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פטור מהיתר בניה להקמת אנטנות של חובבי רדיו
דניאל רוזן  ,4X1SKחנן צבר  ,4Z1DZעמוס ברק 4Z1AB

לאחרונה בוצע שינוי מהותי בחוק התכנון והבניה
לאחר תהליך שנמשך מספר שנים התקבל בכנסת במרץ  2014תיקון  101לחוק התכנון
והבניה ,תיקון המבשר שינוי מהותי בכל שיטת מתן היתרי בניה.
במסגרת התיקון נוצר בין היתר מסלול של פטור מהיתר בניה ,לפיו שר הפנים מוסמך לקבוע
פטור מהיתר בניה לעבודות ושימושים "פשוטים מבחינה הנדסית; שאין בהם ליצור סיכון,

הפרעה ,מטרד או מפגע סביבתי של ממש; השפעתם על חזות הבניין ,על הסביבה ועל אופיין
ומאפייניהן מעטה; הם לא פוגעים בשלד הבניין וביציבותו או במערכות הבניין ובתפקודיו".
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בתמיכת שר הפנים ,מר גדעון סער ,ועובדי משרד הפנים 2,ובהמלצת המועצה הארצית
לתכנון ובניה ,נכללו האנטנות של חובבי הרדיו מהסוג שהוכנס בפברואר  2013למסגרת של
תקנות התכנון והבניה )היתר לעבודה מצומצמת( למסגרת החדשה ,של פטור מהיתר בניה,
3
שהוגדרה בתקנות התכנון והבניה )עבודות ומבנים הפטורים מהיתר( ,התשע"ד .2014 -
מ 1 -באוגוסט  ,2014מועד כניסת חוק הבניה החדש לתוקף ,ניתן להקים אנטנות תיל
ואנטנות אנכיות ,העומדות בדרישות התקנות ,ללא היתר בניה ,ובלבד שתשלח הודעה
מתאימה לאחר הביצוע.
איזה אנטנות מותר להקים ללא היתר בניה?
במסגרת החדשה ,של מסלול פטור מהיתר בניה ,ניתן להקים אנטנות של חובבי רדיו משני
סוגים :אנטנות תיל ואנטנות אנכיות.
ניתן להקים את האנטנות רק לאחר שהתקבל היתר משרד הגנת הסביבה על-פי חוק הקרינה
הבלתי מייננת ,ובתנאי שטווח הבטיחות האופקי של האנטנה המחושב על פי הנחיות אגף
מניעת רעש וקרינה במשרד להגנת הסביבה 4,יהיה קטן מ 3 -מטר  -דרישה שכל אנטנה
אנכית של חובב רדיו ,גם בשידור בהספק מירבי על פי רישיון משרד התקשורת ,עומדת בה.
אנטנת תיל )"אנטנת תיל למיתקן של חובבי רדיו" בלשון התקנות( היא "אנטנה למיתקן של

חובבי רדיו הכוללת כבל הזנה ומלכודות גלים )מסוג  Trapsאו  (Stubsוכן תילים בקוטר
שאינו עולה על  0.5סנטימטרים ,התלויים בין אלה או עליהם :עצמים ,מבנים קיימים כדין,
תרנים קיימים כדין".
אנטנה אנכית )"אנטנה אנכית למיתקן של חובבי רדיו" בלשון התקנות( היא "אנטנה הכוללת
כבל הזנה ומלכודות גלים )מסוג  Trapsאו  ,(Stubsהמורכבת באופן אנכי על תורן" ,כאשר
הגובה הכולל של התורן והאנטנה אינו עולה על תשעה מטרים מפני המישור שעליו הוא
מוצב )למשל  -גג מבנה( ,קוטר בסיס התורן אינו עולה על  4ס"מ וקוטר רום האנטנה אינו
עולה על  2ס"מ.
כאשר מקימים תורן לשם הרכבת האנטנה האנכית ,התורן נדרש לעמוד בהוראות תקן ישראלי
 799לעניין "מבנה התורן ועיגונו".
תקן ישראלי  799נמצא בתהליך של עדכון .התקן הנוכחי ,שהקטעים הרלוונטיים ממנו
מוצגים בנספח ב' ,דורש כי התורן עצמו יעמוד בדרישות תקן ישראלי  1225חלקים  1ו,3 -
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ראה סעיף 145ג לחוק התכנון והבניה החדש ,ס"ח התשע"ד ,עמ' .511
תודה מיוחדת לחברנו דוד בן-בסט ,4X4WH ,על סיועו.
ק"ת התשע"ד ,עמ' .1532
ראה http://old.justice.gov.il/NR/rdonlyres/7BEB655A-6A03-4023-8D07-60CF62E45AAF/43216/7400.pdf
ראה http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Communication_Facilities/Radio/Documents/saf_krina_1.pdf
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מגדיר גובה מינימלי של  6מטר ) 4מטר בבית חד קומתי או דו קומתי( בנוי ממסבך מרחבי או
מצינור פלדה עגול יחיד בקוטר נומינלי מינימלי של ¼  1אינטש ועובי דופן מינימלי של 2.9
מ"מ ,מותקן על הגג באופן שיוכל לעמוד בעומסים ולא יפגע באיטום הגג ,מעוגן בכבלי
פלדה שיחוברו אליו במפלס אחד סמוך לראש התורן .אנו פועלים כך שעדכון התקן ,שמכון
התקנים שוקד עליו בימים אלה ,יאפשר לחובבי רדיו הקלות בהקמת תרנים קלים לאנטנה
אנכית ,וכמובן נפרסם את הפרטים ברגע שהתקן המעודכן יתפרסם.
היה ומחזקים תורן או אנטנה למאגר מים המצוי בראש המבנה ,יש להקפיד על אי פגיעה
באיטום המאגר.
מה יש לעשות לאחר הקמת האנטנה?
התקנות מחייבות להעביר הודעה לרשות הרישוי במקום מגורי החובב ולמשרד הביטחון תוך
 45יום ממועד הקמת האנטנה/התורן.
ההודעה צריכה להיות ערוכה על פי הטופס המוגדר בתוספת לתקנות ,ואליה יש לצרף
מסמכים אלה:
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א .עותק אישור הממונה על הקרינה במשרד הגנת הסביבה.
ב .עותק רישיון תחנה תקף מטעם משרד התקשורת.
ג .להודעה על הקמת אנטנה אנכית שגובהה עולה על  3מטרים יש לצרף אישור מהנדס
מבנים )מהנדס הרשום במדור להנדסת מבנים( בדבר "עיגון התורן ויציבותו".
מה מומלץ?
לתועלת האישית של כל חובב ולתועלת כל קהילת החובבים ,אנו ממליצים לחברינו
החובבים לא להתעלם מתקנות אלה ומתנאיהן ,אלא להקפיד על ביצוע האמור בהם .הדבר
מחייב את אלה:
א .להקפיד על קבלת היתר הממונה על הקרינה במשרד הגנת הסביבה טרם הקמת
האנטנה .המדובר בתהליך פשוט ומהיר יחסית :החובב ממלא טופס "בקשה להיתר
הקמה והפעלה של מיתקן חובב רדיו" ,הכולל את פרטי התחנה והאנטנה ונספח עם
חישוב טווחי בטיחות ,על פי הנחיות שפורטו באתר האגודה ,ושולח אותו למשרד
הגנת הסביבה/אגף למניעת רעש וקרינה ,הבודק את הבקשה ,מאשרה ,מורה לשלם
אגרה ,ושולח את האישור.
ב .להקפיד על הודעה )מומלץ בדואר רשום עם אישור מסירה( לרשות הרישוי המקומית
ולמשרד הביטחון ,תוך  45יום ממועד הקמת האנטנה/התורן .במקרה של הקמת
אנטנה אנכית שגובהה עולה על  3מטרים נדרש לצרף מסמך מטעם מהנדס מבנים
מורשה ,שיאשר את עיגון התורן ויציבותו.
מומלץ לרשום באופן ברור על טופס הדיווח את המילים "ללא תוספת שטח" ,כדי למנוע
דרישות שונות ומשונות של רשויות מקומיות.
הסדר זה מקדם מאוד את חובבי הרדיו
התהליכים לקבלת היתר בניה להקמת אנטנה על גג בית מגורים ו/או על קרקע בבית פרטי
נהפכו בשנים האחרונות למסובכים ומורכבים ,עקב התמודדות גופי התכנון עם ריבוי
האנטנות לשימוש מסחרי ,ומקשים מאוד על חובבי הרדיו.
התקנות החדשות ,המגדירות עבודות ומתקנים הפטורים מהיתר בניה ,מצמצמות בעיה זו
ומאפשרות לחובבי רדיו להקים בתהליכים מהירים ופשוטים אנטנות מסוג אנכי או תיל,
כמוגדר בתקנות.
תקנות אלה לכשעצמן לא עונות לכל תורן ואנטנה של חובבי רדיו ,אך מביעות את הכרת
רשויות המדינה ב" -ישות" חובבי הרדיו בישראל ובאינטרס הציבורי של קיום תחביב זה,
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נפנה תשומת לב לכך כי הממונה על הקרינה נוהג לתת לחובבי רדיו מסמך אחד בלבד ,המכונה "היתר הפעלה" .אנו נבדוק עם
הממונה התאמת ההיתר שהוא נותן לדרישות התקנות החדשות.
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מדגישה את החשיבות שהמדינה מייחסת לקהילת החובבים ,ואלה יקלו וודאי על הטיפול
בבקשות להיתרי בניה לתרנים ואנטנות שלא עומדים בגדר התקנות החדשות.
נספחים
מצורפים שני נספחים:
א .הקטע הרלבנטי מ" -תקנות הפטור".
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ב .הקטע הרלוונטי מהגרסה הנוכחית של תקן הישראלי ת"י .799

6

כאמור ,בעת הזו התקן בתהליך עדכון .את התקן המלא ניתן לרכוש באתר האינטרנט של מכון התקנים ,ראה
http://www.sii.org.il
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נספח א'  -הקטע הרלבנטי מפרסום "תקנות הפטור" ברשומות
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נספח ב'  -הקטעים הרלבנטיים בגרסה הנוכחית של ת"י 799

הקטע הרלבנטי של התקן בעניין "מבנה תורן ועיגונו":
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