
   תדריך להגשת תיק בקשה להיתר בנייה           
  "]ורוד"תיק                                [

  

  
מהנדס או , י אדריכל"פי חוק התכנון והבנייה להיות ערוכה ומוגשת ע"חייבת ע, בקשה להיתר בניה

  .הנדסאי הרשומים בפנקס המורשים

  

  ומטרתן להבהיר ולרכז את ,  וע איש מקצ–ההוראות לתדריך זה מיועדות לעורך הבקשה 

  כך שיהא מושלם ויטופל במסלול מהיר ללא, כל הדרוש לפתיחת תיק בקשה להיתר

  .1970ל "תש) בקשה להיתר תנאיו ואגרות(פי תקנות התכנון והבנייה"הכל ע.  עיכובים

  

  מידע בכתב. יש לקבל מידע תכנוני טרם הגשת בקשה להיתר בימי קבלת קהל או בכתב

  .לוםכרוך בתש

  

  

  

    אופן עריכת הבקשה להיתר                    

  
  כללי

  

  יש להקפיד על מילוי כל הפרטים הנדרשים במסמכים, על מנת שהטיפול בבקשה יהיה יעיל

  כך שתכלול את,  ממוחשב–ולערוך אותם ברמה נאותה של שרטוט ,  המלווים את הבקשה

  . כל המידע להבנתה בנקל

  

   הוראות התכנון והבנייה ותכניות בניין עיר שחלות על המקוםבמידה והבקשה תואמת את

  תובא הבקשה , ואשר אינה כוללת כל סטייה או חריגה וכן הוגשו כל האישורים והחתימות

  .לפי העניין, לאישור בפני רשות רישוי או לועדת המשנה

  

  

  

  



 

  

 

 )גרמושקה(אופן עריכת הבקשה להיתר   .א

 

)'א (2 תקנה 1בקשה להיתר טופס . 1

  : של הבקשה להיתר1המבקש יגיש לועדה עותק 

  

י ועד "י הבעלים וע"חתום ע, )גרמושקה(מפרט צבוע וממוחשב של הבקשה   .א

  .הישוב

 .לקבלת דואר מהוועדה, כתובת מדוייקת של המבקש בזמן תהליך הוצאת ההיתר  .ב

 .שם התכניות החלות, מגרש' מס, חלקה, גוש  .ג

חתימותיהם של עורך , רשיון' מס,  טלפון'מס, פקס' מס, ציון מספרי תעודת הזהות  .ד

 .ת הזכות בנכס ומתכנן שלד הבניין/י/בעלי, המבקש, הבקשה

 .יש לחתום במקום המיועד לכך, אם יש בקשה להקלה או לשימוש חורג  .ה

 
 הוכחת בעלות 1.1

  . טאבו או אישור ממנהל מקרקעי ישראל–נסח רישום מקרקעין 

  

 תוכנית מדידה ממוחשבת 1.2

כחלק (וסמך בתוקף לשישה חודשים אחרונים הכוללת את תרשים הסביבה י מודד מ"מאושרת ע

  ).מהבקשה להיתר

רשת קורדינטות או ארצית , תכנית בנין עיר(יש לציין על גבי המפה על בסיס מה נערכה המדידה 

  )'וכו

  

י מודד "חתומה ע, )פי העניין"ע (1:500 או 1:250מ " נוספת בנפרד בקנמפת מדידהיש לצרף  1.3

 .ורגינלית ובתוקף עד חצי שנה אחורהחתימה א

  

 תוכנית העמדה 1.4

ההעמדה תוצג על רקע . במידה ויש תכנית פיתוח מאושרת למתחם יש לצרפה במקום תכנית העמדה

  : ותכלול1:250מ "מפת גושים וחלקות בקנ

  סימון קונטור קומת קרקע  .א

 .סימון צפון,  קווי בנין יוצגו בקו מקווקו–העמדת הבניין   .ב

 .חניה ושבילים, גינון, גדרות,  הקרקעסימון מפלסי  .ג



מוגש "במידה ומוגשת בקשה נפרדת יש לציין . מבנים קיימים שלא בהיתר יש לסמן להריסה  .ד

 .על הבקשה" בבקשה נפרדת

  

  תכנית פיתוח מגרש 1.5

  : ותכלול1:100מ .נ.מוצגת על רקע מפת מדידה טופוגרפית בק

  קונטור קומת הקרקע  .א

 העמדת הבניין  .ב

 .ם ומתוכנניםמפלסי קרקע קיימי  .ג

 ניקוז מגרש  .ד

 ריצופים ועוד, קירות תומכים, אשפה וגדרות, פילר: כל אלמנטי הפיתוח כגון  .ה

  
  חישוב שטחים. 2

  1:250 או 1:200מ "    תשריט סכמתי וחישוב שטחי הבניה המבוקשים בקנ

  

  תכנית כל קומה וקומה . 3

  .חתכים וצפוןסימון , מידות פתחים,     עם ציון המפלסים ומידות אורך ורוחב

  

  תכנית גגות. 4

  .ציון שיפוע הגג באחוזים,  ציון גובה הגג–  גג רעפים 4.1       

   ציון הגובה הסופי כולל מעקות–  גג שטוח 4.2       

  .יש לדאוג להסתרה חזותית, תכנית הגגות תכלול מיקום מערכת סולרית: הערה     *

  

  חתכים. 5

  .עם ציון מידות הגובה והמפלסים, ה ולרוחב המבנה לאורך המבנ– חתכים 2  5.1       

  .או אלמנטים מיוחדים בבניין/  חתך דרך חדר המדרגות ו5.2       

  מפלסי קרקע טבעיים ומתוכננים,  החתכים יהיו עד גבולות המגרש ויכללו גדרות:הערה     *

  .         כולל במגרשים גובלים

  

   חזיתות. 6

  .סימון קרקע טבעית וציון קרקע מתוכננת, מפלסים, ון חמרי גמר חזיתות הבניין עם צי4    

  חזיתות עד גבולות המגרשים/במגרש מגורים בהרחבות יש להציג חתכים: הערה    *

  .       וציון הגדרות

  

  



  פרטי פיתוח. 7

   של גדרות וחיבורי פרגולות1:20או / ו1:50מ "    בקנ

  

  ד"ממ. 8

  .ת שלטונות פיקוד העורףפי דרישו"הכל ע, 1:50מ "    בקנ

   

  שימוש חורג/ הקלה.ב

 שבגוף הבקשה 2חובה לציין זאת בטבלה בעמוד ,   אם התוכנית כוללת בקשה להקלה או לשימוש חורג

  :פ הפירוט להלן"ע

  

נימוקי הבקשהלשימוש חורג/ פירוט הבקשה להקלה

    

    

    

  

  :הנני מצהיר על נכונות הפרטים דלעיל

  

  

  

____________________________________                                 _________  

  תאריך                                                                       שם וחתימת עורך הבקשה הראשי

  

  

  פ חוק "בקשה להקלה או לשימוש חורג תובא לדיון בועדת המשנה לאחר פרסום הודעה ע

  . להגשת התנגדויותובתום המועד

  

  .'לעניין הפרסום ראה נספח א*

  שהם המחייבים לכל דבר ועניין, או התקנות על פיו/ההנחיות בחוברת זו אינן באות להחליף את החוק ו*

  

  

  ח "בקשה להיתר במסגרת שימוש פל. ג

   המאפשרת הוצאת היתרים לפעילות1/א/1000/ ניתן תוקף לתכנית שד21.6.2002ביום    

  במשרדי הועדה ניתן לקבל עותק. לאותם ישובים הכלולים בתוכנית) ח"פל( חקלאית     לא



  .    מהוראות התכנית

  

  בקשת היתר לעבודה מצומצמת. ד

  .    קיימים מספר מקרים בהם ניתן להגיש לוועדה המקומית בקשה לעבודה מצומצמת

  . המוקדם מביניהם7.1.97-ע או על פי התקנה מה"מצללה על פי התב/הקמת פרגולה  .א

 .' מ1.50הקמת גדר שגובהה אינו עולה על   .ב

  הטופס ובו פרטי הבקשה יצורף, הבקשה תוגש באמצעות טופס מיוחד שיינתן בוועדה

  .1:50מ "פריסות ופרטים בקנ, חתכים+ לתשריט שיכלול מפת מדידה מעודכנת 

  

  ת תיק הבקשה להיתרפתיח. ה

  י הועדה"ייקלט התיק ע, ונמצאים בו כל המסמכים שצוינו,     משהוכן תיק הבקשה כאמור

  :    המקומית

  "..).קרביץ"ניתן לקנות במכוני העתקות ובחנויות כמו , לפי חוק התכנון והבנייה : (תיק וורוד. 1

   מסכום האגרה המשוערת 20%עם הגשת בקשה להיתר ישלם המבקש לועדה המקומית : פיקדון.  2

  עבור בית מגורים חדש תשולם מקדמה של. התשלום יעשה במחלקת הגבייה,     המשתלמת בעד ההיתר

  .בלבד ₪ 100ועבור תוספות בנייה תשולם מקדמה של  ₪ 1000    

  .תודיע למבקש בכתב על סירוב והפיקדון יוחזר לו, סירבה הועדה המקומית לתת את ההיתר    (

  לא ייחשב הדבר , בעה הועדה המקומית תנאים להיתר או הכניסה שינויים בבקשה    ק

  ).    כסירוב מתן היתר

  .י מודד מוסמך"חתומה אורגינלית ע, מעודכנת לחצי שנה אחרונה, מפת מדידה נפרדת: מפת מדידה. 3

  .י וועד הישוב"חתומה ע, עותק אחד של גרמושקה צבועה: גרמושקה. 4

  יינתן מספר ויובא לדיון בועדת המשנה לתיכנון ובניה  או רשות הרישוי    לתיק הבקשה 

  .לפי העניין,     המקומית

  

  החלטת הועדה. ו

  י רשות רישוי או ועדת המשנה תשלח הודעה על החלטת"   לאחר אישור הבקשה ע

  עותק. הכוללת את החלטת הועדה והתנאים להוצאת ההיתר,    הועדה למבקש ההיתר

  במידה ודחתה ועדת המשנה או רשות הרישוי את הבקשה .  לעורך הבקשה   ישלח גם

  במידה והמבקש רואה עצמו. יקבל המבקש הודעה מנומקת בדבר החלטת הועדה,    להיתר

   ימים מיום 30הוא רשאי לערער בפני ועדת הערר המחוזית תוך , י ההחלטה"   נפגע ע

  .   קבלת ההחלטה

  

  

  



  :הערה

אישור מכבי אש : כגון(או אישורה /ת לדרוש כל מסמך הנחוץ לו לבדיקת הבקשה ולמהנדס הועדה הסמכו

  ).במקרה של בניין הבנוי מחומרים דליקים

  

     לצורך מתן היתר. ז

  העותקים המתוקנים,  עותקים מתוקנים בתיאום עם לשכת מהנדס הועדה2יש להמציא   .א

  ם בעט או טיפקס וכן עותקים לא יתקבלו עותקים מתוקני.       יהיו נושאי חותמת ההיתר

  .      מודבקים

 .יש לוודא כי מולאו כל הדרישות על פי החלטת הוועדה  .ב

, תידרש ערבות בנקאית או המחאה אישית, )קיימת או חדשה(במידה והבקשה הינה לתוספת בנייה   .ג

יה ערבות זו תוחזר לאחר סיום הבני.  5,000₪- מגובה האגרה ולא פחות מ10או מזומן על סך פי 

על מבקש . הוועדה שומרת על זכותה להאריך את תוקף הערבות על פי הצורך. על פי ההיתר

  .ההיתר חובה להודיע על סיום הבנייה בהתאם להיתר

  

  אגרה . ח

  ).במידה וחל(לפני הוצאת היתר יש לשלם את יתרת אגרת הבנייה והיטל השבחה 

  . וחתוםמבקש ההיתר יקבל הודעה טלפונית כאשר היתר הבניה מוכן

  

  שמירה על תנאי ההיתר.ט

  . על המבקש לדווח לועדה על תחילת עבודות הבנייה

 על המבקש לשים לב לכל התנאים שהינם חלק מתנאי ההיתר ולהקפיד על מילוי .1

  .ל"      התנאים הנ

  י הועדה יחסוך למבקש זמן "י ההיתר ומילוי הטפסים שנמסרו ע"      ביצוע העבודה עפ

  ").4טופס ("לת אישור לחיבור חשמל       ומאמץ בקב

 
  

          
  
  
  
  
  
  
  
  



  '      נספח א                     

  
  פרסום 

או שימוש חורג יהא על /ו,לאחר בדיקת אחוזי ההקלה הנדרשים, עם הגשת הבקשה הכוללת הקלה

  :המבקש

  .לקבל נוסח הפירסום ממדור הרישוי של הוועדה המקומית .1

 .יתונים יומיים ומקומון שבועי אחדלפרסם על חשבונו בשני ע .2

 לכל בעלי,  לחוק תכנון והבניה149לפי סעיף , לשלוח הודעות אישיות בדואר רשום .3

  .העניין

   יום14לגביו מבוקשת ההקלה למשך , אתר הבנייה/ להדביק מודעת בחזית הבניין .4

  .לפחות

   

  :הערה

  .ר להגיש התנגדותבאם תאוש, מטרת הפרסום לאפשר למי שרואה עצמו נפגע מן ההקלה*

  .במידה ותוגשנה התנגדויות הן תושמענה בישיבת ועדת המשנה טרם החלטה בבקשה*

  .  לדיון בהתנגדויות מוזמנים גם מבקשי הבקשה להיתר

  .לאחר בדיקת ההקלה המבוקשת יימסר נוסח לפרסום*

  

   חיבור חשמל זמני– 2טופס 

  .ניתן לבקש חיבור חשמל זמני לביצוע עבודות הבנייה

  

   חיבור חשמל– 4טופס 

  .בתום עבודות הבנייה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ' נספח ב                              
  טבלה המציגה את החתימות הנדרשות לכל בקשה על פי סוגי המבנים ומועד הגשתן

  

משרד 
העבודה 
והרווחה

חתימות 
שכנים 

במקרה 
הצורך

חתימת 
יועצים

מנהל 
מקרקעי 
בעלי/ישראל

ם

משרד 
החקלאו

ת

  /עורך
מתכנן 
הבקש

ה
מתכנן 
השלד ועד ישוב מודד

חתימות 
ודרישות 

סוגי 
מבנים

2 2 2   1 1 1 1 מגורים

2 2 1 1 1 1 1 1
מבנה 
חקלאי

 2 2 2

           
דרישת (

.)י.מ.מ  
2  1 1 1 1

מבנה 
לפעילות 

לא 
חקלאית

 
 
           
1 2 2 2 1 1 1 1 1

מבנה 
לפועלים 
זמניים

2 2 1   1 1 1 1
מבנה 
תעשיה

2 2 1   1 1 1 1
מבנה 
 מסחרי

2 2 1   1 1 1 1
מבנה 
ציבורי

 

  

1 + 

פרסום

  

2

  

הסכמה (1

)עקרונית

   

1

  

לפי (1

)הצורך

  

1

  

1

  שימוש
ורגח

  

  :מקרא

   בעת הגשת הבקשה לועדה טרם דיון בועדת משנה– 1  

  .לאחר דיון בועדת משנה – 2  

  פי החלטת"פי שיקול דעת מהנדס הועדה או ע" בטבלה זו עישות דרניתן להוסיף או לשנות: הערה

  .משנה/ רישויועדת


