


שימושים חורגים ממגורים

למילוי על ידי ועדות מקומית במחוזות ת"א, המרכז וחיפה בלבד

בהתאם להוראות החוק, הדיווחים בגליון זה מועברים לשר האוצר ולוועדת הפנים של הכנסת. 

לתכנון ובניה קריותהוועדה המקומית:

אם המידע אינו קיים במערכת ניהול הוועדה יש להזין את המספר מינוס אחת (1-)

נכון לתאריך 31/12/2019א.

היתרי שימוש חורג ביחידות דיור היו בתוקף4

במהלך 6 החודשים 31/12/2019 - 1/7/2019ב.

היתרי שימוש חורג ביחידות דיור0פקעו (ללא חידוש)1)

היתרי שימוש חורג ביחידות דיור0חודשו2)

היתרי שימוש חורג ביחידות דיור חודשו תוך שנה ממועד פקיעתם0מבין ההיתרים בסעיף 2, 3)

בהתאם לסעיף 151א. (ד) בחוק התכנון והבנייה

רק היתרים שחודשו אחרי 16/7/2018, מועד כניסתו לתוקף של התיקון האחרון לחוק

פעולות אכיפה שנקטה הרשות במהלך התקופה לאכיפת הוראת השעה  שנקבעה בסעיף 151א:4)

הנתונים הרשומים לעיל לא כוללים קומת קרקע. שמוש חורג בקומה א' בלבד.

גליון זה מתייחס לשימושים חורגים ביחידות דיור למגורים, לא כולל קומת קרקע, כהגדרתם בסעיף 151א לחוק התכנון והבנייה 

(כולל התיקון מיולי 2018).

הגליון מיועד לוועדות מקומיות במחוזות המרכז, תל-אביב וחיפה בלבד.



העמוד הבא

הועדה לתכנון ובניה קריותדוח לשר האוצר על פעילות הוועדה המקומית

קובץ זה מהווה דוח עיתי לשר האוצר ולאגף בקרת ועדות על פעילות הוועדה המקומית. 

הדוח כולל את שני הגליונות הבאים, המסכמים את המחצית השנייה של שנת 2019:

1. היתרים

2. רישוי וביצוע

פורמט הדיווח זהה לדיווח שהועבר עבור תקופת הדיווח הקודמת, למעט: 

עמודה מבוטלת - תאריך קליטת הבקשה להיתר במערכת ניהול הוועדה

עמודות חדשות:  תאריך הגשה ראשונה לפני בדיקת תנאים מוקדמים, תאריך עמידה בתנאים מוקדמים

ועדות מקומיות במחוזות ת"א, חיפה והמרכז נדרשים למלא בנוסף גם את נספח השימושים החורגים (רצ"ב בקובץ נפרד).

report2bakara@iplan.gov.ilשאלות והבהרות בנושא יש להפנות ל- 

העמוד הבא



העמוד הבאהעמוד הקודם

היתרים שהונפקו במהלך יולי - דצמבר 2019א
יש לפרט את רשימת ההיתרים שהונפקו בין התאריך 1.7.2019 לתאריך 31.12.2019.

אין לכלול היתרים שלא הונפקו, או היתרים שהונפקו שלא במהלך 6 החודשים הללו.

יש לכלול את כל ההיתרים שהונפקו בוועדה המקומית/ברשות הרישוי בין אם הופקו באמצעות רישוי זמין ובין אם לאו.

אם עולה צורך בהבהרות נוספות, ניתן לפנות לרפרנטי הרישוי של מינהל התכנון בוועדה המקומית או לאגף בקרת ועדות מקומיות.

תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר 

את ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

הסופית, ללא תאריכי 

החלטות ביניים.

תאריך עמידה 

בתנאים 

מוקדמים

עמודה חדשה

לא היתה בדוח 

הקודם

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

עמודה חדשה

לא היתה בדוח 

הקודם

מס' יחידות הדיור 

החדשות בהיתר

 

כלומר תוספת ליח"ד 

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם 

ההיתר כולל 

הקלות

האם 

ההיתר כולל 

שימוש חורג

האם ההיתר 

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם 

לתקנות התכנון 

והבנייה (הליך 

רישוי בדרך 

מקוצרת), 

תשע"ז - 2017

אין הכוונה 

לתקנות התכנון 

והבניה (היתר 

לעבודה 

מצומצמת), 

תשס"ג-2003
יש להזין מספר

לאלאלא2015092407/11/201906/10/201916/03/2015

לאלאלא2016012508/08/201924/07/201906/01/2016

לאלאלא201725853356140626-218/07/201927/07/201727/07/2017

לאלאכן201727874557155951-216/12/201907/01/201813/08/2017

לאלאכן201728164576131253-128/10/201903/06/201821/05/201806/05/2018

לאלאלא20172882248783912-407/07/201922/08/201715/08/2017

לאלאכן201730536712310622-105/08/201907/01/201806/09/201721

לאלאכן2017342701/08/201906/03/201819/10/20176

לאלאכן201736332355754374-107/11/201913/11/201808/11/2017

לאלאלא2017365729/07/201925/06/201825/12/2017

לאכןכן201739161523666129-123/07/201915/04/201806/12/2017

לאלאכן2018019207/07/201915/04/201819/03/201819/03/201812

מס' היתר ברישוי זמין 

(אם קיים)

מס' היתר במערכת 

ניהול הוועדה

יש להשיב כן/לא בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי, לדוגמה: 01/10/2019



תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר 

את ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

הסופית, ללא תאריכי 

החלטות ביניים.

תאריך עמידה 

בתנאים 

מוקדמים

עמודה חדשה

לא היתה בדוח 

הקודם

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

עמודה חדשה

לא היתה בדוח 

הקודם

מס' יחידות הדיור 

החדשות בהיתר

 

כלומר תוספת ליח"ד 

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם 

ההיתר כולל 

הקלות

האם 

ההיתר כולל 

שימוש חורג

האם ההיתר 

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם 

לתקנות התכנון 

והבנייה (הליך 

רישוי בדרך 

מקוצרת), 

תשע"ז - 2017

אין הכוונה 

לתקנות התכנון 

והבניה (היתר 

לעבודה 

מצומצמת), 

תשס"ג-2003
יש להזין מספר

מס' היתר ברישוי זמין 

(אם קיים)

מס' היתר במערכת 

ניהול הוועדה

יש להשיב כן/לא בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי, לדוגמה: 01/10/2019

לאלאכן201802049329252497-326/09/201920/11/201814/03/201808/03/20183

לאלאלא201803582073886143-127/11/201901/05/201829/01/2018

לאלאלא201804335246114422-428/10/201904/02/201804/02/2018

לאלאלא201804612107020315-430/07/201906/02/201806/02/2018

לאלאכן2018061416/07/201910/07/201824/04/201819/02/201816

לאלאכן2018069207/07/201905/08/201828/06/201825/02/201813

לאלאלא20180964118961208006/11/201922/04/201820/03/2018

לאלאכן2018106820/08/201910/07/201809/05/201811/04/201812

לאלאכן201811096393929842-213/11/201915/01/201915/04/20181

לאלאלא20181121922864051528/10/201917/07/201926/05/201905/03/2019

לאלאכן20181132973372392-128/10/201913/11/201816/04/2018

לאלאלא201813157083530903-215/08/201901/05/201802/05/2018

לאלאכן20181688785010239529/12/201905/03/201919/12/201803/10/2018

לאלאלא201817182457402741-111/08/201927/01/201912/12/201810/12/2018

לאלאכן20181963423116873816/09/201915/01/201903/12/201807/10/2018

לאלאכן20181964115704376612/09/201915/01/201903/12/201807/10/2018

לאלאכן201819751468157743-122/08/201911/12/201808/10/201828/08/20183

לאלאכן201820388475554057-104/08/201911/12/201831/07/201822/07/201815

לאכןכן201820457920035316-123/07/201915/01/2019

לאלאכן2018220113751062925/12/201923/08/201826/08/201823/08/2018167

לאלאלא201823069985659697-128/07/201911/12/201829/10/201816/10/2018



תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר 

את ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

הסופית, ללא תאריכי 

החלטות ביניים.

תאריך עמידה 

בתנאים 

מוקדמים

עמודה חדשה

לא היתה בדוח 

הקודם

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

עמודה חדשה

לא היתה בדוח 

הקודם

מס' יחידות הדיור 

החדשות בהיתר

 

כלומר תוספת ליח"ד 

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם 

ההיתר כולל 

הקלות

האם 

ההיתר כולל 

שימוש חורג

האם ההיתר 

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם 

לתקנות התכנון 

והבנייה (הליך 

רישוי בדרך 

מקוצרת), 

תשע"ז - 2017

אין הכוונה 

לתקנות התכנון 

והבניה (היתר 

לעבודה 

מצומצמת), 

תשס"ג-2003
יש להזין מספר

מס' היתר ברישוי זמין 

(אם קיים)

מס' היתר במערכת 

ניהול הוועדה

יש להשיב כן/לא בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי, לדוגמה: 01/10/2019

לאלאלא2018234222/10/201931/07/201826/07/2018

לאלאכן201823437747275933-131/07/201911/12/201830/07/201811

לאלאכן20182352747698747425/12/201923/08/201826/08/201823/08/2018167

לאלאכן20182572658788231412/12/201903/10/201820/09/201816/09/2018262

לאלאלא2018259911/07/201921/08/201821/08/2018

לאלאלא20182632939115012516/12/201925/06/201908/05/201917/04/2019

לאלאכן20182784263146624616/12/201914/04/201903/01/2019

לאלאכן201827867727812082-128/07/201919/05/201906/09/20181

לאלאכן201829156958110172-125/08/201919/05/201907/03/201918/12/20182

לאלאלא201829241454559040-115/08/201911/12/201801/11/201807/10/2018

לאלאלא201829578636548484-123/07/201911/12/201811/10/201802/10/2018

לאלאלא20183033509915796519/09/201913/11/201812/11/201812/11/2018

לאלאלא20183086240561569111/08/201901/04/201914/02/201913/02/2019

לאלאכן201830927917866862-125/08/201915/01/201921/10/201816

לאלאלא2018311611/07/201924/10/201823/10/2018

לאלאלא201832414332584786-111/08/201926/02/201905/02/201931/01/201912

לאלאכן201832502399236797-124/09/201905/03/201919/02/201916/12/201810

לאלאכן20183402689214057925/12/201919/05/201902/04/2019164

לאלאכן20183549207286291326/08/201914/07/201907/01/2019

לאלאכן20183565215546449911/07/201905/03/201911/12/2018

לאלאלא201836117541390457-122/12/201920/02/201902/01/201905/12/2018



תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר 

את ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

הסופית, ללא תאריכי 

החלטות ביניים.

תאריך עמידה 

בתנאים 

מוקדמים

עמודה חדשה
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ראשונה לפני 
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לא היתה בדוח 
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מס' יחידות הדיור 

החדשות בהיתר

 

כלומר תוספת ליח"ד 

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם 

ההיתר כולל 

הקלות

האם 

ההיתר כולל 

שימוש חורג

האם ההיתר 

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם 

לתקנות התכנון 

והבנייה (הליך 

רישוי בדרך 

מקוצרת), 

תשע"ז - 2017

אין הכוונה 

לתקנות התכנון 

והבניה (היתר 

לעבודה 

מצומצמת), 

תשס"ג-2003
יש להזין מספר

מס' היתר ברישוי זמין 

(אם קיים)

מס' היתר במערכת 

ניהול הוועדה

יש להשיב כן/לא בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי, לדוגמה: 01/10/2019

לאלאלא2018366712/11/201911/12/201810/12/2018

לאלאלא20183729559300415501/08/201920/02/201908/01/201908/01/201912

לאלאלא201837742267066185-130/12/201923/10/201905/07/201919/12/2018

לאלאלא201837751952746330-129/12/201923/10/201902/07/201919/12/2018

לאלאלא201837783490929675-116/12/201923/10/201902/07/201919/12/2018

לאלאלא2018386611/07/201927/01/201927/12/2018

לאלאכן20190004211484040725/12/201919/05/201924/03/2019171

לאלאכן201901836123878200-114/07/201905/03/201917/01/20195

לאלאלא201902016245474543-123/07/201906/03/201907/02/201920/01/2019

לאלאכן20190241560572916-124/11/201919/05/201904/02/201916/01/201915

לאלאלא201903212931533088-106/10/201901/04/201926/02/201929/01/2019

לאלאלא20190412802072259106/11/201919/06/201912/05/201912/05/2019

לאלאלא20190464413030420918/07/201907/05/201913/03/201913/03/2019

לאלאלא201904742521269483-107/07/201914/04/201907/02/2019

לאלאלא20190480227884777-124/10/201921/05/201920/05/201919/05/2019

לאלאלא20190492134307841701/09/201925/06/201915/05/201907/03/2019

לאלאלא20190545866878442325/08/201910/04/201906/03/201927/02/2019

לאלאלא201905929296530338-128/10/201907/05/201912/03/201920/02/2019

לאלאכן20190608572672532109/07/201919/05/201918/03/201905/03/2019

לאלאכן20190610377987164114/11/201919/05/201929/03/201905/03/2019

לאכןכן20190642397673362516/09/201919/05/201907/03/201913/02/2019



תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר 

את ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 
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כלומר תוספת ליח"ד 
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האם 

ההיתר כולל 

הקלות
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מקוצר
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לתקנות התכנון 
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רישוי בדרך 

מקוצרת), 

תשע"ז - 2017

אין הכוונה 

לתקנות התכנון 

והבניה (היתר 

לעבודה 

מצומצמת), 

תשס"ג-2003
יש להזין מספר

מס' היתר ברישוי זמין 

(אם קיים)

מס' היתר במערכת 

ניהול הוועדה

יש להשיב כן/לא בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי, לדוגמה: 01/10/2019

לאלאכן20190662670820223204/12/201914/04/201924/03/201919/02/201930

לאלאכן20190699732288050829/08/201914/07/201930/05/201920/03/2019

לאלאלא2019070896236761423/07/201910/04/201917/03/201914/03/2019

לאלאכן20190712328420851025/11/201916/06/201904/06/201901/04/2019

לאלאלא20190730595606536018/07/201904/06/201915/04/2019

לאלאלא20190765480143277-125/08/201904/06/201912/04/201907/03/2019

לאלאכן2019088629/07/201919/05/201918/03/2019

לאלאלא201909352744193901-203/07/201917/04/201908/04/201925/03/2019

לאלאלא201909711340881608-126/08/201917/07/201920/06/201928/03/2019

לאלאכן20191013843928446716/09/201914/07/201912/06/201902/04/2019

לאלאלא201911572416353654-130/07/201919/06/201913/05/201916/04/2019

לאלאלא201911681611140377-113/08/201907/05/201917/04/201917/04/2019

לאלאלא201911894410990622/08/201909/07/201931/05/201926/05/2019

לאלאלא20191220746785441223/07/201919/06/201915/05/201915/05/2019

לאלאלא20191222487340929621/11/201924/07/201926/06/201912/06/2019

לאלאכן20191233549902232408/07/201916/06/201912/05/201917/04/20191

לאלאלא2019124017108398409/07/201909/07/201908/07/201904/07/2019

לאלאלא20191285725929645124/07/201904/06/201921/05/201906/05/2019

לאלאלא20191286862546078112/08/201904/06/201921/05/201906/05/2019

לאלאלא201913136547586677-116/09/201917/07/201912/06/201908/05/2019

לאלאלא20191408841342503316/09/201917/07/201903/07/201916/05/2019



תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר 

את ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

הסופית, ללא תאריכי 

החלטות ביניים.

תאריך עמידה 

בתנאים 

מוקדמים

עמודה חדשה

לא היתה בדוח 

הקודם

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

עמודה חדשה

לא היתה בדוח 

הקודם

מס' יחידות הדיור 

החדשות בהיתר

 

כלומר תוספת ליח"ד 

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם 

ההיתר כולל 

הקלות

האם 

ההיתר כולל 

שימוש חורג

האם ההיתר 

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם 

לתקנות התכנון 

והבנייה (הליך 

רישוי בדרך 

מקוצרת), 

תשע"ז - 2017

אין הכוונה 

לתקנות התכנון 

והבניה (היתר 

לעבודה 

מצומצמת), 

תשס"ג-2003
יש להזין מספר

מס' היתר ברישוי זמין 

(אם קיים)

מס' היתר במערכת 

ניהול הוועדה

יש להשיב כן/לא בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי, לדוגמה: 01/10/2019

לאלאלא201914567096111264-218/08/201925/06/201922/05/201922/05/2019

לאלאלא201915059920977708-111/12/201923/10/201909/09/201923/05/2019

לאלאלא201916297635321308-124/10/201924/07/201923/07/201903/06/2019

לאלאכן201916311101178822-102/12/201901/09/201903/06/2019

לאלאלא20191636880696272228/10/201931/07/201908/07/201903/06/2019

לאלאלא20191641541700052816/12/201925/09/201905/08/201923/07/2019

לאלאלא20191648172190276412/11/201918/09/201912/07/201901/07/2019

לאלאכן20191684462871275413/11/201914/07/201901/07/201913/06/201998

לאלאלא20191704899241396004/11/201918/09/201905/08/201922/07/2019

לאלאלא201917606761473294-106/10/201914/08/201915/07/201913/06/2019

לאלאלא201917612358428197-106/10/201914/08/201915/07/201913/06/2019

לאלאלא201918784072395767-120/11/201918/09/201921/07/201925/06/2019

לאלאכן20191928640516264128/10/201901/09/201925/07/201901/07/2019

לאלאלא201919397792990317-118/12/201925/09/201902/09/201918/08/2019

לאלאלא201920043030950998-116/12/201923/10/201905/09/201907/07/2019

לאלאלא2019203913/08/201909/07/201910/07/2019

לאלאלא201920446733529541-114/08/201924/07/201923/07/201910/07/2019

לאלאלא20192101753754976224/12/201911/12/201917/11/201905/11/2019

לאלאלא20192208346526493422/12/201914/08/201905/08/201913

לאלאלא20192295332333750720/08/201931/07/201904/08/201931/07/2019

לאלאלא20192365332552993822/10/201918/09/201904/08/2019



תאריך החלטת תאריך הנפקת ההיתר

הוועדה לאשר 

את ההיתר
 

רק תאריך ההחלטה 

הסופית, ללא תאריכי 

החלטות ביניים.

תאריך עמידה 

בתנאים 

מוקדמים

עמודה חדשה

לא היתה בדוח 

הקודם

תאריך הגשה 

ראשונה לפני 

בדיקת תנאים 

מוקדמים

עמודה חדשה

לא היתה בדוח 

הקודם

מס' יחידות הדיור 

החדשות בהיתר

 

כלומר תוספת ליח"ד 

המאושרות בהיתרים 

קודמים

האם 

ההיתר כולל 

הקלות

האם 

ההיתר כולל 

שימוש חורג

האם ההיתר 

הוא ברישוי 

מקוצר

בהתאם 

לתקנות התכנון 

והבנייה (הליך 

רישוי בדרך 

מקוצרת), 

תשע"ז - 2017

אין הכוונה 

לתקנות התכנון 

והבניה (היתר 

לעבודה 

מצומצמת), 

תשס"ג-2003
יש להזין מספר

מס' היתר ברישוי זמין 

(אם קיים)

מס' היתר במערכת 

ניהול הוועדה

יש להשיב כן/לא בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי, לדוגמה: 01/10/2019

לאלאלא20192369843826895218/11/201906/11/201911/08/201907/08/2019

לאלאלא20192489697959104031/12/201918/09/201902/09/201927/08/201938

לאלאלא2019251808/12/201923/10/201915/08/2019

לאלאלא201925746342796884-106/10/201918/09/201910/09/201921/08/2019

לאלאלא2019281223/09/201918/09/201918/09/2019

לאלאלא2019286431642061117/11/201923/10/201906/10/201924/09/2019

לאלאלא2019309303/11/201923/10/201928/10/2019

לאלאלא2019325121/11/201906/11/201910/11/2019

לאלאלא2019325221/11/201906/11/201910/11/2019

לאלאלא201934337772284431-111/12/201927/11/201926/11/201926/11/2019



העמוד הקודם

בכל השדות בעמוד זה יש להזין מספרים שלמים בלבדב

במקרים בהם הנתון לא קיים במערכות הוועדה, יש למלא מינוס 1 (1-)

במחצית השנייה של שנת 2019 
(1/7/2019 - 31/12/2019)

בקשות להיתר                      228הוגשוא.

כלל הבקשות שהוגשו במהלך התקופה (בין אם הונפק עבורן היתר ובין אם לאו)

בקשות להקלות לפי חוק פיצול דירות0מתוכן 

סעיף 147 (י) לחוק התכנון והבנייה

היתרים לפי חוק פיצול דירות0הונפקוב.

רק היתרים הכוללים הקלות לפי חוק פיצול דירות - סעיף 147 (י) לחוק התכנון והבנייה

טפסי 2 / אישורי תחילת עבודות       47הונפקוג.

תעודות גמר / טפסי 644הונפקוג.

כלל תעודות הגמר / טפסי 4 שהונפקו (גם כאלו שלא הכילו יחידות דיור)

תעודות גמר - המהוות אישור לאכלוס הבניין עפ"י תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ו -2016

יחידות דיור1328שהכילו

העמוד הקודם

רישוי וביצוע



העמוד הבא

דוח לשר האוצר על פעילות הוועדה המקומית

פרק ב' - שנת 2019

קובץ זה הוא הפרק השני בדוח לשר האוצר על פעילות הוועדה המקומית. 

הפרק מתייחס לשנת 2019, וכולל את הגליונות הבאים:

1. רקע

2. תכניות

3. עיכובים

4. תכניות בינוי ותשריטים

5. ישיבות

6. נציגים

7. אינטרנט ומחשוב

8. כח אדם

יש למלא את כל הגליונות בקובץ זה בהתאם להנחיות.

נוסח הגליונות זהה לשנה שעברה, למעט התייחסות לתכניות בינוי/עיצוב אדריכלי שנוספה בגליון "4 - בינוי ותשריטים".

לתשומת לבכם - אין לצרף לדוח קבצים נוספים.

הסבר על הדוח

הדוח מכיל שני פרקים ונספח (סה"כ שלושה קבצים):

פרק א' כולל נתוני רישוי וביצוע: היתרים, בקשות להיתר, התחלות וגמר בנייה

פרק ב' כולל את שאר הנושאים - תכניות, ישיבות, נציגים, אינטרנט ומחשוב, כוח אדם.

פרק א' מסכם תקופה של 6 חודשים – יולי עד דצמבר 2019.

פרק ב' מסכם תקופה של 12 חודש – כל שנת 2019 – בדומה לדוח השנתי הקודם.

הקובץ השלישי - נספח שימושים חורגים - מיועד לוועדות מקומיות במחוזות חיפה, תל-אביב והמרכז בלבד.

report2bakara@iplan.gov.ilשאלות והבהרות בנושא יש להפנות ל- 

העמוד הבא



העמוד הבאלעמוד הקודם

רקע1

שם הוועדה: 

הערות והבהרות 

על הדוח:

העמוד הבאלעמוד הקודם

הועדה לתכנון ובניה קריות



יש להזין בטבלה את כל התכניות בסמכות מקומית שהסטטוס שלהן השתנה במהלך 2019, 

כלומר, כל תכנית בה באחד משדות ה"לוחות זמנים" מופיע ערך משנת 2019.

אין למלא תכניות בסמכות שאינה מקומית.

אין למלא תכניות שטרם הוגשו ("במסדרון").

עבור כל תכנית - יש להזין את כל המועדים הרלבנטיים המופיעים בטבלה, גם כאלו שאינם בשנת 2019. 

06/03/2018 ,16/06/2019 08/12/2017 ,09/01/2018 08/02/201709/07/2017 ,21/06/2017 כן352-0363259 איחוד מגרשים והוספת זכויות בניה במגרשים 116-122, קריית מוצקין 

352-045295314/08/2019 שכונת מגורים בצפון מזרח קרית ביאליק 
17/10/201814/04/201912/11/2019 ,02/11/2018 352-048831206/08/201703/09/2017 שינוי קווי בניין, בית חולים סיעודי קריית ים 

29/10/201815/01/201906/03/2019 ,02/11/2018 352-053816526/02/201806/03/2018 הסדרת זכויות בניה ברח' אהרון 36 קרית מוצקין 

28/05/201823/08/201829/10/2018 ,01/06/2018 27/12/201707/01/2018כן352-0591693 שינוי קווי בניין למבנה מסעדה בשד' גושן בקרית מוצקין 

19/10/201812/02/201906/03/2019 ,29/10/2018 352-063333918/06/201810/07/2018 מבנה מגורים ברחוב יגור מס' 2 קרית ביאליק 

26/10/201812/02/201924/03/2019 ,29/10/2018 10/06/201810/07/2018 ,21/06/2018 352-0640110 תוספת מרפסות ברח' הגנים 3, 5, קרית ביאליק 

07/11/201815/01/201906/03/2019 ,09/11/2018 22/07/201805/08/2018 ,29/07/2018 352-0646554 שינוי קו בנין למרפסות בזלמן שזר 21 קרית ים 

06/03/201919/05/201929/08/2019 ,08/03/2019 05/08/2018 ,15/01/2019 02/08/2018כן352-0655324 .שינוי בתכנית מתחם האיצטדיון - קריית ים 

14/01/201912/02/2019 ,05/02/2019 352-0695874 הוראות לסגירת מרפסות גג בגבעת הרקפות, קריית ביאליק 

20/08/2019 ,23/08/2019 27/01/201914/07/2019 ,30/06/2019 352-0699140 הוספת זכויות בניה ברח' ביאליק 8, 10, 12 בקרית ים 

08/04/201901/09/201928/10/2019 ,12/04/2019 06/01/201915/01/2019כן352-0701987 מגורים ברחוב דבורה מס' 20, קריית מוצקין 

07/05/201901/09/201925/09/2019 ,08/05/2019 31/12/201812/02/2019 ,02/01/2019 352-0709766 תוספת זכויות בניה למרפסות במגרשים 204-209 מתחם כורדני קרית מוצקין 

19/08/201901/09/2019 ,21/08/2019 352-0714980 תוספת זכויות בניה בגושן 60, קרית מוצקין 

23/05/201901/09/201912/11/2019 ,24/05/2019 352-071639903/02/201912/02/2019 שינוי הוראות בינוי במגרשים 301-302 שכונת אפק, קריית ביאליק 

352-071768611/02/2019 תוספת יח"ד ברחוב גד 10 קרית ביאליק 

352-072106830/12/201905/01/2020 שינוי גובה בינוי במגרש 201, מתחם האצטדיון, קריית ים 

22/05/201901/09/2019 ,03/07/2019 352-0735951 תוספת שטחי בניה ויח"ד בגוש 10421 חלקה 141 שכונת סביוני ים 

352-073874013/08/2019 החלפת שטחים בשדרות בן גוריון 56, 58 קרית ביאליק 

29/05/201914/07/2019 ,02/07/2019 352-0752170 שינוי קו בניין לתוספת מרפסות ברחוב הגנים 7 קריית ביאליק 

352-075549604/07/201914/07/2019 מסחר ברחוב רוברט סולד מס' 34 קריית ים 

16/12/2019 ,20/12/2019 352-075899530/07/201901/09/2019 שינוי קו בניין ברחוב שז"ר זלמן 24 בקרית ים 

352-076600631/07/2019 הרחבת דרך בחלקה ביעוד מגורים, שד' בן גוריון וקדיש לוז, קריית מוצקין 

352-077084229/07/201901/09/2019 תוספת יח"ד ברחוב גד 10 קרית ביאליק 

12/12/2019 ,13/12/2019 352-079925429/10/201910/11/2019 שינוי וקביעת תחנת טרפו במגרש 805, קרית ביאליק 

03/12/2019 ,15/12/2019 352-0804187 תוספת זכויות בניה לבניין מגורים ברוקח 29 קרית מוצקין 

 

התנגדויות 

בתכנית

חדש!    לא 

הופיע  

בטבלה 

בשנה 

שעברה

 

שם תכנית

לוחות זמנים

(כל המועדים - לא רק בשנת 2019)

 

הגשה

קליטת התכנית לאחר עמידה בתנאי סף

 

החלטת מוסד תכנון על 

הפקדה

אם התקיימו מספר דיונים, יש להזין 

את מועד הדיון האחרון

 

תחילת מועד הפקדה

פרסום ההפקדה, ההפקדה בפועל

 

תאריך החלטה

חדש! לא הופיע 

בטבלה בשנה שעברה

 מועד הדיון בו הוחלט לאשר או 

לדחות את התכנית.

במקרה המיוחד של תכנית ללא 

התנגדויות שאושרה ללא החלטה 

בהתאם לסעיף 108 (ג) - יש 

להשאיר שדה זה ריק

 

מתן תוקף

מועד הנפקת נוסח 

לפרסום ברשומות

 

מספר תכנית

במבא"ת



העמוד הבאהעמוד הקודם

עיכובים בתכניות3

רשימת תכניות שאינן מתקדמות בקצב משביע רצון ע"פ הערכת מהנדס הוועדה ("תכניות תקועות"):

"תכניות" בעמוד 2"

הסיבות העיקריות לעיכוב ע"פ הערכת מהנדס הוועדהסטטוס התכניתתאריך הגשת התכניתמס תכניתשם תכנית

08/02/2017 ,21/06/2017 352-0363259 איחוד מגרשים והוספת זכויות בניה במגרשים 116-122, קריית מוצקין 

מופקדת, אחרי החלטת 

ועדת ערר

התנגדויות שכנים

352-045295314/08/2019 שכונת מגורים בצפון מזרח קרית ביאליק 

לפני ישיבה , טרם שובצה

14/01/2019 ,05/02/2019 352-0695874 הוראות לסגירת מרפסות גג בגבעת הרקפות, קריית ביאליק 

יש לשנות את הקו הכחול בתכנית, בתיקונים אצל המתכנן.אחרי 109

352-075549604/07/2019 מסחר ברחוב רוברט סולד מס' 34 קריית ים 

באחריות יזם התכנית להביא תכנית מתוקנתאחרי ישיבת ועדה

352-073874013/08/2019 החלפת שטחים בשדרות בן גוריון 56, 58 קרית ביאליק 

היזם יביא תכנית מתוקנת, וישלים תנאיםלא עומדת בתנאי סף

22/05/2019 ,03/07/2019 352-0735951 תוספת שטחי בניה ויח"ד בגוש 10421 חלקה 141 שכונת סביוני ים 

השלמת תנאים ותיקונים אחרוניםלפני 109

תשומת לב: אין לכלול ברשימה תכניות אשר עודכנו בשנת 2019 ועל כן נכללו בטבלה



העמוד הבאהעמוד הקודם

תכניות בינוי ותשריטים4

תכניות בינוי 

תכניות בינוי / עיצוב אדריכלי / בינוי ופיתוח0במהלך 2019 אושרו בוועדה
הכוונה לתכניות שאינן חלק ממסמכי התכנית המאושרת אך נדרשות טרם הגשת ההיתר

האם תכניות אלו מפורסמות לציבור באתר האינטרנט?

תשריטי חלוקה

תשריטי חלוקה (אחוד/חלוקה/אחוד וחלוקה).9במהלך 2019 אושרו בוועדה

תצ"רים

רשימת התצ"רים שהוגשו ו/או נחתמו על ידי היו"ר במהלך שנת 2019:

תאריך הגשת התצ"ר 

לוועדה
תאריך חתימת היו"ר

22/12/2019ק/292/אתצ"ר/292/א/1 

352-032110917/07/201915/09/2019תצ"ר/352-0321109 

352-033005023/01/201917/02/2019תצ"ר/352-0330050 

352-033005023/09/201922/10/2019תצ"ר/352-0330050/ 2 

352-056175326/09/201922/10/2019 תצ"ר/352-0561753/ 1 

352-056175326/09/201922/10/2019 תצ"ר/352-0561753/ 2 

352-024390725/07/201915/09/2019תצ"ר/352-0243907

352-025773324/11/201912/11/2019תצ"ר/352-0257733

12/12/201916/01/2020ק/142תש"ח/142 /3 

בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי, לדוגמה: 

1/11/2019

מס תצ"ר
מס' התכנית אליה 

מתייחס התצ"ר

אנא השיבו כן/לא ואם התשובה היא כן פרטו



ישיבות5

יש לפרט את כל הישיבות שנערכו בשנת 2019 - מליאה, ועדת משנה או רשות הרישוי.

יש לבחור: 

מליאה, 

ועדת משנה 

או רשות 

רישוי

08/04/201914/04/201916/04/201915/04/2019179מליאת הועדה2019003
נעדרנעדרנעדרנעדרנוכחנעדרנעדרנוכחנוכחנוכח

12/05/201919/05/201926/05/201921/05/2019177מליאת הועדה2019004
נעדרנעדרנעדרנעדרנעדרנעדרנעדרנוכחנוכחנוכח

נעדרנעדרנעדרנעדרנעדרנעדרנעדרנוכחנוכחנוכח06/06/201916/06/201919/06/201916/06/2019176מליאת הועדה2019005

נעדרנעדרנעדרנעדרנוכחנעדרנעדרנוכחנוכחנוכח07/07/201914/07/201917/07/201917/07/2019177מליאת הועדה2019006

נעדרנעדרנעדרנעדרנעדרנעדרנעדרנעדנוכחנוכח26/08/201901/09/201904/09/201903/09/2019178מליאת הועדה2019007

נעדרנוכחנעדרנעדרנעדרנעדרנעדרנוכחנוכחנוכח04/11/201910/11/201917/11/201917/11/2019176מליאת הועדה2019009

נעדרנוכחנעדרנעדרנעדרנעדרנעדרנוכחנוכחנוכח09/01/201915/01/201917/01/201917/01/201974ישיבת משנה20190001

נעדרנוכחנעדרנעדרנעדרנעדרנעדרנוכחנוכחנוכח04/02/201912/02/201914/02/201914/02/201973ישיבת משנה20190002

נעדרנעדרנעדרנעדרנוכחנעדרנעדרנוכחנוכחנוכח26/02/201905/03/201910/03/201910/03/201973ישיבת משנה20190003

נעדרנוכחנעדרנעדרנוכחנעדרנעדרנוכחנוכחנוכח26/09/201906/10/201917/10/201922/10/201973ישיבת משנה20190004

נעדרנוכחנוכחנעדרנעדרנעדרנעדרנוכחנוכחנוכח08/12/201908/12/201912/12/201912/12/201973ישיבת משנה20190005

נוכחנוכח08/01/201908/01/201909/01/201908/01/201922רשות רישוי2019001

נוכחנוכח 27/01/201927/01/201927/01/201928/01/201922רשות רישוי2019002

נוכחנוכח06/02/201906/02/201907/02/201907/02/201922רשות רישוי2019003

נוכחנוכח20/02/201920/02/201921/02/201921/02/201922רשות רישוי2019004

נוכחנוכח26/02/201926/02/201927/02/201927/02/201922רשות רישוי2019005

נוכחנוכח06/03/201906/03/201907/03/201907/03/201922רשות רישוי2019006

נוכחנוכח01/04/201901/04/201908/04/201907/04/201922רשות רישוי2019007

נוכחנוכח10/04/201910/04/201910/04/201910/04/201922רשות רישוי2019008

נוכחנוכח14/04/201914/04/201915/04/201915/04/201922רשות רישוי2019009

נוכחנוכח17/04/201917/04/201918/04/201918/04/201922רשות רישוי2019010

נוכחנוכח06/05/201907/05/201912/05/201912/05/201922רשות רישוי2019011

נוכחנוכח21/05/201921/05/201926/05/201926/05/201922רשות רישוי2019012

נוכחנוכח04/06/201904/06/201910/06/201910/06/201922רשות רישוי2019013

מספר 

ישיבה

מהנדס

נוכחות
סוג 

ישיבה

סך חברי 

ועדה

בעמודות אלו יש לבחור: נוכח , נעדר או לא מונה

נציג שר 

החקלאות

יו"ר או מ"מ 

קבוע

נציג שר 

התחבורה

נציג רשות 

מקרקעי 

ישראל

תאריך הישיבה

סה"כ 

חברי 

ועדה 

נוכחים 

(כולל 

יו"ר)

נציג השר 

לבטחון פנים
תאריך הפצת סדר יום

לוחות זמנים

בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי, לדוגמה: 1/1/2019

תאריך הפצת החלטות

בעמודות אלו יש 

להזין מספר שלם

נציג רשות 

הטבע והגנים

נציג לשכת 

התכנון 

המחוזית

נציג שר 

הבריאות

סה"כ 

חברי 

ועדה 

ממונים 

(כולל יו"ר)

בוועדה עם מועצה 

אזורית בלבד:

תאריך הפצת פרוטוקול 

ישיבה

נציג מתוך 

פנקס 

המהנדסים 

והאדריכלים

נציג שר 

הבינוי 

והשיכון

נציג הרשות 

הארצית 

לכבאות 

והצלה

נציג נוסף א' 

של שר 

האוצר

נציג השר 

להגנת 

הסביבה



יש לבחור: 

מליאה, 

ועדת משנה 

או רשות 

רישוי

מספר 

ישיבה

מהנדס

נוכחות
סוג 

ישיבה

סך חברי 

ועדה

בעמודות אלו יש לבחור: נוכח , נעדר או לא מונה

נציג שר 

החקלאות

יו"ר או מ"מ 

קבוע

נציג שר 

התחבורה

נציג רשות 

מקרקעי 

ישראל

תאריך הישיבה

סה"כ 

חברי 

ועדה 

נוכחים 

(כולל 

יו"ר)

נציג השר 

לבטחון פנים
תאריך הפצת סדר יום

לוחות זמנים

בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי, לדוגמה: 1/1/2019

תאריך הפצת החלטות

בעמודות אלו יש 

להזין מספר שלם

נציג רשות 

הטבע והגנים

נציג לשכת 

התכנון 

המחוזית

נציג שר 

הבריאות

סה"כ 

חברי 

ועדה 

ממונים 

(כולל יו"ר)

בוועדה עם מועצה 

אזורית בלבד:

תאריך הפצת פרוטוקול 

ישיבה

נציג מתוך 

פנקס 

המהנדסים 

והאדריכלים

נציג שר 

הבינוי 

והשיכון

נציג הרשות 

הארצית 

לכבאות 

והצלה

נציג נוסף א' 

של שר 

האוצר

נציג השר 

להגנת 

הסביבה

נוכחנוכח19/06/201919/06/201920/06/201920/06/201922רשות רישוי2019014

נוכחנוכח24/06/201925/06/201925/06/201915/07/201922רשות רישוי2019015

נוכחנוכח09/07/201909/07/201917/07/201917/07/201922רשות רישוי2019016

 נוכחנוכח201901717/07/201917/07/201918/07/201922רשות רישוי2019017

 נוכחנוכח24/07/201924/07/201928/07/201928/07/201922רשות רישוי2019018

 נוכחנוכח31/07/01931/07/01901/08/201901/08/201922רשות רישוי2019019

 נוכחנוכח14/08/201914/08/201915/08/201915/08/201922רשות רישוי2019020

  נוכחנוכח18/09/201918/09/201922/09/201924/09/201922רשות רישוי2019022

  נוכחנוכח25/09/201925/09/201926/09/201926/09/201922רשות רישוי2019023

  נוכחנוכח23/10/201923/10/201930/10/201930/10/201922רשות רישוי2019024

  נוכחנוכח06/11/201906/11/201912/11/201910/11/201922רשות רישוי2019025

  נוכחנוכח13/11/201913/11/201917/11/201917/11/201922רשות רישוי2019026

  נוכחנוכח27/11/201927/11/201901/12/201901/12/201922רשות רישוי2019027

  נוכחנוכח11/12/201911/12/201919/12/201915/12/201922רשות רישוי2019028

  נוכחנוכח18/12/201918/12/201922/12/201919/12/201922רשות רישוי2019029



העמוד הבאהעמוד הקודם

נציגים בישיבות6

יש לפרט את הנציגים בעלי הדעה המייעצת שהוזמנו בשנת 2019 לישיבות הוועדה.

במידת הצורך, ניתן להוסיף שמות נוספים בסוף הרשימה. 

הערות נוספותשם מלאנציג
איןנציג לשכת התכנון המחוזית

איןנציג מתוך פנקס המהנדסים והאדריכלים

צילה יוסףנציג נוסף א' של שר האוצר

נורית שטורךנציג השר להגנת הסביבה

אדר' רועי מרגליתנציג שר הבינוי והשיכון

ד"ר לילה יעקב, מיכל דנציגרנציג שר הבריאות

מפקד תחנת זבולוןנציג השר לבטחון פנים

אנה אוסטרובסקינציג שר התחבורה

אופיר בן בוחרנציג רשות מקרקעי ישראל

לילך סלמהנציג הרשות הארצית לכבאות והצלה

איןנציג שר החקלאות    בוועדה עם מועצה אזורית

נציג רשות הטבע והגנים  בוועדה עם מועצה 
אזורית

אין



העמוד הבאהעמוד הקודם

7

הערות נוספות:בחירה: כן/לא/חלקיכן

בחירה: כן/לא/חלקיכן

יש להזין שנה בארבע ספרות2018

בחירה: כן/לא/חלקיכן(תיקי בניין)?

בחירה: כן/לא/חלקיכן1

בחירה: כן/לא/חלקיכן2

אם כן, פרט:

בחירה: כן/לא/חלקיכן3

בחירה: כן/לא/חלקיכן4

בחירה: כן/לא/חלקיכן5

בחירה: כן/לא/חלקיכן6

בחירה: כן/לא/חלקיכן7

העמוד הבאהעמוד הקודם

ד. האם אתר האינטרנט של הוועדה או הרשות כולל את המידע הבא?

סדר יום

הודעות תכנון על פי חוק התכנון והבנייה

הנחיות מרחביות לעבודות הפטורות מהיתר

הנחיות מרחביות כלליות (לא רק לעבודות פטורות מהיתר)

אינטרנט ומחשוב

ה. כתובת אתר האינטרנט של הוועדה

הודעות רישוי על פי חוק התכנון והבנייה

מסמך החלטות

פרוטוקול ישיבה

www.vkrayot.co.il

?GIS א. האם קיימת בוועדה מערכת

ב. האם קיים תצ"א של כל מרחב התכנון?

מהי שנת העדכון של התצ"א?

ג. האם קיים ארכיב סרוק של תכנון (תכניות) ורישוי 



העמוד הקודם

כח אדם8
יש לפרט את רשימת העובדים בוועדה נכון ל-31.12.2019.

יש לכלול בטבלה עובדים העוסקים ברישוי, תכנון, מידע, ניהול וועדה, פיקוח ותביעה.

אין לכלול בטבלה עובדים העוסקים בנושאי רישוי עסקים, תשתיות, בנייה ציבורית, שפ"ע ואיכות סביבה.

עובד הממלא מספר תפקידים בוועדה - יש למלא את שמו מספר פעמים, עבור כל אחד מתפקידיו.

שם משפחהשם פרטי

תפקיד

יש לבחור מתוך 

הרשימה

אופן העסקה

יש לבחור מתוך 

הרשימה

היקף משרה (באחוזים)

השכלה

למשל: מהנדס, 

הנדסאי אזרחי, 

אדריכל, גאוגרף, 

מתכנן ערים, וכו'.

תאריך תחילת 

תפקיד

יש להזין תאריך 

מופרד בקווים 

נטויים.

דוגמה: 1/12/2019

הערות

ארכיבאי10001/05/2003עובד רשות או ועדהאחראזרדאורן

10007/10/2007עובד רשות או ועדהמזכירות הוועדהפוטוצקיאורנה

10026/07/1987עובד רשות או ועדהמזכירות הוועדהטויטויונה

21/11/1999מהנדס100עובד רשות או ועדהמהנדס ועדהיביןמשה

בחפיפה01/05/2019מהנדס85עובד רשות או ועדהמהנדס ועדהקופראלכסנדר

10023/10/2011עובד רשות או ועדהגבייה / אגרות / היטליםאלבזרימונה

08/11/1994הנדסאי100עובד רשות או ועדהGISבארישמעון

בארישמעון
תכנון - ראש צוות 

תכניות
08/11/1994הנדסאי100עובד רשות או ועדה

עוזרת מהנדס10001/11/2019עובד רשות או ועדהאחרארוטיוניאןאנה

31/10/1993הנדסאי100עובד רשות או ועדהרישוי - מנהלשובלנחמה

09/11/2008הנדסאי100עובד רשות או ועדהפיקוח - מפקחבן ימינימיכה

01/02/1998הנדסאי100עובד רשות או ועדהפיקוח - מפקחגרושקהדניאל

04/08/1997הנדסאי100עובד רשות או ועדהפיקוח - מנהלברוךצבר

01/02/2015מהנדס100עובד רשות או ועדהתכנון - בודק תכניותשופמןצביה

מנהלנית10001/01/2016עובד רשות או ועדהמזכירות - אחרגנון כדורימור

סריקות/ארכיבאית10001/01/2016עובד רשות או ועדהאחראנוחיןויקטוריה

01/02/2015מהנדס100עובד רשות או ועדהרישוי - בודק היתריםרווחרעות

10/03/2015הנדסאי100עובד רשות או ועדהמידע - מידעןאברבךליאת

09/08/2015הנדסאי100עובד רשות או ועדהרישוי - בודק היתריםשקרמןיוליה

01/09/2015הנדסאי100עובד רשות או ועדהפיקוח - מפקחדהןאיריס

15/03/2015הנדסאי100עובד רשות או ועדהפיקוח - מפקחאזולאי חבראתי

15/03/2015הנדסאי100עובד רשות או ועדהפיקוח - מפקחאילן כהןסיון

01/10/2016הנדסאי100עובד רשות או ועדהפיקוח - מפקחשלתיאלעומרי

01/09/2016הנדסאי100עובד רשות או ועדהמידע - מידעןגרשוןמיטל

01/11/2017מהנדס100עובד רשות או ועדהרישוי - מנהלחכמוביץאנה


