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 , ה/ יקר ת /מתכנן

אופן עריכת נספח המיגון הנדרש וצורת הגשתו במערכת רישוי מקוון של   ברתנוהל זה מטרתו הס
 פקע"ר )מערכת מא"ה(.

 כה. להבהיר את כללי ההגשה והערי בנוסף, נוהל זה משלב עזרים חזותיים רבים אשר מטרתם 

בכל מקרה של סתירה בין המופיע במסמך זה לתקנות המקוריות המופיעות ברשומות, המופיע 
 בתקנות המקוריות גובר על המופיע במסמך זה.

 

 מהנדסי פיקוד העורף וקציני מחלקת מיגון עומדים לרשותכם לכל שאלה, הבהרה או הערה. 

 

 

 

 

 

 

 אברי ברנס            , סא"ל

 רע"ן      הנדסה        ומיגון                                                                                            

 פיקוד                       העורף

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כתיבה מקצועית:עריכה ו

 רמ"ד הנדסת מיגון.  - רס"ן משה שלמה

 קמ"ד הנדסת מיגון.   –קמ"א אנסטסיה גולדברג 
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  עמוד נספח המיגון 1

  5 כללי  –נספח המיגון  

  5 חלק ראשון: פרטים כללים הנוגעים למבנה הבקשה ונתונים  

  6 1:100חלק שני: תוכניות וחתכי המבנה בקנ"מ  

 
  המרחב וחתכי כניות ות - המוגן המרחב  אדריכלות: שלישי חלק              .א

  8 1:50 "מ קנ ב  המוגן 

תוכניות וחתכי המרחב המוגן  נספח הנדסי למרחב מוגן חלק רביעי:  
  14 1:50בחתך 

   ה "מא מערכת 2

  19   כתכניסה למער 2.1

  20 היכרות עם שולחן העבודה  2.2

  21 נדרשים סוגי בקשות ומסמכים  -פתיחת תיק חדש  2.3

  28 עיון בתיק פעיל ובתיק שנסגר 2.4

  30 אישור פיקוד העורף  2.5

   נספחים 3

  32 נספח א  
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 כללי:  .1
 

"א"(,  הג)להלן: "חוק  1951- "אהתשי, האזרחית ההתגוננות לחוק )ג'(   14   סעיף פי על

נון ובבניה להקמת בית או מבנה שהוא כולו  חוק הדן בתכעל פי שום    יינתן היתר  לא"

אם אלא  להם,  תוספת  להקמת  או  מפעל,  בעיקרו  יינתן  -או  שעליה  הבניה    תכנית 

כנית התוספת  ו, למבנה או לתוספת להם, או שתההיתר כוללת התקנת מקלט לבית

, או שניתן, אותה להם כוללת הגדלת המקלט הקיים כפי שהרשות המוסמכת אישרה  

 או הגדלתו".  טור מחובת הקמת המקלט פי סעיף זה, פל

,  העורף  פיקוד  אישור   קבלת  לצורך   מיגון  נספח   עריכת   אופן   פירוט  הינו,  זה  פרק   מטרת

  יצירת   לטובת   וזאת   הבאים   הפרקים  פי  על   להגשה  התכנית  את  לערוך   הבקשה   עורך   על

 . ומוסדרת  ברורה שפה

 

   העורף:כנית ההגשה לפיקוד ודרישות מחייבות להצגה בת .2
 

עורך    במסגרת,  כאמור על  המוסמכת",  "הרשות  לאישור  הבקשה  הגשת  תהליך 

הכללים   פי  על  לבקשה  ראשית"  "תכנית  לערוך  התו"ב    מפורטים ה הבקשה  בחוק 

 .עניין  לפי המקומיות הוועדות  דרישות פי ועל(  1965)

  ובסדר  זה  בסעיף   המפורט  פי  על  לבקשה  נוספות  דרישות  התאים ל   ישלכך,    בנוסף 

 : לבחינה  דרשנה

 
 ה: לבקש הנוגעיםונתונים  כללים פרטים: ראשון חלק .א

  מרכזת הכוללת את: טבלת •

בעל הזכות  פרטי המבקש, בצורה ברורה ומפורטת, ציון  מהות הבקשה פירוט 

בנכס(   הבקשה  עורךפרטי    ,בנכס הזכות  מיקום  בנייהחומרי  ,  )הבעל  פרטי   ,

  בעלי תפקידים   תימותלל ח , כווהתיק )ברישוי זמין(  ומספר הבקשההפרויקט  

 ( ותקנות התו"ב. 1965בהתאם לחוק התו"ב ) ,תכנון ועוד  והצהרות

 . בקנ"מ מתאים סביבה  תרשים •

 . בקנ"מ מתאים מצבית מפה •

 .'א  בנספח מצורפת -  "רפקע ומפרטי תקנות פי על תכנון  הצהרת על חתימה •
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 : :0101"מ בקנ  המבנה   חתכים וחזיתות, כניותות: שני חלק .ב

  חנייה   קומות ,  מרתפים)כולל    לקומות  בחלוקה   המבנה  תוכניות  כללצירוף   •

 . 1:100"מ בקנ( וגג

, 1:100של המבנה המוגש בקנ"מ  חב(  ו)אורך ור   לפחות  חתכיםצירוף שתי   •

 . מקלט/החותכים את המרחב המוגן 

 .1:100בקנ"מ  ותהמוגש  המבנה  חזיתות  כללצירוף   •
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 :המוגן  המרחב  מצוי בו הקומה  תכנית לסימון מיוחדים דגשים

על הדלת ה  לבחינתסימון   • יש    -גנה 

מקביל  סמן ל   45  בזווית  משפך 

מרחב  מעלות   לכל  הדלת  מפינות 

     .)בסימון שאינו בולט מדי( מוגן 

הדלת  לבחינתסימון   • על    - הגנה 

לקיר ה  פינותמרחק    סימון    ות דלת 

 .יםניצב 

  גישה   מרחקי  סימון  -  בלבד"מ  בממ •

  המוגן   המרחב  אלים(  )במטר

הסימון    "ר.פקע  להנחיות   בהתאם

יהיה מדלת של החלל הרחוק ביותר  

 שמרחב מוגן מיועד לו. 

הפתחים ה  סימון • כלל  של    מידות 

  בה באותה קומה  ,  מבנהה  במעטפת

 . רוחב(ו )גובהמצוי המרחב המוגן 

  גבי   על   גובה  ומידות  מפלסי   סימון •

 . המוגנים והמרחבים  הקומות

 . )ללא חיפויים ו/או ציפויים( המרחב המוגן  ובי קירותעציון   •

 (.ומבואת כניסה קירותשטחי ה "ר )ללא במ נטו  המוגן המרחב שטח ציון •

 ( ודלת חלון מיקום, אורך)רוחב,  המוגן  המרחב  בחלל מידה קווי סימון •

 מיקום  מידות  לציין  יש ,  המוגן  המרחב  את  המשמש  מגן  קיר   וקיים  במידה  •

 . הקיר  וביוכן מידה לע  ( רוחב, אורך) המוגן  למרחב ביחס  קיר המגן

ירידת קירות המרחב המוגן • ירידת קירות  )במידה וקיים(  סימון   + חישוב 

  יש להציג בסימון מקווקו את ירידת הקירות -  (הנחיות פיקוד העורף)עפ"י  

 .ולהדגיש את פיר המרחבים המוגנים  של המרחב המוגן מעל

או    מקירות המרחב המוגן  קיימים( ו  במידה)צובר או מכלי גז  מרחק    סימון •

 הקירות היורדים. 

, על פי ההגדרות  המוגן  במרחב  ת המותקנ  )דלת וחלון(   המגן  מסגרות  סוג  ציון •

 . המצוינות בהמשך

 

45° 45° 
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 : 01:5"מ  בקנ  המוגן  המרחב  וחתכי  כניות ות  - המוגן  המרחב  אדריכלות:  שלישי  חלק .ג

  ירותעבור קומת הק ושים  מרחבים המוגנים המוגייעודית עבור כלל ה  תכנית  ערוךל  יש

 . המוגן המרחב  ובחלון  בדלת  העוברים  חתכים שני ולפחות ( מת וקיי)במידה  היורדים

 את הנתונים הבאים:  יכללו והחתכים   כניותוהת

 נתונים כללים:  .1

 (. מבואהה שטחו   )ללא שטחי קירות נטו שטח המרחב המוגן ציון •

 ."קבמ המוגן המרחב נפח ציון •

טבלת חישוב שטחי מיגון נדרשים בהתאם ליעודים יש לצרף  לבד:  ב  "מ בממ •

במבנה בסעיף    ושטחים  השטחים  לטבלת  המפרטים    236)בהתאם  לתקנות 

 . לבניית מקלטים(

 . מטה בדוגמא הטבלה תערך כפי שמפורט

 

 

 

 

ס"מ 500 ס"מ 202    

9.46 m² 
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 :ואביזרים הגדרה וסימון רכיבים .2

 על פי ההגדרות הנדרשות ות"י. סוג הדלת והחלון ציון •

וציון סוג המערכת    4570פי ת"י    עלהמוגן    בבמרח  וסינון  רורואומערכת    ציון •

( המבנה  מוסדיתוייעוד  או  וכן  דירתית  קלה  (,  )במידה  מחיצה 

 . העורף פיקוד   הנחיית  פי  על( ונדרשת

וציון גובה    (8/ "  4")  צינורות אוורור  סוגו  , יעודמידות מיקום  ציון •

 =)?(Hמיקום הצינור  

 . רע"פקעל פי הנדרש בתקנות   שקעי חשמל ותקשורת סימון •

 . הנדרש בתקנות פקע"ר  פי על כימיים  כיסא בתי סימון •

הנדרש בתקנות  על פי    ציון שילוט וצבע פולט אורבמידה ונדרש,   •

 . פקע"ר

 סימון מידות הרכיבים:  .3

 המרחב המוגן )ללא חיפויים ו/או ציפויים(.   קירותעובי ציון  •

 מתוכננים אם ישנן.   עובי חיפוייםציון  •

  בטון   סף   אל  פנימי  תחתון  בטוןחב המוגן )מסף  מרה  מפלסים ומידות גובה  סימון •

 . פנימי  עליון

לכלל קירות המרחב המוגן ומסגרות מגן )דלת    בחתך ובתוכנית  קווי מידה  ציון •

 . כניתובחתך ובת  (חילוץ פתח ,  וחלון

   .(מותקייבמרחב המוגן )במידה ו   ותרוחב נישמידות  ציון •

  מחיצות,  גבס  חיפוי ף,  יצו)ר   המוגן  במרחב  נוספים   אלמנטים  עובי   מידות   ציון •

 (. וכדומה  תקרה הנמכות, גבס

 . מוגןלמרחב ה  הכניסה  מבואתרוחב  מידות  ציון •

 )דוגמא(  מיגון נדרשיםטבלת חישוב שטחי 

 שימוש המבנה 
אחוז מיגון נדרש  

 משטח עיקרי 
 קומה

קרי  עי שטח

 בקומה

שטח מיגון 

 נדרש
 הערות שטח מיגון מוצע

  45≤שטח מוצע  מ"ר  45 מ"ר  1,500 1 3% משרדים

  14≤שטח מוצע  מ"ר  14 מ"ר  700 2 2% תעשייה 

     סה"כ 
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האחרים במרחב המוגן    לכלל הרכיבים  מרחקים בין צינורות אוורורמידות    ציון •

)קירות ניצבים, קצה תקרה פנימית, רצפה, קצוות משקוף חלון ודלת , צינורות  

 . (ומעברי צנרת אחרים

 . המוגן  המרחב  מקיר  מרחקםו )באם נדרש(    קירות הגנה  ואורךעובי  מידות    ציון •

 . )עליונה, ביניים( מוגן ב המרח  עובי תקרותמידות  ציון •

 (. ביניים)תחתונה,   המוגן המרחב   רצפות עובימידות  ציון •

   .המרחב המוגן מפני ריצוף הדףחלון   ף גובה סמידת  ציון •

  מחויבות   אך   זה  בסעיף   מוגדרות   אינן  ראש  ובחתך  לתוכנית  לסימון   נוספות   דרישות 

 (.וכדומה  מעברי צנרת -  כגון)   העורף פיקוד  ונהלי  המפרטים  תקנות  מתוקף

 

 של רכיבי המרחב המוגן:  )מקרא( נדרשות  מילוליות הגדרות .4

אדריכלות    כניתוהת   עריכת  במסגרת   כלל   את  מילולי  באופן  להגדיר  יש,  1:50ונספח 

  הרלוונטי   הישראלי   התקן  לדרישות  בהתאם  נם יולצי ,  המוגן  במרחב  המתוכננים   הרכיבים

 .כפי שמפורט בטבלה מטה בתקנות והגדרתם
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 הנדרשת  הגדרתם פי על המוגן במרחב הרכיבים עיקר של מילולי  סימון ריכוז להלן
תוספות לרכיבאופן הגדרה מילולית בתכניתטיפוס מיגוןשם הרכיבנושא

חלון הדף דירתי" דור חדש" על פי ת"י 4422ממ"דחלון הדף דירתי

חלון הדף מוסדי" דור חדש" על פי ת"י 4422ממ"ק, ממ"מחלון הדף מוסדי
חלון הדף ורסיסים למוסדות 

בריאות
חלון הדף ורסיסים למוסדות בריאות על פי ת"י 4422ממ"מ בריאות

דלת הדף דירתית לפי ת"י 4422ממ"דדלת הדף דירתית
דלת הדף "דלית" דירתית על פי ת"י 4422ממ"דדלת הדף "דלית" דירתית

דלת הדף "דלית" נגררת דירתית על פי ת"י 4422ממ"דדלת הדף "דלית" דירתית נגררת
דלת הדף וריסיסים דירתית 

משופרת
דלת הדף ורסיסים דירתית משופרת על פי ת"י 4422ממ"ד

דלת הדף מוסדית
ממ"ק, ממ"מ, ממ"ד )באישור 

בלבד(
דלת הדף מוסדית לפי ת"י 4422

דלת הדף ורסיסים בעובי 25 מ"מ
ממ"ד, ממ"ק, ממ"מ )למעט 

מוסדות בריאות(
דלת הדף ורסיסים בעובי 25 מ"מ על פי ת"י 4422

דלת הדף ורסיסים חד-אגפית 

למוסדות בריאות
דלת הדף ורסיסים למוסדות בריאות על פי ת"י 4422ממ"מ - מוסדות בריאות

דלת הדף ורסיסים דו - אגפית 

למוסדות בריאות
דלת הדף ורסיסים למוסדות בריאות על פי ת"י 4422ממ"מ - מוסדות בריאות

דלת הדף ורסיסים לתשתיות 

לאומיות

מתקני תשתיות, ממ"מ ) למעט 

מוסדות חינוך(
דלת הדף ורסיסים בעובי 32 מ"מ על פי ת"י 4422

סולם רצוף וקבוע לפי ת"י 4422מקלט, ממ"מ, ממ"קסולמות מילוט
מכסה אטום לגזים לפי ת"י 4422 ממ"מ, ממ"קפתח חילוץ קומתי

ממ"ד
צינור איוורור בקוטר ''4 לכניסת אוויר על פי דרישות ת"י 

.4422

ממ"ק, ממ"מ
צינור איוורור בקוטר ''8 לכניסת אוויר על פי דרישות ת"י 

.4422

ממ"ד
צינור איוורור בקוטר ''4 לשיחרור אוויר  עם שסתום פורק 

לחץ על פי דרישות ת"י 4422.

ממ"ק, ממ"מ
צינור איוורור בקוטר ''8 לשיחרור אוויר  עם שסתום פורק 

לחץ על פי דרישות ת"י 4422.

ממ"ק, ממ"מ, ממ"ד )בעיקר 

עבור מיזוג מרכזי או מעברי צנרת(

צינור הכנה בקוטר ''8 אטום על ידי מכסה בהתאם לת"י 
4422

מקלט, ממ"ד, ממ"ק, ממ"מ 

)בעיקר עבור מיזוג מפוצל או 

מעברי צנרת(

מעבר צנרת למיזוג איוור בקוטר 4"- 8" מאושר על ידי 
פקע"ר.

מעברי תשתית )חשמל, תקשורת 

וכדומה(
 מקלט, ממ"ד, ממ"ק, ממ"מ

מעבר צנרת לטובת  ____)השלמה לפי שימוש(____   
מאושר על ידי פקע"ר.

מערכת איוורור וסינון על פי ת"י 4570 בייעוד דירתי"ממ"ד
ממ"ק )עבור דירות ששטחן קטן 

מ-60 מ"ר(

מערכת איוורור וסינון על פי ת"י 4570 בייעוד ממ"ק עד 60 
מ"ר שטח דירה"

ממ"ק )עבור דירות ששטחן 60 

מ"ר ויותר (

מערכת איוורור וסינון על פי ת"י 4570 בייעוד ממ"ק מעל 60 
מ"ר שטח דירה"

ממ"מ חינוך מיוחד )כאשר כל 

הכיתות ח"מ(
מערכת איוורור וסינון על פי ת"י 4570 בייעוד חינוך מיוחד"

מערכת איוורור וסינון על פי ת"י 4570 בייעוד מוסדי רפואי"ממ"מ בריאות

מערכת איוורור וסינון על פי ת"י 4570 בייעוד מוסדי"ממ"מ , מקלט ציבורי

ציון כמות הוולט וקיבולת השעותהתקנת גופי תאורת חירום על פי דרישות תקנות הג"אממ"ק, ממ"מתאורת חירום

ציון כמות הוולטהתקנת גופי תאורה על פי דרישות תקנות הג"אממ"ד, ממ"ק, ממ"מתאורה

ממ"מ, מקלט, ממ"קשילוט פולט אור
ציון שילוט וסימון המרחב המוגן והמקלט על פי דרישות 

תקנות הג"א

מיכל מיםממ"מ במוסדות חינוךמיכל מים
צירוף וסימון כמות ליטר של 

המיכל )לפי 5 ליטר למ"ר מיגון(

מיכל מים+ ברז +מחסום רצפה 

עם סיפון לניקוז

ממ"מ במוסדות חינוך מעל 30 

מ"ר
מיכל מים בצירוף ברז מים קבוע

יש להוסיף גם מחסום רצפה עם 

סיפון לניקוז

הוספת מידות מיקום וגובהמאחז יד בהתקנה קבועה לקיר לפי ת"י 1918ממ"מ , ממ"ק, מקלטמאחז יד )לבית כסא אחד בלבד(

בית כיסא כימי בצירוף פרגוד הסתרהממ"מ, ממ"קבית כיסא כימי
שקעממ"ד, ממ"ק, ממ"מבתי שקע )לפי דרישות תקנות(

טלפוןממ"ד, ממ"ק, ממ"מטלפון )לפי דרישות תקנות(
טלווזיהממ"ד, ממ"ק, ממ"מטלווזיה )לפי דרישות תקנות(

הנמכת תקרה סינר כבס  עם כבלי מתיחה לפי ת"י 5103ממ"מ, ממ"ק, ממ"ד, מקלטסינר גבס

הנמכת תקרה לפי דרישות ת"י 5075ממ"מ, ממ"ק, ממ"ד, מקלטהנמכת תקרה

ציון כי כלל החיפויים והציפויים לפי דרישות ת"י 5075ממ"מ, ממ"ק, ממ"ד, מקלטחיפויים וציפויים

מערכת איוורור וסינון

מיזוג אוויר

מסגרות מגן

מיכל מים וברז

מידות גובה הצינור מפני ריצוף     

) h=( ומידות מיקום הצינור 

מפינות הקירות וקצוות רכיבים 

אחרים. המידות ילקחו מציר 

הצינור בלבד.

חיפויים וציפויים

מתקני קשר , חשמל 

ותברואה

מידות גובה ורוחב החלון, גובה 

סף חלון מריצוף.

מידות וסימון ויזואלי

סימון גרפי בקנ"מ התכנית 

ומיקום בתכנית.

מידות גובה ורוחב דלת

צינור כניסה אוויר

צינור יציאת אוויר

צנרת

מערכת איוורור וסינון

תאורה
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 המרחב  המוגן:   רידת קירותי .3

ייעוד  צירוף • קירות  ירידת  וזאת    יתתכנית  שמעל  המוגן  למרחב  המשויכת 

 . הקירות ועוביבפירוט מידות אורך 

 של המרחב המוגן.   קומת ירידת הקירות בחתך הכללי  הכללת •

  (פקע"ר)בהתאם לדרישות    המרחב המוגן  מהיקף חישוב ירידת קירות    צירוף •

  וקיימים )במידה    כניתוהת  גבי  על  וסימונו  החישוב  ביצוע   אופן  את  המראה

 (.דיםיור קירות
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 1:50"מ  בקנ  המוגן  המרחב   וחתכי   כניותות- המוגן  מרחב ל  הנדסי  נספח :  רביעי  חלק .ד

  חתכים   שני לצרף תכנית המרחב המוגן וקירות היורדים )במידה וקיימים( ולפחות    יש

מלאה    .המוגן  המרחב  ובחלון   בדלת  העוברים בהתאמה  יהיו    לתוכניותהתוכניות 

 ויכללו את הנתונים הבאים:  ותהאדריכל

 . , בתוכניות + בחתכיםכולל קירות הגנה, כלל אלמנטי הבטון ציון וסימון •

ואופקיפריסת    תוכניות • אנכי  זיון  המוגן(  ברזל  המרחב  בגובה  .  )בהתחשב 

כנדרש   ן מפורש באופ   מסומנים  וסוגו ,קוטרו    הברזל  פסיעות  סימוני  והכולל 

 . בתוכנית עבודה

 .  קירותיות המשכבברזל זיון פריסת  תוכניות •

ורצפ  • תקרה  התוכנית  ב)  המוגן   המרחב   תתוכניות  מול  תיאום 

   האדריכלית(.

ריתום  צירוף • אופקיתקיר,    -  רצפהלרבות  )  פרטי  קיר  פינה   , –  

ועודביניים  תקרות,  תקרה קוטר    ,(  ,  מידות,  סימון  הכוללים 

 . ודהדרש בתוכנית עבנכ באופן מפורש  רזל ופסיעתו בה

,  )מידות   חילוץלרבות דלתות, חלונות, פתחי    מסגרות רטי  פ  צירוף •

דרש בתוכנית  כנ  באופן מפורש  מסומנים  חתך, זיון סביב הפתחים

 התקן ותקנות פקע"ר.   על פי דרישות (עבודה

 הנדרשים לאור תכנון הפרטני. סטנדרטים לא פרטים צירוף •
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  רכי התקשרות ושירות: ד 

 https://www.oref.org.il/12410- -פיקוד העורף בכתובת החירום הלאומי של  לשירותכם אתר 

he/Pakar.aspx?tab=12495&parentCategory=12488  למתכנן בכתובת  ומידעון -
ttps://migun.netlify.app/h. 

דרכי ההתקשרות למשרדי המהנדסים  ואת  המידע המקצועי , תוכלו לקבל את כל אלו יםבאתר

 בפיקוד העורף.  ולענף ההנדסה

http://www.oref.org.il/
https://www.oref.org.il/12410-he/Pakar.aspx?tab=12495&parentCategory=12488
https://www.oref.org.il/12410-he/Pakar.aspx?tab=12495&parentCategory=12488
https://migun.netlify.app/
https://www.oref.org.il/12495-16161-he/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12495-15898-he/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12495-15898-he/Pakar.aspx
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 ה" מאמערכת  

רישוי  לאישור בקשותמערכת פיקוד העורף 
   ובניה

 דגשים והסברים

 

 

 תוכן עניינים 

 

 
 כניסה למערכת 

 
 
 
 
 

 היכרות עם 
 שולחן העבודה 

 

 
 

 פתיחת תיק חדש 

 
 עיון בתיק פעיל,
 קבלת הערות,

 שליחת תיקונים ו
 

 
 

 אישור פיקוד העורף 

 
 

 היערכות טכנולוגית 

 

 

 

https://www.oref-rishuy.org.il/CaseForm
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  למערכת כניסה 

 

 .  המערכת  של הראשי לעמוד  ותועברו ,לינקה על  הקישו

בצילום(, ובכניסתכם בפעמים   1)מס'    להירשםבכניסה ראשונה לאתר יש  

מס' זהות ומס' סלולר    –בצילום(    2הימניים )מס'  הבאות יש להקיש בשדות  

 איתם נרשמתם.  

  8תוך זמן קצר תקבלו לסלולרי ו/או לכתובת המייל עמה נרשמתם, קוד בן  

בתצלום(.   3ספרות, אותו עליכם להקליד בתיבת שיחה קטנה שנפתחה )מס'  

 ולחן העבודה האישי שלכם. משם תנותבו לש

 

 

 

 
 

3 

https://www.oref-rishuy.org.il/CaseForm


 
 

 32מתוך  20עמוד 
 

 ות ושירותמומחי
 להגנת האזרח

 מחלקת
 מיגון

 

  בודההיכרות עם שולחן הע

 

 : פיםמצור מיםצילו ראה

 

 המשתמש והתנתקות.   פרטי .1

 .  (הבא בפרק  פירוט )ראה  חדש  תיק  פתיחת. 2

 : ת קטגוריו  3 לפי ,  קיימים  תיקיםעיון וטיפול ב .3

 " המוסמכת  רשותה "ממתינים לטיפול  •

 הבקשה   עורךלטיפול   ממתינים •

 מאושרים   תיקים  •

 שימה הרלוונטית.  ' כדי לראות את הר+ '-ה  סימן על  ללחוץ יש

 (. אחד במקום התורה  כל...  )מדריכים, הנחיות, תקנות עזר  כלי .4
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  פתיחת תיק חדש 
 

את החומרים    כיןלה  ישפיקוד העורף,    אישורל   להיתר  הבקשה  הגשת  לצורך
 . המקוונת  במערכת  גישםה הדרושים כמפורט במדריך זה, ו

 

 .התיק פרטי  מילוי אזורל  ונעבור ,                             כפתורעל  ץו חלל  יש

 
 :פשוטים צעדים 3 כוללת'תיק' ה  הגשת

 
 
 

  "סוג התיק"בחירת  -פרטי התיק  1

 : תיקים סוגי  המארבע אחדב לבחור ישהראשון   בעמוד 

אישור ל  הכוונה ל
 . חדש מיגון

 

  מדובר אם בין
  להיתר בבקשה

 למבנה חדש לגמרי,  

אם המיגון    ביןו
מוצע   החדש

  תוספת מסגרתב
 .קיים למבנה   בניה

  בבקשה הנסיבות
  מאפשרות להיתר
  -אישור ל לקבל
 ממיגון חדש. פטור

נוסף על    פירוט
מדיניות הפטור  

ומה נדרש להגיש  
  –בבקשה לפטור 

 ייעודי   מדריךב

בחלק מהבקשות  
להיתר, רשות  

הרישוי התנתה )בין  
  קבלתהיתר( את 

'  גמר תעודת'
המלצה   באישור 

  .העורף דפיקושל 
 יחידות דיור.   8מעל 

 

 

שינוי  ככל שנעשה  
 בתכנון או בביצוע

של הרכיבים  
  להגישהבאים*, יש  

  הבקשה את מחדש
  פיקוד לאישור

 . העורף

  על  ססמבו  זה אישור
  של קודם אישור
,  העורף  פיקוד

 . לבקשה

  המחייב שינוי * 
  מחודשת  בחינה

 : הינו

  עצמו  במיגון שינוי
  רכיבים)מיקום, 

 (.  'וכד  שונים

  מהותב שינוי
שינוי   לאהבקשה )

,  ב'תיאור הבקשה'
   .(בניסוח

בחלוקה   שינויים
פנימית של הדירה  

 או במעטפת המבנה.  

בחומרי   שינוי
 הבנייה.  

  בשטחים שינוי
 .עיקריים
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'סוג תיק' יש שאלות ושדות המתאימים לו, אך העמוד הראשון )שאלות    לכל

 זהה בכולם.  – של 'פרטי התיק'( 

 :  דגשים

)גוש וחלקה, כתובת, תכנית חלה(    הנכס  נתוני  מירבלהזין את    הקפידו .א

 כדי להימנע מטעויות.  

להיתר   .ב בקשה  בקשה    –  'זמין  רישויב'מספר  הוגשה  טרם  אם  גם 

  זמין   ברישוי   כזו  בקשה  לפתוח  יש,  'זמין  רישוי 'ב  המקומית  לוועדה

  חתם   לא  הבקשה  עורך  עוד)כל    הרלוונטיים  הנכס  לפרטי  אותה   ולשייך

 . ('זמין  רישוי 'בעמוד הבית, באזור הטיוטות, ב  מתיןת   זו  בקשה,  ושלח

  של מספרי טלפון,    -מייל, ו  כתובת+    מלא  םש  –  אמיתיםפרטים    מלאו .ג

 ההיתר ושל מהנדס המבנים   מבקש

ל'פירוט הבקשה' אשר פירטנו    –  'הבקשה'תיאור   .ד צריך להיות זהה 

 . ()ברישוי זמין המקומית  לוועדה  ,בטופס הבקשה להיתר
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   כפתורעל   לחצומילוי השדות  סיוםב
 

  פרטי המבנה"" 2

 

המבנה    ,התיקים  סוגי  ארבעת  בכלהשני,    בעמוד אודות  נתונות  למלא  יש 
 המבוקש:

 

 '.0ציינו ' –אם אין  אם יש.  –  מרתף קומות מספר .א

  קומת ,  מרתף  קומות:  לרבות,  עיקריותה  קומותה   כל  –  הקומות  סך .ב

 . ריותגל, טכנית  קומה, עמודים

  מרחב אין    או, קומתי, מוסדי, מקלט  דירתי  בחרו:  -  המוגן   המרחב   סוג .ג

 . מוגן
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 של המבנה, נושא ההיתר.   השימושגם מהו   רטלפ יש 'מיגון חדש' ל  בבקשה

לנושא    זיקהב,  הבקשה  למהות   ביותר   המתאימה   האפשרות  את  לבחור  יש

 המיגון. 

 

 : רשימת השימושים –למיגון חדש   בקשה .ד

 
 . לפטור לבקשה   בזיקה,  העבודה  מהות מהי רטלפ  ישור'  ל'פט  בבקשה

  בניה   תוספת: 'שטח  נוסף  שדה  יפתח',  קיים  למבנה: 'תוספת  במהות  יבחר  אם

 ".מבוקשת 

 : ברירות ל'מהות העבודה'  –ל'פטור'  בקשה .ה

 
 

   כפתור עלללחוץ   יש מילוי השדות  סיוםב
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 לפי סוג התיק.  -  הנדרשים  קשההב  מסמכי  כלל  את  לצרף   ישהשלישי,    בעמוד

, אשר יסייע  לנכון רואים שאתם נוסףמסמך   כל לצרף מומלץ

להבין טוב יותר את    )פיקוד העורף(  "המוסמכת   רשותה"  בידי  

   .האישור למתן  )אם יש( נתוני הבקשה ונימוקיכם 

 :דרושות צרופות –חדש  מיגון  אישורל  בקשה .א

 (. גיליונות)מרובה ערוך כקובץ אחד  –' )הגשה(, ראשית'תכנית  (1)

 . זמין רישוימתוך  )רשות( ההחלטה  וטופס להיתר  הבקשה  טופס (2)

 

 

 :צרופות דרושות –'פטור' למתן   אישורל  בקשה .ב
 

 )הגשה(. 'תכנית ראשית'  (1)

נוסף    ,למקרה  הרלוונטי,  לפטור  הבקשה   טופס (2) כגיליון  שתול 

הראשית  צורך    בתוכנית  אין  המקרים  ברב  החדש,  הנוהל  )לפי 

 המקומית במעמד ההגשה(.   בחתימת הרשות

  חתום, הרלוונטי למקרה )ככל שקיים מרחב מוגן(   תקינות"ח  דו (3)

 . שתול כגיליון בתוכנית הראשית

  כל   את   לצלם   הקפידו מוגן(.    מרחב מקלט או  )ככל שקיים    תמונות (4)

,  הפרטים   בכל  התמקדוכן  -כמו.  ובחוץ  בפנים,  המוגן  המרחב  חלקי 

  בנוהל   פורטותמה והדרישות    התקינות"ח  בדו   לשאלות  בהתאם

   .לפטור בקשת הגשת

גבי  - על  התמונות  את  למספר,  התמצאות  תרשים  לצרף  מומלץ

 . הצילום מועד  את ולציין,  התרשים
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 :צרופות דרושות –'תעודת גמר' ל  אישורל  בקשה .ג
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 :צרופות דרושות –לאישור 'תכנית שינויים'   בקשה .ד

 
 

 ,                               הכפתור על בלחיצה

 

 גם למהנדס פקע"ר.   נשלחתיק במערכת אשר  ייווצר

 . התיק מספר  יופיע  בה'אישור'  הודעת קבל תת  מכן  לאחר
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  עיון בתיק קיים, קבלת הערות ושליחת תיקונים 

 

תיק'(,    לאחר )'פתיחת  בהודעת האישור  הזמן שצוין    תיק ה   את  נמצאעבור 

   'ממתינים לטיפול המהנדס'. ]א[ הקטגורי  תחת  והקבצים שצורפו,

   - על לחיצה"י ע  תיקל  להיכנס יש

 

  פיקוד העורף  אצל מהנדס 1

 

 :)עמוד הבית( שולחן העבודה  מתוך 

 
 מסך 'פרטי התיק': מתוך 
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ניתן בכל עת, עד לבדיקת המהנדס בפועל,    'התיק'פרטי    במסך

 לעדכן את הקבצים )לדרוס או להעלות מסמך חדש(. 

על אחד משני    ללחוץלאחר העלאת קובץ עליכם      -לשים לב יש  

   הכפתורים )לפי העניין:( 'שמור' או 'שמור ושלח למהנדס'.

 

  אצל עורך הבקשה   2
 

 ל)ובהנחה כי    פיקוד העורף  של  "המוסמכת   רשות"ה  תגובת  שהתקבלה  לאחר

ל  'ממתין לטיפו  ]ב[לקטגוריה    יועברהתיק    –   (הערות  היוי   "המוסמכת   רשות"

 . הבקשה'  ךעור

 '. התקנות'כל    - ו'  מאושרות  לא'תקנות    של   רשימות   נמצא'פרטי התיק'    במסך

 "א. הג  תקנות חו מכ,  מוגן מרחב וסוג  תיק סוג לפי דרישות  בריכוז מדובר

הראשונה )'תקנות לא מאושרות'( יהיו כל הדרישות שלא הושלמו    ברשימה

 . שהגשנו הבקשה וכנית בת )חסרים או שגויים( 

מיועד    "ר.פקע  של  "המוסמכת  רשות"העם    התכתבותאזור ל  קיים   , בנוסף

 למלל חופשי בין שני הצדדים. 

 ':התיק'פרטי   מסך מתוך

 

ניתן לעדכן את הקבצים )לדרוס או   ,(1)סעיף  בדומה לסעיף הקודם
 להעלות מסמך חדש(.  

 
 

 
   - על  לחצו לאחר עדכון הקבצים !יש לשים לב
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  אישור פיקוד העורף 

 

פקע"ר תאשר  "המוסמכת   רשות"ה  כש יעבור לקטגוריה    של  התיק  הבקשה,  ]ג[  את 

 'תיקים מאושרים'. 

 

 .  ימחקו  מכן  ולאחר  מוגבלת לתקופה ישמרוהתיקים  -  לב לשים יש

 )צרופות ונתונים. מומלץ לצלם מסכים(.  המשתמש  במחשב התיק את  לגבות יש

 

 י אישור התיק'.  'פרטי התיק' תופיע קטגוריה חדשה: 'פרט  במסך

 .  המאושר הקובץ את  להוריד הקטגוריה הזו ניתן  בתוך

 

 ':התיק'פרטי  מסך מתוך
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 חשוב לדעת! 
 

 ,  אישור פיקוד העורף הינו קובץ חתום דיגיטלית

 של פקע"ר.   "רשות המוסמכת "ה באמצעות כרטיס חכם של

 . "signedקובץ נעול עם סיומת "כלומר, עורך הבקשה מקבל 

 בלבד מיום חתימתו )פרט לבקשות לפטור(  תייםשנאישור זה הוא ל  קףתו

 

 זה הוא קובץ המקור של האישור, ואותו יש למסור לוועדה המקומית,  

 באמצעות מערכת 'רישוי זמין' של מנהל התכנון.

 

 ,  dwfכל קובץ אחר שיימסר לוועדה המקומית )כדוגמת, קובץ תשריט בסיומת 

ול, או קובץ חתום אשר פרטי הכרטיס לא תואמים את  אשר חולץ מתוך הקובץ הנע 

 אינו מהווה אישור פיקוד העורף. – של פקע"ר(  "רשות המוסמכת"הפרטי  
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 נספח א 

 

 ומתכנן שלד הבניין על תכנון נספח המיגון המוצע הצהרת עורך הבקשה  

האדריכלי של המרחבים המוגנים  במסגרת הגשת תוכנית זו אשר מהותה פריסת התכנון ההנדסי ו

האזרחית התיש"א חוק ההתגוננות  דרישות  פי  על  נדרשים בהתקנה  אשר  ,  1951-או המקלטים 

בתוכנית, בוצע על פי דרישות תקנות ההתגוננות  הריני מצהיר כי תכנון המרחבים המוגנים המוצעים  

תש"ן  לבניית מקלטים  )מפרטים  בהת1990-האזרחית  והמפרטים המפורסמים  לסעיף  (  ב  11אם 

 . 1951-לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א 

 

 

 חתימת מתכנן שלד הבניין       חתימת עורך הבקשה 

 

 _______________     __________________ 


