עקרי ותמצות תקנות התכנון והבנייה )עבודות ומבנים הפטורים מהיתר( התשע"ד2014 1532-
פרק א' :הגדרות ותנאים כלליים לפטור -

"חומרים קלים"  -חומרים שמשקלם אינו עולה על  50קילוגרמים למטר מרובע ברכיב
מבני מישורי ,כגון גבס ,עץ ,זכוכית ,אלומיניום ,פלדה ,פולימרים למיניהם ,או
חומרים דומים אחרים;
"מצללה פרגולה("  -מבנה בלא קירות ,הבנוי מחומרים קלים ,שתקרתו משטח הצללה
ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן
שווה ומהווים  %40לפחות ממנו;
תנאים לפטור מהיתר
סוגי בניינים ,עבודות ושימושים המפורטים בתקנות אלה פטורים מהיתר ובלבד
שהתקיימו בהם ,נוסף על האמור בסעיף 145ג לחוק ,כל אלה:
 ( 1הם יבוצעו בידי בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם המאפשרת ביצוע
עבודות;
 ( 2הם יבוצעו באופן שתובטח יציבות המבנה או המיתקן המוקם לפי תקנות אלה,
ותובטח בטיחות השוהים במבנה או בסביבתו;
 (3הם יבוצעו באופן המפורט בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה;
 ( 4הם מתאימים לתכניות ולהנחיות המרחביות החלות במקום ,ואם ניתן היתר
הקובע הוראות לגבי הקמתם ,הם תואמים את הוראותיו;
 (5הם אינם בתחום מגרש ,אתר ,מתחם ,או בניין המיועדים לשימור לפי תכנית
מאושרת או רשימת שימור מאושרת לפי התוספת הרביעית לחוק.
סייגים ,תנאים
א( עד מועד כניסתו לתוקף של סעיף 145ד לחוק רשאית ועדה מקומית לקבוע
תנאים וסייגים נוספים לעבודות ולשימושים המפורטים בתקנות אלה ,וזאת בעניינים
המפורטים בסעיף 145ד לחוק ,ובלבד שאלה פורסמו באתר הוועדה המקומית.
ב( תנאים וסייגים כאמור בתקנת משנה א( יעמדו בתוקף  180ימים לאחר כניסתו
לתוקף של סעיף 145ד לחוק; קבעה ועדה מקומית הנחיות מרחביות לפי סעיף 145ד
לחוק בעניינים האמורים בתקנות אלה לפני המועד האמור ,יחולו הוראות ההנחיות
המרחביות.
אחריות המקים ,המבצע ,או המשתמש
א( פטור מהיתר לפי תקנות אלה לא ישמש הגנה בפני תביעה אזרחית כנגד המקים,
המבצע או המשתמש לפי העניין.
ב( אין בפטור מהיתר לפי תקנות אלה כדי לגרוע מחובה לפי כל דין של בעל זכות

במקרקעין או בעל זכות לגביהם ,כלפי בעלי זכויות אחרים במקרקעין אלה ,או בעלי
זכויות אחרים לגבי אותם מקרקעין.
פרק ב' :עבודות ומבנים הפטורים מהיתר
סימן ב' :גגונים וסככות
גגון ,סככת צל ,סוכך מתקפל
 . 11א( הקמת גגון או סוכך ,המחובר באחת מפאותיו לפחות ,למבנה פטורה מהיתר ובלבד
שיתקיימו בו תנאים אלה:
 (1לא יבלוט מקיר המבנה יותר משני מטרים;
 (2נבנה מחומרים קלים.
ב( הקמת סוכך מתקפל מרקיזה פטורה מהיתר ,ובלבד שהסוכך במצבו הסגור לא
יבלוט מקיר המבנה למעלה מ– 50סנטימטרים.
ג( קירוי באמצעות אריג המגן מפני השמש והשפעת מזג האוויר סככת צל פטורה
מהיתר ,ובלבד שגובה הקירוי לא עולה על  3מטרים ,המפתח בין העמודים אינו עולה
על  5מטרים ומשקל הקירוי אינו עולה על  3.5קילוגרמים למטר מרובע.
ד( הודעה על הקמת גגון או סוכך ששטחו עולה על  20מ"ר ,ערוכה לפי הטופס
שבתוספת ,תימסר לרשות הרישוי בתוך  45ימים ממועד ביצוע העבודה ויצורף לה
אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון הגגון או הסוכך ויציבותו.
מצללה
הקמת מצללה פטורה מהיתר ,ובלבד שמתקיימים בה תנאים אלה:
 (1שטחה אינו עולה על  50מ"ר או על  1/4משטח הקרקע הפנוי ממבנים או הגג -
הכול לפי הגדול יותר;
 (2המצללה תוקם על גבי הקרקע או גג המבנה ,אלא אם כן נקבעה הוראה בהיתר,
בהנחיות המרחביות או בתכנית שלפיה מותרת הקמת מצללה במקום אחר;
 (3הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת ,תימסר
לרשות הרישוי בתוך  45ימים ממועד ביצועה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר
עיגון המצללה ויציבותה.
החלפת רכיבים בבניין
א( החלפת רכיב בבניין הניתן להחלפה ברכיב אחר בעל מידות זהות ,כגון רעפים,
חלונות ,צנרת מים ,כבלי חשמל ,כבלי תקשורת וכן החלפת חיפוי אבן בחזיתות
במבנה פשוט פטורה מהיתר ,ובלבד שהרכיב שיוחלף יהיה באותו מיקום.
ב( נקבע בהיתר או בהנחיות המרחביות כי רכיבים אלה יהיו בגוון ,מחומר או במרקם
ייחודי ,בתנוחה או בכל תנאי אחר בקשר עם החלפת רכיבים בבניין ,יותאם הרכיב

המוחלף לתנאי ההיתר לבניין או להנחיות המרחביות ,לפי המאוחר מבין השניים.
ג( על אף האמור ,החלפת רכיב העשוי אסבסט כהגדרתו בתקנות אבק מזיק מותנית
בכך שיוחלף ברכיב שאינו עשוי אסבסט ,ובקבלת אישור הוועדה הטכנית לפי תקנה
29ה( לתקנות אבק מזיק.
סגירה עונתית
 . 26הקמת מיתקן עשוי חומרים קלים ,המגן על היושבים בבית אוכל מפני השפעת מזג
האוויר בחלק מחודשי השנה  -סגירה עונתית ,בתחום המגרש או ברחוב פטורה
מהיתר ,ובלבד שתקופת הצבתו לא תעלה על התקופה שנקבעה להצבת מיתקן
כאמור לפי חוק עזר של הרשות המקומית או לפי תנאי רישיון עסק.
מנהרה חקלאית ורשת צל
א( הקמת מבנה קל זמני ופריק מחומרים קלים ,שהוא חיפוי קרקע שקוף או חיפוי
רשת על גבי קשתות בשטחים חקלאיים מעובדים ,לפי תקן ישראלי ת"י 1176
חלק  - 1בתי צמיחה :המבנה  25פטורה מהיתר ,ובלבד שיתקיימו בו כל אלה:
 (1גובהו אינו עולה על  4.50מטרים;
 (2משקל הכיסוי שלו אינו עולה על  2קילוגרמים למטר מרובע;
 (3משקל כל אחד מהעמודים או התרנים התומכים בקרוי אינו עולה על 30
קילוגרמים.
ב( הקמת רשת צל הפרוסה מעל גידולים חקלאיים לקירוי עונתי של גידול צמחי
פטורה מהיתר.
ג( הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנת משנה א( ,ערוכה לפי הטופס שבתוספת,
תימסר לרשות הרישוי ולמשרד החקלאות ופיתוח הכפר בתוך  45ימים ממועד ביצועה.
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