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 משתמשי מערכת רישוי זמין,

אנו מברכים אתכם על התחלת עבודה עם מערכת "רישוי זמין". המערכת מפותחת 
בנייה בשלביהם השונים. המערכת מאפשרת הגשה האת תהליכי הרישוי ו לנהלבמטרה 

המעורבים בתהליך, קבלת מקוונת של בקשות, ריכוז המענים מהגורמים השונים 
התראות לגבי זמני הטיפול בבקשות ועוד, ומהווה בכך כלי לניהול אפקטיבי וזמין 

 לכלל העוסקים בתהליכי הרישוי והבנייה.

 לגבי אופן הכנת הקבצים להגשות.להלן מספר הנחיות 

: הנחיות אלה הן זמניות עד לכניסתו לתוקף של מפרט מחייב לחישוב לב שימו !
 והכנת הקבצים בהתאם.שטחים 

 

  
 

 

 ניתן לפנות למרכז התמיכה  בכל שאלה

Bnia@iplan.gov.il 

 08:00-16:00ה' בין השעות -בימים א'  02-6293367טלפון

 

 

 

 

 

 אגף רגולציה

 מנהל התכנון

 משרד האוצר -יחידת סמך 

 

 

 

 

 

mailto:Bnia@iplan.gov.il
mailto:Bnia@iplan.gov.il


   
   

- 4 - 
 

  :חתימות .1

תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(,  מתוך- רשימת דרישות חתימה לפי חיקוק
 :2016-תשע"ו

 :להלן הסעיפים בהם נדרש הסדר חתימה ספציפי

הכוונה היא לחתימה אלקטרונית  ,בכל מקום בו מופעה המילה "חתימה" בחיקוק
 גורם מאשר(:שהופק בידי כרטיס חכם  באמצעותמאושרת כהגדרתה בחוק )

  נדרשת חתימה אלקטרונית מאושרת, או סריקה ממוחשבת  –בצירוף כל מסמך
 .(6)תקנה 

  בקשה למידע להיתר תכלול קובץ מפת מדידה להיתר חתומה בחתימה אלקטרונית
 .(12תקנה מאושרת בידי מודד מוסמך )

  (29בקשה להיתר תיחתם בחתימה אלקטרונית מאושרת בידי עורך הבקשה )תקנה. 

 (: 33היתר )תקנה בקשה לתנאים מוקדמים ל 
o במקרקעין ומבקש ההיתר; אשרור מקוון של הצהרת בעל הזכות 
o  שמונו לעריכת הבקשה תפקידיםהבעלי כל מינוי הודעה בדבר  העתק; 
o  אלא אם  -התפקידים אשר מונו לעריכת הבקשההעתק של הצהרות כל בעלי

 חתמו על ההצהרה בחתימה אלקטרונית מאושרת;
o  מוסמך  דדמו דיבי אלקטרונית מאושרתבחתימה קובץ מפת מדידה חתום

  ומעודכנת לשנה האחרונה לכל היותר ממועד הגשת הבקשה להיתר;
o  במקרקעין לבקשה להיתר או  אשרור מקוון של בעלי זכויות אחריםקובץ

(, וכן אישור על 6)ו( ) 36)ב( או 36העתקי ההודעות שנמסרו להם לפי תקנה 
יצורף לבקשה מסירה בדואר רשום. בהיעדר מענו של בעל זכות במקרקעין 

להיתר העתק התצהיר והעתק מפרסום ההודעה לבעל הזכות בעיתון יומי 
 )ד(;34כאמור בתקנה 

 השינויים המרחביים שנערכו בבקשה ככל שנערכו בעקבות  דו"ח עורך הבקשה בדבר
חתומה בידי עורך  - הצהרה שלא נעשו שינויים בעקבות בקרת תכןבקרת התכן או 

 .(52חתימה אלקטרונית מאושרת)תקנה בהבקשה 

  טופס ההיתר ייחתם בחתימתם האלקטרונית המאושרת של רשות הרישוי, עורך
 (.61משנה ככל שמונו; )תקנה הבקשה, מתכנן שלד הבניין ועורכי 

 קורת על הביצוע לרשות הרישוי יקבצים שמגישים עורכי משנה או האחראי על הב– 
 .יחתמו בחתימה אלקטרונית מאושרת בידי עורכיהם

  (75קורת על הביצוע )תקנה יעבודה תיחתם בידי האחראי לבתחילת אישור לבקשה. 

 (78חתום אלקטרונית )תקנה   – לתחילת עבודה אישור רשות הרישוי. 

 

 :הסבר נוסף להזנת מסמכים חתומים למערכת רישוי זמין

כל המסמכים והצרופות לבקשות השונות יוזנו למערכת רישוי זמין בידי עורך הבקשה 
 הראשי בלבד.

 די בעל התפקיד שהכין אותו, כל מסמך ייחתם בחתימה אלקטרונית מאושרת בי
 בקשה הראשי.למערכת בידי עורך ה ויוזן

  חתימות על גבי נייר ייסרקו ויוזנו למערכת בידי עורך הבקשה הראשי. המקור
בחתימה אלקטרונית  יישמר אצל עורך הבקשה הראשי שיחתום על טופס הבקשה

  מאושרת כמפורט בתקנות.
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  החתמה ידנית של בעלי תפקידים/ בעלי זכות בנכס/ שכנים על גבי תכנית ראשית
מודפסת שהוכנה לפי ההנחיות לעיל: החתימות יתבצעו על הדף הראשון במקום 

המיועד לכך, כך שניתן יהיה לצלם/ לסרוק את המקטע הזה בלבד או את כל 
 לפי החלטת רשות הרישוי.  –המסמך 

שנים  10למשך  לשמור את כל המסמכים החתומים במקורעל עורך הבקשה הראשי 
 .לפחות

 

  :מידע להיתר תבקש .2

 הכנת מפת מדידה להיתר:

בידי מודד מוסמך מעודכנת  מאושרתבחתימה אלקטרונית  מדידה להיתר, חתומההמפת 
 .ה האחרונה לכל היותר ממועד הגשת בקשת מידע להיתרלשנ

, ( זהים בתוכנםdwg, dwfx) לרשות הרישוי בשני סוגי קבציםלהיתר תוגש  מפת המדידה
תחת  המרכז למיפוי ישראלכפי שמופיע באתר , בידי מודד מוסמך על פי מפרט ושהוכנ

 בתחתית העמוד. ""תקנות והנחיות

 :dwgמפת מדידה בפורמט הנחיות להכנת 
בגרסת , (srv_123.dwg)כגון  srv_xxx.dwgבתבנית שם  יש ליצר מפת מדידה להיתר

CAD 2006 .ומטה 

 הקובץ יכיל : 

 שכבות המדידה 

  מיקום הקו הכחול ייצג את מיקומו האמיתי בשטח של  - שכבת הקו הכחול
כפוליגון הקו הכחול יוגדר  .שראל החדשהי, לפי רשת המבוקש גבול ההיתר

 .pgvul1 בשם בשכבהסגור 

 :חתימה על מפת המדידה להיתר
יעבירם לעורך על שני המסמכים, ו אלקטרונית מאושרתיחתום בחתימה  מוסמך מודד

  .רישוי זמין מערכתהבקשה הראשי להזנה ב

: אין הכוונה לחתימה ידנית סרוקה המשולבת בקובץ המדידה, אלא לב שימו ! 
ראו הסבר  על גבי הקובץ באמצעות שימוש בכרטיס חכם. אלקטרוניתלחתימה 

 .זהבמסמך דרישות טכנולוגיות לעבודה עם מערכת רישוי זמין שנמצא בעמוד 
  

 :מידע להיתר צרופות לבקשת

קובץ מפת מדידה להיתר כמפורט לעיל, חתומה בידי מודד מוסמך ותקפה לשנה  .1
ממועד הגשת בקשה לקבלת מידע להיתר, או תרשים מתאר האחרונה לכל היותר, 

 חתום בחתימה אלקטרונית )לאישור פטור ממפת מדידה להיתר ממהנדס הועדה(.
קובץ/ קבצי תצלומי המקרקעין באופן שיראה את המקרקעין ואת הבנוי עליהם  .2

 מכל החזיתות, בציון מועד התצלום.
 העתק אישור על תשלום אגרת מידע. .3
 ים בבקשת מידע להיתר:מסמכים נוספ .4

 לפקיד היערות( קישורסקר עצים אם נדרש )ראה  .א

http://www.justice.gov.il/Units/ilita/subjects/HatimaElectronic/Pages/OdotRasamGormimMeaasrim.aspx
http://mapi.gov.il/ProfessionalInfo/ETC/Pages/default.aspx
http://mapi.gov.il/ProfessionalInfo/ETC/Pages/default.aspx
http://bonim.pnim.gov.il/Pages/RZRequesters.aspx
http://bonim.pnim.gov.il/Pages/RZRequesters.aspx
http://bonim.pnim.gov.il/Pages/approve.aspx
http://bonim.pnim.gov.il/Pages/approve.aspx
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של עורך  תו/ לפי דעתו המקצועיאישורים ומסמכים נוספים ככל שיידרש .ב
 הבקשה הראשי.

  :בקשה להיתר .3

 

. עד למועד שטחיםהחישוב  תהליך אנו נערכים לאוטומציה מלאה של 2017במהלך 
 :ותהבא נחיותההפי ליש לפעול  ,ומחייבת כניסת רכיב חישוב השטחים לפעילות מלאה

 

 הכנת תכנית ראשית:

 עריכת גיליון התכנית הראשית )'גרמושקה'( בסדר הבא: .1
פרטי הבקשה,  :הכוללת את  בעלי עניין וחתימות הבקשה להיתר טבלת נתוני .א

המבקש, עורכי המשנה, שכנים ו/או  בעלי זכות בנכס  -ידניות  מקום לחתימות
עד לפרסום טבלה עדכנית ומחייבת ע"י מינהל  מבוקשות.אם וכן נוסח הקלות 

 התכנון, ניתן להשתמש בכל טבלה המכילה את הנתונים הנ"ל.
 .טבלת חישובי שטחים .ב
 .ת חישובי שטחיםוסכמ .ג
 .תכניות, חתכים וחזיתות .ד

 )ראו הסבר להלן(. dwfx טבפורמשמירת הקובץ  .2
 אלקטרונית מאושרת.חתימת המסמך בחתימה  .3

 

 :להכנת התכנית הראשית דגשים

המשתתפים בפיילוט רכיב חישוב שטחים יכינו את הגיליון לפי ההנחיות  .א
 .זההמופיעות בעמוד 

 יהיה זהההגיליון וגודלו  מיקוםלדאוג לכך שלצורך השוואת גרסאות עליכם  .ב
מומלץ להשאיר מקום ריק בסוף הגיליון, לפיכך . בכל הגשה חוזרת של הבקשה

ליון. ישרטוטים במקום זה, מבלי לערוך מחדש את הגובמידת הצורך להוסיף 
 לשנות את מיקום התכניות והחתכים כפי שהוזנו בהגשה הראשונית.אין 

לבדוק  ברשויות הרישוי הבקשותבודקי תאפשר ל, אלהעקרונות  שמירה על
 תיקונים או שינויים.  ולאחר שהוטמעו ב השרטוטכיאות את 

אין להכניס לתכנית הראשית צילומים/ראסטרים וכיוצא בזה. הדבר מעמיס  .ג
דמיות וכדומה ניתן לצרף לטופס העל השרטוט ומוסיף משקל לקובץ. צילומים/

  נית הראשית.מהתכ כצרופה נפרדתלהיתר הבקשה 
. הדבר dwfxיש להימנע מהכנסת סריקות )למשל של היתר קיים( לתוך פורמט  .ד

קובץ ולא מאפשר את שליחתו לרכיב חישוב השטחים או למערכת מכביד על ה
 רישוי זמין. 

 

 להיתר: הבקשצרופות ל

 תכנית ראשית כמפורט לעיל. .1
התכנית הראשית על בעלי תפקידים ובעלי זכות במקרקעין סריקות של חתימות  .2

 הנ"ל.
 מסמכים שנדרשו במענה למידע כתנאי להגשת בקשה להיתר. .3
 מסמכים נוספים בבקשה להיתר בנייה: .4

 נסח רשם המקרקעין. .א
 העתק אישורים המהווים תנאי להיתר. .ב
העתק כל מסמך שנקבע בדין או בתכנית כי הגשתו היא תנאי למתן היתר  .ג

 .32כאמור בתקנה 
 פיקדון.העתק אישור על תשלום  .ד

 

http://bonim.pnim.gov.il/Pages/robot.aspx
http://bonim.pnim.gov.il/Pages/robot.aspx
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 :dwfxקבצי  .4
 

 :dwfxהכנת קבצי 

ע"י שימוש בגופנים ובעוביי הקו של  dwfxככלל יש להפיק הדפסה דיגיטלית בפורמט 
פקודות הדפסה, שמירה או יצוא בהתאם ב שימוש המשתמש. יש ליצור את הקובץ ע"י

 לתוכנה בה משתמשים.

חישוב שטחים ולמערכת רישוי יש לשים לב כי משקל כל קובץ מאפשר את שליחתו לרכיב 
 זמין.

 : שימו לב! 

 , לבדוק את תקינותו ולוודא כי קריא. הצפייןלפני שליחה יש לפתוח את הקובץ באמצעות 

 

 :מתוכנות השרטוט השונות dwfxהכנת קבצי 

 

שהיא תוכנה  TrueViewתוכנת באמצעות  CADמתוך קובץ  dwfxניתן לייצר קובץ מסוג 
 חינמית, או ישירות מתוך התוכנות השונות כמפורט להלן:

AUTOCAD    Plot   כxdwf     | הגדרת מדפסת לxdwf   

REVIT    xdwfExport to   

ARCHICAD  dwgSave as     והפיכה שלו לxdwf  בעזרתTrueView 

ARC+  סרטון הסבר ליצירת קובץxdwf 

DATACAD  הסבר ליצירת קובץdwf 

ZWCAD  הסבר ליצירת קובץxdwf 

BricsCAD הסבר ליצירת קובץdwf   

 

 הרשמיים או למרכז התמיכה. לפנות לספקי התוכנותלמידע נוסף ניתן    !

 

 

http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?siteID=123112&id=4086277
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?siteID=123112&id=4086277
http://www.autodesk.com/products/dwg/viewers
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ENU/AutoCAD-Core/files/GUID-9EDC55EA-20B9-4199-BA3D-5D9B72F17A70-htm.html
http://help.autodesk.com/view/ACD/2016/ENU/?guid=GUID-D0A2A7D1-DEA5-4479-8A45-BDDFF4DFE3A8
http://help.autodesk.com/view/RVT/2016/ENU/?guid=GUID-F057A79A-5E06-42EF-94C6-70549DC37880
http://www.archicad.co.il/#!blank/dkuuu
http://www.autodesk.com/products/dwg/viewers
https://www.youtube.com/watch?v=HF-A6_Td3Gk
http://www.datacad.co.il/wp-content/uploads/2016/08/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99-%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%AA-%D7%A7%D7%91%D7%A6%D7%99-%D7%93%D7%90%D7%98%D7%90%D7%A7%D7%90%D7%93-4.pdf
http://www.tbm.co.il/products/zwcad/zw_dwfx.htm
https://www.bricsys.com/bricscad/help/ro_RO/V11/CmdRef/source/D/dwfout.htm
https://www.bricsys.com/bricscad/help/ro_RO/V11/CmdRef/source/D/dwfout.htm

