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צרופות תשלום

1

 תרשים 2 - תהליך הרישוי המלא - מידע נדרש להיתר

משלוח הודעה 
על חוסרים בתיק 

והפסקת טיפול

הגשת בקשה למידע

הודעה על הפסקת 
הטיפול בשל

 אי עמידה בתנאים 
לרבות מה חסר

הודעה על פתיחת 
תיק מידע

קבלת הודעת מערכת 
)אוטומטית( כי ניתן 
להגיש את הבקשה 

ללא מידע

קבלת תיק מידע 
תוקף המידע שנה עד 

יום הקליטה

פתיחת תיק מידע 
)קליטת הבקשה(

הכנת מידע תכנוני 
)דף מידע(

משלוח לגורמים 
בצירוף הבקשה ודף 

המידע התכנוני 

הכנת מידע רלוונטי 
לרבות סימון ג״ע 

מפה מצבית וצרופות 
במידת הצורך

איסוף המידע מכל 
הגורמים ואיחודו 
בתיק מידע מתואם

משלוח למבקש 
המידע

נבדקו תנאים 
מקדימים תוך 3 

ימים?

הבקשה תקינה?

גורמים רשות הרישוימבקש המידע
מוסרי מידע

תהליך הרישוי המלא - מידע נדרש להיתר

כן

לא כן

לא

לא התבצע טיפול בתיק תוך 
30 יום מיום הקליטה 

התשלום תקף לשישים ימים. אם הבקשה איננה עומדת בתנאים המוקדמים שנקבעו בחוק ובתקנות לפיו, לא ניתן לקלוט אותה במערכת 
ולהמשיך בתהליך. המבקש רשאי להגישה מחדש ולמלא אחר כל התנאים הנדרשים וזאת ללא תשלום נוסף עד ליום סיום 60 הימים. 

לאחר מועד זה, הגשת הבקשה תחייב תשלום מחדש.

7 ימים 
מיום 

הקליטה

14 ימים 
מיום 

הקליטה

30 ימים 
מיום 

הקליטה

1
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כן

צרופות כולל 
תשלום פקדון

 תרשים 3 - תהליך הרישוי המלא - הגשת בקשה להיתר

משלוח הודעה על 
אי עמידה בתנאים 

המוקדמים

הגשת בקשה למידע

קבלת הודעה מנומקת 
על אי עמידה בתנאים 

מוקדמים

קבלת הודעה על 
קליטת הבקשה

קבלת החלטה 
שהבקשה מסורבת

קבלת החלטה 
שהבקשה נחשבת 
מסורבת )אוטומטית(

קבלת החלטה לאשר היתר בתנאים: 
1. אישור מכון הבקרה

2. תשלומים
3. הצהרת עורך הבקשה על שינויים 

שנערכו

קליטת הבקשה

תיקון הבקשה על פי 
דרישות רשות הרישוי 

החלטה לאשר 
בתנאים

המערכת מוציאה הודעה על כך 
שהבקשה נחשבת מסורבת

נבדקו תנאים 
מקדימים תוך 10 

ימים?

הבקשה 
עומדת בתנאים 

מוקדמים?

הבקשה נבדקה 
מרחבית

האם 
ניתן לבצע תיקון 

שיפתור את 
ההתנגדות?

הבקשה תקינה

קיימות 
התנגדויות 
בעלי זכות? 

האם ההתנגדות 
מתקבלת?

רשות הרישויעורך הבקשה

תהליך הרישוי המלא - הגשת בקשה להיתר

כן

לא כן

לא

עד 35 ימים מיום קליטת הבקשה

הפקדון תקף לשלושה חודשים מיום הגשת הבקשה עד יום קליטת הבקשה. אם הבקשה איננה עומדת בתנאים המוקדמים שנקבעו
בחוק ובתקנות לפיו, לא ניתן לקלוט אותה במערכת ולהמשיך בתהליך. עורך הבקשה רשאי להגישה מחדש ולמלא אחר כל התנאים

הנדרשים וזאת ללא תשלום נוסף עד ליום בו פג תוקף הפיקדון. לאחר מועד זה, הגשת הבקשה תחייב תשלום פקדון מחדש.

רשות הרישוי צריכה להעביר חשבון תשלומים להיתר החל ממועד ההחלטה לאשר בתנאים ועד תום 10 ימי סיכום הבקשה להיתר. אם לא 
העבירה. תצטרך לתת היתר והתשלום יתקבל מאוחר יותר. תוקף ההחלטה שנה.לאחר מועד זה, הגשת הבקשה תחייב תשלום מחדש.

45 ימים 
מיום 

הקליטה

לא נבדקה בתום 
45 ימים

2

3

3

2

כן

כן

לא

לא

לא

כן

כן

לא

שליחת דרישה 
לתיקונים
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כן

כן

לא לא

 תרשים 4 -  תהליך הרישוי המלא - בקרת תוכן

תהליך הרישוי המלא - בקרת תוכן

תיק המידע, תיק הבקשה, 
נספחים נוספים,
תשלום למכון

שליחת הודעה על 
אי עמידה בתנאים 

המוקדמים

בדיקת תנאים 
מוקדמים

השלמת חוסרים

בחירת מכון בקרה 
והגשת הבקשה 

להיתר למכון בקרה

קבלת הודעה מנומקת 
על אי עמידה בתנאים 

מוקדמים

קבלת החלטה 
שהבקשה מסורבת

קבלת החלטה שהבקשה 
עומדת בתכן הבניין תוך ציון 
שנערכו בה שינויים מרחביים

קבלת החלטה שהבקשה 
עומדת בתכן הבניין

קבלת החלטה 
שהבקשה מסורבת

קליטת הבקשה

תיקון הבקשה על פי 
דרישות מכון הבקרה

סיכום הבקשה - 
הבקשה אינה עומדת 

בתכן הבניין

שליחת 
דרישה 
לתיקונים

סיכום הבקשה - 
הבקשה עומדת 

בתכן הבניין תוך ציון 
השינויים המרחביים

סיכום הבקשה 
-  שהבקשה עומדת 

בתכן הבניין

המערכת מוציאה הודעה על כך שהבקשה 
נחשבת שאינה עומדת בתכן הבנייםן

הבקשה 
עומדת בתנאים 

מוקדמים

נערכה בקרת 
תכן?

הבקשה תקינה

נערכו שינויים 
מרחביים?

הבקשה 
תקינה

מכון הבקרהעורך הבקשה

כן לא

30 ימים

5 ימים

לא נבדקה 
בתום 30 

ימים

עד 30 ימים מיום קליטת הבקשה

כן

לא

כן
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כן

 תרשים 5 -  תהליך הרישוי המלא - סיכום הבקשה ומתן היתר

התהליך המלא - סיכום הבקשה ומתן היתר

העברת החומר ממכון 
הבקרה לרשות הרישוי 

במערכת
הגשת בקשה למידעהגשת בקשה למידע

הודעה על עמידת 
הבקשה בתנאי החלטת 

רשות הרישוי

הנפקת היתר בנייה תוך 
3 ימים מהוכחת התשלום 

או ביום ה-15 אם לא 
הועברה דרישת תשלום

הודעה לעורך כי הבקשה 
אינה עומדת בתנאי 
החלטת רשות הרישוי

קבלת הודעה על עמידה 
בתנאי החלטת רשות 
הרישוי המהווה אישור 

לשלם התשלומים 

קבלת היתר בנייה

קבלת הודעה 
שהבקשה לא עומדת 

בתנאי החלטת 
הוועדה )אוטומטית(

תשלום

האם הבקשה 
עומדת בתנאים 

המרחביים?

האם הבקשה 
עומדת בתנאים 

המרחביים?

האם הבקשה 
עומדת בתכן הבניין, 
לפי חוות דעת מכון 

הבקרה

עורך הבקשה מכון הבקרה
רשות הרישוי)והמבקש(

כן, אך נעשו בה 
שינויים מרחביים

כן, ואין בה 
שינויים מרחביים

לא

המועד האחרון מבחינת רשות הרישוי להגיש חשבון תשלומים להיתר, הוא בתום 10 ימי סיכום הבקשה להיתר

אם הוועדה לא מנפיקה היתר, ניתן לערור לוועדת ערר שתנפיק את ההיתר

15 ימים

3

4

3

4

כן

לא
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 תרשים 6 -  אישור תחילת עבודות באתר

צרופות נדרשות
 + תשלום

שליחת הודעה לרשות 
הרישוי שהבקשה 

תקינה

תיקון והשלמות

הגשת בקשה 
לתחילת עבודות 

תיקון והשלמות

הפקת אישור תחילת 
עבדות - העברה לבעל 

ההיתר, אחראי על 
הביצוע, מכון הבקרה 
ועורך הבקשה, רשם 
הקבלנים, בטיחות 

בעבודה, חברת 
חשמל, תאגיד המים 

והביוב.

שליחת הערות 
לתיקון

בדיקת מרחבית 
בקשה לתחילת 

עבודות

האם הבקשה 
תקינה?

האם יש הערות 
לרשות הרישוי?

רשות הרישויאחראי על הביצוע מכון הבקרה

אישור תחילת עבודות באתר

כן לא

5 ימים

5 ימים

כן

לא, או שרשות הרישוי לא 
הגיבה תוך 5 ימים
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 תרשים 7 - תעודת גמר

תעודת גמר

בקרת הבקשה על ידי 
מכון הבקרה

הגשת בקשה לתעודת 
גמר במערכת 

קליטת התיק 
ברשות הרישוי

בקרה על ידי הפיקוח על 
הבנייה ומחלקות העירייה

קבלת תעודת גמר

קבלת החלטה 
שהבקשה לא אושרה 

+ נימוקים

הגשת שטר 
הערבות

ביצוע תיקונים 
והשלמות נדרשים

האם רשות 
הרישוי מאשרת 
דחיית תנאים?

האם הבניין ראוי 
לשימוש?

האם נדרשת 
ערבות?

האם הבקרה 
עברה בהצלחה?

האם הושלמו כל 
תנאי ההיתר? )על 

פי הצהרת האחראי 
על הביצוע(

רשות הרישויאחראי על הביצועמכון הבקרה

30 הימים נמדדים החל מקליטת התיק ברשות הרישוי

30 ימים

לא

לא

כן כן

כן

כן

לא

לא

לא

כן
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