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10/11/2022 
 ט"ז חשון, תשפ"ג

 הנחיות כלליות של הוועדה לתכנון ובניה
 

 הנחיה תת נושא נושא  

מידע זו אינו בא לגרוע ו/או להוסיף להוראות "תקנות התכנון     
 והבניה".

רישות ותנאים הוועדה לתכנון ובנייה רשאית להוסיף ולגורע ד
 וכל זאת בהתאם לבקשה ועל פי שיקול דעתה בלבד

  בתכנית שינויים נדרש אישור הג"א במקרה של שינוי בתכנית אישור הג"א אישורים
 הממ"ד כולל שינוי בקיר ההדף. 

אלא אם בעל הנכס הוא  -יש להגיש אישור זכויות בתוקף של שנה  אישור זכויות אישורים
 ההסתדרות הציונית.

במידה ובעל הנכס הוא ההסתדרות, בבקשה עבור תוספות בניה  אישור זכויות אישורים
 ניתן להסתפק רק באישור זכויות עדכני.

כיבוי  אישורים
 אש/בטיחות/נגישות

יש להגיש תכנית חתומה ע"י  ,נגישות / בטיחות / אישור כיבוי אש
 היועץ.

 )אדריכל, מהנדס, הנדסאי וכו'( יש להגיש תעודה + רישיון בתוקף בעלי עניין תעודות

שם  -יש להגיש חתימה מקורית על גבי תכנית הכוללת אישור שכן  שכן אישורים
 , מס' מגרש, חתימהז"מלא )פרטי + משפחה(, מס' ת

 נדרש אישור איגוד ערים לאיכות הסביבה קמין עץ אישורים

אישור יישוב ובעל  אישורים
 זכות בנכס

נתיים. להוכחת זכויות בנכס ניתן יש לחדש חתימה אחת לש
 להסתפק באישור זכויות עדכני.

 בדיקת תכנית: צובר גז אישורים
 דף ראשון של ההגשה הכולל :

 חתימת עורך הבקשה,
 ועד ישוב / מנהלת אזור התעשיה.

 בעל הזכות בנכס.
 מהנדס /קונסטרוקטור.

 מדידה עדכנית )עד חצי שנה לאחור(
ציבורי יש לדרוש אישור תאום מול במידה והצובר מתוכנן לשטח 

 חברת החשמל, ובזק.
 חתימות/אישורים:

 קמ"ט עבודה.
 הצהרת מהנדס.

 חישובים סטטיים.
 חוזה מעבדה.

 כיבוי אש

מספר מגרש  היש להחתים שכן על גרמושקה , יש לכלול בחתימ גדר משותפת גדרות
 שם וחתימה ,ז"שכן, ת

ניתן לאשר גדר קיימת  -במצב שאין תכנית בינוי ופיתוח וגדרות 
בחלק של המגרש השכן )מחוץ לתחום המגרש של המבקש( 

 בתוספת אישור שכן על התכנית
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בעת חריגה קיימת מגבול מגרש של מסלעות ו/או גדרות  - לציבורי חריגה גדרות
למרחב הציבורי יש לסמן החריגה להריסה )צהוב(. מקרים 

ו מפריעה יש קיצוניים בהם הפלישה למרחב הציבורי גדולה א
לדרוש חתימה על טופס התחייבות להריסה )מופיע באתר( עם 

 חתימת ועד ישוב

אין לסמן  -בעת חריגה קיימת של גדרות למגרש שכן  -לשכן  חריגה גדרות
להריסה. במידה וקיימת חריגה גדולה יש להשלים גדר חדשה 
בגבול מגרש, חריגה קטנה של סטיות בניה במיקום הקיר לא 

 תכנון גדר חדשה.מחייבת 

 יש לגדר לכיוון רחוב ושצ"פ פיתוח גדר

אין צורך בפרט בהתייחסות ללשמנייה, יש לציין ע"ג  -לשמנייה  מסלעות גדרות 
ההגשה: איטום מסלעות יעשה בהתאם להנחיות איגוד ערים 

 לאיכות סביבה

 בבתים חד/ דו משפחתי ללא תכנית בינוי: אשפה גומחות
מטר,  1"ד דיור. רוחב פתח הגומחה לפחות גומחה כפולה לכל יח

 1.5רוחב פנימי לפחות 
 מטר 1עומק הגומחה כ 

 בחזית הפונה לכביש, בקצה המגרש –מיקום 
 מטר 8מרחק מכביש לא יעלה על 

 
מטר בין  0.8במידה והפתח לכיוון החניה, יש להשאיר מרווח של 

 הגומחה לחניה

גיעה בשטח או בגדר המקיפה את כל עוד אין נ -בתים קיימים  אשפה גומחות 
הבית, אין חיוב להקמת גומחה חדשה או להרחיב את גומחה 

 לצורך קבלת או חידוש ההיתר

 להריסה ולסמן מיקום חדש בתחומי המגרש -גומחות בחריגה  חשמל/תקשורת גומחות

מבקש הבקשה יכול  –אחראי לביקורת, אחראי לביצוע שלד  חתימות 1,2,3דף 
   רם מונה". יש למנות קודם לתחילת הבניה."ט לחתום כי

לא נדרשת חתימת אחראי לביצוע  -הסדרה בדיעבד לבית קיים  חתימות 1,2,3דף 
אך יש להעביר הצהרת   שלד, אחראי ביקורת חישובים סטטיים

 מהנדס ליציבות מבנה קיים בפורמט ועדה

 שני בני הזוג חייבים לחתום - מבקש חתימות 1,2,3דף 

 חתימות נדרשות בהתאם לדוגמה המפורטת באתר חתימות 1,2,3דף 

 אימייל וטלפון של מבקש, אדריכל ומהנדס ,ז"יש לציין ת פרטים 1,2,3דף 

העתקים  2 -, כאשר מדובר בDWF -הגשת העתק תהיה ב   הגשת תכניות
העתקים פיזיים בלבד. במידה ורוצים בדיקה  2אחרונים יש להגיש 

העלות לדרישה מתאימה של הגשת נוספת לפני הדפסה יש ל
 אחרת הבודקת לא רואה שהוגשה תכנית -העתק אחד 

היתר עבודות 
 עפר

להיתר עבודות עפר נדרש: אישור וועד, אישור זכויות + תעודות   
כנית חפירה, בעלי הנכס, מדידה חתומה עדכנית, פרט גידור, ת

פיתוח הסכם לאתר פינוי עודפי עפר. אישור יוצא על בסיס תכנית 
 שנבחנה ע"י הועדה

הנחיות כיבוי 
 אש

 יש להטמיע בתכנית הנחיות כיבוי אש חדר טרפו
יש לבדוק מיקום של הברז בתכנית  –מ'  50ברז כיבוי אש במרחק 

 הפיתוח )אין צורך למדוד רק לוודא מיקום(
 סימון מיקום –שילוט 

 סימון מיקום –תאורת חירום 
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הנחיות כיבוי 
 אש

 א וסימונים באדום.מקר בתים פרטיים
חניה בחוץ, מטף באיזור הכניסה  / בתכנית: גלגלון באיזור הכניסה

 בפנים, בלוני גז, גלאי עשן בכל קומה באיזור חדרי השינה

חידוש תוקף 
 היתר

תוקף היתר הוא לשלוש שנים, במידה ויש צורך בהארכת תוקף   
 מעבר לשלוש שנים:

והמבקש כולל  חתימת המהנדס, האדריכל -בתים לא בנויים 
 אישור בר רשות עדכני.

, מדידה עדכנית אחרי ביצוע, תמונות של יש לצרף -בתים בבניה 
 כל חזיתות הבתים וברי רשות עדכניים.

 10%התכנית תעלה לאישור הוועדה להארכת תוקף היתר, יגבו 
מערך האגרה ששולמה ואז תבוצע הארכת תוקף היתר לעוד 

 שלוש שנים

יש להקפיד שכל מידה המופיעה בחישוב השטחים מופיעה גם  כללי חישוב שטחים
 בתוכניות

 יש לחשב על פי שיטת המלבן עם ההורדות. כללי חישוב שטחים

 יש להראות חישוב -לא מתקבל -חושב ע"י מחשב כללי חישוב שטחים

 -במקרה של ציפוי אבן עבה  ללא הורדה, חישוב מלא, -עובי קיר  כללי חישוב שטחים
 שב את כל עובי הקיריש לח

 מ' מחושב כעיקרי 1.80מעל גובה  חלל גג רעפים חישוב שטחים

 הורדה פעם אחת. מדרגות חישוב שטחים
שטח זה אינו  -אם קיים שימוש פונקציונלי תחת שטח המדרגות 

 להורדה

 חישוב פעם אחת, בקומה תחתונה ביותר מעלית  חישוב שטחים

 0.50-בליטות החורגות מהקיר החיצוני שלו בפחות מ היו בבנין מקורה חישוב שטחים
מטר ושאין בהן המשך לחלל הפנימי של בנין, הן לא יבואו במנין 

 0.50 -השטח המותר לבניה; היו בליטות כאמור בולטות יותר מ
מטר במנין השטח  0.50מטר, יבוא שטח הבליטה העודף על 

 המותר לבניה
 מחושב כחלק מתכסית

 יש לחשב שטחים מקורים בניפרד ולציין בסכמת חישובים רהמקו חישוב שטחים

 לא לחישוב -קומות 2מקורה בגובה  מקורה חישוב שטחים

יש לחשב את שטח כל הפרגולות )גם ע"ג מרפסות( לבדיקת  פרגולה חישוב שטחים
שטחים כוללת ביחס לחוק הפרגולות, בטבלת שטחים לציין רק את 

 שטח שע"ג הקרקע

יש להגיש טבלת שטחים נפרדת של כל המגרש לוודא שלא  ציבורי חישוב שטחים
חורגים מתכסית ושטחים. יש להתייחס למבנים קיימים בשטח ע"פ 

 היתר

יש להגיש טבלה   -בבניה רבויה וכן בדו משפחתי אחד מעל השני  שטח מגרש חישוב שטחים
 בהתאם למספר ההיתרים המבוקשים במגרש -של חלוקת מגרש 

יוצג כמוצע  -יש להתייחס לקיים ע"פ היתר. אם יש יותר או פחות  תוספת יםחישוב שטח
 + בטבלה

יש להציג חישוב תכסית הכולל סכמה  -במגרש המוגבל בתכסית תכסית חישוב שטחים
 וחישוב

 שטח מקורה כחלק מתכסית תכסית חישוב שטחים
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 5%יש לעשות שיפוע ניקוז לכיוון הכביש עד    חניה
 5% -ד שיפוע צידי ע

 במקרה של ניקוז לכיוון המגרש יש להציג פתרון ניקוז מהחניה

בכל מקרה בו אין תכנית בינוי בתכנון חניה יש לסמן אבן עליה  שרטוט חניה
לרכב )א.ע.ר.( בין הכביש למדרכה ולציין הערה: א.ע.ר. ,ביצוע 

 בתיאום עם היישוב

 יש להציג חניה מרוצפת או עובי בטון שרטוט חניה

 חריגה מקו בניין לגגות בולטים: גג יגותחר
 ס"מ מקיר הבית 50עד  -קומת הקרקע 

 ס"מ )כל עוד לא יוצר שטח מקורה( 75קומה א' עד 

אישור חריגה בקו בניין קדמי בסמכות ועדה מחוזית בלבד לא  קו בניין קדמי חריגות
 בסמכות ועדה מקומית

 בפרט בחניות -ם לפיתוח לסמן משטחים מרוצפים בחתך בהתא   חתכים/חזיתות

 שטח כולל וטבלת חלוקת השטח עם גבול חלוקה -לסמן במדידה דו משפחתי מדידה

מדרגות 
 חיצוניות גשר

 לא ניתן מדרגות חיצוניות לקומה א' או גשר מחוץ לקו בנין  
 כחלק מפיתוח  ניתן מדרגות

מהנדס/יועץ תכנית חתומה ע"י -  תנאי סף לבדיקת נספח סניטארי   סניטרי חנספ
 אינסטלציה

הבדיקה כוללת בדיקת השוחות הפרטיות עד לחיבור לשוחה 
 הציבורית

IL –  בשוחות ובחתך –במגמת ירידה 
TL 0.00-ס"מ מ 20 -נמוך ב 

 2-10%אחוז שיפוע צינור 
 מעלות 90-מ  גדול –צינורות  2חיבור בין 
לא מקבלים "מיקום משוער" של שוחה/אלמנט אחר או  –במדידה 

 חה לא נפתחת""שו
 חיבור הקו לשוחה ציבורית רק בצינור )לא במפל(

 ה בכל שוחה יש לציין מאיזה מפלס מקבלתבבניה רבוי
 ס"מ מתא הביוב 40 -במרתף נדרש "אל חזור" + גמל הגבוה ב

בור ספיגה בחצר אנגלית מאושר עם פרט הכולל משאבה )לריקון 
 הבור(

להעביר אישור שכן  נדרש –במעבר של קו ביוב פרטי במגרש שכן 
 שי אנא העבר לנו פורמט קבוע אם יש –לכך 

 מקטע רלוונטי בנספח  יש להטמיע –במקרה שיש היתר שכונה 
פרטים: יש להטמיע פרט טיפוסי של תא ביוב, פרט שוחה 

פרט מפל פרט גמל מים, פרט משאבה  –ציבורית. לפי הצורך 
 למרתף

 –ת יש להחתים הצהרת מגיש בקשה לתשתיות זורמו
                                                                                  מצ"ב.

יש לדרוש תיאום ואישור  -שינויים ע"ג קו ציבורי כמו הוספת שוחה 
 אגף שפע

יזם לעניין מעבר קו ביוב דרך מגרש \נדרש מכתב הסכמת שכנים שכונה סניטרי
ייבות יזם שבהסכם עם הדיירים שכן, במקרה של יזם, נדרש התח

 ן שקו ביוב עובר במגרשםמצוי
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 . חישוב שטחים תקין 1 תנאי סף עדהושיבוץ לו
 . אישור הג"א2
 . בעל הזכות בנכס3
 . ועד ישוב4

ס"מ למעלה או למטה בכפוף לאישור  50ניתן עד  0.00-שינוי מ 0.00 תכניות
יוב, חניה, ועדה ובדיקה כי אין השפעה על תשתיות ציבוריות )ב

 גובה קירות תמך וכו'(. 
במגרשים שיש להם תכנית בינוי יש להשלים  0.00-כל שינוי ב

 אישור יזם מפתח

 מ' 1. קו בניין 1 בריכת שחייה תכניות
 . גידור סביב הבריכה2
 מ' 1.20.מדרך פנימי בעומק 3
 מ 1רוחב מינימום  -. סביב הבריכה ריצוף נגד החלקה 4
 יסה לבריכה )מדרגות/סולם(. להראות איזור כנ5
. חדר מכונות בתוך קווי בניין, ניתן חדר מכונות תת קרקעי 6

 שאיננו מבנה מעבר לקווי בנין
 . לחשב נפח הבריכה7
 חתכים דרך הברכה  2. 8

 לא כלול בבקשה -יש לציין על בית שכן דו משפחתי תכניות

יק את התאים במדויש ל -כאשר מגישים היתר להסדרת בית קיים  מידות תכניות
 מידות הבית למדידה

 מ' 1.5מ' נטו, סף תחתון לחלון  2.20גובה  מחסן תכניות

יש להציג תכנית ממ"ד מאושרת  -בקשה לתוספת או שינויים  ממ"ד תכניות 
 מהיתר קיים, צבוע כקיים = אפור

 מ' 1.5עד גובה  -מעבר לקווי בנין  קרי מסתור על הקרקע מסתור כביסה תכניות

צביעה וסימון  תכניות
 גרמושקה

 קונטור בית בקו עבה

צביעה וסימון  תכניות
 גרמושקה

 -בית עם אישור ראשון המוגש להיתר לאחר קבלת תבע בתוקף 
 "מוצע" -יסומן כ

צביעה וסימון  תכניות
 גרמושקה

 קירות/גדרות קיימים באפור, מוצע בכחול.  -מוצע/קיים: בפיתוח 
 -היתר באפור, מוצע/קיים לא ע"פ היתר קיים ע"פ -תכנית קומות 

 ירוק -אדום, אחר -כחול, בלוק -צביעה ע"פ סוג החומר: בטון

צביעה וסימון  תכניות
 גרמושקה

אלמנטים המופיעים במדידה ואינם חלק מהפיתוח המתוכנן הסופי 
 יסומנו בצהוב-

חייב עמידה כל שינוי בפיתוח מ -פיתוח כולל קרקע משוריינת  קרקע משוריינת תכניות
 בהנחיות מתכנן הקיר

 5% -לא ניתן לאשר תוספת חדשה ע"ג חריגה קיימת מעבר ל תוספת תכניות
 דמי לא ניתן כלל לאשרה.ובקו בנין ק

 

 


