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 תהליך קבלת היתר בנייה עבור בית מגורים

תהליך הבקשה להיתר בניה הינו תהליך ארוך ויקר. מסמך זה נועד להבהיר את השלבים השונים של התהליך, 

, יתכנו זורית יזרעאלהשלבים במסמך מבוססים על אלה שבמועצה הא ולעזור לסיים אותה בצורה מהירה ויעילה.

 קרון דומה.יהבדלים בתהליך מול וועדות אחרות, אבל הע

 כללי

שנים עבר תהליך הבקשה להיתר בניה רפורמה, שמסגרתה רוב הגשת המסמכים לצורך היתר הבניה לפני מספר 

, מתחבר למערכת באמצעות נעשית באמצעות מערכת רישוי מקוון, כלומר באינטרנט. עורך הבקשה )האדריכל(

השונים כרטיס חכם, ושולח את המסמכים השונים הנדרשים לצורך אישור הבקשה. לצורך ארגון המסמכים 

 ( שבה יהיו תיקיות משנה עבור המסמכים השונים.DROPBOXתיפתח תיקיית שיתוף קבצים בענן )

 הסעיפים המסומנים בירוק מתייחסים למסמכים )דיגיטליים או נייר( שעל המבקשים להעביר לאדריכל.

 .הערות יהיו בצבע כחול

 היתר מחולק לשלבים הבאים:בקשה לתהליך ה

 ניבקשה לתיק מידע תכנו .1

 והפקת מסמך הבקשה להיתר בניה תכנון הבית .2
 קבלת אישור היישוב )קיבוצים, מושבים, ישובים קהילתיים( .3

 פתיחת הבקשה להיתר בנייה במערכת רישוי זמין .4
 היתר בניהקבלת  .5

 4קבלת טופס  .6

 להלן כל שלב עם פירוט עקרוני של הדרישות והמסמכים הנדרשים בכל שלב.

 

 בקשה לתיק מידע תכנוני .1

, יש להחליט על כך כבר וכדומהבמידה והמבקשים רוצים לבקש הקלה כלשהי, כגון הקלה בקו בניין, גובה הבניין 

 בשלב הזה, כיוון שבמקרה כזה יש צורך לפתוח את הבקשה בערוץ נפרד(

רכת תנאי חובה לפתיחת תיק לבקשת היתר בנייה בוועדה הינו קבלת תיק מידע תכנוני. את הבקשה מגיש במע

 עורך הבקשה )האדריכל(. הפרטים והמסמכים שנדרשים הם אלו:

 פרטי המבקשים

  כל מי שבנסח הטאבו  הנכסהזכות שם מלא, מספר ת.ז. וכתובת של כל בעלי  –שמות מבקשי הבקשה(

 רשום כבעלים של המגרש(  

 פרטי הקרקע

 ומספר תכנית מתאר בתוקףגוש חלקה ומספר מגרש , 

 מופיע בחוזה הפיתוח ובמפת המדידה( שטח המגרש( 

 )מופיע בדרך כלל בחוזה הפיתוח( מספר תיק ברשות מקרקעי ישראל )במידה ומדובר באדמת מנהל( 

 סריקה של כל דפי החוזה(במידה ומדובר באדמת מנהל  – חוזה חכירה/פיתוח( 

  שקל( 12ניתן לקבל באתר של דואר ישראל למשל )עלות כ  –נסח טאבו 
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 יאור הבקשהת

 ות )מבנה חדש, תוספת בניה וכדומה(פירוט העבודות המבוקש 

 סוג המבנה המבוקש 

 היקף שטחים עיקריים מוערך 

 מספר יחידות דיור 

 )...סוג השימוש )מגורים, חקלאי, מסחר 

 צירוף מסמכים

 המודד  – לא יותר משנה אחורה( , עם תאריך מדידהקובץ מדידה של המגרש )שנעשה על ידי מודד רשום

 ישלח את מפת המדידה הדיגיטלית למבקש הבקשה ולאדריכל

  גם אם לא בנוי בו דברמכמה כיווניםמספר צילומים  -צילומים של המגרש , 

  לחודכל עץ  -אם יש במגרש בוגרים העצים כל הצילומים של 

  המסך של המייל שמתקבל כאישור לתשלום צלוםלשלוח את ניתן  –אישור תשלום אגרת מידע תכנוני 

 

 והפקת מסמך בקשה להיתר בניה תכנון הבית .2

עם סיום הזנת המסמכים הדרושים לקבלת תיק המידע, ואישור מהוועדה במערכת שהוזנו כל המסמכים הדרושים 

למרות שבשלב זה תיק המידע עדיין לא התקבל )תהליך של מספר ובצורה תקינה, ניתן להתחיל בתכנון הבית. 

 שבועות( המידע נמצא באתר של רשות מקרקעי ישראל, כך שניתן להתחיל בתכנון. 

בהתבסס על נתוני המגרש )כיוון המגרש יחסים לשמש, משטר רוחות, נוף וכדומה(, זכויות הבניה, דרישות 

וסגנון, נתחיל בתכנון הבית. הבקשה להיתר בניה )שבגלל הדרך בה השימושים של המבקשים )פרוגרמה(, תקציב 

 היא מקופלת מכונה גם "גרמשוקה"( כוללת את הרכיבים הבאים:

 המבוקשים, וחתימות כל הנ"ל טופס ובו מופיעים פרטי המבקשים, עורך הבקשה, המהנדס, השטחים 

 חישוב שטחי הבניה המבוקשים 

 ותר משנה מאז ביצוע המדידה, יש לחדש את התאריך על ידי תכנית המדידה של המגרש )אם חלפה י

 המודד(

 תכנית הבית המוצע, כולל פיתוח המגרש, שוחות ביוב, חניה, ומסלעות/קירות תמך אם יש 

 חזיתות וחתכים של המבנה המוצע 

 תכנית וחתכים של המרחב המוגן על ידי האדריכל 

 טרוקטור( תכנית הנדסית של המרחב המוגן על ידי המהנדס )קונס 

זהו מסמך משמעותי, כיוון שהוא משמש לא רק לאישור הבית על ידי הוועדה, אלא גם לחישוב האגרות השונות על 

ידי הוועדה והמועצה. אנחנו נעבור על המסמך בצורה יסודית כך שהוא יהיה ברור ומובן. עם אישור המבקשים ניתן 

 ל.להתחיל את השלב הבא ולקבל את חתימות היישוב והמנה

עד שלב זה לא נדרשת חתימה של מהנדס בניין על הבקשה להיתר. לקראת פתיחת התיק, על המבקשים לשכור 

את שירותי תכנון השלד של מהנדס בניין מוסמך. חתימתו )לרוב הדיגיטלית( תצורף משלב זה לבקשה להיתר, הן 

 על גבי הבקשה )הגרמשוקה( והן במערכת רישוי זמין. 
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 ורשות מקרקעי ישראל אישור היישוב .3

עם גמר התכנון העקרוני, עורך הבקשה מכין את הבקשה להיתר בנייה )גרמושקה(. לאחר אישור מבקשי הבקשה, 

יש להעביר את הבקשה להיתר למזכירות היישוב. ברוב המקרים וצירוף החתימות שלהם )ידני או דיגיטלי( 

ת הבקשה, ומאשר למזכירות שהיא תקינה מבחינת הבקשה מועברת לאדריכל מטעם היישוב, שבודק עקרונית א

היישוב. לעיתים יש הערות על מיקום החנייה, קירות פיתוח וכדומה, ולעיתים נדרש תשלום ליישוב עבור תשתיות 

כדי לעיתים נדרשת גם חתימת השכנים על הבקשה. בכל יישוב זה טיפה שונה, כך שכדאי לברר מראש. ביוב. 

 2/3עותק דיגיטלי לבודק מטעם היישוב, ולאחר שהוא מאשר שולחים למזכירות לחסוך בהדפסות מעבירים 

 עותקים )לפי דרישת היישוב( להחתמה.

במידה ומדובר על אדמת מנהל, על מבקש הבקשה )או מישהו אחר עם ייפוי כוח נוטריוני מטעמו( לגשת לסניף 

. עותק אחד יישאר אצלם, ואת השני המנהלולקבל חתימה של אישור רשות מקרקעי ישראל שאליו שייכת הקרקע, 

 .חתימת היישוב וחתימת המנהל, כדי לקבל קובץ דיגיטלי של הבקשה להיתר שנושא את אותו יש לסרוקלוקחים ו

שלח לעורך הבקשה דרך המערכת תיק המידע התכנוני. לאחר הגשת הבקשה למידע תכנוני, יתוך מספר שבועות 

 הבנייה במגרש, שכוללים לרוב את הדרישות/מגבלות הבאות:התיק מכיל הנחיות ומגבלות לגבי 

  שטח הבנייה המרבי המותר במגרש, שטח עיקרי ושטחי שירות )חניה/מחסנים( –זכויות הבנייה במגרש 

 מספר מפלסים מרבי )כולל התייחסות למרתף( וגובה מרבי מעל פני קרקע המגרש 

  מגורים אחד במגרש, הכוונה לכך שאפשר יהיה מספר יחידות דיור מרבי )אם כתוב שמותרת רק יחידת

. לעיתים יש אפשרות לתוספת של משרד/יחידת דיור, בשטח לבקש היתר עבור בית מגורים אחד בלבד

 מוגבל, בנוסף לבית הראשי( 

 מה המרחק של קווי הבניין בצדי המגרש השונים 

 כמה מקומות חנייה נדרשים בשטח המגרש 

  מרחק מקווי מתח, חיוב או איסור של גגות רעפים, גוון טיח נדרש ועודמרכיבי בינוי נוספים כגון 

 דרישות לאישורים נוספים נדרשים כגון רשות עתיקות, או כיבוי אש במידה ומדובר בבנייה קלה 

מידע לגבי תכנית המתאר נמצא באתר רשות מקרקעי ישראל, וניתן לדעת ממנו את רוב המידע הנדרש לשם 

 כך ניתן להתחיל בתכנון העקרוני של הבית עוד לפני קבלת תיק המידע התכנוני.תחילת תכנון הבית, 

 פתיחת הבקשה במערכת רישוי זמין .4

, בצירוף טופס פתיחת בקשה. לוועדה המקומית את הקובץ החתוםדרך המערכת  שולחבשלב זה עורך הבקשה 

 תעודות הזהות של מבקשי הבקשה.  סריקת/את צילומי בשלב זה יש לצרף

ר בדיקה מקדמית, אם הכול תקין, נשלחת למבקשי הבקשה בקשה לתשלום פיקדון עבור אגרות בנייה. לאח

)שטח עיקרי + שטחי שירות  מבוקשה הכללי בנייהשטח השקל למטר  32הסכום הכולל של אגרות הבנייה הינו כ 

שטח הבית הסופי ישולמו לפי  80%)יתר  20%, כאשר בשלב הזה הדרישה היא לתשלום של + שטח פרגולות(

ויש לשלוח לעורך הבקשה עם קבלת היתר הבניה(. גם את התשלום הזה ניתן לשלם באתר הוועדה או טלפונית, 

 את אישור התשלום הדיגיטלי.

לאורך התהליך של היתר הבניה נדרשות מספר פעמים החתימות של מבקשי הבקשה. הדרך הנוחה, במידה 

דריכל סריקה או צילום באיכות טובה של מבקשי הבקשה, וזה מספק ומבקשי הבקשה מסכימים, היא לשלוח לא

 את הוועדה לאורך כל התהליך. 
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עם כל הנתונים והמסמכים האלו, עורך הבקשה יכול להתחיל בתהליך הבקשה להיתר בנייה במערכת. הנתונים 

                והמסמכים שנדרשים הם אלו:

 רגילה, קלה, אחרת( מפרט הבניה( 

  עיקרי, שטח שירות, מספר קומות, שימוש, רכיבי בניהשטח 

 חתימת המבקשים והמהנדס( מינויים והצהרות( 

 מתכנן השלד והצהרה 

  מקרקעי ישראל רשות עתיקות... –תכנית ראשית, מדידה, אישורים  –מסמכים 

 נסח מקרקעין 

 הצהרת מבקשים 

  20%אישור תשלום פיקדון 

)חלקם נדרשים שוב, למרות שהם הוזנו לצורך  שה להיתר בניהאלו המסמכים הנדרשים לצורך תהליך הבק

 :הבקשה לתיק מידע תכנוני(

 צילומי תעודות זהות של כל בעלי הזכות בנכס 

 שמות מלאים ומספרי תעודות זהות 

 )חתימה דיגיטלית )צילום ברור על רקע לבן, ישמש כמובן אך ורק לצרכי המסמכים של היתר הבניה 

 ומספר מגרש באתרים כגון משרד המשפטים או דואר ישראל וציא לפי גוש וחלקהנסח מקרקעין )ניתן לה 

  חוזה חכירה מול רשות מקרקעי ישראל )במידה ומדובר באדמת מנהל בחכירה, אם קרקע פרטית אז אין

 צורך(

  שלוש ארבע תמונות מזוויות שונות המראות את המגרש ומה שבנוי, אם בנוי, עליו –צילומי המגרש 

  צילומים של העצים, רצוי עם ציון סוג העץ במידה וידוע –עצים בוגרים צילומי 

בשלב זה האדריכל שולח את תכניות הבית למהנדס. המהנדס מכין בשלב ראשון את תכניות שלד הממ"ד, שיחד 

עם הבקשה להיתר ישלחו דרך המערכת המקוונת למהנדס פיקוד העורף לצורך אישור. בקשה להיתר דיגיטלית 

 מת פיקוד העורף תידרש בהמשך לצורך קבלת היתר הבניה.עם חתי

בשלב שני, המהנדס יכין את תכניות שלד הבניין. האדריכל בודק את התאמת תכנון השלד לאדריכלות )מיקום 

עם אישור התכניות על ידי האדריכל המהנדס יכין את תכניות שלד הבית שכוללות את תכניות  עמודים וקורות(.

השלד וכתב כמויות של בטון וברזל. מסמכים אלו, יחד עם סט תכניות המכרז של האדריכל, ישמשו לקבלת הצעות 

 מחיר מקבלנים לביצוע הבנייה.

 קרקע, לצורך תכנון הביסוס של הבית. בחלק מהמקרים המהנדס )ולעיתים גם הוועדה( יבקש דו"ח

 

 קבלת היתר בניה  .5

עם קבלת האישור במערכת שהבקשה נקלטה, ושכל המסמכים הנדרשים תקינים, מתחיל התהליך של בדיקת 

הבקשה על ידי הוועדה. ברוב המקרים יעברו כחודשיים עד שתתבצע הבדיקה. לאחר הבדיקה ייתכנו הערות 

לתוספת מידות  מהותיות, למשל אי אישור שטח מסוים כשטח שירות, או הערות טכניות לאדריכל כגון בקשה

 במקומות מסוימים, או הערות אחרות הנוגעות לפורמט הבקשה להיתר. 

הערות אלה נשלחות לאדריכל דרך המערכת, ומתבצע תהליך עדכון עד לאישור העקרוני מבחינה טכנית של 

הבקשה, ונקבע לה תור לדיון של וועדת הרישוי, שתפקידה לאשר את הבקשה מבחינה פורמלית. עם אישור 

 בקשה, נשלח למבקשים ולאדריכל מכתב החלטה שנקרא "אישור הבקשה להיתר בנייה בתנאים".ה
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 את המסמכים הבאים:בשלב הזה האדריכל מזין למערכת 

 ניתן לביצוע באינטרנט( התקשרות עם מעבדה לבדיקת חוזק בטון ואיכות בניה( 

 כנ"ל( הסכם התקשרות עם אתר להטמנה וטיפול בפסולת בניין( 

 יקוד העורף עבור המרחב המוגןאישור פ 

 ייתכנו תנאים נוספים, כפי שמופיעים בבקשה למידע תכנוני 

הוועדה מעבירה עותק בשלב זה, נדרש להדפיס שלושה עותקים של הבקשה להיתר בניה, ולהעבירם לוועדה. 

 אחד למחלקת הנדסה של המועצה, ושם העותק עובר את השלבים הבאים:

  הבקשה להעברת סכום פיקדון עבור אי פגיעה בתשתיות )הסכום מוחזר קליטה, ופנייה למבקשי

למבקשים עם תום הבניה, במידה ולא נגרם נזק לתשתיות ציבוריות במהלך הבניה(. בנהלל לדוגמא 

 בישובים אחרים ייתכן סכום שונה. את הפיקדון ניתן לשלם בהעברה בנקאית₪, אלף  20הסכום הוא 

 ם של המועצה, על תכנון תקין של שוחות הביוב במגרשבדיקה ואישור של מחלקת המי 

  .מעבר למחלקת הכנסות של מועצה, שפונה למבקשים לתשלום אגרות תשתית עבור הבית המבוקש

הסכום תלוי בשטח הבניה המבוקש, וביישוב. זה סכום משמעותי )כמה עשרות אלפי שקלים( כך שכדאי 

 24תשלום הזה ניתן לעשות בהעברה בנקאית, ולאחר לברר אותו מראש ולהעירך לכך כלכלית. גם את 

שעות )עם הופעת התשלום בבנק( הבקשה חוזרת למחלקת הנדסה לחתימות סופיות ,כולל מהנדס 

 .המועצה. לאדריכל נשלח אישור מחלקת הנדסה )לצורך הזנה למערכת(, והעותק עצמו חוזר לוועדה

 ות הבניה בפועל )במידה והיה שינוי בשטחי עם קבלת האישורים הנ"ל, מתבצע חישוב סופי של אגר

 20%הנותרים של אדרות הבניה ) 80%הבניה המבוקשים תוך כדי תהליך הבקשה( ומופק שובר עבור 

שקל למטר מרובע של סך השטחים כולל פרגולות  32שולמו בתחילת התהליך(. כאמור האגרה היא כ 

 לשלוח לאדריכל על מנת שיזין אותו למערכת.ושטחי שירות. את אישור תשלום השובר על ידי המקש יש 

 עם אישור התשלום הבקשות עוברות לחתימת יושב ראש הוועדה 

  הוועדה מכינה מעטפה ובה: עותק חתום של הבקשה להיתר בניה, אישור על דף של היתר הבניה, שלט

 לתליה באתר הבניה במהלך העבודות

 וי לבקש את קובץ הסריקה, לשמירה כגיבוי להיתר הבניההוועדה סורקת את כל הבקשות להיתר בניה. ניתן ורצ

כפי שאתם רואים, מדובר בתהליך מסורבל, ארוך ומתיש, שנמשך מספר חודשים, כאשר רוב הזמן התיק נמצא 

לקדם  בהמתנה בין תחנה לתחנה. מהיכרותי את המערכת, אני מלווה את הטיפול בתיק בשלבים השונים ומנסה

אותו ככל שניתן. במקביל לתהליך קבלת היתר הבניה, אני מספק את כל הנדרש לקבלת הצעות מחיר מקבלנים 

 )בצירוף כתב הכמויות והתכניות של המהנדס( על מנת שאפשר יהיה להתחיל בבניה עם קבלת ההיתר.

 

 מזל טוב! ניתן להתחיל בבניה

בעת הבניה ייתכן ויהיה ביקור של מפקח בניה מטעם הוועדה. יש לתלות את השלט הירוק במקום בולט בחזית 

ימון ועפר לפני קבלת המגרש, ולהשתדל שלפחות חזית המגרש תהיה סגורה על ידי גדר. ניתן להתחיל בעבודות ס

 , קידוח הכלונסאות, יש להתחיל רק כאשר ההיתר ממש ביד.אבל את העבודות עצמן ,יתר הבניהה

יש לשמור עת התשתיות הציבוריות כגון  וביטוח. עם שירותים לפועליםרצוי לדאוג שאתר הבניה יהיה נקי ומסודר, 

בטון מגיעים לאתר.  מדרכה, שוחות ביוב ברחוב וכדומה, כך שכדאי שיהיה פיקוח כאשר כלים כבדים כגון מיקסר

 ם. ת, אם יקרה, יחולט מצ'ק הביטחון שהפקדמצב קיים בתחילת העבודות( רצוי לצלם) נזק לתשתיות

 בנייה נעימה!
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דואג לרכז את הטפסים והאישורים השונים הנדרשים לקבלת טופס לקראת סוף תהליך הבניה, האדריכל 

 (:4אכלוס )טופס 

 הצהרות מתכנן השלד על השלבים השונים של הבניה 

 הצהרות מודד על מדידות במהלך הבניה 

 על ידי מודד מוסמך, לא חייב להיות המודד שהכין את המפה  מפת מדידה של המגרש והבית מצב סופי(

 המצבית(

 השלד הצהרת קבלן 

 על ידי מתקין מורשה( אישור על התקנת מערכת סינון לממ"ד( 

 אישור מהמעבדה לבדיקת איכות בניה על תקינות הבטון והממד 

 אישור על קבלת פסולת הבניה באתר לטיפול בפסולת בניה 

 נקזאין ל. )פקח יגיע לבדוק מחלקת המים של המועצה על תקינות מערכת שוחות הביוב במגרש אישור 

 (נורות מי גשם לשוחות ביוב!יצ

תקינותם, מתאמים מהוועדה עם המבקשים ביקור של מפקח מטעם הוועדה  לאחר ריכוז והזנת המסמכים ובדיקת

לבדיקת התאמת הבניה בשטח להיתר הבניה. בבדיקה נבדקים בין השאר מעקות, אם יש בבית, מבחינת 

 .4התאמתם לתקן. אם יש הערות, יש לתקן. עם אישור מחלקת הפיקוח, נשלח למבקשים אישור טופס 

ור של חברת החשמל על תקינות חיבורי החשמל בבית, מומלץ לבצע בדיקה מקיפה, גם אם לא נדרש במגרש איש

כולל בדיקת הארקות, על ידיד חשמלאי מוסמך. במגרש ללא תשתית חשמל מוקדמת או חיבור חשמל זמני, יתאם 

 החשמלאי ביקורת על מנת לקבל חיבור חשמל קבוע למגרש.

רצוי ישר עם תום הבניה לדאוג לכל הנדרש לקבלת  לא כדאי!. 4לא מעט בונים מזניחים את נושא קבלת טופס 

 ולא לדחות.  האישור

 


