
 אוהליםמבנים זמניים מכולות/סככות/הצבת 

 הנחיה מרחבית זו תחול על הצבת מבנים זמניים, לרבות מכולות סככות ואוהלים.

מובהר כי הצבת מבנה זמני הטעונה היתר, אלא למעט במקרים שתקנות הפטור מתירות הקמת 
( לתקנות התכנון והבניה)עבודות ומבנים הפטורים 4)2 מבנה ללא היתר, אך בהתאם לתקנה

מהיתר(. מבנה הפטור מהיתר, מבנה, לרבות מבנה זמני. אך נאסרה הקמתו אן הוגבלה בהנחיות 
 מרחביות, לא יחול עליו הפטור.

אין בהנחיות אלו אישור משום חובת קבלת היתר בניה במקום שהדין מחייב זאת, או שחרור 
 ין אחרת.דת דין אחרת. הוראת דין, תכנית או כל הוראת מכול חובה או הורא

 : ותמכול

הצבת מכולה תותר באתרי בניה בלבד, לא  כולל באתרי שיפוצים )למעט לעבודות שיפוץ נרחבות 
  . (ירשאושרו בכתב ממהנדס הע

ובלבד , מכולה המוצבת באתר בניה, לא כולל אתר שיפוצים, תותר הצבתה גם על גבול מגרש
יש לתאם מיקום עם  שהמכולה לא תונח במיקום הגורם קשיי עבירות או קשיי גישה לתשתיות.

 הוועדה, טרם הצבת המכולה.

 .וכתנאי לקבלת תעודת גמר תפורק עם גמר ביצוע העבודות המכולה 

 :סככות ואוהלים

 רלצרכי ציבואו  / למגורים המבנה מוצב על הקרקע ואינו משמש על פי התקנות,  -

 :במיתחמי מגורים בהתאם לתכנית המתאר

תותר הקמת סככות בלבד, לתקופה של עד עשרה ימים, לצורך חג הסוכות וכן,  במגרשי מגורים
 להבדיל, לצורכי אבלות. 

פארק קצרין העתיקה, מרכז איתן, שוק, פארק , קצריחי)כדוגמת:  במגרשים בייעוד ציבורי
בתנאי יום ברצף  15, תותר הקמת סככות ואוהלים לצורך אירוע לתקופה של עד (המשפחה

 שאושרו מראש על ידי המועצה וככל שהדבר נדרש גם על ידי משטרת ישראל. 

, תותר בהם הקמת אוהלים עד גודל של (אלהב א)מלונאות, קמפינג וכיוצ מגרשים בייעוד תיירותי
בעה ימים ברצף, באזור מוגדר ומגודר, ובתנאי מ"ר בלבד, לתקופה שלא תעלה על ש 10עד 

שהמתחם המוגדר יבודד בצמחיה מגדר חייה בגובה האוהלים לפחות. ובתנאי שבמקום שירותים 
 זמינים לשימוש מקימי האוהלים. 

תותר הקמת סככות/אוהלים/ לצרכים מסחריים לתקופה של עד עשרה  במגרשי תעשייהבנוסף 
 ימים ברצף

, רחוב זוויתן, רחוב שיאון, רחוב סער(, במתחם שבו 9088בדרכים ראשיות והיקפיות )כביש   
 תתאפשר הקמת אוהלים, לא יותר בחזית הפונה לדרך. 

ומיועדים לקמפינג תותר פעילות קמפינג לכל סוגיה, בהתאם מתחמי מגורים באזורים שאינם 
 .לתקנות הפטור


