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 20אוקטובר  , 2021יד חשון תשפ"ב
חוזר  – 15/21מהדורה מעודכ ת למסמך מדי יות " מב ים חקלאיים " של משרד החקלאות
לאחרו ה פרסמה הרשות לתכ ון במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מהדורה ש יה ומעודכ ת של
מסמך " מדי יות  ,ה חיות וקריטריו ים לתכ ון מב ים חקלאיים " )המהדורה הראשו ה יצאה לאור
בש ת .( 2013
המסמך מתווה את מדי יות משרד החקלאות ב ושא הקמת מב ים חקלאיים  ,והוא משמש ,בין
היתר ,לצורך מתן חוות דעת של משרד החקלאות להיתרי ב יה למב ים חקלאיים  ,או לעת הכ ת
תכ יות מפורטו ת.
המסמך מפרט ,בין היתר ,לכל סוג מב ה :מיקום ומרחקי הצבה ,שטחי ב יה ,מרכיבים פיסיים
ותפקודיים ,ה חיות בי וי ,ה חיות סביבתיות וכיוצ"ב .
החלק הראשון במסמך  -מתווה את מדי יות המשרד ב ושאים המרכזיים הקשורים במב ים
חקלאיים -ההגדרה מהו מב ה חקלאי; התייחסות לגודל המב ים; למיקום מב ים וכד';
החלק הש י  -מציג את טבלת הקריטריו ים לגודל ה מב ים ב יחס לגידול החקלאי ולהיקפו,
והמלצות לגבי מרחקי הצבה;
ובחלק השלישי – מוצגים "כרטיסי מב ה" לכל סוג מב ה  ,המפרטים את הפרמטרים התכ ו יים
המרכזיים כמו מיקום ,גודל ,שימושים עיקריים ועוד – וזאת ביחס לכ 30 -סוגי מב ים  ,ש הי ם
העיקריים בייצור החקלאי ה הוג כיום.
השי ויים העיקריים במהדורה זו לעומת הקודמת כוללים :
.1
.2
.3
.4

עדכון פרק המדי יות;
עדכון שטחי המב ים לדיר צאן – בשר/חלב ;
עדכון טבלת מרחקי ההצבה ;
הוספת כרטיסי מב ים  :בית צמיחה לגידול ק ביס רפואי; מב ים סגורים לגידול
צמחי)  ;(indoorמב ים ומערכות לגידול אצות ; כלביה .

מדי יות התכ ון המפורטת במסמך תואמת וכפופה למדי יות התכ ון הארצית ,ו כל הה חיות,
ההמלצות והת אים המפורטים בו כפו פים להוראות החוק ו להוראות תכ יות מתאר ותכ יות
מפורטות תקפות .
הסט דרטים המ פורטים במסמך רלוו טיים להיתרי ב ייה חדשים ,ואי ם מתייחסים להיתרי ב ייה
שאושרו כדין ,בהתאם לסט דרטים קודמים .

* עו"ד לירון רז ,מ הלת תחום תכ ון וב יה ורשויות מקומיות במשרד.
*האמור בחוזר אי ו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאי ו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג
שהוא.

