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 (בהליכי תכנון)החדשה  63א "תמ

 מאת

 1ד"עו ,ליאור כץ
 
 

עד , כפטריות אחר הגשם כך צמחו וקמו בשנים האחרונות אנטנות סלולריות ברחבי הארץ
הקמתן  2.כפי שהגדירה זאת ועדת ערר מחוזית שדנה בנושא ,"מכת מדינה"לכי הדבר הפך 

מצריכה  -ידור סלולריים מתקני ש: ובשמן המדויק -והפעלתן של האנטנות הסלולריות 
 .שונותהיתרים הניתנים בידי רשויות 

 
מאת הממונה על הקרינה במשרד  היתר קרינהנדרש , לגבי הקרינה הנפלטת מהמתקן

 3.אינה עולה על הרמה המירבית המותרת מהמתקןכי הקרינה  ,המעיד, הסביבה להגנת
 המקומית הוועדה מאתיה ינדרש היתר בנ, לגבי ההקמה והבנייה הפיסית של המתקן

 4.לתכנון ולבנייה
 
 

 למתקני שידור סלולרייםה יהצורך בהיתר בני
 

 , פי חוק התכנון והבניה סלולריים נדרש על מתקני שידורה להקמת יהיתר בני
" בנין. "(לחוק 541סעיף ) "בנין"יה לצורך הקמת יהמחייב קבלת היתר בנ 5691,5-ה"התשכ

 חלק של מבנה וכל דבר המחובר לו חיבור של קבע כולל כל, מוגדר ככל מבנה מכל חומר

                                                           
 -ובכלל זה , מומחה בתחום האנטנות הסלולריות'; זהב ושות-ר רענן הר"דין ד-שותף במשרד עורכי .5

ליווי וייצוג ; שימש כיועץ המשפטי של פורום ראשי הרשויות המקומיות למען הסדרת אנטנות סלולריות
טיפול ; 69א "ות לתיקון תמרשויות מקומיות בפני משרד הפנים בהליכים שהתקיימו בשנים האחרונ

; ייצוג רשויות מקומיות ותושבים -בהליכים משפטיים בנושא אנטנות סלולריות בערכאות השונות 
כהצעת חוק פרטית על  4004שהוגשה לכנסת בשנת , גיבוש הצעת חוק מפורטת בנושא אנטנות סלולריות

תוך ליווי פעיל בדיונים בכנסת , (דאזר ועדת הפנים ואיכות הסביבה "יו)ל "ידי חבר הכנסת יורי שטרן ז
אושרה ונתקבלה כחוק הקרינה הבלתי , ל שולבה עם הצעת חוק ממשלתית"הצעת החוק הנ. ובוועדותיה

  .4009-ו"התשס, מייננת
, לא פורסם) הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשדוד' מ נ"פון תקשורת בע-פלא 544966( דרום) עררראו  .4

5..4.5666) . 
ולא בהליכים המשפטיים הרבים שעסקו באנטנות  69א "כי רשימה זו מתמקדת בעיקר בתמ, יצוין

ואין , ההפניות שלהלן להליכים משפטיים נועדו אך להמחשה ולהתרשמות כללית, לפיכך. סלולריות
 .לראותן כתיאור ממצה של ההליכים שהתקיימו בנושא

האחד נקרא . ם נפרדים שנותן הממונה על הקרינההוא כינוי כוללני לשני היתרי" היתר קרינה", למעשה .6
על יסוד הערכה תיאורטית של , והוא ניתן לחברה הסלולרית לפני הקמת מתקן השידור" היתר הקמה"

והוא ניתן לאחר שמתקן , "היתר הפעלה"ההיתר השני נקרא . רמות הקרינה הצפויות מהמתקן העתידי
 . ינה שנעשתה בפועל מהמתקןח מדידת קר"ובהתאם לדו, השידור הוקם והופעל

 . לפי העניין, "הוועדות המקומיות"או " הוועדה המקומית: "להלן .4
 ". החוק"או " חוק התכנון והבנייה: "להלן .1
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הצורך בהיתר . נכנסים מתקני השידור הסלולרייםלהגדרה הרחבה הזאת . (לחוק 5סעיף )
כי מוסד , המוסיף וקובע 4009,6שהתווסף לחוק בתיקון משנת , ב404בנייה נזכר גם בסעיף 

י מפני תביעה לפיצויים כתב שיפו, כתנאי למתן היתר להקמת מתקן שידור, התכנון ידרוש
 . לחוק 561לפי סעיף 

 
הצורך בהיתרי בנייה להקמה ולהפעלה של מתקני שידור סלולריים נקבע גם בפסקי הדין 

כי לשם הקמת מתקני שידור , בעניין זה אף נקבע 7.אבוטבולשל בית המשפט העליון בפרשת 
ן די לעניין זה בתכניות וכי אי, מתאימה שתתיר זאת( ע"תב)סלולריים יש צורך גם בתכנית 

נומק ( ע"תב)הצורך בתכנית . בניין עיר שנוצרו לפני שהחלה פריסת המתקנים הסלולריים
בצורך ליישם את עקרון שיתוף הציבור וכדי לאפשר לציבור להביע דעתו לגבי מתקני 

 . באמצעות הגשת התנגדויות לתכנית, השידור
 
 

 א הקיימת והביקורת לגביה63א "תמ
 

 -א 69א "קודמו במשנה מרץ הליכי הכנתה של תמ, אבוטבולן פסקי הדין בפרשת לאחר מת
העבירה  1.54.4000בתאריך  8.תכנית המתאר הארצית למתקני תקשורת קטנים וזעירים

בנוסח שהועבר . א לאישור הממשלה69א "את תמ 9המועצה הארצית לתכנון ולבנייה
ור ומתן אפשרות להגיש התנגדויות לאישור הממשלה נכלל גם סעיף שהצריך יידוע הציב

 .במקרים של הקמה באזורי מגורים
 

להחזיר את התכנית לדיון , לאור עמדת שר התקשורת, החליטה הממשלה 4.55.4005ביום 
 6..5סעיף )בו ייבחן מחדש סעיף יידוע הציבור באזורי מגורים , חוזר במועצה הארצית

 (. לתכנית
 

אישרה , התכנית חובת יידוע הציבור באזורי מגוריםלאחר שהוסרה מ, 4.54.4005בתאריך 
המועצה הארצית . א בשנית לאישור הממשלה69א "המועצה הארצית את העברת תמ

שתחייב את החברות הסלולריות , הוסיפה המלצה לממשלה לקבל החלטה נלווית לתכנית
סים לשפות באופן מלא את הוועדות המקומיות מפני תביעות תושבים על ירידת ערך נכ

 . לחוק 561הסמוכים לאנטנות לפי סעיף 
 

והתירה הקמתם של מתקני שידור , 56.1.4004א אושרה בידי הממשלה ביום 69א "תמ
בתכנית . כמו גם מתקני קשר ותקשורת מסוגים נוספים, סלולריים בכל רחבי הארץ

, יתר על כן. שהושמט מהתכנית, שאושרה לא נכלל סעיף יידוע הציבור באזורי מגורים

                                                           
 5691-ה"התשכ, תיקון עקיף לחוק התכנון והבניה) 4009-ו"התשס, לחוק הקרינה הבלתי מייננת 41סעיף  .9

הצעת חוק : להצעת החוק ראו. 5.5.4009תחילתו של התיקון ביום (. 5.5.4009) 599, 4049ח "ס, (11' מס -
 (. 44.9.4001) 64., 5.4ח הממשלה "ה, 4001-ה"התשס, הקרינה הבלתי מייננת

פלאפון תקשורת  1649905א "דנ; (4005) 554( 1)ד נה"פ, ועדת ערר מחוז המרכז' אבוטבול נ .545996א "ע .1
ל יכונו "ד הדין הנ"פסה( )דחיית עתירה לקיום דיון נוסף) (4004) 5549( 4)4004על -תק, אבוטבול' מ נ"בע

 "(. פרשת אבוטבול: "להלן
 ". א63א "תמ: "להלן ..
 ". המועצה הארצית: "להלן .6

http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-2046.pdf
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כך . לא אישרה את ההמלצה הנלווית לעניין השיפוי, שאישרה את התכנית, הממשלה
חובת יידוע הציבור  -בלי שיהיו בה שני נדבכים חשובים , א ונכנסה לתוקף69א "אושרה תמ

 . וחובת השיפוי מפני תביעות, באזורי מגורים
 

. ור ואת זכויותיוא נתפסה על ידי הרשויות המקומיות כתכנית המקפחת את הציב69א "תמ
שכן מצד אחד היא מאפשרת להקים מתקני שידור בכל , צדדית-התכנית היא חד, לטענתן

ולהציבם בכל גובה חרף כל מגבלת גבהים הקיימת  10,כולל שכונות מגורים, ייעודי הקרקע
א לא העניקה לוועדות המקומיות שיקול דעת ממשי 69א "תמ, ומאידך; בתכניות מקומיות

היא לא קבעה חובה  11,היתרי בנייה או אפשרות לסרב לבקשות להיתריםלגבי הוצאת 
, (זולת מספר מצומצם של יוצאי דופן)ליידע את הציבור בטרם הקמת מתקני השידור 

, לחוק התכנון והבנייה 561היא לא כללה חובת שיפוי מפני תביעות לפי סעיף , ובנוסף
  4009.12חובת השיפוי נוספה לחוק רק בשנת , וכאמור

 
להוצאת היתרי , כלי נוח ויעיל מאד בידי החברות הסלולריות, אם כן, א היוותה69א "תמ

הקימו אלפי , במשך השנים, החברות הסלולריות, ואכן. בנייה למתקני שידור סלולריים
במקרים בהם . א69א "לפי היתרי בנייה שניתנו בהתאם לתמ, מתקני שידור ברחבי הארץ

, החברות הסלולריות פנו לוועדות הערר המחוזיות, היתרים ועדות מקומיות סירבו ליתן
אשר חייבו בהחלטותיהן את הוועדות המקומיות לתת היתרי בנייה למתקני השידור 

 . הסלולריים
 

משרד . א לא שככה69א "הביקורת הציבורית בקרב הרשויות המקומיות לגבי תמ, מאידך
א ולהסדיר בה 69א "נות לתקן את תמובמהלך השנים נעשו מצדו נסיו, הפנים היה ער לכך

היעדר יידוע , היעדר שיקול דעת ממשי לוועדות התכנון -את הליקויים שתוארו לעיל 
 . הציבור והיעדר חובת שיפוי מפני תביעות בגין ירידת ערך נכסים

 
 

 החדשה 63א "שהובילו לתמ, א63א "נסיונות שלא צלחו לתיקון תמ
 

משרד הפנים נסיונות להביא את החברות הסלולריות במשך תקופה ארוכה נעשו על ידי 
 5.4.4001בתאריך , עקב כך. אולם נסיונות אלה לא נחלו הצלחה, לחתום על כתבי שיפוי

 : בנושאים אלה, א69א "הורתה המועצה הארצית על הכנת שינוי לתמ

 ;א"הרחבת שיקול הדעת של הוועדות המקומיות בבואן לתת היתר בנייה לפי התמ -

 ;סום והגשת התנגדויות של הציבור לכל אחד מהיתרי הבנייהפר -

 . לחוק 561בגין תביעות על פי סעיף , קביעת חובת שיפוי לטובת הוועדה המקומית -

                                                           
 (.א69א "לתמ( ג)4..סעיף ) 56א "זולת חופי ים ושמורות חוף לפי תמ .50
בהיבטים האדריכליים והחזותיים , בעיקר, א מעניקה לוועדות המקומיות הוא69א "שיקול הדעת שתמ .55

 .של מתקן השידור
 . והטקסט המפנה אליה, 9ש "ראו לעיל ה .54
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את השינויים  4001גיבשה בחודש פברואר  13א69א "ועדת העורכים במשרד הפנים של תמ
ציגי השלטון המקומי המועצה הארצית דנה בהערות וכן שמעה את נ. הדרושים בתכנית

עדכנה את השינויים שהציעה ועדת העורכים וקבעה חובת פרסום , והחברות הסלולריות
 4001והעבירה בחודש מרץ , 0%.חובת שמיעת התנגדויות וחובת שיפוי בהיקף של , לציבור

 .את השינויים להערות הוועדות המחוזיות
 

יידוע הציבור , ועדות המקומיותשכללו מתן שיקול דעת לו -ההצעות לשינויים בתכנית 
 44.1.4001אך הממשלה דנה בתיקונים המוצעים ביום , הובאו בפני הממשלה -וחובת שיפוי 

לי משרדי "הממשלה הטילה על ועדה משותפת של מנכ, תחת זאת. והחליטה שלא לאשרם
  14.לבחון את הנושא מחדש, לית המשרד לאיכות הסביבה"בראשות מנכ, ממשלה

 
, שעיקרן הפחתת כמות התרנים הגבוהים בערים ומאידך, לים גיבשה המלצות"ועדת המנכ

, כדי לעודד זאת. שהקרינה מהן מופחתת, הקמת אנטנות קטנות בפריסה יותר צפופה
ביום  15.לים על מסלולי רישוי שונים למתקני השידור הסלולריים"המליצה ועדת המנכ

, והחליטה לרשום אותן בפניהלים "דנה הממשלה בהמלצות ועדת המנכ 55.54.4001
אשר במסגרתו ייבחנו המלצות ועדת , א לדיון חוזר במועצה הארצית69א "ולהעביר את תמ

  16.לים"המנכ
 
 

 הסדרת השיפוי בחקיקה
 

התנהלו דיונים בנושא זה ובנושאים , א69א "במקביל להליכים הללו לתיקון הליקויים בתמ
הליכי החקיקה נועדו להסדיר את הפיקוח . הליכי חקיקה בכנסת -אחרים בזירה נוספת 

 . והשתלבו בהם הוראות שעסקו בהקמת אנטנות סלולריות, בנושא הקרינה הבלתי מייננת
 

שהסדיר את חובת השיפוי מפני תביעות , הוראות אלה כללו תיקון לחוק התכנון והבנייה
חוק הקרינה התיקון נכנס לתוקף עם פרסומו של  17.ירידת ערך נכסים עקב הקמת האנטנות

, כי ועדה מקומית תדרוש, בתיקון נקבע. 5.5.4009ביום  4009,18-ו"התשס, הבלתי מייננת
כתב שיפוי בגין תביעות פיצויים על , כתנאי למתן היתר בנייה להקמת מתקן שידור סלולרי

כי היקף השיפוי יהיה לפי הנחיות , עוד נקבע. לחוק 561ירידת ערך נכסים לפי סעיף 

                                                           
 ".ועדת העורכים: "להלן .56
ת מתאר ארצית לתקשורת תכני. א" 60-של הממשלה ה 6696החלטה , כן ראו ".לים"ועדת המנכ: "להלן .54

תקני שידור קטנים מ - 5א699א "תמ -תכנית מתאר ארצית לתקשורת . ב; מתקני שידור -' ב69 א"תמ -
 "(. 6333החלטת ממשלה : "להלן( )44.1.4001" )וזעירים

רמת הקרינה מהם , גודלם, בהתחשב בסוגם -הומלץ לקבוע ארבעה מסלולי רישוי למתקני השידור  .51
המלצות ועדת המשרד לאיכות הסביבה : לפירוט ההמלצות ראו. תם על הנוף והסביבהומידת השפע

ח ועדת "דו: "להלן( )4001)' א63א "לים בנושא פריסת מתקני שידור סלולאריים לפי תמ"מנכ
 :פורסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה, "(לים"המנכ

http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/News/selular-12-2005_1.pdf . 
לים בנושא פריסת מתקני שידור "ועדת המנכ המלצות" 60-של הממשלה ה 4110ראו החלטה  .59

  ."(0754לטת ממשלה הח: "להלן) (55.54.4001) "'א699א "סלולאריים לפי תמ
 . 9ש "ראו לעיל ה .51
 ". חוק הקרינה: "להלן ..5

http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/News/selular-12-2005_1.pdf
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וכי הנחיות אלה תעמודנה בתוקפן עד לאישורה של תכנית מתאר ארצית , יתהמועצה הארצ
  19.שתסדיר עניין זה

 
הובא הנושא בפני המועצה , עם כניסתו לתוקף של התיקון בחוק שדרש כתבי שיפוי כאמור

החליטה המועצה  6.5.4009ביום . כדי שתקבע הנחיות לגבי היקף השיפוי, הארצית
מהחברות , 500%בשיעור , מקומיות לדרוש כתב שיפוי מלאכי על הוועדות ה, הארצית

כי , עוד נקבע. הסלולריות המבקשות היתרי בנייה להקמת מתקני שידור סלולריים
ותעמוד בתוקפה עד שייקבעו הוראות לעניין זה בתכנית , ההחלטה לגבי השיפוי היא זמנית

הרכב ועדת העורכים  בישיבה זו קבעה המועצה הארצית מחדש את, כמו כן. מתאר ארצית
לים ולהביא בפני המועצה "והטילה עליה לבחון את המלצות ועדת המנכ 6920א "של תמ

 . ולגבי מהות השינוי הנדרש 69א "הארצית המלצות לעניין הצורך בשינוי תמ
 
 

 חרף הקשיים, החדשה 63א "גיבוש העקרונות לתמ
 

א "שהיה צורך להסדירם בתמ ועדת העורכים קיימה סדרה של דיונים בנושאים העקרוניים
היקף , יידוע הציבור, מסלולי הרישוי ושיקול הדעת שיינתן לוועדות המקומיות: החדשה

 . והיבטים רבים נוספים, השיפוי לוועדות המקומיות
 

התכנית הקיימת למתקני  -האחת : הדיונים התנהלו לגבי שתי תכניות המשלימות זו את זו
תכנית חדשה שתסדיר מתקני  -והשניה , (95א699א "תמ) שידור קטנים ואנטנות סלולריות

 (. ב699א "תמ)שידור גדולים ומתקני בזק 
 

ראש , כהגדרתו של שמאי אסיף. החדשה לא היתה פשוטה 69א "מלאכת גיבושה של תמ
מדובר באחד הנושאים המורכבים והסבוכים שהמועצה " -מינהל התכנון במשרד הפנים 

טכנולוגיות התקשורת משתנות , ראשית 21".ם האחרונותהארצית נקראה להסדיר בשני
, שנית 22.בקצב מהיר וקשה מאד לעקוב ברגולציה אחר התהליכים שמתרחשים בתחום זה

המתקנים בהם עסקינן מהווים תשתית לאומית שיש להסדיר , לפי תפיסת משרד הפנים

                                                           
כתנאי , מוסד התכנון ידרוש(: "ב)ק "הקובע בס, ב404התיקון הוסיף לחוק התכנון והבנייה את סעיף  .56

כתב שיפוי מפני תביעה לפיצויים לפי סעיף , למתן היתר להקמת מיתקן שידור לתקשורת בשיטה התאית
הנחיות המועצה הארצית כאמור ; שדרישה כאמור תהיה בהתאם להנחיות המועצה הארציתובלבד  561

 ."יעמדו בתוקפן עד שייקבעו הוראות לענין זה בתכנית מיתאר ארצית
נציג המשרד , (ר"יו)נציג מינהל התכנון במשרד הפנים : 69א "ההרכב שנקבע לוועדת העורכים לתמ .40

 . נציג הרשויות המקומיות ונציגת המועצה הארצית, תנציג משרד התקשור, לאיכות הסביבה
של  034פרוטוקול ישיבה : "להלן( )4.54.4001) 6' בעמ, של המועצה הארצית 460' פרוטוקול ישיבה מס .45

 :ראו בכתובת -"( המועצה הארצית
http://www.pnim.gov.il/Apps/PubWebSite/PlanningDecision.nsf/All/CCB0442860C2C8FDC22573C9

0053FC3E/$FILE/Publications.pdf?OpenElement. 
היה צורך בפריסת , ורת הסלולריתכשהחל השימוש בתקש, של המאה הקודמת' 60-בשנות ה, כך למשל .44

מנת לענות על הצורך לספק אפשרות שיחה בטלפונים הסלולריים -על, כמות מסויימת של מתקני שידור
, יש צורך בהקמת אנטנות רבות יותר, 4000-בשלהי העשור הראשון לשנות ה, כיום. מהדור הראשון

גלישה באינטרנט וצפייה בטלויזיה כמו , כדי לספק צורכי תקשורת חדשים, הסמוכות יותר זו לזו
 (. 6.1ודור  6הנקראים דור )באמצעות המכשירים הסלולריים 

http://www.pnim.gov.il/Apps/PubWebSite/PlanningDecision.nsf/All/CCB0442860C2C8FDC22573C90053FC3E/$FILE/Publications.pdf?OpenElement
http://www.pnim.gov.il/Apps/PubWebSite/PlanningDecision.nsf/All/CCB0442860C2C8FDC22573C90053FC3E/$FILE/Publications.pdf?OpenElement
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קנים א קובעת את אופן הקמת המת"התמ, ומאידך, מחד, הקמתה ברחבי הארץ כולה
מדובר בנושא , שלישית. כך שניתן לגזור מהתכנית במישרין היתרי בנייה, ברמה מפורטת

ובקרב הציבור הרחב הועלו חששות רבים מפני , בעל מודעות ורגישות ציבורית גבוהה מאד
ארגון הבריאות העולמי קבע , רביעית. האנטנות הסלולריות והשלכותיהן הבריאותיות

קני שידור ועל משרד הפנים לפעול בנושא באופן הדוק עם כללים בנושא הקרינה ממת
 69א "הגורמים המגבשים את תמ, חמישית. המשרד להגנת הסביבה ובהתאם לכללים הללו

  23.החדשה פעלו בתוך מערכת לחצים צולבים של גורמים מעוניינים שונים
 

על , החדשה 69א "היו אמורים לנווט הגורמים המגבשים את תמ, בתוך כל האילוצים הללו
והמליצה , ועדת העורכים גיבשה את המלצותיה בכתב. מנת להגיע לאיזונים הדרושים

בדגש על , לים"למועצה הארצית לאמץ את עיקרי העקרונות שהותוו על ידי ועדת המנכ
 : ההיבטים הבאים

  העדפה של פריסה צפופה יותר של אנטנות קצרות ובעלות מרחקי בטיחות
 ;מינימליים

 בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם , יצירת תכנית פריסה עירונית מיוחדת עידוד
 ;הוועדה המקומית9הרשות המקומית

 קביעת מספר מסלולי אישור להקמת מתקני שידור; 

 וכן לסרב , מתן סמכות לוועדות המקומיות לבחון חלופות למתקן שידור מוצע
ן גמישות בקביעת פריסת שיאפשר לה, מתן שיקול דעת לוועדות המקומיות. להקמתו

 ;האנטנות בתחומן

 תוך , הגברת השקיפות ושיתוף הפעולה עם הציבור בנוגע להקמת מתקני שידור
 ;שימוש במנגנונים ליידוע הציבור ולהגשת התנגדויות

 במטרה להגביר את השקיפות ולהפחית , קביעת דרכי סימון ושילוט של מתקני שידור
 ;את חששות הציבור

 בה להפקדת כתבי שיפוי לטובת הוועדות המקומיות כתנאי למתן היתר קביעת חו
 . למתקן שידור

 
 

                                                           
האחראי על פריסת מתקני שידור כדי לספק לציבור צורכי  -משרד התקשורת : בין הגורמים המעוניינים .46

ת הרשויו, האחראי למנוע סיכוני קרינה מהמתקנים -המשרד להגנת הסביבה , תקשורת הולמים
 . אמצעי התקשורת ועוד, החברות הסלולריות, שהיו פה לציבור התושבים -המקומיות 
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 למתקנים קטנים וגדולים -הצעות נוסח לשתי תכניות חדשות 
 

בהתאם להמלצות ועדת העורכים הכין מינהל התכנון במשרד הפנים הצעות נוסח לשתי 
הובאו בפני המועצה הארצית  הצעות הנוסח לתכניות. ב699א "ותמ 95א699א "תמ -תכניות 

ועל  24,המועצה הארצית החליטה על מספר שינויים בתכניות. 4.54.4001בישיבתה מיום 
. לחוק 14העברת התכניות להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור על פי סעיף 

בהשגות , לדון בהערות הוועדות המחוזיות, הוסמכה למנות חוקרים לתכניות 25ע"הולנת
  26.ולהעביר המלצותיה למועצה הארצית, ובהמלצות החוקריםהציבור 

 
ח החוקרת "ודו 28,א"לשמיעת ההשגות הרבות שנתקבלו לתמ 27מונתה חוקרת, בהתאם

ע החליטה לאמץ את המלצות "הולנת. 1.4006..4ע בישיבתה מיום "הובא בפני הולנת
על אישור שתי בכפוף לשינויים מסויימים ולהמליץ למועצה הארצית ולממשלה , החוקרת

  29.ב למתקני שידור גדולים699א "למתקני שידור קטנים ותמ 95א699א "תמ -התכניות 
 

שתי התכניות צריכות להידון  -מועד כתיבת שורות אלה  - 4006נכון לחודש אוקטובר 
דיונים אלה צפויים . ולאחר מכן בידי הממשלה, ולהתאשר בידי המועצה הארצית

ורק לאחריהם ובהתאם להחלטות שיתקבלו  30,קרוביםלהתקיים במהלך החודשים ה
סקירת הוראות , לפיכך. יושלם הנוסח הסופי של התכניות, במועצה הארצית ובממשלה

כפופה לסייגים אלה ובעיקר לכך שנוסח התכניות אינו סופי , שתוצג להלן, התכניות
 . אינן בעלות תוקף מחייב, בטרם אושרו, ושהתכניות

 

                                                           
, של המועצה הארצית 460ראו פרוטוקול ישיבה , לפירוט השינויים עליהם החליטה המועצה הארצית .44

 .50-54' בעמ, 45ש "לעיל ה
 . משרד הפנים -הוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים  .41
 .51' בעמ, 45ש "לעיל ה, של המועצה הארצית 460ול ישיבה ראו פרוטוק .49
 . שמאית מקרקעין ואדריכלית, דורית פריאל' החוקרת שמונתה היא הגב .41
, החברות הסלולריות פלאפון: הוגשו השגות של גורמים רבים ובהם, בנוסף להערות הוועדות המחוזיות ..4

השגותיה נשמעו )עיריית הרצליה , בי הרדיו לישראלאגודת חוב, חברת בזק, חברת מירס, סלקום ופרטנר
, מהנדס העיר חיפה, ועדה מקומית שומרון, עיריית ירושלים, אביב-עיריית תל, (ע"במישרין בפני הולנת

מחוז  -משרד הבריאות , מחוז דרום -המשרד להגנת הסביבה , מנהל פיתוח הקרקע במרחב דרום -ל "קק
החברה להגנת , מועצה אזורית יואב, ים-עיריית בת, ריית גבעתייםעי, עיריית ערד, א"דרום ומחוז ת

 . הטבע ועוד
, "(ע"פרוטוקול ישיבת הולנת: "להלן) 1.4006..4מיום ע "של הולנת 404' ראו פרוטוקול ישיבה מס .46

 : בכתובת
http://www.pnim.gov.il/Apps/PubWebSite/PlanningDecision.nsf/All/CCB0442860C2C8FDC22573C9

0053FC3E/$FILE/Publications.pdf?OpenElement. 
התכניות צפויות לעלות , 49.50.4006להערכת נציגי משרד הפנים שנמסרה בדיון שנערך בכנסת ביום  .60

נוספים הנדרשים ם יחודשיכבתוך , לאחר מכן. שלושה חודשים-לדיון במועצה הארצית בתוך שניים
 (..6ש "ראו להלן ה)בממשלה  דיוןלצפויות התכניות לעלות , לעריכתן הסופית

http://www.pnim.gov.il/Apps/PubWebSite/PlanningDecision.nsf/All/CCB0442860C2C8FDC22573C90053FC3E/$FILE/Publications.pdf?OpenElement
http://www.pnim.gov.il/Apps/PubWebSite/PlanningDecision.nsf/All/CCB0442860C2C8FDC22573C90053FC3E/$FILE/Publications.pdf?OpenElement
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 31מתקני שידור קטנים - 1/א/63א "הוראות תמ
 

היא  32,א הקיימת ותבוא במקומה69א "אשר תבטל את תמ, מטרתה של התכנית החדשה
כך שיתאפשר כיסוי לשידור ולקליטה של , לקבוע הנחיות להקמת מתקני שידור קטנים

תוך מניעת מפגעי קרינה ומזעור הפגיעה באיכות , תקשורת אלחוטית בכל שטח המדינה
התכנית החדשה באה לעודד הקמת מתקנים בעלי טווח בטיחות מצומצם . הסביבה והנוף

וכן לעודד הקמת המתקנים על עמודים ומתקני תשתית , ונוכחות פיסית מינימלית
  33.קיימים

 
המוגדרים כמתקנים שטווח הבטיחות , התכנית החדשה חלה על מתקני שידור קטנים בלבד
תחת הגדרה זו  34.מטר 54ינו עולה על המצטבר לבריאות הציבור מהם בכיוון האופקי א

הן אלה  -נכנסים האנטנות הסלולריות ומתקני השידור הסלולריים לסוגיהם השונים 
ובלבד שטווח הבטיחות מהם , שטרם באו אל העולם, והן אלה העתידיים, הקיימים כיום
היות , לא בהכרח משקף את המציאות" קטנים"גם המינוח . מטרים 54לא יעלה על 

בכך השתנתה לחלוטין תפיסת מעצבי  35.לם הפיסי של חלק מהמתקנים הללו הינו רבשגוד
שעדיין קיימת , שכן התכנית הקודמת, התכנית באשר למתקנים לגביהם תחול התכנית

שפורטו , התירה מספר מוגבל ומסויים של סוגי מתקני שידור, (א69א "תמ)ועודה בתוקף 
כי ניתן להתיר בתכנית את הקמתם , מנו ונמצאואשר השלכות הקרינה מהם נבדקו בז 36,בה

שיש צורך לקבוע , שינוי תפיסת מעצבי התכנית נעוץ בהכרה, כפי הנראה 37.'גורף'באופן 
תכנית סטטוטורית שתהיה גמישה דיה כדי להתאים להתפתחויות הטכנולוגיות ולשינויים 

והגבילה  4000-ה התכנית הקיימת נוצרה בתחילת שנות, כך למשל. החלים במתקני השידור
ולכן לא ניתן להוציא מכוחה היתרי , על סוגי מתקנים אשר פורטו בה, כאמור, את תחולתה

הנמכרים , 6.1ומדור  6-בנייה לאנטנות ומתקני שידור עבור טלפונים סלולריים מהדור ה
 . כיום ואשר לא היו קיימים במועד בו הוכנה התכנית הקודמת

 
לרבות , פשרת הקמת מתקני שידור בכל ייעודי הקרקעמא -כקודמתה  -התכנית החדשה 

גם התכנית החדשה מתירה , כמו כן 38(.ולמעט חופי רחצה ושמורות חוף)אזורי מגורים 
  39.הקמת מתקנים בחריגה מהגובה המירבי המותר בתכניות מקומיות

                                                           
 ".התכנית החדשה: "להלן .65
 .לתכנית החדשה 9.5סעיף  .64
עצמים קיימים בשטח ' לנצל'ההיצמדות לעמודי תשתית קיימים נועדה  .החדשהלתכנית  4סעיף  .66

 . זוהי כמובן מגמה ראויה. ולצמצם את ההשלכות הויזואליות של האנטנות
המתקנים הגדולים מטופלים בתכנית המקבילה ". מתקן שידור קטן"הגדרת  -לתכנית החדשה  1.5סעיף  .64

 . מטרים 54-וח הבטיחות מהם בכיוון האופקי גדול מהחלה לגבי מתקנים שטו, ב699א "תמ -
שלא , וניתן להקימה על תורן שאורכו מטרים רבים נוספים, מטרים 4-האנטנה לבדה יכולה להגיע ל .61

כמה מטרים , לכל הפחות, הנמצאים בחדר ציוד שנפחו, כגון מקלט ומשדר, לדבר על יתר חלקי המתקן
 . מעוקבים

 . א מפרטות את סוגי מתקני השידור לגביהם היא חלה69א "לתמ 4' ומס 5' טבלאות מס .69
התכנית הקיימת התירה להקימם בכל , שלגבי מתקנים ספציפיים אלה, הכוונה היא -' גורף'באופן  .61

בלי הליכי יידוע הציבור ובלי , ללא שיקול דעת ממשי לוועדות המקומיות, כולל מגורים, ייעודי הקרקע
 (.והטקסט המפנה אליהן 55ש "וה 50ש "יל הראו לע)חובת שיפוי 

 . לתכנית החדשה 4..סעיף  ..6
 . לתכנית החדשה 6..סעיף  .66
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המסלול : בלב התכנית החדשה קיימים שלושה מסלולים להוצאת היתרים למתקני שידור
או מסלול להיתרים בהתאם לתכנית מפורטת , המסלול הרגיל להיתרים, ר להיתריםהמהי

טעונה אף היא היתר בנייה באחד , הוספת אנטנה יחידה למערך קיים של אנטנות 40.שתוכן
בכל המסלולים נדרש אישור הממונה על הקרינה (. או לפי תכנית, רגיל, מהיר)מהמסלולים 

 . ידור עומד במגבלות הבטיחות הנדרשות על ידיוכי מתקן הש, במשרד להגנת הסביבה
 

התכנית החדשה מכילה הוראה המרחיבה את שיקול דעת הוועדה המקומית בבואה לדון 
סעיף שיקול הדעת מאפשר לוועדה  41.במתן היתר או בתכנית מכוח התכנית החדשה

ייתן באופן ש, ולהציע חלופות מטעמה, המקומית לדרוש חלופות למיקום המתקן המבוקש
הוועדה המקומית תוכל אף . מענה לשירות התקשורתי שהמתקן המבוקש אמור לספק

כפי שמגבילה )לסרב למתן ההיתר משיקולים תכנוניים שאינם מוגבלים להיבט הנופי 
לשקול את ( כפי שהיה עד כה)הוועדה המקומית מוסמכת , בנוסף 42(.א הקיימת69א "תמ

להקטין את נצפות התרנים ולמזער את הפגיעה במטרה , ההיבטים האדריכליים והנופיים
  43.ככל שניתן, בחזות הכללית של הישוב והסביבה

 
חידוש משמעותי נוסף הוא הקו המנחה בתכנית לגבי שילוב מתקנים חדשים בעצמים 

, הוראת ההשתלבות נועדה לצמצם את המפגעים הויזואליים עקב ריבוי האנטנות. קיימים
ולאפשר מידה רבה יותר של שליטה על המקומות , בסביבה( במקום להבליטן)להטמיען 

כי לא , לתכנית החדשה מורה 54סעיף . שהחברות הסלולריות בוחרות להקים בהם אנטנות
כי לא , אלא אם שוכנע מוסד התכנון, יינתן היתר למתקן שידור על גג בניין או על הקרקע

על מתקן תשתית קיים  ניתן לשלב את המתקן על מתקן שידור קיים שהוקם כדין או
אם חברה סלולרית תחפוץ להקים אנטנות חדשות לצדי דרך או , כך למשל. שהוקם כדין

כגון , ברירת המחדל הראשונה תהיה לשלב את האנטנות החדשות בעמודי תשתית, כביש
ניתן , רק אם יתחוור שהשילוב אינו אפשרי. עמודי תאורה וטלפון הניצבים לאורך הדרך

אם  -לגבי גגות בניינים , בדומה, כך. ת האנטנות החדשות על תורן נפרדיהיה להקים א
כמו . אזי אנטנות חדשות יצטרכו להצטרף לתורן הקיים, קיים על הגג תורן הנושא אנטנות

קביעת חובת השתלבות של מתקן שידור , כתנאי להיתר למתקן החדש, התכנית מחייבת, כן
  44.נוסף בעתיד

 

                                                           
 .לתכנית החדשה 5..סעיף  .40
אך , א69א "לתמ 5' במסגרת ההצעה לשינוי מס, 4001סעיף דומה אושר על ידי המועצה הארצית ביוני  .45

ולמנות ועדת ' שלא להחליט'החלטת הממשלה לאור , א"ההצעה לא הבשילה אז לכדי תיקון התמ
 . לים"מנכ

 . לתכנית החדשה 50סעיף  .44
 לתכנית החדשה 55סעיף  .46
-וזאת בכפוף לתיאום תכנוני והנדסי בין בעלי מתקן השידור ולתיאום עם מהנדס הוועדה המקומית  .44

 . לתכנית החדשה( ב)54סעיף 
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הנבדלים זה מזה באשר למידת שיקול , קובעת מסלולי רישויהתכנית החדשה , כאמור
ולהיקף השיפוי שיינתן לוועדה , להיקף יידוע הציבור, הדעת שיינתן לגוף המחליט

  45.המקומית
 

מסלול זה בא לעודד את החברות  -המסלול המהיר : המסלול הראשון להוצאת היתרים
. ומצם ונוכחות פיסית מינימליתהסלולריות להקים מתקני שידור בעלי טווח בטיחות מצ

להקים אנטנות שטווח הבטיחות מהן , במסלול המהיר, בשטחי הערים והישובים ניתן יהיה
ואילו בשטח פתוח תותר הקמת אנטנות במסלול  46,מטרים בכיוון האופקי 6לא יעלה על 

  47.מטר 54המהיר שטווח הבטיחות מהן לא יעלה על 
 

היידוע יינתן . ור להתקיים באופן מצומצם ורק בדיעבדיידוע הציבור אמ, במסלול המהיר
בהודעה , לבעלי המגרש לגביו אושרה הבקשה למתן היתר ולבעלי המגרשים הגובלים בו

                                                           
כך הולכות ומתרחבות , קן השידור והשפעתו על הסביבהבהתאם לגודל מת: לגבי מידת שיקול הדעת .41

ומרווח , רשות הרישוי המקומית מוסמכת לתת היתרים, במסלול המהיר. סמכויותיו של גורם הרישוי
, מוסמכת הוועדה המקומית לשמוע התנגדויות ולתת היתרים, במסלול הרגיל. שיקול דעתה מצומצם

מוסמכת , במסלול של תכנית מפורטת. תכנית החדשהבהתאם להוראות ה, ושיקול דעתה נרחב יותר
המקיף כמעט את כל תחומי התכנית , תוך מתן שיקול דעת נרחב, הוועדה המחוזית לאשר תכנית

 .החדשה
כי בסביבתו , מסירת המידע לאזרח, האחת -הוא נועד להשיג שתי מטרות עיקריות : לגבי יידוע הציבור

המטרה . וע את החשש מפני הקמה בסתר של מתקנים כאלהמנת למנ-על, הקרובה מוקם מתקן שידור
בטרם מתן , לפיכך. לשתף את הציבור ולקבל את התייחסותו לגבי הקמת מתקן השידור, השניה היא

יש חובת מסירת הודעה למחזיקים ולבעלי המקרקעין , היתר להקמת מתקן שידור לפי התכנית החדשה
היקף חובת היידוע משתנה . גרשים או בבניינים גובליםבהם מבוקש ההיתר וכן לבעלים ולמחזיקים במ

כי המידע המתקבל , קבעו מעצבי התכנית החדשה, במסלול המהיר. גם היא בהתאם למסלולים
אינו בעל משקל , משמיעת עמדת הציבור ביחס להקמת מתקני שידור אשר נוכחותם הפיסית מצומצמת

לאחר קבלת ההחלטה להתיר את מתקן ', בדיעבד' כי ניתן להסתפק במתן הודעה, ולכן נקבע, משמעותי
קביעה זו גררה תרעומת רבה מצד הרשויות המקומיות והוועדות המחוזיות שהגישו השגותיהן . השידור

גדל , העוסק במתקני שידור גדולים יותר ומשפיעים יותר על סביבתם, במסלול הרגיל. לתכנית החדשה
 . חלטה על הקמת המתקןהיקף היידוע ושיתוף הציבור בטרם קבלת הה

שיינתן לוועדה המקומית מפני תביעות לפיצויים על ירידת ערך נכסים הסמוכים  לגבי היקף השיפוי
הוא , העיקרון שצריך להיות בבסיס קביעת היקף השיפוי, לדעת מינהל התכנון במשרד הפנים: לאנטנות

ככל שהוועדה המקומית מעורבת  ,לפי גישה זו. מידת המעורבות של הוועדה המקומית בתהליך הרישוי
כך היקף השיפוי , יכולת להשפיע יותר( מטעמו פועלת הוועדה המקומית)יותר וככל שניתנה לציבור 

, הבאה לידי ביטוי בהוראות התכנית החדשה, עמדה זו. שיוטל על החברות הסלולריות יהיה קטן יותר
בכל מסלולי ( 500%)פוי צריך להיות מלא כי היקף השי, הרשויות המקומיות טענו. אינה נקייה מספקות

והמתקנים מביאים , היות והחברות הסלולריות הן אלה המעוניינות בהקמת מתקני השידור, הרישוי
כשם שהרשויות המקומיות אינן שותפות לרווחיהן של החברות . רווחים נאים לחברות פרטיות אלה

כי אין הבדל , עוד נטען. נים הסלולרייםכך אין לדרוש מהן לשאת בחלק מעלויות המתק, הסלולריות
, לעניין חובת השיפוי בין חברה סלולרית לבין קבלן או יזם המבקש להקים מבנה בתחומי הרשות

קבלנים )והקטנת חובת השיפוי ביחס לחברות הסלולריות עלולה ליצור תקדים שיסכן את קופת הציבור 
גם כאשר יינתן לוועדה המקומית , יתר על כן. (ויזמים יחפצו גם הם ליהנות מהקלות כלכליות דומות

יהיה עליה לשאת בעלויות רבות בניהול הליכי התביעה לפיצויים וההתגוננות , 0%.שיפוי בהיקף של 
יש להותיר על כנה את החלטת המועצה , ולכן, (דין וכדומה-עורך, העסקת שמאי מקרקעין)מפניה 

ראו לעיל תחת )בכל הבקשות להיתרים  500%וד על לפיה היקף השיפוי יעמ, 6.5.4009הארצית מיום 
 "(. הסדרת השיפוי בחקיקה"הכותרת 

 . לתכנית החדשה 40.5סעיף  .49
 לתכנית החדשה 40.4סעיף  .41
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שתימסר להם רק בדיעבד ולאחר שתתקבל החלטת רשות הרישוי המקומית לאשר , ישירה
בפועל של  ההודעה תימסר לפני ההקמה הפיסית, עם זאת 48.את הבקשה להיתר בנייה

 . מתקן השידור
 

שהחברות הסלולריות יתחייבו בו , שיפוי 500% -היקף השיפוי במסלול המהיר יהיה מלא 
 . לטובתן של הוועדות המקומיות

 
המסלול הרגיל נועד להסדיר את כל  -המסלול הרגיל : המסלול השני להוצאת היתרים

אך אינם עומדים בתנאי , מתקני השידור הקטנים אשר עומדים בהוראות התכנית החדשה
ניתן יהיה להקים מתקנים שטווח הבטיחות , בשטחי הערים והישובים. המסלול המהיר

מלאכה ותעסוקה וכן ועל מבנים , אך באזורי תעשייה 49,מטרים 9מהם לא יעלה על 
 54ניתן יהיה להקים מתקנים שטווח הבטיחות מהם יגיע עד , מסויימים בתוך העיר

  50.מטרים
 

ולאחר הגשת בקשה להיתר תפורסם , דוע הציבור במסלול הרגיל תמומש במלואהחובת יי
ושמיעתן תיעשה בהתאם לאמור , ניתן יהיה להגיש התנגדויות 51.הודעה על כך לציבור

 . כאשר על החלטת ועדה מקומית ניתן יהיה לערור לוועדת ערר, לחוק 546בסעיף 
 

פוי שינתן לוועדה המקומית יהיה בהיקף ובמסלול הרגיל השי, צומצם היקף השיפוי, מאידך
  52.בלבד 0%.

 
מסלול זה נועד לתת מענה למתקני  -תכנית מפורטת : המסלול השלישי להוצאת היתרים

ניתן יהיה להכין ולאשר תכנית . שאינם עומדים בתנאי התכנית החדשה, שידור קטנים
כנית יכולה לחול כאשר הת, שתקבע הוראות לפריסה ולמיקום של מתקני שידור, מפורטת

וגם תתאפשר תכנית נקודתית לגבי מתקן , או על שכונות בודדות, הישוב9על כל שטח העיר
כי , תכנית מפורטת כזו תאושר על ידי הוועדה המחוזית וניתן לקבוע בה 53.שידור בודד

או לקבוע הוראות שונות מהקבוע , יחולו בתחומה רק חלק מהוראות התכנית החדשה
קיום התייעצות עם  55:שני תנאים נדרשים להפקדת תכנית מפורטת כזו 54.בתכנית החדשה

                                                           
ולא , ההודעה תינתן בסמוך למועד ההחלטה על אישור הבקשה להיתר. לתכנית החדשה 40.6סעיף  ..4

 . ימים ממועד אישורה 60-יאוחר מ
 . לתכנית 45.5ף סעי .46
מתקן (: לתכנית 45.6סעיף )מטרים  54המבנים עליהם ניתן יהיה להקים אנטנות בטווח בטיחות של עד  .10

תחנות משטרה ושירותי , (כגון מרכזיות בזק הנמצאות ברחבי הערים)בניין המיועד לתקשורת , הנדסי
, למשל)ן המיועד למרכז תחבורה מטר ובניי 40בניין המיועד למלונות ומשרדים שגובהו מעל , חירום

 .מטר 54שגובהו מעל ( תחנת אוטובוסים מרכזית
 . לתכנית החדשה 45.1ראו סעיף  .15
 .ג לתכנית החדשה-4יחד עם נספח  45.9סעיף  .14
 . לתכנית החדשה 6ראו סעיף  .16
סוגי המסמכים ) 'פרק ו, (בטיחות)' ובלבד שהתכנית המפורטת לא תקבע הוראות שונות מהוראות פרק ה .14

 . לתכנית 6.4סעיף : ראו. לתכנית החדשה( האישורים הדרושים)' ופרק ז( הדרושים
 . לתכנית החדשה 6.6סעיף  .11
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וכן  56,משרד התקשורת לעניין השפעת התכנית על כיסוי השידור במרחב התכנון המקומי
לגבי הסדרי השיפוי הנקבעים ( בתחומה תחול התכנית)קבלת הסכמת הוועדה המקומית 

 . לחוק 561בתכנית בגין תביעות לפיצויים לפי סעיף 
 

ניתן יהיה להגיש )נקיטה במסלול של תכנית מפורטת תאפשר יידוע הציבור באופן מלא 
  57.בלבד 0%.אבל היקף השיפוי לוועדה המקומית יהיה , (התנגדויות לתכנית

 
כי , הסיבה לכך היא 58.למתקני השידור חובת שילוטהתכנית החדשה מוסיפה וקובעת 

ועדת . חלק בלתי נפרד מעקרון יידוע הציבור שילוט המעיד על קיומו של מתקן שידור הינו
ללא יוצא מן , כי אין להקל בעניין זה וקבעה חובת שילוט למתקני השידור, העורכים סברה

. מטרת השילוט היא להגביר את השקיפות ולמנוע הסתרת מתקני שידור והסוואתם. הכלל
הרחב מפני  כי בכך יהיה גם כדי להפחית את חששות הציבור, ועדת העורכים סברה

כי בסמוך למתקן , לתכנית החדשה 60על בסיס עקרונות אלו נקבע בסעיף . מתקנים אלו
, השילוט יבהיר את ייעוד מתקן השידור. ערבית ואנגלית, שידור יוצב שילוט בשפות עברית

. החברה אותה המתקן משרת וטווח הבטיחות המרבי מהמתקן, הספק השידור ממנו, סוגו
ויעודכן מדי , ילוט תאריך אישורו של המתקן על ידי הממונה על הקרינהיצוין בש, כמו כן

  59.שנה תאריך הבדיקה האחרונה שנערכה למתקן בהתאם להוראות הממונה על הקרינה
 

, כזו היא. הדומות להוראות שבתכנית הקיימת, הוראות נוספותהתכנית החדשה כוללות 
טמין את המתקנים הנלווים לאנטנה המחייבת לה, ההוראה לגבי אנטנות על גגות, למשל

במקרה  60.באחד החללים הקיימים בבניין או בשטחים המקוריים שלו( 'משדר וכו, מקלט)
 54עד )במבנה ששטחו יוגבל , יותקנו מתקני העזר על גג הבניין, שלא ניתן להתקינם כאמור

ימוש ושהקמתו לא תמנע את הש, (מטרים מעל מפלס הגג 4.1עד )וכן גם גובהו ( ר"מ
 . בשטחים המשותפים של דיירי הבניין

 

                                                           
תנאי זה העניק למעשה זכות וטו למשרד . נדרשה בתכנית החדשה הסכמת משרד התקשורת, במקור .19

כי בכך מעניקים , גדו לתנאי וטענוהרשויות המקומיות התנ. התקשורת לגבי תכניות מפורטות כאמור
. שאינו נמנה על מוסדות התכנון והבנייה( משרד התקשורת)זכות וטו בהליך התכנוני לגוף חיצוני 

באופן שכעת נדרש לקיים ', רוכך'והוא , התקבלה ההתנגדות לתנאי זה, ע"בדיונים בפני החוקרת ובולנת
לפרוטוקול ישיבת  46-60' עמ: ראו. התייעצות עם משרד התקשורת ולא נדרשת הסכמת המשרד

 . 46ש "לעיל ה, ע"הולנת
אלא נקבע שהיקף השיפוי , בתכנית החדשה לא נקבע היקף לשיפוי במסלול התכנית המפורטת, במקור .11

הוחלט לשנות , ע"בעקבות הדיונים בפני החוקרת ובולנת. ייקבע בהוראות התכנית המפורטת אשר תוכן
כי שיעור , ע"הוחלט בולנת. במסלול התכנית המפורטת 0%.ף שיפוי של זאת ולקבוע מנדטורית היק

, השיפוי אותו הציעה החוקרת הינו פועל יוצא של רמת המעורבות של הרשות המקומית באישור מתקן
רמת המעורבות של הרשות , בעת מתן היתר למתקן שידור במסלול המהיר. ויכולת השפעתה על התכנון

יש לרשות המקומית , ואילו במסלול התכנית המפורטת, (500%)ע שיפוי מלא ועל כן נקב, הינה נמוכה
לפרוטוקול ישיבת  46-ו 45' עמ: ראו -ומכאן שיעורי השיפוי הנמוכים יותר , רמת מעורבות גבוהה

 . 46ש "לעיל ה, ע"הולנת
 . לתכנית החדשה 60סעיף  ..1
שם , הבדיקה האחרונה שנעשתה למעליתבו רשומים תאריך , דומה הדבר לשילוט המותקן במעליות .16

  .הגורם הבודק ופרטים רלוונטיים נוספים
 . לתכנית החדשה 44סעיף  .90
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, של מבנים נלווים למתקני שידור קרקעיים הטמנה בקרקעהחידוש בתכנית הוא הוראות 
 61(.'חשמל וכו, כגון עמודי תאורה)ולמתקני שידור המשתלבים במתקני תשתית קיימים 

ארונות , מזגנים)ציוד עזר , מקלט ומשדר, אנטנה -מתקן שידור כולל מספר מרכיבים 
, החלק הבולט לעין הוא האנטנה, בדרך כלל. וכבלים המחברים ביניהם( ב"תקשורת וכיו

באשר . שמימדיו עולים על מימדי האנטנה, ויתר חלקי המתקן נמצאים בחדר ציוד נלווה
נוהגות החברות הסלולריות למקם את הציוד הנלווה בחדר ציוד , לאתרי שידור קרקעיים

הוראות ההטמנה בתכנית החדשה . לצד התורן והאנטנות, עיןשהן מקימות על המקרק
הדבר יסייע לצמצום . כי תיבחן האפשרות להטמנת המבנה הנלווה מתחת לאדמה, קובעות

ויקטין את האפקט הויזואלי , היקף הקרקע בה עושים שימוש לצורך הקמת מתקני השידור
הוציא מהתכנית החדשה החברות הסלולריות ביקשו ל. השלילי הנלווה להקמת המתקנים

הרשויות . בטענה שהדבר יכביר עליהן עלויות כלכליות ניכרות, את הוראות ההטמנה
ביקשו להפוך את הוראות ההטמנה מהוראות שבשיקול דעת להוראות , מאידך, המקומיות

אינם שקולים ( או צמצום רווחי החברות הסלולריות)שעלות כלכלית , מהטעם, מחייבות
החוקרת המליצה להותיר . נופיות והויזואליות שיושגו בהטמנת מבני העזרכנגד התועלות ה

ע החליטה לאמץ את "והולנת, את הוראות ההטמנה בתכנית כהוראות שבשיקול דעת
  62.המלצת החוקרת

 
ניתן למצוא באשר לחובת גידור  -הקיימת והחדשה  -הוראות דומות בין שתי התכניות 

גנרטור  64,עיגון המחברים בין האנטנה לבין המשדרכבלים וכבלי  63,סביב אנטנה ואתר
התכנית  66.ופירוק וסילוק מתקן שידור לאחר שהשימוש בו ייפסק 65לשירות מתקן השידור

לפיהן הוראות התכנית החדשה יחולו על כל היתר , הוראות מעברהחדשה קובעת גם 
על כל מתקן  ואילו חובת הצבת השילוט תחול, להקמת מתקן שידור שיינתן לאחר אישורה

 67.אף אם הוקם לפני תחילתה של התכנית החדשה, שידור

                                                           
 . לתכנית החדשה 44-ו 46סעיפים  .95

 . 46ש "לעיל ה, ע"לפרוטוקול ישיבת הולנת 44' בעמ 1ראו סעיף  .94
 . לתכנית החדשה 49סעיף : במטרה להסתיר את המבנים ככל שניתן, סביב אנטנה ואתר תוקם גדר .96

כבלים המחברים בין המשדר הממוקם באחד מהחללים הקיימים במבנה לבין האנטנה המוצבת על גג  .94
 . לתכנית החדשה 41סעיף : יועברו בפירים של המבנה או שיוסתרו בתעלות המיועדות לכך, המבנה

, תעסוקה, הצבתו על מבנים באזורי תעשיהאך תותר , לא תותר הצבת גנרטור על גג בניין או בחצר בניין .91
  .לתכנית החדשה .4סעיף : מלאכה ותקשורת

ייקבעו בהיתר הבנייה , כי הוראות לפירוק וסילוק מתקן בתום השימוש בו, התכנית החדשה מורה .99
כי מדובר , שטענו, על הוראה זו נמתחה ביקורת על ידי הרשויות המקומיות. לתכנית 46סעיף : למתקן

בעיקר מהסיבה הפשוטה שהחברות הסלולריות לא טורחות , שלא ניתן לאוכפה', חסרת שיניים'אה בהור
כהוראה מחייבת , לכן הוצע לקבוע. לדווח לרשויות המקומיות על סיום השימוש במתקני השידור שלהן

שהפסקת השימוש במתקן תהיה במקרה שלא יחודש היתר הקרינה למתקן או במקרה , בתכנית
, ע"הצעה זו לא נתקבלה על ידי הולנת. ימים ומעלה 60סיק לפעול במשך תקופה רציפה של שהמתקן יפ

 . ולפיכך נותרה בתכנית החדשה ההוראה הלאקונית האמורה
יפקע תוקף , שאלמלא כן, בתוך שנה מיום אישור התכנית החדשה יוצב שילוט כנדרש בתכנית החדשה .91

 . לתכנית החדשה 65סעיף : ההיתר שניתן להקמת מתקן השידור



44  מאמרים (9002 נובמבר) 6/ח מקרקעין 

לים ושל ועדת העורכים שלא נכללו בהוראות "קיימות המלצות נוספות של ועדת המנכ
הסרת מוקדי שידור  68,ביטול הפטור למתקני גישה אלחוטית: ואלו הן, התכנית החדשה

שיפור והתמקצעות  72,וע הציבורייד 71,הסברה לציבור 70,הפחתת החשש הציבורי 69,קיימים
וקיום דיון ציבורי לפני כניסת טכנולוגיות  74הקמת מרכז ידע 73,מערך מודדי הקרינה

                                                           
לטענת החברות . סביב נושא זה נטושה מחלוקת עזה בין החברות הסלולריות לבין הרשויות המקומיות ..9

לטענת הרשויות . הוראת הפטור שבחוק חלה גם ביחס לאנטנות סלולריות קטנות, הסלולריות
נה חלה ביחס הוראת הפטור שבחוק כוונה מלכתחילה לעודד טכנולוגיות אחרות ואי, המקומיות

מוביל לכך , "מתקני גישה"והפועל היוצא מהקמת אנטנות סלולריות תחת הכינוי , לאנטנות הסלולריות
ללא שיקול דעת של , שמרבית האנטנות הסלולריות בשנים האחרונות מוקמות ללא היתרי בנייה

מקומיות טוענות הרשויות ה. ומבלי ליידע מראש ובאופן ממשי את ציבור התושבים, הוועדות המקומיות
כי כל עוד ימשיכו החברות הסלולריות להשתמש באופן לא מוצדק בסעיף זה כדי להקים אנטנות , בנוסף

זאת משום שהיא מתייחסת לאנטנות שהוקמו , לא יהיה ערך ממשי לתכנית החדשה, ללא היתרי בנייה
 . היתרי בנייה ואילו מרבית האנטנות שהוקמו בשנים האחרונות הן ללא, על פי היתרי בנייה
אף המליצה ועדת העורכים למועצה הארצית להמליץ לשר הפנים להשתמש  4009בחודש פברואר 

ולקבוע מגבלת הספק לאנטנות שיוקמו על פי סעיף , ג לחוק התכנון והבנייה499בסמכותו על פי סעיף 
 .וואט 1ולא יעלה על , כך שהספק השידור ממתקני הגישה יוגבל, זה

וניתנו פסק דין סותרים בבתי המשפט , התקיימו הליכים משפטיים רבים" הגישהמתקני "בנושא 
השופטת ' כב)אביב -הכרעה עקרונית ניתנה בפסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל. לעניינים מקומיים

סלקום ישראל ' ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה נ"יו 0451909.( א"מחוזי ת)א "בעפ( שיצר' י
, שהחברות הסלולריות יצרו" פיקציה"כי מדובר ב, בפסק הדין נקבע(. .400) 441 94ז קרקעיןמ, מ"בע

. המחייבות הוצאת היתרי בנייה למתקני שידור ואנטנות סלולריות, ואשר עומדת בניגוד להוראות החוק
, .156490פ "רע, .140590פ "רע)החברות הסלולריות הגישו בקשות רשות ערעור לבית המשפט העליון 

צ כנגד עמדת ביניים "הרשויות המקומיות הגישו עתירה לבג, מאידך(. .145690פ "רע, .145490פ "רע
היועץ ' נ.( ר.ע)מרכז השלטון המקומי בישראל  .941190ץ "בג)שנקט בנושא היועץ המשפטי לממשלה 

ית ובית הנושא טרם הוכרע סופ, (4006אוקטובר )נכון למועד כתיבת שורות אלו (. המשפטי לממשלה
הדיון בתיקים הללו אמור . צ"המשפט העליון עדיין לא דן בבקשות הרשות לערער ובעתירה לבג

 . 4050להתקיים בחודש ינואר 
כי לא ניתן לחייב באמצעות תיקון התכנית את , נאמר 4009בהמלצות ועדת העורכים מחודש פברואר  .96

מבלי , אשר נבנו על פי היתרי בנייה כדיןא ו"הסרתם של מוקדי שידור קיימים שאינם מותאמים לתמ
ועדת העורכים קראה והמליצה לחברות הסלולריות ולוועדות המקומיות להגיע . לשאת בעלויות

 . ולנסות לאתר חלופות, להסכמות לגבי הסרת מוקדי שידור קיימים אלה
על , החדשהא "כהחלטה נלווית לתמ, להמליץ לממשלה, ועדת העורכים המליצה למועצה הארצית .10

, מכשירים אלה יופקדו בכל אחת מן הרשויות המקומיות. רכישת מספר מכשירים למדידת רמת הקרינה
 .כך שכל תושב יוכל למדוד באופן עצמאי את רמת הקרינה מאנטנות סלולריות, ויושאלו ללא תשלום

משרד , הסביבה כי על המשרד להגנת, שוועדת העורכים סבורה, בדברי ההסבר לתכנית החדשה נאמר .15
התקשורת והחברות הסלולריות להקים פורום משותף אשר יפעל באינטנסיביות להסברה וללימוד 

הצעה זו מתעלמת מכך שכבר קיים פורום . הציבור אודות נושא הקרינה וטווחי הבטיחות מהאנטנות
פס כמבטא ומכך שפורום זה נת, "(פורום החברות הסלולריות)"הסברתי המשותף לחברות הסלולריות 

 (. הציבור והרשויות המקומיות)ולא כמבטא את עמדת הצד האחר ( החברות הסלולריות)עמדת צד אחד 
בדברי ההסבר לתכנית החדשה הומלץ על יידוע הציבור באמצעות הקמת אתר אינטרנט משותף לכל  .14

. י אחר בנושאשבו יפורסם מידע לגבי היתרי בנייה לכלל מתקני השידור וכל מידע רלוונט, החברות
שהן , ספק אם הציבור יוכל להפיק תועלת מאתר שינוהל במשותף על ידי החברות הסלולריות, לדעתי

שספק אם אתר משותף לחברות , מה גם. בעלות אינטרס כלכלי שונה מהאינטרס הציבורי הרחב
 ...56-ח"התשמ, הסלולריות יעמוד במגבלות הנובעות מחוק ההגבלים העסקיים

 . כעולה מחוק הקרינה, מצא בסמכות המשרד להגנת הסביבהתחום שנ .16
שאין לגביו , הוא נושא חדש יחסית, תחום התקשורת הסלולרית והשלכותיו הבריאותיות והסביבתיות .14

במהלך הדיונים בכנסת בחוק . ל"מחקרים שונים מתנהלים בנושא בחו. ידע מדעי ורפואי מגובש דיו
שיהיה אחראי לריכוז הידע הקיים בנושא וכן ייזום , כז מידעהצעתי להקים בישראל מר, הקרינה
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בעיקר מכיוון , ההמלצות הללו לא נכללו בתכנית החדשה 75"(.הדור הרביעי)"חדשות 
, יחד עם זאת. א"שלעמדת משרד הפנים אלו אינם נושאים תכנוניים היכולים להיכלל בתמ

 . יש לקוות כי תימצא הדרך ליישמן ולפעול לפיהן, ון שנודעת חשיבות להמלצות הללומכי
 
 

 מתקני שידור גדולים -ב /63א "הוראות תמ
 

והופיעה על סדר יומה של ישיבת , 4001ב עלתה על סדר היום התכנוני בשנת 699א "תמ
וקה לשתי החל 76.א69א "לתמ 5' ביחד עם שינוי מס, 44.1.4001ממשלה שנערכה ביום 

תכניות מתאר ארציות נבעה מהרצון לקדם בהליך מהיר יותר את תכנית המתאר הארצית 
אות נדונו "שתי התמ, מאותה נקודת זמן. המתייחסת למתקני שידור לתקשורת סלולרית

  77.וקודמו במקביל
 

שטווח הבטיחות מהם לבריאות הציבור , ב מסדירה רישוי מתקני שידור גדולים699א "תמ
והם כוללים בעיקר את , מתקני שידור אלה הם בעלי מאפיינים מגוונים. מטרים 54-מגדול 

 : מתקני השידור הנכללים בקטגוריות הבאות

 ; תקשורת לוויינים -

 ; רדיו וטלויזיה -שידורים לציבור  -

                                                                                                                                              
אלא תיזום , ל"מן הראוי שמדינת ישראל לא תסתפק בליקוט מחקרים מחו, לדעתי. מחקרים חדשים

 . בעצמה מחקרים ואיסוף מידע בנושא
 ,לים המליצה על הקמת מרכז ידע בתחום בטיחות הקרינה והשפעותיה על בריאות הציבור"ועדת המנכ

לעיל , לים"ח ועדת המנכ"לדו .ראו סעיף  -ובשיתוף משרד המדע , כאשר המרכז יוקם במשרד הבריאות
 .51ש "ה

משרד , כי עניין זה יוסדר על ידי המשרד להגנת הסביבה, הציעה ועדת העורכים, 4009בחודש פברואר 
 . מקומיתוך היוועצות במועצה הארצית ובשלטון ה, משרד המדע ומשרד התקשורת, הבריאות

 : לים המליצה כלהלן"ועדת המנכ .11
אין ספק שהעברת קול דרך הרשת הסלולארית הינה שירות חיוני המחייב פריסת תשתית תקשורת "

משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה ביקשו לקיים דיון ציבורי בדבר רמת , יחד עם זאת. ארצית
שכן הגדלת , ('שירותי אינטרנט וכיוב, סרטים) נחיצותם של שירותי העברת נתונים נוספים בקצב מהיר

. רמת השימוש ברשת התקשורת הסלולארית מעלה בהכרח את רמת החשיפה של כלל הציבור לקרינה
הוכרע עם סיום הליכי המכרז " הדור השלישי"משרד התקשורת סבור שהדיון בנושא נחיצות שירותי 

הוועדה מציעה לקיים דיון ציבורי כאמור . תדריםעבור ה.( כ.ל -מהחברות הסלולריות )וקבלת תמלוגים 
 .51ש "לעיל ה, לים"ח ועדת המנכ"לדו 6ראו סעיף  -"(" הדור הרביעי)"לפני כניסת טכנולוגיות חדשות 

אלא בשאלה , אין מדובר בשאלה תכנונית גרידא, 4009בהמלצותיה מפברואר , לדעת ועדת העורכים
לאפשר העברת נתונים , בין היתר, וגיה החדשה נועדהמאחר שהטכנול, המשליכה על תחום התכנון

אם . והדבר עשוי להצריך הקמת אנטנות רבות נוספות לצורך אספקת השירות, בהיקף ובקצב רבים יותר
הנובעת מהטכנולוגיה , תהא לכך השלכה תכנונית רחבה, אמנם יהיה צורך בהקמת אנטנות רבות נוספות

תוף הציבור הינו עקרון שהולך ותופס מקום מרכזי בהליכי כי שי, ועדת העורכים הדגישה. החדשה
 . התכנון הארצי והמקומי

הרחבת שיקול הדעת של : היתה, 95א699א "שגובש אז תחת השם תמ, א"לתמ 5' מטרתו של שינוי מס .19
 . 0%.קביעת חובת פרסום ויידוע הציבור וקביעת חובת שיפוי בהיקף של , הוועדות המקומיות

ראו )לים לבחון את ההיבטים הקשורים לנושא "להטיל על ועדת מנכ 44.1.4001החליטה ביום הממשלה  .11
הממשלה דנה , לים הגישה המלצותיה"ולאחר שוועדת המנכ, (54ש "לעיל ה, 6696החלטת ממשלה 

, ב לדיון חוזר במועצה הארצית699א "ואת תמ 95א699א "להפנות את תמ 55.54.4001והחליטה ביום 
 (.59ש "לעיל ה, 4110ראו החלטת ממשלה )לים "תו ייבחנו המלצות ועדת המנכאשר במסגר
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 ; ם ותחנות חוף"מכ -

 ; ם וניווט אווירי"מערכות מכ -

 . רדיו חובבים -
 

והן , הן מבחינת עוצמות השידור, הם בעלי מאפיינים מגוונים המתקנים בקטגוריות אלה
 (. גובה התרנים וסוגי אנטנות, שטחי הקרקע והבינוי הנדרשים)מבחינת המימדים הפיסיים 

 
 -ב 699א "ותמ 95א699א "תמ -ההבחנה בין שתי התכניות , כפי שהוחלט בוועדת העורכים

וללא קשר לגודל הפיסי של , המתקן נעשית על פי טווח הבטיחות לבריאות הציבור מן
 . המתקן עצמו

 
, במתקני שידור גדולים וקובעת מסלולי אישור להקמתם, כאמור, ב מתמקדת699א "תמ

א הכנת תכנית "מחייבת התמ, לגבי מרבית המתקנים: בהתאם למאפייני המתקנים
תן להקימם ישנם מתקנים שני, כמו כן; (ב699א "לתמ' פרק ב)מפורטת כתנאי להיתר בנייה 

ואשר הקמתם תוכל להיעשות בהיתרי , על גגות או בתוך אתרי שידור קרקעיים קיימים
 (. ב699א "לתמ' פרק ג)ב 699א "שיינתנו במישרין מכוח תמ, בנייה

 
מתקן שידור שמבוקש להקימו על : המסלול של תכנית מפורטת למתקן שידור על הקרקע

וטווח הבטיחות לבריאות הציבור ממנו , (ןלא בתוך תחום אתר שידור קיים כדי)הקרקע 
שמכוחה ניתן יהיה לאחר מכן להוציא , יחויב בהכנת תכנית מפורטת, מטרים 54-גדול מ

 79,במסמך סביבתי בנושא הקרינה 78,התכנית המפורטת תלווה בתכנית בינוי. היתר בנייה
 . ב699א "של הוראות תמ' כמפורט בפרק ב, ותקבע הוראות ותנאים למתן היתר הבנייה

 
כי לא ניתן לשלב את המתקן המבוקש , לצורך הפקדת תכנית מפורטת יהיה צורך להוכיח

גבולות השטח למתקן שידור קרקעי ייקבעו באופן שטווחי  80.בתוך אתר שידור קיים
גבולות התכנית המפורטת יכללו את כל השטחים  81.הבטיחות לא יחרגו מתחומי המתקן

  82.ם המתקןעליהם יוטלו מגבלות עקב קיו
 

מסלול זה נועד למתקנים שניתן : ב/63א "המסלול של היתרי בנייה במישרין מכוח תמ
 84.ומתקנים שמוקמים באתר שידור קיים כדין הנמצא על הקרקע 83,להקימם על גג מבנה

                                                           
 51ראו סעיף  -התרנים והאנטנות ועוד , המבנים הנלווים, תכנית הבינוי תציג את מיקום מתקני השידור ..1

 . ב699א "לתמ
 . ב699א "לתמ 59סעיף  .16

 . ב699א "לתמ 50סעיף  .0.

 . ב699א "לתמ 54סעיף  .5.
 . ב699א "לתמ 55סעיף  .4.
צריך להיות על גג מבנה הנמצא , כי המתקן המבוקש בהליך ישיר של היתר, ב מורה699א "לתמ 45סעיף  .6.

; מלאכה ותעסוקה ומתקן הנדסי הנמצא באזורים אלה, באזורי תעשיה: באחד מייעודי הקרקע הבאים
; תחנת משטרה ושירותי חירום; ('וכו בתי דואר, מרכזת בזק)על מבנה ציבורי שייעודו למתקני תקשורת 

מטרים ומעלה שהוא  54בניין שגובהו ; מטרים 40שגובהו מעל , למשרדים או למסחר, מבנה למלונאות
 (. נמל או מעגנה, שדה תעופה, כגון תחנת אוטובוסים מרכזית)מרכז תחבורה 

 . ב699א "לתמ 44סעיף  .4.
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' בהתאם לתנאים הקבועים בפרק ג, ניתן להקים מתקנים אלה בהליך ישיר להיתר בנייה
 .ב69א "לתמ

 
ולא תותר הקמת מתקן במסלול ישיר של היתר , בור הנדרש במסלול זה הוא מלאיידוע הצי

העלול להיפגע מהקמת , אלא אם כן פורסמה הודעה על כך ולכל בעל עניין, בנייה כאמור
הפרסום ייעשה  85.ניתנה הזדמנות לטעון כנגד מתן היתר הבנייה, המתקן והשימוש בו

 . לחוק 546בהתאם לכללים הקבועים בסעיף 
 

 בהיקף מלא, קיימת דרישה להפקדת כתב שיפוי לטובת הוועדה המקומית, כמו כן
(500%.)86  
 

א "היתרי הבנייה למתקנים אלה יינתנו על פי ההוראות הרלוונטיות בתכנית המקבילה תמ
לא  -אך הוראות התכנית המקבילה המתירות הקמת מבנה למשדרים על גג בניין , 95א699

  87.לים אלהיחולו לגבי מתקנים גדו
 

כולל , כי ניתן להתיר הקמתם על גגות מבנים, נקבע "רדיו חובבים"לגבי מתקני שידור של 
, מוסד חינוכי, בנייני מגורים וכן על גג בניין המיועד למבנה ציבורי המשמש כבית ספר

  88.ס וכדומה"מתנ
 

שידור  למתקני הוספת אתרים וביטול אתריםב קובע הוראות לעניין 699א "לתמ' פרק ד
ואתר שידור ששטחו עולה  89,הוספת אתר שידור תוכל להיעשות בתכנית מפורטת. גדולים

ביטול אתר שידור . דונם יובא לדיון במועצה הארצית קודם הפקדת תכנית מפורטת 90על 
אשר רשאית לעשות כן בהתייעצות עם משרד , קיים הוא בסמכות המועצה הארצית

 90.המשדר העושה שימוש במתקן התקשורת ועם הגוף המפעיל והגוף
 

כאתרים חלופיים  92"גבעת חבלנים"ואתר  91"גלאון"ב מגדיר את אתר 699א "לתמ 46סעיף 
" הלל"ולאחר שפונו המתקנים מאתר , בו היו משדרי קול ישראל בערבית" הלל"לאתר 

החוקרת המליצה על גריעת ". הלל"נועדו האתרים החלופיים לשימוש המתקנים שהיו ב
וזאת לנוכח תכנית אחרת המסווגת את , ב במתכונתו המוצעת699א "מתמ" לאוןג"אתר 

                                                           
 . ב699א "לתמ 46סעיף  .1.
 . ב699א "לתמ' חד עם נספח אי 66ראו סעיף  .9.

 . ב699א "לתמ 49-ו 44סעיפים  .1.

 . ב699א "לתמ 41סעיף  ...
 . ב699א "לתמ 41סעיף  .6.

 . ב699א "לתמ .4סעיף  .60
בתחומי , "שקמים"ד במרחב תכנון מקומי 4499' מאושר בתכנית תקפה מס -" גלאון"אתר קיים  .65

באתר זה פעלה בעבר תחנה לתקשורת לווינית של . דונם 5,000-בשטח של כ, המועצה האזורית יואב
 . בגלים בינוניים' אתר זה נמצא מתאים מבחינה תקשורתית למיקום משדרי רשת ד". בזק"חברת 

א "ומסומן בתשריט של תמ, מהווה שטח לתכנון בעתיד לאתר תקשורת" גבעת חבלנים"האתר המוצע  .64
מיקומו המדויק וגבולותיו ". אתר מוצע"כ( ישראל החדשה ברשת) 5.0519; .19416מרכזית . צ.ב בנ699

 100מגבלות בנייה ברדיוס של ( ב699א "לתמ 6בסעיף )ועד לאישורה נקבעו , ייקבעו בתכנית מפורטת
 . מנת לשמר את השטח עבור מתקן השידור המוצע-על, מטרים מנקודת הציון המרכזית שנקבעה בתכנית
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אך עקב חילוקי דעות שהתעוררו בין משרד התקשורת לבין  93,כאתר תקשורת" גלאון"אתר 
ע לבקש מהמשרדים להציע פיתרון מוסכם "הוחלט בולנת, משרד הביטחון ביחס לסעיף זה
 94.הארצית אות במועצה"לנושא זה עד למועד הדיון בתמ

 
מכיוון שחלק ממתקני , הוראות מעברבעיקר  -ב כוללת גם הוראות כלליות 699א "תמ

, בעיקר על ידי רשויות המדינה, השידור הנכללים בתכנית זו הוקמו לפני שנים רבות
כי לגבי , הוראות המעבר קובעות. ובגדרם גם מתקנים שהוקמו ללא תכניות וללא היתרים

יהיה על בעל ההיתר לקבל את אישור הממונה על הקרינה , בהיתרמתקני שידור הקיימים 
שהוקמו באתרי שידור , לגבי מתקנים קיימים ללא היתר בנייה. במשרד להגנת הסביבה

 א "יש להגיש בתוך שנתיים מיום אישור תמ 65.5.56.4,95-שהיו קיימים קודם לתאריך ה
אף אם אינם תואמים להוראות , ניתן יהיה לתת היתר למתקנים אלה. בקשה להיתר, ב699

ובלבד שיעמדו בהוראות הבטיחות של התכנית ויאושרו על ידי הממונה על , תכנית זו
מתקנים באתרים שהוקמו לאחר תאריך זה חייבים  96.הקרינה במשרד להגנת הסביבה

 . על פי מאפייניהם, לעמוד בכל הוראות התכנית
 
 

 סיכום
 

 -ב 699א "ותמ 95א699א "תמ -ות החדשות ושתי התכני, מלאכת התכנון טרם נשלמה
להערכת נציגי משרד . צריכות לעבור דיון ואישור במועצה הארצית ולאחר מכן בממשלה

 49.50.4006,97הפנים שנמסרה בדיון שנערך בוועדה לענייני ביקורת המדינה בכנסת ביום 
, בכךבהתחשב . שלושה חודשים-התכניות יובאו לדיון במועצה הארצית בתוך שניים

יעביר משרד הפנים  98כי בתוך חמישה חודשים, החליטה הוועדה לענייני ביקורת המדינה
כי כל , יש לזכור, בינתיים. במידה שהן יאושרו במועצה הארצית, לממשלה את התכניות

, התכניות טרם אושרו, עוד לא התקיימו הדיונים הדרושים במועצה הארצית ובממשלה
 . וייתכנו בהן שינויים

 
בו מקימים מתקני , שכן המצב הנוכחי, כי מלאכת התכנון אכן תושלם בהקדם, לקוותיש 

הקמת המתקנים ללא היתרי . אינו מצב ראוי, שידור סלולריים רבים ללא היתרי בנייה
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 . 46ש "לעיל ה, ע"לפרוטוקול ישיבת הולנת 65' בעמ 46ראו סעיף  .64
ואולם הוראות הסעיף מתייחסות , "בזק"זהו המועד בו עברו מתקני השידור ממשרד התקשורת לחברת  .61

 ". בזק"לכלל המתקנים ולאו דוקא למתקני 
שביקש לקבוע הוראה שתחייב  ,נדחתה עמדת משרד התקשורת 1.4006..4ע מיום "בדיון בולנת .69

למוסד התכנון קיים , ולפיה, המלצת החוקרת לגבי סעיף זה התקבלה. מנדטורית ליתן היתר למתקן כזה
מוסד התכנון יידרש , עם זאת. 56.4האם לתת היתר למתקני שידור אשר הוקמו לפני , שיקול דעת

יקר נוכח משך הזמן שמתקן בע, לנסיבות מאד מיוחדות אם יחליט שלא לתת ההיתר במקרים אלו
 . 46ש "לעיל ה, ע"ראו פרוטוקול ישיבת הולנת -השידור עומד על תלו 

רישוי מתקנים היוצרים קרינה אלקטרומגנטית "הדיון בוועדה לענייני ביקורת המדינה התקיים בנושא  .61
נות שנת ולחשבו 8442לשנת  -ב 73ח שנתי "דוראו מבקר המדינה  -" בתדרי רדיו והפיקוח עליהם

 (.4006) 191 8445הכספים 
בעקבות , כך הוחלט(. 49.50.4006)נקצבו חמישה חודשים ממועד הדיון בוועדה לענייני ביקורת מדינה  ..6

, שלושה חודשים כאמור-שהתכניות תובאנה למועצה הארצית בתוך שניים, םי משרד הפניגהערכת נצי
 .ם נוספיםיכחודשי עשוי לארוךהליך ש - בהכנת התכנית ועריכתן ךצור היהי ,לאחר מכןכאשר 



  45 (9002 נובמבר) 6/ח מקרקעין מאמרים

הרלוונטיות ההולכת ופוחתת של התכנית  -האחת . בנייה נובעת משתי סיבות עיקריות
את מתקני השידור התומכים במכשירים ' מכסה'אשר אינה , (א69א "תמ)הקיימת עד כה 

בשנים האחרונות הולכת ומתגברת  -והשניה ; 6.1ומדור  6הסלולריים החדשים מדור 
תוך טענה מצד החברות , תופעה של הקמה מסיבית של מתקנים ואנטנות ללא היתרי בנייה

, נה בעייתיתטענה זו הי. שאלה מתקני גישה אלחוטית הפטורים מהיתרי בנייה, הסלולריות
שקבע שהדבר , לא על הרשויות המקומיות ולא על בית המשפט המחוזי -ואינה מקובלת 

  99.אסור ושהמתקנים הסלולריים הללו חייבים גם הם בהיתרי בנייה
 

יימצאו רשויות המדינה המוסמכות את , כי לצד השלמת התכניות ואישורן, לכן נותר לקוות
, דוגמת מתקני הגישה האלחוטית)ללא היתרי בנייה  הדרך למנוע הקמת מתקנים סלולריים

אזי השפעתן , אם הדבר לא ייאסר(. והמתקנים המוקמים בתוך דירות מגורים פרטיות
, יהיו מוגבלות, שמאמצים כה רבים הושקעו בהן, ותועלתן של התכניות המורכבות הללו

 .ללא היתרי בנייהשל הקמת מתקנים ', מסלול עוקף הליכי תכנון'ולצדן ימשיך להתקיים 
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