
 

תאריךטופסמס"ד

קיים/

לא 

קיים

צמודי 

קרקע

שש)6( 

יח"ד או 

רוויה עד 

29 מ'

מבנה 

חקלאי

מבנה 

תעשיה/

  מסחר

מבנה 

ציבורי
הערות

הודעה על מינוי אחראי לביקורת על הביצוע )ימולא ע"י 

בעל ההיתר(

נדרשנדרשנדרשנדרשנדרש1.א. הודעה על מינוי  אחראי ראשי לביקורת על הביצוע

נדרשנדרשנדרשנדרשנדרש1.ג. הצהרת אחראי ראשי לביקורת על הביצוע

 2

)טופס 

יעודי(

הודעה על מינוי קבלן* רשום האחראי לביצוע הבנייה 

)למילוי ע"י בעל ההיתר, יש לצרף תעודת קבלן בתוקף 

ובהתאם להגדרות עבודתו ברישיון.

נדרשנדרשנדרשנדרשנדרש

תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה( 

2016 חלק ז' סימן א' סעיף 71 )1( 

יצורף לבקשה לאישור תחילת 

עבודות

הודעה על מינוי אחראי לביצוע השלד )ימונה ע"י הקבלן* 

או בעל ההיתר(

נדרשנדרשנדרשנדרשנדרש3.א. הודעה על מינוי האחראי לביצוע שלד הבניין

נדרשנדרשנדרשנדרשנדרש3.ב. הצהרת אחראי לביצוע שלד הבניין

 4

)טופס 

יעודי(

הודעה על מינוי אחראי לתיאום עם מכון הבקרה
אינו 

נדרש
נדרשנדרשנדרשנדרש

במידת הצורך - ע"פ תקנות התכנון 

והבנייה )רישוי בנייה( 2016 חלק ז' 

סימן א'

תצהיר קבלן* + צילום רישיון קבלן בתוקף )למילוי ע"י 

הקבלן( בהתאם להגדרות עבודתו ברישיון.

נדרשנדרשנדרשנדרשנדרש5.א. הצהרת קבלן* רשום לביצוע בנייה או עבודה

נדרשנדרשנדרשנדרשנדרש5.ב. צילום רישיון קבלן* בתוקף

6
הודעה לרשות הרישוי על הסכם התקשרות עם מכון 

בקרה )יבוצע ע"י מכון הבקרה(

אינו 

נדרש
נדרש נדרש נדרשנדרש

במידת הצורך - ע"פ תקנות התכנון 

והבנייה )רישוי בנייה( 2016 חלק ז' 

סימן ב' סעיף 74 יצורף לבקשה 

לאישור תחילת עבודות

 7

)טופס 

יעודי(

אישור מודד מוסמך בדבר הסימון מתווה בבניין במגרש 

עצמו.
נדרשנדרשנדרשנדרשנדרש

תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה( 

2016 סעיף 76 א' )4(, יוגש בהתאם 

להנחיות מנהל מיפוי ישראל יצורף 

לבקשה לאישור תחילת עבודות-

במידת הצורך יתבקש קובץ מדידה 

הכולל מתווה הבניין

 8

)טופס 

יעודי(

בקשה לאישור תחילת עבודה חתומה ע"י האחראי 

לביקורת על הביצוע בצירוף אישור על מינוי בידי בעל 

ההיתר

נדרשנדרשנדרשנדרשנדרש
תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה( 

2016 חלק ז' סימן ב' סעיף 75

9
אישור )חוזה( התקשרות עם מעבדה מוסמכת לביצוע 

בדיקות + רשימת כלל הבדיקות הנדרשות במהלך הביצוע
נדרש*נדרש*

נדרש 

במידת

 הצורך

נדרשנדרש

 10

)טופס 

יעודי(

אישור )חוזה( התקשרות עם אתר מורשה לפינוי פסולת 

בנייין, חישוב כמות הפסולת יעשה על ידי המהנדס 

האחראי לביקורת בהתאם להנחיות חישוב פסולת בניין 

של המשרד להגנת הסביבה. הערה: חישוב סופי של 

כמות הפסולת ייעשה ע"י מרכז/מפקח(

נדרשנדרש*נדרש*נדרש*נדרש*

 1

)טופס 

יעודי(

תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה( 

2016 חלק ז' סימן א' סעיף 71 )1( 

יצורף לבקשה לאישור תחילת 

עבודות, במידה וקיים: : 1.ב. הודעה 

על מינוי אחראי משנה לביקורת על 

הביצוע. 1.ד. הצהרת אחראי משנה 

לביקורת על הביצוע - במידת הצורך

 3

)טופס 

יעודי(

רשימה מרכזת - תחילת עבודות )אישור לחשמל זמני( - מגורים, חקלאי, תעשייה, מסחר, ציבורי - עמ' 1 - דרום השרון

נדרש

תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה( 

2016 חלק ז' סימן א' סעיף 71 )1( 

יצורף לבקשה לאישור תחילת 

עבודות

נדרש

 5

)טופס 

יעודי(

נדרש



 

תאריךטופסמס"ד

קיים/

לא 

קיים

צמודי 

קרקע

שש)6( 

יח"ד או 

רוויה עד 

133 מ'

מבנה 

חקלאי

מבנה 

תעשיה/

  מסחר

מבנה 

ציבורי
הערות

 11

)טופס 

הנחיות 

יעודי(

תכנית ארגון אתר - בהתאם להנחיות תכנית ארגון אתר, 

חתומה ע"י מתכנן הבנייה, מבצע הבנייה ויועץ בטיחות על 

פי מידת הצורך

נדרש* 

)בפרויק

טים  

מעל 4 

יח"ד(

נדרשנדרש*נדרש*נדרש*

תקנות התכנון והבנייה סעיף 42 )ד'( 

ע"פ תיק מידע ו/או בהתאם לשיקול 

רשות רישוי

תכנית הסדרי תנועה זמניים12
אינו 

נדרש
נדרשנדרשנדרשנדרש

במידת הצורך - תקנות התכנון 

והבנייה סעיף 42 )ד'( ע"פ תיק מידע 

ו/או בהתאם לשיקול רשות רישוי

הריסת אלמנטים מאסבסט ופינוי פסולת באמצעות חברה 

מורשית

13.א. היתר לבצוע עבודת אסבסט מהמשרד להגנת 

הסביבה.
נדרש*נדרש*נדרש*נדרש*נדרש*

13.ב. אישור על סיום עבודת אסבסט מהמשרד להגנת 

הסביבה )במידה וטרם בוצע יש להציג בעת תעודת גמר(
נדרשנדרשנדרשנדרשנדרש

שיקום ופינוי קרקע מזוהמת:

נדרשנדרשנדרשנדרשנדרש14.א. היתר לבצוע עבודה מהמשרד להגנת הסביבה

נדרשנדרשנדרשנדרשנדרש14.ב. אישור על סיום עבודה מהמשרד להגנת הסביבה

בהתאם לתיק המידענדרשנדרשנדרשנדרשנדרשאישור מרשות העתיקות15

 16

)טופס 

יעודי 

והנחיות

)

אישור בעל ההיתר ומפקח מטעם בעל ההיתר על 

השלמת גידור ושילוט האתר )העברת תמונות מאתר 

הבניה במידת הצורך( - ביקורת בשטח בהתאם 

להחלטת מחלקת פיקוח בניה.

נדרשנדרש*נדרש*נדרש*נדרש*

באחריות בעל ההיתר להעביר עותר 

מהאישור למזכירות הועד 

ישוב/מושב/קיבוץ

 17

)טופס 

הנחיות 

 יעודי(

לוח זמנים משוער לביצוע )רק בפרוייקטים תחת מכון 

בקרה(

אינו 

נדרש
נדרשנדרשנדרשנדרש

ע"פ צורך - תקנות התכנון והבנייה 

2016, סעיף 83, *בהתאם 

להחלטת רשות רישוי

 18

)טופס 

הנחיות 

 יעודי(

חישוב עודפי חפירה+ פתרון לפינוי העודפים )במידה וקיים 

מרתף/בריכה/חניון תת(
נדרשנדרש*נדרש*נדרש*נדרש*

בהתאם להחלטת רשות רישוי לעניין 

פינוי עודפי עפר בתחומי הרשות

19

צילום היתר הכולל אישורים נוספים הדרושים לקבלת 

אישור תחילת עבודה בהתאם לתנאי היתר ולגיליון 

הדרישות.

נדרשנדרשנדרשנדרשנדרש

20
אישור )רישיון כריתה/העתקה( פקיד היערות לכריתה או 

העתקה
במידת הצורךנדרשנדרשנדרשנדרשנדרש

21
אישור על השלמת מיגון עצים )ימולא ע"י אחראי לביקורת 

על הביצוע(
נדרשנדרשנדרשנדרשנדרש

בהתאם לתיק המידע ו/או החלטת 

רשות רישוי

22
אישור על השלמת מיגון אלמנטים לשימור )ימולא ע"י 

אחראי לביקורת על הביצוע(
נדרשנדרשנדרשנדרשנדרש

בהתאם לתיק המידע ו/או החלטת 

רשות רישוי

נדרשנדרשנדרשנדרשנדרשתיאום תשתיות לעניין מיקום עוגני קרקע )על פי צורך(23
בהתאם לתיק המידע ו/או החלטת 

רשות רישוי

 24

)טופס 

יעודי(

נדרשנדרשנדרשנדרשנדרשמכתב התחייבות לפעול על פי ההנחיות

רשימה מרכזת - תחילת עבודות )אישור לחשמל זמני( - מגורים, חקלאי, תעשיה, מסחר, ציבורי - עמ' 2 - דרום השרון

נדרש - במידה וקיים

1. נדרש = חובת הגשה לרשות רישוי

ע"פ תיק מידע ו/או בהתאם לשיקול 

רשות רישוי, בהתייחס לעבודות 

הנדרשות בטרם התחלת פירוק 

אסבסט )גידור אתר, הסדרי תנועה 

זמניים וכד'(

13

14

נדרש - במידה וקיים

*בכל מקום שנרשם קבלן, משמעותו בהתאם לנדרש ע"פ חוק רישום קבלנים לעבודות 

הנדסה בנאיות, 1969.

ע"פ תיק מידע ו/או בהתאם לשיקול 

רשות רישוי, בהתייחס לעבודות 

הנדרשות בטרם התחלת העבודות 

)גידור אתר, הסדרי תנועה זמניים 

וכד'(

2. נדרש = חובת הגשה לרשות רישוי עד למועד כניסת מכון בקרה לתוקף



 

 

תאריךטופסמס"ד

קיים/

לא 

קיים

חפירה, 

תשתיות 

ודיפון 

שאינם 

במסגרת 

פרוייקט 

עבודות 

הריסה 

שאינם 

במסגרת 

פרויקט 

בנייה

מתקן פוטו 

וולטאי

אנטנות 

סלולריות

חדר 

טמפורמציה

 )חשמל(

הערות

הודעה על מינוי אחראי לביקורת על 

הביצוע )ימולא ע"י בעל ההיתר(

1.א. הודעה על מינוי  אחראי ראשי 

לביקורת על הביצוע
נדרשנדרשנדרשנדרשנדרש

1.ג. הצהרת אחראי ראשי 

לביקורת על הביצוע
נדרשנדרשנדרשנדרשנדרש

2 )טופס 

יעודי(

הודעה על מינוי קבלן* רשום 

האחראי לביצוע הבנייה )למילוי ע"י 

בעל ההיתר, יש לצרף תעודת 

קבלן בתוקף ובהתאם להגדרות 

עבודתו ברישיון.

נדרשנדרש

נדרש 

)חברה 

מורשית(

נדרש 

)חברה 

מורשית(

נדרש

תקנות התכנון והבנייה )רישוי 

בנייה( 2016 חלק ז' סימן א' סעיף 

71 )1( יצורף לבקשה לאישור 

תחילת עבודות

הודעה על מינוי אחראי לביצוע 

השלד )ימונה ע"י הקבלן* או בעל 

ההיתר(

נדרשאינו נדרשאינו נדרשנדרשנדרש

3.א. הודעה על מינוי האחראי 

לביצוע שלד הבניין
נדרשאינו נדרשאינו נדרשנדרשנדרש

3.ב. הצהרת אחראי לביצוע שלד 

הבניין
נדרשאינו נדרשאינו נדרשנדרשנדרש

4 )טופס 

יעודי(

הודעה על מינוי אחראי לתיאום עם 

מכון הבקרה

נדרש - 

במידת הצורך

נדרש - 

במידת 

הצורך

אינו נדרשאינו נדרשאינו נדרש
תקנות התכנון והבנייה )רישוי 

בנייה( 2016 חלק ז' סימן א'

תצהיר קבלן* + צילום רישיון קבלן 

בתוקף )למילוי ע"י הקבלן( בהתאם 

להגדרות עבודתו ברישיון.

נדרשנדרשנדרשנדרשנדרש

5.א. הצהרת קבלן* רשום לביצוע 

בנייה או עבודה
נדרשנדרש

נדרש 

)חברה 

מורשית(

נדרש 

)חברה 

מורשית(

נדרש

נדרשנדרש5.ב. צילום רישיון קבלן* בתוקף

נדרש 

)חברה 

מורשית(

נדרש 

)חברה 

מורשית(

נדרש

6

הודעה לרשות הרישוי על הסכם 

התקשרות עם מכון בקרה )יבוצע 

ע"י מכון הבקרה(

אינו נדרשאינו נדרשאינו נדרשנדרשנדרש

תקנות התכנון והבנייה )רישוי 

בנייה( 2016 חלק ז' סימן ב' סעיף 

74 יצורף לבקשה לאישור תחילת 

עבודות

7 )טופס 

יעודי(

אישור מודד מוסמך בדבר הסימון 

מתווה בבניין במגרש עצמו.
נדרשנדרשנדרשנדרשנדרש

תקנות התכנון והבנייה )רישוי 

בנייה( 2016 סעיף 76 א' )4(, 

יוגש בהתאם להנחיות מנהל מיפוי 

ישראל יצורף לבקשה לאישור 

תחילת עבודות-במידת הצורך 

יתבקש קובץ מדידה הכולל מתווה 

הבניין

8 )טופס 

יעודי(

בקשה לאישור תחילת עבודה 

חתומה ע"י האחראי לביקורת על 

הביצוע בצירוף אישור על מינוי בידי 

בעל ההיתר

נדרשנדרשנדרשנדרשנדרש

תקנות התכנון והבנייה )רישוי 

בנייה( 2016 חלק ז' סימן ב' סעיף 

75

9

אישור )חוזה( התקשרות עם 

מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות + 

רשימת כלל הבדיקות הנדרשות 

במהלך הביצוע

אינו נדרשנדרש*

נדרש 

)חברה 

מורשית(

נדרש 

)חברה 

מורשית(

נדרש

 10

)טופס 

יעודי(

אישור )חוזה( התקשרות עם אתר 

מורשה לפינוי פסולת בנייין, חישוב 

כמות הפסולת יעשה על ידי 

המהנדס האחראי לביקורת 

בהתאם להנחיות חישוב פסולת 

בניין של המשרד להגנת הסביבה. 

הערה: חישוב סופי של כמות 

הפסולת ייעשה ע"י מרכז/מפקח(

אינו נדרשאינו נדרשנדרש*נדרש*

נדרש 

)בהתאם 

לבניה(

רשימה מרכזת - תחילת עבודות )אישור לחשמל זמני( - חפירה ודיפון, הריסה, פוטו וולטאי, אנטנות, טרפו - עמ' 1 - דרום השרון

-

5 )טופס 

יעודי(

נדרש

תקנות התכנון והבנייה )רישוי 

בנייה( 2016 חלק ז' סימן א' סעיף 

71 )1( יצורף לבקשה לאישור 

תחילת עבודות

תקנות התכנון והבנייה )רישוי 

בנייה( 2016 חלק ז' סימן א' סעיף 

71 )1( יצורף לבקשה לאישור 

תחילת עבודות, במידה וקיים: : 

1.ב. הודעה על מינוי אחראי 

משנה לביקורת על הביצוע. 1.ד. 

הצהרת אחראי משנה לביקורת 

על הביצוע - במידת הצורך

נדרש

1 )טופס 

יעודי(

3 )טופס 

יעודי(



 

תאריךטופסמס"ד

קיים/

לא 

קיים

חפירה, 

תשתיות 

ודיפון 

שאינם 

במסגרת 

פרוייקט 

עבודות 

הריסה 

שאינם 

במסגרת 

פרויקט 

בנייה

מתקן פוטו 

וולטאי

אנטנות 

סלולריות

חדר 

טמפורמציה

 )חשמל(

הערות
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)טופס 

הנחיות 

יעודי(

תכנית ארגון אתר - בהתאם 

להנחיות תכנית ארגון אתר, 

חתומה ע"י מתכנן הבנייה, מבצע 

הבנייה ויועץ בטיחות על פי מידת 

הצורך

 אינו נדרשאינו נדרשאינו נדרשנדרש*נדרש*

תקנות התכנון והבנייה סעיף 42 

)ד'( ע"פ תיק מידע ו/או בהתאם 

לשיקול רשות רישוי

תכנית הסדרי תנועה זמניים12
נדרש - 

במידת הצורך

נדרש - 

במידת 

הצורך

אינו נדרשאינו נדרשאינו נדרש

תקנות התכנון והבנייה סעיף 42 

)ד'( ע"פ תיק מידע ו/או בהתאם 

לשיקול רשות רישוי

הריסת אלמנטים מאסבסט ופינוי 

פסולת באמצעות חברה מורשית

13.א. היתר לבצוע עבודת אסבסט 

מהמשרד להגנת הסביבה.

נדרש* )ע"פ 

צורך(

נדרש* )ע"פ 

צורך(

נדרש* )ע"פ 

צורך(

נדרש* 

)ע"פ צורך(

נדרש* 

)ע"פ צורך(

13.ב. אישור על סיום עבודת 

אסבסט מהמשרד להגנת הסביבה 

)במידה וטרם בוצע יש להציג בעת 

תעודת גמר(

נדרש* )ע"פ 

צורך(

נדרש* )ע"פ 

צורך(

נדרש* )ע"פ 

צורך(

נדרש* 

)ע"פ צורך(

נדרש* 

)ע"פ צורך(

שיקום ופינוי קרקע מזוהמת:
נדרש* )ע"פ 

צורך(

נדרש* )ע"פ 

צורך(
אינו נדרשאינו נדרש

נדרש* 

)ע"פ צורך(

14.א. היתר לבצוע עבודה 

מהמשרד להגנת הסביבה

נדרש* )ע"פ 

צורך(

נדרש* )ע"פ 

צורך(
אינו נדרשאינו נדרש

נדרש* 

)ע"פ צורך(

14.ב. אישור על סיום עבודה 

מהמשרד להגנת הסביבה

נדרש* )ע"פ 

צורך(

נדרש* )ע"פ 

צורך(
אינו נדרשאינו נדרש

נדרש* 

)ע"פ צורך(

אישור מרשות העתיקות15
נדרש* )ע"פ 

צורך(

נדרש* )ע"פ 

צורך(
אינו נדרשאינו נדרש

נדרש* 

)ע"פ צורך(
בהתאם לתיק המידע

 16

)טופס 

יעודי 

והנחיות(

אישור בעל ההיתר ומפקח מטעם 

בעל ההיתר על השלמת גידור 

ושילוט האתר )העברת תמונות 

מאתר הבניה במידת הצורך( - 

ביקורת בשטח בהתאם להחלטת 

מחלקת פיקוח בניה.

נדרשנדרשנדרשנדרש*נדרש*

באחריות בעל ההיתר להעביר 

עותר מהאישור למזכירות הועד 

ישוב/מושב/קיבוץ

 17

)טופס 

הנחיות  

יעודי(

לוח זמנים משוער לביצוע )רק 

בפרוייקטים תחת מכון בקרה(
אינו נדרשאינו נדרשאינו נדרשנדרשנדרש

תקנות התכנון והבנייה 2016, 

סעיף 83, *בהתאם להחלטת 

רשות רישוי

 18

)טופס 

הנחיות  

יעודי(

חישוב עודפי חפירה+ פתרון לפינוי 

העודפים )במידה וקיים 

מרתף/בריכה/חניון תת(

נדרשאינו נדרשאינו נדרשנדרש*נדרש*

בהתאם להחלטת רשות רישוי 

לעניין פינוי עודפי עפר בתחומי 

הרשות

19

אישורים נוספים הדרושים לקבלת 

אישור תחילת עבודה בהתאם 

לתנאי היתר ולגיליון הדרישות.

נדרשנדרשנדרשנדרשנדרש

20
אישור )רישיון כריתה/העתקה( 

פקיד היערות לכריתה או העתקה

נדרש* )ע"פ 

צורך(

נדרש* )ע"פ 

צורך(
אינו נדרשאינו נדרש

נדרש* 

)ע"פ צורך(

21

אישור על השלמת מיגון עצים 

)ימולא ע"י אחראי לביקורת על 

הביצוע(

נדרש* )ע"פ 

צורך(

נדרש* )ע"פ 

צורך(
אינו נדרשאינו נדרש

נדרש* 

)ע"פ צורך(

בהתאם לתיק המידע ו/או החלטת 

רשות רישוי

22

אישור על השלמת מיגון אלמנטים 

לשימור )ימולא ע"י אחראי לביקורת 

על הביצוע(

נדרש* )ע"פ 

צורך(

נדרש* )ע"פ 

צורך(
אינו נדרשאינו נדרש

נדרש* 

)ע"פ צורך(

בהתאם לתיק המידע ו/או החלטת 

רשות רישוי

23
תיאום תשתיות לעניין מיקום עוגני 

קרקע )על פי צורך(

נדרש* )ע"פ 

צורך(

נדרש* )ע"פ 

צורך(
אינו נדרשאינו נדרש

נדרש* 

)ע"פ צורך(

בהתאם לתיק המידע ו/או החלטת 

רשות רישוי

 24

)טופס 

יעודי(

מכתב התחייבות לפעול על פי 

ההנחיות
נדרשנדרשנדרשנדרשנדרש

ע"פ תיק מידע ו/או בהתאם 

לשיקול רשות רישוי, בהתייחס 

לעבודות הנדרשות בטרם 

התחלת פירוק אסבסט )גידור 

אתר, הסדרי תנועה זמניים וכד'(

1. נדרש = חובת הגשה לרשות רישוי

13

-

*בכל מקום שנרשם קבלן, משמעותו בהתאם לנדרש ע"פ חוק רישום קבלנים לעבודות 

הנדסה בנאיות, 1969.

14

ע"פ תיק מידע ו/או בהתאם 

לשיקול רשות רישוי, בהתייחס 

לעבודות הנדרשות בטרם 

התחלת העבודות )גידור אתר, 

הסדרי תנועה זמניים וכד'(

נדרש - במידה וקיים

רשימה מרכזת - תחילת עבודות )אישור לחשמל זמני( - חפירה ודיפון, הריסה, פוטו וולטאי, אנטנות, טרפו - עמ' 2 - דרום השרון

2. נדרש = חובת הגשה לרשות רישוי עד למועד כניסת מכון בקרה לתוקף


