
 

 

12/07/2018תאריך :  

 הקלות בעניין מתן היתרי בנייה באופן מזורז למבנים קיימים למגורים 

 במתחם ואדי חוסין 

 חובה -מפה מצבית מעודכנת מחצי שנה אחרונה ערוכה ע"י מודד מוסמך.

ולרבות  לחצי שנה הזכויות בו, לרבות נסח טאבו מרוכז על כל החלקה תקףמילוי פרטי הנכס ובעלי 
 חובה  – צילום תעודות זהות

, במידה ונסח הטאבו ליחיד והוא נפטר אז צו ירושה חתימות של כל בעלי הזכות בנכס המופיעים בנסח 
וחתימת היורשים + פרסום זכויות , במידה ואין צו ירושה אז פרסום זכויות וכתב שיפוי מהמבקש 

 שהוא ישפה התובע במידה והוא זכה בתביעתו 
 כולל הצהרה על .והבניה התכנון בחוק' א149 סעיף פ"ע הפרסום תיק את לצרף, הקלות מבוקשות

תליית פרסום בשטח חתום ע"י עו"ד , תמונות לפרסום בשטח, טופס חתימת השכנים הגובלים לחלקה 
  חובהמכל הכיוונים  חתום ע"י עו"ד והצהרת המבקש על השמות שלהם . 

 חובה  -הקלה עם פרסומי לבקשות ד"עו י"ע חתום שיפוי כתב הגשת

מילוי פרטי הבקשה לרבות תיאור , כולל הגשת תכנית ראשית לבקשה להיתר ערוכה עפ"י התקנות 
 חובה .העבודה, השימוש, שטחי הבניה המבוקשים והתכניות שלפיהן הוגשה הבקשה 

חנייה אחת לכל דירה מעל  אין צורך בתכנית פיתוח ,רק להראות חניות נגישות–וחניות תכנית פיתוח 
מ"ר , במידה ואין מקום לחניות באותו מגרש, יש אפשרות שהעירייה תשלח רשימת גוש וחלקות  120

 המיועדות לשצ"פ ובהם יש אפשרות להשתמש למיקום  חניות 
  חובה -. מינוי עורך בקשה ראשי, ומינוי והצהרת מהנדס/אדריכל/הנדסאי

  פטור –אין תשתית תקשורת  -. אישור חברת בזק

פטור במידה ולפי תכנית המדידה יש קו חשמל קרוב הועדה –אין תשתית חשמל .  אישור חברת חשמל 
 חס לתקנות החשמל בהתאם יתתי

 המבנה קיים אין חפירות ולכן פטור –אשור רשות העתיקות 

 -ראשונה חתום בפני עו"דלקבלת פטור מהיטל השבחה עבור דירת מגורים  1.ג.19תצהיר לפי סעיף 
 חובה 

מבנה קיים אם יש חישובים סטטיים  למסור  -הצגת חישובים סטטיים והצהרת מהנדס קונסטרוקציה
 לוועדה ,אם אין הצהרת המהנדס שהוא עשה חישובים סטטיים והעבודה בוצעה בהתאם . 

–תיקים ביחד  20ורף לכל עם פיקוד העישיבה  ויקבעויו"ר הועדה מהנדס הוועדה  -פטור מהג"אאישור 
    עם אפשרות שיפור המיגון לממ"ד וכל הצעה אחרת לפטור 

דפי מנטים  למסור לוועדה ,אם אין הצהרת המהנדס שהוא עשה דפי מומבנה קיים אם יש  דפי מומנטים
 והעבודה בוצעה בהתאםבזמן הבנייה  מומנטים

מבנה קיים אם יש תכניות עבודה   למסור  -מסירת עותק קשיח בתיק לועדה  תכניות עבודה לביצוע
לוועדה ,אם אין הצהרת המהנדס שהוא ליווה את הפרויקט בזמן הבנייה והעבודה בוצעה בהתאם 

 לתכניות העבודה שמסר לקבלן 
   פטור  -מבנה קיים-התחייבות למינוי קבלן רשום

  חובה -אישור תאגיד מים וביוב

  לצרף במקרה שיש מבנה  קיים–הסכם עם מעבדה מאושרת לבדיקת בטונים 

 חובה –הצהרת מהנדס על יציבות בניין קיים 

 פטור-הסכם עם אתר לפינוי פסולת 

: אם כל המסומן להריסה נמצא בתוך המגרש אז נבקש א–סעיפי ההריסות פרגולות /סככות 
 ויש רק לסמנה בצהוב .. 4תבוצע לקראת טופס הריסה התחייבות מהמבקש חתומה ע"י עו"ד ש

אותם ת בשטח ציבורי , לסמן צאוכל בנייה אחרת נמ-סות גדרות /קירות/פרגולות יב: אם ההר
על דחיית ביצוע ההריסה לזמן שהם מבקשים  ולצרף התחייבות רייה יהסכמת הע ,להמציא להריסה 

 היתר .או לחילופין להרוס לפני קבלת לביצוע ההריסה בהתאם . 
 


