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מטרות הסקר סקר  אדריכלים ירושלמי

יצירת שיח פורה בין אדריכלי ירושלים 
לעיריית ירושלים

חיזוק קהילת האדריכלים בעיר

הצעת הסניף הירושלמי של התאחדות 
האדריכלים כגוף מתווך

בחינת הסקר כאמצעי תקשורת



הפצת הסקר  סקר  אדריכלים ירושלמי

הסקר נעשה ע״י 
, התאחדות האדריכלים

סניף ירושלים

 50-כ
עונים על 

הסקר הופץ במייל לחברי הסקר
ההתאחדות וברשתות 

החברתיות

 -קהל היעד 
אדריכלים 
ירושלמים



מבנה הסקר  סקר  אדריכלים ירושלמי

לכל מחלקה שאלות זהות 4 חלקים נפרדים לסקר 2

מגוון סוגי שאלות תשובות אנונימיות

? 



מבנה הסקר  סקר  אדריכלים ירושלמי

מוזמנים להרחיב על 
הקשיים בהם אתם 

נתקלים

האם יש לכם רעיונות 
? לשיפור

עד כמה אתם שבעי רצון 
?מפעילות המחלקה

 5עד  1-דירוג מ
)שבע רצון מאוד= 5(

מה הם התחומים העיקריים 
?לשיפור במחלקה

:מובנות אפשרויות מתוך בחירה
המחלקה דרישות בהירות1.
וההערות הבדיקה רמת ,מקצועיות2.
 לפניות ומענה תקשורת3.
טיפול זמני4.
אחר5.

1

3

2

4



מבנה הסקר  סקר  אדריכלים ירושלמי

מילולית על הרחבה 
הקשיים בעבודה עם 

המחלקה

פתרונות הצעת 
לשיפור העבודה 

עם המחלקה

1

3

2

4



מסקנות כלליות  סקר  אדריכלים ירושלמי

נכונות להשתתף ולתרום ע״מ ליצור 
שיתוף פעולה טוב יותר עם עיריית 

ירושלים

האדריכלים דרגו את רב המחלקות 
במדד 4-ל3בין , בציונים גבוהים

שביעות הרצון

ניתוח התשובות מראה כי ישנם קשיים 
שחוזרים על עצמם  במרבית המחלקות

באמצעות הסקר ניתן לקבל תמונת מצב 
כללית ותשובות מפורטות לגבי כל 

מחלקה



מסקנות כלליות  סקר  אדריכלים ירושלמי

האדריכלים דרגו את רב המחלקות 
במדד 4-ל3בין , בציונים גבוהים

שביעות הרצון

.מ
מידע

3

דסק 
פתיחת 
תכניות

כללירישוי .מ

בנייה רישוי
חדשה

4

 רישוי.מ
38תמ״א 

5

 תכנון.מ
תב״ע

 תכנון.מ
38תמ״א 

מדיניות 
תכנון

21

אדריכל.מ
העיר 

שימור.מ

 הסדרי.מ
תנועה

ועדה 
מקומית

על הקו אלא רק למיקום בין המספרים/ אין משמעות האם המחלקה מתחת *



מסקנות כלליות  סקר  אדריכלים ירושלמי

ניתוח התשובות מראה כי ישנם 
קשיים שחוזרים על עצמם  במרבית 

המחלקות

 המידע שמתקבל איכות  
נמוכה באופן ברמה 

שמאריך את זמני הטיפול 
:בבקשה

שגוי/ קבלת מידע חלקי •
בשלבי קבלת מידע רלוונטי •

מאוחרים בדיקה 
חוסר בהירות בדרישות •

המחלקה 

 

גלישה מעבר לתחומי 
:אחריות המחלקה

כפילות בבדיקה •
קבלת דרישות שאינן נוגעות לתחום •

. אחריות המחלקה

:חוסר זמינות טלפונית

מידע שגוי מתקבל לעיתים בשל •
מענה  -חוסר בהבנת התכנית 

טלפוני נחוץ לצורך הבהרת התכנית 
לרפרנט 

חוסר בהירות בדרישות המחלקה •
במענה / כפי שמתקבלות במייל 

מענה טלפוני נחוץ 	–מהרובוט 
. להבהרת הדרישות

 



מחלקת שימור



מחלקת שימור

12 מתןך 12ום מק

סרגל שביעות רצון



פילוח התשובות מחלקת שימור



מחלקת שימור

: הגורמים העיקריים לשיפור בעבודת המחלקה	–סיכום התשובות 

. לראות שזמני הטיפול הם הגורם הבעייתי ביותר במחלקה ע״פ הסקרניתן .1

:מניתוח התשובות המילוליות ניכר כי הגורמים לזמני הטיפול הארוכים הם. 2
חוסר זמינות של אנשי המחלקה בטלפונים ובמייל •
זמני מענה ארוכים מאוד•
איכות נמוכה של המידע המתקבל מהמחלקה•
עומס עבודה במחלקת השימור•

: חוסר זמינות וזמני מענה ארוכים מאוד באים לידי ביטוי. . 3
. לא ניתן לתפוס טלפונית חלק מהבוחנים •
זמני תגובה ארוכים מאוד לפניות של אדריכלים•
ארוכים מאוד  תעודזמני בדיקת תיקי •

:איכות נמוכה של המידע המתקבל מהמחלקה בא לידי ביטוי. 4
מתן הערות שאינן רלוונטיות לתחום השימור•
מתן הערות שאינן רלוונטיות לשלב ההיתר •
חוסר באחידות ההערות •
חוסר בהירות בדרישות המחלקה•

דבר (ניכר מהתשובות כי אדריכלים רבים חשים בעומס עבודה רב במחלקת השימור : עומס עבודה במחלקת השימור. 5
). שעלול לפגוע הן בזמינות הרפרנטים והן באיכות הבדיקה

התשובות סיכום 



רעיונות לשיפור|  מחלקת שימור

:רעיונות לשיפור -סיכום התשובות  

:הגדרת זמני מענה1.
 תעודהגדרת זמנים לבדיקת תיקי •
חוו״דהגדרת זמנים למתן •
הגדרת זמנים למתן מענה במייל•

הבהרת הקריטריונים לבדיקה במחלקת השימור ע״מ 1.
שהאדריכלים  העובדים מול המחלקה יוכלו לתכנן בהתאם 

: ולקצר את זמני הטיפול
הבהרה מול האדריכלים מה הם תחומי הבדיקה •
. הבהרה מול האדריכלים מה הוא החומר המוגש למחלקה•

: הקפדה על איכות המקצועית של הבדיקה1.
. הקפדה על מתן הערות בתחום השימור בלבד•
. הקפדה על מתן הערות באופן בהיר ושלם•

: הורדת עומס העבודה במחלקת השימור1.
הגדרת בדיקות שונות למבנים שנמצאים בכרטסת השימור •

. ולמבנים שאינם נמצאים בכרטסת השימור
. הגברת כוח האדם במחלקה•



אדריכל העירמחלקת 



מחלקת אדריכל העיר

12 מתןך 11מקום 

סרגל שביעות רצון



פילוח התשובות אדריכל העירמחלקת



מחלקת אדריכל העיר

הגורמים העיקריים לשיפור בעבודת 	–סיכום התשובות 
: המחלקה

דרישות המחלקה הם הגורם ניתוח התשובות מראה שבהירות . 1
.הבעייתי ביותר ע״פ הסקר

: דבר זה בא לידי ביטוי במספר גורמים. 2
.למשל עודף מלל וסעיפים: ניסוח מילולי לא בהיר של הדרישות•
דרושה הבהרה מבחינת העמדה : חוסר בהירות בדרישות עצמן•

. האדריכלית

:רעיונות לשיפור -סיכום התשובות  
. הקפדה על ניסוח בהיר של התשובות והבהרתן. 1 

רעיונות לשיפור| התשובות סיכום 



רישוי כללימחלקת 



מחלקת רישוי כללי

12מתוך 9מקום 

סרגל שביעות רצון



פילוח התשובות מחלקת רישוי כללי



התשובות סיכום  מחלקת רישוי כללי

:הגורמים העיקריים לשיפור במחלקה	–סיכום התשובות 

. לראות שזמני הטיפול הם הגורם הבעייתי ביותר במחלקה ע״פ הסקרניתן .1

:כי הגורמים לזמני הטיפול הארוכים הםניכר מניתוח התשובות . 2
חוסר זמינות של אנשי המחלקה בטלפונים ובמייל •
המתקבל מהמחלקהשל המידע איכות נמוכה •

:חוסר הזמינות סומנה כאחד הגורמים המעכבים את השלמת הדרישות. 3
. דרישות נכונות ורלוונטיות בהתאם ויתןהשיחה הטלפונית נחוצה כדי שהרפרנט יבין את הפרויקט •
. השיחה הטלפונית נחוצה במיוחד במצבים בהם דרישות המחלקה אינן בהירות ויש לבררן•
. למייל או עונים באיחור רב/ נראה כי חלק מהבוחנים לא עונים לטלפון •

:באה לידי ביטויהמידע המתקבל איכות נמוכה של . 4
חוסר הבנה של תכניות ומתן ההערות לא רלוונטיות •
מסירת מידע חלקי ואף לא נכון •
. חוסר בהירות בניסוח דרישות הבוחנים •

:המערכת המקוונת אינה בהירה מספיק. 5
המענה האוטומטי של הרובוט אינו ברור מספיק •
. יש צורך בהדרכה של האדריכלים בשימוש במערכת המקוונת בעקבות שינויים שנעשו בה•



רעיונות לשיפור|  מחלקת רישוי כללי

:רעיונות לשיפור	–סיכום התשובות 

יצירת קשר טלפוני עם האדריכל : הגברת הזמינות הטלפונית1.
כחלק מתהליך הבדיקה לשם הבהרה של התכנית והימנעות 

. מההערות שאינן רלוונטיות לבקשה הנובעות מחוסר הבנה

באופן שיהיה ברור : הרפרנט המטפל בפרויקטהגדרת 2.
.לאדריכלים העובדים המחלקה מי הכתובת שלהם

בקרה פנימית לפני : הקפדה על איכות המקצועית של הבדיקה3.
ששולחים את ההערות כדי למנוע מצבים בהם העבודה מתעכבת 

. שגוי/ בשל מסירת מידע חלקי 

השתלמות בשימוש : הבהרת אופן השימוש במערכת המקוונת1.
. בה לאדריכלים למשל



דסק פתיחת תכניות



דסק פתיחת תכניות

12מתוך 8מקום 

סרגל שביעות רצון



פילוח התשובות דסק פתיחת תכניות



דסק פתיחת תכניות

:הגורמים העיקריים לשיפור במחלקה	–סיכום התשובות 

. לראות שהתקשורת היא הגורם הבעייתי ביותר לפי הסקרניתן .1

: ניכר כי חוסר הזמינות בא לידי ביטוי בשני אספקטים. 2
חוסר זמינות בטלפונים ובמייל •
. חוסר זמינות של כוח אדם בעל ידע אדריכלי מקצועי במחלקה הנותן תשובות בהירות•

: בא לידי ביטוי -כפולה ולעיכוב בזמני הטיפול  איכות נמוכה של המידע המתקבל מהמחלקה גורם לעבודה . 3
. דרישות שאינן ע״פ חוק התכנון והבנייה, דרישות שאינן רלוונטיות לתיק הנפתח: דרישות שאינן נכונות•
דבר המעכב את המענה עליהן , לא כל הדרישות מתקבלות בבת אחת: השלמתו בשלבים מאוחרים/ מסירת מידע חלקי •

. וכן את שאר השלבים בתהליך הוצאת ההיתר
. כפילות של בדיקות עם מחלקות אחרות/ דרישות שאינן ניתנות לפתרון בשלב הבדיקה•

: חוסר זמינות טלפונית סומנה כאחד הגורמים המעכבים את השלמת הדרישות. 4
חוסר זמינות טלפונית לשם הבהרת שאלות העולות בבדיקת התכנית ומניעת חוסר הבנה שלה ומתן דרישות לא •

. רלוונטיות
. אינן נכונות/ חוסר זמינות במידה והערות אינן ברורות •

. באין מענה מהמחלקה לא ברור האם החומר הגיע אליהם והאם אושר: ממשק מילוי הדרישות אינו ברור. 5

התשובות סיכום 



דסק פתיחת תכניות

:רעיונות לשיפור	–סיכום התשובות 

ליצירת !) אמיתית(מתן אפשרות : הזמינות הטלפוניתהגברת 1.
קשר טלפוני עם המחלקה כחלק מתהליך הבדיקה לשם הבהרה 

של התכנית והימנעות מההערות שאינן רלוונטיות לבקשה 
. הנובעות מחוסר הבנה

.עדכון פרטי הקשר של עובדי המחלקה באתר2.

ברוריםהגדרת זמני מענה  3.

המידע המתקבל מהמחלקההקפדה על איכות 4.

כך שיהיה מקום ברור להעלאת הקבצים: עדכון הממשק המקוון5.
חיווי האם התקבלו או לא וכד׳, 

רעיונות לשיפור| 



מחלקת מידע



מחלקת מידע

12מתוך 7מקום 

סרגל שביעות רצון



פילוח התשובות מחלקת מידע



מחלקת מידע

:הגורמים העיקריים לשיפור במחלקה	–סיכום התשובות 

לראות שזמני הטיפול הוא הגורם הבעייתי ביותר ע״פ הסקרניתן 1.

. לקבל תיק מידע איכותי אמיתימבחינה של התשובות המילוליות ניכר שיש קושי 2.

:מרבית המשיבים התייחסו לליקויים האלה3.
סינון המידע והערות מקשים על האדריכלים למצות את המידע הרלוונטי עבור חוסר : אינו ספציפי לתכנית	–המידע המתקבל הוא רב וכוללני מדי •

. חוסר הבנה/ מעכב את זמן העבודה ומובילים לטעויות בשל עודף המידע , התכנית
).צוין במיוחד אופן חישוב הזכויות. (המידע המתקבל אינו מאורגן באופן שנוח וקל להבנה•
של בדיקת התכנית באופן הגורם לעבודה כפולה של האדריכלים ללא התייחסות מתן מידע לא נכון והעברת מידע רלוונטי בשלבים מאוחרים •

. מצד המחלקה

. חוסר זמינות טלפונית סומנה כאחד הגורמים המובילים לחוסר הבנה בקריאת התכניות ומתן מידע לא רלוונטי בהמשך. 4

. זמני המענה במיילים ארוכים מאוד. 5

התשובות סיכום 



מחלקת מידע

:רעיונות לשיפור	–סיכום התשובות 

המידע הניתן בתיק המידע למידע הרלוונטי בלבד סינון 1.

.  השתלמויות בחוק התכנון והבניה: על רמה מקצועית של בדיקת התכניותהקפדה 2.

. למשל זירוז תיקים בהם נעשו טעויות: לקיחת אחריות של המחלקה על טעויות בבדיקה3.

. לשם מענה מהיר יותר ומקצועי יותר: תגבור כוח האדם4.

.העלאת תיקי המידע לארכיב, צוין במיוחד הבהרת  אופן חישוב הזכויות: מובן וזמין, ארגון המידע באופן ברור 5.

יצירת קשר טלפוני עם האדריכל כחלק מתהליך הבדיקה לשם הבהרה של : בדיקה מחייבת לפחות שיחת טלפון אחת עם אדריכל התכנית1.
 . התכנית והימנעות מההערות שאינן רלוונטיות לבקשה הנובעות מחוסר הבנה

ברורים הגדרת זמני מענה 2.

רעיונות לשיפור| 



מחלקת הסדרי תנועה



מחלקת הסדרי תנועה

12מתוך 6מקום  

סרגל שביעות רצון



פילוח התשובות מחלקת הסדרי תנועה



מחלקת הסדרי תנועה

:במחלקההגורמים העיקריים לשיפור 	–סיכום התשובות 

: הם הבעייתיםהתשובות נראה שהגורמים מבחינת 1.
זמני טיפול ארוכים •
.במייל ובטלפון: חוסר זמינות•
.התכנית לבין הקיים בפועל בשטחע״ג רמת הקשר בין ההחלטות שמתקבלות •

:רעיונות לשיפור	–סיכום התשובות 
. הגדרת זמני מענה וזמני טיפול  1.
:הגברת הקשר לקיים בשטח2.
. ומפגעים, תנועה, ליצירת טופס ייעודי של בדיקת תמרור: מבין התשובות עלתה הצעה•
.עלה כי במקרה של שינוי הסדרי תנועה יש צורך לשיתוף הציבור המושפע מההחלטה•

רעיונות לשיפור| התשובות סיכום 



מחלקת מדיניות תכנון



מחלקת מדיניות תכנון

12מתוך 5מקום  

סרגל שביעות רצון



פילוח התשובות מחלקת מדיניות תכנון



:הגורמים העיקריים לשיפור במחלקה	–סיכום התשובות 

: הם הבעייתיםהתשובות נראה שהגורמים מבחינת 
זמני טיפול ארוכים •
.במייל ובטלפון: חוסר זמינות•
בהירות דרישות המחלקה•

רעיונות לשיפור| התשובות סיכום מחלקת מדיניות תכנון



	–	רישוי.מ
צוות בנייה חדשה



צוות בנייה חדשהרישוי.מ

12מתוך 4מקום  

סרגל שביעות רצון



פילוח התשובות צוות בנייה חדשהרישוי.מ



:הגורמים העיקריים לשיפור במחלקה	–סיכום התשובות 

: הם הבעייתיםהתשובות נראה שהגורמים מבחינת 1.
זמני טיפול ארוכים •
.במייל ובטלפון: חוסר זמינות•
בהירות דרישות המחלקה•

רעיונות לשיפור| התשובות סיכום צוות בנייה חדשהרישוי.מ



תב״ע - תכנון.מ



תב״ע תכנון.מ

12מתוך 3מקום  

סרגל שביעות רצון



פילוח התשובות תב״ע תכנון.מ



.ואיכות המידע המתקבל בבדיקות המחלקהלטובה עובדי המחלקה צוינו 1.

:הגורמים העיקריים לשיפור במחלקה	–סיכום התשובות 
: מבחינת התשובות נראה שהגורמים הבעייתיים ביותר במחלקה הם1.
זמני הטיפול •
. חוסר בהירות במבנה המחלקה ובדרישותיה•

: הבהירות בא לידי ביטויחוסר . 2
. התכנון בכל אזור בעיר למידניותדרושה הבהרה בנוגע •
. חוסר בהירות לגבי הרכב צוותי העבודה•

:רעיונות לשיפור	–התשובות סיכום 
. פרסום מסמכי מדיניות ברורים לכל אזור בעיר1.
. עדכון פרטי הקשר באתר2.

רעיונות לשיפור| התשובות סיכום תב״ע תכנון.מ



38תמ״א 	–	תכנון.מ



38תמ״א תכנון.מ

12מתוך 2מקום  

סרגל שביעות רצון



פילוח התשובות 38תמ״א תכנון.מ



 
:הגורמים העיקריים לשיפור במחלקה	–סיכום התשובות 

: שהגורמים הבעייתיים ביותר במחלקה הםנראה 1.
חוסר תקשורת•
זמני טיפול ארוכים •
המידע המתקבל מהמחלקהאיכות •
חוסר בהירות בדרישות המחלקה•

הן בתקשורת מול האדריכלים והן באיכות , התשובות ניכר כי קיימת חוסר אחידות בעבודת המחלקהיש לציין כי מניתוח עם זאת 1.
.הבדיקה

:בבהירות דרישות המחלקה באים לידי ביטויהמידע המתקבל מהמחלקה וחוסר איכות 2.
הערות שאינן בתחום המחלקה•
.  חוסר בבהירות באופן בו ניתנות הדרישות•

:רעיונות לשיפור	–סיכום התשובות 
: איכות המידע המתקבל מהמחלקההקפדה על 1.
מתן הערות בתחום אחריות המחלקה •
. הבהרת הפרמטרים לבדיקה במחלקה•

רעיונות לשיפור| התשובות סיכום 38תמ״א תכנון.מ



38תמ״א 	–	רישוי.מ



38רישוי תמ״א 

12 מתוך 1מקום 

סרגל שביעות רצון



פילוח התשובות 38רישוי תמ״א 



:גורמים העיקריים לשיפור במחלקה	–סיכום התשובות 
לראות שזמני הטיפול הוא הגורם הבעייתי ביותר ע״פ הסקרניתן 1.

. מסיכום התשובות המילוליות ניכר שיש שביעות רצון גבוהה מתפקוד המחלקה באופן כללי, זאתעם 
: צוינו לשבח      
)בטלפון ובמייל(זמני המענה •
בהירות ניסוח התשובות•
לעזורנכונות הרפרנטים במחלקה •

:רעיונות לשיפור	–סיכום התשובות 
יצירת מפה או מסמך המסביר את התוספות האפשריות בחלקי : שעלה בסקר לכלי עזר ליזמים ואדריכלים כדי ליצור ודאות תכנוניתרעיון 1.

. העיר השונים

רעיונות לשיפור| התשובות סיכום 38רישוי תמ״א 
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