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עורכי  
 בקשה

רשויות 
 רישוי

 :לחצו למעבר לפיתוחים לפי תחום העניין שלכם

 MB 10  -מהיום 

 ,שיפור בגודל המקסימלי של קבצים שניתן להעלות למערכת
 MB 5עד קבצים שעד היום היו צריכים להיות בגודל של 

 

 



 היתר/ הגדלת מספר המבקשים בבקשה למידע 

 חידושים בבקשה למידע

 חידושים במענה להיתר

 חידושים במענה למידע

 חידושים בבקשה להיתר

היתר  /בטופס בקשה למידע
 מבקשים 100ניתן להוסיף עד 
 

 

 

 שולחן עבודה עורך בקשה



 היתר/ הוספת צילום רישיון לטופס בקשה למידע 

 

 

 

 :מדובר בפתרון ביניים
בהמשך תתאפשר העלאת הרישיון פעם  
אחת לאזור הפרטים האישיים כך שלא  

 יהיה צורך להזין מחדש בכל בקשה

 שולחן עבודה עורך בקשה

 202565895 שלמה אברהם



 הצהרת מתכנן שלד – תיקון נוסח ההצהרות בטפסי הבקשה להיתר

 

 שולחן עבודה עורך בקשה

 

 



 הצהרת עורך משני – תיקון נוסח ההצהרות בטפסי הבקשה להיתר
 

 שולחן עבודה עורך בקשה

 

 



 הצהרת מורשה נגישות – להיתרתיקון נוסח ההצהרות בטפסי החתימה בבקשה 

 

 שולחן עבודה עורך בקשה

 

 



 הצהרת המבקש – להיתרתיקון נוסח ההצהרות בטפסי החתימה בבקשה 

 

 שולחן עבודה עורך בקשה

עורכי הבקשה המשני  
 יופיעו בצורה מפורטת



 עורך בקשה ראשי – להיתרתיקון נוסח ההצהרות בטפסי החתימה בבקשה 

 

 שולחן עבודה עורך בקשה

 

 



 הערכות לקראת כניסת מכוני הבקרה לתוקף

 בנייה חדשה –' מפרט הבנייה'שדות חדשים בבקשה להיתר תחת לשונית נוספו 
 28.07.19הפניית הבקשה למכון הבקרה תופעל החל מתאריך 

 שולחן עבודה עורך בקשה

 

 

 

 



 החזרת בקשה למסך סטטוס  
המסך של )לאחר ביצוע פעולה בבקשה למידע הבקשה תחזור למסך סטטוס 

 ולא למסך הבית כפי שקורה כיום  ( הבקשה המראה את שלבי הבקשה

 שולחן עבודה רשות רישוי
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 המידען מחויב לצרף אותה , מפת המדידה תישאב לשלב מענה וסיכום 
מפת  המדידה תישאב מהבקשה ' סיכום הבקשה'בלשונית 

מידען נוספה אפשרות להחליפה במידת /למהנדס, למידע 
 :(ב) 20סעיף , הצורך כפי שמתואר בתקנות התכנון והבנייה

 

 

  המדידה מפת יצורפו הנמסר להיתר למידע (ב)

  כאמור מתאר תרשים או ,12 בתקנה כאמור להיתר

  על סומנו אלה כל כי יוודא והמהנדס (ב)13 בתקנה

  על החלות התכניות לפי המדידה מפת גבי
 :המקרקעין

 ;בניין קווי  (1)

 ;הפקעה תחום  (2)

 .תכנית מכוח מעבר זיקות  (3)

 שולחן עבודה רשות רישוי
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 התכן בבקשה למידע נספחי
בוצעו ' מסמכים ותנאים'בשלב מענה וסיכום בלשונית 

 :השינויים הבאים
הורדת הסימון האוטומטי עבור דרישות למסמכי התכן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 הוספת הערה הבאה –הליך רישוי בדרך מקוצרת: 

 שולחן עבודה רשות רישוי




