
 

 

 
 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

 קצרין
 תנאים מרחביים 

 2014התשע"ד  –לעניין תקנות התכנון והבנייה )עבודות ומבנים הפטורים מהיתר( 
 

את התנאים הבאים, כפי                      אישרה בישיבתה מתאריך  קצרין לתו"ב הוועדה המקומית
 התשע"ד  –ות ומבנים הפטורים מהיתר( א לתקנות התכנון והבנייה )עבוד3שנקבע בסעיף 

)להלן: התקנות(. תנאים אלה נכנסו לתוקף במועד פרסומם באתר האינטרנט של הוועדה 2014
 קצרין. פטורה מהיתר במרחב התכנון המקומיהמקומית, והם חלים על כל עבודה 

 
 
 תנאים כלליים לביצוע עבודות פטורות מהיתר .1

ובה לבצע את העבודות בהתאם לכל ההוראות שנקבעו מהח לא פוטרפטור מהיתר  1.1 
לרבות בניה בתוך קווי בניה ובהתאם  בחוק, בתקנות, בתכניות החלות על השטח,

ובהוראות שנקבעו במסמך זה. הפטור הוא רק  לאחוזי הבניה ולתכסית הנותרים
 מהצורך לבקש היתר לשם ביצוע העבודות הללו.

היתר נדרש לברר קודם מה הן ההוראות מי שמתכוון לבצע עבודות הפטורות מ
. ניתן להיעזר גם באתר האינטרנט של הנכס ע"י הגשת טופס בקשההחלות על 

 –ובאתר    /http://qatzrin.erpgis.co.il/pubוועדה: ה
.moin.gov.il/Ptorhttp://bonim  

העבודות יבוצעו ע"י בעל הזכויות בקרקע או מי שמונה לשם כך על ידי בעל  1.2 
הזכויות. עבודה פטורה מהיתר מחויבת בהסכמת בעלי העניין האחרים בשטח שבו 

 מתבצעת העבודה )אם יש כאלה(, לפי כל דין.

תקן שנבנה בפטור, יש לוודא שהעבודות לא מסכנות את מי שמשתמש במבנה/מ 1.3 
ואת מי שנמצא בסביבה. ביצוע עבודה פטורה מהיתר אינו פוטר את מבצע העבודה 

 מאחריות מלאה בפני החוק לגבי מעשיו.

 אין פטור מהיתר. –במגרש, אתר, מתחם או בנין לשימור  1.4 

 גדרות ושערים .2

 גדר וקיר תומך 2.1 

 ים על הדרישות הבאות: לא יידרש היתר לגדר וקיר תומך אם הם עונ  

מ' מפני הקרקע בשני צדי הגדר, וגובהו של קיר תמך  1.5גובהה של גדר לא יעלה על 
 מ'.  1.0לא יעלה על 

פארק, דרך, כגון: הקמתם לא תותר בחזית הבניין הפונה לרחוב, או לשטח ציבורי 
 ., לאלו תידרש בקשה היתר בניה לאישור הוועדה המקומיתמבנה ציבורי וכדומה

אם בשל הקמת הגדר  או הקיר נוצרו הפרשי גבהים המחייבים מעקה, יותקן מעל 
 . תיקני מעקה ,הגדר או הקיר

 יש לוודא שהקמת הגדר לא תפגע בתשתיות תת קרקעיות או בזרימת הניקוז.

 .4273מס'  הפטורה מהיתר, יחולו הוראות תקן ישראלי גדר פלדהעל 

 יש, הגמר חומרי לגבי מפורטות הנחיות טחהש על החלה בתכנית אין אם 2.1.1  
 טבעית) אבן בחיפוי או, טיח בחיפוי בטון או מבלוקים הגדר את לבנות

ללא כיסוי בד, ו ומתכת עץ כגון קלים מחומרים או(, מלאכותית או
 סכנה תהווה ולא, ויציבה עמידה תהיה שהגדר ובלבד, יריעות ואריגים

 .הפרעה או
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 ות מקומיתגדר המוקמת בידי רש 2.2 

לא יידרש היתר לגדר המוקמת בידי רשות מקומית אם היא עונה על הדרישות   
 הבאות: 

היא תוקם ע"י הרשות המקומית בשטח למבנה ציבור או שטח ציבורי אחר, וגובהה 
 מ' מפני הקרקע בשני צדי הגדר.  2.5לא יעלה על 

 מת הניקוז.יש לוודא שהקמת הגדר לא תפגע בתשתיות תת קרקעיות או בזרי

 .4273מס'  הפטורה מהיתר, יחולו הוראות תקן ישראלי גדר פלדהעל 

 גדר בשטח חקלאי 2.3 

 לא יידרש היתר לגדר בשטח חקלאי אם היא עונה על הדרישות הבאות:   

 בשטח חקלאי מעובד;מוקמת גדר ה

 מ' מפני הקרקע בשני צידי הגדר; 1.5גובהה לא יעלה על 

 ם ולא תהיה אטומה;היא תוקם מחומרים קלי

 לא תמנע זרימת נגר עילי;הצבתה 

 אם הגדר היא גדר מרעה, היא תוקם מעמודי מתכת וביניהם תילי מתכת. 

 גידור מתקן תשתית 2.4 

 לא יידרש היתר לגדר במתקן תשתית אם היא עונה על הדרישות הבאות:   

וגובהה לא  ,4273למתקן תשתית תעמוד בדרישות תקן ישראלי מס'  היקפיתגדר 
 מ' מעל פני הקרקע, משני צדי הגדר; 3.0יעלה על 

 מ'. 3.0במתקן תשתית לא יעלה על  פנימיתגובהה של גדר 

 אם הגדר נבנית בתחום דרך, ניתן לבנות אותה מחומרים קלים, אבל לא אטומה.

יום לאחר בניית גדר במתקן תשתית, יש לדווח לוועדה המקומית על  45תוך 
יד מאתר האינטרנט של המיועד לכך. את הטופס ניתן למצוא ולהורבנייתה, בטופס 

 –ומאתר משרד הפנים  /http://qatzrin.erpgis.co.il/pub  הועדה
http://bonim.moin.gov.il/Ptor. 

 אומי או שמורת טבעגדר בגן ל 2.5 

 לא יידרש היתר לגדר בגן לאומי או שמורת טבע אם היא עונה על הדרישות הבאות:   

 ;היא תוקם ע"י רשות הטבע והגנים, מחומרים קלים בלבד

 מ' מפני הקרקע בשני צידי הגדר; 1.5גובהה לא יעלה על 

 היא תשמש לצרכי בטחון, בטיחות, ומרעה של בעלי חיים;

לאחר בניית הגדר, יש לדווח לוועדה המקומית על בנייתה, בטופס יום  45תוך 
 המיועד לכך. את הטופס ניתן למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט של הועדה בכתובת 

http://qatzrin.erpgis.co.il/pub/   ומאתר משרד הפנים– 
http://bonim.moin.gov.il/Ptor. 

 שער, או מחסום כניסה לחניה 2.6 

לא יידרש היתר לבניית שער או הקמת מחסום בכניסה לחניה אם הם עונים על   
 הדרישות הבאות: 

, והם יעמדו 21.03חלק  900מחסום חשמלי יותקן ע"י חשמלאי מוסמך לפי תקן 
ר מערכת הינע לשערים, לדלתות ולחלונות ודרישות מיוחדות בדרישות מיוחדות עבו

 ;(21.03חלק  900תקן למניעת סיכונים הנובעים מתנועתם )לפי 
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 ;, לרבות בעת פתיחתובתחום המגרש, ולא יבלטו ממנו ותקנו המחסום או השער י

ולכי רגל, רוחב חניה, רוחב דרך עפר שביל הפתח הכניסה: הם יותקנו לרוחב 
 ;פרטית

כל מגרש אשר מותרת בו רק יחידת דיור אחת, ייבנה רק שער אחד, ב 2.6.1  
 ומחסום חניה אחד.

  
 גגונים וסככות .3

 גגונים וסוככים 3.1 

 , גגון או סוכך, המחובר באחת מפאותיו לפחות למבנהלא יידרש היתר להקמת   
 עונה על הדרישות הבאות:  היאפטורה מהיתר ובלבד 

 ;אליו הם צמודים מטר מקיר המבנה 2.0-מ ולטים לא יותרב

 ;בנויים מחומרים קלים

סוכך מתקפל )מרקיזה(, במצבו המקופל, לא יבלוט מהקיר יותר לא יידרש היתר ל
 ס"מ; 50מאשר 

קירוי באמצעות אריג, המגן מפני השמש והשפעת מזג האוויר לא יידרש היתר ל
בלבד שגובה הקירוי לא יעלה ו ,ביניהם פרוש אריגשבנויה מעמודים , ה(סככת צל)

מטר, ומשקל אריג הקירוי לא  5.0 פתח בין העמודים אינו עולה על הממ',  3על 
  ;ק"ג/מטר רבוע 3.5יעלה על 

מ"ר, יש לדווח לוועדה  20אם שטחו של הגגון, סככת הצל או הסוכך עולה על 
 בת האינטרנט של הועדה בכתו ימאתרהמקומית על בנייתו, בטופס המיועד לכך 

http://qatzrin.erpgis.co.il/pub/   משרד הפנים  שלו– 
http://bonim.moin.gov.il/Ptor. 

יש לצרף להודעה אישור של מהנדס מבנים המעיד כי הגגון, סככת הצל או הסוכך 
 ים כראוי למבנה, ואין חשש שהם יפלו.מעוגנ

 

למען הסר ספק: על מנת לבנות גגונים צריך שיהיו במגרש זכויות בניה  3.1.1  
עודפות. הזכויות נקבעו בתכנית )תב"ע( החלה על המגרש, ויש לוודא 

עת בניית המבנה שאליו רוצים ב שלא כל הזכויות שנקבעו מוצו כבר
וכן שהבניה הינה בתחום  רים במגרשלהצמיד את הגגון, או מבנים אח

 לגבי. יש להתעדכן במשרדי הוועדה המקומית קווי הבניה המותרים
 זכויות הבניה במגרש.

 מצללה )פרגולה( 3.2 

 לא יידרש היתר לבניית מצללה אם היא עונה על הדרישות הבאות:   

ר, או חצמ"ר, או רבע מהשטח הפנוי )שאין עליו בניה( של ה 50לא עולה על  שטחה
 ;של הגג, הגדול מבין השניים

אם נקבע בתכנית, בהיתר או  לאהיא תוקם על הקרקע )בחצר( או על הגג. א
 ;מקום אחרמותרת הקמתה בש מרחביותבהנחיות 

יש לדווח לוועדה המקומית על בניית המצללה, בטופס המיועד לכך. את הטופס 
  בכתובתניתן למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט של הועדה 

http://qatzrin.erpgis.co.il/pub/   משרד הפנים  שלו– 
http://bonim.moin.gov.il/Ptor. 

יש לצרף להודעה אישור של מהנדס מבנים המעיד כי המצללה מעוגנת היטב  
 נה, ואין חשש שתתמוטט.לקרקע או למב

 

ומשטח ההצללה שלה )הסכך,  ,ללא קירות, נתמכת ע"י עמודיםהמצללה   3.2.1  
החלק שמטיל צל( איננו אטום. המרווחים בין החלקים האטומים של 
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 משטחו.  40%משטח ההצללה מחולקים באופן שווה, ומהווים לפחות 

יתן לחרוג מעבר ניתן לבנות את המצללה רק בתחום קווי הבניין, אך נ
השטח שבין גבול  –מרוחב במרווח שנקבע )מרווח  40%לקו בניין, עד 

 .1המגרש לקווי הבניין(

 80על  המצללות שטחל אף האמירה "הגדול מבין השניים", לא יעלה ע 3.2.2  
רשות המקומית או ת ע"י ה, אלא אם כן היא מוקמביעוד מגורים מ"ר

 .ציבורי פתוח, בשטח תאגידי עירונים של הרשות

 .עץ או מתכת –הפרגולה תיבנה מחומרים קלים  3.2.3  

 שימושים נלווים למבנה .4

 פרטי עזר 4.1 

לא יידרש היתר לבנייה או התקנה של פרטי עזר, כגון גופי תאורה, מצלמות   
 אבטחה, מתקן חנייה לאופניים ורכיבים דומים אם הם עונים על הדרישות הבאות: 

 ים כ"שטחי בניה" בתקנות חישוב השטחים;הם לא מוגדר

 אין צורך בבניית מבנה לשם התקנתם )אבל מותר עמוד נושא(;

 50אם הם מותקנים על גג או קירות של מבנה, משקלו של כל פריט לא עולה על 
 ק"ג;

 מטר.  6.0גובהו לא עולה על  –אם הפריט הוא עמוד תאורה 

זה()אף אחד לא הציע הנחיות מרחביות לעניין   

 שילוט 4.2 

 לא יידרש היתר להצבת שלט אם היא עונה על הדרישות הבאות:   

 ק"ג. 20מטר רבוע, ומשקלו לא עולה על  1.2שטחו לא עולה על 

 )יוקנעם:( השילוט בהתאם לחוק העזר העירוני

הצבת שלטים חייבת להיות בתחום המגרש בלבד, באזור אחד מרוכז,  4.2.1  
 .)הנחיות טלו לרבות לאתר בנייה( בה הגדרווגובהם לא יעלה מג

 פח אשפה 4.3 

 50אינו עולה על נפחו לא יידרש היתר להצבה והתקנה של פח לאצירת אשפה אם   
 .ליטר

 

 .הפחים יוצבו בתוך המגרש, בחצר או בתוך נישות בגדר הקדמית 4.3.1  

 המוניציפלית  על פי הנחיות המחלקה בניה חדשה יש לתכנן נישה במידות 4.3.2  
 (115X190X120=H – 10)רובע 

 מכונה לאיסוף מכלי משקה 4.4 

ובלבד לא יידרש היתר להתקנת מכונה לאיסוף מיכלי משקה  בקיר חיצוני של בניין,   
 ס"מ. 10-פונה אל מחוץ לבניין, ואינה חורגת מקו הבניין יותר מהמכונה חזית ש

  זה()אף אחד לא הציע הנחיות מרחביות לעניין 

 סורגים 4.5 

 לא יידרש היתר להתקנת סורגים העומדים בתנאים הבאים:  

לפחות באחד החלונות בכל דירה בלבד ש, ו1635קן ישראלי מס' תהם תואמים 
 יותקנו סורגים המיועדים לפתח מילוט, כמוגדר בתקן;

 45על התקנת הסורגים, תוך ארצית ה ולרשות הכבאותיש לדווח לוועדה המקומית 

                                                           
1

 – ז"התשנ(, יקוןת( )ובהיתרים בתכניות בניה ואחוזי שטחים חישוב) והבניה התכנון תקנות: אחרת מתקנה היא זו הנחיה 

1997 . 



 

 

ום לאחר התקנתם, בטופס המיועד לכך. את הטופס ניתן למצוא ולהוריד מאתר י
                          /http://qatzrin.erpgis.co.il/pubבכתובת האינטרנט של הועדה 

 .http://bonim.moin.gov.il/Ptor –משרד הפנים  שלו

 דוד מים, דוד שמש וקולטים 4.6 

לא יידרש היתר להתקנת דודי מים, דודי שמש וקולטי שמש העומדים בתנאים   
 הבאים:

נקבע אם ליטר ו 220-נפח דוד המים אינו גדול מ, אם אם הם מותקנים על הגג
 ; להצבת הדוד מקוםבהיתר הבניה של הבניין 

הדוד יוסתר בתוך חלל הגג, והקולט יותקן בצמוד לפני השיפוע,  –ג משופע אם הג
 ;בהנחית המרחביות/. הכל בהתאם להנחיות בינוי ועיצוב בתכניתככל שניתן

: מחממים חשמליים בעלי ויסות תרמוסטטי 1, חלק 69 מס' דוד לפי תקן ישראליה
א מותקן בהתאם להיתר ליטר, והו 220ובידוד תרמי, ובלבד שנפח הדוד לא עולה על 

 או במקום מוסתר. 

 

אם לא נקבע בהיתר מיקום ספציפי להצבת דוד וקולט על גג שטוח, יש  4.6.1  
לא יוצבו בצמוד לאלמנט כדוגמת פיר יציאה לגג. כללל,  מרכז הגגסמוך ל

 דודים וקולטים בצורה שניתן לראות אותם ממפלס הקרקע במגרש.

 יהורמזגן ומערכות מיזוג וט 4.7 

לא יידרש היתר להתקנת מזגנים ומערכות מיזוג וטיהור אוויר העומדים בתנאים      
 הבאים:

התקנת מערכות מיזוג תעשייתיות,  –)כלומר  BTU 60,000תפוקתם אינה עולה על 
 או משרדיות, טעונה היתר(;

המערכת עומדת בדרישות שנקבעו בתקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, התשנ"ג 
– 1992; 

המזגנים/מערכות/מעבים, יש מיקומם של אם נקבע בהיתר הבנייה של המבנה 
 כדוגמא לידהמערכת תותקן במקום מוסתר  – נקבע למקם אותם רק שם. אם לא

להתקין בקיר החיצוני, אפשר יהיה  – ניתןאם זה  .מסתור הכביסה, או על גג הבניין
 .הפונה אל שכן צידיתולא בחזית  ;אבל לא בחזית הפונה לרחוב

מזגני אוויר, התקנה  – 5חלק  994צע לפי תקן ישראלי מס' התקנת מזגן בממ"ד תבו
 ;במרחבים מוגנים

לפי  מערכת מיזוג אוויר או מערכת טיהור אוויר במרחב מוגן דירתי תבוצעהתקנת מ
 : מערכת לאוורור וסינון של אוויר במקלטים: מפוחים.1חלק  4570ת"י 

( 

וך פרופילים מיוחדים את הצנרת המובילה למזגנים ומהם יש למקם בת 4.7.1  
 להסתרה, בקווים אופקיים ואנכיים בלבד.

    
 החלפת רכיבים בבניין 4.8 

 לא יידרש היתר להחלפת רכיבים בבניין אם ההחלפה עומדת בתנאים הבאים:  

הרכיב החדש הוא בעל מידות זהות לרכיב שהוחלף, יותקן במיקומו של הרכיב 
הדבר יתאפשר רק במבנה  –אבן של מבנה שהוחלף, וככל שמדובר בהחלפת חיפוי 

 קומות; 2שגובהו עד פשוט ו

או אם נקבעו הנחיות לגבי הרכיב )חומר, גודל, צורה וכו'( בהיתר או בתכנית 
 יש לעמוד בהנחיות הללו; –בהנחיות מרחביות

ברכיב שאיננו מחייבת החלפתו רכיב עשוי אסבסט, החלפת , קודםנאמר על אף ה
)ה( לתקנות אבק 29אישור הוועדה הטכנית לפי תקנה יבת וכן מחי עשוי אסבסט

 )אף אחד לא הציע הנחיות מרחביות לעניין זה(
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 מזיק.

 תת קרקעי נייח החלפת צובר גז 4.9 

 –)לדוגמה  .על החלפת מכל גז נייח תת קרקעי, שהותקן לפי היתר לא יידרש היתר  
 כאשר מחליפים ספק(, וזאת בתנאים הבאים:

 158לפי תקן ישארלי, ת"י טון; 10גודל עד הצובר הוא ב

 מיקום הצובר וגודלו לא השתנו;

העבודה מבוצעת ע"י מי שיש לו רישיון לעבודת גפ"מ התואם את סוג העבודה, 
 –בהתאם לתקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ(, התשס"ו 

2006; 

 ל אישורו;החלפת הצובר תבוצע בליווי מפקח עבודה, ויתקב

 45המקומית על החלפת הצובר, תוך  ולרשות הכבאותיש לדווח לוועדה המקומית 
יום לאחר התקנתם, בטופס המיועד לכך. את הטופס ניתן למצוא ולהוריד מאתר 

                          /http://qatzrin.erpgis.co.il/pubהאינטרנט של הועדה בכתובת 

 .http://bonim.moin.gov.il/Ptor –ומאתר משרד הפנים 

 יש לצרף לטופס את אישורו של מפקח העבודה. 

 )הוד השרון:( לא יותר גם שינוי במיקום הצנרת.

 מבנים טכניים .5

 מבנים טכניים 5.1 

לבניית מבנה טכני )שאיננו מיועד לשהות של בני אדם( בתנאים לא יידרש היתר   
 הבאים:

הוא נבנה בשטח המיועד למתקנים הנדסיים )חוץ ממבנה טכני לניטור אויר ומבנה 
 טכני להגנה קטודית, שניתן לבנות גם בשטחים אחרים(;

מ"ר )חוץ ממבנה טכני לניטור אויר במקום שם נדרש ניטור  6.0שטחו לא יעלה על 
מ"ר(; וגובהו לא יעלה  7.5, ששטחו לא יעלה על  2008-פי חוק אויר נקי, התשס"חל

 מטר; 3.0על 
יום לאחר הבנייה, בטופס  45יש לדווח לוועדה המקומית על בניית המבנה, תוך 

 המיועד לכך. את הטופס ניתן למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט של הועדה בכתובת 
http://qatzrin.erpgis.co.il/pub/   ומאתר משרד הפנים– 
http://bonim.moin.gov.il/Ptor . 

 אם יש צורך באישור לפי חוק הקרינה, הוא יצורף להודעה.

 )אף אחד לא הציע הנחיות מרחביות לעניין זה(

    

 קן פוטו וולטאימת 5.2 

לא יידרש היתר לבניית מתקן פוטו וולטאי )מערכת לייצור חשמל מאנרגיה   
 סולארית( בתנאים הבאים:

 ;דרישות תכן למערכת פוטו וולטאית -62548ההתקנה בהתאם לתקן ישראלי מס' 
 ק"ו למבנה; 50הספק המתקן אינו עולה על 

המתקן לא יבלוט  –גג שטוח  מבנה  בעלבשהוקם כדין.  גג מבנההמתקן יוקם על 
 המתקן ייבנה ככל שניתן בצמוד לשיפוע הגג. –בעל גג משופע במבנה ממעקה הגג, ו

מקום על גג אותו מבנה לכל מתקן אחר הנדרש על פי החוק והתקנות יש להשאיר 
 )לדוגמה: למתקן סולארי לחימום מים לצריכה ביתית(;

בטופס מהתקנתו, יום  45תוך  התקנה המערכתיש לדווח לוועדה המקומית על 
את הטופס ניתן למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט של הועדה בכתובת  . המיועד לכך
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 :יש לצרף להודעה

 תנאים שנקבעו, עמידה ל"בודק", אישור מהנדס חשמל  - 

משקל המתקן, וכי המתקן את אישור מהנדס מבנים בדבר יכולתו של הגג לשאת  -
 יציב. 

 פוטו וולטאי לרשות הכבאות.המתקן היש לדווח על הקמת 

   
וולטאים אם הם מסנוורים את השוהים  לא תותר התקנת מתקנים פוטו 5.2.1 

במבנים סמוכים או בשטחים סמוכים. מומלץ כי מי שמתכוון להתקין 
מתקנים פוטו וולטאים יתייעץ עם בעלי מקצוע בתחום התכנון כדי 

 לוודא עמידה בתנאי זה.

 מבנים ועבודות זמניים .6

 מבנה זמני 6.1 

והל או סככה( אם הוא עומד בתנאים לא יידרש היתר למבנה זמני )כגון מכולה, א  
 הבאים:

 הוא מוצב על הקרקע, ואינו משמש למגורים;

או לתקופה הקצובה בהנחיות יום בכל שנה,  120הוא יוצב לתקופה מצטברת של עד 
 ולאחר מכן יפורק;מרחביות, הקצרה מבין השתיים,  

 מטר רבוע; 50שטחו אינו עולה על 

מטר. המפתח בין העמודים באוהלים  3.0על גבהם של אוהלים וסככות לא יעלה 
 ;ק"ג למטר רבוע 3.5רוי לא יעלה על ימטר, ומשקל הק 5.0וסככות לא יעלה על 

ימים, יש לדווח על הצבתו  10אם המבנה מיועד להיות מוצב לתקופה העולה על 
יש   ממועד הצבתו.יום  14יש לדווח על הצבתו תוך  –לוועדה המקומית. במקרה כזה 

  ;ועד הצבה, מועד פירוק והתחייבות לפינוי עד למועד האמורבדיווח מ לציין

את הטופס ניתן למצוא  .את הדיווח יש לבצע באמצעות הטופס המיועד לכך
  /http://qatzrin.erpgis.co.il/pubולהוריד מאתר האינטרנט של הועדה בכתובת  

 . http://bonim.moin.gov.il/Ptor –משרד הפנים ומאתר 

 באזורי מגורים לא תותר הצבת מכולות, גם זמניות, למעט באתרי בנייה. 6.1.1 

 סגירה עונתית 6.2 

לא יידרש היתר לסגירה עונתית של בתי אוכל )מפני הקור או החום( אם    
 ת בתנאים הבאים:היא עומד

 היא עשויה חומרים קלים, ומוצבת רק בחלק מחודשי השנה;

 תקופת ההצבה לא עולה על התקופה שנקבעה להצבת מיתקן כאמור 

 לפי חוק עזר של הרשות המקומית או לפי התנאי לרישיון עסק.

 עבודות זמניות 6.3 
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טעונות היתר לפי  לעבודות שאינןלא יידרש היתר לביצוע עבודות זמניות הנלוות   
הנחת קו )ד( לחוק התכנון והבנייה )התווית דרך, סלילתה או סגירתה,  261סעיפ 

,  מערכת להולכת גז למעטומיתקן נלווה הנדרש להפעלתו , תשתית תת קרקעי 
כדוגמת, , בר( 80שדורשת עיבוד טרם הזרמתו לרשת החלוקה או שהלחץ בה מעל 

 אם הן עומדות בתנאים הבאים:, גנרטור. תשתיות זמניות, עירום עפר, מכולות

הן מבוצעות ע"י המדינה, רשות מקומית, או מי שעובד עבורן )ראו פירוט בסעיף 
 )ד( לחוק התכנון והבנייה(;261

 אינן משמשות למגורים.

ביצוע  לפנייום  15-יש לדווח לרשות המקומית על ביצוע העבודות לא יאוחר מ
הטופס ניתן למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט של את  העבודה, בטופס המיועד לכך.

 –ומאתר משרד הפנים   /http://qatzrin.erpgis.co.il/pubהועדה בכתובת  
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מרחביות לעניין זה()אף אחד לא הציע הנחיות   

 מנהרה חקלאית ורשת צל 6.4 

המוקמים בשטחים לא יידרש היתר להקמה של מנהרה חקלאית ורשתות צל,   
 אם הן עומדות בתנאים הבאים:חקלאיים מעובדים, 

 הן משמשות לצרכים חקלאיים עונתיים, ובנויות מחומרים קלים ופריקים;

 בתי צמיחה; – 1חלק  1176הן תואמות לתקן ישראלי מס' 

 מ'; 4.50גבהם אינו עולה על 

העמודים או כל אחד מק"ג למטר רבוע, ומשקל  2משקל הכיסוי אינו עולה על 
 ק"ג; 30התרנים התומכים אינו עולה על מ

על ביצוע העבודות  ולמשרד לחקלאות ופיתוח הכפריש לדווח לרשות המקומית 
את הטופס ניתן למצוא כך. יום ממועד ביצוע העבודה, בטופס המיועד ל 45תוך 

  /http://qatzrin.erpgis.co.il/pubולהוריד מאתר האינטרנט של הועדה בכתובת  
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 מומלץ 

 ומבנה לשומרמחסן  .7

 מחסן 7.1 

 לא יידרש היתר להקמת מחסן, אם הוא עומד בתנאים הבאים:  

 לכל יחידת דיור ניתן להקים מחסן אחד בלבד, 

 מחומרים קלים;המחסן ייבנה 

אם המחסן בעל גג  .מ' 2.05, וגובהו לא יעלה על "רמ 6שטח המחסן אינו עולה על 
 ;מ' 2.4לא יעלה גובהו על גובהו משופע, 

 מחובר לתשתיות מים, ביוב, חשמל וכדומה; אינוהמחסן 

וקם בשטח המיועד לחניה, או במרפסת לא מקורה בחזית הקדמית. יהמחסן לא 
אם  הוועדה המקומית רשאית להתיר בניית מחסן גם במרפסת בחזית הקדמית

 ;הותר בתכנית או בהנחיות מרחביות

יום ממועד הקמתו,  45 נשלחה הודעה לרשות המקומית על הקמת המחסן, תוך
את הטופס ניתן למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט של הועדה בטופס המיועד לכך. 

 –ומאתר משרד הפנים   /http://qatzrin.erpgis.co.il/pubבכתובת  
.moin.gov.il/Ptorhttp://bonim 
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מחסנים חדשים ימוקמו בחזיתו האחורית של המבנה בקו בניין אחורי  7.1.2  
 מ'. 1וצידי 

 מבנה לשומר 7.2 

 4.0לא יידרש היתר להקמת מבנה לשומר אם הוא מבנה יביל, ששטחו אינו עולה על   
 מטר. 2.2מטר רבוע, וגובהו אינו עולה על 

 הנחיות של משרד החינוך.התאים לחינוך, יש לבמבני מבנה שומר  7.2.1  

 פיתוח ונגישות .8

 ריצוף, מסלעות ועבודות פיתוח 8.1 

בניית מסלעות ופיתוח שטח חיפוי קרקע, לא יידרש היתר לביצוע עבודות ריצוף,   
 אם הם עומדים בתנאים הבאים:

 מטר;  1.0-הם לא כוללים קירות תמך או מסלעות הגבוהים מ

 ;ובערכי טבע עים במערך הניקוז הקייםהם לא פוג

 אם הם עומדים בתנאים הבאים:לאומיים, ואתרים גנים , בתחום שמורות טבע

 הטבע והגנים;לשמירת רשות העבודות מבוצעות בידי ה

 ;לשיקום צומח ונוף. כמו כן ניתן בתחום השמורות והגנים ותמיועדהן 

וסולמות, מחסומים  התקנת אביזרי בטיחות כגון שבילים, מעקות, יתדות
 ובולדרים.

 שיפור נגישות 8.2 

לא יידרש היתר ביצוע דרך גישה או כבש )רמפה( המיועדים לשיפור נגישות, כל עוד   
 .'מ 1.2גובה שאינו עולה על ההפרש 

 אנטנות, צלחות ולווינים .9

 אנטנות, צלחות ותרנים 9.1 

רנים אם הם עומדים בתנאים לא יידרש היתר להצבת אנטנות, צלחות קליטה ות  
 הבאים:

אנטנת קליטה משותפת,  –, אק"מ תורן לאנטנה לקליטת שידורי רדיו וטלוויזיה
  ;799מס'  "יבת אנטנת קליטה אינדיבידואלית,  כל עוד עומדים -אק"א

 מטר מפני המישור עליו הוא מוצב; 6.0גובה התורן לא יעלה על 

 בריכת מי שתיה;גג או  האנטנה או הצלחת לא הוצבו על גג מקלט

והיא  מטר 1.2עולה על , שאינו י טלויזיה באמצעות לוויןרקוטר צלחת לקליטת שידו
  בריכת מי שתיה;אינה מותקנת על גג 

לרשות המקומית על הקמת התורן  יש להודיעמטר,  3.0אם גובה התורן עולה על 
מצוא ולהוריד את הטופס ניתן ליום ממועד הקמתו, בטופס המיועד לכך.  45תוך 
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עיגון התורן מהנדס מבנים המעיד על להודעה על הקמת התורן יש לצרף אישור 
 . ויציבותו
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 הוספת אנטנה למתקן שידור קיים 9.2 

לא יידרש היתר להוספת רכיב למתקן שידור קיים שנבנה כדין, אם הוא עומד   
 בתנאים הבאים:

לחוק הקרינה כי על אף הוספת  7או  6ניתן אישור הממונה על הקרינה לפי סעיף 
מיתקן השידור הבטיחות לבריאות הציבור שנקבע ל טווחהאנטנה אין שינוי ב

 ;הקיים

 התקנת הרכיב נעשתה ע"י בעל רשיון לפי חוק הבזק;

יום ממועד הקמתו,  45נשלחה הודעה לרשות המקומית על הוספת הרכיב, תוך 
את הטופס ניתן למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט של הועדה  .בטופס המיועד לכך
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 .להמעכמצויין ל ה על הקרינהנלהודעה על הוספת הרכיב יש לצרף אישור של המומ

    

 חשמל אנטנה על עמוד 9.3 

לא יידרש היתר להתקנת אנטנה על עמוד חשמל, אם היא נועדה לצורך תפעול רשת   
 .'מ 1.0החשמל בלבד, ואורכה אינו עולה על 

 )אף אחד לא הציע הנחיות מרחביות לעניין זה(

 תורן למדידה מטאורולוגית 9.4 

 10.0על  כי לא יידרש היתר להקמת תורן למדידה מטאורולגית אם גובהו לא עולה  
 .'מ

 )אף אחד לא הציע הנחיות מרחביות לעניין זה(

 תורן ומתקן ניטור רעש 9.5 

אם , תשתיתלא יידרש היתר להקמת תורן ומתקן ניטור רעש, המוקם בתוך מתקן   
 מטר; 7.0אינו עולה על גובהו 

מטר, יש לשלוח הודעה לרשות המקומית על  3.0אם גובהו של התורן עולה על 
את הטופס ניתן למצוא יום ממועד ההקמה, בטופס המיועד לכך.  45ך הקמתו תו

  /http://qatzrin.erpgis.co.il/pubולהוריד מאתר האינטרנט של הועדה בכתובת  
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עיגון התורן להודעה על הקמת התורן יש לצרף אישור מהנדס מבנים המעיד על 
 .ויציבותו

 )אף אחד לא הציע הנחיות מרחביות לעניין זה(

 אנטנה לחובבי רדיו 9.6 

מתקן של חובבי רדיו ללאנטנה אנכית או אנטנת תיל לא יידרש היתר להקמת תורן   
עליו שמפני המישור  'מ 9.0גובהו אינו עולה על ו 799ס' תקן ישראלי מהתואם 

, ס"מ 2ס"מ וקוטר רום התורן לא עולה על  4הוקם, קוטר בסיס התורן לא עולה על 
 אם הוא עומד בתנאים הבאים:

 ;לחוק הקרינה 6למיתקן חובבי הרדיו היתר הקמה לפי סעיף ניתן 

ווח רינה ונקבע בו כי טלחוק הק 6לפעי סעיף ניתן אישור הממונה על הקרינה 
 מטר; 3.0 -קטן משל הנתקן הבטיחות האופקי 

תוך  ולמשרד הבטחוןלרשות המקומית /אנטנה על הקמת התורן הודעה  יש לשלוח
את הטופס ניתן למצוא ולהוריד מאתר יום ממועד הקמתו, בטופס המיועד לכך.  45
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 להודעה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 , כמצויין למעלהעותק מאישור הממונה על הקרינה -

 בבי הרדיו שניתן לפי חוק הקרינהה למיתקן חוהיתר הקמתקף של עותק  -

 לתקנת הטלגרף האלחוטי 2לפי תקנה רדיו  ירשיון תחנת קשר חובב -

אם גובה האנטנה ם יציבותעיגון התורן/אנטנה ואישור מהנדס מבנים בדבר  -
 מ'  3לה על עו

 הריסה ופירוק .10

 הריסה ופירוק 10.1 

, דרש היתר להריסה או לפירוק של מבנה/מתקן שלא נדרש היתר להקמתולא יי  
 .()ד( לחוק התכנון והבניה 261)לרבות למבנה שנבנה לצורך עבודות מכוח סעיף 

יום  45יש לשלוח הודעה על ביצוע עבודות ההריסה והפירוק לרשות המקומית תוך 
למצוא ולהוריד מאתר את הטופס ניתן  ממועד ביצוע העבודות, בטופס המיועד לכך.
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לסילוק פסולת בניין או לטיפול לת לאתר ש לצרף להודעה אישור על פינוי הפסוי
 .בה

 )אף אחד לא הציע הנחיות מרחביות לעניין זה(

 חתימת מהנדס הוועדה: 10.1.1

 

 

................................................................. 

 תאריך

................................................................. 

 יו"ר הוועדה חתימת

 

 

...................................................................... 

 תאריך

..................................................................... 

 

http://bonim.moin.gov.il/Ptor
http://qatzrin.erpgis.co.il/pub/
http://bonim.moin.gov.il/Ptor

