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קיום תכליות דיני התכנון והבנייה

1



?מהו שימוש חורג

או /שימוש חורג הוא שימוש שחורג מהשימוש שהותר בהיתר הבנייה ו

. שימוש החורג מהמטרה שהוגדרה לו בתוכנית בניין העיר

כאשר מעוניינים לעשות שימוש בנכס לייעוד שונה מזה הקבוע בהיתר או 

בתוכנית יש להגיש בקשה לשימוש חורג מהיתר או בקשה לשימוש חורג 

מתכנית לוועדה המשנה לתכנון ובנייה שבסמכותה לאשר או לדחות את 

.הבקשה

= שימוש חורג מתכנית 
אינו תואם לרשימת השימושים המאושרת בתכנית בניין עיר

=  שימוש חורג מהיתר  
שימוש שנקבע בהיתר הבנייה של המבנה/אינו תואם לייעוד
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סטייה ניכרת–לחוק תכנון ובנייה ( א)151סעיף 

לא יינתנו הקלה או היתר לשימוש חורג אם יש בכך סטייה ניכרת  "

"מתוכנית החלה על הקרקע או הבניין

2002–ב"התשס, (סטייה ניכרת מתוכנית)תקנות התכנון והבנייה •

לחוק151קובעת מהי סטייה ניכרת מתוכנית לפי סעיף 2תקנה •

שימוש יחשב כסטייה מתכנית אם משנה את אופייה של הסביבה הקרובה•
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בקשה לתיק מידע לרישיון לעסק המהווה שימוש חורג יש להגיש בבקשה •

שלב ראשון בהליך הוצאת )לשם קבלת המידע התכנוני בנכס המבוקש 

( היתר שימוש לחורג

אישור תשלום בגין  , סכמה, הבקשה לתיק מידע תכלול מפה טופוגרפית•

(יתכנו שינויים בין רשויות)בקשה לתיק מידע 

"  רישוי זמין"הבקשה תוגש במערכת הארצית •

במערכת הארצית  )לאחר קבלת תיק המידע יש להגיש בקשה להיתר •

"( רישוי זמין"

הליך שינוי ייעוד בעסקים טעוני רישוי  
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ימי  30

עבודה

165

ימי  

עבודה
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בנייהחריגות 

במסגרת הבקשה לרישיון עסק על הרשות לוודא כי העסק עומד  •

ובתוך זה גם אם המבוקש תואם את  , בדיני תכנון ובנייה

ואם קיימת בנייה לא  ע"תבהשימושים המותרים על פי היתר ו 

.חוקית בנכס המבוקש

תוספת  , ארובה, גלריה, תוספת בנייה: דוגמאות לחריגת בנייה•

' וכד, מחסן חיצוני, שטח
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קיום תכליות חוק התכנון והבנייה
1א8סעיף 

אולם רשאית  . מפר את דיני התכנון והבנייה/היתר שאינו מקיים/רשות הרישוי לא תיתן לעסק רישיון1.

כמו כן מהנדס הוועדה המקומית לתכנון . לתת אם סברה כי אין בהפרה כדי לפגוע במטרות החוק

.ולבנייה אישר כי אין בהפרה פגיעה מהותית בתכליות דיני התכנון והבנייה

(:יתכנו מקרים נוספים בהתאם לשיקול דעת מהנדס הוועדה)סוגי פגיעה מהותית 2.

לחוק  א157סעיף העסק נמצא בבניין שבנייתו טעונת היתר שנבנה כולו ללא היתר או לא ניתן לגביו אישור לפי •

.התכנון והבנייה או תעודת גמר

ובכלל זה תלוי ועומד  , בעסק נעברה עבירה לחוק התכנון והבנייה שמתנהל בשלה הליך אכיפה פלילי או מנהלי•

צו מנהלי להפסקת  /צו הריסה מנהלי, צו הפסקה שיפוטי להפסקת שימוש אסור, בשלה צו הריסה בלא הליך פלילי

.או שניתן בשלה פסק דין, שימוש

שימוש במקרקעין בניגוד לייעוד או לשימוש שנקבע בתכנית–הפעלת העסק תהווה שימוש חורג •

הפעלת העסק או עמידתו בתנאי ההיתר מתאפשרת רק עקב העבירה של עבודה אסורה לחוק התכנון והבנייה  •

.משטח העסק15%ושטחה עולה על 

אף אם החלק שבו העסק נמצא  . משטחו נבנה ללא היתר בנייה30%העסק פועל או עתיד לפעול בבניין שיותר מ •

.נבנה כדין

ושטחה עולה  , לחוק התכנון והבנייה( ד(/)א)243בעסק בוצעה עבירה של עבודה אסורה או שימוש אסור לפי סעיף •

אלא אם העבירה היא במקום פטור  , משטח העסק או שיש בה השפעה מהותית על אופים של המקרקעין5%על 

.לתוספת השנייה לחוק התכנון והבנייה( ה)4מקבלת אישור הוועדה לשמירת הסביבה החופית בהתאם לסעיף 
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המשך-קיום תכליות חוק התכנון והבנייה 
1א8סעיף 

ונתן מהנדס הוועדה את אישורו תודיע רשות הרישוי לנותני האישור על כוונתה להוציא  במידה .  3

.מזורז בגין העסק כולל הסבר על קיומה ומהותה של ההפרההיתר /היתר/רישיון

היתר אם הוא סבור כי בהפרה יש פגיעה /האישור רשאי להודיע לרשות הרישוי כי הוא לא נותן את אישורו למתן רישיוןנותן 4.

.או רשאי לתת תנאים השונים מהתנאים הקבועים במפרט האחיד. במטרה ממטרות החוק

היתר/בוטל ההיתר לשימוש החורג יבוטל רישיון העסק5.

רשות הרישוי רשאית לתת לעסק היתר זמני עד לקבלת היתר לשימוש חורג שיאפשר את פעילות העסק בתנאים 6.

:  הבאים

העסק פועל במקום שלגביו ניתן בעבר היתר לשימוש חורג לעסקים מסוגו של העסק ובלבד שלא חלפה יותר  •

.משנה מתום תקופת תוקפו של ההיתר לשימוש חורג

הוגשה בקשה להיתר לשימוש חורג•

.נתן חוות דעת כי לא צפויה להיות מניעה תכנונית למתן היתר לשימוש חורג למקוםמהנדס הוועדה •

במקרה של שימוש חורג מהיתר בנייה שיקול  . מתייחסים לשימוש חורג מתכנית6התנאים בסעיף : הערה•

.הדעת יכול להיות רחב יותר

מהנדס הוועדה יודיע על עסק שהשימוש המבוקש בו תואם תכנית אך לא תואם היתר בנייה למנהל המחוז של המשרד  7.

.ימים מידע שיש בידיו הנוגע לאותו העסק וסביבתו30להגנת הסביבה שהנו רשאי למסור למהנדס הוועדה בתוך 



מבנים לשימור

בבחינת בקשה לרישיון עסק יש לשים לב אם מדובר במבנה לשימור וזאת לאור 

:העובדה שמבנים לשימור מקבלים התייחסות שונה ממבנים רגילים לדוגמא

תנאי  )הסבת מבנה מצריכה הכנת תיק תיעוד והתייחסות היחידה המטפלת בנושא 

(מוקדם
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היטל השבחה

ניתן יהא לשלם חלק מגובה היטל ההשבחה בגין השימוש קבע כי חוק ההסדרים 

.החורג רק לטובת קבלת ההיתר ורישיון העסק

מהסכום אם מבוקש שימוש חורג מהיתר25%

ע"מתבמהסכום אם מבוקש שימוש חורג 40%

.בעל הנכס לא יצטרך לשלם את מלוא הסכום בהמשך/אין זה אומר כי בעל העסק

מלוא התשלום לא ישולם לאחר מכן הדבר עלול לגרום לאכיפה מנהלית כנגד  שכן אם 
.בעל הנכס

בעל העסק ליזום פנייה למחלקת היטל  על , חלקיעל מנת לקבל אישור לתשלום 
.השבחה בנושא

.חורגבכל מקרה הדבר אינו פוטר תשלום אגרת שימוש 
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נגישות בעסק

1998ח"התשנ–בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות 

יש לתכנן את העסק על פי דרישות החוק•

ומורשה נגישות  ס"מתויש להיעזר בשלב התכנון במורשה נגישות •

שירות כדי להתאים את העסק לחוק

.הגשת תוכניות העסק יש להמציא את הטפסים הנדרשיםבזמן •
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הוראות הנגישות
ב8סעיף 

היתר זמני או היתר מזורז לעסק טעון רישוי שהוא מקום ציבורי או  /רשות הרישוי לא תיתן רישיון

ההיתר הזמני או ההיתר  , מבקש הרישיון. אלא אם כן קוימו בעסק הוראות הנגישות, שירות ציבורי

לידי רשות הרישוי חוות דעת של מורשה לנגישות השירות וחוות דעת  ימציא, לפי העניין, המזורז

,  שלפיהן מתקיימות בעסק הוראות הנגישות,תשתיות וסביבה, של מורשה לנגישות מבנים

היתר זמני או היתר מזורז על סמך חוות הדעת  , ורשאית רשות הרישוי לתת למבקש רישיון

.כאמור

:הנגישותחלופות לעמידה בהוראות 

ובו יצהיר המבקש כי קוימו  מבקש הרישיון ימציא לידי הרשות תצהיר מאומת כדין 1.

היתר  /רישיוןרשות הרישוי רשאית לתת למבקש –בעסק הוראות הנגישות 

,  מסלול מזורז א, במסלול תצהירעסקים . )זוהיתר מזורז על סמך חוות דעת /זמני

(במסלול מזורז 

ושירות  ס"מתומבקש הרישיון ימציא לידי הרשות חוות דעת מורשה נגישות 2.
רשות הרישוי רשאית לתת למבקש  –שלפיהן מתקיימות בעסק הוראות הנגישות 

.היתר מזורז על סמך חוות דעת זו/היתר זמני/רישיון

מבקש הרישיון רשאי לבקש מרשות הרישוי את בדיקת קיומן של הוראות  3.

.  הרשות תכין חוות דעת על סמך מורשים מטעמה. הנגישות בכפוף לתשלום אגרה

(מותנה בפרסום אגרה)

–אושר *

*2019אפריל 

ממתין  

לעדכון  

התקנות

ממתין  

לעדכון  

התקנות



תודה
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