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http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=l2jtBn6plhGT1M&tbnid=FFEbVBCtJC46hM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.home-inspections.co.il/lightweight-construction/containers-based&ei=RdRwU9LNGMrn7AaLt4CABA&bvm=bv.66330100,d.ZGU&psig=AFQjCNHxHPAnslOutm0CGL8Rt5YqOKU9Wg&ust=1399989690696193
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מינהל התכנון

פטור מהיתר

מהיתרבנין הפטורים פריטי 

נגישותעבודות פיתוח ושיפור –' זסימן  

ותורןצלחת קליטה , אנטנה–' סימן ח

הריסה ופירוק–' סימן ט

http://www.google.co.il/imgres?biw=1024&bih=633&tbm=isch&tbnid=eL3t1oD8CDIcpM:&imgrefurl=http://www.dokranim.com/PAGE17.asp&docid=5c3yE39_ZsAPYM&imgurl=http://www.2all.co.il/web/Sites2//dokranim/147454_(27).jpg&w=406&h=260&ei=DWnNUo_eNuqv7Ab9xoHwCQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:90,s:0,i:353&iact=rc&page=6&tbnh=162&tbnw=229&start=78&ndsp=18&tx=132&ty=96
http://www.google.co.il/imgres?biw=1024&bih=633&tbm=isch&tbnid=eL3t1oD8CDIcpM:&imgrefurl=http://www.dokranim.com/PAGE17.asp&docid=5c3yE39_ZsAPYM&imgurl=http://www.2all.co.il/web/Sites2//dokranim/147454_(27).jpg&w=406&h=260&ei=DWnNUo_eNuqv7Ab9xoHwCQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:90,s:0,i:353&iact=rc&page=6&tbnh=162&tbnw=229&start=78&ndsp=18&tx=132&ty=96
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=_LEHTWimX9HNiM&tbnid=NrdcXKrfHmrfXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.home-central.co.il/service/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%A2%D7%94&ei=-UNqU9GnAciIyAG0p4HwAw&bvm=bv.66111022,d.ZGU&psig=AFQjCNG07hza3fM8S_6N6nEq6pl3I3AobQ&ust=1399559484489045
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=_LEHTWimX9HNiM&tbnid=NrdcXKrfHmrfXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.home-central.co.il/service/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%A2%D7%94&ei=-UNqU9GnAciIyAG0p4HwAw&bvm=bv.66111022,d.ZGU&psig=AFQjCNG07hza3fM8S_6N6nEq6pl3I3AobQ&ust=1399559484489045
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=qUu58-Ps32stPM&tbnid=muvfbTv__M-DtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://index.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/MercazHameidaLenegishut/NegishutMivnimZiburiyim/NegishutMivneZiburiKayamRechivimNegishimBabinyan/HitgabrutAlHefresheiGova/Pages/HefreshGova1ad20cm.aspx&ei=ldRwU9S3Icar7AaOwYDIAQ&bvm=bv.66330100,d.ZGU&psig=AFQjCNFRXxSHTnpcblJEju662--yKOhYMA&ust=1399989762856266
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=qUu58-Ps32stPM&tbnid=muvfbTv__M-DtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://index.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/MercazHameidaLenegishut/NegishutMivnimZiburiyim/NegishutMivneZiburiKayamRechivimNegishimBabinyan/HitgabrutAlHefresheiGova/Pages/HefreshGova1ad20cm.aspx&ei=ldRwU9S3Icar7AaOwYDIAQ&bvm=bv.66330100,d.ZGU&psig=AFQjCNFRXxSHTnpcblJEju662--yKOhYMA&ust=1399989762856266
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=djd8G-0aSnOsRM&tbnid=B1pNRWvQSWNprM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.r-shiputzim.co.il/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%94.html&ei=zc5wU7iwA8iV7AaB4YHYAQ&bvm=bv.66330100,d.ZGU&psig=AFQjCNHPwzs_DKFfeMyG7AowVXYq7x38sA&ust=1399988270146798
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=djd8G-0aSnOsRM&tbnid=B1pNRWvQSWNprM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.r-shiputzim.co.il/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%94.html&ei=zc5wU7iwA8iV7AaB4YHYAQ&bvm=bv.66330100,d.ZGU&psig=AFQjCNHPwzs_DKFfeMyG7AowVXYq7x38sA&ust=1399988270146798


מהיתרתקנות פטור 
:45תוךהודעהמשלוח

לרשות הרישוי  העבודה
המקומית

הודעה לגורמים  אישורים  נדרשים
נוספים

בתחום גן  גדר 
ושמורת  לאומי

טבע 

אקולוג לגדר לצורכי  אישור 
.אקלום בעלי חיים

ס"הג* 

סוכך גגון או
20בשטח מעל 

ר"מ

.אישור מהנדס מבנים

.אישור מהנדס מבנים(  פרגולה)מצללה 

סורגים לפתחים  
ולחלונות  

הרשות הארצית  
לכבאות

החלפת צובר גז  
תת קרקעי

הרשות הארצית  .אישור מפקח עבודה
לכבאות

מבנה טכני  
,לניטור אוויר 

קטודיתהגנה 

אישורים נדרשים לפי כל דין

פטור 

מהיתר

√

√

√

√

√

√



תפריט שמאפשר מעבר בין סוגי  

,  בניי, בית פרטי: הבתים השונים

שטח חקלאי

תפריט שמאפשר מעבר בין סוגי  

,  הבנייה שמאפשרים דיווח על פטור

בהתאם לסוג המבנה שנבחר

תפריט שמאפשר מעבר בין חזית  

הבית לעורף ולחלק העליון



מצללה



,  לחיצה על הפרגולה בבית עצמו

תביא לפתיחת הסבר

הקמת  מצללה על  

הקרקע או על גג  

המבנה בשטח שלא  

¼  ר או "מ50עולה על 
משטח הגג או הקרקע  

הגדול  , הפנוי ממבנים

מביניהם

יש לצפות בהנחיות המרחביות של  

הועדה המקומית לפני שליחת הטופס

תל אביב







מדינת ישראל
משרד הפנים

מינהל התכנון

קרונות הליכי   
101לפי תיקון הרישוי 

ובהצלחה לכולנותודה 



הפניםמשרד 

הפניםמשרד 


