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טמקיןזאב ,  רותי פרום אריכא–פתיח �

 דן בכרך -מבנה לול ההטלה ותפקודו �

רודי ברגר'  אדר-אבות טיפוס לחוות לולים �

 שמוליק -הנחיות ושיקולים לבחינת אתרים למיקום חוות הלולים �

כרמלי 

 -" פינוי ובינוי" תכניות הזנק וחלופות -הצגת מקבץ תכניות ראשון�

רודי ברגר' אדר

 ערן געש-עיצוב ובינוי חוות הלולים �

דיון�
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•

•

•

•

•

1981 -א " תשמ, )תנא ים לריש וי  משקי ע ופו ת ו ל ול ים(תקנ ו ת ריש וי עס ק ים •

 תנא י מ סגרת ל רישי ון עס ק ו הי תר  בניה –הנחיו ת ס ביב ת יו ת  לגידו ל בע לי כנף  •
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 -כ , משיקולים תפעוליים, מרחב החיפוש למיקום חוות הלולים הוגדר

מאחר וקיימת העדפה  לאיתורים צמודי . מ מגבול השטח הבנוי" ק2

.תהליך האיתור יהיה מגבול הישוב  והחוצה,  דופן



ד ן בכרך
יו עץ מחוז הצפון  לגידול עופ ות 

ס"ואיכהרפרנט ארצי לנושאי רווחת העו ף 

משרד החקלאות ופית וח הכפר
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אבו ס מז ון 

מס וע ביצ ים

מס וע זב ל 

שבי ל ה ליכ ה ת לו י 
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טיפנ יו ת  מים  חוצץ בין ת אי 

אוו יר  

לי יב וש 

הזב ל 

דל ת ה תא 

אבו ס 
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10)מ"ס(אורך אבוס למטילה

502)ר"סמ(שטח למטילה 

6מספר עופות בתא

3,015)ר"סמ(שטח כולל 

385-445)מ"מ(גובה 

500)מ"מ(עומק 

603)מ"מ(אורך 

85110

74520

63990

53140

42550

31960

מ "  מ1320 –  רוחב סו ל לה
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ר " סמ600מתוכם לפחות , )מ" ס30ברוחב מינימאלי של (מטילה / ר " סמ�750

ללא קן הטלה

ר" סמ2000: שטח כלוב מינימאלי�

14%שיפוע הרצפה לא יעלה על  �

מ" ס45גבה הכלוב יהיה לפחות �

 מטילה/ מ מוט " ס�15

מ אבוס קוו י למטילה" ס�12

טיפניות לתא�2

ומכשיר לשיוף  הציפורניים אמבטיית חו ל, בקן הטלה אובזר�

בין רצפת הלול לכלוב התחתון מ" ס35מרווח של לפחות �

מ" ס90לפחות : פרמידותרוחב השביל בין �
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קן ה טל ה 

איז ור 

הת פ לשו ת 

פס שי וף  

ציפורנ יים 
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אורך בדי לינה למטילה 

)מ"ס(

15

אורך אבוס למטילה 

)מ"ס(

12

40מספר עופות בתא

30,150)ר"סמ(שטח כולל 

450-525)מ"מ(גובה 

1250)מ"מ(עומק 

2412)מ"מ(אורך 

86085

75405

64725

53670

42990

32310

מספר 

קומות

גובה  

סוללה 

)מ"מ(

מ "  מ1590 –  רוחב סו ל לה
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.פ.פ

.ב.מ

מ 

מ 
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מיכל פלסטיק קשיח ואטום�
 קוב6: נפח �

 מטר 1.5כ : קוטר�

 מטר 4: גובה�

 מטר כשמעל 3המיכל מוטמן בבור שעומקו �
הקרקע נותר עו ד כמטר

המיכל מכוסה במכסה עם פתחים הניתנים �
לפתיחה ידנית לצורך השלכת הפגרים והסיד 

שלי פ ת השק  

המ לא  לצורך  

החלפ ת ו בשק רי ק 



אבות טיפוס לחוות הלולים

רו ד י ב רגר' אדר 
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חוות לולים

'אב טיפוס א
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חוות לולים

1אב טיפוס א
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חוות לולים 

'אב טיפוס ב
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חוות לולים

'אב טיפוס ג
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חוות לולים

'אב טיפוס ד
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חוות לולים

'אב טיפוס ה
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' אב טיפוס ו-חוות לולים 



שמ ו אל כר מל י 
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נמצא כי רובם המכריע של השטחים הנכללים במרחב העבוד ה �

המחייב תכנון , מוגדרים בתשריט המרק מים כמרקם שמור משולב

. או לחלופין קבלת אישור מיוחד ופרטני, צמוד דופן

שטחים אלה מוגדרים בתשריט ההנחיו ת הסביבתיות כשטחים בעלי �

המחייבים הגשה ואישור של נספח , סביבתית גבוה ה-רגישות נופית

. סביבתי-נופי
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ממיק ום ח וו ת , ככל הניתן, מיפוי  וס ימו ן השטחים הרגישים וזאת במטרה להימנע

:לולים בתח ומם 

.35א "  ותמ 8א "פי תמ-על , גנים לאומיים  וש מורות נוף, שמורות טבע�

ובפרט שטחי יער שמורים מקבוצה , 35א " ותמ22א "פי תמ-שטחי יער על�

.22א  "על פי תמ' א

 מטר 100 עד –ערוץ ניקוז ראשי  (3/ב/34א "רצועו ת נחל כהגדרתם בתמ�

).   מטר מציר הנחל50 עד –ערוץ ניקוז משני , מציר הנחל

פי תשריט ייע ודי קרקע -שטחים המוגדרים כשטחים מוגנים מפיתוח  על�

).יערו ת, שמורות נוף, שמורות טבע (9/2 מ"תמ

נוף כפרי /אזור חקלאי (9/2 מ"תמשטחים המוגדרים לפיתוח מו ת נה על פי �

). פתוח

. אתרי עתיק ות מ וכרזים�
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. מקידוחים'  ג-ו '  מגן ברדיוסי�

. תחום מתקני ת שתית ודרכים�

ריכוזי , מתחמים בעל י  ערכיו ת אקולוגי ת גבוהה המכילה בתי גידול נדירים�

.צומח מוגנים או  נדירים ועוד

 שיחייבו  עבודות חציבה ומופע חזות י  20% -אזור בעל שיפועים הגדולים מ�

. שלילי משמע ות י 

פ הדרוג "התכסית תסוו ג ע. שטחים בעלי תכסית רגישה מבחינה נופית�

,  שטח משקי ול ולים  לפינו י: משטח רגיש פחות  עד לרגיש ביותר באופן הבא

חורש , יע ר נטוע, בתה וגריגה, מטעים,  גידולי  שדה–שטח חקלאי , שטח בור

.טבעי 
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. של שטחים מופרים לרבות פינוי בינוי של ל ו לים ישנים, ככל שניתן, מיחזור�

. שימוש באזורים משקיים קיימ ים�

, לאזורי תעשיה, למתקנים הנדסיים, לישוב, ככל שניתן, תכנון צמ וד דופן�

.מחנות צבא

דרכים , דרכי יע ר, דרכים קיימ ות(בדרכי גישה קיימו ת , שימוש ככל שניתן�

.והימנעות מפריצת דרכים חדשות) חקלאיות

בעבודות  , היתכנות הנחת קוו י תשתית אח רים למתחמים ו מניעה ככל שניתן�

.עפר ובפגיעה נופית במעבר תשתי ות בשטחים רגישים

בעלי (מציאת נקודות איזון בי ן קרבה מספקת ליישובי ם ולאזורי המגורים �

.לבין מרחק סביר שימנע מטרדים סביבתי ים לאזורי המגורים) הלולים

בכלל ) הקיים והעתידי(מציאת אתרים  תוך התחשבות בפיתוח התיירו תי �

לרבות קרבה לשביל ישראל , ובתי ירות הכפרית בפרט בתחום היישובים

.ולמסלול י טיול מ רכזיים
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תוצר ביניים

רשימת . התוצר של שלב זה יהיה מיקום סופי של החלופות השונות�

 2-יע, 1-יע: למשל עבור יערה(האתרים שתקודד לכל ישוב בנפרד 

).ואילך
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9/2 מ"תמפ "הגדרה ע1.5

3/ב/34א "התייחסות לתמ1.4

35א "פ תמ"הגדרה ע1.1

22א "פ תמ"הגדרה ע1.2

8א "התייחסות לתמ1.3

מעבר תשתיות בשטחים שאינם רגישים2.5

דרכי גישה קיימות2.4

צמידות דופן2.3

אזור משקי קיים2.2

שטחים מופרים2.1

  .הטב לה   ל עי ל תו עבר בהמ ש�  לעיו�  חברי הצוות ויקב ע ו מש קלו ת  לכל  פר מטר *

 שקלול הפרמטרים לצורך הצבה מפורטת –' שלב ב
של אתרי חוות הלולים
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  .הטב לה   ל עי ל תו עבר בהמ ש�  לעיו�  חברי הצוות ויקב ע ו מש קלו ת  לכל  פר מטר *

 שקל ו ל פרמ טר ים סב יב תי י ם   ונ ופ י י ם –'  שלב ב

 המ שך טבלה–לצ ורך הצב ה מפ ורטת  של אתר י ח ו ו ת הל ו ל י ם 
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תוצר סופי

התוצר הסופי יהיה דירוג החלופות בהתאם לציונים המשוקללים לחלופות  �

. השונות בהתאם לטבלה לעיל

בתום התהליך תגובש המלצה לכל ישוב לגבי האיתורים הנבחרים הסופיים �

.לאישור ועדת ההיגוי



: הצגת מקבץ ראשון

 

חלופות בתחום תכניות מאושרות 

" פינוי ובינוי"חלופות 

רו ד י ב רגר' אדר 
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: של חלופות ההזנקטנטטיביתרשימה 

 

 חוו ת 2 -אבן מנחם �

1 חו וה -נטועה �

י שימ וש חו רג"ע , 1 חווה -אביבים �

 חוות  2 -חזון  �

 חוות 2 -מרגליות �

 חווה אחת-עי ן י עקב �
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מבני משק תרשואמ12439/ גאביבים 

משותפים

40מבנים חקלאיים ולולים

בהליכי 15542/ גמרגליות 

אישור

אחסנת תוצרת חקלאית , לולים סגורים ומבוקריםחקלאי מיוחד

מתקנים / ומתקנים לטיפול בפסולת חקלאית

הנדסיים

50

מבני משק תרשואמ4891/ גחזון 

ומלאכה 

זעירה

מסגריה , מלאכה זעירה כגון מוסך, מבני משק

ומבני עזר למשק החקלאי

לא 

נקבעו

מלאכה 

זעירה

חדרי ייצור : חשמל ופיתוח טכני, מבנים לטכנולוגיה

, מסגרות וריתוך, נגריות, מפעלים לעיבוד, ותפעול

, בתי קירור

40

מבנים לגידול , מבני משק חקלאיים כגון חממותחקלאי מיוחדתרשואמ14561/ געין  י עקב 

בתי אריזה , מחסנים חקלאיים, סככות, בעלי חיים

וקירור ומבנים לגידול פטריות

50

30מבני משק חקלאייםאזור חקלאיתרשואמ5409/ גנטו עה 

אבן  

מנחם

בעלי חיים , אחסנת כלים וחומרים, מבנים משקייםחקלאי מיוחדמאושרת6235/ ג

וגידולים מוגנים
40
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אבן מנחם



40

אבן מנחם

6235/תכנית ג



41

נטועה
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נטועה

5409/ תכנית ג

 אזור חקלאי -יי עוד הקרקע

30%כ אחוזי בניי ה  "סה
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אביבים



44

אביבים 

12439/ תכנית ג

 מבני משק משותפים-יי עוד הקרקע

40%כ אחוזי בניי ה  "סה
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חזון
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חזון

4891/ תכנית ג

 מבני משק ומלאכה זעירה-יי עוד הקרקע
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מרגליות
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מרגליות

15542/ תכנית ג

 חקלאי מיוחד -יי עוד הקרקע

30%כ אחוזי בניי ה  "סה



49

עין יעקב



50

עין יעקב

14561/ תכנית ג

 חקלאי מיוחד -יי עוד הקרקע

50%כ אחוזי בניי ה  "סה
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:בינוי/ של יישובי פינויטנטטיביתרשימה 

  1 חווה -חוסן �

1 חווה -מעונ ה  �

ע "תבמ תוכ ן  חווה אח ת ל לא  ,  חוות3-  ב"דוב�

1 חווה -אביב ים �

 חוות 2 -שזור  �

ע "לת ב מחוץ 1 חווה -כפר יוב ל �
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 שטח חקלאי -יי עוד הקרקע4269/  תכנית ג-שזור 



נ וף  ער ן  געש ' אד 
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בהתאמה , עמידה בסטנדרטים של תכנון חוות לולים מודרניות�

.בהתאם להחלטת הממשלה, ליעדי הרפורמה בענף ה ה טלה

מתן פתרונות לעיצוב הלולים עבור הטמעת מבנה הלול ומשטחי �

.התפעול בסביבה
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ל עקב הרגישות הסביבתית הגבוהה של הנוף הכפרי והפתוח באזור מרום הגלי�

אשר יפחיתו א ת המופע ההנדסי והמבונה של חוו ת ,  נדרשות הנחיות העמדה ועיצוב

.מסביב לחוו ת המתוכננות, הלולים בנוף הרב גוני

.השתלבות חוות  הלולים בישובים  במרחב התיירו תי מסביב�

י כל הגורמים והרשויות  "הגדרת סטנדרטים אחידים לבינו י מתואמ ים ומא ו שרים ע�

.במסלול אישור הקמת חוות לול י ם

. יםהאחדת הסטנדרטים לעיצ וב המבנים תוזיל על ו יו ת ביצו ע מספקי חו ות הלול�

. המלצה להוראות תכנית מחי יבו ת הנוגעות לשי קום הנוף�
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סקירת נתוני בסיס למיקום חווה ביחס לסביבה �

 דונם בהתאם למבנה 15-20גודל השטח המיועד לחו ות ל ולים  ינוע בי ן �

.הארגוני ונתוני השטח

שיפ וע ים  .  בין מבני הלוליםתימוך לא נדרש 5% -בשיפוע ים עד כ: שיפוע י שטח�

 הלולים נושא תימו ך 20%בשיפוע ים מעל .  בין הלו ליםתימוך נדרש 5-20%בין 

.עלו יו ת גבוהות ו עלול לגרום למפגע נופי חמור בהתאם לנתוני השטח

למעט , חשיבות כי ו וני הרוחות משנית בלו לים מבוקרי אקלים : כיו וני רוחו ת�

 באופן שהאוויר הנפלט יהיה לכיוו ן נגדי לשימושים  האיוורורהפניית מערכת 

.  בהתאם למשטר הרוחות האופייני, רגישים

.  לכי וו ן השמש משקל מזערי, בלולים מבוקרי אקלים: כיו וני שמש�

.השמש קיימת עדיפ ות  למיקום בהתאם לטופוגרפיה ומשטר רוחות על  פני כיווני 
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סקירת תשתיות נדרשות לחוות לולים�

 מטר מסביב למבנה בגימור בגוון ל א 3 ברוחב של -משטחי תפעול �

.בוהק

. ו בגימור בגוון לא בוהקמינימלידרכי גישה יהיו ברוחב �

.קרקעיי ם-קוו י מים וחשמל  יהיו תת �

לאורך הגדר יש לשלב נטיעות  . ח"גידור יעיל לחס י מת כניסה של בע�

.כחלק מהשיקום הנופי

.מאצרות יפונה למכולות סגורות בתוך –פינוי זבל עופות  �

.  יפונו לבורות אטומים וסגורים –פינוי פסדים �

. הצבת תאורה כך שימנע זיהום תאורה לסביבה הסמוכה –תאורה �

. סניטרי בלבד–ביוב �

- למיכל תתיאסף מערכת תתוכנן כך שכל הנגר – ותשטיפיםנגר עילי  �

. מתאימהבי ובית י "קרקעי אטום שיפונה ע
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, מעוגלת, טופוגרפיה משתנה,  נוף רב גוני מעוגל–מורפולוגיה �

.מדרונות מאופיי ן בשונו ת רבה, מצוקים

בתה , חורש נטוע, חורש טבעי( שטחים פתוחים - תכסית ו צומח �

מבני , מבני משק( ושטחים מבונים ) מטעים וגידולי שדה, וגריגה

).מתקנים הנדסיים ותש תי ות, תעשי יה, מגורים וצ יבור



60

  

 הנוף הטבעי באזור הררי מאופיין בשונות גדולה ובנוף -מורפולוגיה �

חוות הלולים מא ופיינו ת  בקווים הנדסיים  ישרים . מעוגל עם קו ים  זורמים

הניגוד בין מאפייני  חזות החוות ומ אפייני ). ' מ60-כ(וברצף בינוי ארוך 

. הסביבה הטבעית גדול

 ע יצ ובי י םנדרשים אמצעים . נוצרת בעיית נצ פות קשה עקב הניגוד�

ושיקום שטח עבור השתלבות חו ות הלולים בנוף הסביבה ובכך ניתן  

. למזער את הפגיעה בנוף הנצפה

הצבת מסת .  קו הרקיע מאופיי ן בקוו ים מע וגלים ו המשכיים–קו רקיע �

בינוי בעלת מאפיינים הנדסיים על קו רקיע יו צרת פגיעה חזותית קשה 

.בנוף



61

/  גוו ן הסביבה מאופיין בצבע י ירוק בחורף וגווני  ירוק–גוו ן הלולים  �

צבעים . מבני הלולים אינם משתנים לאורך השנה. צהוב בקיץ/חום 

. בהירים בולטים למרחוק ויו צרים בעיי ת נצפות

 משטחים ישרים וחלקים  כגון גגות לו לים  מחזירים אור –בוהק �

.שמש ובולטים מאוד על רקע סביבה טבעית 

 מחייבי ם פילוס המשטחים מודרנים לולים  –עבודות עפר וח ציבות  �

פילוס  . בנוף מעוגל ומשופע. ויותר '  מ100-במדרגות לאורך כ

. הנצפים למרחוקתימ וךהשטח מחייב פתרונות 



62

הקמת חוות הלולים גורעת משטח התכסית �

. הצמחייה הטבעית

דרכי גישה ותשתי ות לחו וה בשטח לא מפותח �

.יכול ות להוו ת מ פגע נופי

מיקום החוות ב צמידות למ יזמים  תיירו תי ים גורם �

להשפעה שלילי ת על היתרונות  התיירותי ים של 

.האזור

מיקום ח וות  לולים בע ומק שטח –שיקולים אקול וגי ים �

בלתי מופר משפיעה על רצף השטחים הבלתי 

.מופרים
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