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מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
נוהל הנחיות הקמת קירוי למען תפילות בתקופת הקורונה.

נוהל הקמת קירוי למען תפילה בתקופת נגיף הקורונה ,תשפ"א 2020-
עקב משבר הקורונה ,מבקשת העירייה לאפשר פתרונות לקיום תפילות במסגרת הנחיות משרד הבריאות .בהתאם לכך
גובש המתווה המצ"ב המוצע לכל תקופת החירום של הקורונה  .להלן הדרישות והתנאים אשר יאפשרו לבתי תפילה
התקנת 'קירוי' לצורך תפילות במרחב הפתוח– פתרון זה הינו בהתאם לסעיף  11ג' בתקנות התכנון והבניה ועבודות
ומבנים הפטורים מהיתר.
התקנת ה'קירוי' אפשרית בהליך פטור מהיתר במגרשים של בתי תפילה שלהם היתר בניה או עבור כל סוגי קהילות
מאמינים ובלבד שהתקיימו כל אלה כתנאי להתקנתו ושימוש בו:
 .1ה'קירוי' הינו באמצעות אריג המגן מפני השמש והשפעת מזג האוויר (סככת צל) וגובהו לא יעלה על  3מטרים.
כמו כן ,המפתח בין העמודים לא יעלה על  5מטרים ,ומשקל ה'קירוי' לא יעלה על  3.5קילוגרמים למטר
מרובע.
 .2לא תותר סגירת דפנות בקירוי.
 .3שטח ה קירוי יהיה חופף לשטח המוכר כשטח בית התפילה על פי היתר הבניה .במידה ומקימי ה'קירוי'
מעוניינים בהקמתו בשטחים סמוכים לבית התפילה עליהם לפנות בבקשה מסודרת לחמ"ל קורונה על מנת
לברר היתכנות ואישור להקמתו בשטח המבוקש.
 .4ה'קירוי' כפוף להליך פטור מהיתר ובהתאם לכך יש להעביר את קובץ הדיווח המצ"ב אליו יצורפו אישור
קונסטרקטור ואישור יועץ בטיחות .איש הקשר :אוריאל לדאני .oriell@br7.org.il
 .5לא תותר כל כריתה או פגיעה בעצים להצבת ה'קירוי'.
 .6האחריות הבלעדית לבטיחות תוטל על מקימי הקירוי ,בכלל זאת להצבה בהתאם לכל תקנות הבטיחות
ודרישות החוק .חיבורי חשמל או הצבת מתקני חימום  /קירור/תאורה באחריות מקימי הקירוי בלבד וכפוף
לאישור חשמלאי מוסמך .את כל המסמכים הנ"ל יש להציג לפי דרישת העירייה בכל עת .בנוסף על מקימי
הקירוי להחזיק באישור יועץ בטיחות ואישור קונסטרקטור ל'קירוי'.

פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 20205019 :בתאריך25/11/20 :
גרסה  - IB5.7x33קומפלוט בע"מ

מס' דף2:
 .7עם פקיעת נוהל זה ,מתחייבים המקימים להסיר את הקירוי תוך החזרת המצב בשטח לקדמותו ,אלא אם כן
ניתן להם היתר לפי כל דין ככל שמדובר על שטח מגרש בית התפילה.
 .8תוקפו של נוהל זה יוצמד לתקופת חירום של הקורונה.
דיווח על הקמת קירוי למען תפילה בתקופת נגיף הקורונה ,תשפ"א 2020-
עקב משבר הקורונה ,מבקשת העירייה לאפשר פתרונות לקיום תפילות במסגרת הנחיות משרד הבריאות .בהתאם לכך
גובש המתווה המצ"ב המוצע לכל תקופת החירום של הקורונה .להלן הדרישות והתנאים אשר יאפשרו לבתי תפילה
התקנת 'קירוי' לצורך תפילות במרחב הפתוח– פתרון זה הינו בהתאם לסעיף  11ג' בתקנות התכנון והבניה ועבודות
ומבנים הפטורים מהיתר.
התקנת ה'קירוי' אפשרית בהליך פטור מהיתר במגרשים של בתי תפילה שלהם היתר או עבור כל סוגי קהילות
מאמינים ובלבד שהתקיימו כל אלה כתנאי להתקנתו ושימוש בו:
 .9ה'קירוי' הינו באמצעות אריג המגן מפני השמש והשפעת מזג האוויר (סככת צל) וגובהו לא יעלה על  3מטרים .כמו
כן ,המפתח בין העמודים לא יעלה על  5מטרים ,ומשקל ה'קירוי' לא יעלה על  3.5קילוגרמים למטר מרובע.
 .10לא תותר סגירת דפנות בקירוי.
 .11שטח הקירוי יהיה חופף לשטח המוכר כשטח בית התפילה על פי היתר הבניה .במידה ומקימי ה'קירוי'
מעוניינים בהקמתו בשטחים סמוכים לבית התפילה עליהם לפנות בבקשה מסודרת לחמ"ל קורונה על מנת
לברר היתכנות ואישור להקמתו בשטח המבוקש.
 .12ה'קירוי' כפוף להליך פטור מהיתר ובהתאם לכך יש להעביר את קובץ הדיווח המצ"ב אליו יצורפו אישור
קונסטרקטור ואישור יועץ בטיחות .איש הקשר :אוריאל לדאני .oriell@br7.org.il
 .13לא תותר כל כריתה או פגיעה בעצים להצבת ה'קירוי'.
 .14האחריות הבלעדית לבטיחות תוטל על מקימי הקירוי ,בכלל זאת להצבה בהתאם לכל תקנות הבטיחות
ודרישות החוק  .חיבורי חשמל או הצבת מתקני חימום  /קירור/תאורה באחריות מקימי הקירוי בלבד וכפוף
לאישור חשמלאי מוסמך .את כל המסמכים הנ"ל יש להציג לפי דרישת העירייה בכל עת .בנוסף על מקימי
הקירוי להחזיק באישור יועץ בטיחות ואישור קונסטרקטור ל'קירוי'.
 .15עם פקיעת נוהל זה ,מתח ייבים המקימים להסיר את הקירוי תוך החזרת המצב בשטח לקדמותו ,אלא אם כן
ניתן להם היתר לפי כל דין ככל שמדובר על שטח מגרש בית התפילה.
 .16תוקפו של נוהל זה הינו  12חודשים ויוארך במידת הצורך.
תיאור העבודות:
לאור הסכמת הרשות המצ"ב ו\או הסכמת בעלי נכס אחרים המצ"ב ו\או בהתאם כך שאני בעל זכויות בנכס ת"ז
__________ מודיע כי ביום __________ בוצעו העבודות כמפורט להלן המצוי בכתובת ____________ גוש
________ חלקה __________ מספר תיק רישוי (בניה) _______________
 .1העבודה היא( :יש לציין את מידות המבנה המוקם לפי תקנות התכנון והבנייה [עבודות ומבנים הפטורים מהיתר]),
התשע"ד .2014-
 .2העבודה בוצעה בידי:
 )1קבלן רשום (שם)__________ מס' רשום_________
 .3לביצוע העבודה נדרשים גם האישורים האלה המצורפים לטופס זה:
 )1אישור קונסטרקטור
 )2אישור חשמלאי מוסמך (במידה ויתקיימו חיבורי חשמל ו\או מתקני חימום\קירור תאורה)
 )3אישור יועץ בטיחות
 .4על המבקשים להפקיד ערבות בנקאית בסך  ₪ 2000להתחייבות הסרת הקירוי בתום תקופת חירום הקורונה
ולהבטחת החזרת המצב לקדמותו.
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מס' דף3:
בחתימתי להלן ,אני מבקש להודיע על הקמת מבנה זמני לפי תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים
מהיתר) ,התשע"ד .2014 -כמו כן ,הנני מאשר כי קראתי והבנתי את כלל הדרישות והתנאים לעיל ואני מתחייב
לעמוד בהן.
שם_____________ שם העסק ________________ תאריך _____________

ה ח ל ט ו ת ה ו ע ד ה:
לאשר את הבקשה.
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