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דבר השר
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,  אמיתישנים חוללנו שינוי 49בפעם הראשונה לאחר "

זהו שינוי  . שינוי תפיסתי בחוק התכנון וההבניה בישראל

על ידי מתן דרגות חופש לאזרח  , שפועל למען האזרח

הרפורמה מסדרת ומשנה את פני  . לפעול בקניינו הפרטי

,  מערכת התכנון ממערכת ריכוזית למערכת יעילה

".דמוקרטית ואפקטיבית יותר
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!!!עכשיו זה קורה

רפורמת הפרגולות 
...כולם מדברים על זה



?למה צריך רפורמה

פערים באיכות בניה 1

סרבול ובירוקרטיה 2

מציאות משתנה 3



?למה צריך רפורמה

ורסאיאסון–24.5.2001

התמוטטה  אולם השמחות ורסאי בירושלים רצפת 

.  חתונהבמהלך 

.אנשים380-כנפצעו , אנשים23נהרגו 

לענייןממלכתיתחקירהועדת-זיילרועדתהוקמה

.הציבוראתהמשמשיםומקומותמבניםבטיחות

:ח הועדה"מתוך דו

ניצבנו  ... גדושה מאודהליקויים והפגמיםהמכילה את ' התרעלהכוס '"
...שיש היום בשדה הבנייהאי הסדרהמומים מול עוצמת 

..."ענף הבנייה על כל מערכותיו חייב לעבור מהפך

פערים באיכות בניה 1

nrgפי אתר -אי: צילום



?למה צריך רפורמה

להלן תיאור המסלול לאישור תכנית  

:והוצאת היתר בניה על פי החוק הקיים

פערים באיכות בניה 1

סרבול ובירוקרטיה 2



מגיש התכנית

עריכת התכנית

תכנית



הוועדה המקומיתמגיש התכנית
ויחידת הנדסה מקומית

בדיקת תנאי סף

הוועדה המחוזית
ולשכת התכנון המחוזית

דיון בתכנית תיקונים
בוועדת משנה

בדיקת תנאי סף

דיון בתכנית 

בוועדת משנה

עריכת התכנית

תיקונים

תיקונים

דיון בתכנית 
במליאה

דיון בתכנית 

במליאה

והחלטה להפקיד

תכנית



הוועדה המקומיתמגיש התכנית
ויחידת הנדסה מקומית

הוועדה המחוזית
ולשכת התכנון המחוזית

בדיקת תנאי סף

דיון בתכנית תיקונים
בוועדת משנה

בדיקת תנאי סף

דיון בתכנית 

בוועדת משנה

עריכת התכנית

תיקונים

תיקונים

דיון בתכנית 
במליאה

דיון בתכנית 

במליאה

והחלטה להפקיד

תכנית



הוועדה המקומית
ויחידת הנדסה מקומית

הוועדה המחוזית
ולשכת התכנון המחוזית

הפקדת התכנית לעיון הציבור

דיון בתכנית 

במליאה

והחלטה להפקיד

תכנית



המועצה הארצית
ומינהל התכנון

הוועדה המקומית
ויחידת הנדסה מקומית

הוועדה המחוזית
ולשכת התכנון המחוזית

דיון בתכנית 

במליאה

והחלטה להפקיד

הפקדת התכנית לעיון הציבור

תכנית



המועצה הארצית
ומינהל התכנון

הוועדה המקומית
ויחידת הנדסה מקומית

הוועדה המחוזית
ולשכת התכנון המחוזית

דיון בתכנית

במליאה

והחלטה להפקיד

109בדיקה לפי הפקדת התכנית לעיון הציבור

דיון בהתנגדויות
דיון בהתנגדויות

ועדת משנה

דיון בוועדת משנה

דיון במועצה

דיון בהתנגדויות

במליאה

תכנית



המועצה הארצית
ומינהל התכנון

הוועדה המקומית
ויחידת הנדסה מקומית

הוועדה המחוזית
ולשכת התכנון המחוזית

דיון בתכנית

במליאה

והחלטה להפקיד

109בדיקה לפי הפקדת התכנית לעיון הציבור

דיון בהתנגדויות
דיון בהתנגדויות

ועדת משנה

דיון בוועדת משנה

דיון במועצה

דיון בהתנגדויות

במליאה

תכנית



המועצה הארציתמגיש התכנית
ומינהל התכנון

הוועדה המקומית
ויחידת הנדסה מקומית

...שנים3-4כעבור 

הוועדה המחוזית
ולשכת התכנון המחוזית

ערר
תיקונים

דיון בהתנגדויות

במליאה

תכנית



?למה צריך רפורמה

פערים באיכות בניה 1

סרבול ובירוקרטיה 2

מציאות משתנה 3



?למה צריך רפורמה

מציאות משתנה 3



?למה צריך רפורמה

נדרש  

!שינוי

פערים באיכות בניה 1

סרבול ובירוקרטיה 2

מציאות משתנה 3



101מטרות תיקון 

תהליכי  

תכנון

קיצור 

וייעול

תהליכי  

רישוי

קיצור 

וייעול

שיפור השירות לאזרח
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הגדלת היצע הדיור



?!
?מה



הבשורה החדשה-עיקרי התיקון  

בכנסת בקריאה שניה ושלישית תיקון  עבר 18.3.2014בתאריך 

.לחוק התכנון והבניה101

:עיקרי התיקון

תהליכי רישוי ביזור סמכויות

דיור בר השגה התנהלות ועדה
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ביזור סמכויות

23

המועצה הארצית  

לתכנון ולבניה

ומינהל התכנון

הוועדות המחוזיות  

לתכנון ולבניה

ולשכות התכנון

הוועדות המקומיות  

לתכנון ולבניה

ויחידות ההנדסה  

רג
ד
מ

סמכויות תכנון



ביזור סמכויות

:תוספת סמכויות לוועדה מקומית בהתאם לרמתה המקצועית

מקומית רגילה  

(סמכויות20כ "סה)סמכויות חדשות 8תוספת 

(  מוסמכת)מקומית עצמאית 

(סמכויות32כ "סה)סמכויות 12תוספת 

מקומית עצמאית מיוחדת  

(סמכויות34כ "סה)סמכויות 2תוספת 

מקומית עם תכנית מתאר כוללנית 

מלוא הסמכויות בהתאם לתוכנית המתאר הכוללנית

24



תהליכי רישוי

1.1.2016רוב השינויים ברישוי ייכנסו לתוקף ב 

מסלולי רישוי קצובים

הקמת מכוני בקרה

הנגשה וייעול תהליכים



–תהליכי רישוי 
מסלולי רישוי קצובים בזמן

ימים0–פטור 

1
יום45–רישוי מקוצר 

2
יום90–רישוי מלא 

3

:לדוגמה

 ר"מ6עד מחסן

 ר"מ50פרגולה עד

סוככים, גגונים

 מ1.5בגובה גדר'

מזגן, שער

 יום120מבנה זמני עד

התאמות נגישות

כל שאר ההיתרים

:לדוגמה

תוספות בניה

ר  "מ25עד 

  גגותבניה על

 מרפסתהוספת

 מרפסתסגירת

 מעליתהוספת

פרגולה מבטון

ללא התערבות

רשות הרישוי
החלטהבהעדר 

אוטומטירישוי 

בהעדר החלטה

ניתן לערור



–תהליכי רישוי 
וייעול תהליכיםהנגשה 

הגשה מקוונת•

חובת מתן מידע מחייב ומקוון•

מרחבית קצובה בזמן ברשות הרישויבדיקה •

בדיקת תכן קצובה בזמן על ידי מכון בקרה•

במכון בקרהמורשים אישור בקרים •

טכנית/בקרת ביצוע מרחבית ומקצועית•

תחילת עבודות ותעודת גמר, היתר: צמצום אישורים•



התנהלות ועדה

הוספת נציגים בעלי דעה •

נציגי השר–מייעצת 

חוות דעת מקצועית של  •

מהנדס הועדה

בקרה תכנונית של המחוז •

(109סעיף )

הקמת יחידת בקרה של •

משרד הפנים

סנקציות  •

בסמכות ועדה תכנית •

חודשים12–מקומית 

חודשים8–תכנית מצומצמת •

תכנית בסמכות ועדה •

חודשים18–מחוזית 

מועצה בסמכות תכנית •

חודשים12–ארצית 

חשיפת התכנית באינטרנט  •

ברגע שהוגשה

זכות עיון במסמכי מוסד  •

תכנון וחובת פרסומם 

באינטרנט

פרסום חוות דעת מהנדס  •

הוועדה

פרסום סדר יום שבוע •

לפחות לפני הדיון

פרסום החלטות מוסד תכנון  •

ימים מקבלתן3תוך 

מנגנוני בקרההקצבת זמניםשקיפות ושיתוף הציבור



דיור בהישג יד

:מסלולי דיור בהישג יד

דירות קטנות

1

השכרה לטווח ארוך

2

השכרה במחיר מופחת

3

7יחידות דיור וצפיפות מעל 100תכנית מעל 

.דירות קטנות20%לכלול ( ?)יחידות לדונם חייבת 

ללא   , שנים לפחות10-השכרה במחיר השוק ל

.קיימים תמריצים בחוק לעידוד יזמים. מנגנון זכאות

.מדינה בלבדפ מנגנון זכאות כרגע בקרקעות"ע

.המדינה מחויבת ליעדי שיווק



?איך



תפקידים חדשים

תיקנון כוח אדם

תהליך תיקנון כוח אדם

הערכת היקף כוח אדם נדרש לביצוע 1.

.משימות

יצירת מודל בהתאם לאופי הועדה 2.

וגודלה

החלטה על כמות כוח אדם שיש  3.

להוסיף לכל ועדה

החלטה על היקף העזרה הכלכלית  4.

3-העזרה תהיה ל. הניתנת לכל ועדה

.  שנים וכרוכה בתנאים שונים

היערכות ארגונית



תפקידים חדשים

תיקנון כוח אדם

היערכות ארגונית

מידען

משקיפים

אדריכל  

הוועדה

מזכיר 

הוועדה

i



הוא חוק בחיים  ואלה המתבוננים רק  שינוי"

"יחמיצו בוודאי את העתיד–לעבר או להווה 

קנדי. ון פ'ג

?מה נדרש מאתנו



מפתחות ההצלחה

.השינויים הטכניים בחוק יהפכו לרפורמה רק אם נאמץ גם תפיסה חדשה

למידה מתמדת

שיתוף פעולה

גמישות

יצירת הוודאות !



סיכום

101תיקון 

?למה ?מה?? ?איך!

..."משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו"



!בהצלחה


