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הנחיות להצבת סוככים עונתיים לבתי אוכל
מתבססעלתכניתבניןעירכוללתלהצבתסוככיםלבתיאוכל–לה44/3111/בהליכיאישור


המטרה:
לאפשר הקמת סוככים עונתיים לקירוי קל זמני ופריק לעונת החורף שחלה מחודש אוקטובר ועד סוף
חודשאפריל,עלהמדרכותשבחזיתותבתיהאוכל,בתנאישקייםהיתררישויעסקיםתקףלביתהאוכל
להעמדתשולחנותוכסאותבהתאםלחוקהעזרהעירוניבאותוהשטח.
מונחים:
א .עונת חורף-התקופהשבין3באוקטוברועד11באפריל.
ב .סוכך עונתי  - מתקן הכולל קירוי קל ודפנות מחומרים קלים למתן הגנה מפני השפעת מזג
האווירבעונתהחורף,ליושביםלידשולחנותשהוצבובהיתרלפניביתהאוכל.
ג .מדרכה  -החלק הסלול /מרוצף של רחוב ,שביל הולכי רגל  או שטח ציבורי פתוח המיועד
לשימושהולכי-רגל,לרבותכיכר,מעברציבורי,פסאג'ורחבהציבוריתובלבדשהםסלולים/
מרוצפיםוהציבורמורשהלעבורבהם.
ד .בתי אוכל-מסעדה,ביתקפהעםרישיוןעסקתקף.
ה .היתר תקף  -היתר תקף להעמדת כסאות ושולחנות לפי חוק עזר עירוני רמלה ,(שימור
רחובות)תשכ"ה3691למעטשטחיםכאמורבשטחציבוריפתוח.
ו .היתר להצבת סוכך-היתרלסוכךיינתןבדרךשלבקשהלעבודהמצומצמת.
הצבת סוככים  -כללי  :




א .בקשותלהצבתסוכךיוגשולדיוןברשותרישוי/ועדתמשנהע"גטופסבקשהלהיתרלעבודה
מצומצמת(ניתןלהורידאתהטופסבאתרהאינטרנטהעירוני– אגףהנדסהופיתוח),בצרוף
שלהפרטיםהבאים:
 )3תכניתעלרקעמדידהעםהפרוטשלהסוכךלרבותפרוטהחמרים,הגווניםופרטיהחיבור
למדרכהולקירות(מבנהפריק).
2 )2תצלומיםלפחותשלחזיתותביתהאוכל.
 )1העתקשלרישיוןהעסקוהעתקשלההיתרלהצבתשולחנותוכסאות.
 )4חישוביםסטטיים/הצהרתמהנדס.
 )1התחייבות של המבקש למניעת נזקים לבנין ולמדרכה ,לאפשר לעירייה במידת הצורך
לבצעעבודותכלשהןבמדרכהבשטחעליונמצאהסוכךאובקרבתו,ולפירוקושלהסוכך
ופינויהשטחהציבוריעפ"ידרישתהעירייה.
ב.

השימושיםשיותרובשטחהסוכךיהיולהצבתשולחנותוכסאות,מבואותועמדותמכירה.

ג.

לאתותרהצבתסוככיםבמרכזמסחריסגורלביתאוכלשאיןלוגישהחיצוניתבהיתרהבניה
התקף.

ד.

תישאררצועתמעברחופשיתופנויהלמעברהציבורלאורךחזיתהרחוב.







ה .ההיתרלסוכךיהיהתקף לכלעונותהחורףשיחולובטווחהזמןשלחמש שנים מיוםהוצאת
ההיתר , או עד מועד פקיעת רישיון העסק של מגיש הבקשה להיתר או עד ביטול רישיון
העסק,המוקדםמביניהם.

הנחיות מפורטות :


א .שטח הסוכך :
 )3הסוכך יוצב מעל שטח שלגביו יש לבית האוכל היתר תקף להעמדת שולחנות וכסאות,
למעטשטחשהותרלהצבתעציצים,אולםיוכללהיותקטןממנו.
 )2במקרים בהם קיימת נסיגה בחזית הקדמית של המבנה ,היוצרת חצר פתוחה כלפי
הרחוב,הועדה תהיהרשאיתלהתירהרחבתהסוכךשעל המדרכהלתחוםהחצר,ובלבד
שהסוכךיהווהיחידהאחתשלמה.
 )1הועדהרשאיתלהתירהרחבתהסוכךעלשטחשלפניעסקשכן,רקאםבעליאותועסק
שכןהסכיםלכךבכתב.
 )4אין באישור הצבת הסוכך משום תוספת שטחי בניה כל שהם לזכויות הבניה הקבועות
באותהחלקהאומגרש.
 )1שטחהסוכךלאיעלהעל%11מגודלהנכסהעיקריאועל41מ"ר–הקטןמביניהם.
ב.

רוחב מדרכה:
 )3תישמר זכות מעבר רציף להולכי רגל ,פנוי מכל מכשול במדרכה ברוחב מינימאלי של
לפחות  3.1מטר במפלס הסוכך .בנוסף ,הצבת סוככים ברדיוס מדרכות יהיה טעון
באישורמהנדסהתנועה.
 )2לאתותרהצבתסוכךבמקומותבהםרוחבהמדרכההנותרהפנוי(לאחרהצבתהסוכך)
קטןמ-3.1מ'.בנוסף,לאיעלהרוחבהסוכךעלמחציתרוחבהמדרכה.
 )1בתחום קולונדות יש להשאיר מעבר פנוי ברוחב שלא יקטן מ - 3.1מ'  מקצה הסוכך
העונתיעדקוחזיתביתהאוכלאועדקוהעמודיםשלהקולונדה.
 )4על אף האמור לעיל ,הועדה רשאית לקבוע מרחק מינימאלי שונה בהתאם לשינויים
העשוייםלחולבקריטריוניםלהעמדתשולחנותוכסאותובאישורמהנדסתהעיר/אדריכל
העיר.


ג.

הקמת סוככים רצופה:
 )3תותר הקמת סוככים של בתי אוכל שונים בקיר משותף או בצורה רצופה ,בתנאי שלא
תימנעאפשרותמעברוגישהלהולכירגלובתנאישיהיוזהיםבמפרטשלהםבגוון,צורה
גובהוכד'ליצירתרצףויזואליאחיד.
 )2הועדה רשאית להתיר איחוד הסוככים של מספר בתי אוכל ללא מחיצה ביניהם ,או
לחייבםלסגורבסגירהצדדיתאתהסוכךשלכלעסק,כךשיישאררווחביןסוכךלסוכך
שכן.

ד.

מתקניםבתחוםהסוכך:
כ ל הצבה של מתקנים על קירות הסוכך או בתוך חלל הסוכך,לרבות מזגני אוויר ,שלטים
ותאורהחיצונית,ופנימיתומתקניחימוםניידים-תהאבאישוראדריכלהעיר.







ה .גדרות ומחיצות:
בעלהיתרלסוכךידאגשלאיוקמוולאיונחוגדרות,מחיצותאוכלדברוחפץאחריםבשטח
המדרכה,זולתהסוכך,הכיסאות,השולחנותוהעציציםשהותרלהעמידםלפיהיתרכחוק.
ו.

עציצים :
בתחוםהשטחשהותרלשולחנותוכיסאותתותרהצבתעציציםמחוץלקירותהסוכךובצמוד
להם ,בהתאם לדגמי עציצים מאושרים להצבה או באישור אדריכל העיר .יש להשאיר
מרווחים לסירוגין בין העציצים ע"מ לאפשר מעבר חופשי להולכי רגל .אין לחבר עציצים
למדרכה.כלזאתבכפוףלסעיףבלעיללגבירוחבמינימאליפנויבמדרכה.

הנחיות עיצוביות:


א .צורת הסוכך :
מראה הסוכך , צורתו ופרטי העיצוב והגמר יהיו טעונים אישור אדריכל העיר .אגף הנדסה
יוכללפרטהנחיותוהוראותנוספותלצורךהגדרתמראההסוכך.





ב.

חומרים:
 )3דפנות הסוכך הסוכך יבוצע מחומרים קלים ועמידים -זכוכית שקופה או אנטיסן או
פלטותשקופותמחומרפלסטי(לפחות01%משטחחזיתותהסוכך),במסגרתאלומיניום
או במסגרות של פרופילי מתכת מגולוונת וצבועה .אם הסוכך יחובר לקירות ולעמודי
המבנהיהיוהחיבוריםפריקים,שלאיהוומטרדאומכשוללציבור.
 )2הזיגוגבדפנותהסוכךוהגגוןיהיובכפוףלהוראותהתקניםהמחייבים.
 )1הגגוןהמשליםאתקרויהסוכך,יורכבמחומריםזהיםלאלהשמהםבוצעודפנותהסוכך,
דהיינוזכוכיתאוחומרקלושקוףאחרבמסגרותאלומיניום/פרופילימתכתאומחומר
קלאחרדומהשאושרע"יאדריכלהעירובכפוףלהוראותהועדה.

ג.

גובה הסוכך :
 )3הגגון לסגירת הסוכך יותקן בגובה שלא יקטן מ - 2.41מ' ולא יעלה על  2.61מ' מפני
המדרכה.
 )2יותרועד 11ס"מנוספיםלהגבהתהגגוןלצורךשיפועים,אוליצירתמעקהלגגון.בסוכך
המוצב בחלל שמתחת לקולונדה תותר הגבהת הסוכך לגובה תקרת הקולונדה ,בכפוף
לאישוראדריכלהעיר.לאתותרהקמתגגוןקבועמעללסוכך.





ד .רוחב הסוכך:
רוחבהסוכךלאיעלהעל1מ'.


ה .הנחיות נוספות:
 )3לסוככיםברחובותבעליאופימיוחד,ייקבעעיצובאחידבתאוםעםאדריכלהעיר.
 )2במקרהשלבקשהלהקמתפרגודבשטח/בנייןשלדעתמהנדסתהעירישערכיםהראויים
לשימור ,רשאי מהנדס העיר להביא  הבקשה לדיון בפני הועדה לשימור ו/או לקבוע
הנחיותעיצובמיוחדות.
 )1סוככים הנמצאים במדרכה שהינה חלק משטח ציבורי פתוח (שצ"פ) ,ייקבעו העיצוב
ואופןהעמדתהסוכךבהתאםלתכנוןהשצ"פובאישוראדריכלהעיר.
 )4לפחותמחציתמדפנותהסוכךיהיומחיצותקבועותשאינןלפתיחה.
 )1גגוןהסוכךלאיבלוטמעברלדפנותההיקפיות.
 )9פתרוןהניקוזיהיהמוצנעבמסגרתהגגון,למעטמרזביםאנכייםשיותאמולפרטיהחזית
ובאישוראדריכלהעיר.
 )0חזיתותהסוכך,פרטיהסוכךוהגגון,החיבורים,החומריםוהגווניםוכןפתרוןאיסוףמי
גשםוניקוזםמגגהסוכךויאושרוע"יאדריכלהעיר.


















