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 נוהל קבלת היתר בניה

  כללי .1

נוהל זה מתאר את תהליך קבלת היתר הבנייה, החל משלב הגשת הבקשה ועד לקבלת ההיתר לידי  1.1

 המבקש.

 מטרה .2

מטרת הנוהל הינה להגדיר תחומי אחריות של המבקש, באמצעות עורך הבקשה המוסמך מטעמו, ושל  2.1

 הוועדה.

 מסמכים ישימים  .3

 לחץ כאן –הגשת בקשות מקוונות  –רישוי זמין  3.1

 . 2016-יה(, התשע"ותקנות התכנון והבנייה )רישוי בני 3.2

  .2014-תקנות התכנון והבנייה )עבודות ומבנים הפטורים מהיתר(, תשע"ד 3.3

 הגדרות 4

מי שמוסמך לפי תקנות המהנדסים והאדריכלים להגיש לרשות המוסמכת תכנית  - עורך הבקשה 4.1

 כמשמעותה בתקנות האמורות.

תכנית הראשית והודעת טופס מקוון הכולל את כל הפרטים שנמסרו בבקשה להיתר לרבות ה - היתר 4.2

 מכון הבקרה כי הבקרה נמצאה תקינה.

כל בקשה, פנייה, תשובה והחלטה במסגרת תהליך הגשת ההיתר ועד להפקת תעודת  - רישוי זמין 4.3

הגמר, לפי תקנות חוק התכנון והבנייה תיערך באופן מקוון, באמצעות מערכת רישוי זמין של מינהל 

 התכנון במשרד האוצר. 

  שיטה .4

 :בקשה למידע תכנוניהגשת  5.1

 הגשת בקשה תעשה באמצעות מערכת רישוי זמין. .א

בקובץ התקנות  12עורך הבקשה ימלא את טופס הבקשה ויצרף את המסמכים הבאים )לסעיף  .ב

 ( על לעמוד בתנאים לדרישת מידע תכנוני: 2016-התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, תשע"ו

 ומעודכנת לשנה האחרונה  קובץ מפת מדידה להיתר חתומה ע"י מודד מוסמך

 ממועד הגשת הבקשה למידע להיתר.

  קובץ תצלומי המקרקעין באופן שיראה את המקרקעין ואת הבינוי עליו מכל

 החזיתות, בציון מועד הצילום.

עורך הבקשה ייגש לאתר האינטרנט של רישוי זמין ויקבל את המידע הרלוונטי להגשת הבקשה  .ג

 להיתר.

 אות התכנון )תכניות בנין עיר החלות על השטח( ואת המידע כולל את תמצית הור

 השטחים המותרים לבניה על פי תכניות אלו. 

http://bonim.pnim.gov.il/Pages/RishuyZamin.aspx
http://www.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=NJMnHypr%2BUlnmBdFFCkF9dGJ3WQRo6%2Fm6OXHOqXLt5Y%3D
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1pKryl7_TAhUHAcAKHXTpCOkQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.nevo.co.il%2Flaw_html%2FLaw01%2F501_065.htm&usg=AFQjCNHAvdOkdzUUmEpa66PUekosEyV3LA&sig2=FPiUghGOWtnPWtHVFE0CJw
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  ,בנוסף, יימסר מידע לגבי הפקעות החלות על הנכס, קווי בנין, מס' קומות, גובה

 תכניות הנמצאות בהליכים ועוד. 

  ימי עבודה ממועד פתיחת 21עד עורך הבקשה ימסור את המידע המלא והמפורט 

 הבקשה.

 הנחיות להגשת מידע תכנוני טרם הגשת בקשה להיתר:  5.2

עורך הבקשה ישלים תנאים מוקדמים לקליטת בקשה להיתר לוועדה המקומית באופן מקוון  .א

 : 33וע"פ התנאים והצרופות המפורטים בקובץ התקנות )רישוי בנייה(, סעיף 

  כל אחד מהם אשרור מקוון להצהרה של בעל הזכות במקרקעין ומבקש ההיתר כי

 מסכים להגשת הבקשה בגרסה שהגיש העורך

  פרטי המקרקעין 

 נסח רישום במקרקעין 

 העתק הודעה בדבר מינוי כל בעלי התפקידים אשר מונו לעריכת הבקשה 

 מפת המדידה להיתר 

 קובץ תכנית ראשית 

  קובץ תשריט סכמטי של שטחי הבנייה הקיימים והמבוקשים בכל אחת מקומות

 הבניין המבוקש 

  קובץ בקשה למידע להיתר 

 קובץ אשרור מקוון של הסכמת בעלי זכויות אחרים במקרקעין 

 מתן מידע תכנוני ע"י הוועדה: 5.3

את הצרופות ותודיע למבקש באם עמד בודקת התוכניות/ההיתרים עבודה תבחן ימי  5תוך  .ב

 )זמני( 5.5בתנאים המוקדמים המפורטים בסעיף 

להמצאת  ימים 30ים המוקדמים יעמדו לרשותו באם נמצא כי לא עמד עורך הבקשה בתנא .ג

 ד לתקנות(.15המסמכים הנחוצים )סעיף 

עמידה בתנאים מוקדמים הועדה תרכז את החומר מכל הרשויות המוסמכות ותיתן הלאחר  .ד

 , כמפורט בחוק. ימים 45את המידע המלא תוך 

 הגשת בקשה להיתר ע"י עורך הבקשה: 5.4

 באמצעות הרישוי הזמין, בצירוף המסמכים הבאים:א. עורך הבקשה יגיש את הבקשה להיתר 

 ;ופרטי זיהוים כתובתם לרבות ,ההיתר מבוקש לגביהם אשר המקרקעין פרטי .1

 שלפיהן המבוקשים והתכניות הבנייה שטחי ,השימוש ,העבודה תיאור לרבות הבקשה פרטי .2

 ;הבקשה הוגשה

 ;המקרקעין במרשם רישום נסח .3

 של והעתק ,הבקשה לעריכת מונו אשר התפקידים בעלי כל מינוי בדבר הודעה העתק .4

 ;אלקטרונית מאושרת בחתימה ההצהרה על חתמו לא אם ,הצהרותיהם

 מודד בידי מאושרת אלקטרונית בחתימה חתום ,להיתר מדידה מפת קובץ .5



 וועדה מקומית גדרה 2נוהל מס':    2017מעודכן ב: אפריל  
 6מספר עמודים:  1.5.17בתוקף מתאריך: 

 אחראי על הנוהל: מהנדס הוועדה

 נוהל קבלת היתר בניהשם הנוהל: 

 

3 

 

 ;להיתר הבקשה הגשת ממועד היותר לכל האחרונה לשנה מעודכן מוסמך .6

 ;בתוספת כמפורט ראשית תכנית קובץ .7

 אחת בכל והמבוקשים הקיימים הבנייה שטחי של סכמטי תשריט קובץ .8

 ;הבנייה שטחי את המסכמת טבלה לרבות המבוקש הבניין מקומות

 הבקשה הגשת במועד התקף ,להיתר והמידע להיתר למידע הבקשה קובץ .9

 ; 24 בתקנה כאמור נמסר לא כן אם אלא ,להיתר

 לבקשה במקרקעין אחרים זכויות בעלי הסכמת של מקוון אשרור קובץ .10

 'ב 36 תקנה לפי במקרקעין הזכויות לבעלי שנמסרו ההודעות העתקי או להיתר

 יצורף זכות במקרקעין בעל של מענו בהעדר ;רשום בדואר מסירה על אישור וכן ,6 ו 36 או

 כאמור יומי בעיתון לבעל הזכות ההודעה מפרסום והעתק התצהיר העתק להיתר לבקשה

 ;ד 34 בתקנה

 ;ניתן אם,לחוק 1 ו 158 בסעיף כאמור נגישות התאמות מביצוע לפטור אישור העתק .11

 ,לאומיים חוק גנים לפי נדרש אם ,הלאומיים והגנים הטבע לשמירת הרשות אישור העתק .12

 ; -1998 ח"התשנ ,הנצחה ואתרי לאומיים אתרים ,טבע שמורות

 נקבע ; -1978 18 ח"התשל ,העתיקות חוק לפי נדרש אם העתיקות רשות אישור העתק .13

 - כי בתכנית או בחיקוק

 אותו של העתק האישור – היתר למתן תנאי מהווה תכנון מוסד שאינו מי של אישורו .14

 חוות - למתן היתר תנאי מהווים תכנון מוסד שאינו מי עם התייעצות או בתיאום ;גורם

 יחולו לא ב–ו א משנה הוראות פסקאות תקנה או ו 16 תקנה לפי גורם אותו שנתן הדעת

 ;כאא לחוק 158 סעיף לפי מאשר גורם על

 בתקנה היתר כאמור למתן תנאי היא הגשתו כי בתכנית או בדין שנקבע מסמך כל העתק .15

 העבודה המבוקשת כן אם אלא 67 בתקנה כמפורט פיקדון תשלום על אישור העתק .16

 ;אגרה מתשלום פטורה

 ניתנה אם ,המהנדס ידי על שאושרה סביבתית דעת חוות קובץ .17

 ; ו20 20בתקנות  כאמור סביבתית דעת חוות בעריכת צורך יש כי הרישוי רשות החלטת .18

 - חדשה בנייה שיטת הכוללת להיתר בבקשה .19

 מועד אישורה ,תוקפה תקופת ,אישורה מספר ,השיטה שם בו שיפורט נספח .א

 ;המוסמך הגוף שקבע כפי יישומה והיקף

 את תואם התכנון המוצע ולפיו ,החדשה הבנייה שיטת על הממונה תצהיר העתק .ב

 ;באישור הקבוע או הזמני באישור שנקבעו וההתניות הכללים

 אותה להגיש את כוונתו על ,המוסמך לגוף מסר כי השיטה בעל אישור העתק .ג

 .להיתר בקשה

 

 באמצעות שני שלבים:בוועדה בדיקת הבקשה להיתר  5.5

 שלב א' בדיקת תנאי סף: 

  עבודה יבדקו התנאים המוקדמים ותשלח הודעה על כך למבקש  ימי 5תוך

 הבקשה ע"י מהנדס הועדה.
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  במידה והבקשה אינה תואמת את התנאים המוקדמים, ישלח מהנדס הועדה

הודעה על אי קליטת הבקשה ויופרטו התנאים המוקדמים החסרים. ההחלטה 

 תשתלח למבקש. 

  .במידה והבקשה תואמת את התנאים המוקדמים תשלח הודעה לעורך הבקשה 

 שלב ב' בדיקת הבקשה והחלטת רשות הרישוי:

  רבתי, יודגש כי נדרשת הסכמתם  36לפי המפורט בקובץ התקנות )רישוי בנייה(, סעיף

של כל בעלי הזכויות במקרקעין, אשר תינתן באמצעות אשרור מקוון לבקשה, לאחר 

 הם זכות עיון בפרטיה ובצורפותיה במערכת רישוי זמין. שניתנה ל

  ימי עבודה האם מתקיימים תנאים המופרטים בקובץ  30המהנדס יבדוק תוך

. ההחלטה תשלח למבקש 20התקנות ע"פ קובץ התקנות )רישוי בנייה(, סעיף 

 הבקשה.

  ימי  5עורך הבקשה רשאי להגיש בקשה מתוקנת לפי השינויים שהתבקשו עד

 לפני תום תקופת הבקרה. עבודה

 טבלת הפעולות שייערכו בוועדה ומשכי הזמן הנדרשים לכך: 5.6

 תקנה עורך הבדיקה משך הבדיקה שם הבדיקה

 מילוי טופס הבקשה למידע תכנוני

 : בצירוף המסמכים הבאים

קובץ מפת מדידה, קובץ תצלומי 

 המקרקעין

בקובץ התקנות התכנון  12סעיף  בודקת תוכניות 

 והבנייה

יום מקבלת  45 מסירת מידע תכנוני 

 הבקשה

בודקת 

 תוכניות/מידען

 33קובץ התקנות )רישוי בנייה(, סעיף 

בצירוף  הגשת הבקשה להיתר בניה

לנוהל  4.3המסמכים המפורטים בסעיף 

 זה

  בודקת תוכניות -

בדיקת התנאים המקדימים לקליטת 

 בקשה להיתר

ימי  10-עד ל

מועד  עבודה

 הגשת הבקשה

 38קובץ התקנות )רישוי בנייה(, סעיף  מהנדס

בדיקת הבקשה להיתר ממועד 

 קליטתה ועד לקבלת ההחלטה

 )העומדים בתנאי הבקרה המרחבית(

 .40קובץ התקנות )רישוי בנייה(, סעיף  מהנדס ימי עבודה 45עד 

חוות דעת לגבי השינויים הנדרשים 

 בבקשה להיתר

ימי  35תוך 

 עבודה

קובץ התקנות )רישוי בנייה(, סעיף  מהנדס

 א'.41

עורך הבקשה  ימי עבודה 40עד  הגשת התיקונים לבקשה להיתר

 הראשי

קובץ התקנות )רישוי בנייה(, סעיף 

 ג'. 41
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 תקנה עורך הבדיקה משך הבדיקה שם הבדיקה

 

בחינת עמידת הבקשה להיתר בתנאי 

 הבקרה המרחבית  

ימי  45תוך 

 עבודה

קובץ התקנות )רישוי בנייה(, סעיף  מהנדס

108 

 

 50קובץ התקנות )רישוי בנייה(, סעיף  מכון התקנים ימי עבודה 45 התקנים אישור מכון

 

אישור או דחיית הבקשה להיתר ע"י 

 )תוקף האישור שנתיים( הוועדה

ימי  10תוך 

 עבודה

הוועדה לתכנון 

 ובניה

, 42קובץ התקנות )רישוי בנייה(, סעיף 

44 ,46 

 55קובץ התקנות )רישוי בנייה(, סעיף  וועדת תכנון ובניה ימי עבודה 5תוך  מתן היתר 

 

 בקרת התכן: .5.1

בימי ובשעות הקבלה עם מיום קבלת החלטת הוועדה על המתכנן להגיע פיזית למשרדי הוועדה  .א

 כל האישורים הנדרשים לשלב בקרת התוכן במרוכז.

, בהתאם להחלטת הועדה ודרישת יתר, המסמכים והאישורים בקשה של השלמת דרישות .ב

א בתקנות, לפי הנחיות מרחביות יש להגיש את כל האישורים במעמד  32סעיף הנדרשים: לפי 

 בקשה להיתר:

 ר.מ.י 

 .)קק"ל )באם מבוקש לכרות עץ 

 .כיבוי אש 

 . הג"א 

 .בזק 

 .חברת חשמל 

 .רשות העתיקות 

 .משרד הבריאות 

 ימי עבודה. 30מיום הגשת המסמך האחרון הנדרש לפי התקנות, יגיש המהנדס אישור תוך  .ג

 

 אגרה: תשלום 5.7

לאחר שלב אישור בקרת התוכן יוזמן המבקש/ עורך הבקשה לוועדה על מנת לקבל את יתרת האגרה 

 לתשלום. 

 הנפקת היתר: 5.8

 לאחר ביצוע כל  הסעיפים לעיל ינופק היתר הבנייה.



 וועדה מקומית גדרה 2נוהל מס':    2017מעודכן ב: אפריל  
 6מספר עמודים:  1.5.17בתוקף מתאריך: 

 אחראי על הנוהל: מהנדס הוועדה

 נוהל קבלת היתר בניהשם הנוהל: 

 

6 

 

 חתימה גורם מאשר תאריך אישור נוהל

  מהנדס הוועדה –ארז חן  1.6.17

 

  



 וועדה מקומית גדרה 2נוהל מס':    2017מעודכן ב: אפריל  
 6מספר עמודים:  1.5.17בתוקף מתאריך: 

 אחראי על הנוהל: מהנדס הוועדה

 נוהל קבלת היתר בניהשם הנוהל: 

 

7 

 

ספח א' נ  

 תרשים התהליך

 
 


