
 משרד האוצר
 יחידת סמך

,הבקשהסיכום   

 תשלומים ואגרות

 בקרת תכן

 בקרה מרחבית

 והחלטת רשות רישוי

שלב  

 ההיתר

 ימים 90
 

 מקרא:

להיתרמסירת מידע   

 המלא ללא הקלות ופרסוםתהליך הרישוי 

 מחוץ למערכת רישוי זמין

שלב  

 המידע

 ימים 45
 

 הגשת הבקשה להיתר

 מערכת רישוי זמיןב

 ימי עבודה"  = ימים"

 תשלום מלא

 הפקת היתר בנייה

 תשלום פיקדון

 תשלום אגרת מידע

 רשות רישוי

 מקרא:

 עורך בקשה

 בקרת תכן 

מכון בקרה/רשות רישוי  

 החתמת/ שליחת הודעות
 בעלי מקרקעין   

 החתמת מבקש 
 ועורכי בקשה משניים

 הגשת בקשה למידע
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 בדיקת עמידה  2

 בתנאים מוקדמים

 ימים   5

 שלב המידע

פנימייםהפצה לגורמים   
שלב  

 המידע
ימים 45   

 הגשת בקשה למידע

 הזנת מידע תכנוני 

 חיצוניים והפצה לגורמים

 הזנת מידע מגורם חוץ

(מקסימום)ימים 15  

 (במידה ונדרש)ימים 15

–מענה וסיכום   

 מסירת מידע להיתר

 תשלום אגרת מידע

(מקסימום)ימים 15  

 רשות רישוי

 מקרא:

 עורך בקשה

 גורמים מוסרי מידע

 מערכת רישוי זמיןב מחוץ למערכת רישוי זמין

 הזנת מידע

 מגורמים פנימיים

 קבלת מידע 

פנימייםגורמים מ  
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,סיכום הבקשה  

 תשלומים ואגרות

 בקרת תכן

 בקרה מרחבית

שלב   והחלטת רשות רישוי

 ההיתר
 

 ימים 10

ימים 90  

 ימים 45

 שלב ההיתר ללא הקלות ופרסום

עמידה בדיקת   

 בתנאים מוקדמים
 ימים 10

 ימים 30

 הגשת בקשה להיתר

 תשלום מלא

 ימים 5 הפקת היתר בנייה

 תשלום פיקדון

 רשות רישוי

 מקרא:

 עורך בקשה

 בקרת תכן 

מכון בקרה/רשות רישוי  

 מערכת רישוי זמיןב מחוץ למערכת רישוי זמין

 החתמת/ שליחת הודעות
 בעלי מקרקעין   

 החתמת מבקש 
 ועורכי בקשה משניים
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 סיכום הבקשה

 תשלומים ואגרות

 בקרת תכן

 בקרה מרחבית

משנה-ועדתוהחלטת  שלב   

 ההיתר
 

 ימים 30

 ימים 10

165עד   

 ימים

 בדיקת עמידה 

 בתנאים מוקדמים 

 פרסוםנוסח והפקת 
 ימים 10

 (ימים לדיון 45+  ד"חווימים לגיבוש  45)ימים  90

 שלב ההיתר עם הקלות ופרסום

 השלמת בדיקת עמידה 

 בתנאים מוקדמים
 ימים 10

 בקרה מרחבית

 בהתאם להחלטת וועדה
 ימים 30

 ביצוע פרסום •
 ([א) 149סעיף י "עפ]•

 הגשת הבקשה

 תשלום פיקדון

 תשלום מלא

 ימים 5 הפקת היתר בנייה

 רשות רישוי

 מקרא:

 עורך בקשה

 בקרת תכן 

מכון בקרה/רשות רישוי  

 מערכת רישוי זמיןב מחוץ למערכת רישוי זמין

 החתמת מבקש 
 ועורכי בקשה משניים
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 המלצות  

 : הבאיםבנושאים זמין לעת הזו להלן מספר המלצות לעבודה במערכת רישוי 

 

 "(.שער המידע"יש לעקוב אחר עדכונים למצגת באתר . המלצות אלה עתידות להשתנות מעת לעת)

 

 
 ;תשלום אגרת מידע•

 ;ב36 -הודעות לבעלי עניין •

 ;פיקדון והגשת בקשה להיתר•

 ;שימוש חורג/פרסום הקלה•

 ;בקרת תכן ברשות הרישוי וערר•
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 תשלום אגרת מידע

 א1
רישוי  "עורך הבקשה מתחיל להגיש בקשה למידע ב: 'אפשרות א•

 מקבל מספר בקשה ופונה לוועדה לקבלת שובר תשלום, "זמין

 ב1

עורך הבקשה פונה לוועדה לקבלת שובר לפני  : 'אפשרות ב•
הוועדה מוסרת שובר כולל מספר פנימי של . הגשת בקשה למידע

 אור הייטק/בר/קומפלוט

2 
תוך ציון  " רישוי זמין"עורך הבקשה מגיש בקשה למידע במערכת •

 כולל סריקת הוכחת תשלום, במידה וקיים, מספר תיק פנימי

 עתיד
ניתן יהיה להתחבר למסלקה של הוועדה דרך קישור במערכת  •

 2017באמצעות ממשק שיקום במהלך רבעון ראשון " רישוי זמין"
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 ב36 –הודעות לבעלי מקרקעין 

 הקדמה

הוועדה רשאית להפנות מבקשים לשימוש  . באחריות המגיש לבצע שליחת הודעות•
 בחברות פרסום  

1 

עורך הבקשה פונה לוועדה לקבלת נוסח לשליחת הודעות עם מספר בקשה להיתר  •
 "רישוי זמין"כפי שהתקבל ממערכת 

2 

עורך הבקשה סורק את הוכחת המשלוח בהתאם  , לאחר סיום הליך שליחת ההודעות•
 "רישוי זמין"לנהלי הוועדה ומזין אותה כצרופה לעת הגשת בקשה להיתר במערכת 

3 

ימים את עמידת הבקשה בתנאים המוקדמים   10הוועדה המקומית תבדוק בתוך •
 כולל את ביצוע שליחת ההודעות כנדרש

 עתיד

באופן מקוון בשיתוף פעולה עם רשם   ואישרורמתוכננת אפשרות לשליחת להזדהות •
 האוכלוסין  
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 פיקדון והגשת בקשה להיתר

1 

עורך הבקשה מקבל מספר בקשה  , "רישוי זמין"במהלך הזנת בקשה להיתר במערכת •
.  עמו פונה לוועדה המקומית לקבלת שובר תשלום פיקדון מחוץ למערכת רישוי זמין

 :הוועדה המקומית תפיק שובר תשלום על פי אחת משתי האפשרויות להלן

 א2
מסך אגרת   20%על בסיס הצהרת המבקש על גובה הפקת שובר תשלום  :'אפשרות א•

 הבנייה המשוערת

 ב2
הפקת שובר תשלום על בסיס תכנית ראשית שעורך הבקשה יעביר   :'אפשרות ב•

 "רישוי זמין"לוועדה מחוץ למערכת 

 עתיד
מתוכנן קישור למחשבון אגרות בניה ישירות דרך מערכת רישוי זמין לשימוש עורך  •

 הבקשה טרם הגשת הבקשה להיתר
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 שימוש חורג/ פרסום הקלה 

 הקדמה
 .  הוועדה יכולה להשתמש בחברות פרסום על חשבון המגיש. באחריות הוועדה לבצע את הפרסום•

 א1

(  dwfx)קובץ : מקבל מספר בקשה ופונה לוועדה במייל בצירוף, עורך הבקשה מגיש בקשה להיתר ברישוי זמין•
הצהרה בדבר אחריותו לנוסח פרסום והמספר לבקשה להיתר אותו קיבל ממערכת רישוי  , של הבקשה להיתר

 .ימים 10הוועדה המקומית מבצעת בקרת תנאים מוקדמים ומוסרת נוסח פרסום תוך . זמין

 ב1

 .עורך הבקשה מגיש בקשה ישירות לוועדה המקומית כולל הצהרה על נוסח הפרסום•

בודקת את תנאי הסף של הבקשה ומכינה את נוסח  ,הוועדה המקומית פותח מספר בקשה במערכת ניהול ועדה •
 .  הפרסום במידה והבקשה עומדת בדרישות הוועדה

2 

לאחר ביצוע הפרסום עורך הבקשה סורק את הוכחת הפרסום למערכת רישוי זמין ומשלים את הזנת הבקשה  •
 (.ב1)או מגיש בפעם הראשונה את הבקשה להיתר ( א1)להיתר 

3 
 .ימים את המסמכים שהתקבלו ואת תקינות ביצוע הפרסום 10 -הוועדה המקומית תבדוק ב•

 עתיד

(  הקלות/במסלול פרסום)הימים הראשונים למסירת נוסח פרסום להליך הרישוי המלא  10יתווספו  2017במהלך •
 במערכת רישוי זמין
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 בקרת תכן ברשות הרישוי וערר

 בעתיד

פעם  עורך הבקשה יכול לשלוח , עד אז . עם עורך הבקשה במהלך שלב בקרת התכן" רישוי זמין"בעתיד יתאפשר לרשות הרישוי לנהל דו שיח במערכת •
 .את כל המסמכים הנדרשים לרשות הרישוי אחת בלבד

 הקדמה

 :מסמכי תכן•

 (.משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה, כיבוי אש, פיקוד העורף)כא לחוק התכנון והבניה  158תיאום או היוועצות עם גורם מאשר לפי סעיף , אישור•

 חישובים סטטיים, מסמכים הנדסיים הנדרשים לבקרת תכן כגון •

מי " –לחוק התכנון והבניה  1במקרה שלא התקבל אישור בשלב הגשת הבקשה להיתר ניתן לדרוש בהחלטה קבלת אישור מגורם מאשר לפי סעיף  •

 "ושאינו מוסד תכנון, לפי חוק זה או לפי חוק אחר, שאישורו או התייעצות עמו הם תנאי למתן היתר או לביצוע עבודות לפי היתר

1 

את כל המסמכים הנדרשים לבקרת תכן ויקבל  ( לפי נוהל רשות הרישוי)עורך הבקשה יציג בפני רשות הרישוי (: תהליך זמני)אישור מוקדם ברשות הרישוי  •
 ". רישוי זמין"אישור מרשות הרישוי טרם הזנת המסמכים למערכת 

2 

 :עורך הבקשה מזין למערכת רישוי זמין את מסמכי התכן לרבות•

 (ראה סעיף קודם)אישור  מוקדם מרשות הרישוי על תקינות המסמכים . 1•

 בקשה להיתר מתוקנת במידת הצורך מלווה בהצהרתו לעניין שינויים מרחביים שבוצעו כתוצאה מקבלת אישורי גורמים מאשרים. 2•

 

3 

אין לאשר את בקרת התכן כל עוד לא הושלמו כל מסמכי התכן שנדרשו במסגרת תיק . את שלב בקרת התכן בלבד" לאשר"לרשות הרישוי יש אפשרות •
 .  הוראה או תקנה אחרת, המידע או בהתאם לחוק

4 

 .  את שלב בקרת התכן עד לתום המועדים הקבועים בחוק לכך" לאשר"במידה והוגש ערר או ניתן להגיש ערר לבקשה להיתר אין •

 הסבר

במקרה שהבקשה נמצאת . ימים מיום הגשת המסמך האחרון 30על רשות הרישוי לאשר את בקרת התכן תוך  –בתקנות חוק התכנון והבניה  48לפי תקנה •
יש להוראות לעורך הבקשה שלא לשלוח . במידה וכל האישורים האחרים הוזנו, "מסמך אחרון"בהליך של ערר יש לראות את הזנת החלטת ועדת הערר כ

 .את מסמכי התכן לוועדה ברישוי זמין עד לקבלת החלטת ועדת הערר


