
 
 

 
 
 

 

 
טופס בדיקת בקשות להקמת מתקני גישה 

 
 
 
 

פרטים למילוי ע"י מגיש הבקשה: 
 

חלקה גוש כתובת אתר 
   

בעל הרישיון )חברת התקשורת(  
פרטים של מבקש הבקשה מטעם בעל הרישיון 

מייל מספר טלפון נייד שם מלא 
   

תאריך הגשת הבקשה  
 

הצהרה חתומה מטעם בעל הרישיון;   

מפרט הבקשה יכלול:   

פרטים של בעל הרישיון ) שם, כתובת, טלפון, דוא"ל (;    

מספר בעלי הרישיון שהמיתקן משרת ופירוט הטכנולוגיות שבהן משדר המיתקן;    

כתובת, גוש וחלקה של המקרקעין ורשת קואורדינטות לפי רשת ישראל החדשה;   

גובה פני הקרקע שעליה ניצב הבניין מעל פני הים;   

גובה הנקודה הגבוהה של המיתקן מעל פני הים;   

מפה טופוגרפית בקנה מידה 1:250 הכוללת, בין היתר, מתקני גישה מבוקשים, טווחי הבטיחות, גבולות     
המגרש ומבנים הסמוכים למקרקעין; 

מפת יעודת קרקע בקנה מידה 1:1250 )מתוך המערכת העירונית( צבעונית ועליה סימון טווח הבטיחות   
לבריאות הציבור וטווח הבטיחות לחומרים מסוכנים דליקים, בכיוון האופקי ובכיוון האנכי; 

סימון מיתקני השידור, על סוגיהם, הקיימים במועד הגשת הבקשה וכן המיועדים להקמה על פי כל דין,   
בטווח של 300 מטרים מהמיקום המיועד של המיתקן על רקע של מפה מצבית בקנה מידה 1:1250 ; 

מפת הגג של המבנה בו מבוקש להקים מיתקני גישה בקנה מידה 1:100 עם ציון המקום המדויק של כל   
המיתקן על כל מרכיביו, לרבות השלט, הגדר המקיפה אותו והציוד הנלווה; 

פרט חתך של מתקן גישה בקנה מידה 1:50 לרבות גובה מעל הגג ומעקה הגג, הגדר המקיפה את המיתקן,   
והציוד הנלווה;   

חתכים דרך מתקני גישה בקנה מידה 1:250 הכוללת בן היתר: סימון טווח הבטיחות לבריאות הציבור    
וטווח הבטיחות לחומרים מסוכנים דליקים בכיוון האנכי, גבולות המגרש ומבנים; 

צילומים עדכניים של המבנה, גג של המבנה ושל המקום המיועד להקמת המתקן.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

 
פרטים למילוי ע"י בודק הבקשה: 

 
א. בדיקת שלמות המסמכים לקליטת הבקשה )נמשכת עד 15 ימי עבודה ובסיום הבדיקה יש לשלוח 

הודעה למבקש על מועד קליטת הבקשה או נימוקים לאי קליטת הבקשה( 
 

הצהרה חתומה מטעם בעל הרישיון;   

מפרט הבקשה יכלול:   

פרטים של בעל הרישיון ) שם, כתובת, טלפון, דוא"ל (;    

מספר בעלי הרישיון שהמיתקן משרת ופירוט הטכנולוגיות שבהן משדר המיתקן;    

כתובת, גוש וחלקה של המקרקעין ורשת קואורדינטות לפי רשת ישראל החדשה;   

גובה פני הקרקע שעליה ניצב הבניין מעל פני הים;   

גובה הנקודה הגבוהה של המיתקן מעל פני הים;   

מפה טופוגרפית בקנה מידה 1:250 הכוללת, בין היתר, מתקני גישה מבוקשים, טווחי הבטיחות, גבולות     
המגרש ומבנים הסמוכים למקרקעין; 

מפת יעודת קרקע בקנה מידה 1:1250 )מתוך המערכת העירונית( צבעונית ועליה סימון טווח הבטיחות   
לבריאות הציבור וטווח הבטיחות לחומרים מסוכנים דליקים, בכיוון האופקי ובכיוון האנכי; 

סימון מיתקני השידור, על סוגיהם, הקיימים במועד הגשת הבקשה וכן המיועדים להקמה על פי כל דין,   
בטווח של 300 מטרים מהמיקום המיועד של המיתקן על רקע של מפה מצבית בקנה מידה 1:1250 ; 

מפת הגג של המבנה בו מבוקש להקים מיתקני גישה בקנה מידה 1:100 עם ציון המקום המדויק של כל   
המיתקן על כל מרכיביו, לרבות השלט, הגדר המקיפה אותו והציוד הנלווה; 

פרט חתך של מתקן גישה בקנה מידה 1:50 לרבות גובה מעל הגג ומעקה הגג, הגדר המקיפה את המיתקן,   
והציוד הנלווה;   

חתכים דרך מתקני גישה בקנה מידה 1:250 הכוללת בן היתר: סימון טווח הבטיחות לבריאות הציבור    
וטווח הבטיחות לחומרים מסוכנים דליקים בכיוון האנכי, גבולות המגרש ומבנים; 

צילומים עדכניים של המבנה, גג של המבנה ושל המקום המיועד להקמת המתקן.  

 
 

תאריך שליחת הודעה על קליטת הבקשה  

תאריך שליחת הודעה על אי קליטת הבקשה  

נימוקים לאי קליטת הבקשה במקרה של סירוב: 
 

 

 

 

 

שם בודק שלמות המסמכים לקליטת הבקשה  

 



 
 

 
 
 

 

 
 

ב. בדיקת הבקשה )נמשכת עד 30 ימי עבודה ובסיום הבדיקה יש לשלוח הודעה למבקש על אישר הבקשה או 
נימוקים לסירוב לבקשה( 

 

תקנות 
פירוט הבדיקה 

לא  כן 

לבדוק תקינות הצהרת בעל הרישיון )כמות מתקני גישה(;   

אם טווחי הבטיחות לבריאות הציבור 6 מ' במקום 4 מ', יש לבדוק האם יש יותר מבעל רישיון אחד, או    
המשדרים בשתי טכנולוגיות שונות לפחות, שאחת מהן היא טכנולוגיית דור חדש; 

יש לבדוק, האם טווח הבטיחות לבריאות הציבור לא חורג מתחום המגרש שמוצב בו המיתקן, אלא 
אם כן החריגה היא לתחום רצועת דרך או לשטח ציבורי פתוח, ובלבד שאינו חורג מעבר לתחום זכות   

הדרך או השטח הציבורי הפתוח; 
   ;) GIS יש לוודא שהמבנה המועד להקמת מתקן גישה אינו מבנה לשימור )באתר מפות

לבדוק גובה של המיתקן מעל מעקה הגג )לא תעלה על 0.5 מטר(;    

 

 

תאריך שליחת הודעה על אישור הבקשה  

תאריך שליחת הודעה על סירוב לאישור את הבקשה  

 נימוקים לסירוב לאשר את הבקשה במקרה של סירוב: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שם בודק הבקשה:  

 

Dummy Text

http://gisn.tel-aviv.gov.il/iview2/index.aspx

