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 (ז"לו)סדר יום •

 הזמנה•

 פרוטוקול•

 החלטות•

 הקלטה•

 תמליל•

 הקלדה•

 

 

 

 בעלי עניין•

 התכנוןחברי מוסד •

 נציגי שרים•

 בעלי דעה מייעצת•

 ר מוסד תכנון"יו•

 מזכיר מוסד תכנון•

 ש מוסד תכנון"יועמ•

 מהנדס הוועדה•

 מקליט•

 מתמלל•

 קלדן•

 מרכיבי ישיבת מוסד תכנון

א מקצועי "כ, אולם ישיבות ראוי ומתאים, (אתר אינטרנט)מערכות מחשוב : לוגיסטיקה

,  קשר עם ספקים חיצוניים, מערכת הקלטה, מקרן, שירותים, כיבוד, )!(נגישות, ומנהלי

 .מעקב על מינוי חברים ובעלי דעה

 'תכניות אב וכו, התייחסויות לוועדה מחוזית, בקשות, תכניות, היתרים: ישויות תכנוניות

 מ"קשר עם חברים ומ•

 קביעת סדרי יום•

 פנימיים/ דיונים פומביים •

 הצבעות והחלטות•

 הליכי אישור פרוטוקול•

הפקדות שמיעת , פרסומים•

 מתנגדים

 המידעהפניה לחוק חופש •

 פרסומים באינטרנט•

 דוח שנתי•

 

 

 שיטות עבודה תוצרי הישיבות בעלי תפקידים



(והזמנה)סדר יום   

 בחוק סעיף

 (ב.)44

 

 (ג.)ד44

 (ד.)ד44

 תמצית

 .ימים לפני הישיבה 7לפחות ישלח 

 .ר מוסד תכנון רשאי להורות על פחות מטעמים מיוחדים שירשמו"יו

 .לעיון יצורפו לסדר היום מסמכים הנדרשים לדיון או הודעה על העמדתם

 .באינטרנט של מוסד התכנון זמן סביר לפני הישיבה יפורסם

 :סוגיות

 ?מסמכים הנדרשים לדיון•

 ?זמן סביר•

 :תכנים בסדר היום
 שם מוסד התכנון•
 מקום הישיבה•
זמנים ורשימת  לוח •

 הנושאים
הפניה למסמכים  •

 הנדרשים לדיון
 
 

 :תכנים בהזמנה
 שם מוסד התכנון•
 מקום הישיבה•
 מידע לעניין נגישות לאולם•
מידע לעניין נגישות  •

 לתוצרים
 דרכי תקשורת•

 
 

 :לשיקול דעתכם
 תפקידי המוזמנים/ שמות •
 מטרות הדיון•
 הפניה להחלטות קודמות•
 כל מידע אחר•

 
 



 בסיס משותף למושגים

 :פרוטוקול

 .(ב.)ד48בסעיף  מסמך המתאר את הדיון ותכנים נוספים לפי הפירוט

 

 :(פרוטוקול החלטות)קובץ החלטות 

 .ותו לאמסמך המפרט את החלטת הוועדה במלואה 

 

 :הקלטה

 (.שנשמע בהקלטה)במהלך הישיבה של כל מה שנאמר ( אודיו)שמע  תעוד

 

 :תמליל

 .(עריכה מינימאלית)טקסטואלי המייצג את הנשמע בהקלטה  מסמך

 

 :הקלדה

 .לא מוסדר

 



אגף תפעול ובקרה, מינהל התכנון  

מי הוזמן 

?לדיון  

רשימת חברי 
?הוועדה  

 טלפונים

מה הוצע 

בהצעה  

?הנגדית  

מי נכח  

בעת 

?ההצבעה  

מתי הלך  

נציג  

?הציבור  

מי נכח  

?בהצבעה  

מתי  

הפסקת  

?אוכל  

מה הוחלט  

?בסוף  

 ?איזה מידע באיזה תוצר

מי הגיע  

 לדיון

מה  

?תפקידו  

כמה  

?כמה  

מהם המועדים 

 ?קובעים



 פרוטוקול

 בחוק סעיף

 (א.)ד48

 (ב.)ד48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1()ג.)ד48

 (2()ג.)ד48

 

 

 (ה.)ד48

 

 תמצית

 .ויוקלט פרוטוקול בכל ישיבת מוסד תכנון יירשם

  –בין השאר , ויצוינו בו את פרטי הדיון ישקף נאמנההפרוטוקול 
 מועד הישיבה ומקום קיומה(1)

 סדר היום ושינויים שנערכו בו(2)

,  הנוכחים ותפקידיהם( לרבות בעלי דעה מייעצת)שמות חברי מוסד התכנון (3)

 .הנעדרים ותפקידיהם

 .42קיומו של מניין חוקי לפי סעיף (4)

 .שנכחו בישיבה ותפקידיהם( כל הנוכחים האחרים)שמות מוזמנים (5)

 תמצית העמדות הפסקות בהקלטת הישיבה לצורך התייעצות, מהלך הדיון(6)

 .....פירוט המשתתפים בכל הצבעה, תוצאות הצבעות, החלטות(7)

 הודעות לפי חוק התכנון(8)

 ...(ואם לא מוכן אז)יובא לאישור כסעיף ראשון בסדר היום בישיבה הבאה 

 יום ממועד הישיבה 30 -יובא לאישור לא יאוחר מ-

 ....(מ שיוכלו לקרא ולאשר או"ע)יועבר לחברים פרק זמן סביר מראש -

 .לבקש תיקונים לפני שיאושר-

 .יהיה פתוח לעיון הציבור ללא תשלום-

 .יפורסם באתר האינטרנט-



 פרוטוקול

 :סוגיות

 (.תמצית מול העמקה)סוגים שונים של פרוטוקולים •

 "(.שיפור עמדות"הימנעות מ)כתיבת פרוטוקול הליך •

 .ר"יו, ש"יועמ, מהנדס, מזכיר: כתיבת פרוטוקול איכותי•

 (.ל"כנ) חברי הוועדה" תיקון פרוטוקול ובקשות הרחבה ע•

 ?תיקון פרוטוקול על ידי גורמי חוץ•

 (.לאחר שאושר)תיקון פרוטוקול בדיעבד •

 .חתימה על פרוטוקול•

 ?מתי. פרסום באינטרנט•

 בין פרוטוקול להחלטה•



 קובץ החלטות

 בחוק סעיף

 (א.)ה48

 (ב.)ה48

 (ג.)ה48

 (א.)ב48

 (ב.)ב48

 (ב.)ב48

 

 תמצית

 החלטות בתוקף מיום קבלתן

 מים 3החלטה באתר האינטרנט תוך  פרסום

 קובעים ימנו מיום פרסום החלטה זו מועדים

 רשום ישלחו למי שאינו חבר בדואר

 ל"או בדוא ישלחו לחברי מוסד תכנון ובעלי דעה בדואר

ביום העבודה   –ל "בדוא, ימים 3בתום  –בדואר רשום : יראו כשנתקבלו החלטות

 הבא

 :סוגיות

 דואר רשום•

 ביצועתיעוד •

 לאפשר לפעול לפי ההחלטה –תכלית החקיקה •

 כיצד מבצעים? האם אפשרי

 פרוטוקול החלטות



 הקלטה

 בחוק סעיף

 (א.)ד48

 

 (א.)ד48

 (ה.)ד48

 תמצית

ואולם חובת ההקלטה אינה חלה  )ויוקלט פרוטוקול  בכל ישיבת מוסד תכנון יירשם

 (על רשות רישוי

 התייעצות מטעמים שירשמו בפרוטוקול ר רשאי להפסיק את ההקלטה לצורך"היו

 לציבור לצורך האזנה ללא תשלום הקלטת ישיבה תהיה פתוחה

 :סוגיות

 .חשיבות נוכחות המקליט•

 .וגם הוא זמין להאזנה –מוקלט גם דיון פנימי , ככלל•

יש  -( ויש לרשום בפרוטוקול על הפסקת ההקלטה ונימוק לכך)מותר להפסיק הקלטה •

 .לחדש הקלטה לכל המאוחר בעת הצבעה או הקראת ההחלטה

 .הפסקת הקלטה בעת הפסקות•

 .ממוחשב תעוד•

 ?ומה ישמעו שם? כיצד. הקלטה תהיה פתוחה לצורך האזנה•



 תמליל

 בחוק סעיף

 (1()ד.)ד48

 

 (2()ד.)ד48

 

 תמצית

חבר מוסד תכנון ונציג בעל דעה מייעצת רשאי לקבל תמליל הקלטה לפי בקשה  

 .ר"מנומקת בכתב שיגיש ליו

רשאים לדרוש עריכת  ( מיעצתבעלי דעה  ושלושה נציגים)שליש מחברי מוסד תכנון 

 .תמליל

 :סוגיות

 .אבל היא נוחה. הכנת תמליל איננה חובה•

 ?מתי? מהו נימוק סביר לקבלת תמליל•

 ?מתי וכיצד הציבור יכול לעיין בתמליל, האם•

 .בעיות איכות עלולות להטעות.... פרסום באינטרנט כחלופה שקופה אך•

 .סייגים וקריאה מושכלת•

 .תיקון ועריכת תמליל•

 ?מה הוא לא כולל, מה כולל תמליל•



 דוגמאות

 תמליל פרוטוקול החלטות
  

                                                                                            12.8.14תמלול ישיבה מתארי  
1 

 

 

מדינת ישר ל 

משרד ה נים 

 

 תמליל
 

המוע ה ה ר ית לתכנו  ולבנייה 

 502ישיבה מס' 

 

 12/08/2014   ז' ב ב התשע"ד,,שלישית רי  הישיבה : יום 

 

 ירושלים 8מקום הישיבה:  כסניית בית ו  , ר  ה ס ה 

 

 

 

 מקלי : שני ור

 מתמללת: מ. שלו

 

 

 

 .מסמ  זה נער  על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם כלשהו במשרד הפנים 

   עובדי משרד הפנים אינם מורשים לערו , לתקן או להורות על מחיקת מקטעים מן המסמ  ואולם העברת מלל ממסמ

  מותרת.–זה לאחר 

  משרד הפנים וחברת התמלול עושים ככל יכולתם על מנת לייצר תמליל איכותי ובעל ער . עם זאת מודגש כי קריאה

 בתמליל צריכה להיעשות באופן מושכל תו  הבנה שיתכנו טעויות ו/או השמטות מסיבות אובייקטיביות שונות.

 

 

 

מועצה ארצית 

12.8.14 

 ם-מחוזית י

25.8.14 

             
 –                              

                    
 

 

 

 2014014מסמ  ה ל ות מישיבת מלי ת הוועדה המ וזית מס' 

 25.8.14יום שני , כ '  ב תשע"ד  שהתקיימה ב

 ב ולם הישיבות של הוועדה המ וזית 09:30בשעה 

 ( 1-2 מתכננת המחוז )סעיפים –יו"ר הוועדה גב' שירה תלמי 

 (3-6 הממונה על המחוז )סעיפים –יו"ר הוועדה גב' דלית זילבר 

 

    השתת ו:

נציג הארגונים הציבוריים שעניינם  - אברהם שקד 

 איכות הסביבה

 נציג רשומ"ק עיריית י-ם - יוסי דייטש 

 נציג המשרד להגנת הסביבה  - אבי בן צור 

 נציגת משרד הבריאות - טליה שוסברגר 

נציג משרד התיירות - ירון ארגז  

מ"מ נציג רשומ"ק - עיריית י-ם - יוחנן ויצמן  

נציגת רשות מקרקעי ישראל - עמליה אברמובי   

נציג משרד התחבורה - עומר ג'אבר  

נציג משרד הבטחון - איגור דודסון  

נציג רשומ"ק עיריית י-ם - עופר ברקובי   

    

    

    נכ ו:

 יועמ"ש הועדה - אתי רוזנבלום 

לשכת התכנון - חן פרנקל  

 מזכיר הוועדה - חיים יפרח 

לשכת התכנון - חגית זהבי  

 לשכת התכנון - עלא המאר 

החברה להגנת הטבע - דנה מרגליות  

 נציג מהנדס העיר, עיריית ירושלים - אמנון ארבל 

             
 –                              

                    
 

 

 

 2014014 רו וקול ה ל ות מישיבת מלי ת הוועדה המ וזית מס' 

 25.8.14יום שני , כ '  ב תשע"ד  שהתקיימה ב

 ב ולם הישיבות של הוועדה המ וזית 09:30בשעה 

 ( 1-2 מתכננת המחוז )סעיפים –יו"ר הוועדה גב' שירה תלמי 

 (3-6 הממונה על המחוז )סעיפים –יו"ר הוועדה גב' דלית זילבר 

 

    השתת ו:

נציג הארגונים הציבוריים שעניינם  - אברהם שקד 

 איכות הסביבה

 נציג רשומ"ק עיריית י-ם - יוסי דייטש 

 נציג המשרד להגנת הסביבה  - אבי בן צור 

 נציגת משרד הבריאות - טליה שוסברגר 

נציג משרד התיירות - ירון ארגז  

מ"מ נציג רשומ"ק - עיריית י-ם - יוחנן ויצמן  

נציגת רשות מקרקעי ישראל - עמליה אברמובי   

נציג משרד התחבורה - עומר ג'אבר  

נציג משרד הבטחון - איגור דודסון  

נציג רשומ"ק עיריית י-ם - עופר ברקובי   

    

    

    נכ ו:

 יועמ"ש הועדה - אתי רוזנבלום 

לשכת התכנון - חן פרנקל  

 מזכיר הוועדה - חיים יפרח 

לשכת התכנון - חגית זהבי  

 לשכת התכנון - עלא המאר 

החברה להגנת הטבע - דנה מרגליות  

 נציג מהנדס העיר, עיריית ירושלים - אמנון ארבל 

מחוזית ירושלים  
                                                                                         25.8.14תמלול ישיבה מתארי  

1 

 
 

מדינת ישר ל 

משרד ה נים    

 

תמליל 

 
הוועדה המ וזית לתכנו  ובנייה מ וז ירושלים 

 2014014ישיבה מס' 

 

 25/8/2014ת רי  הישיבה : יום רביעי, 

 

, ירושלים 1מקום הישיבה: שלומ יו  המלכה 

 

 

 

מקלי : 

מתמלל:  . קו לה 

 
 
 

 ."מסמ  זה נער  על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם כלשהו במשרד הפנים" 

  עובדי משרד הפנים אינם מורשים לערו , לתקן או להורות על מחיקת מקטעים מן המסמ  ואולם העברת מלל"

 ממסמ  זה לאחר – מותרת".

 קריאה כי מודגש זאת עם. ער  ובעל איכותי תמליל לייצר מנת על יכולתם ככל עושים התמלול וחברת הפנים משרד 

 .שונות אובייקטיביות מסיבות השמטות או/ו טעויות שיתכנו הבנה תו  מושכל באופן להיעשות צריכה בתמליל

 
 
 
 
 
 

X 
 1 מ.ש. – 13/8/2014                                                                                            מועצה ארצית

מדינת ישר ל 
 משרד ה נים

     מוסדות תכנו   ר יים
 
 
  לתכנו  ולבניהמוע ה  ר ית
 502מס' 

 
 12/08/2014   ז' ב ב התשע"ד,,שלישית רי  הישיבה : יום 

 
 

 ברי הוועדה: 
 הוועדה יו"ר ב' בינת שוור , 

  ב'   רת דו -י י 
  ב'   רת ברנד
,  כניו  ו ב'  רזה  'ר מ

 ב' רותי  רום, משרד ה קל ות 
 ב'  ורנה להמ , משרד הת בורה 
 ב'  ורית נבו , משרד הת בורה 

מר נת   ל נת , ס   ר ש עיריית תל  ביב 
מר דוד וינבר , משרד הברי ות 

מר שלמה  לימל ,    רווה 
 ב' עדנה  רדו, משרד הב  ו  

  ב'  י י רו ,  ר וני נשים
  סרמר רועי רבר, 
, הדור ה עיר קו י  ב' מוניקה 

מר  רז קמני  
 ב'  דווה  למו ,  י ה 

מר  בנר סעדו , משרד ר ש הממשלה 
"ש דמר  יל   ייכמ , מש

מר מ יר י  ק הלוי, ר ש העיר  ילת 
 , נ י   ר ו  ה   ליב מר  רי 

 מר הלל זוסמ , רשות ה בע וה נים
מר ניר  נ ר , רשות ה בע וה נים 

  , ה נת הסביבה   ב'  יריס 
 ב' דורית הוכנר, משרד התש"ל 
מר ער  ני  , נ י  משרד ה ו ר 

  ב'  ילנה ש ר 
  ב' לי ת  ליה

 ב' רונית מזר, מינהל התכנו  
 
 

מוזמנים: 
מר טל 
מר ערן 

 הימנעות מכפילויות

 עקביות במידע הנמסר

 עקביות בכלי המוסר את המידע

 

סוף -תוצרים   



 ר"יו

 ש"יועמ

 מקליט מזכיר

 מתמלל

/  רפרנט 
 מהנדס

 בעלי תפקידים

תוצרים  

איכותיים  

 -ומהר 
?כיצד  



 .פתח את הישיבה באופן רשמי ואמור את שם הוועדה והתאריך בקול רם1.

 .הודע על שינוי בסדר היום כך שישמע בהקלטה2.

 (.פנימי)ציין מעבר מדיון פומבי לדיון סגור 3.

 .באופן ברור סיום נושא אחד ומעבר לנושא אחרציין 4.

 (.ואפשר גם את מטרת הדיון)כל נושא ציין את שם הנושא בתחילת 5.

 .הורה על הפסקת הקלטה בזמני הביניים שבין שני נושאים6.

 (.גם אם אתה מכיר אותם)בקש מן הדוברים לומר את שמם ותפקידם לפרוטוקול 7.

 .מ שישמעו בהקלטה"בקש מהדוברים המרוחקים משולחן הוועדה להתקרב ע8.

שיחות בפלאפון רק מחוץ  , מנע שיחות שאינן קשורות, נהל דיון באולם שקט ככל הניתן9.

 .לאולם

 .מנע שיחות מקבילות על הנושא הנדון שכן הן עלולות לא לקבל ביטוי בתמליל10.

 .נעל את הישיבה באופן רשמי11.

ר"י היו"ניהול הישיבה ע  



י המזכיר"ע' אירוע'ניהול ה  

 .מעקב וטיפול במינויים. מכיר את בעלי התפקידים. התפקידיםמכיר את ההנחיות לכל בעלי 1.

היכרות עם  , פרסום חומרים באינטרנט ולחברים, הזמנות, לוגיסטיקה: נערך לישיבה מראש2.

 .הכנה ראשונית של התוצרים, התכניות

 :עובר עם המקליט על מהלך היום הצפוי .לפני הפתיחה' דק 30מוודא הגעת מקליט 3.

 .בעלי תפקידים, (תרשים אולם)סדרי ישיבה , סדר יום. מקום, תאריך, שם הישיבה-

 (ש"ר והיועמ"יחד עם היו)ופותר קשיים במהלך הישיבה מונע 5.

 (קוורום, נוכחות, החלטות)תוצרים איכותיים מוכוון -

 עצמםמזכיר לדוברים להציג -

 על תוצאות הצבעה בקול רםמודיע -

 .קבלת התוצרים ולפרסומם והפצתם/ אחראי להשלמת 6.

 .מיחשובמידע במערכות  ואיחזור תעודאחראי על 7.

 .אחראי על פרסומים של הוועדה לפי החוק8.



 ש"השאלות ליועמ –? כיצד, לא, כן

 .התפקידיםמכיר את ההנחיות לכל בעלי 1.

 .מכריע בשאלות ניגודי עניינים2.

 .ומינהלייםמייעץ לוועדה בנושאים משפטיים 3.

גוברת על עמדות משפטיות  -חד ערכיים מחייבת את הוועדה משפטייםעמדתו בנושאים 4.

 .אחרות

 .עוזר בכתיבת החלטה מתאימה, לפי הנדרש5.

 .מעיר על הפרוטוקול טרם פרסומו/ מתקן 6.



 מתמלל// מקליט 

   talre@moin.gov.il –פנו אלי לקבלת רשימת הנחיות 

mailto:talre@moin.gov.il


 !ישיבות הערכות

 ר"יו

 מזכיר ש"יועמ

/  מהנדס 
 רפרנט

תוצרים  

איכותיים  
 ומהר

 .בניית תבנית התוצרים מראש•

 .הכנת רשימות תפוצה, קביעת בעלי העניין•

 .עמדת הצוות המקצועי/ המלצת •

 .היכרות עם סוגיות משפטיות•

 .סוגיות להכרעה בדיון•

סוף -בעלי תפקידים   



 ח שנתי"דו

 בחוק סעיף

 (א.)ו48

 

 (ב.)ו48

 

 תמצית

,  היקף פעילותו, ח שנתי על פעולות מוסד התכנון"תכנון יגיש דו יושב ראש מוסד

 עמידה במועדים הקבועים בחוק

ח שנתי על מועדי הישיבות שקיימה  "מקומית יגיש ויפרסם דו יושב ראש ועדה

 .הוועדה והיקף נוכחות המשקיפים באותה וועדה

 מינהל התכנון יפרסם בקרוב הנחיות מדויקות לעניין תכני הדוחות ואופן מסירתם ופרסומם



 פרסום באינטרנט

 סעיף

 (ד.)ד44

 

 (ג.)ד48

 (ב.)ה48

 (1()ה.)ד48

 (2()ה.)ד48

 תמצית

באינטרנט של מוסד התכנון זמן סביר לפני   יפורסם

 .הישיבה

 ?באינטרנט יפורסמו עם סדר היום

 ימים מיום קבלת ההחלטה 3יפורסמו באינטרנט תוך 

 תהה פתוחה לציבור לצורך האזנה

 משתמע

 יפורסם באתר האינטרנט( שאושר) פרוטוקול

 מפרסמים מה

 סדר יום

 

 מסמכים הנדרשים לדיון

 החלטות

 הקלטה

 תמליל

 פרוטוקול

 סעיף

 (א.)א96

 

+ 

 

 (ב.)א96

 

 

 תמצית

יועמדו לעיון הציבור ממועד הגשתם  

 .למוסד תכנון

 .י המזכיר באתר האינטרנט"יפורסמו ע

 

 

 

 

 מפרסמים מה

 מסמכי תכניות

התכנית   י מגיש"כל מסמך אחר שהוגש ע

 לפי חוק

 ש"היועמ ד"חוו

 המהנדס ד"חוו

 נציגי השרים ד"חוו

 נציג בעל דעה מייעצת ד"חוו



 פרסום באינטרנט

 ניתן לביצוע זה

 :מתוך דף האינטרנט של המועצה הארצית



 פרסום באינטרנט

 ניתן לביצוע זה

 מינהל התכנון –האינטרנט של משרד הפנים  מתוך אתר

 פרסום באינטרנט



 תודה

 
talre@moin.gov.il 

mailto:talre@moin.gov.il


 (ז"לו)סדר יום •

 הזמנה•

 הקלטת ישיבה•

 תמליל ישיבה•

 הקלדה•

 החלטות•

 פרוטוקול•

 

 

 

 בעלי עניין•

 חברי מוסד התכנון•

 ר מוסד תכנון"יו•

 מזכיר מוסד תכנון•

 ש מוסד תכנון"יועמ•

 מהנדס הוועדה•

 מקליט•

 מתמלל•

 קלדן•

 מרכיבי ישיבת מוסד תכנון

, א מקצועי ומנהלי"כ, אולם ישיבות ראוי ומתאים, מערכות מחשוב: לוגיסטיקה

מעקב על  , קשר עם ספקים חיצוניים, מערכת הקלטה, מקרן, שירותים, כיבוד, )!(נגישות

 .מינוי חברים ובעלי דעה

 'תכניות אב וכו, התייחסויות לוועדה מחוזית, בקשות, תכניות, היתרים: ישויות תכנוניות

 מ"קשר עם חברים ומ•

 קביעת סדרי יום•

 פנימיים/ דיונים פומביים •

 הצבעות והחלטות•

 הליכי אישור פרוטוקול•

הפקדות שמיעת , פרסומים•

 מתנגדים

 המידעהפניה לחוק חופש •

 דוח שנתי•

 פרסומים באינטרנט•

 

 

 שיטות עבודה תוצרי הישיבות בעלי תפקידים


