
 
            

 
 

 _______________: תאריך
  לכבוד

  ולבניה לתכנון המקומית הועדה
 מונוסון-יהוד

  מהיתר הפטורה עבודה ביצוע על דיווח: הנדון
  (פרגולההקמת מצללה )

 השטח – מרווח) שנקבע המרווח מרוחב 40% עד, הבניין לקו מעבר לחרוג ניתן אך, הבניין קווי בתחום רק תיבנה המצללה 
 (. הבניין לקווי המגרש גבול שבין

 ביותר הגדול לפי הכל -הגג או ממבנים הפנוי הקרקע משטח רבע על או ר"מ 50 על עולה אינו שטחה; 

 מותרת לפיה בתוכנית או המרחביות בהנחיות, בהיתר הוראה נקבעה אם אלא, הגג מבנה או הקרקע גבי על תוקם המצללה 
 .אחר במקום מצללה הקמת

 (.אחר אטום חומר כל או לוחות או רעפים) כלשהו קירוי עם מצללה מהיתר בפטור לבנות ניתן לא 

 

כמפורט  העבודות בוצעו______ ___ ביום כי מודיע_________________  ז.ת____ _______________________ מ"הח אני

 מונוסון   -ביהוד המצויהעבודות,  ביצוע המאפשרת לגביהם זכות בעל או במקרקעין זכות שאני בעל בנכס להלן

 ___: _____חלקה__ __________בגוש הנמצאים'______ מס בדירה'________ מס_____ ____________________ברחוב

 ה:מצללמידות ה

 רוחב:________________גובה:______________ אורך:_____________ 

 ( מאלה יותר או אחד השלם: ) בידי בוצעה העבודה

 ___________________________ רשום' מס______ ___________________________)שם(____ רשום קבלן. א

 _____________________________________________________________________________עצמי/ אחרב. 

, שטחה ועמידתה בקווי יציבותה, אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון המצללהנדרש לביצוע העבודה 
חזית, חתך ותמונות בציון  ,הבניין המותרים. לרבות תשריט המפרט את תכנית המצללה, גודלה, מבט

 תאריך הצילום או הצהרה בדבר תאריך ביצוע הצילומים.

 המסמכים הנדרשים מצורפים לטופס הדיווח

 ימים ממועד ביצוע העבודה 45הודעה לרשות הרישוי בתוך  -חובת דיווח )ע"פ תקנות הפטור( 

 למצללה )פרגולה( וסייגים תנאים, מרחביות הנחיות
 ועץ אלומיניום, ברזל: ביניהם שילוב או הבאים מהחומרים מאחד תיבנה המצללה 

 יהוו ולא האוויר מזג לפגעי עמידים יהיו הגמר חומרי כי להבטיח יש אסתטית פגיעה ולמנוע הרחוב חזות את להבטיח מנת על 
 .לסביבה סכנה

 :קרקע צמודת בבנייה
 מגבלה ללא – גוון .א
עפ"י  המצללה גובה. הבניין מקו 40%מ יותר ולא אינטגרלי חלק שיהווה כך המבנה של הבנויים לחלקים צמוד – מיקום .ב

 הנחיות המהנדס.
 :רוויה בבנייה

 לכל אחיד פרט תכנון לקבוע או העירוני האינטרנט באתר המפורסמים הפרטים אחד' כדוג הבניין לכל אחיד פרט לבחור יש .א
 .מרכיביו כל אחידות על ישמור הפרט. הבניין

 . שיפועים ללא ישר אופקי משטח תהווה המצללה .ב
 . קונזולי עיגון או המצללה מעל מוטות או, בכבל תליה, עמודים על תמיכה: הבאים מהאופנים באחד תיעשה המצללה תמיכת .ג
 .חנייה מעל פרגולה להקים אסור .ד

 :משותף בבניין גן דירות
 (.פנימיים עץ סרגלי לשלב ניתן) בהיר אפור או סוגיו על לבן: הבניין בגווני – גוון .א
 שבין השטח – מרווח) שנקבע המרווח מרוחב יותר ולא אינטגרלי חלק שיהווה כך המבנה של הבנויים לחלקים צמוד - מיקום .ב

 עפ"י הנחיות המהנדס. המצללה גובה(. הבניין לקווי המגרש גבול
 :משותף בבניין מדורגות דירות/פנטהאוז/גג דירות

 (. פנימיים עץ סרגלי לשלב ניתן) בהיר אפור או סוגיו על לבן: הבניין בגווני – גוון .א
 גובה. הגג היקף בכל הגג ממעקה' מ 2 של ובנסיגה אינטגרלי חלק שיהווה כך המבנה של הבנויים לחלקים צמוד – מיקום .ב

 . עפ"י הנחיות המהנדס המצללה
 .גג מרפסת שאינה משותף מגורים בניין במרפסת פרגולה על יחול לא הפטור

 
_____________________________      ______________________ 

 בעל הנכסחתימת                    בודהחתימת מבצע הע   


