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לכלבהתאםהעבודותאתלבצעמהחובהפוטרלאמהיתרפטור1.1

ובהוראות,השטחעלהחלותבתכניות,בתקנות,בחוקשנקבעוההוראות

ביצועלשםהיתרלבקשמהצורךרקהואהפטור.זהבמסמךשנקבעו

.הללוהעבודות

תקנותאתלקרואנדרשמהיתרהפטורותעבודותלבצעשמתכווןמי1.2

להיעזרניתן.זועבודהעלהחלות2019ט"התשעוכפריםעריםתכנון

www.ariel.muni.il:הועדהשלהאינטרנטבאתרגם

לדווחיש,דיווחחובתחלהעליהןמהיתרהפטוריםומבניםהעבודותעל1.3

:  בטופס המיועד לכך בכתובת, לוועדה המקומית על בנייתה

https://www.ariel.muni.il/486/

לגביהםזכותבעלאובמקרקעיןזכותבעלבידייבוצעוהעבודות1.4

.העבודותביצועהמאפשרת

מתקן/במבנהשמשתמשמיאתמסכנותלאשהעבודותלוודאיש1.5

פטורהעבודהביצוע.בסביבהשנמצאמיואת,בפטורשנבנה

החוקבפנימלאהמאחריותהעבודהמבצעאתפוטראינומהיתר

.מעשיולגבי

.אין פטור מהיתר–מתחם או בנין לשימור , אתר, במגרש1.6

תקןכלי"עפיתבצעומהיתרהפטוריםמבנהאועבודהכל1.7

.שבתוקף

:מהיתרפטורותלעבודותעיצובהנחיות
מהיתרפטורותעבודותלביצועכללייםתנאים\\\1

https://www.ariel.muni.il/486/
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:מהיתרפטורותלעבודותעיצובהנחיות
בתקנות'אסימן-ושעריםגדרות\\\2

.בתקנות5סעיף –גדר וקיר תומך 2.1

כי לא יידרש היתר לגדר וקיר תומך אם  , בין היתר, התקנות קובעות

:  הם עונים על הדרישות הבאות

,הגדרצדיבשניהקרקעמפני'מ1.5עליעלהלאגדרשלגובהה.1

.'מ1.0עליעלהלאתמךקירשלוגובהו

ציבורילשטחאו,לרחובהפונההבנייןבחזיתתותרלאהקמתם.2

.(וכדומהשביל,דרך,פארק)פתוח

הקיראוהגדרהקמתבשלגבהיםהפרשינוצרובהםבמקרים.3

יהיההואואףהגדרמעלפתרוןיותקןבטיחותיפתרוןהמחייבים

.מהיתרפטור

בזרימתאוקיימותבתשתיותתפגעלאהגדרשהקמתלוודאיש.4

.הניקוז

מעברתמנעלאהחופיתהסביבהבתחוםהגדראוהקירהקמת.5

.לציבורחופשי

.4273'מסישראלילתקןלהתאימהיש-פלדהגדרלגבי.6

אם אין בתכנית החלה על השטח הנחיות מפורטות לגבי חומרי הגמר יש  . 7

:לבנות את הגדר לפי

:מהגדר2/3מסד בגובה .  8

או בחיפוי אבן טבעית  , יבנה מבלוקים או בטון בחיפוי טיח אקרילי עמיד

בראש  הגדר הבנויה  . בגוון בהיר, בהנחה אופקית–או מלאכותית נסורה

בעובי  , מחומר מסוג הגדר( שורה מסיימת של הגדר" )קופינג"יש להניח 

.מ"ס2.5שלא יפחת מ

:מהגדר1/3מעקה בגובה . 9

צבועה בתנור   ועמידה      ) יבנה מחומרים קלים כגון מתכת או אלומיניום -

.  בגוון בהיר( בפני חלודה

.משרבייה בגוונים בהירים-

(.בהתאמה-מעקה : מסד)1:2יחס בין מסד למעקה עליון . 10
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:מהיתרפטורותלעבודותעיצובהנחיות

בתקנות'אסימן-ושעריםגדרות\\\2

"עיצוביתשפה"ישכברשםגובליםשכניםאורחוב,שכונה,ברובע.10

אתלהתאיםיש,הגדרועיצובגווןהגמרלחומריהקשורבכל,לגדרות

."העיצוביתשפה"לאותההגדר

.איסכוריתלרבות,עיבודצורתבכל,פחגדרותבנייתתותרלא.11

:בניהאתרסביבזמניותגדרות.12

מכופףפחמלוחות,לפחות'מ2בגובהאטומהתהיההבטיחותגדר

.(לקרקעניצבכשהכיפוףהלוחותהצבת,אסכוריתע"ש)

בסוףלפירוקוהתחייבותהאתרושילוטגידורתוכניתלהגישיש

.הביצועתקופת

.הגדרצידימשניחיפוילבצעישמגרשיםבין.13

המחייביםגבהיםהפרשינוצרוהקיראוהגדרהקמתובשלהיה.14

,והבניההתכנוןלתקנותהשניהבתוספת2.1בפרטכאמורמעקה

יבוצעהמעקה:אלהבתקנותכאמורמעקההקיראוהגדרמעליותקן

.בהירבגווןלמיניהןממתכות

עלגובההיעלהלא,מגרשבגבולשלאגדרמבוקשתבהםבמקרים.15

יהיהעליוןשליש.קלהתהיההגדר.הגובליםהפיתוחמפני'מ1.5

לגדרעדיפות.וגובההאורכהלכלשווהביחסאטום70%עד

.צמחית

בתקנות6סעיף -גדר המוקמת בידי רשות מקומית 2.2

כי לא יידרש היתר לגדר המוקמת ביד, בין היתר, התקנות קובעות

:רשות מקומית אם היא עונה על הדרישות הבאות

י הרשות המקומית בשטח למבנה ציבור או שטח ציבורי    "היא תוקם ע. 1

. מפני הקרקע בשני צדי הגדר' מ2.5וגובהה לא יעלה על , אחר

,   גם על גדר זאת יחולו ההוראות בדבר הימנעות מפגיעה בתשתיות. 2

הצורך לקבל את אישור הוועדה לשמירה על הסביבה החופית אם הגדר   

י  "י ת"וחובת הבניה עפ, מקו חוף הים' מ300-מוקמת במרחק קטן מ

לגדרות פלדה4273
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:מהיתרפטורותלעבודותעיצובהנחיות

בתקנות'אסימן-ושעריםגדרות\\\2

בתקנות7סעיף –גידור מתקן תשתית 2.3

כי לא יידרש היתר לגדר בשטח חקלאי אם היא  , בין היתר, התקנות קובעות

ממוקמת על ידי גוף שהוסמך מכוח הדין או תחיקת הביטחון וניתן לה אישור  

רשות מקומית ותאגיד  , האזרחיבמינהלמפורש מטעם ראש תחום תשתית 

בבעלות של הרשות המקומית שעיסוקו בפיתוח מבנים ותשתיות ואם עונה על  

:  הדרישות הבאות

וגובהה,4273'מסישראליתקןבדרישותתעמודתשתיתלמתקןהיקפיתגדר.1

גדרשלגובהה;הגדרצדימשני,הקרקעפנימעל'מ3.0עליעלהלא

.'מ3.0עליעלהלאתשתיתבמתקןפנימית

לאאבל,קליםמחומריםאותהלבנותניתן,דרךבתחוםנבניתהגדראם.2

.אטומה

עלהמקומיתלוועדהלדווחיש,תשתיתבמתקןגדרבנייתלאחריום45תוך3.

/https://www.ariel.muni.il/486:בכתובתלכךהמיועדבטופס,בנייתה

,בתקנות8סעיף –גדר בגן לאומי או שמורת טבע 2.4

כי לא יידרש היתר לגדר בגן לאומי או שמורת  , בין היתר, התקנות קובעות

:  טבע אם היא עונה על הדרישות הבאות

שלאובגובה,בלבדקליםמחומרים,הטבעשמורותט"קמי"עתוקםהיא.1

;'מ1.5עליעלה

;חייםבעלישלומרעהאקלום,בטיחות,בטחוןלצרכיתשמשהיא.2

.זריםח"בעכניסתומניעתח"בעוהחזקת

https://www.ariel.muni.il/486/
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:מהיתרפטורותלעבודותעיצובהנחיות

בתקנות'אסימן-ושעריםגדרות\\\2

בתקנות9סעיף –או מחסום כניסה לחניה , שער2.5

כי לא יידרש היתר לבניית שער או  , בין היתר, התקנות קובעות

הקמת מחסום בכניסה לחניה אם הם עונים על כל הדרישות  

:  הבאות

חלק900תקןלפימוסמךחשמלאיי"עיותקןחשמלימחסום.1

21.03.

החוצהממנויבלטוולא,המגרשבתחוםייבנוהשעראוהמחסום.2

;פתוחיםהםכאשרגם

.החניהדרךאוהכניסהשביללרוחביותקנוהם.3

שעררקייבנה,דיוריחידות1-2רקבומותרתאשרלמגוריםמגרשבכל..4

.דיוריחידתהמשרתתחצרלכל1חניהושער,1כניסה

הואאםאלא,רוויהבבניהלמגוריםבמגרשלחניהלכניסהשערלבנותאין.5

.מגרשבאותוהדייריםלכלכניסהמאפשר

נקבעובאם,רגלהולכיכניסתאולחנייהכניסהשערמיקוםאתלשנותאין.6

.בהיתראובינויבתכנית

קליםמחומריםיהיורגלהולכיכניסתאו/ולחניהכניסהלשערהגמרחומרי.7

בניהמשולבתאו,קליםמחומריםבנויהבאםהגדרגמרלחומריזהים

.2.1.1בסעיףכמפורטקליםוחומרים

גובהעלאו'מ.1.8עליעלהלארגלהולכיכניסתאולחנייההכניסהשערגובה.8

.הגבלתהמדרכהמפני(מבניהםהנמוך)הקיימתהגדר

שערפתיחתלבצעיהיהניתןולאהמגרשתחוםלתוךתהיההשערפתיחת.9

.המגרשתחומיבתוךהיאאףתהיהמסילותהתקנת.ציבורישטחבתחום

חלקיתאומלאהחסימהתיווצרשלאכךתיעשהשעראומחסוםהצבת.10

.רכבכלילתנועתאו/ורגללהולכימעברזכותקיימתבהםלשטחים

.לבןאושמנת,אפור,שחור:יהיווהמחסוםהשערגוון.11
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:מהיתרפטורותלעבודותעיצובהנחיות

בתקנות'בסימן–וסככותגגונים\\\3

בתקנות10סעיף –גגונים וסוככים 3.1

וסככות אם הם עונים  , כי לא יידרש היתר לגגונים, בין היתר, התקנות קובעות

:  על הדרישות הבאות

מקירמטר2.0-מיותרלאובולטיםלמבנהלפחותהפאותבאחתמחובריםהם.1

.קליםמחומריםובנוייםצמודיםהםאליוהמבנה

.מ"ס50מאשריותרמהקיריבלוטלא,המקופלבמצבו,(מרקיזה)מתקפלסוכך.2

.אריגפרושוביניהםמעמודיםבנויהתהיה(אריגבאמצעותקירוי)צלסככת.3

עליעלהלאהקירויאריגומשקל,מטר5.0עדיהיההעמודים2כלביןהמרחק

.מטר3.0עליעלהלאהקירויגובה.רבועמטר/ג"ק3.5

.צבעוניתסככהתותרלא,כיתובללא(שמנת/'בזגוון)בהיריהיההסככהגוון.4

לדווחיש,ר"מ20עלעולההסוכךאוהצלסככת,הגגוןשלשטחואם.5

לכךהמיועדבטופסהעבודהמבצועיום45תוךבנייתהעלהמקומיתלוועדה

/https://www.ariel.muni.il/486:בכתובת

,  במקרה זה יש לצרף להודעה אישור של מהנדס מבנים המעיד כי הגגון

מתקפלסוכך.ואין חשש שהם יפלו, סככת הצל או הסוכך מעוגנים כראוי למבנה

https://www.ariel.muni.il/486/
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:מהיתרפטורותלעבודותעיצובהנחיות

בתקנות'בסימן–וסככותגגונים\\\3

בתקנות10סעיף –גגונים וסוככים -המשך 3.1

בתכניות הקיימות במרחב התכנון של אריאל אשר כוללות הוראות 

130/6' תכנית מס: העוסקות בבניית גגונים וסוככים

.יש לקרוא את הוראותיה ולפעול על פיה( גגונים ופרגולות, לסככת חניה)

:לחניהסככות

הוראותעםתכניותקימותבהםאזוריםלמעט)מגוריםאזוריבכל

פרטילרכבחניהסככתבנייתתותר,(חניהסככותלענייןמפורטות

:שלהלןההנחיותי"עפהמגרשבתחום

.חזיתותסגירתתותרולא(בלבדקירוי)פתוחהתהיההסככה.1

מעליעלהלא-קרקעבקומתהבניהבזכויותשיחשב,הסככהשטח.2

.מטר20–'אובקומהמטר30

.נטומטר2.30מעליעלהלא,הסככהשלהמרביהגובה.3

אתלהצמידויותרהמגרששלהצדדילגבולבצמודתמוקםהסככה.4

.המגרששלהקדמילגבולרוחבה

בקונטורלקייםמעברסככותוהקמתחניהקירוייותרולארוויהבבניה.5

.הקומה

.שמנתאובהיראפוריהיההמרקיזותגוון.6

:מתקפלותמרקיזות

יותקנומקורותשאינןשמשמרפסותיתוכננובהםרוויםמגוריםבבנייני.א

.הקיראלומתגלגלתמתקפלתתהיההמרקיזה.להצללהמרקיזות

יהיהוהכיסוינפתחותזרועותידיעלמתקפלממתקןעשויותתהינההמרקיזות.ב

ידיעלהמרקיזהסגירתיאפשרהמתקן.המרפסותלכלאחידבדמדוגמת

.מזעריגליללתוךהכיסויבדגלגול

:גגונים

.הגגוןמגןהואשעליההכניסהמרוחבכפלייםעליעלהלאגגוןשלרוחבו.1

.המגוריםלדירתהשייכתגגמרפסתבתחוםשייבנהיכולהגגון.2

.רעפיםחיפויעםגגוןיתאפשר–רעפיםגגבעלבמבנה.3

גגון
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:מהיתרפטורותלעבודותעיצובהנחיות

בתקנות'בסימן–וסככותגגונים\\\3

בתקנות11סעיף –( פרגולה)מצללה 3.2

כי לא יידרש היתר לבניית מצללה אם היא עונה  , בין היתר, התקנות קובעות

:  על הדרישות הבאות

ומשטח ההצללה שלה איננו  , י עמודים בלבד"נתמכת ע, היא ללא קירות. 1

המרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן  . אטום

.  משטחו40%ומהווים לפחות , שווה

מרוחב המרווח שנקבע  40%עד , מעבר לקו בנייןהמצללהניתן לבנות את .2

(.השטח שבין גבול המגרש לקווי הבניין–מרווח )

שאין עליו  )מהשטח הפנוי 10%או , ר"מ30לא עולה על המצללהשטח .3

.ר"מ20ובגג עד ; הגדול מבין השניים, של החצר( בניה

בהיתר או  , אלא אם כן  נקבעה הוראה בתוכנית, היא תוקם על גג המבנה.4

ניתן יהיה להקים אותה ללא  , בהנחיות אלה שניתן לבנות מצללה במקום אחר

.היתר ובכל מקרה בהתאם להנחיות המרחביות התואמות את סוג המבנה

, המצללהיום מביצוע העבודה יש לדווח לוועדה המקומית על בניית 45תוך .5

/https://www.ariel.muni.il/486: בטופס המיועד לכך בכתובת

מעוגנת  המצללהיש לצרף להודעה אישור של מהנדס מבנים המעיד כי . 6

.ואין חשש שתתמוטט, היטב לקרקע או למבנה

.נטויאומשופעולאבלבדמישורייהאההצללהמשטחתקרת.7

ומרפסתמקורהלאמרפסת,מבנהגג,הקרקעגביעלמצללהגובה.8

.המצללהמבוקשתבההקומהגובהעליעלהלאגג

.בלבדמתכתאועץיהיהההצללהמשטחתקרתגמרחומרי.9

בגווניםבהיריםצבעיםצבועהתהיהמקורותלאבמרפסותמצללה.10

.המבנהצבעיאתהתואמים

פרגולה

https://www.ariel.muni.il/486/
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בתקנות11סעיף –( פרגולה)מצללה 3.2

:  קרקעצמודתבבניה 

אפור,שמנת,לבןבגווןבלבדאלומיניום/ומתכתעץיהיולפרגולותגמרחומרי

.טבעיאובהיר

:רוויהבבניהמצללה

.האחדבצדהלפחותלמבנהמחוברתתהיההמצללה.1

.המעקהמקובנסיגהמטר1יהיהלמצללהבניןקו.2

.שיפועיםללא,ישראופקימשטחתהווהמצללה.3

,עמודיםעלתמיכה:הבאיםמהאופניםבאחדתעשההמצללהתמיכתאופן.4

.לקירקונזוליעיגוןאוהמצללהמעלמוטותאובכבלתלויה

אחידפרטלבחוריש,בהירבגווןאלומיניוםאוברזליהיוהמצללהחומרי.5

.מרכיביוכלשלאחידותעלישמורהפרט.הבנייןלכל

.הקירויבאלמנטיעץלשלבניתן.6

המוצמדתגגמרפסתהמהוויםגגותעלרקתתאפשרמצללההתקנת.7

.מגוריםלדירת

פרגולה בבניה צמודת קרקע

פרגולה בבניה רוויה
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:סככת צל

.שטח סככת צל לא יבוא במניין זכויות הבניה. 1

הקמת סככת צל תתאפשר רק בדירה צמודת קרקע או בדירת גן    . 2

מגבול  ' מ2-במרחק שלא יפחת מ-ר"מ25בשטח שלא יעלה על 

.'עמודים וכו, כבלים; מגרש ובכך כלולים כל האלמנטים כגון

. ניתן להקים סככת צל בעורף המגרש בלבד. 3

לא ניתן לפרוס סככת צל בשטח המגרש הפונה לרחוב או לשטח  . 4

.ציבורי פתוח

בשטחים פרטיים המיוחדים למגורים צבע סככת הצל יהיה בגווני     . 5

.  קרם/ אפור

יש להציג פתרון לכל  , ככל שלא נדרש עיגון קונסטרוקטיבי למבנה

הרשת תהיה בגוון בהיר לא תבלוט ממישור החזית  -.  קומה בנפרד

.ולא תמנע גישה למערכות המבנה

-סוכך מתקפל בבתי עסק הפונים לרחוב3.3

בכפוף להנחיות מרחביות פרטניות למסחר

.המתקיןהעסקביתובאחריותהמבנהמחזיתניפרדבלתיחלקהואהסוכך.1

.המבנהשלהכלליתבחזותיפגעאומטרדיהווהלאהסגורבמצבוהסוכך.2

.הסמוכיםהסוככיםעםרצףושמירתליצירתלדאוגיש.3

לנושאהתייחסותתחויבמסחרהמשלביםחדשיםבבנייניםסוכךהתקנת.4

.המלאלהיתרבהגשה

.מחוברהואאליההמסחריתהחזיתרוחבעליעלהלאהסוכךרוחב.5

יעלהלאהתחתוןהווילוןוגובה'מ2.2מנמוךיהיהלאהסוכךתחתיתגובה.6

.מ"ס30על

תפגעאותסתירולאהמבנהבחזיתהבניהבפרטיתתחשבהסוכךהתקנת.7

.'וכובתיםמספרי,תאורה,שילוט,בפתחים

באישורהסוכךבקצהוילון/השובלגביעלרקיותרהסוכךעלוכיתובשילוט.8

שילוטוועדת

.מביניהםהקטן-המדרכהמרוחבשלישאו'מ2-מיותריבלוטלאהסוכך.9

העסקבעליבאחריותוניקיונושלמותו,ותחזוקתוהסוכךשלההתקנהאחריות.10

רשת צל
רשת הגנה מפני יונים
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בתקנות12סעיף –פרטי עזר 4.1

כי לא יידרש היתר לבנייה או התקנה של פרטי  , בין היתר, התקנות קובעות

מתקן חנייה  , צופר אזעקה , מצלמות אבטחה, כגון גופי תאורה, עזר

:לאופניים ורכיבים דומים אם הם עונים על הדרישות הבאות

.בניהשטחתוספתמשוםבואין.1

;(נושאעמודמותראבל)התקנתםלשםמבנהבבנייתצורךאין.2

עלעולהלאפריטכלשלמשקלו,מבנהשלקירותאוגגעלמותקניםהםאם.3

;ג"ק50

נדרש–מטר6.0עלעולהלאגובהו–תאורהעמודהואהפריטאם.4

.העירייהשלע"שפאגףאישור

.העירמהנדסעםלהיוועץיש,דלעילברשימהשאיננועזרפרטהקמתטרם.5

תאורהעמודי-הגדראו/והמבנהלקירבצמודתותקןמגוריםבמגרשיתאורה.6

הגובלתהמדרכהמקומטר2.2גובהעליעלולאהגדרגובהמעלהבולטים

למגרשתופנהלאמקרהובכלהמגרשלשטחתופנהשהתאורהובתנאי

.השכן

מצלמת אבטחה

בתקנות13סעיף –שילוט  4.2

כי לא יידרש היתר להצבת שלט אם היא , בין היתר, התקנות קובעות

:עונה על הדרישות הבאות

.ג"ק20עלעולהלאומשקלו,רבועמטר1.2עלעולהלאשטחו.1

קיבלואשר1'מסבסעיףמהנקבעגדולותמידותיואשרשלטהקמת.2

מתקןעלבנוישאינוומלבדמהיתרפטורהעירוניעזרחוקמכוחרישיון

.עצמאי

.המגרשעלהחלותהמרחביותההנחיותאתתואםהשילוט.3

לעייןיש–העירוניהעזרלחוקבהתאםרישיוןטעוןושילוטפרסום.4

בהתאםלביצועהמפורטותההנחיותאתהמגדירותהמרחביותבהנחיות

.המבוקשהקרקעלשימוש

.חשמליחיבורהדורשכזהאואלקטרונישילוטעלחלהפטוראין.5

המרחביותבהנחיותלעייןיש–בניהבאתרשלטיםהצבת.6

.הביצועלתקופתהמפורטותההנחיותאתהמגדירות
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בתקנות14סעיף –מתקן לאצירת אשפה  4.3

כי לא יידרש היתר להצבה והתקנה של פח , בין היתר, התקנות קובעות

.  ליטר50לאצירת אשפה אם הוא בנפח שאינו עולה על 

ובכלע"שפמחלקתבתאוםאו/והפיתוחלתכניתבהתאםיוצבוהפחים

.המגרשבתחוםמקרה

.עירוניעזרלחוקבהתאםיוצבואשפהפחי.2

.בהירבגווןצבועעמידמחומרדלתעםבנישהיוצבהמתקן.3

.הגדרגובהעליעלולאוהדלתהמתקן.4

.קיימיםגמרלחומריבהתאמהתהיההנישהחזיתגמר.5

.המגרשבתחוםיוצבהמתקן.6

.הפרטיתהחלקהבתחוםיהיואליווהגישההמתקן.7

סוגרכולל,מתכתבשערסגורהתהייהאשפהלפחינישה,מקרהבכל.8

.רחיץקרמיקה/טיחבגמריחופההנישהופנים

בתקנות15סעיף –מכונה לאיסוף מכלי משקה 4.4

כי לא יידרש היתר להתקנת מכונה לאיסוף  , בין היתר, התקנות קובעות

ואינה  , בחזית הפונה אל מחוץ לבניין, מכלי משקה  בקיר חיצוני של בניין

.מ"ס10-חורגת מקו הבניין יותר מ

.בלבדמסחרילאזורמיועדזהפטור.1

.הקדמיבגדרנישותבתוךאובחצר,המגרשבתוךיוצבוהמתקנים.2

בתקנות16סעיף –סורגים  4.5

כי לא יידרש היתר להתקנת סורגים  , בין היתר, התקנות קובעות

:העומדים בתנאים הבאים

ויש לוודא כי לפחות , 1635' הם תואמים את התקן הישראלי מס1.

,  באחד החלונות בכל דירה יותקנו סורגים המיועדים לפתח מילוט

;כמוגדר בתקן

,  יש לדווח לוועדה המקומית ולרשות הכבאות על התקנת הסורגים2.

:  בטופס המיועד לכך בכתובת, יום לאחר התקנתם45תוך 

https://www.ariel.muni.il/486/

יש לעיין בהנחיות המרחביות התואמות    –הנחיות עיצוב לסורגים 3.

.  לשימוש הקרקע המבוקש

סורגים

https://www.ariel.muni.il/486/
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בתקנות17סעיף –דוד שמש וקולטים , דוד מים4.6

,ליטר220-מגדולאינוהמיםדודנפח,הגגעלמותקניםהםאם

להתקיןשניתןבמפורשנקבעיוצבועליוהבנייןשלהבניהובהיתר

והקולט,הגגחללבתוךיוסתרהדוד–משופעהגגאם;הגגעלאותם

;שניתןככל,השיפועלפניבצמודיותקן

ויסותבעליחשמלייםמחממים:1חלק,69'מסישראליתקןלפידוד.2

,ליטר220עלעולהלאהדודשנפחובלבד,תרמיובידודתרמוסטטי

.מוסתרבמקוםאולהיתרבהתאםמותקןוהוא

,שטוחגגעלוקולטדודלהצבתספציפימיקוםבהיתרנקבעלאאם.3

.האפשרככל,הגגבמרכזאו,לגגהיציאהלפירצמודאותםלמקםיש

'מ1.5-מיפחתשלאובמרחקהגגמפלסלפניצמודיותקנוהרכיבים

ישויידרשבמידה.הרחובמחזיתיראולאמקרהובכל.הגגממעקה

.דקורטיביאלומיניוםעשוימסתורלהתקין

אותםלראותשניתןבצורהוקולטיםדודיםיוצבולא–מקרהבכל.4

.הרחובממפלס

לא.בלבדהראשיהמבנהגביעלוקולטיםשמשדודהצבתתותר.5

.וכדומהניידיםמבנים,עזרמבניעלוקולטיםדוודיםהצבתתותר
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בתקנות18סעיף –מזגן ומערכות מיזוג וטיהור 4.7

כי לא יידרש היתר להתקנת מזגנים ומערכות  , בין היתר, התקנות קובעות

:מיזוג וטיהור אוויר העומדים בתנאים הבאים

התקנת מערכות מיזוג  –כלומר )60,000BTUתפוקתם אינה עולה על .  1

(.טעונה היתר, או משרדיות, תעשייתיות

,(רעשמניעת)מפגעיםלמניעתבתקנותשנקבעובדרישותעומדתהמערכת.2

.1992–ג"התשנ

אתלמקםישהיכןהמבנהשלהבנייהבהיתרנקבעאם.3

המערכת–נקבעלאאם.שםרקאותםלמקםיש,מעבים/מערכות/המזגנים

בלתיזהאם;הבנייןגגעלאו,הכביסהמסתורי"עמוסתרבמקוםתותקן

.הראשילרחובפונהשאינו,החיצוניבקירלהתקיןניתן–אפשרי

.5חלק994'מסישראליתקןלפיתבוצעד"במממזגןהתקנת.4

י"תלפיתבוצעד"בממאוירטיהורמערכתאואוירמיזוגמערכתהתקנת.5

.1חלק4570

מיוחדיםפרופיליםבתוךלהצניעישומהםלמזגניםהמובילההצנרתאת.6

.בלבדואנכייםאופקייםבקווים,להסתרה

לכךהמיועדיםהמסתוריםבתוךיותקנומזגנים.7

י"עאותםולהסתירלקרקעהניתןככלקרובאותםלהתקיןישפרטייםבבתים.8

לחזיתלאמקרהובכל,הבנייןשלהגמרלחומריהמותאםמסתוראוגינון

.הרחוב

.לרחובהפונותהמבנהשלראשיותחזיתותג"עמזגניםהתקנתתותרלא.9

יהיולאוהחשמלהניקוזהגזצינורותחיצוניקירעלהמערכתתותקןכאשר.10

גמרפיעלתיקוןויבוצעהמבנהקירותאליוכנסואלאהחזיתעלגלויים

במובילותוסווההצנרתתאוגדואבןפסיפסבחזיתומדוברבמידה.החזית

.(בלבדואופקייםאנכייםבקוויםההתקנה)הקירבגווןוצבועפחעשויקשיח

בתקנות19סעיף –החלפת רכיבים בבניין  4.8

רכיביםלהחלפתהיתריידרשלאכי,היתרבין,קובעותהתקנות

כבלי,חשמלכבלי,מיםצנרת,חלונות,רעפים,צבעכגוןבבניין

עומדתההחלפהאם,פשוטמבנהבחזיתותאבןחיפוי,תקשורת

:הבאיםבתנאים

יותקן,שהוחלףלרכיבזהותוגווןמידותבעלהואהחדשהרכיב.1

אבןחיפויבהחלפתשמדוברוככל,שהוחלףהרכיבשלבמיקומו

.מבנהשל

אובהיתר('וכוצורה,גודל,חומר)הרכיבלגביהנחיותנקבעואם.2

.הללובהנחיותלעמודיש–בתכנית

הצורה,לגווןבהתאםתיעשהרכיבהחלפת-פטוררכיבהחלפת.3

.בניהבהיתרחייבשינויכל-הקודםהרכיבעשויהיהמהםוהחומר

.לישןהזההחדשברכיבתעשהרכיבהחלפת.4

בהיתרמחויבאופיואוהמבנהיציבות,תשתיתבמערכותשינויכל.5

.חדש

היתרהוצאתמחייבתאסבסטהעשוירכיבהחלפת,האמוראףעל.6

!בניה

מזגן במסתור
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בתקנות 20סעיף –החלפת מיכל גז נייח תת קרקעי 4.9

מחליפיםכאשרהיתריידרשלאכי,היתרבין,קובעותהתקנות

צובר/במיכל,בהיתרשאושרקרקעיתתקייםגזצובר/מיכל

:הבאיםבתנאיםוזאת,(ספקמחליפיםכאשר–לדוגמה)אחר

וגודלומיכל/הצוברמיקום;טון10עדבגודלהואמיכל/הצובר.1

.158י"תולפי;המקוריההיתרי"עפהשתנולא

אתהתואםמ"גפלעבודתרישיוןלושישמיי"עמבוצעתהעבודה.2

רישוי)(ורישויבטיחות)הגזלתקנותבהתאם,העבודהסוג

;2006–ו"התשס,(מ"גפבעבודותהעוסקים

ויתקבל,עבודהמפקחבליוויתבוצעמיכל/הצוברהחלפת.3

;אישורו

,הצוברהחלפתעלהכבאותולרשותהמקומיתלוועדהלדווחיש.4

:בכתובתלכךהמיועדבטופס,התקנתםלאחריום45תוך

https://www.ariel.muni.il/486/

צובר גז מוטמן

.העבודהמפקחשלאישורואתלטופסלצרףיש.5

לא יותר שינוי במיקום הצנרת במסגרת החלפת עבודות החלפת

צובר גז תת קרקעי כאמור

https://www.ariel.muni.il/486/
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:מהיתרפטורותלעבודותעיצובהנחיות

בתקנות'דסימן–טכנייםמבנים\\\5

בתקנות22-ו21סעיף –מבנים טכניים 5.1

שאיננו  )כי לא יידרש היתר לבניית מבנה טכני , בין היתר, התקנות קובעות

הגוון יהיה  , גמר וחומרי בניה  יהיו עמידים( מיועד לשהות של בני אדם

:בתנאים הבאים. והם יוצנעו כלפי הרחוב, בהיר

אוירלניטורטכניממבנהחוץ)הנדסייםלמתקניםהמיועדבשטחנבנההוא

;(אחריםבשטחיםגםלבנותשניתן,קטודיתלהגנהטכניומבנה

שםבמקוםאוירלניטורטכניממבנהחוץ)ר"מ6.0עליעלהלאשטחו.2

7.5עליעלהלאששטחו,2008-ח"התשס,נקיאוירחוקלפיניטורנדרש

.מטר3.0עליעלהלאוגובהו;(ר"מ

.העבודהלביצועהאזרחיבמינהלהסביבהאיכותט"קמאישורלהביאיש.3

,הבנייהלאחריום45תוך,המבנהבנייתעלהמקומיתלוועדהלדווחיש.4

/https://www.ariel.muni.il/486:בכתובתלכךהמיועדבטופס

.להודעהיצורףהוא,הקרינהחוקלפיבאישורצורךישאם.5

מתקןשלהגמרבחומריהמשתלבבגווןאובהירבגווןיהיההטכניהמבנה.6

.הראשיהמתקןפ"עקשיחבחיפוייחופההצורךובמידת,התשתית

.הרחובכלפיויוצנע,בלבדהבנייןקוויבתחוםיהיההטכניהמבנה.7

החשמלאספקתולהגדלתלהשנאההמיועדזמניטכנימבנההקמת.8

אספקתתשתיתלמתקןשמיועדובשטחיום90עלעולהשאינהלתקופה

.חשמל

בתקנות24סעיף –וולטאימתקן פוטו 5.2

כי לא יידרש היתר לבניית מתקן פוטו  , בין היתר, התקנות קובעות

:בתנאים הבאים( מערכת לייצור חשמל מאנרגיה סולארית)וולטאי

.2548'מסישראלילתקןבהתאםההתקנה.1

.למבנהו"ק50עלעולהאינוהמתקןהספק.2

גגבעלהואהמבנהאם.כדיןשהוקםמבנהגגעליוקםהמתקן.3

–משופעגגבעלואם,הגגממעקהיבלוטלאהמתקן–שטוח

.הגגלשיפועבצמודשניתןככלייבנההמתקן

עלהנדרשאחרמתקןלכלמבנהאותוגגעלמקוםשנותרלוודאיש.4

לצריכהמיםלחימוםסולארילמתקן:לדוגמה)והתקנותהחוקפי

;(ביתית

.הרחובכלפימסתורלהצבתלדאוגישגגמעקהקייםולאבמידה.5

.בהירבגווןאלומיניוםכדוגמתקלמחומריהיההמסתור

לאחריום45תוך,המבנהבנייתעלהמקומיתלוועדהלדווחיש.6

מאתרולהורידלמצואניתןהטופסאת.לכךהמיועדבטופסהבנייה

WWW.ARIEL.MUNI.IL:הועדהשלהאינטרנט

שנקבעולתנאיםמוסמךחשמלמהנדסשלאישורלהודעהלצרףיש.7

במשקלולשאתהגגשליכולתובדברמבניםמהנדסשלואישור,כאן

.יציבהמתקןוכי,המתקןשל

.הכבאותלרשותגםוולטאיפוטומתקןהקמתעללדווחיש.8

https://www.ariel.muni.il/486/
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:מהיתרפטורותלעבודותעיצובהנחיות

בתקנות'דסימן–טכנייםמבנים\\\5

בתקנות24סעיף –וולטאימתקן פוטו –המשך 5.2

.תיקנימעקהקייםלאבהםשטוחיםבגגותיחוללאהפטור.9

:רוויהבבניהמבנהגגעלפוטוולטאימתקןהתקנתשלבמקרה.10

למתקניםגישהלצורךשטחלהקצותיש–תעשייתי/מסחרי/ציבורי/משותף

.הבנייןדייריאתהמשרתיםמשותפים

.הרחובמחזיתיוסתרוהמתקנים.11

מלאודיווחבהיתרמחויביםלעיללאמורמעברוולטאים-פוטותאיםהתקנת.12

כלוהצגתאשכיבוי,הרישוימחלקתאישורולאחרהעבודהביצועלפני

.הנדרשיםהטפסים

השוהיםאתמסנווריםהםאםוולטאים-פוטומתקניםהתקנתתותרלא.13

להתקיןשמתכווןמיכימומלץ.סמוכיםבשטחיםאוסמוכיםבמבנים

לוודאכדיהתכנוןבתחוםמקצועבעליעםיתייעץוולטאים-פוטומתקנים

.זהבתנאיעמידה

.הגגצידימכללפחותמ"ס40-שלמרחקלהשאיריש.14

.שירותאנשילמעברהפנליםביןמרחקלהותיריש.15

שימושעלחברה/המתכנןתצהירלצרףישהמקומיתלוועדהבדיווח.16

.סינוורהמונעיםבפנלים
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:מהיתרפטורותלעבודותעיצובהנחיות

בתקנות'הסימן–לשומרומבנהמחסן\\\6

בתקנות25סעיף –מחסן 6.1

בתקנות הקיימות במרחב התכנון אשר כוללות התייחסות לבניית מחסן  

.  פיה-יש לקרוא הוראותיה ולפעול על,130/5' מסתוכנית

אם הוא עומד בתנאים  , לא יידרש היתר להקמת מחסןכי,קובעותתקנות אלו 

:הבאים

.מסחר/מלאכה/התעשייהבאזורימחסניםבפטורלהקיםניתןלא.1

.דיוריחידתלכלבלבדאחדמחסןלהקיםניתן.2

.'מ2.20עלעולהאינווגובהורבועמטר6עלעולהאינוהמחסןשטח.3

;'מ2.50עלגובהויעלהולאמשופעגגבעלהמחסן.4

.וביובמיםלתשתיותמחוברלאהמחסן.5

.ציבורייםשטחיםלכיווןולאהמגרשלכיווןתופנהלמבנההכניסהדלת.6

.הראשיהמבנהשלהגמרלחומריתואמיםיהיוהמחסןשלהגמרחומרי.7

,אשכיבוירחבת,מרפסת,לחניהבהיתרהמיועדבשטחיוצבלאהמחסן.8

.'וכדחירוםמעברי

.המגרשבתחוםוינוקזישופעהמחסן.9

.שמנת/לבן/אפור–בהיריהיההמחסןגוון.10

.אדםשללינהאוקבועהלשהותמשמשאינוהמחסן.11

:קרקעצמודתבבניה 

לאהמחסן.אחוריתאוצדדיתלחזיתצמוד–המחסןיוצבד"ליחהמוצמדתבחצר.1

.ציבורילשטחאו/ולרחובקדמיתבחזיתיוקם

.קדמיבנייןלקומעברמחסןהצבתתותרלא.2

מחסןהצבתתותר,ד"ליחהמחסןאתלהצמידניתןלאבהםמיוחדיםבמקרים.3

.שכןובהסכמתצדדיבנייןבקו

.השכןלמגרשהמחסןניקוזיותרולא,שכניםלכיווןפתחיםקביעתתותרלא.4

:בבניה רוויה

תותר.מגוריםבניןבחצרהמשותףבשטחמחסניםלהציבאין.1

מחומרימפולשתעמודיםקומתלקונטורמתחתרקמחסןהקמת

.המבנהשלהגמר

לקירצמודהמחסןיוצב–גגובמרפסת,ד"ליחהמוצמדבגג.2

חדר,מעליתחדר,לגגעליהחדרי)הגגעלהמבנהשלהפנימי

שהמחסןכךהגגממעקה'מ2-מיפחתשלאובמרחק(מדרגות

.מהרחוביראהלא

.דירהבמרפסתמחסןיוקםלא.3

:הנחיות כלליות

יום ממועד  45תוך , יש לדווח לרשות המקומית על הקמת המחסן

:  בטופס המיועד לכך בכתובת, הקמתו

https://www.ariel.muni.il/486/
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:מהיתרפטורותלעבודותעיצובהנחיות

בתקנות'וסימן–לשומרומבנהמחסן\\\7.2

בתקנות26סעיף –מבנה לשומר 7.2

כי לא יידרש היתר להקמת מבנה לשומר אם הוא  , בין היתר, התקנות קובעות

:עומד בתנאים הבאים

.מטר2.2עלעולהאינווגובהו,רבועמטר4.0עלעולהאינוששטחו,יבילמבנה.1

ובכניסות,ציבורייםשטחים,לתעשייההמיועדיםבמגרשיםיותרהפטור.2

.הציבורכללאתהמשרתיםלחניונים

.בהירבגוון,ועמידיםקליםמחומריםיבנההמבנה.3

.המגרשבתחוםיהיההשומרמבנה.4

.ומוסתרעילייהיהאוירמיזוגפתרון.5

.מבחוץיוארהמבנה.6

.בניההיתרלהגישישפרסוםשלבמקרה.7

.למגוריםמשמשואינומיועדאינוהמבנה.8

להובלתוהיתרמקבלתהמשתמשאוהמקוםאתלפטורכדיזהבאמוראין.9

.אלובתקנותהאמורמיתראויביליםמבניםהובלתתקנותלפייבילמבנהשל



ההנדסהאגף|אריאלעיריית

:מהיתרפטורותלעבודותעיצובהנחיות

בתקנות'וסימן–נגישותושיפורפיתוחעבודות\\\8

בתקנות27סעיף –מסלעות ועבודות פיתוח  , ריצוף8.1

בניית,ריצוףעבודותלביצועהיתריידרשלאכי,היתרבין,קובעותהתקנות

:הבאיםבתנאיםעומדיםהםאםשטחופיתוחמסלעות

;מטר1.0-מהגבוהיםמסלעותאותמךקירותכולליםלאהם.1

;טבעובערכיהקייםהניקוזבמערךפוגעיםלאהם.2

ט"קמבידיהמבוצעותעבודות,לאומייםוגניםטבעשמורותבתחום.3

.ונוףצומחלשיקוםמיועדיםהםאםרק,האזרחיבמינהלהטבעשמורות

.בלבדארכיאולוגיהט"קמידיעלעבודותיבוצעועתיקותבאתר.4

אופיתוחתכניתלפייקבעוהגווןהריצוףסוגלרחובהפוניםבשטחים.5

מהנדסי"עויאושריתואם,קיימתולאובמידהעירוניתעיצובתכנית

.לחדשישןרצוףביןשילובעללהקפידישמקרהובכל,העיר

תשתיותמעלפיתוחועבודותמסלעההקמת,חצרריצוףיותרולא.6

.בהםפגיעהתוךאוקיימות

בתשתיותוטיפולגישהאפשרותימנעולאהפיתוחאו/והבניהעבודות.7

.קיימות

גובהאתהמשנהפיתוחעבודתתותרלא,בלבדפרטייםבמגרשים.8

.הקיימותהגדרותאו/והקרקעמפלסי

ומגוננתפנויהקרקעלתכסית,מגרשכלמשטח20%להקצותיש.9

במתןיחויבמגרשכלכןכמו.לקרקעגשםמישלוהחדרהלהשהיה

יזרמוולאהמגרשבתחוםיספגומהמגרשנגרשמיכךלניקוזפתרונות

.הציבורילשטח

מסלעהשלחריגיםבמקרים,העירברחביחדשהמסלעההקמתתותרלא.10

.סלעבשפנילטיפולפרטפיעללטפלצורךישקיימת

.הבעיהלפתרוןביצועמהנדסשלתוכניתבהגשתצורךישאלובמקרים

.ט ארכיאולוגיה"ע קמ"באתר עתיקות יבוצעו עבודות ע.11

בתקנות28סעיף –שיפור נגישות 8.2
אוגישהדרךביצועהיתריידרשלאכי,היתרבין,קובעותהתקנות

לאפשרנועדוהםעודכל,נגישותלשיפורהמיועדים(רמפה)כבש

.מטר1.2עלעולהשאינוגובההפרשעללגשרמוגבלויותלבעלי

.לתקנותובהתאםעמידמחומריבנההכבש

המגרשקוויבתחוםנגישותהסדרתלבצעניתןהפטורבמסגרת1.

.בלבד

כגון;ונגישותבטיחותסדרילכללדאוגהעבודהמבצעבאחריות.2

.'וכוידמאחזי

.שיפוע8%עליעלהלאהכבששיפוע.3

שטחיםחשבוןעלתעשהלאהנגישותהסדרת;ספקהסרלמען.4

(וכוברחובהגובליםעסקבתי,ציבורשטחי)המנגישבבעלותשאינם

.במקרקעיןהזכויותבעללאישורלפנותישכאלובמקרים

.עץרמפותכדוגמתזמניפתרוןיתאפשרלא.5
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בתקנות'זסימן–ותרניםצלחות,אנטנות\\\9

בתקנות29סעיף –צלחות ותרנים , אנטנות9.1

צלחות  , כי לא יידרש היתר להצבת אנטנות, בין היתר, התקנות קובעות

:קליטה ותרנים אם הם עומדים בתנאים הבאים

,799'מסישראלבתקןיעמודוטלוויזיהרדיושידורילקליטתלאנטנהתורן.1

;מוצבהואעליוהמישורמפנימטר6.0עליעלהלאהתורןוגובה

;מטר1.2עלעולהלאלוויןבאמצעותטלוויזיהשידורילקליטתצלחתקוטר.2

;שתיהמיבריכתאומקלטגגעליוצבולאהצלחתאוהאנטנה.3

בתיםשלחיצונייםקירותעלטלוויזיהשידורילקליטתצלחותלהציבאין.4

.לרחובהפונהבחזיתהמגוריםבאזורי

.לעיןהנראהבאופן,המתקןלידיוצב:והזהרהשילוט.5

השימושכאשר:לקדמותוהמצבולהשבתהאנטנהלסילוקהתחייבות.6

דרישותלפיתוקנושלאקרינהחריגותשלבמקרהאו,ייפסקבאנטנה

.הקרינהעלהממונה

הקמתעלהמקומיתלרשותלדווחיש,מטר3.0עלעולההתורןגובהאם.7

:בכתובתלכךהמיועדבטופס,הקמתוממועדיום45תוךהתורן

https://www.ariel.muni.il/486/אישורלצרףישהתורןהקמתעללהודעה

.התורןויציבותעיגוןעלהמעידמבניםמהנדס

בתקנות30סעיף –הוספת אנטנה למתקן שידור קיים 9.2

הוספת אנטנה למתקן שידור קיים פטורה מהיתר ובלבד שיתקיימו  

:התנאים הבאים

איןכיהאזרחיבמינהלהסביבהאיכותט"קמאישורניתן.1

שנקבעכפיהציבורלבריאותהבטיחותבטווחשינויהאנטנהבתוספת

.הקייםבמיתקן

.אישורלמתןותנאיםהוראותיקבעהסביבהאיכותט"קמ.2

יום45תוךהתורןהקמתעלהמקומיתלרשותלדווחישהודעה.3

:בכתובתלכךהמיועדבטופס,הקמתוממועד

https://www.ariel.muni.il/486/הסביבהאיכותט"קמאישורולצרף.

https://www.ariel.muni.il/486/
https://www.ariel.muni.il/486/
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:מהיתרפטורותלעבודותעיצובהנחיות

בתקנות'זסימן–ולוויניםצלחות,אנטנות\\\9

בתקנות31סעיף –אנטנות על עמוד חשמל 9.3

אנטנהלהתקנתהיתריידרשלאכי,היתרבין,קובעותהתקנות

החשמלרשתתפעוללצורךנועדההיאאם,חשמלעמודעל

.מטר1.0עלעולהאינוואורכה,בלבד

בתקנות32סעיף –תורן למדידה מטאורולוגית 9.4

תורןלהקמתהיתריידרשלאכי,היתרבין,קובעותהתקנות

.מטר10.0עלעולהלאגובהואםמטאורולוגיתלמדידה

.לכךהאלוףשלאישורשהתקבלובלבד

בתקנות33סעיף –תורן ומתקן ניטור רעש 9.5

תורןלהקמתהיתריידרשלאכי,היתרבין,קובעותהתקנות

;מטר7.0עלעולהאינווגובהו,רעשניטורומתקן

לרשותהודעהלשלוחיש,מטר3.0עלעולההתורןשלגובהואם

המיועדבטופס,ההקמהממועדיום45תוךהקמתועלהמקומית

/https://www.ariel.muni.il/486:בכתובתלכך

המעידמבניםמהנדסאישורלצרףישהתורןהקמתעללהודעה

.התורןויציבותעיגוןעל

ט תקשורת  "וניתן אישור קמ, ניתן היתר הקמה לתורן לפי חוק הקרינה. 1

.ט איכות הסביבה"האזרחי וקמבמינהל

,  טים"הקמעותק מאישור שניתן על ידי : להודעה צורפו המסמכים הבאים. 2

ואם גובה האנטנה עולה   , עותק של היתר הקמת המתקן לפי חוק הקרינה

.אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון ויציבות התורן–מטר 3.0על 

יום ממועד   45נשלחה הודעה לרשות המקומית על הקמת התורן תוך . 3

/https://www.ariel.muni.il/486: בטופס המיועד לכך בכתובת, הקמתו

בתקנות34סעיף –אנטנה לחובבי רדיו 9.6

חובבישלומתקןתורןלהקמתהיתריידרשלאכי,היתרבין,קובעותהתקנות

מפנימטר9.0עלעולהאינוגובהו,799'מסישראליתקןתואםהואאםרדיו

רוםוקוטרמ"ס4עלעולהלאהתורןבסיסקוטר,הוקםהואעליוהמישור

:אלהכלשיתקיימוובלבד;מ"ס2עלעולהלאהתורן

https://www.ariel.muni.il/486/
https://www.ariel.muni.il/486/
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:מהיתרפטורותלעבודותעיצובהנחיות

בתקנות'חסימן–ופירוקהריסה\\\.10

בתקנות35סעיף –הריסה ופירוק 10.1

כי לא יידרש היתר להריסה או לפירוק של  , בין היתר, התקנות קובעות

.  מתקן שלא נדרש היתר להקמתו/מבנה

יש לשלוח הודעה על ביצוע עבודות ההריסה והפירוק לרשות המקומית  

:  בטופס המיועד לכך בכתובת, יום ממועד ביצוע העבודות45תוך 

https://www.ariel.muni.il/486/

.יש לצרף להודעה אישור על פינוי הפסולת לאתר פסולת מוכר

.הריסה מחייבת פינוי פסולת וזה יעשה לאתר מורשה

מכולה תקני באמצעות שרוול ויכוסה באמצעי  –הפינוי יעשה למתקן 

.למניעת אבק

https://www.ariel.muni.il/486/

