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בעלי עסקים יקרים, 

רבת  הינה  בעיר  המסחריים  הרחובות  איכות 
משמעות לתפקוד העיר ולשגשוגה.

להנאת  תורם  איכותיות  מסחר  חזיתות  עם  רחוב 
תורם  ובכך  ופנים  חוץ  תיירות  מעודד  הציבורי,  מהמרחב  התושבים 

להעצים כלכלית את בתי העסק וסביבתם.

עיריית עכו יזמה תכנית למתן הרשאות לסגירות חורף (פרגודים) לבתי 
אוכל, מזנונים ומסעדות בתחום השיפוט של עכו.

התוכנית לסגירות חורף קובעת הוראות בדבר עיצוב ומיקום הפרגוד 
נראות  על  וישמרו  איכותיים  יהיו  שיותקנו  שהפרגודים  מבטיחה  ובכך 

נאה, אחידות, בטיחות, ומעבר נוח ונגיש לציבור במרחב הציבורי.

אני רוצה להודות לכל מנהלי ועובדי העירייה העוסקים בדבר ובפרט ל:

מחלקת   - ואכיפה  תפעול  מינהל  העיר,  אדריכלית   - הנדסה  מינהל 
רישוי עסקים ומינהלת עסקים, אסטרטגיה וחדשנות בעירייה, העומדים 

לרשותכם ורואים בכם שותפים לשיפור חזות העיר בכלל

ושיפור חזיתות המסחר בפרט.

שלכם ובשבילכם,

שמעון לנקרי
ראש עיריית עכו
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כללי :

״סגירת החורף" (פרגוד) הינה התקנת קירוי זמני, פריק ומחומרים קלים אשר תוחם 

לרחוב.  הפונה  העסק  בית  בחזית  ולשולחנות  הלקוחות  לישיבת  המיועד  האזור  את 

מטרת סגירת החורף הינה לאפשר סביבה מוגנת מגשם רוחות וקור ללקוחות בית 

העסק בתקופת החורף ובכך לאפשר את המשך פעילות בית העסק גם לנוכח מזג 

האוויר החורפי.

סגירת חורף ניתנת אך ורק לבתי עסק העוסקים בהסעדה (בתי קפה / מסעדות / 

מזנונים / פאבים וכד').

תקופת הרשאה המקסימלית להתקנת סגירת החורף הינה החל מ ה- 1 לנובמבר ועד 

ה- 30 לאפריל. בתום תקופה זאת יש לפרק את סגירות החורף.

סגירת חורף תתאפשר רק לאחר מתן הרשאה מעיריית עכו לכך, בהתאם למדיניות 

העירייה ולתכנית עירונית כוללת לסגירות חורף (תכנית שמספרה 213-0610733 "עכו 

על  "התכנית")  (להלן:  העיר")  ברחבי  בהסעדה  העוסקים  עסק  בבתי  חורף  סגירות 

סגירת החורף לעמוד בהוראות התכנית. במקרה של סתירה בין מסמך זה להוראות 

התכנית, גוברות הוראות התכנית.

תקופת ההרשאה לסגירת חורף תקפה ל- 5 שנים.

הרכבה מחדש (במידה ותוכנית הפרגוד לא השתנתה), אינה דורשת בקשה להרשאה 

מחודשת, אולם נדרשת הגשת אישור מינוי אחראי לבדיקת הפרגוד (מהנדס, הנדסאי).

וחם וחשר תוחשר
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הנחיות להצבת הפרגוד ועיצובו:
עיצוב הפרגוד חייב בתיאום מראש מול מחלקת רישוי עסקים בעיריית עכו ומותנה 

באישור ועדה שתתכנס לצורך זה.

חברי הועדה:

מנהל מינהל תפעול ואכיפה - יו"ר הועדה

אדריכלית העיר

מנהל רישוי עסקים

מנהל אגף פיקוח

ושלאחר  לפחות,  מטרים   4 הוא  שרוחבה  מדרכה  פני  על  תתאפשר  פרגוד  הצבת 
הצבתו נותר מרווח מינימלי של 2 מטרים למעבר הולכי רגל, לאורך כל הפרגוד.

התשתיות,  רצועת  את  כוללת  איננה  רגל  להולכי  המינימלית  המעבר  רצועת  רוחב 
ערוגות עצים וריהוט רחוב.

שטח הפרגוד בתחום המגרש לא יעלה על 75 מ"ר. שטח מרבי בתחום הציבורי לא 
יעלה על 50 מ"ר ובכל מקרה לא יעלה על השטח המאושר להצבת שולחנות על פי 

חוק העזר.

סגירת החורף לא תגביל את הגישה החופשית לבתי עסק סמוכים.

אין לעשות שום שינוי במדרכה, לרבות החלפת ַמרצפות, בניית הגבהה, ציפוי המדרכה 
וצביעתה.

אין להתקין כל תשתית על גגות או קירות הפרגודים, לרבות מזגנים.

אין להתקין שילוט על הפרגוד.

דלת הכניסה לפרגוד תותקן כדלת הזזה בכדי להימנע מהפרעה להולכי הרגל לאורך 
במצבה  הדלת,  כנף  תחסום  לא  כנף,  דלת  תהייה  הפרגוד  ודלת  במידה  הִמדרכה. 

הפתוח, את מעבר הולכי הרגל.

ופועל  בניה  בהיתר  במבנה  הפועל  עסק  לבית  רק  תינתן  פרגוד  להצבת  הרשאה 
ברישיון מאת מחלקת רישוי העסקים העירונית.

חובה לפרק הפרגוד בתום תקופת ההרשאה (בין ה- 1 לנובמבר ועד ה- 30 לאפריל).

הפרגוד יאפשר שקיפות מקסימלית ונראות שקטה ככל הניתן. קונסטרוקציית הפרגוד 
שקופה  בזכוכית  ותכוסה  בלגי)  פרופיל  או  (אלומיניום  מתכתיים  מחומרים  תבנה 

בהיקף של לפחות 90%.

גג הפרגוד יותקן מחומרים קלים כשתחתיתו בגובה 2.4 מ' לפחות מפני הקרקע וגובהו 
לא יעלה על 3 מ' ברוטו.

השתלבות  שיבטיח  שניתן  ככל  דומה  עיצוב  עפ"י  ויבוצעו  יתוכננו  סמוכים  פרגודים 
בחזית הבניין והעסקים ובהתאם להנחיות ואישור אדריכל/ית עיריית עכו .

כל עיצוב חריג מותנה באישור של אדריכלית העיר.
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סגירת החורף תהייה בנויה מפרופילים מתכתיים ומזכוכית
ותשמור על שקיפות מקסימלית כלפי פנים בית העסק.

דוגמאות לסגירה שאינה עומדת בהוראות התכנית:

סגירה באמצעות ניילון קשיח אוכל חומר אחר 
שאינו זכוכית ופרופיל מתכתי.

סגירת חורף ללא שמירה על מרווח מינימלי 
למעבר הולכי רגל במדרכה.
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חזיתות  של  לרצף  (הכוונה  הבניין  של  קולונדה  בתחום  הממוקם  בעסק 
מסחריות המקורות ומוצללות ע"י המבנה מעליהן)

יש לאפשר מעבר חופשי של הולכי רגל לאורך הקולונדה, על כן, פרגוד בית העסק לא 
יוצמד לחזית (לוויטרינה) של בית העסק.

יש לשמור מרווח מינימלי של 1.6 מטר בין חזית בית העסק לפרגוד, לטובת המשך מעבר 
חופשי של הולכי הרגל לאורך חזית הרחוב.

הפרגוד יהיה פתוח ומפולש כלפי הקולונדה וחזית בית העסק.

הפרגוד יהיה סגור בכיוון הנגדי הפונה לרחוב (שאינו מקורה).

את  יתכננו  פרגוד,  להתקין  ומבקשים  המבנה  אותו  בחזית  הממוקמים  שונים  עסק  בתי 
הפרגוד תוך הקפדה על צורניות, חומריות וגוון אחידים.

במבט מפנים הקולונדה 
(לפני סגירת חורף):

הקפדה על מרווח פנוי 
למעבר בין חזית בית 

העסק לשולחנות.

מבט מפנים הקולונדה לאחר סגירת החורף:
הקפדה על מרווח פנוי למעבר בין חזית בית 
העסק לשולחנות. הפרגוד סגור כלפי הרחוב 

ופתוח כלפי פנים הקולונדה וחזית בית 
העסק.

מבנה לשימור:
בבקשה  לדיון  מקדים  "תנאי  שימור,  מבנה  של  במקרה 
המקצועית  בוועדה  דיון  הינה  בוועדה  חורף  לסגירת 
בעיר  לשימור  מבנה  של  במקרה  העירונית",  לשימור 
העתיקה, "תנאי מקדים לדיון בבקשה לסגירת חורף הינה 

דיון בוועדה המקצועית לשימור של העיר העתיקה".

מבט מהרחוב, מחוץ 
לקולונדה:

הפרגוד סגור כלפי הרחוב אך 
מאפשר שקיפות אל פנים 

הקולונדה.
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אופן הגשת בקשה להתקנת פרגוד:

הבקשה להצבת פרגוד תוגש במחלקת רישוי עסקים ותכלול:

טופס בקשה והצהרת בעל העסק (מצ"ב דוגמא לטופס 1) בנוסף ניתן להוריד
באתר עיריית עכו http://www.akko.muni.il, לינק למסמכים:

http://www.akko.muni.il/?CategoryID=1552&ArticleID=4332
או לקבל במחלקת רישוי עסקים.

אסמכתאות אודות פרסום הודעה המפרטת את מהות הבקשה, בהתאם לסעיף 149 
לחוק התכנון והבנייה.

הסכמה בכתב של בעלי הזכויות במקרקעין ובאם מבוקשת הבנייה ברכוש משותף – 
הסכמת נציגות הבית המשותף להקמת הפרגוד.

צילומים של חזית העסק המיועדת להתקנת הפרגוד וצילומי חזיתות המבנים הצמודים.

תכנית לפרגוד חתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך (אדריכל, הנדסאי אדריכלות, מהנדס 
בניין, הנדסאי בניין) בצרוף רישיון או תעודת הסמכה של בעל המקצוע, בשני העתקים. 
ומול  הנדון  העסק  בית  מול  אל  המדרכה  רוחבי  את  המתאר  תרשים  תכיל  התכנית 

חזיתות המבנים הסמוכים משני צידיו, תוך ציון תחומי המעבר החופשי להולכי רגל.

התכנית תכלול את חזיתות הפרגוד המציגות את עיצובו, מפרט טכני הכולל חומריות 
וגוון של כל רכיבי הפרגוד, אישור קונסטרוקטור לחוזק, עמידות ובטיחות המבנה וכן 
או  תאורה  בפרגוד  להתקין  ומבוקש  במידה  מוסמך  חשמל  מהנדס/הנדסאי  אישור 

נקודות הספק חשמל.

התרשים יכיל גם את מיקום וסידור השולחנות המוצע בתחום הפרגוד. (ראה דוגמאות 
מצ"ב בהמשך).

טופס מינוי אחראי לבדיקת פרגוד (מצ"ב דוגמא טופס 2 בנוסף ניתן להוריד באתר 
עיריית עכו http://www.akko.muni.il, לינק למסמכים:

http://www.akko.muni.il/?CategoryID=1552&ArticleID=4332
או לקבל במחלקת רישוי עסקים).

הקמת הפרגוד מותרת רק לאחר קבלת ההרשאה בכתב.

מנגנון החיוב עבור סגירת החורף:
מתוקף חוק העזר לעכו (שימור רחובות ושטחים ציבוריים פתוחים התשס"א 2000), 
עבור כל 1 מ"ר יחויב בעל העסק  ב-60 ₪ בצמוד למדד המחירים לצרכן, לעונה או 

חלק ממנה.

הורידה

נת פרגוד:נת פרגוד:
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בקשה להרשאה לסגירת חורף

בהתאם לתוכנית מתאר מקומית 213-0610733 עכו – סגירות חורף בבתי עסק העוסקים בהסעדה ברחבי העיר 
הנני מבקש הרשאה לסגירת חורף לבית אוכל כמפורט להלן:

1. פרטי העסק עבורו מוגשת הבקשה (להלן: "העסק")

שם העסק:                                                                           טל':

כתובת:                                                     עכו, טל' נייד:

סוג העסק: בית קפה/מסעדה/מזנון/פאב/אחר1:

לעסק הרשאה מיום                                  להצבת כיסאות בשטח              מ"ר בתוקף עד              .

2. פרטי בעל העסק

שם הבעלים:                                                    , ת.ז/ח.פ 1

כתובת:                                                    , טל':                           טל' נייד:

דוא"ל:

3. פרטי בעל הזכויות במקרקעין
המקרקעין בהם מתנהל העסק (להלן: "המגרש") הינם2:

בבעלות מגיש הבקשה

בחכירה של מגיש הבקשה מאת

בשכירות של מגיש הבקשה מאת                                       , ת.ז./ח.פ

4. הסגירה המבוקשת
אני מבקש הרשאה לסגירת חורף לעסק בהתאם לפרטים שלהלן:

שטח סגירת החורף המבוקשת - מ"ר

מתוך שטח סגירת החורף                        מ"ר בשטח המגרש ו-                        מ"ר בתחום הציבורי,
כמפורט בתכנית המצורפת לבקשה זו.

5. פרטי עורך הבקשה:

שם                                                    , ת.ז.                                      , מ.ר.

טל':                          טל' נייד:                          , דוא"ל:

6. מסמכים מצורפים:
לבקשתי זו מצורפים3:

תכנית סגירת החורף המבוקשת חתומה ע"י בעל מקצוע מוסמך x2 העתקים, לרבות:
אישור קונסטרוקטור לחוזק עמידות ובטיחות המבנה;

היה והבקשה כוללת התקנת תאורה או נקודת הספק חשמל - אישור מהנדס/הנדסאי חשמל מוסמך.
רישיון או תעודת הסמכה של עורך הבקשה x2 העתקים.

תיק רישוי:

1   מחק את המיותר
2   יש לסמן האפשרות הנכונה ולמלא הפרטים הנדרשים

3   צירוף כל המסמכים הינו תנאי להגשת הבקשה

המשך בעמוד הבא
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תיק רישוי:

צילום של חזית בית העסק, בסמוך אליה מבוקשת הסגירה וצילומי חזיתות המבנים הצמודים לאותה חזית.

אסמכתאות אודות פרסום הודעה המפרטת את מהות הבקשה, בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבנייה.

אסמכתא אודות בעלי הזכויות במגרש.

ככל שהמבקש אינו הבעלים הבלעדי של המגרש - הסכמה בכתב של בעלי הזכויות במגרש ובאם מבוקשת
הסגירה ברכוש משותף – הסכמת נציגות הבית המשותף.

רישיון עסק בתוקף להפעלת בית העסק.

היתר בנייה להקמת המבנה בו פועל בית העסק.

היה והבקשה מבקשת להקים את סגירת החורף (כולה או חלקה) בשטח ציבורי - היתר להצבת שולחנות
וכסאות בהתאם להוראות סעיף 3 (1) לחוק העזר לעכו (שימור רחובות ושטחים ציבוריים פתוחים), התשס"א-

.2000

טופס מינוי אחראי לבדיקת פרגוד.

7. הצהרת בעל העסק

7.1 אני מבקש להקים סגירת חורף (להלן: "הפרגוד") בשטח הסמוך לעסק דלעיל, מדי שנה ולתקופה של

5 שנים החל מיום                    , בחודשים נובמבר עד אפריל (להלן: "תקופת ההרשאה").

7.2 אני מתחייב להקים את הפרגוד על פי התכנית המאושרת ורק לאחר קבלת הרשאה כחוק.

7.3 אני מצהיר, שקראתי את ההנחיות ואת התנאים של עיריית עכו להצבת פרגודים אשר יהוו חלק בלתי

נפרד מתנאי ההרשאה, ואני מתחייב לפעול על פיהם.

מבלי לפגוע בכלליות האמור הנני מתחייב לפרק הפרגוד מדי שנה, לא יאוחר מיום 30 לאפריל ולהרכיבו 
מחדש לא לפני ה -1 לנובמבר ורק לאחר הגשת אישור עדכני של האחראי לבדיקת הפרגוד לעירייה אודות 

תקינות הפרגוד ויציבותו.

7.4 הנני מצהיר כי אין כל מניעה שבדין, קניינית, חוזית או אחרת, המונעת ממני את הקמת הפרגוד בשטח

המבוקש.

7.5 אני מתחייב לפרק את הפרגוד עם תום תקופת ההרשאה, או על פי דרישה שאקבל ממי שהוסמך לכך על
ידי העירייה.

7.6 אני מקבל על עצמי האחריות המלאה והבלעדית לפרגוד, הצבתו, התקנתו, הפעלתו, השימוש בו ובתחומו וכל
הקשור ו/או הכרוך בכך ופוטר את עיריית עכו, עובדיה, נציגיה ומי מטעמה מכל אחריות בקשר לכך.

7.7 ככל שתוטל אחריות כלשהי על עיריית עכו, עובדיה, נציגיה ו/או מי מטעמה בקשר עם הצבת הפרגוד,
התקנתו, הפעלתו, השימוש בו ובתחומו וכל הקשור ו/או הכרוך בכך, לרבות בגין אי הפעלת סמכויות פיקוח 
ובקרה ו/או הפעלה חסרה של סמכויות אלה, הנני מתחייב לפצותם ולשפותם בגין מלוא התשלום בו נאלצו 

לשאת בגין כך, לרבות הוצאות נלוות כגון שכ"ט והוצאות משפט וזאת מיד עם דרישתם הראשונה.

7.8 ידוע לי, כי אי מילוי תנאי התחייבות זאת או תנאי ההרשאה, יכול לשמש עילה לביטול ההרשאה.

תאריך                                      שם מבקש ההרשאה                                 חתימה
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לכבוד
עיריית עכו

ויצמן 35 , עכו
א.ג.נ.,

הנדון: מינוי אחראי לבדיקת פרגוד

חלק א' - הצהרת בעל העסק:

אני החתום מטה                                           , ת.ז.                               מודיע בזאת כדלקמן:

1.                                                              , ת.ז

(להלן: "האחראי") מרחוב                                                              טלפון                               ,

פקס                               , דוא"ל:                                                           

מונה/תה על ידי להיות אחראי/ת להקמת הפרגוד, יציבותו והתאמתו לתכנית שתאושר כחלק מההרשאה

שתנתן לי להקמת הפרגוד, ככל שתנתן לי כזו על ידי עיריית עכו לעסק ברחוב

                                                              (להלן: "העסק").

2. במקרה בו מתבקש חיבור הפרגוד לחשמל:

                                                              , ת.ז.                                (להלן: "החשמלאי")

מרחוב                               , טל':                               , פקס:                               ,

דוא"ל:                                                               מונה/מונתה על ידי לבדיקת תקינות ותקניות חיבור 
הפרגוד לרשת החשמל של העסק.

3. הנני מתחייב להמציא לכם תוך 5 ימי עסקים ממועד הקמת הפרגוד על ידי (לראשונה וכן בכל הקמה מחדש),
בטרם וכתנאי לשימוש בפרגוד את האישורים שלהלן:

* אישור האחראי בדבר התאמת הפרגוד לתכנית שאושרה על ידכם, יציבותו ותקינותו.

* ככל שהפרגוד מחובר לחשמל - אישור חשמלאי בדבר תקינות ותקניות חיבור החשמל

4. ידוע לי כי אי התאמה של הפרגוד שיוקם בפועל לתוכניות עליהן חתומים האחראי והחשמלאי ו/או אי המצאה

של האישורים הנזכרים בסעיף 3 לעיל תהווה הפרה של תנאי ההרשאה ועילה לביטולה.

תאריך                                                   חתימת בעל העסק

תיק רישוי:
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חלק ב' - אישור בעל המקצוע האחראי לבדיקת הפרגוד:
אני הח"מ                                                          מס' ת.ז.

הנדסאי/מהנדס רישוי מס'                                      מאשר כדלקמן:

1. אישור זה מצורף בתמיכה לבקשתו של                                                                             ,

ת.ז.                                   (להלן: "בעל העסק") לבצע סגירת חורף (להלן: "הפרגוד")

בסמוך לבית העסק                                                                (להלן: "העסק")

ברחוב                                                        עכו בהתאם להוראות תכנית 213-0610733 (להלן: "התב"ע").

2. אני מאשר כי התוכניות המוגשות על ידי בעל העסק להקמת הפרגוד מאפשרות הקמת פרגוד יציב, תקין,
פונקציונלי וכזה העומד בהוראות התב"ע.

3. התכניות להקמת הפרגוד כוללות/אינן כוללות חיבור הפרגוד לחשמל, לתאורה או לכל צורך אחר.

4. אני מקבל על עצמי להיות אחראי לבדיקת יציבות הפרגוד אשר יוקם על ידי בעל העסק והתאמתו להרשאה
אשר תנתן להקמתו על ידי העירייה, ככל שתנתן כזו.

5. אני מתחייב להודיע לעירייה על התאמת הפרגוד שיוקם לתכנית שאושרה כחלק מההרשאה או על כל אי
התאמה בין הפרגוד שיוקם לתכנית.

6. הנני להצהיר כי יש לי את כל הכישורים המקצועיים והידע להיות אחראי לבדיקת הפרגוד.

7. להצהרתי זו מצורף רישיון/תעודת המהנדס/הנדסאי.

תאריך:                                                                שם מלא, וחתימה:.

חלק ג' - אישור מהנדס/הנדסאי חשמל
חלק זה נדרש בבקשה הכוללת חיבור לחשמל

אני הח"מ                                                                מס' ת.ז. 

מהנדס/הנדסאי רשוי מס'                                מאשר כדלקמן :

1. אישור זה מצורף בתמיכה לבקשתו של                                               ,

ת.ז.                                                        (להלן: "בעל העסק") לבצע סגירת חורף (להלן: "הפרגוד")

בסמוך לבית העסק                                                                 (להלן: "העסק")

ברחוב                                                                עכו.

2. אני מאשר כי תוכניות החשמל המוגשות על ידי בעל העסק להקמת הפרגוד מאפשרות חיבור חשמל תקין ותקני
לרשת החשמל של העסק.

3. אני מקבל על עצמי להיות אחראי לבדיקת תקינות ותיקניות חיבורי החשמל בפרגוד.

4. אני מתחייב להודיע לעירייה על התאמת חיבורי החשמל בפרגוד שיוקם, לתכנית שאושרה כחלק מההרשאה או
על כל אי התאמה בין לתכנית וכן על תקינותם ותיקניותם.

5. הנני להצהיר כי יש לי את כל הכישורים המקצועיים והידע להיות אחראי לבדיקת חיבורי החשמל.

6. להצהרתי זו מצורף רישיון/תעודת המהנדס/הנדסאי .

תאריך:                                                                שם מלא, וחתימה:.
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אופן הגשת הנתונים פרגוד
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יש לשלוח את המסמכים :

רישוי עסקים בטלפון: 04-9956057

miric@akko.il :במייל

לבירורים נוספים:

הועדה המקומית לרישוי ובנייה בטלפון: 04-9956110

nurit_z@akko.muni.il :במייל

מינהלת עסקים בטלפון: 04-9956093

asakim@akko.muni.il :במייל

או באתר מינהלת עסקים:

https://www.akko-biz.com/
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נערך ע״י: מינהלת עסקים, אסטרטגיה וחדשנות


