול מבנה או שימוש שהותרו כדי�.  ותכניות מפורטות 

מדיניות התכנו� של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, שמה דגש על החקלאות ועל ההתיישבות 

הכפרית כחלק מראייה כוללת של המרחב הכפרי ובדגש על המאפייני� הייחודיי� שלה�. בכ� 

  מתבטא הער� המוס$ של מסמ� זה.

  

לתכנו� כפרי אזורי ברשות לתכנו� בסיוע אנשי המקצוע של שירות ההדרכה  המסמ� הוכ� באג�

  והמקצוע (שה"מ) ובשיתו� מחוזות המשרד. 

לאד' איל� אייז� שסייע לגיבוש לרענ� אמויאל שריכז את עבודת הכנת המסמ� ו תתודה מיוחד

  המסמ� ובנייתו.

  רותי פרו� אריכא
  מ"מ מנהל הרשות לתכנו�

  כפרי אזורימנהלת האג� לתכנו� 
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  מבוא

מטרת מסמ� זה הינה להציג את מדיניות משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להל�: "המשרד") 

 בניהלתכנו� מבני� חקלאיי� במרחב הכפרי והעירוני בישראל. המסמ� כולל התייחסות לצרכי ה

המבני� החקלאיי�, למאפייניה�  ריסת, לנושאי מיקו� ופולהיקפה בהתא� לפעילות החקלאית

  סיי�, לתרומת� לחקלאות והשפעותיה� על הסביבה. הפי

על  ,ככל הנית�אור השאיפה לשמירה והגנה, ל בני� החקלאיי� הינה סוגיה מורכבתסוגיית המ

מבני� תת מענה לצרכי החקלאות ולעיתי� להידרש להקמת על רקע הצור� לושטחי� פתוחי� 

הפתוחי�, כחלק מתפעול נאות ויעיל של המשק החקלאי. המסמ� מתווה & בשטחי� החקלאיי�

את מדיניות משרד החקלאות ופיתוח הכפר בנושא הקמת מבני� חקלאיי�, במטרה למצוא את 

  האיזו� המתאי� בי� הצרכי� השוני�, וכחלק ממדיניות של חקלאות בת קיימא. 

ש לסוגיית המבני� החקלאיי� באופ� שוט$, במסגרת עבודת משרד החקלאות ופיתוח הכפר נדר

למבני�  ,, או לעת הכנת תכניות מפורטותבניההיתרי לההדרכה, התמיכה ומת� חוות דעת 

למת� של המשרד  הוכ� בעקבות ניסיו� מצטבר בשימוש בנהלי עבודההמסמ� חקלאיי� לסוגיה�. 

, לקחי דיוני� בניהסדות התכנו� והולעבודת נציגי המשרד במו למבני� חקלאיי� חוות דעת

  בפורו� התייעצות שוט$ ובעקבות דיוני� משפטיי� בה� נדרש המשרד להציג את מדיניותו. 

  חלקי� עיקריי�:  לושההמסמ� בנוי מש

 –החלק הראשו� מתווה את מדיניות המשרד בנושאי� המרכזיי� הקשורי� במבני� חקלאיי� 

מיקומ� של מבני� ל; ודל� של המבני� החקלאיי�יחסות לגההגדרה מהו מבנה חקלאי; התי

 ;חקלאיי� ומשקי� י�ישוב סוגי ובי� שטחי� פתוחי� ושטחי� בנויי�חקלאיי�, בהבחנה בי� 

  אמצעי� לשילוב מבני� חקלאיי� בסביבת� ומניעת שימושי� אחרי� במבני� חקלאיי�.

חקלאיי� ביחס לגידול חלקו השני של המסמ� מציג את טבלת הקריטריוני� לגודל� של מבני� 

החקלאי ולהיקפו והמלצות המשרד ביחס למרחקי� הנדרשי� ממבני� חקלאיי� למבני� 

ת סדרי הגודל מומלצי� למבני� וכולל טבלת הקריטריוני� וטבלת המרחקי� ושימושי� שוני�.

משרד החקלאות נעזר . ולמרחקי� נדרשי� ביחס למבני� אחרי� חקלאיי� ביחס להיקפי הגידול

  .מרכיבי� הייחודיי� לכל בקשהבהתחשב בבטבלה לקביעת המלצותיו המקצועיות 

"כרטיס מבנה" באמצעות של המסמ� מתייחס לסוגי� שוני� של מבני� חקלאיי�,  שלישיחלקו ה

משרד בנוגע לפרמטרי� תכנוניי� מרכזיי�, כגו�: השבו מפורטות המלצות לכל אחד מה�, 

סוגי מבני� חקלאיי�, שהינ�  20& שימושי� עיקריי� ועוד. מובאי� כרטיסי� לכמיקו�, גודל, 

המשמשי� בייצור החקלאי כיו�. מתכונת המסמ� מאפשרת הרחבתו בכרטיסי  בולטי�המבני� ה

  מבני� נוספי�, בהתאמה להתפתחות הדינאמית בענ$.

�: חקלאי�, מסמ� זה מיועד לכל אלה שיש לה� נגיעה לתכנו� והקמה של מבני� חקלאיי

ועד המסמ� להציג כלפי התכנו�. בנוס$ מי מוסדותמשרד, ובפרט נציגי המשרד בהמתכנני� ואנשי 

את מסגרת השיקולי� המנחה את המשרד בקביעת מדיניותו הכוללת ובקביעת  גורמי חו*

  המלצותיו הפרטניות בנושא מבני� חקלאיי�.
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  מדיניות כוללת " חלק ראשו� 

 רקע  .א

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מהווה גור� ממלי* בנושאי תכנו� ובניה, בפרט לעניי� היתרי בניה 

חקלאיי�. עבודת המשרד בתחו� מת� חוות דעת להיתרי בניה אלה נשענת על נוהל עבודה למבני� 

אשר מיסד את אופ� הבדיקה והכנת המלצת המחוז ו/או המלצת ועדת משנה לוועדת  2005משנת 

הפרוגרמות בעניי� זה. נוהל מת� חוות הדעת פועל במשולב ע� טבלת קריטריוני� לקביעת המלצה 

  אי בהתא� להיק$ העיבוד החקלאי.על גודל מבנה חקל

מסמ� המדיניות יועד לתת רקע והסבר לקבלת ההחלטה בדבר המלצה לתכנית או להיתר בניה 

למבנה חקלאי. חלקו השני כולל טבלת קריטריוני� מעודכנת ואשר תמשי� להתעדכ� מעת לעת. 

ניתני�  החלק השלישי כולל כרטיסי מבני� אשר משלימי� את טבלת הקריטריוני� וג� ה�

  לעדכו� והוספה בהתא� להתפתחות החקלאית.

  מבני� חקלאיי� כחלק מחקלאות בת קיימא  .ב

 &החקלאות היא ענ$ כלכלי חיוני העוסק בייצור מזו� בשני אופני� עיקריי�: גידולי� צמחיי� 

וגידול, אחזקה וטיפוח בעלי חיי�, כולל בעלי כנ$  ;תבואות, ירקות, מטעי� וגידולי� אחרי�

לצד ייצור מזו� וחומרי גל�, יש לחקלאות בישראל תרומות ציבוריות חשובות, ביניה�:  ודגי�.

שימור ושמירה על הקרקע, תעסוקה, שמירה על אורח החיי� הכפרי, שמירה על רצ$ שטחי� 

מגוו� תועלותיה, הינו על  תפקודית&ועוד. טיפוח חקלאות רב וחי�, אקולוגיה, ערכי נו$ ומורשתפת

  תוח בר קיימא של החקלאות והכפר.נדב� יסוד בפי

בטכנולוגיה  �ייצמיחה מהירה כתוצאה משינוהמאופיי� בהחקלאות הינה ענ$ דינמי ביותר, 

בתנאי  י�שינויול תגובה לתנאי� סביבתיי� משתני� (אקלי�, קרקע, היצע המי�)וב החקלאית

צור. צור� זה כולל השוק. הצור� בשמירה על התחרותיות בענ$ מחייב חתירה מתמדת ליעילות ביי

בכדי להביא לייצור יעיל ואיכותי ככל  ,פיתוח חקלאות מתוחכמת הנשענת על ידע ומשתמשת בו

מי�, תו� שימוש מבוקר במשאבי טבע, באר* דלת משאבי קרקע לכמות הנית� ליחידת שטח ו

  ומי� כמו ישראל. 

הגישה החותרת לפתח חקלאות מתוחכמת, תו� התייעלות בשימוש במשאבי� טבעיי�, מוצאת 

ביטויה ג� בתכנית האסטרטגית לפיתוח בר קיימא של משרד החקלאות ופיתוח הכפר (מאי 

כלכלית תו� שמירה על & ), אשר קבעה במטרתה הראשונה: "לפתח את הצמיחה החקלאית2010

  איזו� ע� משאבי� טבעיי�". 

  טרת העל שאומצה כחלק מהאסטרטגיה לפיתוח בר קיימא היא:מ
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השימוש במבני� חקלאיי� הינו נגזרת של מגמת השיפור והייעול של הייצור החקלאי. השימוש 

במבני� חקלאיי� תור� להגדלת היבול ליחידת שטח, לחיסכו� במי�, להגנה מפני מזיקי� ונזקי 

מבני� אחרי�, כגו� בתי אריזה וטיפול בתוצרת  וד.אקלי�, לוויסות עונת ההבשלה של הפרי, וע

וק לפיקוח על ייצור חלבהתא�  ,חקלאית, מאפשרי� לטפל בתוצרת חקלאית באופ� ראוי ויעיל

לסטנדרטי� הנדרשי� על ידי השווקי� בעול� ולדרישה ההולכת וגדלה מקרב ו הצמח ושיווקו

קרה של גידול ואחזקת בעלי חיי�, במ. ואיכותית בריאה, האוכלוסייה המקומית לתוצרת טרייה

נועדו המבני� החקלאיי� לשפר את רווחת בעלי החיי�, לשמור על איכות הסביבה מפני זיהומי� 

   פוטנציאליי�, להג� בפני איומי� וטרינריי� ועוד.

  

אנו נדרשי� להתייחסות רחבה, הבוחנת את הגדרת החקלאות  ,בהגדרת המבני� החקלאיי�

במסגרת מסמ� האסטרטגיה לפיתוח בר קיימא במשרד החקלאות  תנהינבכללה. הגדרה זו 

משרתת פונקציות כלכליות, חברתיות כתפקודית ו&ופיתוח הכפר, התומ� בתפיסת החקלאות כרב

  וסביבתיות ג� יחד. 

  

  אסטרטגיה לפיתוח בר קיימא: &משרד החקלאות ופיתוח הכפר  וכ� נקבע במסמ� 

הציבור כולו. הפיכת החקלאות הישראלית חקלאות רב תפקודית פועלת לתועלת 

לחקלאות רב תפקודית דורשת הרחבה בתפיסת החקלאות בעיני החקלאי� ובעיני 

  הציבור.

  

למבני� חקלאיי� יש תפקיד במסגרת פיתוח חקלאות רב תפקודית. המבני� החקלאיי� כאמור, 

חקלאות גו� , כאחרותיצרניות ג� פונקציות &נדרשי� לשרת, בנוס$ לפונקציות חקלאיות

, ערכי מורשת, השתלבות בסביבה, תרומה לנו$ ועוד. התרומות של חקלאית תיירות /תיירותית

במבני� חקלאיי� היסטוריי�, מקבלות ביטוי למשל  למורשת ולנו$ החקלאי מבני� חקלאיי�

כגו� מבני חווה, בתי אריזה מתקופת המנדט, ומבני� ומתקני� מוקדמי� וא$ ארכיאולוגיי�, 

   המקבלי� ביטוי והגנה במסגרת תכניות לשימור ומסמכי תיעוד ומחקר.

כלכלית, ג� פעילות משלימה &ראוי להזכיר כי הפעילות החקלאית כוללת בצד פעילות יצרנית

חקלאות תיירותית / תיירות קהילתי. בי� הפעילויות הללו נית� להזכיר &שהדגש בה הוא חברתי

חקלאות טיפולית, המכוונת לאוכלוסיות  קלאות עירונית; ומוקדי ח גינות קהילתיותחקלאית, 

במסגרת חוות חקלאיות בבתי הספר, או בתי ספר , ע� צרכי� מיוחדי�; חקלאות חינוכית

חקלאיי�; חקלאות שמטרתה העיקרית נופית; ועוד. ג� במסגרות אלו ישנו מקו� למבני� 

  � בה.בקנה מידה קט� התומכי� בפעילות החקלאית ובעוסקיומתקני� 

להיות ג� השפעה סביבתית ונופית בלתי רצויה. מבני� חקלאי� עלולי�  לולהלמבני� חקלאיי� ע

י� לבלוט עלוללפגוע ברצ$ השטחי� הפתוחי�; מבני� גדולי� ובעלי מאפייני� תעשייתיי� 
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. לפיכ� ישנ� מצבי� וישנ� מקומות הכפרי ישובולפגוע באופי ה מרחב הפתוחבנוכחות� על רקע ה

  ., גודל� ומידותיה�צוי שתהיינה הגבלות על הקמת מבני� חקלאיי�בה� ר

היבט נוס$ הינו החשש כי מבני� שנדרשו במישרי� לייצור חקלאי, לעיבוד חקלאי של האדמה או 

זאת לגידול בעלי חיי�, יוסבו לאחר הקמת� מסיבות שונות למטרות אחרות שלא לה� נועדו, ו

  חוק.בניגוד ללמרחב הכפרי ובחוסר התאמה 

גידולי� צמחיי�, בעיקר ללמרות היתרונות היחסיי� שיש בשימוש בבתי צמיחה ובחממות 

הנובעות בעיקר מההו�  ,שימוש במבני� אלורחבת הבהיבטי� החקלאיי�, ישנ� מגבלות על ה

והידע הרב הנדרשי� להקמת� ותפעול�. בצד מגמות עכשוויות של גידול בשטחי המטעי� 

, נית� להניח כי חלק חשוב מהחקלאות בישראל יוסי$ להתקיי� והירקות תחת כיסויי רשת

  .ללא כיסוי בשטחי� הפתוחי�

סוגיית המבני� החקלאיי� בי� א� בשטח הפתוח ובי� א� בתחו� המרק� הבנוי, עולה לדיו� 

לעיתי� קרובות במוסדות התכנו�, בדר� כלל מתו� כוונה לצמצ� את השפעותיה� השליליות. 

חיוניות� ותרומת� של המבני� החקלאיי� לשיפור יעילות היצור החקלאי ברוח כוונה זו, לצד 

  הקיימות, מביאה לצור� בקביעת מדיניות השוקלת ומאזנת בי� הצרכי� השוני�.

או קביעה במסמ� זה בנוגע לגודל�, מיקומ� או תנאי� להקמת� של  מיותר לציי� כי לכל המלצה

, נדרשת תשתית בניהוה� בשטח המבונה או המותר ל מבני� חקלאיי� לסוגיה�, ה� בשטח הפתוח

הקמת�. יחד ע� זאת, לעת הכנת תכניות מתאר חדשות  את סטטוטורית מתאימה המאפשרת

ו/או בקשות להיתרי�, יש להביא בחשבו� את שיקולי משרד החקלאות ופיתוח הכפר המובאי� 

  במסמ� זה.  
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  סוגיות מרכזיות בתכנו� מבני� חקלאיי�  .ג

 ?חקלאי מבנה מהו .1

 כללי רקע .1.1

ומשמשי� במישרי� לייצור  תומכי� ומסייעי� לפעילות החקלאיתמבני� חקלאיי� הינ� מבני� ה

  חקלאי או לגידול בעלי חיי�. 

  :מסווגי� כמפורט להל�המבני� החקלאיי� 

 מבני� בה� מתבצעת פעילות הייצור החקלאי:   .א

 י רשת, מנהרות גידול ועוד. כיסוימבני� לגידולי� צמחיי�: חממות,  •

  בעלי כנ$ ודגי�).  דבורי�, מבני� לגידול, אחזקה או טיפול בבעלי חיי� (כולל  •

רור, מיו� ילטיפול בתוצרת חקלאית לאחר קטי$, כגו�: אחסו�, ק שירות מבני  .ב

 ואריזה.

מבני� למגורי עובדי� זרי�, כגו�: סככות ומחסני� לציוד וכלי�,  אחרי� מבני שירות  .ג

ומבני� לאחסו� מזונ� של חיות משק, ת ומחסני� לאחסנת תוצרת חקלאית סככו

 כגו�: מרכז מזו�, מתב� וכו'.

 .מבני� הנדרשי� לעיבוד התוצרת המופקת מהיבול  .ד

, היא קבוצה שנוספה מבני� הנדרשי� לעיבוד התוצרת המופקת מהיבולהאחרונה של קבוצה ה

בי� חקלאות ופיתוח הכפר. מדיניות זו  בשני� האחרונות כחלק אינטגרלי ממדיניות המשלבת

מבקשת להכיר בצור� להרחיב את הפוטנציאל הכלכלי של הפעילות החקלאית לש� חיזוק ועצ� 

ענבי יי� נדרשי� לקליטה מידית במבנה יקב, שבלעדיה תיפגע התוצרת  & לדוגמא  קיומה הבסיסי. 

ענ$ חקלאי של גידול כרמי יי� בנוס$, היכולת לקיי�  ולא תהיה לה שו� תוחלת. כר�הנקטפת מה

נית� להוסי$ לכ� ג� מבני� קטני�  נזקקת לפעילות משלימה של ייצור היי� בהיבט הכלכלי.

, הנשעני� על תוצרת מקומית. הואיל ומבני� תבליני� ועודייבוש כגו�: בית בד, מחלבה, אחרי� 

אלו עוסקי� במהות� בעיבוד התוצרת החקלאית, מקובל לסווג� כמבני� תעשייתיי� לעיבוד 

תוצרת, ולא כמבני� "חקלאיי�". ואול�, משרד החקלאות ופיתוח הכפר מכיר במבני� אלו 

 להיק$ העיבוד יחסי שגודל� הינו ,בהיקפי� קטני�כמבני� חקלאיי� במהות�, א� ה� מבני� 

  .המקומי החקלאימשק בהמופקת בעיקר  תוצרת חקלאיתוה� מיועדי� לעיבוד 

כהשלמה לפעילות החקלאית ועיבוד התוצרת, המשרד מעוניי� לאפשר את חשיפת הפעילות 

  החקלאית לציבור המבקרי�, בתנאי� נאותי� וראויי�, באמצעות מרכזי מבקרי�.

בהיקפי�  ,חסותו למבני� החקלאיי� ג� לכאלה המשמשי�מסמ� זה מרחיב את התיילפיכ�, 

משתלבי�  ,מבני� מסוג זה והפעילות המתבצעת בה�. לעיבוד של תוצרת חקלאית, קטני� יחסית

היטב באופי הכפרי ובחקלאות, תורמי� להרחבת מגוו� המוצרי� המיוצרי� במשק, לגיוו� 

  רית חקלאית. התעסוקות בכפר ועשויי� להוות חלק ממער� של תיירות כפ
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  הדילמות .1.2

חוקי� ותקנות, וכ� נהלי� של משרדי ממשלה שוני� וגופי� ממלכתיי� כמו מסמכי תכנו� 

מקרקעי ישראל, מגדירי� מבני� חקלאיי� באופני� שוני�. לכ� יש להוסי$  מנהלוהוראות 

מצד אות� פרשנויות ותקדימי� משפטיי� בסוגיות אלו, אשר ביחד יוצרי� תמונה מגוונת 

ע� תפישות, השקפות והתייחסויות שונות למצבי� הגורמי� המעורבי� בפעילות החקלאית, 

      דומי�.

ההגדרה של מבנה כמבנה חקלאי עשויה להרחיב את טווח האפשרויות למיקו� המבנה בשטח; ה� 

 בנחלה או לאזור המבונה בישוב וה�הצמוד לאזור המגורי�  החקלאיבמרק� הבנוי, ה� בשטח 

לאי הפתוח, בהתא� לשימוש בו ולצורכי הפעילות החקלאית במקו�. כנובע מכ�, בשטח החק

הגדרת מבנה כמבנה חקלאי, עשויה לאפשר זכויות מסוימות בהקמתו שאינ� מתקיימות במבני� 

חקלאיי�, ולפיכ� יש צור� להגדיר במדויק אלו מבני� נחשבי� בגדר מבני� מוגדרי� כשאינ� 

  כאלה.חקלאיי� ואלו אינ� נחשבי� כ

  משרד החקלאות ופיתוח הכפר מדיניות לקביעת שיקולי� .1.3

המנחה את קביעת המדיניות בנוגע להגדרת� של מבני� כמבני� חקלאיי� הינו העיקרי השיקול 

במבנה לייצור החקלאי, לכל שלביו. בהקשר זה ראוי להדגיש כי  השימושמידת הקשר של 

קח תשומות חקלאיות, מבצע עיבודי� החקלאי פועל במערכת ייצור היררכית, כאשר הוא לו

 ,)(post harvestבה� הוא מבצע טיפול "לאחר קטי$"  ,חקלאיי� ומייצר תפוקות חקלאיות

המאפשר לשמור על התוצרת כתנאי לשיווק נאות שלה. תשתיות נוספות התומכות בפעילות 

החקלאית ה� תשתיות פיסיות (דרכי�, מי�, חשמל, ניקוז וכו') ותשתיות מוסדיות (הדרכה, מחקר 

 חקלאי וכו'). מבני� חקלאיי� ישתייכו לייצור החקלאי עצמו או לאחת מהתשתיות התומכות בו.

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 החקלאי והתשתיות התומכות בו. העיבוד: 1איור 

תשומות חקלאיות: 
דשני�, חומרי הדברה, 

 מזו� לבע"ח וכו'

טיפול אחר קטי$: 
מיו�, אריזה, טיפול 
 ראשוני בתוצרת

תשתיות פיסיות: 
דרכי�, מי�, חשמל, 

 ניקוז וכו'

החקלאי 
והעיבוד 
 החקלאי

תשתיות מוסדיות: 
הדרכה, מחקר 
 חקלאי וכו'



11 

ישנ� מבני� נוספי� הקשורי� בעיבוד החקלאי, לדוגמא מבני� לעיבוד של תוצרת חקלאית (יקב, 

למשל תיירות כפרית  – לחקלאותמשלימות בתעסוקות ת בד וכו'). מבני� אחרי� קשורי� בי

החיוניי� לתפקודו  וחקלאית. במקומות שוני� בעול� נהוג לראות במבני� אלו מבני� חקלאיי�

& בחבל טוסקנה באיטליה, ש� נהוג לתת הקלות במס לעסקי תיירות ,למשלשל המרחב הכפרי. 

  חקלאית הנלווי� למשק כאילו היו חלק מהפעילות החקלאית. 

  משרד החקלאות ופיתוח הכפר מדיניות .1.4

י� מבני� המשרתי� את העיבוד החקלאי, מאחסני� תשומות חקלאות וכלה� מבני� חקלאיי� 

בכפו$ להגדרות מיקו� וגודל , חקלאיי� ומשמשי� לטיפול לאחר קטי$ בתוצרת החקלאית

, ייחשבו כמבני� חקלאיי�, כאשר עיבוד תוצרת מקומיתג� מבני� המשמשי� לכמפורט להל�. 

  ויחסיי� לפעילות החקלאית גופה. בהיקפי� קטני�העיבוד נעשה 

פעילות חקלאית רב תפקודית, יעילה ומתקדמת, אלה ג� אלה, מהווי� תשתית חיונית לקיו� 

ת פונקציות ומשרתהתורמת לייצור החקלאי ולתועלות הציבוריות הנוספות המופקות ממנה, ה

     כלכליות, חברתיות וסביבתיות ג� יחד.

  

 
 

 עיבוד ואיסו� בשדות עמק בית שא�
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  מבני� חקלאיי� הינ� מבני� מהקטגוריות הבאות:
  
 גידול צמחי ל מתקני� .1

 ת מעל גידולי� צמחיי�כיסוי רש .1.1
 המנהר .1.2

 לגידול צמחי מבני� .2

 (בית צמיחה או בית רשת) חממה .2.1
 משתלה .2.2
 בית גידול לפטריות .2.3

  ובגידול בעלי חיי� מבני� לשירות ותמיכה בעיבודי� חקלאיי� .3

 לרבות בתי הבחלת פרי., קירור, מיו� ואחסו� תוצרת חקלאית בתי אריזה, .3.1
 ומחסני� לאחסו� תשומות לגידולי� צמחיי�סככות מפולשות  .3.2
 תוצרת חקלאיתסככות מפולשות ומחסני� לאחסו�  .3.3
 לציוד ומיכו� חקלאיסככות מפולשות  .3.4
 1מבני� ארעיי� להלנת עובדי� זרי� בענ$ החקלאות .3.5
 מרכז מזו� .3.6

 מבני� לגידול, אחזקה וטיפול בבעלי חיי�  .4

 רפת .4.1
 מפטמה .4.2
 דיר .4.3
 מדגרה/  לול .4.4
 אורוות סוסי� .4.5
 דיר חזירי� .4.6
 מתקני� במרעה .4.7
 כלביה .4.8
 בריכות דיג, מתקני דיג, גידול דגי נוי, מדגה מתועש .4.9
 מבנה לגידול ציפורי נוי .4.10
 מבנה לטיפול ואחזקה בבעלי חיי� אחרי� .4.11
  פינת חי .4.12
 יהימכו� רד .4.13
 מתב�  .4.14

  מבני� לעיבוד תוצרת חקלאית    .5

  יקב  .5.1
  בית בד  .5.2
 מחלבה  .5.3
  מבנה אחר  .5.4

  מבני� קטני� תומכי חקלאות .6

 חקלאית מרכז מבקרי� לתיירות .6.1
  

  ראוי לציי� כי יש לשמור על גמישות בהגדרת המבני� החקלאיי�, ולעדכ� אותה מעת לעת. 

                                            
עבור מגורי עובדי� זרי�, הרשות לתכנו� במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, ינואר  למבני�בהתא� לקריטריוני�  1

2007. 
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 חקלאיי� מבני� של גודל� .2

 כללי רקע .2.1

מ"ר ועד בתי אריזה  10משרעת הגודל של מבני� חקלאיי� רחבה ביותר: ממחס� ציוד קט� בגודל 

השפעותיו הנופיות והסביבתיות גדולות כ� , בגודל אלפי מ"ר. ככל שהמבנה החקלאי גדול יותר

יותר, בפרט א� הוא ממוק� בשטחי� פתוחי�. מאיד�, למבני� חקלאיי� גדולי� יכולת לנצל 

"יתרונות לגודל" מבחינה כלכלית כמו ג� לייש� אמצעי� סביבתיי� בצורה יעילה. לש� דוגמא, 

תות גדולות יותר, בה� נית� הרפורמה בענ$ הרפת שיושמה בעשור האחרו� עודדה מעבר לייצור ברפ

  לייש� ביעילות מערכות להפרדת שפכי� ואמצעי� סביבתיי� אחרי�.

מבנה גדול משמעו השפעה  &משמעות גודלו של מבנה חקלאי הינה בשני מישורי�: המישור הפיסי 

חזותית בולטת ולעיתי� קרובות מפריעה על רקע המרחב הכפרי המאופיי� במבני� קטני� 

במבנה גדול מתרחשת לעיתי� קרובות  &בה הטבעית. המישור השני הוא תפקודי המשתלבי� בסבי

, היוצרת מטרדי� סביבתיי� במרחב הכפרי (עומסי תחבורה, רעש, זיהו� ענפהפעילות תעסוקתית 

  מסוגי� שוני�).

  גודל המבנה החקלאי מושפע מסוג הפעילות המתבצעת בו:

ילה ביותר מבחינה כלכלית (וג� ככלל, בתי צמיחה הינ� הדר� היע –בתי צמיחה  .1

סביבתית) לייצר מוצרי� חקלאיי� צמחיי�, ולכ� לחקלאי ישנו אינטרס להגדיל את בתי 

הצמיחה ככל הנית�. מאיד�, הקמת� של בתי צמיחה מחייבת השקעת הו�, וכ� מומחיות 

מצד החקלאי. יכולות הניהול של החקלאי ג� ה� גור� המגביל את היק$ השטח שבו הוא 

 ול להפעיל בתי צמיחה.יכ

שטח לגודל הגודל� של המבני� הללו קשור  –מבני� לשירות ותמיכה בגידולי� צמחיי�  .2

  .מבני� לעיבוד תוצרת חקלאיתכ� ג� המעובד אותו ה� משרתי�. 

ג� כא� יש לחקלאי אינטרס להגדיל את המשק ככל הנית�,  –מבני� לגידול בעלי חיי�  .3

 הול. בנוס$ לכ�, מכסות ייצור, סטנדרטי� וטרינריי�תחת מגבלות הו�, ידע וכושר ני

 בחלק מהענפי�.בני� את גודל המ, מכתיבי� רווחת בעלי חיי�תקנות ו

לגודל משק גודל� של המבני� הללו קשור  – בגידול בעלי חיי�מבני� לשירות ותמיכה  .4

  .משק החימבני� לעיבוד תוצרת כ� ג� ה� משרתי�.  החי אותו

  הדילמות .2.2

בענפי� חקלאיי� רבי� ישנה מוטיבציה להגדלת המבני� החקלאיי�, בגלל יתרונות כלכליי�. 

בחלק מהמקרי� המוטיבציה להגדלת המבני� קשורה ג� בשיקולי� סביבתיי�, כגו� היכולת 

להפחית בשימוש בחומרי הדברה ומי� כאשר הגידול נעשה בבית צמיחה; או היכולת לייש� ביתר 

פול שפכי� ברפתות או לולי� גדולי� יותר. ג� שיקולי� של רווחת בעלי חיי� יעילות מערכות לטי

  מחייבי� לעיתי� קרובות מעבר למבני� גדולי� יותר. 
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ה� משפיעי� יותר על סביבת�, השפעה שבדר� כלל נתפסת , ככל שמבני� חקלאיי� גדולי� יותר

 השפעות נופיות –ומי� כמפריעה לאופי המרחב הכפרי. ההשפעות על הסביבה הינ� ממספר תח

והשפעות מבני� נמוכי� מבני� הבולטי� על רקע הנו$ הכפרי המאופיי� בדר� כלל בוחזותיות של 

מטרדי� כגו� רעש, והפוטנציאל ליצירת  מבני� החקלאיי�בגודל� של ההקשורות  ,סביבתיות

עלול  שפכי�. מיקומ� של מבני� חקלאיי� בשטחי� פתוחי�יחות, עומסי תחבורה, פסולת ור

השפעה על מערכות ניקוז והגברת , שטחי� הפתוחי�בלב הקיטוע בתי גידול בשל הקמת� לגרו� ל

  ועוד. הנגר העילי

החלוקה הקרקעית הקיימת של חלקות א' במושבי�, יוצרת מגבלות על כושר הנשיאה של המשק 

� מבני� למבני� חקלאיי�. חלקות א' ה� בדר� כלל צרות בתבנית�, והרצו� והצור� למק� בה

חקלאיי� גדולי� מביאי� לרצועות בינוי ארוכות המנצלות את כל גודל החלקה. לעיתי� קרובות 

והנופי של  הסביבתי, התברואתיהפיזי, כושר הנשיאה  ישנו כא� מיצוי, או א$ ניצול יתר של

  החלקות.

ודל נשאלת השאלה באיזה מקרי� לנקוט מדיניות של צמצו� והגבלת ג ,לאור כל האמור לעיל

כחלק ממגמת  המבני� החקלאיי�, לעומת מדיניות המעודדת הגדלת� של המבני� החקלאיי�

  . התייעלות

להיווצר עידוד להקמת� של לול כאשר מאמצי� מדיניות של הגבלת גודל� של מבני� חקלאיי� ע

במקו� מבנה גדול אחד. מגמה זו, שעלולה להביא ליתר הפרה של ומפוזרי� מספר מבני� קטני� 

, וודאי בתו� הישוב הכפרי יצירת מטרדי� רבי� יותר בשטחי� הבנויי�לחי� פתוחי�, או שט

או הקמת מבני� חקלאיי�  � תכנו� מתחמי� של מבני משקהינ י�אפשרינות ה רצויה. פתרונשאינ

לזהות את החסמי� בצמידות דופ� לשטח בנוי, פיתוח אזורי תעשייה חקלאית ועוד. נית� ג� 

ולעודד שיתופי  חקלאיי� גדולי� למתחמי תעסוקה משותפי� או אזוריי� לכניסת� של מבני�

  .פעולה ע� הנהלות האזורי� הללו

  משרד החקלאות ופיתוח הכפר מדיניות בקביעת שיקולי� .2.3

  השיקולי� הבאי� מנחי� את קביעת המדיניות בנוגע לגודל� של מבני� חקלאיי�:

הפעילות החקלאית, ולאפשר הרצו� לעודד את היעילות הכלכלית והסביבתית של   .א

לחקלאי� המצליחי� לפתח את משקיה� באופ� מיטבי (עיקרו� זה יביא לתמיכה 

 בהגדלת� של מבני� חקלאיי� כאשר יש צור� בכ�).

הרצו� למנוע מטרדי� נופיי� וסביבתיי� בשטחי� הפתוחי� ובממשק ע� שימושי   .ב

טרדי� נופיי� חריגי�, הכפרי, ובכלל זה: יצירת מ ישובמגורי� ושימושי� נוספי� ב

משיכת פעילות תעסוקתית יתירה, קיטוע בתי גידול טבעיי� ו"מסדרונות אקולוגיי�", 

  ועוד.

הינה כי המבנה החקלאי נדרש לש� שירות של המשק החקלאי שבו הוא התפיסה הבסיסית 

 את גודלו של המבנה החקלאי על בסיס היק$ הפעילות החקלאית של וצרי� לבחו� הואילמוק�. 
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מפתחות עבור ענפי הגידול המרכזיי� הקושרי� בי� גודל המשק וגודל משרד ה , קבעהחקלאי

  .2המבנה המיועד לשרת אותו

ובכ� להשפיע על  ישנ� מצבי� בה� מבנה חקלאי אחד יכול לתת שירות למספר משקי� סמוכי�

וסביבתיי�, יש  ליצור מטרדי� נופיי�לא ו לפגוע באיכות החיי� בכפר לא. במקרה זה, בכדי גודלו

המגורי�. מבני� גדולי� שטחי , בסמו� לחלקות א'לקבוע מגבלות לגודל המבנה שנית� להקי� ב

  . / תעשיה חקלאית תעשיהמבני משק / ביעוד אזור בי או שוביייותר נית� למק� באזור מבני משק 

  משרד החקלאות ופיתוח הכפר מדיניות .2.4

ככלל, נית� יהיה למק� לסוג המבנה ולמיקומו. תותא� בנוגע לגודל המבנה החקלאי המדיניות 

(גודל� יוגדר במסגרת כרטיסי המבנה  בגודל ובממדי� מינימאליי�בשטחי� הפתוחי� רק מבני� 

שגודל� ייקבע בהתא� י� הכפריי� ימוקמו מבני� ישובהבנוי ב השטחבהמש� המסמ�); בתו� 

יה י� ימוקמו באזורי� לתעש; ואילו מבני� גדולילצרכי� ובהתחשב בשימושי הקרקע השוני�

הכפרי. לכלל זה יהיו  ישובמחו* לבצמוד או או למבני משק חקלאיי�,  )חקלאית(רצוי תעסוקה 

  .להל�"יוצאי� מהכלל" במקרי� שוני� המפורטי� 

הינו למעשה עיבוד חקלאי צמחי הדומה לעיבוד תחת כיסוי עיבוד חקלאי  –בתי צמיחה   .א

רשת ובקירוי צמחי עונתי. ישנ� יתרונות  כיסוייבשטח פתוח, בפרט כאשר מדובר ב

סביבתיי� בגידול בבתי צמיחה (חסכו� במי�, חומרי הדברה ועוד) ומחקר חקלאי רב 

מוקדש לשכלול וייעול בתי הצמיחה. המטרדי� הנופיי� והסביבתיי� של בתי צמיחה 

� יחסית (בתי צמיחה אינ� מושכי� פעילות תעסוקתית רבה, והשפעת קטני�הינ� 

החזותית מינורית בהשוואה למבני� מסוגי� אחרי�). מאיד�, יתכנו מפגעי� חזותיי� 

כתוצאה מחממות שהוזנחו, כמו ג� סיכו� כלכלי בהקמה של משק חממות גדול במיוחד, 

הכרו� בהשקעות בהיק$ ניכר. בתי צמיחה המוקמי� ללא הסדרת מערכות ניקוז עשויי� 

חי� חקלאיי� סמוכי� ולנזקי� לתשתיות ג� להביא לבעיות בשימור הקרקע בשט

 סמוכות.

קבעו הגבלות להקמת� או לגודל� ימדיניות משרד החקלאות ופיתוח הכפר הינה כי לא י

של בתי הצמיחה, פרט לאזורי� בה� ערכי הטבע והנו$ חשובי� במיוחד (למשל אזורי� 

לסוגיה�,  מיקומ� של בתי צמיחה שקולשמורות טבע). במקומות אלו נית� לכשהוגדרו 

שטח תכסית מקסימאלי ומרחקי� מינימאליי� בי� בית צמיחה אחד למשנהו, על לרבות 

סביבה נו$, לנושאי  י�המוסמכגורמי� פי תנאי השטח הייחודיי� ותו� התייעצות ע� ה

  ואקולוגיה, כאשר כל מקרה ואזור יבח� לגופו.

יי� למשו� פעילות מבני� מסוג זה עשו – לשירות ותמיכה בעיבודי� חקלאיי�מבני�   .ב

תעסוקתית רבה וכ� להוות מטרד חזותי היוצר תחושה של "נו$ תעשייתי". השיקולי� 

הסביבתיי� מטי� את הכ$ לטובת מדיניות של קביעת גדלי מקסימו� למבני� היכולי� 

                                            
  2007הרשות לתכנו�, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מסמ� קריטריוני� למבני� חקלאי�,  2
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הכפרי. מעבר לגודל מסוי�, או להיק$ פעילות מסוי�,  ישובלהיות ממוקמי� בתו� ה

 . שייעודו מבני משק או תעשיה חקלאית יועד לכ�המלמק� את המבנה באזור  יידרש

, כאשר נחיצות המבנה בסמיכות למיקו� הגידול החקלאי מוצדקת ללא בשטחי� פתוחי�

מיטבית , תו� השתלבות שירות למינימו� ההכרחי הנדרשה יוגבל גודל מבני כל ספק,

  בשטח. 

פעילות של גידול בעלי חיי� כרוכה בדר�  –� מבני� לגידול, אחזקה וטיפול בבעלי חיי  .ג

כלל במטרדי� סביבתיי� (ריח, רעש, פסולת, שפכי� וכו') ובהעמסה על תשתיות הכפר, 

במיוחד  שפכי� של משקי בעלי חיי� גדולי� במיוחד. מעבר להיק$ מסוי�, ובתנאי� 

לא א� סביבתיי� מסוימי�, עלולי� מטרדי� אלו להוות הפרעה מהותית לחיי הכפר, א

 ננקטי� אמצעי� מתאימי�. 

גודל מקסימאלי למבני� לגידול ואחזקה של בעלי חיי� במשק  רצוי לקבועלפיכ� 

יידרש . מעבר לגודל מקסימלי זה בישוב כפרי או בשטח צמוד לאזור המגורי�משפחתי 

יותא� להיק$ מבנה השל למק� את המבני� באזור מבני משק. הגודל המקסימאלי 

. במקרי� יוצאי� מ� הכלל, בישובי� ת המתקיימת במשק החקלאיהפעילות החקלאי

לכושר הנשיאה של הישוב יותא� גודל המבני� בה� קיימת התמחות בענפי� מסוימי�, 

 ולרצו� תושביו.

  

  
  כיסוי רשת
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  חקלאיי� מבני� של מיקומ� .3

  כללי רקע .3.1

תשומת לב מיוחדת ניתנת לנושא מיקומ� של מבני� חקלאיי� בשטחי� הפתוחי�. אחת המטרות 

התכנו� בישראל כיו� היא שמירת השטחי� הפתוחי� ויצירת קו הפרדה  מערכתהמרכזיות של 

יימצא בקרבת מבנה ראוי שהתפיסה הינה כי  ככלל,ברור בי� שטחי� בנויי� ושטחי� פתוחי�. 

לש� כ� אומצו אמצעי� והנחיות המורי� על הכוונת בניית� טח הפתוח. מבני� אחרי� ולא בש

, או אל קו המגע בי� האזור הבנוי והפתוח בניהשל מבני� אל אזורי� בנויי�, או מאושרי� ל

בתי  קוטעתכי בניה בשטח פתוח יוצרת מטרדי� ויזואליי�,  הבנה("צמידות דופ�"). זאת מתו� 

  גידול ותהליכי� טבעיי� אחרי�, ועלולה להביא לבניה נוספת בסמו� אליה.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר שות$ לתפיסה השואפת לשמור על השטחי� הפתוחי�, ועל 

תרומתה של החקלאות לערכי השטח הפתוח. המטרה השמינית של התכנית האסטרטגית לפיתוח 

לפעול לטיפוח התועלות של החקלאות, היער היא: "הכפר  ופיתוחבר קיימא במשרד החקלאות 

  חקלאי. &". תחת מטרה זו נכלל היעד של טיפוח הנו$ במרחב הכפריוהכפר למשאבי טבע וסביבה

&חקלאיי� הינו מקרה מיוחד על רקע זה, מכיוו� ששיקולי� חקלאיי� מבני�המקרה של 

מהמבני� החקלאיי� במקו�  יש צור� למק� חלקבגידולי� מסוימי� תפקודיי� מביאי� לכ� כי 

עשוי לפגוע בייצור החקלאי או  הפתוחי�. מיקו� אחר&חי� החקלאיי�העיבוד, כלומר בשט

שפריסת� מאד נרחבת ולא די בהצבת� בתוצרת החקלאית. דוגמא מובהקת הינה בתי צמיחה 

 תמבני שירובשדה החקלאי הפתוח. דוגמא אחרת הינה  ג� מקומ�בתחו� הישוב הבנוי ועל כ�, 

גר� פגיעה באיכות עלולה להיקטי$, &אחרמיידי לגידולי� חקלאיי� מסוימי�, שללא טיפול 

  התוצרת (למשל תותי�).

מעבר לאבחנה בי� שטחי� פתוחי� לשטחי� בנויי�, ישנה אבחנה רלוונטית נוספת בנוגע למיקו� 

� השטחי� הבנויי�. השטחי� הבנויי� בה� נית� להקי� מבניהמבני� החקלאיי� בתו� 

אזור סמוכות לבתי המגורי�; החקלאיי� הינ� משלושה סוגי�: חלקות א' בנחלות (במושבי�), 

י� כפריי� אחרי�); או ישובוב , בחלק מהמושבי�י (בקיבוצי�שובייתעסוקה מבני משק ואזור 

  .או אזור תעשיה חקלאית תעסוקה אזורי אזור

אלו פועלי� בדר� כלל בקרקעות מקרה נוס$ הינו המשקי� שאינ� מבוססי� על נחלות. משקי� 

יהודיי�. במשקי� אלו אי� אזור המיועד &י� כפריי� ועירוניי�, יהודיי� ולאישובפרטיות, ב

למבני� חקלאיי� (כדוגמת חלקה א' במושבי� או אזור משקי בקיבוצי�). מורכבות נוספת למת� 

הקושי למצוא קרקע י� אלו הינה כתוצאה ממבנה הבעלות הפרטי וישובמענה למבני� חקלאיי� ב

  זמינה להקמת מבני� במיקו� הנדרש על ידי בעל המשק, או המחויב על ידי רשויות התכנו�.

י� הכפריי� מאופייני� בדר� כלל בבניה נמוכה ודלילה, המשתלבת במרחב הטבעי, ישובה

כשהפעילות התעסוקתית מתקיימת בקנה מידה קט� יחסית. מבני� חקלאיי� גדולי� עשויי� 

משק/תעסוקה מבני לה� מיקו� מתאי� באזורי  שתלב במשק המשפחתי ויש למצואשלא לה
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מבני משק או י� הכפריי�, בשטחי� שנועדו לישובא� קיימי�, או מחו* ל –בתחו� הישוב 

  תעסוקה בתכניות תקפות.ל

מתחמי התעסוקה האזוריי� אינ� ערוכי� לקלוט מבני�  מרביתראוי לציי� כי במצב הנוכחי 

ת בשל ההשפעות הסביבתיות הנלוו, חקלאיי� או שאינ� מעונייני� בפעילות חקלאית במסגרת�

  למשל משקי בעלי חיי�).( לפעילות חקלאית מסוגי� מסוימי�

  הדילמות .3.2

יכולת� של לשמור על  & ברצו�, מחד תהדילמה בנוגע למיקומ� של מבני� חקלאיי� מתמקד

חקלאי� להקי� ולהפעיל משקי� חקלאיי� יעילי�, כלכליי� ובני קיימא, כולל המבני� הנדרשי� 

להרחיק מהשטחי� הפתוחי� מבני� שאי� חובה  &, ומאיד� לש� כ�, בי� היתר בשטחי� הפתוחי�

  .למק� אות� בה�

ע� הרצו�  דילמה נוספת הינה כיצד לאפשר את הקמת� ופעילות� של מבני� חקלאיי� ביחד

הצביו�, , מבחינת היק$ הפעילות התעסוקתית, ישובההכפרי של החקלאי ולשמור על הצביו� 

  וכדומה. , איכות החיי�החזות

  משרד החקלאות ופיתוח הכפר מדיניות בקביעת שיקולי� .3.3

הא� נית� למק� מבנה חקלאי בשטח הפתוח או בשטח הבנוי הוא קוד� כל  ישקלעל פיו י רציונלה

תפקודי. מבני� שנית� למקמ� בשטחי� בנויי� מבלי לפגוע בתפקוד התקי� של הייצור &חקלאי

  .או המיועדי� לבניה ימוקמו בשטחי� בנויי� בלבד , החקלאי

איננו אפשרי  או שריחוקו  ישוברק כאשר מיקו� המבנה בתחו� ישוב או במתח� צמוד דופ� ל

וזאת הפתוח , יש לשקול למק� מבני� חקלאיי� בשטח החקלאי תהחקלאי תוצרתעלול לפגוע ב

  בכדי לשמור על תפקוד נאות ויעיל של הייצור החקלאי.

מעמיקה, המתבססת על סדרת ראיונות ע� אנשי  במסגרת הכנת מסמ� זה נערכה בדיקה פרטנית

, ה�. אופיינה הפעילות החקלאית בבולטי� בענ$ני� החקלאיי� ההמבשל מקצוע ומדריכי שה"מ, 

  טכניי� המשפיעי� על מיקו� המבני� בשטח הפתוח או הבנוי. & כולל התייחסות לנושאי� אגרו

  טכניות הללו.&המדיניות המוצגת בזה מבוססת על הבדיקות האגרו

כגו� שוני�, ו שיקולי� בנוגע לקביעת מיקומ� של מבני� חקלאיי� בתו� השטחי� הבנויי� הופעל

, הרצו� לשמור על איכות החיי� בכפר, הצביו� הכפרי בנושאי חזות והיקפי הפעילות התעסוקתית

  ושיקולי� דומי�.  הפרעות תנועה

  משרד החקלאות ופיתוח הכפר מדיניות .3.4

וכ�  בניהבשטחי� מבוני� או המיועדי� ל בניההמשרד החקלאות ופיתוח הכפר רואה בעקרו� 

למיקו� מבני�  קיימת עדיפות. לפיכ� במערכת שיקוליומאבני היסוד  ,3דת דופ�וצמ בניהב

                                            
 35 א"כהגדרתה בתמ 3
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י או ישובי&נחלות, במתח� משקיחלקות א בבמסגרת  :אלואזורי� ב, שאינ� חממות, י�חקלאי

  מבני משק.באזור או חקלאית  אזור לתעשייהבבאזור תעסוקה חקלאית או 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר תומ� במיקומ� של מבני� חקלאיי� הנדרשי� לכ� בשטח 

החקלאי הפתוח רק א� מיקומ� בשטח החקלאי חיוני והכרחי לקידו� חקלאות בת קיימא. 

המבני� החקלאיי� מהשטח החקלאי שאותו ה� כלומר, רק באות� מקרי� בה� הרחקת 

במקרה שמיקו� המבני� או  ,צרת החקלאיתובתו בפעילות החקלאית לפגוע העלולמשרתי� 

  . או בהעדר פתרו� אחר החקלאיי� בשטח הפתוח נדרש משיקולי� ווטרינריי�

י� שאינ� מבוססי� על נחלות, ולפיכ� אי� בה� ייעוד של אזורי� למבני� חקלאיי� ישובב

וגיה אשר בחנה את הס ,("חלקות א'") ייועדו אזורי� למבני� חקלאיי� בתכנית מתאר מקומית

. עבור מבני� שיש למקמ� בשטח בנוי יאותרו שטחי� באזור ית או אזוריתשובייבהיק$ וברמה 

  או צמוד דופ� לו. ישובהבנוי של ה

  מבני� חקלאיי� שיש למק� בשטח הבנוי  .א

כל המבני� החקלאיי� שאי� צור� ממשי למקמ� בשטחי� החקלאיי� הפתוחי� ימוקמו 

תעסוקה  אזורב, ישובייתעסוקה  אזור, באזור מבני משקבחלות, חלקות א בנבשטחי� הבנויי�: ב

    . זאת בהתאמה לגודל�או בשטחי� צמודי דופ�, אזורי 

  4על פי תכנית מבני� חקלאיי� שנית� למק� בשטח החקלאי הפתוח  .ב

 בתי צמיחה לסוגיה�.  .1

 .מתקני� במרעה, הנדרשי� לצור� תפעול יעיל של המרעה .2

מהשדה החקלאי אל השטח הבנוי ללא מבני שירות לטיפול בתוצרת שלא נית� להעביר  .3

 .  או כאשר אי� מיקו� אפשרי אחר טיפול ראשוני

וכלי� חקלאיי�, שבה� מרחקי הנסיעה בי�  חקלאי ציודאיגו� סככות מפולשות ל .4

הכלי� אל תחו� השטח הכרח בהעברת והשדה החקלאי גדולי� עד כדי כ� שה ישובה

  .לפגוע בצורה משמעותית בפעילות העיבוד החקלאי לולע יו�נוי מידי הב

מיקומ� הטבעי הינו בשטח הפתוח. הפעילות החקלאית  – בריכות דגי� אקסטנסיביות .5

תפעול הבריכות מחויב במילוי  .בבריכות הדגי� מחייבת תנועת כלי� ומעבר תשתיות

 פלט הבריכות.דרישות וטרינריות וסביבתיות בהתייחס למרחקי� ולמי 

בי� מבנה הנדרשי� משיקולי� וטרינריי�,  ,בשל מרחקי ההצבה המינימאליי� –לולי�  .6

וביניה� לבי� מבני מגורי�, תיתכ� "גלישה" של לולי� לשטחי�  ו,לול אחד למשנה

הפתוחי�; יש לשאו$ לכ� כי "הגלישה" תהיה קטנה ככל הנית� ובקרבה מרבית לישוב, 

                                            
4
מפורטת לשטח חקלאי מיוחד או שטח למבני תכנית הכוללת הוראות וזכויות בניה למבני� חקלאיי� או תכנית  

  משק
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להגנת הסביבה בדבר מרחקי� ביחס לשימושי מגורי�,  תו� עמידה בדרישות המשרד

 תיירות ואחרי�.

גידול בעלי חיי� נועד להתקיי�  – מבני� לגידול בעלי חיי� (כגו� רפתות ודירי�) .7

בישובי� כפריי� חקלאיי� לצד שימושי� שוני� ומגווני�. לאור התייעלות, הגדלת 

לשטחי�  רפתות ודירי�, תיתכ� "גלישה" של שטחי הגידול ורפורמות סביבתיות

הפתוחי�; יש לשאו$ לכ� כי "הגלישה" תהיה קטנה ככל הנית� ובקרבה מרבית לישוב, 

בדרישות המשרד להגנת הסביבה בדבר בדרישות הווטרינריות מחד ומאיד� תו� עמידה 

 ללא מגורי שומר., מרחקי� ביחס לשימושי מגורי�, תיירות ואחרי�

מבני� לעיבוד תוצרת חקלאית מקומית, המשתלבי�  לרבותמבני� חקלאיי� אחרי�  .8

במרחב הפתוח כחלק מראייה אזורית תיירותית כוללת. זאת, כאשר קיימת תכנית 

מאושרת שקבעה מפורשות את השימוש, המיקו� והגודל בהוראותיה ובהתאמה 

 ותכנית המתאר המחוזית החלה על המקו�.  35להוראות תמ"א 

סביבתית של השטח &הפתוח יש להתחשב בערכיות הנופיתבמיקו� מבני� חקלאיי� בשטח 

הקמה של מבני� חקלאיי�, לרבות מ הימנעובמקרי� של רגישות גבוהה במיוחד, להגביל וא$ ל

. יש לבחו� את הממשק הראוי בי� המבני� החקלאיי�, חממות, בריכות דגי� ומבני� אחרי�

תת את הדעת על טיפול בפסולת יש ל. הפעילות החקלאית וערכי� סביבתיי� אות� יש לשמור

  החקלאית המלווה את הפעילות החקלאית ודרכי� נאותות לטיפול בה ולסילוקה.

בשטחי� פתוחי�, יבח� משרד  בניהלעת הכנת� של תכניות מתאר הכוללות הוראות בדבר הגבלת 

החקלאות ופיתוח הכפר את הנימוקי� וההצדקות לרצו� למנוע הקמת� של מבני חממות ומבני� 

חקלאיי� אחרי� שיש צור� להקימ� בשטחי� הפתוחי�, ובמידת האפשר ישא$ לאז� בי� הצור� 

  להג� על השטחי� הפתוחי� מול הצור� להג� על החקלאות. 
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 בסביבת� חקלאיי� מבני� שילוב .4

  כללי רקע .4.1

כפי שצוי� לעיל, למבני� חקלאיי� מסוגי� מסוימי� ובגדלי� גדולי� יחסית ישנ� השפעות 

וסביבתיות בלתי רצויות על המרחב הכפרי הסמו�. נית� לאמ* אמצעי� תכנוניי� חזותיות 

ועיצוביי� מסוגי� שוני� בכדי לצמצ� את ההשפעות הללו, ולהביא לשילוב מתאי� ומיטבי של 

  המבני� החקלאיי� בסביבת�.

  הדילמות .4.2

, מבלי הדילמה הינה כיצד להביא לכ� כי המבני� החקלאיי� יתוכננו כ� שישתלבו בסביבת�

ומבלי ליצור עלויות הקמה גבוהות מדי, או  טכנית של השימוש במבנה& לות האגרולפגוע ביעי

  תנאי� תכנוניי� מורכבי� עד כדי כ� שהחקלאי הממוצע אינו יכול לעמוד בה�. 

בנוס$, מה מידת ההתחשבות הראויה בשימושי� גובלי� במגרשי� סמוכי�, א� המבנה החקלאי 

בה� בצורה ישירה או עקיפה. זאת, על רקע העובדה כי ישוב כפרי נועד במהותו המוצע עלול לפגוע 

לאפשר פעילות חקלאית משולבת במגורי� וכי נכו� יהיה להעדי$ בכפר פעילות חקלאית לסוגיה 

  על פני כל תעסוקה אחרת.

  משרד החקלאות ופיתוח הכפר מדיניות בקביעת שיקולי� .4.3

  , יש להעדי$ את הסדר הבא לפי מדרג החשיבות: בקביעת העדפת השימושי� השוני� בכפר

  . המתיישבי�מגורי  .1

  חקלאית.  פעילות .2

  תעסוקה אחרת. .3

מדיניות משרד החקלאות ופיתוח הכפר מבוססת על בחינת� של הנושאי� הסביבתיי� המרכזיי� 

הכרוכי� במבני� חקלאיי�, וקביעת המלצות עיקריות לצמצו� ההשפעות הסביבתיות. לעניי� זה 

  הבחי� בי� מבני� חקלאיי� בשטח הפתוח למבני� חקלאיי� בשטח הבנוי.יש ל

  משרד החקלאות ופיתוח הכפר מדיניות .4.4

  שילוב מבני� חקלאיי� בשטח הבנוי  .א

מבני� חקלאיי� העומדי� בכל הקריטריוני� לפיה� מותר להקימ� בשטח הבנוי, יעמדו בדרישות 

  הבאות:

 כדי�. �בה שימושאת הנית� להוציא לה� היתר בניה או להתיר  .1

 ,המבנה יתוכנ� באופ� מובהק בהתאמה לשימוש לו הוא מיועד ולא כמבנה רב תכליתי .2

  אשר נית� יהיה להשתמש בו למטרה אחרת.  

המבני� יתוכננו באופ� פונקציונאלי, בהתא� לסוג הגידול החקלאי אותו נועדו לשרת,  .3

 ובהתא� לתהלי� הייצור המבוקש.בהתא� להיק$ הגידול 
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, במאפייני הבינוי � החקלאיי� יתוכננו תו� השתלבות מרבית באורח החיי� בכפרהמבני .4

  סביבתית של המרחב הפתוח הגובל בסביבתו. &וברמת הרגישות הנופית הכפרי

ושל  המבנהבחזות של תו� התחשבות יעוצב  ,צורתו ומראה חזיתותיולרבות , המבנה .5

החלקה ושטחי השירות סביבו. שטחי� אלה יטופלו באמצעי� המתאימי� להסדרה של 

  ניקיונ� ושל חזות�. 

יש לשי� לב לשבירת מראה החזית.  גדול ומתועש מבנהלשלב נטיעות עצי� בחזית מומל*  .6

מומל*  למגבלות על נטיעות בקרבת מבני� לגידול בעלי כנ$, משיקולי� ווטרינריי�.

 י� ושיחי� ממיני� מקומיי� בעלי דרישות השקיה נמוכות.בעצ לשתול 

שימוש בחומרי� המקיפי� את המבני� החקלאיי� מומל* לעשות במשטחי התפעול  .7

מדרונות . ממומל* לחפות מצעי� כהי� או אספלט גרוס, מקומיי� כגו� אב� מקומית

 הנוצרי� כתוצאה מעבודות עפר באדמה מקומית ובצמחיה. 

בהתא� להנחיות  ,� התייחסות לשימושי� אחרי� במגרש ובסביבההמבני� ימוקמו תו .8

ומערכות  תו� הסדרת דרכי גישה, טרינריותומשרד החקלאות ופיתוח הכפר ולדרישות הו

 . ניקוז ובהתא� לקווי בני� שנקבעו בתכנית החלה על המקו�

למפלסי הפיתוח של השטח במינימו� שינויי� ביחס לקרקע  בניההמומל* להתאי� את  .9

במשטר  יש להקטי� ככל הנית� את הפגיעה .ותו� צמצו� ההשפעה על נגר עילי הטבעית

  הניקוז הקיי� בשטחי� הסמוכי� לו. 

במרק� הבנוי בצורה הטובה ביותר, ה� מבחינת התכנו� ישולב המבנה יש לוודא ש .10

האדריכלי וה� מבחינת התפעול. לש� דוגמא, על מנת למנוע רעש, יופנו מחוללי הרעש 

 לכיוו� מנוגד לאזורי� רגישי�.

לצמצו� מטרדי ריחות ואבק, ולמניעה של זיהו� אוויר, זיהו�  יש לנקוט בכל האמצעי� .11

קרקע ומי תהו�, לרבות חיבור המבנה למערכות הביוב והניקוז עפ"י הסטנדרטי� 

  .וטיפול בפסולת החקלאית המופקת ממנו הנדרשי�

וצג על רקע תכנית בינוי לכלל שטח הנחלה נחלה יחלקה א' במיקו� מבנה חקלאי בתחו�  .12

 בניהאשר תציג פריסה משוערת של השימושי� השוני� המוצעי�, כולל מרווחי 

מומלצי�, מער� התנועה ביניה� וסידורי החנייה, וכ� מטרדי רעש, ריח, תנועה וכו' 

 העלולי� להיגר� מה�.  

דונ�  2.5ששטחה עד מומל* שלא להקי� מבני� חקלאיי� חדשי� בשטח חלקת המגורי�  .13

בראש הנחלה, בפרט לא לגידול ואחזקת בעלי חיי�. מומל* להתחשב בפוטנציאל 

  המגורי� בחלקה והאפשרות לממשו.

מבני� לגידול ואחזקה של בעלי חיי� יתוכננו בהתאמה לדרישות הווטרינריות, למניעת  .14

 השפעות בריאותיות מזיקות לשוהי� בתוכו ובקרבתו. 
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הינו נושא  מבני� חקלאיי� גגותית ובכלל זה פאנלי� סולריי� על גבי אנרגיה חלופשילוב  .15

. כדי�קיימי� פעילי� ו , למעט בתי צמיחה, שה�שראוי לשילוב במבני� חקלאיי�נפרד 

בקשות להיתרי� למבני� חקלאיי� יוגשו למשרד החקלאות ופיתוח הכפר ללא פאנלי� 

  .או אלמנטי� אחרי� של אנרגיה חלופית סולאריי�

  שילוב מבני� חקלאיי� בשטח הפתוח  .ב

כגישה עקרונית, משרד החקלאות ופיתוח הכפר איננו רואה במבנה חקלאי מטרד חזותי שיש 

להסתירו. עיצוב המבנה בכללי� שפורטו בסעי$ א עשוי ליצור גיוו� ועניי� מיוחד בחזות השטחי� 

רי�, שקיי� צור� במיתו� החקלאיי�. יחד ע� זאת, יש ומדובר במבני� מתועשי� בעלי ממדי� ניכ

  המופע שלה� בלב השטח הפתוח.

בכל מבני� חקלאיי� העומדי� בכל הקריטריוני� לפיה� מותר להקימ� בשטח הפתוח, יעמדו 

  :התנאי� שנדרשו להקמת מבני� חקלאיי� בשטח הבנוי, ובנוס$

, לשיקולי� אופ� המתייחס לשיקולי� חקלאיי�בהמבני� בשטח יש למק� את  .1

ולמיקו� המיטבי מבחינת הייצור החקלאי, כולל התייחסות למשטר הניקוז,  ווטרינריי�

השיפועי� הטבעיי� של השטח, איכות הקרקע החקלאית, כיווני רוחות וגשמי� שכיחי�, 

תאורה והצללה מצד אלמנטי� שוני� בשטח, ושיקולי� נוספי� שיביאו לשימוש מיטבי 

 .לייעודו החקלאי במבנה

תתחשב בשיקול של מינימו� נצפות מהסביבה הגובלת,  לחקלאי גדו העמדת מבנה .2

לצמצ� את יש לנסות ו. בסביבה � ציבוריי�, לרבות דרכי� ושביליהקרובה והרחוקה

שימוש בסוללות עפר לצור� שילוב בנו$.  מומל* לשקולההפרעה החזותית בקו הרקיע. 

לסי� הפניית המבנה תהיה בהתא� לקווי הטופוגרפיה, ותו� חלוקת המגרש למפ

 המתואמי� לשיפועי�.

חקלאי בעל ממדי�  מבנה. מוצע שהמבנה בנו$ הסובב מבחינת עיצובויש לשאו$ לשילוב  .3

 חזיתות המבנה לגווני השטחראוי להתאי� את צבע� של יחולק למספר גושי�. גדולי� 

 לצמצ� בוהק הנובע מפגיעת אור השמש בחזיתות ו/או גגות המבנה. ו

משיקולי נצפות  י� חקלאיי� באזורי� נמוכי� טופוגרפיתעדיפות למיקו� מבנקיימת  .4

&בכפו$ לבדיקה מיקרו. יש לבחו� כל מקרה לגופו, למשל וצמצו� הפגיעה הנופית

מיקו� מבני� בשקעי� טופוגרפיי� עשוי להביא להגברת השפעות קרה במעלה ( אקלימית

. יש לתת את עדיפות למיקו� באזור מישורי על פני אזור משופע ). כמו כ� קיימת השטח

י� ומדרכי�, נקודות תצפית תיירותיות, והשפעת המבנה על קו ישובלנצפות מהדעת 

 הרקיע.

: שימוש כגו� באופ� המשתלב בסביבהחקלאי גדול ממדי� מבנה גגות מומל* לעצב את  .5

צ$ הגג על ידי הגבהה במשטחי� לא ישרי� או קשתיי� לשבירת בוהק; שבירת ר

 מקומית; שימוש בצמחיה לכיסוי הגג; שימוש בצבעי� המשתלבי� בסביבה. 
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ודרכי� המשרתות את לסוגיה�  יש לצמצ� למינימו� את ההשפעה של מעבר תשתיות .6

בהתא� להוראות תכנית החלה על המקו� הפעילות במבנה. חיבור לתשתיות יתאפשר 

זמינות והיתכנות חיבור המבנה החקלאי לתשתית ושמכוחה נית� היתר הבניה, ובהתא� ל

  . הנחוצה

בתחו� השטחי� שהטבע  ערכיהמבנה יתוכנ� בצורה שתפגע פחות ככל האפשר ב .7

יינקטו כל האמצעי� לצמצו� מטרדי רעש, ריחות ואבק, למניעה  .הפתוחי� החקלאיי�

  ., ולסילוק נאות של הפסולת החקלאיתשל זיהו� אוויר, זיהו� קרקע ומי תהו�
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 חקלאיי� מבני� בהקמת סטטוטוריי� היבטי� .5

  כללי רקע .5.1

חוקי�, פקודות . 1965 בניההמסגרת החוקית להקמת מבני� חקלאיי� הינה חוק התכנו� וה

עשויי�  ותקנות נוספי�, כגו�: חוק ההתיישבות, חוק המקרקעי�, פקודת בריאות הע� ועוד

 התכנוניי�.  השיקולי�להשפיע על מער� 

, מבנה חקלאי הוא "בני�" אשר עפ"י הגדרתו בפרק א' לחוק הינו 1965 בניההתכנו� והעפ"י חוק 

שהוא בנוי אב� ובי� שהוא בנוי בטו�, טיט, ברזל, ע* או כל חומר אחר, לרבות כל "כל מבנה, בי� 

  חלק של מבנה כאמור וכל דבר המחובר לו חיבור של קבע". 

מחייבי�  &י� או שינויי� בו שאינ� שינויי� פנימיי� או תוספת לבניי� קי ,הקמתו של בניי� כאמור

  שנית� מהוועדה המקומית או מרשות הרישוי המקומית, לפי העניי�. בניההיתר 

מבני� הטעוני� היתר, ביניה�: מבני�  בגו$ הוראות של תכניות מתאר לסוגיה� מפורטי�

יות, רפתות, אורוות, חקלאי למטרות חקלא&למטרות חקלאיות, שימוש חורג במבנה לא חקלאיי�

  לולי�, מחסני� ובתי אריזה, חממות ובתי רשת ומבני� חקלאיי� נוספי�.

לחוק התכנו� והבניה נקבע כי לא יינת� היתר ע"י מוסד תכנו�, אלא א� העבודה או  145בסעי$ 

 בניההשימוש שבעד� מבוקש ההיתר מתאימי� לתכנית ולתקנות אחרות לפי חוק התכנו� וה

קובע היררכיה של תכניות, שהגבוהה  בניהחוק התכנו� וה קע או הבניי� הנדוני�.החלות על הקר

ייעוד הקרקע  &בה� היא תכנית מתאר ארצית, הקובעת את תכנו� שטח המדינה כולה, ובי� השאר 

שנייה במדרג ה, תו� שמירה על ייעוד חקלאי של קרקעות המתאימות לכ�. ההמותר ב שימושהו

עודי קרקע שוני�, יות. תכנית מתאר מחוזית רשאית לקבוע הוראות ליתכניות מתאר מחוזי אהי

כולל לשטחי� חקלאיי�. התכנית השלישית בהיררכיה היא תכנית מקומית, שג� היא יכולה 

  לקבוע הוראות לשימוש בשטחי� החקלאיי�.

היתרי בניה נית� להוציא רק מתוק$ תכנית הכוללת הוראות מפורטות, המאפשרות הוצאת 

  �.היתרי

, התקי� מנהל התכנו� מפורטותו מקומיותעל מנת ליצור אחידות ובהירות בהגשת תכניות מתאר 

נוהל מבנה אחיד לתוכניות (מבא"ת). הנוהל כולל פירוט אופ� הגשת התשריט  משרד הפני�ב

והוראות התוכנית ("התקנו�"), תו� התייחסות ה� להגשת המסמכי� וה� להגשה הממוחשבת. 

קרקע  יייעודר של הנוהל קובע למעשה את "השפה" על פיה נער� התכנו�, כולל מער� מוגד

   כלל בתכניות.ישיכולי� לה

נובע מהוראות תכנית, יש חשיבות והשפעה מכרעת כפי שהיות ומבנה חקלאי טעו� היתר, 

להגדרות והוראות הנקבעות בתכניות המתאר. יש לזכור כי תכנית מפורטת איננה יכולה לסתור 

לתכנית המחוזית, שבתורה תותא� את הוראותיה של תכנית מתאר מקומית, וזו חייבת להתאי� 

לתכנית הארצית. לפיכ� תכניות בכל היררכיות התכנו� מתוות, למעשה, את האפשרות להקי� 

  מבני� חקלאיי� מסוגי� שוני�.
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, כלומר לפני החלת חוק 1965יש לקחת בחשבו� שחלק מהמבני� החקלאיי� הוקמו לפני שנת 

  במוסד התכנו�. ות תכנונית מיוחדתהתכנו� והבניה. מבני� מסוג זה דורשי� התייחס

  הדילמות .5.2

 מעורבות משרד החקלאות ופיתוח הכפר בהקמת מבני� חקלאיי�  .א

בתכנו� מבני� חקלאיי� הינה מתוק$ הנחיות  כיו� מעורבותו של משרד החקלאות ופיתוח הכפר

   . נהל מקרקעי ישראלמ החלטותשל תכניות מפורטות וכ� מתוק$ 

  קרקע בתכניותעודי יזיקה בי� שימושי� לי  .ב

קרקע רבי� ושוני� מאפשרי� הקמת� של מבני� חקלאיי�, ביניה�: קרקע  יייעודבמצב הקיי�, 

מגורי� בישוב כפרי המהווה חלק מנחלה חקלאית, משק עזר, מבני משק, שטח חקלאית (לסוגיה), 

אזור תעשייה (במקרי� מסוימי�) ועוד. נכו� להיו�, אי� על פי החוק והתקנות, או עפ"י נוהל 

  לגבי השימושי� המותרי� בכל יעוד קרקע. חד משמעיות מבא"ת, הנחיות 

תוכנני� ספציפיי�, היא הרצו� להביא הסיבה לצור� לקשור בי� שימושי קרקע ויעודי קרקע מ

לתכנו� מדויק ככל הנית�, ללא "הפתעות" בפיתוח העתידי, שיכולות ליצור מטרדי� והפרעות 

פוטנציאליי�. במצב הקיי�, מבני� חקלאיי� עשויי� לקו� במקומות לא מתאימי�, בגלל 

  הגמישות הרבה של הקמת� בשטחי� המיועדי� ליעודי� סטטוטוריי� מגווני�.

  אבחנה בי� מבני� חקלאיי� מסוגי� שוני�  .ג

במצב החוקי הקיי� אי� אבחנה בי� מבנה חקלאי אחד למשנהו. למרות מאפייניה� השוני�, בתי 

גידול לבעלי חיי�, ומבני� לייצור צמחי כגו� חממות וכיסויי רשת, כפופי� לאות� ל �אריזה, מבני

קמת כל סוגי המבני� החקלאיי�, ללא תקנות. הדרישה לעמידה בתנאי� זהי� לקבלת היתרי� לה

התייחסות לאפיו�, מיקו�, גודל ומאפייני� אחרי�, עשויה להביא לקונפליקטי� בי� שימושי 

בפעילות הייצור החקלאי. נדרש לבחו� הא� אפשר  פגיעהקרקע, מטרדי� סביבתיי� ואחרי�, או 

  איי� מסוגי� שוני�.בי� מבני� חקל ,מת� היתרי בניהבעת להבחי� בהלי� התכנו� וונכו� 

 בניהישנה בחוק אפשרות לפטור מבני� מסוימי� מהצור� בהיתר בניה. לדוגמא, בחוק התכנו� וה

פטור באזורי� כפריי�) נקבע כי "שר הפני�, בהתייעצות ע� המועצה הארצית, רשאי  – 266(סעי$ 

תקנות, פטורי� לקבוע בתקנות, עבודה או שימוש שיהיו באזורי� כפריי� כפי שיוגדרו באות� ה

  מהיתר לפי פרק ה'; הפטור יכול להיות ללא תנאי או בכפו$ לתנאי� שייקבעו בתקנות כאמור." 

שימוש בסעי$ זה למת� תנאי� מקלי�, או פטור עד כה על א$ התשתית החוקית הקיימת, נעשה 

נכו�  . נדרש לבדוק הא�, באופ� חלקי בלבדמצור� בהיתר עבור מבני� חקלאיי� מסוגי� מסוימי�

  .להחריג מבני� חקלאיי� מסוימי� מהצור� בהכנת תכנית, וא� כ� אילו מבני� ובאלו תנאי�

  � מתועשימבני� חקלאיי�   .ד

מבני� חקלאיי� גדולי�, על א$ היות� קשורי� לפעילות הייצור החקלאי ולמרחב הכפרי, יוצרי� 

לעיתי� תנאי� סביבתיי� הפוגעי� באופי ואיכות החיי� בכפר ובקנה המידה הצנוע  של המשק 

המשפחתי. פעילות מבני� כאלו, קשורה בדר� כלל בתנועת רכב ערה, רעש, ריחות לא נעימי� ועוד. 

, העתקת שימושי� כאלו לאזורי תעשייה, אשר לכאורה מתאימי� יותר ל"מפעלי�" מאיד�



27 

ה יגדולי� אלו, עלולה לפגוע ג� ש�, לאור העובדה שבשני� האחרונות נדרשי� אזורי התעשי

  לעמידה בדרישות סביבתיות גבוהות. 

בינוי שיצביע על יעוד הקרקע הסטטוטורי המתאי� למבני� חקלאיי� בהיקפי� גדולי� נכו� 

  .תעסוקה חקלאית"תעשייה / "" או משק ייעוד הקרקע "מבנבאופ� מובהק למשל על ידי 

 חקלאי� חדשי�  .ה

ישנו רצו� לעודד כניסת� של אנשי� נוספי� לפעילות בענ$ החקלאות, ולהקמת משקי� חדשי� 

משגשגי� ומצליחי�. לש� כ� יש לתמו� וללוות את החקלאי� החדשי� בכל היבטי פעילות�, 

הרצו� והצור� להקי� מבני� חקלאיי� לשירות המשק. ע� זאת, ישנו חשש כי חקלאי צעיר,  כולל

בלתי מנוסה, יקי� מבני� רבי� מדי העלולי� לפגוע ביכולת הכלכלית של המשק החדש מבלי 

  להתחשב בשלבי ההתפתחות של המשק החקלאי הצומח.

  המשרד מדיניות בקביעת שיקולי� .5.3

יי� מיטבית בכפר, היא באמצעות תכנו� מטבי של שימושי הקרקע הדר� הנכונה ליצור איכות ח

. תכנית כזו בניהופיזור� המרחבי, תכנו� הבא לידי ביטוי בתכנית מתאר עפ"י חוק התכנו� וה

  . בניהעודי קרקע לשימושי� השוני� וקובעת תנאי� להוצאת היתרי ימגדירה פריסה של י

יהיה לממש ביתר קלות את הקמת� של מבני� על בסיס ככל שהתכנו� יהיה ספציפי יותר, כ� נית� 

תכניות, תו� קידו� הפעילות החקלאית, שמירה על איכות החיי� במרחב הכפרי, וצמצו� של 

  קונפליקטי� בי� שימושי קרקע שוני�.

המסגרות החוקיות והמנהליות הקיימות ולפרט אות�, על מנת ליצור את התנאי� אי� את יש להת

מעורבותו של משרד  הגדלתהקמת� של מבני� חקלאיי� נדרשי�, תו�  לקידו� יטביי�המ

  החקלאות ופיתוח הכפר בתהלי�.

  משרד החקלאות ופיתוח הכפר מדיניות .5.4

  �מעורבות המשרד בהקמת מבני� לצרכי� חקלאיי  .א

יש לעג� סטטוטורית, בכל רמות התכנו�, את מעורבותו של משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

למבני� חקלאיי�, על מנת לתרו� מניסיונו בקידו�  בניההוצאת היתרי במת� חוות דעת לפני 

   תו� שמירה על היבטי� סביבתיי� ואחרי�.  ,הפעילות החקלאית

  הזיקה בי� שימוש ליעוד קרקע  .ב

מגורי� יעודי הקרקע הבאי� בלבד: יותר בתמומל* כי הקמת מבני� חקלאיי� לסוגיה� 

או  תעשיה, ת, מבני משקיחקלאבמושבי�), קרקע בישוב כפרי (אזור מגורי� בנחלה חקלאית 

  . כל זאת כמפורט להל�:תעסוקה

   אזור מגורי� בנחלה חקלאית �

בהתא� לתכנית מאושרת לסוגיה� אלא תותר הקמת מבני� חקלאיי� זה לא יעוד ב

בהתחשב בשימושי� אחרי� כגו� מגורי�, אירוח כפרי ועוד ותו� התחשבות בהשפעות ו

בשטח מומל* שלא להקי� מבני� חקלאיי� חדשי� הסביבתיות העלולות לפגוע בה�. 
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לגידול ואחזקת בעלי חיי�. בפרט לא דונ� בראש הנחלה,  2.5חלקת המגורי� ששטחה עד 

  האפשרות לממשו.מומל* להתחשב בפוטנציאל המגורי� בחלקה ו

   חקלאית קרקע �

סוגי� של  מספרלהבחי� כא� בי�  ישזהו יעוד הקרקע בו מותרת פעילות חקלאית לסוגיה. 

  מיקומי�: 

הקמת בה מומל* כי תותר לגביה  & קרקע חקלאית הכלולה בחלקה א' של נחלה חקלאית �

קרקע  מבני� חקלאיי� מכל הסוגי�, בצמידות ליעוד אזור המגורי� בנחלה, או יעוד

י�, גובללצד ותו� התחשבות בשימושי�  ,חקלאית ע� הנחיות מיוחדות של אותה נחלה

, ובכל מקרה בהתחשב בהנחיות ובתקנות השירותי� ואירוח כפרי מגורי�כגו� 

   הווטרינריי�.

הקמת מבני� חקלאיי� נית� לאפשר בה  &  קרקע חקלאית הצמודה לחלקה א' בנחלה �

, ברצ$ ובהמש� למבני� חקלאיי� בחלקה א ולאחר מיצוי אפשרויות הבינוי מכל הסוגי�

 בתוכה. 

להקי� מבני� חקלאיי� על פי תכנית בה נית� יהיה  & קרקע חקלאית בשטח הפתוח �

לקרקע בתכנית חדשה  שפעות נופיות וסביבתיות רלוונטיות.ובהתייחס על פיה להתקפה 

רק במקרי� מיוחדי�  י�חקלאיי שירות תותר הקמת מבנחקלאית בשטח פתוח 

  ומנומקי�.

  מבני משק �

ביעוד זה, שהוא לרוב שטח המוחזק בידי אגודה חקלאית שיתופית, מומל* להתיר מבני� 

  חקלאיי� לסוגיה�.

  תעשיה �

באזורי תעשיה תותר הקמת� של מבני� חקלאיי�. מבני� חקלאיי� גדולי� במיוחד 

  יכוונו לאזורי תעשיה.

  תדותעשיה ע� הנחיות מיוח �

מוצע כי מבני� חקלאיי� גדולי� במיוחד ימוקמו בשטח שייועד ל"תעשיה ע� הנחיות 

חקלאית, & מיוחדות". כותרת זו מאפשרת ליעד את הקרקע באופ� ספציפי למבני תעשיה

  בלי להוסי$ ייעוד קרקע נוס$ ליעודי� המצויני� בנוהל מבא"ת.

  

  אבחנה בתכנו� מבני� חקלאיי� לסוגיה�  .ג

החקלאות ופיתוח הכפר הינה כי לא נית� להתייחס לכל המבני� החקלאיי� מדיניות משרד 

. מסמ� זה הציג מדיניות תכנונית שונה למבני� נחיות תכנוניות כלליותבאופ� גור$ ועל פי ה

לפיכ� חקלאיי� על פי סוג הפעילות המתקיימת בה�, גודל�, מיקומ� ומאפייני� נוספי�. 

יטוי סטטוטורי הפעילות החקלאית לסוגיה ולתת לכ� ב מוצע להבחי� בשוני ובמאפייני� של

  מקומיות. במסגרת הוראות תכניות 

  היתרי� ופטור מהוצאת היתרי� למבני� חקלאיי� מסוגי� מסוימי�: .1

משרד החקלאות ופיתוח הכפר סבור כי כיסויי רשת ומנהרות המבוססי� על שלד קל ללא 

אינ� טעוני� היתר, לא בעת  יי�,וגידור רשת קל למניעת נזקי בעלי ח ביסוס בקרקע
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לחוק  266הקמת� ולא בעת פירוק�. נית� לפטור מבני� מסוג זה מהיתר בניה על פי סעי$ 

ולמניעת השלכות אקלי� &התכנו� והבניה, תו� פיתוח אמצעי� למניעת נזקי ניקוז וטופו

  . אקולוגיות

 חקלאי� חדשי� .2

ללווי ותמיכה בחקלאי� משרד החקלאות ופיתוח הכפר יקדיש מאמצי� מיוחדי� 

חדשי�, בנושאי� של הדרכה חקלאית, תכנו� חקלאי ופיסי ועוד. כחלק ממעטפת 

התמיכה הזו תינת� תשומת לב להקמת מבני� חקלאיי� במשק החדש. מדריכי שה"מ 

סוג המבנה המוצע, גודלו והשימושי� ילוו את החקלאי בתכנו� המבני� הנדרשי�, כ� ש

לבי בהתאמה לש הייצור המבוקש ולתהלי�המיועדי� בו יתאימו לסוג הגידול החקלאי 

להדרי� נועדו האמצעי� הללו  הפיתוח, כלכליות הפעילות והשימושי� בקרקע ובמבני�.

ולהג� על החקלאי הצעיר מפני השקעות בלתי מתאימות, ולוודא כי המבני� המבוקשי� 

במקרה של בקשה למשל, . ולשלבי הפיתוח ייצור החקלאייהיו בהתאמה להיקפי הל ידו ע

התפתחות בשלבי� תו� הצגת להקמת מבנה לגידול בע"ח, יידרש החקלאי החדש להציג 

יש  הסכ� קנייה המעיד על גודל העדר הנרכש, בהתייחס למבנה המבוקש ומאפייניו.

קלאות על פיתוח מצומצ� / מינימלי על להדגיש כי במקרי� מסוימי� ימלי* משרד הח

  מנת לבחו� את הפעילות החקלאית של החקלאי החדש.
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 חקלאיי� במבני� חקלאיי� שאינ� שימושי� מניעת .6

  כללי רקע .6.1

חלק מהבעייתיות הנוגעת לאישור הקמת מבני� חקלאיי� נובע מהחשש להסבה עתידית של 

לשירות החקלאות לשימושי� אחרי�, במיוחד בשטחי� הפתוחי�. הסבת השימוש  שנועדומבני� 

במבני� חקלאיי� לשימושי� אחרי�, יוצרת מטרדי� בסביבה הכפרית, ופוגעת בשטחי� 

  הפתוחי�.

� ראוי לומר כי התמרי* להסבת השימוש במבני� חקלאיי� בשטח הפתוח לשימוש אחר נעו* בדר

ר החקלאי, ודאי בהשוואה לשימושי� אחרי� כגו� שימושי� ברווחיות הנמוכה מהייצו כלל 

מסחריי�, תיירותיי�, מתקני אנרגיה, גני אירועי� וא$ מגורי� בנסיבות שונות. ואול� תמרי* זה 

פוגע בחקלאי� תמימי� הנדרשי� למבני� אלו לצור� קיו� פעילות� והחשש העולה ממנו, 

  החקלאית.

ת להסבת השימוש במבני� חקלאיי� לשימוש אחר  החשש ג� נתמ� באפשרות החוקית הקיימ

היתר לשימוש חורג (על פי הגדרתו בחוק התכנו� והבניה: שימוש שאיננו מותר בקרקע  בדר� של

או בבניי�). קבלת היתר מסוג זה הינה הלי� מורכב הנית� לפרק זמ� קצוב בלבד, ואול�, לאור 

ה החקלאי המבוקש נועד לשמש כסות האפשרות החוקית הקיימת, עולה לעיתי� החשד כי המבנ

לשימוש אחר, או חלילה, א� השימוש החקלאי המוצע לא יצלח, יחפש החקלאי אלטרנטיבה 

  למימוש המשאבי� שהושקעו במבנה על מנת שאלה לא ירדו לטמיו�.  

במקרה של צור� בהקמת מבני� חקלאיי� בשטחי� פתוחי�, בדר� של תכנית מפורטת חדשה 

בה נקבע כי כל אישור להקמת מבנה  35 א", ניתנה לנושא זה התייחסות בתמהבניוהוצאת היתר 

שאיננו צמוד דופ� לשטח המיועד לבינוי, ואשר מוסד תכנו� שוכנע כי יש הצדקה להקימו בשטח 

הפתוח, יבטיח כי שימוש אחר במבנה, שלא למטרה ולייעוד שנקבעו, יהווה סטייה ניכרת. 

  תר שימוש חורג בשטח הפתוח.  משמעות קביעה זו היא כי לא יו

  הדילמות .6.2

במצב הקיי� ישנ� קשיי� במניעת שינוי השימוש במבני� חקלאיי�: הענישה על עבירות בניה 

קלה יחסית ואינה מרתיעה; ההליכי� המשפטיי� ארוכי� ומורכבי�; ועדות מקומיות מקלות 

  ; ועוד.במת� היתרי� לשימוש חורג, ג� לאחר מעשה, כאשר השימוש מתבצע בפועל

ההתמודדות ע� הקשיי� הללו הינה מורכבת, ולכ� נית� להבי� את החששות של גופי התכנו� 

מגמה זו פוגעת בחקלאי� הנדרשי� למבני� לצור� תפעול יעיל  &מלאשר מבני� חקלאיי�. מאיד� 

  ובר קיימא של משקיה� החקלאיי�. 

ר לחקלאי� להקי� את משרד החקלאות ופיתוח הכפר מתמודד ע� הדילמה של הרצו� לאפש

תו� הפחתת החששות של גופי התכנו� בדבר "מניעי� סמויי�" של  ,המבני� שה� נדרשי� לה�

  מגישי בקשות להקמת מבני� חקלאיי�.
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  משרד החקלאות ופיתוח הכפר מדיניות בקביעת שיקולי� .6.3

בשיקוליה� של גופי� ופיתוח הכפר מעוניי� לשנות את הנחת היסוד המובלעת  החקלאותמשרד 

, כאילו כל מבנה חקלאי הוא פוטנציאל לשימוש אחר, הנחה הפוגעת בחקלאי� ואחרי�תכנוניי� 

  תמימי� המעונייני� ליעל את פעילות� החקלאית. 

בכדי לפעול באופ� יעיל כנגד הנחת יסוד זו, על משרד החקלאות ופיתוח הכפר להיות מעורב 

  למבני� חקלאיי� בשטחי� הפתוחי�. בצמצו� התופעות השליליות הנלוות

זהו עניינו של משרד החקלאות ופיתוח הכפר להביא לכ� שחקלאי� לא ישתמשו באמצעי 

שכ� תפקידו של משרד  –. זאת ה� מהבחינה האתית שבידיה� שלא למטרות חקלאיות הייצור

עמדו החקלאות ופיתוח הכפר לשרת את האינטרס הציבורי הרחב; וה� ככלי שכנוע לחיזוק מ

  הרואה את הנושא מכל היבטיו.  ,במוסדות התכנו� כבעל שיקול דעת רחב ומאוז�

  משרד החקלאות ופיתוח הכפר מדיניות .6.4

שאיננה חקלאית ושלא הותרה מדיניות משרד החקלאות ופיתוח הכפר הינה למנוע פעילות 

לשימוש  במבני� חקלאיי� ולנסות למנוע מצבי� בה� נאל* החקלאי להסב מבנה חקלאיבתכנית 

. מדיניות זו הפוגע בפעילות החקלאית או הסותר את עקרונות התכנו� החלי� על המקו� אחר

) ובמקרי� רבי� אחרי� בה� 3176/08הובעה ועוגנה בפסק הדי� בעניי� עתירת אור� מלאכי (עתמ 

  נדרש משרד החקלאות ופיתוח הכפר לתת חוות דעת בנוגע למבני� חקלאיי�. 

מבני� חקלאיי� נטושי�, שאינ� בשימוש, הופכי� למטרד במרחב הכפרי.  מצד שני, הקמת מבנה 

חקלאי כרוכה בהשקעה כספית גדולה ויש לאפשר את השימוש המיטבי בה�. עלינו להיות ערי� 

למצבי� בה� הפעילות החקלאית הופסקה מבחינה כלכלית ועסקית. תקלה כזו איננה יכולה 

הכשרת מבנה שהוק� ללא היתר מחד, ומאיד�, במידה וקיי� פוטנציאל על פי להוות לגיטימציה ל

תכנית לשימוש אחר, לאפשר זאת. לדוגמא, מבנה שהוק� כבית אריזה או לול בחלקת המגורי�, 

שבה קיימת תכנית ליזמות כפרית, ראוי להמלצה להסבתו לשימוש יזמות כפרית. לעומת זאת, 

  ר, אי� להמלי* על היתר ללגיטימציה ללא שימוש חקלאי.  סככה שהוקמה בשטח פתוח ללא הית

ביתר שאת בהלי� יתערב משרד החקלאות ופיתוח הכפר  מוצע כי לצור� מימוש מדיניות זו, 

למבני� חקלאיי�, יבח� כל בקשה לגופה ואת הפרוגרמה  בניהאישור תכניות מפורטות והיתרי 

  ו� המבנה בשטח הפתוח המוצע.   עליה היא מבוססת, ויערי� את הצור� האמיתי במיק

שחדל מלשמש בשטח פתוח עמדת המשרד היא כי יש לקבוע בתכנית מפורטת כי מבנה חקלאי 

, של מבנה חקלאי שנבנה בהיתר בשטח בנוי או צמוד דופ�הסבתו . תריעודו המקורי, יפורק לאליל

  על פי תכנית מאושרת בלבד.תותר  ,לשימוש אחר
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  הקריטריוני�טבלת  – שניחלק 

  
  

חלקו השני של המסמ� מציג את טבלת הקריטריוני� לגודל� של מבני� חקלאיי� ביחס לגידול 

החקלאי ולהיקפו והמלצות המשרד ביחס למרחקי� הנדרשי� ממבני� חקלאיי� למבני� 

  ושימושי� שוני�. 

יחס טבלת הקריטריוני� וטבלת המרחקי� כוללות סדרי הגודל מומלצי� למבני� חקלאיי� ב

להיקפי הגידול ולמרחקי� נדרשי� ביחס למבני� אחרי�. משרד החקלאות נעזר בטבלה לקביעת 

  המלצותיו המקצועיות בהתחשב במרכיבי� הייחודיי� לכל בקשה.

המלצה למת� היתר בניה למבנה חקלאי תהיה בהתא� ובכפו� לנוהל מת� חוות דעת למבני� 

  חקלאיי�.
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  ידולים צימחייםג שטחי מבנים חקלאיים   (מ"ר)

 מיקום כללי סוג הגידול הענף

מיקום במשק 
 גודל שטח מעובד  משפחתי 

שטח 
אריזה 
 ומיון  

שטח 
 קירור 

שטח 
מחסן 
 שירות 

שירותים, 
מקלחות, 

חדר 
אוכל 

 ומטבח 

סככת  
ציוד 
וכלים 

 חקלאיים 

ס"ה 
 הערות שטח 

   730 150 60 100 100 320 דונם 150עד  20 חלקה א שטח מבונה נשירים וסובטרופים מטעים
   890 250 60 100 100 380 דונם 300עד  150 חלקה א שטח מבונה נשירים וסובטרופים מטעים
 מ"ר כחלק מהסככה. 20מפולשת. מחסן  250 250 0 0 0 0 ד' 40מעל  גם חלקה ב וג שטח פתוח בשטח פתוח  מטעים

   710 150 60 100 100 300 דונם 150עד  20 חלקה א שטח מבונה כרם מאכל מטעים
   980 250 60 100 100 470 דונם 300עד  150 חלקה א שטח מבונה כרם מאכל מטעים
 מ"ר כחלק מהסככה. 20מפולשת. מחסן  250 250 0 0 0 0 ד' 60מעל  חלקה ב וג גם שטח פתוח כרם מאכל מטעים
   770 150 60 100 100 360 דונם 150עד  20 חלקה א שטח מבונה בננות מטעים
   870 250 60 100 100 360 דונם 300עד  150 חלקה א שטח מבונה בננות מטעים
 מ"ר כחלק מהסככה. 20מפולשת. מחסן  250 250 0 0 0 0 ד' 150מעל  גם חלקה ב וג שטח פתוח בננות מטעים
   250 150 0 100 0 0 ד' 50מינימום  חלקה א שטח מבונה שקדים מטעים

 מ"ר כחלק מהסככה. 20מפולשת. מחסן  150 150 0 0 0 0 ד' 50מעל  גם חלקה ב וג שטח פתוח שקדים מטעים
   250 150 0 100 0 0 ד' 50מינימום  חלקה א שטח מבונה זיתים מטעים
 מ"ר כחלק מהסככה. 20מפולשת. מחסן  150 150 0 0 0 0 ד' 50מעל  גם חלקה ב וג שטח פתוח זיתים מטעים
   720 150 60 100 110 300 ד' 50מינימום  חלקה א שטח מבונה הדרים מטעים
   960 150 60 100 200 450 דונם 180עד  50 חלקה א שטח מבונה הדרים מטעים
   0 0 0 0 0 0 אין בניה גם חלקה ב וג שטח פתוח הדרים מטעים

   770 150 60 100 60 400 ד' 50עד  20 חלקה א שטח מבונה פלפל ירקות
   1090 250 60 100 80 600 דונם 150עד  50 חלקה א שטח מבונה פלפל ירקות
   770 150 60 100 60 400 ד' 50עד  20 חלקה א שטח מבונה מלונים ירקות
   1090 250 60 100 80 600 דונם 150עד  50 חלקה א שטח מבונה מלונים ירקות
   670 150 60 100 60 300 ד' 50עד  20 חלקה א שטח מבונה עגבניות שרי ירקות
   990 250 60 100 80 500 דונם 150עד  50 חלקה א שטח מבונה עגבניות שרי ירקות

   690 150 60 100 80 300 דונם 30עד  10 חלקה א שטח מבונה תבלינים טריים ירקות
   930 150 60 100 120 500 דונם 150עד  30 חלקה א שטח מבונה תבלינים טריים ירקות
   670 150 60 100 60 300 ד' 50עד  20 חלקה א שטח מבונה ירקות אחרים  ירקות
   990 250 60 100 80 500 דונם 150עד  50 חלקה א שטח מבונה ירקות אחרים  ירקות
   400 0 0 0 0 400   חלקה א שטח מבונה פטריות   ירקות
   390 150 60 60 20 100 דונם 50עד  10 חלקה א שטח מבונה תות שדה ירקות
 מ"ר כחלק מהסככה. 20מפולשת. מחסן  150 150 0 0 0 0 ד' 20מינימום  גם חלקה ב וג שטח פתוח תות שדה ירקות

   610 150 60 100 60 240 דונם 30עד  10 חלקה א שטח מבונה פרחים פרחים
   870 150 60 100 60 500 דונם 100עד  30 חלקה א שטח מבונה פרחים פרחים
   0 0 0 0 0 0 אין בניה גם חלקה ב וג שטח פתוח פרחים פרחים

 1000 500 60 100 0 340 כוורות 3,500 חלקה א שטח מבונה מכון רדיה  דבש

בין סככות לשטחי תתאפשר גמישות 
 אריזה ומיון

   100 60 0 40 0 0 דונם 7מינימום  חלקה א שטח מבונה מחסן חקלאי חקלאות צמחית

 טבלת גודל שטחי שירות 

. יש לראות בנתוני הטבלה המלצות מקצועיות על פיהן ניתן לקבוע את המלצת 1 
 המשרד ביחס לגודל מבנה. 

והאריזה. נדרשת חוות דעת מדריך מקצוע מדובר בסדרי גודל. תתאפשר גמישות במידה וקיימים נתונים מקצועיים המצדיקים שינוי הנתון. למשל גודל מכונת מיון המשפיע על שטח המיון . 2
 30%על מנת לתמוך בשינויים אלה ובלבד ששינוי המסגרת לא יחרוג מתוספת של 
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 שטחי מבנים חקלאיים (מ"ר) בעלי חיים 

 יחידת מידה   סוג המבנה הנדרש הענף

שטח  
 הערות כלליות     ליחידה 

 רפת בקר לחלב  

מפתח כללי כולל כל  - כל המבנים 
  60           חולבת המבנים לרבות מתבן, מאצרה וכו'

מתוצרת היקף הגידול נמדד לפי מספר החולבות והעדר כולל חולבות ועגלים 
עבור  30%הרפת. גידול עגלים מחושב בנפרד. ניתן להמליץ על תוספת של 

 סככות לשירות גידול עתידי במידת הצורך

    36           מ"ר לכל חולבת סככות, מעברים, מבני שירות, יונקיה שטח מבנים וסככות כולל
    410         מ"ר מכון חליבה, חצר המתנה ומבני שירות פרות 100עד 
    480         מ"ר מכון חליבה, חצר המתנה ומבני שירות פרות   300עד  101 -מ
    725         מ"ר מכון חליבה, חצר המתנה ומבני שירות פרות   750עד  301 -מ

    975         מ"ר מכון חליבה, חצר המתנה ומבני שירות ויותר  פרות   751 -מ
    10           לכל חולבת מ"ר סככה יונקיה

 בהתאם לדרישות איכה"ס  5            מ"ר לכל חולבת מבנה מקורה  מאצרת זבל
 מ' מינימום במרכז  5.5 -חבילות  4גובה   3            מ"ר לכל חולבת חבילות 4מתבן בגובה  מתבן 
 חבילות 3גובה   3            מ"ר לכל חולבת חבילות 3מתבן בגובה  מתבן 

    350         מ"ר מתבן אחד פרות 100עד 

    800         מ"ר שטח כולל -מתבנים  2 פרות   300עד  101 -מ
    2,000      מ"ר שטח כולל -מתבנים  5 פרות   750עד  301 -מ
    2,400      מ"ר שטח כולל -מתבנים  6 פרות    900עד  751 -מ

     עגל   בקר לבשר 
 ראש 100גודל עדר מינימלי   10           מ"ר לכל עגל שטח שיכון לעגלים מפטמה בתחום בנוי

    500         מ"ר עגלים 1000- מתבן ל מפטמה בתחום בנוי
  80           מ"ר -מקסימום  סככה מפולשת מרעה -בשטח פתוח 

 ראש. ללא סככות גידול. 100גודל עדר מינימלי 

  20           מ"ר -מקסימום  מחסן שירות מרעה -בשטח פתוח 

  150         מ"ר -מקסימום  מתבן מרעה -בשטח פתוח 

  200         מ"ר -מקסימום  מרכז מזון מרעה -בשטח פתוח 
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 בעלי חיים  שטחי מבנים חקלאיים (מ"ר)

 יחידת מידה   סוג המבנה הנדרש הענף

שטח  
 הערות כלליות     ליחידה 

 אין לאשר בשטח פתוח       צאן לחלב בשטח בנוי

 סככה וחצר -שטח שיכון צאן לחלב בשטח בנוי
מ"ר לעז או כבשה 

    5            חולבת
    5            מ"ר לצפירה או רחלה סככה וחצר -שטח שיכון צאן לחלב בשטח בנוי

 כבשים 300עד 
מכון חליבה, חצר המתנה, מחסן, מבני 

    365         מ"ר  שירות
 עמדות  48לפי   110         מ"ר מבנה מכון כבשים 300עד 
 קבוצות במקביל 2ראש בקבוצה ו 100לפי    150         מ"ר חצר המתנה כבשים 300עד 
    105         מ"ר רותים, חדר חלבימחסן, ש כבשים 300עד 

 כבשים 1000עד  301 -מ
מחסן, מבני מכון חליבה, חצר המתנה, 

    485         מ"ר שירות
 עמדות 60לפי   130         מ"ר מבנה מכון כבשים 1000עד  301 -מ
 ראש בקבוצה ושתי קבוצות במקביל 150לפי   225         מ"ר חצר המתנה כבשים 1000עד  301 -מ
    130         מ"ר רותים, חדר חלבימחסן, ש כבשים 1000עד  301 -מ

        לבשרצאן 

ראש. גודל סככות הגידול ייחשב לפי  100דיר מינימלי יחושב לגודל עדר חדש של 
ראש החישוב הינו לפי מספר  200ראש. מעל  200עד  2מספר הראשים הקיים כפול 
 10אמהות. מעבר לכך  400מ"ר לעדר של עד  80עד -הראשים בפועל. סככת כלים

 ראש. 100מ"ר נוספים לכל 

  5            מ"ר לראש סככה + חצר בשטח בנויצאן לבשר 

  1            מ"ר לראש מתבן צאן לבשר בשטח בנוי

  100         מ"ר -מקסימום  מחסן  ומשרד כולל שירותים צאן לבשר בשטח בנוי

  150         מ"ר -מקסימום  סככת כלים צאן לבשר בשטח בנוי
  80           מ"ר -מקסימום  סככה + חצר מרעה -בשטח פתוח 

  20           מ"ר -מקסימום  מחסן מרעה -בשטח פתוח  לפי הכלים שבשטח ובמשולב עם מתבן וסככת טיפולים בעדר. ללא סככות גידול. 

         לול מטילות

  700         מ"ר  מבנה לול מטילות 6,000 יש להעדיף מיקום מחוץ לנחלות בשטח חקלאי מיוחד או מבני משק וכד' 
    1,000      מ"ר  מבנה לול מטילות 12,000
    1,200      מ"ר  מבנה לול מטילות 20,000
    1,500      מ"ר  מבנה לול מטילות 40,000

    1,000      מ"ר  מבנה לול מטילות חופש או אורגני 6,000
    700         מ"ר  מבנה לול מטילות מעוף  (ללא כלובים)  6,000
    500         מ"ר  מבנה לול קומות כלובים)  3מעוף  (  6,000

    60           מ"ר -מקסימום    מבנה שרות לחווה
 מ"ר. 150מטילות יותר מחסן גדול יותר עד  12,000בלול מעל   100         מ"ר -מקסימום    מחסן

   לול פטם (לרבות רביה ובתי אימון)
טון בלול "בסיסי"  252

 מ"ר נטו בסה"כ 5000-לולים בסיסיים, כ 4- טון בשנה יש צורך ב 1000לייצור   1,200      מ"ר 1200בגודל 

    60           מ"ר -מקסימום  מבנה שרות לחווה במתחם לולי פטם
 מ"ר. 250יותר עד טון יותר מחסן גדול  2000בלול מעל   100         מ"ר -מקסימום  מחסן במתחם לולי פטם

לול פרגיות כבדות, רביה כבדה, רביה קלה, 
לול  - בתי אימון, הודים -הודים, הודים

 פיטום

    1,000      מ"ר -מקסימום  מבנה

    60           מ"ר -מקסימום  מבנה שרות לחווה

 מ"ר. 250טון יותר מחסן גדול יותר עד  2000בלול מעל   100         מ"ר -מקסימום  מחסן
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 בעלי חיים  שטחי מבנים חקלאיים (מ"ר)

 יחידת מידה   סוג המבנה הנדרש הענף

שטח  
 הערות כלליות     ליחידה 

         אורווה

 לפי מספר הסוסים
שטח שיכון וטיפולים לסוס כולל מחסן כלים 

    35           מ"ר לסוס וציוד
    250         מ"ר -מקסימום  סככה מפולשת  

    100         מ"ר -מקסימום    מחסן, שירות, שרותים, מקלחות
    60           מ"ר -מקסימום    תצוגה, וטרינר, תרופות - שרות
    350         מ"ר -מקסימום  חבילות 4מתבן בגובה  מתבן
    490         מ"ר -מקסימום  חבילות 3מתבן בגובה  מתבן

         מדגה
    100         מ"ר חלקה א כולל קירור   2012שטח מחסן שירות 

    60           מ"ר חלקה א 2012שרותים, מקלחות, חדר אוכל ומטבח 
    20           מ"ר שטח פתוח מחסן כלים

 מ"ר כחלק מהסככה. 20מפולשת. מחסן   80           מ"ר שטח פתוח ססכת כלים וציוד
       בכל מקום, לפי המלצת מדריך שטחי גידול
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  מרחקי הצבה של מבנים חקלאיים  

 מרחקי הצבה במטרים

 בחלקה א' במשק משפחתי או במתחם מבני משק

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 סוג המבנה מספר

מבתי 
מגורים, 
תיירות 
ומבני 
ציבור 
 (מטר) 

מגבול 
דרך 

ותעלות 
שבתוך 
החלקה 
 (מטר) 

מגבול 
חלקה 
שכנה 
 (מטר)

לולים 
(מטילות, 
פטם, 
הודים, 
רביה, 
בתי 
 אימון)

לולי 
 -הסגר
 מדגריות יבוא

מבנה 
או 

סככה 
לרפת 
או 

 מפטמה

מבנים 
 אורווה לצאן

מרכז 
מזון 
 מורכב

מרכז 
מזון 
 פשוט

מכון 
רדית 
 דבש

בתי 
 צמיחה 

בתי 
צמיחה 
מחוממים 
 באויר

1 
לולים (מטילות, פטם, 

 הודים, רביה, בתי אימון)

50-
 12 12 12 20 100 12 12 12 300 300 12או8 6 )30( 5 100

 יבוא -לולי הסגר 2

50-
 40 40 100 300 300 100 100 100 300 12או8 300 6 )30( 5 100

 מדגריות  3

50-
 12 12 100 100 100 100 100 100 12או8 300 300 6 )30( 5 100

4 
מבנה או סככה לרפת או 

 מפטמה 

 (10) 
50 3-5 6 12 100 100 12 12 12 100 20 12 12 12 

 8 8 12 20 100 4 4 12 100 100 12 6 3-5 30 מבנים לצאן 5

 8 8 12 20 100 4 4 12 100 100 12 6 3-5 20 אורווה 6

 100 100 100 4 4 100 100 100 100 300 100 10 3-5 150 מרכז מזון מורכב 7

 20 20 20 4 4 20 20 20 100 300 20 10 3-5 40 מרכז מזון פשוט 7

 12 12 4 20 100 12 12 12 100 100 12 6 3-5 20 מכון רדית דבש  9

 8 8 12 20 100 8 8 12 12 40 12 6 3-5 12   בתי צמיחה  10

11 
בתי צמיחה מחוממים 

 8 8 12 20 100 8 8 12 12 40 12 6 3-5 20 באוויר 
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  מבני� חקלאיי�כרטיסי  – שלישיחלק 

  

  רקע

. ההנחיות מובאות בדר� של עיקריי� בענ$חלק זה במסמ� מביא הנחיות לתכנו� של מבני� חקלאיי� 

  . יש לתת את הדעתסוגיות תכנוניות עליה� המפרטי� , "כרטיסי מבנה" לכל אחד מסוגי המבני�

מציגי� את המרכיבי� המרכזיי� בתכנו� המבנה החקלאי, וקובעי� סטנדרטי� בתכנו� הכרטיסי� 

ממדיו, עיצובו הנופי, התשתיות הנלוות לו ועוד. הטבלה בעמוד הבא מציגה את השימושי� בו, תכולתו, 

  ביתר הרחבה בכרטיסי המבנה. הנסקרי�ההגדרות והמאפייני� הבולטי� של המבני� 

  

  הנושאי� הבאי�: וצגי�כרטיס מבנה מבכל 

  שלה� יש להתייחס בתכנו� ובהקמת המבנה. &חוקי�, תקנות ואישורי� שוני�  �

  מיקו� המבנה, ומרחקי הצבה מינימליי� מומלצי� משימושי קרקע אחרי�. �

  מימדי� מומלצי� של המבנה. �

מרכיבי� של המבנה עצמו, מתקני� נלווי� למבנה  &מרכיבי� פיסיי� ותפקודיי� של המבנה  �

  תשתיות נדרשות.ו

  הנחיות בינוי ועיצוב של המבנה. �

  הנחיות סביבתיות. �

  שימושי� נוספי� אות� נית� להסמי� למבנה. �

  

, המאפשר להוסי$ "כרטיסי מבנה" מסוגי� נוספי�, ככל שיידרש ע� ימודולאר אופ�הפרק בנוי ב

  ההתפתחות הדינאמית בענ$ החקלאות.

  

יודגש כי כל ההנחיות, ההמלצות והתנאי� המפורטי� בכרטיסי�, כפופי� להוראות החוקי�, התקנות 

והפקודות הרלוונטיי�, וכ� להוראות תכניות מתאר ותכניות מפורטות תקפות. בנוס�, אי� בהוראות 

  מסמ� זה ובנספחיו כדי לשלול מבנה או שימוש שהותר כדי�.  

  

  הנחות יסוד

 בכרטיסי המבני� ביחס לשימושי מגורי� הינ� ביחס למגורי החקלאי�. המרחקי� המפורטי� .1

מרחקי� נדרשי� ביחס למגורי� שאינ� חקלאי� יהיו ג� בהתא� להוראות תכנית או בהתא�  .2

  להנחיית המשרד להגנת הסביבה.

  
  להל� ריכוז מבני� חקלאיי� המפורט בכרטיסי�:
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סוג 
 השימוש

מס' 
 כרטיס

 הגדרה השימוש

בית 
 גידול

 לצמחי�

 חממה 101
שלד פלדה קבוע, בעל מספר מפתחי�, מכוסה בכיסוי שקו$ 

 בכל המעטפת, המיועד לגידול צמחי.

 כיסוי רשת 102
רשת כיסוי המעוגנת בשלד קל ופריק על גבי הקרקע, ומיועדת 

 להשבחת הגידול הצמחי.

 מנהרה 103
שלד קשתי פריק, בעל מפתח אחד, על גבי הקרקע ע� כיסוי 

 שקו$ או רשת, המיועד לגידול צמחי.

 משתלה 104
מכלול בתי צמיחה המהווה בית גידול לצמחי בית וענפי קישוט 

 למטרות נוי.

105  
בית גידול פטריות, 

  נבטי� ונבטוטי�

מבנה אטו� ומבודד, מבוקר אקלימית המשמש לגידול 

  פטריות, נבטי� או נבטוטי�.

מבני� 
לשירות 
ותמיכה 
בעיבודי� 
 חקלאיי�

 מכו� רדיית דבש 201
מוצרי� מוגמרי�. בד"כ ג� למילוי  ואחסו�מבנה לרדיית דבש 

 ואריזת דבש מכוורות.

202 

מבנה לטיפול 

ראשוני בתוצרת 

בית  – חקלאית

 אריזה

מבנה קבוע המיועד לטיפול לאחר קטי$ בתוצרת חקלאית 

טרייה, הכולל: מיו�, בירור, שטיפה, ייבוש, קירור, אריזה 

 ואחסו�.

 חדר קירור 203
מבנה אטו� ומבוקר אקלימית, המיועד לקירור תוצרת 

 חקלאית טרייה לאחר קטי$.

  חקלאי מחס�  204
מבנה סגור המשמש לאחסו� חומרי� וציוד לצרכי� חקלאיי� 

  וחומרי הדברה). (חומרי אריזה, ציוד חקלאי, כלי�, דשני�

205  
סככה לאחסו� 

  חקלאית תוצרת

 לאחסו�מבנה מקורה בעל חזית אחת פתוחה לפחות, המיועד 

ארו� טווח (מספר שבועות ויותר) של תוצרת חקלאית, או 

  זרעי� ופקעות לשתילה.

  וציודסככת כלי�   206

מבנה מקורה בעל חזית אחת פתוחה לפחות, המיועד לאחסו� 

ולאחזקת כלי� חקלאיי� (טרקטורי�, ציוד עיבוד, מרססי�, 

, , רשתותהשקיהו') וציוד חקלאי (מיכלי�, ציוד ככלי איסו$ ו

  פלסטיקה וכו').

 מרכז מזו� 207

מתק� המשמש לריכוז, אחסו� והכנה של מזונות הדרושי� 

למשק הבקר והצא�. במרכז המזו� נית� ג� לעבד חלק מחומרי 

  המספוא (גריסה או מעיכה של גרגירי�). 

  נית� לסווג את מרכזי המזו� לשתי קבוצות: 
 מספק מזו� למשק בעלי חיי� אחד. & מרכז מזו� פשוט .1
המיועדי� ליותר  ייצור בלילי� & מרכז מזו� מורכב .2

 מצרכ� אחד.
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סוג 
 השימוש

מס' 
 כרטיס

 הגדרה השימוש

 מתב�  208
מבנה מקורה, בעל דופ� אחת פתוחה לפחות (שניתנת לסגירה) 

 קש, שחת ומזונות נוספי�. לאחסו�המיועד 

מבני� 
לגידול, 
אחזקה 
או טיפול 
בבעלי 
 חיי�

 לול 301

/ פיטו�/ רבייה/ הטלהמבנה המיועד לשיכו� בעלי כנ$ למטרת 

  . / מחקרטיפוח/ ניסוי

עופות , שלווי�, עופות מי�, הודי�, פט�, סוגי לולי�: מטילות

 .מדגרות, נוי

 האורוו 302
מבנה מקורה ומבני� נלווי� המיועדי� לשיכו�, לגידול 

 ובחמורי�.ולטיפול בסוסי� 

 דיר צא� 303
מכלול מבני� המיועדי� לשיכו�, גידול, פיטו� וחליבת צא� 

 (עיזי� וכבשי�)

 רפת חלב 304
מכלול מבני� המיועדי� לשיכו�, לגידול לפיטו� ולחליבת 

 פרות, משולב בגידול עגלי�.

 מכלול מבני� המיועדי� לגידול ופיטו� בקר לבשר. מפטמה 306

308 

  חקלאות מי� 

בריכות ומדגה 

אינטנסיבי לגידול 

 דגי�

 בריכות ומתקני� המשמשי� לגידול דגי�

 מתקני� במרעה 309
ומתקני� המיועדי� לשרות ולהגנה על הצא�  מכלול מבני�

  בשטחי� פתוחי�.

מבני� 
לעיבוד 
של 

תוצרת 
חקלאית 
בהיק� 
 קט�

  יקב 401

יקב משפחתי במשק החקלאי הוא מבנה המשמש לייצור יי� 

ואחסנתו בחביות או בבקבוקי�. היק$ פעילותו מצומצ� 

בודדי� ועד עשרות יחסית, ייצור של בי� אלפי בקבוקי� 

 אלפי�.

 בית בד 402
מבנה המשמש לייצור שמ� זית, עיבודו ואחסנתו בחביות או 

 בבקבוקי�.

 מתק� לעיבוד חלב בעלי חיי� מחלבה  403

מבני� 
תומכי 
 חקלאות

501  
מרכז מבקרי� 

  לתיירות חקלאית

מבנה המשמש מוקד התכנסות לקהל מבקרי� במפעל או 

במשק חקלאי, בתו� או בצמוד לפעילות המתקיימת בו, 

המיועד לחשו$ בפני המבקרי� באמצעי� חזותיי� ואחרי� 

את המפעל, את מוצריו ואת הרעיו� שמאחורי הקמתו 

 30רוח יופעילותו. היקפו של המרכז לא יקט� מהדרוש לא

 מבקרי� בו זמנית, תו� התאמה לנושא אותו הוא מייצג.
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  חממה
  101  מספר כרטיס

שלד פלדה קבוע, בעל מספר מפתחי�, 
 ,מכוסה בכיסוי שקו� בכל המעטפת

  המיועד לגידול צמחי.

  

  חוקי� תקנות ואישורי� שוני�

  אישורי� נדרשי�

  .נדרשת תאימות לתכנית תקפה  תכנית מפורטת

  .נדרש  בנייההיתר 

   .לא נדרש  רישוי עסקי�

חוקי� ותקנות 
  רלוונטיי�

  בתי צמיחה &1176ת"י 
  1993תקנות בריאות הע� (מניעת מפגעי�) (פינוי פסולת פלסטיק) התשנ"ג 

  2007בטיחות בעבודה (עבודה בגובה)  התשס"ז, התקנות 
  2011 &חוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, התשע"א

 הצבה מינימליי�מיקו� ומרחקי 

  הנחיות מיקו�

  בשטח בנוי
קו� אי� מא�  יש לשאו$ לצמידות דופ� מירבית לבינוי קיי�

צמוד בשטח  .צמוד דופ�רק לשטח המבונה או להגביל את המיקו� רק ל
  דופ�

  שטח פתוחב
יש להימנע ממיקו� חממות בגאיות ובמקומות נמוכי� משיקולי 

  חשופות משיקולי� נופיי�.ניקוז, וכ� ממיקו� על פסגות 

מרחקי הצבה 
מינימליי� 
משימושי� 

  אחרי�

מגורי�, מ
תיירות ומבני 

  ציבור

מטר מקו בני� גובל של חלקה או מגרש סמוכי�  12לפחות 
  המיועדי� למגורי�, לתיירות ולמבני ציבור.

  מטר. 20לפחות חממות: מאזור מפוחי� ב

שימושי�  מ
 אחרי�

  סמו�.מטר ממבנה  8.0לפחות 
  מטר מגבול מגרש צידי או אחורי. 4.0לפחות 
 מטר מדר� פנימית או תעלת ניקוז. 3.0לפחות 

 מימדי�

 משטח מגרש במרק� בנוי. 80%לא יעלה על   תכסית קרקע

  בהתא� לסוג הגידול, לפי טבלת קריטריוני�.  גודל מבנה

  גובה המבנה
  מ'. 3.5מרזב מינימלי גובה 
 הגבוהה. חריגה מגובה זה רק באישור מיוחד. מ'  בנקודה 6.60עד 
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  מרכיבי� פיסיי� ותפקודיי�

  מרכיבי המבנה

 שלד פלדה, כיסוי שקו$ מפלסטיק, זכוכית וכו'. סוג הבנייה

 .לא נדרש ממ"ד

  חדר בקרה
&עד כבמקרי� נדרשי� תותר התקנת חדר בקרה בתו� המבנה, בגודל 

  מ"ר. 12

  מתקני� נלווי�
בקרת מערכות 
 אקלי�

 ורשתות. מאווררי�, ציוד צינו�, מערכות חימו�

  תשתיות

מבנה בשטח ל
בנוי או צמוד 

 דופ�
 , לפי צור�.תקשורתו חשמל, מי�חיבור לתשתיות 

מבנה בשטח ל
  הפתוח

 חיבור לתשתיות לפי צור�, למעט ביוב. 

  הנחיות בינוי ועיצוב

  ניקוז  הנחיות בינוי

מפני השטח היות שהיקוות מי� מעודדת יש להקפיד על ניקוז המי� 
פעילות מזיקי�. יש להכי� תכנית ניקוז למי גגות. יש להקפיד שאור� 

  .טרמ 50המרזב לא יעלה על 
  .1.0%&0.5בתו� החממה יש להקפיד על שיפוע ניקוז של 

  הנחיות נופיות

מבנה בשטח 
  הפתוח

 ונ�,ד 10במתחמי� של חממות הממוקמות ברצ$ בשטח העולה על 
על וצמחיה יש לשקול נטיעת עצי�  ,ראשיות בסמו� לדרכי�בעיקר 
, תו� בחינת השלכות ההצללה על לשפר את חזות החממותמנת 

כמו כ� יש לשקול קביעת מרווחי� בי� גושי חממות על מנת  המבנה.
  לשמור צירי מבט לשטח הפתוח.

מבנה בשטח 
בנוי או צמוד 

  דופ�

של חממות בסביבת המגורי�  יש לשאו$ לצמצו� ההשפעה החזותית
  .הכפרית על ידי שימוש בצמחייה וכו'

 הנחיות סביבתיות

מטרדי� 
 פוטנציאליי�

  ופתרונות

   גז� 
 

גז�, שאריות גידול וכל פסולת חקלאית אחרת תורחק מהאתר 
  הפתרו� יוצג כחלק מהבקשה להיתר בניה. למקו� איסו$ מוסדר. 

פסולת 
  פלסטיק

חל איסור על שריפת יריעות ופסולת פלסטיק. יש לאסו$ את היריעות 
בהתא�  ,הטמנה באתרי� מורשי�ל ואולטפל בה� למטרת מחזור 

  .לתקנות המשרד לאיכות הסביבה
מטרדי רעש 

ממאווררי� 
ומערכות 
  אחרות

יצומצ� יש להקפיד כי הרעש ממאווררי� ומערכות אחרות 
מ� המותר ג ולסביבת המגורי� הכפרית ולא יחר �יתאילמינימו�, 

  ינה הקיימת.תקב

 שימושי� נוספי�

שימושי� 
  נוספי� 

 ל.ר.  ל.ר.
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  כיסוי רשת 
  102  מספר כרטיס

קל רשת כיסוי המעוגנת בשלד 
 תמיועדו ,ופריק על גבי הקרקע

  .צמחיהגידול השבחת הל

  

  חוקי� תקנות ואישורי� שוני�

אישורי� 
  נדרשי�

   .נדרשתלא   מפורטתתכנית 

  . לא נדרש  היתר בנייה

  .לא נדרש  רישוי עסקי�

חוקי� 
ותקנות 

  רלוונטיי�

  .בתי צמיחה &1176ת"י 
  .1993תקנות בריאות הע� (מניעת מפגעי�) (פינוי פסולת פלסטיק) התשנ"ג 

 .2011 &חוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, התשע"א

 מינימליי�מיקו� ומרחקי הצבה 

הנחיות 
  מיקו�

  בשטח בנוי
 יותא� למקו� הגידול הצמחי, לפי צור�.  

  צמוד דופ�בשטח 

 יותא� למקו� הגידול הצמחי, לפי צור�.    שטח פתוחב

מרחקי 
הצבה 

מינימליי� 
משימושי� 

  אחרי�

מגורי�, תיירות ומבני מ
  ציבור

  טר. מ 6.0

גידולי� חקלאיי� מ
 אחרי�

 תפעוליי�.כפו$ לשיקולי� 

 מימדי�

תכסית 
  קרקע

 ל.ר.

  בהתא� לשטח הגידול החקלאי. ,לפי הצור� החקלאי  כיסויגודל 

 .מעל לגובה המקסימלי של הגידול טרמ 2.0עד   כיסויגובה ה

  
 



  מדינת ישראל
  משרד החקלאות ופיתוח הכפר

  
  הרשות לתכנו� ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר

 אג� תכנו� כפרי אזורי
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 מרכיבי� פיסיי� ותפקודיי�

   מרכיבי המבנה
   עיגו� שתי וערב בקרקע או בשולי המטע. שלד קל ופריק.
 .למי� הפלסטיק עביררשת הכיסוי עשוי 

 ל.ר.   תשתיות

  הנחיות בינוי ועיצוב

  ל.ר.    הנחיות בינוי

  ל.ר.    הנחיות נופיות

 הנחיות סביבתיות

מטרדי� 
 פוטנציאליי�

  ופתרונות

מהאתר למקו�  וורחקיגז�, שאריות גידול וכל פסולת חקלאית אחרת  גז� 
 .איסו$ מוסדר

פסולת 
  פלסטיק

חל איסור על שריפת יריעות ופסולת פלסטיק. יש לאסו$ את היריעות 
בהתא�  ,הטמנה באתרי� מורשי�ל ואולטפל בה� למטרת מחזור 

  .לתקנות המשרד לאיכות הסביבה

 שימושי� נוספי�

שימושי� 
  נוספי� 

 ל.ר.  



  מדינת ישראל
  משרד החקלאות ופיתוח הכפר

  
  הרשות לתכנו� ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר

 אג� תכנו� כפרי אזורי
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  מנהרה
  103  מספר כרטיס

שלד קשתי פריק, בעל מפתח אחד, על גבי 
שקו� או רשת, המיועד הקרקע ע� כיסוי 

  לגידול צמחי.

  

  חוקי� תקנות ואישורי� שוני�

אישורי� 
  נדרשי�

תכנית 
  מפורטת

  .נדרשת תאימות לתכנית תקפה

   מטר. 4.0מטר וגובהו מעל  8.0כאשר מפתח המבנה מעל  נדרש היתר בניה  היתר בנייה

  .לא נדרש  רישוי עסקי�

חוקי� 
ותקנות 

  רלוונטיי�

  צמיחהבתי  &1176ת"י 
  1993תקנות בריאות הע� (מניעת מפגעי�) (פינוי פסולת פלסטיק) התשנ"ג 

  2007תקנות בטיחות בעבודה (עבודה בגובה)  התשס"ז, 
 2011 &חוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, התשע"א

 מיקו� ומרחקי הצבה מינימליי�

הנחיות 
  מיקו�

  בשטח בנוי
  .לשטח המבונה מנהרות יותרו בשטח המבונה או צמוד דופ�

צמוד בשטח  יש לשאו$ לצמידות דופ� מירבית לבינוי קיי�.
  דופ�

  שטח פתוחב
יש להימנע ממיקו� מנהרות בגאיות ובמקומות נמוכי� משיקולי ניקוז, 

  וכ� ממיקו� על פסגות חשופות משיקולי� נופיי�.

מרחקי 
הצבה 

מינימליי� 
משימושי� 

  אחרי�

מגורי�, מ
תיירות ומבני 

  ציבור

מטר מקו בני� גובל של חלקה או מגרש סמוכי� המיועדי�  12לפחות 
  למגורי�, לתיירות ולמבני ציבור.

  מטר. 20לפחות חממות: מאזור מפוחי� ב

משימושי� 
 אחרי�

  מטר מגבול מגרש צידי או אחורי. 4.0לפחות 
  מטר מדר� פנימית או תעלת ניקוז. 3.0לפחות 

&6.0בהתא� לרוחב המפתח ( טרמ 2.0 & ל טרמ 0.5בי� ממנהרה סמוכה: 
  ).טרמ 10.0

  מבתי צמיחה אחרי�: כפו$ לפתרונות ניקוז ושיקולי� תפעוליי�. 
 מטר. 6.0ממבני� חקלאיי� אחרי�: לפחות 

  



  מדינת ישראל
  משרד החקלאות ופיתוח הכפר

  
  הרשות לתכנו� ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר

 אג� תכנו� כפרי אזורי
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 מימדי�

תכסית 
  קרקע

 .משטח מגרש במרק� בנוי 80%עד 

  גודל מבנה
  בנוהלי משרד החקלאות ופיתוח הכפר. קריטריוני�הטבלת בהתא� ל

  

 מעל גובה זה רק באישור מיוחד. .בנקודה הגבוהה טרמ 5.00עד   גובה המבנה

 מרכיבי� פיסיי� ותפקודיי�

  מרכיבי המבנה

 שלד פלדה, כיסוי שקו$ מפלסטיק, זכוכית וכו'. סוג הבנייה

 .לא נדרש ממ"ד

  מתקני� נלווי�
מערכות בקרת 

 אקלי�
 , רשתות.ציוד צינו�, מערכות חימו�מאווררי�, 

  תשתיות

מבנה בשטח 
בנוי או צמוד 

 דופ�
 .חשמל, מי�, תקשורת

מבנה בשטח 
  הפתוח

 יותר חיבור לתשתיות למעט ביוב. 

  הנחיות בינוי ועיצוב

  ניקוז  הנחיות בינוי

יש להקפיד על ניקוז המי� מפני השטח היות שהיקוות מי� מעודדת 
  פעילות מזיקי�. 

תכנית ניקוז למי גגות ולאזור שבי� היתר בנייה, א� נדרש, יכלול 
  .(אי� מרזבי�) המנהרות

  הנחיות נופיות

מבנה בשטח 
  הפתוח

או בסמו�  ,או באזורי� נצפי� ,מנהרות ונ�ד 10בהיקפי� של מעל 
יש לשקול נטיעת עצי� על מנת לצמצ� את האפקט החזותי  &לדרכי� 

  .יה�השלכות ההצללה עלשל המנהרות, תו� בחינת 
מבנה בשטח 
בנוי או צמוד 

  דופ�

יש לשאו$ לצמצו� ההשפעה החזותית של מנהרות בסביבת המגורי� 
  .הכפרית על ידי שימוש בצמחייה וכו'

 הנחיות סביבתיות

מטרדי� 
 פוטנציאליי�

  ופתרונות

גז�, שאריות גידול וכל פסולת חקלאית אחרת תורחק מהאתר למקו�  גז� ולבש
 פתרו�. היתר בנייה, א� נדרש, יכלול הצגת  איסו$ מוסדר. 

פסולת 
  פלסטיק

חל איסור על שריפת יריעות ופסולת פלסטיק. יש לאסו$ את היריעות 
בהתא�  ,הטמנה באתרי� מורשי�ל ואולטפל בה� למטרת מחזור 

  .לתקנות המשרד לאיכות הסביבה
מטרדי רעש 
ממאווררי� 

ומערכות 
  אחרות

יצומצ� למינימו�, יש להקפיד כי הרעש ממאווררי� ומערכות אחרות 
ינה תקמ� המותר בג ולסביבת המגורי� הכפרית ולא יחר �יתאי

  הקיימת.

 שימושי� נוספי�

שימושי� 
  נוספי� 

 ל.ר.   

  



  מדינת ישראל
  משרד החקלאות ופיתוח הכפר

  
  הרשות לתכנו� ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר

 אג� תכנו� כפרי אזורי
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  המשתל
  104  מספר כרטיס

מכלול בתי צמיחה המהווה בית גידול 
  לצמחי בית וענפי קישוט למטרות נוי. 

  

  חוקי� תקנות ואישורי� שוני�

אישורי� 
  נדרשי�

תכנית 
  מפורטת

  .נדרשת תאימות לתכנית תקפה

  .נדרש  היתר בנייה

  .נדרש  רישוי עסקי�

חוקי� 
ותקנות 

  רלוונטיי�

  בתי צמיחה &1176ת"י 
  1993(מניעת מפגעי�) (פינוי פסולת פלסטיק) התשנ"ג תקנות בריאות הע� 

  2007תקנות בטיחות בעבודה (עבודה בגובה)  התשס"ז, 
  2011 &חוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, התשע"א

 תקנות התכנו� והבנייה.

 מיקו� ומרחקי הצבה מינימליי�

הנחיות 
  מיקו�

  בשטח בנוי
יש  .דופ� לשטח המבונה ידותצמביותרו בשטח המבונה או  משתלות

צמוד בשטח  לשאו$ לצמידות דופ� מירבית לבינוי קיי�.
  דופ�

 לא יותרו משתלות בשטח הפתוח.  שטח פתוחב

מרחקי 
הצבה 

מינימליי� 
משימושי� 

  אחרי�

מגורי�, מ
תיירות ומבני 

  ציבור

מטר מקו בני� גובל של חלקה או מגרש סמוכי� המיועדי�  12לפחות 
  לתיירות ולמבני ציבור.למגורי�, 

  מטר. 20לפחות חממות: מאזור מפוחי� ב

ממבני� 
 אחרי�

  מטר מגבול מגרש צידי או אחורי. 4.0לפחות 
  מטר מדר� פנימית או תעלת ניקוז. 3.0לפחות 

  מבתי צמיחה אחרי�: כפו$ לפתרונות ניקוז ושיקולי� תפעוליי�. 
 מטר. 6.0ממבני� חקלאיי� אחרי�: לפחות 

  



  מדינת ישראל
  משרד החקלאות ופיתוח הכפר

  
  הרשות לתכנו� ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר

 אג� תכנו� כפרי אזורי
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 מימדי�

  תכסית קרקע
  משטח מגרש במרק� בנוי. 80%לא יעלה על 

 

  תנאי השטח וגודל המגרש. בהתא� ל  גודל מבנה

 מ' בנקודה הגבוהה. חריגה מגובה זה רק באישור מיוחד. 6.60עד   גובה המבנה

 מרכיבי� פיסיי� ותפקודיי�

  מרכיבי המבנה

 סוג הבנייה

כיסוי רשת, שלד פלדה, כיסוי שקו$ מפלסטיק, לשימוש עיקרי: 
המשתלה תמוק� בבית רשת או חממה מחומרי� קלי�  זכוכית וכו'.

בלבד. הכיסוי יהיה בעל עבירות אור המתאי� לגידול בהתא� 
 להנחיות מקצועיות של המשרד.

  מרכז מכירה
 50.0אזור לפעילות עסקית למכירת תוצרת, בתו� המבנה, בגודל עד 

  מ"ר.

 עפ"י הנחיות פיקוד העור$. ממ"ד

 נדרש, בהתא� לתקנות. שירותי�

 עפ"י הנחיות מוסד תכנו�. חנייה

  מתקני� נלווי�
מערכות בקרת 

 אקלי�
 .מאווררי�, ציוד צינו�, מערכות חימו�

  תשתיות
 , לפי צור�.ות מערכות חשמל, תאורה, מי�, ביוב וכו'נדרש כללי

 .תפעולי לרכב ותגישיש להביא בחשבו�  נגישות לרכב

  הנחיות בינוי ועיצוב

  ניקוז  הנחיות בינוי

יש להקפיד על ניקוז המי� מפני השטח היות שהיקוות מי� מעודדת 
פעילות מזיקי�. יש להכי� תכנית ניקוז למי גגות. יש להקפיד שאור� 

  מ'. 50המרזב לא יעלה על 
  .1%&0.5של בתו� החממה יש להקפיד על שיפוע ניקוז 

  הנחיות נופיות

מבנה בשטח 
  הפתוח

  ל.ר.

מבנה בשטח 
בנוי או צמוד 

  דופ�

בסביבת  המשתלהמבנה חזותי של שילוב המופע היש לשאו$ ל
  .המגורי� הכפרית על ידי שימוש בצמחייה וכו'

 הנחיות סביבתיות

מטרדי� 
 פוטנציאליי�

  ופתרונות

גז�, שאריות גידול וכל פסולת חקלאית אחרת תורחק מהאתר  בשגז� ולֶ 
 פתרו�. היתר הבנייה יכלול הצגת למקו� איסו$ מוסדר. 

פסולת 
  פלסטיק

חל איסור על שריפת יריעות ופסולת פלסטיק. יש לאסו$ את היריעות 
בהתא�  ,הטמנה באתרי� מורשי�ל ואולטפל בה� למטרת מחזור 

  .לתקנות
מטרדי רעש 

ממאווררי� 
ומערכות 
  אחרות

יצומצ� יש להקפיד כי הרעש ממאווררי� ומערכות אחרות 
מ� המותר ג ולסביבת המגורי� הכפרית ולא יחר �יתאילמינימו�, 

  ינה הקיימת.תקב

 שימושי� נוספי�

שימושי� 
  נוספי� 

  
  ריבוי וגידול צמחי� יתבצע במקו�, וכ� מסחר חקלאי.

 שאיננה חקלאית.לא תתאפשר פעילות מסחרית 



  מדינת ישראל
  משרד החקלאות ופיתוח הכפר

  
  הרשות לתכנו� ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר

 אג� תכנו� כפרי אזורי
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  בית גידול לפטריות
  105  מספר כרטיס

מבנה אטו� ומבודד, מבוקר 
אקלימית המשמש לגידול 

  פטריות, נבטי� או נבטוטי�.

  

  חוקי� תקנות ואישורי� שוני�

אישורי� 
  נדרשי�

  מפורטתתכנית 
כנית מפורטת ע� הנחיות ייעודיות למבנה, א� גודלו מעל נדרשת ת

  מ"ר.  400

  .נדרש  בנייההיתר 

  .נדרשלא   רישוי עסקי�

חוקי� ותקנות 
  רלוונטיי�

  2007תקנות בטיחות בעבודה (עבודה בגובה)  התשס"ז, 
  2011 &חוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, התשע"א

 תקנות התכנו� והבנייה.

 מיקו� ומרחקי הצבה מינימליי�

  הנחיות מיקו�

דופ� לשטח  מידותצבבתי גידול לפטריות יותרו בשטח המבונה או   בשטח בנוי
  צמוד דופ�בשטח  המבונה לפי תכנית מפורטת.

 .לא תותר בניית בתי גידול לפטריות בשטח הפתוח  שטח פתוחב

מרחקי הצבה 
מינימליי� 
משימושי� 

  אחרי�

מגורי�, תיירות מ
  ומבני ציבור

מטר מקו בני� גובל של חלקה או מגרש סמוכי�  20.0לפחות 
  המיועדי� למגורי�, לתיירות ולמבני ציבור.

בני� חקלאיי� ממ
 אחרי�

 .לפחות טרמ 10.0

 מימדי�

 .משטח מגרש במרק� בנוי 50%עד   תכסית קרקע

  גודל מבנה
  . ביניה� משטח החלקה לפי הקט� 50%מ"ר או  400לא יעלה על 

בהתא� לפרוגרמה מפורטת ובהמלצת מדרי� חקלאי, וזאת בכפו$ גודל המבנה ייקבע 
  גבלות הבנייה במקו�.הל

  ., אלא א� נקבע אחרת בתכנית מפורטתבנקודה הגבוהה טרמ 6.6עד   גובה מבנה

  



  מדינת ישראל
  משרד החקלאות ופיתוח הכפר

  
  הרשות לתכנו� ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר
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 מרכיבי� פיסיי� ותפקודיי�

  מרכיבי המבנה

ושירותי�, אול� עבודה, חדרי קירור, חדרי אחסו� לאריזות וציוד כללי, מחס�, משרד 
 חדרי מכונות.

 עפ"י הנחיות פיקוד העור$. ממ"ד

  מתקני� נלווי�
 .אמצעי� לבקרת אקלי�

  מערכת מיחזור מי�.

  תשתיות
 , בהתא� לצור�.מי�, חשמל, ביוב, תקשורת כללי

 .לרבות רחבה תפעולית ,גישה לרכביש להביא בחשבו�  נגישות לרכב

  הנחיות בינוי ועיצוב

  תכנו�  הנחיות בינוי
שימושי� במבנה בחפיפות, ככל שנית�, לש� צמצו� היש לארג� את 
  וחיסכו� בשטח. 

  הנחיות נופיות
עיצוב 
  המבנה

עצב יש ל, ובמבנה גדול יחסית הואיל ומדובר בחזיתות אטומות ברוב�
החזותית על סביבתו  תואת השפע מתצמצאת המבנה בצורה המ

  הקרובה.

 הנחיות סביבתיות

מטרדי� 
 פוטנציאליי�

  ופתרונות

 בקשה להיתר בנייה יש לפרט פתרונות לסילוק פסולת.ב  פסולת

  רעש
יש להקפיד כי הרעש ממכונות בתו� המבנה ומחו* למבנה לא יחרוג 

  .מהתקני� המותרי�

 שימושי� נוספי�

שימושי� 
  נוספי� 

 ל.ר.  
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  מכו� לרדיית דבש
  201  מספר כרטיס

מוצרי�  איחסו�ו ת דבשמבנה לרדיי
מילוי ואריזת דבש ל ג�בד"כ . מוגמרי�
  . מכוורות

  

  חוקי� תקנות ואישורי� שוני�

אישורי� 
  נדרשי�

  .נדרשת תאימות לתכנית תקפה  תכנית מפורטת

  .נדרש  היתר בנייה

  .נדרשלא   רישוי עסקי�

חוקי� ותקנות 
  רלוונטיי�

 החוק ותקנות התכנו� והבנייה.

 מינימליי�מיקו� ומרחקי הצבה 

  הנחיות מיקו�

מכוני רדייה יותרו בשטח המבונה או צמוד דופ� לשטח   בשטח בנוי
  צמוד דופ�בשטח  .המבונה

  שטח פתוח
, אלא עפ"י לא תותר בניית מכו� רדייה בשטח הפתוח

 תוכנית תקפה.

מרחקי הצבה 
מינימליי� 
משימושי� 

  אחרי�

מבני ממגורי�, תיירות ומ
  ציבור

מקו  לפחות טרמ 20.0רחוק ככל הנית�, במרחק של 
בני� גובל של חלקה או מגרש סמוכי� המיועדי� 

  למגורי�, לתיירות ולמבני ציבור.

 .לפחות טרמ 12.0 מבני� חקלאיי� אחרי�מ

 מימדי�

 .משטח מגרש במרק� בנוי 50%עד   תכסית קרקע

  גודל מבנה

  .כוורות: לא תאושר הקמת מבנה 50&מתחת ל

   .מ"ר 100כוורות: עד  200&51

  מ"ר לכוורת. 0.5לפי מפתח של כוורות:  500&201

מ"ר  250בתוספת  ,מ"ר לכוורת למכו� רדייה 0.5כוורות: לפי מפתח של  500מעל 
  שיווק. צרכי ל

  שטח האריזה הינו קבוע, שטח מבני השירות יהיה יחסי למספר הכוורות.

 , בכפו$ לתכנית סטטוטורית. הגבוההמ'  בנקודה  6.60עד   גובה המבנה
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 מרכיבי� פיסיי� ותפקודיי�

  מרכיבי המבנה

אול� ייצור (רדייה), אזור קליטה ואחסו� לחלות דבש טר� הרדייה, אול� אחסו� 
ואריזת דבש, חדרי אחסו� לאריזות מלאות וריקות, אזור טיפול ואחסו� ציוד כללי, 

  משרד ושירותי�.מחס�, סדנאות לעבודות נגרות ומסגרות, 
ולא אצל כל הדבוראי�, רק אצל , נעשי� באול� נפרד של הדבש מילוי ואריזה
 .המשווקי�

 מכו� הרדייה לרוב מתוכנ� כאול� אחד ע� הפרדה קלה בי� חלקיו.

 ל.ר.   מתקני� נלווי�

  תשתיות
 , בהתא� לצור�.מי�, חשמל, ביוב, תקשורת כללי

  המבנה כ� שתתאפשר גישה לרכב ישירות לתו� המבנה.רצוי לתכנ� את   נגישות לרכב

  הנחיות בינוי ועיצוב

  הנחיות בינוי

איטו� 
  ובידוד

  המבנה צרי� להיות אטו� וסגור כדי למנוע מטרדי דבורי�. 

  רצפה
רצפת המבנה צריכה להיות מנוקזת, ע� אפשרות לשטיפה במי� חמי� 

  ולעמוד בדרישות משרד הבריאות.

  חלונות
מ', כדי לאפשר תנועת דבורי�  3&החלונות במבנה ימוקמו בגובה של כ

  באוויר מבלי להפריע לעובדי�. החלונות יהיו אטומי� ומרושתי�.

  פיתוח חו*
רצוי להקי$ את המבנה בצמחייה, עצי� גבוהי� או רשת צל כדי 

  להפחית את מטרדי הדבורי� לסביבה.

  את ההשפעה החזותית על סביבתו הקרובה. מתצמצהמ בצורהייעשה ב המבנה וציע  הנחיות נופיות

 הנחיות סביבתיות

מטרדי� 
 פוטנציאליי�

  ופתרונות

דבורי� 
כגור� 
  אלרגני

יש למק� את המבנה רחוק ככל הנית� מבתי מגורי�. הכרחי לאטו� 
 בצורה מוחלטת את בית הרדייה ליציאה או כניסה של דבורי�.

 שימושי� נוספי�

שימושי� 
  נוספי� 

מרכז 
מבקרי� 
ומכירה 

  קמעונאית

יתכ� שילוב פעילות תיירותית חקלאית במבנה נפרד, שיהיה סמו� 
  למכו� הרדייה ויאפשר גישה ותצפית למכו�. 
  לעניי� זה נית� פרוט בכרטיס למרכז מבקרי�.
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   מבנה לטיפול ראשוני בתוצרת חקלאית
  (בית אריזה)

  202  מספר כרטיס

לאחר קטי� בתוצרת  מבנה קבוע המיועד לטיפול
ייבוש, בירור, שטיפה, יה, הכולל: מיו�, יחקלאית טר

  .קירור, אריזה ואחסו�הבחלה, 
  

 

  חוקי� תקנות ואישורי� שוני�

  אישורי� נדרשי�

  .נדרשת תאימות לתכנית תקפה  תכנית מפורטת

  .נדרש  היתר בנייה

  לא נדרש.  רישוי עסקי�

חוקי� ותקנות 
  רלוונטיי�

  BRCגאפ, &תקני ייצוא: יורו
 2011 &חוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, התשע"א

 מיקו� ומרחקי הצבה מינימליי�

  הנחיות מיקו�

    בשטח בנוי
  . יותר בשטח המבונה או צמוד דופ� לשטח המבונה

יש לתת עדיפות למיקו� מחו* לחלקת המגורי�, בשטח החקלאי  
  בחלקה א במושבי�.

 

צמוד בשטח 
  דופ�

  שטח פתוחב
במקרי�  .תקפה המתירה זאת תכנית מפורטתל כפו$רק ביותר 

מיוחדי� בה� תידרש תכנית מפורטת חדשה, ייקבעו בתכנית 
 תנאי� והוראות יעודיות בהתא� לנתוני המקו� וערכיו הנופיי�. 

מרחקי הצבה 
מינימליי� 

  משימושי� אחרי�

מגורי�, מ
תיירות ומבני 

  ציבור

מטר מקו בני� גובל של חלקה או מגרש סמוכי�  8.0לפחות 
  המיועדי� למגורי�, לתיירות ולמבני ציבור.

  

שימושי�  מ
 אחרי�

  מטר ממבנה סמו�. 8.0לפחות 
  מטר מגבול מגרש צידי או אחורי. 4.0לפחות 
 מטר מדר� פנימית או תעלת ניקוז. 3.0לפחות 

 מימדי�

 .משטח מגרש במרק� בנוי 50%עד   תכסית קרקע

  גודל מבנה
הקריטריוני�  בנוהלי משרד החקלאות ופיתוח הכפר. קריטריוני�הטבלת בהתא� ל

  קושרי� בי� גודל המבנה וגודל השטח המעובד.  



  מדינת ישראל
  משרד החקלאות ופיתוח הכפר

  
  הרשות לתכנו� ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר

 אג� תכנו� כפרי אזורי
  

 

 54

 מרכיבי� פיסיי� ותפקודיי�

  מרכיבי המבנה

מבנה בשטח 
בנוי או צמוד 

 דופ�

אול� עבודה הכולל: מערכת קבלה והזנה, מסוע ברור, ממיינת 
או ממדי�) כולל תאי� או \מכנית או אלקטרונית (על פי משקל ו

צלחות לאריזה ומסועי גלילי�, מהפ� מכלי�, מער� שטיפה דינוג 
וייבוש (על פי צור� ובהתא� להמלצה מקצועית) סידורי� לאריזה 
קמעונאית, כולל שקילה. עמדת שקילה ומשטוח. תפוקת המער� 

 ת� מענה לעונת השיא.תקבע לפי כמות יומית ושעתית כ� שתי

  שירותי� לעובדי�.ומלתחה , ומטבחו� אוכל חדר, חדרי משרד

חייב להיות מופרד מאול�  &חומרי אריזה שטח שירות ל �
העבודה. יש לשמור את חומרי האריזה מעל הרצפה. יש לדאוג 
שהחדר יהיה מוג� מפני בעלי חיי�, מכרסמי� וציפורי�. יש 

  לשמור את אזור האחסנה נעול, נקי ומסודר. 
 מחס� כלי� וציוד �
  חדר ניהול ובקרה. �
י הדברה אל אי� להכניס חומר &חומרי הדברה /מחס� דשני� �

 תו� בית האריזה. יש לבדוק צור� ברשיו� לאיחסו� רעלי�. 
חדרי� לאחסו� חומרי הדברה ולדשני� יהיו ע� כניסות 

 חיצוניות נפרדות.
  לאחסו� הציוד החקלאי כמו טרקטור, מרססי� וכו'.  סככה �

המיועד לקליטת תוצרת ישירות מהמטע לפני מיו� וכ�  חדר קרור
פ� כללי, גודל החדר וארוזה מוכנה למשלוח. באתוצרת לשמירת 

יאפשר יכולת אחסו� תוצרת של שלושה ימי קטי$. לאחסו� ארו� 
חדר לכל פרי בנפרד, בהתא�  הטווח עד חצי מהיבול השנתי יוקצ

לרגישות לאתיל� ולרמת הפליטה. חדרי הקירור יהיו משולבי� 
  במבנה ע� דלתות בדופ� המבנה.

  להבחלת פרי כגו� בננות, אפרסמוני� ועוד.מיועדי�  & חדרי הבחלה

  ., כחלק מהשימושי� הנ"לממ"ד, עפ"י הנחיות פיקוד העור$

מבנה בשטח 
  הפתוח

  עפ"י תכנית בלבד.

 מלגזה. אמצעי שינוע  מתקני� נלווי�

  תשתיות

 נגישות לרכב
ת רחבה תפעולית לפריקה והעמסה, וכ� דר� גישה היקפית נדרש

 המבנה.לשערי� בחזיתות 

  מערכת צינו�
, מבחינת טמפרטורה ראויי� לעובדי� יש לשמור על תנאי סביבה

ולחות, עפ"י רמת קושי העבודה. הלחות בכל מקרה לא תעלה על 
  ., לפחות באזור העבודהואוורור מערכת צינו�יש להתקי� . 70%

  חיבור למערכת הביוב בישוב.  ביוב

  הנחיות בינוי ועיצוב

  רצפה  הנחיות בינוי
  ע� שיפועי� לניקוז נוחה לשטיפה,  (לא מרצפות)רצפת בטו� מוחלק 
  .למניעת החלקת עגלות 0.75%שיפוע עד . וחגורת בטו� מסביב

  גובה המבנה

  . בנקודה הגבוהה טרמ 6.60בחלקה א במשק משפחתי, גובה המבנה לא יעלה על 
החקלאיי� הסמוכי� מ' לאחר בחינת גובה המבני�  8.0נית� לאפשר גובה של עד 

וגובה הבניה למגורי�. בשטח שיעודו מבני משק או חקלאי מיוחד גובה המבנה 
  ייקבע לפי זכויות הבניה בתכנית החלה על המקו�.
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קירות 
  ופתחי�

 .רצוי מבודד ,בבניה קלה הקירות יהיו מפח �
 קירות חלקי�, אטומי�, צבועי� בצבע שטי$ במי�. �
', וכ� מ 1&של כ גובהבנית� להקי� חגורת בטו� סביב המבנה  �

  עמודי הגנה מפגיעת רכב.
, יש לתכנ� ולבצע את הבנייה כ� שיימנע קינו� וחדירת ציפורי� �

 . וחרקי� מכרסמי�
 מ' בקירות. 2חלונות לתאורה טבעית ואוורור יותקנו מעל גובה  �

חלונות עשויי� מפרספקס או פלסטיק קשיח, ומוגני� ברשת ה
  נגד חרקי�.

  

  

בעלי חיי�. בצמוד לה� דלתות רשת  הדלתות אטומות לכניסת �
 נגד חרקי�.

דלת לכניסת  .מ' לפחות 2.5ברוחב הזזה, דלת כניסה  –דלתות  �
כניסת  רצוי בנפרד. &אד� נפרדת. כניסה לעובדי� ולמשרד 

אנשי� לבית האריזה דר� חדר הלבשה ע� כיור וחיטוי רגלי� 
  .וידיי�

  גג
ציפורי� או זוחלי�. גג אטו� לדליפת מי�, וכ� לקינו� וחדירת  �

א� הגג רעפי� או תקרה דומה יש להתקי� תקרת בידוד מתחתיו, 
  .ע לב�באו לצבוע את התקרה בצ

מתקני תאורה תעשייתיי�. תאורה  &תאורה מלאכותית בחלל  �  תאורה
  פלורסנטית מעל עמדות העבודה.

  חדר קירור

חשוב לתכנ� את מיקו� חדרי הקירור ג� א� יתווספו בשלב  �
 מאוחר.

במפלס בית האריזה ותכלול  , רצפת המקרר תהיה מבטו� מוחלק �
  סידורי ניקוז. יותק� בידוד ג� מתחת לרצפה.

מ'  5 & מ', לפחות. אפשרות לגובה כ 3גובה חדר הקירור יהיה  �
  משטחי� בגובה. 5לאחסו� 

  הנחיות נופיות

מבנה בשטח 
  הפתוח

וכ� על  בצמחייהיש לשאו$ לצמצו� נוכחות המבנה על ידי שימוש 
י� ובגווני� לחזיתות ולגג המבנה המשתלבי� צבעשימוש בידי 

מומל* להשתמש בגווני חול למיניה�, אפור וירוק. אי�  .בסביבה
  להשתמש בצבעי� בולטי�, ורוויי� כגו� לב�, אדו� וצהוב. 

על מנת לשבור את בוהק משטחי הגגות והקירות, מוצע להשתמש 
� פח גלי), או לשבור את רצ$ המשטחי� בלוחות ע� מופע גלי (כגו

  הגדולי� ע"י דרוגי� למיניה�. 

מבנה בשטח 
בנוי או 

  צמוד דופ�

מטר סביב המבנה חייבת להיות נקיה לחלוטי�  3&2רצועה ברוחב  �
מעשביה, ציוד כלשהו, גרוטאות, או פסולת כלשהי. רצוי שכל 

  הרצועה סביב תהיה מרוצפת.
מסלול הגישה לפתח בית האריזה באור� מספר מטרי� לפחות  �

יהיה יצוק מבטו� או סלול מאספלט, למניעת חדירה של אבק או 
  בו* לתו� בית האריזה. 

סביבת בית האריזה תהיה חופשית ונקיה מכל חומרי הדברה,  �
חומרי ניקוי, או דשני� כל שה�, וכ� מאריזות או מיכלי� ריקי� 

  של חומרי� אלה.

 חיות סביבתיותהנ

מטרדי� 
 פוטנציאליי�

  ופתרונות

פסולת 
  חקלאית

 איכות הסביבה. לעניי�ת ובהתא� לתקנ

  



  מדינת ישראל
  משרד החקלאות ופיתוח הכפר

  
  הרשות לתכנו� ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר

 אג� תכנו� כפרי אזורי
  

 

 56

  חדר קירור
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המיועד  ,מבנה אטו� ומבוקר אקלימית
יה לאחר יתוצרת חקלאית טר קירורל

  .קטי�
  

  

  חוקי� תקנות ואישורי� שוני�

  אישורי� נדרשי�

תכנית 
  מפורטת

  .תאימות לתכנית תקפהנדרשת 

היתר 
  בנייה

  .נדרש

רישוי 
  עסקי�

  .לא נדרש

חוקי� ותקנות 
  רלוונטיי�

  .2011 &חוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, התשע"א
 תקנות התכנו� והבנייה.

 מיקו� ומרחקי הצבה מינימליי�

  הנחיות מיקו�

בשטח 
יותרו בשטח המבונה או צמוד דופ� לשטח המבונה, למעט  חדרי קירור   בנוי

צמוד  חריגי� שינומקו במסגרת תכנית מפורטת.
  דופ�
שטח 
  פתוח

 .רק במסגרת תכנית מפורטת

מרחקי הצבה 
מינימליי� 
משימושי� 

  אחרי�

מגורי�, 
תיירות 
ומבני 
  ציבור

  .מרחק בהתא� למגבלות רעששמירת 

 שימושי�
 אחרי�

 ממבני� לבעלי חיי�.מטר  20.0
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 מימדי�

תכסית 
  קרקע

 .בנוי שטחמשטח מגרש ב 50%עד 

  גודל מבנה
   בנוהלי משרד החקלאות ופיתוח הכפר. קריטריוני�הטבלת בהתא� ל

  מ"ר. 500במידה וזהו מבנה במשק משפחתי, העומד בפני עצמו, גודלו לא יעלה על 

  גובה המבנה

  . בנקודה הגבוהה טרמ 6.60בחלקה א במשק משפחתי, גובה המבנה לא יעלה על 
מ' לאחר בחינת גובה המבני� החקלאיי� הסמוכי� וגובה  8.0נית� לאפשר גובה של עד 

הבניה למגורי�. בשטח שיעודו מבני משק או חקלאי מיוחד גובה המבנה ייקבע לפי זכויות 
 הבניה בתכנית החלה על המקו�.

 מרכיבי� פיסיי� ותפקודיי�

מרכיבי 
  המבנה

מבנה בשטח 
בנוי או צמוד 

 דופ�

  חדר קירור הכולל יחידת קירור הצמודה למבנה. ◊

  על יחידת הקירור יש להג�, ולבודד אותה מהסביבה נגד רעש.  ◊

  בחדר הקירור נית� להתקי� מדפי�. ◊

גגו� נית� להתקי� מקרר לקירור מהיר, שכולל וילונות ושרוולי�, וכ�  ◊
 מעל המקרר על מנת לחסו� באנרגיה.

מבנה בשטח 
  הפתוח

מתקני� 
  נלווי�

 יחידת בלוני גז
  שימוש בגזי� המותרי� בלבד.

  היחידה נמצאת בצמוד לחדר הקירור.
 בקירור ארו� טווח יש צור� בבקרת גזי�.

  תשתיות
  תשתיות

 וביוב (לצור� ניקוז מי שטיפת המבנה). חשמל, מי�חיבור לתשתיות  �
 ניקוז הגג. �

  הנחיות בינוי ועיצוב

הנחיות 
  בינוי

  רצפה
  עמיד בעומס. בטו� מוחלק �
  תכלול  סידורי ניקוז. �
  יותק� בידוד ג� מתחת לרצפה. �

  קירות 

המבנה יהיה בנוי בבנייה קלה תו� שימוש בחומרי גמר מתאימי�  �
  .מפח מבודד קירותלתפקודו ולחזותו ו

  שטי$ במי�.קירות חלקי�, אטומי�, צבועי� בצבע  �
  .מ' 1 &של כ נית� לבנות חגורות בטו� בגובה �

 הנחיות סביבתיות

מטרדי� 
פוטנציאליי

  ופתרונות �

רעש מיחידת 
 הקירור

 בידוד היחידה באמצעות גגו�, קיר מבודד, פאנל ספוג

 שימושי� נוספי�

שימושי� 
  נוספי� 

 ל.ר.



  מדינת ישראל
  משרד החקלאות ופיתוח הכפר

  
  הרשות לתכנו� ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר

 אג� תכנו� כפרי אזורי
  

 

 58

  מחס� חקלאי
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ציוד ו חומרי� מבנה סגור המשמש לאחסו�
, חקלאי (חומרי אריזה, ציודלצרכי� חקלאיי� 

  דשני� וחומרי הדברה).כלי�, 

  

  חוקי� תקנות ואישורי� שוני�

אישורי� 
  נדרשי�

תכנית 
  מפורטת

  .נדרשת תאימות לתכנית תקפה

  .נדרש  היתר בנייה
רישוי 
  עסקי�

  .לא נדרש

חוקי� 
ותקנות 

  רלוונטיי�
 תקנות התכנו� והבניה.

 מיקו� ומרחקי הצבה מינימליי�

הנחיות 
  מיקו�

מחס� יכול שיהיה חלק אינטגרלי מבית אריזה, וממוק� בתוכו או בצמידות   בשטח בנוי
  צמוד דופ�  לו.

 .רק במסגרת תכנית מפורטת  שטח פתוח

מרחקי 
הצבה 

מינימליי� 
משימושי� 

  אחרי�

מגורי�, מ
תיירות 

  ומבני ציבור

בני� גובל של חלקה או מגרש סמוכי� המיועדי� מטר מקו  8.0לפחות 
  למגורי�, לתיירות ולמבני ציבור.

  

שימושי�  מ
 אחרי�

  מטר ממבנה סמו�. 8.0לפחות 
  מטר מגבול מגרש צידי או אחורי. 4.0לפחות 
 מטר מדר� פנימית או תעלת ניקוז. 3.0לפחות 

 מימדי�

תכסית 
  קרקע

 ל.ר.

  גודל מבנה

  בנוהלי משרד החקלאות ופיתוח הכפר. קריטריוני�הטבלת בהתא� להשטח ייקבע 
דונ� וקט� מהס$ התחתו� שנקבע בטבלה,  7&כאשר היק$ הפעילות החקלאית גדול מ

מ"ר. בצידו נית� למק� סככת כלי�  40מומל* כי שטח מחס� חקלאי בחלקה א' יעמוד על 
  מ"ר.   100מ"ר כ� שגודל המבנה המשולב הינו  60שגודלה 

  מ"ר. 30עד  20 &מחס� בשטח פתוח יהיה בהתא� להוראות תכנית שטחו של 
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  גובה המבנה

  . בנקודה הגבוהה טרמ 6.60בחלקה א במשק משפחתי, גובה המבנה לא יעלה על 
בשטח שיעודו מבני משק או חקלאי מיוחד גובה המבנה ייקבע לפי זכויות הבניה בתכנית 

  החלה על המקו�.
גובה ו� מהס$ התחתו� שנקבע בטבלת הקריטריוני�, כאשר היק$ הפעילות החקלאית נמ

  מ'.  3.0חקלאי:  ציודוסככת כלי� ומחס� מקסימלי ל
 מ'. 3.0גובה מקסימלי למחס� בשטח פתוח: 

  

 מרכיבי� פיסיי� ותפקודיי�

  מרכיבי המבנה
סוגי 

 מחסני�

מחס� חיצוני, שאסור לו להיות בתו� בית האריזה,  –מחס� חומרי הדברה  ◊
 �ינתקמ"ר, בהתא� ל 20&15והוא המחס� היחיד שמחו* לו. שטחו בד"כ 

 .לאיכות הסביבה

 בתו� בית האריזה. –מחס� לחומרי אריזה מוכני�  ◊

מחס� עבור מגדלי� קטני�, שאי� לה� בית  –מחס� לחומרי גל� לאריזה  ◊
 מ"ר. 50 & מ"ר ל 15אריזה. שטחו בי� 

עבור ציוד לטיפול בתוצרת (מזמרות, קטפות,  –חקלאי "קט�"  מחס� ציוד ◊
 מ"ר 40המקסימלי סכיני�, ציוד תחזוקה, ציוד לבית האריזה). שטחו 

מ"ר בשטח פתוח אלא א� נקבע אחרת בטבלת  30בחלקה א' ועד 
 הקריטריוני�.

מתקני� 
  נלווי�

 אי�

 להוראות תכנית.חשמל לתאורה. בשטח פתוח בהתא�   תשתיות

  הנחיות בינוי ועיצוב

  הנחיות בינוי

  המבנה יהיה בנוי בבנייה קלה תו� שימוש בחומרי גמר מתאימי� לתפקודו ולחזותו.
נית� לבנות חגורות מחס� לחומרי גל� לאריזה צרי� להיות מאוורר, ע� רצפת בטו�. 

  .מ' 1 &של כ בטו� בגובה
  חומרי האריזה מסודרי� על מדפי�. 

  המחס� חייב להיות מצוייד בקוטלי מזיקי� (חולדות, עכברי� וכו').

 הנחיות סביבתיות

מטרדי� 
 פוטנציאליי�

  ופתרונות
 ל.ר.

 שימושי� נוספי�

שימושי� 
  נוספי� 

 ל.ר.
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  תוצרת חקלאיתאחסו� סככה למחס� / 
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ע� דלת הזזה רחבה בחזית מבנה מקורה 
חזית או סככה שבה קיימת  אחת או יותר

אחת פתוחה לפחות, המיועד לאיחסו� 
ארו� טווח (מספר שבועות ויותר) של 

צמחית טריה (שטר�  תוצרת חקלאית
כגו�: דלעות, בצל,  ,עברה תהליכי עיבוד)

, שחת זרעי� ופקעות לשתילהחזרת, 
  כמזו� עבור בעלי חיי� וכו'.

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  שוני�חוקי� תקנות ואישורי� 

  אישורי� נדרשי�

תכנית 
  מפורטת

  .נדרשת תאימות לתכנית תקפה

היתר 
  בנייה

  .נדרש

רישוי 
  עסקי�

  .לא נדרש

חוקי� ותקנות 
  רלוונטיי�

  .2011 &חוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, התשע"א
 תקנות התכנו� והבניה.

 מיקו� ומרחקי הצבה מינימליי�

  הנחיות מיקו�

  בשטח בנוי
 לבית אריזה או לבית מגורי�. בסמו�

  צמוד דופ�

 ל.ר.  שטח פתוח

מרחקי הצבה 
מינימליי� 
משימושי� 

  אחרי�

מגורי�, מ
תיירות 
ומבני 
  ציבור

   .מטר 6.0לפחות 
  

 משימושי�
 אחרי�

 מטר ממבנה סמו�. 6.0לפחות 
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 מימדי�

תכסית 
  קרקע

 ל.ר.

  גודל מבנה
בנוהלי משרד  קריטריוני�הטבלת ל מהבהתאבהתא� להיק$ שטח וסוג הגידולי� ו

  החקלאות ופיתוח הכפר.

  גובה המבנה
  . בנקודה הגבוהה טרמ 6.60בחלקה א במשק משפחתי, גובה המבנה לא יעלה על 

בשטח שיעודו מבני משק או חקלאי מיוחד גובה המבנה ייקבע לפי זכויות הבניה בתכנית 
 החלה על המקו�.

 מרכיבי� פיסיי� ותפקודיי�

 . דלתות הזזה רחבותשחלק מחזיתותיה פתוחות, או מבנה ע�  סככה  מרכיבי המבנה

מתקני� 
  נלווי�

 .אי�

 . תאורה.ניקוז  תשתיות

  הנחיות בינוי ועיצוב

  הנחיות בינוי
  המבנה יהיה בנוי בבנייה קלה תו� שימוש בחומרי גמר מתאימי� לתפקודו ולחזותו.

  .מ' 1 &של כ נית� לבנות חגורות בטו� בגובהצרי� להיות מאוורר, ע� רצפת בטו�.  המבנה

 הנחיות סביבתיות

מטרדי� 
 פוטנציאליי�

  ופתרונות
 ל.ר.

 שימושי� נוספי�

שימושי� 
  נוספי� 

 ל.ר.
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  סככת כלי� וציוד
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אחת פתוחה לפחות,  חזיתמבנה מקורה בעל 
 ולאחזקת כלי� חקלאיי�סו� חהמיועד לא

(טרקטורי�, ציוד עיבוד, מרססי�, כלי 
(מיכלי�, ציוד  וציוד חקלאי איסו� ובו')

  .השקייה, רשתות ופלסטיקה וכו')
בשטח פתוח סככת הכלי� תשמש ג� 

  לאריזה ומיו� בעת הצור�.

  

  חוקי� תקנות ואישורי� שוני�

אישורי� 
  נדרשי�

תכנית 
  מפורטת

  .תקפהנדרשת תאימות לתכנית 

היתר 
  בנייה

  .נדרש

רישוי 
  עסקי�

  .לא נדרש

חוקי� 
ותקנות 

  רלוונטיי�
 תקנות התכנו� והבניה.

 מיקו� ומרחקי הצבה מינימליי�

הנחיות 
  מיקו�

  בשטח בנוי
 בצמידות לבית אריזה / במרחב בית האריזה.

  צמוד דופ�

 על בסיס צור� מנומק, בכפו$ לתכנית מפורטת בלבד.  שטח פתוח

מרחקי 
הצבה 

מינימליי� 
משימושי� 

  אחרי�

מגורי�, תיירות 
  ומבני ציבור

  טר לפחות.מ 6.0

 מטר לפחות. 6.0בצמוד, או במרחק  אחרי� שימושי�
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 מימדי�

 משטח המגרש. 50%עד   תכסית קרקע

  גודל מבנה

 גודל המבנה יהיה בהתא� לטבלת הקריטריוני� למבני� חקלאיי�. �
גודל המבנה יכול לחרוג מהמלצות הטבלה כאשר מדובר על שירות למספר משקי�.  �

 במקרה זה שטח המבנה יהיה בהתאמה למצאי הכלי� החקלאיי�. 
. מקרי� חריגי� בכפו$ לתכנית מתאר מבני� חקלאיי� מ"ר 250בשטח הפתוח: עד  �

ופלו יט (למשל תפו"א, גזר וכו' המחייבי� כלי איסו$ גדולי� כגו� קומביי�)
  .באמצעות תכנית מפורטת נקודתית

  גובה המבנה
  . בנקודה הגבוהה טרמ 6.60בחלקה א במשק משפחתי, גובה המבנה לא יעלה על 

בשטח שיעודו מבני משק או חקלאי מיוחד גובה המבנה ייקבע לפי זכויות הבניה 
 בתכנית החלה על המקו�.

 מרכיבי� פיסיי� ותפקודיי�

  מרכיבי המבנה
  .מקורה בעל דופ� אחת פתוחה לפחותמבנה 

קירות, ודופ� אחת פתוחה  3כאשר משמש לאחסו� כלי� ממונעי� עליו להיות בעל 
 או רשת. סורג במהל� היו�, שיכולה להיסגר באמצעות דלתות

 מ"ר. 15נית� למק� מחס� כלי� וציוד בתו� המבנה. חדר זה הינו סגור, ושטחו עד   מתקני� נלווי�

  ותאורה. חשמל �  תשתיות

  הנחיות בינוי ועיצוב

  הנחיות בינוי
  מבנה מפח בלבד. �
  מ'. 1נית� לבנות חגורת בטו� בגובה עד  �

 הנחיות סביבתיות

מטרדי� 
 פוטנציאליי�

  ופתרונות
 ל.ר.

 שימושי� נוספי�

שימושי� 
  נוספי� 

 ל.ר.
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  מרכז מזו�
  

  207  מספר כרטיס

והכנה של אחסו� , המשמש לריכוז מתק�
מזונות הדרושי� למשק הבקר והצא�. במרכז 
המזו� נית� ג� לעבד חלק מחומרי המספוא 

  . )גריסה או מעיכה של גרגירי�(
  נית� לסווג את מרכזי המזו� לשתי קבוצות: 

מספק מזו� למשק  "מרכז מזו� פשוט .1
 .בעלי חיי� אחד

ייצור בלילי�  "מרכז מזו� מורכב .2
  המיועדי� ליותר מצרכ� אחד.

  

  תקנות ואישורי� שוני�חוקי� 

אישורי� 
  נדרשי�

  .נדרשת תאימות לתכנית תקפה  מפורטתתכנית 

  .נדרש  היתר בנייה

  כאשר מהווה חלק ממשק לגידול בעלי חיי�. נדרש  רישוי עסקי�

אישורי� 
  נוספי�

  .המעבדה לביקורת טיב מספואבפיקוח 

חוקי� 
ותקנות 

  רלוונטיי�
 תקנות התכנו� והבניה.

 ומרחקי הצבה מינימליי�מיקו� 

הנחיות 
  מיקו�

  בשטח בנוי
 מרכזי מזו� יותרו בשטח המבונה או צמוד דופ� לשטח המבונה.

  צמוד דופ�

 על בסיס צור� מנומק, בכפו$ לתכנית מפורטת בלבד.   שטח פתוח

מרחקי 
הצבה 

מינימליי� 
משימושי� 

  אחרי�

מגורי�, מ
תיירות ומבני 

  ציבור

  מרכז מזו� פשוט:  מרכז מזו� מורכב:
. למעט טרמ 150לפחות 
שינומקו במסגרת חריגי� 

יש למק�  תכנית מפורטת.
  בקצה החלקה. 

שינומקו . למעט חריגי� טרמ 40לפחות 
למק�  מומל* במסגרת תכנית מפורטת.

  החלקה.הרחוק של בקצה 

� משימושי
 אחרי�

  .מ' מלולי הסגר ורבייה 300
מ' ממבני משק אחרי�  100

  .דיר אורווה)(רפת, 
  

  .מלולי הסגר ורבייה טרמ 300לפחות 
ממבני משק אחרי� (רפת,  טרמ 20לפחות 

למעט חריגי� לאחר אישור  דיר אורווה)
  מקצועי.
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 מימדי�

תכסית 
  קרקע

, למעט חריגי� שינומקו במסגרת עבור כל המכלול משטח מגרש במרק� בנוי 50%עד 
 תכנית מפורטת.

  גודל מבנה
  כמות המזו�.לצור�, עפ"י מרכז מזו� מורכב: בהתא� 

  .בקר או צא� מ"ר לראש 2, עד מתב�כולל מרכז מזו� פשוט: 

 מ' בנקודה הגבוהה. 9.0גובה מקסימלי   גובה המבנה

 מרכיבי� פיסיי� ותפקודיי�

מרכיבי 
  המבנה

  .(בורות) מבני� לאחסו� תחמי* וירק �
  .מתבני� למיני שחת וקש �
  .לאחסו� קש בתקופות לא גשומותא מקורה לשטח  �
  .מבני� לאחסנה שטוחה בצובר של חומרי מספוא יבשי� �
  .מבני� לחומרי� לחי� (קליפות הדר וגפת בירה) �
  .מכלי� לנוזלי� �
  (זבל עופות). מבנה לרפד משומש מלולי עופות לפיטו� המעובד במרכז המזו� �
  .מזונות שוני�מבנה להחמצת  �
  .מבנה לאחסנת תוספות מזו� �
 .לעבודות הייצור או אספלט משטחי� מבטו� �
 מיכלי אחסנה סגורי� (סילו). �

  יתווספו ג� המבני� הבאי�: מורכבבמרכז מזו� 
  .מבני אחסנה תפעוליי� ליד מערכת הייצור �
 .מיכלי אחסנה סגורי� & סילו  �
  .(מערבלות, טקרטורי� וכו') סככת כלי� וציוד �
  .מבנה משרד �
  .מבנה פיקוד ומשלוח �
  .לחלקי חילו$ וטיפולי אחזקהמבנה  �
  .מבנה לארונות חשמל ובקר מתוכנת �
  .מבנה שירותי� �
  .מבנה חדר אוכל �

מתקני� 
  נלווי�

מתקני� 
אופציונאליי� 

 שוטפמרכז מזו� ב

להכוונת ההפעלה  & מערכת ממוחשבת במערבלת, לרבות מערבלת �
  .ובקרת הייצור

  .מאזני גשר �
  .דגני�ערכת לקבלה, לאחסו� ולעיבוד גרגרי מתק� מ �

  מרכז מזו� מורכב
 

  .מערכת ממוחשבת לקבלת הייצור ולבקרתו �
מערכת חשמל להפעלת מערבלות נייחות ולפריקת� ולמחשוב  �

  .הפיקוד
פריקה בכבידה לרכב, העומד במישור  & �יבלילמער� למסירת  �

  יותר מאזור הייצור, או באמצעות מסועי� משופעי� נמו�

  תשתיות

 להנחיות איגוד ערי� לכבאותבהתא�  כיבוי אשמערכת 
 .תאורת חו* &לחומרי� יבשי� חשמל מוג� מפני שריפות.   חשמל תאורה

  מי�
, ומי� לצור� שטיפת (באיכות מי שתייה) מי� לצור� תעשייה ועיבוד

 חצרות וכיבוי שריפות.

  גידור ושערי�
מ', למניעת גניבות /  2מרכז מזו� מורכב: מוק$ גדר רשת בגובה 

  .בעלי חיי�כניסת 
 מ'. 2 &מרכז מזו� פשוט: ממוק� בתו� גדר המשק, שגובהה כ
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  הנחיות בינוי ועיצוב

הצבת המבנה 
  בשטח

  בעת תכנו� מרכז מזו� יש לתת את הדעת לנושאי� הבאי�: 
  .וניקוז י�שיפוע & תנאי הקרקע &
  .דרכי הגישה &
  .מימדי ציוד ההובלה וההעמסה &
  .כיווני הרוח &
 .כיוו� הגש� &
  כללית והגנה מפני שריפותבטיחות  &

  הנחיות בינוי

מבני� 
  לתחמיצי ירק

 & : בד"כ מולגובה הכרייה המרבי העירו� הגובה יקבע בהתא� לגובה
אור� ורוחב המבנה יתוכננו לפי הנפח הכללי הדרוש.  .מ' 5מ' ועד  2.5

כדי לאפשר הידוק יעיל באמצעות  'מ 4.5 &רוחב המבנה לא יקט� מ
טרקטור. הרוחב המירבי לא יהיה גדול מהחת� הדרוש לכרייה 

  נכונה.
מבנה לתחמי* 
  קליפות הדר

המבנה יהיה שקוע באדמה, בנוי מרצפה ומקירות בטו� האטומי� 
שיאפשר ירידה  7%עד לחלחול נוזלי�. בקדמת המבנה יבנה שיפוע 

 30& קירות המבנה יהיו גבוהי� ב למבנה. יתרת הרצפה תהייה ישרה.
בחלק האחורי של המבנה תיבנה רמפה  ס"מ לפחות מפני הסביבה.

לשפיכת הקליפות מהמשאית. בקדמת המבנה יש ליצור תעלה לניקוז 
אפשרות לקירוי  שתמנע כניסת נגר עילי לתו� המבנה. ,מסודר

  למניעת כניסת גשמי�.
אתר לזבל 

  עופות
ע� או בלי קירות. שיפוע הרצפה  ,בטו�המבנה יהיה תא ע� רצפת 

 דמ'). לי 2.5. גובה הקירות יותא� לגובה העירו� (בד"כ 1%יהיה 
אפשרות  .(שפיכה/ערבוב) המבנה נדרש משטח בטו� עבור הכנת הרפד

  לקירוי או כיסוי בעונת הגשמי�.
מבנה לחומרי� 

  לחי�
(מספר התאי� בהתא� למספר  המבנה יהיה בנוי מתאי� צמודי�

משופעת כ� שתימנע זרימת  לכל תא תהיה רצפת בטו� המזונות).
 יתאי� לקליטת משאית אחת לפחות נפח כל תאחומרי� החוצה. 

יש להתחשב בכ� שלא נית� לערו�  (הנפח ייקבע בהתא� לצריכה).
  .צדדי� 3 & יוק$ בקירות מ .חומרי� לחי� לגובה רב

הנחיות 
  נופיות

בשטח מבנה 
  הפתוח

משתלב בסביבה (מטעי�/ וצבע גג וקירות: יותא� לסביבת האתר,  �
 .פרדסי�/ חורש טבעי)

שילוב צמחיה: בהתא� לסביבת האתר, כ� שאינה מסכנת את  �
 החומרי� ואינה מפריעה.

  באופ� חריג. ט בשטחלא יבלוגובה המבנה:  �

מבנה בשטח בנוי 
  או צמוד דופ�

 הנחיות סביבתיות

מטרדי� 
 פוטנציאליי�

  ופתרונות

 קומפוסטציה). פינוי פסולת חקלאית לאתר מתאי� (לרוב אתר   פסולת חקלאית

רעש מכונות / 
  גזי� ממשאיות

  עבודה ע� כלי� תקיני� ומתאימי�.

  זבובי� וחרקי�
 מניעה ע"י חומרי הדברה, מלכודות, פיתיונות.

  חומרי הדברה וחומרי ניקוי וחיטוי יאוחסנו בחדר סגור.

  ומפגעי� ריחות
  .הצבת המבנה לפי כיווני הרוח
  לפנות חומרי� רקובי�. &יש להימנע מתהליכי קילקול 

  זיהו� קרקע
טיפול בנגר, בזבל ובשאריות אורגניות מפני גלישה וחילחול למי 

  התהו�.
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  מתב�
  

  208  מספר כרטיס

מבנה מקורה, בעל דופ� אחת פתוחה 
סו� קש, שחת יחלפחות המיועד לא

לש� גידול בעלי  ומזונות נוספי�
  .חיי� במשק

  

  חוקי� תקנות ואישורי� שוני�

אישורי� 
  נדרשי�

  .נדרשת תאימות לתכנית תקפה  מפורטתתכנית 
  .נדרש  היתר בנייה

  כאשר מהווה חלק ממשק לגידול בעלי חיי�. נדרש  רישוי עסקי�
חוקי� 
ותקנות 

  רלוונטיי�
 תקנות התכנו� והבניה.

 ומרחקי הצבה מינימליי�מיקו� 

הנחיות 
  מיקו�

 המבונה או צמוד דופ� לשטח המבונההקמת מתבני� תותר בשטח   בשטח בנוי
  צמוד דופ� במרחק הנדרש מהוראות בטיחות אש.

 בלבד.עדר במרעה כפו$ לתכנית מפורטת, עבור   שטח פתוח

מרחקי הצבה 
מינימליי� 
משימושי� 

  אחרי�

מגורי�, תיירות מ
  ציבורומבני 

  טר.מ 40לפחות 

משימושי� 
 חקלאיי� אחרי�

 מטר, כפו$ לשיקולי� תפעוליי� ולהנחיות בטיחות אש.  3.0לפחות 

 מימדי�

 משטח מגרש במרק� בנוי 50%עד חלק ממכלול מבני� שתכסית�   תכסית קרקע

  גודל מבנה

העדר, קבע בהתא� לכמות מיני השחת והקש הנדרשת להאבסה ולריפוד ינפח האחסו� י
שאות� חובה לאחס� בעונת הגשמי� במבנה מוג� מגש�. יש להתחשב בסוג החומר 

  בהתא� לגודל העדר: &גודל מקסימלי  ובאופ� אריזתו.
  מ"ר לראש. 0.5עד  &מ"ר לראש. צא� ובקר במרעה  1עד  &צא� ובקר בגידול אינטנסיבי  &
הגודל  & ) סנ�מבנה לחקלאי המגדל שחת וקש למספר רפתני� ונדרש לאח( גד"ש &

 2ק"ג חציר =  1,000 &ייקבע בהתא� לכמות הייצור והעיבוד. כל דונ� מעובד מייצר כ
  מ"ר לדונ�. 2&1.5כלומר שטח של  &חבילות 

  .ראה בנפרד – טח מתב� עבור עדר במרעהש
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  טר.מ 8.0 &בנקודה הגבוהה ביותר  מקסימלי גובה  גובה המבנה

 מרכיבי� פיסיי� ותפקודיי�

מרכיבי 
  המבנה

 , שתשמש להכנסת החבילות. מבנה מקורה, בעל דופ� אחת פתוחה לפחות

מתקני� 
  נלווי�

  מאזני גשר
  (אופציונאלי)

מאזני הגשר יבחרו בהתא� למשאיות הארוכות ביותר ולמשקל הנשיאה 
  המרבי.

 מ'. 4&3ברוחב של  ,מ' 9&8המאזניי� מורכבי� בדר� כלל מיחידות של 
ציאה , יבאור� כזה שתאפשר גישה ,בדר� עוקפתמיקו� המאזניי� יהיה 

משרד "י רצוי שהמאזניי� יהיו מאושרי� ע .והתיישרות על המאזניי�
  התעשייה והמסחר, לאמינות הדיוק. 

  תשתיות
 לפריקה והעמסה.יש להכשיר משטח בקדמת המבנה לתמרו� של רכב  נגישות לרכב

  המתב� מבחו*., ותאורה חיצונית להארת שקעי כוח מוגני�  חשמל

  הנחיות בינוי ועיצוב

  הנחיות בינוי

בצדדי� הפוני� יש להג� על מבנה המתב� מפני גש� באמצעות קירות  פתחי�
  לגש�.
 להפנות את פתח הכניסה לכיוו� ע� פחות גש�. מומל*

יש יתרו� לבניית המתב� ע� עמודי� במרווחי� גדולי�. בכל מקרה   עמודי תמיכה
מפגיעות של כלי רכב באמצעות בטו� לפחות עד  עמודי התמיכה יוגנו

 מ' ובהתא� לגובה סכנת הפגיעה. 1גובה 
או  ותהיה עשוייה מבטו� ,ס"מ מהסביבה 20&ב ההרצפה תהיה גבוה  רצפה

  אספלט. שיפוע הרצפה יעשה כלפי הפתח על מנת לנקז מי� החוצה.
הפנימית יותקנו הקירות בכיוו� הגש� יכוסו בכיסוי מתאי�. בצד הדופ�   קירות

ה� יהיה כגובה ימוטות ברזל אופקיי� להגנה על הקיר, כשהמרווח בינ
  החבילה המאוחסנת. 

הנחיות 
  נופיות

מבנה בשטח 
 ע� הסביבהיותאמו להשתלבות מיטבית גגות הקירות ווגווני הצבע  �  הפתוח

  .ויתר מבני המשק
 נטיעת עצי� גבוהי� וחשופי גזע, המאפשרי� זרימת אויר וגורמי� �

  להצללה, ע� עדיפות לעצי� נשירי�.

מבנה בשטח 
בנוי או צמוד 

  דופ�

 הנחיות סביבתיות

מטרדי� 
 פוטנציאליי�

  ופתרונות

פסולת 
  חקלאית

 לפנות לאתר מאושר.חבילות שנרקבות עקב רטיבות ובו* יש 

 שימושי� נוספי�

שימושי� 
  נוספי� 

   ל.ר.
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  לול
  301  מספר כרטיס

מבנה המיועד לשיכו� בעלי כנ� למטרת רביה/ 
  הטלה/ פיטו�/ טיפוח/ ניסוי. 

  

  סוגי
  לולי�
  

, לול מעו$, פרגיות בסוללות, פרגיות קלות על רפד, סבתות ורביה קלה לולי מטילות: .1
  .ניסוי/מחקר, הסגר יבוא, מטילות בסוללות, לול אורגני, לול חופש

, לולי הסגר, פטמי� ופטמי� אורגניי�, פרגיות כבדות, סבתות ורבייה כבדה ט�:פ .2
 .ניסוי/מחקר

, לולי הסגר, פיטו� הודי� ופיטו� הודי� אורגניי�, הודני�, הודי�: סבתות ורבייה .3
 .ניסוי/מחקר

ברברי� (רבייה, , ברווזי� (רבייה, פט�), עופות מי�: אווזי� (רבייה, אווז ירוק) .4
 פט�).

 רבייה, פיטו�, הטלה. שלווי�: .5
 פסיוני� עופות נוי: .6
  מדגרות .7

  חוקי� תקנות ואישורי� שוני�

אישורי� 
  נדרשי�

  .נדרשת תאימות לתכנית תקפה  תכנית מפורטת

  .נדרש  היתר בנייה

  .נדרש  רישוי עסקי�

חוקי� ותקנות 
  רלוונטיי�

  תקנות התכנו� והבניה,, BRCגאפ, &תקני ייצוא: יורו
, 1981&ולולי�), תשמ"אתקנות רישוי עסקי� (תנאי� לרישוי משקי עופות 

 28.6.2009מיו� ותיקו� 

 מיקו� ומרחקי הצבה מינימליי�

  הנחיות מיקו�

במקומות בה� גודל חלקה א' מאפשר זאת, יש למק� את הלול   בשטח בנוי
  צמוד דופ� בתחומה, תו� שמירה על מרחק מתאי� מבתי המגורי�.

 כאשר אי� אפשרות למק� בחלקה א'.  שטח פתוח

הצבה מרחקי 
מינימליי� 
משימושי� 

  אחרי�

מרחק מזערי 
 ממקורות מי�

  מ'  מתעלת ניקוז. 10 &
מ' ממקור מי� מעל אקוויפר באזורי� שרגישות� לזיהו�  100 &

 מ' גבוהה. 500& , ומ' בינונית 150, מי� נמוכה
מחו* לתחו� רדיוסי מג� של קידוחי� ובארות, לרצועת מג� של  &

מקווה מי�, אלא באישור ערוצי נחל, ולתחו� השפעה של נחל ו
 משרד הבריאות ורשות הניקוז. 
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מרחקי הצבה 
מינימליי� 
משימושי� 

  אחרי�

מרחק מזערי 
ממבני יישוב 

פרטיי� 
וציבוריי�, 

דרכי�, אזורי 
  קייט ונופש וכו'

חקלאית שאיננה מקשרת בי� משקי עופות מדר� לפחות מטר  5
  .מסוג, שלוחה וגיל שוני�

המקשרת בי� משקי עופות מסוג, שלוחה או גיל מטר לפחות מדר�  30
  שוני�.

, תו� בהתא� להוראות תוכנית המתאר של הישוב &לולי� חדשי� 
 גודל הלול, ממשק הגידול, טכנולוגיות האוורור והטיפולב התחשבות 

המרחק של לולי  בריח, נתוני האקלי� המקומי והטופוגרפיה.
הודי� ופט� לא יקט�  מטר, והמרחק של לולי 50& מטילות לא יקט� מ

אלא א� נקבע שנדרש מרחק  מקו בני� מגורי� מאושר מטר 100 &מ
  הוראות תוכנית המתאר של הישוב.גדול מכ� ב

  
מרחק מלולי� 

  אחרי�
ה או גיל שלוחמשקי עופות, המרחק הווטרינרי המינימאלי בי� 

  . 'מ 300הוא  שוני�,
מ'  8מ' או  12הינו מאותו סוג, שלוחה או גיל, המרחק בי� לולי� 

  .בתנאי אוורור
מרחק ממבני 
  בע"ח אחרי�

  טר.מ 12לפחות 

מרחק מבתי 
  צמיחה

   טר,מ 12 לפחות מטילות/עופות מי�/בתי אימו�:
   טר,מ 30לפחות עופות על רפד: 

   יבוא:&יפוח/הסגרט לפיטו�/רבייה//פרגיות/הודוני�/הודי�
   טר,מ 40 לפחות

  . טרמ 10 לפחות מדגריות:

 מימדי�

 .מגרשהמשטח  50%עד   תכסית קרקע

  בנוהלי משרד החקלאות ופיתוח הכפר. קריטריוני�הטבלת בהתא� ל  גודל מבנה

  גובה המבנה
  , בתחו� חלקה א'. הגבוהה מ' בנקודה 6.60עד 

 .בתחו� מבני משק / באתר גידול מרוכז, הגובה ייקבע פרטנית בהוראות תכנית

 מרכיבי� פיסיי� ותפקודיי�

  

  :מבני� ושטחי� תפעוליי�, וכ� מבני לולי� אתר גידול מרוכז של מטילות יכלול
  מבני� מקורי� �
  חצרות פתוחות (מגודרות)  �
  מתקני טיפול בזבל עופות �
 חסנה לתכשירי� רפואיי�, חומרי הדברה, ניקוי, חיטוי, דלקי� וכו'אאזורי  �
  מכונות וכו'.מחס� ביצי�, מקררי�, חדר  &מבנה לאיחסו� וטיפול בתוצרת  �
מבני שירות: משרדי�, חדר אוכל, שירותי� סאניטריי�, מקלחות, מיכלי אשפה  �

 ופסולת, מבני� לאיחסו� (חומר רפד), לכלי� חקלאיי�, לקומפוסטציה.
 חשמל, בקרה ותקשורת, חדר לגנראטור, מיכלי מי�. ימתקני�: חדר �
 .מתקני� ואמצעי� לטיפול וסילוק של פגרי� �
  נה מקורה לאחסנת הרמסה (זבל עופות), מסוע זבל.בלולי מטילות: מב �

מתקני� 
  נלווי�

  .לכל חוות לולי� ע� בקרת אקלי� יש לדאוג למקור זר� חלופי  גנראטור 

, צינו� אוורור
   וחימו�

 ומערכת צינו�. מערכת אוורור יש להתקי�  �
 –בלולי ניסוי, פרגיות, פיטו� רגיל, הודני� (לא סבתות ורבייה כבדה)  �

  התקנת מערכת חימו�. תנדרש
קומפרסור 
  לניקוי אבק

  בכל סוגי הלולי�, לצור� ניקוי שבילי�, מזרוני� לחי�, רשתות וכו'.
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מכלי 
  תערובת

  .ה�ישני מיכלי תערובת נפרדי�, המחוברי� בינלול מומל* לכל מבנה 

מי� 
  לשתייה

  על הרצפה בהתא� לסוג כלי המי�. או יוצבו על מגדל גבוה 

מחס� הביצי� לחלל ייעודי יותק�  –בלולי מטילות, רבייה, סבתות   ביצי�מחס� 
  ייקבע בהתא� לשלוחה.בגודל ש

  תשתיות

  גידור 
   

 

יהיה באמצעות גדר רשת בלבד, כ� שלא תאפשר  י�גידור מתח� הלול �
חדירת טורפי� ומזיקי� אל הלול, ומנגד לא תאפשר יציאת בעלי כנ$ 

 החוצה. 
למיכלי המזו� והדלק יהיו מחו* לגדר. במקרה  רצוי שפתחי הצינורות �

 סידור זה הוא הכרחי. & של חוות הסגר 
ע�  ,מטר 4אחת, ברוחב מינימלי של תהיה הכניסה למשק העופות  �

מערכת חיטוי רכבי�. כניסת אד� תהיה דר� מבנה כניסה בו נית� 
 להתקלח ולהחלי$ את כל הביגוד.

חשמל 
  תאורה ו

 .קרקעיי�קווי החשמל יהיו תת  �
תופנה אל תו� מתח� , אשר נדרשת תאורת בטחו� סביב המתח� �

  הלול. 
מערכת 

  כיבוי אש 
  בהתא� לדרישות שירותי כבאות. & התקנת הידרנטי� בשטח 

  קווי מי�
  

מערכת ומוגני� מפני כניסת מזהמי�.  קרקעיי�&קווי מי� יהיו תת �
  .מפני כניסת מזהמי�תוג� אספקת מי השתיה 

  ניקוז
 

 

יש למנוע חדירת מי נגר עילי מהסביבה אל תו� הלול ומגע ע� הזבל  �
 שבתוכו.

יבוצע ניקוז היקפי של המבנה והזרמת הנגר למיכל איסו$ מוסדר או  �
 . המי� למוצא אחר מוסדר תו� שמירה על איכות

חצרות פתוחות תהיינה בעלות תשתית אטומה לחילחול, בהתא�  �
  לרגישות ההידרולוגית של האזור. 

שפכי� סניטאריי� ינוקזו למערכת מאושרת לטיפול בשפכי�. בהיעדר  �  שפכי�
  .מערכת ביוב סמוכה, ייאגרו השפכי� עד לסילוק�

  הנחיות בינוי ועיצוב

הצבת המבנה 
  בשטח

 כיווני רוח
   ושמש

 , אח"כקיימת עדיפות למיקו� בהתא� לטופוגרפיהבלולי� מבוקרי�  �
  השמש.על פי כיווני ואח"כ משטר רוחות ל

  הנחיות בינוי

 בנויה מבטו� או מאספלט, רצפת המבנה תהיה אטומה לחלחול � רצפה
    .מנוקזת אל מוצאי� מבוקרי�ו
ס"מ, בהתא� לתנאי  50 & 40 &הרצפה תהיה מוגבהת מפני הסביבה בכ �

 מ' ויהיו בשיפוע כלפי חו*.  1שולי מצע המבנה לאורכו יבלטו  .השטח
קירות 
 המבנה

 

ירושתו ברשת מגולוונת או  בפנלי� מבודדי�יהיו סגורי� באופ� קבוע  �
 שתמנע כניסת ציפורי�, נברני� ובע"ח אחרי�.

שערי� ודלתות: מומל* להתקי� שער גדול בכל פאה צרה של המבנה  �
כניסת כלי� מכניי�, וכ� שער לכניסת עובדי�. בלולי� ארוכי� רצוי ל

להתקי� דלת נוספת במרכז הפאה הארוכה. בלולי� בעלי חדר בקרה 
  הכניסה תהיה דר� חדר זה. 

  גג המבנה
   

ובשיפוע  ברוב האר*, 15%&10%בשיפוע שיפוע הגג יהיה מומל* כי  �
מטר  1.20ויבלוט מעבר לקירות הלול לפחות  ,ברמת הגול� 25%&20%

 לש� הצללה והגנה ממי גש�. 
בכל מקרה יש לבודד את גגות המבני� לש� שיפור תנאי האקלי� בכל  �

  עונות השנה. 
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  הנחיות נופיות

 צבע גג 

  
  לסביבת האתר.ותא� במקומות ע� רגישות נופית גבוהה, צבע הגג י

נטיעת 
  עצי� 

תתוכנ� נטיעת עצי� בהתא� לסביבת האתר  באזורי� רגישי� נופית
  ובתיאו� ע� השירותי� הוטרינריי�.

 הנחיות סביבתיות

מטרדי� 
 פוטנציאליי�

  ופתרונות

טיפול 
 בפסולת

 

יכלי אשפה ופסולת ימוקמו מעל משטחי� אטומי� לחילחול, ובעלי מ �
 מערכות ניקוז מתאימות בתחתית�.

סמו� ללול. הרצפה והדפנות זבל העופות יפונה מהלול למכולה שתוצב  �
 של המכולה יהיו אטומי�.

חומרי� 
מסוכני� 
  ודלקי�

חומרי הדברה, חומרי ניקוי וחומרי חיטוי כהגדרת� בחוק יאוחסנו  �
  .�במחס� רעלי� סגור ונעול בהתא� לתקני

  דלקי� נוזליי� יאוחסנו במיכלי� ייעודיי�.  �
יהיה לכיוו� הפו� משימושי� במערכות האוורור כיוו� פליטת האוויר  �  רעש וריחות

  רגישי� כגו� מגורי�.

 שימושי� נוספי�

שימושי� 
  נוספי� 

&מתקני ביו
  גז

  אפשרי בכל סוגי השלוחות.

תיירות 
  חקלאית

בעיקר בעופות מי� ולולי� אורגניי�, אול� יש פוטנציאל עבור כל סוגי 
  דוגמה למרכז מבקרי� מובאית בכרטיס נפרד. השלוחות.
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  האורוו
  302  מספר כרטיס

 ומבני� נלווי�מקורה  מבנה
לשיכו�, לגידול ולטיפול  י�המיועד

  בסוסי�.
  

  

  חוקי� תקנות ואישורי� שוני�

אישורי� 
  נדרשי�

  .נדרשת תאימות לתכנית תקפה  מפורטתתכנית 

  .נדרש  היתר בנייה

  .נדרש  רישוי עסקי�

חוקי� 
ותקנות 

  רלוונטיי�

  .1994) הגנה על בעלי חיי�(חוק צער בעלי חיי� 
 תקנות התכנו� והבניה.

 מיקו� ומרחקי הצבה מינימליי�

הנחיות 
  מיקו�

  בשטח בנוי
 .בשטח המבונה או צמוד דופ� לשטח המבונה אורוות תותרנה

  צמוד דופ�

  שטח פתוח
בכפו$ להוראות תכנית מפורטת,  תותר הקמת אורוות בשטח הפתוח

 המביאה בחשבו� שיקולי� וטרינריי�, נופיי� וסביבתיי�.

מרחקי 
הצבה 

מינימליי� 
משימושי� 

  אחרי�

מגורי�, תיירות מ
  ומבני ציבור

לא תותר הקמת אורווה לגידול סוסי� בצמוד לבית  .לפחות טרמ 20
  מגורי� או כחלק ממנו.

  .רבייה וטיפוח (קל, כבד והודי�) ,מדגריות ,מלולי הסגרטר מ 100  לולי�מ

חקלאיי� ממבני� 
 אחרי�

 ; טרמ 12 &; מבתי צמיחה טרמ 4.0 –מרפת/ דיר 

 מימדי�

תכסית 
  קרקע

 .משטח מגרש במרק� בנוי 50%עד 

  גודל מבנה
לסוס מקסימו�. מבנה גדול יותר ברוטו מ"ר  35 עד מבנה האורווה יתוכנ� לפי מפתח של

  ממפתח זה יותר רק בהתא� לקיומ� של נסיבות מיוחדות. 

  גובה המבנה
בנקודה הגבוהה  טרמ 8.0עד .בנקודה הנמוכה ביותר טרמ 2.5 &גובה האורווה לא יפחת מ

 .ניצול קומת גלריה לאחסו�) (מאפשר
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 מרכיבי� פיסיי� ותפקודיי�

מרכיבי 
  המבנה

תאי� לסוסי�, פרוזדור מרכזי, אזורי אחסו� ועמדות לטיפול ורחיצה אורווה הכוללת 
 .של הסוסי�

  .מ' בנקודה הגבוהה 8.0, בגובה של עד סככה לאחסו� מזו� גס &מתב� 

  אזור לפעילות היומיומית של הסוסי�.   & מכלאות ואזורי מרעה

  .מגרשי אימו� ורכיבה
ווה חלק ממבנה האורווה המה ,מקלחות ושירותי� ,, משרד, חדר ציודחדר תצוגה

  לשימוש העובדי� במקו�. 

  תשתיות

  .כולל רכב כיבוי אש &יש לתכנ� נגישות לרכב כבד  נגישות לרכב

ת ותאורה מלאכותית. ימומל* לספק לסוסי� שילוב של תאורה טבע  תאורה
  .מ' לפחות 2.5המנורות חייבות להיות בגובה 

בקרת מזג 
  אוויר

  י�.מומל* להתקי� מאווררי תקרה יעיל

מתקני רחצה לביוב נדרש  .באיכות של מי שתייהנדרש חיבור למי�   מי� וביוב
  לסוסי�, עמדת ניקוי לציוד, חדרי כביסה, שירותי� ומקלחות.

לחשמל עבור מכשירי תאורה, אוורור תספורת לסוס, נדרשי� שקעי כוח   קווי חשמל
  .ולשימוש עובדי המקו� ,מקרר לאחסנת תרופות

  הנחיות בינוי ועיצוב

  הנחיות בינוי

  אורווה

  לצרכי ניקוז. 6%&2בשיפוע של יתוכננו תאי הסוסי�  •

  גודל תא הסוסי�: •

• 2.5X2.5 לסוסי� זעירי� ופוני טרמ.  

• 3X3 לסייחי� טרמ.  

• 4X4 נקבות וסוסי� מסורסי� &לסוסי� בוגרי� טרמ.  

• 4&4.5X4&4.5 ולנקבות ע� סייחי�לסוסי� מרביעי� טר מ.  

  טר.מ 5מלי: ירוחב מסדרו� מינ •

רצפה על מנת מפלס לפחות מטר מ 1.5יש להתקי� חלונות בגובה  •
  .לאפשר חדירה של אור טבעי

  מתב�
, יש למק� את המתב� בסמו� לאורווה א� במרחק בטיחותי מהאורווה

   התלקחות.ת סכנ תעילמנמ',  10&שלא יפחת מ
  בכרטיס מבנה נפרד. –מפרט המתב� 

  .מ' לסוס 3.5X6.0 & מפתח לתכנו� שטח מכלאה  מכלאות
  מ' לסוסי� מרביעי�. 2.0 &לסוסות  1.5גובה הגדרות יהיה 

  ק"מ. 2.2X2.2 &נדרש שטח של כסוסי�  5&מרעה המיועד לל  שטחי מרעה

  הטבעית.יש לתכנ� את מבנה האורווה בצורה ומחומרי� המשתלבי� בסביבה   הנחיות נופיות

 הנחיות סביבתיות

מטרדי� 
פוטנציאליי� 

  ופתרונות
 בהתא� להנחיות שייקבעו בהיתר הבניה.  פינוי זבל

 שימושי� נוספי�

שימושי� 
  נוספי� 

 ייתכ� שילוב מרכז מבקרי�, כמפורט בכרטיס נפרד.  

  כיתת הדרכה / לימוד / חדר תצוגה.  
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  דיר צא�
  

  303  מספר כרטיס

המיועדי� לשיכו�, גידול, מכלול מבני� 
  פיטו� וחליבת צא� (עיזי� וכבשי�)

  

  חוקי� תקנות ואישורי� שוני�

אישורי� 
  נדרשי�

  .נדרשת תאימות לתכנית תקפה  תכנית מפורטת

  .נדרש  היתר בנייה

  .נדרש  רישוי עסקי�

חוקי� 
ותקנות 

  רלוונטיי�

  תקנות התכנו� והבניה.
תכנו� משק החלב  , חוק1984&הניקיו� התשמ"ד שמירת, חוק 1959&חוק המי� התשי"ט

 בעלי מחלות פקודת, 1994) הגנה על בעלי חיי�(חוק צער בעלי חיי� , 2011 &התשע"א
, הובלת 1989&תקנות מחלות בעלי חיי� (ביעור מחלת הברוצלוזיס בצא�), תשמ"טחיי�, 

המספוא בע"ח, הזרעה מלאכותית, סימו� צא�, בריכת טבילה ומתקני ריסוס, (חוק 
 בתהלי� חקיקה). &והמרעה 

 מיקו� ומרחקי הצבה מינימליי� 

הנחיות 
  מיקו�

  בשטח בנוי
 .דירי� יותרו בשטח המבונה או צמוד דופ� לשטח המבונה

  צמוד דופ�

 על פי תכנית. בשטח הפתוח על מתקניו דיר הקמתתותר   שטח פתוח

מרחקי 
הצבה 

מינימליי� 
משימושי� 

  אחרי�

תיירות ומבני מגורי�, מ
  ציבור

  ממבנה שיכו� בעלי החיי� וממכו� חליבה. טרמ 30

 טר.מ 5.0  מגבול דר� ותעלות

 טר.מ 3.0  מגבול חלקה שכנה

מלולי הסגר, מדגריות, 
  לולי רביה וטיפוח

 טר.מ 100

ממבני משק אחרי� 
  (רפת, דיר, אורווה)

 טר.מ 4.0

 טר.מ 12 מבתי צמיחה
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 מימדי�

 .מגרש במרק� בנוי משטח 50%עד   תכסית קרקע

  גודל מבנה

  בנהלי משרד החקלאות ופיתוח הכפר. קריטריוני�הלפי טבלת 
  פיתוח הדיר למגדל חדש יעשה בשלביות.  –מגדל חדש 

ראש. גודל סככות הגידול ייחשב לפי מספר  100הדיר מינימלי יחושב לגודל עדר חדש של 
ראש החישוב הינו לפי מספר הראשי�  200ראש. מעל  200עד  2הראשי� הקיי� כפול 

  בפועל. 
 100מ"ר נוספי� לכל  10אמהות. מעבר לכ�  400מ"ר לעדר של עד  80עד  & סככת כלי�

  ראש.

  גובה המבנה
 בנקודה הגבוהה. מטר 6.60גובה סככת גידול:  &
 מטר בנקודה הגבוהה. 8.0עד גובה מתב�:  &
 בהתא� להנחיות הועדה לתכנו�מחס�: משרד + גובה  &

  מרכיבי� פיסיי� ותפקודיי�

מרכיבי 
  המבנה

: סככות גידול לאימהות/ פיטו�/ מינקת (גידול יונקי�)/ מדור חולי�/ מדור סככות
  זכרי� (מרביעי�):

/גדיי� הנולדי� מ"ר לראש (כולל פעילות פיטו� טלאי� 5: עד סככת גידול �
 .)בעדר

 2עד  &בדיר מסוג מפטמה ללא עדר אמהות סככת לפיטו� טלאי� או גדיי�:  �
 מ"ר לראש טלה/גדי מפוט�.

ק"ג לראש (כבשה/עז בוגרת) חציר וקש מאוחס�  650: לאחסו� של עד מתב� �
 .מ"ר לראש 1לשנה. שטח המתב� עד  בחבילות

עד  (עגלה, טרקטור, שופל מעמיס, בובקאט וכו'): לאחסו� ציוד סככה חקלאית �
 . ראש 100מ"ר נוספי� לכל  10מעבר לכ�  ראש אמהות. 400, לעדר עד מ"ר 80

  .(כבשה/עז בוגרת) מ"ר לראש 2עד : ומתב� משטח עבודה, מרכז מזו� מקורה

  (תרופות, אבקת חלב, ויטמיני�, מזרקי� וכו') מ"ר 20: עד מחס�

מ"ר  5מעבר לכ� ראש.  400לעדרי� עד  מ"ר 30: עד חדר שירות (בשטח בנוי בלבד)
  ). פינת מטבח, משרדשירותי�, מקלחת,  כולל( .ראש 100נוספי� לכל 

  : ), בשטח בנוי בלבדמכו� חליבה (בדיר צא� לחלב
  ראש. 100מ"ר לכל  10מ"ר. ועוד  110 &ראש  500עד 

מתקני� 
  נלווי�

  :: אור� אבוס לראשאבוס
  .ס"מ 40&35: כבשי� &
 .ס"מ 35&30 :עיזי� &

מינימו�, לאור� האבוס. הפרש גבהי� עד  מ' 1משטח בטו� ברוחב  :(מומל*) מדר� רגל
  ס"מ מקרקע המרב*. 20&15

  ממספר הראשי� כבשי�/עיזי� בוגרות. 5%לפחות : סגר ראש תקני. ע2ל

  .מסלול הפרדה

  .רמפה להעמסה תקנית

  : לרוב דיגיטאלי, ע� כלוב ששומר להגנה מבריחה/פציעה של בע"ח.משקל

  מ"ר לראש. 4עד  & חצר קי* לאחזקת הצא� (לא חובה) :חצרות

מ', ובנוס$ מחיצות  6, רוחב מינימלי ראשי: פנימיי� וחיצוניי�. שער כניסה שערי�
  .מבנה הסככהושערי� בתו� 

לצקת בסיס של קורת בטו� מתחת  נית�מ' מינימו�.  2: היקפי, גדר רשת בגובה גידור
  חדירה של טורפי� בעזרת חפירה).מניעת ו למפלס הקרקע לצור� עיגו� הרשת
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מתקני� 
  נילווי�

  : בכניסה למשק, לחיטוי כלי רכב.בריכת טבילה

  תאי המלטה. 10 עד אימהות נדרשי� 100לכל  (לא חובה) :המלטהתאי 

שטחי� המשמשי� לאיחסו� ולהכנת מנות מזו� לצא�, כולל מתב� (סככה  :מרכז מזו�
   לאיחסו� חציר וקש), תאי� לאיחסו� סוגי מזו� ובורות לתחמי*.

: נפח האחסו� ייקבע בהתא� לצריכה הנדרשת (סילו) מיכלי� לאגירת מזונות מרוכזי�
על בסיס בטו�  – ימוקמו המיכלי� בסמו� למכו� החליבה. בעדרי החלב מילויולתדירות ה

  .יצוק

שעות *  24 & : במקרה שיש הפסקה באספקת המי�. צרי� שיספיק למיכלי מי� רזרביי�
ליטר לכבשה בוגרת בעדרי  30& ליטר לכבשה בוגרת בעדרי בשר ו 15 & (כצריכה של כבשה 

 למקרה חירו� מומל* מלאי הצללה. או תחתתחת סככת הגידול  מומל* למק�. חלב )
  שעות בהתא� לצריכה. 72&מי� שיספיק ל

בצד החיצוני של המבנה, ולא בתוכו, על מנת למנוע רטיבות מומל* : מוצללות, שקתות
ס"מ אור�  2 &ראש. "שוקת ארוכה"  20 &ל & . "שוקת סוס/ירוקה" תקלהבמקרה של 

  שטיפתה.לראש. על השוקת להיות מחוברת לצנרת הניקוז, לצור� 

מתק� מקובל להזנת טלאי� /גדיי� מומל* מאביס אחד ): self-feeder(מאביס עצמי 
  אור�  לטלה . ס"מ 10או  ראש 50לכל 

  מיכלי�: 3: עליו יונחו משטח בטו�
 .אשפה רגילה של המשק .1
 .שעות, לפי התק� 24&איחסו� זמני של פגרי� ל .2
הטמנה / כילוי מאושר (בהתא� לכיסוי הפגרי� עד לפינוי לאתר  &סיד כבוי  .3

  להנחיות השירותי� הוטרינריי� והמשרד להגנת הסביבה).

  .מערכת שטיפה וניקוז

מתקני� 
  אופציונאליי�

. (כולל מינקת אוטומטית) מומל* על רצפת בטו�, שטח לגידול יונקי� �
  דול על רפד.יאפשרות לטפחות או ג

  .מאווררי� �
  .ומעגל סגור מערכות אזעקה והתראה �
 .גדר חשמלית אלקטרונית �
  מערכת האבסה אוטומטית (חשמלית). �

מכו� חליבה 
(בדיר צא� 

 לחלב)

: כולל במות חליבה, ציוד חליבה, מסגרות כניסה חליבהלמבנה  �
 ויציאה, צנרת, רמפות, סגר (אופציונאלי), אבוס (אופציונאלי).

 25בגודל של , מקורה שיכולה לשמש ג� כחצר טיפולי� חצר המתנה �
 ראש חולבות בעדר. 100לכל מ"ר 

ממוק� בצמידות למכו� החליבה וקרוב לדר� הגישה  :מדור שירותי� �
  .להובלת החלב. מדור זה כולל: חדר למיכל החלב, חדר מכונות

  תשתיות

 נגישות לרכב

סכנה לבטיחת בני אד� יש לתכנ� את דרכי הגישה למבני� כ� שתימנע 
לא רכבי� בדרכי� פנימיות התנועת מומל* ש בע"ח ומבני� ותשתיות.

, ותאפשר בהילו� אחורי. רצוי שדר� הגישה תקי$ את מבני המשק
 תנועה זורמת, רציפה וכניסה חופשית למשאיות / כלי רכב גדולי�.

  ניקוז
הדיר יהיה מוג� מפני כניסה של נגר עילי לתוכו באמצעות סוללה או 

לעבר מערכת תעלה שתמוק� במעלה הדיר, ושתפנה את מי הנגר העילי 
  .או חומרי מזו� הניקוז הטבעית, בלי שיבואו במגע ע� זבל

  ביוב

שפכי� סניטריי� ינוקזו ישירות אל קו הביוב הסמו� ביותר. בהיעדר 
מערכת ביוב סמוכה, ייבנה בור אטו� מבטו�/פלסטיק לאיגו� השפכי�. 

. ובצנרת סגורהכל מערכת הובלת השפכי� תהיה אטומה לחילחול 
, ינוקזו אל מפריד מוצקי� ובור טבילה, א� ישנ� החליבה מערכתשפכי 
 סטטי.
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  הנחיות בינוי ועיצוב

הצבת המבנה 
  בשטח

מקסימלי  אור� (שיפוע מל* להציב את המבני� במקביל לשיפוע הקרקע הקיימתומ
  .יש להבטיח מניעת ניקוז מי נגר לתו� הדיר ).5%עד  & מומל* 

  לפחות טרמ 5.0מרחק בי� מבני�: 

מזרח או מזרח. &כיוו� הצבה: במבנה דיר ע� חצר אחת, רצוי שהחצר תפנה לכיוו� דרו�
דרו� והחצרות למזרח & בדג� ע� שתי חצרות רצוי שציר האור� יפנה לכיוו� צפו�
  ולמערב בכל מקרה הכיוו� הסופי ייעשה בהתא� לתנאי השטח.

  הנחיות בינוי

סככת 
  הגידול

תאפשר חלוקה  של העדר לקבוצות  בהתא� תכנו� סככת הגידול  �
ע"י מחיצות הפרדה מודולריות מותאמות לבע"ח  לצרכי� המשתני�

  (שאינ� מסכנות בע"ח).
את סגירת הקירות אפשר בשל רגישות הצא� לרוחות ולרטיבות יש ל �

  .ע"י וילו� או רפפות (לא סגירה קבועה) רוחלהפוני� לגש� ו
מתאימה בגובה  גדר רשתאמצעות יש למג� את הדיר מפני חיות טר$ ב �

  .מ' לפחות 2
, מפני הקרקע ס"מ מהסביבה הקרובה 30&20 & מבנה הדיר יוגבה ב �

  .למניעת חלחול מי� וכניסת מי נגר עילי, הטבעית
(שיפוע  3%&2שיפועי�: שיפוע אור� מומל* בסככת הגידול ובחצרות:  �

  .)5%עד  & אור� מקסימלי 
  .וימנעו חלחולרצפת החצר והמעברי� יהיו מיוצבות  �
מרזבי� ומזחלות: יש להתקי� מרזבי� ומזחלות שיאפשרו את ניקוז  �

, ויחוברו למערכת ניקוז סגורה הגגות וימנעו מגע בי� המי� לבי� הזבל
  במשק , על מנת למנוע שלוליות מי�, כניסת בע"ח, זבובי� ויתושי�.

  מכו� חליבה

 36עד  30 &ס"מ, רוחב לעז 40עד  35 & : רוחב לכבשהבמת החליבה �
שאינו מסכ� בע"ח, ללא פינות חדות.  &(ע8ל) ראש תקני סגרס"מ. 

פתוח:  של כל הקבוצה ושל פרט אחד. מידות: מאפשר סגירה ושחרור
&9.5סגור: . כשפתוח מאפשר כניסה ג� ע� קרניי�. ס"מ לפחות 16.5
: מומלצות ותק� אבוס למזו� מרוכז מידותמ בו במכו�אבוס: ס"מ.  10

ס"מ, גובה תחתית  40): קורת האבוסוס מבמת הכבשי� (גובה האב
ס"מ, הרוחב בתחתית במקו� הצר:  25&20האבוס מבמת הכבשי�: 

 ס"מ. 30ס"מ, הרוחב בחלק העליו� במקו� הרחב  20
 מעברכאשר המכו� מוגבה מעל פני הקרקע תבוצע עליית הצא� ב �

 20ע� מדרגות או פסי רוחב כל  30%משופע מחוספס בשיפוע  עד 
 ס"מ. 5&4ס"מ, וברוחב  3&2ס"מ, בגובה 

מפלס  & נמו� הוא מפלס החולב והגבוההבמכו� יותקנו שני מפלסי�:  �
המכו� צרי�  ס"מ. 90בי� גובה המפלסי�  המומל* הצא�. ההפרש

 תחליב(רצוי שמש� מש� החליבה יצומצ� למינימו� להיות בנוי כ� ש
מתק� הפרדה  יש להתקי� &ביוב .)שעתיי� וחצילא יעלה על העדר  

פסיבי למוצקי� ביציאה מהמכו�. מי השפכי� יופנו לביוב המרכזי או 
  לבורות חימצו� לפי הנחיית משרד הבריאות ואיכות הסביבה.

  לכל סככות בעלי החיי�:
 .גלישת זבל למניעתקורות בטו� מסביב לחצר,  &
  ס"מ מעל רצפת הסככה עצמה. 20קורת בטו� בגובה מינימלי של  &

  נופיותהנחיות 
נטיעת עצי�: באיזורי� רגישי� נופית תתוכנ� נטיעת עצי� בהתא� לסביבת האתר, 

  ובתיאו� ע� המשרד להגנת הסביבה.
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 הנחיות סביבתיות

מטרדי� 
 פוטנציאליי�

  ופתרונות

פסולת 
  מוצקה

לפיזור במועדי� המתאימי� (לא בעונת הגשמי�)  תעשההזבל הוצאת 
. )קומפוסטציה(לאתרי� המיועדי� לכ� והטמעה בשדות החקלאיי�  או

מצבור זבל. המצבור ב כאשר אי� מקו� ייעודי עבור הזבל, נעשה שימוש
וממכו� החליבה. הזבל יאגר על  , מסככות הגידוליהיה מרוחק ממגורי�

, אשר יבטיח מניעת חלחול מי� ונגירת תשטיפי�. בטו� מקורה משטח
 מ"ק לראש מבוגר. 0.33הנפח הצפוי הוא 

  פסדי�
הפגרי� יטופלו בהתא� לתקנות השירותי� הווטרינריי� והמשרד 

  .להגנת הסביבה

 שימושי� נוספי�

שימושי� 
  נוספי� 

תיירות 
חקלאית 
  כפרית

, ככל שיידרשו, מפורטי� בכרטיס מבנה מרכז מבקרי�מחלבה  או 
  נפרד.
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  רפת חלב
  

  304  מספר כרטיס

 ,מכלול מבני� המיועדי� לשיכו�
לגידול לפיטו� ולחליבת פרות, משולב 

  בגידול עגלי�.

  

  חוקי� תקנות ואישורי� שוני�

אישורי� 
  נדרשי�

  .נדרשת תאימות לתכנית תקפה  תכנית מפורטת

   .נדרש  היתר בנייה

  .נדרש  רישוי עסקי�

  אישורי� נוספי�
, מכסת אישור לעסוק בבע"ח מטע� מינהל השירותי� הוטרינריי�

  חלב.
חוקי� 
ותקנות 

  רלוונטיי�

  , 1959&חוק המי� התשי"ט
  , 1984& חוק לשמירת הניקיו� התשמ"ד

 תקנות התכנו� והבניה.

 מיקו� ומרחקי הצבה מינימליי�

הנחיות 
  מיקו�

  בשטח בנוי
 .יותרו בשטח המבונה או צמוד דופ� לשטח המבונה רפתות

  צמוד דופ�

 על פי תכנית. בשטח הפתוח רפת הקמתתותר   שטח פתוח

מרחקי 
הצבה 

מינימליי� 
משימושי� 

   אחרי�

מגורי�, תיירות ומבני מ
  ציבור

טר. ברפת קיימת או ביישוב חקלאי בו קיימי� מ 50לפחות 
 10&משקי רפת נוספי� סמוכי�, נית� להקטי� את המרחק ל

  מטר.

  טר.מ 5  מגבול דר� ותעלות

 טר.מ 3  מגבול חלקה שכנה

מדגריות, מלולי הסגר, 
  לולי רביה וטיפוח

 טר.מ 300

ממבני משק אחרי� 
  (רפת, דיר, אורווה)

  טר.מ 12

 מטר. 12 מבתי צמיחה
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 מימדי�

 50%עד   תכסית קרקע

  בנהלי משרד החקלאות ופיתוח הכפר. קריטריוני�הלפי טבלת   גודל מבנה

  מטר. 13הגבוהה בנקודה  פרותגובה מקסימלי במבנה לשיכו�   גובה המבנה

 מרכיבי� פיסיי� ותפקודיי�

  מרכיבי המבנה

 מכו� חליבה

עמדות חליבה בנויות על רצפת בטו�, מקו�  מכו� חליבה יכלול: .1
 ,מקו� לאחסו� לציוד מכני וחלקי חילו$ ,לקירור ואחסו� החלב

  .מקו� אחסו� נפרד בטיחותי ומוג� של תרופות וכימיקלי�
גודל  החליבה הגדולה ביותר.בהתא� לגודל קבוצת  &חצר המתנה  .2

 מ"ר לפרה. 2החצר יהיה לפי 
פירוט  –היק$ השטח למכו� החליבה, חצר ההמתנה ומבני השירות  .3

 בטבלת הקריטריוני�.

  סככת שיכו�

סככות המשמשות להחזקת בקר למנוחה, האבסה, השקיה וכו'. 
  הסככות כוללות:

  חצרות רביצה: .4
   .מ"ר 30&22 :שטח שיכו� לפרה &
  .מ"ר 18 :שיכו� לעגלהשטח  &
 .מ"ר 10  :לעגל שטח שיכו� &

 מהפרות בעדר. 10%מ"ר לפרה בחצר עבור  6 &חצר טיפולי�  .5
שטח מצומצ� בהתא� להיק$ ההמלטה המיועד לעגלי�/  –יונקיה  .6

 מ"ר לחולבת).  10עגלות מיניקי� (
מ"ר  36לצור� קבלת המלצת המשרד יחושב שטח כולל לפי  .7

    לחולבת.
חצר קיצית 

  (אופציה)
בעונת הקי* המשמשת שיכו� הפרות, ק ממקורה המהווה חל לאחצר 
  בספטמבר) 30באפריל עד  1( בלבד

מרכז מזו� 
  (אופציה)

  בהתא� לכרטיס מבנה נפרד.

מתב� 
  (אופציה)

  מ"ר לחולבת. 3בהתא� לכרטיס מבנה נפרד. 

שטח 
לאצירה או 
טיפול בזבל 

  יבש

המשמש לאצירה/ ע� דפנות מוגבהי�  בטו� מקורה או בורמשטח 
אחסו�/עיבוד של זבל יבש שפונה מהחצרות/שהופרד במפרדה או כל 

מ"ר  5זבל אחר שאינו נמצא בחצר הרפת. הגודל המומל* למשטח הוא 
  לפרה נורמטיבית. 

  משרד
נמצאת במרחק של יותר הבכל רפת מטבחו� שרותי� ומקלחת.  ,משרד

להתקי� בית שימוש ומקלחת עבור  מ' מבתי מגורי�, חייבי� 30 &מ
  העובדי�.

  מתקני� נלווי�

בריכת חיטוי 
 גלגלי רכב  

יש להסדיר בריכת טבילה בחומר חיטוי לגלגלי רכב הנכנס או יוצא 
  בהתא� לדרישות השירותי� הווטרינריי�. הישובמ

מיכלי צינו� 
 ואחסו�

אלה כל רפת צריכה להיות מצוידת בכלי צינו� ואחסו� חלב. כלי� 
  שעות לפחות. 72&ל חייבי� להבטיח קירור חלב

  תשתיות
 נגישות לרכב

דרכי הגישה לרפת והדרכי� בתו� שטחי הרפת יהיו סלולות ועבירות 
ללא קושי בכל ימות השנה ולא יהיו דרכי� ללא מוצא, למניעת נסיעה 

 בהילו� אחורי.
    הרפת תגודר בהתא� להנחיות השירותי� הווטרינריי�.  גידור
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  תשתיות

  אור ואיוורור

בכל שעות  מתאימהכל מבני הרפת צריכי� להיות מוארי� במידה  �
, בהתא� להמלצות היממה על ידי אור יו� או תאורה מלאכותית

  .המקצועיות
  הרפת ובית� החליבה צריכי� להיות מאווררי� במידה מספקת. �

  ביוב

כל השפכי� והתשטיפי� מהרפת, מחצרותיה ומהמתקני� הנלווי�  �
אליה, כולל המחלוב, משטחי אצירת הזבל, מרכז המזו� 
והמשטחי� לשטיפת ציוד, ינוקזו, דר� מוצאי� מבוקרי�, אל 
מערכת הביוב או אל מערכת טיפול/סילוק אחרת, המאושרת ע"י 

  המשרד לאיה"ס. 
טיפול, שיביא את &� קד�החיבור למערכת הביוב יהיה דר� מתק �

 השפכי� לאיכות הנדרשת ע"י מפעיל מערכת הביוב.

  ניקוז

מניעת מגע בי� מי גש� נקיי� לזבל, מניעת חלחול של מי� שבאו  �
  במגע ע� זבל, קליטה וטיפול בכל המי� שבאו במגע ע� זבל.

ברפתות בה� מי נגר עילי שוטפי� את החצרות, תיבנה במעלה שטח  �
תעלה להטיית מי הנגר העילי אל מערכת הניקוז הרפת סוללה או 

  הטבעית, לפני שהזדהמו במגע ע� זבל.
כל מי הגש� שיורדי� על האזורי� הבלתי מקורי� של החצר, של  �

משטח אצירת הזבל או של כל אזור ברפת בו עשוי להימצא זבל, 
  צריכי� להיקלט במערכת המטפלת בשפכי�. 

לאור� הגגות ויופנו את המי� מי הגשמי� ייקלטו במזחלות שיותקנו  �
דר� מרזבי� אל מחו* לשטחי הרפת. רצפות הרפת תהיינה שטוחות 

  ומשופעות כדי לאפשר ניקוז מהיר ויעיל.
במקומות הנמוכי� ביותר של השטחי� המשופעי� תמצאנה תעלות  �

ניקוז לאיסו$ והרחקת מי� וזבל המתנקזי� מחצרות הרפת 
 והפניית� למתק� הפרדה ו/או אגירה.

  הנחיות בינוי ועיצוב

הצבת המבנה 
  בשטח

מומל* להציב את המבנה לפי כיוו� הרוח השלטת, כאשר הצד הרחב של המבנה יפנה 
  .לכיוו� הרוח

  הנחיות בינוי
סככת 
  הגידול

במבנה לאכסו� בקר יש לשמור על תנאי� מתאימי� של טמפרטורת  �
הרעילי� הסביבה, מהירות האוויר, הלחות היחסית, רמות הגזי� 

והאבק וכ� תנאי� אטמוספריי� אחרי�, כדי שלא להשפיע באופ� 
  שלילי על בריאות בעלי החיי� ורווחת�.

רחבי� דיי� כדי לאפשר תנועה חופשית ללא  יהיומעברי� ודלתות  �
 סכנת פציעה. יש להימנע מיצירת פינות ובליטות חדות.

על  מותקנתמוצללת. רצוי שהשוקת תהיה וחייבת להיות השוקת   �
משטח בטו�, והשטח עליו עומדות הפרות בעת השתייה יהיה מרוצ$ 

כמו כ� רצוי שהשוקת תהיה צרה וניתנת לניקוי בקלות. אור�  בבטו�.
 מ' לפרה. 0.3&0.2השוקת יהיה 

חלוקת כל סוגי המספוא תעשה רק באבוסי� ובמשטחי הבטו�  &אבוס  �
יאוחסנו לא  האבוסי� צרכי� להיות מוצלי�. המיועדי� להאבסה.

 העלולי� לגרו� להשפעות בלתי רצויות בחלב. מרכיבי מספוא
 .לצור� איסו$ זבל מחצרות &תעלת איסו$ זבל  �
, ס"מ 30השיכו� בגובה של  מעקה בטו� מסביב לחצר &צרה אמעקה מ �

 שנועד למנוע גלישה של זבל ותשטיפי� מהחצר אל הסביבה.
בדיקות  שיאפשרו או תא טיפולי� סידורי קשירה לבקרהחצר תכלול  �

 חודשי�. 3וחיסוני� וטרינריי�, המתאי� לראשי הבקר מעל גיל 
לשיפור ממשק הצינו�, והקלת עומס  רצוי שהרפת תכלול מתקני צינו� �

  .החו�
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 " הנחיות בינוי 
  המש�

  מכו� חליבה

  בנויות על רצפת בטו�.יהיו עמדות חליבה  �
העמדות  ברז מי� באיכות מי שתייה בקרבתבמכו� החליבה יותק�  �

  לניקוי� וניקוי העטי� והציוד.
  בר לביוב.וחמכו� החליבה י �
 .מקו� אחסו� נפרד לאחסו� בטיחותי ומוג� של תרופות וכימיקלי� �
כיור אחד לפחות, המחובר אל נקז הרפת  ע� &חדר לציוד חליבה  �

  ותהיה בו אספקת מי� באיכות מי שתייה, קרי� וחמי�.

משטח 
  לאצירת זבל

למניעת זרימה של נגר עילי (מי גש� הזורמי� מעקה או סוללה  �
  במורד) דר� מצבור הזבל.

  .רצפת בטו� או סככה �
  .מעקה מאצרה מסביב �
 ניקוז תשטיפי� למערכת הטיפול בשפכי הרפת. �
  הרצפה ודפנות המאצרה יהיו יצוקי� מבטו�. �
נפח האצירה יהיה בהתא� לכמויות המצטברות של זבל רטוב (מספר  �

  הפינוי המתוכננת.הפרות) ותדירות 
למאצרה לא נדרש מוצא לניקוז תשטיפי�. במידה וקיי� מוצא ניקוז,  �

 הוא יופנה לעבר המערכת לטיפול בשפכי הרפת.
  משטח המאצרה יהיה מקורה. �

  חצרות

   .שטחי השיכו� (החצרות) יהיו מקורי� באופ� נרחב ככל האפשר �
  .מבטו�שיכו� שאינ� מקורי�, תהיה יצוקה ההרצפה של שטחי  �
וכל שטח ברפת בו מאוחס� זבל  בקר כל חצר ברפת, בה משוכני� בני �

א� ה� מקורי� או לא מקורי�, חייבי� להיות מוקפי�  בי�בקר, 
בצורה שתמנע  ,לפחות מסביב לחצרס"מ  30בגובה במעקה בטו� 

  גלישה של זבל ותשטיפי� החוצה. 
לות להיות באזור הכניסה ויציאה של כלי� מכניי� דפנות המעקה יכו �

  משופעות ("רמפה"). 

  חצר קי3

רצפת החצר תכוסה בבטו� למניעת חלחול תשטיפי� (למעט המקרי�  �
מרצפת  את הרפת פטורגאולוגית מאפשרת ל& הרגישות ההידרובה� 

ס"מ  25בטו�). שולי החצר יהיו מוגבהי� (מעקה מאצרה) בגובה 
 לפחות מפני שטח החצר (למניעת גלישה של זבל).

תגודר בגדר, שתמנע כניסת בקר לתוכה. הגדר תכלול, בקטע החצר  �
הגובל בשטח השיכו� הקבוע, שער/שערי כניסה ע� בריחי� הניתני� 

  לנעילה.

  גגות

גג של שטח שיכו� ברפת, המסוגל להפתח ולהסגר באמצעות  &גג נפתח 
 בדרישות הבאות:  יעמוד מנגנו� מיוחד

 הקטע הנפתח בגג יהיה עשוי מחומר קשיח.  .1
הגג נפתח ונסגר באופ� אוטומטי ע"י חייש� רגיש ללחות/גש�, כ�  .2

 .שיסגר מיד לפני שמתחיל לרדת גש�
  הגג מצויד ג� במנגנו� סגירה ידני למקרי תקלה. .3

  מרכז מזו�
לרפתות בה� יש מרכז מזו�  נדרשת השקעה בטיפול בתשטיפי�  �

 להסדיר את ניקוז�.הנוזליי� על מנת 
  מרכז מזו� מפורט בכרטיס מבנה נפרד.  �

  רצפות

הרצפות יהיו מחוספסות ע� חריצי� מתאימי�, בעלות ניקוז יעיל  �
נוחות, סבל או &לפינוי גללי� ושלוליות מי� ובנויות כ� שימנעו אי

 פציעות לבעלי החיי�. 
או ברצפה מחוררת, עליה�  טפחותבמקו� שנעשה שימוש ברצפת  �

להתאי� לגודל ולמשקל של בעלי החיי� המאוכסני� במבנה ולהבטיח 
  משטח יציב, מאוז� ונוקשה.
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  הנחיות נופיות

 צבע גג 

  
  לסביבת האתר.ותא� במקומות ע� רגישות נופית גבוהה, צבע הגג י

נטיעת 
  עצי� 

השירותי� תתוכנ� נטיעת עצי� בהתא� לסביבת האתר ובתיאו� ע� 
, וכל זאת מבלי לפגוע בדרישות לאיוורור הרפת בשל הוטרינריי�

  חסימת הרוח השלטת.

 הנחיות סביבתיות

מטרדי� 
 פוטנציאליי�

  ופתרונות

פסולת 
  מוצקה

אצירת זבל הבקר ועיבודו יתבצעו על גבי משטחי� מקורי� או אטומי� 
מערכת בפני חלחול לקרקע, הכוללי� סידורי� לניקוז התשטיפי� אל 

  הביוב (זהה לדרישה מחצרות).
  .יש להציג פיתרונות קצה לפסולת מוצקהבכל בקשה להיתר, 

פיזור באופ� עצמאי בשטחי המשק ע� או בלי עיבוד  .1
  .לקומפוסט

להובלה, אחסו�,  פינוי באמצעות קבל� מאושר (בעל רשיו� עסק .2
  עיבוד ושיווק זבל בע"ח).

3. .סילוק לאתר סילוק פסולת מורשה 

  פסדי�
בכל רפת יותק� מיכל מחומר קשיח, אטו� בפני  & מיכל פסדי� 

מכרסמי� וחרקי�, על משטח בטו� משופע הנית� לרחיצה וחיטוי או 
  .לפנות הגופות לאתרי� מתאימי� לפי הנחיות המנהל

 שימושי� נוספי�

שימושי� 
  נוספי� 

מרכז 
  מבקרי�

 נית� לשלב ברפת מרכז מבקרי�, המפורט בכרטיס מבנה נפרד. 

  בהתא� לכרטיס המבנה.  מחלבה
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  מפטמה
  

  306  מספר כרטיס

מכלול מבני� המיועדי� 
בקר  פיטו�ו לגידול
  לבשר.

  
  חוקי� תקנות ואישורי� שוני�

אישורי� 
  נדרשי�

  .נדרשת תאימות לתכנית תקפה  תכנית מפורטת

   .נדרש  היתר בנייה

  .נדרש  רישוי עסקי�

חוקי� 
ותקנות 

  רלוונטיי�

   , 1984&, חוק לשמירת הניקיו� התשמ"ד1959&חוק המי� התשי"ט
 תקנות התכנו� והבניה.

 מיקו� ומרחקי הצבה מינימליי�

הנחיות 
  מיקו�

  בשטח בנוי
 .יותרו בשטח המבונה או צמוד דופ� לשטח המבונה מפטמות

  צמוד דופ�

 , אלא על פי תכנית.בשטח הפתוח מפטמה הקמתתותר   שטח פתוח

מרחקי 
הצבה 

מינימליי� 
משימושי� 

  אחרי�

מגורי�, תיירות מ
  ומבני ציבור

טר. ברפת קיימת או ביישוב חקלאי בו קיימי� משקי מ 50לפחות 
& רפת או מבני מפטמות נוספי� סמוכי�, נית� להקטי� את המרחק ל

  מטר. 10

  טר.מ 5  מגבול דר� ותעלות

 טר.מ 3  מגבול חלקה שכנה
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מרחקי 
  הצבה 

מלולי הסגר, 
מדגריות, לולי 
  רביה וטיפוח

 טר.מ 300

ממבני משק 
אחרי� (רפת, דיר, 

  אורווה)
  טרמ 12

 טר.מ 12 מבתי צמיחה

 מימדי�

תכסית 
  קרקע

 המגרש. משטח 50%עד 

  גודל מבנה

  בנהלי משרד החקלאות ופיתוח הכפר. קריטריוני�הלפי טבלת 
  .מ"ר 10שטחי מחייה בסככת השיכו� לעגל יהיו 
  מ'. 12הסככה תיבנה בד"כ במפתח אחד של 

  פיתוח המפטמה למגדל חדש יעשה בשלביות בהתייעצות ע� מנהל המחוז.  –מגדל חדש 

 .9גבוהה: הנקודה בגובה מקסימלי   גובה המבנה

 מרכיבי� פיסיי� ותפקודיי�

מרכיבי 
  המבנה

  שיכו� מבנה
מחייבת גג להגנה מפני גש� ושמש, וכ� שקתות.  &סככת רביצה  .1

 לעגל. מ"ר 10גודל הסככה יחושב לפי 
  .טיפולי�אזור שקילה ע� שביל הולכה צר ותפס בקר ל .2

  
מ', המשמשת מצע למזו� הפטמי�, וכ� למעבר  5רצפת בטו� ברוחב 

  טרקטור ועגלה לחלוקת המזו�. 

  סככת האבסה
על העגלי�, ועל המזו� המחולק, שלא יתקלקל מגנה מפני גש� ושמש 

  ויירקב.

  שביל הובלה
מהווה חלק אינטגרלי של החצר, א� בעת סגירת דלתות משמש 

  להעברת הפטמי� אל סככת הטיפולי�. 

  להעברת העגלי� ולמניעת השתוללות.  חצר הכנסה

חצר קיצית 
  (אופציה)

בעונת הקי* המשמשת , עגלי�שיכו� הק ממקורה המהווה חל לאחצר 
  .באוקטובר) 15באפריל עד  1( בלבד

מרכז מזו� 
  (אופציה)

  מרכז מזו� מפורט בכרטיס מבנה נפרד.

מתב� 
  (אופציה)

  המתב� מפורט בכרטיס מבנה נפרד.

  משרד
נמצאת במרחק של ה מפטמהבכל מטבחו� שרותי� ומקלחת.  ,משרד

שימוש ומקלחת  מ' מבתי מגורי�, חייבי� להתקי� בית 30 &יותר מ
  עבור העובדי�.

  מהיק$ הבינוי למפטמה. 10%מ"ר, ולא יותר מ 200עד   מחס�

מתקני� 
  נלווי�

כלוב  ני שקילה, שערי ביניי� ומשטחי העמסה.זתפס בקר, מא �  מתקני�
  מאסיבי לטיפולי�.

   שקתות

יש חשיבות רבה לאפשר לעגלי� לשתות כל כמות מי� שירצו ללא  �
לאיכות גבוהה של המי�, לכ� יש להקפיד על הגבלה, וכ� לדאוג 

  מספר עקרונות:
  להתקי� מספר שקתות רב ככל שנית�. &
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מתקני� 
  נילווי�

  

 לאפשר גישה חופשית של העגלי� למי�. &
 לאפשר החלפה מהירה של המי�. &
 להתקי� גג להצללה מעל כל שוקת. &

המיקו� האידיאלי של השקתות הוא סמו� לאזור הרביצה, כאשר  �
השוקת היא מכיוו� האבוס בלבד. נית� למק� שקתות הגישה אל 

 ג� בהיק$ הגדרות א� יש לדאוג להצללה.
על השוקת להיות ממוקמת על גבי משטח בטו�. כמו כ� יש לבט�  �

 מסביב לאזור גישת העגלי� לשוקת.
בכדי למנוע הרטבת אזור הרביצה יש למנוע שתיה מתו� אזור  �

 חלד.&פלדת אלהרביצה באמצעות מיגו� מפח מגולוו� או 
יש לדאוג להתקנת פתח ניקוז לשוקת, מוג� מפני העגלי�, לכיוו�  �

 משטח הבטו�.
 השוקת נבנית לרוב מנירוסטה או ברזל מגולוו�. �
 מ' אור� לעגל. 0.3&0.2גודל השקתות:  �
במידה שמסופקי� לעגלי� מי גבינה, יש לתכנ� שקתות מיוחדות  �

  לכ� בנוס$ לשקתות הרגילות.

  תשתיות

 לרכב נגישות
דרכי הגישה למפטמה והדרכי� בתו� שטחי המפטמה יהיו סלולות 

ועבירות ללא קושי בכל ימות השנה ולא יהיו דרכי� ללא מוצא, למניעת 
 נסיעה בהילו� אחורי.

   המפטמה תגודר בהתא� להנחיות השירותי� הווטרינריי�.  גידור

  ביוב

דר� מוצאי� מחצרותיה ינוקזו, ו כל השפכי� והתשטיפי� מהמפטמה
מבוקרי�, אל מערכת הביוב או אל מערכת טיפול/סילוק אחרת, 

המאושרת ע"י המשרד לאיה"ס. החיבור למערכת הביוב יהיה דר� 
טיפול, שיביא את השפכי� לאיכות הנדרשת ע"י מפעיל &מתק� קד�

 מערכת הביוב.

  ניקוז

מניעת מגע בי� מי גש� נקיי� לזבל, מניעת חלחול של מי� שבאו  �
  במגע ע� זבל, קליטה וטיפול בכל המי� שבאו במגע ע� זבל.

במפטמות בה� מי נגר עילי שוטפי� את החצרות, תיבנה במעלה שטח  �
המפטמה סוללה או תעלה להטיית מי הנגר העילי אל מערכת הניקוז 

  הטבעית, לפני שהזדהמו במגע ע� זבל.
ל כל מי הגש� שיורדי� על האזורי� הבלתי מקורי� של החצר, ש �

משטח אצירת הזבל או של כל אזור במפטמה בו עשוי להימצא זבל, 
  צריכי� להיקלט במערכת המטפלת בשפכי�. 

מי הגשמי� ייקלטו במזחלות שיותקנו לאור� הגגות ויופנו את המי�  �
דר� מרזבי� אל מחו* לשטחי המפטמה. רצפות המפטמה תהיינה 

  שטוחות ומשופעות כדי לאפשר ניקוז מהיר ויעיל.
במקומות הנמוכי� ביותר של השטחי� המשופעי� תמצאנה תעלות  �

ניקוז לאיסו$ והרחקת מי� וזבל המתנקזי� מחצרות המפטמה 
 והפניית� למתק� הפרדה ו/או אגירה.
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  הנחיות בינוי ועיצוב

הצבת המבנה 
  בשטח

מומל* להציב את המבנה לפי כיוו� הרוח השלטת, כאשר הצד הרחב של המבנה יפנה 
  .הרוח לכיוו�

  הנחיות בינוי

סככת 
 הגידול

וחצרות 
  הרביצה

במבנה לאכסו� בקר יש לשמור על תנאי� מתאימי� של טמפרטורת  �
הסביבה, מהירות האוויר, הלחות היחסית, רמות הגזי� הרעילי� 
והאבק וכ� תנאי� אטמוספריי� אחרי�, כדי שלא להשפיע באופ� 

 שלילי על בריאות בעלי החיי� ורווחת�.
  לשאו$ לקירוי מרבי של שטחי המחייה של העגלי�.יש  �
מעברי� ודלתות צריכי� להיות רחבי� דיי� כדי לאפשר תנועה  �

 חופשית ללא סכנת פציעה. יש להימנע מיצירת פינות ובליטות חדות.
חלוקת כל סוגי המספוא תעשה רק באבוסי� ובמשטחי הבטו�  &אבוס  �

מדר� העגלי�  לי�.האבוסי� צרכי� להיות מוצ המיועדי� להאבסה.
לאור� פס האביסה ירוצ$ בבטו� המעובד לגמר מסורגל או גס או ע"י 

ס"מ מפני הבטו� תחצו* בי� המדר�  20חריצי�. חגורת בטו� בגובה 
 לאזור הרביצה.

 .לצור� איסו$ זבל מחצרות &תעלת איסו$ זבל  �
, ס"מ 30השיכו� בגובה של  מעקה בטו� מסביב לחצר &מעקה מעצרה  �

 מנוע גלישה של זבל ותשטיפי� מהחצר אל הסביבה.שנועד ל
בדיקות  שיאפשרו או תא טיפולי� סידורי קשירה לבקרהחצר תכלול  �

 חודשי�. 3וחיסוני� וטרינריי�, המתאי� לראשי הבקר מעל גיל 
לשיפור ממשק הצינו�, והקלת  תכלול מתקני צינו� מפטמהרצוי שה �

   .עומס החו�

משטח 
  לאצירת זבל

סוללה למניעת זרימה של נגר עילי (מי גש� הזורמי� מעקה או  �
  במורד) דר� מצבור הזבל.

  .רצפת בטו� או סככה �
  .מעקה מאצרה מסביב �
 .מפטמהניקוז תשטיפי� למערכת הטיפול בשפכי ה �
  הרצפה ודפנות המאצרה יהיו יצוקי� מבטו�. �
נפח האצירה יהיה בהתא� לכמויות המצטברות של זבל רטוב (מספר  �

  ותדירות הפינוי המתוכננת.הפרות) 
למאצרה לא נדרש מוצא לניקוז תשטיפי�. במידה וקיי� מוצא ניקוז,  �

  .מפטמההוא יופנה לעבר המערכת לטיפול בשפכי ה

  חצרות

 .שטחי השיכו� (החצרות) יהיו מקורי� באופ� נרחב ככל האפשר �
  .שיכו� שאינ� מקורי�, תהיה יצוקה מבטו�ההרצפה של שטחי  �
בו  מפטמהוכל שטח ב בקר , בה משוכני� בנימפטמהכל חצר ב �

א� ה� מקורי� או לא מקורי�, חייבי� להיות  בי�מאוחס� זבל בקר, 
בצורה  ,לפחות מסביב לחצרס"מ  20בגובה מוקפי� במעקה בטו� 

  שתמנע גלישה של זבל ותשטיפי� החוצה. 
באזור הכניסה ויציאה של כלי� מכניי� דפנות המעקה יכולות להיות  �

  שופעות ("רמפה"). מ

  חצר קי*

רצפת החצר תכוסה בבטו� למניעת חלחול תשטיפי� (למעט המקרי�  �
 מפטמהאת ה פטורגאולוגית מאפשרת ל& הרגישות ההידרובה� 

 25מרצפת בטו�). שולי החצר יהיו מוגבהי� (מעקה מאצרה) בגובה 
 ס"מ לפחות מפני שטח החצר (למניעת גלישה של זבל).

שתמנע כניסת בקר לתוכה. הגדר תכלול, בקטע  החצר תגודר בגדר, �
הגובל בשטח השיכו� הקבוע, שער/שערי כניסה ע� בריחי� הניתני� 

  לנעילה.
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  גגות

, המסוגל להפתח ולהסגר מפטמהגג של שטח שיכו� ב &גג נפתח 
כדי שההתיחסות אל אזור המקורה בגג נפתח,  באמצעות מנגנו� מיוחד.

מקורה (כלומר ללא הדרישה לרצפת תהיה דומה להתיחסות אל אזור 
 בטו� ולאיסו$ תשטיפי�) על הגג הנפתח לעמוד בדרישות הבאות: 

 הקטע הנפתח בגג יהיה עשוי מחומר קשיח.  .1
הגג נפתח ונסגר באופ� אוטומטי ע"י חייש� רגיש ללחות/גש�, כ�  .2

 .שיסגר מיד לפני שמתחיל לרדת גש�
  תקלה.הגג מצויד ג� במנגנו� סגירה ידני למקרי  .3

  

  מרכז מזו� מפורט בכרטיס מבנה נפרד.   מרכז מזו�

  רצפות

הרצפות יהיו מחוספסות ע� חריצי� מתאימי�, בעלות ניקוז יעיל  �
נוחות, סבל או & לפינוי גללי� ושלוליות מי� ובנויות כ� שימנעו אי

 פציעות לבעלי החיי�. 
או ברצפה מחוררת, עליה�  טפחותבמקו� שנעשה שימוש ברצפת  �

להתאי� לגודל ולמשקל של בעלי החיי� המאוכסני� במבנה ולהבטיח 
  משטח יציב, מאוז� ונוקשה.

  הנחיות נופיות

 צבע גג 
  

ותא� רגישות נופית גבוהה, צבע הגג ינצפות ובמקומות ע� ראוי ש �
  לסביבת האתר.

ובתיאו� ע� השירותי� תתוכנ� נטיעת עצי� בהתא� לסביבת האתר  �  נטיעת עצי� 
, וכל זאת מבלי לפגוע בדרישות לאיוורור בשל חסימת הוטרינריי�

  הרוח השלטת.

 הנחיות סביבתיות

מטרדי� 
 פוטנציאליי�

  ופתרונות

פסולת 
  מוצקה

אצירת זבל הבקר ועיבודו יתבצעו על גבי משטחי� מקורי� או אטומי� 
התשטיפי� אל מערכת בפני חלחול לקרקע, הכוללי� סידורי� לניקוז 

  הביוב (זהה לדרישה מחצרות).
  יש להציג פיתרונות קצה לפסולת מוצקה

פיזור באופ� עצמאי בשטחי המשק ע� או בלי עיבוד  .1
  .לקומפוסט

להובלה, אחסו�,  פינוי באמצעות קבל� מאושר (בעל רשיו� עסק .2
  עיבוד ושיווק זבל בע"ח).

3. .סילוק לאתר סילוק פסולת מורשה 

  פסדי�
יותק� מיכל מחומר קשיח, אטו� בפני  מפטמהבכל  &מיכל פסדי� 

מכרסמי� וחרקי�, על משטח בטו� משופע הנית� לרחיצה וחיטוי או 
  .לפנות הגופות לאתרי� מתאימי� לפי הנחיות המנהל

 שימושי� נוספי�

שימושי� 
  נוספי� 

 ל.ר.
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  מתקני� במרעה
  

  309  מספר כרטיס

ומתקני� מכלול מבני� 
ולהגנה שרות המיועדי� ל

שטחי� בוהבקר הצא� על 
   פתוחי�.

  
  חוקי� תקנות ואישורי� שוני�

אישורי� 
  נדרשי�

תכנית 
  מפורטת

  .נדרשת תאימות לתכנית תקפה

  .נדרש  היתר בנייה

רישוי 
  עסקי�

  .נדרשלא 

חוקי� 
ותקנות 

  רלוונטיי�

בקרקע חקלאית באזורי� תקנות התכנו� והבניה (פטור מהיתר לעבודה לצורכי מרעה 
 .(להל�:"חוק המרעה") 2001 &כפריי� ותנאיו), התשס"א

 מיקו� ומרחקי הצבה מינימליי�

  הנחיות מיקו�

  בשטח בנוי
 ל.ר.

  צמוד דופ�

  שטח פתוח
   עפ"י צור� מנומק, ובהתא� לתכנית מפורטת.  

 הצא� זקוק למג� בשטח, ועדרי חלב זקוקי� למתק� חליבה.

 מרחקי הצבה
  משימושי� אחרי�

  ל.ר.  

 מימדי�

 ל.ר.  תכסית קרקע

  בהתא� לקריטריוני� בנוהלי משרד החקלאות ופיתוח הכפר.  גודל מבנה

  גובה המבנה
בהתא� לכל מבנה, כמפורט בכרטיס נפרד ובהתא� לשיקולי תכנו� וחזות ובאופ� 

 שלא יבלוט בשטח.
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 מרכיבי� פיסיי� ותפקודיי�

מרכיבי 
   המבנה

  (כולל פתרו� למתק� חליבה נייד). עדרסככה ל �
  .מתב� �
 .מחס� �

מתקני� 
  נלווי�

בשטח בנוי וצמוד 
 דופ�

 ל.ר.

  תשתיות

  נגישות לרכב

   ביוב

  סביבה
 .מתקני� לסילוק פגרי�

 .מצבור לזבל

  הנחיות בינוי ועיצוב

הצבת המבנה 
  בשטח

העמדת המבנה תיעשה עפ"י צרכי� תפעוליי�, תו� התחשבות בתנאי השטח על מנת 
  לצמצ� פגיעות נופיות וסביבתיות. 

  

  הנחיות בינוי

  בהתא� לפרוט כרטיס המבנה  מתב�

  מ"ר 80מפולשת   טיפולי�סככת 

  מ"ר 20  מחס�

  מ"ר 150  מתב�

  המתקני� יותקנו בשטח בצורה שמופע� החזותי יהיה מינימלי.      הנחיות נופיות

 הנחיות סביבתיות

מטרדי� 
 פוטנציאליי�

  ופתרונות

פסולת 
   מוצקה

    פסדי�
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  חקלאות מי� 
  בריכות ומדגה אינטנסיבי לגידול דגי�

  308  מספר כרטיס

  בריכות ומתקני� המשמשי� לגידול דגי�

  

  חוקי� תקנות ואישורי� שוני�

אישורי� 
  נדרשי�

  .נדרשת תאימות לתכנית תקפה  מפורטתתכנית 

  .נדרש  היתר בנייה

  .נדרש  רישוי עסקי�

חוקי� 
ותקנות 

  רלוונטיי�

  .בריכות דגי� &1941 תקנות בריאות הע� (מלחמה במלריה),
 

 מיקו� ומרחקי הצבה מינימליי�

הנחיות 
  מיקו�

  .יותר בשטח המבונה או צמוד דופ� לשטח המבונה מדגה   בשטח בנוי
  צמוד דופ�  יש לשאו$ לצמידות דופ� מירבית לבינוי קיי�.

  שטח פתוח
בריכות עפר יכולות להיבנות על שטח חקלאי חפורות בקרקע בעומקי� 

 מ'. 10עד  1 &מ

מרחקי 
הצבה 

מינימליי� 
משימושי� 

  אחרי�

מגורי�, תיירות 
  ומבני ציבור

  ר.טמ 15.0

 טר.מ 6.0 אחרי�ממבני� 

 מימדי�

 עבור מבנה של מדגה מתועש. 50%עלה על תלא   תכסית קרקע

    בחינה פרטנית בתאו� ע� אג$ הדיג במשרד החקלאות. א� להיקפי הגידול.בהת  גודל מבנה
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 .(למעט מיכלי תערובת) בנקודה הגבוהה טרמ 6.60עד   גובה המבנה

 מרכיבי� פיסיי� ותפקודיי�

  מרכיבי המבנה
יכול לכלול בריכות עפר, בריכות בטו�, בריכות מפלסטיק, חממות, מחסני�, אתר מדגה 

בתי אריזה  ,בות, מרכז מזו�וסככת כלי�, חדרי קירור, מבנה לגנרטור, מיכלי תער
 ומשרדי�.

 ל.ר.   מתקני� נלווי�

  תשתיות
תשתית 
 חשמל

 כבלי חשמל באתר יהיו ע� בידוד ממי�.

  בינוי ועיצובהנחיות 

  הנחיות בינוי

  ניקוז
בריכות צריכות להיות מתוכננות כ� שיוכלו להתנקז במלוא�. בהתא� 

לכ� יש לתכנ�  את האתר כ� שהבריכות יהיו במפלס שיאפשר את 
  ניקוז� לנקודה הנמוכה בשטח.

  נגישות לרכב
יש לתכנ� את האתר כ� שתתאפשר נגישות רכב נוחה ובטוחה לכל 

  מקו�.
מתקני 
  אנרגיה

יש לשאו$ לרכז מתקני� המייצרי� אנרגיה ומתקני� הצורכי� אנרגיה 
  בסמיכות אחד לשני.

  יש לצמצ� את ההשפעה הנופית של מבני� על השטח הפתוח.   הנחיות נופיות

 הנחיות סביבתיות

מטרדי� 
פוטנציאליי� 

  ופתרונות

  מי מדגה
בהתא�  במי פלטהנחיות לטיפול  & יש להציג פתרונות לעודפי המי�
 .להנחיות המשרד להגנת הסביבה

  פסדי�
יש להציג אופ� טיפול בפסדי� בהתא� להנחיות המשרד להגנת 

  הסביבה.

  מטרדי רעש  
יש למק� מבני� כמו בתי קירור ומשאבות שעלולי� ליצור מטרדי רעש 

  רחוק ככל הנית� מבתי מגורי�, מבני ציבור, תיירות וכו'.

 שימושי� נוספי�

שימושי� 
  נוספי� 

תיירות 
 & חקלאית

 בריכת דייג
  ספורטיבי

מרכז בהתא� לתכנית מפורטת שתכלול הוראות בדבר בינוי כגו�: 
חדר קירור, מערכת חמצ�, שולחנות מיו�  ,מכירהמבקרי� ונקודת 

  שירותי�, סככת צל. ודוכ� למכירה
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  יקב
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יקב משפחתי במשק החקלאי הוא מבנה 
המשמש לייצור יי� ואחסנתו בחביות או 

מצומצ� יחסית, פעילותו  �בבקבוקי�. היק
בי� אלפי בקבוקי� בודדי� ועד ייצור של 

 עשרות אלפי�.

  

  

  חוקי� תקנות ואישורי� שוני�

אישורי� 
  נדרשי�

תכנית 
  מפורטת

  .נדרשת תאימות לתכנית תקפה

  .נדרש  היתר בנייה
  .נדרש  רישוי עסקי�

חוקי� 
ותקנות 

  רלוונטיי�
 תקנות התכנו� והבניה.

 מיקו� ומרחקי הצבה מינימליי�

הנחיות 
  מיקו�

בשטח או בשטח החקלאי הצמוד לה, בנחלה, בשטח חלקת המגורי�   בשטח בנוי
מבני משק. נית� להמלי* על מבנה משפחתי / זעיר ג� כחלק מהמבני� 

  צמוד דופ� החקלאיי� בכפו$ להוראות תכנו� ובניה.

  שטח פתוח

. מומל* למקמ� בשטח חקלאי פתוחיקב אי� להמלי* על מבני ככלל, 
בשטח הבנוי או בשטח צמוד דופ�, אלא א� אושרה תכנית שקבעה 

מפורשות את הכללי� למיקומ�, גודל� ועיצוב� של מבני יקב 
 ותכנית המתאר המחוזית. 35בהוראותיה בהתא� לתמ"א 

מרחקי 
הצבה 

מינימליי� 
משימושי� 

  אחרי�

מגורי�, מ
תיירות ומבני 

  ציבור
  מטר. 6.0עד 

ממבני� 
חקלאיי� 

 אחרי�
 מטר. 6.0עד 

 מימדי�

תכסית 
  קרקע

 מ"ר. 350שטח תכסית הקרקע לא יעלה על 

  גודל מבנה
 מ"ר, ייחשב מבנה חקלאי. 350מבנה יקב בשטח תכסית קרקע של עד  �
 מ"ר ייחשב מבנה תעשייתי.  350מבנה יקב בשטח תכסית קרקע העולה על  �
  שטח המבנה יכול לכלול מרכז מבקרי� וחנות ממכר כנגזר מתכנית. �

 טר מעל פני הקרקע, ועוד מרת$. מ 6.6עד   גובה המבנה
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 מרכיבי� פיסיי� ותפקודיי�

מרכיבי 
  המבנה

מבנה בשטח 
בנוי או צמוד 

 דופ�

קבלת הענבי� והפרדת הענבי� מהשזרה  & אזור קבלת ענבי�  �
  . אריזה ובקבוק.crusherבאמצעות  

איחסו� ענבי� או מי* הענבי� בזמ� תהלי� התסיסה.  & אול� מיכלי� �
איחסו� היי� בזמ� תהלי� השקיעה. באזור זה מומל* לתכנ� אול� 

  מ'. 6.00בגובה 
ו בקבוקי� בכלובי� שטח המיועד לאיחסו� חביות ו/א &אול� יישו�  �

 לתקופת היישו�. מומל* למיקו� חלקי במרת$, ככל שנית�.
 .איחסו� כלי�, קרטוני� בקבוקי� וכו' &מחס�  �
 לעובדי� ולמבקרי� ביקב, כולל שירותי נכי�. &שירותי� סניטריי�  �
לשימוש רב תכליתי. אפשר משרד בקומת  & משרדי� ומרחב מוג�  �

 גלריה.
י� המגיעי� מהכר�, העמסת תוצרת פריקת ענב & רחבה תפעולית  �

 גמורה.

מתקני� 
  נלווי�

 ציוד נדרש

בקבוקי�), מכלי  1000& חבית ל 1חביות ע* להצטיידות ראשונית (לפי 
ממספר הבקבוקי� המתוכנ�), מלגזה, מערכת למילוי  120%תסיסה (לפי 

בקבוקי�, מכונה להדבקת מדבקות, קרשר, פילטר, מפרדה, מכבש ידני, 
 מעבדה משאבה וציוד

  תשתיות
 כללי

השתלבות במערכות שפכי�, מי�, חשמל ותאורה, ניקוז וכו', ע� קווי� 
 הקרקע.& ומתקני� סמויי� בתת

 אקוסטיקה
נקיטת אמצעי� להפחתת רעש, כולל הפניית פתחי� ומחוללי רעש 

  .לכיווני� מתאימי�

  הנחיות בינוי ועיצוב

  הנחיות בינוי
משטחי 
  תפעול

בעסק יתבצעו על גבי משטחי תפעול. המשטחי� יהיו כל פעולות הייצור 
עמידי� בפני חלחול. המשטחי� יופרדו משאר שטחי העסק על ידי 

  תעלות ניקוז או צינורות שיובילו אל עבר המתק� לטיפול קד�.

  נופיותהנחיות 

  תנועת רכב
מיקו� כניסות בטיחותיות, דרכי גישה וחניות באופ� המצמצ� פגיעה 

  בנחלה ובנחלות גובלות. 

השתלבות 
  בנו$

הצנעת המבנה במגרש, ע"י צמידות למפלס קרקע קיי�, הפניית חזיתות 
לצמצו� העומס הנופי/חזותי, שימוש בחומרי� ובגווני� משתלבי�. 

  שימוש בצמחיה.

 הנחיות סביבתיות

מטרדי� 
 פוטנציאליי�

  ופתרונות

 .המשרד להגנת הסביבה הנחיותהנחיות טיפול בשפכי� לפי  ביוב

 אשפה
  ופסולת

  נקיו�.שמירה על השימוש במתקני� לצמצו� מטרדי ריח ו

 שימושי� נוספי�

שימושי� 
  נוספי� 

מרכז 
  מבקרי�

 ארוח לטעימה ומכירת יי� וסיור ביקב. אזור ייצוגי ע� אפשרות לתצפית
 כולל רחבת כניסה ייצוגית וחניות. על אול� המיכלי� או אזור היישו�.

  כמפורט בכרטיס מבנה נפרד.
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  בית בד
  

  402  מספר כרטיס

תו ואחסנשמ� זית, עיבודו לייצור  שמשמבנה המ
  בחביות או בבקבוקי�.

  
  בית בד בכרמי יוס$

  חוקי� תקנות ואישורי� שוני�

אישורי� 
  נדרשי�

תכנית 
  מפורטת

  .נדרשת תאימות לתכנית תקפה

  .נדרש  היתר בנייה

  .נדרש  רישוי עסקי�

חוקי� 
ותקנות 

  רלוונטיי�

  והתקנות מכוחו. 1961חוק מניעת מפגעי� התשכ"א 
 תקנות התכנו� והבניה.

 מיקו� ומרחקי הצבה מינימליי�

הנחיות 
  מיקו�

ובשטח או בשטח החקלאי הצמוד לה, בנחלה, בשטח חלקת המגורי�   בשטח בנוי
נית� להמלי* על מבנה משפחתי / בכפו$ לתכנית מפורטת. מבני משק, 

  צמוד דופ� זעיר ג� כחלק מהמבני� החקלאיי� בכפו$ להוראות תכנו� ובניה.

  .בשטח הפתוח תותר בנייה צמודת דופ� או במידת הצור� עפ"י תכנית  שטח פתוח

מרחקי 
הצבה 

מינימליי� 
משימושי� 

  אחרי�

מגורי�, 
תיירות ומבני 

  ציבור
  מטר. 6.0עד 

מבני� 
חקלאיי� 

 אחרי�
 מטר. 6.0עד 

 מימדי�

תכסית 
  קרקע

 מ"ר. 350עד 

  גודל מבנה

  מ"ר.  350טו� שמ�. גודל המבנה עד  500בית בד קט�: היק$ ייצור של עד  �
שייעודו תעשיה, מבני ימוקמו בשטח טו� שמ�  500&בתי בד בהיקפי ייצור הגבוהי� מ �

 משק וכד'.
  מרכז מבקרי� וחנות ממכר יכולי� להיות חלק מהמבנה הראשי. ראה כרטיס מבנה. �

 בנקודה הגבוהה ועוד מרת$. מ' 6.6עד   גובה המבנה
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 מרכיבי� פיסיי� ותפקודיי�

מרכיבי 
  המבנה

 מתק� לאצירת השמ� בתהלי� של כבישה קרה. ייצור שמ� זית

מתקני� 
  נלווי�

במידה שבית 
הבד משמש ג� 
כאתר עיבוד 
 וטיפול בשמ�

שיקוע, סינו�, איחסו� וביקבוק, הדורש תנאי�  &טיפול בשמ� מתק� 
מתאימי�: מבוקר טמפרטורה, חשו� בחלקו ובעל מקו� נקי ומסודר 

  לביקבוק.
  ., מער� קליטה לשמ�, מסנ� לשמ�מתק� קבלה

 .איחסו� כלי�, קרטוני� בקבוקי� וכו' &מחס�  �
 לעובדי� ולמבקרי�, כולל שירותי נכי�. &שירותי� סניטריי�  �
לשימוש רב תכליתי. אפשר משרד בקומת  &משרדי� ומרחב מוג�  �

 גלריה.
  , העמסת תוצרת גמורה.זיתי� או שמ�פריקת  &רחבה תפעולית  �
 סככה לטיפול בגפת. �

  תשתיות

 בהתא� לצור�. &חשמל, תקשורת, מי�, ביוב, ניקוז  כללי

  לרכבנגישות 
מלי ייש להכשיר משטח בקדמת המבנה לתמרו� של רכב שרוחבו המינ

  .מ' 10יהיה 

  הנחיות בינוי ועיצוב

הנחיות 
  בינוי

  רצפה
  כל פעולות הייצור בעסק יתבצעו על גבי משטחי תפעול. 

  המשטחי� יהיו עמידי� בפני חלחול.

 הנחיות סביבתיות

מטרדי� 
 פוטנציאליי�

  ופתרונות

פסולת 
 גפת &מוצקה

, המשטח יהיה בעל הגפת תישמר על משטח מקורה ואטו� לחלחול �
יכולת ניקוז של התשטיפי� למתק� אגירה. לחלופי� תוכל הגפת להיות 

  מועברת ישירות למתקני אצירה כגו� רמסות וכו' לפינוי ישיר.
אחסו� יהיה שליש מכמות הזיתי� המיוצרי� בבית השטח/נפח סככת  �

  .הבד בעונה אחת
ה לאתר מאושר לאיסו$ פסולת מעורבת, או למיחזור. הגפת תפונ �

  אישורי פינוי הגפת יישמרו במשרדי בית הבד ויוצגו לפי דרישה.
יש להתקי� מתקני אשפה בכמות מתאימה לכמות הפסולת הנאגרת  �

 בבית הבד.
מי  &שפכי�
  העקר

מתק� לאגירת מי עקר בכמות המתאימה ליו� עבודה, לאחריה יפונו מי 
  להמלצות המקצועיות, לפיזור או לטיפול. העקר בהתא�

מי  &שפכי�
  שטיפה

  הפרדת מי השטיפה ממי העקר

  ביוב
בעל העסק יחזיק משאבה רזרבית מכל אחת מהמשאבות אשר ייעוד� 

  כלשהוא. גשאיבת שפכי� מסו

 שימושי� נוספי�

שימושי� 
  נוספי� 

מרכז 
  מבקרי�

. ובמתקני הטיפול בית הבדוסיור ב שמ�ארוח לטעימה ומכירת אזור 
כולל רחבת כניסה  .תהלי� הייצוראזור ייצוגי ע� אפשרות לתצפית על 

 , כמפורט בכרטיס מבנה נפרד.ייצוגית וחניות
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  מחלבה
  403  מספר כרטיס

  מתק� לעיבוד חלב בעלי חיי�

 
  חוקי� תקנות ואישורי� שוני�

אישורי� 
  נדרשי�

תכנית 
  מפורטת

  .נדרשת תאימות לתכנית תקפה

  .נדרש  היתר בנייה
  .נדרש  רישוי עסקי�

חוקי� 
ותקנות 

  רלוונטיי�

 )GMPתנאי ייצור נאותי� ( .1
  ISO 9000ת"י  .2
 צא� ובקר (על החלב לעמוד בתק�) &תקנו� איכות חלב  .3
 .1967 &צו הפיקוח על  מצרכי� ושירותי� (ייצור חלב) התשכ"ז  .4
 .2011 &חוק תכנו� משק החלב התשע"א  .5
 והבניה.תקנות התכנו�  .6

 מיקו� ומרחקי הצבה מינימליי�

הנחיות 
  מיקו�

מבני� לעיבוד תוצרת חקלאית ימוקמו בשטח החקלאי בחלקה א' או   בשטח בנוי
נית� להמלי* על מבנה בוטיק / זעיר ג� כחלק  בשטח חלקת המגורי�.

  מהמבני� החקלאיי� בכפו$ להוראות תכנו� ובניה.
 החלב (דיר, רפת).מחלבה תמיד תהיה צמודה למקור ייצור 

  צמוד דופ�

  שטח פתוח

. מומל* למקמה בשטח חקלאי פתוחמחלבה אי� להמלי* על ככלל, 
בשטח הבנוי או בשטח צמוד דופ�, אלא א� אושרה תכנית שקבעה 

מפורשות את הכללי� למיקומה, גודלה ועיצובה של מחלבה בהוראותיה 
 ותכנית המתאר המחוזית. 35בהתא� לתמ"א 

מרחקי 
הצבה 

מינימליי� 
משימושי� 

  אחרי�

מגורי�, 
תיירות ומבני 

  ציבור
  בהתא� לתכנית תקפה (קו בניי� במגרש).

 מבני�
חקלאיי� 

 אחרי�

מ'  20מרחק מינימלי של  מומל* בהתא� להנחיות משרד הבריאות,
 ממבני� לגידול בע"ח (לשמירה על תנאי� הגייני�).

 מימדי�

תכסית 
  קרקע

 .משטח מגרש במרק� בנוי 50%עד חלק ממכלול מבני� שתכסית� 
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   מ"ר (כולל מרכז מבקרי� וחנות ממכר). 300 מומל*: שטח מקסימלי  מבנהגודל 

  גובה המבנה
  מ'.  3.0גובה מינימלי: 
 מ'. 6.0גובה מירבי: 

 מרכיבי� פיסיי� ותפקודיי�

מרכיבי 
  המבנה

מבנה 
בשטח 
בנוי או 
צמוד 
 דופ�

משטח ישר מרוצ$ ונקי, חופשי ממטרדי� חצר מגודרת,  לקבלת חלב:אזור 
  תשטיפי� . לפינוי  מוצא מבוקרמנוקז כראוי.  (עשבי�, גרוטאות וכו'), 

  
  מבנה מגודר ברשת ונעול. &אזור מיכל החלב 

 עובדי�, לקוחות, רכב תפעולי. & חניה לרכבי� 
 .שומ�באזור זה ימוקמו מסנ� חלב, מפסטר ומקו� להפרדת  אזור לעיבוד חלב:

וכ� שולחנות מנירוסטה שימוקמו  ,מתקני הגבנה שבה� יבוצע החיתו� יותקנו
בשיפוע לש� ניקוז המי� המופרדי� אל מוצא מבוקר. בשולחנות אלה תתבצע 

  ההעברה לכלי� מחוררי�.

  מיקו� בריכות המלחה. אזור ההמלחה:

באזור זה יארזו המוצרי� ובו יותק� מקרר לשמירת סטרטרי�,  לאריזה:אזור 
  תוספי� ואינזימי�.

  אחסנת מלח, אבקת חלב, סוכר וכו'. מחס� לחומרי גל� למזו�:

ישמש לאחסו� אריזות שונות, חומרי ניקוי וחיטוי,  מחס� לחומרי תעשייה:
  בדי�, שקי גבינה, מסננות וכו'.

  שולח�, קופה, טלפו�, מחשב וכו'. משרד:

מקרר לסטרטרי�, תנור ייבוש ו/או אינקובטור, כלי� לבדיקות  פינת מעבדה:
 , מערכת לבדיקת פיסטורמערכת לבדיקת שומ� ,, מד חו�pHשונות כמו מד 

  וכו'.

  .במחלבות גדולות (יותר מעובד אחד), שירותי�, מקלחת פינת אוכל:

  מ'. 1בי� כל שלב תעשייתי אחד למשנהו נדרש מרווח של  :חדרי הבשלה

מתקני� 
  נלווי�

חדר 
 קירור

קירור בהתא� לסוג המוצר  נפחדרוש ליטר ליו�  300&600עבור כמות חלב של 
הקירור משמש למוצרי� מוגמרי� ולמוצרי�  ואור� תקופת האחסו� וההבחלה,

 בתהלי�.

מתק� 
  הימגו�

  הוצאה בלח*

לפי סוגי 
  המוצרי�

  .מכונות מילוי לגביעי� / שקי�

  תשתיות

 גופי תאורה מוגני� בעיקר באול� העיבוד והייצור. חשמל

  ביוב
מפרידת שומ�, מפרידת מוצקי�, חיבור לביוב המרכזי או לבור אטו� שאינו 

 מחלחל (בשטח הפתוח) ושאיבה למקו� מאושר ע"י הרשות המקומית.
מי� 
  חמי�

 מי� חוזרת (מז"ח).מכשיר מונע זרימת 

  מזגני�. & חלונות, ומלאכותי  &טבעי   איוורור

  ע� אמצעי מג� למניעת נפילת שברי זכוכית למזו�.  תאורה

 



  מדינת ישראל
  משרד החקלאות ופיתוח הכפר

  
  הרשות לתכנו� ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר

 אג� תכנו� כפרי אזורי
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  הנחיות בינוי ועיצוב

  הנחיות בינוי

  רצפה

  ס"מ מעל פני השטח. 20לפחות המחלבה חייבת להיות  �
 (אפוקסי הרצפה תרוצ$ או תצופה בחומר עמיד בפני חומצות ובסיסי� �

. בקצה השיפוע לכיוו� הניקוזי� 1%. שיפוע הרצפה למשל) או קרמיקה
, שיכולה להיות מכוסה בחומר לא מחליד תותק� תעלה לאיסו$ נוזלי�

  (נירוסטה או פלסטיק).

  קירות 
בהיר, . הקירות הפנימיי� יצבעו בצבע או פנלי� מבלוקי�, קירות מבטו�

. מ' 2(צבע שמ�) או יחופו בקרמיקה / חרסינה עד גובה  עמיד נגד בסיסי�
  הקירות החיצוניי� יצבעו בצבע בהיר לש� החזרת קרינת שמש.

  פתחי�

יש לסגור חלונות ודלתות ברשת למניעת חדירה של חרקי�. יש לשטו$ את 
  אבק.הרשתות בתכיפות על מנת למנוע הצטברות 

  תעשייתית.יש להתקי� רפפת גומי  &פתח כניסה ראשית 
שנית� לנקות (לא ע* גולמי או  או מצופה, דלת צבועה & דלתות פנימיות 

  מתכת).

 הנחיות סביבתיות

מטרדי� 
 פוטנציאליי�

  ופתרונות

מי  &ביוב
  גבינה

  מערכת הפרדת שומ�
  להזנת בע"ח ולביוב &ניקוז מי גבינה 

 איחסו� מי גבינה עבור חקלאי� אחרי�.

  מתו�  רעש

  לא נכו�בניהול   ריחות

פסולת 
  אחרת

  גבינה מקולקלת, אריזות שצרי� לפנות.

 שימושי� נוספי�

שימושי� 
  נוספי� 

מרכז מבקרי� לתיירות 
  חקלאית

 במסגרת מרכז מבקרי� כמפורט בכרטיס נפרד.
  מרכז חינוכי / לימודי

  



  מדינת ישראל
  משרד החקלאות ופיתוח הכפר
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  מרכז מבקרי� לתיירות חקלאית
  

  501  מספר כרטיס

מוקד התכנסות לקהל מבנה המשמש 
מבקרי� במפעל או במשק חקלאי, 
בתו� או בצמוד לפעילות המתקיימת 
בו, המיועד לחשו� בפני המבקרי� 
באמצעי� חזותיי� ואחרי� את 
המפעל, את מוצריו ואת הרעיו� 
שמאחורי הקמתו ופעילותו. היקפו של 

 30המרכז לא יקט� מהדרוש לארוח 
מבקרי� בו זמנית, תו� התאמה לנושא 

   אותו הוא מייצג.

  
  חוקי� תקנות ואישורי� שוני�

אישורי� 
  נדרשי�

  .נדרשת תאימות לתכנית תקפה  תכנית מפורטת

  .נדרש  היתר בנייה

  .נדרש  רישוי עסקי�

חוקי� 
ותקנות 

  רלוונטיי�
 תקנות התכנו� והבניה.

 מיקו� ומרחקי הצבה מינימליי�

הנחיות 
  מיקו�

חקלאי בקרקע בתחו� חלקת המגורי�, או בתו� מבנה   בשטח בנוי
חקלאית. נית� להמלי* על מבנה משפחתי / זעיר ג� כחלק 

  צמוד דופ� מהמבני� החקלאיי� בכפו$ להוראות תכנו� ובניה.

  שטח פתוח

. בשטח חקלאי פתוחמרכזי מבקרי� אי� להמלי* על ככלל, 
מומל* למקמ� בשטח הבנוי או בשטח צמוד דופ�, אלא א� 

את הכללי� למיקומ�, גודל� אושרה תכנית שקבעה מפורשות 
 35ועיצוב� של מרכזי מבקרי� בהוראותיה בהתא� לתמ"א 

 ותכנית המתאר המחוזית.

מרחקי 
הצבה 

מינימליי� 
משימושי� 

  אחרי�

מכל מבנה בתחו� 
  המגרש.

  מטר. 6.0

 מטר. 4.0  מגבול חלקה שכנה

 מימדי�

תכסית 
  קרקע

 ל.ר.

  גודל מבנה
  מ"ר במקרה של מבנה עצמאי.  120עד 

  שטח המבנה יכול לכלול חנות ממכר, כנגזר מתכנית.

 מטר. 4.5עד   גובה המבנה
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 מרכיבי� פיסיי� ותפקודיי�

מרכיבי 
  המבנה

בשטח בנוי 
 וצמוד דופ�

רחבת כניסה חיצונית וחנייה לרכב (באתר או בקרבת מקו�) , לובי / 
איש לפחות, תצוגה חזותית של  30&פינת המתנה, חדר התכנסות ל

המפעל ומוצריו, דוכ� הצגה/מכירה של מוצרי המפעל, מזנו� לכיבוד 
 וחדרי נוחיות לגברי� ונשי� , משרד,האורחי�

  תשתיות

 נדרש חיבור המבנה לחשמל, תקשורת, מי�, ביוב וניקוז.  כללי

 נדרש פתרו� חניה למבקרי�. נגישות לרכב

   

  הנחיות בינוי ועיצוב

  הנחיות בינוי

  כללי
המרכז יעוצב בצורה נאה ואטרקטיבית, על מנת להשאיר רוש� חיובי 
על קהל המבקרי�. המרכז יכלול אמצעי תצוגה חזותיי� בכל הרמות 

  ויישק$ ככל האפשר את הנושא אותו הוא מייצג.  
רחבת כניסה 

  חיצונית
באתר מיועדת להתכנסות קהל לפני הכניסה למרכז או יציאה לביקור 

  וכוללת: ריצו$, גינו�, שילוט תיירותי ותאורת שטח.

פינת המתנה 
  / לובי

מבואה המשמשת להמתנה וכשטח מעבר בי� רחבת הכניסה החיצונית 
לבי� אול� ההתכנסות. נית� למק� במבואה זו ג� שטחי תצוגה / מכירה 

  ו/או מזנו�.

אול� 
  התכנסות

איש לפחות בו  30של פעילות הסברה והדרכה בשטח המאפשר ישיבה 
זמנית, וכ� תצוגה פיסית ו/או אור קולית של תוצרי המפעל ו/או תהליכי 

  ייצור המוצר. נית� למק� באול� ג� דוכ� תצוגה / מכירה ו/או מזנו�.
פינת תצוגה / 

  מכירה
שטח לתצוגה פיסית ו/או מכירה של תוצרי המפעל. אפשר ג� כחלק 

   מאול� ההתכנסות או מהמבואה.
מזנו� 

  למבקרי�
  פינת כיבוד למבקרי�.

  אפשר ג� כחלק מאול� ההתכנסות או מהמבואה.

  משרד קט� לניהול מרכז המבקרי�.  משרד

  שירותי�
  כיור רחצה.  2&אסלות ו 2איש:   30עד 
אסלות  2כיור. לנשי�  1&משתנה ו 1אסלה,  1איש: לגברי�  100&ל 30בי� 

  כיורי�. 2& ו

  תחבורה
החניות  מקו� חנייה לאוטובוס. 1חנייה לרכב פרטי. רצוי מקומות  5&3

תהיינה סלולות או מרוצפות, ומה� יותווה שביל מרוצ$ אל מרכז 
  המבקרי�. ליד החניות יוצב שילוט מתאי�.

  הנחיות נופיות
מבנה בשטח 
בנוי או צמוד 

  דופ�
  המבנה יתוכנ� בצורה משולבת למער� המבני� במגרש.

 הנחיות סביבתיות

מטרדי� 
 פוטנציאליי�

  ופתרונות

  רעש
שעות הפעילות לא תחרוגנה מהשעות המקובלות ולא תיצורנה הפרעה 

 לשכני�.

  חנייה
הפתרו� לחניות ייעשה בתחו� המגרש עצמו, או בשטחי� ציבוריי� 

  סמוכי�, עפ"י היתר הבניה.

 שימושי� נוספי�

שימושי� 
  נוספי� 

 חקלאיי�.פעילות חינו� והדרכה בנושאי�   

  

 


