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 בס"ד
 

 מקלטים/ממ"דיםמיגונית/נוהל מזורז להקמת מרחבים מוגנים 
 

על נוהל מקוצר  מקומית לתכנון ובנייה קריית גת החליטההוועדה , היתושבים יקרים, לאור המצב הביטחונ
 מקלטים בחצר הבית.ו, מיגוניות, ממ"דים יתר בנייה של מרחבים מוגניםלצורך קבלת ה

 
  - ונית בחצר הביתהצבת מיג

 
 ש לוועדה מפרט ואישורים של יצרן המיגונית.על המבקש להגי -0

 הוועדה תספק מסמך לתרשים העמדה של המיגונית. -6

 צידית.ה יגונית בשטח המגרש, בחצר האחורית אובבניין משותף ניתן להניח מ -3

ם היא חודשים בין א 3 בתקופה של ייש לצרף מכתב התחייבות לפינוי המיגונית בתום המצב הביטחונ -4
 בחצר מגורים פרטית או בחצר משותפת.

 .ימי עבודה לאחר מילוי דרישות הוועדה 7היתר בנייה יונפק תוך  -5
 

  - )מבנה בתחום המגרש ואינו צמוד למבנה קיים(הקמת מקלטים  ביחידות מגרש פרטיים 
 

 מקלט מתועש )טרומי(. -שלב א'

 ישורים של יצרן המקלט.על המבקש להגיש לוועדה מפרט וא -0

 המציג את מיקום המקלט. A3כרוך בהגשת תרשים המגרש בגודל ההיתר  -6

 .ימי עבודה לאחר מילוי דרישות הוועדה 7היתר בנייה יונפק תוך  -3
 מקלט קונבנציונאלי )יצוק במקום( -שלב ב'

 כפוף למינוי מהנדס אחראי לביצוע. -0

 .(88-5973363בנין מרכז הנגב, ב"ש, טל:  36דירה  5)דרך מצדה  יש להציג אישור של מהנדס הג"א -6

 כרוך בהגשת בקשה להיתר. -3

 .ימי עבודה לאחר מילוי דרישות הוועדה 7היתר בנייה יונפק תוך  -4
 

 -)מרחב מוגן דירתי, גישה לממ"ד מתוך המבנה הקיים( -הקמת ממ"ד
 

 כפוף למינוי מהנדס אחראי לביצוע. -0

 (.88-5973363בנין מרכז הנגב, ב"ש, טל:  36דירה  5יש להציג אישור של מהנדס הג"א )דרך מצדה  -6

 כרוך בהגשת בקשה להיתר. -3

 .ימי עבודה לאחר מילוי דרישות הוועדה 7היתר בנייה יונפק תוך  -4
 
למצוא טופס ניתן  ,בניית מרחב מוגןיש לצרף לכל בקשה להיתר מיגונית/מקלט/ממ"ד תצהיר נלווה ל*

  gat.muni.il-http://www.qiryatזה באתר 
 

 :למסלול רישוי מיוחד למרחבים מוגנים שי קשר בוועדהאנ
  gat.muni.il-slavenp@Qiryat -מר סלאבן פנוביץ' 

 gat.muni.il-elinorn@Qiryat -גב' אלינור נעים  
 gat.muni.il-tanyak@Qiryat -גב' טניה קורנפלד

 gat.muni.il-ayeletbs@Qiryat -גב' איילת בן שושן
 

 בברכה,
 

 מר משה יצחק                                          גב' שולמית סהלו                                                 מר אבירם דהרי
 מהנדס העיר                                           סגנית ראש העיר                                                          ראש העיר

  יו"ר וועדת משנהו                                      בניין ערים וועדת ויו"ר
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