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 2019פברואר 
 



 אגף ההנדסה

 כללי•

רישוי  , י חוק לנושאי תכנון עיר"אגף ההנדסה הינו הסמכות המקצועית עפ

הסדרי תנועה והנחייה  , אכיפה וסקרי סיכונים, פיקוח על הבנייה, בנייה

 .מקצועית בתחום פיתוח התשתיות והבינוי הציבורי

 

משרדי  , רשויות מוסמכות, אגף ההנדסה הינו גורם מקשר למוסדות התכנון

בכל , וגורמים אחרים תוכניות ייזמי, רשויות מוניציפאליות אחרות, ממשלה

 .הנוגע לנושאי תכנון ובנייה

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מבנה אגף הנדסה 

 (2018דצמבר )



 הוועדה המקומית לתכנון ובניה  

o הינה מוסד תכנוני בעלת סמכויות כמוגדר בחוק ב"לתוהוועדה המקומית  . 

oחברי הוועדה המקומית הינם נציגי הציבור  . 

oלצד  , זאת. תפקידם המרכזי של חברי הוועדה הינו לייצג את האינטרס הציבורי

מהנדס  -קרי, פ עם הגורמים המקצועיים והמנוסים"אינטראקציה הכרחית ושת

 .ש ונציגי הרשויות השונות"יועמ, הוועדה

oקבלת החלטות המשקפות את צרכי הציבור תוך התייעצות והבאה  : המטרה

 .בחשבון של השיקולים המקצועיים המובאים בפני הוועדה

 

 

 

 

 

 



 הוועדה המקומית לתכנון ובניה  

 סמכויות וסוגי החלטות בוועדה•

oתכנון- 

החלטה על תכניות בסמכות מקומית 

המלצה על תכניות בסמכות מחוזית 

 ייזום תכניות מפורטות 

החלטה על תכניות בינוי 

החלטה על מסמכי מדיניות 

החלטה על הנחיות מרחביות 

 

 

 

 

 

 



 הוועדה המקומית לתכנון ובניה  

 סמכויות וסוגי החלטות בוועדה•

oרישוי- 

 (.בהקלה ודיון בהתנגדות)החלטה על בקשה להיתר 

 (.ודיון בהתנגדות)המלצה על בקשה להיתר בשימוש חורג 

 

oמקרקעין וקניין- 

החלטה על הפקעה 

 איחוד וחלוקה ותשריטיהחלטה על תכניות 

 (ר"תצ)החלטה על תכניות לצרכי רישום 

 

 

 

 

 

 



 פעילות המחלקה 

,  "כוללנית"תכנית , מתאר לישובים, אבתכניות : כגון, המועצהלטווח ארוך של תכניות •

 .  ועודתכניות ארציות להרחבת ישובים , מקומיותתשתיות , אזורי תעשיה

 תכניות לתשתיות לאומיות  , מחוזיותמתאר ארציות ותכניות •

 נקודתיותמפורטות תכניות •

 אתריםלשימור הועדה ריכוז •

תכניות בינוי בסמכות , שמהותם כתכנית מתאר מפורטת בינוי לקיבוציםתכניות •

  מחוזית

 חלוקהתכניות , לצרכי רישוםטיפול בתכניות •

 

 המחלקה לתכנון  

 גלית עוזיאל: מנהלת מחלקה



 

 

 

 

 

 

 

 

 מהמחלקה  מקבלי השרות •

 .תושבים ואנשים פרטיים, ובהנהגת המועצה הישוביתבעלי תפקידים בהנהגה הינם 

, שמאי מקרקעין, גיאוגרפים, מתכננים, אדריכלים, אנשי מקצוע מתחום התכנון האזורי

 .  מודדים, (מקדמי תכניות) פרוייקטורים

 המחלקה לתכנון  

 גלית עוזיאל: מנהלת מחלקה



 ציון-מתאר לחיבת 8/143/עח
 בשלמותה למגורים ולחקלאי' חלקה א



 במושב בית חרות 'להרחבה א  2/877/1 צ"תרש

 163/במ/עחלפי תכנית תקפה 

 

 י המרכז לרישום שיכונים ציבוריים"הוכנה ע

 ברשות מקרקעי ישראל

 והחלקות החדשות נרשמו בטאבו י"במפאושר 

 חרות-בהזמנת מושב בית - י"רמי "בוצע ע



 3/132/עחחרות   -למושב בית  'הרחבה ב

  ע"לתבלאחר מתן תוקף 

 י מודד מוסמך"ע -לצרכי רישום  תשריט – ר"תצהוכן   

 והחלקות החדשות נרשמו בטאבו י"במפאושר 
 ינאי החקלאיות-חרות ואדמות בית-ביתהרחבת : בדוגמא

 



 אזור המגורים בקיבוץ   –המעפיל 

 ד לדיור זמני  "יח 70( + 35/א"מותרות לפי תמ 400מתוך )ד "יח  297 -תכנית בינוי  ל 





 (2014הוראת שעה )תכנית מועדפת למגורים 

 להרחבת בת חפר ושינוי המרכז הציבורי הוותיק 1017/ל"תמ



מכון יוסף -תופז ,  חרות-בית  
 המים בכפר חיים  מגדל       



 

 

 

 

 עבודת המחלקה והטיפול בבקשות המוגשות לה מתבססים על

 תכנוניות שנקבעות עקרונות והוראות

 בתכניות הסטטוטוריות ומסמכים תכנוניים נוספים

 פעילות המחלקה

 ב  "בנייה המוגשות לוועדה המקומית לתו-בדיקה וליווי של בקשות להיתר, קליטה•

 בנייה לדיון בוועדה המקומית וברשות הרישוי-הכנת בקשות להיתר•

 בנייה-הוצאת היתרי•

 לרישוי בניה המחלקה 

 ישי ולנסי  : מחלקהמנהל 



 תכנית
 מחלקת תכנון

 בנייה-היתר
 בנייה-מחלקת רישוי

 4טופס 
 מחלקת פיקוח על הבנייה

 בניה  -לרישויהמחלקה 

 ישי ולנסי  : מחלקהמנהל 



 תכנית
 מחלקת תכנון

 בנייה-היתר
 בנייה-מחלקת רישוי

 4טופס 
 מחלקת פיקוח על הבנייה

תיק מידע  

 תכנוני להיתר

הגשת בקשה  

 בנייה-להיתר

דיון בוועדה  

/  המקומית 

 רשות רישוי

השלמת  

 דרישות תכן
 הפקת היתר

 לרישוי בניה המחלקה 

 ישי ולנסי  : מחלקהמנהל 



 

 

 

 

 צוות המחלקה

 לרישוי בניה המחלקה 

 ישי ולנסי  : מחלקהמנהל 

 1 מנהל  

 5 בנייה-בודקות בקשות להיתר

 2 מידענים לתכנון ולבנייה

 2018היקף פעילות שנתי 

 400 -כ תיקי מידע להיתר שהוכנו  

 450 -כ בנייה שהוגשו-בקשות להיתר

 450 -כ בנייה שנדונו-בקשות להיתר

 350 -כ בנייה-הפקת היתרי



 תנאי סף לדיון בבקשה –לכל בקשה להיתר התייחסות •

 ממשק למרחב הציבורי•

 ציבוריותממשק לתשתיות •

 בהליך הרישוי  האגודהוועד + המקומי הוועד 

 או הנדסיים בלבד/היבטים תכנוניים ו

 לרישוי בניה המחלקה 

 ישי ולנסי  : מחלקהמנהל 



 
 תפקיד מנהלת הועדה

 

 ומרכזת את הניהול בכל הקשור לתפעול ועדת המשנה   מתכללת

 

 .רכזת פניות ציבור

 
 
 

 

 

 

 מנהלת הועדה

 יסמין יצחקי



  פעילותתחומי 

פיקוח על הבנייה והליך הרישוי 

 

 פיקוח על הבניה והליך הרישוי

 בנייה  -בקשות להיתריבדיקת 

מעקב אחרי שלבי בניה של מבנים לאחר קבלת היתר. 

 (  4טופס )אישור אכלוס תעודת גמר 

סקר לאיתור מבנים מסוכנים ומסירת צו בהתאם. 

 המקומית הועדה בדיקת ערבויות בנקאיות בהתאם לתנאי ההיתר ולדרישת. 

 התיפעולבדיקת בקשות לרישוי עסק המופנות ממחלקת רישוי עסקים באגף . 

 

 לפיקוח על הבניה  המחלקה 

 ערן רפאלוב  : מחלקהמנהל 



אכיפה וטיפול בחריגות בניה 

 

 

 

 

 

 

פעילות האכיפה היא בהתאם למדיניות האכיפה ומתבצעת  

  ב"התולחוק  116י תיקון "עפ

פ הנחיות מהנדס המועצה והועדה  "והינה עצמאית ע

 .ותובע הועדה

טיפול בתלונות הציבור. 

 ליישום פסקי דיןמעקב. 

 

 לפיקוח על הבניה  המחלקה 

 ערן רפאלוב  : מחלקהמנהל 



 

 :פעילות המחלקה

 

 לטאבו וועדה מקומית בגין חבות היטל השבחהאישורים. 

שומה מוקדמת/מידע עקרוני לחבות היטל השבחה. 

בקשות להיתר המוגשות במסגרת ועדות משנה ורישוי. 

 (.נכסי המועצה)הפקעות למבני ציבור 

 ב"תולחוק 197סעיף לירידת ערך לפי טיפול בתביעות פיצויים. 

 

 

 

 

 

 

 

 להיטל השבחה ונכסיםהמחלקה 

 אלי בן שושן: מחלקהמנהל 



 
 סמכויות הועדה

 
לתקנות ' ב 18פועלת ומוסמכת מתוקף סעיף ( ועדת התנועה)רשות התמרור 

 .התעבורה
 

עוסקת בכל הקשור לבחינה ואישור הסדרי תנועה קבועים וזמניים והסדרי  הוועדה 
,  שינויים בהסדרי תנועה, הצבת תמרורים: כגון, בטיחות בתחום התנועה ברחבי המועצה

 .בקשות לחניה צמודה לרכב של נכה ועוד, הגבהות, צמתים, ככרות -שינויים גיאומטריים

 
 :הרכב הועדה

 ר ועדת תמרור"יו –ר גלית שאול "ד
 מהנדס המועצה

 (קדמה/נתניה/שדות)נציג המשטרה 

 יועץ התנועה למועצה

 

 

 

 

 

 

 ועדת רשות תמרור  

 ענת שבזי  : מנהלת תחום



 

 

 

 

 

 

 

 :מספר דגשים לסיכום

 

 קבלת רשימת בעלי התפקידים   –לטיוב הקשרים בין הישובים למחלקות האגף 1.
 .מיילים ופקסים, טלפונים, ר אגודה"יו/ ר ועד "יו/ מזכיר : בכל ישוב 

 

 .4התייחסות הוועדים בתהליך הבקשה להיתר וטופסי 2.
 

,  כל עבודת תשתית מחייבת את עדכון ובקרת אגף ההנדסה  -הסדרי תנועה זמניים 3.

 לרבות אישור משטרה



 

 

 

 

 

 

 


