נוהל הגשת בקשה להיתר בניה

כ"ו אדר תשע"ב
 20במרץ 2012

תרשים זרימה
מסלול (מס'  -)1,2,3היתר לבניה חדשה ותוספות בניה -מסלול ירוק
 בקשה במסלול ירוק הינה בקשה להיתר תואמת תכניות בנין עיר בתוקף ללא הקלות ובהתאמה
אדריכלית למבנה הקיים.
שלב א'

-

קבלת מידע

-

שלב ב'

-

שלב ג'

הגשת בקשה להיתר

הפקת גיליון דרישות
שלב ד'

השלמה ומילוי גיליון
דרישות ע"י המבקש
שלב ה'

דיון בוועדת הרישוי

שלב ו'

הפקת היתר בניה

--

 הגשת בקשה למידע ע"י טופס -תשלום אגרה לקבל  -מידע
מידע יסופק בכתב תוך  14יום מתשלום אגרה
הגשת עותק אחד מהבקשה להיתר
לפקיד רישוי לקבלת גליון דרישות
גליון הדרישות יופק למבקש ולעורך התכנית
בהתאם לבקשה להיתר שהוגשה על ידו

עם מילוי כל הדרישות ע"י המבקש יופק חשבון אגרות
 עם תשלום ח-ן אגרות תוגש הבקשה לדיון ברשות הרישויבמידה והוגשו התנגדויות או שלא ניתנה הסכמת שכנים
יועבר הטיפול לשימוע בהתנגדויות בו.המקומית
 -הפקת פרוטוקול רשות רישוי הפקת הודעה למבקש.

 עם אישור רשות הרישוי יופק היתר בניה וטופס 2לאספקת שירותים זמניים.

הערה * :במידה והוגשה התנגדות לבקשה ,ייערך שימוע למתנגדים ולמבקשים
בפני הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בטרם דיון בוועדת הרישוי.
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נוהל הגשת בקשה להיתר בניה
(מסלול  - )4היתר לעבודה מצומצמת -מסלול ירוק
-

שלב א'

קבלת מידע

שלב ב'

הגשת בקשה להיתר
לעבודה מצומצמת

הגשת בקשה לקבלת מידע תכנוני.
תשלום אגרת מידע
הפקת מידע תוך  14יום מתשלום האגרה.
יש לצרף:
 .1תכנית
 .2צילום חזית המבנה
 .3הסכמת שכנם /ויתור זכויות
 .4תכנית מדידה בהתאם לאופי
הבקשה

שלב ג'

הפקת גיליון דרישות

שלב ד'

השלמה ומילוי דרישות

שלב ה'

דיון בוועדת הרישוי

שלב ו'

הפקת היתר בניה

הערה* :במידה והוגשה התנגדות לבקשה ,ייערך שימוע למתנגדים ולמבקשים
בפני הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בטרם דיון בוועדת הרישוי.
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נוהל הגשת בקשה להיתר בניה
(מסלול  - )5בקשה לדיון עקרוני (מסלול אדום)
שלב א'

קבלת מידע

-

יש לצרף טופס מלא לבקשה לדיון עקרוני:
 .1תכנית
 .2צילום חזית בהתאם לאופי
הבקשה
 .3הסכמת שכנים /ויתור זכויות

שלב ב'

הגשת בקשה לדיון
עקרוני

שלב ג'

דיון בוועדה המקומית

שלב ד'

הפקת הודעה למבקש

להגשת טופס הגשת בקשה לדיון עקרוני  /שינוי תב"ע וכו'.
וזאת בהעדר אפשרות לדון בבקשתו ע"פ תכניות בתוקף.

-

דיון בבקשה ו/או בהתנגדויות במידה ולא הושגה הסכמת
שכנים או במידה והוגשו התנגדויות שכנים לבקשה

הנחיות למבקש בהתאם להחלטת הוועדה
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