תהליך שימוש חורג
ברישוי עסקים

הגשת בקשה לרישיון עסק ע”י בעל

העסק1

קליטת בקשה במח’ רישוי ותכנון הנדסי

בדיקת הבקשה ע”י מהנדס רישוי
והחלטה אם העסק מהווה שימוש
חורג? והכנת פרוטוקול

כן

לא
הבקשה עוברת לטיפול
של מסלול רגיל1

דיון בוועדה מייעצת  -בסופה יוצא סיכום והמלצות.
(לעתים ידרש סיור במקום לפני קיום הועדה וחוות דעת פיקוח על הבניה)

שליחת סיכום והמלצות הועדה המייעצת לבעל העסק
 +דרישה להגיש בקשה לשימוש חורג
בעל העסק יגיש בקשה לשימוש חורג ,2ביצוע פירסומים,3
אישור בעל הנכס ומסמכים4
המתנה של  14יום כמתחייב בחוק (להתנגדויות)
יש התנגדות

בדיקה אם יש
התנגדויות

דיון בוועדת התנגדויות בהשתתפות
 2הצדדים ורישום בפרוטוקול
שמועבר לדיון ועדת משנה

אין התנגדות

לא מאושר

דיון בוועדת המשנה
לתכנון ולבניה ויוצא
סיכום החלטה

יוצא סירוב לבעל העסק ,עם אפשרות
ערעור תוך  30יום כמתחייב בחוק
המתנה להגשת
ערר  30יום

אין ערעור

בעל העסק או המתנגד מגיש
בקשה לועדת ערר5

לא מאושר

דיון הבקשה בוועדת
ערר ויוצא סיכום
החלטה

נשלח מכתב סירוב
לבקשה ע”י ועדת ערר
מפסיקים לטפל
בבקשה

יש ערעור

יש התנגדות

כן מאושר
נשלח מכתב לבעל
העסק ולמתנגדים עם
החלטת הועדה עם
אפשרות ערעור תוך
 30יום כמתחייב בחוק

המתנה של
 30יום

אין התנגדות

כן מאושר
נשלח מכתב אישור
לבקשה ע”י ועדת ערר

בעל העסק יידרש לשלם היטל
השבחה ואגרת שימוש חורג ומילוי
דרישות הועדה
הפקת היתר שימוש חורג ע”י
המהנדס בצירוף תנאים

ההיתר נשלח לחתימת מהנדס
העיר ויו”ר הועדה
שלבים בביצוע בעל העסק או בא כוחו

 1הגשת בקשה
במח' שירות לקוחות לעסקים ,ימים א’-ה’ ,בין השעות  ,8:00-12:00טלפון 03-5217182

 2מרכזת ועדות שימושים חורגים
רח’ פילון  5ת”א ,טלפון  ,03-7247091פקס 03-7241955
קבלת קהל בימים א’-ה’ בין השעות 8:00-12:00

 3פירסום בחברת טלנכסים
רח’ סירקין  ,26ת”א טלפון  ,03-5288830פקס 03-5288855
ניתן לפנות אליהם בתוך מינהל ההנדסה בבן גוריון  68בכניסה,
בימים א’ ,ג’ ,ה’ בין השעות 8:00-12:00

 4המסמכים הנדרשים לשימוש חורג
-

טופס בקשה לשימוש חורג (עם מילוי כל הפרטים וחתימות)
אישור הסכמת בעל הנכס
ביצוע פירסומים כמתחייב בחוק
אישור מהנדס קונסטרוקציה

 5ועדת ערר
רח’ בגין מנחם  ,116קומה  ,1טלפון  ,03-7515084פקס 03-7517086
קבלת קהל בימים א’ ,ב’ ,ג’ ,ה’  8:00-14:00ויום ד'  8:00-13:00ובין 16:00-18:00

