
מידע לבונים

תהליך רישוי הבניה
היתר בניה מאפשר לבצע שינויים שונים במבנים קיימים
או בשטח המצוי ברשות האדם שהגיש את הבקשה. 

מטרתו של היתר הבנייה היא לאשר כי העבודות המבוקשות בשטח או 
במבנה, עומדות בכל הוראות החוק והתוכניות החלות על המקרקעין. 

מטרת החוק והתקנות היא  לשמור על איכות הסביבה, להגן על הציבור 
ועל בעל ההיתר מפני סכנות בטיחותיות, פגיעה ברכוש, בזכויות קניין ועוד.

רישוי בניה הינו התהליך הכולל את כל השלבים החל מבקשת המידע 
התכנוני ועד להפקת היתר הבניה.

השירות ניתן באמצעים הבאים: שירות פרונטלי במסגרת שעות קבלת 
הקהל, מענה טלפוני ותכתובות דואר אלקטרוני.

לשם קבלת אישור חיבור לתשתיות נבדק הבית על ידי פקחי הבניה על 
מנת לוודא שהבניה והפיתוח בוצעו בדיוק על פי ההיתר.
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איך אני יודע מה אוכל לבנות?
זכויות ומגבלות הבניה מוגדרות בתב"עות )תוכניות בניין עיר( החלות על 

המקרקעין.

כל התב"עות המאושרות מופיעות באתר האינטרנט תחת הקטגוריה "מידע".
תוכלו לעיין בחומר המופיע באתר וללמוד ממנו על מגרשכם. 

לחילופין תוכלו להעזר בבעל מקצוע לשם כך.
במקרים מורכבים בהם אתם או בעל המקצוע מתקשים להבין מהן הזכויות 

והמגבלות תוכלו לבקש ולקבל מידע תכנוני מפורט.
שירות זה כרוך בתשלום לפי התעריפים הקבועים בחוק.

הפקת המידע התכנוני אורכת כעשרה ימי עבודה וכוללת בדיקה מעמיקה 
באמצעות אנשי מקצוע. 

אופן בקשת מידע תכנוני מופיע באתר האינטרנט תחת הקטגוריות "מידע - מידע תכנוני".

איך מתחילים?
תנאי מקדים לפתיחת בקשה חדשה להיתר הינו עמידה בתנאי הסף.

תנאי הסף הינם תנאים מקדימים שמטרתם להבטיח שלמבקש עומדת 
הזכות להגיש בקשה, וכן להניח בפני האגף את המידע הראשוני הנדרש 

לבדיקת הבקשה.
מכאן חשיבות הגשת המסמכים הנדרשים, ללא יוצא מן הכלל, עוד בטרם 

ייבדק התכנון. 

תנאי הסף נדרשים עבור כל בקשה חדשה להיתר- בין אם להקמת מבנה 
חדש, לתכנית שינויים, לשימוש חורג, לחידוש היתר ולכל צורך אחר 

בהתאם לחוק.

הודעה על עמידה בתנאי הסף משמעה כניסת הבקשה לשלב הבדיקה 
התכנונית-מקצועית והכנתה לדיון רשות הרישוי.

רשימת תנאי הסף מופיעה באתר האינטרנט תחת הקטגוריות "רישוי ופיקוח על הבניה - תהליך רישוי 
הבניה". 

http://www.baitisraeli.co.il/?CategoryID=665
http://www.baitisraeli.co.il/?CategoryID=1511&ArticleID=2992
http://www.baitisraeli.co.il/?CategoryID=1511&ArticleID=2992
http://www.baitisraeli.co.il/?CategoryID=1519
http://www.baitisraeli.co.il/?CategoryID=1519


לקראת דיון ברשות הרישוי
ההכנה לדיון כוללת את בדיקת הגורמים המקצועיים באגף 

ההנדסה והשלמת דרישות נוספות מצד המבקשים.

מטרת הדרישות היא להבטיח כי התכנית תובא לדיון באופן שתוכל להיות 
מאושרת, ועל מנת לאפשר קיצור התהליך עד כמה שניתן בין החלטת 
רשות הרישוי לאשר את הבקשה ועד הפקת ההיתר ומסירתו למבקש.

ככלל, בסוף כל חודש לועזי מתקיימת ישיבת רשות הרישוי.

אנו באגף עושים כל מאמץ להביא לדיון כל בקשה להיתר התואמת 
בעיקרה את הוראות התב"ע ובתנאי שהוגשה בצירוף המסמכים הנלווים 

הנדרשים לפני ה-15 לאותו חודש. 

פרק זמן זה, שבין ה- 15 לחודש ובין מועד התכנסות רשות הרישוי בסוף 
החודש, מוקדש להכנת הבקשות שהוגשו כראוי- לדיון.

לפיכך, תכניות שתידרשנה להשלמת מסמכים לצורך בדיקתן או שקיימים 
בהן פגמים תכנוניים מהותיים- תיאלצנה להמתין לדיון הבא.

ואחרי הדיון ?
לאחר שמתקבלת החלטה, הפקת הפרוטוקול, חתימתו והפצתו אורכת בין 

שבוע לעשרה ימים.

יש להתאזר בסבלנות- פניות בנושא בטרם חלף שבוע מיום הדיון- לא 
תיעננה.

מיד לאחר חתימתו- הפרוטוקול מפורסם באתר האינטרנט תחת הקטגוריה "פרוטוקולים".
במידה והוחלט כי ינתן היתר בניה בכפוף לתיקונים ולהשלמות- על 

המבקש ועורך הבקשה לעמוד בקשר עם האגף ולהשלימם.

כמו כן, אגרת בניה משולמת לפני מתן ההיתר. 

לא יופק היתר בטרם תשולם עבורו האגרה הקבועה בחוק.

כמה זמן כל זה יקח לי?
יש להבין כי משך התהליך תלוי גם בנו- אגף ההנדסה, וגם בכם ובבעלי 

המקצוע המלווים אתכם לאורכו.

ככל שתושלמנה הדרישות בזמנן, בסמוך למועד הדרישה ובאופן מלא 
ואיכותי- כן יקצר התהליך.

גם לאיכות עריכת הבקשה להיתר השפעה רבה על משך התהליך ועל 
כמות ההדפסות שתידרשנה.

משך הזמן הממוצע להפקת היתרים בגוש עציון הוא מהקצרים בארץ.
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אנו מאחלים לכם הליך רישוי מהיר ומוצלח ובניה מוצלחת ובטוחה

באחריות בעל ההיתר למנוע כל מפגע בטיחותי, מטרד סביבתי או נזק לשכנים 
ולרכוש הציבורי, וזאת במשך כל תקופת הבניה.

עשרת הכללים לבניה חוקית ובטוחה:

חובה על המבצע להחזיק בתכנית ההיתר המאושר באתר הבניה במשך כל זמן   .1
העבודות ולעבוד אך ורק על פיה.

חובה לגדר את אתר הבניה בגדר סגורה היטב ולהציב שילוט "סכנה כאן בונים"   .2
במקום הנראה לעין.

חובה לתקן כל מפגע שנוצר תוך כדי הבניה לפני הגשת טופס 3.  .3

חובה להציב מכולה לאיסוף פסולת בניין, החל מתחילת הבניה.   .4
      אם בשלב מסוים של הבניה כמות הפסולת לא מצריכה מכולה, באחריות בעל 

ההיתר להוכיח זאת.
      באם יוכח כי אין צורך במכולה יאשר אגף תפעול במועצה הצבת 2 "בלות" לכל 

היותר, בתוך המגרש עבור פסולת בניין.

חובה להציב על המכולה שילוט עם פרטי בעליה.  .5

חובה לכסות את המכולה בסוף כל יום עבודה.  .6

חובה לפנות את המכולה לאתר מורשה בלבד. בעל ההיתר עשוי להידרש להציג   .7
בפני הפיקוח חשבוניות / כתב שקילה מאתר המורשה המתאימים להערכת 

כמויות הפסולת על ידי הפיקוח. 

חובה על הקבלן לדאוג לתא נוחיות לרשות העובדים מיד עם תחילת העבודות.   .8

אסור לחסום מדרכה/ שטח ציבורי בשום אופן, ובכלל זה הנחת /שפיכת חומרי   .9
בנייה מכל סוג שהוא.

מותר להציב בתחום האתר שלט פרסום עם פרטי הקבלן ו/או מבצעי העבודות -  .10
עד לסיום הבניה.  

זמן אמת - חובותיו של הבונה

רותם כץאדר' נריה דולבמשה סווילדוידי פרל
מנהלת רישוי בניהמהנדס המועצהסגן ראש המועצה ראש המועצה

ומחזיק תיק הנדסהויו"ר רשות רישוי

שימו לב!

יחידת הפיקוח של האגף התפעולי בודקת את התחומים הבאים לקראת טופס 4 )אישור 
איכלוס/חיבור לתשתיות( וכתנאי לנתינתו: 

בדיקת פסולת מסביב לבניה, מפגעים שנוצרו עקב הבניה ונושא בטיחות מסביב לבית.
מחלקת הרישוי והפיקוח של אגף ההנדסה בודקת את התחומים הבאים לקראת טופס 4 

)אישור איכלוס/חיבור לתשתיות( וכתנאי לנתינתו:
התאמת הבינוי והפיתוח במגרש לתכניות ההיתר ואי קיום פלישה לשטח ציבורי או 

למגרשים שכנים בניגוד להיתר הבניה.


