הסבר והנחיות עבור מגישי בקשות להיתר בוועדה המרחבית "יזרעאלים":
עריכה וכתיבה :נתנאל מלכה – בודק תכניות ומידען (גרסה  ,1עודכן :אפריל )2018
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עורך הבקשה
שלב מידע להיתר
א .העורך מזין את הבקשה למידע (לפי ההנחיות הנמצאות באתר
הוועדה) ולאחר ששילם  ₪ 195עבור "בקשה למידע ברישוי זמין"
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שימו לב:
בכל שלב העורך יכול לראות סטטוס שלב הבקשה ,בסעיף הבא:

3

לאחר שהמידען העביר את תיק המידע
ניתן לראות את התיק כך:
א.

ב.בסעיף סיכום מהנדס למטה ,יופיע תיק המידע תחת "צפייה בקבצים"

רשות הרישוי
א .הבקשה מגיעה לבדיקת עמידה בתנאים מוקדמים אצל
מידענ/ית הוועדה.
ב .לאחר העברת שלב ,הבקשה עוברת לשלב הזנת מידע תכנוני
והפצה לגורמים.
בחלון הוועדה כך זה נראה,
בנוסף חשוב לציין כי הגורמים שאליהם נשלחת הבקשה מסומנים
אוטומטית ,לרוב על סמך מה שהזנתם בבקשה.

לאחר שחוזר מהפצה לגורמים עומד לרשותו של המידענ/ית תקופת זמן
מוקצבת לצורך ביצוע שלב מענה וסיכום.
שימו לב:
ישנן בקשות שלא נשלחות לגורמי חוץ (תלוי במהות הבקשה).
בקשות אלה עוברות לשלב מענה וסיכום וישובצו אוטומטית בסדר
למסירת תיק מידע.
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א .כאשר תפתחו את תיק המידע כך יראה העמוד הראשון.
(ייתר העמודים מפרטים את כל הפרטים ,הסברים ,הנחיות ותנאים).

הנה הגיע הרגע והחלטתם שהכל מוכן לצורך הגשת בקשה להיתר כך
תעשו זאת:
א .יש להיכנס לאתר הוועדה בקישור הבא:
/http://www.yizraelim.org.ilטפסים-נהלים-והנחיות/טפסים/
ולהוריד טופס שנקרא "טופס בקשה לפיקדון"....
כך זה נראה:

ב .החלק של התנאים יופיע בסוף הגיליון ונראה כך:

ב .את הטופס יש למלא בצורה מפורטת ולמלא את כל הסעיפים,
בכתב קריא וברור ולשלוח למייל בכתובת הבאה:
( rishui@eyz.org.ilשימו לב כי בטופס זה תפרטו בדיוק את מהות
ההקלה ולפי זה יוכן לכם פרסום חתום שימסר במייל)
ג .לרשות הוועדה יעמדו  5ימי עסקים למשלוח פיקדון.
לאחר תשלום הפיקדון יהיה ניתן להזין למערכת רישוי זמין
ד .חשוב לציין כי בהליך של הקלה או שימוש חורג הבקשה תוזן
למערכת רישוי זמין רק לאחר ביצוע כל סעיפי ההקלה ובפתיחת
מסלול להקלה במערכת את נוסח ההקלה תקבלו על סמך מה
שמילאתם בטופס פתיחת תיק להיתר.
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עורך הבקשה
א .כאשר קיבלתם ושילמתם את הפיקדון יש לפתוח בקשה במערכת רישוי זמין.
בעת פתיחת הבקשה יש להצמיד לבקשה את המידע הרלוונטי.
כך זה נראה אצל עורך הבקשה:

ב .בהמשך מילוי סעיפי הבקשה יופיע מס' תיק פנימי  ,זהו המספר אשר קיבלתם בעת קבלת שובר לפיקדון (מספר זה זהו גם מס' ההיתר שייצא),
נא להקפיד למלא ,לצורך הדגמה פה כתוב .201711111
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עורך הבקשה
בהמשך להזנת המסמכים .ע"י עורך הבקשה...
א .בסעיף הבא יש למלא את כל התנאים המוקדמים אשר נדרשתם בתיק המידע (ראה סעיף -4ב בעמוד זה)
ב .איך עושים זאת? נזין בתוך השורה שקיבלנו בעת המידע ,במקרה הזה נקרא  :קובץ  zipעם הדרישות לתנאים מוקדמים שקיבלתם בשלב
המידע
לידיעה :שורה זו תופיע גם בשלב התכן.

ג .לכל מסמך נקרא בדיוק כמו שכתוב בתיק המידע,
לאחר מכן נצרף את כל הקבצים ייחד ,כקובץ  zipראה דוגמא:

1

הסבר:
.1
.2
.3

כל המסמכים סומנו
שלח אל
zipped

2

3
3

ד .יש לציין כי המערכת לרוב דורשת עוד מסמכים ,חלקם אוטומטית והן דרישות חובה (מה שסומן בכוכבית אדומה נא למלא כפי שנדרש),
בייתר הסעיפים שהם לא חובה לא להכניס כלום.
לאחר שהוזן כך זה ייראה אצל העורך:

ה .בהמשך מילוי הבקשה להיתר עליכם לפרט  ,ולהזין מסמכי מקרקעין .בנוסף חשוב להקפיד לשים גם מייל של המבקש ולא רק של העורך.

חשוב :הסבר ופירוט ענייני ,קצר ונכון יעזור לוועדה ויחסוך תקלות ועיקובים בהמשך הדרך.
כך זה נראה אצלנו לאחר שהזנתם את כל המידע:
לדוגמא,היה ומדובר בתוספת לבית מגורים יש לפרט בצורה הבאה:
בתוספות חובה לציין היתר קודם

יש לציין רק
את גודל
התוספת
המבוקשת ולא
את הסה"כ.
היה ואין כלל
תוספת לכתוב
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הבקשה הגיעה לוועדה.
א .אנו נפתח את הבקשה לבדיקת תנאים מוקדמים וכך זה נראה
אצלנו:
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עשיתם שליחה ,הבקשה מגיעה לוועדה לבדיקת
עמידה בתנאים מוקדמים
רגע ..לפני שאתם שולחים תבדקו:
א .אם זה תוספת למבנה קיים ,יש להגיש כתנאי מוקדם  -פטור
מהג"א מסמך באתר הוועדה ולהחתים את מתכנן הוועדה :
/http://www.yizraelim.org.il/site_media/27393בקשה-לפטור-
מהחובה-להקים-מקלט-או-להגדיל-מקלט-קייםpdf.
ב .במידה ומדובר בהקלה יש לקבל מהבודק\ת נוסח להקלה (בקשת
ההקלה ומהותה על אחריות העורך בלבד את הנוסח תקבלו על
סמך מה שפירטתם בטופס פתיחת התיק)
ג .היה ויש לכם בבקשה בריכת שחיה לשימוש פרטי יש הנחיות
באתר הוועדה
http://yizraelim.org.il/media/19864/nohalr4.pdf
ד .בכל התוספות (מעל  50מ"ר) ובבנייה חדשה יש לסמן מערכות
כיבוי לפי ההנחיות המופיעות באתר הוועדה:
http://yizraelim.org.il/media/19873/nohalr8.pdf
ה .בסוף העמוד יש הסבר על כתיבה נכונה של טבלת השטחים
בטופס .1

ב .במידה וביצעתם את כל השלבים במדויק ,בודק/ת תנאי הסף
יפתחו רק את הקובץ ( zipסומן בעיגול) ובמקביל יפתח את
עבור התנאים שהושלמו.
מערכת "בר" של הוועדה ויסמן
חשוב :מילוי התנאים לפי הוראות אלה יעזרו לוועדה ולעורך ויחסכו
"פינג פונג" ממושך ומיותר וכמובן יחסוך תקלות ועיקובים בהמשך
הדרך .
מערכת "בר" של הוועדה נראית כך:

עברתם תנאים מוקדמים,
המערכת שולחת לכם הודעה במייל.

9

א .אתם מתקדמים לשלב בקרה מרחבית ,בשלב זה הבודק/ת עוברים
על כל המסמכים ובודקים ה-כ-ל לפרטי פרטים ואת הגרמושקה.
נוצר "פינג-פונג" בין העורך לבודק/ת לצורך תיקונים והערות ע"ג קובץ dwf
בלבד
בכדי ליצור בקשה מוכנה באופן מלא לישיבת רישוי/מליאה.

חשוב :הוועדה משתדלת לשלוח תיקונים של הכל ,בפעם
אחת.
חשוב שעורכי הבקשה ייצמדו להערות וישלימו תיקונם
באופן מלא וענייני ,זאת כדי לחסוך "פינג פונג" ממושך
ומיותר וכמובן יחסוך תקלות ועיקובים בהמשך הדרך .
היה ואתם מתלבטים/יש לכם שאלות חשוב ליצור קשר עם
הבודק/ת הרלוונטי בטלפון/במייל לפני החזרת הבקשה
באמצעות מערכת רישוי זמין.

שיבוץ לדיון
א .היה והכל תקין והחזרתם את התיקונים במלואם.
תשובצו לישיבת רישוי/מליאה (תלוי במהות הבקשה)
א .לאחר חתימת פרוטוקול הבקשה עוברת לחתימת מהנדסת
הוועדה אשר שולחת לכם ברישוי זמין את ההחלטה ואישור
להתחיל למלא את מסמכי התכן.

ב .תיקיית ה  zipתמשיך להופיע אצל בודקי התכניות בכל השלבים ,לכן
אם תחזירו לוועדה תיקונים שבוצעו ,עליכם להחזירם כשורה חדשה
שאתם תפתחו ברישוי הזמין.
ג .גם פה תקראו בשם ,חשוב שיהיה ברור לנו הוועדה.
לדוגמא :נקרא לזה "בהמשך להערות שקיבלנו מצורף קובץ מתוקן ,"24.1.18
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עליכם להתחיל ולמלא תנאי תכן.
לאחר שקיבלתם מכתב החלטה עליכם להעביר לבודק/ת ישירות:
א .שליחה במייל לבודק/ת הרלוונטי/ת( ,רשימת מיילים נמצאים באתר
הוועדה)
מכתב החלטה  +חוזה חכירה  +תכנית ראשית (שעליה דנו
בישיבה) ,זאת לצורך שליחה לבדיקת שמאי.
**את המסמכים יש לשלוח ייחד באותו מייל**

ב .יש להביא  3עותקים סופיים להיתר חתומים בכל הסעיפים הנדרשים
(אזור מגידו  4עותקים סופיים להיתר)
הבודק/ת שולח עותק למועצות לסבב אישורים וחתימות.
בשלב מילוי תנאי תכן.
אנו נחזור לשיטה בסעיף  6בעמוד זה.
וגם פה נכנסים הכל כקובץ  .zipשקיבלתם במידע להיתר (יופיע אוטומטית
ברישוי זמין)

את מסמכי התכן והנהלים השונים יש למצוא גם באתר הוועדה:

אגרות
א .הבודק אישר כי כל מסמכי התכן מולאו באופן תקין ישלח לעורך
ע"י מערכת רישוי זמין אישור להצהרה "שלא בוצעו שינויים"
היה וישנם שינויים זו ההזדמנות האחרונה לשבץ תכנית מוכנה להיתר.
ב .ואז זה חוזר לבודק לשלב "סיכום הבקשה תשלומים ואגרות".

/http://www.yizraelim.org.ilטפסים-נהלים-והנחיות/טפסים/
הערות:
ג .היה ומסמכי התכן לא תקינים נחזיר לכם באמצעות מערכת רישוי
זמין לתיקונים או שינויים ויש להוסיף או לשנות רק את המסמכים
החסרים.
ד .אישור הג"א ,רמ"י ,חקלאות ,כיבוי ,וכד ...או שסורקים את כל
הגרמושקה בשלב התכן ,או ל להביא לוועדה עותק מקורי חתום זאת
כל עוד אנו עובדים עם תיק וורוד.
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עורך הבקשה
הפקת היתר.
א .לאחר תשלום האגרות הסופיות כולל השבחה במידה ויש
עליכם להזין קבלות במערכת רישוי זמין.
העותק הקשיח שהשארתם בוועדה נחתם ע"י מהנדסת והיו"ר ולאחר מכן יישלח לכם היתר גם ברישוי זמין.
בהצלחה !

דרכי הגעה לוועדה :לכתוב "יזרעאלים"
קיבוץ מזרע ,סמוך לבניין מועצה אזורית עמק יזרעאל.

בוויז

או בגוגל map

קבלת קהל :ימי שני ורביעי בין השעות 12:30 - 08:00
בימי חמישי למתכננים בלבד ובתאום טלפוני עם בודקי התכניות.
טלפונים ומיילים/http://www.yizraelim.org.il/contact-list :
קישורים:
רמ"יhttp://land.gov.il/Planning/Pages/Taba.aspx :
טאבו ישיר/http://home.tabu.co.il :
 Gisיזרעאליםhttps://gis07.taldor.co.il/yizraelimNew/Default.aspx :
רישוי זמיןhttp://www.iplan.gov.il/Available_Licensing/Pages/LicensingAuthorities/LicensingAuthorities.aspx :
אתר הוועדה/http://www.yizraelim.org.il :
תשלום לבקשה למידע (ברישוי זמין)https://www.yizraelim.org.il/orderinfo :
טופס לבקשת תשלום פקדון (פתיחת תיק להיתר)/https://www.yizraelim.org.il/site_media/27743 :בקשה-לקבלת-שובר-לפיקדוןpdf.
דוגמאות לנוסח להקלה/https://www.yizraelim.org.il/site_media/27824 :נוסח-פרסום-לבקשה-להקלותpdf.
בקשה לפטור ממ"ד/https://www.yizraelim.org.il/site_media/27393 :בקשה-לפטור-מהחובה-להקים-מקלט-או-להגדיל-מקלט-קייםpdf.

הערות ויישור קו ,לגבי מילוי טבלת השטחים בטופס  1בגרמושקה:

מוצע

***דוגמא זו מבקשה בנחלות אך ההערות נכונות לכל הבקשות****

