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 16רצועת   *סוג הטיפול שם ישוב מרחב
מ' מקו בינוי 

 )דונם(

רצועת  
מ'  00

 )דונם(

שטח אזור 
 המפגש )דונם(

 78.1 55.4 22.7 חיץ עפ"י תקנות כב"ה אוניברסיטת חיפה כרמל

 87.7 60.8 26.9 יץ עפ"י תקנות כב"הח א"ת –יקנעם 

 11.1 11.1 - חיץ עפ"י תקנות כב"ה אלון הגליל

 7.4 7.3 0.1 חיץ עפ"י תקנות כב"ה א"ת –אלון הגליל 

 26.8 24.4 2.4 חיץ עפ"י תקנות כב"ה אלוני יצחק

 43.7 30.6 13.1 חיץ עפ"י תקנות כב"ה אנטנת בזק

 38 37.1 0.9 חיץ עפ"י תקנות כב"ה בית אורן

 33.6 28.1 5.5 חיץ עפ"י תקנות כב"ה בית צבי

 46.8 41 5.8 חיץ עפ"י תקנות כב"ה בסמת טבעון

 5.6 5.6 - טיפול בסיסי זרקא-ג'סר א

 65.4 47.1 18.3 חיץ עפ"י תקנות כב"ה גבעת וולפסון

 202 157.8 44.2 חיץ עפ"י תקנות כב"ה דאלית אל כרמל

 9.3 8.6 0.7 טיפול בסיסי דלייה

 44.8 33.5 11.3 חיץ עפ"י תקנות כב"ה חוות משמר הכרמל

 51.3 37.7 13.6 חיץ עפ"י תקנות כב"ה חוות סוסים קאט בלו

 227.6 153.2 74.4 חיץ עפ"י תקנות כב"ה חי בר כרמל

 164.9 129.5 35.4 חיץ עפ"י תקנות כב"ה דניה -חיפה 

 8.2 7.7 0.5 חיץ עפ"י תקנות כב"ה טירת הכרמל

 23.7 23.2 0.5 חיץ עפ"י תקנות כב"ה יגור

 69.8 50 19.8 חיץ עפ"י תקנות כב"ה כלא דמון

 8.4 7.7 0.7 חיץ עפ"י תקנות כב"ה כפר גליקסון

 11.2 9.4 1.8 טיפול בסיסי כרם מהר"ל

 52.9 38.9 14 חיץ עפ"י תקנות כב"ה מוחרקה

 74.9 53.2 21.7 כב"החיץ עפ"י תקנות  מלון יערות הכרמל

 9.6 9 0.6 שונות )שטח גנני/ חקלאי( מעגן מיכאל

 61.8 42.3 19.5 חיץ עפ"י תקנות כב"ה מפעל סולתם

 45.3 33.6 11.7 חיץ עפ"י תקנות כב"ה משרדי פארק הכרמל

 7.9 6.5 1.4 שונות )שטח גנני/ חקלאי( נחשולים

 92.7 70.7 22 חיץ עפ"י תקנות כב"ה ניר עציון

 32.8 23.3 9.5 חיץ עפ"י תקנות כב"ה נשר

 19.8 17.1 2.7 חיץ עפ"י תקנות כב"ה ספייס נשר

 519.8 352.5 167.3 חיץ עפ"י תקנות כב"ה עוספיא

 6.9 6.9 - חיץ עפ"י תקנות כב"ה עין הוד

 85.6 59.5 26.1 חיץ עפ"י תקנות כב"ה עין חוד

 67.8 48.1 19.7 חיץ עפ"י תקנות כב"ה פיין קלאב

 26.5 19.4 7.1 שונות )שטח גנני/ חקלאי( שדות ים

 48.9 42.7 6.2 חיץ עפ"י תקנות כב"ה תמרת

ליל ג
 תחתון

 2 2 - טיפול בסיסי אכסניית כרי דשא

 188 123.5 64.5 שונות )שטח גנני/ חקלאי( כולאתר אש

 107.6 59.8 47.8 טיפול בסיסי אתר ספיר

 112.4 91.3 21.1 טיפול בסיסי בית שאן

 33.5 25.9 7.6 טיפול בסיסי אזור תעשייה -בית שאן

 76.2 55.2 21 חיץ עפ"י תקנות כב"ה גדעונה

 86.6 69.3 17.3 חיץ עפ"י תקנות כב"ה דבורייה

 16.9 16.7 0.2 טיפול בסיסי חמאם

 16.5 15 1.5 שונות )שטח גנני/ חקלאי( בה-חפצי

 12.6 11.2 1.4 טיפול בסיסי יודפת



 16רצועת   *סוג הטיפול שם ישוב מרחב
מ' מקו בינוי 

 )דונם(

רצועת  
מ'  00

 )דונם(

שטח אזור 
 המפגש )דונם(

 19.4 19.2 0.2 חיץ עפ"י תקנות כב"ה כמון

 150.2 97 53.2 טיפול בסיסי כנסיות כפר נחום

 -כנסיות כפר נחום 
 דרום

 100.2 63.7 36.5 טיפול בסיסי

 85.2 59.2 26 טיפול בסיסי דשא כרי

 7.8 7.8 - חיץ עפ"י תקנות כב"ה מגאר

 13.4 10.6 2.8 טיפול בסיסי מגדל

 15.7 14.9 0.8 חיץ עפ"י תקנות כב"ה מסד

 2.4 2.4 - שונות )שטח גנני/ חקלאי( ניר דוד )תל עמל(

 34.3 27.2 7.1 חיץ עפ"י תקנות כב"ה עילבון

 24.9 23.7 1.2 טיפול בסיסי עין הנצי"ב

 75.8 53.3 22.5 חיץ עפ"י תקנות כב"ה ציפורי

 59.2 44.9 14.3 חיץ עפ"י תקנות כב"ה ראס אל עין

 49.7 36.2 13.5 שונות )שטח גנני/ חקלאי( רומת הייב

 116.4 93.7 22.7 חיץ עפ"י תקנות כב"ה שיבלי אום גנם

 48.7 39.4 9.3 טיפול בסיסי אבני איתן גולן

 37.9 34.5 3.4 טיפול בסיסי אלוני הבשן

 3.3 3.3 - טיפול בסיסי אליעד

 29.5 24.7 4.8 חיץ עפ"י תקנות כב"ה דפנה

 4.9 4.9 - טיפול בסיסי חד נס

 47.8 43.7 4.1 טיפול בסיסי כפר חרוב

 50.6 43.8 6.8 טיפול בסיסי מבוא חמה

 60.1 45.7 14.4 חיץ עפ"י תקנות כב"ה מסעדה

 15.2 15.2 - טיפול בסיסי נוב

 10 10 - טיפול בסיסי שמיר

 6.7 6.7 - חיץ עפ"י תקנות כב"ה אדמית גליל עליון

 12.1 11.2 0.9 שונות )שטח גנני/ חקלאי( איילת השחר

 62.9 48.3 14.6 חיץ עפ"י תקנות כב"ה אמירים

 612.3 434.9 177.4 חיץ עפ"י תקנות כב"ה בית ג'ן

 82.6 51.5 31.1 חיץ עפ"י תקנות כב"ה בית ספר שדה  מירון

 30.8 25.9 4.9 חיץ עפ"י תקנות כב"ה הגושרים

 5.5 5.5 - חיץ עפ"י תקנות כב"ה הילה

 296.8 201.3 95.5 קנות כב"החיץ עפ"י ת חורפיש

 71.9 58.5 13.4 חיץ עפ"י תקנות כב"ה חמדת ימים

 64.3 62.7 1.6 חיץ עפ"י תקנות כב"ה חניתה

 24.2 16.1 8.1 חיץ עפ"י תקנות כב"ה יחיעם

 24.7 18.9 5.8 שונות )שטח גנני/ חקלאי( יסוד המעלה

 14.3 14.3 - טיפול בסיסי יפתח

 18.6 16.3 2.3 חיץ עפ"י תקנות כב"ה פה(כפר חושן )ספסו

 6.1 6.1 - טיפול בסיסי כפר שמאי

 9.8 9 0.8 טיפול בסיסי כרם בן זמרה

 25.1 21.8 3.3 טיפול בסיסי אזור תעשייה -לימן 



 16רצועת   *סוג הטיפול שם ישוב מרחב
מ' מקו בינוי 

 )דונם(

רצועת  
מ'  00

 )דונם(

שטח אזור 
 המפגש )דונם(

 36.8 28.2 8.6 חיץ עפ"י תקנות כב"ה טולה1מ

 149.4 109.2 40.2 חיץ עפ"י תקנות כב"ה מירון

 60.6 46.6 14 י תקנות כב"החיץ עפ" מנות

 80.6 70.3 10.3 חיץ עפ"י תקנות כב"ה תרשיחא -מעלות 

 17 16.4 0.6 חיץ עפ"י תקנות כב"ה נהריה

 16.7 16.1 0.6 חיץ עפ"י תקנות כב"ה נטועה

 9.8 8.5 1.3 חיץ עפ"י תקנות כב"ה עבדון

 166.1 113.3 52.8 חיץ עפ"י תקנות כב"ה פקיעין

 16.3 12.2 4.1 שונות )שטח גנני/ חקלאי( חדשהפקיעין ה

 34.1 29 5.1 שונות )שטח גנני/ חקלאי( ראמה

 3.9 3.9 - חיץ עפ"י תקנות כב"ה ראש פינה

 101.5 71.5 30 חיץ עפ"י תקנות כב"ה שפר

 38.9 30.1 8.8 טיפול בסיסי תל חי

 

 

 

                                                           
 

 הגדרות טיפול:

 צומח הוא יער, חורש או גריגה ולכן נדרש טיפול על פי הנחיות כב"ה.אזור בו ה –אזור חיץ על פי תקנות כב"ה 

 אזור חיץ בו הצומח הוא עשבוני.  –טיפול בסיסי למניעת שריפות 

צומח דל או קרקע חשופה. לא נדרש טיפול   –שטח חקלאי,  אתר גנני, שטחי בור, גופי מים, שטח חולי, אתר ארכיאולוגי וכד'  –שונות 

 למניעת שריפות.
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