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וח  דליכי רישוי הבניה לאור כלים על ייעול הח התאחדות האדריתקציר דו
 2021מבקר המדינה 

 
 

שנכשל. הדו כללי: וכ"א,  משאבים  עתיר  תהליך  של  עגומה  תמונה  מציג  המדינה,  מבקר  של  הנוקב   ח 
הכשלון, שגרם להגדלת חוסר האמון, לצד הארכת זמנים הגדלת אתגרי הבטיחות, לא נבעו מכוונות זדון אלא  

שו  ם ותוספות שרק סיבכו והק לאיט פת  סוות רבה מידי על חקיקה מיושנת באמצעות ה מקיצורי דרך ומהשענ
 על יישום איכותי, לצד שימוש חלקי מידי ביתרונות של כלים דיגיטליים לייעול תהליכים ובקרה עליהן.   

 
ל  ישראל עלאור היקפו של דוח ומשמעותו, לקחה על עצמה התאחדות האדריכלים, הגוף היציג של אדריכלי  

סעיפי דוח המבקר  מי שאמון על מלאכת התכנון והבניה, המלווה את    ק, להכין דוח משלים, מעיניהם שלפי חו
, חלקם ניתן ליישם במיידי ואחרים דורשים הליכי חקיקה, שינויים ארגוניים  ומציע צעדים אופרטיביים לשיפור

 ותקציבים. 
 

 עיקרי ההמלצות של ההתאחדות הן: 
 

ובניה ברשויות, על בסיס    בנושאי   מה בכ"א יש לבצע רפור .א ינה מעמיקה יותר של צרכי כח  ח ברישוי 
וא ברשויות  ומורכבותםיכותו  האדם  ההיתרים  לסוגי  מוקדמים  בהתאמה  כישורים  בדיקת  לרבות   ,

ההיתרים   בודקי  לכלל  ומעמיקה  מחייבת  הכשרה  ובניית  שנבדק,  ההיתרים  לסוג  בהתאמה 
והתנ למידה  הכוללת  בתה והמידענים,  העסות  ב ליכי  משתמשים,  ומרובי  מתקדמים  מוש  ישבודה 

 הרגולטוריים הרלבנטיים.  בכלים הדיגיטליים, בניהול זמן והנושאים 

הוועדות .ב לכלל  אחוד  עבודה  נוהל  של  קיום  לחייב  הסדרי    יש  לרבות  הרשות(,  לסוג  )בהתאמה 
 . לה כאחדם ולממש דיונים בוועדות, שירותיו וניהול ידע ומידע לרבות שיקוף הידע למתכנני

רשויו .ג כמות  צמצום  את  לבחון  המקומיות  ת יש  אשכולות  הרישוי  של  מודלים  אמוץ  באמצעות   ,
מורכבים   לפרויקטים  יותר  איכותי  כ"א  לאפשר  ואף  האדם,  כח  כמות  את  לייעל  מנת  על  אזוריים, 

 )מהנדסים ואדריכלים בעלי ניסיון(  

לפי   .ד מקומיות  ועדות  על  דאטה  מבוסס  בקרה  מנגנון  לבנות  ותקציב  יש  כ"א  בקרת  של  מודל 
שיבטיח את העמידה של הועדות המקומיות בדרישות בתחומי יעילות ומהירות    ת ויברשויות המקומ

 התהליך, לצד הבניית מנגנון שיאפשר תמרץ ועדכון מהיר של כ"א בהתאם לצרכים המשתנים 

משמע .ה שינוי  לבצע  זמין"יש  "רישוי  במערכות  הדי   ותי  הכלים  כלל  של  האחדה  גיטליים  לרבות 
א לכלי  לתהליך  )בין  הנדרשים  את    ם אחד  הכולל  אחד(  כלי  פיתוח  או  מובנים  ממשקים  באמצעות 

ני זמין,  וכלי  רישוי  תו"ב  הודעות  מרחביות,  הנחיות  הנגשת  האינטרנט,  אתר  ועדה,  לטובת    BIהול 

 הנובעים מאתגרי כ"א.  שקיפות ניהול זמן והבנת חסמים

המערכת,   כשלי  הקמתלאור  להעדיף  לח  יש  חדשה  קיימולוטין מערכת  מערכות  ע"ב  או    ת,  בארץ 
 24/7רותיות גבוהה יתהיה גמישה ותאפשר שינויים ועדכונים מהירים, וש בעולם, ש

  ולהופכו, ברוח השופט זיילר, לקוד פשוט ברור וגמיש,   יש לבטל את הפורמט הקיים של קוד הבניה  .ו
תו בדרישות,  לעמידה  הדרכים  ומגוון  ברורות  מטרות  לתקניםהכולל  הפנייה  יהיו    -ך  שאלו  ככל 

משפטים( באמצעות הסמכת  שר  -שיכון-, תוך ביטול האחריות המשולשת )פניםלכל ובחינם  נגישים
 הפנים לקדם ולאשר בלעדית את הקוד.  
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-one-stopכלל הסמכויות למכוני הבקרה כך שיהוו  תוך העברת    יש לקדם במיידי את מכוני הבקרה .ז
shop  בק נוספות  ככלללא תחנות  גורמים מאשרים  לצ ש להאצה משמעותית  י  רה  איכות הבניה  ד  ל 

וק להיקף  ייעול  שיותאם  בהיקף  משמעותיים  מבנים  על  בקרה  לבצע  יש  משמעותי.  הליכים  יצור 
 המכונים שכבר הוסמכו, ולהרחיב ככל שיהיו בקרים נוספים 

בחוק,   .ח בלו"ז שנקבע  לעמוד  הוועדות  ולחייב את  למהות הרפורמה  לחזור  באמצעות  ות  לרביש 
משמעו במיצמצום  הצורך  של  ) ד תי  להיתר  על  ע  מקוון  מידע  להכין  הרשויות  חיוב  לל  כבאמצעות 

פרה קיום  המתכננים(;  לשימוש  הבנוי  במרחב  מקדמי(  רולינג  -המגרשים/אזורים  )דיאלוג  סטטוטורי 
ת לפי  ורכי הבקשה שיאפשר פרשנויות, תיקונים והסכמות; קיצור ודיוק הבקרה המרחבילפי בקשת ע 

 ה.  על ידי מכוני בקר ן המחוקק ובקרת תכ קבועי הזמן שקבע 

המקוצר .ט הרישוי  בתהליכי  שימוש  לעודד  הועדות  את  לחייב  תוך  יש  שנקבעו,  הזמן  קבועי  לפי   ,
לדרך  הפיכתו  לרבות  זה,  במסלול  ההיתרים  סוגי  הנוגע    הגדלת  בכל  עצמי"  "רישוי  למסלול  המלך 

ות מלפני שנת  מביחס לתכניות קייכנו את מסלול ההקלות,  במקביל, יש להותיר על  לבקרת התכן.  
2020  . 

המבקש להוסיף מסלול  פשוט  וישים    ,מאוזן   מודל  קידום  עצמי.   יש לקדם במיידי מסלול של רישוי  .י
 רווי ברפורמות(. ם  וורמה" בתח )ע"מ לא להוסיף עוד "רפ  ך הוצאת ההיתר לתהלי   נוסף
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לאור דוח מבקר  ם על ייעול הליכי רישוי הבניה האדריכלי ח התאחדות דו
 2021המדינה 

 

 : קדמהה  .1
 

  האמת על ם את  מציגי,  ים עדינים טגרפיקה נעימה וטקסשל    בתפאורהב, אשר  ח קשה ונוקר על דומדוב
ובניה   ה רמהרפו טובות    -ברישוי  כוונות  הסוהלות המון  עד  הלכה  שלא  טובים,  נכון  יכים  בעצם,  ולכן  ף 

 נכשלה. שהיא   -רם  חובה לאמר בקול ,  לשלב זה 
 

, על מה שניתן לעשות ובעיקר  זה נפרוט את הסיכום, מראות עיננו, על הכשלים המשמעותיים ביישום מך  במס
  ת ו יש הג  טישתנלצד הגברת האיכות, ללא    ייעול  מטרתה לבצעוי שי רא וושינ  פורמהר  שרות לבצע העדר אפ על  

זיי של הש פכני  ה מעמיקה ביותר מאז הדוח המראה ההנ  ככל)  מבצע בדיקה  דוח ה  . והכלים הקיימים ר  לופט 
  כאן   בדק,בניגוד לדוח זיילר שלא הותיר עץ אחד ביער שלא נעל תהליכי הרישוי, אולם    (רסאישלאחר אסון וו

ניים  יקר מתוך עיבעא  חלקו של השלטון המקומי בכשלים, הבחינה היאת  בעיקר  דק  בו  דוחשה   הדלאור העוב
 את כלל הגורמים האחראים לכשלים. זיילר,   חודוחן דיו, כפי שבדק  ויות המקומיות ולא בביקורתיות על הרש

 
י המסורבל  לכהשת  גדולה, ללא נטילעשות מהפיכה    תהסינ,  101ה לכינוי תיקון  ורמה, שזכתהרפזאת ועוד,  

יטית  דת תכנון עיר הברלי לפקו רא יששהוא למעשה התרגום ה  1965משנת  והעתיק של חוק התכנון והבניה  
 מאה הקודמת. ל  40משנות ה

   
, לרבות שחרור רגולטורי משמעותי, העברת  מפליגות בחוק ה"מקורי" הבריטי   רפורמותמה  ו כמה וכמאז בוצע 

לעיר לק   סמכויות  צמצום  ואף  והומק  דותועהילה,  מערכמיות     מתקדמות.   מידעת  וטמעת 
בישראל "שמיכת  נו,  " הסטארטאפ  "אומת,  אנחנו  עם  הישםלאי טהתרנו  והמ"  התווספ  ,רופטת נה  עוד  שלה  ו 

ף עוד שכבת צבע  סייו ק  , כפי שמסתמן, רלתקן, אך בפועל   א שב  128ן  שהאחרון שבהם הוא תיקו  , םתיקוני
 וטה. למכונית ישנה וחב

חב הבטוח  צמוד למרשאר  י לההנוגע לרישוי, ניסה ללא הועיל  (, לפחות בכל  ו בותיבעק   ו)ואלו שבא   101ן  קו תי
החוק המקורי,   גורמים  פגיעהוללא  של  של  וסמכויות  ובכך    בחקיקות אחרות  לחוק,  הנוגעים  דן את  אחרים 

 יות. להעדר רלבנט  עצמו
 
בעקבות  ה שנולדה  קר   דוח רפורמה  מ   לבצע  האזיילר,  וברא עמיקשינוי  ובראש,  חקיקתית  רפורמ  ה נוש  ה 

ו/או שומרת על א מהותה היא חקיקה מסבתכנון )שת השתפריד בין חקיק יזונים ובלמים  דירה ומקנה זכויות 
ם הציבור, תוך מתן  ושלו  בטיחותכלי לשמירה על  שאמורה לממש זכויות ולהוות  בניה  במרחב( לבין חקיקת ה

נונית  אידאולוגיה התכשינויים ב ו   , הזמן  ך ר ואל   נוצרות שות  התאמ  או אי סתירות    לאור שנדרש  מישות  מרחב ג
בתנאימועד  ין  ב והשינוי  המרחב  אילוצי  לבין  התכנית  התכניות.   ורםא של  םהכנת   נערכו 

  . ודאטה, ושינוי תהליכי וארגוני   מחשובהטמעת    -לת בתוכה שני שינויים קרדינלייםול כ   הרפורמהד  זאת ועו
וה  סדיר באמצעות מודל את שני השינויים הללו ניסו לה ם לבצע הסדרה מסוג  קו במ ניהול קיימים  ההחקיקה 

  מנתקת ה  ה חדשהבמקום חשיב,  ריתספת רגולטוויצירת תו   פות על החוק הקיים ותוסתיקון  בחירה בה   אחר.  
  מבוסס עובדות דינמי  שר ניהול  ציה שאמורים לאפבמיוחד כאשר יש דאטה ודיגיט -קשיחה  מרגולציה כים  תהלי
 . ףאיתה השקעה אדירה בזמן ובכסו  נכשלה ורמה הגדולההרפש הסיבה המרכזית לכךכנראה היא 
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 דוח שיטת העבודה ברות ל עה   .2
   

  ים מרכזיים: לכ 3באמצעות  יקה בדע הדוח ביצ 
 

  המקומיות   ת בוועדוונתוני רישוי ובניה    ת סטטיסטיקולגבי  פקה מנהל התכנון  שסיוריים  היסטנתונים    תא. בחינ
 נהדי, לצד דוחות עבר של מבקר המן האוצר ומנהל התכנו רדמשי דמכים שהוכנו על י יחד עם דוחות ומס

יגי  נצמקומי, וה  לטון ש ה, נציגי  (נהל התכנון ימם  )ובראש  ממשל י  ג יראיונות עם נציגים רלבנטיים, בעיקר נצ.  ב
ם הרישוי  וחקבוצת עניין בתו   ,דות האדריכלים יגוד המהנדסים, התאחבלנים, אגורמים מייצגים )התאחדות הק

 שית"(  ימחה ת י)"החז
 . ועדות מקומיות  8 -ג. בדיקה מעמיקה ב 

 
  האמורה:  ערות לשיטהה
 

עורכי  שמרבי  העובדה לאור    -  צוגיותייא.   היזמים/   הבקשה ת  קרקע( )  ניםבלקאו  וצמודי  תיקונים    לתוספות, 
אינו    ארגונים   עם נציגי ראיונות    . ניהוי והבי הריש ומתחה מעמיקה ב אינם בהכרח אדריכלים, ואינם בעלי הכשר

   ליך תה פגמים בוהלזמן   שה ביחסצעות הבנת השונות בין עורכי בקבאמ  הבנת התוצר בפועלליף לחת
 . מסוגים שוניםבלנים קויזמים/ עורכי בקשה ל  חס בי הבניהאיכות תהליך הרישוי ואת  לנתח   מלצה:ה
 
"רגיל"    היתר ין  ת בוהיתרים )למעט שונשאין שונות בין סוגי  קות לקחו בחשבון  בדי ה  .  היתרים "גנריים"  ב. 

זה ניתן לחשוב    נתון. מ2019ב  היבני  היתר  25000דיור מ יחידות    60,000הדוח מתייחס ל  להיתר עם הקלות(
  וללים ולו ניה להיתר, אולם בפועל המצב הוא שמרבית ההיתרים אינם כיחידות ב  2.4של    ממוצע שמדובר על  

והזמן    היתר הדיקת  באופי  להגשה וין זמן  דולה ב גשיש שונות    עובדהת! ולכן צריך להתייחס לור אחיחידת די 
בניה  לעומת היתר  ומורכבותאו  הדיור ו/ ות  יחיד מות  משמעותי בכ  תר הי, ככל שההבקשהכי  לתיקונו על ידי עור

 דיור. יחידות   2-יש פחות מ  קטן שבו
רים  ן היתי בהמרכזית  לשונות  בהתייחס סוגי ההיתריםו, הועדות  יפיינאמכוללת התייחסות לחינה שב:  ה צל המ
קר ש צמודי  ו/או  חדשות  דיור  יחידות  כוללים  לעומתלא  מ  קע,  יח וי   שמעותיים היתרים  בהיקף  ו  ו/א  ידותתר 
    . ונות האמורהשתבסס על הלתיקון בהולבצע המלצות  טחי בניהש
 
  שבין הועדות ה  במעט את המצב במדינה, לאור העובדולו    מייצג אינו    קומיות כמייצגותועדות מ  8בחירת    . ג

וראש ר שבע, בית שמש, חיפה, מורדות הכרמל, מעלה הגליל, נתיבותא בו )בחננש ונות  ש  יש  ( ןעי ה  , קסם, 
מיד להשרבה  וניתן  חי,  מול  שבע  באר  את  לפיוות  להשווו א ה  אפשר  אי  אבל  ההיתרים,  וכמות  גודלן  תן  ר 

הגשת  מן להז  יגב העדר מידע ל  לש ועדות )למ  2-3סר בחהיה מידע    8-רבים מתוך הלאחרות בעוד שבמקרים  
בבית שמש(  היתרי בין    השהותירעובדה  ם  בלבד רש  6את ההשוואה  מקומיות  שב  . ויות  ותק  ל  מקרה אחר 

הרשות   אחד,  עובדי  עובד  בסיס  על  שהבדיקנבחנו  אחרים  נעשתהלעומת  לעשר  בי  לג  ה   עובדים.   ה מעל 
ת מכל סוג  של ועדו  כמות רבה יותר   סקר עומק שבודק  לתתית וחיונית הכול לבצע השלמה משמעו מלצה:ה

כל סוג,  דות מוע  5-4פחות  ל  של ת  ( עם כמוומרכז  ריה פריפת, מקומית קטנה, מקומית גדולה,  ועדה )מרחבי
 טובה יותר ורה צב על מנת שניתן יהיה להסיק  

 
ומידע  דוח הל,  כאמור לעי   -לתוך תובנות רוחביות ומעמיקות הצלבות מידע  ד.   ,  משופע בטבלאות, נתונים 

מי מעט  יש  שנעשדאולם  בוע  מ  ו  להסיק  מנת  על  רוחביות  הצלבות  מ   מעמיקות סקנות  ם  קרים שבה )למעט 
הינחוה מהוות    דו סת  )השערה  שהוצגו  מחקרי  אישוש  ללא  המידע  ע"ב  נמצאה  לא  ש אמירה  למשל  בלבד 

לבין  בין    התאמה עובדים  ב  -ההיתרים  להוציא זמן  תקן  ההיתרים חינה  ללא  סוג  לגבי  דאטה  ר  זופיו  של 
 ים( ל היתרש נקודתי /אחיד 
 . םהחלטות ע"ב הנתוני לתקב י ל קובלים כתנאפ כללים סטטיסטיים מע"של הנתונים   נרמול : לבצע צה המל 
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 : דוחהערות לתוכן ה  .3
 
 ענים ובודקי היתרים:למיד כל אדם  ת ינ תקחישוב   -כח אדם .א

 

ה  ורמ פ רעור כאשר מדובר על  מורכבת, אך קשה לאין שינושא תקינת כל אדם ברשויות המקומיות הינה  כל  

וע  סיפה מקצהו  ההרפורמ  קביעות.   ותות מבוססבמסגרות שמרני  חבי רו  שינוי ארגוני   נטגרלי בה הואחלק איש

נשים  י שיש בו על מנת להשפיע על סוג העבודה שאישוהר ן  יי לענדה  העבותהליך  ושינתה את    ( ש )מידעןחד

העובדים    חתם עם נש וצי  בחס הדוח להסכם הקי יועל הכלים שבהם הם משתמשים. לעניין זה התי   מבצעים 

ת מקומיות )בהחלט  נו את הנעשה בכמה רשויובדיקתד עם זאת,  הקיימים וכן לתמריצים שקיבלו עובדים. יח 

,  ם על מנת להתמודד לאיטעל גבי    םטלאיכרבות, נבנה    ת ברשויו  הקיים דם  ח האכ(  ל י.ג לע 2ראה    -ייצגלא מ

כש   טלאיכתים  לעי  ו   , ליםעם  הצ/עומסים  אף  לשנע  או  ממחובדיעורך  למחלקה.  ם   לקה 

ד חוזי זה או  ת או מעמ עם קביעו(  או ועדות חדשות  לרשויותוד  יגבנ קיימות )ברשויות     דםלאור זאת, כח הא 

ללא  א יזוזו מתפקידם או מעמדם  עולם לל   ים , ו/או אנשטמצם לא יצלעולם  ,  בחוזה אישי בדרגים שאינם    אחר

 . (אה לפנסיה וכו )עד ליצי  רצונם

מהווה  נם  אמ  ( 150) ות למידע ו/או בקש  ( 100) תייחס לתקן ביחס לכמות היתריםמ  נההתקי  , חישובזאת ועוד

חוללא    לםאו ,  מסויםמדד   בחשבון  וחודשוקח  במיוחד  עמוסים  מוגבלת.  דשים  העבודה  שכמות  לאור  ים 

ים בחודשים  ישמעות בים מכועיהתוצאה היא  במגזר הפרטי,    העובדה שלא ניתן לגייס במהירות עובדים כמו

א  ם מרובים עם תמ"היתרין יש  שבה   גים או לפניהן(, רשויות עבודה )למשל אחרי חודשי הח   ש עומסיהם יבש

הם    ומהוכד   38 ההיתרים  רשויות שמרבית  חדשתכנילפי  ו/או  להנפיק  ות  יותר  קל  להיות(  )אמור  שבהן  ות 

 חר. גרש שונה מהאכל משבו מידע גנרי לכולם לבין התחדשות עירונית 

ו/או לנמוכה שאינה    / ה  והה גבנהתוצאה היא תקי שיש    נה בשתקופות  רלבנטית לסוג ההיתרים או התכנית 

 . הרשות אינו ניתן לשליטה על ידי וש דינמי שביק לאור ם  דיצורך בכפל עוב

בנוסף,    . ותק לכמ ולא רהיתרים עם פקטור משמעותי לסוג ההיתרים  תקינה לפי כמות    בחון ל/ לקבועהמלצה:  

ים  ות יצירתידאטה( ו/או להציע פתרונתוספתי )ע"ב  מצעות יצירת כח אדם  אבית  ת תקופות  התייחס לשוניש ל

בהן    רלהיעז לו  כושרשויות י   מכרז כה בזשתאדם    באמצעות חברת כח וזי/אזורי  ח מדים"  ובע   "בנק   זמניים כגון 

 . אשר הרשויות המקומיותאו כ/בתקופות הלחץ ולפי צורך 
 

ן  ו התקלהבין מה   ולכן נדרש " חדש,  חקן ש מידען הוא "  ה, ע ינו התמחות ידוים ההיתר  בנוסף, בעוד שבודק 
באופן    ידע לטייב מ  ם בין תכנון לרישוי, הצורךממשקית של  לושא ה ל ה הנדרשת )כגון מענאור העבודהנדרש ל

 . לביקושים תספיק   דינמי ועוד( ולכן לא נכון לקבוע תקן ולצפות שכמות העובדים 
  יות מיומנוכישורים  אפיון דרישות,  באות, לרבות  ש השנים החמבמידענים, לפחות  י לדינמן  תק   לבצע  :המלצה 

   .שך פרק זה נוספות בהמ המלצותם ראו ג -   ך( יסיון )ולא להפם לנבהתא  ויות וכמ
 

 דם לזמן הטיפול בבקשות להיתר בניה אכח   מצבת  ין הקשר ב .ב
 

זה כאמור עשוי    ר . תמתן היזמן הנדרש לקשר של ממש ל  ,יחידה בכל  כ"א  לעודף או לחוסר  ציע שאין  הדוח מ
תרים  היה  ות וק הוא כמפי עבודה. מה שיש לבד קפת היקבהכרח מש   נהאיק את אמירתנו שכמות היתרים  לחז

דיור, בהמורכבים   יחידות  מאפייני   כמות  ו/או  התחד  שטח  כגון  עירונית מרחב   . שות 
 . ור להיתר די  ת וכמות יחידו  היתריםלסוגי כולו  דוח יש לתקן את נושא התקינה ו  -כאמור לעיל -לצה מה
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 תם הרישוי והכשרק עובדים בתחום המידע ו ות .ג
 

כן מקצוע  שזה א  ידענים תקיימת לא רק ביחס למ מ  יה בעה  בדוח מור  לי, וכאאכן נושא קרדינתק הוא  נושא הו
כי   )אם  קי  םענימהמיד  47%  כמעטחדש  עובדים  במערכתהם  חדשים   ימים  עובדים  מסוג(ולא  ותק    זה   , 

הם  א מקומות שבלל  -מציג טבלה של מנהל התכנון   דוח אולם ה  . ( 54%)היתרים  הבקרב בודקי    ים גם מתקי
או    / , מידע זה היה מאושש הוצאתןות ההיתרים, איכותן והזמן לכמ  ן ביק לותב   השונות  בין ויחס  ק רב יותר הות

   (  רות שך בהכ צורמבטל את המשמעות ו/או כאמור לעיל, היה מכוון להמלצות ברורות )מלבד ה
יש הבדל בין  אחר ו ים, ממשמעותים  חיתוהרשויות אינו מניב ני  8ניתוח    דוחאים אחרים בה לנושמ, בדובנוסף

רב של בודקים )למשל חיפה עם    מספר ס על  המבוסגבוה  י עובדים )...( לבין ותק  שנל  ש   וצע ממ  קביעת ותק 
ות   10.3 יתר  אי ההשי מעלה בנוכלפוצעים  את הממ  . נתון זה מטה(ים בודקי היתר  14ממוצע של  ב  קשנות 

בין הרשויות הנ"ל הוא של  ) לבודק הש  5.65ממוצע הותק  בו  -ללא חיפהך  ם, איתרינים  ותק של  דקי  מוצע 
 (   שנים!!   4הוא פחות מם רייתה

גם  בדומה ותק של המיד ,  א   4.6ענים, הממוצע הכולל הוא של  בבדיקת  ה  נחסיר ך עם  שנים,  ן/ית  מידעאת 
מו  של  הכרהבודד  עםדות  ניסי   18  רמל  נמ ושנות  הוא  ן,  הממוצע  שהניסיון  מ פצא   שנים.    3-חות 

 נים בלבד ש  3.5של א הוים( עובד   11)סך העובדים  של   ע  הממוצתק והש, בית שמ בעיריית 
 

, אבל הניתוח של  אמנם יש בכך הגיוןופתוח מקצועי, וכוון להכשרות  י הותק מח זה של אתגר הבעיות בניתו
מוכי  דוחה אלא  עב ו השז ח  לא  יכול  יה,  סימ  היותלבהחלט  רק  לבעיהפשזהו  העובדים החדשים   . טום    האם 

רק  ר  שמא מדוב או    ?ר להישאימים שלא רוצים  ים קתחלופה של עובדי הם בגלל    ים( קי היתרד קרב בוביקר  )בע 
  ת דשו משמעותית בכמות יחידות הדיור לאור התח הגידול הוא ברשויות שגדלו    םהעובדים? הא גידול בכמות  ב

 ? ות חדשותוירשל ע האם מדובר הסכמי גג?  או  
ג להסיק  ניתן  זה,  מידע  תרחללא  על  אחרם  ננוי ששה  -יש  שי  מאי  רצון  ובע  לאביעות  ר,  כשור  מעבודה, 

או מהשינוי  שחיקה ו/או אי שביעות רצון מהעבודה ) ?  וטנציאל קידוםפר  דיגיטציה או עומסי עבודה או העד 
מובנית  לפגיעה  א פחות מכך,  ם לגתי לעזיבה אבל  משמעו   היות מניעבהחלטה ל   ה( עשוי הרפורמה לאור  

 .  שינויה  ן לכישלולתרום   ולאור זאת ה דהעבו ואיכות  ביעילות 
שהשכמו בהכרחאינה  יקחבן  אלא    ה  להתפטרות  ל"רקגם  מביאה  ו/או  "  בעבודה  באיכות  להאטה  ירידה 

 ית. התייחסות מבנורש ד  –השירות. נושא זה שכה משמעותי למשק הישראלי 
שידו  לההרפ ע  הובילה  ול כם  סורמה  חדש  שנ  מסוימת עלייה  קיבוצי  תגמול  לרבות  מדדבשכר,  לפי    ם יתי 

אינן מייצגות(   הרשויות    פי ששמונת כ  -מדגם מייצג  מהוות  ן נות )שאישיחות עם רשויות שונ ולם מ שנקבעו , א 
עומסים    ו  לא לקח תגמולים  שהצוין   והצטיינות אלא הפבחשבון  רוח  כואמיתיים  ן  ולכן מ  בשכר ת  בילתוספת 
שבהם סירבו לעבור    ל מרשויות הסיר תגמו ול)   רשויות עמוסות או מהירות במיוחד   כלי לתגמל   יוו א הל ם  הסת

 . מה(ר מידי היתרים וכדויות   ון, דחוליך מקולה
ת  תופעניתוח  , לצד  המקומיות בתחומי הרישוי  ה ברשויות לבצע בדיקה מעמיקה של מהות התחלופ  -ה לצמה
האה ו/או  באימ  טהשחיקה  העבודובנית  זאת לא  הכות  לר,  ור  פתרונות  הצעת  יזומה  תוך  תחלופה  י  לפבות 

   .  גנון התגמולות מנ, לרב צורך 
 

 הכשרת עובדים   .ד
 

שקורסים מסוג זה    ערו , י( חדשיםור מיומנויות )במיוחד לעובדים פ ת ושיאת הצורך בהכשרובעוד שהדוח מציין  
סים, לשיפור  רבין הקוהקשר    של  יקהולם לא נעשתה בדא  מ( "קיימים כבר שנים רבות, )במסגרת קורסי המפע

להמיומנויות הנד והרפ  בוועדותדה  עבו ה  תהליכירשות  בבכלל  מיומנויות  כולל    ומנויותהמיור  פשי  רט.פורמה 
וזאת בנוסף להכרות מעמיקה של כלל התקנות, החוקים  יכונים,  בקרה וסקרי ס ידע, ניהול זמן,    בתחומי ניהול 

 לים החדשים. והנה
  נדרשת ה  בר הכשרם לא עהחדשי  עובדים מצא, חלק ניכר מה  דוחפי שהכשה  ובדלע   ת מבלי להתייחס  ל זאכו

לתפקיד  כניסתם  מאז  האוב  .בשנתיים  או  קורס  נערך  לא  מהועדות  אחת  ע ף  המערכשרה  המקוונות  ל  כות 
ביות  דת האפקטילא בחן את מי  דוח ה  ף, בנוס / התאמת השיטות הקיימות לגישות מקוונות ודיגיטליות()לרבות  
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הקורס הק   ם ישל  שימוייוההכשרות  לטובת  המיומנויופת  ע)  הנדרשות   תור  עובדי  משיחות  שונות,  ם  ועדות 
סות באתגרים הקיימים בהיתרים ובערים  תנלא השיגו את יעדם מאחר והן לא כללו הות  פרונטליהההדרכות  

מועצ( שלהם זו  סוגיה  העוב.  לאור  לרוב  הקושדה  מת  הינם  המוצעים  מתי גנריים  רסים  דה  ב וע לחסים  יולא 
ולכן ההכשרות לא    להלן(   7בסעיף  )ראה    התפקיד ותאם לדרישות  קידים אלו, אינו בהכרח מתפ תנאי הסף לש
ב  -)לדוגמא דע בסיסי  ים נעדר ישחלק מהעובד  בחשבון וקחות  מיד לת תחום  גיאוגרפים שנבחרים למידענים 

 . (ר כי הבניה וקבלת ההיתדע בתהלי א ניסיון וי הרישוי לל 
ן השתתפות  הקשר ביך לא בדק את  ים והכשרות אאת מידת ההמצאות של קורס   צרהק בזאת ועוד, הדוח בחן  

, והמימד המקומי  ר לעיל ות כאמיומנויות קודמובהקשרים של מ  -למעשההלכה    פור המיומנויות  בקורסים לשי
 . )הכולל התייחסות לסוגי היתר ספציפיים(

ת  דוחהבנוסף,   יבנו  שהרשויות  הכשרה  מציע  תורתי  ם  ולא  ,י מקצוע  חו ופיתכנית  ידע  משאבים,  דורש  זה 
ויכולת ניטור ובקרה ו ובנוסף יש חשש    ! !תויות המקומיו בנמצא במרבית הרש  של מיומנויות  שאינם   הדרכתי 

 נדרשת אחידות ך הרישוי לת מער לא יקרב אאשר    ה ילפי ראות עינתבנה מודל הדרכה  שכל רשות 
וכאמור לא כל  מה ברשויות מקומיות,  ורפ הר  יאשסדרה של הדרכות בנו ערך    ןבעוד שמנהל התכנו   -לצה מה

עובד עם כישוריו המוקדמים  היאו את  שיב   /ים   קורס ר קורס ו/או עם אפשרות להצטרף ל עובד חדש מגיע לאח
 : רמת נאותה לתפקיד. לאור זאתל

  מיפוי חר  אל  , לכל ועדה מקומית   אחידה  דרכהשמנהל התכנון יבנה תכנית הכשרה והא  דוו למוצע   -
 , . הפערים הנדרשים, וים מיכישורים קי 

למו - סוג  הגדצע  איזה  להכשרות  יר  ה  ,בחוץ  עשות יש  בכלעומת  לבצע  שנדרש  הרשרות    שות תוך 
 . קיד תפג עובד/סול לכהתאמת ההכשרות  לרבות  

 . תים/מנהלים מחים/עמימחות /מנטורינג אמיתי באמצעות מוהת מוצע למסד -
בהכשרו  חייבל  מוצע - הרשויות  כשירואת  ובשימור  מענקימל  נאיכתת  ת  וסוף    תן  כן  שנה 

 . ה לוועד  כהמשמירת הס/ מכהסלה
 
 

   שכלת עובדים ה .ה
 

עובדי  הארי של    שהחלק   ,א הו  ה מנהל התכנון גים ממה שהתוולא חור כי  מורים ביותר, אם  אחד הממצאים הח
 ם. אינם מוכשרים לבצע את עבודת -המקומיות תבוועדולקות הרישוי  מח
לקובד שהחוק  בעו  מכוני  ע  ציקרבקרה שהב גבי  להיות עםם  אותם  המי  ו ישר   ריך  לסוג ההיתרים  הם  תאים 

נקבע   לא  כלליבודקים,  תקנה,  או  הנחיה  לגבבחוק,  מידם  מבוי  הנדרשת  הכשירות  היתרד ת  יש  ך  וכ,  ק 
שבו  א מובנית  לנומליה  ו  30%מעל  ממבו  21%מהמידענים  אינם  ההיתרים  עם  דקי  שהוא    ידעגיעים  כל 

ו  שירות א כלי  מידענים אינם בע מה  68%היתרים והלפחות מבודקי    79%  זאת   ולעומת!!!!  וי ובניה בתחומי ריש
וכ ן מבנים פשוטים בלבד( ם מורשים לתכנת בנוגע למבנים מורכבים )הנדסאימיומנו מבלי לבחון האם    זה  ל. 

כנן  יכול לתרשוי    יקה לשם כך )רק אדריכלסיון או כשירות מספהינם בעל ני   דוחה האדריכלים'/מהנדסים לפי  
 . פשוט(  נו יאשה מבנ
דק  ך על בותוך שהוא מסתמ  -ה  דס הועדימה על ההיתר על מהנלה את מלא האחריות לחתמטי  זאת   ה מליאנו

התנצחויות ו/או דחיית  על לא מעט    ך אדריכלים רבים מעידיםא  . םי רתים הוא חסר כישושלעיאו מידען    היתר
בודקים  של  דעת  שיקול  לאור  לשם  ד נההידע    ללא  -כאמור   -היתרים  בנושא ה  ת קבלרש   כרעה 

לדחות  ר או  עשויים לבדוק, לאשל )ראה להלן( למעשה בודקי היתרים  יפע   אין מכון בקרה, כל עוד  ועוד   זאת
 . ן של המבנים האמורים סוק בתחומי התכהיתר ללא ידע או כשירויות לע

זה לאתגר  רוחבי  פתרון  באופק  שיש  נראה  לא  באדר,  לצערנו  מחסור  ומהנדסילאור  ובוודאי  יכלים  ם, 
ניסיון  רשויים לים  הנדסים/אדריכמ לה  ובעלי  יש    תלוועדו  ףר צטשירצו  ולכן  מידענים  או  היתרים  כבודקי 

ז מסגורלקחת  תוך  בחשבון,  הה התפקיד    ו  בודקי  ו של  לדענים  ימיתרים  את  סמכבהתאמה  ובעיקר  ות 
 כשירות הנדרשת. ל

ובהמשך לכך למשל  בניגוד לניתוחים הקיימים,  יש,  והקפי    לסוגשויות בהתאם  רלמפות את ה  נכתב מעלה, 
שמיתריםהה כפי  בד.  העין,  עידים  ראש  מקומית  ועדה  נציגי  "ב  80%וח  הינם  פשומהבקרות  .    טות"קשות 
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.  גדולות וקטנות  -ראינו במספר רב של רשויות  דומים  נתונים.  ה חידת דיור אחת חדשהגדול אין אפילו יבחלקן  
 . ך ל כריות הבנויה ע הגדיר סמכות ואחלכן יש ל

לא  כמותי. אולם  לאין שיעור מהאתגר הגדולה    –מטית  דרות היא סוגיה  נת ומיומל כשירוש סוגיות    -לצה מה
זו  שסוגינראה   מבקרה  כמות  והמלצת  את  להגדיל  י  המדינה  הכשירים  לאור  רה  מהב  תממשוהמומחים 

אנשי מקצוע בהעוב ימצאו  ודה שלא    , וצעובשכר המהעבודה    בסוג  ת מספקת שיסכימו לעבודבכשירוכמות 
 : אתגר את ה צמו שיצמ לבים שו מ  דיםיממ  בחמישהול יש לפע   ן ולכ
היו מורכבים  שי  ים גדול/בדיקה להיתרים מורכבים /צוותי בקרה   -, בדומה למצב ברשויות רבות בחו"ללייצרא.  

 לקת הרישוי( ף/מח מנהל אגמשכר  70%למשל)יותר   ירות גבוהה ובשכר גבוה עם כשמעובדים 
נהלים שבלחדב.   ההיתריד  ו  םודקי  כשירים  את  מיומנים()שאינם  רק  ב  בודקים    ים המרחביים תנאהעמידה 

י ההיתרים המורכבים  חומי המיומנויות שלהם )מאחר וכאמור סוג תהמרחביות ולא בודקים מעבר ל  ובהנחיות 
 יהיה נמוך( מילא הסיכון לכך  ידי מומחים מבדקו ביותר י

רה  ת גם המשך הכשכול להוו ריטניה( אשר יבב  םייאר דומה ק מבנים )תו קרת  קדם במל"ג תואר ראשון בבג. ל
מורכבים  גם    –קרה על מבנים  רישות לב מותאם לד מבנים או אדריכלות ש ע"ג תואר של הנדסאי  יים  של שנת

 כ"א גם למכוני בקרה  אפשר מלאי תואר זה י  רח לתכנונם(בהכ  )ולא
 שרי  בהקדם האפ למבנים פשוטים   . לקדם רישוי עצמיד
לפעול ה הל   .  את  הילבטל  הרישוי  ש  מהיתרים   מלאיםכי  או  תוספת  )ללא    מורכבים   ינם שא  ינויים לתוספות 

)לכשאלו    שיבחן על ידי מכון בקרה ולהגדירם כאקט טכני בלבד  (  יציבות המבנהו/או השפעות על  יחידות דיור  
ו/או באמצעות חתימה של מ על מהימנות הבקשהיאושרו(  רישוי  ואדריכל  אישור לטו  -הנדס  של  /דחייה    בת 

 . יםות היתרים מורכב יצר תקן נכון יותר המותאם לכמליך ובכ  ה מקומיתעדו
 
 

 י  הרישוליכי  יהולית לייעול ה נ התשתיות  .ו
 
של נהלים    םהימצאותף מציין לטובה את  ם לרשויות המקומיות ואם עצמאיישל נהלי  םהימצאותבוחן את  דוחה
רה לדוח  תיסב   ה מצוי אולם ז,  ( י עבודהלדמת נהשות מקבח )שרראויה לש  סוגיה זו אמנם  .סוג זה ברשויות מ

וודאות   ,והועדות   ות ים וקבועים לכלל הרשוידי חא,  ברורים   םשיש לייצור נהלישקבע  זיילר     על מנת לייצר 
   . יטור ובקרה ברוריםכולת נמחד וי

להציע/להמ המ על    -לצה מה על דינה  אחיד   ליץ  עבודה  הרשויות  נוהל  ארגלרבות    -לכלל  למבנה  ל  כלוני 
ש   ת ומיוקהמ   הועדות עם  מובנית )אולם  הרשו  ונות  וגודל  סוג  סי י   הוועדות ת(.  לפי  להציע  הנובעים  וכלו  יגים 

תכנון  כארגון( ומנהל ה)האמון על הרשות    ם רד הפניישור משלא  בין הועדות רגונית, ומהשונות  א מהיסטוריה ה
המקצועיים(   השינויש  )בנושאים  את  וידוא  ת  -יאשרו  יהוהכלל  המדדים עדים,  שהי וך  אחיד י ים  בכלל  ו  ים 

 , הכשרות ועוד. פקידיםלקות, תעדות, לרבות ממשק בין מחהו
פנים, רשאי לעשות זאת.  ד המשרסמכות ארגונית על הועדות, אולם  כנון  כאמור לעיל, אמנם אין למנהל הת

והסמענקים, תק  להתנות גם  ניתן  ף,  בנוס ,  ציבים  כמובןבמקביל  ו מכות  עי מע שר  לא   ניתן  תדודנקי  מריצים  , 
 . ע יהיה בהתאם לנהלים יצו פות ככל שהב סותו
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 טפת רה שו יהול ובקנגנון נ מ .ז

מתוך    4-וח מציין ש דה ל הרשויות המקומיות .  חוטא לגנריות ש   ח דו, גם כאן ה "א הוכ  ושא התקינהדומה לנב

הועדו לאשמונת  לעניי   ת  בהוראות  מזערי    ןעמדו  ישיבות  המ  שעלמספר  א )כמל  ייםק לת  קומי הועדה  ו  יאה 

 . (כרשות רישוי 

לחלופין, באר שבע קיימה לפי  יבות, ו את הכמות הזו של הישתרים לא נדרש לקיים  אור היקף היתכן ול אולם י

כמות דומה של היתרים,    עםה, לעומתה,  בות של ועדת המשנישי  12של רשות רישוי ורק    ישיבות  64דוח  ה

ים(  רתשל הי  דומה ת  ר שבע עם כמובבאות  כממ  3  י פ   עטכמ)  נה  של ועד המש  ישיבות  34קיימו  ת הבחיפה  

חוסר יעילות או  ,  על כשל ניהוליבהכרח  מה נכון? האם מיעוט ישיבות מראה    -וי ישיבות של רשות ריש  15רק  ו

    ?  אמה לצרכיםהת
וועדות מקקיו ל יש לקבוע נוהל    -ה לצמה דיוני  וניהול  )ולא רק    וסוגם  לכמות היתרים  מיות, תוך התייחסות ום 

לרבו( ניםדיול  כמות מינימום ש  יש להעביר היתר   ה ברורה ת הגדר,  וממשנ   ת לוועד  מתי  ,  רישויתי לרשות  ה 
     הבא(  ף בסעי ראהבקרה של המדינה )ניטור ועל מנת לאפשר    ןי תוך הטמעת הדיונים במערכת רישוי זמ

 

  -לניהול ובקרה של הליכי רישוי וחשבים  כלים ממ .ח
 .  הנכשל  ל תהליך הרישויגיטלית שהדייה  טרנספורמצה,  דוח ה   משךבהשאת  ביתר    , כפי שיפורט בלצערנו הר
ומו הראשון,  בתהליך מסורבל מי  ה כ"מתנה" של ממשל זמין למנהל התכנון, ובוצעהחלה    שוי זמין מערכת רי
הופיילוטים   ההטמעה  לפני  בהעלשנבדקו  בעיות  קבכיחו  ועוד.  את  שינוים  עם  בהתמודדות  גדולים,   צים 
בעלות    "לוגי טכנו  דינוזאור כה ל" רשאות, הפמובנה וה  BIהול קבצים עם  לני  ערכתא מהי  ותהשבמההמערכת  

 .  ובמורכבות
עיריית תל אביב שלא    ל ועדה , ולאור לחץ של בר היה מערכת ניהו במקביל, לאור העובדה שבחלק מהועדות כ

 לנעלי מערכות ניהול הועדה.   סלהיכנהמערכת, הוחלט שלא אמץ את ל
ז שנהחלטה  בערכו  הזמנה  לאו  וכחהו,  הועכמוטעית,  דווחי  כותבי  ר  של  וההערות   זה.    דוח דות 

באו  לכ כוללת  ומשתמשים  קבצים  ניהול  מובנה  פמערכת  ונתולנית  וכליםBI ן  מידע  קיימי וח  גם  נים  כך  ם. 

  תוקצב במכרז הנושא לא  יהול הועדה יכולות ומסוגלות לעשות זאת, אולם בהעדר דרישה  ורה מערכות נלכא
 פותח.  או

רכיבים המוצגים בדוח בפרק זה,  ת צריכות ויכולות לכלול את כלל המדות מקומיוינטרנט של וע אתרי אכך גם  
מה לפתח את המערכת כך  עצ  על   ככל שהמדינה לקחה  הוכח בעברש  לם כפיו, א ללא עלויות פיתוח נוספות 

ק י. בברתפחו  העלויות  כבר שנים שהמדינה  ומפרט ובעת אטניה מקובל  ח סוה  ייב מח   פיון  לעמוד  ייבים  פקים 
 . ( אל ותו  ל המערכתת )והמדינה מתפקדת רק כמבקרת שדרישובאותם 

פיתכחלו כבר  זמין  שממשל  העובדה  ולאור  שניה,  אכאשזמין  הרישוי  ה  את ח  פה  המר  היה  ניעיחד  לכך  ם 
ע  ד ימ, יש להכריע על האחדת כלל המערכות  למערכת רישוי וכולת לשמור על מהימנות ופרטיות המידעהי

 אחת,  
זו המלצ המ  ה  מבקר  התכנש  נהדישל  והוועדות מנהל  מקומי  לשלטון  המרכז  את  יפעלו      ון,  ולפתח  לאפיין 

, שוב הבדל בין רשויות  עשוי לייצר ושל הביצוע,  ארכה דרמטית  ק יגרום לה ופרך מאחר וזה רהוא מ המוצרים  
אינטר  תקמה   שלימו לאחרונהכאשר למשל הרשויות הערביות רק הלאחרות    דיגיטליות   גרת  ט במסנאתרי 

 . ( 929 כניתת
גיית  הוא רואה חשיבות רבה בסו"פוני קבע מנהל התכנון ש המקוון והטל  ת וזאת ועוד, בכל הנוגע לאיכות השיר

  כי   המינהלהשיב    עוד  ." זמן בקורס למנהלי הרישוי המועבר בימים אלה  יש לה איכות השירות לתושב ומקד 
 " השירות  ת איכו  את   להעלות  כדי   זה  שא בנו   ם נהלי  יגבשו   המקומיות  שהוועדות  ראוי 
זעירתועדות מקומיו  131עם   לעיל  י  משאבים, להעביר את האחריות לקביעת נהל  ותסר וח  ות , חלקן כאמור 

ואמצעים   מאחריות ל ואחרים    םדיגיטליישירות  בריחה  הינה  זאת,  התכנו  -עשות  מנהל  נהלים  ועל  לקבוע  ן 
 ת. שוחל שויות  כך, לרבות תקצוב וסיוע ככל שנדרש לר אחידים ל

, הן באמצעות  וודאי-וזמין, יעיל    י זמין" הוא להיות ל "רישורות דיגיטלי ומקוון, כשמו ש שישל    ות מעמש ה
אמ מת מערכת  יינה  הנגשת  באמצעות  והן  ומתעדכנת  והעובדים  כוקדמת  הבקשה  לעורכי  וכלים  לות 

 כאחד.  
,  (2019  ב פ)עד  היתרים שלא במערכת רישוי זמין  צר לאפשר להגיש  הוראת שעה של שר האוצערנו  ל
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בלצ רבים  שלבים  ממוחשבים  ד  לא  שעדיין  מלאמוט   מסר  מעביריםתהליך  דיגיטלי  בהליך  צורך  שאין    . עה 
בעיתונ פרסום    ךהמשבדומה,   ובניה  תכנון  שה  כתובים  יםהודעות  מראה  דיגיטליים  באמצעים  מנהל  ולא 

 פעם".   מתנהל "כמו כנון עדיין הת
 
 לצה מה
  ת מבא" ממשקים עם מערכת  לרבות    -חת ערכת א למ הרישוי    ונת שללאחד את כלל המערכות המקויש    -

התכנ ועדה,  ,  וןלמערכות  ניהול  וכמערכת  ניתוח  אתריBI-לי  ואף  הועדות  ,  של  שירות   האינטרנט    ומערכות 

יהיה מקום אחד לכלל    בקשה   רכת, שלכל עורך ת לוודא שתהיה אחידות של המעעל מנ  . וזאת ותומוקד מקוונ
ולמדינה   הר  שההבק  רכיו עולות  לרשההיתרים  וחסמי  יעילות  איכות,  את  לנטר  דרך  יהיה   ישוי כאחד 

  למערכת רישוי דה לבנות על חשבונם ממשקים  עהול הוניתן וחובה לחייב את החברות של מערכות ניבמקביל  
וכן להציע   בחינה של מימון חד  , תוך  כאחד חדשים וקיימים  מובנים כחלק מחוזים    BI -ו    אמצעי ניתוח זמין, 

של  פע ימי  מנציעלויות  על  הממשקים  לעמוד  רת  המפתחות  החברות  את  לעודד   . ו ז  ישה ר דבת 
 יה במערכות מורכבות. משמעותי, אבל זה חלק מקידום דיגיטצאיחוד המערכות יחייב סקר שוק  תם,  הסמן  

ולא רק    תי וכ פרסום פיזי איב  והן פן ברור  באודיגיטלית  הן    ב , נכון לחייתכנון ובניה להועדות    רסומי פ  לעניין    -
 .  תונות יומית י בשטח הפרויקט, ולבטל פרסום חסר ערך בעיולילמ
 

 קוד שמפנה לתקנים.   להדגיש שבכלל לא צריך תקנות אלא   קוד הבניה:  .ט
 
אמוק הבניה  הוד  הכלי  להיות  ו ר  הבקשה  עורכי  )בק גם  מרכזי שבאמצעותו  ההיתר  תכןבודקי  אמורים  רת   )

=( יקבע את  שבה התקנות )= הקוד*  פשוט וברור   וד נת ק לר קרא להכי יעבודת הבניה, דוח ז לתכנן ולבקר את  
ש ואילו    להנורמה  להשיג"  שצריך  יקבעו  "מה  הדרתקנים  היעד" ך  "את  יושג  שבהן  האופן  את   או 

ת  הנהלים לעומום בהיקף  ת וצמצ עם מטרות תפקודיואוגדן דיגיטלי שנראה מרשים וברור,  השיכון הכין  משרד  
הנ במצב  שהיו  שמכפאבל    -כחיוהסתירות  רק  ציי  הדוח  ולכן  פרק   15מתוך    5ג  מאושרים  לים  קן  תבמקום 

נוצ לו ואמינות,  וודאות  המתכנייצר  שעל  נוסף  כלי  ולר  לבדוק  היתר  בן  את  יכין  בטרם   הבניה, חון 
יים המרשמיים לתקנים, המשמעות  והכלל  מפרטיםוד, בעוד שהגישה שהוצעה היתה להעביר את כל ה זאת וע 

ל היא שעורכי הבק  יצטרכו  לעורכי התקניב  עיין שה  ל  קשה בם שאין  האם  ת  לדעמשרד הממונה אפשרות  או 
 בתשלום. הם גם ו ולכן התקנה במהותה השתנתה. התקנים השתנו 

הו לאי האישור  ה  -הגורם המחבר   א בהיותהסיבה  )משרד השיכון(,  גוף שמאשר במשרד אחר  משרד אחד 
התכנו ) הממונה(מנהל  והשר  משרד  ן   ,( שמאשהוא    ( םי המשפט שלישי  התקנות ר  זה  תוכן  את  ואילו    בסוף 

 . ( )משרד הכלכלהבמשרד אחר מצוי    –על התקינה י הגוף שאחרא
 

לדו  מסבתגובה  התכנון  "ח  במנהל  שלא  תגובה  רו  הקוד,  ראושלכך  פרקי  כלל  קוד  "  -ו   מאחר ו  מפרקי  חלק 
משפטית עבודה  דורשים  מזו,  הבנייה  יתרה  הטכנית.  מהבחינה  סבוכה  גם  ולעיתים  מהתקנו  רבה  ת  חלק 

עדכניות   והן  האחרונות  בשנים  עודכנו  כיום  ולאחר  יחסיהקיימות  התועלות  שת,  לעומת  העלויות  נבחנו 
המשמעות היא  . " ן בתקנות חדשותגם אין כוונה בשלב זה להחליפן, נמצא כי אין הצדקה לעדכון ולכן  שבעדכונ
  משפטי  ךמסמלכניים, הפך ט יילר, פשוט וברור שמרביתו בתקנים, לפי זניה שהיה אמור להיותבקוד שבמודע  

שיח קש ס ,  לא  ממשלתי  גורם  אף  והתוצאהבו  רעהו,  על  העבודה  שנים    10  -ומך  אין מתחילת  קוד    עדיין 
דיין  ע, ואילו חלק אחר  שיטה החדשהב  לכל דבר( נכתב   תקנה למעשה עדיין    שהואד ) חלק מהקו  ובהמתפקד,  

 . ת דוח זיילרתירה למסקנובס   -בשיטה הישנהנכתב 
 
כלים ברור  באמצעות סט  את שלום הציבור במרחב הבנוי, הוא  ן להבטיח  שבה נית רך היחידה  הד  -לצה מה

א שיכסה  משמעי  זאת וחד  לאור  הבניה.  עבודות  כלל  ולאת  הנוב,  העיכובים  הור  מריבוי  יש  שעים  חקנים, 
  ת א "הקוד" שיקבע    -הראשונה  –גמיש וברור שמבוסס על שני מערכות    לי ככ  להחזיר את המהות של הקוד  

השיכון( תוך תיאום    ר הפנים או שר ולא משפטית בהכרח, בסמכות שר אחד בלבד )שהמטרות בשפה ברורה  
המקדמי   בין  השבלבד  )ב גורמים  על  ונים  המשדגש  עבודות  על  שמשפיעים  האחריקודים   . ם( רדים 

ם  שאינ ם ייבינלאומנים  תקעל    ם ביסוסלא תהפוך לחסם לאור   על תקנים בקוד ת  תמכו בנוסף, יש לוודא שההס
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ה של  ציון תאריך וגרספשוט לכך יהיה  )מענה    יםיוהתאמה לגישות הבניה והתכנון הישראל   יאום תמחויבים ל
   . הבא( על כך בסעיףראה  ) – תקן עיון בכל תקן ותשלום על בורך התקן הבינלאומי(, וכן לאור הצ

 

 קנים של מכון התקנים לציבור הצגת ת .י
 
אפקטיביות של השענות הקוד  כבד על השלא נגמרת ומטילה ספק    הירי שערו הנגשת תקנים לציבור היא  -אי

מודעות  ( שהמבקרות   ת יוהרשו )או  יכלים  ר והסרבול, מעטים האדהות  הגבולאור העלויות    , והתקנות על תקנים
ושלום הציבור על ידי  בטיחות  בעה ישירה  משמעות היא פגיוה  בהם מעת לעת(   ויים בתקנים )ו/או לשינ  בלנכת

 ! י!גורם ממשלת
שב לה  נגמר  2013בעוד  שלהם  מוכנות  חוסר  בגין  בתקנים  מכון  נגד  ייצוגית  נגישות  ספתביעה  תקנים  לק 

ו/או מאושרים בחינם, בפועל מכון  ירשמי או מאפשר  קלים לכל תקן, ו/התקנים מחייב תשלום של מאות ש ם 
)לכל תקן בנפרד( לצפות בתקן בות מי באמצע  בה  בתגונים ציין  תקמכון ה.  כל פעם מחדשלוי פרטים באתר 

כון התקנים הסביר כי  מ  . יות יוצריםלו חלים זכולאומית ועל תקנים א -ןלאמץ ככלל תקינה בי  המכון  על"כי דוח  ל
יה בתקנים ויוודא כי מדובר  ת הכניסות לצפי רגוני תקינה זרים כי ישלם להם תמלוגים, יתעד אהוא סיכם עם א 

 " קן ותקן.כניסה לגבי כל ת ו  רישום יםבאזרחים ישראלים בלבד, ולכן מתחייב 
ך  קנים הישראליים את השקיפות של הלהסדיר את    כבר כמה שנים שהוצאו הסגרים כלכליים למכון על מנת 

הועיל.   )האבסללא  ירוקה  לבניה  הישראל  שהתקן  שבעוד  הוא  מחייב  לתק  2020בשנת  הפך  (  5281ורד  ן 
הדרך )לאחר תשלום משמעותי על    בתחילת ה  היהתקן  ,  כנון ובנה לעניין בנייה בת קיימאת תבאמצעות תקנ

להגנ"ס  המשרד  התקנים(    ידי  בתשלום   , חייב משהוא  כ  , וכעת  ר הציבולכלל    פתוח למכון  ומחויב  סגור    -הוא 
   רד על כל חלק של התקן.  פבנ
והוא לא רשאי לראותו  ,  הגיוני שהציבור נדרש לעבוד על סמך תקן  וד הבניה, לא  בהמשך לפרק ק  -לצה מה
נחסמו    -. כמוכן, גם תקנים שכאמור היו פתוחים בעבר לאור תשלום של המדינהלא תשלום ל   תמש בו השול

ת  זכרים בתקנוהמו  לפתוח את כלל התקנים     [ץולא להמלי ]  את מכון התקניםייב  לחיש  זאת  לאור  שוב.  
ל  ו קוד ובט/ תקנהאת החיוב ב  להטמיעו/או      כולל קביעת תאריך החיוב/אישור של התקן  בניהה ותכנון  ה

 . לתקנים כללשר  הק 
שכבר בוצע  כפי  תשלום על ידי המדינה  נגנון קבוע של  ם לא ייפתר, על המדינה לסכם מככל שנושא התשלו

 גנ"ס( למספר שנים על ידי המשרד להניה ירוקה )שמומן  לב 8152תקן  ןלעניי בעבר  
 

 : בקרה מכוני .יא
 
ה  101יקון  ת בין  חוזה  מנהיה  על  למדינה  ולציבור  לייעל  הלית  על    כישפר את  תוך שמירה  והבניה  התכנון 

 לר. ח זיירוח דו"הציבור  בם בטיחות ושלו 
בהמשך להעדר כשירויות מספיקות  )ק את נושא תכן הבניה  א יכולות לבדו קומיות להמ  אין עוררין שהרשויות 

כאשר  ולכן  ההיתרים(  בודקי  הלהקיהוחלט    בקרב  מכוני  את  שמס ם  תקנות  ונקבעו  את  דיר בקרה  דרכי  ות 
 . עבודתם

של תקנות, והקימה מערך בקרה על    רה למכוני בקרה, הקימה מערך בהקמת מערך הכש  ההשקיעדינה  המ
 אדם בנושא.   צערנו לשחק עם חייכה לממשימדינה  ה  מכוני בקרה,  שהשיסמיכה  של דבר ה  ה ובסופו מכההס

אמו  היו  הבקרה  להסמכוני  הן  נושאי  רים  את  במק דיר  אבל  הבניה  תכן  אחריו בבקרת  תחת  לקחת    תם יל 
אישור   את  שוסמכותם  ולזרזגורמים  לייעל  ובכל  הבניה  להיתר  התהליך. משמ  ונים  את   עותית 

רק זאת, אלא  ולא    –תקציבים הוצאו  אמור הוכ  ו, בקר מדינה נכתבדוחות מ  בו בנושא, החלטות ממשלה נכת
מ שהושבתו  הבקרה  תשלום  מכוני  קיבלו  פעילים.פעולה  לא  שהם  כך  משלמ סמכ  (₪  ןיו ל מי  13)  על  י  פי 

 המיסים!!! 
 
כי  כונמ שנים  זה  פעילים  בתבקרה  ומשמעותיים  אחראיים  הר גורמים  העו   ישוי הליכי  כלברחבי  הן  כלי  ם, 

אל, אף  ר וקמים בישלא מ מאשרים    תהליכים באמצעות איחוד גורמים   ל וייעו  ז להבטחת בטיחות והן ככלי לזירו
מדורג בתהליך  הכ  לא  הממשלה  שכאמור  למרות  מחייב(  שנכתבו  ה בבנושא    הריע)אך   . דםב חלטות 

mailto:office@isra-arch.org.il


13 

 

 
                           

 ים ובוני הערים בישראלהתאחדות האדריכל

 28610  ודיפו מיק  8201, יפו ת.ד. 51  לורהמגד larch.org.i-ffice@israo דוא"ל.   5188235-03פקס.    2345188-03 טל.

 
תאם  )בה  דרגה ה בם אם  ג  –  מכוני בקרה   ל ש הפעלתם המיידית    על להחליט ללא היסוס  על המדינה   : המלצות

הבקרים  ל השלמת    הזמינים  והמכוניםכמות  סתוך  תוך  )לפי  בקרה  מכון  באישור  הגשות  היתרים  ו חיוב  ג 
  –קיקה  בח   –גורמים המאשרים  ל הכל במקביל יש לחייב את   (שנתית שקופה וברורהרב    שיקבע לפי תכנית 

מכולהעביר   לידי  לאישור  הסמכויות  הבקרהאת  ל  ני  יהפכו  שהם    הגבלת   תוך   ,מלא   hop s-opst-Oneכך 

 . ם נילקביעת מדיניות ולאישור הסמכתם של הגורמים מטעמם במכוים  פ גותם של הסמכו
בכל הנוגע לשלום הציבור על ידי  רו  וק "רישוי עצמי" שיב וני נגאפשר קיומם של מנמכונים אפקטיביים יוכלו גם ל 

שדוח    דה העובלאור    . להוצאתם   תרים ואת הזמן משמעותית את היקפי ההיצמצם  , כך שניתן יהיה להמכונים
שרק המבקר   מהמוס  מציין  אכן  מכמעטים  הבקרה  במכוני  לעבוד  להסדיר   לעשו   יםמתכוונים  יש  זאת,  ת 

ר  פמסך  ות לייצר מלאי בקרים תנהנדסאים על מל  ךכמסלול המשאר בבקרת בניה  ג לתו"ישור מלבמהרה א
   שנים מצומצם. 

 

 : מערכת רישוי זמין .יב
 

זמין   רישוי  מערכת  דומותנגם  מסיבות  תק  שרן  תיק  2017ב  –  כשלה  דאז  ההאוצר  מחייבת  שלא  ה  גשנה 
 ות במערכת צעות המערכת המקוונת לאור תקל באמ

טכנולוגית )ולא הרעיון שיש צורך להגיש  ה  מהותיות מכשלון המערכת  , במקום להסיק מסקנותיחד עם זאת
  ירת קרי יצ  ,נהתה נאמעושה את עבוד  אעל מערכת של  םמיליונין( עדיין משלמת המדינה עשרות  באופן מקוו

וודאית אמינה  כוביישגם    מערכת  רישוי  הליכי  לקיצור  מציין  ל  שהדוח  הבנק  פי  של   . העולמי()מבחינה 
ת מערכת על תשתית מיושנת, אי מחשוב שלבים משמעותיים  קמכפי שהוצג בדוח כוללים, ה  כשלי המערכת

( הגבלבתהליך  הביצוע(,  ובקרת  בקרה  הרמכוני  ל  שאותת  אפשרות  העדר  ד  פקות  ור טונ   BIלמערכת, 

בקרב   ה ההיתרים  עם  באמצעות  ממשקים  העדר  המקומית,  התאמועדה  העדר  במערכת,  לאתר  גורמים  ה 
 של גודל קבצים.  ת גבלוומ  (סלולרי אם לטלפון תמו סיבי )רספונ

ונשה החוזרות  )תקלות  המערכת  של  המערכתפ  132,000נות  של  לתקלות  המע   ניות  הקמת    ת( רכמאז 
והאמיהע  את ממחישים   האמון  בקשה ש   נות דר  עורכי  בקרב  הן  המערכת  בקרב    ל  ההיתרים  והן  בודקי 

ברשויות  והמ מתמקשידענים  וביע צלא  בתהליך  דיו  ידניתוכלים  ם  בדיקה  לבצע  ההיתר.  ש  מעדיפים   ל 
 

,  10  בפרק , כבר צוין לעיל    די ממשלה אחריםאו למערכות של משר  כות ניהול הועדהדר הממשקים למערהע
לסרבול  גורם  ו ב  בקריך  ההל  והוא  לטעויות  גם  אל  הועדה  מהעובדי  לניטור  יכולת  כשלים  להעדר  של  ימן 

ע  ו/או  ת בוועדו בקשהבקרב  שה   ורכי  בובסכומים  הדוח  כותבי  ידי  על   ₪   ן מיליו  25כערכו 
בעייתית שהמדינה  ההצעה   מאוד  הוא  הפרטיות  למערכות  ממשקים  על  להישלם  צריך  והמצב  מאחר  ות  , 

הממשק    -פוךה את  יממנו  כפרכלמעשהחברות  זמין  רישוי  כאש ת  שמוקבל  חברה  י    ת מעוניינ  פרטית ר 
אחרתלהתחב למערכת  ממשל  ר  בדומה  האחראי.  הגורם  הוא  מערכות    זמין  ותפעול  תכנון  של  מח על  שוב 

 לם עבור ממשק "בתוך הבית"!! ם ולכן לא הגיוני שצריך לשמשרדי הממשלה השוני

רכת רישוי זמין  היה חלק ממעתועדה ש  ל ניהורכת  עח מ יממן ויפת  שמנהל התכנון  ,  לעיל  צע שהו  כפי   , לחלופין 
איננה כוללת    יןמף, מערכת רישוי זנוסב  םר ממשקיפילויות והעד כליל כובכל למנוע     הלוועדישי"  עם אזור "א

 כונים, וגם כאן יהיה צורך בעוד ממשקים.  הבקרה במאת שלבי 

לע התכנון  מנהל  של  ממר  נייןתשובתה  "  2020ץ  זה  לחלק  כבמער  מדובר כי  הוא  לב  בשים  שפותחה  ת 
קפי  ולהיינה מתאימה לדרישות ליך בלבד ולא לתהליך כולו. היא מתבססת על תשתית מיושנת שאמהתה

ולכן  תחזוקתיב  רו"  פעילותה,  הוא  זמין  רישוי  במערכת  המי" הטיפול  לטענת  פיתוח  נהל,  .  לבצע  כדי 
בעת השנים  באר .  ת שלפי כותבי הדוחרומלהה.  רב ועלותם גבו זמן שיארכוים  יסודישינויים  יםמשמעותי נדרש 

 !!! קהותחזו שח לפיתוח    ןמיליו 65ם האחרונות כבר שול
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ולקבל החלטה אמיצה על  שימוש במערכת הנוכחית  ה  מוצע לבחון מחדש את ערכת  י המ: לאור כשלהמלצה 
ת  ולרב   דשהעלה של מערכת רישוי זמין חתוח והפ למכרז ספקים לפי כרז חיצוני  מחודש באמצעות מ  חפיתו

ם ופנימיים  ים השוני, כלל הגורמכאמור פיתוח מלא של צד הועדהולל  כ  –  מנוסים  םבינלאומייפנייה לספקים  
 . פשרייםאתוח הטור והנירה הניבקצוניים ולרבו כלל אמצעי ההחיו

 בקשת מידע וקבלת היתר בנייה   -משכם של הליכי הרישוי   .יג
 

זמין  מער רישוי  המקוון  כת  תנקבע  וההליך  דישיש  סף  לתג אי  התהלי יטלי  ניתן  חילת  לא  הכל  שאין  ועד  ך 
  ית ה השלב שבעבר ניתן היה להגיש תכנ. זלהפקדה של תכנית מתאר  ףנאי הסל לת להגיש. בדומה לשלב ש 

הסוח עד  מבושלת  לא  או  כולם... לקית  את  שמתסכל  מחסום  יש  כאן  כדי,  תוך  ולהשלים   ף 
להפר   עםיחד   חשוב  גםזאת  ההגיוני,  בין  לא   יד  שי  אם  ולנעים,  ברור  לבין  ש תנאי סף  ומתן  למשא  ניתן  א 

 גושם יותר. הלך ונעשה מ להשתפרההליך שבמקום 

   -להיתר  ידע שלב המ . )א(

כבר   התכנון  בתהליך    את יהה  זמנהל  הכשל  הסף    שלבוא  והמהות  המידע,  תנאי  של  שגרמה  והקליטה 
  -קוונים ולדיגיטציה כים המירה לתהלהותית שקשו לה שאלה מ, הרי שלא נשאלהערכה מתמשכת של התהליך

 א שהמערכת זוכרת.. והי

"  בקש ל" ואז לא נדרש    -תיקי המידע ומראשלל  את כען להכניס למערכת  של מיד  יקר קרי, ניתן להשקיע זמן  
וכל  , היא תףת ורק במקרים שבהם הועדה רוצה להעביר מידע נוסטי במערכמידע אלא המידע יהיה אוטומ

לעורך הבקשה להתחיל את ניתוח האתר ואת  שיקבע, בלי להפריע  רק זמן  תוך פע  יין זאת ולהשלים מיד לצ
שה מעוניין לבקש  בקבד אם עורך המל  –ל  שלב המידע כל ת למשמעואין    –מהרגע הזה    –תהליך התכנון.  

המרחביות    להנחיות תכנית  בין מסמכי ה  או סתירות / מידע משלים לאור העדר התאמה של התכנית למגרש, ו 
 .  ועוד 

לנו בד אח ומה  דיגיטליירישאים  הכלים  התהליך  ם  את  ולייעל  טוב  לעשות  בהם  להשתמש  במקום  אבל  ם, 
 גביל ובירוקרטי. מ דנישיכו להשתמש בו ככלי י המ

   -הבניהר שלב הית.  ( ב)

רישוי או מסלול מקוצר  -הדוח בוחן שלושה מסלולי  יובעוד שההליך עם הק רגיל, עם הקלות  תר  לות ארוך 
ימים לעומת    407(, קרי  101תיקון  כאשר הוחלט על   כוונו   תר רגיל )ולכל ילהמן מהז  1.5פי  קרי   –משמעותית  

 ימים   144ר של מת הליך מקוצלעום בהיתר רגיל בממוצע, ימי 276

מההיתרים הוצאו תוך פחות מחצי    20%  –היתר עם הקלות  מחד    –ם השואה זו מציגה את הבעייתיות  ולא
והשאר  נ  35%שנה,    רגיל  לשנתיין שנה  בוספים תוך שנה    50%פחות מ  -אורך לא מעטים, מסלול היתר 

נסת )ללא שלב בקרת מההיתרים  לפי  נה  תוך פחות מחצי שתכן(    יימו  חודשים במקור  (  הרמהרפו )שלושה 
 והשאר יותר מכך!!  שנהים  כורא 30%ואילו עוד 

כאמור    ה לכךהסיבו(  ממוצע לשלב טכני במהותימים ב  65)  . תריתי ביובע גם כאן שלב הקליטה הוא השלב ה
רישובמ נטועה   זמין ערכת  דחיה  י  לבגלל      המאפשרת  פרשנות  ו/או  טכניות  התוצר.  סיבות   איכות 
כאן,  והובמ  גם  והמערכת  רידה  היתה  נוש וצעדה  בין  להפריד  היה  ניתן  בקרה  ה,  שמונעים  בקליטה  אים 

  רק   הלוועד  להבאה  ההתניהוכאן אפשר להעביר את    במקביל,  מרחבית לבין אישורים טכניים שונים שניתן 
 הליך .  בהשלמת כל החוסרים, ולא לאטום את הת

שלב  ג שם  המרחבית,  קצר  א יההבקרה  חורול   יחסית  הלכאורה  שקבע א  מהזמן  מהותית  ה"ל  גת  "  תקןה 
  -זמן   הכי הרבה עד להפקת ההיתר אורך  ת תכן +  לבקר 141 ו   -ימים  69ל לפי הדוח הוא עורך בממוצע  בפוע 
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הה ואישור  אר נשתר.  יהועדה  במיוחדמע  למכו -וך  מגיע  ולא  גורמים  בין  עובר  וההיתר  מאחר  בקרה  יתכן  ן 
להיתרי ימי  32)לעומת   הבקרה  במכוני  יחידות  בנ   ם  ומרובי  מורכבים  הבניה    ור( דייה  במערכת  היתר 

 לקחת הרבה פחות זמן.    ךוונת, צריקהמ

להבנה של    ל ניסיונות, ע ות ומחלקם  זמן רב במעבר בין אנשיקח בערב  "ידני" ל   לאור העובדה שהיתר בניה
במקרה   ומהדורות.  גרסאות  בין  הריצות  ועל  קודמיהם  של  הההערות  המקווןזה  ומסוג  -הליך  מאורגן  ר 

שלב   ולאחר  תכניות  בדבקבצים,  על  לעבור  הוא  המרחבית  הבקרה  בשלב  שנותר  מה  כל  הסף  תנאי  יקת 
הכל    –הבקרה    ןשך גם מכו, בהמולאשר  ת כניווומהתות המרחביות  ת מההנחיגו במחשב, לראות אם יש חרי
רחבית תיעשה  המ  ום כך שאין סיבה שהברהי   30בקרה בדקו תוך  פי שמכוני הכ במקום אחד ובמקביל. לכן  

כספים והפקת  ,  ם ועדהולסיוימי עבודה.    10סף ייעשו ברמה טכנית בלבד בפרק זמן של    איבזמן כזה, ותנ
ור העובדה שהזמן הוא זמן נטו  ור לא ם כאמחודשי  30ה"כ  ס  -יום   20לא לא יותר מרק זמן שההיתר עוד פ 

הבלבד   שנלקח  וזמן  הארוך  בין ברוטו  ו  בריצה  הליקוהגורמים  קיים.    יים הסדרת  לא  כבר   וההערות 
 
כננים  תהמ  כלפיבחוסר אמון    המקומיות המשיכו להתנהל  תוהרשויוהמערכת הרגולטורית )המדינה(,  ש  לאא
זו מול  מערכת  זה  וייצרו  אם    -תידניה  מגם  ודיג ק היא  מנת  את  לת  המנצ יטלית,  וונת  על  המקוונים  הכלים 

 .  מה קדיץ במקום להרי  , לעצור

וניצול ינוי מ נוי מעין זה דורש ששי ביעילות ולא    מתמשךור  פטליים על מנת לחתור לשיגיכלים הדי ה  חשבתי 
 דחייה.  יצה מהירה מידי על כפתור הלבצע לח

האם היה קשר    ?התארכות של התהליךקרים היתה  יזה מ ות ובאמה אינו מפרט באיזה מקונו דוח זלצער
ר מקצוענות  סלהתארכות היה חו  היכן המניעת שנעשו?  הראשונית? למידת ההכשרו  "א? לכשירותוכל

 ורכבות וגודל של יחידות דיור? מ עורכי בקשה )ו/או כישוריהם( ?   של 

בנ  הוגע  מידע  לאב  תוועדולמאפייני  אויחס  העובדים,  וכמות  וופי  ההיכמופי  עורכי  יומאפתרים  ת  יני 
להסיק  קריטי    –הבקשה   מנת  כשלועל  בכלל(  היכן  היכהועדות  )אם  ב ,  סביר  הוא  העיכוב  התאם  ן 

אריך את  המסרבל או מ  ינוי חקיקה ו/או מודלי עבודה לאור הפיכתם לחסםלשחתור  בות והיכן יש ללנסי
 . התהליך 

סה לפעילות  ך שהיא הוכנבכיא כשלה,  ה בזו    אך וונת  של המערכת המקקיד  מהתפיות חלק  זה כאמור יכול לה
מב  לקצה,  מקצה  תהליך  להבין את המשמעויות של  מנת  על  הושלמה  הורגלו, התנסו  לי  בטרם  שהצוותים 

שהמ  וצברו  )מבלי  במערכת  ואמון  מכונ יומנות  או  מקוונות  במערכות  השימוש  חובת  על  תוותר  י  ממשלה 
 . בקרה(

בשלב המף,  וסבנ הרפ דינה  הרא י  שי  זההכרי  ם ישוניורמה  לא  בשמחה  בפועל  מקוצר,  רישוי  של  מסלול  ש 
של    לב כמעט חמישה חודשים, על ש של    ום לתהליך י  45נעשה בו כמעט שימוש וגם הוא הפך מתהליך של  

 קליטה היתה אמורה להיות אוטומטית לחלוטין!!!(  ליטה )בתהליך שה ימין לק  58

מקוצר ולכן לא הפנו היתרים    של רישוי   ון הרעי   מו אתילא הפנאחד  ה כ ורכי הבקשועויות  מהדוח מוצע שהרש
ד  עו לקצר  על מנת  מש במנגנון הזה  ניתן להשת. במקביל המדינה לא ניטרה את התהליך ולא בחנה איך  לשם 

 לול זה.  תר לפי מס ת הזמן להיא

  -להתמשכות הליכי הרישוי   ותהסיב

וסממשילהדו"ח   הסוגי ך  את  להתמוקר  ההליות  התבס שכות  תוך  ד   גם סות  כים,  צוות    של  2018מ  וחעל 
הלי  והבניה   ךלבחינת  כאמו 2018ברואר  בפ  הרישוי  הטכנולוגיים  וההליכים  כשירויות,  לרבות  לעיל.  ,  על    ר 

ח הנתונים  ניתו הגורמים השונים ומתוך יות העיקריות שעלו מתוךג את הסוומסכם הדוח ך  בסיס האמור ממשי
   תפו: )החלקיים( ששו
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   -רמים בהליךיבוי גור

גולקהמחו  מכויות ס בין  בדות  אחידות  להעדר  גורם  מקומיות  ועדות  וריבוי  שונים  לרישורמים  פרשנויות  ת, 
 .  וסתירות שונות 

יישמר    לצה:המ החוק  עוד  לצמצום    תוונ במתככל  סיכוי  אין  ישמרו,  השונים  המשרדים  ריב  וסמכויות 
כ הסמכ בין  על חוסר אמון  לחייבניםלל השחקויות שמבוסס  יש  זאת  רת סמכויות  העבה  בחקיק   . לאור 

 ה לידי הרשות המקומית ומכוני הבקרה שיוסמכו מטעמם. פאכי

 -ריבוי ועדות מקומיות

שכמות   אין  של    ספק  היהועדות המקומיוהרבה  ב  המעיבהבעיה    נה ת  פתרון  והאתגרים  חלק מהסוגיות  על 
זה ובמסמך  המבקר  בדוח  אוועדות    . שהוצגו  ג שומרו    שהוקמו  פוליטיים,  היל ם  ממניעים    רים הית   קףלא 

איתור  יםקש מ רלבנטי    ותכניות בחל   על  ראויים  מהועדותעובדים  הערק  על  ארגונוכ ,  ופת  מקצועי, יית    תוח 
 . קומיות ועדות המה לכלל ה על יצירת תהליך אחוד ומקש

יות עצמאיות  ות מקומועד צד  ל  ,  אזוריים הולות  שכא תחת הועדות מקומיות    ד איחושל  ץ מודלים  מלא המלצה:
הג ב ש בהתא,  דולות רשויות  /הרחבה  המוצעת  הל  מה  הסמכנויות  רפורמה  הפניםבתחום  משרד  ידי   .  על 

ת" לאור העובדה  ן המתארי "בבינומקומיות רבות רוצות את התכ  שבעוד שרשויות   ן לעניין זה, ראוי לציי
ו  י במהותו שניתן לממשנ כטים אקט מהוום זכויות ולכן ה  שהן מקנות זכויות, היתרי הבניה מהוות מימוש

 מיש ורסטילי ואיכותי יותר הנובע ממבחן הגודל.  "א גית עם כ ה מיטבבצר

 -פי ההליך או

הקיים  ה צו  טורי הינו  הליך  ב שמייצר  המציע קבוק וארי  יש  כמוכן  במקבילבקר    ים,  תכן  ובקרת  מרחבית     -ה 
  אחר ר, מוע יותואז המצב היה גר   ם השונם גורמיהתהליך תמיד היה הליך טורי, אך מתכננים הלכו במקביל ל

או שילב ההיתר הג לש ו יחד עם זאת הליך  יעו חמישה  זה.  "גרמושקות" שונות שלעיתים סתרו זה את  שה 
יתרים ולייצר דיאלוג מקבילי. אבל שינוי זה לא מתאפשר כל  וה עול במקביל על אותן תכניות  מקוון מאפשר לפ

י הליך  יה בעבר )קרכפי שה  הליך אותו    ם מאפשרים( נותר ית וגורמרשויוודה בארגונים )קרי  עוד שיטת העב
ובקשנועד    טורי מרחבית  בקרה  לבצע  שיש  סוברים  איננו  לעצור(.  מאחר ר בעיקר  במקביל,  תכן  מהות  ו  ת 
ו ילההת שבמידה  הוא  יישך  ליקויים  במראהנן  או  בתכן  תיקון  לבצע  צורך  ויהיה   ,  המבנה  םומיקו  תכן 

  ר משמעותית את הלך המקצמ    ל תעקש ע הל  ש יוע מהלך מקבילי, אולם  יוב ביצאנו לא רואים בח המלצה:
   .101תכנן המחוקק בתיקון  יום כפי ש 30רחבית להמהבקרה  

 -מסלולי רישוי 

מש ההקלות  ע מאריכות  בהליכי  לבט  הל)שמנותית  שואף  בהליך  (  128בתיקון    ל התכנון  שימוש  והעדר 
 המקוצר 

ההק את  לבטל  הזמן  זה  שאין  סבורים  נ  כל   לותאנו  לא  במאועשה  עוד  ת תיקון  מת  שלא  ורט פכניות  ות 
 .  ל דין פי כאפשרות להקים מבנים למ

  המלצה: 
רת שבאה רק  וצא הקמת מסלול של תכנית מקהקלות )שהוא למעשה הליך תכנוני( הוה אי לביטול  התנ   -

בתכניו פגמים  קרדינלמפורטות    ת לתקן  שינוי  לעשות  שנועדות  נקודתיות  מתכניות  ב)בשונה    מגרש( י 
   . מהיר()ו  היתר רגיל   ןיינת יורמוגבל בזמן ובהיקף, ולאח 
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כל    תר( להי)ו/או בבקרה על מורשים    בעבודות קטנות   שיעסוק  מקוצר הרישוי  בית את האקטייש לקדם    -
פי  כ  צי שנה )ולא ח  יום בלבד לכלל התהליך   45של    101בעו בתיקון  חות הזמנים שנקלו ב  עמדו  יעוד אלו  

   שיש היום(

 -עצמי רישוי

 . ההמלצה לא יושמה  ך א ל רישוי עצמי מסלו ות שלשר המליץ על אפ 2019דוח מ

מי קידו המלצה: עצמי.ם  רישוי  מסלול  של  מודל    די  לקדם  מבקשת  המבקש  פשוט  וישים  ההתאחדות 
רווי ברפורמות(.  ם  וורמה" בתח)ע"מ לא להוסיף עוד "רפ  ך הוצאת ההיתר לתהלי   להוסיף מסלול נוסף 

המשיך בדרך הקיימת ללא כל בעיה,  ל ,  יאפשר לכל מי שיחפוץ  , ההתאחדות  מודל המאוזן המוצע ע"י ה
פנות משאבים לאזרחים בין אם בתכנון עירוני או  ה יוכלו ל ת במחסור בכ"א,, הסובלווהרשויות המקומיות
   . ובחריבשירותים אחרים ש

 -הליךאות ב וסר ודח

העובדה שמידע   ללאור  או  כפוף  הו  על השטחכניות החלות  בתשינויים  מייצרות  חיות המרחביונהבעיקר  ת 
  גובש   2020סוף  )בכדומה  ו  תקפות גבלות לאור העדר בהירות, סתירות עם תכניות  ספת מתוכה למעשה  הל

מ להנחיות  חדש  במנהל התארחביות  נוהל  אושר  לא  זה  את    לחוק   128בתיקון    , כנון(ך  לעדכן  יש הצעה 
ז תי ההנחיות המרחביות אך   ועיקר  פיק מסאינו  ה  קון  לקבוע  אי שר הפנים  ש ר  ף "השינוי הוא סעי  מאחר 

מרחביות הנחיות  לעניין  וסייגים  תנאים  הזמבתקנות,  העבר  שמראה  וכפי  ל "  שלוקח  לן  תקנות  מנהל  עדכן 
 . ירבלתי סבסעיף קוד הבניה( הוא  ה  ניה )ראתכנון וב

דיאלוג  ות  ולאפשר בתהליך של  דיזאת, יש לאמץ את הגישה של הנחיות מרחביות תפקו   לאור  המלצה:
ו/או      פרשנות/חריגה מרחבי , בקשה ל  מגרש או עבודת  במידה וה  ומית מדיניות מקמהנחיות מרחביות 

   ת או המדיניותלא נלקחה בחשבון בעת הכנת ההנחיויה הבניה הרצו

 -סדרה א  סור בסמכויותחמ

  -ים ו תמריצא  סנקציות יהם באמצעות  עלקבוע נהלי עבודה או לאכוף  הל התכנון לא יכול ל ן שלמניי הדוח מצ
בנושא המל בדוח נכתב  צה  ל  ה  בהועדה  הרישוי  הליכי  יושמו א  -2018בחינת  לא  ההמלצות   ך 

  ד הפנים אשר יש כיום במשריושב    ניות בלבד, הוא יל, בעוד שמנהל התכנון הינו גוף מדיפי שכבר כתבנו לעכ
על השלטוןלו סמכו רחבות  וניהוליות  ארגוניות  ח  י,המקומ  יות  למנות  ועדות  לרבות אפשרות  מלווים,  שבים 

   אות ועוד.קרו 

את המלצה: לנצל  הסמכות    יש  משר מקור  הפניםשל  מד  "ועדה  לביטול  סמכויות  לצד  לצד  ,  וסמכת" 
חרים  ומשרדים אהתאם למודלים שהמשרד  ב  מענקים, תקציבים ייעודיים ועוד הקניית סמכויות נוספות,  

מערכות  טה מבאמצעות ניטור הדא  תקדםיש הוכחה למנהל תקין מ ר יודעים ליישם בנושאים אחרים כאש
   .הרישוי 
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 -ח "לסיכום הדו 

קיבמבקר המד מדגישים    חשיבות  את  לטוצינה  ההליכים  איור  שיפור  יוקר המחייה,  הורדת  הבניה  בת  כות 
  אך הליכי הרישוי,  המידות ב רבטוה  של פגיעהת תופעות  אצימות המע ות לא תקינות והקטנת החשיפה לתופע

הביקורת  במת האחרונכונת  השנים  רפה  ההמלצ  ות של  האחרונה  מאז  "   ד: ח במיוה  שנים  כשבע  בחלוף 
ף כדי למצוא פתרונות  הרישוי יפעלו במשות  ורבים בהליךמוצע כי כל הגורמים המע  101  חקיקתו של תיקון

 ". ברהעסיון תוך הפקת לקחים מני מושכל הרפורמה באופן  את  הוצגו כדי להמשיך ולקדם לסוגיות ש

ונ  101ותיקון    לרפורמהנקבעו  ו שלל המטרות ש"לצערנלהיות,    אמורהיה    הנכון  וםסיכה תוך  עלמו באבדו 
לזו הספ תהום הרגולציה" שהתוו" למסד  ה  בנ  תהליך הרואהקיימת, במקום  ר  וכלי לשיפתונים  בטכנולוגיה, 

 " חינת איכות.בחינת זמנים והן מב הן מ -דרמטי של המצב 

ים, אך ללא ההכשרות  ר פיננסי למכשירלצות, הכשרות הפכו למקומקוונים הפכו להמ   ים ככוני הבקרה והלימ
כ ותוך  לתפקיד  כניסה  )לפני  נדרשים  שהם  בזמן  ולא  דיגיטליות(הנכונות  מערכות  על  עבודה  בעיקר  ו  די 

ול , לבס ת להעביר סמכויות זדמנו המחוקק איבד את הה   ת בצע תיאום נכון בין הליכי הסדרס מנגנוני אכיפה 
 רה נאותה.  כויות למימושם בצו ז

דעת תנלעניות  קדימה  הדרך  באמצעות  ו,  רק  הרשויותהיה  של  העבודה  בתהליך  משמעותי  ושל    שינוי 
דה מקבילית, למידה  עבו   ייעו באיכות העבודה באמצעות דיגיטליים יסעל מנת שהכלים ה  ם הגורמים המאשרי

ואיתממ זמן  כשלי  של  שיתכותדת  הבדיקו,  בשלבי  פעולה  וצמצ  הבקרה ו  הפי  במקומות שאפשר.  וקיצור   ום 
ל  להגבי  לעצור  שנועדו   חוקתיים, ם  לאיטודימים  תק  ערנו עם מערכת חקיקה שבנויה על זה לא יתאפשר לצ כל  

ת בעידן  דמאה הקופי חוק מאמצע המללא גמישות מאחר והיא נבנתה על  ולאכוף, מערכת חקיקה שנבנתה  
 מחשבים עוד לא הומצאו.... ש

ש היציהגוף  לים,  האדריכ התאחדות   חוק ג  פי  על  ישראל  אדריכלי  את  מ,  ל  אדריכלי    החלקייצגת  של  הארי 
יה והמרכז, ולכן  רפרטי והאקדמי, צעירים וותיקים, מהפרית מהמגזר הציבורי, הפנציגו  וכוללתמדינת ישראל  

 . פותושותכותית מתוך אמון,  בטוחה ואייא רואה לקידום מערכת יעילה, המתוקף האחריות ש

 קידום השינוי המיוחל. מעותי בקחת חלק משנשמח ל 

 ם. ויפה שעה אחת קוד
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