
גבעתיים דוח לשר האוצר על פעילות הוועדה המקומית

2018 שנת 4רבעון - רישוי וביצוע - ' פרק א

. קובץ זה מהווה את הפרק הראשון בדוח לשר האוצר על פעילות הוועדה המקומית

. חודשים3כ "סה - 2018הדוח מתייחס לרבעון הרביעי של שנת 

:הדוח כולל את שני הגליונות הבאים

היתרים. 1

רישוי וביצוע. 2

.תוכן הגיליונות זהה לשנה שעברה

.יש למלא את שני הגליונות בקובץ זה בהתאם להנחיות

.אין לצרף לדוח קבצים נוספים- לתשומת לבכם 

הסבר על הדוח

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

. ד"יח, 4טפסי , 2טפסי , בקשות להיתר, היתרים: כולל נתוני רישוי וביצוע' פרק א

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

.2018אוקטובר עד דצמבר –  חודשים 3מסכם תקופה של ' פרק א

.בדומה לדוח השנתי הקודם – 2018כל שנת –  חודש 12מסכם תקופה של ' פרק ב

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

bakara_local@iplan.gov.il- שאלות והבהרות בנושא יש להפנות ל

mailto:bakara_local@iplan.gov.il


2018דצמבר - היתרים שהונפקו במהלך אוקטובר 
.31.12.2018 לתאריך 1.10.2018 שהונפקו בין התאריך רשימת ההיתריםיש לפרט את 

. החודשים הללו3או היתרים שהונפקו שלא במהלך , אין לכלול היתרים שלא הונפקו

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

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

 החלטת תאריךתאריך הנפקת ההיתר

 לאשר הוועדה

ההיתר את
 ההחלטה תאריך רק

 תאריכי ללא, הסופית

.ביניים החלטות

 קליטת תאריך

 להיתר הבקשה

 ניהול במערכת

הוועדה

 הדיור יחידות' מס

בהיתר החדשות
 ד"ליח תוספת כלומר

 בהיתרים המאושרות

קודמים

 ההיתר האם

הקלות כולל

 ההיתר האם

 שימוש כולל

חורג

 ההיתר האם

 ברישוי הוא

מקוצר
 בהתאם

 התכנון לתקנות

 הליך) והבנייה

 בדרך רישוי

יש להזין מספר

לאלאלא2016006321/10/201825/05/201606/01/2016279

לאלאלא2018007122/10/201812/09/2018

לאלאלא2018007818/11/201822/05/2018

כןלאלא20180075422745591826/11/201805/11/201811/10/2018

כןלאלא2018007326/11/201811/10/201808/08/2018

כןלאלא20180076888940812526/11/201805/11/201808/10/2018

לאלאלא2018008027/11/201814/12/201608/02/2016

לאלאכן2018008128/11/201829/04/201325/10/20129

כןלאלא20180074291910866325/12/201811/10/201828/08/2018

לאלאלא20180085150803303227/12/201816/05/201805/03/2018

לאלאלא2018008330/12/201801/06/201607/10/2015

כןלאלא20180082427909385930/12/201822/11/201815/10/2018

01/10/2018: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי

היתר ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

 במערכת היתר' מס

הוועדה ניהול

לא/יש להשיב כן



 החלטת תאריךתאריך הנפקת ההיתר

 לאשר הוועדה

ההיתר את
 ההחלטה תאריך רק

 תאריכי ללא, הסופית

.ביניים החלטות

 קליטת תאריך

 להיתר הבקשה

 ניהול במערכת

הוועדה

 הדיור יחידות' מס

בהיתר החדשות
 ד"ליח תוספת כלומר

 בהיתרים המאושרות

קודמים

 ההיתר האם

הקלות כולל

 ההיתר האם

 שימוש כולל

חורג

 ההיתר האם

 ברישוי הוא

מקוצר
 בהתאם

 התכנון לתקנות

 הליך) והבנייה

 בדרך רישוי

יש להזין מספר 01/10/2018: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי

היתר ברישוי זמין ' מס

(אם קיים)

 במערכת היתר' מס

הוועדה ניהול

לא/יש להשיב כן



בכל השדות בעמוד זה יש להזין מספרים שלמים בלבד

 2018בשלושת החודשים האחרונים של 
(1/10/2018 - 31/12/2018)

בקשות להיתר                      22הוגשו.א

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

בקשות להקלות לפי חוק פיצול דירות0מתוכן 

לחוק התכנון והבנייה (י) 147סעיף 

היתרים הכוללים הקלות לפי חוק פיצול דירות0הונפקו.ב

לחוק התכנון והבנייה (י) 147סעיף 

אישורי תחילת עבודות / 2טפסי        1הונפקו.ג

4טפסי / תעודות גמר 7הונפקו.ג

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

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

יחידות דיור326שהכילו

העמוד הקודם

רישוי וביצוע



העמוד הבא

תכניות 

503-031233009/08/201510/01/201825/05/201807/09/2018 גבעתיים10הגלבוע - 71בוטינסקי 'ז- 620/מק/ גב

W503-024469909/08/201431/08/201426/06/201501/11/201526/10/2018איחוד וחלוקה מתחם  - 1/431/מק/גב

503-057111701/11/201715/12/201711/03/201804/05/2018, 594/תכנית איחוד וחלוקה לתכנית גב - 1/594/מק/גב

38503-033866521/10/201511/09/201710/08/201820/02/2018א "מימוש תמ- גבעתיים  -21-23רמבם -627/מק/גב

50,60503-016223010/01/201620/07/201820/02/2018מגרשים - לגבעתיים סיטי - 631/מק/גב

503-037067619/05/201611/09/201715/06/201820/02/2019גבעתיים, 25-27ם "רמב- 635/מק/גב

503-047516024/11/201603/01/201728/04/201712/01/2018עוגנים גבעתים - 643/מק/גב

2-4503-041316111/09/201703/08/201820/02/2019ל "מתחם קק- 645/מק/גב

503-048660531/01/201728/04/201723/02/2018גבעתיים, 62-64ריינס -647/מק/גב

1503-050941401/11/201723/03/201831/08/2018מגרש - מרכז עסקים - גבעתיים סיטי  - 658/מק/גב

503-057477210/01/201807/05/201522/11/2018הנרקיס איחוד חלקות - 666/מק/גב

503-063035002/05/201818/05/201820/09/2018 איחוד חלקות33-35ברדיצבסקי - 670/מק/גב

38503-048394120/06/201803/08/201822/11/2018א "מימוש תמ, התחדשות עירונית -17-23רחל 

503-068215326/11/2018-  מתחם ההסתדרות התחדשות עירונית 431/שינוי לתוכנית גב

503-065762719/01/201908/08/201817/01/2019פ מבני ציבור טבנקין "חלוקת שטחים שצ - 671/ מק/תכנית גב

שם תכנית
 מספר תכנית 

ת"במבא

1/12/2018: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי

לוחות זמנים

(2018לא רק בשנת - כל המועדים )

 

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

 

דיון בהתנגדויות

אם התקיימו מספר 

יש לרשום את - דיונים 

מועד הדיון האחרון

בתכניות ללא התנגדויות 

יש להשאיר ריק- 

 

מתן תוקף

מועד הנפקת נוסח 

לפרסום ברשומות



תכניות בינוי ותשריטים

תכניות בינוי 

בינוי ופיתוח/ עיצוב אדריכלי / תכניות בינוי 0 אושרו בוועדה2018במהלך 

הכוונה לתכניות שאינן חלק ממסמכי התכנית המאושרת אך נדרשות טרם הגשת ההיתר

?האם תכניות אלו מפורסמות לציבור באתר האינטרנט

תשריטי חלוקה

.(אחוד וחלוקה/חלוקה/אחוד)תשריטי חלוקה 0 אושרו בוועדה2018במהלך 

רים"תצ

:2018ר במהלך שנת "או נחתמו על ידי היו/רים שהוגשו ו"רשימת התצ

ר "תאריך הגשת התצ

לוועדה
ר"תאריך חתימת היו

10/01/201830/01/2018 א170/גב775/חמ

24/05/201814/06/2018 366/גב776/חמ

5310/10/201818/10/2018/גב , 36/גב777/חמ

5311/10/201818/10/2018/גב778/חמ

19108/10/201824/10/2018/גב779/חמ

41810/01/201830/01/2018/גב220/אח

: לדוגמה, בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי

1/11/2018

ר"מס תצ
התכנית אליה ' מס

ר"מתייחס התצ

לא 



ישיבות
.ועדת משנה או רשות הרישוי, מליאה - 2018יש לפרט את כל הישיבות שנערכו בשנת 

: יש לבחור

, מליאה

ועדת משנה 

או רשות 

רישוי
נעדרנעדרנעדרלא מונהנעדרנעדרנעדרלא מונהלא מונהנוכחנוכחנוכח03/01/201810/01/201816/01/201807/02/201874ועדת משנה20180001

נעדרנעדרנעדרלא מונהנעדרנעדרנעדרלא מונהלא מונהנוכחנוכחנוכח18/01/201824/01/201831/01/201821/02/201875ועדת משנה20180002

נעדרנעדרנעדרלא מונהנעדרנעדרנעדרלא מונהלא מונהנוכחנוכחנוכח01/02/201807/02/201818/02/201812/03/201874ועדת משנה20180003

נעדרנעדרנעדרלא מונהנעדרנעדרנעדרלא מונהלא מונהנוכחנוכחנוכח14/02/201821/02/201826/02/201812/03/201874ועדת משנה20180004

נעדרנעדרנעדרלא מונהנעדרנעדרנעדרלא מונהלא מונהנוכחנוכחנוכח05/03/201811/03/201813/03/201815/04/201875ועדת משנה20180005

נעדרנעדרנעדרלא מונהנעדרנעדרנעדרלא מונהלא מונהנעדרנוכחנוכח08/04/201815/04/201817/04/201802/05/201874ועדת משנה20180006

נעדרנעדרנעדרלא מונהנעדרנעדרנעדרלא מונהלא מונהנוכחנוכחנוכח25/04/201802/05/201807/05/201823/05/201874ועדת משנה20180007

נעדרנעדרנעדרלא מונהנעדרנעדרנעדרלא מונהלא מונהנוכחנוכחנוכח16/05/201823/05/201831/05/201820/06/201874ועדת משנה20180008

נעדרנעדרנעדרלא מונהנעדרנעדרנעדרלא מונהלא מונהנעדרנוכחנוכח13/06/201820/06/201828/06/201825/07/201873ועדת משנה20180009

נעדרנעדרנעדרלא מונהנעדרנעדרנעדרלא מונהלא מונהנוכחנוכחנוכח19/07/201825/07/201831/07/201814/02/201975ועדת משנה20180010

נעדרנעדרנעדרלא מונהנעדרנעדרנעדרלא מונהלא מונהנוכחנוכחנוכח02/08/201808/08/201816/08/201814/02/201974ועדת משנה20180011

נוכחנוכח10/01/201811/01/201811רשות רישוי20180001

נוכחנוכח07/02/201807/02/201811רשות רישוי20180002

נוכחנוכח08/02/201808/02/201811רשות רישוי20180003

נוכחנוכח28/02/201828/02/201811רשות רישוי20180004

נוכחנוכח07/03/201807/03/201811רשות רישוי20180005

נוכחנוכח11/04/201812/04/201811רשות רישוי20180006

נוכחנוכח22/04/201824/04/201811רשות רישוי20180007

נוכחנוכח16/05/201816/05/201811רשות רישוי20180008

תאריך הישיבה

כ "סה

חברי 

ועדה 

נוכחים 

כולל )

(ר"יו

נציג השר 

לבטחון פנים

מספר 

ישיבה

מהנדס

נוכחות
סוג 

ישיבה

סך חברי 

ועדה

מונה לא או נעדר,  נוכח: בעמודות אלו יש לבחור

נציג שר 

החקלאות

נציג השר 

להגנת 

הסביבה

תאריך הפצת 

החלטות

בעמודות אלו 

יש להזין מספר 

שלם

נציג רשות 

הטבע והגנים

נציג לשכת 

התכנון 

המחוזית

נציג שר 

הבריאות

מ "ר או מ"יו

קבוע

נציג שר 

התחבורה

נציג רשות 

מקרקעי 

ישראל

תאריך הפצת 

סדר יום

לוחות זמנים

, בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי

1/1/2018: לדוגמה

כ "סה

חברי 

ועדה 

ממונים 

כולל )

(ר"יו

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



: יש לבחור

, מליאה

ועדת משנה 

או רשות 

רישוי

תאריך הישיבה

כ "סה

חברי 

ועדה 

נוכחים 

כולל )

(ר"יו

נציג השר 

לבטחון פנים

מספר 

ישיבה

מהנדס

נוכחות
סוג 

ישיבה

סך חברי 

ועדה

מונה לא או נעדר,  נוכח: בעמודות אלו יש לבחור

נציג שר 

החקלאות

נציג השר 

להגנת 

הסביבה

תאריך הפצת 

החלטות

בעמודות אלו 

יש להזין מספר 

שלם

נציג רשות 

הטבע והגנים

נציג לשכת 

התכנון 

המחוזית

נציג שר 

הבריאות

מ "ר או מ"יו

קבוע

נציג שר 

התחבורה

נציג רשות 

מקרקעי 

ישראל

תאריך הפצת 

סדר יום

לוחות זמנים

, בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי

1/1/2018: לדוגמה

כ "סה

חברי 

ועדה 

ממונים 

כולל )

(ר"יו

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

נוכחנוכח05/06/201804/06/201811רשות רישוי20180009

נוכחנוכח11/06/201813/06/201811רשות רישוי20180010

נוכחנוכח28/06/201801/07/201811רשות רישוי20180011

נוכחנוכח09/07/201810/07/201811רשות רישוי20180012

נוכחנוכח16/07/201818/07/201811רשות רישוי20180013

נוכחנוכח29/07/201831/07/201811רשות רישוי20180014

נוכחנוכח08/08/201809/08/201811רשות רישוי20180015

נוכחנוכח11/10/201815/10/201811רשות רישוי20180016

נוכחנוכח24/10/201824/10/201811רשות רישוי20180017

נוכחנוכח05/11/201811/11/201811רשות רישוי20180018

נוכחנוכח22/11/201822/11/201811רשות רישוי20180019

נוכחנוכח10/12/201810/12/201811רשות רישוי20180020

נוכחנוכח20/12/201820/12/201811רשות רישוי20180021

נעדרנעדרנעדרנעדרנעדרנעדרנעדרלא מונהלא מונהנוכחנוכחנוכח26/12/201802/01/201804/11/201811/01/20181712מליאה20180001
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?האם אתר האינטרנט של הוועדה או הרשות כולל את המידע הבא. ד

סדר יום

הודעות תכנון על פי חוק התכנון והבנייה

הנחיות מרחביות לעבודות הפטורות מהיתר
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מסמך החלטות

פרוטוקול ישיבה
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