
 
 מגילות ים המלח   -וועדה מקומית לתכנון ובניה  -  תדריך להגשת בקשה להיתר בנייה

 
רצוי שמגיש  ,יחד עם זאת .ההוראות בתדריך זה מיועדות בעיקרון לאיש המקצוע עורך הבקשה

 .הבקשה יהיה מעודכן ומעורב בפרטי התדריך בכדי  לדרוש מאיש המקצוע הגשת הבקשה כיאות
 

שיטופל , ות אלו להבהיר ולרכז את כל הדרוש לפתיחת תיק הבקשה להיתרמטרתן של הורא
 .במסלול מהיר וללא עיכובים ככל שניתן

 
 "(זכויות בנייה"טופס )מתן מידע להיתר  .1

 

זכויות  לברר את  הפונה על  כנדבך ראשון בטרם הגשת היתר הבנייה ובהתאם לחוק תכנון ובנייה
 .הבנייה

למחלקת הרישוי במועצה ולקבל מהם את תקנות הבנייה לפנות לצורך קבלת מידע על המבקש 
 .אזור ולמקום בו הוא  עתיד לבנות ולשלם את אגרת מידע תכנוני בהתאם ל
 

 בקשה להיתר בנייה .2
 

מהנדס או הנדסאי /י אדריכל"י חוק להיות ערוכה ומוגשת ע"בקשה להיתר בנייה חייבת עפ
 (.ציבור נדרש מהנדס רשוי למבנה)אדריכלים / המהנדסים הרשומים בפנקס 

 .י תקנון המידע להיתר שיקבל המבקש ממזכירות הישוב"עפ ךתיערהבקשה 
המפורטת החלה במגרש /מתבסס על תוכנית המתארותקנון הבנייה מתייחס לזכויות הבנייה 

גבהי , םמינימאליימרחקים , קווי בניין, השימושים שטחי בנייה, ייעוד הקרקע ת אתוהמפרט
 .ועוד 0.00גובה , פרטי בינוי שונים, ותגדר, מבנים

כיווני , החנייהקירוי , במידה ובמתחם קיימת תכנית בינוי ופיתוח חובה להתייחס לפרטי הגדרות
 .כיווני השמש והאקלים המאפיין את האזור, כניסה למגרש

 .ל ולהגישה בפורמט פיזי וממוחשב"תכניות להיתר בהתאם לתקנות הנ על עורך הבקשה להגיש
 

 בקשה להיתר תהליך בדיקת פתיחת תיק .3
 

' לבדיקה למייל של מח PDFיש לשלוח תוכנית בקשה להיתר עם כל הפרטים בפורמט  .א
 .הנדסה

תיק בנין אותו יש ' בקשה ומס' התוכנית תועבר לקבלת מס, לאחר אישור בודק התוכנית .ב
 .להטמיע בתוכניות הממוחשבות

 .וי בהתאםרשות ריש/ הבקשה תעלה לדיון בוועדה מקומית  .ג

 .דרישות מפורטת רשימת תשלח .ד

ותוכנית  (לחיבור חשמל זמני) 2טופסי ובסיום כל הדרישות יונפקו היתרי בניה חתומים  .ה
 .חתומה

יש להקפיד לבנות על פי , הנחיות להיתר אכלוס, קבלת ההיתרהמבקש גם יקבל במעמד  .ו
 .ההנחיות

 
 אגרות בנייה .4

 

 .ם אגרת בנייהתנאי נוסף להוצאת היתר הבנייה הינו תשלו
 .את תשלום האגרה ניתן לשלם בגזברות  המועצה

 
 (/80/30/5תאריך  להמעודכנים )להלן התעריפים 

 
 ₪  15  - פתיחת תיק

 תיק / ₪  983            -אגרת מידע תכנוני            

 ר"למ₪      90.71 - ר"מל אגרת בניה 

 ,בכבוד רב                                                                                                                 
 

 אהרונוב אוריאל' אינג                                                                                                                
 



 
 בניה למגורים –מידע לשימוש המבקש להכנת תיק 

 
 

 לא קיים קיים נתונים נדרשים לתיק 
   הבנייה על תקנותידע קבלת מ .1

 .1טופס 
 פרטים בגוף הטופס 2.1

   פתיחת תיק
   דף ראשון ושני מלא בכל הפרטים והחתימות

   פרטים וטלפון של המבקש, שם
   שם ופרטים של מתכנן השלד

   פרטים וטלפון של עורך הבקשה, שם
   במקום המבוקש –השלד  חתימת מתכנן

   במקום המבוקש –חתימת המבקש 
   במקום המבוקש –חתימת עורך הבקשה 

   הסתדרות הציונית, מינהל אזרחי –חתימת בעל הזכות בנכס 
בניה : תאור מדויק וברור של מהות הבקשה: תאור הבקשה

 .שימוש וכו,תוספת בניה,חדשה
  

שטח המגרש ,גורם הבניה,סוג העבודה: שימושים עיקריים
 .כ שטח המגרש"יחסי מסה:אחוזי בניה,בדונם

  

  2סעיף 2.2
 .מפרט

: את סוג הבניה x-בטבלת חומרי הבניה יש לסמן ב:חומרי בניה
גדרות או כל חומר ,תקרות,חומרי גימור,קירות פנים,קירות חיצוניים

 .אחר
 הצבעים שסומנו בגוף הטבלה יופיעו בהמשך הבקשה* 

 .חזיתות ופריסות,חתכים,בתוכניות

  

השטחים  3סעיף 2.3
המבוקשים לבניה בכל 

י "עפ)מפלס בנפרד
 (תוכנית הבניה

בטבלת השטחים בעמודת שטחים : שימושים עיקריים 2.3.1
במידה ,ר"יש למלא את השטחים העיקריים המוצעים במ,עיקריים

יש לציין את שטחם תחת העמודה , שטחים קיימיםויש בבקשה 
בהמשך יש ,ים אלו יתוארו בשורת הקומה והמפלס בבנייןשטח',קיים'

 .כ חלק יחסי משטח המגרש"כ שטחים מוצעים וסה"לציין סה
כ שטחים עיקריים "סה יצויןחלק ג של הטבלה ב:כ הבניין"סה 2.3.2

 .כ שטח המגרש"לכל קומה ומפלס וחלקו היחסי של המבנה מסה
 !ש אין הפרדה בין שטח עיקרי לשרות"ביו

  

   יכת תכנית הגשה לפי הנחיות תכנון ובנייהער 3
   תרשים סביבה
   תוכנית מדידה 
התוכנית . בכל קומה יצוין חישוב שטח במפלס: חישוב שטחים

לצורכי חישוב שטחים תמוקם בתוך  מסגרת כללית בתחילת החישוב 
כ "סה, כל קומה וקומהחישוב שטח עיקרי של . יצוין שטח המסגרת

 .הורדות ולבסוף סיכום שטח עיקרי
 !אין להוריד שטח ממד

 !מדרגות יורדות פעם אחת
כ שטחים עיקריים של כל "בתחתית הטבלה יסוכמו סה: לסיכום
כפי , 1שטחים אלו יופיעו בהתאם בטבלת בשטחים של טופס . המבנה

 2.9שצוין בסעיף 

  

ציון מפלסים   .קומת קרקע תוגש ביחד עם תכנית :תכנית פיתוח
קווי בניין כפי ,יצוין גבול מגרש,מצב קיים-ויחסיים  אבסולוטיים

קווי ,הוספת קירות תומכים,גדרות,שמופיעים בתוכנית המדידה
מיקום ,מסתור כביסה,והתחברות לקו עירוני קיים,מפלסים,ביוב

 .תכנון חניה,גז

  

   תכנית קומות
ציון . רעפים או כל סוג אחר,וחשט:יתואר סוג הגג -תכנית הגג

ציון ,כיוני הניקוז בחץ ובאחוזי שיפוע,גים.מ.סימון צ,פתרונות ניקוז
סימון קולטי שמש ודודי ,םמפלסי בינוי רלוונטיי,(פני בטון)ב.גובה פ

 .סימון קווי בניין,סימון חומרי בניה ,שמש

  



 מיקום החתכים יבוצע ,לפחות שני חתכים -חתכים
החותך בנקודות  יעבור בחדר המדרגות וחתך נוסף חתך אחד לפחות

 .המתארות באופן מלא את הגבהים והחללים במבנה
 .גבהי מפלסים,גבול מגרש,קרקע טבעי.יש לציין ק

  

 יש לכלול את כל חזית המגרש מגבול מגרש ועד גבול מגרש -חזיתות
 .ולהציג את המפגש עם המגרש השכן

  

   פרטי גדרות וקירות תומכים
   ד עם תכנית קונסטרוקציה"תכנית ממ

   *אישורים נדרשים  4
   הסכמת שכנים/ ידוע שכנים –בבתים דו משפחתיים ומעלה 

לכל בקשה רישיון בתוקף של עורך הבקשה ומתכנן שלד המבנה 
 .להיתר

  

   א"אישור הג
   (לפני ישיבת הועדה)חתימת וועד הישוב 

   מהנדס הצהרת + חישובים סטטיים 
   חוזה מול מעבדה לבדיקת בטונים

   קובץ ממוחשב של הבקשה
 
ט "קמ, מכבי אש: ו אישורים נוספיםאו מבנים מיוחדים ידרש/בהגשת היתר למבני ציבור ו *

 .'תחבורה כו
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 אופן עריכת תכנית הבקשה להיתר

 
 (גרמושקה)תכנית הגשה 

 
 חתימות ותאריכים, נא להקפיד למלא את כל הפרטים ( א) 2קנה ת – 1טופס 

 
קוארדינטות ופרטים נוספים , נא לציין מספרי המגרשים 1:2500 מ"בקנ תרשים סביבה

 .שיאפשרו לאתר את מיקום המגרש בשטח
 

חצי לדכנת עד וי מודד מוסמך ומע"מפת מדידה ערוכה ע, 1:250.  מ”קנב תכנית מדידה
יש להקפיד לסמן גובה מפלס הכניסה של המבנה .  מיום ההגשה  שנה

כיוון , בריכות ביוב קיימות, גדרות קיימות, קווי ביוב קיים, הקיים
 .זרימת הביוב

 

כל ), סכמה של כל קומה וחישוב שטחים מפורטושרטוט  1:250. מ”קנב חישוב שטחים
 (.שטח מקורה ייחשב כשטח בפועל

 

 .קומת קרקע על רקע מפה מצבית יש לשרטט 1:100. מ”קנב תכנית פיתוח
, לסמן מערכת ביוב.  גדרות ומדרכות, לסמן מפלסי קירות תומכים

יש להתייחס למפלסים של .  חניית כלי רכב וכל פרט הקשור לקרקע
 .פילר חשמל ומים, לסמן מקום פח אשפה.  המגרשים הסמוכים

 

ין את כל המידות יש לצי, תכנית כל קומה בדף ניפרד, 1:100. מ”קנב תכנית קומות
 .מפלסי הקומות וייעוד החללים, (מידות חיצוניות ופנימיות)הדרושות 

 .כולל צביעת תוכניות   
 

ן מפלסים ולסמן קונטור הקומה יש לציי.  מבט על הגג, 1:100. מ”קנב תכנית הגג
כמו כן המידות והפרטים המצויים על הגג . שתחתיו בקו מקווקו

מעקות , פתחי אוורור אנטנות, ארובות, שקולטי שמ, ניקוז, שיפועים)
  (.'וכו

 

, דרך חדר המדרגות, שרטוט חתכים לאורך ולרוחב, 1:100. מ”קנב חתכים
יש לציין .  לאורך כל שטח המגרש ורוחב הדרך, ד ושיא גג רעפים"הממ

ביחס ' פתחים וכו, גגות, רצפות)גובה כל פרטי הבניין , גבולות המגרש
, יש לציון קרקע טבעית וקרקע סופית ומפלסה , כןכמו ,  + ( 0.00לגובה 

מידות .  מיקום קולטי השמש וגבולות המגרש, קירות תומכים ומסלעות
 .מפלסים מעבר לגדרותו

 

פרוט פני הקרקע  הקיימים .  שרטוט כל אחד מהחזיתות 1:100. מ”קנב חזיתות
ולל לכלול חתך לאורך החנייה כ.  והמתוכננים עוד מעבר לגבולות המגרש

+.  0.00יש לציין גובה של כל פרטי הבניין ביחס לגובה .  מפלס הכביש
מיקום , קירות תומכים ומסלעות, יש לציין מפלסים לגדרות, כמו כן

 .קולטי שמש וגבולות מגרש
 

 א"י הנחיות הג"עפ 1:50מ "כחלק מתכנית ההגשה בק  ד"תכנית ממ
 

 .הנדסרישיון בתוקף של עורך הבקשה והמ אישורים נדרשים
 .א"אישור הג                                         

 (לפני החלטת הוועדה)חתימת וועד ישוב    
 (סוכנות  \מנהל ) חתימת בעל הזכות בנכס 
 .י החלטת הוועדה"ייתכנו אישורים שונים עפ

 
 למהנדס המועצהלפרטים נוספים יש לפנות 

 

 ///2-0045/ -אהרונוב אוריאל  ' אינג
 הנדסה' מח –פסים ניתן למצוא באתר המועצה את הט
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