
חזון מול מציאות( מצללות)פרגולות 

2022שכונת מורשת –כנס תושבים  עיריית מודיעין מכבים רעות-אגף הנדסה 



...ללא הקפדה על ביצוע ההנחיות והחוק כך זה נראה



התקנת פרגולה בחזית ראשית לרחוב  

שמירה על נסיגה ממעקה המרפסת•
משטח הקרקע  ¼ ר או על "מ50שטחה אינו עולה על ( 1: )ובלבד שמתקיימים בה תנאים אלה, הקמת מצללה פטורה מהיתר•

;הכול לפי הגדול יותר–הפנוי ממבנים או הגג 

X



יצרנו רצועת גינון 

מטר  4ברוחב של 

בחזיתות  , לפחות

המבנים לאורך  

הרחובות ללא גינות  

לאורך  . פרטיות

רצועת הגינון תוכננו  

שטחים ציבוריים  

.משותפים בלבד

הגינות הפרטיות  

פונות הצידה או  

.אחורה



בשכונת מורשת היזמים נדרשו  

קירוי  / לייצר פתרונות הצללה

במסגרת  , מלא של המרפסות

.הבקשה להיתר

היה לבנות  מחוייבכל יזם 

פרגולה בכל מרפסת  /מצללה

או יציאה מחדר /ראשית ו

.המגורים

מצללותההנחיות לתוספת 

,  המצללהמתייחסות לגודל 

.חומרים ועיצוב



הנחיות מרחביות במסלול לפטור

יש להתקין מצללה לפי פרט קיים ומאושר  , ומבקשים להגדילה, ככל שקיימת מצללה שבוצעה על ידי היזם שבנה את הבניין•
.  הגג/החצר/מטר ממעקה המרפסת0.50בתכניות בינוי בנסיגה של לפחות /בהיתר

(.אלומיניום וכדומה, גוון מעקות)והגוון יהיו לפי פרט מאושר בהיתר ולפי הקיים המצללהפרטי •

.המצללהושאינו חורג מהיקף המצללהמותר להתקין קירוי שקוף צמוד לתקרת •

.מ מגובה הרצפה"ס5±'  מ2.30תותקן בגובה של המצללה•

.תהיה אופקית וללא שיפועהמצללה•

.י הוראות החוק"יהיה עפהמצללהגודל •

למעט במצללה שאינה ממוקמת בחזית ראשית או שאינה  , בלפחות פאה אחת לבניין הקייםהמצללהיש חובה להצמיד את •
.נצפית משטחים ציבוריים לרבות מדרכה



חצר/הקמת מצללה בגינה

תותר הקמת מצללה  –חזית אחורית שאינה נצפית משטחים ציבוריים : 4.1סעיף , בהתאם להנחיות המרחביות: מצללה בגינה
(.סנטף)קירוי שקוף /  /PVCמתכת עם משטח הצללה מעץ בגוון טבעי/ מעץ בגוון טבעי

מגבול  ' מ4-כשהמבנה בנסיגה של פחות מ: חזית ראשית או חזיתות צדדיות הפונות לרחוב או למעבר ציבורי: מצללה בחצר
.ככלל לא תותר הקמת מצללה מכל מין וסוג–המגרש 

.עם פרט ניקוז נסתר" סנטף"הכוללת קירוי שקוף , מצללה ממתכת בחזית אחורית ללא שיפוע: מצללה בחזית אחורית

X
X



תוספת קירוי פרגולות

:ובלבד שמתקיימים בה תנאים אלה, הקמת מצללה פטורה מהיתר
הקירוי האמור יותקן בצמוד  , קירוי שקוףהמצללהכללה ( א2)

המצללהולא יחרוג מהיקף המצללהלתקרת 

X

באמצעות אותו  ( ניצב)מעלות 90תותר התקנת כנפון ב 
.אריג של הסוכך



איטום מעקות וגדרות במרפסות וחצרות, הקמת מעקות

ברצועת  צימחיהאו חצרות הפונות לשטחים ציבוריים ניתן לטעת בחצר הפרטית /רחובות ושדרות ראשיים ו
.  מ לפחות"ס50גינון ברוחב של 

:בהתאם להנחיות הבאות, תותר אטימת מעקות וגדרות בחצרות, בנוסף
.עץ בצבע טבעי בלבד/ במבוק/חומר יריעות האיטום יהי מחצלת נצרים . 1
.גובה יריעות האיטום יהיה כגובה המעקה הקיים. 2
.מחצלות הנצרים יוצמדו לחלקו הפנימי של המעקה. 3

X
X

X



!בהצלחה רבה

לכל שאלה מוזמנים לפנות אלינו. ההנחיות מפורסמות באתר העירייה וכן באיגרת שהופצה לכלל דיירי השכונה

moreshet@modiin.muni.il


