הוועדה המקומית לתכנו ולבניה

רמת הנגב
תנאי מרחביי
לעניי תקנות התכנו והבנייה )עבודות ומבני הפטורי מהיתר( – התשע"ד 2014
הוועדה המקומית רמת הנגב אישרה בישיבתה מתארי  5.8.14את התנאי הבאי ,כפי שנקבע
בסעי3 #א לתקנות התכנו והבנייה )עבודות ומבני הפטורי מהיתר( – התשע"ד ) 2014להל:
התקנות( .תנאי אלה נכנסו לתוק #במועד פרסומ באתר האינטרנט של הוועדה המקומית ,וה
חלי על כל עבודה פטורה מהיתר במרחב התכנו המקומי רמת הנגב

ככלל ,על כל עבודה להיות כפופה לתוכנית החלה ומאושרת בשטח העבודה.
לתשומת לב התושבי להל רשימת התוכניות החלות בשטח הכוללות את מרבית מגרשי המגורי
בישובי השוני ,יש לבדוק לגבי כל מגרש את התוכניות החלות עליו ,וכמו כ נית לקבל מידע
מהוועדה המקומית בנושא:
אשלי:
אשלי – הגרעי היש
אשלי – כל הישוב
באר מילכה
טללי:
טללי – בתי הקיבו*
טללי – שכונת הרחבה
כמהי
מדרשת ב גוריו:
נווה צי
נווה בוקר א'
נווה בוקר ב'
מרחבע
משאבי שדה
ניצני סיני )קדש ברנע(
נצנה
עזוז
רביבי
רתמי
שדה בוקר
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תנאי כלליי לביצוע עבודות פטורות מהיתר
1.1

פטור מהיתר לא פוטר מהחובה לבצע את העבודות בהתא לכל ההוראות שנקבעו
בחוק ,בתקנות ,בתכניות החלות על השטח ,ובהוראות שנקבעו במסמ זה .הפטור
הוא רק מהצור לבקש היתר לש ביצוע העבודות הללו.
מי שמתכוו לבצע עבודות הפטורות מהיתר נדרש לברר קוד בוועדה מה ה
ההוראות החלות על עבודה זו .נית להיעזר ג באתר האינטרנט של הועדה בכתובת
 http://vaada.rng.org.il/ptor_heter.aspxובאתר –

http://bonim.moin.gov.il/Ptor
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1.2

העבודות יבוצעו ע"י בעל הזכויות בקרקע )בעל השטח ,חוכר ,משכיר וכדומה( או מי
שמונה לש כ על ידי בעל הזכויות .עבודה פטורה מהיתר מחויבת בהסכמת בעלי
העניי האחרי בשטח שבו מתבצעת העבודה )א יש כאלה( ,לפי כל די.

1.3

יש לוודא שהעבודות לא מסכנות את מי שמשתמש במבנה/מתק שנבנה בפטור,
ואת מי שנמצא בסביבה .ביצוע עבודה פטורה מהיתר אינו פוטר את מבצע העבודה
מאחריות מלאה בפני החוק לגבי מעשיו.

1.4

במגרש ,אתר ,מתח או בני לשימור – אי פטור מהיתר.

גדרות ושערי
2.1

גדר וקיר תומ
התקנות קובעות ,בי היתר ,כי לא יידרש היתר לגדר וקיר תומ א ה עוני על
הדרישות הבאות:
גובהה של גדר לא יעלה על  1.5מ' מפני הקרקע בשני צדי הגדר ,וגובהו של קיר תמ
לא יעלה על  1.0מ'.
הקמת לא תותר בחזית הבניי הפונה לרחוב ,או לשטח ציבורי )פארק ,דר ,מבנה
ציבורי וכדומה(.
היה ובשל הקמת הגדר או הקיר נוצרו הפרשי גבהי המחייבי מעקה ,כאמור
בפרט  2.100בתוספת השניה לתכנו ובניה ,יותק מעל הגדר או הקיר מעקה כאמור
בתקנות האלה.
יש לוודא שהקמת הגדר לא תפגע בתשתיות תת קרקעיות או בזרימת הניקוז.
לגבי גדר פלדה  1יש להתאימה לתק ישראלי מס' .4273
2.1.1

הפטור איננו חל על גדרות בחזיתות המגרש הפונות לשבילי ,מעברי
ציבוריי וטיילות.
חשוב שהגדר תהיה עמידה ויציבה ,ולא תהווה סכנה או הפרעה.

2.1.2

לא תותר בניית גדרות פח ,בכל צורת עיבוד ,למעט גדרות זמניות סביב
אתר בניה ,במהל תקופת הבניה.

2.1.3

לא תותר הקמת גדר מבלוקי ,שאיננה מטויחת .בראש כל גדר בנויה
)בלוקי או בטו( יש להניח "קופינג" )שורה מסיימת של הגדר( מאב
טבעית או מלאכותית ,ובכפו #לתב"ע התקפה בשטח.

2.1.4

שי לב! גובה הגדר ,גוו ,חומרי ומידות כפופי לתוכנת בינוי וכ לתוכנית מפורטת
החלה במקרקעי )אשלי ,טללי ,מרחבע ,נווה בוקר ,נווה צי ,רתמי(

2.1.5

גדר למוסדות חינו – תבוצע בהתא לדרישות הגו $המפעיל )תמ"ת /
משרד החינו(

2.2

גדר המוקמת בידי רשות מקומית
התקנות קובעות ,בי היתר ,כי לא יידרש היתר לגדר המוקמת בידי רשות מקומית
א היא עונה על הדרישות הבאות:
היא תוק ע"י הרשות המקומית בשטח למבנה ציבור או שטח ציבורי אחר ,וגובהה
לא יעלה על  2.5מ' מפני הקרקע בשני צדי הגדר.
ג על גדר זאת יחולו ההוראות בדבר הימנעות מפגיעה בתשתיות ,הצור לקבל את
אישור הוועדה לשמירה על הסביבה החופית א הגדר מוקמת במרחק קט מ3001
מ' מקו חו #הי ,וחובת הבניה עפ"י ת"י  4273לגדרות פלדה.

2.3

גדר בשטח חקלאי
התקנות קובעות ,בי היתר ,כי לא יידרש היתר לגדר בשטח חקלאי א היא עונה על
הדרישות הבאות:
גדר פטורה מהיתר תוק רק בשטח חקלאי מעובד;
גובהה לא יעלה על  1.5מ' מפני הקרקע בשני צידי הגדר;
היא תוק מחומרי קלי ולא תהיה אטומה;
הגדר לא תמנע זרימת נגר עילי;
א הגדר היא גדר מרעה ,היא תוק מעמודי מתכת וביניה תילי מתכת.
2.3.1

יש לבקש אישור רט"ג במקרי הבאי:
שטחי פתוחי שנמצאי במצב טבעי וייעוד לחקלאות ,שטח פתוח,
שטח לפיתוח  /בינוי
שטחי פתוחי שנמצאי במצב מפותח ובנוי שהינ צמודי דופ
בלשמורות טבע או לשטח פתוח ערכי
ברצועות נחלי

2.3.2

2.4

בכל מקרה יש לשי לב לחוק הגני הלאומיי ושמורות הטבע וכ יש
להימנע מפגיעה ,או למזער פגיעה ,וקיטוע בתי גידול ומניעה וצמצו
השפעות המזיקות לסביבה ) ולהתייע* ע גורמי רט"ג (

גידור מתק תשתית
התקנות קובעות ,בי היתר ,כי לא יידרש היתר לגדר במתק תשתית א היא עונה
על הדרישות הבאות:
גדר היקפית למתק תשתית תעמוד בדרישות תק ישראלי מס'  ,4273וגובהה לא
יעלה על  3.0מ' מעל פני הקרקע ,משני צדי הגדר;
גובהה של גדר פנימית במתק תשתית לא יעלה על  3.0מ'.
א הגדר נבנית בתחו דר ,נית לבנות אותה מחומרי קלי ,אבל לא אטומה.
תו  45יו לאחר בניית גדר במתק תשתית ,יש לדווח לוועדה המקומית על
בנייתה ,בטופס המיועד לכ .את הטופס נית למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט של
הועדה בכתובת  http://vaada.rng.org.il/ptor_heter.aspxומאתר משרד הפני –
.http://bonim.moin.gov.il/Ptor

2.5

גדר בג לאומי או שמורת טבע
התקנות קובעות ,בי היתר ,כי לא יידרש היתר לגדר בג לאומי או שמורת טבע א
היא עונה על הדרישות הבאות:
היא תוק ע"י רשות הטבע והגני ,מחומרי קלי בלבד ,ובגובה שלא יעלה על 1.5

מ';
היא תשמש לצרכי בטחו ,בטיחות ,ומרעה של בעלי חיי;
תו  45יו לאחר בניית הגדר ,יש לדווח לוועדה המקומית על בנייתה ,בטופס
המיועד לכ .את הטופס נית למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט של הועדה בכתובת
 http://vaada.rng.org.il/ptor_heter.aspxומאתר משרד הפני –
.http://bonim.moin.gov.il/Ptor
 2.6שער ,או מחסו כניסה לחניה
התקנות קובעות ,בי היתר ,כי לא יידרש היתר לבניית שער או הקמת מחסו
בכניסה לחניה א ה עוני על הדרישות הבאות:
מחסו חשמלי יותק ע"י חשמלאי מוסמ לפי תק  900חלק .21.03
כל מחסו או שער ייבנו בתחו המגרש ,ולא יבלטו ממנו החוצה ג כאשר ה
פתוחי;
ה יותקנו לרוחב שביל הכניסה או דר החניה;
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2.6.1

יש להקי את הכניסה לחניה בהתא לתוכניות הפיתוח של השכונה .כל
סטיה מהמיקו תדרוש אישור הוועדה המקומית.

2.6.2

בכל מגרש אשר מותרת בו רק יחידת דיור אחת ,ייבנה רק שער אחד,
ומחסו חניה אחד.

2.6.3

אי לגעת  /לשנות פילרי  /תשתיות ציבוריות לצור פיתוח כניסה
לחניה ללא תאו מול הוועדה המקומית.

2.6.4

יש להשאיר פתח גישה אל פילר החשמל והתקשורת לצור תפעול

2.6.5

שי לב! מיקו ,גוו ,חומרי ומידות כפופי לתוכנית בינוי ו/או
לתוכנית מפורטת החלה במקרקעי.

גגוני וסככות
3.1

גגוני וסוככי
התקנות קובעות ,בי היתר ,כי לא יידרש היתר לגגוני ,סככות צל ולסוככי א
ה עוני על הדרישות הבאות:
ה בולטי לא יותר מ 2.01מטר מקיר המבנה אליו ה צמודי;
סוכ מתקפל )מרקיזה( ,במצבו המקופל ,לא יבלוט מהקיר יותר מאשר  50ס"מ;
סככת צל ,שאיננה צמודה למבנה ,תהיה בנויה מעמודי וביניה פרוש אריג.
המרחק בי כל  2העמודי יהיה עד  5.0מטר ,ומשקל אריג הקירוי לא יעלה על 3.5
ק"ג/מטר רבוע .גובה הקרוי לא יעלה על  3.0מטר.
א שטחו של הגגו ,סככת הצל או הסוכ עולה על  20מ"ר ,יש לדווח לוועדה
המקומית על בנייתו ,בטופס המיועד לכ )באינטרנט .(bonim.moin.gov.il/Ptor
יש לצר #להודעה אישור של מהנדס מבני המעיד כי הגגו ,סככת הצל או הסוכ
מעוגני כראוי למבנה ,ואי חשש שה יפלו.
3.1.1

3.2

לא תותר הקמת סככת צל בתחו המרווח הקדמי )בכל תחו קו הבניי(
לרבות במצב של מגרשי פינתיי ובכל חזית הפונה לרחוב.

מצללה )פרגולה(
התקנות קובעות ,בי היתר ,כי לא יידרש היתר לבניית מצללה א היא עונה על
הדרישות הבאות:

היא ללא קירות ,נתמכת ע"י עמודי בלבד ,ומשטח ההצללה שלה )הסכ ,החלק
שמטיל צל( איננו אטו .המרווחי בי החלקי האטומי של משטח ההצללה
מחולקי באופ שווה ,ומהווי לפחות  40%משטחו.
נית לבנות את המצללה רק בתחו קווי הבניי ,א נית לחרוג מעבר לקו בניי ,עד
 40%מרוחב במרווח שנקבע )מרווח – השטח שבי גבול המגרש לקווי הבניי(.1
שטח המצללה לא עולה על  50מ"ר ,או רבע מהשטח הפנוי )שאי עליו בניה( של
החצר ,או של הגג ,הגדול מבי השניי;
היא תוק על הקרקע )בחצר( או על הגג .אבל א נקבע בתכנית ,בהיתר או
בהנחיות אלה שנית לבנות מצללה במקו אחר ,נית יהיה להקי אותה ללא
היתר.
יש לדווח לוועדה המקומית על בניית המצללה ,בטופס המיועד לכ .את הטופס נית
למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט של הועדה בכתובת
 http://vaada.rng.org.il/ptor_heter.aspxומאתר משרד הפני –
 .http://bonim.moin.gov.il/Ptorיש לצר #להודעה אישור של מהנדס מבני
המעיד כי המצללה מעוגנת היטב לקרקע או למבנה ,ואי חשש שתתמוטט.
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3.2.1

מצללות על גגות מבני תהיינה צבועות בצבעי המשתלבי את צבעי
המבנה.

3.2.2

שי לב :מיקו גוו ,חומרי ומידות יהיו כפופי לתוכנית בינוי ו/או
לתוכנית מפורטת החלה במקו.

שימושי נלווי למבנה
4.1

פרטי עזר
התקנות קובעות ,בי היתר ,כי לא יידרש היתר לבנייה או התקנה של פרטי עזר,
כגו גופי תאורה ,מצלמות אבטחה ,מתק חנייה לאופניי ורכיבי דומי א ה
עוני על הדרישות הבאות:
ה לא מוגדרי כ"שטחי בניה" בתקנות חישוב השטחי;
אי צור בבניית מבנה לש התקנת )אבל מותר עמוד נושא(;
א ה מותקני על גג או קירות של מבנה ,משקלו של כל פריט לא עולה על 50
ק"ג;
א הפריט הוא עמוד תאורה – גובהו לא עולה על  6.0מטר.

4.2

שילוט
התקנות קובעות ,בי היתר ,כי לא יידרש היתר להצבת שלט א היא עונה על
הדרישות הבאות:
שטחו לא עולה על  1.2מטר רבוע ,ומשקלו לא עולה על  20ק"ג.

4.3

פח אשפה
התקנות קובעות ,בי היתר ,כי לא יידרש היתר להצבה והתקנה של פח לאצירת
אשפה א הוא בנפח שאינו עולה על  50ק"ג.
שימו לב שמדובר בפח של  50ליטר בלבד .זהו פח ממש קט ,והכוונה היא לכזה המחובר לקרקע
בחיבור של קבע .מתקני אצירת אשפה תת קרקעיי )כאלה שהמשאית זבל מרימה ושופכת את
התכולה( מלכתחילה אינ טעוני היתר.

1

הנחיה זו היא מתקנה אחרת :תקנות התכנון והבניה )חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים( )תיקון(,
התשנ"ז – .1997

4.3.1
4.4

הפחי יוצבו בתו המגרש ,בחצר או בתו נישות בגדר הקדמית,
בהתא לתכניות המצורפות למסמ זה

מכונה לאיסו $מכלי משקה
התקנות קובעות ,בי היתר ,כי לא יידרש היתר להתקנת מכונה לאיסו #מיכלי
משקה בקיר חיצוני של בניי ,בחזית הפונה אל מחו* לבניי ,ואינה חורגת מקו
הבניי יותר מ 101ס"מ.

4.5

סורגי
התקנות קובעות ,בי היתר ,כי לא יידרש היתר להתקנת סורגי העומדי בתנאי
הבאי:
ה תואמי את התק הישראלי מס'  ,1635ויש לוודא כי לפחות באחד החלונות
בכל דירה יותקנו סורגי המיועדי לפתח מילוט ,כמוגדר בתק;
יש לדווח לוועדה המקומית ולרשות הכבאות המקומית על התקנת הסורגי ,תו
 45יו לאחר התקנת ,בטופס המיועד לכ .את הטופס נית למצוא ולהוריד מאתר
האינטרנט של הועדה בכתובת  http://vaada.rng.org.il/ptor_heter.aspxומאתר
משרד הפני – .http://bonim.moin.gov.il/Ptor
4.5.1

4.6

גוו הסורגי יהיה זהה בכל חלקי הבית

דוד מי ,דוד שמש וקולטי
התקנות קובעות ,בי היתר ,כי לא יידרש היתר להתקנת דודי מי ,דודי שמש
וקולטי שמש העומדי בתנאי הבאי:
א ה מותקני על הגג ,נפח דוד המי אינו גדול מ 2201ליטר ,ובהיתר הבניה של
הבניי שעל הגג שלו רוצי להציב אות נקבע במפורש שנית להתקי אות על
הגג; א הגג משופע – הדוד יוסתר בתו חלל הגג ,והקולט יותק בצמוד לפני
השיפוע ,ככל שנית;
דוד לפי תק ישראלי נס'  ,69חלק  :1מחממי חשמליי בעלי ויסות תרמוסטטי
ובידוד תרמי ,ובלבד שנפח הדוד לא עולה על  220ליטר ,והוא מותק בהתא להיתר
או במקו מוסתר.

4.7

מזג ומערכות מיזוג וטיהור
התקנות קובעות ,בי היתר ,כי לא יידרש היתר להתקנת מזגני ומערכות מיזוג
וטיהור אוויר העומדי בתנאי הבאי:
תפוקת אינה עולה על ) BTU 60,000כלומר – התקנת מערכות מיזוג תעשייתיות,
או משרדיות ,טעונה היתר(;
המערכת עומדת בדרישות שנקבעו בתקנות למניעת מפגעי )מניעת רעש( ,התשנ"ג –
;1992
א נקבע בהיתר הבנייה של המבנה היכ יש למק את המזגני/מערכות/מעבי,
יש למק אות רק ש .א לא נקבע – המערכת תותק במקו מוסתר ע"י מסתור
הכביסה ,או על גג הבניי; א זה בלתי אפשרי – נית להתקי בקיר החיצוני ,אבל
לא בחזית הפונה לרחוב.
התקנת מזג בממ"ד תבוצע לפי תק ישראלי מס'  994חלק .5

4.8

החלפת רכיבי בבניי
התקנות קובעות ,בי היתר ,כי לא יידרש היתר להחלפת רכיבי בבניי א
ההחלפה עומדת בתנאי הבאי:

הרכיב החדש הוא בעל מידות זהות לרכיב שהוחל ,#יותק במיקומו של הרכיב
שהוחל ,#וככל שמדובר בהחלפת חיפוי אב של מבנה – הדבר יתאפשר רק במבנה
שגובהו עד  2קומות;
א נקבעו הנחיות לגבי הרכיב )חומר ,גודל ,צורה וכו'( בהיתר או בתכנית – יש
לעמוד בהנחיות הללו;
למרות מה שנאמר בסעיפי הקודמי ,כאשר הרכיב המקורי היה עשוי מאסבסט,
חובה להחלי #אותו ברכיב שאיננו עשוי אסבסט ,ולקבל לש כ את אישור הוועדה
הטכנית לפי תקנה )29ה( לתקנות אבק מזיק.
4.9

החלפת צובר גז תת קרקעי
התקנות קובעות ,בי היתר ,כי לא יידרש היתר כאשר מחליפי צובר גז קיי
בצובר אחר )לדוגמה – כאשר מחליפי ספק( ,וזאת בתנאי הבאי:
הצובר הוא בגודל עד  10טו;
מיקו הצובר וגודלו לא השתנו;
העבודה מבוצעת ע"י מי שיש לו רישיו לעבודת גפ"מ התוא את סוג העבודה,
בהתא לתקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקי בעבודות גפ"מ( ,התשס"ו –
;2006
החלפת הצובר תבוצע בליווי מפקח עבודה ,ויתקבל אישורו;
יש לדווח לוועדה המקומית ולרשות הכבאות המקומית על החלפת הצובר ,תו 45
יו לאחר התקנת ,בטופס המיועד לכ .את הטופס נית למצוא ולהוריד מאתר
האינטרנט של הועדה בכתובת  http://vaada.rng.org.il/ptor_heter.aspxומאתר
משרד הפני – .http://bonim.moin.gov.il/Ptor
יש לצר #לטופס את אישורו של מפקח העבודה.
4.9.1

.5

הפטור קובע החלפת צובר בלבד ,ולכ כל שינוי בצנרת דורש היתר בניה.

מבני טכניי
5.1

מבני טכניי
התקנות קובעות ,בי היתר ,כי לא יידרש היתר לבניית מבנה טכני )שאיננו מיועד
לשהות של בני אד( בתנאי הבאי:
הוא נבנה בשטח המיועד למתקני הנדסיי )חו* ממבנה טכני לניטור אויר ומבנה
טכני להגנה קטודית ,שנית לבנות ג בשטחי אחרי(;
שטחו לא יעלה על  6.0מ"ר )חו* ממבנה טכני לניטור אויר במקו ש נדרש ניטור
לפי חוק אויר נקי ,התשס"ח , 20081ששטחו לא יעלה על  7.5מ"ר(; וגובהו לא יעלה
על  3.0מטר;
יש לדווח לוועדה המקומית על בניית המבנה ,תו  45יו לאחר הבנייה ,בטופס
המיועד לכ .את הטופס נית למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט של הועדה בכתובת
 http://vaada.rng.org.il/ptor_heter.aspxומאתר משרד הפני –
.http://bonim.moin.gov.il/Ptor
א יש צור באישור לפי חוק הקרינה ,הוא יצור #להודעה.
5.1.1

5.2

חזיתות המבנה יקבעו בהתא לתב"ע החלה באותו ישוב.

מתק פוטו וולטאי
התקנות קובעות ,בי היתר ,כי לא יידרש היתר לבניית מתק פוטו וולטאי )מערכת

לייצור חשמל מאנרגיה סולארית( בתנאי הבאי:
ההתקנה בהתא לתק ישראלי מס' ;62548
הספק המתק אינו עולה על  50ק"ו למבנה;
המתק יוק על גג מבנה שהוק כדי .א המבנה הוא בעל גג שטוח – המתק לא
יבלוט ממעקה הגג ,וא בעל גג משופע – המתק ייבנה ככל שנית בצמוד לשיפוע
הגג.
נותר מקו על גג אותו מבנה לכל מתק אחר הנדרש על פי החוק והתקנות
)לדוגמה :למתק סולארי לחימו מי לצריכה ביתית(;
יש לדווח לוועדה המקומית על בניית המבנה ,תו  45יו לאחר הבנייה ,בטופס
המיועד לכ )ראו  .(bonim.moin.gov.il/Ptorיש לצר #להודעה אישור של מהנדס
חשמל מוסמ לתנאי שנקבעו כא ,ואישור של מהנדס מבני בדבר יכולתו של הגג
לשאת במשקלו של המתק ,וכי המתק יציב.
יש לדווח על הקמת מתק פוטו וולטאי ג לרשות הכבאות.

.6

5.2.1

כבלי הזנה ותשתית חיבור לארו חשמל יוסתרו ויוצמדו ככל הנית
לקירות הבניי והחומות ההקפיות הצדדי בלבד .לא תתאפשר התקנת
בקירות ובקומה שבחזית.

5.2.2

תשתית ההתחברות שבי המתק הפוטו וולטאי לארו החשמל תוצנע
בשרוולי בצבע הקיר החיצו של המבנה

5.2.3

ככל שתידרש התקנת מרכזיה או קופסת חשמל לצור התחברות לארו
החשמל ,יש להסתירה בחלקו הפנימי של פילר התשתית ו/או חומת
הבית ולא תתאפשר בליטה.

מבני ועבודות זמניי
6.1

מבנה זמני
התקנות קובעות ,בי היתר ,כי לא יידרש היתר למבנה זמני )כגו מכולה ,אוהל או
סככה( א הוא עומד בתנאי הבאי:
הוא מוצב על הקרקע ,ואינו משמש למגורי;
הוא יוצב לתקופה מצטברת של עד  120יו בכל שנה ,ולאחר מכ יפורק;
שטחו אינו עולה על  50מטר רבוע;
גבה של אוהלי וסככות לא יעלה על  3.0מטר .המפתח בי העמודי באוהלי
וסככות לא יעלה על  5.0מטר ,ומשקל הקרוי לא יעלה על  3.5ק"ג למטר רבוע.
א המבנה מיועד להיות מוצב לתקופה העולה על  10ימי ,יש לדווח על הצבתו
לוועדה המקומית .במקרה כזה – יש לדווח על הצבתו תו  14יו לאחר הבנייה,
ולציי בדיווח מתי המבנה הוק ,ומתי הוא יפורק .את הדיווח יש לבצע באמצעות
הטופס המיועד לכ ,שנית למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט של הועדה בכתובת
 http://vaada.rng.org.il/ptor_heter.aspxומאתר משרד הפני –
.http://bonim.moin.gov.il/Ptor
6.1.1

באזורי מגורי לא תותר הצבת מכולות ,ג זמניות ,למעט באתרי
בנייה .באתרי בניה יוצבו המבני בשטח המגרש בלבד.

6.1.2

יש לבקש אישור רט"ג במקרי הבאי:
שטחי פתוחי שנמצאי במצב טבעי וייעוד לחקלאות ,שטח פתוח,

שטח לפיתוח  /בינוי
שטחי פתוחי שנמצאי במצב מפותח ובנוי שהינ צמודי דופ
בלשמורות טבע או לשטח פתוח ערכי
ברצועות נחלי
6.1.3

6.2

בכל מקרה יש לשי לב לחוק הגני הלאומיי ושמורות הטבע וכ יש להימנע
מפגיעה ,או למזער פגיעה ,וקיטוע בתי גידול ומניעה וצמצו השפעות המזיקות
לסביבה ) ולהתייע* ע גורמי רט"ג (

סגירה עונתית

התקנות קובעות ,בי היתר ,כי לא יידרש היתר לסגירה עונתית של בתי אוכל )מפני
הקור או החו( א היא עומדת בתנאי הבאי:
היא עשויה חומרי קלי ,ומוצבת רק בחלק מחודשי השנה;
היא כפופה להנחיות שנקבעו בתכנית הייעודית לסגירה עונתית שאושרה במרחב
התכנו הרלבנטי )ולהפ :א אי במרחב התכנו תכנית תקפה הקובעת הוראות
לסגירה עונתית של בתי אוכל ,אי פטור מהיתר!(.
6.3

עבודות זמניות
התקנות קובעות ,בי היתר ,כי לא יידרש היתר לביצוע עבודות זמניות הנלוות
לסלילת דר ,הנחת קו תשתית תת קרקעי )שאיננו קו גז( והקמת מתקני נלווי
לאלה ,א ה עומדות בתנאי הבאי:
ה מבוצעות ע"י המדינה ,רשות מקומית ,או מי שעובד עבור )ראו פירוט בסעי#
)261ד( לחוק התכנו והבנייה(;
ה לא בתחו הסביבה החופית ) 300מ' מקו החו ,#או פחות( ,אלא א ה בתחו
מתק תשתית .במקרה כזה ה מותרות ג בסביבה החופית;
יש לדווח לרשות המקומית על ביצוע העבודות לא יאוחר מ 151יו לפני ביצוע
העבודה ,בטופס המיועד לכ .את הטופס נית למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט של
הועדה בכתובת  http://vaada.rng.org.il/ptor_heter.aspxומאתר משרד הפני –
.http://bonim.moin.gov.il/Ptor
6.3.1

יש לבקש אישור רט"ג במקרי הבאי:
שטחי פתוחי שנמצאי במצב טבעי וייעוד לחקלאות ,שטח פתוח,
שטח לפיתוח  /בינוי
שטחי פתוחי שנמצאי במצב מפותח ובנוי שהינ צמודי דופ
בלשמורות טבע או לשטח פתוח ערכי
ברצועות נחלי

6.3.2

6.4

בכל מקרה יש לשי לב לחוק הגני הלאומיי ושמורות הטבע וכ יש
להימנע מפגיעה ,או למזער פגיעה ,וקיטוע בתי גידול ומניעה וצמצו
השפעות המזיקות לסביבה ) ולהתייע* ע גורמי רט"ג (

מנהרה חקלאית ורשת צל
התקנות קובעות ,בי היתר ,כי לא יידרש היתר להקמה של מנהרה חקלאית

ורשתות צל ,א ה עומדות בתנאי הבאי:
ה משמשות לצרכי חקלאיי עונתיי ,ובנויות מחומרי קלי ופריקי;
ה תואמות לתק ישראלי מס'  1176חלק  – 1בתי צמיחה;
גבה אינו עולה על  4.50מ';
משקל הכיסוי אינו עולה על  2ק"ג למטר רבוע ,ומשקל העמודי או התרני
התומכי אינו עולה על  30ק"ג;
יש לדווח לרשות המקומית ולמשרד לחקלאות ופיתוח הכפר על ביצוע העבודות תו
 45יו ממועד ביצוע העבודה ,בטופס המיועד לכ .את הטופס נית למצוא ולהוריד
מאתר האינטרנט של הועדה בכתובת http://vaada.rng.org.il/ptor_heter.aspx
ומאתר משרד הפני – .http://bonim.moin.gov.il/Ptor
6.4.1

בשטחי מגרשי אשר ייעוד אינו חקלאי ,יחולו המגבלות לעניי הקמת
סככות צל.

6.3.1

יש לבקש אישור רט"ג במקרי הבאי:
שטחי פתוחי שנמצאי במצב טבעי וייעוד לחקלאות ,שטח פתוח,
שטח לפיתוח  /בינוי
שטחי פתוחי שנמצאי במצב מפותח ובנוי שהינ צמודי דופ
בלשמורות טבע או לשטח פתוח ערכי
ברצועות נחלי

6.3.2

.7

בכל מקרה יש לשי לב לחוק הגני הלאומיי ושמורות הטבע וכ יש
להימנע מפגיעה ,או למזער פגיעה ,וקיטוע בתי גידול ומניעה וצמצו
השפעות המזיקות לסביבה ) ולהתייע* ע גורמי רט"ג (

מחס ומבנה לשומר
7.1

מחס
התקנות קובעות ,בי היתר ,כי לא יידרש היתר להקמת מחס ,א הוא עומד
בתנאי הבאי:
לכל יחידת דיור נית להקי מחס אחד בלבד ,ומחומרי קלי;
שטח המחס אינו עולה על  6מטר רבוע ) 2.4X2.5 ;3X2וכו'(;
המחס לא מחובר לתשתיות מי ,ביוב ,חשמל וכדומה;
המחס לא הוק בשטח המיועד לחניה ,או במרפסת לא מקורה בחזית הקדמית.
הוועדה המקומית רשאית להתיר בניית מחס ג במרפסת בחזית הקדמית;
נשלחה הודעה לרשות המקומית על הקמת המחס ,תו  45יו ממועד הקמתו,
בטופס המיועד לכ .את הטופס נית למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט של הועדה
בכתובת  http://vaada.rng.org.il/ptor_heter.aspxומאתר משרד הפני –
.http://bonim.moin.gov.il/Ptor
7.1.1

מחס יוצב בגבול המגרשי אחורי או צדדי בלבד.

7.1.2

לא תתאפשר הקמת מחס מסוג זה במיקומי אחרי בתחו המגרש,
אלא א הותרו במסגרת תוכניות מפורטות החלות במקרקעי

7.1.3

שיפוע הגג לא יהיה לכיוו המגרש השכ

7.1.4

בבתי משותפי או ביחידות דיור הצמודות זו לזו ,יוקמו המחסני של
יחידות הדיור במקב* אחד ,אשר שטחו ומיקומו יאושרו מראש על ידי
נציגות הבית המשות #או על ידי הוועד המקומי.

7.1.5

יש לבקש אישור רט"ג במקרי הבאי:
שטחי פתוחי שנמצאי במצב טבעי וייעוד לחקלאות ,שטח פתוח,
שטח לפיתוח  /בינוי
שטחי פתוחי שנמצאי במצב מפותח ובנוי שהינ צמודי דופ
בלשמורות טבע או לשטח פתוח ערכי
ברצועות נחלי

7.2

מבנה לשומר
התקנות קובעות ,בי היתר ,כי לא יידרש היתר להקמת מבנה לשומר א הוא מבנה
יביל ,ששטחו אינו עולה על  4.0מטר רבוע ,וגובהו אינו עולה על  2.2מטר.
7.2.1

חיבורי התשתית למבנה יהיו תת קרקעיי בלבד.

7.2.2

במבני חינו ,יש להקי בהתא להנחיות של משרד החינו לגבי מבני
שומר.

7.2.3

יש לבקש אישור רט"ג במקרי הבאי:
שטחי פתוחי שנמצאי במצב טבעי וייעוד לחקלאות ,שטח פתוח,
שטח לפיתוח  /בינוי
שטחי פתוחי שנמצאי במצב מפותח ובנוי שהינ צמודי דופ
בלשמורות טבע או לשטח פתוח ערכי
ברצועות נחלי

7.2.4

.8

בכל מקרה יש לשי לב לחוק הגני הלאומיי ושמורות הטבע וכ יש
להימנע מפגיעה ,או למזער פגיעה ,וקיטוע בתי גידול ומניעה וצמצו
השפעות המזיקות לסביבה ) ולהתייע* ע גורמי רט"ג (

פיתוח ונגישות
8.1

ריצו ,$מסלעות ועבודות פיתוח
התקנות קובעות ,בי היתר ,כי לא יידרש היתר לביצוע עבודות ריצו ,#בניית
מסלעות ופיתוח שטח א ה עומדי בתנאי הבאי:
ה לא כוללי קירות תמ או מסלעות הגבוהי מ 1.01מטר; ,
ה לא פוגעי במער הניקוז הקיי;
בתחו שמורות טבע וגני לאומיי ,עבודות המבוצעות בידי רשות הטבע והגני,
רק א ה מיועדי לשיקו צומח ונו .#כמו כ נית בתחו השמורות והגני.

8.2

שיפור נגישות
התקנות קובעות ,בי היתר ,כי לא יידרש היתר ביצוע דר גישה או כבש )רמפה(
המיועדי לשיפור נגישות ,כל עוד ה נועדו לאפשר לבעלי מוגבלויות לעלות/לרדת

בהפרש גובה שאינו עולה על  1.2מטר.
8.2.1
.9

מומל* להיווע* ע בעל מקצוע לגבי כבש )רמפות( ורוחב דרכי וכניסות
והתאמת לתקני הנגישות והצרכי השוני

אנטנות ,צלחות ולוויני
9.1

אנטנות ,צלחות ותרני
התקנות קובעות ,בי היתר ,כי לא יידרש היתר להצבת אנטנות ,צלחות קליטה
ותרני א ה עומדי בתנאי הבאי:
תור לאנטנה לקליטת שידורי רדיו וטלוויזיה יעמוד בתק ישראל מס'  ,799וגובה
התור לא יעלה על  6.0מטר מפני המישור עליו הוא מוצב;
קוטר צלחת לקליטת שידוי טלויזיה באמצעות לווי לא עולה על  1.2מטר;
האנטנה או הצלחת לא הוצבו על גג מקלט או בריכת מי שתיה;
א גובה התור עולה על  3.0מטר ,נשלחה הודעה לרשות המקומית על הקמת
התור תו  45יו ממועד הקמתו ,בטופס המיועד לכ .את הטופס נית למצוא
ולהוריד מאתר האינטרנט של הועדה בכתובת
 http://vaada.rng.org.il/ptor_heter.aspxומאתר משרד הפני –
.http://bonim.moin.gov.il/Ptor
להודעה על הקמת התור יש לצר #אישור מהנדס מבני המעיד על יציבות התור.

9.2

הוספת אנטנה למתק שידור קיי
התקנות קובעות ,בי היתר ,כי לא יידרש היתר להוספת רכיב למתק שידור קיי
שנבנה כדי ,א הוא עומד בתנאי הבאי:
התקנת הרכיב נעשתה ע"י בעל רשיו לפי חוק הבזק;
נשלחה הודעה לרשות המקומית על הוספת הרכיב ,תו  45יו ממועד הקמתו,
בטופס המיועד לכ .את הטופס נית למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט של הועדה
בכתובת  http://vaada.rng.org.il/ptor_heter.aspxומאתר משרד הפני –
.http://bonim.moin.gov.il/Ptor
להודעה על הוספת הרכיב יש לצר #אישור של המומחה על הקרינה כי ההוספה לא
משנה את טווח הבטיחות לבריאות הציבור שנקבע לאותו מתק.

9.3

אנטנה על עמוד חשמל
התקנות קובעות ,בי היתר ,כי לא יידרש היתר להתקנת אנטנה על עמוד חשמל ,א
היא נועדה לצור תפעול רשת החשמל בלבד ,ואורכה אינו עולה על  1.0מטר.

9.4

תור למדידה מטאורולוגית
התקנות קובעות ,בי היתר ,כי לא יידרש היתר להקמת תור למדידה מטאורולגית
א גובהו לא עולה על  10.0מטר.

9.5

תור ומתק ניטור רעש
התקנות קובעות ,בי היתר ,כי לא יידרש היתר להקמת תור ומתק ניטור רעש,
המוק בתו מתק הנדסי ,וגובהו אינו עולה על  7.0מטר;
א גובהו של התור עולה על  3.0מטר ,יש לשלוח הודעה לרשות המקומית על

הקמתו תו  45יו ממועד ההקמה ,בטופס המיועד לכ .את הטופס נית למצוא
ולהוריד מאתר האינטרנט של הועדה בכתובת
 http://vaada.rng.org.il/ptor_heter.aspxומאתר משרד הפני –
.http://bonim.moin.gov.il/Ptor
9.6

אנטנה לחובבי רדיו
התקנות קובעות ,בי היתר ,כי לא יידרש היתר להקמת תור ומתק של חובבי רדיו
א הוא עומד בתנאי הבאי:
הוא תוא תק ישראלי מס'  ,799גובהו אינו עולה על  9.0מטר מפני המישור עליו
הוא הוק ,קוטר בסיס התור לא עולה על  4ס"מ וקוטר רו התור לא עולה על 2
ס"מ;
נית היתר הקמה לתור לפי חוק הקרינה ,ונית אישור הממונה על הקרינה המעיד
על כ שטווח הבטיחות האופקי קט מ 3.01מטר;
נשלחה הודעה לרשות המקומית על הקמת התור תו  45יו ממועד הקמתו,
בטופס המיועד לכ .את הטופס נית למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט של הועדה
בכתובת  http://vaada.rng.org.il/ptor_heter.aspxומאתר משרד הפני –
.http://bonim.moin.gov.il/Ptor
ההודעה נשלחה ג למשרד הבטחו;
להודעה צורפו המסמכי הבאי :עותק מאישור הממונה על הקרינה ,עותק של
היתר הקמת המתק לפי חוק הקרינה ,רשיו תחנת קשר חובב רדיו ,וא גובה
האנטנה עולה על  3.0מטר – אישור מהנדס מבני בדבר יציבותה.

.10

הריסה ופירוק
 10.1הריסה ופירוק
התקנות קובעות ,בי היתר ,כי לא יידרש היתר להריסה או לפירוק של מבנה/מתק
שלא נדרש היתר להקמתו; ולא יידרש היתר להריסה או לפירוק המתלווי לביצוע
דר ,או הנחת קו תשתית תת קרקעי )למעט קו גז(  ,א הדר או קו התשתית
מבוצעי ע"י הממשלה ,הרשות המקומית או נציגיה לפי סעי)261 #ד( לחוק
התכנו והבניה.
יש לשלוח הודעה על ביצוע עבודות ההריסה והפירוק לרשות המקומית תו  45יו
ממועד ביצוע העבודות ,בטופס המיועד לכ .את הטופס נית למצוא ולהוריד מאתר
האינטרנט של הועדה בכתובת  http://vaada.rng.org.il/ptor_heter.aspxומאתר
משרד הפני – .http://bonim.moin.gov.il/Ptor

חתימת מהנדס הוועדה:

חתימת יו"ר הוועדה
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