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 הנחיות מרחביות:

 הנחיות כלליות .1

 

במהלך העשורים האחרונים, ישנה עליה בהיקפן, חומרתן ותדירותן של שריפות  -רקע  .1.1

יער וחורש במדינת ישראל. מניתוח וחקירת ממצאי השריפות אשר איימו על מבנים/ מתקנים 

וצעה בהם היערכות בישובים, עולה כי בחצרות הבתים ובאזורים הסמוכים לחורש ויער, אשר ב

מוקדמת, נמנעה פגיעה בנפש ורכוש. אי לכך, נקבעו הנחיות אלו, בתיאום עם רשות הכבאות 

 וההצלה, על מנת לצמצם ככל הניתן את הפגיעה והתפשטות האש במקרה של שריפות יער.

ההנחיות חלות על: בניה חדשה ובקשות לתוספות בניה במגרשים הגובלים בשטחים  .1.2

 חבי העיר.פתוחים בר

 ההנחיות נוגעות לחומרי הגמר של המבנה ופיתוח החצר וכן לצמחיה. .1.3

יש להקפיד לציין בבקשה להיתר את פירוט חומרי הגמר השונים ע"ג החזיתות  .1.4

 ובתכניות הפיתוח.

   

 בניה חדשה )הנחיות מחייבות( .2

 

 :המבנה .2.1

טון, אבן או מתכת ולא להשתמש יש לבחור בחומרי גמר שאינם דליקים כגון ב .2.1.1

 בחומרים דליקים כגון עץ לסוגיו, אריגים וחומרים פלסטיים. 

 .921חומרי חיפוי יעמדו בתקן ישראלי 

 הנחיה זו תקפה לאלמנטים שונים במבנה ביניהם:  .2.1.2

 גוף המבנה. •

 חיפויי קירות חוץ. •

 תריסים וארגזי תריס.  •

 חלונות וספי חלונות.  •

 .2חלק  921י כביסה יהיו כנדרש בתקן ישראלי מסתור •

 מרפסות זיזיות. •

 פרגולות. •

 ריצוף חוץ במרפסות. •

 מעקות. •

 דלתות חיצוניות.  •

 מרזבי ניקוז חיצוניים.  •

 מחסנים חיצוניים.  •

 גגות וארגזי רוח.  •

 ארונות החשמל. •
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 :חצר המבנה .2.2

כגון בטון, אבן, או מתכת ולא להשתמש  יש לבחור בחומרי גמר שאינם דליקים .2.2.1

 בחומרים דליקים כגון עץ לסוגיו, אריגים וחומרים פלסטיים כמו גם דשא סינטטי.

 הנחיה זו תקפה לאלמנטים שונים בפיתוח החצר ביניהם: 

 גדרות. •

 מעקות. •

 פרגולות והצללה )כגון הצללה לרכב(. •

 ריצופים )כגון דקים(. •

 מדרגות. •

 י סולר, נפט וגפ"מ ימוקמו באזורים מוגנים )לא בסמוך לשטחים הפתוחים(.מכל .2.2.2

 ישתלו עצים מסוג רחבי עלים בלבד )לא עצים מחטניים(. .2.2.3

יש להתקין גלגלון כיבוי תקני בחצרות הבתים הפונים אל עבר השטח הפתוח, אשר  .2.2.4

ראשוני עד הגעתם של כוחות הכיבוי. קו הזנת המים לגלגלון הכיבוי, יהיה ישמש למתן מענה 

 לפחות.  1עשויי מתכת בלבד ובקוטר של "

 

 :בניה קיימת

 

 הנחיות מחייבות: .2.3

בעת ביצוע עבודות פיתוח במגרש וכן בעת ביצוע עבודות הנוגעות למבנה בתחומים של גמר 

-ו 2.1מנטי הצללה, חובה לעמוד בהנחיות בסעיפים המבנה, מסתורי כביסה, גגות, פרגולות ואל

 . לגבי האלמנטים המטופלים במסגרת הבקשה להיתר. 2.2

 מוסד התכנון רשאי במקרים מיוחדים לפטור מהוראה זו.

ע"פ חוק העזר העירוני לחיפה אין להשליך פסולת וגזם לשטחים פתוחים. יש לפנות  

דליקים אחרים בסמוך למבנה או החצר למקומות ערימות גזם, ציוד, חפצים, פסולת וחומרים 

 האיסוף שנקבעו על ידי הרשות המקומית.

 הנחיות לא מחייבות אך מומלצות .2.4

מומלץ לצמצם את הסיכוי להתפשטות  2.3בעת ביצוע עבודות אחרות שאינן כלולות בסעיף 

 האש ע"י הפעולות הבאות:

 

 .2.2-ו 2.1בהתאם לסעיפים החלפת חומרי הגמר הדליקים במבנה ובחצר  .2.4.1

החלפה מלאה של ארונות החשמל מעץ למתכת או החלפת המעטפת הפנימית ודלתות  .2.4.2

 הארון למתכת וצביעה של גב הארון בצבע מעכב בערה.

צביעה של אלמנטי עץ בחומר מעכב בעירה תיקני, ע"פ הוראות היצרן )כגון פרגולות,  .2.4.3

 דקים, מדרגות , גדרות(.

הטיפול בצמחיה צריך להיעשות באופן תקופתי. כמו כן, כריתה או העתקת  –צמחיה  .2.4.4

 העצים דורשת היתר מפקיד היערות העירוני:

 5 -ביצוע דילול צמחייה, ניקוי וניקוש עשבים, גיזום ענפים יבשים והגבהת נוף לכלל העצים כ•

 עצים.מטר מהקרקע, לצורך יצירת נתק רצף בעירה בין הקרקע לצמרות ה

 כריתת עצים מתים.•

 דילול וכריתה של עצי אורן )לרבות תלישת שתילי אורנים( ומניעת מגע בין צמרות העצים. •

כריתת / גיזום עצים מחטניים כדוגמת אורן / ברוש / דקל, הסמוכים לקירות הבית באופן •

 המסכן אותו. 



נפט להסקה, הממוקמים /ניקוש וניקוי צמחייה ועשבייה סביב מכלי הגז ומכלים של סולר•

 בחצרות הבתים. 

 השקיית החצרות באופן סדיר. •

 החלפת משטחי דשא סינטטי בחומרים שאינם דליקים. .2.4.5

 התקנת ברז כיבוי בהתאם לגובה הבניין.  .2.4.6

התקנת גלגלון מים בחצר הבית, אשר ישמש למתן מענה ראשוני בעת שריפה. מומלץ כי  .2.4.7

 לפחות. 1לגילון הכיבוי יהיה עשוי מתכת ובקוטר של ''קו הזנת המים לג

 

   ""הדרך הטובה ביותר לטפל בשריפה היא למנוע אותה

                                                                   -חשוף עדיף משרוף-
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 בברכה,                                                                                                                                         

 מחוז חוף-מחלקת הגנה מאש                                                                                                                     
                                                                                                                                      

 
 
 
 

 
 


