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מוצגי חובה ורשימת דרישות להגשת בקשה
במסלול מהיר 



מהות הבקשה

מסלול

עמוד



 1 גזוזטרות 

תוספתגזוזטרה(מרפסת)לבנייןקיים 

 2 Go

 2 בניהעלהגג 

חדרעלהגג/עלייתגג(לפיג',ג',1ג')2מעלבנייןקייםבהיתר 

 4 Go

 3 מעלית 

תוספתמעליתחיצונית/פנימית 

 6  Go

 4 בריכה 

בריכתשחיה 

 8  Go

 5 חניה 

חניהבעברהירקון 

 10 Go

 6 שינויים 

שינוייםבמהלךהיתר(סמכותמהנדסהעיר) 

 11 Go

 7 שינויים 

שינוישם/תנאי 

 12  Go

 8 שינויים 

הארכתתוקףהיתר 

 13  Go

 9 שינויים 

ביטולהיתר 

 14  Go

 10 הריסה 

הריסה(שאינהנכללתבעבודותהפטורותמהיתר) 

 15 Go

 11 סלולרי 

אנטנהסלולרית-תמ"א36(שלאנכללתבעבודותהפטורותמהיתר)   16  Go

 12 עבודהמצומצמת  מצללה/פרגולה(שלאנכללתבעבודותהפטורותמהיתר) 

 18  Go

 13 עבודהמצומצמת  מתקניםטכניים(שלאנכלליםבעבודותהפטורותמהיתר) 

 19 Go

 14 עבודהמצומצמת  ארובה 

 20 Go

 15 עבודהמצומצמת  גדרות(שלאנכללותבעבודותהפטורותמהיתר) 

 21  Go

 16 עבודהמצומצמת  שנוייםבפיתוחאומרפסתגג/ריצוף/דק(שלאנכלליםבעבודות
הפטורותמהיתר) 

 22  Go

1

 19/05/2015

תוספת גזוזטרה לבניין קיים


מוצגי חובה בעת פתיחת הבקשה:
תכנית ראשית/אדריכלית
בקשהלהיתרבניהערוכהעל-גביטופסעירייתת"א,המתאיםלמהותהבקשה,מלאעלכלפרטיולרבותדואראלקטרונישלבעליהעניין 


תרשיםסביבה1:1250או 1:2500מפתאיתורעבודה-תרשיםמגרשעלבסיסמפהמצביתומתווההבניההמוצעתבקנהמידה 1:250תנוחותשלכלקומהוכלמפלסרלוונטיים,וסימוןקוויבנייןמותריםוגבולותהחלקה החזיתותהרלוונטיותשלהבניין תרשיםסכמתישלשטחהגזוזטרותבצירוףחישובהשטחים הצגתמרכיביםקונסטרוקטיבייםלחיזוקהבניין(אםנבנהלפני )1980חתכים מפת מדידה להיתר
מפתמדידהלהיתרעדכנית,חתומהעלידימודדמוסמך צילומים שונים (כולל צילומי מצב קיים)
צילומיהחזיתותהרלוונטיותשלהמבנה מסמכי בעלות וזיהוי בעלי עניין
נסחטאבומרוכזעדכני(שהופקעדחצישנהטרםהגשתהבקשה) ייפויכח  תצהירביתמשותףהכוללשמותכלבעליהנכסוכתובתם,חתוםבפניעורךדין,לשםמשלוחהודעות צילוםרישיוןעבודהבתוקףשלכלאחדמבעליהמקצוע צילוםתעודותזהותשלכלאחדמבעליהעניין מסמכים ,אישורים ותצהירים שונים
דףמידעלפיכתובת מסמכים/אישוריםעל-פיהנדרשבעלוןהמידע טופס9בדברעמידותהמבנהומצבוהסטטי,חתוםע"ימתכנןהשלד מספרעותקיםשלטופס,1מלאעלכלפרטיו,המיועדיםלמשלוחלבעליהזכותבנכס,אשרלאחתמועלהבקשה 

















2

 19/05/2015




מוצגי חובה שניתן להגישם לאחר פתיחת הבקשה 
נספח יציבות
טופסלהגשתחישוביםסטטייםחתוםע"ימתכנןהשלדחתימתושלעורךהחישוביםבכלעמודבומופיעיםהחישוביםתקניםישראלייםואחרים,ספרותמקצועית,ששימשואתעורךהחישוביםהסטטייםשםומקורתוכנותמחשבבהםנעזרעורךהחישוביםהסטטייםהעומסיםהשימושייםהאופייניים-עומסירעידותאדמה,רוחועודהחומריםשישמשולבנייתהשלד,חוזקםותכונותיהםפירוטחישובהרכיבים
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חדר על הגג/עליית גג (לפי ג' ,ג' ,1ג' )2מעל בניין קיים בהיתר
מוצגי חובה בעת פתיחת הבקשה:
תכנית ראשית/אדריכלית
בקשהלהיתרבניהערוכהעל-גביטופסעירייתת"א,המתאיםלמהותהבקשה,מלאעלכלפרטיולרבותדואראלקטרונישלבעליהעניין 
תרשיםסביבה1:1250או 1:2500מפתאיתורעבודה-תרשיםמגרשעלבסיסמפהמצביתומתווההבניההמוצעתבקנהמידה 1:250תרשיםסכמתישלחישובישטחים-תכסיתהבניהעלהגגביחסלשטחהקומההעליונה תרשיםסכמתישלחישובשטחים-חישובגודלקומהעליונהביחסלקומהשמתחתלקומההעליונה תרשיםסכמתישלחישובשטחיחדריהיציאהלגג תרשיםסכמתישלחישובשטחיחדריםטכניים תרשיםסכמתישלחישובשטחעלייתגגשגובההמעל1.8מטר תרשיםסכמתישלחישובשטחכלהדירהכוללחדרייציאהלגג/עלייתגגלצורךחישובהשבחהוחניה תרשיםסכמתישלחישובשטחמרפסותהגג תנוחותהקומההעליונה,מפלסהגגומפלסהגגהעליוןהכוללתפתרוןלמערכתסולריתוגישהלגגהעליון תכניות שלמבנהסמוך-קירותחיצונייםוסימוןפתחים(אםהבניההמבוקשתהנהבקירמשותף) חזיתותמכלצדשלהמבנההמבוקש פרטפרגולהבקנהמידה1:20(אםמבוקשתפרגולה) הצגתמרכיביםקונסטרוקטיבייםלחיזוקהבניין(אםנבנהלפני )1980פתרוןחניהלפיתקןחניה חתכים צילומים שונים(כולל צילומי מצב קיים)
צילומיארבעחזיתותהמבנה צילוםהגג/קומתהגג מסמכי בעלות וזיהוי בעלי עניין
נסחטאבומרוכזעדכני(שהופקעדחצישנהטרםהגשתהבקשה) ייפויכח  תצהירביתמשותףהכוללשמותכלבעליהנכסוכתובתם,חתוםבפניעורךדין,לשםמשלוחהודעות צילוםרישיוןעבודהבתוקףשלכלאחדמבעליהמקצוע צילוםתעודתזהותשלכלאחדמבעליהעניין 
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מסמכים  ,אישורים ותצהירים שונים
דףמידעלפיכתובת מסמכים/אישוריםעל-פיהנדרשבעלוןהמידע טופס9בדברעמידותהמבנהומצבוהסטטיחתוםעל-ידימתכנןהשלד מספרעותקיםשלטופס,1מלאעלכלפרטיו,למשלוחלבעליהזכותבנכסאשרלאחתמועלהבקשה 
מוצגי חובה שניתן להגישם אחרי פתיחת הבקשה 
נספח יציבות
טופסלהגשתחישוביםסטטייםחתוםעל-ידימתכנןהשלד חתימתושלעורךהחישוביםבכלעמודבומופיעיםהחישובים תקניםישראלייםואחרים,ספרותמקצועית,ששימשואתעורךהחישוביםהסטטיים שםומקורתוכנותמחשבבהםנעזרעורךהחישוביםהסטטיים העומסיםהשימושייםהאופייניים;עומסירעידותאדמה,רוחועוד החומריםשישמשולבנייתהשלד,חוזקםותכונותיהם פירוטחישובהרכיבים 



















5

 19/05/2015

תוספת מעלית חיצונית/פנימית


מוצגי חובה בעת פתיחת הבקשה:
תכנית ראשית/אדריכלית
בקשהלהיתרבניהערוכהעל-גביטופסעירייתת"א,המתאיםלמהותהבקשה,מלאעלכלפרטיולרבותדואראלקטרונישלבעליהעניין 
תרשיםסביבה1:1250או 1:2500מפתאיתורעבודה-תרשיםמגרשעלבסיסמפהמצביתומתווההבניההמוצעתבקנהמידה 1:250תנוחותשלכלקומהוכלמפלסרלוונטיים,וסימוןקוויהבנייןוגבולותהחלקהלרבותמפלסהגג במעליתחיצונית-חזיתותרלוונטיות במעליתחיצונית-תכניתפיתוחשטחכוללתנוחתהמבנהבקומתהקרקע,קווימגרש חתכים מפת מדידה 
מפהמצביתבתוקף,המאושרתבידימודדמוסמך צילומים שונים(כולל צילומי מצב קיים
במעליתחיצונית-צילוםהחזיתהרלוונטית צילוםהחצרוכלהעציםבמגרש,עלכלחלקיה מסמכי בעלות וזיהוי בעלי עניין
תצהירשמותוכתובותשלבעליהזכויותבנכסהגובלבצדהמעלית נסחטאבומרוכזעדכני(שהופקעדחצישנהטרםהגשתהבקשה) ייפויכח תצהירביתמשותףהכוללשמותכלבעליהנכסוכתובתם,חתוםבפניעורךדין,לשםמשלוחהודעות צילוםרישיוןעבודהבתוקף,שלכלאחדמבעליהמקצוע צילוםתעודתזהותשלכלאחדמבעליהעניין 



מסמכים ,אישורים ותצהירים שונים
דףמידעלפיכתובת מסמכים/אישוריםע"פהנדרשבעלוןהמידע טופס9בדברעמידותהמבנהומצבוהסטטיחתוםעל-ידימתכנןהשלד מספרעותקיםשלטופס,1מלאעלכלפרטיו,למשלוחלבעליהזכותבנכסאשרלאחתמועלהבקשה בהוספתמעליתבבנייןקייםכאשרהפודסטברוחב/עומק0.9–1.0מ'-אישורשירותיהכבאות 
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מוצגי חובה שניתן להגישם לאחר פתיחת הבקשה 
נספח יציבות
טופסלהגשתחישוביםסטטייםחתוםע"ימתכנןהשלד חתימתושלעורךהחישוביםבכלעמודבומופיעיםהחישובים תקניםישראלייםואחרים,ספרותמקצועית,ששימשואתעורךהחישוביםהסטטיים שםומקורתוכנותמחשבבהםנעזרעורךהחישוביםהסטטיים העומסיםהשימושייםהאופייניים;עומסירעידותאדמה,רוחועוד החומריםשישמשולבנייתהשלד,חוזקםותכונותיהם פירוטחישובהרכיבים 
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בריכת שחיה


מוצגי חובה בעת פתיחת הבקשה:
תכנית ראשית/אדריכלית
בקשהלהיתרבניהערוכהעל-גביטופסעירייתת"א,המתאיםלמהותהבקשה,מלאעלכלפרטיולרבותדואראלקטרונישלבעליהעניין 


תרשיםסביבה1:1250או 1:2500מפתאיתורעבודה-תרשיםמגרשעלבסיסמפהמצביתומתווההבניההמוצעתבקנהמידה 1:250תרשיםסכמטישלשטחהמקוםבצירוףחישובים תכניתפיתוחשטח,כוללתתנוחתהמבנהבקומתהקרקע,קווימגרש תכניתהבריכהעלרקעמפתהנכסהכוללתסימוןמדרגותירידה,משטחנגדהחלקה,מעקה/תריסבטחוןמסביבלבריכה,חדרמכונותשלהבריכה 
בבריכההמשרתתיותרמ3-יחידותדיור-תכניתהכוללתגידוראתרהבריכה,עמודמצילועזרהראשונה בבריכהעלהגג-תכניתהגג,כוללמתקניםטכניים תכניתעבודהשלמהנדסיועץ,כוללסימוןמתקניםדרושיםלתפעול חתכים מפת מדידה להיתר
בבריכהחיצונית-מפתמדידהמעודכנתלהיתרחתומהעלידימודדמוסמך צילומים שונים (כולל צילומי מצב קיים)
צילוםהמקוםבומבוקשתבנייתבריכתשחייה צילוםחצרוכלהעציםבמגרש מסמכי בעלות וזיהוי בעלי עניין
נסחטאבומרוכזעדכני(שהופקעדחצישנהטרםהגשתהבקשה) ייפויכח תצהירביתמשותףהכוללשמותכלבעליהנכסוכתובתם,חתוםבפניעורךדין,לשםמשלוחהודעות 
צילוםרישיוןעבודהשלכלאחדמבעליהמקצוע צילוםתעודתזהותשלכלאחדמבעליהעניין 

מסמכים ,אישורים ותצהירים שונים
דףמידעלפיכתובת מסמכים/אישוריםעל-פיהנדרשבדףהמידע טופס9בדברעמידותהמבנהומצבוהסטטיחתוםעל-ידימתכנןהשלד מספרעותקיםשלטופס,1מלאעלכלפרטיו,למשלוחלבעליהזכותבנכסאשרלאחתמועלהבקשה בבריכהבביתפרטי–תצהירשמותוכתובותשלבעליהזכויותבנכסהגובלבחלקה בבריכהלאפרטית–אישורמשרדהביאות 
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מוצגי חובה שניתן להגישם לאחר פתיחת הבקשה 
נספח יציבות
טופסלהגשתחישוביםסטטייםחתוםעל-ידימתכנןהשלד חתימתושלעורךהחישוביםבכלעמודבומופיעיםהחישובים תקניםישראלייםואחרים,ספרותמקצועית,ששימשואתעורךהחישוביםהסטטיים שםומקורתוכנותמחשבבהםנעזרעורךהחישוביםהסטטיים העומסיםהשימושייםהאופייניים;עומסירעידותאדמה,רוחועוד החומריםשישמשולבנייתהשלד,חוזקםותכונותיהם פירוטחישובהרכיבים 
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חניה בעבר הירקון


מוצגי חובה בעת פתיחת הבקשה:
תכנית ראשית/אדריכלית
בקשהלהיתרבניהערוכהעל-גביטופסעירייתת"א,המתאיםלמהותהבקשה,מלאעלכלפרטיולרבותדואראלקטרונישלבעליהעניין 
תרשיםסביבה1:1250או 1:2500מפתאיתורעבודה-תרשיםמגרשעלבסיסמפהמצביתומתווההבניההמוצעתבקנהמידה 1:250תכניתפיתוחשטח,כוללתנוחתהמבנהבקומתקרקעוסימוןקווימגרש סימוןעציםקיימים,פירוטסוגיםשלהעצים מפת מדידה להיתר 
מפהמצביתמאושרתבידימודדמוסמך צילומים שונים (כולל צילומי מצב קיים)
צילומיחצרהמגרש,עלכלחלקיה צילומיכלהעציםבמגרש מסמכי בעלות וזיהוי בעלי עניין
נסחטאבומרוכזעדכני(שהופקעדחצישנהטרםהגשתהבקשה) ייפויכח נסחרישוםמרוכזשלהנכסאומסמךמעורךדיןהמאשרשאיןרישוםבטאבוכיאיןחלוקהמחדששלהמגרשיםוכןאישורממשרדימסרכושאופטורמתשלוםמסרכוש 
צילוםרישיוןעבודה,בתוקף,שלכלאחדמבעליהמקצוע צילוםתעודתזהותשלכלאחדמבעליהעניין תצהירביתמשותףהכוללשמותכלבעליהנכסוכתובתם,חתוםבפניעורךדין,לשםמשלוחהודעות 



מסמכים  ,אישורים ותצהירים שונים
דףמידעלפיכתובת מסמכים/אישוריםעל-פיהנדרשבעלוןהמידע טופס9בדברעמידותהמבנהומצבוהסטטיחתוםע"ימתכנןהשלד מספרעותקיםשלטופס,1מלאעלכלפרטיו,למשלוחלבעליהזכותבנכסאשרלאחתמועלהבקשה 
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שינויים במהלך היתר (בסמכות מהנדס העיר)


מוצגי חובה בעת פתיחת הבקשה:
תכנית ראשית/אדריכלית
3עותקיםשלבקשהלהיתרבניהערוכהעל-גביטופסעירייתת"א,המתאיםלמהותהבקשה,מלאעלכלפרטיולרבותדואראלקטרונישלבעליהעניין,ונימוקיםלאישורהבקשה 
תרשיםסביבה1:1250או 1:2500מפתאיתורעבודה-תרשיםמגרשעלבסיסמפהמצביתומתווההבניההמוצעתבקנהמידה 1:250תנוחותשלכלקומהוכלמפלסרלוונטייםוסימוןקוויבנייןוגבולותהחלקהתוךהדגשתהשינויים חתכיםדרךהשינוייםהמבוקשים מפת מדידה להיתר
מפתמדידהמעודכנתלהיתרחתומהעלידימודדמוסמך צילומים שונים (כולל צילומי מצב קיים)
צילומיהחזיתותהרלוונטיותשלהמבנה צילומיחצרהמגרשעלכלחלקיה צילומיכלהעציםבמגרש 

מסמכי בעלות וזיהוי בעלי עניין
נסחטאבומרוכזעדכני(שהופקעדחצישנהטרםהגשתהבקשה) ייפויכח צילוםרישיוןעבודה,בתוקף,שלכלאחדמבעליהמקצוע צילוםתעודתזהותשלכלאחדמבעליהעניין מסמכים ,אישורים ותצהירים שונים
דףמידעלפיכתובת מסמכים/אישוריםעל-פיהנדרשבעלוןהמידע ממצאיבדיקתהפיקוחעלהבנייה 2עותקיםצבעונייםלצורךעדכוןתקנה,27אםחלבושינוי 
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שינוי שם/תנאי


מוצגי חובה בעת פתיחת הבקשה:
תכנית ראשית/אדריכלית
 תכניתההיתר(גרמושקה)צבעוניתסרוקה מסמכי בעלות וזיהוי בעלי עניין
נסחטאבומרוכזעדכני(שהופקעדחצישנהטרםהגשתהבקשה) ייפויכח נסחרישוםמרוכזשלהנכס,אומסמךמעורךדיןהמאשרשאיןרישוםבטאבוכיאיןחלוקהמחדששלהמגרשים,וכןאישורממשרדימסרכושאופטורמתשלוםמסרכוש 
צילוםרישיוןעבודהבמקצוע,בתוקף,שלעורךהבקשה(רישיוןמהנדס/אדריכל/הנדסאי) תצהירבעליםבביתמשותףלרבותכתובתלמשלוחדואר מסמכים ,אישורים ותצהירים שונים
מכתב-בקשהלשינוישם/תנאי מספרעותקיםשלטופס,1מלאעלכלפרטיו,המיועדיםלמשלוחלבעליהזכותבנכסאשרלאחתמועלהבקשה 
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הארכת תוקף היתר


מוצגי חובה בעת פתיחת הבקשה:



מסמכים ,אישורים ותצהירים שונים
מכתב–בקשהמנומקתהכוללתאתהסיבותלהארכתתוקףההיתר,וציוןתאריךקבלתההיתרוסטטוסהבנייהבשטח 
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ביטול היתר


מוצגי חובה בעת פתיחת הבקשה:
מסמכים ,אישורים ותצהירים שונים
מכתב–בקשהלביטולהיתרחתוםעל-ידיבעלההיתרהכוללנימוקיםלביטולההיתר ההיתרהמקורי–נספחההיתר ההיתרהמקורי–כתבההיתר 
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הריסה
(שלאנכללתבעבודותהפטורותמהיתר)


מוצגי חובה בעת פתיחת הבקשה:
תכנית ראשית/אדריכלית
בקשהלהיתרבניהערוכהעל-גביטופסעירייתת"א,בקשהלשינויים/תוספות,מלאעלכלפרטיולרבותדואראלקטרונישלבעליהעניין 
מפתאיתורעבודה-תרשיםמגרשעלבסיסמפהמצביתומתווהההריסההמוצעתבקנהמידה 1:250צילומים שונים (כולל צילומי מצב קיים)
צילוםהמבנה צילומיחצרהמגרש,עלכלחלקיה צילומיכלהעציםבמגרש מסמכי בעלות וזיהוי בעלי עניין
נסחטאבומרוכזעדכני(שהופקעדחצישנהטרםהגשתהבקשה) ייפויכח תצהירביתמשותףהכוללשמותכלבעליהנכסוכתובתם,חתוםבפניעורךדין,לשםמשלוחהודעות 
צילוםרישיוןעבודהבתוקףשלבעליהמקצוע צילוםתעודתזהותשלכלבעליהעניין מסמכים ,אישורים ותצהירים שונים
דףמידעלפיכתובת מסמכים/אישוריםע"פהנדרשבדףהמידע מספרעותקיםשלטופס,1מלאעלכלפרטיו,לשםמשלוחלבעליהזכותבנכסאשרלאחתמועלהבקשה 
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אנטנה סלולרית (תמ"א  36א')
(שלאנכללתבעבודותהפטורותמהיתר)


מוצגי חובה בעת פתיחת הבקשה:
תכנית ראשית/אדריכלית
בקשהלהיתרבניהערוכהעל-גביטופסעירייתת"א,המתאיםלמהותהבקשה,מלאעלכלפרטיולרבותדואראלקטרונישלבעליהעניין 
חזיתותהמבנהעםאנטנותוציוןטווחיהבטיחות התכניותהרלוונטיותעםפרוטשלהמבוקשוציוןטווחיהבטיחות פרטיעיצובשלהמבוקשמפת מדידה להיתר 
מפתמדידהמעודכנתלהיתרחתומהעלידימודדמוסמךעםציוןאנטנותקיימותוטווחיהבטיחות מפתייעודיקרקע תרשיםסביבהמפתמדידהעדכניתלהיתרחתומהעל-ידימודדמוסמךעםציוןאנטנותקיימותוטווחיהבטיחות צילומים שונים
צילומיארבעחזיתותהמבנה(במידהומבוקשלהקיםאנטנותעלהמבנה) צילומיגגהמבנה(במידהומבוקשלהקיםאנטנותעלגג) צילוםמקוםבומבוקשלהקיםהאתר(במידהומבוקשלהקיםאנטנותעלעמודחשמלאועמודתאורה) מסמכי בעלות וזיהוי בעלי עניין
נסחטאבומרוכזעדכני(שהופקעדחצישנהטרםהגשתהבקשה) ייפויכח  תצהירביתמשותףהכוללשמותכלבעליהנכסוכתובתם,חתוםבפניעורךדין,לשםמשלוחהודעות צילוםרישיוןעבודהבתוקףשלכלאחדמבעליהמקצוע צילוםתעודתזהותשלכלאחדמבעליהעניין מסמכים ,אישורים ותצהירים שונים
דףמידעלפיכתובת מסמכים/אישוריםע"פהנדרשבעלוןהמידע טופס9בדברעמידותהמבנהומצבוהסטטיחתוםע"ימתכנןהשלד אישורהממונהעלהתקינהממשרדלהגנתהסביבהלהקמתהאתר מספרעותקיםשלטופס,1מלאעלכלפרטיו,לשםמשלוחהודעותלבעליהזכותבנכסאשרלאחתמועלהבקשה 
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מוצגי חובה שניתן להגישם אחרי פתיחת הבקשה 
נספח יציבות
טופסלהגשתחישוביםסטטייםחתוםע"ימתכנןהשלדחתימתושלעורךהחישוביםבכלעמודבומופיעיםהחישוביםפירוטחישובהרכיבים
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מצללה  /פרגולה 
(שלאנכללתבעבודותהפטורותמהיתר)
מוצגי חובה בעת פתיחת הבקשה:
תכנית ראשית/אדריכלית
בקשהלהיתרבניהערוכהעל-גביטופסעירייתת"א,המתאיםלמהותהבקשה,מלאעלכלפרטיולרבותדואראלקטרונישלבעליהעניין 
תרשיםסביבה1:1250או 1:2500מפתאיתורעבודה-תרשיםמגרשעלבסיסמפהמצביתומתווההבניהבקנהמידה 1:250תנוחותשלכלקומהוכלמפלסרלוונטייםוסימוןקוויבנייןוגבולותהחלקה החזיתותהרלוונטיותשלהבניין תרשיםסכמתישלשטחהפרגולהבצירוףחישובהשטחים הצגתמרכיביםקונסטרוקטיביים חתכים מפת מדידה להיתר
בפרגולהבחצר-מפתמדידהלהיתרעדכנית,חתומהעלידימודדמוסמך צילומים שונים (כולל צילומי מצב קיים)
צילומיחזיתותהמבנההרלוונטיים צילומיהמקוםבומבוקשלהקיםפרגולה מסמכי בעלות וזיהוי בעלי עניין
נסחטאבומרוכזעדכני(שהופקעדחצישנהטרםהגשתהבקשה) ייפויכח  תצהירביתמשותףהכוללשמותכלבעליהנכסוכתובתם,חתוםבפניעורךדין,לשםמשלוחהודעות צילוםרישיוןעבודהבתוקףשלכלאחדמבעליהמקצוע צילוםתעודתזהותשלכלאחדמבעליהעניין מסמכים ,אישורים ותצהירים שונים
דףמידעלפיכתובת מסמכים/אישוריםע"פהנדרשבעלוןהמידע טופס9בדברעמידותהמבנהומצבוהסטטיחתוםע"ימתכנןהשלד מספרעותקיםשלטופס,1מלאעלכלפרטיו,למשלוחלבעליהזכותבנכסאשרלאחתמועלהבקשה 

מוצגי חובה שניתן להגישם אחרי פתיחת הבקשה 
נספח יציבות
טופסלהגשתחישוביםסטטייםחתוםע"ימתכנןהשלדפירוטחישובהרכיבים
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מתקנים טכניים 

(שלאנכלליםבעבודותהפטורותמהיתר)



מוצגי חובה בעת פתיחת הבקשה:
תכנית ראשית/אדריכלית
בקשהלהיתרבניהערוכהעלגביטופסעירייתת"א,המתאיםלמהותהבקשה,מלאעלכלפרטיולרבותדואראלקטרונישלבעליהעניין 
תרשיםסביבה1:1250או 1:2500מפתאיתורעבודה-תרשיםמגרשעלבסיסמפהמצביתומתווההבניההמוצעתבקנהמידה 1:250תנוחותשלכלקומהוכלמפלסרלוונטייםוסימוןקוויבנייןוגבולותהחלקה בבניהעלהגג–סימוןמרחקמהמעקה,גובההמתקןוחישובתכסית חזיתותהבנייןהרלוונטיות חתכים מפת מדידה להיתר
בבקשהלמתקןטכניבחצר-מפתמדידהלהיתרעדכנית,חתומהעלידימודדמוסמך צילומים שונים (כולל צילומי מצב קיים)
צילומיחזיתותהמבנההרלוונטיים מסמכי בעלות וזיהוי בעלי עניין
נסחטאבומרוכזעדכני(שהופקעדחצישנהטרםהגשתהבקשה) ייפויכח  תצהירביתמשותףהכוללשמותכלבעליהנכסוכתובתם,חתוםבפניעורךדין,לשםמשלוחהודעות צילוםרישיוןעבודהבתוקףשלכלאחדמבעליהמקצוע צילוםתעודתזהותשלכלאחדמבעליהעניין מסמכים ,אישורים ותצהירים שונים
דףמידעלפיכתובת מסמכים/אישוריםע"פהנדרשבעלוןהמידע טופס9בדברעמידותהמבנהומצבוהסטטיחתוםעל-ידימתכנןהשלד מספרעותקיםשלטופס,1מלאעלכלפרטיו,למשלוחלבעליהזכותבנכסאשרלאחתמועלהבקשה 


מוצגי חובה שניתן להגישם אחרי פתיחת הבקשה 
נספח יציבות
טופסלהגשתחישוביםסטטייםחתוםע"ימתכנןהשלדהחומריםשישמשולבנייתהשלד,חוזקםותכונותיהםפירוטחישובהרכיבים
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ארובה
מוצגי חובה בעת פתיחת הבקשה:
תכנית ראשית/אדריכלית
בקשהלהיתרבניהערוכהעל-גביטופסעירייתת"א,המתאיםלמהותהבקשה,מלאעלכלפרטיולרבותדואראלקטרונישלבעליהעניין 
מפתאיתורעבודה-תרשיםמגרשעלבסיסמפהמצביתומתווההבניההמוצעתבקנהמידה 1:250תנוחותשלכלקומהוכלמפלסרלוונטייםוסימוןקוויבנייןוגבולותהחלקה החזיתותהרלוונטיותשלהבניין חתכים מפת מדידה להיתר
בארובהבחצר-מפתמדידהלהיתרעדכנית,חתומהעלידימודדמוסמך צילומים שונים (כולל צילומי מצב קיים)
צילומיהחזיתותהרלוונטיותשלהמבנה מסמכי בעלות וזיהוי בעלי עניין
נסחטאבומרוכזעדכני(שהופקעדחצישנהטרםהגשתהבקשה) ייפויכח תצהירביתמשותףהכוללשמותכלבעליהנכסוכתובתם,חתוםבפניעורךדין,לשםמשלוחהודעות 
צילוםרישיוןעבודהבתוקףשלכלאחדמבעליהמקצוע צילוםתעודתזהותשלכלאחדמבעליהעניין מסמכים ,אישורים ותצהירים שונים
דףמידעלפיכתובת מסמכים/אישוריםעל-פיהנדרשבדףהמידע מספרעותקיםשלטופס,1מלאעלכלפרטיו,למשלוחלבעליהזכותבנכסאשרלאחתמועלהבקשה מוצגי חובה שניתן להגישם אחרי פתיחת הבקשה 
נספח יציבות
טופסלהגשתחישוביםסטטייםחתוםעל-ידימתכנןהשלד-פירוטחישובהרכיבים
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גדרות

(שלאנכללותבעבודותהפטורותמהיתר)


מוצגי חובה בעת פתיחת הבקשה:
תכנית ראשית/אדריכלית
בקשהלהיתרבניהערוכהעל-גביטופסעירייתת"א*,המתאיםלמהותהבקשה,מלאעלכלפרטיולרבותדואראלקטרונישלבעליהעניין 
תרשיםסביבה1:1250או 1:2500מפתאיתורעבודה-תרשיםמגרשעלבסיסמפהמצביתומתווההבניההמוצעתבקנהמידה 1:250פרישתהגדרותעםציוןגובהשלהקרקעמשניצדדיםשלהגדרות,חומריבנייהוגמר .בגדרקדמית:פרישתגדרותמצדהרחובשל2מגרשיםהגובליםמכלצדעםציוןגובה,חומריבנייהוגמר 

מפת מדידה להיתר
מפתמדידהלהיתרעדכנית,חתומהעלידימודדמוסמך צילומים שונים (כולל צילומי מצב קיים)
צילומיהמגרשבמקומותהרלוונטייםלבקשה צילומיםהגדרהקדמיתמצדהרחובוגדרותבמגרשיםהסמוכים צילוםהחצרוכלהעציםבמגרש,עלכלחלקיה מסמכי בעלות וזיהוי בעלי עניין
נסחטאבומרוכזעדכני(שהופקעדחצישנהטרםהגשתהבקשה) ייפויכח תצהירביתמשותףהכוללשמותכלבעליהנכסוכתובתם,חתוםבפניעורךדין,שםלמשלוחהודעות 
צילוםרישיוןעבודהבתוקףשלכלאחדמבעליהמקצוע צילוםתעודתזהותשלכלאחדמבעליהעניין מסמכים ,אישורים ותצהירים שונים
דףמידעלפיכתובת מסמכים/אישוריםעל-פיהנדרשבדףהמידע מספרעותקיםשלטופס,1מלאעלכלפרטיו,למשלוחלבעליהזכותבנכסאשרלאחתמועלהבקשה הערה
(*)בקשהלגדרבגובהעד1.5מ'ישלערוךעלגביטופסעבודהמצומצמת
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שנויים בפיתוח * או מרפסת גג/ריצוף/דק 
(שלאנכלליםבעבודותהפטורותמהיתר) 



מוצגי חובה בעת פתיחת הבקשה:
תכנית ראשית/אדריכלית
בקשהלהיתרבניהערוכהעלגביטופסעירייתת"א**,המתאיםלמהותהבקשה,מלאעלכלפרטיולרבותדואראלקטרונישלבעליהעניין 
תרשיםסביבה1:1250או 1:2500מפתאיתורעבודה-תרשיםמגרשעלבסיסמפהמצביתומתווההבניההמוצעתבקנהמידה 1:250תנוחותרלוונטיותוסימוןקוויבנייןוגבולותהחלקה(מצבקייםומצבמבוקש) חזיתותהבנייןהרלוונטיות מפת מדידה להיתר
בשינוייםבפתוחחצר-מפתמדידהלהיתרעדכנית,חתומהעלידימודדמוסמך צילומים שונים (כולל צילומי מצב קיים)
צילומיהמגרשאומרפסתהגגהרלוונטיים בשינוייםבפיתוחהחצר-צילוםהחצרוכלהעציםבמגרש,עלכלחלקיה מסמכי בעלות וזיהוי בעלי עניין
נסחטאבומרוכזעדכני(שהופקעדחצישנהטרםהגשתהבקשה) ייפויכח תצהירביתמשותףהכוללשמותכלבעליהנכסוכתובתם,חתוםבפניעורךדין,לשםמשלוחהודעות 
צילוםרישיוןעבודהבתוקףשלכלאחדמבעליהמקצוע צילוםתעודתזהותשלכלאחדמבעליהעניין מסמכים ,אישורים ותצהירים שונים
דףמידעלפיכתובת מסמכים/אישוריםע"פהנדרשבדףהמידע מספרעותקיםשלטופס,1מלאעלכלפרטיו,למשלוחלבעליהזכותבנכסאשרלאחתמועלהבקשה הערות
(*) אשראינןבגדרשיפורנגישותכפישהוגדרובתקנותפטורמהיתר
(**) בקשהלשיפורנגישותישלערוךעלגביטופסעבודהמצומצמת 
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