
 הפניםמשרד 



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

קרונות הליכי 
 הרישוי

 101לפי תיקון 



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

קרונות הליכי 
 הרישוי

 101לפי תיקון 

 מסלולי הרישוי

 רישוי זמין 

 הנחיות מרחביות

 פטור מהיתר



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 רישוי מלא

 

 

 יום 90עד 

 

 

 כל שאר ההיתרים

 
 

 רישוי מקוצר

 

 יום  45עד  

 

 תוספות בניה

 ,ר"מ 25עד  

 ,בניה על גגות

 , הוספת מרפסת

 ,סגירת מרפסת

 , הוספת מעלית

 פרגולה מבטון
 

 פטור

 ימים 0

 ,ר"מ 6מחסן עד 

 ר"מ 50פרגולה עד 

 ,סוככים, גגונים

 'מ1.5גדר בגובה 

 ,עבודות פיתוח

 ,התאמות נגישות

 דוד שמש, מזגן

 מסלולי הרישוי

  



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 יהווה שיקול בשלילת הסמכה ז"בלואי עמידה 

 רישוי מלא

 

 

 יום 90עד 

 החלטה בהעדר 

 לועדתערר 
 הערר 

 רישוי מקוצר

 

 יום  45עד  

 בהעדר החלטה
 .אוטומטירישוי 

 סמכות סירוב 
 הרישוי לרשות 

 

 פטור

 ימים 0

 .רישוי עצמי מלא

 ללא התערבות 

 רשות הרישוי

 מסלולי הרישוי



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מכון בקרה

 רשות רישוי

 תעודת גמר

 בקרת ביצוע

 סיכום ומתן היתר בניה

 בקרת תכן

 בקרה מרחבית 
 והחלטת רשות רישוי

 מידע נדרש להיתר

 אישור תחילת עבודה

 מסלולי הרישוי

  



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

בטיחות  
 אש

 -בקר 
 

 מנהל תיק

רשות  
 הכבאות

יציבות  
 הבניין

תכן  
 הבניה

 מיגון
פיקוד  
 העורף

בטיחות  
 הבניין

תכן  
 הבניה

בטיחות  
 משתמש

תכן  
 הבניה

בריאות  
 הציבור

משרד  
 הבריאות

ד מסכמת"חו  

איכות  
 סביבה

משרד  
ס"הגה  

 נגישות
תכן  
 הבניה

 מסלולי הרישוי

 מכון הבקרה



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מסלולי הרישוי

 רישוי זמין 

 פטור מהיתר
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תנאים 
 מוקדמים

בקרה 
 מרחבית

בקרת  
 תכן

סיכום 
 ותשלום

הנפקת 
 היתר



 סימון וכתיבת הערות 



 סימון וכתיבת הערות 



 גרסאותהשוואת 
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 ובו ההערות על התכנית הראשית   DWFצורף קובץ 

תנאים  
 מוקדמים

בקרה  
 מרחבית

בקרת  
 תכן

סיכום 
 ותשלום

הנפקת  
 היתר
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תנאים 
 מוקדמים

בקרה 
 מרחבית

בקרת  
 תכן

סיכום 
 ותשלום

הנפקת 
 היתר
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תנאים  
 מוקדמים

בקרה  
 מרחבית

בקרת  
 תכן

סיכום 
 ותשלום

הנפקת  
 היתר



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 חוק התכנון והבניה

 תוכניתהוראות 

 הנחיות מרחביות

 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מסלולי הרישוי

 רישוי זמין 

 הנחיות מרחביות

 פטור מהיתר



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 מרחבי

הנחיות מרחביות יכול  
שיתייחסו לחזותו  
של  ולמראהו החיצוני 

למפלסי הכניסה  , בניין
הבניין להשתלבות , לבניין

לחיבור  , בסביבתו
תשתיות ולעניינים  
שר  נוספים כפי שקבע 

 .הפנים

הנחיות 
 מרחביות

 תכן



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 בתוך מרחב התכנון

הנחיות מרחביות יכול  
שייקבעו לכל מרחב 

,  ממנואו לחלק התכנון 
לסוגי מגרשים או למגרש  

בניינים או  לסוגי , מסוים
 .לבניין מסוים

הנחיות 
 מרחביות

דוגמאות  
לסוגי  

מגרשים או  
 סוגי בניינים

כל  
המגרשים 
 הפינתיים

הרחובות  
שמגיעים  

 לים

מבנים  
 9מעל 

 קומות

שכונת לב  
 העיר

 המדרחוב

הגובל עם  
 פ"שצ



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון
 הנחיות מרחביות פרטניות

דוגמאות  
למגרש עם 
מאפיינים  
 מיוחדים

מיועדים  
 לשימור

 מוזיאון

בגודל של  
עד חצי  

 דונם

 50-יותר מ
מטר מעל 

 פני הים

שאינם  
 סימטרים

היכל 
 התרבות

הנחיות 
 מרחביות



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

  ושעריםגדרות  –' אסימן 

  גגונים וסככות –' סימן ב

 שימושים נלווים למבנה –' סימן ג

 מהיתרבנין הפטורים פריטי 

 מסלולי הרישוי

 רישוי זמין 

 הנחיות מרחביות

 פטור מהיתר
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 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 פטור מהיתר

  טכנייםמבנים  –' דסימן 

 זמנייםמבנים ועבודות  –' סימן ה

 מחסן ומבנה לשומר –' סימן  ו

 מהיתרבנין הפטורים פריטי 
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 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

 פטור מהיתר

 מהיתרבנין הפטורים פריטי 

 נגישותעבודות פיתוח ושיפור  –' זסימן  

 ותורןצלחת קליטה , אנטנה –' סימן ח

 הריסה ופירוק –' סימן ט
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 מהיתרתקנות פטור 
 : הקמה לאחר הודעה משלוח

לרשות הרישוי   העבודה
 המקומית

הודעה לגורמים   אישורים  נדרשים
 נוספים

בתחום גן   גדר 
ושמורת  לאומי

 טבע 

אקולוג לגדר לצורכי  אישור 
 .אקלום בעלי חיים

 ס"הג* 

סוכך  גגון או
  20בשטח מעל 

 ר"מ

 .אישור מהנדס מבנים

 .אישור מהנדס מבנים (  פרגולה)מצללה 

סורגים לפתחים  
 ולחלונות  

 

הרשות הארצית  
 לכבאות

החלפת צובר גז  
 תת קרקעי

הרשות הארצית   .אישור מפקח עבודה
 לכבאות

מבנה טכני  
  ,לניטור אוויר 

 קטודיתהגנה 

 אישורים נדרשים לפי כל דין

 פטור 

 מהיתר



לרשות הרישוי   העבודה
 המקומית

הודעה לגורמים   אישורים  נדרשים
 נוספים

מתקן  
 פוטווולטאי

אישור מהנדס חשמל  * 
 .מוסמך

    .אישור מהנדס מבנים* 

לרשות הארצית  
 .לכבאות

הצבת מבנה  
  זמני לתקופה

  10שעולה על 
 ימים

מנהרה חקלאית  
 ורשת צל  

  משרד החקלאות
 ופיתוח הכפר

 מחסן

  תורן בגובה
  3שעולה על 

 מטרים

  .אישור מהנדס מבנים 

הוספת אנטנה  
למתקן שידור  

 קיים

 אישור הממונה על הקרינה

תורן אנטנה  
אנכית למיתקן  

 חובבי רדיו

 .אישור הממונה על הקרינה* 
רישיון חובב רדיו בהתאם   *

 .לתקנות הטלגרף
 .  אישור מהנדס מבנים*

 פטור 

 מהיתר



תפריט שמאפשר מעבר בין סוגי  

,  בניי, בית פרטי: הבתים השונים

 שטח חקלאי

תפריט שמאפשר מעבר בין סוגי  

,  הבנייה שמאפשרים דיווח על פטור

 בהתאם לסוג המבנה שנבחר

תפריט שמאפשר מעבר בין חזית  

 הבית לעורף ולחלק העליון





 

,  לחיצה על הפרגולה בבית עצמו

 תביא לפתיחת הסבר

הקמת  מצללה על 

הקרקע או על גג  

המבנה בשטח שלא  

¼ ר או "מ 50עולה על 
משטח הגג או הקרקע 

הגדול  , הפנוי ממבנים

  מביניהם

יש לצפות בהנחיות המרחביות של  

 הועדה המקומית לפני שליחת הטופס

 תל אביב





 



 



 'ינו
2016 

 'אוג
2014 

10 
 יוני

2014 

15 
 מאי

2014 

 הדרכות מקיפות על הרפורמה
 מטה ומחוזות

ימי עיון לבעלי  

תפקידים בוועדות  

 המקומיות  

הדרכות בוועדות  

 המקומיות  

 ראשונות 20

הטמעה  

בהתאם  

 לוועדה

22 
 יוני

2014 

9 
 יוני

2014 

 וועדות מקומיות

הדרכות  

ביתר  

הוועדות  

 המקומיות  

קורסי  

רוחב  

לתפקידים  

 נבחרים

יום עיון לחברי  

 מוסדות תכנון

 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 התכנון מינהל

יום עיון מטה  

 ומחוזות



 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מינהל התכנון

קרונות הליכי 
 הרישוי

 101לפי תיקון 

 ובהצלחה לכולנותודה 


