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מעודכן באופן  , אמין וללא תשלום, מידע זמין. מגרשים 45,860 -פני כ

 .רציף

   איסוף הטמעה וניתוח מידע   במערכת הGIS 
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  הדרכה ליווי ואישור תיקי תעוד למבנים ואתרים בעלי ערך היסטורי 

  ליווי ופיקוח של עבודות שימור. 

הכנת רשימה טנטטיבית 
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  הפקת תיקי מידע להיתרי בנייה. 

  ד לבקשות לשימושים חורגים"מתן חוו. 

    חישוב זכויות בנייה למבנים לשימור ולצורך העברת

 .זכויות



 הסדרה ורישום| הסדרי קרקע 

 
  קנייני  -התאמת המימד הקרקעי    

 .למימד התכנוני  

    ליווי וקידום הסדרי הקרקע עד  

  על מנת  , ורישומםלהשלמתם   

 .בניההוצאת היתרי לאפשר    

 מסמכי התוכנית

 מטרות ומבנה האגף1.
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 תוכנית מתאר מקומית

 תוכנית מפורטת
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 היתרים

 | מדרג התוכניות וההיתרים 

 לפי חוק התכנון והבנייה  

 

מאגף תכנון העיר לועדה  

 המקומית לתכנון ובנייה
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מסמך מדיניות/ תוכנית אב   

 מחוזית. תוכנית בסמכות ו

 תוכנית עיצוב אדריכלי
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 תכנית עיצוב כתנאי להיתר -          

 ניוד זכויות משימור -          

 איחוד וחלוקה  -          

 הפקעות   -          

 תביעות פיצויים   -          

 

 

 תכנון במספרים.   4

 פינוי בינוי לה גרדיה

 .פינוי בינוי והתחדשות עירונית בבינוי מרקמי סביב חצר פנימית ומסחר בקומת הקרקע: מהות התכנית

 .קומות 8בגובה בניה של , קיימות 70-יחידות דיור חדשות במקום כ 220-הקמת כ

 .בדיונים במחוז :סטטוס

 



יפו-עיריית תֿל אביב  
 
 אגף תכנון העיר מנהל ההנדסה

 

 מטרות ומבנה האגף1.
         

 מטרות האגף  -           
 

 מבנה האגף  -           
 
 

 הליך אישור תכנית.   2

 

 

 סוגי תכניות3.

 
 סמכות מחוזית. א       

 
 סמכות מקומית. ב       

 

 מסמך מדיניות -          

 תכנית עיצוב כתנאי להיתר -          

 ניוד זכויות משימור -          

 איחוד וחלוקה  -          

 הפקעות   -          

 תביעות פיצויים   -          

 

 

 תכנון במספרים.   4

 פינוי בינוי לה גרדיה

 .פינוי בינוי והתחדשות עירונית בבינוי מרקמי סביב חצר פנימית ומסחר בקומת הקרקע: מהות התכנית

 .קומות 8בגובה בניה של , קיימות 70-יחידות דיור חדשות במקום כ 220-הקמת כ

 .בדיונים במחוז :סטטוס

 



יפו-עיריית תֿל אביב  
 
 אגף תכנון העיר מנהל ההנדסה

 

 מטרות ומבנה האגף1.
         

 מטרות האגף  -           
 

 מבנה האגף  -           
 
 

 הליך אישור תכנית.   2

 

 

 סוגי תכניות3.

 
 סמכות מחוזית. א       

 
 סמכות מקומית. ב       

 

 מסמך מדיניות -          

 תכנית עיצוב כתנאי להיתר -          

 ניוד זכויות משימור -          

 איחוד וחלוקה  -          

 הפקעות   -          

 תביעות פיצויים   -          

 

 

 תכנון במספרים.   4

 נס לגויים

 .תעסוקה תוך ביצוע פינוייםר שטחי "מ 120,000 -וד "יח 1700תכנון שכונה חדשה הכוללת כ : מהות התכנית

 .בדיונים במחוז :סטטוס

 



יפו-עיריית תֿל אביב  
 
 אגף תכנון העיר מנהל ההנדסה

 

 מטרות ומבנה האגף1.
         

 מטרות האגף  -           
 

 מבנה האגף  -           
 
 

 הליך אישור תכנית.   2

 

 

 סוגי תכניות3.

 
 סמכות מחוזית. א       

 
 סמכות מקומית. ב       

 

 מסמך מדיניות -          

 תכנית עיצוב כתנאי להיתר -          

 ניוד זכויות משימור -          

 איחוד וחלוקה  -          

 הפקעות   -          

 תביעות פיצויים   -          

 

 

 תכנון במספרים.   4

 נס לגויים

 .תעסוקה תוך ביצוע פינוייםר אזור "מ 120,000ד ו "יח 1700תכנון שכונה חדשה הכוללת כ : מהות התכנית

 .בדיונים במחוז :סטטוס

 



יפו-עיריית תֿל אביב  
 
 אגף תכנון העיר מנהל ההנדסה

 

 מטרות ומבנה האגף1.
         

 מטרות האגף  -           
 

 מבנה האגף  -           
 
 

 הליך אישור תכנית.   2

 

 

 סוגי תכניות3.

 
 סמכות מחוזית. א       

 

 סמכות מקומית. ב        

 

 מסמך מדיניות -          

 תכנית עיצוב כתנאי להיתר -          

 ניוד זכויות משימור -          

 איחוד וחלוקה  -          

 הפקעות   -          

 תביעות פיצויים   -          

 

 

 תכנון במספרים.   4

 ל"בית תה –תכנית בסמכות ועדה מקומית 

קומת . י זכויות תקפות"עפ, למגורים תוך תוספת יחידות דיורהריסה ובניה מחדש של מבנה בשימוש משרדים והקמת מבנה : מהות התכנית

 .קרקע מסחרית חובה לאורך רחוב אבן גבירול ושינוי בקווי בנין

 .אושרה :סטטוס

 



יפו-עיריית תֿל אביב  
 
 אגף תכנון העיר מנהל ההנדסה

 

 מטרות ומבנה האגף1.
         

 מטרות האגף  -           
 

 מבנה האגף  -           
 
 

 הליך אישור תכנית.   2

 

 

 סוגי תכניות3.

 
 סמכות מחוזית. א       

 

 סמכות מקומית. ב        

 

 מסמך מדיניות -          

 תכנית עיצוב כתנאי להיתר -          

 ניוד זכויות משימור -          

 איחוד וחלוקה  -          

 הפקעות   -          

 תביעות פיצויים   -          

 

 

 תכנון במספרים.   4

 9מסמך מדיניות למרכז רובע 

 .תוך התייחסות לפיתוח ובינוי 9הגדרת המדיניות הרצוייה לרובע : מהות התכנית

 .אושרה :סטטוס

 



יפו-עיריית תֿל אביב  
 
 אגף תכנון העיר מנהל ההנדסה

 

 מטרות ומבנה האגף1.
         

 מטרות האגף  -           
 

 מבנה האגף  -           
 
 

 הליך אישור תכנית.   2

 

 

 סוגי תכניות3.

 
 סמכות מחוזית. א       

 

 סמכות מקומית. ב        

 

 מסמך מדיניות -          

 תכנית עיצוב כתנאי להיתר -          

 ניוד זכויות משימור -          

 איחוד וחלוקה  -          

 הפקעות   -          

 תביעות פיצויים   -          

 

 

 תכנון במספרים.   4

       

 לרחוב אבן גבירולמסמך מדיניות 

 .בחלקיו השוניםגבירול הגדרת המדיניות העתידית וכיווני הפיתוח הרצויים לרחוב אבן : מהות התכנית

 .אושרה :סטטוס

 



יפו-עיריית תֿל אביב  
 
 אגף תכנון העיר מנהל ההנדסה

 

 מטרות ומבנה האגף1.
         

 מטרות האגף  -           
 

 מבנה האגף  -           
 
 

 הליך אישור תכנית.   2

 

 

 סוגי תכניות3.

 
 סמכות מחוזית. א       

 

 סמכות מקומית. ב        

 

 מסמך מדיניות -          

 תכנית עיצוב כתנאי להיתר -          

 ניוד זכויות משימור -          

 איחוד וחלוקה  -          

 הפקעות   -          

 תביעות פיצויים   -          

 

 

 תכנון במספרים.   4

 כפר שלם, 14-16ל "מח

 .ל"מחד וקומת קרקע מסחרית לרחוב "יח 179הקמת : מהות התכנית

 .מאושרת :סטטוס

 



יפו-עיריית תֿל אביב  
 
 אגף תכנון העיר מנהל ההנדסה

 

 מטרות ומבנה האגף1.
         

 מטרות האגף  -           
 

 מבנה האגף  -           
 
 

 הליך אישור תכנית.   2

 

 

 סוגי תכניות3.

 
 סמכות מחוזית. א       

 

 סמכות מקומית. ב        

 

 מסמך מדיניות -          

 תכנית עיצוב כתנאי להיתר -          

 ניוד זכויות משימור -          

 איחוד וחלוקה  -          

 הפקעות   -          

 תביעות פיצויים   -          

 

 

 תכנון במספרים.   4

 ק פוינט'צ

 .באזור התעשוקה בצרון, ק פוינט'הגדרת אופי העיצוב והפיתוח במגרש צ: מהות התכנית

 .מאושרת :סטטוס

 



יפו-עיריית תֿל אביב  
 
 אגף תכנון העיר מנהל ההנדסה

 

 מטרות ומבנה האגף1.
         

 מטרות האגף  -           
 

 מבנה האגף  -           
 
 

 הליך אישור תכנית.   2

 

 

 סוגי תכניות3.

 
 סמכות מחוזית. א       

 

 סמכות מקומית. ב        

 

 מסמך מדיניות -          

 תכנית עיצוב כתנאי להיתר -          

 ניוד זכויות משימור -          

 איחוד וחלוקה  -          

 הפקעות   -          

 תביעות פיצויים   -          

 

 

 תכנון במספרים.   4

 ק פוינט'צ

 .באזור התעשוקה בצרון, ק פוינט'הגדרת אופי העיצוב והפיתוח במגרש צ: מהות התכנית

 .מאושרת :סטטוס

 



יפו-עיריית תֿל אביב  
 
 אגף תכנון העיר מנהל ההנדסה

 

 מטרות ומבנה האגף1.
         

 מטרות האגף  -           
 

 מבנה האגף  -           
 
 

 הליך אישור תכנית.   2

 

 

 סוגי תכניות3.

 
 סמכות מחוזית. א       

 

 סמכות מקומית. ב        

 

 מסמך מדיניות -          

 תכנית עיצוב כתנאי להיתר -          

 ניוד זכויות משימור -          

 איחוד וחלוקה  -          

 הפקעות   -          

 תביעות פיצויים   -          

 

 

 תכנון במספרים.   4

 ח"תנובה קופ –תכנית עיצוב 

 .הגדרת אופי העיצוב והפיתוח במגרשי תנובה ושרותי בריאות כללית: מהות התכנית

 .מאושרת :סטטוס

 



יפו-עיריית תֿל אביב  
 
 אגף תכנון העיר מנהל ההנדסה

 

 מטרות ומבנה האגף1.
         

 מטרות האגף  -           
 

 מבנה האגף  -           
 
 

 הליך אישור תכנית.   2

 

 

 סוגי תכניות3.

 
 סמכות מחוזית. א       

 

 סמכות מקומית. ב        

 

 מסמך מדיניות -          

 תכנית עיצוב כתנאי להיתר -          

 ניוד זכויות משימור -          

 איחוד וחלוקה  -          

 הפקעות   -          

 תביעות פיצויים   -          

 

 

 תכנון במספרים.   4

 ח"תנובה קופ –תכנית עיצוב 

 .הגדרת אופי העיצוב והפיתוח במגרשי תנובה ושרותי בריאות כללית: מהות התכנית

 .מאושרת :סטטוס

 



יפו-עיריית תֿל אביב  
 
 אגף תכנון העיר מנהל ההנדסה

 

 מטרות ומבנה האגף1.
         

 מטרות האגף  -           
 

 מבנה האגף  -           
 
 

 הליך אישור תכנית.   2

 

 

 סוגי תכניות3.

 
 סמכות מחוזית. א       

 

 סמכות מקומית. ב        

 

 מסמך מדיניות -          

 תכנית עיצוב כתנאי להיתר -          

 ניוד זכויות משימור -          

 איחוד וחלוקה  -          

 הפקעות   -          

 תביעות פיצויים   -          

 

 

 תכנון במספרים.   4

 תשרי מזרח

 (.מושעאות)ע לצורך פירוק בעלויות משותפות "תכנית לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים במסגרת תב: מהות התכנית

 .אושרה למתן תוקף :סטטוס

 



יפו-עיריית תֿל אביב  
 
 אגף תכנון העיר מנהל ההנדסה

 

 מטרות ומבנה האגף1.
         

 מטרות האגף  -           
 

 מבנה האגף  -           
 
 

 הליך אישור תכנית.   2

 

 

 סוגי תכניות3.

 
 סמכות מחוזית. א       

 

 סמכות מקומית. ב        

 

 מסמך מדיניות -          

 תכנית עיצוב כתנאי להיתר -          

 ניוד זכויות משימור -          

 איחוד וחלוקה  -          

 הפקעות   -          

 תביעות פיצויים   -          

 

 

 תכנון במספרים.   4

 אישור הסדר קרקע בשכונת גני צהלה

 .הסדר קרקע במטרה להתאים את גדלי המגרשים וצורתם ולאפשר בניה: מהות התכנית

 .מאושר :סטטוס

 



 רישוי בניה







 קבלת תיק מידע

 פגישת ייעוץ במקרה הצורך מילוי תנאי תיק המידע והכנת מסמכי הבקשה להיתר

 הגשה מקוונת' טען גרסה'

 בדיקת תנאי סף  

 (נכסים, ש"בת, פיקוח, מכון, רישוי)

 תקין

 לא תקין

 פרסום הבקשה ומשלוח הודעות

 פתיחת בקשה להיתר

 בקרה מרחבית –מחלקת רישוי 
 בקרת תכן –מכון רישוי 

 (עצים ותנועה, בבקשות במסלול מכון בקרה רק אשפה)

 גיבוש המלצה לוועדה

 וועדה מקומית/ שיבוץ לרשות רישוי 

 סגירת בקשה –סירוב  החלטת וועדה

 נשלחת ד"חוו

ם  
יי
ת

שנ
ד 

ע

ק  
תי

ף 
ק

תו

ע
ד
מי

 
1
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י
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 החלטת וועדה

 מילוי תנאי הוועדה והגשת תכניות אדריכליות מתוקנות קבלת אישורים מהגורמים השונים

 אם יש שינוי מרחבי

 !הבקשה נסגרת 

ם  
יי
ת

שנ
ד 

ע

ת  
ט

ל
ח

ה
ף 

ק
תו

ה
ד
ע
וו

 

3
0

 
ם

יו
 

 מסלול ללא מכון בקרה מסלול מכון בקרה

 אישור מרחבי

3
0

 
ם

יו
 

 חישוב אגרות מכון בקרה בקרת  תכן

 בדיקה סופית

1
0

 
ם

יו
 

 הגשת האישורים והתכניות הסופיות

 בדיקה סופית והכנת היתר

 חישוב אגרות

 תשלום אגרות ומסירת היתר  



 ממשקי עבודה

 שימור

 מהנדס העיר

 מכון הרישוי

 אדריכל העיר

 יזם

 עורך הבקשה

 מחלקת תכנון

השירות  
 המשפטי

 מהנדס רישוי



 ?כיצד בוחנים תכנית
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 ?כיצד בוחנים תכנית



 ?כיצד בוחנים תכנית



 ?כיצד בוחנים תכנית



 38א "תמ

 ע"תב

זכויות של קומת  

 א שלא נוצלה"תמ

תכנית רובע  

 מאושרת

רובע  תכנית 

 (  מאושרת/ מופקדת )

 ליקוט זכויות



 ?כיצד בוחנים תכנית



 !והרי התוצאה



 אתגרי בוחן הרישוי

 

 

 כאדריכל וכעורך בקשה   נסיון•

 התקנות והפסיקה הרלבנטית  , היכרות עם החוק•

 עליו הוא מופקד האיזורהיכרות עם •

 ובהנחיות המרחביות והאזוריות באיזורשליטה בתכניות החלות •

 היכרות עם הגורמים בעירייה ומחוצה לה להם יש ממשק עם תהליך הרישוי•

 הבנה של תפקידו בתהליך של פיתוח העיר•

 יכולת תכלול ומיתון קונפליקטים•

 יכולת הצגת הנושא בוועדות השונות•

 

 

  



 אחוז מכלל הבקשות בקשות שנפתחו סוג בקשות

 15 282 חדשהבנייה 

 31 605 תוספות ושינויים

 27 519 מסלול מהיר

 3 65 תעסוקה/ציבורי

 24 472 חידוש החלטה

 100% 1943 ממוצע/הכולסך 

 ממוצע שנתי בקשות והיתרים



 הליך הרישוי/רישוי ופיקוח/תושבים: הליך הרישוי כולו מפורט באתר העירייה

 בדף הליך הרישוי יש קישור לסטטוס הבקשה



 הכנת מסמכי בקשה להיתר

 מסמכי בקשה להיתר

דרישות 
 מקוונות

תיק 
 מידע

הנחיות 
 מרחביות



 דגשים לפני הגשת בקשה להיתר

 לקרוא היטב את תיק המידע ולוודא שכל התיאומים המוקדמים בוצעו•

 [יועץ תנועה]היטב את נושא תקן החניה לברר •

 העירוני ובתיק המידע GIS -זיהום קרקע בלברר •

 [יועץ בטיחות]לברר היטב נושא כיבוי אש •

 להגיש מסמכים בנושא עצים אם נדרש•

 לבקש ייעוץ מוקדם –במידה וכן . לברר עם האדריכל האם יש נושאים לא ברורים•



 הנחיות מרחביות באתר העירוני



 תיק המידע מפרט תנאים ומוצגים לפי שלבים









סטטוס  . מערכת הרישוי המקוונת מתואמת עם תיק המידע ומפרטת מה נדרש לפתיחת הבקשה

עורך הבקשה ובסטטוס שפתוח  , עירייה: הבקשה ומה נדרש מופיע במקביל אצל כל הגורמים
 החוצה למבקש ההיתר



 פרטים על ידי עורך הבקשהמילוי  –הגשת בקשה מקוונת 



כרגע הסטטוס פעיל רק לאחר פתיחת  . מומלץ לעקוב אחר דף סטטוס הבקשה ולא לסמוך על דיווח האדריכל

לצורך כניסה יש להירשם כבעל עניין  . אך בקרוב יפעל כבר מהגשת בקשה מקוונת( תשלום אגרה)בקשה להיתר 

 עורך/או לקחת פרטים מבעל עניין



 בתיק הבניין באינטרנט –כל ההתנגדויות 



 תוכן של התנגדות בה ניתן לעיין



 !חשוב –לאחר החלטת וועדה 

לדרוש מהאדריכל . כולל תנאים טכניים, לקרוא היטב את החלטת הוועדה ואת כל התנאים•

 להתייחס לכל התנאים

 לקבוע פגישה ברישוי למעבר על ההחלטה ותנאיה•

 .לוודא שכל התכניות מסונכרנות•

לטפל מידית ולא לדחות לסוף תוקף , אם יש. לבדוק שאין תנאים שאי אפשר לחיות אתם•

 .ההחלטה

 !!(שנתיים ללא הארכות : 101תיקון )תוקף החלטה הוא שנה ועוד שנה  –לזכור •



 סטטוס אישורים ותחנות :רישוי מקוון



 חוות דעת מפורטת :רישוי מקוון
תחנת גנים  

 ונוף

 חוות דעת

 תנאים



 פניות ותשובות –רישוי מקוון 

פניית עורך  
 הבקשה

תשובת בוחן  

 המכון



תמצית  

העבודות  

 המותרות



תנאים  

קבועים  
 בהיתר

  יורחתימת 

:  הוועדה

התאריך  

הקובע  

לתוקף  

 ההיתר



 תנאים בהיתר-בניההיתר 
תנאים  

להתחלת  

 עבודה

תנאים  

 לאכלוס


