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  1.2102גירסה  -תקנות עבודות ומבנים פטורים מהיתר 
 01.21..20.מיום  רחובותהנחיות מרחביות ועדה מקומית  

 
 התקנות קובעות כי ניתן לבצע את העבודות הרשומות ללא היתר בניה, על חלקם חלה חובת דיווח כמפורט בטבלה0

 , הנחיות אלו הינן הנחיות המיוחדות לעיר רחובות0מרחביות אשר הינן מחייבות הנחיותנו , לתקנות אלו הותק021..20. -הפטור נכנסו לתוקף מיום ה תקנות

 ההנחיות והתכניות לפי אזורים בעיר0התכנית גוברת על ההנחיות המרחביות0 רצ"ב התקנות,  ,בנין עיר )תב"ע( תכניתבכל מקום בו קיימת 

הפטור  תקנותתנאים ע"פ  העבודה
בכפוף להנחיות  מהיתר

 ביות. המרח
 021..20.-תקנות החל מיום ה

 מחייבות מרחביות הנחיות
 הועדה המקומית רחובות

 שחלה על השטח0  תכניתההנחיות חלות באם אין 
 021..20.החל מיום 

 חובת דיווח

 
 על פי החוק 

 021..20.החל מיום 

   עפ"י אזורים קיימות תכניות
*רישום האזור בו חלה התכנית הינו רק לשם 

לית0 כדי לבדוק באם התכנית התמצאות כל
חלה על המגרש המבוקש יש לבדוק ספציפית 

 את התכנית החלה במקום0

הקמת גדר או קיר 
 תומך

 
 

  5סעיף 

הקמת גדר או קיר תומך פטורה  א0
מהיתר, ובלבד שמתקיימים בהם 

 תנאים אלה:

מ'  201הגדר אינו עולה על  גובה0 2
מפני הקרקע משני צדי הגדר, גובה 

 מ'0   2לא יעלה על  קיר תמך

0 הקמתם איננה בחזית המגרש 1
הפונה לרחוב, או בשטח ציבורי 

 פתוח0 

0 אם בשל הקמת הגדר או הקיר 3
נוצרו הפרשי גבהים המחייבים 

בתוספת  ..102מעקה כאמור בפרט 
השניה לתקנות התכנון והבניה, 

יותקן מעל הגדר או הקיר מעקה 
 כאמור בתקנות אלה0 

בתשתיות קיימות  0 הגדר לא תפגע1
 או בניקוז הקרקע הקיים0 

על גדר מפלדה הפטורה מהיתר  ב.
יחולו הוראות תקן ישראלי, ת"י 

 0 1123ת"י  "גדרות פלדה" 1123

 

 שמודד לאחר רק תותר גדר הצבת : למען הסר ספק 20
 לבצעה כדי וזאת, המגרש גבולות מיקום את סימן

  0שכנים מריבות למנועובכדי  במקומה
 המגרשים בתחום גדר הקמת מבוקשת בהם במגרשים

 על המוסכמת הפנימית לחלוקה בהתאם להקימה יש
 0הבעלים כל

אם אין בתכנית החלה על השטח הנחיות מפורטות  10
לגבי חומרי הגמר, יש לבנות את הגדר מבלוקים או 

בטון בחיפוי טיח או בחיפוי אבן ובלבד שהגדר תהיה 
עה0 לחילופין עמידה ויציבה, ולא תהווה סכנה או הפר

אלמנט משרביה דוגמת "רקפת" של מניתן לבנות גדר 
 אקרשטיין או ש"ע0 

בראש כל גדר בנויה )בלוקים או בטון( יש להניח 
"קופינג" )שורה מסיימת של הגדר( מאבן טבעית או 

ס"מ לפחות אשר תהיה בנויה  2בגובה של  מלאכותית0
 בגמר רוחב הגדר0

ורת עיבוד, למעט לא תותר בניית גדרות פח, בכל צ 30
 גדרות זמניות סביב אתר בניה, במהלך תקופת הבניה0

 הגדר תעשה בהתאם לפרט רצ"ב0 

במקומות בהם מותרת סבכת ברזל על הסבכה להיות  10
 צבועה בגוון האבן )גוון בג'(0

 אין חובת דיווח0
  

 רחובות המדע – /ב..11רח/
 מצ"ב פרטים0 –צמודי קרקע 

 אזור תעשיה רכטמן -22.1רח/
בחזית המגרשים לדרך תוקם גדר בנויה "

מבלוקים ומעמודי וקורות בטון בגובה 
 מ'0" .101-..20

 גבעת האהבה -/א1./21רח/
מ'  .201"תותר בנית גדרות עד גובה 

בגבולות המגרש הכל בהתאם לתכנית 
 הפיתוח ואישור מהנדס העיר0" 

 ק0משה קוטג'ים – /ג3..1רח/
כולן "גדרות הבתים כלפי הכבישים יהיה 

ס"מ מעל  .0אבני נחל בגובה שלא יעלה על 
 פני המדרכה הסמוכה0" 

 שעריים מזרח – ..21רח/
"בסמכות הועדה  –מגורים ב' 

המקומית00000להורות על אי הקמת גדרות 
 בין חלקות סמוכות0"

 רחובות הצעירה – 21במ/
"קירות צדדים המפרידים בין  –מגורים ג' 

 מ'0 " ..10חצרות פרטיות לא יעלו על גובה 
 נווה עמית  – 22.3רח/

הפונה לרחוב  גדרות בחזית בניני המגורים"
יהיו בנויות אבן כורכר טבעית ולא 

מ',  2ס"מ ולא תעלנה מעל  .0 -תפחתנה מ
ו/או גדר אבן כורכר משולבת בסבכת ברזל 

כאשר בסיס הגדר בנוי אבן עד לגובה של 
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ס"מ מפני הקרקע, כאשר סבכת ברזל  .0
 מ'0  201עד לגובה 

באזור מגורים תהיה  גדר בין שני מגרשים
מ' מעל לפני  ..20בגובה מכסימלי של 

הקרקע0 תותר בניית חלק תחתון אטום 
ס"מ ובגובה  11בעובי מכסימלי של 

ס"מ מעל פני הקרקע0  .0של מכסימלי 
הגדר כולה או חלקה העליון מעל החלק 

התחתון האטום תהיה מורכבת מרשת או 
 %.0 -שים לפחות בסורגים המפול

משטחם0 ציר הגדר, לרבות החלק האטום 
ימוקם בגבול המגרש0 בעל המגרש השכן 

יאפשר למבצע הגדר גישה סבירה למגרשו 
לשם ביצוע הגדר המשותפת0 בדרך כלל 
יתולו הוצאות הגדר המשותפת על שני 

 השכנים בצורה שווה0" 
 אזור תעשיה הורוביץ – .122רח/

מגרש יעשה עפ"י "גידור המגרשים בקו ה
פרט/פרטים אופיניים בהנחיית אגף גנים 

ונוף ומהנדס העיר0 עבור מגרשים פינתיים 
ישמר משולש ראיה עפ"י הנחיית היועץ 

 התחבורתי של העירייה0" 
הקמת גדר בידי 

 רשות מקומית
 :6סעיף 

גדר המוקמת בידי רשות מקומית 
ומיועדת לגידור שטח ציבורי כאמור 

פטורה ממס ובלבד  לחוק, ..2בסעיף 
מ' משני צדי  101שגובהה לא יעלה על 

(, 1)א() 1הגדר, ותחול עליה תקנה 
 )ב(0 1

 

 אין חובת דיווח0 גדר מוסדית תהא צבועה בגוון בג'0 
 

 כפר גבירול – /א2..1/.רח/
"גובה גדרות יהיה בהתאם בבניני ציבור: 

ת כמפורט בת"י למעקים להוראות הבטיחו
ינוך בהנחיות ולמסעדים ומוסדות ח

הפיתוח של משרד חינוך0 הגדרות יהיו 
 עץ או מתכת0 "  –מחומרים עמידים 
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הקמת גדר בשטח 
 חקלאי

 :7סעיף 
הקמת גדר בשטח חקלאי פטורה  .א

 מהיתר, ויחולו הוראות אלה: 

קמת גדר בשטח חקלאי מעובד ה 20
 בלבד0

מ'  201גובה הגדר לא יעלה על  0 1
 מפני הקרקע משני צידי הגדר0 

הגדר תוקם מחומרים קלים ולא  30
 תהיה אטומה0 

0 הגדר תוקם באופן שיבטיח מעבר 1
 נגר עילי0 

מרעה, התוחמת גדר הגדר  אם  ב.
בעלי חיים שטח מרעה לשם החזקת 

בתוך החלקה ומניעת כניסתם של 
 201גובהה לא יעלה על  –בעלי זרים 

מ', והיא תוקם מעמודים ותילים 
 העשויים מתכת0 

 

 
 

 ת דיווח0אין חוב
 

 

הקמת גדר במתקן 
 תשתית 

 :8סעיף 
המוקמת בידי גוף גדר הקמת  0א

בסעיף )מוסדי( כמפורט המנוי 
פטורה מהיתר, )ד( לחוק 102

 ויחולו הוראות אלה: 

מתקן תשתית של היקפית גדר  20
ושל מתקן לקידוח מי שתייה 

תהיה גדר רשת מפלדה בהתאם 
 3וגובהה לא יעלה על  1123לת"י 

ע, משני צדי מ' מפני הקרק
 הגדר0 

בשטח  פנימיתגובהה של גדר  10
 .30מיתקן תשתית לא יעלה על 

 מ' משני צדי הגדר0

( 2אם גדר כאמור בפסקאות ) 30
( היא בתוואי דרך, ניתן 1או)

לעשותה מחומרים קלים ובלבד 
 שלא תהיה אטומה0 

ם מתקן תשתיות על גבי מדרכה כגון פילרים יש להטמיע
לפי בגוון בג' גדר פח מחוררת בגדר ולסגור בבעזרת נישה 

פרט0 במידה ומתקן התשתיות מצוי בשצ"פ, אין צורך 
 לגדרו0

 

ימים ממועד  11הודעה בתוך 
ביצוע העבודה לרשות 

 הרישוי0
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הקמת גדר בתחום 
גן לאומי ושמורת 

 טבע 

 :9סעיף 
הקמת גדר בידי הרשות לשמירת 

הטבע והגנים הלאומיים בתחום גן 
תר לאומי לאומי, שמורת טבע וא

כהגדרתם בחוק גנים לאומיים 
פטורה מהיתר, ובלבד שיתקיימו בה 

 תנאים אלה:
 0היא תוקם מחומרים קלים 20

מפני  מ' 201לא יעלה על  הגובה  10
 הקרקע משני צדי הגדר0 

 לצרכי בטחוןהגדר תשמש  30
או  ייםחבעלי ובטיחות, אקלום 

 2לצורכי מרעה כאמור בתקנה 
 )ב(0 

ועד ימים ממ 11הודעה בתוך  
ביצוע העבודה לרשות הרישוי 

 הסביבה;להגנת ולמשרד 
 

הקמת גדר המשמשת לצורכי 
דרוש  -אקלום בעלי חיים 

 אישור אקולוג0

 

התקנת מחסום 
בכניסה לחניה או 

 שער

 : 01סעיף 
או שער פטורה מחסום התקנת  0א

ובלבד שיתקיימו בהם  מהיתר
 כל אלה: 

 בידי ותקן ה -חשמלי אם הוא  20
 ..0פי תקן לאי מוסמך לחשמ
מכשירי חשמל  – 120.3חלק 

 -ביתיים ומכשירים דומים
בטיחות דרישות מיוחדות בעבור 
מערכות הינע לשערים, לדלתות 

ולחלונות ודרישות מיוחדות 
למניעת סיכונים הנובעים 

 מתנועתם0 

יותקן בתחום המגרש ולא יבלוט  10
 ממנו, לרבות בעת פתיחתו0

יותקן לרוחב פתח כניסת הולכי  30
ו כניסת כלי הרכב לחניה רגל א

 או בכניסה לדרך עפר פרטית0  
 ב0   התקנת המחסום או השער 

 בתחום הסביבה החופית לא        
 תמנע מעבר חופשי לציבור0      

  בכל מגרש אשר מותרת בו רק יחידת דיור אחת, ייבנה  20
 מחסום חניה אחד0או  רק שער אחד

בניה  אין לבנות שער לכניסה לחניה במגרש הכולל 10
בעלים באותו רוויה, אלא אם הוא מאפשר כניסה לכל ה

 בניין ומוסכם עליהם0 

 להיות בגוון חיפוי הגדרות בחזית0 על צבע השערים 30

 אין חובת דיווח0
 

 

 הקמת גגון,
 סוכך מתקפל

 סככת צל

 : 00סעיף 
הקמת גגון או סוכך, המחובר  0א

ת מפאותיו לפחות למבנה, חבא
ו פטורה מהיתר ובלבד שיתקיימ

 בו תנאים אלה: 

למען הסר ספק: על מנת לבנות גגונים צריך שיהיו  20
 במגרש זכויות בניה עודפות0 הזכויות נקבעו בתכנית

באם לא מוצו כל )תב"ע( החלה על המגרש,  בנין עיר
הזכויות על גבי המגרש ניתן לבנות גגון לשם כך יש 

עדה המקומית0 סככות צל להתעדכן במשרדי הוו

סוכך / גגון ששטחו עולה על 
הודעה לרשות  -מ"ר  .1

ימים ממועד  11הרישוי בתוך 
ביצוע העבודה + אישור 

מהנדס מבנים בדבר עיגון 

  1/ג/...1רח/
ברעפים או חומר אחר  ויניתן יהיה לקר

להנחת דעת מהנדס העיר ובלבד שאין בו 
ן גשם( וחוסר כדי לגרום לרעש )בזמ

התאמה לגוון ולמראה החזותי הכולל של 
 הבניין0
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לא יבלוט מקיר המבנה יותר  20
 משני מטרים0 

 נבנה מחומרים קלים0 10

הקמת סוכך מתקפל )מרקיזה(  0ב
פטורה מהיתר, ובלבד שהסוכך 
במצבו הסגור לא יבלוט מקיר 

 ס"מ0  .1 -המבנה למעלה מ

קירוי באמצעות אריג המגן מפני  0ג
השמש והשפעת מזג האוויר 

)סככת צל( פטורה מהיתר, 
שגובה הקירוי לא עולה ובלבד 

מ', המפתח בין העמודים  3על 
מ' ומשקל  1אינו עולה על 

 301הקירוי אינו עולה על 
 קילוגרמים למטר מרובע0

ופרגולות לא יכללו במניין השטחים העיקריים 
 המותרים למגרש0

ע"ג אחד הבעלים עבור לא יותרו גגונים וסככות צל  10
 שטח משותף, באם לא קיימת הסכמת כל הבעלים0 

כים וסככות צל בחצרות לא תותר התקנת גגונים, סוכ 30
  0בבית משותף ,בנינים בבניה רוויה על גגות של

בבית משותף תותר התקנת גגונים וסוככים במרפסות 
רק לאחר שמרבית הדיירים סיכמו בניהם על מראה 

, אחיד לגגונים ולסוככים והציגו זאת ליחידת ההנדסה
מרקיזה בגוון קירוי/גגון/חה הוא מנכאשר העקרון ה

וגמא: גוון בג' אחיד לכולם בבנין המחופה הבניין לד
 באבן בהירה0 

כל גגון יכלול שוליים מעובדים המסתירים את שולי  10
 החיפוי והקונסטרוקציה0 

 בבניה צמודת קרקע מותר להקים גגון רק מעל פתחים 10
של עד מטר נוסף ברוחב הפתח ותוספת  הגגון יהיה

וכך לא ניתן לחרוג עם הגגון /סבחזית המבנה0  מכל צד
 קו בנין בחזית המבנה0 מטר מעבר ל 1יותר מ 

לות עירונית בבעשהינם קירויים בשטחים ציבוריים  00
 וללא הגבלת שטח0  .יותרו עד קו בנין 

  רחוב הרצל0 במרקיזות לעסקים לפי פרט להנחיות  20
  30 מס' מצ"ב נספח

בבתים צמודי קרקע, דירות גן או באזורי מגורים,  0.
שטחם אם קירויים כאמור ה, לא יותרו בבניה רוויה

 מ"ר0   .1הכולל עולה על 

 הגגון או הסוכך ויציבותו0 
את הטופס ניתן למצוא 

ולהוריד מאתר האינטרנט של 
הועדה בכתובת 
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 : 01סעיף  הקמת מצללה

הקמת מצללה פטורה מהיתר, ובלבד 
 שמתקיימים בה תנאים אלה:

מ"ר או  .1שטחה אינו עולה על  20
משטח הקרקע הפנוי  2/1על 

ממבנים או הגג הכל לפי הגדול 
 יותר0 

המצללה תוקם על גבי הקרקע  10
, אלא אם כן נקבעה או גג המבנה

הוראה בהיתר, בהנחיות 
המרחביות או בתכנית שלפיה 
מותרת הקמת מצללה במקום 

 אחר0 

מצללות על גגות מבנים תהיינה צבועות בגוונים  20
 בהירים התואמים את צבעי המבנה0 

0 בבניה רוויה לא ניתן פטור למצללות במרפסות 10
במסגרת בקשה להיתר  מצללות במרפסות יוגשו

 חיד לכל הבניין0ובאופן א

 תחובר באחת מפאותיה לפחות למבנה0 מצללה 30
 

 
 
 
 
 

 

יש לדווח לוועדה המקומית 
 11בתוך  על בניית המצללה

, בטופס יום ממועד ביצועה
המיועד לכך0 את הטופס ניתן 

למצוא ולהוריד מאתר 
האינטרנט של הועדה בכתובת 

.muni.ilwww.rehovot  
 –ומאתר משרד הפנים 

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

Ptor 0 יש לצרף להודעה
אישור של מהנדס מבנים 

המעיד כי המצללה מעוגנת 
היטב לקרקע או למבנה, ואין 

 חשש שתתמוטט0
 

תכנית מתאר שחלה  – 1/ג/...1רח/
 בכל העיר0 
 לקיות ובגג: בקומות הח

"שטח הפרגולה כמפורט לעיל ולא יעלה על 
מ"ר לכל יח"ד0" הבניה כמפורט לעיל  .1

תהיה צמודה לקיר הקומה החלקית 
ותהווה רצף בניה לבניה הקיימת ובנסיגה 

 2מצ"ב נספח מס' מ' ממעקה הגג0"  201של 
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הקמה , הצבה או 
התקנה של פרטי 

 עזר למבנה

 : 01סעיף 
התקנה של הקמה, הצבה או 

מצלמות, גופי תאורה, צופר אזעקה, 
מיתקן חניה לאופניים וכל רכיב עזר 
אחר מעין אלה, שהוא שימוש נלווה 

בוע לבניין, או לקרקע פטורה קו
מהיתר, ובלבד שהתקיימו בו כל 

 אלה:
 אין בו משום תוספת שטח בניה0 20

אינו כולל בניית מבנה נלווה  10
 לצורך הצבתו זולת עמוד נושא0

קן על גבי מבנה, משקל אם הות 30
 .1רכיב העזר לא יעלה על 

 קילוגרמים0 

היה פריט העזר עמוד תאורה,  10
 מ'0  0גובהו לא יעלה על 

בחזית לא ניתן להתקין צנרות לשם התקנת פרטי עזר 
 של המבנה0  הראשית

 

 אין חובת דיווח0
 

 

 :  01סעיף  שילוט 

עולה על אינו שטחו התקנת שלט ש
לו לא עולה על רבוע, ומשק מטר 201
 ק"ג פטורה מהיתר0 .1

גדר ההיקפית0 כחלק מהאתרי בניה ביותר שילוט  20
 השילוט יכלול הדמיות של הפרוייקט0 

 1מצ"ב נספח מס'         
כל שילוט מסחרי או  2פרט לשילוט המפורט בסעיף  10

כפוף לחוק העזר מודעות ושלטים, יש לפנות אחר 
 לאגף תנועה, שילוט ופיקוח0

קמת שילוט מסחרי או פרסומי באזורי לא תותר ה 30
 מגורים0

 הנחיות לשילוט חזית מסחרית ברחוב הרצל0  10
 3מצ"ב נספח מס'         

 

 אין חובת דיווח0
 

 אזור תעשיה הורוביץ – .122רח/
"השילוט יהווה חלק אינטגרלי 

 מהמבנה0"

מתקן לאצירת 
 אשפה

 : 05סעיף 

התקנת מתקן אצירה לאשפה שנפחו 
ליטר פטורה  .1 אינו עולה על

 מהיתר0 

הפחים יוצבו בתוך המגרש, בחצר או בתוך נישות בגדר 
שער מפח מחורר  0 יש לבצע סגירה של הנישה ע"ימיתדהקי

  הגדר0בגוון 

 אין חובת דיווח0
 

 

מכונה לאיסוף מכלי 
 משקה

 :06סעיף 

התקנת מכונה לאיסוף מכלי משקה 
בקיר חיצוני של בניין פטורה מהיתר, 

זית המכונה פונה אל מחוץ ובלבד שח
לבניין ואינה חורגת מקו הבניין יותר 

  ס"מ0  .2 -מ

 אין חובת דיווח0 
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 : 07סעיף  סורגים

התקנת סורגים לפתחים  0א
התקן ולחלונות בבניין לפי 

0 סורגים 2031הישראלי מס' 
לפתחים בבניינים פטורה 

מהיתר, ובלבד שבאחד החלונות 
 בכל אחת מהדירות בבניין יותקן

 המיועד לפתח מילוט  סורג
 כמוגדר בתקן;

החיפוי העיקרי של הבניין או על הסורגים להיות בגוון 
 ין0 יבגוון הפרזול / אלומיניום של הבנ

יש לדווח לוועדה המקומית 
על  כבאותהארצית לולרשות 

יום  11התקנת הסורגים, תוך 
לאחר התקנתם, בטופס 

 המיועד לכך0 
את הטופס ניתן למצוא 

יד מאתר האינטרנט של ולהור
הועדה בכתובת0 

www.rehovot.muni.il 
 –ומאתר משרד הפנים   

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

Ptor0 

 

דוד מים, דוד שמש 
 וקולטים

 : 08סעיף 

על הצבת דוד שמש וקולטי שמש  0א
גג מבנה פטורה מהיתר, ובלבד 

 .11שנפח הדוד אינו עולה על 
ליטר ואם נקבע לכך מקום 

בהיתר באותו מקום, בגג משופע 
יונחו דוד השמש בחלל הגג 
במקום מוסתר, והקולטים 

בצמוד לגג ככל האפשר, ובכוון 
 שיפוע הגג0 

לפי תקן הצבת דוד מים,  0ב
: 2, חלק 00ישראלי נס' 

י ויסות מחממים חשמליים בעל
תרמוסטטי ובידוד תרמי, ובלבד 

 .11שנפח הדוד לא עולה על 
הבניה היתר במיקום לפי ליטר, 

או במקום מוסתר של הבניין 
על כביסה או במקום מוסתר 

 הגג0 

אם לא נקבע בהיתר מיקום ספציפי להצבת דוד וקולט על 
גג שטוח, יש למקם אותם צמוד לפיר היציאה לגג, או 

לא יוצבו דודים  –אפשר0 בכל מקרה במרכז הגג, ככל ה
וקולטים בצורה שניתן לראות אותם ממפלס הקרקע 

 במגרש0
 ,במידה ומבוקש להתקין דוודים על גג בית משותף
 0  באחריות המבקש לקבל את הסכמת רוב הבעלים

 אין חובת דיווח0
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מזגן ומערכות מיזוג 
 וטיהור

 :  09סעיף 
התקנת מערכת מיזוג אויר במעטפת 

ינה עולה על ניין, בתפוקה שאהב
0.,... BTU  או התקנת מערכת

לטיהור אויר במרחב מוגן דירתי 
פטורה מהיתר ובלבד שיתקיימו 

 אלה:

בתקנות תעמוד המערכת  20
למניעת מפגעים )מניעת רעש(, 

 ;2001 –התשנ"ג 

לא הוגדר מקום ייעודי להתקנה  10
או שהמקום כבר הבנייה בהיתר 

נוצל, תותקן המערכת כשהיא 
 מסתור הכביסהמוסתרת ב

 שנקבע בהיתר או על גג הבניין0 

לא ניתן להתקינה במסתור  30
הכביסה,  או על הבניין, תותקן 

המערכת בקיר חיצון של הדירה 
ובלבד שלא תותקן על קיר חיצון 

 הפונה לרחוב0

 במרחב מוגן דירתי,התקנת מזגן  10
 001צע לפי תקן ישראלי מס' תבו

: מזגני אויר, התקנה 1חלק 
 מרחבים מוגנים0ב

 

אם לא מתאפשר להתקין את  בצמודי קרקע:  20
המזגנים מאחורי המסתורים, או על הגג, ונדרש 

 –להתקין אותם על חזית המבנה שאינה פונה לרחוב 
יש להתקין אותם קרוב ככל הניתן לקרקע ולהסתיר 

אותם ע"י גינון או קיר מסתור המותאם לחומרי הגמר 
 של הבניין0

מקומות בהם לא בנוי מסתור מובנה, בבניה רוויה: ב
יש להתקינם במיקום אחיד בעורף המבנה עם מסתור 

 אחיד0 
את הצנרת המובילה למזגנים ומהם יש למקם בתוך  10

פרופילים מיוחדים להסתרה, בקוים אופקיים ואנכיים 
 בלבד0

לא ניתן למקם מערכות מיזוג או צנרות למיזוג בחזית  30
 ראשית של בית מגורים0 

 כך ייקבע מזגנים או/ו אויר מיזוג תקנימ מיקום 10
 לא ידם על ניקוז מי או/ו חם אויר, רעש שפליטת

 0לציבור יפריעו

 אין חובת דיווח0
 

 כפר גבירול – /א2..1/.רח/
יחידות המיזוג ומתלי הכביסה ימוקמו 

 תחת מסתור0" 
 שכונת היובל – 3/12.3רח/

"בכל דירה יותקנו הכנות למיזוג אויר 
קנת מזגני חלון או מזגנים מרכזי או להת

 מפוצלים כדלקמן:
מזגנים  3 –מ"ר  ..2בדירה ששטחה עד 

 לפחות0
בכל  –מ"ר  ..2בדירה ששטחה עולה על 

 חדר0 
מיקום מתקני מיזוג אויר ו/או מזגנים 

ייקבע כך שפליטת רעש, אויר חם ו/או מי 
 ניקוז על ידם לא יפריעו לציבור0"

 רחובות ההולנדית – 22במ/
ירה יותקנו סידורים למיזוג אויר "בכל ד

מרכזי, בשיטת תעלות אויר או בשיטת 
מפוח וסליל0 מיקום מתקני מיזוג אויר 

ו/או מזגנים, ייקבע כך שפליטת רעש, אויר 
חם ו/או מי ניקוז על ידם, לא יפריעו 

 לציבור0" 
 שכונת מקוב – 12.1במ/

"בכל דירה יותקנו סידורים למיזוג אויר 
 מזגני חלון כדלקמן: מרכזי או להצבת 

מזגנים  3 –מ"ר  ..2בדירה ששטחה עד 
 לפחות0

בכל  –מ"ר  ..2בדירה ששטחה עולה על 
 חדר0 

החלפת רכיבים 
 יןיבבנ

 : 11סעיף 
בבניין הניתן רכיב החלפת  0א

להחלפה ברכיב אחר בעל מידות 
זהות כגון: רעפים, חלונות, 

צנרת מים, כבלי חשמל, כבלי 
י אבן תקשורת וכן החלפת חיפו

בחזיתות במבנה פשוט פטורה 
מהיתר, ובלבד שהרכיב שיוחלף 

 יהיה באותו מיקום0 

 הנחיותנקבע בהיתר או ב 0ב
המרחביות כי רכיבים אלה יהיו 

בגוון, מחומר או במרקם ייחודי, 
בתנוחה או בכל תנאי אחר 
בקשר עם החלפת רכיבים 

בבניין, יותאם הרכיב המוחלף 

על הרכיבים החדשים להיות תואמים בגוון לרכיבים 
 הקיימים במידה ונעשית החלפה חלקית של הרכיבים0 

 
 אסבסט:

יש לפנות בהתאם להוראות  פינוי לוחות אסבסט, 20
 המפורטות0

באם יעשה שימוש בלוחות פח יש להשתמש בלוחות  10
 מבודדים שאינם מהווים מטרד0 

למרות מה שנאמר בסעיפים 
הקודמים, כאשר הרכיב 

המקורי היה עשוי מאסבסט, 
חובה להחליף אותו ברכיב 

שאיננו עשוי אסבסט, ולקבל 
לשם כך את אישור הוועדה 

)ה( 10הטכנית לפי תקנה 
 לתקנות אבק מזיק0
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לתנאי ההיתר לבניין או 
ת המרחביות לפי להנחיו

  המאוחר מבין השניים0

על אף האמור, החלפת רכיב  0ג
העשוי אסבסט כהגדרתו 

בתקנות אבק מזיק מותרת בכך 
שיוחלף ברכיב שאינו עשוי 

 אסבסט0 
 

החלפת צובר גז תת 
 קרקעי 

 : 10סעיף 

החלפת מיכל  גז נייח תת קרקעי, 
יתר ושתחולתו שהותקן לפי ה

טון, לפי  .2המירבית אינה עולה על 
, מיתקנים .21תקן ישראלי, ת"י 

לגזים פחמימניים מעובים, 
המסופקים בתוך מכלים מיטלטלים 
פטורה מהיתר, ובלבד שיתקיימו כל 

 אלה:

מיכל הגז מיקום לא שונה  20
ותחולתו המירבית כפי שנקבעה 

 בהיתר המקורי0
לפי תקנות הגז העבודה מבוצעת  10

)בטיחות ורישוי( )רישוי 
העוסקים בעבודות גמ"פ( 

 0 0..1התשס"ו 

 באחריות המתקין לקבל את הסכמת הדיירים0 
 
 

 

יש לדווח לוועדה המקומית 
על  כבאותהארצית לולרשות 

יום  11החלפת הצובר, תוך 
לאחר התקנתם, בטופס 

המיועד לכך0 את הטופס ניתן 
למצוא ולהוריד מאתר 
כתובת האינטרנט של הועדה ב
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יש לצרף לטופס את אישורו 
 של מפקח העבודה0

 
 
 

 

 

 :11סעיף  מבנים טכניים
יועד הקמת מבנה טכני שאינו מ 0א

לשהות של בני אדם, בשטח 
מיתקן תשתית פטורה מהיתר, 
ובלבד ששטח המבנה לא יעלה 

מטרים מרובעים וגובהו לא  0על 
 מ'0 3יעלה על 

על אף האמור בתקנת משנה )א(,  0ב
הקמת מבנה טכני לניטור אויר 

ומבנה טכני להגנה קטודית 
מותרת אף בשטח שאינו מיתקן 

 תשתית0 
 :11סעיף 

יטור אויר במקום התקנת מיתקן נ

יש לדווח לוועדה המקומית  המבנה יחופה בגמר קשיח0 
יום  11על בניית המבנה, תוך 

לאחר הבנייה, בטופס המיועד 
לכך0 את הטופס ניתן למצוא 

טרנט של ולהוריד מאתר האינ
הועדה בכתובת 

www.rehovot.muni.il 
 –ומאתר משרד הפנים  

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

Ptor 0 

אם יש צורך באישור לפי חוק 
 הקרינה, הוא יצורף להודעה0
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שנדרש כאמור לפי חוק אויר נקי, 
פטורה מהיתר,  ...1התשס"ח 

 201ובלבד ששטחו לא יעלה על 
 מטרים רבועים0 

 :11ף סעי מתקן פוטו וולטאי
ת מערכת לייצור חשמל התקנ

הממירה ישירות אנרגיה סולרית 
-חשמלית )מיתקן פוטולאנרגיה 

וולטאי( פטורה מהיתר, ובלבד 
  שיתקיימו תנאים אלה:

יותקן ע"פ תקן ישראלי בהתאם  20
0 דרישות תכן עבור .0111מס' 

 מערכת פוטו וולטאית0

 .1הספק המתקן אינו עולה על  10
 למבנה; ג ואטק"

על גג מבנה  תקןוהמתקן י 30
 יונחגג משופע בשהוקם כדין0 

בצמוד לגג, ככל האפשר,  המתקן
ובכוון שיפוע הגג0 בגג שטוח לא 

  יבלוט המיתקן ממעקה הגג0

נותר מקום על גג המבנה  10
להתקנת כל המיתקנים האחרים 

הנחוצים על גג המבנה, לרבות 
מערכת סולרית לאספקת מים 

  חמים0

ו וולטאים אם הם לא תותר התקנת מתקנים פוט 20
מסנוורים את השוהים במבנים סמוכים או בשטחים 

סמוכים0 מומלץ כי מי שמתכוון להתקין מתקנים פוטו 
וולטאים יתייעץ עם בעלי מקצוע בתחום התכנון כדי 

 לוודא עמידה בתנאי זה0 
במידה והתאים מורכבים על גג משותף על המתקין  10

 לקבל את הסכמת הבעלים בבניין0 

לוועדה המקומית  יש לדווח
יום  11על בניית המבנה, תוך 

לאחר הבנייה, בטופס המיועד 
לכך

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

Ptor 0 יש לצרף להודעה
אישור של מהנדס חשמל 

מוסמך לתנאים שנקבעו כאן, 
ואישור של מהנדס מבנים 

בדבר יכולתו של הגג לשאת 
משקלו של המתקן, וכי ב

 המתקן יציב0 

יש לדווח על הקמת מתקן 
פוטו וולטאי גם לרשות 

 כבאות0הארצית ל
 

 

 :15סעיף  מבנה זמני 
הצבה או הקמה של מבנה זמני  0א

כגון: מכולה, אוהל, סככה, 
שמתקיימים בו כל התנאים 

 האלה פטור מהיתר0 

קרקע, המבנה הזמני מוצב על ה 20
או   ואינו משמש למגורים

 ;לצורכי ציבור

הקמתו או הצבתו נדרשת  10
קצובה שאינה עולה על לתקופה 

חודשים  21מים במשך י .21
רצופים, או לתקופה הקבועה 

בהנחיות מרחביות, הקצרה מבין 
השתיים ובתום תקופה זו יפונה 

 ויוחזר מצב הקרקע לקדמותו0

בתחום ורק מכולות יותר להציב רק באתרי בניה  20
 המגרש0

מבנה זמני בשטח משותף יתאפשר בהתאם להנחיות  10
 ובכפוף להסכמת כל הבעלים במגרש0 

אם המבנה מיועד להיות 
 .2ב לתקופה העולה על מוצ

ימים, יש לדווח על הצבתו 
לוועדה המקומית0 במקרה 

יש לדווח על הצבתו  –כזה 
יום לאחר הבנייה,  21תוך 

ולציין בדיווח מתי המבנה 
הוקם, ומתי הוא יפורק0 את 

הדיווח יש לבצע באמצעות 
הטופס המיועד לכך, שניתן 

למצוא ולהוריד מאתר 
האינטרנט של הועדה בכתובת 

www.rehovot.muni.il   
 –ומאתר משרד הפנים 

http://bonim.moin.gov.il/
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 .1מידותיו אינן עולות על  30
 מטרים רבועים0

או  גובה מבנה זמני מסוג אוהל 10
מטר0  .30לא יעלה על סככה 

המפתח בין העמודים לא יעלה 
מטר, ומשקל הקרוי לא  .10על 

 ק"ג למטר רבוע0 301יעלה על 

Ptor0 
 

 :16סעיף  סגירה עונתית

חומרים קלים,  הקמת מיתקן עשוי
המגן על היושבים בבית אוכל מפני 

אויר בחלק מחודשי השפעת מזג ה
סגירה עונתית, בתחום  -השנה

המגרש או הרחוב פטורה מהיתר, 
ובלבד שתקופת הצבתו לא תעלה על 

התקופה שנקבעה להצבת מיתקן 
כאמור לפי חוק עזר של הרשות 

 המקומית או לפי תנאי רישיון עסק0 

לאורך רחוב הרצל בהתאם רק יותרו סגירות עונתיות  20
 1.2.0לתב"ע רח/

סה לפרגוד חייבת בהתקנת דלת הזזה כדי דלת הכני 10
למנוע הפרעה להולכי רגל על המדרכה0 אם בכל זאת 

תותקן דלת על ציר שתיפתח לכיוון הרחוב מטעמי 
מעלות צמוד לקיר  ..2-בטיחות, עליה להפתח ל

 המבנה0

 אין להתקין מזגני אויר בקירות הפרגודים0  30

 שילוט יותקן בחזית המבנה באותיות בודדות0  10

גוד יבנה ממתכת קלה )אלומיניום או פרופיל בלגי( הפר 10
ומחומרים קלים עמידים, ויכוסה בזכוכית שקופה, 

 משטח הפרגוד0  %.0שתכסה לפחות 

הקמת סגירה עונתית מחוץ לגבולות המגרש, תדרוש  00
 יה0 יאת אישור הממונה על הנכסים בעיר

 

 אין חובת דיווח0
 

 רחוב הרצל  – .1.2רח/
 21אוקטובר ועד ב 21"בתקופה שבין 

באפריל תותר הקמת מתקן למתן הגנה 
מפני מזג האויר ליושבים ליד שולחנות 

שהוצבו בהיתר לפני בית האוכל בתחום 
החלק הסלול של רחוב המיועד לשימוש 

הולכי רגל בלבד לרבות ככר, מעבר, פסג' 
ורחבה, ובתנאי שיובטח מעבר חופשי 

מ' לפחות0  3להולכי רגל ברוחב של 
באוקטובר  21באפריל עד  21של  התקופה

שלאחר מכן יפורקו הפרגוד והגגון מעליו 
לחלוטין ובשטח המותר להעמדת שולחנות 
וכסאות יישארו עציצים בלבד והחיבורים 

אשר לא יבלטו מהמדרכה0 שטח הפרגוד 
על השטח שלגביו ניתן היתר לא יעלה 

להעמדת שולחנות וכסאות0 לא תותר 
הם רוחב סגירה חורפית במקומות ב

מ'0 לא תותר  1המדרכה אינו מגיע עד 
הקמת פרגודים של עסקים שונים בקיר 

משותף בין הפרגודים בצורה רצופה 
ע אפשרות מעבר וגישה להולכי רגל0 שתמנ

לא יוקמו ולא יותקנו בתחום הפרגוד ועל 
קירותיו חלונות, יציעים, מתקנים 

ומכשירים לרבות מזגני אויר ותאורה 
תאורה פנימית0 הפרגוד  חיצונית ולמעט

זכוכית  –יוקם בחומרים קלים ועמידים 
משטח הפרגוד(  %.0שקופה)לפחות 

במסגרת אלומיניום מגולוון או צבוע0 כל 
קטע של הפרגוד יכול להיות נייד בשלמות 

חלקים באותו  1-ולא יחולק ליותר מ
מישור0 הגגון המשלים את הפרגוד יורכב 

הפרגוד0 מחומרים זהים לאלה מהם מורכב 
 .3מ' מעל הקרקע +  .101גובה הגגון יהיה 

ס"מ למעקה הגגון0 הגגון לא יהיה קבוע 
אלא אם הינו בנוי על פי היתר טרם הקמת 

 הפרגוד0"  
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 : 17סעיף  עבודות זמניות

ביצוע עבודות זמניות הנלוות  0א
לעבודות שאינן טעונות היתר 

)ד( לחוק על ידי  102לפי סעיף 
)ד(,  102גוף המנוי בסעיף 

ת תשתיות זמניות, עירום והכולל
עפר, מבנים זמניים, מכולות, 
גנרטור פטור מהיתר, ובלבד 
שאינם משמשים למגורים, 

למעט עבודות זמניות כאמור 
המבוצעות בתחום הסביבה 

 החופית0 

על אף האמור בתקנת משנה )א(,  0ב
ביצוע עבודות זמניות כאמור 

בתקנת משנה )א( בתחום מיתקן 
ר אף אם הוא תשתית מות

 בתחום הסביבה החופית0

יש לדווח לרשות המקומית  
על ביצוע העבודות לא יאוחר 

ביצוע העבודה,  לפנייום  21-מ
 בטופס המיועד לכך0 

את הטופס ניתן למצוא 
ולהוריד מאתר האינטרנט של 

 הועדה בכתובת

 www.rehovot.muni.il  
 –תר משרד הפנים ומא

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

Ptor0 

 

מנהרה חקלאית 
 ורשת צל 

 : 18סעיף 
הקמת מבנה קל זמני ופריק  0א

מחומרים קלים, שהוא חיפוי 
קרקע שקוף או חיפוי רשת על 

חקלאיים גבי קשתות בשטחים 
ראלי מס' תקן ישמעובדים, לפי 

בתי צמיחה0  – 2חלק  2220
המבנה פטור מהיתר, ובלבד 

 שיתקיימו בו כל אלה:

 מ'; .101אינו עולה על  וגבה 20

 1משקל הכיסוי אינו עולה על  10
 מרובע0ק"ג למטר 

העמודים או כל אחד ממשקל  30
אינו בקירוי התרנים התומכים 

 ק"ג; .3עולה על 

הקמת רשת צל הפרוסה מעל  0ב
גידולים חקלאיים לקירוי עונתי 

  של גידול צמחי פטורה מהיתר0

יש לדווח לרשות המקומית  
ולמשרד לחקלאות ופיתוח 

על ביצוע העבודות תוך  הכפר
יום ממועד ביצוע העבודה,  11

בטופס המיועד לכך0 את 
הטופס ניתן למצוא ולהוריד 
מאתר האינטרנט של הועדה 

בכתובת 
.muni.ilwww.rehovot  

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

Ptor0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :19סעיף  מחסן
, לכל יחידת דיור הקמת מחסן אחד 

שמתקיימים בו תנאים אלה פטורה 
 מהיתר:

בצמוד למעקה הגג יוצב לא מחסן המוצב על גג מבנה  20
 אלא בצמוד לקירות המבנה0 

אין להציב מחסנים בחצר בית משותף, ואין להציב  10
מחסנים בחצרות הפונות לשטחים ציבוריים )דרך, 

ה לרשות נשלחה הודע
המקומית על הקמת המחסן, 

יום ממועד הקמתו,  11תוך 
בטופס המיועד לכך0 את 

 צמודי קרקע :
 בכל העיר:

  
    1/ב/...1רח/
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המחסן יוקם מחומרים קלים  20
 בלבד0

 0על המחסן אינו עולה  גודל 10
וגובהו אינו עולה על  מטר רבוע 

מ', אם המחסן בעל גג  10.1
 מ'0  101משופע גובהו עד 

 לרבות חובר לתשתיותילא הוא  30
  0חשמלו מים, ביוב

לא יוקם המחסן בשטח המיועד  10
בהיתר לחניה, ולא יוצב 

במרפסת לא מקורה בחזית 
הותר כן אלא אם  ,הקדמית

במפורש בתכנית או בהנחיות 
  מרחביות0ה

 

 

 

 שטח ציבורי פתוח, שביל וכדומה(0

בבתים משותפים יש להעדיף הצבת מחסן בשטחים  30
ת המבנה, ולצמצם ככל הניתן מקורים, או צמוד לקירו

 את נראות המחסן מהקומות העליונות0

 לא תותר הצבת מחסן בחזית קידמית0 10

במידה והמחסן מותקן על גבי שטח משותף, באחריות  10
 המבקש לקבל את הסכמת השכנים0 

)כגון המחסן יהיה מחומרים שאינם מהווים מטרד0  00
 שהינו חומר מרעיש וכו'(0 לא מבודד פח 

הטופס ניתן למצוא ולהוריד 
מאתר האינטרנט של הועדה 

בכתובת 
www.rehovot.muni.il   

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

Ptor0 

"ניתן יהיה לבנות מחסן בהתאם להוראות 
ובתנאים הבאים: א0 קו בנין  2/ב/...1רח/

 צדדי בלבד0  .-אחורי ו .
מ', בשטח של  .101גובה המחסן יהיה עד 

מ"ר ליחידת דיור0 לא תותר התקנת  2עד 
סניטרית במחסן0 לא יותר אינסטלציה 

להתקין חלונות במחסן מלבד חלון אחד 
סמ"ר ויפנה לכוון  .1*.3שגודלו לא יגדל מ 

                                     השטח המבקש0"
 0/ב/...1רח/

 מ"ר0"  201"מחסן 
 פרוטוקול שטחי שרות

מ"ר ליחידת דיור בקומת קרקע  201"מחסן 
 בתחום קוי בנין מותרים0"

 אחוזת הנשיא – /א2000ח/ר
"תותר הקמת מחסן וחניה מקורה בקומת 

 0". -הקרקע בקו בנין צדדי
 רחובות ההולנדית – 22במ/

 מ"ר ליח"ד "  2"
 

 בניה רוויה:
 )מופקדת( 0/ב/...1רח/

 מ"ר ליח"ד0" 201"מחסן 
 3/ב/...1רח/מק/

סה"כ שטח המחסנים הפרטיים במרתף "
יור0 לכל מ"ר ליחידת ד 1הבנין לא יעלה על 

יחידה ניתן יהיה לרשום כשטח צמוד 
מחסן פרטי אחד בלבד בשטח שלא יעלה 

  מ"ר0" 1על 
 2/ב/...1רח/
 אחוזת הנשיא – /א2000רח/

"תותר הקמת -מגורים ב' ומגורים מיוחד 
מחסנים פרטיים בקומת המסד, בשטח 

 מ"ר ליח"ד0 "  .2שלא יעלה על 
 :11סעיף  מבנה לשומר

היתר, אם מבנה לשומר פטור מ
 מתקיימים בו תנאים אלה:

 המבנה הוא מבנה יביל0 0א

מטרים,  101גובהו אינו עולה על  0ב
מטרים  1וגודלו אינו עולה על 

 רבועים0

 בלבד0 םחיבור התשתיות למבנה יהיו תת קרקעיי
 .בבית ספר ובגני ילדים יותר הקמת מבנה שומר בקו בנין 

 0כחלק מרצף הגדר 

  אין חובת דיווח0 
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מסלעות ריצוף, 
 ועבודות פיתוח

 :10סעיף 
  ביצוע עבודות פיתוח, לרבות

מסלעה, חיפוי קרקע וריצוף 
חצר פטור מהיתר, ובלבד 

שעבודות הפיתוח אינן כוללות 
מסלעות או קירות פיתוח בגובה 

מ' ואינן פוגעות  2העולה על 
 בניקוז הקיים ובערכי טבע0 

  )על אף האמור בתקנת משנה )א
ת טבע, גן בשמורעבודות פיתוח 

לאומי ואתר לאומי לפי חוק 
גנים לאומיים יבצעו בידי 

הרשות לשמירת הטבע והגנים 
הלאומיים בלבד ויתקיימו בהם 

 כל אלה:

הקמת מסלעות וקירות פיתוח  20
כאמור בתקנת משנה )א( 

המיועדים לשיקום צומח ונוף 
 בלבד0 

התקנת אביזרי בטיחות כגון  10
שבילים, מעקות, יתדות 

 ומים ובולדרים0וסולמות, מחס
 

  אין חובת דיווח0 

 :11סעיף  שיפור נגישות
ביצוע דרך גישה או כבש המיועדים 
לגשר על הפרש גובה שאינו עולה על 

 מטרים פטור מהיתר0 201

 תותר הנגשה רק בשטחים פרטיים בלבד0 20

 בשטח משותף יש לקבל את הסכמת כל הבעלים0  10

 0 %.ההנגשה תעשה בשיפוע שאינו עולה על  30

 עשוי בגמר נגד החלקה0 ומר שממנו בנויה הרמפה הח 10

  אין חובת דיווח0

אנטנות, צלחות 
 ותרנים

 :11סעיף 
תורן לאנטנה לקליטת הצבת  0א

לפי טלוויזיה או שידורי רדיו 
0 מיתקני אנטנות 200ת"י 

לקליטה משותפת )אק"מ( 
ומיתקני אנטנות לקליטה 

-אינדיווידואלית )קא"א( )להלן
ר ובלבד ( פטור מהית200ת"י 

מטר  .00על שגובהו לא יעלה 
מפני המישור עליו הוא מוצב, 

ואינו מותקן על גג מקלט או על 
 גג בריכה למי שתיה0 

 .30אם גובה התורן עולה על  
מטר, נשלחה הודעה לרשות 
המקומית על הקמת התורן 

יום ממועד הקמתו,  11תוך 
בטופס המיועד לכך0 את 

הטופס ניתן למצוא ולהוריד 
מאתר האינטרנט של הועדה 

 בכתובת

 www.rehovot.muni.il  
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הצבת צלחת קליטה לשידורי  0ב
טלויזיה באמצעות לווין על גג 

קוטר צלחת בניין, ובלבד ש
מטר  201ה על עול ה אינו קליטה

והיא אינה מותקנת על גג בריכה 
 ור מהיתר0 למי שתייה פט

 –שרד הפנים ומאתר מ
http://bonim.moin.gov.il/

Ptor0 
להודעה על הקמת התורן יש 
לצרף אישור מהנדס מבנים 

 המעיד על יציבות התורן0
הוספת אנטנה 

 למתקן שידור קיים
 : 11סעיף 

שידור קיים הוספת אנטנה למיתקן 
לבד בהיתר כדין פטורה מהיתר, וב

 שהתקיימו תנאים אלה:
ניתן אישור הממונה על הקרינה  20

לחוק הקרינה  2או  0לפי סעיף 
כי על אף הוספת האנטנה אין 

שינוי בטווח הבריאות לבריאות 
הציבור שנקבע למיתקן השידור 

 הקיים0 

התקנת האנטנה תיעשה בידי  10
 בעל רשיון לפי חוק הבזק0 

 

יש  אם נקבע עיצוב מיוחד לאותו מתקן שידור, 20
 להתאים את הרכיב החדש לעיצוב שעליו סוכם0 

ות כאמור לא יותרו באזורי מגורים ובסמיכות תוספ 10
 לגני ילדים ובתי ספר0 

תותר הוספת אנטנה לאותה חברה בלבד0 לא תותר  30
 תוספת אנטנה לחברה אחרת0 

נשלחה הודעה לרשות 
המקומית על הוספת הרכיב, 

יום ממועד הקמתו,  11תוך 
ד לכך0 את בטופס המיוע

הטופס ניתן למצוא ולהוריד 
מאתר האינטרנט של הועדה 

בכתובת 
www.rehovot.muni.il  

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

Ptor0 
להודעה על הוספת הרכיב יש 

ישור של המומחה על לצרף א
הקרינה כי ההוספה לא משנה 
את טווח הבטיחות לבריאות 
 הציבור שנקבע לאותו מתקן0

 

אנטנה על הוספת 
 עמוד חשמל

 :15סעיף 

, קיים חשמלהוספת אנטנה על עמוד 
לשימוש תפעול רשת החשמל בלבד 

מטר  .20באורך שאינו עולה על 
 פטורה מהיתר0 

  אין חובת דיווח0 

ידה תורן למד
 מטאורולוגית

 :16סעיף 

תורן למדידה מטאורולגית  הצבת
ובהו לא פטורה מהיתר, ובלבד שג

 מטר0 .2עלה על י

  אין חובת דיווח0 

תורן ומתקן ניטור 
 רעש

 :17סעיף 

הצבת תורן ומיתקן לניטור רעש  0א
בתוך מיתקן תשתית, ובלבד 

 מטרים0  2שגובהו לא יעלה על 

אם גובהו של התורן עולה על  
מטר, יש לשלוח הודעה  .30

לרשות המקומית על הקמתו 
יום ממועד ההקמה,  11תוך 

בטופס המיועד לכך0 את 
הטופס ניתן למצוא ולהוריד 
מאתר האינטרנט של הועדה 
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בכתובת 
www.rehovot.muni.il  

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

Ptor0 
בצרוף אישור מהנדס מבנים 
 בדבר עיגון התורן ויציבותו0 

 
 :18סעיף  אנטנה לחובבי רדיו

הצבת אנטנת תיל למיתקן של חובבי 
רדיו, או הצבת תורן לאנטנה אנכית 

 200למיתקן של חובבי רדיו לפי ת"י 
רה לעניין מבנה התורן ועיגונו פטו

מהיתר, ובלבד שהאנטנה האנכית 
והתורן מקיימים את כל התנאים 

אינו עולה על האלה: הגובה הכולל 
מטר מפני המישור עליו הוא  .00

, קוטר בסיס התורן לא עולה על מוצב
קוטר רום התורן לא עולה על ס"מ ו 1
 ס"מ, ובלבד שיתקיימו כל אלה: 1
למיתקן חובבי הרדיו היתר ניתן  20

לחוק  0ף סעי הקמה לפי
 הקרינה0

ניתן אישור הממונה על הקרינה  10
לחוק הקרינה ונקבע  0לפי סעיף 

בו כי טווח הבטיחות האופקי 
 מ'0 3-של המיתקן קטן מ

 

נשלחה הודעה לרשות  
המקומית על הקמת התורן 

יום ממועד הקמתו,  11תוך 
בטופס המיועד לכך0 את 

הטופס ניתן למצוא ולהוריד 
 מאתר האינטרנט של הועדה

בכתובת 
www.rehovot.muni.il  

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

Ptor0 
ההודעה נשלחה גם למשרד 

 טחון;יהב
להודעה צורפו המסמכים 

הבאים: עותק מאישור 
עותק  הממונה על הקרינה,

של היתר הקמת המתקן לפי 
חוק הקרינה, רשיון תחנת 
קשר חובב רדיו, ואם גובה 

 –מטר  .30האנטנה עולה על 
אישור מהנדס מבנים בדבר 

 יציבותה0
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 ______________________________חתימת יו"ר הוועדה:                                                    ______________________חתימת מהנדס הוועדה:
 
 

 ________________________________________תאריך:                                                  __________________________________ תאריך:
 

 :19סעיף  הריסה ופירוק
הריסתו או פירוקו של מבנה  0א

הפטור מהיתר לפי תקנות אלה 
וכן הריסה או פירוק של מבנה 

וק המסומן להריסה או לפיר
 102לצורך עבודות מכוח סעיף 

  )ד( לחוק הפטורים מהיתר0 

יש לשלוח הודעה על ביצוע  הנחיה זו לא תחול על מבנים שנקבעו כמבנים לשימור0 
עבודות ההריסה והפירוק 

יום  11לרשות המקומית תוך 
ממועד ביצוע העבודות, 

בטופס המיועד לכך0 את 
הטופס ניתן למצוא ולהוריד 

של הועדה  מאתר האינטרנט
בכתובת 

www.rehovot.muni.il   
 –ומאתר משרד הפנים 

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

Ptor0 
יש לצרף להודעה אישור על 
פינוי הפסולת לאתר פסולת 

 מוכר0
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