
 

 

 

  !?מה...מה...מה...ממ"ד 

בית  חובה על כל אזרח להקים מקלט )או מרחב מוגן( בכל בהתאם לחוק ההתגוננות האזרחית

העורף פרסם תקנות ומפרטים להקמת מקלטים  פיקוד או מפעל )קרי, בכל מבנה( ולצורך העניין

 .ומרחבים מוגנים

נגד פגיעה  ממ"ד מספק הגנה, לכולנו ברוריםמ"ד )מרחב מוגן דירתי( היתרונות בהקמת מ

 .רקטות וטילים קרובה של

בחירה נכונה של מרחב פנימי מוגן במבנה בו אתה מתגורר אולם, בהיעדר ממ"ד בקרבת מקום 

 !מצילה חיים -ושהייה בו בעת התקפה 

 זכרו, הנחיות ההתגוננות נכתבו בדם.

 

                         

 מה צריך לעשות כדי להגן על עצמנו בביתנו?אם כך, 

 !ממ"דלבנות 

 ,אישור פיקוד העורף לקביעת המרחב המוגן הנדרשו בניה מחייבת היתר בניה כלמאחר ו

 .מזורזרישוי הליך היתר בל הנחיותמפורסמת הוועדה 

 

  

 לדוגמאתכנית ממ"ד 



 

 

 ממ"ד בבית מגורים 

 "הליך רישוי בדרך מקוצרת"לפי  בקשה מקוונתהנחיות להגשת 

 הנחיות אלו נועדו על מנת לעודד בניית מרחב מוגן בבתי מגורים מחוסרי מיגון ולאפשר רישוי מזורז 

 עבור הקמת ממ"ד בלבד. 

 

 

 

 

 

 

 

 לתיק מידע להיתרהגשת בקשה  –שלב א' 

 מגורים, הבקשה תכלול:יש להגיש בקשה מקוונת לתיק מידע להיתר עבור הקמת ממ"ד בבית 

 . מפת מדידה מצבית עדכנית, חתומה ע"י מודד תקפה לשנה האחרונה.1

 . צילומים של הבית2

 . קבלה עבור תשלום תיק מידע.3

 

 לעורך הבקשה ודרך מערכת רישוי זמין. מי עבודהי 30המידע יימסר בתוך 
 .תייםתיק מידע תקף לשנ –** לידיעתכם 

 

 ר בניהלהיתהגשת בקשה  –שלב ב' 

 לאחר קבלת תיק המידע יש להגיש בקשה מקוונת בהליך רישוי מקוצר במערכת רישוי זמין.

 תנאי הסף לפתיחת הבקשה יצוינו בתיק המידע.

 

 ימי עבודה מיום פתיחת הבקשה במערכת "רישוי זמין". 10בדיקת תנאי הסף תבוצע בתוך 

 הגשה.ימי עבודה מיום עמידה בתנאי הסף ל 25החלטה תימסר בתוך 

 

 לידיעתכם!

 ולא ליתר הבנוי הקיים במקרקעין להקמת הממ"ד בלבדתתייחס הועדה  בהחלטתה .1

כהסדרה ו/או הכשרת חריגות בניה אם קיימות לממ"ד באישור הבקשה לראות  ןאי, למען הסר ספק

  במקרקעין.

 לא ניתן להגיש בהליך רישוי מקוצר. –בקשה הכוללת הקלה  .2

  עבור הקמת ממ"ד לפי הנחיות פקע"ר לא יידרש אישור רשות מקרקעי ישראל. .3

 

 2017-תקנות התכנון והבנייה )הליך רישוי בדרך מקוצרת(, תשע"ז

 קיים למבנה בנייה תוספת': ו סימן

 בשטח, פשוט למבנה דים"ממ מגדל הוספת או מגורים לבניין דירתי מוגן מרחב הוספת .40
 .1990-ן"התש(, מקלטים לבניית מפרטים) האזרחית ההתגוננות בתקנות הקבוע המזערי


