עיריית יבה
אגף ההדסה
המחלקה לרישוי ופיקוח על הבייה

החיות בושא סגירת מרפסות באמצעות מרקיזות
כללי:
בשים האחרוות ,חלו שיויים בתקות לביית מרפסות כך ,שאיפשרו כיום להקים בבייים חדשים מרפסות
מקורות זו מעל זו )ולא בדירוג של "מרפסות קופצות" כפי היה הוג קודם לכן( ,ובתאי שדפות המרפסות לא
ייסגרו.
שיוי זה יצר שיוי בוף העירוי ,שאיפשר עיצוב בייים אחיד יותר ,עם מרפסות יותר מוגות אקלימית .השכוות
החדשות הבות כיום ביבה מתוכות על פי כללים ברורים ומוגדרים ,המשלבים עקרוות הביה הירוקה וחזות
מודרית לכל ביין וביין ,כשמרבית המרפסות מקורות.
לכאורה ,שיוי זה צריך היה לייתר את הצורך בהקמת מרקיזות כלשהן ,שיפגעו בחזות הבייים והשכוות
החדשות .יחד עם זאת התברר מפיות הציבור עם איכלוס הבייים החדשים ,שהצורך האמיתי עדיין קיים,
ובפרט כאשר הפיית המרפסות היה לכיווים בעייתיים להגה אקלימית ,ואולי אף כון לראות את הסוככים
כחלק מסל הפתרוות הדרושים לביה "ירוקה" יותר ומותאמת לאקלים המקום.
לפיכך ,וצר הצורך לחדד ולהבהיר מחדש את הכללים להקמת מרקיזות ולאישורן ,באופן שישמרו על חזות
אדריכלית מסודרת ומתואמת לבייים החדשים באופן מיטבי האפשרי.
כללים אלו יישמרו וייאכפו בקפידה ע"י הפיקוח בכל הבייים החדשים .חשוב להדגיש ,שעל פי החוק ,הקמת
סוכך /מרקיזה טעוה היתר ביה כדין ,במסלול בקשה להיתר לעבודה מצומצמת.

 .1כללים להקמת מרקיזות
א .בביין משותף תותר הקמת מרקיזות מתקפלות בלבד ,מסוג מרקיזות זרועות או מרקיזה מעוגלת ,בגוון אחיד
לכל ביין וללא פסים או דוגמאות הדפס )ראה דוגמאות(.
ב .לכל ביין ,בו מבוקשות מרקיזות מתקפלות ,תוגש בקשה כוללת אחת ,באמצעות בעל מקצוע מתאים
)במתכות בקשה לעבודה מצומצמת( .את הבקשה יכול לערוך הדסאי ,אדריכל או מהדס ,ויכול שייערך גם
ע"י החברה המתקיה את המרקיזות.
ג .הבקשה למרקיזות תכלול פירוט של סוג המרקיזות ,הצבע האחיד ,מיקומן וגדלן -בתכית ובחזיתות.
ד .את הבקשה לביין כולו יכול להגיש ציג הדיירים ,ועד הביין ,או דייר בודד בהסכמת השכים.
ה .לא יותרו במרקיזה חלקים קבועים בקירוי מעל ,או כסגירות אכיות בצד או בחזית מרפסת.
ו .לא תותר הקמת כל מרקיזה שחורגת מחזית הביין ובמקום שאיו חלק ממרפסת ,מרפסת גג או דירת גן.
ז .לא תותר הקמת כל מרקיזה שחורגת )במצב פתוח( מעבר למרפסת ,כולה או חלקה )למשל – במרקיזה
מלבית מעל מרפסת עגולה(.
ח .עם מתן היתר כולל למרקיזות בביין כלשהו ,יתן יהיה להתקין כל מרקיזה בפרד ,ללא היתר ביה וסף ,אך
בתאי של הודעה על כך לועדה המקומית והגשת כתב אחריות המתקין לבטיחות ההתקה.
ט .בכל מקרה של מרקיזות שלא יוקמו על פי דרישות אלה ,תופעל אכיפה של הפיקוח על הביה.
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לבירורים ופרטים וספים יתן לפות אל מח' רישוי ופיקוח בשעות קבלת קהל:
בימים א ,ג ,ה08:30-11:00 ,
באמצעות דואר אלקטרוי:

יום ב' .16:00-18:00
liatz@yavne.muni.il

מס' טלפון08-9433375 08-9433381 :

דוגמאות למרקיזות
שיתן לאשר:

)אך ללא הדפסי פסים(

 .1מרקיזה מעוגלת

 .2מרקיזת זרועות

או

ruti@yavne.muni.il

מס' פקס'08-9433389 :
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 .3דוגמאות למרקיזות אסורות:


חלקי מרקיזה קבועים



חריגות מקו המרפסת



חריגות מחזית הביין ומתחום מרפסת

