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 על הבניה  פיקוחמח' הנחיות  -נספח להיתר הבניה 
 אישור תחילת עבודות לצורך

 
 
 

 להלן הנחיות מח' פיקוח על הבניה לצורך קבלת אישור תחילת עבודות:
  

 .בגבולות המגרש לפחות מ' 2בגובה של  חדשסכורית אבפח דר וגיאתר ה
 גידור רשת עד להקמת קירות פיתוח.לא יאושר 

 מ' . 2גם לאחר הקמת חומות פיתוח נמוכות, יש להתקין עליהן גידור אסכורית להשלמת גובה 
כל יש להקפיד על סגירת כלל הכניסות לאתר בפח אסכורית, ולסגירת שער הכניסה לאתר בסוף 

 עבודה. יום 
 

 חריגה של הגדר אל המרחב הציבורי תותר במקרים מיוחדים במסגרת תכנית ארגון אתר 
 מהנדס העיר.  ובאישור

 
לאישור  ארגון אתרבמידה ומבוקש שטח התארגנות מחוץ לגבולות המגרש, יש להגיש תכנית 

 שימוש בשטח ציבורי במידת הצורך. ותשלומי אגרות הוועדה
 

בעל ההיתר יבטיח לשמור את הגדר במצב נקי נאה ותקין עד לגמר העבודה לרבות שמירה על 
 ם. ימישורים אחידים וללא קימוטים, קרעים וחיבור

 
 מכל פסולת.יש להבטיח שאתר הבנייה וסביבתו יהיו נקיים, מסודרים ופנויים 

יש להבטיח שלא תהיה פגיעה בתשתיות, בעצים, בריהוט וכיו"ב, או בכל רכוש עירוני אחר במרחב 
 הציבורי שבסביבת המגרש.

 
 ותהיה יציבה כך שלא תהווה סכנה לציבור.מתוך המגרש תומכים  הגדר כאמור תותקן על עמודים

 ס קונסטרוקציה מטעם המבקש.מידות ומרחקים לקונסטרוקציית גדר האתר יהיו באישור מהנד
 פתיחת השער תעשה לכיוון האתר בלבד., גדר האתר שער לצורך כניסה ויציאהכמו כן, יבוצע ב

 השער ינעל בסוף יום העבודה והאתר יהיה סגור וללא פתחים בגבולות המגרש. 
 

פרטי מספר היתר הבניה, שלט בו יצוינו פרטים שמו של בעל הנכס, בחזית אתר הבנייה יותקן 
מהנדסים הומספריהם בפנקס נים, שם האדריכל ופרטי המהנדסים קבלן ומספרו ברשם הקבלה
 אדריכלים.הו
 

 . הכניסה לזרים אסורה",  "סכנה, כאן בוניםדוגמת  יש להתקין שילוט אזהרהבנוסף, 
במידה ניתנה הסכמת בעלי המגרש השכן לשימוש במגרש הריק כשטח התארגנות, להצבת חומרי 

ועודפי עפר, יש לגדר גם את שטח השכן בגדר אסכורית כאמור. העירייה לא תהיה צד בעניין בניין 
 החזרת שטח מגרש השכן לקדמותו ופינוי מעודפי עפר ופסולת בניה.  

 
אי עמידה בתנאי הגידור הנ"ל עלולה להביא להפסקת העבודות עפ"י חוק  -לתשומת לבכם 

 התכנון ובניה, הטלת קנסות עפ"י חוק עזר עירוני, והליכי אכיפה נוספים. 
 
 
 

 בברכה,
 
 

 
 

 מצ"ב:
 מאושרושילוט גידור ל דוגמא

 

http://www.e-sderot.org.il/


 
   

  
 מחלקת פיקוח על הבניה

 שדרותעיריית 

 08-6620222| טל.  8712606שדרות, מיקוד  6לב -רח' בר
Barlev St. 6, Sderot 8712606 | Tel. 08-6620222 

sderot.org.il-http://www.e 

 מאושרושילוט  פרט גידור מאושר
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