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  דרישות לגידור אתרי בניה  נוהל
 לצורך קבלת אישור תחילת עבודות

 
 במסגרת בקשת התושב או הקבלן מטעמו לקבלת אישור לתחילת עבודות הבניה, 

 על המבקש לעמוד בדרישות מח' פיקוח על הבניה לצורך קבלת אישור תחילת עבודות:
 

 : קבלנית / בניה רוויה יה הנחיות לביצוע בפרויקט בנ
 
 לפחות בגבולות המגרש מ' 2בגובה של  חדשסכורית אבפח דר וגיאתר ה

 או לחלופין בגדר רשת מחופה בד יוטה מחוזק באישור מהנדס העיר. 
 

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

 עבודה. 
 

  התארגנות חתומה על ידי יועץ תנועה וחתומה על ידי יועץ בטיחות. תכנית תוגש 
 . חריגה של הגדר אל המרחב הציבורייש לציין בתכנית במידה ונדרשת 

מיקום רים ושילוט אזהרה, מבנים יבילים, תמרוהתכנית תציג פרט גידור, מיקום שערי כניסה ויציאה, 
 רנים. לא תאושר הנפחת חומרים מעל מדרכה או כביש. ורדיוס עגו

במידה ונדרשת סגירת מדרכה או נתיב תחבורה יש להציג תכנית הסדרי תנועה מאושרת חתומה על 
 ידי אפרים פרויים רמ"ת תנועה במשטרה,  ובאישור המפקח יוסף נעמת. 

 
שטח התארגנות מחוץ לגבולות המגרש, יש להגיש תכנית ארגון אתר לאישור הוועדה במידה ומבוקש 

 ותשלומי אגרות שימוש בשטח ציבורי במידת הצורך.
 

 ות.צב נקי נאה ותקין עד לגמר העבודבעל ההיתר יבטיח לשמור את הגדר במ
 יים מכל פסולת., מסודרים ופנובסוף כל יום עבודה יש להבטיח שאתר הבנייה וסביבתו יהיו נקיים

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

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

 פתיחת השער תעשה לכיוון האתר בלבד., גדר האתר שער לצורך כניסה ויציאהכמו כן, יבוצע ב
 בגבולות המגרש. נוספים השער ינעל בסוף יום העבודה והאתר יהיה סגור וללא פתחים 

 
קבלן מספר היתר הבניה, פרטי השלט בו יצוינו פרטים שמו של בעל הנכס, בחזית אתר הבנייה יותקן 

 מנהל העבודה כולל טלפון ליצירת קשר. פרטי ו י המהנדס, האדריכל,פרט נים,ומספרו ברשם הקבל
 

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

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

 
אי עמידה בתנאי הגידור הנ"ל עלולה להביא להפסקת העבודות עפ"י חוק התכנון ובניה, הטלת 

 זר עירוני, והליכי אכיפה נוספיםקנסות עפ"י חוק ע
 

 ור מאושרות מצ"ב דוגמאות גיד
 

 רכה,בב        
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 גידור בפח אסכורית חדשה פרט –אפשרות א' 
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 פרט גידור רשת עם בד יוטה עבה אטום –אפשרות ב' 
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