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 1מהדורה : 

 

 כללי

, על כל עסק טעון רישוי 1968 -לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1בהתאם להוראת סעיף  .1.1

 לקבל אישור על קיום דיני הוראות התכנון והבנייה.

)להלן: "הנחיית  29.6.15-פורסמה הנחיית יועץ, אשר עודכנה ב 29.10.03ביום  .1.2

היועץ"(, המקנה לרשות שיקול דעת מוגבל, ליתן רישיון לעסק הגם שהוא אינו עומד 

 בדיני התכנון והבנייה, וזאת בצורה מנומקת ובנסיבות מיוחדות וחריגות.

סמך הקובע כללים על מנת לממש את האמור בהנחייה, על הרשות לפרסם מ .1.3

 ליישומה.

 כל היתר אשר ניתן מכח הנחייה זו, יינתן באופן מנומק. .1.4

מתן רישיון העסק אינו מכשיר את עבירת הבנייה, ואינו פוגע בכוחה של הרשות  .1.5

 עניין זה יודגש גם ברישיון/היתר שיינתן לבעל העסק. לאכפה, באם תבחר בכך.

 
 עבירות בנייה קלות )זוטי דברים( .2

אין הוועדה המקומית נוהגת לדרוש היתר  עבירת הבנייה הינה על דברים שלגביהם  .2.1

 .כלל

תינתן חוות דעת התובע על פיה אין מקום לנהל בגין חריגות בנייה אלה הליך לפי חוק  .2.2

 התכנון והבנייה, בשל היעדר עניין לציבור ובשל היקף החריגה וטיבה.

כאשר בעסק קיימים עבירת בנייה או שימוש ללא היתר, אשר במצב הדברים הרגיל  .2.3

 התנאים הבאים, במצטבר:יש לבקש ולקבל היתר עבורם, אך מתקיימים 

תכנונית קשה להכשיר את העבירה, והביע  המהנדס העיר קבע כי אין מניע .א

 הסכמתו למתן היתר זמני.

 שנים. 5-עבירת בנייה בת יותר מ .ב

 ר בשימוש חורג מתב"עאין המדוב .ג
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 אין הליך משפטי פתוח בגין העבירה .ד

 אין המדובר בהארכת היתר זמני שניתן לצורך לגליזציה לפני יותר משנתיים. .ה

 בכפוף לאמור להלן, ניתן להוציא היתר זמני, בתנאים הבאים: 2.3.1

 א. נפתח תהליך לגליזציה לעבירה

טיחות מטעם העסק, או בטיחות שיינתן ע"י מהנדס/יועץ בב. התקבל אישור 

 אישור מהנדס העיר שהחריגה בה מדובר אינה כרוכה בבעיות בטיחות.

ג. במקרה שתהליך הלגליזציה ייכשל, ייפקע ההיתר. במקרה זה למנהל מחלקת 

, יום 60רישוי עסקים קיים שיקול דעת להארכת ההיתר הזמני לתקופה של עד 

 .לשם התארגנות של בעל העסק

 

 עבירות שימוש .3

    שימוש חורג מהיתר –יש להבחין בין שימוש חורג מהיתר לשימוש חורג מתב"ע  .3.1

)שאינו נוגד את התב"ע( דומה יותר במהותו לבנייה ללא היתר, ועל כן באופן כללי 

 יחולו לגביו הכללים הקבועים לעיל ביחס לבנייה ללא היתר, בשינויים המתחייבים.

הפוגעת במטרות התכנוניות לסביבה, משום שמדובר בחריגה  -שימוש חורג מתב"ע .3.2

חומרתו רבה יותר, ועל כן הכלל הוא שאין להתיר פעילות של עסק בניגוד לשימושים 

 המותרים ע"פ התוכנית החלה. עם זאת, לכלל זה יכול שיהיו חריגים:

השימוש החורג הינו מתב"ע ישנה, והשימוש תואם את ההתפתחות העירונית  .3.2.1

. ההיתר מכח סעיף זה יינתן ננת עתידיתתב"ע מתוכבסביבה, או תואם 

 באופן מוגבל בזמן עד לאישור התב"ע.

ההיתר ניתן לשם מתן תקופת הסתגלות לעסק, במקרים בהם החריגה  .3.2.2

נגרמת בשל שינויי תב"עות באזור, או כאשר הרשות מעוניינת לבצע אכיפה 

שנים(.  10לאחר שהשימוש החורג מתקיים במקום זמן רב מאוד )מעל 

זה ההיתר יינתן בכפוף לקביעת מועד הפסקת פעילות ידוע, ובתנאי  במקרה

 שאין בכך היזק משמעותי לציבור.

בעל העסק מבקש לבצע תהליך לגליזציה לחריגה, בין אם קבועה ובין אם  .3.2.3

מוגבלת בזמן, ומהנדס העיר חווה דעתו כי יש היתכנות גבוהה לאישור 

 יזציה.הבקשה. תקופת ההיתר תהיה בהתאם לתקופת הלגל

בסעיף זה יילקחו בחשבון וותק השימוש החורג, ומידת הפגיעה בסביבה,  .3.2.4

לרבות שיקולים של הניגודיות בין מגמת הפיתוח באזור להמשך השימוש 

 החורג.

 

 מבנה ישן, אשר לא נמצא לו היתר בנייה .4
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ניתן לאשר פעילות עסק בתוך מבנה ישן שלא נמצא לו היתר בנייה, בהתקיים התנאים 

 הבאים:

 שנים או יותר. 10מבנה בן  -מבנה ישן  .4.1

התקבלה חוו"ד התובע כי לא ניתן, או שאין כוונה לנהל בגין היעדר ההיתר הליך לפי  .4.2

חוק התכנון והבנייה. בסעיף זה יילקח בחשבון עסקים קודמים שפעלו במבנה, או 

 אופי הפעילות העירונית המתקיימת בסביבת המבנה.

ואם את התב"ע, יש להידרש להליך של שימוש תאינו במידה שהשימוש המבוקש  .4.3

 לעיל. 3.2חורג מתב"ע, אלא אם כן ניתן לפעול לקבלת היתר בהתאם לסעיף 

במידה שהשימוש המבוקש תואם את התב"ע, מהנדס העיר יחווה את דעתו האם יש  .4.4

לראות במבנה כמבנה שנבנה כדין אך לא נמצא לו היתר בנייה, או כמבנה שנבנה שלא 

 כדין.

באם המסקנה תהיה שככל הנראה למבנה יצא היתר בנייה, אך הוא אינו  4.4.1

, או בנמצא, יימסר למבקש הנחיות האם עליו לפתוח בהליך של הוצאת היתר

 שבהתאם לחוו"ד תובע אין בכך עניין לציבור.

באם המסקנה תהיה שהמבנה נבנה שלא כדין, יועברו למבקש הנחיות כיצד  4.4.2

 בהתאם לחוקי התכנון והבנייה.עליו לנהוג, 

באם המבקש נדרש לנקוט אילו מהפעולות הנ"ל לצורך ביצוע הסדרה, ניתן  4.4.3

 יהיה להוציא לעסק רישיון זמני, למשך תקופת הליכי ההסדרה.

 

 

        


