
 הטמעת ההחלטה במערכת הרישוי העירונית  

 בוועדה המקומית לתכנון ובנייה  אישור ההחלטה 

 הטמעת ההחלטה בתקנוני תכניות חדשות 

 :  צעדים       -יישום ההחלטה  ב



 ישן -הרישוי הטמעה במערכת 

פתיחת תיק לצורך קבלת  

 היתר בנייה  
 בתיק 5281 י"ת חיוב על להחלטה התייחסות

 המידע

  אישור) "'א שלב אישור" לקבלת הדרישה הכנסת

  ,הממוחשבת למערכת התעדה ממכון (תכנון על

   בנייה היתר למתן דרישה / כתנאי

  אישור" הימצאות לבדיקת אחראית מחלקה הגדרת

  המבנה הגשת ואישור התעדה ממכון "'ב שלב

   הירוק התו למנהלת

 4טופס 

 אישור אכלוס  
קבלת אישור מנהלת התו הירוק לצורך קבלת  

 אישור אכלוס

 קבלת היתר בנייה



 התעדה –ממשק רישוי 
 (2014-2016)מתווה ישן 

 התעדה
הפנייה לחיוב העמידה בתקן בתיק  

 המידע

 ' אישור שלב א

 "(מקוצר' שלב א"או )

 'אישור שלב ב

 אישור מנהלת התו הירוק* 

 רישוי
 מידע להיתר

 בקשר להיתר

 4בקשה לטופס 

 אישור אכלוס* 



   101תיקון  -שינויים בהטעמה בשלב התכנון 

  ב"התולחוק   101תיקון •
צפוי  ( בתחום הרישוי)

להיכנס לתוקף בינואר  
2016 

 –הטמעת בנייה ירוקה •
הנחיות במסגרת 

 מרחביות

נשאר   –תהליך הרישוי •
 שהוצגלמתווה בהתאם 

ימשיך לבחון   15-פורום ה•
את הנושא ולעדכן את  
 העיריות בהתפתחויות

 נספח הנחיות מרחביות 
 "דגשים מרכזיים בחוק התכנון והבנייה"מתוך חוברת 

 מנהל התכנון



 101תיקון 

 שינוי בשלבי הרישוי•

 לוחות זמנים מחייבים•

 תכנון מוקדם•

 הנחיות מרחביות•



 הטמעת ההחלטה במערכת הרישוי העירונית  

 בוועדה המקומית לתכנון ובנייה  אישור ההחלטה 

 הטמעת ההחלטה בתקנוני תכניות חדשות 

 :  צעדים       -יישום ההחלטה  ב

  מרחביות כהנחיות הירוקה הבנייה דרישות קביעת +



 חדש -הרישוי במערכת הנחיות להטמעה 

 בקרה מרחבית

  במסגרת 5281 י"בת לעמידה הדרישה הכנסת

 .המרחביות ההנחיות

  ממכון "'ב שלב אישור" לקבלת הדרישה הכנסת

 .גמר תעודת לקבלת כתנאי התעדה
 תעודת גמר

 (.אופציונלי)קבלת אישור מנהלת התו הירוק 

 תחילת עבודותאישור 
  על אישור) "'א שלב אישור" לקבלת הדרישה הכנסת

  למתן כתנאי ,הרישוי למערכת התעדה ממכון (תכנון

 .עבודות תחילת אישור טופס

 תיק המידע

  ממכון "מקדמי אישור" לקבלת הדרישה הכנסת

  לפתיחת כתנאי הממוחשבת למערכת התעדה

 .מרחבית לבקרה בקשה



אישור הנחייה מרחבית בנושא בנייה ירוקה



 התעדה –ממשק רישוי 
 101תיקון , (-2016)חדש 

 התעדה
הפנייה לחיוב העמידה בתקן 

 בהנחיות המרחביות

 אישור מקדמי

 'אישור שלב א

 'אישור שלב ב

 רישוי
 מידע להיתר

 בקשה לבקרה מרחבית  
 (היתר בנייה)

 אישור תחילת עבודות

 תעודת גמר



 סוגיות שעלו מהשטח  
 החדשבמתווה 

 התעדה
הפנייה לחיוב העמידה בתקן 

 בהנחיות המרחביות

 אישור מקדמי

 'אישור שלב א

 'אישור שלב ב

 רישוי
 מידע להיתר

 בקשה לבקרה מרחבית  
 (היתר בנייה)

 אישור תחילת עבודות

 תעודת גמר



 :פתרון
 תיקון זמני של הדרישות לקבלת אישור מקדמי

לא כתנאי   5281 י"לת 1.1.3' לפי סתרמי ח "החיוב בהגשת דו, 2017במהלך 

במקרים , Cעמידה בדירוג אנרגטי על יוחלף בהצהרה , לקבלת אישור מקדמי

 :  הבא בלבד
 . ברישוי 101לוועדות מקומיות שהטמיעו את תיקון המבנה מוגש       .1
 .  ייעוד המבנה הוא למגורים      .2
 . 5282י "פ ת"ע" C"המבנה מתוכנן לעמוד ברמת הדירוג המינימאלית       .3

 
   :הערות חשובות

יש להגיש  ', לצורך אישור שלב א. בלבד מקדמיבקבלת אישור מדובר •

 . ח כרגיל"לבדיקה דו
 .  31.12.17-כלומר עד ה, זו תקפה עד סוף שנה זוהחלטה •
  -או שאינם מבני מגורים , המתוכננים לעמוד בדירוג גבוה יותרמבנים •

 .  האישורמ לקבל את "ח תרמי ע"יידרשו להגיש דו



 סוגיות שעלו מהשטח  
 101במתווה שלפני תיקון 

 התעדה
הפנייה לחיוב העמידה בתקן 

 בתיק המידע

 'אישור שלב א

 'אישור שלב ב

 אישור מנהלת התו הירוק* 

 רישוי
 מידע להיתר

 בקשר להיתר

 4בקשה לטופס 

 אישור אכלוס* 



 :פתרון
אפשרות זמנית לדרוש אישור מקדמי במקום  

 לשיקול דעת העירייה –' אישור שלב א



 סוגיות שעלו מהשטח  
 החדשבמתווה 

 התעדה
הפנייה לחיוב העמידה בתקן 

 בהנחיות המרחביות

 אישור מקדמי

 'אישור שלב א

 'אישור שלב ב

 רישוי
 מידע להיתר

 בקשה לבקרה מרחבית  
 (היתר בנייה)

 אישור תחילת עבודות

 תעודת גמר



 :פתרון
 תיקון הדרישות במסגרת הרביזיה


