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דבר מנכ"לית מינהל התכנון
מינהל התכנון, הממלא תפקיד מפתח במערכת התכנון של מדינת ישראל, משמש כגורם 
השנה  הישגי  על  מסכם  מבט  הארצית.  התכנון  מדיניות  גיבוש  על  האחראי  המקצועי 
החולפת, מציג תפוקות מרשימות ומוכיח כי מינהל התכנון מסוגל להתמודד בהצלחה עם 
האתגרים העומדים בפניו ולקדם מודלים תכנונניים רלוונטים למציאות המשתנה, וזאת 

בעשייה מאומצת מצד עובדי מינהל התכנון במטה ובמחוזות, ומצד מוסדות התכנון הארציים והמחוזיים.

השנה אני מסיימת את כהונתי כמנכ"לית מינהל התכנון. בשנה זו, ביתר שאת, אני מתכבדת להציג את 
העשייה הענפה של מינהל התכנון במגוון תחומים - דיור, עירוניות והתחדשות עירונית, תשתיות, תחבורה, 
תעסוקה, שטחים פתוחים, רישוי ורגולציה. מינהל התכנון דוגל במדיניות תכנון על פיה האדם הוא העומד 
וחשיבה  חזון  חיים,  מתפיסת  כחלק  וזאת  ומקיים,  יעיל  פיתוח  לצד  לאיכות בתכנון,  מכוונת  ואשר  במרכז, 

ארוכת טווח למען הדורות הבאים.  

מדינת ישראל תתמודד במהלך עשרים השנים הבאות עם שינויים חברתיים, סביבתיים וכלכליים משמעותיים, 
והשני,  האוכלוסייה;  היקף  של  צפויה  הכפלה  האחד,  עתה:  כבר  הניכרים  וודאיים  תהליכים  שני  רקע  על 
התעצמות שינויי האקלים והחרפת השלכותיהם. ההתמודדות עם האתגרים העתידיים מחייבת הסתכלות 

ארוכת טווח, במבט צופה פני עתיד, המתבססת על שיקולים רחבים ולא מתוך ראייה צרה ומשברית. 

שאלת המענה התכנוני לגידול באוכלוסייה, לצד התעצמות שינויי האקלים, באה לידי ביטוי בכל קצוות הקשת 
עיבוי  הקיים,  העירוני  המרקם  העיסוק בהתחדשות  כך  התכנון.  מינהל  של  העשייה  בלב  והינה  התכנונית 
וציפוף היישובים הכפריים, שמירה על הפתוח מול הפיתוח, התווית תשתיות תחבורתיות והנדסיות מתאימות, 
ייעול השימוש בקרקע, הטמעת שיקולים אקלימיים וסביבתיים בתכנון, קידום והגדלת ייצור חשמל באנרגיות 

מתחדשות, ועוד.

תוכנית הדגל של מינהל התכנון, המהווה מטריית-על הממסגרת ומכווינה את כלל פעילויות התכנון, 
הנה התוכנית האסטרטגית לשנת 2040. פעלתי לקידומה מתוך הבנה כי תכנון ארוך טווח ומושכל הוא 
הבסיס לפיתוח יעיל ומקיים אליו אנו מחויבים בבואנו לספק מענה איכותי, מגוון  ומותאם לצרכי האוכלוסייה 
'תוכנית אסטרטגית  נגזרת מהחלטת ממשלה מספר דר/131  בעשורים הקרובים. התוכנית האסטרטגית 
לדיור', אשר קבעה למוסדות התכנון יעדים לאישור תכנון מפורט של יחידות דיור עד לשנת 2040, וממלאת 
תפקיד קריטי בהתוויית תכנון העתיד באופן קוהרנטי ומאוזן, תוך שמירה על חוזקות ונכסים קיימים, וצמצום 
לישראל  המרחבית  'התוכנית  את  כוללת  האסטרטגית  התוכנית  בנות־קיימא.  שאינן  פעולה  ודרכי  מגמות 
2040' המתווה את המסגרת הכוללת, וארבעה פרקים נושאיים: דיור, תעסוקה, תשתיות הנדסיות ותחבורה, 

שטחים פתוחים.

התוכנית מתווה מדיניות תכנון ופיתוח ארוכת טווח, והיא מחויבת המציאות במדינה חפצת חיים המכפילה את 
אוכלוסייתה בתוך דור, ומתמודדת, חדשות לבקרים, עם אתגרים לא צפויים, כמו גל העלייה הנוכחי. תכנון 
בראייה של שנים קדימה מספק פלטפורמה לניהול ארוך טווח, שבכוחו למנוע מצב בו נהפוך למדינה שרע 
לחיות בה, שאינה ערוכה למשבר האקלים, שאין בה תשתיות נאותות ושטחים פתוחים, ושמצב התחבורה בה 
בלתי נסבל. התוכנית האסטרטגית הנה מוצר דינמי, לא סטטוטורי, רב תחומי ובעל אופק רחוק - והנה נחוצה 

והכרחית למדינת ישראל של ימינו, יותר מאי פעם.

יחידות דיור חדשות, אשר  היצע יחידות הדיור אושרו השנה 108,100  כחלק מהמאמץ הלאומי להגדלת 
 2021 סוף שנת  ועד  כהונתי ב-2017,  הדיור שאושר בשנים האחרונות. מתחילת  יחידות  למלאי  התווספו 
אושרו כ-630,600 יחידות דיור, מתוכן כ-170,000 בהתחדשות עירונית, וכ-175,000  בחברה הערבית, 

בהכנת המפות 
נעשה שימוש 

במידע של הפורום 
למידע גיאוגרפי
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בהכנת המפות 
נעשה שימוש 

במידע של הפורום 
למידע גיאוגרפי

הדרוזית והצ'רקסית. היקפים אלה משקפים עלייה משמעותית בתפוקת מינהל התכנון ביחס לשנים קודמות 
בחברה  וכ-77,500  עירונית  כ-73,700 בהתחדשות  מתוכן  הקודמות  השנים  בחמש  יח"ד   437,600(

הערבית, הדרוזית והצ'רקסית(.

העירוני  הציבורי  המרחב  חשיבות  על  דגש  תוך  העירונית  בהתחדשות  התכנון  מינהל  עסק  במקביל, 
ומתגוררת  עירוני,  חיים  אורח  כנושא מרכזי שהינו צו השעה. מעל ל-90% מאוכלוסיית המדינה מנהלת 
בתחומי  עצמה  ולשלש  להכפיל  מיועדת   - האוכלוסין  לתחזיות  ובהתאם  כעירוניים,  המוגדרים  ביישובים 
השטח העירוני הקיים. סביבות מגורים עירוניות צפופות, קומפקטיות ואינטנסיביות מאפשרות שימוש מיטבי 
בקרקע ובתשתיות ובכך מנגישות לתושביהן איכות עירונית גבוהה יותר - הן בפרמטרים של תשתיות תנועה 
מבוססות תחבורה ציבורית, רכיבה על אופניים והליכה ברגל והן בפרמטרים של הזדמנויות אנושיות, כלכליות 

ותרבותיות, שירותי בריאּות וחינוך, איכות סביבה, אקלים, צורות מגורים ועלויות מגורים.

בשמירה על הפתוח. 19 אתרים חדשים הוכרזו השנה  רואה חשיבות רבה  מינהל התכנון  לצד הפיתוח, 
כשמורות טבע וגנים לאומיים. מדובר בכ-181,600 דונמים, מצפון הארץ ועד דרומה, הכוללים מגוון רחב של 
בתי גידול, ומצטרפים ל-46 אתרים שהוכרזו כשמורות טבע וכגנים לאומיים בין השנים 2020-2017 על פני 
כ-564,000 דונם. במהלך שנות כהונתי, ובהתאם למדיניות עליה הכרזתי, הורחבו שטחי שמורות הטבע 
והגנים הלאומיים באופן משמעותי, כך שבשנת 2019 הוכרזו יותר שטחי שמורות טבע וגנים לאומיים מבכל 

שנה אחרת מאז 1964.

המרחב  ציפוף  של  איכותניים  תכנוניים  בהיבטים  התמקדנו  התכנון  מינהל  כמנכ"לית  כהונתי  במהלך 
התחבורה  התשתיות,  מערך  של  מושכל  ולתכנון  העירוניות,  לחיזוק  עקרונות  ובהתוויית  העירוני 
והאנרגיה. תכנון ובנייה מטבעם מייצרים מידע רב ולכן פעלתי רבות להנגשת מידע עשיר ומגוון, לציבור 

הרחב, באמצעים שונים וזאת לטובת הגברת השיח התכנוני, השקיפות, ושיפור איכות התכנון.

יידרש בקידום וביצוע תשתיות-על חיוניות. מוסדות התכנון אישרו  בשנים הקרובות, המאמץ הלאומי 
יחידות דיור, בעבודה מאומצת, מנוהלת ומתוכננת של מינהל התכנון, ובשנים הבאות,  כאמור מאות אלפי 
הבעיה  זה,  בשלב  האסטרטגית.  התוכנית  ליעדי  בהתאם  דיור  יחידות  לאישור  במיכסות  לעמוד  ימשיכו 
האקוטית אינה בתכנון, אלא בביצוע. אנו נמצאים בעיצומו של משבר ביצועי ברמת התשתיות- מתחבורה 
ואנרגיה ועד לכיתות לימוד. ברור לכל כי לא ניתן לבנות ולאכלס שכונות ללא המענה התשתיתי הנדרש - 

ביוב, מים, חשמל וכמובן תחבורה ציבורית.

ביצוע מערכות הסעת  לטובת  תידרש הקצאת תקציבים משמעותיים  ניצבים בפיתחה של תקופה בה  אנו 
המונים- קווי הרכבת הקלה )התוכניות אושרו זה מכבר( ופרויקט המטרו אשר בלעדיו יגיע מטרופולין תל 
תוך  לרשויות המקומיות  וסיוע  ליווי  כולל  העירונית  תידרש השקעת תקציבים בהתחדשות  לקריסה.  אביב 
שימת לב מיוחדת לאזורי הפריפריה, בהקמת שירותי הציבור הנדרשים ובהתאמת תבנית העיר המתחדשת 
ואיכותי – מינהל התכנון עסק בכך  יעיל  והנערכת להכפלת האוכלוסייה. כל אלה מחייבים תכנון מושכל, 

בשנים האחרונות ויידרש להמשך עבודה בראייה כוללת ואחראית גם בשנים הבאות.   

נאמר כבר כי האדם עושה את התפקיד ולא ההיפך. לאורך כל הקריירה המקצועית שלי, מתפקידי הראשון 
בה, ועד הנוכחי כמנכ"לית מינהל התכנון, האינטרס הציבורי והדאגה לאדם ולדורות הבאים היו נר לרגלי. 
התפקיד הציבורי נותן בידייך את הזכות והכבוד לקדם עשייה עבור ובשם הציבור הרחב - אותו ציבור שקולו 
לא נשמע ולא תמיד יש מי שיגן על רווחתו. כאשת מקצוע, דאגתי תמיד לצקת תוכן איכותי ורלוונטי לתפקיד 
ולהקפיד על האיכות והמקצועיות באופן שיתרום לשיפור איכות החיים של הציבור. כמתכננת ערים, אני רואה 

כיצד החיים של כולנו מושפעים מכל החלטה תכנונית שמתקבלת – לטוב ולרע.

אני תקווה שמדיניות התכנון המתמקדת בשילוב שבין האדם, איכות התכנון וקיימות הפיתוח, כחלק מחשיבה 
ארוכת טווח ולמען הדורות הבאים, תמשיך להתוות את דרכם של מקבלי ההחלטות. 

ומקצועיות.  מסירות  אחריות,  המפגינים  התכנון  מינהל  לעובדי  להודות  ברצוני  זו   בהזדמנות 
מינהל  במיצוב  דרך  אבן  מהווה  והמגוונת  הענפה  עשייתכם  בארגון,  ביותר  החשוב  המשאב   אתם, 
האינטרס  אשר  ומשפיע  מקצועי  ארגון  בראש  לעמוד  גאה  אני  ומוביל.  חדשני  יוזם,  כארגון  התכנון 

הציבורי הנו בראש מעייניו.

דלית זילבר                                                                          

מנכ"לית מינהל התכנון        

להלן תוכניות, מדריכים, מסמכי מדיניות ותהליכים אשר קודמו ופורסמו-
פרסום 'מבט: כלי להצגת איכות התכנון' המיועד להבטיח הטמעתם של עקרונות ונושאים מהותיים 
| פרסום  והוודאות עבור היזמים והמתכננים  ייבחן התכנון המוצע, תוך שיפור השקיפות  על פיהם 
אב  תוכניות  מדיניות,  מסמכי  הכנת   | עירונית  להתחדשות  תוכניות  של  וקידום  לבחינה  מדריך 
ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית | שינוי 4 בהוראות תמ"א 35 בנושא צפיפויות המגורים  
תחבורה  מוטה  לתכנון  מדריך  פרסום   | העירוני  המרחב  של  מחדש  וארגון  לייעול  שיוביל  באופן 
ציבורית ועקרונות לתכנון מוטה תחבורה ציבורית ותנועה בת קיימא | קידום תוכניות לקווי המטרו- 
פרויקט התשתית הגדול ביותר במדינת ישראל | קידום תמ"א 70- תוכנית מתאר ארצית לפיתוח 
הכבדה  והרכבת  הקלה  הרכבת  לקווי  תוכניות  קידום   | ת"א  במטרופולין  המטרו  תחנות   מרחב 
פרסום מדריך ארצי לצל עצים במרחב הבנוי | אישור תקנות הצללה | אישור תקנות בנייה ירוקה   |
התכנון  איכות  לשיפור  מחקרי  סטודיו   ,IPLAN סטודיו  הקמת   | שימור  בנושא  הנחיות  פרסום   | 
| ביטול ההקלות הכמותיות במסגרת  וקידום תוכנית מתאר ארצית לניהול נגר  מדיניות  | פרסום 
חוק ההסדרים )2021( וקידום פרויקט תכנון חושב רישוי | תוכנית מתאר ארצית משולבת לתחבורה 
יבשתית )תמ"א 42(, הומלצה לאישור הממשלה | קידום תוכנית מתאר ארצית למוסדות הבריאות 
המיועדת לתכנן את תשתיות הבריאות לעשורים הקרובים )תמ"א 49( | אושרה במועצה הארצית 
 -  10/1 תמ"א  אישור   | האנרגיה  משק  לתשתיות  ארצית  מתאר  תוכנית   -  )9/1 )תמא   41 תמ"א 
תיקון סעיף ההיתרים למתקנים פוטו וולטאיים )תמ"א 10/ד/2/10( באופן המרחיב משמעותית את 
האפשרויות להקמת מתקנים פוטו וולטאיים בדו שימוש לסוגיו ובכך מפחית את הקמתם בשטחים 
פתוחים | אושרו במוסדות התכנון כ-70 תוכניות למתקנים פוטו וולטאיים וטורבינות רוח בהספק 

כולל של מעל 2000 מגוואט בין השנים 2021-2019.

אתר אינטרנט מחודש למינהל התכנון | פרסום מונחון התכנון והבנייה בעברית ובערבית | הקמת 
השונים  התכנון  מוסדות  של  דיונים  שידור  לצד  ובנייה  תכנון  בנושא  סרטונים  המציג  יוטיוב   ערוץ 
פותח שרות חדש המאפשר לכל אזרח לצפות במידע התכנוני הסמוך למקום מגוריו באזור האישי 
| פרסום אטלס המרחב הימי ואתר בנושא שימור מורשת ותרבות | פרסום אפליקציה של תשריט 
וולטאיים  פוטו  למתקנים  לתוכניות  מעקב  אפליקציית  ופרסום  פיתוח   | האסטרטגית  התוכנית 
סטטוס,  עדכוני  מקוונות,  בתוכניות  לצפייה  מערכת  כחולים'-  'קווים  מערכת  פיתוח   | קרקעיים 
וקבלת תמונת מצב עכשווית ועתידית | אישור תמ"א 1- תכנית מתאר ארצית אחודה שעיקרה איחוד 

ופישוט תוכניות המתאר השונות במטרה להקל ולייעל את הליך התכנון הנגזר מכוחן.
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עיקרי הדברים
ורתימה של כלים  2021 עמדה בסימן של עשייה מגוונת ומשמעותית, תוך שילוב  שנת 
עירוניות  דיור,  בהם:  זה,  בשנתון  המפורטים  מרכזיים  פעילות  תחומי  במספר  ואמצעים 

והתחדשות עירונית, תשתיות ותחבורה, שטחים פתוחים רישוי ורגולציה.

 בין הצעדים והפעולות שקודמו השנה ניתן לציין את הבאים:     

איכות התכנון
מינהל התכנון קידם השנה שורה של מהלכים בתחומי הדיור, ההתחדשות והעירוניות, 
חייהם של  איכות  ולהבטיח את  מתוך מטרה לתת מענה לצרכי הדיור של האוכלוסייה 

תושבי הערים מתוך ראייה ארוכת טווח ולמען הדורות הבאים. כחלק ממדיניות זו:

.   פורסם 'מבט: כלי להצגת איכות התכנון'- כלי שנועד להבטיח את הטמעתם של 
עקרונות רצויים ונושאים מהותיים לפיהם ייבחן התכנון המוצע, תוך שיפור השקיפות 

והוודאות עבור היזמים והמתכננים. 

.   מקודם שינוי בהוראות תמ"א 35 בנושא צפיפויות המגורים, שיוביל לארגון מחדש 
מרחב  ליצירת  ויביא  קומפקטית  עיר  של  עקרונות  על  יתבסס  העירוני,  המרחב  של 
עירוני פעיל לאורך כל שעות היום, המכיל מגוון הזדמנויות של חינוך, תעסוקה, מסחר, 

מגורים ופנאי, והכל בנגישות מרבית לתחבורה ציבורית.

.   כמו כן, החל הליך קידום מסמכי אב למתחמי התחדשות עירונית.
שמירה על השטחים הפתוחים

בכ-181,600  מדובר  חדשים.  לאומיים  וגנים  טבע  כשמורות  אתרים   19 הוכרזו  השנה 
דונם, הכוללים מגוון רחב של בתי גידול המשתרעים על שטחים מצפון הארץ ועד דרומה. 

פרויקט המטרו
M1 דרומי )תת"ל 101 א( וקו  השנה הומלצו לאישור הממשלה שני קווי מטרו: קו מטרו 

מטרו M3 )תת"ל 103(. 

תוכניות.  ומחוזיים( בכ-5,800  ארציים  )מוסדות  התכנון  מינהל  טיפל   2021 .  בשנת 
20% מהתוכניות אושרו.   

.  השנה אושרו 108,100 יחידות דיור. מתוכן 104,122 יחידות דיור אושרו במוסדות 
התכנון המחוזיים והארציים, ו-3,978 יחידות דיור אושרו במוסדות התכנון המקומיים 
בוועדות  שאושרו  הכוללניות  המתאר  לתוכניות  הודות  התאפשר  אישורן  אשר 
המחוזיות בשנים קודמות. מתוך סל כל יחידות דיור אלו כ-31,800 יחידות דיור אושרו 
בהתחדשות עירונית, ומעל לשליש, כ-33,800 יחידות דיור אושרו ביישובים ערביים, 

דרוזים וצ'רקסים או בתוכניות שתוכננו עבור חברות אלה ביישובים מעורבים.

]יחידות דיור[

.  בין היתר, טופלו וקודמו 105 תוכניות כוללות ליישוב אשר מתוכן 9 תוכניות אושרו, 
התוכניות  מכלל  המחוזיות.  בוועדות  סטטוטורי  טיפול  של  לשלב  הגיעו  תוכניות   67

שקודמו, 19 הן תוכניות כוללניות למועצות אזוריות. 

אנרגיה מתחדשת
מינהל התכנון מוביל מהלכים סטטוטוריים שתכליתם הגדלת ייצור באנרגיות מתחדשות, 
כחלק מהפיכת מערכת החשמל בישראל לירוקה יותר ונקייה יותר. השנה המליצה המועצה 
האנרגיה  משק  לתשתיות  כוללת  ארצית  מתאר  תוכנית  על  הממשלה  לאישור  הארצית 
41 אשר תוטמע בתמ"א 1 לאחר אישורה בממשלה ובכפוף לקבלת כתב שיפוי(.  )תמ"א 
כמו כן, אושר שינוי 10 לתמ"א 1, שהינו עדכון לתוכנית המתאר הארצית למתקנים פוטו 
ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת.  יסוד בקידום  וולטאיים )תמ"א 10/ד/10(, המהווה אבן 

בשנת 2021 אושרו 26 תוכניות למתקנים פוטו וולטאיים קרקעיים. 

        יעד ממשלה             מספר יחידות הדיור שאושרו
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 בסמכות
 מחוזית
וארצית

3,978 
 בסמכות
מקומית

  להלן נתונים עיקריים מפעילות מוסדות מינהל התכנון ב-2021: 

מקומית  בסמכות  דיור  יחידות  בדבר  הנתונים 
מקורם בוועדות המקומיות.
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לאישור  הומלצו  ומחוזיות.  ארציות  מתאר  תוכניות  ב-98  דנה  הארצית  .  המועצה 
מתאר  תוכניות  חמש  ואושרו  )תמ"א(  ארציות  מתאר  תוכניות   14 הממשלה 
מחוזיות )תמ"מ(. נושאי התכנון העיקריים במועצה הארצית היו פיתוח אזורי, תשתיות 
הוולקחש"פ  הארצית-  המועצה  שלצד  בוועדות  ומים.  אנרגיה  ותשתיות  תחבורה 

והוולחוף, נדונו מעל 90 תוכניות שהופנו לטיפולן.

דרכים  בתחום  ארבע  ביניהן:  תוכניות,   14 על  הממשלה  לאישור  המליצה  .  הוות"ל 
בנוסף,  המונים.  הסעת  בתחום  שתיים  מתחדשת,  אנרגיה  בתחום  שלוש  ומסילות, 

נחתמו בוות"ל 15 היתרים, 30 הרשאות ואושרו 63 חבילות תכנון מפורט לביצוע.  

.  הוותמ"ל טיפלה ב-40 תוכניות )הכרזות, בהליך, אושרו(, מתוכן אושרו שש תוכניות 
היקפים  אושרו  המגורים  לצד  הוותמ"ל,  בתוכניות  דיור.  יחידות   21,678 הכוללות 

משמעותיים של קרקעות לדרכים ותחבורה.  

.  רוב התוכניות קודמו בוועדות המחוזיות. בוועדות המחוזיות, אשר טיפלו ב-5,560 
תוכניות ומתוכן אישרו 1,141 תוכניות.

משכי זמן להכרעה בתוכנית ולאישור תוכנית
.  הכרעה בתוכנית: תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה קבע שהכרעה בתוכנית בסמכות 

ועדה מחוזית תתקבל בתוך 18 חודשים ממועד הגשתה. 

חודשים   15.7 היה  ב-2021  מחוזית  בוועדה  בתוכנית  להכרעה  הממוצע   הזמן 
)1.3 שנים(.  74% מהתוכניות שהייתה בהן הכרעה ב-2021 עמדו בפרק זמן זה.

אחוז התוכניות שהוכרעו תוך 18 חודשים

היה מחוזית  ועדה  בסמכות  תוכנית  לאישור  הממוצע  הכולל  הזמן   .  משך 
24.6 חודשים )2 שנים(. 

משך זמן כולל לאישור תוכנית )ממוצע ארצי בשנים(

עררים
על  הוא  העררים  של  המוחלט  הרוב  לעררים.  משנה  ועדות  מספר  הארצית  למועצה 

החלטות של הוועדות המחוזיות.

. ב-2021 הוגשו 84 עררים ב-70 תוכניות. 
. כ-71% מהעררים נדונו תוך שלושה חודשים מיום הגשתם. 

. כ-38% מהעררים הוכרעו תוך ארבעה חודשים.
. ב-90% מההכרעות, ועדת המשנה לעררים דחתה את הערר בעיקרו.

המחוזית(  הוועדה  )בסמכות  לישוב  כוללות  מתאר  ותוכניות  כוללניות  תוכניות  מ-2017  החל 
לא נכללו במדדי הזמן לאישור תוכנית ולהכרעה בתוכנית. עם זאת, בשל מספרן המועט של 
תוכניות מסוג זה ביחס לכלל התוכניות, השפעתן על משכי הזמן היא זניחה. לפיכך ניתן להשוות 

את משכי הזמן לשנים הקודמות.
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נלקחו בחשבון תוכניות שהוגשו )עמדו בתנאי סף( או הועברו לסמכות הוועדה המחוזית מוועדות 
מקומיות החל מ-1.1.2011.
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פרק

מערכת התכנון

פרקאבג
השנתון מחולק לשלושה חלקים:

פרק א'
הארגוני  המבנה  תיאור  זה  ובכלל  התכנון,  מערכת  של  תיאור  כולל   - התכנון  מערכת 

המעודכן של מינהל התכנון ושל לשכות התכנון המחוזיות, ותקציב מינהל התכנון.

פרק ב'
תחומי פעילות - הפרק מציג את הפעילות המגוונת והענפה של מינהל התכנון, ומאפשר 
הצצה לסוגיות ולתחומים השונים שעל סדר יומו של מינהל התכנון בחלוקה לתחומי פעילות 

עיקריים: 

דיור, עירוניות והתחדשות עירונית         

תשתיות ותחבורה

שטחים פתוחים

רישוי ורגולציה

פרק  ג'
היקפי פעילות - כולל פירוט וניתוח של המידע הכמותי של הפעילות התכנונית שבוצעה 
בשנת 2021 במוסדות התכנון הארציים והמחוזיים )כגון מספר התוכניות שאושרו, ניתוח 
של ישיבות מוסדות התכנון ומשך זמן הטיפול בתוכניות(. פרק זה ערוך במתכונת המהווה 
למעשה גם את דוחות הפעילות של מוסדות תכנון אלו, כנדרש על פי חוק התכנון והבנייה.

מבוא
שנתון מינהל התכנון לשנת 2021 מסכם את פעילותו השנתית של מינהל התכנון )מטה 

ולשכות התכנון המחוזיות( ושל מוסדות התכנון ברמה הארצית וברמה המחוזית.

שנתון זה הוא האחד עשר במספר. השנתון נועד להגביר את השקיפות של פעילות מינהל 
התכנון ולאפשר בחינה ודיון ציבורי.

משמעותית,  עשייה  על  להצביע  ניתן  התכנון,  מינהל  עובדי  של  מאומצת  עבודה  בזכות 
מגוונת ורחבת היקף, וזאת למרות מגבלות שחלו רוב השנה ובהן היעדר תקציב, פקיעת 
תוקף חוק הוותמ”ל ביוני 2020 וחידושו אשר נכנס לתוקף באוגוסט 2021, ושגרת החיים 

תחת מגבלות הקורונה.

שיתוף הפעולה  על  ובמחוזות  מינהל התכנון במטה  עובדי  לכל  מודות  אנו  זו  בהזדמנות 
ותרומתם לפרסום השנתון. 
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מערכת התכנון – תפקוד ומבנה 
מערכת התכנון בישראל נועדה בעיקרה להסדיר את שימושי הקרקע במדינה. הסדרה זו מתבצעת במנעד 
ואזוריות  ארציות  תשתיות  הקמת  )דוגמת  הכלל-ארצית  מהרמה  החל  מידה,  וקני  נושאים  של  ומגוון  רחב 

לסוגיהן( ועד לרמה המקומית־פרטנית )דוגמת היקף זכויות הבנייה וגובה של בניין במגרש מסוים(.

מגדיר  החוק  תיקוניו.  על  התשכ"ה–1965  והבנייה,  התכנון  חוק  הוא  התכנון  מערכת  לפעילות  הבסיס 
מחוזית  מתאר  תוכנית  תמ"א,   – ארצית  מתאר  )תוכנית  השונות  התוכניות  סוגי  את  התכנון,  מוסדות  את 
והשלבים של  ואת התהליכים  ביניהן,  ההיררכיה  את  מפורטת(,  ותוכנית  מקומית  תוכנית מתאר  – תמ"מ, 
הטיפול בתוכניות השונות לרבות אישורן – כולל קציבת לוחות זמנים. נוסף לחקיקה הראשית, קיימת גם 
והבנייה ברמת  התכנון  רבים בתחום  נושאים  המסדירה  והבנייה(,  התכנון  )תקנות  ענפה  משנה  חקיקת 
פירוט גבוהה מזו שבחוק. לצד החקיקה קיימות גם הנחיות מנהליות, המפרטות אף הן היבטים רבים בתחום 
והבנייה  התכנון  מערך  פועל  פיו  על  והבנייה",  התכנון  "קודקס  את  מהווים  יחד  אלה  כל  והבנייה.  התכנון 

במדינת ישראל.

על־פי חוק התכנון והבנייה, ממשלת ישראל היא מוסד התכנון העליון במדינה, ובסמכותה לאשר את תוכניות 
המתאר הארציות, עליהן ממליצה בפניה המועצה הארצית.

מתחת לממשלה נמצאת מערכת התכנון. המבנה הכללי של מערכת התכנון מושתת על שני עקרונות 
מרכזיים:

.  הבניית פעילותה של המערכת בשלוש רמות ארגוניות: ארצית, מחוזית ומקומית.
.  קיומם של שני מערכים: מערך סטטוטורי ומערך תכנוני־תפעולי. 

מערך תכנוני -תפעולימערך סטטוטורי

מטה מינהל התכנוןהמועצה הארצית לתכנון ולבנייה; מוסדות תכנון ארצייםהרמה הארצית

לשכות התכנון המחוזיותועדות מחוזיות לתכנון ובנייה; ועדות ערר מחוזיותהרמה המחוזית

יחידות ההנדסה ברשויות המקומיותועדות מקומיות לתכנון ולבנייה; רשויות רישוי מקומיותהרמה המקומית

 מערכת התכנון – הרמה הארצית                                                           

המערך הסטטוטורי                                                                 
את מוסדות התכנון ברמה הארצית אפשר לחלק לשתי קבוצות עיקריות:

.  המועצה הארצית לתכנון ולבנייה וועדות המשנה הפועלות מטעמה, שכפופות אליה ומתמנות מקרב 
חבריה.

.  מוסדות תכנון נוספים, הפועלים עצמאית במקביל למועצה הארצית, ונועדו לטפל בנושאים ייעודיים כפי 
שיפורט להלן.

מינהל התכנון כולל הן את מטה מינהל התכנון והן את לשכות התכנון המחוזיות. להלן תיאור תמציתי של 
מערכת התכנון ברמה הארצית והמחוזית.  
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ממשלה/ועדת שרים לענייני פנים, שירותים, תכנון ושלטון מקומי

שרת הפנים

המועצה הארצית לתכנון 
ובנייה

ולנת"ע 

)ועדת משנה לנושאים 
תכנוניים עקרוניים(

ועדות משנה לעררים על 
הוועדות המחוזיות

ועדות משנה לעררים על 
הולחוף

ועדות משנה לעררים על 
הולקחש"פ

ועדות משנה לעררים על 
הוועדה למתקנים בטחוניים 

)ולמ"ב(

ועדות משנה לעררים על 
הוועדה המחוזית ביושבה 

כוועדה מקומית

ועדות משנה לעררים בנושא 
היטלים ופיצויים

ועדת משנה לבנייה ותקנות

ועדת משנה למתחמי רעש 
מטוסים )מר"מ(

ועדת משנה להקלות 
מתשתיות תחבורה

ועדת משנה ארצית לקידום 
תוכניות

ועדת משנה לרישוי גז

ועדה ממיינת

 ולקחש"פ 
הוועדה לשמירה על קרקע 

חקלאית ושטחים פתוחים

ועדה ממיינת

ולחוף 

הוועדה לשמירת הסביבה 
החופית

ועדת משנה להערות 
והשגות

ועדת משנה לאישור 
מסמכים

ות"ל

הוועדה לתשתיות לאומיות

ותמ"ל 

הוועדה לתכנון מתחמים 
מועדפים לדיור

ועדת משנה להתנגדויות

המערך התכנוני־תפעולי: מטה מינהל התכנון                    להלן פירוט מוסדות התכנון ברמה הארצית:
הגורם  לשמש  התכנון:  במערכת  מפתח  לגורם  אותו  הופכים  אשר  תפקידים,  כמה  התכנון  מינהל  למטה 
האחראי במדינת ישראל לגיבוש מדיניות תכנון ארצית בנושאים שונים; ליזום ולקדם תוכניות מתאר ארציות, 
מחוזיות ומקומיות; להפעיל את מוסדות התכנון הארציים; לטפל בתוכניות מפורטות; להכין ולקדם תקנות 
ועובדי לשכות התכנון המחוזיות  מתוקף חוק התכנון והבנייה; לשמש מנחה מקצועי של מתכנני המחוזות 

ועוד.

 כמו כן, אחראי מטה מינהל התכנון לכלל היבטי התפעול של מוסדות התכנון ברמה הארצית והמחוזית בנושאי
כוח אדם, תקצוב, תיאום ובקרה ועוד.

17      פרק א‘  מערכת התכנון לתוכן עניינים16    מינהל התכנון  שנתון 2021



להלן המבנה הארגוני של מינהל התכנון:

אגף תכנון 
סטוטורי

אגף תפעול 
ועדות

אגף פינוי 
בינוי

אגף מתאר אגף תשתיות
ארציות אגף תחבורה

אגף מוסדות 
תכנון ארציים

לשכה 
משפטית

לשכות התכנון 
המחוזיות

לשכת תכנון 
תל אביב

לשכת תכנון 
מרכז

לשכת תכנון 
חיפה

אגף בכיר 
ועדות 

מקומיות

לשכת תכנון 
צפון

לשכת תכנון 
ירושלים

לשכת תכנון 
דרום

מנכ"לית
 מינהל 
התכנון

אגף בכיר 
לתכנון מטרו

מגורים

סגנית 
לרגולציה 

ברישוי ובנייה

סמנכ"ל 
תקציבים והון 

אנושי

אגף בקרת 
ועדות 

מקומיות

אגף פיתוח 
תהליכי 

רישוי

אגף בכיר 
רישוי,תקנות 

ומכונים

אגף 
תקציבים 

ורכש

אגף נכסים 
ולוגיסטיקה

אגף הכשרה, 
פיתוח הדרכה 

ורווחה

אגף תכנון 
והון אנושי

אגף מכוני 
בקרה

אגף רשויות 
רישוי

אגף תקנות 
והנחיות בניה

סגן לתכנון 
אסטרטגי

אגף 
פרויקטים 

לאומיים

אגף קשרי 
חוץ

אגף מדיניות 
תכנון

אגף קשרי 
ממשל 
ותכלול

חטיבת ממ"ג

אגף בכיר 
לתכנון ארצי

אגף תשתיות 
לאומיות

אגף מעקב 
ובקרה

אגף בכיר 
לתכנון תשתיות 

לאומיות
תשתיות

אגף בכיר 
לתכניות 

מועדפות לדיור

חטיבת 
שירות 
לקוחות

חטיבת 
יישומים

חטיבת תשתיות 
ואבטחת 

מידע

אגף בכיר 
טכנולוגיות 
דיגיטליות ומידע

אגף תכנון 
כוללני

אגף תכנון 
משולב

סגן לתכנון 
מרחבי

אגף בכיר 
חברה 
וקהילה

 מערכת התכנון – הרמה המחוזית                                                       

ברמה המחוזית פועלת מערכת התכנון בחלוקה לששה מחוזות )על פי גבולות המחוזות של משרד הפנים(. 
בכל אחד מהמחוזות פועלת ועדה מחוזית לתכנון ובנייה ולצידה לשכת תכנון מחוזית. 

להלן תיאור תמציתי של הגופים הקיימים בכל אחד משני המערכים ברמה המחוזית:

המערך הסטטוטורי                                                                        
ייזום, קידום ועדכון של  הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה עוסקת במגוון רחב של פעילות תכנונית, ובכללה 
ואישורן;  ואישורן; קידום תוכניות מפורטות  תוכניות המתאר המחוזיות; קידום תוכניות המתאר המקומיות 
למועצה  המלצות  גיבוש  המחוז;  שבתחום  המקומיות  הוועדות  שבסמכות  התוכניות  על  תכנונית  בקרה 
הארצית בנושאים שבתחום המחוז; מתן היתרים בשטחים שבהם המחוז משמש כוועדה מקומית )שטחים 

גליליים(; בקרה על פעילותן של הוועדות המקומיות ועוד.

כל אלה מתבצעים בפועל על ידי הוועדה המחוזית עצמה או באמצעות ועדות משנה שלה שהוסמכו מטעמה 
לטיפול בנושאים שונים. רשימת ועדות המשנה, סמכויותיהן והרכבן משתנה ממחוז למחוז, בהתאם למדיניות 

ולצרכים הפרטניים של כל אחת מהוועדות המחוזיות.

נוסף לכל אלה הוגדרו בחוק כמה מוסדות תכנון מחוזיים בעלי סמכויות ייעודיות בנושאים שונים כדלקמן:

. ועדת משנה להתנגדויות.
.  ועדת משנה לעררים – תפקידה להכריע בערר המוגש על החלטת ועדת הערר המחוזית.

. ועדת משנה למתקנים ביטחוניים )להלן: ולמ"ב(.
. ועדת משנה לרישום שיכונים ציבוריים.

.      ועדת משנה לתוכניות מסוימות ביישובי מיעוטים במחוזות צפון, חיפה ומרכז )תיקון 104(.
. ועדת משנה לעניין תשתית תיירות )תיקון 107(.

. ועדת משנה לקידום תוכניות )הוגדרה בתיקון 101 לחוק התכנון והבנייה(.
כמו כן, פועלת רשות רישוי מחוזית  הפועלת בשטחים הגליליים.
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ועדת משנה לתוכניות 
מסוימות ביישובי מיעוטים 
)מחוזות צפון, חיפה, מרכז(

ועדת משנה למתקנים 
ביטחוניים

ועדת משנה לקידום 
תוכניות

ועדת משנה לעררים

ועדת משנה לעניין 

תשתית תיירותית

ועדת משנה לרישום 
שיכונים ציבוריים

רשות רישוי מחוזית ועדה מחוזית לתכנון 
ובנייה

ועדת משנה 
להתנגדויות

שרת הפנים

מליאה

ועדות משנה

המערך התכנוני                                                                        
לצד כל אחת משש הוועדות המחוזיות, פועלת לשכת תכנון מחוזית בראשות מתכנן/ת המחוז.

התוכניות  לקידום  לדאוג  ובאחריותה  והבנייה במחוז  התכנון  המקצועי בתחום  הגורם  היא  התכנון  לשכת 
והתפעולית  המקצועית  מהבחינה  ולתמוך  והמחוזית  הארצית  התכנון  מדיניות  את  ליישם  שבסמכותה, 

בפעילות מוסדות התכנון המחוזיים.

 להלן המבנה הארגוני העקרוני של לשכת תכנון 
)אף על פי שקיימים הבדלים מסוימים בין המחוזות(:  

 

סגן/ית 

מתכנן/נת המחוז 
לתפעול ולבקרה

ממונה ועדות מנהל/ת תחום תכנון 
ופרוגרמה

מנהל/ת תחום 
תשתיות

מנהל/ת תחום 
אדריכלות

מזכירות ועדה מחוזית מובילי תוכניות מובילי תוכניות מובילי תוכניות מובילי תוכניות

סגן/ית

 מתכנן/נת המחוז 
לתכנון

סגן/ית

לפרויקטים לאומיים 
ומרחביים

מתכנן/נת המחוז

תפקידים אחידים ומסלולי קידום

מנהל/ת תחום אזורי

רכז/ת בכיר/ה קבלה 
וניתוב

להלן פירוט מוסדות התכנון ברמה המחוזית:
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תקציב הפעולות בהרשאה להתחייב לשנת 2021 עמד על 226 מיליון ₪. תקציב זה אמנם גבוה מתקציב 
ההרשאה בשנת 2020 )181 מיליון ₪( אולם עדיין נמוך משמעותית מתקציב ההרשאה בשנת 2019 שעמד 
על כ-294 מיליון ₪. מתוך תקציב הפעולות, מינהל התכנון התחייב מול ספקים שונים בהיקף של כ-224.5 

מיליון ₪ )99.3%(. 

הנתח המשמעותי ביישום תקציב ההרשאה להתחייב )40%(, סך של 90 מיליון ₪, יועד להעסקה של כ-260 
נושאים: שמאים, חוקרים,  ולשכות התכנון המחוזיות במגוון רחב של  נותני שירותים במטה מינהל התכנון 

רישוי ובנייה, תשתיות, תחבורה, סביבה ונושאים נוספים. 

 ביצוע תקציב הרשאה להתחייב במליוני ש"ח וכאחוז מסך התקציב - 2021

תקציב 2021
הפעילות  עבור  הוצאות  לבין  ונלוות  שכר  עבור  הוצאות  בין  התחלק   2021 לשנת  התכנון  מינהל  תקציב 

המקצועית. 

תקציב המזומן הכולל על שינוייו עמד על כ-410 מיליון ₪. מתוכו ביצע מינהל התכנון תשלומים בהיקף של 
358 מיליון ₪ המהווים 87% מתקציב המזומן, לעומת 374 מיליון ₪ בשנת 2020 )94%(. 

וללא  )ללא הוצאה מותנית בהכנסה, ללא העודפים המחויבים  כן, בסיס התקציב של מינהל התכנון  כמו 
תשלומים  התכנון  מינהל  ביצע  מתוכו   .₪ מיליון  כ-355  על  עמד   2021 לשנת  חיצוניים(  תקציב  מקורות 

בהיקף של כ-320 מיליון ₪ )90%(. התשלומים כוללים את העודפים המחויבים.

להלן פירוט ביצוע המזומן כאחוז מסך התקציב בשנים 2021-2016:

סה"כ ביצוע מזומן במיליוני ש"ח וכאחוז מסך התקציב 2021-2016

וכלל  מיליון ₪, כ-96%(  כ-86.2  )מתוכו שולמו  מיליון ₪  כ-89.7  היה  שינוייו  על  והנלוות  תקציב השכר 
כ-84.9  לעומת תקציב של  ובלשכות התכנון המחוזיות  לעובדים במטה  נלוות  והוצאות  תשלום משכורות 

מיליון ₪ בשנת 2020 )מתוכו שולמו כ-84 מיליון ₪, כ-99%(.

והם  מאחר  יו"ש  כולל  )לא  ובמחוזות  במטה  תקנים   325 ישנם  התכנון  במינהל   ,2021 שנת  לסוף  נכון 
מתוקצבים בנפרד(.  

36%

9%

תוכניות מתאר

מכוני בקרה

יועצים

ועדות ערר
מחוזיות

מחשוב

  תמיכה
בוועדות

 המקומיות

4%

40%

5%

6%

ביצוע ואחוז ביצוע מזומנים סה"כ תקציב

87%
2021

69%
2016

75%
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337

בדומה לשנת 2020 ועקב תקציב ההרשאה המוגבל, רוב התקציב )כ-76%( נוצל עבור ייעוץ והוצאות מחשוב.
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ביצוע בדרך( בשנים  )כולל  התכנון  מינהל  של  ההרשאה  תקציב  מרכיבי  בין  השוואה  מוצגת  הבא  בגרף 
:2021-2016

ביצוע תקציב הרשאה להתחייב במיליוני ש"ח 2021-2016 

ברוב שנת 2021 התנהלה הפעילות התקציבית של מינהל התכנון, כמו יתר משרדי הממשלה, לפי תקציב 
המשכי המתבסס על תקציב הבסיס של שנת 2019. רק בנובמבר 2021 אושר בכנסת התקציב לשנת 2021 

ולשנת 2022.

המגבלות שחלו במהלך שנת 2020 )וועדות חריגים ועוד( המשיכו גם במהלך רוב שנת 2021. 

תקציב ההרשאה עמד בתחילת השנה על 25 מיליון ₪ בלבד וגדל בפעימות קטנות בלבד )באמצע יולי 2021 
עמד על כ-75 מיליון ₪(. רק עם אישור התקציב בתחילת נובמבר, גדל תקציב ההרשאה ל-226 מיליון ₪ 
יותר מ-100 מיליון ₪ ע"י הקמת התקשרויות חדשות  וחצי לניצול תקציבי של   והותיר פרק זמן של כחודש 

ו/או הארכת התקשרויות קיימות.

על אף האמור, ביצוע תקציבי ההרשאה והמזומן היו גבוהים מאד ועמדו על 99%-ו87% בהתאמה.
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נותני שירותיםתוכניות מתארשונות מחשבתמיכה בוועדת מקומיות ועדות ערר
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מבוא
התכנון  מינהל  במטה  התכנון  מינהל  של  המגוונת  הפעילות  את  ומציג  פורס  זה  פרק 

ובמחוזות:  

משמעותיים  ומהלכים  פעולות  מספר  תמציתי  באופן  מציג  הפרק  של  הראשון  חלקו 
המרחבית  האסטרטגית  התוכנית  של  קידומה  בהם:   ,2021 שנת  במהלך  שקודמו 
2040", ועדכון אודות  המהווה את המבוא והמסגרת של "התוכנית האסטרטגית לשנת 
להנגשת  הטכנולוגי-מחשובי  בתחום  פעולות  האסטרטגית.  בתוכנית  התעסוקה  פרק 

מידע ומתן אפשרות לתקשורת מקוונת, ולייעול ושיפור ההליכים בתחום התכנון והבנייה.

התכנון  מינהל  של  יומו  סדר  שעל  שונים  ותחומים  סוגיות  מציג  הפרק  של  השני  חלקו 
בחלוקה לארבעה תחומי פעילות עיקריים: 

דיור, עירוניות והתחדשות עירונית

תשתיות ותחבורה 

שטחים פתוחים 

רישוי ורגולציה

הפרוייקטים בפרק זה מוצגים באופן תמציתי. המקטעים מתוך המסמכים הסטטוטוריים, 
המלא  למידע  בלבד.  להתרשמות  נועדו  בפרק  הכלולים  וההמחשות  ההדמיות  המפות, 

והמפורט יש לפנות למסמכים הפורמליים הרלוונטיים.

 התוכנית האסטרטגית המרחבית                                                          

התוכנית האסטרטגית המרחבית מהווה את המבוא והמסגרת של "התוכנית האסטרטגית 2040", ועיקרה 
התוויית מסגרת תכנון ארוכת טווח, שמטרתה השגת רווחה, צמיחה כלכלית וסביבת חיים בריאה ואיכותית 
יותר, בדגש על איזונים בין אוכלוסיות וחבלי ארץ ובין פתוח לפיתוח. התוכנית מהווה מגדלור מכווין ומנחה 
לפרקי התוכנית האסטרטגית 2040 ולנגזרותיה. מדינת ישראל תתמודד במהלך עשרים השנים הבאות עם 
שינויים חברתיים, סביבתיים וכלכליים משמעותיים, שינבעו משני תהליכים וודאיים: האחד, ההכפלה הצפויה 
האקלים  שינויי  התעצמות  והשני,  השונים;  האוכלוסייה  מגזרי  בין  משתנה  ובאופן  האוכלוסייה,  היקף  של 
והחרפת השלכותיהם. לפיכך, התוכנית האסטרטגית ממלאת תפקיד קריטי להתוויית תכנון העתיד באופן 
קוהרנטי ומאוזן, תוך שמירה על חוזקות ונכסים קיימים, וצמצום מגמות ודרכי פעולה שאינן בנות־קיימא. 

הדרך

מציאות, תהליכים ומגמות

 מדדים איכותניים
הכוונה לעיצוב ערכי

 מדדים כמותיים ואיכותניים
ישויות מרחביות מפורטות

תוכנית אסרטגית
מרחבית

פרקים נושאיים

נגזרות

התוצרים

 נושאי ליבה
חברתיים - סביבתיים - כלכליים

חזון, מטרות על עקרנות, 
סכמה

 פרקי התוכנית 
האסטרטגית:

                                     דיור            תעסוקה      

                       שטחים פתוחים            תשתיות ותחבורה

התוכנית
האסטרטגית

2040

חזון התוכנית
חדשנות, קידמה וראייה ארוכת טווח בתחומי התכנון והפיתוח בישראל, על בסיס עוגני הארץ: מגוון האנשים, 
החזון דורש אסטרטגיה  מימוש  וצדק חברתי.  כלכלית  צמיחה  קיימות,  יעדי  והמקומות להשגת  התרבויות 
של שיתופיות, רתימה וסינרגיה בין משרדי ממשלה ארגונים, קהילות וציבור, והטמעתו מהווה תנאי עיקרי 

להצלחת מימושו, בכל קני המידה ותחומי החיים במרחב.

מרכיבי התוכנית האסטרטגית המרחבית

אקולוגיות-סביבתיות,  ותפישות  חברתיות-כלכליות  תכנוניות  גישות  מספר  מבטאים 
בנושאי  משותפים  גלובליים  מאתגרים  ונובעות  כיום,  העולמי  התכנון  ליבת  את  המהוות 

כלכלה, חברה ושינויי אקלים. 

מרכזי הכובד - "מנועי הכלכלה והחברה" העירוניים: קידום ארבעת המטרופולינים )תל 
מספר  לצד  הגלובלית,  התחרות  ברמת  שגשוג  לכדי  וחיפה(  שבע  באר  ירושלים,  אביב, 
ערי ראשה כמרכזי כלכלה וחברה בקנה מידה אזורי-ארצי, עוגני תיירות ותעסוקה ברמה 

הלאומית, ושערי הכניסה הבינלאומיים למדינה. 

המרחבים – היבטי סביבה ואקולוגיה: מרחב פתוח רציף/ כפרי מיושב/ עירוני אשר הוגדרו על 
בסיס עקרונות אקולוגיים מדעיים לפיתוח בר קיימא: תפקידם לשמור לעשרים השנים הבאות 
על המאפיינים המרחביים של ישראל על בסיס רמות הפיתוח והקיטוע של השטחים הפתוחים, 
ולספק לכל מרחב את ההגנה המתאימה לו מבחינת איכות הסביבה והערכות לשינויי אקלים. 

מטרופולינים 
ואזורים

מטרופוליניים

עוגני תיירות 
תרבות/
מורשת 
לאומיים

מרכזי 
כובד 
- ערי 
ראשה

עוגני תעסוקה 
ארציים )כולל 

במטטרופולינים(

שערי 
כניסה 

בינ"ל

מרחב 
פתוח 
רציף

מרחב 
כפרי 

מיושב

מרחב 
עירוני 

סמי 
עירוני

מסילות 
רכבת

פרק ב‘ תחומי פעילות מרכזיים מבואלתוכן עניינים26 26
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דיור, עירוניות
והתחדשות עירונית

הכלכלית- ה"עוגה"  הגדלת  והאוכלוסייה:  המקום  למאפייני  התכנון  בין  קשר  ליצירת  אמצעי   – האזורים 
מקומית על בסיס חוזקות ומאפיינים, הבטחת מגוון הזדמנויות ובחירות בהתאם לצרכים, וכלי לניהול מיטבי 

של האזורים המטרופוליניים, במטרה להגיע לסנכרון ולסינרגיה בין עיר המטרופולין למוקדי המשנה שלה.
 

פרק התעסוקה
פרק התעסוקה בתוכנית האסטרטגית 2040 עוסק בפרישה המרחבית של שטחי ואזורי תעסוקה – תחום 
דינמי, שמושפע מתמורות כלכליות, טכנולוגיות וסביבתיות, ומהותי לאיכות חייו של הפרט כמו גם לחוסנו 

של המשק בראייה לאומית. 

עקרונות  שמונה  כולל  הנייר  תעסוקה.  אזורי  לפרישת  עקרונות  נייר  הוולנת"ע  בפני  הוצג  השנה  במהלך 
מפתח לפרישת אזורי תעסוקה בראייה אזורית וארצית. העקרונות אמורים לשמש לשתי מטרות עיקריות: 
ולהכוונת הפיתוח העתידי בהתאם למטרות  ישמשו כבסיס לבחינת תוכניות  ביחס לתוכניות חדשות, הם 
הפרק ולערכים רצויים, כגון שמירה על שטחים פתוחים, עידוד עירוניות, צמצום יוממות מבוססת רכב פרטי 
וייעול השימוש במשאב הקרקע. ביחס למלאי הקיים, הם ישמשו כבסיס לאיתור אזורי תעסוקה לא ממומשים, 

שלא עונים על העקרונות הרצויים ושניתן להתחיל לקדם חשיבה מחודשת לגבי עתידם. 

נייר העקרונות ובהתאם לו, הוצג תעדוף של אזורי תעסוקה קיימים, מאושרים ומתוכננים. אלו סווגו  לצד 
החלטות  לקבלת  כתשתית  ישמש  שהתעדוף  מטרה  מתוך  ונמוך,  בינוני  גבוה,  בתעדוף  תעסוקה  כאזורי 
ולהכוונת פרישת התעסוקה. בנוסף, המוקדים המשמעותיים ביותר קובצו למפת תעסוקה ארצית סכמטית, 

כביטוי מרחבי בקנה מידה ארצי של עקרונות המפתח. 

סטטוס פרקי התוכנית האסטרטגית לשנת 2040 - דיור, תשתיות ותחבורה ושטחים פתוחים מופיע בהרחבה 
בהמשך הפרק.

 הנגשת מידע, שירותים מקוונים ושיפור השירות                                        

תהליכי תכנון ובנייה הינם תהליכים אשר מטבעם מייצרים הרבה מידע ומינהל התכנון פועל להנגשת מידע 
לשתף במידע  התכנוני,  השיח  את  להרחיב  התכנון,  איכות  את  לשפר  שונים בכדי  ומגוון באמצעים  עשיר 

ולהגדיל את היקף המידע המונגש לציבור הרחב. להלן מספר דוגמאות מהפעילות בשנה זו: 

התוכניות  היקף  בדבר  נתונים  המציגה  גיאוגרפי(  )שירות  אפליקציה  הרחב  לציבור  והונגשה  .   פותחה 
הקרקעיות למתקנים פוטו וולטאיים, בחלוקה לסטטוסים שונים. 

.XPLAN הנוגשו 'מסמכי מדיניות' באתר הצפייה ובאתר   .
.   באזור האישי הממשלתי )my gov( פותח שירות המאפשר צפייה בסטטוס של הבקשות למידע להיתר 
ובקשות להיתרי בנייה לכל אזרח שמעורב כבעל תפקיד )מבקש הבקשה, נציגים רשומים, בעלי זכויות 
וזמין.  ניתן לעקוב אחר התקדמות תהליכי רישוי הבנייה באופן קל  ועורכי בקשה משניים( כך  בקרקע 

שירות זה מתווסף לשירות המאפשר לצפות בכל התוכניות הסמוכות למקום המגורים.

.   שופרה יכולת העברת תוכניות בעלות נפח נתונים גדול למינהל התכנון ופרסומן באתר הצפייה המונגש לציבור. 
להיתר  למידע  הבקשות  כל  של  ריכוז  שמתאפשר  כך  המרכזי  המסך  שודרג  זמין  רישוי  .   במערכת 
והבקשות להיתר בנייה שעורך בקשה מנהל במערכת. פותח ממשק של מערכת רישוי זמין מול רשות 
מקרקעי ישראל )רמ"י( התואם את תקנות הרישוי ונועד לייעל את הליך הרישוי, בהיתרי בנייה אשר רמ"י 
היא חלק מבעלי הזכויות בקרקע. פותח מנגנון המאפשר העברת שימוש בתיקי מידע בין עורכי בקשה 

שונים, באמצעותו ניתן לשייך תיק מידע אחד למספר עורכי בקשה. 
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עם הגידול הצפוי באוכלוסייה ולאור עתודות הקרקע המוגבלות במדינת ישראל, פועל מינהל התכנון להכווין 
את מירב הפיתוח העתידי למרחב העירוני. מהלך זה נשען על ההבנה כי פיתוח עירוני צפוף, קומפקטי ומגוון, 
מינהל  מקדם  זאת,  לאור  עירונית.  חיים  איכות  ליצירת  מפתח  תנאי  הינו  הציבורי,  המרחב  על  ששם דגש 
התכנון שורה של מהלכים בתחומי הדיור, ההתחדשות והעירוניות, מתוך מטרה לתת מענה לצרכי הדיור של 

האוכלוסייה ולהבטיח את איכות חייהם של תושבי הערים מתוך ראיה ארוכת טווח ולמען הדורות הבאים.

 התוכנית האסטרטגית לשנת 2040: דיור                                          
 - )דר/131(   2457 מספר  ממשלה  החלטת  של  יוצא  כפועל  מקודם  האסטרטגית  בתוכנית  הדיור   פרק 
בליווי   ,2040 לשנת  הנדרש  הדיור  יחידות  מלאי  תכנון  הבטחת  שמטרתה  לדיור"  אסטרטגית  "תוכנית 
החלטת  במסגרת  הפתוחים.  והשטחים  התעסוקה  התחבורה,  התשתיות,  בתחומי  הנדרשות  הנגזרות 

הממשלה נקבעו יעדים לתכנון של 2.6 מיליון יחידות דיור. 

בהתאם לכך, במהלך שנת 2021 המשיך מינהל התכנון בקידום של תכנון יחידות הדיור בהתאם למדיניות זו, 
במעקב אחר קידום התכנון, ובדיוק המתחמים לפיתוח בהתייחס לפרק השטחים הפתוחים, פרק התעסוקה 
מהחלטת  נגזרת  שהינה   854 מספר  ממשלה  החלטת  פורסמה  כן,  כמו  מאושרות.  ארציות  ולתשתיות 
 ממשלה - "תוכנית אסטרטגית לדיור" והינה עוסקת באיגום ושיתוף המידע לתכנון ומימוש ולטיוב הרגולציה 

בתחום הבנייה.

 עירוניות והתחדשות עירונית                                                                   
להליכי ההתחדשות ישנם יתרונות רבים ביניהם הזדמנות לחידוש הסביבה העירונית על היבטיה השונים, 
ובכלל זה - מבנים, מרקמים ופיתוח המרחב הציבורי. לצד זה, לתהליכי התחדשות ישנה חשיבות בהוספת 
שימושים והעלאת הצפיפות, תוך ניצול יעיל של משאב הקרקע.  מינהל התכנון פועל במספר מישורים לצורך 
קידום התחדשות עירונית איכותית, וזאת בהמשך להחלטת ממשלה מספר 2457 אשר קבעה כי כ – 30% 

מכלל יחידות הדיור לשנת 2030 תהיינה בהתחדשות עירונית. 

למתחמי  מדיניות  מסמכי  על  עבודה  הותנעה  החולפת,  השנה  במהלך  שקודמו  הפעולות  מסל  כחלק 
יצאו לדרך  2019. בשלב זה  התחדשות עירונית, אשר נבחרו בקול הקורא שהוציא מינהל התכנון בשנת 

ארבעה מתחמים:

.  מתחם 8 בבאר שבע שהינו אזור תעשייה המצוי בקרבת צירי הסעת המונים ומיועד להפוך לרובע מעורב 
שימושים המהווה חלק מהמרקם העירוני.

)המתוכנן(  ולקו המטרו  )בביצוע(  אזור המצוי בסמיכות לרכבת קלה  .  מרכז העיר פתח תקווה שהינו 
וכולל סוגיות של שימור לצד פיתוח והתחדשות.

.  ציר עמק ברכה-כצנלסון-שדרות ירושלים בתחומי מחוז ת"א החוצה את הרשויות ת"א, גבעתיים ורמת 
גן ונדרש לבחינה מחודשת ביחס לתפקידו המרחבי לאור פיתוח קו המטרו M2 לאורכו. 

.  שדרות קדם )ציר 461( המהווה פרויקט משותף למחוזות ת"א ומרכז ויעסוק בפיתוח לאורך הקו הסגול 
של הרכבת הקלה ובאתגרים של הפיכת המרחב מציר תנועה לרחוב עירוני.

צוותי התכנון שנבחרו יעסקו בגיבוש כלים יצירתיים לחידוש המרקמים, יבחנו נושאי רוחב ויסייעו בשכלול 
החשיבה ובהרחבת ארגז הכלים התכנוני.

תוכנית להתחדשות עירונית ברמת אליהו-ראשון לציון 
אליהו  רמת  בשכונת  עירונית  להתחדשות  תוכנית  אישרה  מרכז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
שבראשון לציון, הכוללת 5,400 יחידות דיור בבינוי מרקמי של בניינים החל מתשע קומות ועד מגדלי 
יוקצו עבור דירות קטנות  יחידות דיור  30 קומות. מתוך כלל הדירות בתוכנית, 1,350  מגורים בני 
פתוחים.  שטחים  עבור  דונם  וכ-23  ציבור  שטחי  כוללת  התוכנית  בנוסף,  השגה.  בר  דיור  לטובת 

התוכנית הגדירה שני מסלולים להתחדשות עירונית בשכונה - פינוי ובינוי וחיזוק מבנים. 

בהיבט התחבורתי, התוכנית כוללת הסדרה והשלמת רשת הדרכים הקיימת בתוך השכונה, יצירת 
נתיבים ייעודיים לתחבורה ציבורית וחיבור לתחנות להסעת המונים המתוכננות מחוץ לשכונה. זאת, 
לצד הקמת כביש עוקף בצפון השכונה בהתאם לתוכנית המתאר לעיר, חיבור השכונה מצפון עם 
לרשת  וחיבורם  ואופניים  רגל  הולכי  עבור  שבילים  רשת  הקמת  וכן  מדרכות  הרחבת  חולון,  העיר 

השבילים העירונית. לפרויקט יש היתכנות בזכות פתרונות של קרקע משלימה.

תוכנית להתחדשות עירונית במתחם צבא קבע בקרית ים
קבע'  'צבא  במתחם  עירונית  להתחדשות  תוכנית  אישרה  חיפה  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
בקרית ים. התוכנית חלה באזור מרכזי וותיק בעיר, בקרבה למטרונית ולשד' צה"ל שמתוכנן להיות 

ציר מתע"ן, ולצירים בעלי חשיבות מרחבית בגוש הקריות וברמה המקומית.

שטח התוכנית כ-48 דונם, התוכנית מציעה את פינויים של שישה מבני שיכונים ארוכים בהם 224 
יחידות דיור, ובניית 1,450 יחידות דיור חדשות, מתוכן 400 יחידות דיור קטנות. מדובר בשילוב של 
בנייה מרקמית של 9 קומות מעל קומה מסחרית/קומת כניסה לצד מגדלים בגובה של 26 ו-32 
קומות מעל קומת מסחר/קומת כניסה. הבינוי המוצע משלב חזיתות וכן שימושים ציבוריים בתחום 
הבניינים, בנוסף התוכנית כוללת בי"ס יסודי, כיכר עירונית ושצפ"ים ופיתוח כלפי השדרה המרכזית 
בעיר, המחברת בין הקריות שממזרח לחוף הים שבמערב. פתרון החניה מוצע ברובו בתת הקרקע 
וליחידות דיור הקטנות נקבע תקן חניה מופחת. התוכנית הינה תוכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמת 

בעלים וכוללת רישום תלת ממדי.

התוכנית תואמת את תוכנית המתאר לקרית ים שאושרה בשנת 2019, ומהווה חלק מתוכנית כוללת 
להתחדשות עירונית, המגובה בתוכנית אב לפרישת מוסדות ציבור ובתוכנית אב לניידות. 

הדמיה. אדריכל עדן בר עמד.. 
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מסמך מדיניות כלל עירוני לקריית שמונה 
מסמך המדיניות נערך בהמשך להחלטת ממשלה מס' 3740 מיום 15.4.2018, בבסיסו העצמה ופיתוח 
העיר קריית שמונה. מסמך זה הינו נדבך נוסף בתהליך תכנון המתקיים במחוז צפון הכולל בחינת התכנות 
ליישום תוספת יחידות דיור במרחבים העירוניים לאור גידול האוכלוסייה הצפוי. מטרת המסמך להוות כלי 
עבודה מרחבי בידי הוועדה המחוזית והוועדה המקומית בבואן לקבוע את כיווני הפיתוח המיטביים של 
המרחב העירוני, תוך מיצוי הפוטנציאל שלו ושימור ייחודו האזורי. בהיותה של קריית שמונה עיר תחת איום 
רעידות אדמה, אשר מרבית מבניה נבנו לפני 1980, והסובלת מהגירה שלילית ונטישת צעירים, נזקקת 
העיר לשיקום, חידוש, ויצירת חוסן במרכז העיר הקיים ובשכונות הוותיקות. לפיכך, נקודת המוצא לתכנון 
היא כי יש לכוון את הפיתוח פנימה ולעודד התחדשות עירונית, כחלק מההבנה שהתחדשות תוביל לחיזוק 
העיר וביסוסה כמוקד משיכה לאוכלוסייה. יחד עם זאת, המסמך מציע גם כיווני פיתוח מחוץ לעיר הקיימת, 

שנקבעו בעקבות תוכנית להבאת הרכבת לעיר, והצורך בהרחבת שכונות המגורים ואזורי התעסוקה. 

התוכנית מציעה תוספת של כ-10,000 יחידות דיור, שתגדיל את אוכלוסיית העיר לכ-60,000 נפש בשנת 
היעד 2040. במסגרת התוספת 3,800 יחידות 
יחידות   900 עירונית,  מוצעות בהתחדשות  דיור 
ו-5,300  מתחמים,  תכנון  רה  במסגרת  דיור 
בעיר  פתוחים.  שטחים  בפיתוח  דיור  יחידות 
ובסה"כ המסמך  קיימות,  יחידות דיור  כ-9,250 
דיור.   יחידות  ל-19,200  הקיבולת  הגדלת  מציע 
ליישום  כלים  מציע  המדיניות  מסמך  כן,  כמו 
קידום  מתחמים,  לפיתוח  המלצות  הכוללים 
התחבורה,  מערך  הסדרת  עירונית,  התחדשות 

פיתוח תעסוקה, תיירות, ועוד.

הדמיה. דני לזר אדריכלים.

תוכנית גן חוצבים בירושלים
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים החליטה לאשר את תוכנית גן חוצבים.

התוכנית עוסקת במתחם ששטחו כ-16 דונם, הממוקם בשד' גולדה מאיר, בפינת רחוב הרטום, על 
ציר עתידי של הרכבת הקלה. מדובר במתחם הכולל קומות מסד בגובה 10 קומות אשר ישלבו גם 

שטחי מסחר ומעליהם שלושה מגדלים בני 20 קומות למשרדי יחידות הטכנולוגיה הממשלתיות. 

"הר  התעשייה  לאזור  בהתייחס  הן  ייחודי  במיקום  ממוקם  בתוכנית  הכלול  חוצבים"  "גן  מתחם 
חוצבים" והן בהקשר העירוני הרחב. המתחם ממוקם בצמוד לשדרות גולדה מאיר, בהן עתיד לעבור 
הקו הכחול של הרכבת הקלה המקשר בין שכונת רמות בצפון העיר לשכונת גילה בדרום העיר, 
ובצמוד לתחנת הרכבת הקלה הראשית לאזור, אשר עתידה לספק שירות תחבורה ציבורית מיטבי 
מהווה  המתחם  אלה,  בהיבטים  במקום.  התחבורה  עומסי  על  ולהקל  התעשייה  באזור  למועסקים 
"שער כניסה" לאזור התעשייה, חוליה משמעותית בקשר שבין העיר ואזור התעשייה וחלק משמעותי 
מהחזית העירונית בממשק זה. במתחם מוצע תמהיל שטחים הכולל כ- 155,000 מ"ר עבור משרדי 
היחידות הטכנולוגיות הממשלתיות ומשרדים לתעשייה עתירת ידע, וכ- 5,000 מ"ר שטחי מסחר. 
עקרונות  את  התואמת  בתוכנית  מדובר  מועסקים.  כ-8,000  להכיל  צפויים  שכאלה  בינוי  היקפי 
התכנון בדבר ניצול מיטבי של המתחמים המצויים לאורך צירי הרכבת הקלה ומתחמים המיועדים 

לתעשייה עתירת ידע בעיר.

 תוכנית ליצירת שטחי ציבור וקביעת עקרונות ליישום תמ"א 38 
לפי סעיף 23 לתמ"א,  בבני ברק

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תל אביב אישרה תוכנית כלל עירונית ליצירת שטחי ציבור וקביעת 
מענה  לתת  נועדה  התוכנית  ברק.  בני  בעיר  לתמ"א,   23 סעיף  לפי   38 תמ"א  ליישום  עקרונות 
להתחדשות עירונית מגרשית, במסלול של הריסה ובנייה מחדש מכח תמ"א 38, המותאמת לעיר 

בני ברק, תוך תוספת שטחי ציבור במבני המגורים המתחדשים.

התוכנית מעגנת בתוכה שלוש מטרות על: 

1.  מיטיבה את איכות הבנייה, ע"י הריסה ובניית מבנים העומדים בתקן רעידות אדמה ובתקן בנייה 
ירוקה ומתוך תרומה להתחדשות עירונית בלב השכונות המתיישנות בעיר. 

ניתן לאשר פרויקטים  2.  מקצה שטחי רצפות לצורכי ציבור בלב העיר, שטחים אשר בהעדרם לא 
הצפופות  ובין  ת"א  במטרופולין  ביותר  הצפופה  העיר  שהיא  ברק,  בני  העיר  שכן   ,38 לתמ"א 

במדינה, נמצאת במצב של חסר בשטחי ציבור. 

3.  מענה לתוספת 700 יחידות דיור בעיר לתקופת הביניים עד תום תוקפה של תמ"א 38 הארצית, 
בהתאם לביקושים הגבוהים בעיר ובהתאמה לתוכנית המתאר המאושרת. 

מענה  הנותן  עירונית,  להתחדשות  ייחודי  כלי  יצירת  על  דעתן  נתנו  והמחוזית  המקומית  הוועדה 
מיידית לבית.  ונגישים בקרבה  איכותיים  ציבוריים  וכן מענה לשימושים  יחידות דיור בעיר,  לתוספת 
התוכנית כוללת תוספת שטחי ציבור בקומת הקרקע של המבנים המתחדשים, דבר אשר ייתן מענה 
משרדי  ספריות,  ולילד,  לאם  תחנות  ילדים,  גני  כדוגמת;  עירוניים  ציבוריים  לשימושים  פרוגרמטי 

עירייה ומועדוניות עירוניות. 

עדכון לתוכנית רובע "הכניסה לעיר" בירושלים
הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים, אישרה למתן תוקף עדכון לתוכנית רובע "הכניסה לעיר". 
על פי העדכון, תינתן תוספת 1,000 דירות קטנות במיוחד )"דירות מיקרו"( של 30-50 מ"ר. בנוסף, 

תוספת של כ-300,000 מ"ר עבור שטחי תעסוקה בכל הרובע. 

רובע הכניסה לעיר עתיד להפוך לרובע עירוני אינטנסיבי ייחודי בקנה מידה לאומי, המשלב מרכז 
הגדול  תחבורתי  מרכז  ומהווה  ונופש.  פנאי  תרבות  ותיירות,  מלונאות  מסחר,  ומשרדים,  עסקים 
)שלוחת  והזהוב  הירוק  האדום,   - קלה  רכבת  קווי  שלושה  כבדה,  רכבת  תחנת  הכולל  בישראל, 
המוזיאונים(, נתיבי תחבורה ציבורית, חניון ציבורי של 1,300 מקומות חניה מתחת לשדרות שז"ר, 
ומעל הכל מרחב ציבורי מטופח ואיכותי המאפשר שהייה נוחה, מגוונת ופעילה למאות אלפי האנשים 
הצפויים לעבור בו מדי יום. הרובע מחולק ל-14 מתחמים ובהתאם לעדכון התוכנית, כל מתחם יוכל 
להמיר 15% מהזכויות לטובת "דירות מיקרו". כמו כן, במתחם בנייני האומה, אפשרה הוועדה להמיר 
שטחי תעסוקה לטובת 300 יחידות דיור מוגן. מאז שאושרה התוכנית ב-2015, מבוצעות עבודות 
כרייה מתחת לאזור הכניסה לעיר,  ומזה שנה נסגרו שד' שז"ר לתנועת כלי רכב פרטיים לצורך 
הפרדה מפלסית עבור רכב פרטי בתת הקרקע והקמת החניון, עבודות אלו צפויות להמשך עד שנת 

.2023
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חלופה לתמ"א 38 )חלופת שקד( 
בהמשך להחלטת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה לפיה, תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים מפני רעידות 
אדמה )תמ"א 38(, תסתיים ביום 1.10.22, קודם תיקון חקיקה כחלופה לתמ"א 38, בו אושר לאפשר מתן מענה 
חלופי לצורך קידום ומתן אפשרות לחיזוק מבנים, על ידי הרחבת סמכויות הוועדות המקומית לאשר תוכניות כאמור 
במסגרת תוכנית בסמכותן. במסגרת התוכנית יוגדל היקף הזכויות במסלול הריסה ל-400 אחוז, תבוטל מגבלת 
וייקבע מסלול מקוצר "תוכנית + היתר". עוד כולל התיקון לחוק גביית היטל השבחה בשיעור של  גובה המבנה 

25%-12.5% מהיזמים וכן קביעת ייעוד ציבורי בחלק מהמבנים במסגרת התמ"א.

חלופת זו לתמ״א 38 אושרה בקריאה ראשונה בתאריך 8.12.21.

"תוכנית הצל"- פיתוח מתחם תע"ש השרון
)"תוכנית  את המדיניות התכנונית  אישרה  ומרכז  אביב  תל  למחוזות  הוועדה המחוזית המשותפת 

הצל"( לפיתוח מתחם תע"ש השרון.

השרון,  הוד  הרצליה,  השרון,  רמת  הרשויות  של  בתחום  המצוי  דונם  כ-7,500  של  בשטח  מדובר 
ומועצה אזורית דרום השרון. התוכנית מהווה מסמך מדיניות מנחה להכנת תוכניות מפורטות במרחב 
תע"ש השרון, וקובעת את היקף הפיתוח המקסימאלי לתוכנית. הפיתוח המוצע מאפשר הקמת רובע 
יחידות דיור שייתנו מענה לכ-100,000 תושבים. בנוסף ליחידות הדיור  עירוני הכולל כ-36,600 
התוכנית כוללת שטחי מסחר, תעסוקה ושירותים בהיקף של כ-1,386,000 מ"ר. התוכנית נשענת 
על שתי תחנות מטרו עתידיות ומערך תחבורה ציבורית משלים ומתייחסת לתמהיל דיור מגוון בהתאם 

למדיניות העדכנית לפיתוח לאורך צירי המתע"ן, בין השאר בהיקפים משמעותיים לדיור בר השגה.

תוכנית הצל כוללת עקרונות תכנון עדכניים ואיכותיים, במטרה לייצר רובע עירוני, עדכני, אינטנסיבי, 
תוך ניצול משאב הקרקע. התכנון נסמך על רשת תחבורה ציבורית )מטרו( ואמצעי תחבורה משלימים 
שאינם רכב פרטי. תוכנית הצל מתבססת על סקר ערכי טבע, אקולוגיה ונוף שנערך כרקע לתוכנית, 
ומבססת את פריסת הפיתוח תוך שמירה של ערכי הטבע והנוף שזוהו ומופו. כמו כן, התוכנית מנחה 
כי בעת קידום התוכניות המפורטות למתחם, יש לערוך סדרה של בדיקות מפורטות לנושאי ערכי 

טבע, נוף ואקולוגיה, תחבורה, אנרגיה, ניהול הנגר ותשתיות.

צפיפויות- שינוי בהוראות תמ"א 35
צפיפות המגורים נמצאת בלב השיח התכנוני של מערכת התכנון ואלמנט מרכזי המכתיב את אופי המרקם 
הבנוי וחיי תושביו. מערכת התכנון מתמודדת בשנים האחרונות עם אתגרים הנוגעים בשאלת הצפיפות בכל 
קצוות הקשת התכנונית – התחדשות המרקם העירוני הקיים, עיבוי וציפוף היישובים הכפריים, פרוור ותוספת 

מאסיבית של מתחמים עירוניים חדשים בשולי הערים וחוסר האיזון בין המרכז לפריפריה.

 2040 יחידות דיור בנויות עד לשנת  יחידות מגורים במדינה )תוספת של 1.5  מעבר לצורך הדוחק בתוספת 
בהתאם לתחזיות הדיור כפי שנערכו ע"י המועצה הלאומית לכלכלה ומלאי תכנוני המאפשר את הקמתן(, הרי 
שהתבוננות בערים הנתפשות כאיכותיות בעולם, מעלה כי סביבות עירוניות צפופות קומפקטיות ואינטנסיביות, 
מאפשרות שימוש מיטבי בקרקע ובתשתיות וכן איכות עירונית גבוהה יותר הן בפרמטרים של תשתיות תנועה 
אנושיות,  הזדמנויות  של  בפרמטרים  הן  ברגל,  והליכה  אופניים  על  רכיבה  ציבורית,  תחבורה  על  הנשענות 
כלכליות ותרבותיות, שירותי בריאּות וחינוך, איכות סביבה והן באפשרות לייצר מגוון של טיפולוגיות ואפשרויות 
מערכות  להקמת  הצדקה  מהווה  לקמ"ר  תושבים  נפש  של 30,000-20,000  צפיפות  למשל,  כך  מגורים. 

תחבורה מסילתיות, המאפשרות צמצום השימוש ברכב מוטורי והקטנת דרגת זיהום האוויר בעיר. 

מבט: כלי להצגת איכות תכנון
איכות המרחב העירוני מהותית להמשך הפיתוח של מדינת ישראל: היא זו המאפשרת את ההתכנסות בתוך 
הערים, את הגדלת הצפיפות העירונית ואת החייאת המרחב הציבורי. לאור זאת, בשנים האחרונות מינהל 
התכנון שם דגש על איכות התכנון, באמצעות שורה של מדריכים, מסמכי מדיניות והנחיות. כמהלך מתכלל, 
פותח "מבט – כלי להצגת איכות תכנון" – כלי חדש, שנועד להבטיח את הטמעתם של עקרונות רצויים 
ונושאים מהותיים. הכלי מחולק לשבעה נושאי מפתח שנמצאים על סדר היום התכנוני, וכל נושא מפורט 
באמצעות שאלות מנחות. עורך התוכנית עונה על השאלות ומגיש את הכלי בשלב תנאי הסף, כאשר אותם 
נושאים מנחים גם את בדיקת התוכנית. כך, הכלי מאפשר לעורך התוכנית להציג את תעודת הזהות של 
התוכנית ואת התועלות שהיא מציעה. במקביל, הוא משקף לעורכי התוכנית את אמות המידה לפיהן ייבחן 

התכנון המוצע, ובכך משפר את השקיפות והוודאות עבור היזמים והמתכננים.

2022, הגשת "מבט" מחויבת בתוכניות משמעותיות, שעיקרן מגורים, בסביבה העירונית.  החל מפברואר 
לשכת התכנון המחוזית רשאית לבקש את מילוי הכלי גם בתוכניות נוספות שאינן עומדות בתנאים הנ"ל. 

בהמשך הכלי יורחב לסוגי תוכניות נוספים. לצפייה <<<

 הטמעת שיקולים אקלימיים וסביבתיים בתכנון                             
בהתאם לצורך הגלובלי והמקומי להיערך לשינויי אקלים ולפעול להפחתת פליטות גזי חממה, קידם מינהל 

התכנון בשנת 2021 מספר מהלכים להטמעת שיקולי אקלים וסביבה בתכנון. ביניהם: 

תוכנית יישום לאומית להתמודדות עם משבר האקלים
יישום לאומית להתמודדות עם משבר  2021 הוגשה לממשלת ישראל ולנשיא המדינה תוכנית  באוקטובר 
האקלים. מינהל התכנון היה שותף לגיבוש תוכנית היישום והוביל במסגרתה את פרק "ערים ומבנים", יחד 
התחבורה  האנרגיה,  ומשרדי  בכללותה,  התוכנית  על  העבודה  את  שריכז  הסביבה  להגנת  המשרד  עם 
והכלכלה. המסמך הוגש לממשלה ולנשיא לקראת ועידת האקלים של האו"ם )COP26(, שנערכה בגלזגו. 
הוא מפרט שורת תוכניות וצעדים נדרשים לעמידה ביעדי הפחתת פליטות גזי חממה כפי שנקבעו בהחלטת 
ממשלה 171 מיום 25/07/2021. בין הצעדים שמציע המסמך בתחום ערים ומבנים: החלת תקן בנייה ירוקה 
כמחייב על כלל המבנים בישראל; גיבוש מתווה לשיפוץ ירוק של מבנים קיימים; הטמעת עקרונות לתכנון 

תומך תחבורה ציבורית ותנועה בת קיימה. 

כפועל יוצא של עבודה זו, עובד מינהל התכנון עם משרדי האנרגיה, הגנת הסביבה, ראש הממשלה, שיכון 
ממקורות  אנרגיה  ייצור  )קרי,  אנרגיה  מאופסת  בנייה  קידום   – מפתח  נושאי  שני  קידום  על  ואחרים  ובינוי 
מתחדשים על גבי מבנים, כך שייצור האנרגיה יקזז את צריכת האנרגיה במבנה, ככל הניתן(, וקידום ייעור 

עירוני ונטיעות עצים בערים. בשני הנושאים מגובשים צעדי מדיניות קונקרטיים לקידומם.  לצפייה <<<

מינהל התכנון מקדם שינוי בהוראות תמ"א 35 בנושא צפיפויות המגורים, שיוביל לארגון מחדש של המרחב 
יצירת  וזאת באמצעות  חיי התושב,  איכות  ויביא לשיפור  עיר קומפקטית  יתבסס על עקרונות של  העירוני, 
מרחב עירוני פעיל לאורך כל שעות היום, המכיל מגוון הזדמנויות של חינוך, תעסוקה, מסחר, מגורים ופנאי, 
והכל בנגישות מרבית לתחבורה ציבורית. עיקרו של השינוי הוא מעבר מדיון בצפיפות כצפיפות נטו במגרשי 
המגורים לדיון בצפיפות ברוטו בסביבת המגורים. התיקון מתמקד במשמעות מושגים כגון צפיפות ברוטו, 
צפיפות גבוהה בבנייה מרקמית, עירוב שימושים בשכונת המגורים, מרחקי הליכה והתניידות במרחב העירוני, 
 35 1 בתמ"א  לוח  ועוד. השינוי מתבטא בעדכון  וקהילה  סוגיות של חברה  ציבור,  יעילות השימוש בשטחי 
וההוראות הנלוות לו, והועבר להערות הוועדות המחוזיות בהתאם להחלטת מועצה ארצית מיום 05.10.21.  

פרק ב‘ תחומי פעילות מרכזיים דיור, עירוניות והתחדשות עירונית 34    מינהל התכנון  שנתון 2021

https://www.gov.il/he/Departments/General/tool_view
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/implementation-plan/he/climate_change_and_energy_efficiency_implementation-plan.pdf
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מסמך מדיניות לניהול נגר עירוני 
ליידי ביטוי בעלייה  הינו השינוי בדפוסי הגשם, הבא  אחד המאפיינים הבולטים של תופעת שינויי האקלים 
בתדירותם של אירועי גשם קצרים ואינטנסיביים. לצד גידול האוכלוסייה וצורכי הפיתוח, שמשמעותם עלייה 
מתמדת בהיקף השטחים הבנויים בישראל – נראה כי נזקי ההצפות בשטחים המבונים והעירוניים שהופכים 
מוכרים וחמורים יותר ויותר, עתידיים ללכת ולהקצין. זאת בשעה שרבות מערי ישראל סובלות כבר מספר 
ונשנות. הצפות אלו הובילו לאבדות בנפש, לנזקים משמעותיים לרכוש ולתשתיות,  שנים מהצפות חוזרות 
הקרקע  ולסחיפת  להתחתרות  וכן  המים,  ובמקורות  באקוויפר  לפגיעה  והים,  החופים  הנחלים,  לזיהום 
החקלאית. נוסף על כך, רבות ממערכות התיעול העירוניות ומוצאי הניקוז בישראל נמצאים כבר היום במיצוי 
מלא ובכך מהווים חסם לפיתוח הנדרש לאור גידול האוכלוסייה. מכאן שסוגיית ניהול הנגר מחייבת חשיבה 

מחדש בראי אתגרי השעה.

ניהול הנגר בהליכי התכנון בישראל. רפורמה זו  לאור זאת, מקדם מינהל התכנון רפורמה נרחבת בנושא 
כוללת פרסום מסמך מדיניות ניהול נגר עירוני, לצד שינוי הוראות פרק המים בתמ"א 1 ועדכון נספח הנחיות 
ניהול נגר )ב'4( לתמ"א 1, כך שינתן עיגון סטטוטורי למדיניות שגובשה. בבסיס הרפורמה עומדת תפישת 
אחריות אישית בכל תוכנית לנגר שנוצר בתחומה, ע"י הגדרת יעד נגר כמותי שעל התוכנית לנהל וכן הטמעת 
שיקולי ניהול הנגר כבר מתחילת הליך התכנון. בנוסף, יוצעו מגוון אמצעי ניהול נגר בתוכנית – בדגש על 
אמצעים טבעיים ומקיימים המשתלבים במרחב ותורמים לאיכותו. פתרונות ניהול נגר טבעיים עתידים לייצר 
וכן לתרום לשימור  ערך ממגוון התועלות הכלכליות, החברתיות, הבריאותיות והסביבתיות הגלומות בהם, 

ערכיותם של הנחלים ומאגרי המים בישראל.

מסמך המדיניות לניהול נגר עירוני, אומץ ע"י המועצה הארצית באפריל 2021. המסמך מיועד לסייע, להדריך 
מתכננים,  מקומיות,  רשויות  וביניהם:  וההקמה  הרישוי  התכנון,  בשרשרת  הרלוונטיים  הגורמים  את  ולכוון 
מוסדות תכנון, יועצי ניקוז ואנשי מקצוע נוספים. המסמך מציג תפישה קוהרנטית לנושא ניהול הנגר והניקוז 
מרמת המדינה, דרך אגני הניקוז, שטחי הרשויות המקומיות, השכונות וכלה במגרש הבודד, ומפרט הלכה 
אופן הביטוי של אלו. על מנת לתת מענה לקשת המקצועות הרחבה העוסקת בניהול הנגר  למעשה את 
בתכנון, המסמך כולל, בין היתר, פרק הידרולוגי התומך בעריכת נספח ב'4, פרק כלכלי המציג את ניתוח 
עלויות המדיניות ביחס למצב הקיים, פרק אדריכלי המפרט סל אמצעי נופיים, אדריכליים וטכנולוגיים לניהול 

נגר, לרבות אופן הטמעתם בתכנון.

כמו כן, מינהל התכנון החל בעבודה משותפת עם משרד החקלאות ועם "אגמא" – המרכז לאגני היקוות 
גופים  התכנון,  מוסדות  הנגר בקרב  ניהול  מדיניות  והטמעת  תמיכה  הסברה,  מערך  הקמת  לשם  ונחלים, 
עיון  ימי  ומתקיימים  ייעודי  אינטרנט  אתר  בקרוב  יעלה  ההטמעה  הליך  במסגרת  רלוונטיים.  מקצוע  ואנשי 

והכשרות לקהלי יעד שונים. לצפייה <<<

 Iplan סטודיו                                                                                           

התכנון  איכות  לשיפור  תהליכים  בבחינת  עוסק  הסטודיו  בישראל.  התכנון  איכות  לשיפור  עבודה  קבוצת 
בראייה אסטרטגית: קידום מחקרים רוחביים, גיבוש כלי עבודה, כתיבת תדריכים והנחיות, וגיבוש הצעות 

ורעיונות לקידום תקינה וחקיקה. 

במהלך שנת 2021 יחידת המחקר הובילה רצף של מפגשים מקוונים סביב נושא "עתיד מערכות התכנון והבנייה" 
עניין מרכזיים בממשלה, ברשויות המקומיות,  ובעלי  בכדי לקדם את תפיסת החזון בשיתוף הציבור הרחב 
בגופים אזרחיים וביחידות מחקר ופיתוח. במסגרת זו התקיימו ארבעה מפגשים בנושאים הבאים: טכנולוגיה 
שעלו  שונים  ונושאים  סוגיות  סביב  פתוח  ודיון  נתונים  מבוסס  תכנון  הציבור,  ומעורבות  שיתוף  ומערכות, 
התכנון.  מינהל  מאתר  להורדה  זמינים  המפגשים  הקלטות  וכן  שהוצגו  החומרים  המצגות,  כל  במפגשים. 

לצפייה <<<

פורום איכות תכנון בנושא מגורים בעיר
במהלך השנה התקיים יום עיון שעסק בסוגיית המגורים בעיר על שלל היבטיה ואתגריה. במהלך יום העיון 
הוצגו מחקרי סטודיו IPLAN ,לצד הצגה של היבטי מאקרו ודוגמאות מהשטח, התקיים פאנל מהנדסי ערים 
אשר עסק בסוגיות הנוגעות לאתגרי התכנון ברמה העירונית והיומיומית, הנובעות מעצם היותה של העיר 
מרחב פעיל ומשתנה. במהלך היום הציגו 11 דוברים נקודות מבט, חשיבה וניתוח שונות בשלל נושאים כגון: 
ובחברה  החרדית  בחברה  ומגורים  תעסוקה  באזורי  מגורים  שילוב  המטרו,  בסביבת  מגורים  מיוחד,  דיור 

הערבית.  לצפייה <<<

 תכנון בחברה הערבית                                                                                 

בשנים האחרונות אישרה הממשלה סדרה של החלטות ממשלה לקידום הפיתוח ביישובי החברה הערבית 
הדרוזית והצ'רקסית. מינהל התכנון פועל בהתאם להחלטות אלה במספר מישורים: תכנון מתארי ותכנון 

מפורט, קידום קורסי הדרכה והכשרה למתכננים ביישובי המיעוטים וחיזוק רשויות מקומיות ערביות.

מינהל התכנון שם דגש רב על התאמת התכנון המקודם על ידו למאפייני המקום המתוכנן. כך, התכנון ביישובי 
החברה הערבית נעשה, ככל האפשר, תוך התאמה למאפייני היישוב נשוא התוכנית והמאפיינים התרבותיים 
של תושביו. כל אחת מהתוכניות המקודמות ע"י מינהל התכנון, מקודמות תוך קיום דיאלוג תכנוני שוטף עם 
הנהגת היישוב והליכים של שיתוף התושבים, בכדי להבין את צרכי היישוב, את מבנה אוכלוסייתו והקהילה 
או קהילות המרכיבות אותו. זאת, מתוך רצון לתת את המענה התכנוני המיטבי האפשרי בהתאם למאפייניו 
של היישוב וצרכי תושביו. הן לתשתיות הפיזיות והציבוריות והן למחסור בפתרונות דיור, הנובע בעיקר מאי 
סחירות בקרקע, הנשמרת לדורות הבאים, קשיי הקמה ושיווק של בנייה רוויה, מחסור בקרקע מדינה, חוסר 
מוחלט, כמעט, של שוק דיור להשכרה, וקשיים בקידום תכנון מפורט בקרקע פרטית, בעיקר בתוכניות איחוד 

וחלוקה, המונעים את מימוש שטחי המגורים שאושרו.

 133 תכנון מתארי - לכל היישובים יש בסיס תכנוני מאושר, מתארי או מפורט, לכל תחום היישוב. מתוך 
היישובים הערביים )לא כולל ערים(, ל-114 יישובים יש תוכניות מתאר עדכניות בתוקף או בשלבי אישור או 
הכנה. ל- 75 יישובים תוכניות מתאר עדכניות בתוקף, 51 מהן אושרו בעשור האחרון. ל-32 יישובים ותוכניות 
קודמו/ אלה  תוכניות  מכלל  כ-80%  הכנה.  בשלבי  תוכניות  יישובים  ולשבעה  סטטוטורי  אישור  בשלבי 

מקודמות על ידי מינהל התכנון והן מהוות כ-95% מכלל 133 יישובים אלה. 

השנה אושרו שש תוכניות מתאר כוללניות ביישובי החברה הערבית,הדרוזית והצ'רקסית. 
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יחידות דיור שאושרו בשנת 2021 לפי מחוז )ותמ"ל + ועדה מחוזית(

 ]יחידות דיור ו-%[

תכנון מפורט - מינהל התכנון מקדם תכנון מפורט ביישובים הדרוזים והצ'רקסים וכן מספר תוכניות ביישובים 
הערביים. כדי לאפשר את מימושן המהיר והוצאת היתרי בנייה, קידום התוכניות נעשה במתכונת של איחוד 
וחלוקה. חשיבות מיוחדת ניתנת גם להיבט הרישום, המהווה חוליה משמעותית בדרך ליישום התוכנית ולסדר 
עירוני ויישובי. לפיכך, התוכניות המקודמות מוכוונות רישום וכוללות את כל התשתית ההכרחית לכך, לרבות 

אישור תוכניות לצרכי רישום. 

השנה אושרו כ-33,800 יחידות דיור ביישובי החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית.

מסמך כלים יישומיים לאיחוד וחלוקה - לאור החשיבות בקידום תוכניות איחוד וחלוקה והרצון לייצר שכונות 
בעלות איכות חיים לרווחת התושבים, מינהל התכנון גיבש מסמך מדיניות המתייחס לסוגיות מפתח ומאפיינים 
ייחודיים של קידום תוכניות איחוד וחלוקה בקרקע פרטית ביישובי החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית, 
תוכנית   –  550 מספר  ממשלה  החלטת  אומץ במסגרת  המסמך  לפתרונן.  יישומיים  וכלים  הנחיות  ומפרט 
ולמתכננים.  המקומיות  לרשויות  התכנון,  לוועדות  עבודה  כלי  ומשמש  הערבית,  החברה  ליישובי  החומש 

לצפייה <<<

תוכנית להרחבת היישוב פורדיס תמל/1069   
הוועדה לקידום מתחמים מועדפים לדיור אישרה 
היישוב  להרחבת  מפורטת  תוכנית  תוקף  למתן 
ערבית  מקומית  מועצה  היא  פורדיס  פורדיס. 
של  המערביים  במורדות  הממוקמת  מוסלמית 
של  כנגזרת  הוכנה  התוכנית  הכרמל.  רכס 
תוכנית המתאר הכוללנית המאושרת של היישוב 

וכוללת את עתודת הפיתוח העיקרית שלו. 

הצורך  נוכח  גבוהה  מורכבות  כלל  התכנון 
בהסטת תשתיות ארציות לרבות רצועת גז, מים, 

קנייניות.  סוגיות  וכן התמודדות עם  4 העוברת בשטח התוכנית  ודלק, הסטת דרך מספר  חשמל 
הליך הכנת התוכנית כלל שיתוף ועבודה עם התושבים בהנחיית המועצה המקומית. 

התכנון נעשה בטופוגרפיה הררית ובשים לב לדרכים ההיסטריות ביישוב והותאם לצרכים הייחודיים 
של האוכלוסייה תוך מתן דגש על חיבוריות בין המרקם החדש והוותיק. הבינוי תוכנן כהמשך למרקם 
הבנוי של היישוב תוך יצירת שדרה מרכזית הכוללת חזיתות מסחריות לאורך הרחובות הראשיים. 
נופית  בשדרה  טיילת  תוכננה  ורכיבה,  הליכה  במרחקי  שובצו  הפתוחים  והשטחים  הציבור  שטחי 
ובו   4 כוללת מתחם עיקרי ממערב לדרך מספר  ניתן מענה למחסור הקיים ביישוב. התוכנית   וכן 
כ-1,740 יחידות דיור, כ-40 דונם למבנים ומוסדות ציבור, כ- 31 דונם לספורט ונופש לרבות פארק 
מרכזי חדש, אזור תעסוקה ומלאכה בצפון היישוב ושטח לבית עלמין. בתוכנית מתחם משני נוסף 

הכולל כ- 400 יחידות דיור נוספות ושטח לבית ספר יסודי ועל יסודי.

הדמיה. גורדון אדריכלים.

 פעילות בתחום הדיור – נתונים במבט כולל                                       

שנת 2021 הייתה ללא ספק שנה מלאת אתגרים - משבר הקורונה, היעדר תקציב בחלק מהשנה, פקיעת 
תוקף חוק הוותמ"ל ביוני 2020 וחידושו בתיקון מס' 7 לחוק, אשר נכנס לתוקפו באוגוסט 2021. בתקופה זו 
לא ניתן היה להכריז על מתחמים חדשים או להפקיד תוכניות שקידומן החל קודם לכן. על אף מורכבות זו, 

ובזכות עבודה מאומצת, ניתן להצביע על עשייה משמעותית, מגוונת ורחבת היקף. 

המשיכו  המחוזיות  והלשכות  המטה  עם  יחד  המחוזיות  והוועדות  הארציים  התכנון  מוסדות   2021 בשנת 
כפי  התכנון,  יעד  המרחב.  בתכנון  ושילובן  דיור  יחידות  של  התכנוני  המלאי  להגדלת  מאמצים  למקד 
מתוכן  דיור.  יחידות   108,100 אושרו  השנה  דיור.  יחידות   104,000 על  עמד   ,2021 לשנת  שנקבע 
אושרו  דיור  ו-3,980 יחידות  והארציים,  המחוזיים  התכנון  במוסדות  אושרו  דיור  יחידות   104,122
במוסדות התכנון המקומיים אשר אישורן התאפשר הודות לתוכניות המתאר הכוללניות שאושרו בוועדות 
עירונית,  בהתחדשות  דיור  יחידות  כ-31,800  אושרו  אלה  יחידות  מתוך  קודמות.  בשנים   המחוזיות 

וכ-33,800 יחידות דיור ביישובי החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית.

יעדי ממשלה ויחידות דיור שאושרו בוועדות המחוזיות ובוותמ"ל בשנים 2021-2017

בגרף שלעיל מוצגות 
סך כל יחידות הדיור 
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 104,122 
בסמכות 
מחוזית 
וארצית

3,978 
בסמכות 
מקומית

        יעד ממשלה             מספר יחידות הדיור שאושרו

יחידות דיור שאושרו 
בסמכות מחוזית וארצית 
הוגדרו למטרות השנתון 

כיחידות דיור בתוכניות 
שבשנת 2021 הופק להן 

נוסח פרסום לאישור 
או פורסם דבר אישורן 

ברשומות )המוקדם 
מביניהם(.

הנתונים בדבר יחידות דיור 
מקורם  מקומית  בסמכות 

בוועדות המקומיות.
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תוספת יחידות דיור שאושרו בוועדות המחוזיות ובוותמ"ל בשנת 2021

 

 

במפה  הצבועים  השטחים  של  הגבולות 
תואמים את גבול הרשות המקומית שנוספו 
גבול  אזוריות,  במועצות  הדיור.  יחידות  בה 

השטח הצבוע הוא גבול היישוב. 

0 - 500
501 - 1,500

1,501 - 5,000
5,001 - 10,000

תשתיות ותחבורה
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עם הגידול הצפוי באוכלוסייה ולאור עתודות הקרקע המוגבלות במדינת ישראל, למערכת התכנון תפקיד 
חשוב בגיבוש מדיניות התכנון. מהלך זה נשען על ההבנה כי תכנון מושכל של מערך התשתיות והתחבורה 

יאפשר פיתוח יעיל ומקיים אשר הינו תנאי מפתח למתן מענה לצרכי התושבים תוך הבטחת איכות חייהם.

 התוכנית האסטרטגית 2040: תשתיות ותחבורה                        

ותחבורה. זאת,  טווח לתשתיות הנדסיות  עוסק בגיבוש מדיניות תכנון ארוכת  והתחבורה  פרק התשתיות 
תוך התמקדות בתכנון מושכל של מערך התשתיות ההנדסיות והתחבורתיות )קיימות ועתידיות(, בהלימה 
לתחזיות הפיתוח של כל מטרופולין ותוך מתן עדיפות לייעול השימוש בקרקע, קידום תשתיות בנות קיימא 
של  יתירות  ובעל  מאוזן  מושכל,  פיתוח  לאפשר  עתידה  זו  פעילות  וניהול.  מיקום  מבחינת  תשתיות  ואיגום 

התשתיות, כחלק מההיערכות לתחזית הכפלת האוכלוסייה לשנת 2040.

מתווה הטיפול בפרק התשתיות ההנדסיות ותשתיות התחבורה נעשה ברמה המטרופולינית, תוך הגדרת 
)מחוזות  חיפה  ומרכז(, מטרופולין  )מחוזות תל אביב  שלושה מרחבים מטרופוליניים: מטרופולין תל אביב 

חיפה וצפון( והמטרופולין הדרומי )ב"ש וירושלים( לצפייה <<<. 

.   מטרופולין תל אביב )מחוזות תל אביב ומרכז(
  במהלך שנת 2021 העבודה התמקדה בניתוח "מפת הפערים", המשקפת את המצב העדכני של היקף 
התשתיות בתחומי המטרופולין ואת החסרים בכל תשתית. מפת הפערים הציגה חוסרים דרמטיים בכל 
הנוגע למענה תכנוני ליעד האוכלוסייה הצפוי בתחומי המטרופולין בהתאם לתחזית האוכלוסייה שהוכנה 
ע"י המועצה הלאומית לכלכלה. תחזית זו מהווה את הבסיס הפרוגרמטי של פרק זה בתחומי מים, ביוב, 
לא  כי כלל תשתיות התחבורה בתחומי המטרופולין  וטיפול בפסולת. בנושא התחבורה הובהר  חשמל 
יעמדו בהיקף הצפוי של נסיעות ברכב פרטי, בהינתן המשך "עסקים כרגיל", וכי המענה צריך להינתן ע"י 
יצירת רשת מטרופולינית שתאפשר הפרדה בין תנועות ארציות לאזוריות, והעברת תנועות מרכב פרטי 
מנוע להמשך צמיחה  יהוו  פיו התשתיות  על  חזון  הוגדר  לפיכך,  סוגיה השונים.  ציבורית על  לתחבורה 
ויעדים  מטרות  הוגדרו  כוללת.  ראיה  מתוך  וינוהלו  ויעיל,  אמין  מענה  יספקו  המטרופולין,  של  ושגשוג 
ומורכבות הנושא, הובילו  וגובשו תרחישים אפשריים. השוני בין סוגי התשתיות  מפורטים לכל תשתית 
לכך שלגבי חלק מהתשתיות הוצגו מספר תרחישים אפשריים, לעומת אחרות בהן הוגדר תרחיש ברור 
אחד אליו מכוונת התוכנית. בשלב הבא יבחר תרחיש מועדף, לגביו יוצע מענה באמצעות מספר חלופות 

– בין אם גיאוגרפיות )הגדרת פוליגונים( ובין אם עקרוניות )דרכי פעולה(.

.   מטרופולין חיפה )מחוזות חיפה וצפון( ומטרופולין דרום )מחוזות דרום וירושלים(
  במהלך שנת 2021 פורסמו מכרזים לגיוס צוותי תכנון לקידום תוכניות אסטרטגיות לתשתיות הנדסיות 

ותחבורה במטרופולין חיפה ובמטרופולין דרום.  

 מערכת תחבורה עתירת נוסעים ותנועה בת קיימא                      

השימוש  ובעידוד  הנגישות  הפרטית, בשיפור  השימוש בתחבורה  חשוב בצמצום  תפקיד  התכנון  למערכת 
בתחבורה ציבורית ומערכת תחבורה עתירת נוסעים, הליכה ורכיבה על אופניים. קיים קשר הדוק בין דפוסי 
זכות  הרחובות, הקצאת  צפיפות, רשת  שימושי קרקע,  פריסת  לרבות  הפיזי,  תכנון המרחב  לבין  התנועה 
הדרך ועיצוב התשתית הפיזית ברחוב. במהלך שנת 2021 מינהל התכנון קידם מספר מהלכים בהקשר זה:  

מערכת המטרו  
מינהל התכנון המשיך בקידום התוכניות לקווי המטרו -

קו מטרו M1 )תתל 101/א ותתל 101/ב( - קו רדיאלי בציר צפון דרום. באורך כולל של 85 ק"מ ולאורכו 
62 תחנות. הקו מורכב מגזע מרכזי העובר בלב המטרופולין ומשתי שלוחות לכיוון כפר סבא ורעננה בצפון 
ושתי שלוחות לכיוון לוד ורחובות בדרום. הקו עובר דרך 12 רשויות: הרצליה, רמת השרון, כפר סבא, רעננה, 

הוד השרון, תל אביב, חולון, ראשון לציון, נס ציונה, רחובות, באר יעקב, רמלה ולוד. 

במהלך השנה תתל 101/א הומלצה לאישור הממשלה ובתתל 101/ב התקיימו השימועים של ההשגות בפני 
החוקרת. 

קו מטרו M2 )תתל 102( - קו רדיאלי בציר מזרח – מערב באורך כולל של 26 ק"מ ולאורכו 23 תחנות. 
תחילתו בצומת וולפסון בחולון וסופו בפתח תקווה, הקו עובר דרך שבע רשויות: חולון, ת"א, גבעתיים, רמת 

גן, בני ברק, גבעת שמואל ופתח תקווה. 

במהלך השנה התקיימו השימועים של ההשגות בפני החוקרת.

קו מטרו M3 )תתל 103( - קו חצי טבעתי המייצר מבנה רשת רדיאלי היקפי באורך כולל של כ- 40 ק"מ 
ולאורכו 25 תחנות. תחילתו בהרצליה בצפון, ועד בת ים בדרום דרך הטבעת השנייה של המטרופולין. הקו 
עובר דרך 13 רשויות: הרצליה, רמת השרון, תל אביב, פתח תקווה, קרית אונו, רמת גן, אור יהודה, אזור, 

חולון, בת ים,  בנוסף מתפצלת ממנו שלוחה לנתב"ג בתחום רשות שדות התעופה. 

במהלך השנה הומלצה התוכנית לאישור הממשלה.

לצפייה במפת מערכת המטרו <<<

התכנון  לחוק   109 סעיף  לפי  מטרו  תחנות  תכנון בסביבת  הנחיות  מסמך  פורסם  השנה  כן, במהלך  כמו 
והבנייה. לצפייה <<<
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פרוייקטים תחבורתיים בתכנון מפורט לפני ביצוע והקמה   
רכבות קלות 

במסגרת קווי הרכבת הקלה במטרופולין תל אביב אושרו סה"כ כ-30 חבילות תכנון מפורט לפני ביצוע בשני 
הקווים ירוק וסגול.  אורך החבילות שאושרו כ-30 ק"מ בקו הירוק )כ-75% מאורך הקו( וכ-20 ק"מ בקו סגול 

)כ-60% מאורך הקו( , סה"כ כ- 50 ק"מ באזור אורבני צפוף רווי בינוי ותשתיות. 

רכבות כבדות

המזרחית,  המסילה  לחישמול  ב'   18 תת"ל  התכנון,  הליכי  את  להשלים  עומדות  סטטוטורית  תוכניות  שתי 
האוויר. איכות  לשיפור  תסייע  ובכך  בדיזל,  ולא  חשמלי  בהינע  לרכבות  המסילה  הקמת  שתאפשר  תוכנית 

תת"ל 13 א' 1 מסילת נהר הירדן, מבית שאן למסוף הגבול הקיים בשייח חוסיין, אשר תשלים את המחוייבות 
הישראלית למתן נגישות מסילתית בין ירדן למפרץ חיפה. כמו כן, הותנעה תוכנית שתאפשר הקמת קו רכבת 
מהירה ממטרופולין תל אביב לבאר שבע, ובכך תציע קירוב בין המטרופולינים, באמצעות קיצור משך הנסיעה 
לתחנת ההגנה לבאר שבע ב-35 דקות לכיוון. בנוסף אושרה תוכנית לשדרוג מסילת הרכבת באר שבע-

דימונה.

אוטובוסים

שנת 2021 היוותה  אבן דרך בקידום הסעת המונים על גלגלים. החל קידומן של תוכניות ל-17 מתקני תשתית 
לתפעול תחבורה ציבורית בתחומי הערים שמאפשרת הפעלת שירות יעיל, תזמון נסיעות, מעברים נוחים בין 
אמצעי תחבורה שונים ואפשרויות תחזוקה לאוטובוסים והתרעננות לנהגים. כיום ישנו מחסור חמור במתקני 
תשתית לתחבורה ציבורית במטרופולינים בכל הארץ, והדבר מהווה חסם לשיפור השירות. בנוסף, הותנעה 
העבודה על תוכנית  לחשמול מערך התחבורה הציבורית הארצית, כחלק ממהלך צמצום הפליטות וזיהום 
60% מהאוטובוסים העירוניים יהיו חשמליים. במסגרת זו תקודם  האוויר. בהתאם ליעדים, עד שנת 2026 
בטווח הקצר תוכנית רוחבית שתאפשר את תוספת הזכויות הנדרשת במסופים לצורך עמדות טעינה חשמלית 
ובטווח הארוך תוכנית לחשמול המתקנים הספציפיים הנדרשים. חשמול מערך האוטובוסים  ומבני שנאים 
יתרום לא רק לאיכות האוויר אלא גם יאפשר בניית חניית אוטובוסים תת-קרקעית, עם בנייה מסחרית מעליה, 

ובכך יתרום גם לניצול מיטבי של הקרקע העירונית.

 אנרגיה מתחדשת                                                                                      

וזיהום  חממה  גזי  פליטת  לצמצום  המרכזיים  הכלים  אחד  הינו  מתחדשות  באנרגיות  חשמל  ייצור  קידום 
2021, בהמשך לפעילות ענפה בשנים הקודמות, הוביל מינהל התכנון מהלכים  אוויר בכלל. במהלך שנת 
סטטוטוריים שתכליתם הגדלת ייצור באנרגיות מתחדשות, כחלק מהפיכת מערכת החשמל בישראל לירוקה 

יותר ונקייה יותר. המהלכים המרכזיים שקודמו השנה: 

תמ"א 41 - תוכנית מתאר ארצית לתשתיות משק האנרגיה- תמ"א 1 
תיקון 9

האנרגיה  משק  לתשתיות  כוללת  ארצית  מתאר  תוכנית  הארצית  במועצה  אושרה   2021 שנת  במהלך 
)התוכנית קודמה לאורך השנים כתמ"א 41 והיא תוטמע בתמ"א 1 לאחר אישורה בממשלה ובכפוף לקבלת 

כתב שיפוי(. 

התמ"א מאגדת את כל תוכניות המתאר הארציות העוסקות בגז טבעי, חשמל ודלקים לתוכנית אחת, ומעגנת 
את מדיניות התכנון הארצית בתחומי תשתיות האנרגיה בראיה מתכללת, תוך מתן מענה לצרכי האנרגיה 

הלאומיים של ישראל לטווח הבינוני והארוך לשנים 2030 ו-2050.

התוכנית מסמנת את התשתיות הארציות המאושרות של תחנות הכוח, רצועות הגז הטבעי, אתרי הגפ"מ 
מתחמים  התוכנית  מסמנת  כן,  כמו  אלה.  תשתיות  לתכנון  והנחיות  עקרונות  ונותנת  הטבעי  הגז  ומתקני 
ואפשרות לקידום  ומתייחסת לשילוב של מתקני אגירת אנרגיה  ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות  לתכנון 

טכנולוגיות חדשות. 

רצועות  לתכנון  הוראות  קבועות בה  הולכת חשמל,  קווי  לתכנון של  בנוסף, מסומנים בתוכנית מסדרונות 
המשלבות מספר תשתיות תת קרקעיות וכלולות בה הנחיות לבחינת תכנון מנהרות תשתית רב מערכתיות. 
על בטיחות  ושמירה  עמידה  תוך  וזאת  והצמדה לתשתיות אחרות,  חיסכון בשטח  עיקרון של  מוטמע  בכך 

וצמצום השפעות סביבתיות.

 - הקרקע  על  וולטאיים  פוטו  מתקנים  של  השטח  היקף  הגבלת 
החלטת מועצה ארצית

בהתאם למדיניות מינהל התכנון בדבר ייעול השימוש בקרקע תוך צמצום הפגיעה בשטחים הפתוחים, ולאור 
לכ-50,000  הגיע  קרקעיים,  וולטאיים  פוטו  למתקנים  בתוכניות  השטח  היקף   2020 בשנת  כי  העובדה 
דונם, התקבלה החלטה במועצה ארצית להגביל את היקף התוכניות המפורטות המאושרות למתקנים פוטו 
אנרגיה  ייצור  לקדם  הצורך  בין  מאזנת  זו  2030. החלטה  לשנת  עד  ל-20,000 דונם  וולטאיים קרקעיים 

ממקורות מתחדשים לבין שמירה על שטחים פתוחים וחקלאיים, מבלי להתיר את הרסן הקרקעי. 

2030, נדרשת תוספת של   ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות עד   30% יובהר כי לצורך עמידה ביעד של 
12,000 מגוואט באנרגיה מתחדשת. מכסה של 20,000 דונם תאפשר קידום של מתקנים פוטו וולטאיים 
בהיקף של כ-2,000 מגוואט, כל השאר )כ-10,000 מגוואט( יידרשו בהקמה בדו שימוש. בהתאם לכך פועל 
מינהל התכנון לקדם ביתר שאת את האפשרות להקמת מתקנים בדו שימוש לסוגיו )כמפורט להלן על שינוי 

10 לתמ"א 1(, לרבות בשטחים חקלאיים מעובדים )כמפורט להלן על מתקנים אגרו-וולטאיים(.

שדרוג מסילת הרכבת באר שבע -דימונה
הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה דרום אישרה למתן תוקף את תוכנית שדרוג והרחבת מסילת הברזל 
באר שבע - דימונה. התוכנית אושרה בהתאם למדיניות הממשלה ליצירת מערכת מסילות ברזל 

מהירה, המחברת את צפון ודרום הארץ למרכז הארץ. 

התוכנית שביוזמת משרד התחבורה וחברת נתיבי ישראל, כוללת הקמת מסילות חדשות ומחושמלות 
באורך של כ-50 ק"מ שיאפשרו נסיעה במהירות של 250 קמ"ש. התוכנית תאפשר חיבור מסילתי 
מהיר, ברכבת מהירה, של כל אזור הנגב המזרחי ובכלל זה דימונה והערבה, אל מרכז הארץ וצפויה 
לקצר באופן משמעותי את זמני הנסיעה. כמו כן, כוללת התוכנית חשמול ושדרוג מסילות משא וכן 

תחנת נוסעים חדשה בדימונה, הקרובה יותר למרכז העיר. 

התוכנית דואגת לשדרוג של מסילות המשא הקיימות ממפעלי רותם וצפע אל מרכז הארץ. מדובר 
במסדרון חשוב ומרכזי דרכו עוברת תנועת מטענים ממסופי המטען הקיימים )צפע ורותם( ברשת 
המסילות הארצית. לאור הביקושים ההולכים וגדלים להובלת אגרגטים באמצעות רכבות מהמחצבות 
בדרום הארץ, נדרש לשדרג ולהרחיב את רצועת המסילה הקיימת, בהתאם לסטנדרטיים מודרניים. 
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קרקעיים וולטאיים  פוטו  למתקנים  לתוכניות  מעקב  אפליקציית 
פוטו  למתקנים  מאושרות  תוכניות  של  השטח  היקף  הגבלת  בדבר  הארצית  המועצה  החלטת  בעקבות 
ולצורך מעקב אחרי היקף השטח האמור, פותחה   ,2030 וולטאיים קרקעיים ל-20,000 דונם עד לשנת 
במינהל התכנון אפליקציית מעקב מקוונת המציגה נתונים בדבר היקף התוכניות הקרקעיות למתקנים פוטו 

וולטאיים, בחלוקה לקטגוריות הבאות:

.   תוכניות שאושרו לפני 10.11.20.
.   תוכניות שאושרו לאחר 10.11.20 )מועד החלטת המועצה הארצית(.

.   תוכניות שנמצאות בהליכי קידום.
אפליקציית המעקב מאפשרת למתכננים, ליזמים ולציבור הרחב לקבל מידע זמין, נגיש ומעודכן באשר להיקף 
המתקנים הפוטו וולטאיים הקרקעיים המקודמים בתוכניות, וכן מאפשרת להציג את אופן הפריסה המרחבית 

שלהם. האפליקציה מתעדכנת בזמן אמת על פי נתונים המוזנים למערכת המעקב והבקרה.  לצפייה <<<

פוטו  למתקנים  ההיתרים  סעיף  תיקון   -  1 לתמ"א   10 שינוי  אישור 
וולטאיים )תמ"א 10/ד/2/10(

במהלך שנת 2021 אושר שינוי 10 לתמ"א 1, שהינו עדכון לתוכנית המתאר הארצית למתקנים פוטו וולטאיים 
)תמ"א 10/ד/10(, שאושרה לפני כעשור ומהווה אבן יסוד בקידום ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת. תוכנית 
באופן  שמרחיב  המקורית, דבר  שנקבעו בתמ"א  לאלה  בנוסף  מכוחה,  חדשים  היתר  מסלולי  מאפשרת  זו 
הקמתם  את  מפחית  ובכך  לסוגיו  שימוש  בדו  וולטאיים  פוטו  מתקנים  להקמת  האפשרויות  את  משמעותי 

בשטחים פתוחים. 

בתמ"א המקורית נקבע כי ניתן לקדם מתקנים פוטו וולטאיים מכוח התמ"א בהליך של היתר בלבד בשטחים 
מבונים ובשימוש כפול בהם, בייעודי הקרקע הבאים: גגות, אחסנה, מבני משק, תעשיה, תעסוקה, מלאכה, 

מתקן הנדסי, מאגר, בריכת דגים, חניון וחלקה א' בנחלה.

בתוכנית זו, נוספו שימושי וייעודי הקרקע במיקומים חדשים: במחלפים, על גבי מיגון אקוסטי, קירות תמך, 
מטמנות, בתי עלמין ושטחים ביטחוניים, כל זאת תוך פישוט הליך האישור של ההיתרים למתקנים הפוטו 

וולטאיים.

קידום אתרי מחקר ופיתוח )מו"פ( אגרו-פוטו וולטאיים
לאחרונה חלה התקדמות משמעותית בקידום טכנולוגיה לשילוב מתקנים פוטו וולטאיים עם גידולים חקלאיים, 
תוך ניסיון לאפשר תפוקה חשמלית במקביל לתנובות החקלאיות, ואף להביא למצב סינרגי ככל האפשר, בו 
שילוב המתקן הפוטו וולטאי אף משפר את התנובה החקלאית. על מנת לקדם את הנושא, יש צורך להרחיב 
את הידע על אופן השילוב בין המתקנים הפוטו וולטאיים לגידול החקלאי, באמצעות קידום מחקר ופיתוח, תוך 

שימוש בטכנולוגיות שונות ושילובן במגוון גידולים חקלאיים ובתנאי האקלים השונים ברחבי הארץ.

שתאפשר  וולטאיים,  אגרו  מו"פ  לאתרי  מפורטת  תמ"א  לקדם  הוחלט  הארצית,  במועצה  שהתקיים  בדיון 
הקמת מתקני מו"פ אגרו וולטאיים בשטחים חקלאיים מעובדים, באופן שתיבחן האפשרות המיטבית להקמת 

אנרגיה מתחדשת במקביל לשמירה על קיום חקלאות מניבה.

התוכנית תכלול סימון של אתרי מו"פ של משרד החקלאות ופיתוח הכפר ואתרי מו"פ אזוריים. כמו כן, תיבחן 
רשימת  מתוך  והחקלאות,  האנרגיה  הראשיים במשרדי  המדענים  ידי  על  שיומלצו  נוספים  אתרים  הכללת 
האתרים שהוצעו במסגרת "הפנייה להגשת תוכניות מקדימות לדו-שימוש באנרגיות מתחדשות בשטחים 

חקלאיים" שפורסמה ביוני 2021. 

שיטות  במגוון  וולטאיים  אגרו  מתקנים  בחינת  לאפשר  מנת  על  ארצית,  בפריסה  אתרים  תכלול  התוכנית 
וכן גמישות לשימוש  וגידולים באזורים גיאוגרפים שונים, בעלי מאפיינים חקלאיים ואקלימיים שונים  מחקר 

בטכנולוגיות ושיטות מחקר חדשות.

אגירת אנרגיה
פליטות  להפחתת  השאיפה  החשמל.  במשק  אנרגיה  באגירת  הצורך  משמעותית  גדל  האחרונות  בשנים 
יציבות,  ואינן  ידי מעבר לאנרגיות מתחדשות, שלרוב אינן זמינות לאורך כל שעות היממה  גזי החממה על 
והרצון לעבור לתחבורה מבוססת חשמל, מחזקים את הצורך בהרחבת השימוש באגירת אנרגיה וקידומה.  
לאור ירידת מחירי מתקני האגירה בעשור האחרון, חל פיתוח מואץ של מתקני אגירת אנרגיה. הוספת יכולת 
אגירה בהיקפים משמעותיים תביא למגוון תועלות למשק החשמל, ביניהם - הגדלת שיעור השימוש באנרגיה 
ייצוב התדר ועוד. התפתחות זו במשק  ייצור החשמל, הפחתת העומס על רשת החשמל,  מתחדשת, ביזור 
האנרגיה העתידי צפויה ליצור מהפיכה של ממש. מינהל התכנון מקדם בשיתוף עם משרד האנרגיה הסדרה 

תכנונית לקידום מתקני אגירת אנרגיה. 

בדיון שהתקיים במועצה הארצית הוצג מסמך מדיניות בנושא אגירת אנרגיה, הכולל מידע מקיף, החל מסקירה 
בינלאומית של התפתחות האגירה בעולם, טכנולוגיות אגירה, היבטים תכנוניים, סביבתיים ובטיחותיים, וכלה 
בעקרונות למיקומים מועדפים להקמת מתקני אגירה. בהתאם להמלצות מסמך המדיניות, החליטה המועצה 

הארצית לקדם תוכנית מתאר ארצית ייעודית לצורך הסדרת הליכי התכנון להקמת מתקני אגירת חשמל. 

התמ"א תתייחס לסוגים שונים של מתקני אגירה בהתאם לטכנולוגיות השונות, תקבע את הליכי התכנון 
הנחיות  למיקום,  ועדיפות  עקרונות  ומאפייניהם,  היקפם  המתקנים,  לסוג  בהתאם  ולהיתרים  לתוכניות 
ובתוכניות  ובינוי  פיתוח  בתוכניות  אגירה  מתקני  לשילוב  הוראות  וכן  וגמישות  עדכון  מנגנוני  סביבתיות, 

לתשתיות ולמתקני חשמל.

יצוין כי בנוסף על קידום התמ"א למתקני אגירה, במסגרת שינוי 10 לתמ"א 1 שאושר במהלך שנת 2021, 
וולטאיים  פוטו  למתקנים  מאושרות  בתוכניות  אנרגיה  אגירת  מתקני  להקים  שתאפשר  הוראה  נכללה 

קרקעיים, שאושרו בעבר ולא כללו את השימוש וזכויות הבנייה הנדרשות להקמת האגירה.

העלאת היעד לייצור חשמל באנרגיות מתחדשות
בשנת 2021 אושרו 26 תוכניות למתקנים פוטו וולטאיים קרקעיים. ההיקף הקרקעי הכולל של התוכניות הוא 
כ-3,300 דונם: תוכנית אחת אושרה במחוז ירושלים, 18 תוכניות אושרו במחוז דרום, שבע תוכניות אושרו 

במחוז צפון )אחת מהן למתקן אגרו-וולטאי(, כמו כן, אושרו במחוז צפון שתי תוכניות לטורבינות רוח.
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לתוכן עניינים

מסמך מדיניות לקירוי גופי מים על ידי מתקנים פוטו וולטאים במועצה 
האזורית חוף הכרמל

ע"י  מים  גופי  לקירוי  המדיניות  מסמך  את  לאמץ  החליטה  חיפה,  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
בישראל  הראשונה  לרשות  להפוך  בדרך   - הכרמל  חוף  האזורית  במועצה  וולטאים  פוטו  מתקנים 

שתעבור ל-100% ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת. 

המסמך קובע את המדיניות של המועצה האזורית חוף הכרמל לעניין פריסת מתקנים פוטו-וולטאיים 
בגופי המים בתחום המועצה. המסמך מתווה מדיניות תכנונית סביבתית המשלבת בין צורכי האנרגיה 
לבין  המועצה  יישובי  של  והחקלאיים  הכלכליים  הצרכים  בישראל,  האנרגיה  משק  צורכי  הירוקה, 
שמירה על מטרות אקולוגיות סביבתיות של שמירת מרחב המחיה הייחודי לציפורים הקיים במקווי 

המים באזור, כולל "המסדרון האקולוגי האווירי" העובר באזור ייחודי זה בתחום שטחי המועצה. 

 על פי המתווה שאושר, בשלב ראשון יכוסו מספר מצומצם של בריכות דגים באופן שלא יפגע בפעילות 
יכוסה מרבית  ויאפשר במקביל לבצע סקר לניטור פעילות ציפורים באזור. בנוסף,  החקלאית בהן, 
השטח של מאגרי המים המלאכותיים במועצה. נביעות, ביצות חורף, בתי גידול לחים, שטחי הצפה 
שיותקנו,  הפוטו-וולטאיות  המערכות  כלל  כיסוי.  כל  ללא  יישארו   - בעתלית  המלח  אידוי  ובריכות 
יצטרפו אל המערכות הקיימות - הן על גופי המים והן על גגות מוסדות החינוך של המועצה. מבדיקות 
ראשוניות שנערכו, עולה כי כלל המערכות הסולאריות יספקו חשמל ירוק בהיקף של 100% מסך 

צריכת החשמל הנצרך ע״י כ-33,000 תושבי המועצה, שעומדת על כ-200 מיליון קוט"ש.

המסמך קודם בהתאם לתוכנית המתאר הארצית לתשתיות משק האנרגיה )תמ"א 41(, שקודמה ע"י 
משרד האנרגיה ומינהל התכנון, ומציגה לראשונה ראייה כוללת ומקיפה של תשתיות העל בישראל, 
לרבות שמירת רצועות שטח לתכנון עתידי של משק האנרגיה. התוכנית מאתרת שטחים לאנרגיה 
מבנים,  גגות  מעל  שימוש  בדו  המתקנים  והקמת  בקרקע  השימוש  לייעול  הכוונה  תוך  מתחדשת 

מאגרי מים, שטחי חקלאות ועוד, זאת לצד איתור שטחים למתקנים קרקעיים.

שטחים פתוחים
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וכלכליים.  תרבותיים  חברתיים,  נופיים,  אקולוגיים,   – בחיינו  רבים  ותפקודים  חשיבות  הפתוחים  לשטחים 
הצפויים.  העירוני  הציפוף  ותהליכי  הדמוגרפי  הגידול  לנוכח  מתעצמת  הפתוחים  השטחים  של  חשיבותם 
מתוך הבנה זו מקדם מינהל התכנון שורה של מהלכים על מנת להבטיח את תפקודם, מיקומם ושילובם של 

השטחים הפתוחים כמרכיב משמעותי בתכנון ובאיכות החיים.   

 התוכנית האסטרטגית לשנת 2040: השטחים הפתוחים                 

פרק השטחים הפתוחים בתוכנית האסטרטגית אחראי על הבטחת הקיום של המשאבים הטבעיים והתרבותיים 
להשגת  פתוחים  בשטחים  קרקע  ושימושי  תפקודים  משרעת  של  ולאספקה  הפתוחים,  בשטחים  ישראל  של 
שני  לנוכח  מדרגה  עלתה  הפתוחים  השטחים  חשיבות  חזקה.  וכלכלה  בריאה,  סביבה  חברתי,  חוסן  רווחה, 
תהליכים משמעותיים: גידול אוכלוסין מואץ ושינויי אקלים. גידול האוכלוסין גורם להקטנת שטחם של השטחים 
הפתוחים בשל הפיתוח הנדרש עבור יותר תושבים. מאידך, כמות התושבים הגדלה זקוקה לשטחים הפתוחים, 
כמענה למשרעת רחבה של צרכים ותפקודים. אולם עומס המשתמשים וקווי המגע עם הפיתוח פוגעים באיכות 
השטחים הפתוחים ושוחקים אותם. גם שינויי האקלים, פוגעים קשות באיכות השטחים הפתוחים בשל תהליכים 
מתמשכים של מדבור ואירועי קיצון. מאידך, השטחים הפתוחים מהווים את הפתרון המרכזי בהיערכות לשינויי 

אקלים, משום שהם מווסתים וממתנים את השלכותיהם בקנה מידה משמעותי. 

אי לכך, לפרק השטחים הפתוחים יש שני תפקידים עיקריים בראייה אסטרטגית:

.   שמירה על איכות השטחים הפתוחים, חרף הצטמצמותם ושחיקתם.
.  איתור והגדרה של שטחים פתוחים רב תפקודיים, המורכבים מפסיפס דינמי משותף של בעלי ענין, שימושי 

קרקע, תהליכים ופעילויות.

יעדי התוכנית שקודמו בשנת 2021 הם:

הוספת שטחים מוגנים -  שומרים על הקיימות של המשאבים הטבעיים: המגוון הביולוגי, משאבי המים, הקרקע 
ומשאבים נוספים באופן ייעודי. 

רב  בשטחים  קיימא  בר  פיתוח  של  עקרונות  והכוונת  הנחייה   - תפקודיים  רב  פתוחים  מרחבים  קביעת 
לבין  מגוונים,  ומשתמשים  קרקע  שימושי  בין  מיטבי  מפגש  להשגת  התכנונית,  במדיניות  שיוטמעו  תפקודיים, 
שירותי מערכת אקולוגית והיבטים חברתיים וכלכליים משמעותיים, בשאיפה לאיכות סביבה ולרווחה לתושבים. 
שטחים רב תפקודיים במרחב הכפרי מהווים עקרון מפתח כלל עולמי בשני העשורים האחרונים, לאור שינויים 
פסולת, פתרונות  ניהול  נדל"ן, תשתיות,  לחצי  תיירות,  נופש,  פנאי,  יצרנות חקלאית,  כגון:  ומקומיים  גלובליים 
ניקוז מערכתיים ועוד. הפרק האסטרטגי לשטחים הפתוחים הכליל את כל המשאבים הטבעיים והתרבותיים, 
שנמצאו ערכיים ומשמעותיים במרחב הפתוח, במטרה להגיע לתכנון מיטבי העונה למירב השימושים והצרכים 

הנדרשים.

מתן מענה
לגידול אוכלוסין

איכות + רב תפקודיותאיכות

שטחים פתוחים מוגנים
National Natural Capital

  "ההון הלאומי"
של משאבי הטבע והמים

 של ישראל

שטחים פתוחים רב תפקידיים
  תומכים באיכות

המוגנים ומספקים
  משרעת של תפקודים

ושירותים לתושבים

• ייעודי קרקע ייעודיים להגנה
 • הוראות מחמירות לשמירה 

על שטחים פתוחים

• ייעודי קרקע פתוחים
• הנחיות לפי מאפיינים, צרכים 

ומיקום במשרעת של דרגות הגנה 
ורב תפקודיות

היערכות
לשינויי אקלים

נושאי המפתח  על  והתובנות, שהתקבלו מתהליכי עבודה  ביישום ההמלצות  2021 התמקדה  העבודה בשנת 
ביניהם.  ובחינת הפערים  רצויים  מצבים  ניתוח  קיים,  מצב  בין השאר: בחינה של  כללו  אלה  בשנים הקודמות. 
כמו כן, כללה העבודה על הפרק ממשק עם פרקי התוכנית האסטרטגית: דיור ותעסוקה, והטמעה של תפישה 

מערכתית כוללת לשטחים הפתוחים בישראל בתוך התוכנית האסטרטגית המרחבית.

תהליך העבודה בשנת 2021

יעדי הפרק האסטרטגי לשטחים הפתוחים: שמירה על איכות ועל רב תפקודיות של השטחים הפתוחים

 ממשקי עבודה
 עם פרקי התוכנית

הנושאיים

נושאי מפתח
אקולוגיה
תרבות

חקלאות
מים

 תפישה תכנונית
 כוללת לשטחים

הפתוחים בישראל

 שכבות מידע
מתעדכנות

נגזרות
...

תוכנית מרחבית
אסטרטגית

 שכבות ומסמכי הפרק
 האסטרטגי לשטחים

הפתוחים

פרק אסטרטגי
לשטחים הפתוחים
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תוצרים ונגזרות
תשתית מידע רחבת היקף על השטחים הפתוחים בישראל ומשאביהם

העבודה, במסגרת צוותי עבודה לנושאי המפתח של התוכנית, יצרה מהלך ארצי רב תחומי ורב שכבתי בו 
מידע  הזרימו  ואקדמיה,  ידע  אנשי  ארגונים,  ממשלה,  משרדי  של  רחבה  ממשרעת  ומומחים  מקצוע  אנשי 

למינהל התכנון. 

תשריט פרק השטחים הפתוחים כולל:

. שטחים מוגנים בייעודי קרקע יעודיים להגנה: שמורות טבע, גנים לאומיים, יערות ונחלים.
דרגות  של  במשרעת  ומיקום  מאפיינים  לפי  הוראות  עם  פתוחים  קרקע  בייעודי  תפקודיים  רב  .  שטחים 
הגנה ממוטי הגנה ועד להכוונה ומידע. השטחים הרב תפקודיים מוטי השימור כוללים את המסדרונות 
האקולוגיים, צווארי בקבוק במסדרונות האקולוגיים, שטחים בעלי ערכיות אקולוגית גבוהה, מרחב הנחל 
על מרכיביו כמו: פשט הצפה, מפגש נחלים, שפך נחל ועוד, מרחבים חקלאיים מוטי שימור. השטחים הרב 
תפקודיים להכוונה ומידע כוללים שטחים חקלאיים, שטחים חקלאיים חשובים לעופות, מכלולי תרבות, 

שטחים חשוכים.

מסמכי מדיניות מלווי תשריט בנושאי המפתח: משאבי מים, תרבות, אקולוגיה, חקלאות. מסמכי המדיניות 
כוללים דברי הסבר, הגדרות, והנחיות תואמות למרכיבי התשריט. עם סיום הנגזרות יעודכן התשריט בהתאם 
לתוצרי הנגזרות. מתוך העבודה המקיפה על משאבי האקולוגיה, המים, התרבות והחקלאות נקבעו מספר 

נגזרות, הדורשות התייחסות ויישום מיידיים:

נגזרות בביצוע

. מסדרונות אקולוגיים בתמ"מים.
.  שינוי 7 לתמ"א 1 אשר מטמיע את הראייה האגנית, ופתרונות מבוססי טבע למיתון נזקי הצפות ושיטפונות 

מתוך נושא המים בפרק השטחים הפתוחים.

.  הוספה של שטחים מוגנים: שמורות טבע – הוטמעו בתשריט לאחר לימוד ובחינה של הפוליגונים ביחס 
לפיתוח; יערות – לקראת תחילת ניתוח ובחינה של פוליגונים מוצעים.

 הכרזות על שמורות טבע וגנים לאומיים                                              

בשנת 2021 הוכרזו ע"י שר הפנים, בהמלצת מנכ"לית מינהל התכנון,  ופורסמו ב"רשומות" תשעה עשר 
)19( אתרים כשמורות טבע וכגנים לאומיים חדשים, מה"יהודיה" שברמת הגולן ועד השמורות והגנים בשפלה 

הדרומית במרחב לכיש. סה"כ היקף השטחים שהוכרזו ב-2021, כ-181,600 דונם.

אלה מצטרפים ל-20 אתרים שהוכרזו כגנים לאומים וכשמורות טבע ברחבי הארץ משנת 2019 .

שמורות טבע וגנים לאומיים מוכרזים

 
 

   

מפה זו מציגה את כלל שמורות 
הטבע והגנים הלאומיים 

המוכרזים ושהוכרזו בשנת 
2021. פירוט נוסף מופיע לגבי 

חלק מהם.

 שמורות טבע וגנים לאומיים
שהוכרזו בשנת 2021

 שמורות טבע וגנים לאומיים
מוכרזים

שמורות טבע וגנים 
לאומיים מוכרזים

בצפון-מזרח הכנרת, שמורת הטבע מג'רסה    
אל בדרכו  דליות  מנחל  חלק  בתחומה   כוללת 
הרטוב" "המסלול  נמצא  בתחומה   הכנרת. 
במי הליכה  של  מ'  כ-800  של  באורך   -קטע 

 הנחל. כ-76 דונם.

שטח  חטיבת  מהווה  סאסא  הר  טבע  שמורת 
ישיר  בהמשך  ואיכותי,  צפוף  ים-תיכוני  חורש  של 
על  הגנה  תבטיח  ההכרזה  מירון.  הר  לשמורת 
אזורים  התהום,  למי  גשם  מי  להחדרת  אזור 
הודות  הפיתוח,  לאור  ומצטמצמים  שהולכים 
הנגר.  את  המצמצמת  הצפופה  הצומח  לתכסית 

כ- 11.6 אלף דונם

שבין  הימי  במרחב  כרמל  ראש  ים  טבע  שמורת 
מפרץ חיפה לשמורה הימית שקמונה עד למרחק 
של כ–10 ק"מ מקו החוף. בשמורה טווח עומקים 
תלולים  אזורים  בין  השטח  והבדלים בתוואי  גדול 
מגוון  מגוון  אזורים שטוחים, המייצרים  לבין  מאוד 
מינים.  ועושר  ימיים  גידול  בתי  של  וייחודי   רחב 

כ- 46 אלף דונם.

 גן לאומי היפודרום קיסריה מחוץ לחומות הצלבניות
יחיד המוכרז.  הלאומי  לגן  ממזרח  קיסריה,   של 
ההשתמרות רמת  מבחינת  בעולם  וייחודי   בארץ 
ביותר השלמות  העדויות  אחת  ממרכיביו.  חלק   של 
האימפריה של  העירונית  בתרבות  חשוב   למרכיב 
  הרומית-ביזנטית. בתוכנית נכללים שטח ההיפודרום
 העתיק, ומערך כניסה לקליטת קהל, תוך שמירה על
כ-76 המקום'.  'רוח  ועל  הארכיאולוגיים   הממצאים 

דונם.

של  הצפון-מזרחי  בחופה  הבטיחה  טבע  שמורת 
הכנרת. כוללת את הדלתא של נחלי הגולן )דליות, 
יהודיה ומשושים(. מערכת אקולוגית דינמית הניזונה 
לשיטפונות,  חשופה  ונקיים,  מתוקים  איתנים,  ממים 
המכתיב  המים  מפלס  של  תדירה  השתנות  ויוצרת 
ואת קשרי  ואגם  לגונות  מיוחד של ביצה,  בית גידול 

הגומלין ביניהם. כ-10 אלף דונם.

החשובות  מהשמורות  אחת  יהודיה  טבע  שמורת 
גידול  בתי  של  קיומם  המאפשרת  ההיקף  ורחבות 
ואלה  תבור  אלון  של  פארק  יער  ומגוונים:  שונים 
זרימה  ערוצי  מצוקים,  בזלת,  מישורי  אטלנטית, 
איתנים, בריכות חורף ומעיינות. נוף המייצג את נופי 
נחלי  של  הגדולים  בערוצים  המבותר  הגולן,  רמת 
אלף  כ-70  ומשושים.  דליות  בתרה,  זוויתן,  יהודיה, 

דונם.

נמצא  לכיש  מזרח  לכיש  במזרח  וגנים  שמורות 
באזור מעבר בין החבל הים תיכוני לחבל המדברי. 
פסגות  עם  מעוגלות  קירטוניות  גבעות  בחלקו 
הים,  פני  מעל  מ'  כ-400  של  ברום  שטוחות 
הגבעות  בין  נמוך.  ים-תיכוני  בחורש  המכוסות 
קדומות.  בתקופות  לחקלאות  ששימשו  ערוצים 
ומינים  זוחלים  שפע  בגיאופיטים,  מאופיין  השטח 
גם  כולל  דורסים.  ועופות  שיר  ציפורי  של  רבים 
מספר אתרים ארכיאולוגיים - היסטוריים: מערות 
חזן )שרידי ישוב שהתקיים בהפסקות כ-700 שנה 
מסוף ימי בית שני ועד לתקופה הערבית הקדומה, 
ומערכת מסתור מתקופת מרד בר-כוכבא( תל בית 
מרשם  )שכבות ישוב החל מהמאה ה-22 לפנה"ס 
כ-2600  של  רצף  הביזנטית.  התקופה  לסוף  ועד 

שנה( ועוד. כ- 40 אלף דונם.
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צילום: אדריכל דרור חי

תשריט תוכנית שמורת החרמון: רזיה זהבי, רשות הטבע והגנים

שמורת טבע חולות יבנה

צילום: רשות הטבע והגנים

ובנייה  הוועדה המחוזית לתכנון  ע"י  יבנה, אשר אושרה למתן תוקף  התוכנית שמורת טבע חולות 
השמורה  של  הגבוהה  ערכיותה  לירקון.  מדרום  ישראל  של  החופי  הגידול  בית  את  מייצגת  מרכז 
באה לידי ביטוי במגוון החי הצומח, חלקם נדירים ובסכנת הכחדה ממשית, המאכלסים את החוף, 

הדיוניות ורכסי הכורכר. 

בשמורה חוף חולי רחב, דיונות חופיות נודדות, גבעות כורכר ודיונות מיוצבות למחצה. חוף הים של 
השמורה מהווה אתר הטלה של צבי ים ירוקים וחומים. בחופי השמורה נצפו ותועדו מגוון גבוה של 
נדירים  חולות  מיני צמחי  תועדו  וחופיות. בדיונות החופיות,  חופמאים שחפים  כגון  מים  עופות  מיני 
ובסכנת הכחדה. בגבעות הכורכר ובדיונות תועדו אף עדרי צבאים, שועלים, חוגלות ועוד לצד שלל 

מיני זוחלים ומכרסמים, חלקם בסכנת הכחדה. 

ואכרזת שטח  ושמורת החוף  מטרת התוכנית היא שמירה על החי, הצומח, הדומם, רכס הכורכר 
החוף ורכס הכורכר כשמורת טבע. זהו נדבך חשוב לשימור בית הגידול החופי במרכז ישראל ומניעת 

המשך התדרדרותו עקב פעילות אנטרופוגנית. 

צילום: רשות הטבע והגנים

שמורת טבע החרמון

החרמון  טבע  לשמורת  התוכנית  את  תוקף  למתן  אישרה  צפון  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
ייחודיים לתחום השמורה. התוכנית מהווה חלק  ובעלי חיים  המשמרת תצורות מורפולוגיות, צומח 
ממהלך רחב לקידומן של תוכניות לשמורות טבע ושימור המרחבים הפתוחים במחוז צפון בראייה 
אזורית וארצית. התוכנית כוללת מספר יעודים: שמורת טבע, קרקע חקלאית, שטחים פתוחים, דרך 

נופית, דרך מוצעת וחניון על שטח של כ-81,300 דונם.  

ייעודה העיקרי הוא שמורת טבע בהיקף של כ-78,000 דונם במטרה לאפשר תמיכה באוכלוסיות 
גדולות של בעלי חיים ואת קיומם של בתי גידול ייחודיים בישראל. חברות הצומח בתחום השמורה 
תיכוני  הים  החורש  מחגורת  ההר,  של  המשתנה  הגבהים  לטווח  עצמן  ומתאימות  מאד  מגוונות 
במורדות החרמון ועד צומח השלוגיות בפסגתו. בתחום השמורה שפע של בעלי חיים, חלקם ייחודיים 
לחרמון, כדוגמת סנאי זהוב, נברן שלג, כרכן קרינים, חצוצרן חרמון, אירניה, בר אוגר. בנוסף כוללת 
השמורה ערכים ארכיאולגיים ותרבותיים עשירים בכללם כפרי קבע, מזרעות, מערות קבורה, מתקנים 
חקלאיים, מקדשים ומתחמים מקודשים. תצורות הנוף והמסלע המגוונות כוללות מערות קרסטיות, 
דולינות, מחדרים מגמתיים חשופים, מצוקי דולומיט חולי, דרדרות סלע גדולות וגן פסלים קרסטיים.

התוכנית נערכה בהובלת רשות הטבע והגנים.
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שמורת טבע וגן לאומי לב הרמון
מכתש רמון עבר במהלך 40 השנים האחרונות שינוי משמעותי, מאזור כרייה וחציבה לאחד מהאזורים 
השמורים המתוירים ביותר בישראל. התוכנית לשמורת הטבע, בשטח של כ-14,000 דונם, משני 
צידי דרך מס' 40, אשר אושרה למתן תוקף השנה ע"י הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה דרום, הוכנה 
ומ-31/3/1996. שטח זה  בהתאם לשתי החלטות ממשלה בנושא ארץ המכתשים מ-3/7/1994 
נמצא במרכז מכתש רמון הכולל מגוון נופי, גיאולוגי וגיאומורפולוגי הנובע מהייחודיות של המכתש, 
בו נחשפות שכבות סלע שלא ניתן למצוא כמעט בשום מקום אחר בישראל. המערכת האקולוגית 
במכתש עשירה מאוד ומתבססת בעיקר על נחלים בסביבה המדברית. נחל רמון, הוא הגדול מבין 
הנחלים במכתש ומנקז אותו כלפי בקע הערבה. במרכז נחל רמון יש תצורות גיאולוגיות מיוחדות 
כגון: "הקווסטה החומה", אתרי חרסית שוקולד, חולות צבעוניים, אתר של מאובני עצים ממזרח לדרך 
ייחודית הכוללת מגוון סוגי צמחייה, אשר  ועוד. בנוסף, מכתש רמון כולל מערכת בוטנית   40 מס' 
התפתחותה התאפשרה בעקבות תנאי האקלים והטופוגרפיה המשתנה בין האזורים השונים שלו. 
מכתש רמון קיבל לאחרונה הכרה בינלאומית עם ההכרזה עליו כשמורת "אור כוכבים" הראשונה 
במזרח התיכון. משכך, ישנה חשיבות למנוע זיהום אור ולשמור על השטח כחטיבה אחת טבעית, 

מבלי לאפשר פיתוח מסיבי במקום. 

ערכי  שימור  בין  לאזן  נועדה  זו  ותוכנית  מגוונת  תיירותית  פעילות  מהשטח  בחלק  מתקיימת  כיום 
הטבע והנוף והפעילות התיירותית. מטרת התוכנית היא ליצור רצף טבעי של שמורות הטבע במרחב, 
כמו גם שמירת אתרים במרחב זה  ליצור מערכת אקולוגית אחת בעלת ערכיות גבוהה,  על-מנת 

במקביל לחיזוק מערך התיירות והפעילות החינוכית הייחודיים לאזור. 

צילום: בעז שיזף, רשות הטבע והגנים

 מסמך מדיניות לתכנון חופי רחצה מוכרזים                                                                             

חופי הים הם נכס ציבורי ראשון במעלה הן לפעילות פנאי ונופש והן לשמירת סביבה פתוחה וטבעית. תפקידם 
של החופים כשטחים פתוחים איכותיים מתעצם גם לנוכח העובדה כי מרבית אוכלוסיית ישראל מתרכזת 
לאורך חופי הים התיכון והמגמה צפויה להתחזק עם גידול האוכלוסייה בעתיד. בהמשך לכך, שיעור שטח 

החוף ביחס לתושבים צפוי להצטמצם, ועל כן יש חשיבות רבה לתכנון מושכל של חופי הרחצה.

מסמך מדיניות לתכנון חופי רחצה מוכרזים, אשר אושר בוועדה לשמירת הסביבה החופית )הוולחוף( באוגוסט 
2021, מציג את עקרונות התכנון בהתאם לדין, לפרק החופים בתמ"א 1 ולאור עקרונות השמירה על הסביבה 
החופית. המסמך מדגיש את חשיבותם של חופי הרחצה המוכרזים, כמקום בו ניתן לרחוץ בים באופן בטיחותי, 

ואת היותם אזורי החיבור המרכזיים בין חוף הים לבין המרחב העירוני.

המסמך מציג עקרונות תכנוניים לפיהם תבחן הוולחוף תוכניות מפורטות לחופי רחצה ובהם: 

הרחקת  עקרון  את  וקובע  לציבור  ונגיש  פתוח  רציף,  ציבורי  כמרחב  המוכרז  החוף  את  המדגיש  .  תכנון 
הבנייה מקו החוף

.  תכנון הנותן מענה לצרכים ואוכלוסיות מגוונות
. התייחסות למגוון נושאים סביבתיים, שמירת ערכי טבע ומורשת 

. קביעת עקרונות למיקום ולבנייה הנדרשת לתפקודו של החוף המוכרז
לצפייה <<<

איור: עקרונות תכנון - רציפות, נגישות, פתיחות, אדריכל אוהד שורק 
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 תהליך הרישוי                                                                                             
תכנון חושב רישוי                                                                        

ניתן  "תכנון חושב רישוי" עוסק בגישור על פערים קיימים במעבר בין תוכניות מפורטות מקומיות שמכוחן 
שבין  הזיקה  שבהסדרת  החשיבות  לאור  התכנון.  את  לממש  שמטרתו  הרישוי,  תהליך  לבין  היתר,  להוציא 
תוכניות מפורטות לבין מימושן בהליכי רישוי הבנייה, פועל מינהל התכנון לטייב את תהליך הרישוי. בין היתר 

באמצעות הכלים הבאים:

ביטול ההקלות 

וגובר בכלי תכנוני זה של הקלות, באופן שהפך את ההקלה לכלל  בשנים האחרונות נעשה שימוש הולך 
ולדבר שבשגרה, המאושר על ידי מוסדות התכנון, ואת הרישוי תואם תוכנית לחריג. השימוש ההולך וגובר 
בהקלות, הביא לתהליכי רישוי עוקפי תכנון. למעשה, תכנון בשלב הרישוי, ברמת המגרש הבודד, אינו מאפשר 
התאמה של המרחב הציבורי אליו, מצב המוביל לפגיעה באיכות התכנון, כפי שהובטחה בתוכניות התקפות.  

ביטול  התכנון:  מינהל  ע"י  שהוצע  המתווה  התקבל   ,2021 שנת  בסוף  שאושר  ההסדרים,  חוק  במסגרת 
רישוי  רשות  בסמכות  גמישויות  של  קביעה  בתקנות,  הנדרשות  הקלות  של  קביעה  הכמותיות,  ההקלות 

במסגרת תקנות. בימים אלו נעשית עבודה על התקנות הנדרשות בעקבות שינוי החקיקה.

תקנות "תוכנית היתר"

יצירת הליך סטטוטורי המאפשר לראות באישור תוכנית על ידי ועדה מקומית גם אישור בקשה להיתר בנייה 
וחלק  הארצית  המועצה  מהחלטת  חלק  המהווה   ,38 תמ"א  של  ההדרגתי  לביטול  משלים  כלי  זהו  לפיה. 
מתיקון 128 לחוק התכנון והבנייה. לפי מתווה זה התוכנית וההיתר יקודמו ויאושרו במקביל בוועדה המקומית.

מתודולוגיה ופיתוח תהליכי רישוי                                                     
במהלך השנה נבחנו שלבים שונים בתהליך הרישוי ובמערכת רישוי זמין וקודמו פתרונות לייעול התהליך.

עדכון ובחינת שלב המידע להיתר

הליך רישוי הבנייה מורכב משלושה חלקים עיקריים – מידע, היתר, ביצוע.

במסגרת טיוב תהליך הרישוי בוצעה בחינה של שלב המידע באתרי הוועדות המקומיות לרבות ניתוח תיקי 
לקליטת בקשה  מוקדמים  תנאים  קובעות  הרישוי  תקנות  המידע.  שלב   - הרישוי  תקנות  נבחנו  וכן  מידע, 
2020 קבעה כי לבקשה למידע ניתן לקיים סבב אחד בלבד של בדיקת  יולי  למידע. הוראת שעה מחודש 
תנאים מוקדמים ולאחר מכן, ככל שהבקשה מוגשת שוב, היא נקלטת באופן אוטומטי. הבחינה בדקה את 
השפעתה של הוראת השעה על תהליך הרישוי בכלל ועל איכות תיקי המידע בפרט. נמצא כי הוראת השעה 
לא פגעה בתהליך מסירת המידע ואף טייבה את המידע הנמסר, וכי מצב זה אינו משפיע על המשך תהליך 
הרישוי. בהתאם לכך, הוחלט לאשר בוועדת המשנה לתקנות ובמועצה הארצית את הפיכתה של הוראת 

השעה לתקנה קבועה. 

כמו כן, נעשית עבודה לקידום מסלולי פטור ממידע בחלק מהעבודות הנכללות בתקנות התכנון והבנייה 
)הליך רישוי בדרך מקוצרת(, תשע"ז-2017. 

עבודה מול גורמים מוסרי מידע וגורמים מאשרים 

 הסדרת הליכי עבודה של גורמים מוסרי מידע התקיים מהלך לטיוב עבודתם של גורמים מוסרי מידע, כגון: 
חברת החשמל, רשות התעופה האזרחית, המשרד להגנת הסביבה ופקיד היערות. 

.  שילוב תאגידי המים בהליכי רישוי הבנייה
נוהל עבודה של מינהל התכנון בשיתוף פעולה עם רשות המים, להסדרת שילוב תאגידי המים      פורסם 
בהליכי רישוי הבנייה, באופן אחיד ובהתאם לתקנות רישוי הבנייה. הנוהל מסדיר את עבודת תאגידי המים 
סניטריים.  נספחים  של  ואישור  לבדיקה  הטכניים  והמפרטים  התהליך  בהיבט  המקומיות  הוועדות  מול 
 מפגשי הדרכה בנושא התקיימו למהנדסי תאגידי המים, למכוני הבקרה, ולמהנדסי הוועדות המקומיות. 

לצפייה <<<

. מהלך הביצוע 
בהירות  אי  קיימת  כי  מצאה  זו  בחינה  הביצוע.  מהלך  של  בחינה  נערכה  הרישוי  תהליך  טיוב      במסגרת 
בהגדרת בעלי התפקידים, בחלוקת תחומי האחריות ובהוראות הנוגעות לאישור תחילת עבודות ולתעודת 
אינו  סוגי מבנים, הטיפול בפרויקטים  אין אבחנה ברגולציה בין  כי במצב הנוכחי, בו  נמצא  גמר. בנוסף, 

מיטבי. 

        צוות העבודה שהוקם קידם מספר מהלכים בהם: כתיבת תקנות לחלקו הראשון של שלב הביצוע - 'אישור 
תחילת עבודות', לרבות שינויים בתחולת תוכנית ארגון אתר, דיוק האבחנה בין משפחות מבנים שונות, 

ופירוט הגדרת בעלי התפקידים הרלוונטיים לשלב הביצוע.

מערכת רישוי זמין

במהלך השנה בוצעו הפיתוחים הבאים במערכת רישוי זמין: 

.  הסרת סרגלי כלים מטפסים שונים: מהלך זה הפחית את מספר החתימות הדיגיטליות הנדרשות בשלבים 
השונים )פרט לחתימה על טופס היתר בנייה(, אפשר הגדלת נפח הקבצים במערכת, וכן מעבר לדפדפנים 

שונים. 

.  תשתית: התקיימו עבודות תשתית לטיוב המערכת, להגדלת נפח הפעילות ולשיפור התחזוקה העתידית. 
.  גמישות המערכת בהתאם לצרכי עורך הבקשה ורשות הרישוי.

ישיר  והדרישות מהגורמים השונים, לרבות דיוור  וכלל המסמכים  .  שיפור הנגשת מסמכי המידע להיתר 
במייל של המידע עבור המבקש ועורך הבקשה.

.  יצירת טופס מקוון של דף פרטי הבקשה לשם אחידות במידע המוטמע במערכת ובהתאם לנדרש בתקנות 
הרישוי.

.MY GOV הצגת בקשות המתנהלות ברישוי זמין באזור האישי  .
וברובוט חישוב שטחים בתהליך הכנת הבקשה להיתר. .  הרחבת השימוש בממשק מפ"י בהליך המידע 
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 מכוני בקרה                                                                                                  

בטיחות  ואת  הבנייה  איכות  את  לשפר  במטרה  ממשלה  החלטות  מספר  בסיס  על  הוקמו  הבקרה  מכוני 
המשתמשים במבנה. זאת על ידי עריכת בקרת תכן ובקרת ביצוע במסגרת הטיפול בבקשות להיתרי בנייה 
ולמתן תעודת גמר, מהווה  ובמימושם. המלצת מכוני הבקרה לקבלת היתר בנייה, לאישור תחילת עבודה 
תנאי הכרחי במסגרת הליך הרישוי לסוגי המבנים שנקבעו בחוק. במכוני הבקרה מועסקים בקרים ובקרים 
מורשים על ידי פיקוד העורף וכיבוי אש, המורשים לתת את האישור הנדרש, במקום הפניית מבקש ההיתר 

לקבלת האישור של גורמים אלה.

תום תקופת ההיערכות                                                              
החוק קבע תקופת היערכות שהסתיימה ביולי 2021 בה בקרת מכון בקרה הייתה וולונטרית. מינהל התכנון 
מלווה באופן שוטף את עבודת מכוני הבקרה ופועל לשיפור תהליכי העבודה, הן מול המכונים עצמם והן מול 

הוועדות המקומיות ועורכי הבקשות באמצעים שונים:

.  ניהול מערך הדרכות פרטניות וכלליות לצוותי הרישוי והפיקוח בוועדות מקומיות, לעורכי בקשות ולבקרים 
המוסמכים.

. מעקב אחר בקשות התואמות את פלח מכוני הבקרה.
. תפעול מרכז תמיכה ומתן מענה שוטף לשאלות.

. הפקה של סרטון הסברה על מכוני הבקרה.
. הכנת כלי עזר )עקרונות נספחי התכן( לעורכי בקשה משניים.

. ניהול בקרת נתונים.
.  קיום פורום הכולל את מנהלי מכוני הבקרה.

נכון לסוף השנה קיימות כ- 190 בקשות במכוני בקרה, מרביתן קיבלו חוות דעת מסכמת לבקרת תכן לאחר 
שסיימו בהצלחה את בקרת התכן, חלקן מצויות בשלבי בקרת הביצוע ומקצתן אף הושלמו וקיבלו תעודת גמר.

דחייה בחקיקה של כניסת יתר המבנים למכוני בקרה                                                                                    
המבנים  ליתר  רוויה.  בנייה  חדש,  מגורים  בניין  הקמת  שעניינן  להיתר  בבקשות  מטפלים  הבקרה  מכוני 
והשימושים, חובת בקרה במכוני בקרה נדחתה בשנתיים, עד לתאריך 31.12.2023. יחד עם זאת, הוראות 
החוק מאפשרות לשרת הפנים לדחות מועד זה לתקופות נוספות שלא יעלו על שנה כל אחת, ובלבד שסך 
הפקת  לאפשר  נועדה  המועדים  דחיית   .31.12.2025 דהיינו  שנתיים,  על  יעלו  לא  ההארכה  תקופות  כל 
לקחים מהיישום, הן מבקרת התכנון והן מבקרת הביצוע ותיקון מתווה הבקרה והכללים הנדרשים להפעלתו.

 ועדות מקומיות                                                                                                  

הגדרות תפקידים בוועדות                                                               
בוצעה עבודה רחבת היקף בשיתוף איגוד מהנדסי הערים והאדריכלים להגדרת תפקידים בוועדה המקומית: 
תפקיד אדריכל הוועדה המקומית- הגדרת תפקיד האדריכל כגורם המתכלל את אגפי האסטרטגיה, התכנון 
והרישוי בוועדה, במטרה לחזק באמצעותו את איכות התכנון. כן הוגדרה התקינה המומלצת ; מפקח הרישוי 
בוועדות - הוגדרו תפקיד וסמכויות המפקח, זאת לאור הנחיית הרשות לאכיפה במקרקעין בדבר הפרדה בין 
מפקחי רישוי ומפקחי אכיפה. הגדרות התפקיד החדשות פורסמו באוגדן התפקידים של משרד הפנים. כמו 
כן, הוגדרו תפקידים, אשר טרם פורסמו באוגדן התפקידים: מנהל אגף רישוי ; מנהל מחלקת מידע ; מנהל 

מחלקת תכנון ; בודק תוכניות. 

מודל מצוינות                                                                                      
על השכר במשרד  ואגף הממונה  נציגי השלטון המקומי  מינהל התכנון בשיתוף עם הסתדרות העובדים, 
ימים חודשי, זאת לאור לקחי הקורונה,  ומניין  האוצר, עסקו בהתאמת אופן חישוב תשלום שכר המצוינות 
הסגרים והבידודים, אשר לא אפשרו עבודה רציפה. כמו כן, בעקבות פניות הוועדות המקומיות עודכנו חלק 

ממדדי המודל וניתנו הדרכות בנושא. 

ועדות מרחביות                                                                       
בוועדה  שינויים  ציון,  מבשרת  מקומית  ועדה  הקמת  קרע,  כפר  מקומית  ועדה  להקמת  אפשרויות  נבחנות 
ועדות מקומיות חדשות עבור מועצה אזורית  יהודה. נבחן פיצול רשויות מקומיות והקמת  המרחבית מטה 

מרחבים, מועצה מקומית זכרון יעקב ומועצה מקומית קריית עקרון.

הסמכת ועדות מקומיות                                                                     
במהלך השנה הוסמכו ארבע ועדות מקומיות: קרית אונו, חולון )שהוסמכה כוועדה עצמאית מיוחדת(, דרום 

השרון, קצרין. בנוסף, שבע ועדות נמצאות בשלבים שונים בתהליך הסמכה. 

תקצוב ועדות מקומיות                                                                  
מינהל התכנון פעל להארכת מועד הרשאות התקציב שניתנו לוועדות המקומיות במסגרת הרפורמה לצורך 

מימוש יתרות התקציב במטרה לקדם את מקצועיותן ויעילותן.  

כמו כן, קידם מינהל התכנון את מימוש החלטת ממשלה 922 )פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיית 
המיעוטים 2020-2016(. בחינת מימוש יתרות התקציב של החלטה זו וניסוח החלטת המשך, לרבות בניית 
לכדי  לבסוף  גובשה  זו  החלטה   – הערבית  בחברה  המקומיות  והרשויות  הוועדות  לחיזוק  חומש  תוכנית 
922 הוחלט להגדיר ולתקנן תפקיד של מתכנן  550. במסגרת מימוש החלטת ממשלה  החלטת ממשלה 
אסטרטגי פיזי ברשויות מקומיות בחברה הערבית שאינן וועדות מקומיות, ולסבסד את העסקתו במשך חמש 
שנים. במהלך השנה פעל מינהל התכנון להמשך תקצוב תפקיד זה המחזק את יחידת ההנדסה בנושאי 

התכנון, האסטרטגיה והקשר עם הוועדה המרחבית. 

כיום מועסקים מתכננים אסטרטגיים ב-29 רשויות.
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בקרת ועדות מקומיות                                                                     
.   בקרות עומק

  במהלך השנה נערכו 12 בקרות עומק של תהליכי העבודה והתפקוד המקצועי בוועדה מקומית במגוון 
באתר  הוועדה  ושקיפות  הביצוע  בשלבי  חדשה  בנייה  לווי  ועדה,  ניהול  רישוי,  מידע,  תכנון,  תחומים: 
אובייקטיבית  מצב  תמונת  ולספק  חוקיים  בסטנדרטים  עמידה  לבחון  במטרה  זאת  שלה.  האינטרנט 

לשיפור תפקוד הוועדה. 

.  בקרות רוחב 
  במהלך השנה נערכו בקרות רוחב בנושאים ממוקדים, במטרה לגבש תמונת מצב רוחבית-השוואתית 
אמינה, על תפקוד הוועדות תוך זיהוי מגמות, חוזקות ופערים, בנושאים הבאים:  ישיבות מוסד התכנון, 

בקרת שקיפות באתרי האינטרנט של הוועדות המקומיות, בקרת החלטות רשויות רישוי.

 אחר                                                                                                                     

נוהל מבא"ת                                                                                     
מודד  מחתימת  מעבר  ותכליתו  מפ"י,  בשיתוף  שנערך  דיגיטלית"  מודד  "חתימת  נוהל  פורסם  השנה 
מקוונת.  לתוכנית  פיזית  מתוכנית  המעבר  השלמת  לצורך  דיגיטלית,  לחתימה  התשריט  על-גבי   ידנית 

לצפייה <<< 

המערכת  למנויי  ומופצים  התכנון  מינהל  באתר  לעת  מעת  מתפרסמים  מבא"ת  עדכוני   ככלל, 
המקוונת. לצפייה <<<

האצת הליכי רישום זכויות במקרקעין                                            
בעקבות פרסום דוח מטעם משרד המשפטים, בנושא האצת הליכי רישום זכויות במקרקעין והצורך בשיפור 
לקידום  ממשלה  משרדי  בשיתוף  פעל  התכנון  מינהל  הזכויות,  רישום  על  האחראיים  הגופים  בין  התיאום 
פיילוט רישום תוכנית לצרכי רישום )תצ"ר( בתוכניות איחוד וחלוקה ואימוץ שיטה אחידה לחישוב שטח דירה 

בהליכי רישוי ובהליכי רישום.

.  פיילוט רישום תוכנית לצרכי רישום )תצ"ר( בתוכניות איחוד וחלוקה 
  הוקם צוות בין-משרדי הכולל את נציגי מינהל התכנון, הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין והמרכז 
למיפוי ישראל , רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון. הצוות גיבש מתווה לקידום תצ"ר במסגרת 

תהליך תכנון ואישור תוכנית מפורטת לאיחוד וחלוקה, שייבחן במסגרת פיילוט. 

.   אימוץ שיטה אחידה לחישוב שטח דירה בהליכי רישוי בנייה לפי תקנות התכנון והבנייה ובהליכי 
הרישום לפי צו מכר דירות 

במקרקעין  זכויות  והסדר  לרישום  הרשות  התכנון,  מינהל  נציגי  את  הכולל  בין-משרדי  צוות    הוקם 
במשרד המשפטים, הממונה על חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון והשמאי הממשלתי הראשי במשרד 
המשפטים. מטרת הצוות אימוץ שיטה אחידה לחישוב שטח דירה בהליכי רישוי ובהליכי רישום על מנת 
לייעל ולפשט את ההליכים הנדרשים כיום לצורך רישום בית משותף. זאת באמצעות שימוש בתשריט 
שהוכן להיתר הבנייה גם לרישום הבית המשותף )בשונה מהקיים היום בו נדרשים שני תשריטים(, תוך 

ביצוע התאמות כגון סימון השטחים המוצמדים ברכוש המשותף. 

 תקנות                                                                                                           

תקנות  החשמל,  חברת  של  משנה  בתחנות  למתקנים  מהיתר  פטור 
התכנון והבנייה )עבודות ומבנים הפטורים מהיתר( )הוראת שעה(, 

התשפ"א–2021 
פורסמה ברשומות הוראת שעה לחמש שנים שקובעת כי הקמת מתקנים הנדרשים להגדלת היקף החשמל 
התקנות  תכלית  בתקנות.  המנויים  לתנאים  בכפוף  בנייה  מהיתר  פטורה  קיימת,  משנה  בתחנת  המושנה 
ייצור החשמל  20% ו-30% של  465 שמתייחסת ליעדים של  לקדם את הקבוע בהחלטת ממשלה מספר 

מאנרגיה מתחדשת בשנת 2025 ו-2030 בהתאמה. 

)עבודות  והבנייה  התכנון  תקנות  ומתקנים,  למבנים  מהיתר  פטור 
ומבנים הפטורים מהיתר( )תיקון(, התשפ"א-2021 – תעשייה 

המועצה הארצית החליטה להמליץ על הרחבה משמעותית של תקנות הפטור מהיתר ביחס לעבודות ומבנים 
שונים בתחומי מפעלים במגרשי תעשייה, וזאת בכפוף למספר תנאים ומגבלות לרבות בנושאים תכנוניים 
וסטטוטוריים, סביבתיים, קניינים, בטיחותיים ועוד. אישורן של תקנות אלה צפוי להביא להקלה רגולטורית 
מנת  על  קצר,  בזמן  פיזיות  והתאמות  הרחבות  לבצע  פעם  לא  שנדרשים  תעשייה  מפעלי  על  משמעותית 
לעמוד בדרישות רגולטורים שונים ובשינויים המהירים בשוק, המאפיינים את תחומי התעשייה ואת מפעלי 

התעשייה ברחבי העולם. 

)רישוי  והבנייה  התכנון  תקנות  זמין,  רישוי  מערכת  מעבר  הוראות 
בנייה( )תיקון( תקנה 122, התשפ"א-2021 

הוארכה הוראת המעבר המאפשרת לוועדות מקומיות, אשר להן מערכת מקוונת עצמאית לניהול ההליכים 
לפי תקנות הרישוי, להמשיך לנהל את שלב המידע להיתר במערכת זו ולא במערכת רישוי זמין, וזאת עד 
ולירושלים,  אביב  לתל  רק  רלוונטית  זו  מעבר  הוראת  המקומיות בארץ  הוועדות  כלל  מבין   .2025 לינואר 
של  המקוונות  המערכות  לבין  זמין  רישוי  מערכת  בין  הממשק  פיתוח  השלמת  לצורך  נדרשת   וההארכה 

ועדות אלה. 

תקנות התכנון והבנייה )הוראת שעה( )הליכי רישוי מרחבים מוגנים 
דירתיים(, תשפ"א-2021  

על מנת לאפשר מיגון יעיל לכלל האוכלוסייה פורסמו תקנות ובהן הקלות על הליך רישוי הבנייה לתוספת 
מרחב מוגן דירתי ליחידות דיור קיימות שאין להן ממ"ד. התקנות, שפורסמו כהוראת שעה לחמש שנים, נועדו 
להקל הן על מבקש ההיתר והן על הוועדה המקומית, והם כוללים בין היתר - צמצום תכולת הבקשה להיתר 
להוספת ממ"ד והקלה על אופן הגשתה, קיצור הליך הבדיקה בוועדה המקומית, הרחבת תקנות רישוי מקוצר 
כך שיכללו גם 'מגדלי' ממ"דים עד גובה 29 מטר. כל אלו צפויים לקצר את לוחות הזמנים לקבלת ההיתר. 
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)תיקון(,  בנייה(  )רישוי  והבנייה  התכנון  תקנות  המידע,  שלב 
התשפ"ב-2021 

המועצה הארצית המליצה להפוך את הוראת השעה מיולי 2020 לתקנת קבע. לפיה ועדה מקומית רשאית 
לערוך סבב בדיקה אחד בלבד של עמידת בקשה למידע בתנאי הסף )תנאים מוקדמים(, וככל שנדחתה 
והוגשה פעם נוספת, הבקשה תיקלט אוטומטית ללא בדיקה חוזרת. נוסח התקנות מפרט את לוחות הזמנים 

להגשה מתוקנת, את המקרים בהם ניתן שלא לקלוט את הבקשה המתוקנת ועוד. 

חובת התקנת עמדות לטעינת רכב חשמלי
בהמשך להחלטת הממשלה לקדם את נושא האנרגיה הירוקה ולהפחית את פליטת גזי החממה כמתחייב 
OECD, המליצה ועדת המשנה לבנייה ותקנות על הטלת חובה להתקין תשתית למתקני  מהחלטת ארגון 
טעינה לרכב חשמלי במקומות החנייה המשמשים את דיירי הבניין, בכל בניין מגורים חדש הכולל שש יחידות 
תתחבר באמצעות  אשר  פרטית  טעינה  עמדת  להתקין  שיחפוץ בכך  דייר  כל  יוכל  זה  ומעלה. באופן  דיור 
התשתית ללוח החשמל ולשעון החשמל של דירתו. התוספת לעלות יחידת הדיור המוטלת על הקבלן הינה 

נמוכה יחסית ויש בה כדי להקל ולהוזיל משמעותית את הקמת עמדות הטעינה על ידי הדיירים בהמשך. 

 דיווחים נדרשים על פי חוק                                                                                                                    

מינהל התכנון מרכז ומעבד את דיווחי הוועדות המקומיות לשרת הפנים ובנוסף מפיק דיווחים שונים מתוקף 
דרישות החוק. 

בשנת 2021 פורסמו הדוחות הבאים: 

 .   דוח פעילות אגף בקרת ועדות מקומיות לשנת 2020 
לצפייה במסמך <<<

 .  דיווחי רישוי חציוניים בוועדות המקומיות: סיכום שנת 2020
לצפייה במסמך <<<

 .  סטטוס יישום תיקון 117 לחוק התכנון והבנייה- פיצול דירות   
לצפייה במסמך <<<

 .  דוח היתרים לשימוש חורג שאינם למגורים – דוח יוני 2021 
לצפייה במסמך <<<

        דוח נובמבר 2021
לצפייה במסמך <<<

פרק

היקפי פעילות

פרקאבג
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פרק זה עוסק בפעילות של מוסדות התכנון ברמה הארצית וברמה המחוזית. הוא נועד, 
בין היתר, לממש את ההוראות הקבועות בחוק התכנון והבנייה שעניינן פרסום דוח שנתי 

של מוסד תכנון )סעיף 48 ו' לחוק(.

בחלקו הראשון של הפרק יוצגו נתוני פעילות מסכמים של סך כל התוכניות ושל התכנון 
המתארי הכולל. 

בחלקו השני של הפרק יוצגו נתוני פעילות של מוסדות התכנון הארציים.

בחלקו השלישי של הפרק יוצגו נתוני פעילות של מוסדות התכנון המחוזיים.

תחומים  לשלושה  התייחסות  כדי  תוך  מוצגת  תכנון  מוסד  כל  של  פעילותו  ככלל, 
מרכזיים:

.  תפוקות מוסד התכנון – ניתוח כמותי, של תוכניות ויחידות דיור בשלבי טיפול שונים. 
הנתונים מציגים תמונת מצב הנכונה ל- 31.12.2021.

.  דיונים והחלטות – היקפים ומהות ההחלטות, וכן נוכחות חברי ועדה בדיוני המליאה 
של מוסד התכנון )הרכב המליאה בהתאם לחוק(.

.  עמידה בלוחות זמנים – מועדי פרסום של החלטות, משך הטיפול בתוכניות שאושרו 
ומשך הטיפול בתוכניות עד למועד ההכרעה בהן,  בהתאם לחוק )סעיף 109 א'(.

היקף פעילות
5,805 תוכניות טופלו קודמו ואושרו במוסדות התכנון הארציים והמחוזיים

 3,616
תוכניות

 1,009
תוכניות

בהן  שהתקיימה  תוכניות  נכללו  זה  במספר 
פעילות תכנון כלשהי במשך השנה, וגם תוכניות 
גם  בו  נכללו  בהן.  הפעילות  להמשך  שהמתינו 
תוכניות כוללניות ותוכניות מתאר כוללות ליישוב 

שהגיעו לידי טיפול סטטוטורי.

17%

20%

62%
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1,180
תוכניות

תוכניות שאושרו

תוכניות בהליך )שהטיפול בהן טרם הסתיים(

תוכניות שנדחו או נסגרו

מבוא 

69 פרק ג‘ היקפי פעילות היקף פעילות לתוכן עניינים



אושר ב-2021
בתוקף

בהליך סטטוטורי
בהליך תכנון

צפון

חיפה

תל אביב

מרכז

ירושלים

דרום

תוכניות מתאר כוללות 
ליישובים ולמועצות אזוריות 

כוללת היא תוכנית החלה על כל תחום  תוכנית מתאר 
אסטרטגית  בראייה  תכנונית  מסגרת  ומהווה  הרשות 
פיתוח  וכיווני  תכנון  מדיניות  המתווה  טווח,  ארוכת 
ואישורן  לקידומן  הנחיות  וכוללת  הקרובים  לעשורים 
של תוכניות מפורטות ואחרות בהתאם. מאז אישורו של 
מרבית   ,2014 בשנת  והבנייה  התכנון  לחוק   101 תיקון 
תוכניות המתאר, המקודמות ליישובים בכל רחבי הארץ, 
בתיקון  להגדרתן  בהתאם  כוללניות  מתאר  תוכניות  הן 
להיות  שיכולה  כוללת,  מתאר  מתוכנית  להבדיל  לחוק. 
מפורטת  בכל תחומה או בחלקים ממנו, תוכנית כוללנית 
ניתן  ולא  ספציפיים  למגרשים  להתייחס  יכולה  איננה 

להוציא ממנה היתרים.  

המתארי  התכנון  למהלכי  הצטרף  האחרונות  בשנים 
למועצות  כוללניות  תוכניות  לקידום  נרחב  מהלך 
וליישובים  המועצה  מרחב  לכלל  המתייחסות  אזוריות, 
תכנון  בקידום  הצורך  בו.  הכלולים  הפיתוח  ומוקדי 
לשמור  הצורך  נוכח  התחדד  אזוריות  במועצות  כוללני 
על תפקיד המרחב הכפרי במדינה המצטופפת, כמרחב 
הכולל מגוון צורות יישוב ייחודי המאפיין את הארץ, בצד 
ונופי  אקולוגיה  טבע,  ערכי  חקלאות,  שטחי  על  שמירה 
תרבות ופנאי, שיהיו נחוצים יותר מאי פעם. זאת על רקע 
הגידול הדמוגרפי הדרמטי במדינה והתכנון האסטרטגי 

המתבסס עליו.

  תוכניות מתאר כוללות- תפוקות                                                         

התוכניות שאושרו הן ליישובים: אילת, גני תקווה, חורפיש, ריינה ושפרעם )בייזום מינהל 
התכנון(, באר יעקב, ואדי אל נעם, קיסריה, עין נקובא-עין ראפה. 9

תוכניות אושרו

תוכניות שאושרו

 תוכניות מתאר כוללות ליישוב שקודמו ואושרו
)מספר תוכניות(

   אושרו ב-2021

 בהליך סטטוטורי- נמדד מתאריך קבלת התוכנית בלשכת התכנון המחוזית ועד להפקת נוסח הפרסום לאישורה. למטרות
הפרסומים, בילקוט  אישורה  פרסום  או  תוקף  למתן  פרסומה  נוסח  הפקת  מתאריך  למאושרת  נחשבת  תוכנית   השנתון, 

המוקדם מביניהם.

 בהליך תכנון - הוגדר לצורכי השנתון כמשך הזמן שבין הזמנת העבודה ועד מסירת התוצר התכנוני הפורמלי )הוראות
 תוכנית, תשריט ונספחים( לטיפולה הסטטוטורי של הוועדה המחוזית, שהיא מוסד התכנון המוסמך לאשר תכנית מתאר

כוללת ליישוב.

צפון

3

25

7

חיפה

1

12

1

מרכז

2

14

11

תל אביב

4

0 0

דרום

2

12

9

ירושלים

11 0

תוכניות - היקפים

 105
תוכניות 

אושרו, קודמו
וטופלו  

29 תוכניות בהליך תכנון )טרום סטטוטורי( - 15 תוכניות ליישובים ו-14 תוכניות למועצות 
אזוריות

67 תוכניות בטיפול סטטוטורי בוועדות המחוזיות - 62 ליישובים וחמש למועצות אזוריות

היישוב  כוללות את כל תחום  2005, אשר  במפה מימין מוצגות כל תוכניות המתאר המקודמות מאז שנת 
בחלוקה לפי מצבן התכנוני. סה"כ קודמו בשנים אלה 234 תוכניות. כ-70% מתוכן באחריות מינהל התכנון. 

תכנון מתארי

71 פרק ג‘ היקפי פעילות תוכניות מתאר כוללות לתוכן עניינים70



פירוט הפעילות של מוסדות 
התכנון הארציים 

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה  .1  
חקיקה  הם:  המרכזיים  תפקידיה  והבנייה.  התכנון  חוק  מכוח  הוקמה  הארצית  המועצה 
והבנייה;  התכנון  חוק  ליישום  הנוגע  בכל  הפנים  ולשר  לממשלה  לייעץ  ומשנית;  ראשית 
ייזום ועריכת תוכניות מתאר ארציות )תמ"א( וקידומן עד לאישור הממשלה; קידום ואישור 

תוכניות מתאר מחוזיות )תמ"מ(.

ניתן להבחין בין פעילות המועצה הארצית, בתפקידה "היוזם" – כמקדמת תוכניות מתאר 
מחוזיות ותוכניות מתאר ארציות, לבין פעילות המועצה הארצית, על ועדות המשנה שלה, 
כן,  כמו  מקומית.  ובסמכות  מחוזית  תוכניות בסמכות  כמאשרת   – "המסדיר"  בתפקידה 

המועצה הארצית עוסקת גם בנושאים אחרים )כגון המלצה על התקנת תקנות(. 

ממוסדות  אחד  כל  של  הפעילות  תוצג  זה  בחלק 
התכנון הארציים הבאים: 

לשמירה  הוועדה  ולבנייה;  לתכנון  הארצית  המועצה 
)ולקחש"פ(;  פתוחים  ושטחים  חקלאית  קרקע  על 
הוועדה  )ולחוף(;  החופית  הסביבה  לשמירת  הוועדה 
לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות )ות"ל(; הוועדה 
הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור 

)ותמ"ל(; ועדות המשנה הארציות לעררים. 
 המועצה הארצית - תפוקות                                                                  

 14 תוכניות מתאר ארציות הומלצו לאישור הממשלה 
5 תוכניות מתאר מחוזיות אושרו

תוכניות שאושרו/ הומלצו לאישור הממשלה

19
תוכניות 

אושרו/הומלצו

98 תוכניות מתאר ארציות ומחוזיות נדונות במועצה הארצית בתפקידה "היוזם"

34 נושאים אחרים נדונו בתפקידה "היוזם"

תוכניות - היקפים

132
תוכניות 
ונושאים 

אחרים נדונו
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    מינהל התכנון  שנתון 742021

90% מהתוכניות שנדונו הוחלט לאשר או לא לאשר בתנאים.

13 בקשות להיתר נדונו במוצעה הארצית בתפקידה "המסדיר". 

מטרות הדיונים המסדירים בחלוקה לתחומים )מספר תוכניות/ תחומים שנדונו( 

119
תוכניות הוגשו

108
 תוכניות 

נדונו

מתשתיות  להקלות  המשנה  ועדת  )ולנת"ע(,  עקרוניים  תכנון  לנושאי  בוועדה  שנדונו  תוכניות  כולל  הניתוח 
תחבורה )ולק"ו(, ועדת המשנה למתחמי רעש מטוסים )מר"מ( וועדת המשנה הארצית לקידום תוכניות. הגרף 
מציג את שכיחות התחומים שנדונו. ככל שבדיון בתוכנית נדונו מספר תחומים, הם נספרו בנפרד. את ההפנייה 
של התוכניות והבקשות להיתר מבצעות ועדות התכנון המחוזיות והמקומיות והיא נעשית בהתאם להוראות 

החוק ו/או הוראות בתמ"א.

1 - יחס לפרק  דרכים ומסילות, תמ"א   - 74  תשתיות תחבורה 
הדרכים 

חטיבת   -  1 תמ"א  פתוחים,  ושטחים  חקלאית  קרקע   - 57  סביבה 
השטחים הפתוחים

משולב - תמ"א 35, תוכניות מתאר מחוזיות  37

11  אחר - תיירות, פסולת 

גרף זה מציג את שכיחות התחומים שנדונו. ככל שהתקיים דיון בתוכניות מסוימות מספר פעמים, כל דיון נספר 
בנפרד וסווג לתחום הדיון הספציפי.

לתחומים  בחלוקה  "היוזם"  בתפקידה  הארצית  במועצה  שנדונו  ונושאים  תוכניות 
)מספר תוכניות/ נושאים שנדונו(

נציגי
ממשלה

   הגנת
 הסביבה

 משרד ראש
הממשלה

בינוי
 ושיכון

תחבורה

כלכלה

אוצר

חקלאות

משפטים

אנרגיה
ביטחון

בריאות

יו"ר*

נוכחות חברים במליאה

ב"נוכחות חברים" הכוונה לנוכחות של חבר או 
ממלא מקומו ביום הדיון.

מילא  מטעמה  מי  או  התכנון  מינהל  *  מנכ"לית 
במספר  הארצית  המועצה  יו"ר  של  מקומו  את 

דיונים.

 המועצה הארצית - דיונים והחלטות                                                                      

35 החלטות התקבלו בשלבים סטטוטוריים נבחרים, ב-30 תוכניות מתאר ארציות.

12 תוכניות הוחלט על עריכתן, 9 תוכניות הועברו להערות והשגות, 14 תוכניות הומלצו 
לאישור הממשלה.

 

23 החלטות התקבלו בשלבים סטטוטוריים נבחרים, ב-19 תוכניות מתאר מחוזיות.

5 תוכניות הוחלט לאשרן ו-18 תוכניות הופקדו.

החלטות ונוכחות חברים

 מועצה מקומית

 דיר אל אסד

 מועצה מקומית
רכסים

מועצה אזורית זמר

 מועצה אזורית
מטה יהודה

ם
לי

ש
רו

ת י
ריי

עי

יר
צע

ה
ר 

דו
ה

ג 
צי

 נ

יב
אב

ל 
ת

ת 
ריי

עי
פה

חי
ת 

ריי
עי

שבע
אר 

ת ב
ריי

עי

מנכ"לית
 מינהל התכנון

 נציג בעל הכשרה
מקצועית בשיכון ובנייה

ת נהריה
עיריי

  מועצה אזורית
לב השרון

 מנהל הרט"ג

  נציג מתוך
 פנקס המהנדסים

 והאדריכלים

  נציגה של
ארגוני נשים

 נציג הטכניון

 נציג המוסדות המיישבים

נציג בעל הכשרה

מקצועית בסוציולוגיה

 נציג הגופים

שעניינם

ת
שמירת איכו

 

הסביבה

  נציגי
  שלטון מקומי

  ונציגים
נוספים

38  פיתוח אזורי - אזורי נופש מטרופולניים, הרחבת יישובים, יישובים 
חדשים, שינוי תמ"מ נקודתי, תיירות אזורית

תשתיות תחבורה - מטרו, דרכים, מסילות ברזל, שדות תעופה  28

וייצור אנרגיה, מים, גז טבעי,  חשמל  24   תשתיות אנרגיה ומים - 
פוטו- וולטאי, אגירת אנרגיה, אגרו -וולטאיים

 20   חקיקה ותקנות - המלצה לשר לשינוי מרחב תכנון, המלצה לשר 
צווים, תזכיר חוק, המלצה לשר פטור מתכנית  או  על התקנת תקנות 

ומהיתר בהתאם לסעיף 266)ה(א 

20  כללי - דיון בהארכת המועד להתנגדויות , הסמכת ועדת משנה של 
המועצה הארצית, הארכת המועד למילוי תנאי ההפקדה, דיון חוזר לפי 
נציגי שלטון מקומי בוועדות המשנה של  מינוי  מינוי חוקר,  6 ב',  סעיף 

המועצה הארצית, התכנית האסטרטגית

15  תשתיות ושירותים - מיגון, מחצבות, נגר עילי, פסולת, מדיניות 
פסולת עירונית, תקשורת

משולב - תמ"א 35   5

חקלאות ושטחים פתוחים - מוקד מרעה, מגורי עובדים זרים   3

 2   חופים וחזית ים - מעגנות, מתקנים חדשניים בחופי הים

נוכחות של 80% ומעלה
מהדיונים במהלך השנה

נוכחות של 60%-79%
מהדיונים במהלך השנה

נוכחות של 40%-59%
מהדיונים במהלך השנה

נוכחות מתחת ל-40%
מהדיונים במהלך השנה
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    מינהל התכנון  שנתון 762021

על  הארצית  המועצה  החליטה  שבו  מהמועד  הזמן  משך  לחוק,   101 לתיקון  בהתאם 
העברת תוכנית מתאר ארצית להערות הוועדות המחוזיות והשגות הציבור ועד להמלצה 

לממשלה )הכרעה( בתוכנית הוא 12 חודשים. 

19.1 ממועד ההחלטה על עריכת התוכנית עד העברתה להשגות    
8.9 ממועד ההחלטה להעביר להשגות עד ההחלטה להמלצה לממשלה 

בהתאם לתיקון 101 לחוק, משך הזמן מהמועד שבו הגישה הוועדה המחוזית את תוכנית 
הוא  המחוזית  המתאר  בתוכנית  להכרעה  ועד  הארצית  למועצה  המחוזית   המתאר 

12 חודשים. 

ממועד ההגשה על ידי המחוז עד ההחלטה על הפקדה  8.5
6.7 ממועד ההחלטה על ההפקדה עד ההכרעה בתוכנית 

משך הזמן לטיפול בתוכנית

 המועצה הארצית - לוחות זמנים                                                                     

מועד פרסום החלטות

2.  הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית   
ושטחים פתוחים )ולקחש"פ(

מתאר  תוכניות  ומאשרת  דנה  הוועדה  והבנייה.  התכנון  חוק  מכוח  הוקמה  הוולקחש"פ 
מקומיות, תוכניות מפורטות, היתרים ושימושים חורגים החלים בקרקע חקלאית מוכרזת 

ובשטחים פתוחים לסוגיהם לפי תוכניות המתאר המחוזיות. 

לוולקחש"פ ועדה ממיינת – הקובעת אילו תוכניות טעונות את אישורה של המליאה.

 ולקחש"פ - תפוקות                                                                               

28
חודשים משך 
הזמן הכולל 
לטיפול עד 
 המלצה על 

תמ"א

81
תוכניות נדונו 

במליאה

15.2
חודשים משך 
הזמן הכולל 
לטיפול עד 

 הכרעה 
בתמ"מ 

התוכניות,  מטרות  שכיחות  את  מציג  זה  גרף 
לתחומים  בחלוקה  הוולקחש"פ,   במליאת  שנדונו 

מרכזיים.

24 תוכניות למתקני PV בשטחים פתוחים 30%

21 תוכניות כוללות ליישוב 26%

9 תוכניות למבנים חקלאיים 11%

9 תוכניות לתוואי דרך 11%

8 תוכניות להסדרות נקודתיות בתחומי יישובים 10%

4 תוכניות לשטחים פתוחים 5%

4 תוכניות למתקני תשתית 5%

2 תוכניות לאזור תעסוקה 2%

תוכניות שנדונו 

 על פי החוק יש לפרסם את החלטות מוסד התכנון בתוך שלושה ימים מיום הדיון.  

תוכניות שנדונו במליאה בחלוקה לתחומים )מספר תוכניות ואחוזים(

93% מקובצי החלטות 
המליאה פורסמו במועד 

)14 קבצים(

7% מקובצי החלטות 
המליאה פורסמו באיחור 

של עד 7 ימים )קובץ אחד(

מתפרסמות  הוועדה  החלטות 
קובצי  ומספר  החלטות   בקובץ 

ההחלטות כמספר ימי הדיונים.

מתייחס  החישוב  לתמ"א,  בהתייחס 
הארצית  שהמועצה  תמ"א  לכל 
לאשר,  לממשלה  להמליץ  החליטה 

לאשר בתנאים או לדחות. 
מתייחס  החישוב  לתמ"מ,  בהתייחס 
לאשר  לאשר,  שהוחלט  תמ"מ  לכל 

בתנאים או לדחות. 
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  ולקחש"פ - לוחות זמנים                                                                     

מועד פרסום החלטות

3.  הוועדה לשמירת הסביבה החופית   
)ולחוף(

הוולחוף הוקמה מתוקף חוק שמירת הסביבה החופית התשס"ד- 2004, ופועלת בהתאם 
לתוספת השנייה לחוק התכנון והבנייה. הוועדה אמונה על שמירה ואיזון בין שיקולי התכנון 
בחוק.  שנקבעו  ולסייגים  לתנאים  לעקרונות,  בהתאם  החופית,  הסביבה  שמירת  לבין 
הוועדה דנה בתוכניות ובבקשות להיתרים החלים בתחום הסביבה החופית )ככלל, 300 

מטרים מקו המים(. 

לוולחוף ועדה ממיינת, הקובעת אילו תוכניות טעונות את אישורה של המליאה.

  ולחוף - דיונים והחלטות                                                                      

11 תוכניות נדונו במליאת הוולחוף. ב-82% מהתוכניות ההחלטה היתה לאשר בתנאים. 
שש בקשות להיתר נדונו; חמש אושרו או אושרו בתנאים.

כמו כן נדונו ארבע תוכניות מתאר ארציות ותוכנית אחת לתשתית לאומית ואושר מסמך 
מדיניות הוולחוף בנושא תכנון חופי רחצה מוכרזים.  

24 תוכניות ו-22 בקשות נדונו בוועדה הממיינת.

דיונים, החלטות ונוכחות חברים

  ולקחש"פ - דיונים והחלטות                                                                      

81 תוכניות ובקשה אחת להיתר נדונו במליאת הוולקחש"פ. ב-79% מהתוכניות ההחלטה 
הייתה לאשר או לאשר בתנאים.    

199 תוכניות ו-4 בקשות נדונו בוועדה הממיינת.  

החלטות ונוכחות חברים

או  חבר  של  לנוכחות  הכוונה  חברים"  ב"נוכחות 
ממלא מקומו ביום הדיון.

 הגנת
הסביבה

 נציג
 המוסדות
המיישבים

 מועצה
 אזורית
שדות
 נגב**

  נציג
המועצה הארצית*

נציג
החקלאים 1

נציג
החקלאים 2

רשות מקרקעי ישראל

 נציג הגופים
 שעניינם שמירת
איכות הסביבה

פנים

 נציג מתוך
 פנקס

 המהנדסים
והאדריכלים

חקלאות 2

חקלאות 1

יו"ר

נוכחות חברים במליאה

או  חבר  של  לנוכחות  הכוונה  חברים"  ב"נוכחות 
ממלא מקומו ביום הדיון.

נציג  הוא  בוולקחש"פ  הארצית  המועצה  *    נציג 
רשות הטבע והגנים. 

מונה  נגב  שדות  האזורית  המועצה  **  נציג 
בדצמבר 2021.

בינוי ושיכון

ביטחון

נציגי
ממשלה

  נציגי
  שלטון מקומי

  ונציגים
נוספים

 על פי החוק יש לפרסם את החלטות מוסד התכנון בתוך שלושה ימים מיום הדיון.  

85% מקובצי החלטות 
המליאה פורסמו במועד 

)11 קבצים(

15% מקובצי החלטות המליאה 
פורסמו באיחור של עד 7 ימים 

)2 קבצים(

נוכחות חברים במליאה

 הגנת
הסביבה 1

 הגנת
הסביבה 2

תחבורה

תיירות

אנרגיה

 בינוי
ושיכון

ביטחון

 נציג רשותחקלאות
הטבע והגנים

 נציג מתוך
 פנקס

 המהנדסים
והאדריכלים

 נציג הגופים שעניינם
שמירת איכות הסביבה

 בעל מומחיות
 בשמירה

 על  הסביבה
החופית 1

 בעל מומחיות
 בשמירה

 על  הסביבה
החופית 2

 בעל מומחיות בתחום
 התחבורה הימית

 עיריית
 הרצליה

  עיריית
תל אביב

יו"ר

נציגי
ממשלה

  נציגי
  שלטון מקומי

  ונציגים
נוספים

מתפרסמות  הוועדה  החלטות 
קובצי  ומספר  החלטות   בקובץ 
הדיונים. ימי  כמספר  ההחלטות 

נוכחות של 80% ומעלה
מהדיונים במהלך השנה

נוכחות של 60%-79%
מהדיונים במהלך השנה

נוכחות של 40%-59%
מהדיונים במהלך השנה

נוכחות מתחת ל-40%
מהדיונים במהלך השנה

נוכחות של 80% ומעלה
מהדיונים במהלך השנה

נוכחות של 60%-79%
מהדיונים במהלך השנה

נוכחות של 40%-59%
מהדיונים במהלך השנה

נוכחות מתחת ל-40%
מהדיונים במהלך השנה
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  ולחוף - לוחות זמנים                                                                              

מועד פרסום החלטות
 על פי החוק יש לפרסם את החלטות מוסד התכנון בתוך שלושה ימים מיום הדיון.  

4.  הוועדה לתכנון ולבנייה של תשתיות   
לאומיות )ות"ל(

הוועדה לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות עובדת במתכונת ייחודית של "תוכנית אחת 
בוועדה אחת". במתכונת זו הוועדה מלווה, דנה ומקדמת תוכניות לתשתית לאומית )כגון 
דרכים, מסילות, תחנות כוח, שדות תעופה, מתקני התפלה ועוד(, בהמשך הוועדה דנה 
רישוי  לוועדה רשות  תוכניות שאישרה.  לפני ביצוע מכוח  ומאשרת מסמכי תכנון מפורט 
שדנה ונותנת היתרי בנייה למתקני תשתית מכוח תוכניות לתשתית לאומית. רשות הרישוי 

של הוות"ל רשאית לתת היתרי בנייה גם לתשתיות לאומיות מכוח תוכניות ארציות.

  ות"ל - תפוקות                                                                                        

אישורים לפי תחום וסטטוס

126
תוכניות 

ואישורים 
נוספים

הרשאות שנחתמו הינן הרשאות בהן הושלם טופס ההרשאה עם החתימות בהתאם לחוק.

תחום

תוכניות 
שהומלצו 

לאישור 
הממשלה

 אישורי 
חבילות 

תכנון מפורט 
לביצוע 

היתרים 
שנחתמו

הרשאות 
שנחתמו

תעודות גמר 
שנחתמו

הסעת המונים – רכבות קלות 
23619ומתקנים נלווים, מטרו

דרכים ומסילות – לרבות תחנות 
4274211רכבת והפרדות מפלסיות

אנרגיה מתחדשת וייצור חשמל 
353בגז טבעי

2קווי חשמל

1דלקים

25מים וים

146315304סה"כ

מספר אישורים לפי תחום וסטטוס

92% מקובצי החלטות 
המליאה פורסמו במועד 

)11 קבצים(

8% מקובצי החלטות 
המליאה פורסמו באיחור 

של עד 7 ימים )קובץ אחד(

מתפרסמות  הוועדה  החלטות 
קובצי  ומספר  החלטות   בקובץ 
הדיונים. ימי  כמספר  ההחלטות 
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14אנרגיה ירוקה 19דרכים

8קווי מתח ותחנות מיתוג8תחנות כח

9הפרדה מפלסית13מתקני מים ופסולת

2דלקים18רכבת קלה ומטרו

3שדות תעופה21מסילות

3אחרים6מתחמי תחבורה

מספר תוכניותמהות הפרויקט       תחום

הסעת המונים – רכבות 
קלות ומתקנים נלווים, 

מטרו

תת"ל 101 א – קו מטרו M1 דרום
M3 תת"ל 103 – קו מטרו

2

דרכים ומסילות – 
 כבישים, מסילות 

ומבני דרך

תת"ל 22 ד - השלמות סטטוטוריות למסילה המזרחית

תת"ל 43 א - דרך מס' 4 - בקטע מחלף רעננה דרום 
- מחלף הדרים

תת"ל 49 - כביש 85 מצומת כרמיאל מזרח למחלף נחל 
עמוד

החישמול  מערכת  להסדרת  השלמות   - ב   18 תת"ל 
4למסילה המזרחית

אנרגיה מתחדשת וייצור 
חשמל בגז טבעי

תת"ל 11 ב - הרחבת תחנת הכח דוראד

תת"ל 98 - תחנת כח קסם

3תת"ל 20 ב - תחנת כח חדרה 2

קווי חשמל
תת"ל 55 א - קו 161 ק"ו עוקף קרית גת צפון

2תת"ל 60 א - הטמנת קו 161 ק"ו במערב מכתש רמון

תת"ל 81 - מקשרי דלק ימיים נמל אשדודדלקים
1

מים וים
ת"ל 90 א - בריכת קריות וקווים מחברים

2תת"ל 36 א - מתקן התפלה שורק 2

מספר תוכניותמהות הפרויקטתחום

מתחמי תחבורה ציבורית 
חשמול התחבורה הציבורית

3מתחמי תחבורה ציבורית

דרכים ומסילות
הרחבת גשרים באיילון

2רק"ל ב"ש – ליקית

 אנרגיה מתחדשת וייצור 
חשמל בגז טבעי

פוטו וולטאי מאגר אשכול

פוטו וולטאי ים המלח

פוטו וולטאי ג'וליס

פוטו וולטאי עמק זבולון

טורבינות עמק הרוחות

אגירה שאובה כוכב הירדן

6

קווי חשמל והשנאה

עוקף ראש העין

ואדי ערה

מודיעין

תחמ"ג מסובים

תחמ"ש תמרית

5

בריכות גלילמים וים
1

היקפים

124
 תוכניות

 ופרוייקטים
בהליך

14
 תוכניות
 הומלצו 
 לאישור 
הממשלה

בהליך  תוכניות   - הוועדה  בטיפול  והפרויקטים  התוכניות  כלל 
סטטוטורי )מקליטה ועד אישור(, תכנון מפורט לפני ביצוע, היתרים, 

הרשאות ותעודות גמר.

17
 תוכניות
נקלטו
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נוכחות חברים במליאה

ב"נוכחות חברים" הכוונה לנוכחות של חבר או ממלא מקומו ביום הדיון.

*   נציג השלטון המקומי עזב את תפקידו, ולא מונה נציג חדש עד סוף השנה.

**  מתכננת הוועדה משמשת לעיתים גם כיו"ר הוועדה, ולכן יש דיונים שהיא נוכחת בהם אך משמשת כיו"ר הוועדה. 

 ות"ל - דיונים והחלטות                                                                         

החלטות ונוכחות חברים

 157
החלטות 
בתוכניות 
ובנושאים 

נוספים

  ות"ל - לוחות זמנים                                                                               

מועד פרסום החלטות

הזמן הכולל הממוצע להמלצה לממשלה על תוכנית מחושב משלב קליטת התוכנית ועד 
להמלצה לממשלה )כולל תקופת פרסום התוכנית להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות 

הציבור(.

משך הזמן לטיפול בתוכנית

20.3
חודשים משך 
הזמן הכולל 
הממוצע  
לטיפול עד 

להמלצה על 
תוכנית

הגרף מציג החלטות שהתקבלו במליאת הוות"ל ובוועדות המשנה שלה ובהן: ועדת המשנה להערות והשגות 
ועדת משנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע, ועדת משנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע של קווי הרכבת 

הקלה, ועדת משנה להקלות ורשות רישוי.

התוכנית  קליטת  ממועד  שהתקבלו   החלטות 

דוגמה קליטה  והשגות.  להערות  ההעברה  מועד  ועד 
להחלטה בתקופה זאת: פטור מתסקיר השפעה 

על הסביבה.

להערות  העברה  ממועד  שהתקבלו  החלטות 
להערות העברה להערות והשגות     משנה  בוועדת  לדיון  ועד  ולהשגות 

והשגות. 

בהערות  הדיון  ממועד  שהתקבלו   החלטות 
ובהשגות במליאה ועד להעברת התוכנית לאישור העברה לאישור הממשלה 

הממשלה )לא כולל אישור הממשלה(.

שינויים לתוכניות שאושרו  החלטות לפרסום ולאישור הקלות, גמישויות וכו’.

מספר   - ביצוע  לפני  מפורט  תכנון  מסמכי  אישור חבילות ביצוע  של 
החבילות שהוחלט לאשרן.

ושינויים  בהיתרים  הרישוי  רשות   החלטות 
היתר, היתרים ושינויים להיתרים  של  הארכה  כגון  להיתר  )שינוי  להיתרים  

חידוש תוקפו, תוקף שינוי תנאי מסוים וכו'(.

פרסום,  תוקף  הארכת  כללים,  בנושאים   דיונים 
לשוב ולדון אחרי השלמות, “ברכת הדרך”, תיקוני אחר 

החלטה, תיקון טעויות סופר וכו’.

63

5

15

8

24

32

 על פי החוק יש לפרסם את החלטות מוסד התכנון בתוך שלושה ימים מיום הדיון.  10

95% מקובצי החלטות 
המליאה פורסמו במועד 

)19 קבצים(

5% מקובצי החלטות 
המליאה פורסמו באיחור 

של עד 7 ימים )קובץ אחד(

מתפרסמות  הוועדה  החלטות 
קובצי  ומספר  החלטות   בקובץ 

ההחלטות כמספר ימי הדיונים.

 משרד ראש
הממשלה

מתכננ.ת  
הוועדה**

משפטים

 רשות
 מקרקעי
ישראל

שלטון מקומי*

נציג הציבור

 נציג הגופים
 שעניינם שמירה

 על איכות
הסביבה

ביטחון

 בריאות )משקיף(

הגנת
הסביבה

חקלאות

אנרגיה

יו"ר

 בינוי
ושיכון

נציגי
ממשלה

אוצרתחבורה

  נציגי
  שלטון מקומי

  ונציגים
נוספים

נוכחות של 80% ומעלה
מהדיונים במהלך השנה

נוכחות של 60%-79%
מהדיונים במהלך השנה

נוכחות של 40%-59%
מהדיונים במהלך השנה

נוכחות מתחת ל-40%
מהדיונים במהלך השנה

    

זמן ממוצע בהליך התכנוני ]בחודשים[

    
מילוי תנאים 

 להעברה להערות 
והשגות

 מההחלטה 
על העברה להערות 
והשגות ועד פרסום 

בפועל

הכרעה בתוכנית
משך הזמן מהיום האחרון 

להגשת השגות ועד תאריך 
הדיון בהמלצה לממשלה 

על התוכנית

6.7
העברה להערות 

והשגות
מהגשת התסקיר סופי ועד 
תאריך ההחלטה להעברה 

להערות והשגות

קליטה
מתאריך קבלת 
התוכנית ועד 

עמידתה בדרישות 
הבדיקה התכנונית 
המוקדמת )מקביל 

לתנאי סף(

0.7 4.0 3.2
הכנת תסקיר

 מעמידה בדרישות 
בדיקה תכנונית 

מוקדמת ועד הגשת 
התסקיר )חישוב זה לא 
כולל תוכניות בהן היה 

פטור מתסקיר(

5.6

הגרף מציג משכי זמן ממוצעים 
החליטה  שהוות"ל  בתוכניות 
לאשר,  לממשלה  להמליץ 
לדחות.  או  בתנאים  לאשר 
לעתים שלבים מסוימים נעשים 
חפיפה  קיימת  ולכן  במקביל 

בזמנים.
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5.  הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של   
מתחמים מועדפים לדיור )ותמ"ל(

הוותמ"ל הוקמה מכוח חוק הוותמ"ל )הוראת שעה, אוגוסט 2014(, שנועד להגדיל בפרק 
ולייצר היקף משמעותי של  זמן קצר את היצע יחידות הדיור המאושרות במדינת ישראל 

יחידות דיור להשכרה ארוכת טווח והשכרה במחיר מופחת. 

חוק הוותמ"ל פקע ביוני 2020 וחודש בתיקון מס' 7 לחוק, שנכנס לתוקף באוגוסט 2021. 
בתקופה זו לא ניתן היה להכריז על מתחמים חדשים או להפקיד תוכניות שקידומן החל 

קודם לכן. 

תיקון מספר 7 כלל שורה של עדכונים בפעילות הוועדה: מיקוד בפנים הערים, הגבלת כמות 
התוכניות שניתן להכריז על שטחי משבצת של יישובים חקלאיים, התמחות באוכלוסיות 

ייחודיות, הליך תכנון משתף, גמישות בתכנון עתידי.

מתחמים שהוכרזו בוותמ"ל בשנת 2021 

פינוי בינוי
קרקע מרובת בעלים

קרקע שעיקרה מקרקעי ישראל

הכרזות ותמ“ל

הכרזות

28,525 יחידות דיור במתחמים אלו

 ותמ"ל - תפוקות                                                                                      

16
מתחמים 

הוכרזו
הכרזת מתחמים לפי מחוזות ומסלולי הכרזה )מספר מתחמים ומספר יחידות דיור(

קרקע שעיקרה מקרקעי ישראל              קרקע מרובת בעלים              פינוי בינוי      

3,200 יח"ד

1,396 יח"ד

4,580 יח"ד
2,200 יח"ד

840 יח"ד

 2,062 יח"ד
 1,050 יח"ד

8,447 יח"ד

5,580 יח"ד

1 מתחם צפון 

2 מתחמים חיפה 
1 מתחם  

3 מתחמים  
1 מתחם מרכז 

4 מתחמים  

1 מתחם תל אביב 
2 מתחמים  

0 מתחמים ירושלים 

1 מתחם דרום 
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  נציגי
  שלטון מקומי

  ונציגים
נוספים

 

21,678 יחידות דיור אושרו

תוכניות שאושרו ]מספר תוכניות, יחידות דיור[ 6
תוכניות אושרו

תוכניות שאושרו

הגרף מציג את סך השטחים בממוצע של ייעודי הקרקע העיקריים )תכסית בדונם, קרי כיסוי הקרקע( ושיעורם 
יודגש  קרקע.  ייעודי  של  מוכללות  לקבוצות  בחלוקה  בוותמ"ל,  מפורטות  בתוכניות  שאושרו  השטחים  מסך 
שהיקפי שטחים אלו אינם שטחי הבנייה המאושרים )זכויות הבנייה( בכל ייעוד, כי אם התכסית בלבד. יצוין כי 

ביעודים שונים מתאפשר "עירוב שימושים". 

התפלגות ייעודי הקרקע העיקריים בתוכניות שאושרו:

1,827 דונם דרכים ותחבורה 33%

1,074 דונם מגורים 19%

579 דונם שטח ציבורי פתוח 10%

568 דונם  שטחים פתוחים 10% 

491 דונם צרכי ציבור 1.0%

416 דונם מסחר תעסוקה ותעשייה 8%

7,134 יח"ד2 תוכניות תל אביב

7,966 יח"ד 2 תוכניות מרכז

6,578 יח"ד 2 תוכניות חיפה

תוכניות - היקפים

           18
תוכניות 

בהליך

ממתינות  בהפקדה
להכרעה 
בתכנית

בהליך 
אישור

2 1
במילוי תנאים 

להפקדה
קליטת 
תכנית

0 8 4
 בבדיקה 
תכנונית

3

 6,286
יח"ד

 0
יח"ד

 20,522
יח"ד

  14,436
יח"ד

  9,028
יח"ד

   4,983
יח"ד

55,255 יחידות דיור בתוכניות בהליך

תוכניות בהליך )מספר תוכניות(

נוכחות חברים במליאה

נוכחות של 80% ומעלה
מהדיונים במהלך השנה

נוכחות של 60%-79%
מהדיונים במהלך השנה

נוכחות של 40%-59%
מהדיונים במהלך השנה

נוכחות מתחת ל-40%
מהדיונים במהלך השנה

או  לנוכחות של חבר  ב-"נוכחות חברים" הכוונה 
ממלא מקומו ביום הדיון.

מקום  ממלאי  מפורש  באופן  מציין  הותמ"ל  חוק 
לנציגים של מספר משרדי ממשלה: ממלא מקום 
ממלא  הבריאות.  שר  נציג  הוא  החקלאות  שר 
מקום נציג שר התחבורה הוא נציג שר התשתיות 
הכלכלה  שר  נציג  והמים.  האנרגיה  הלאומיות 

ממלא את מקומו של נציג שר האוצר.

השתתף  הבריאות  משרד  נציג  דיונים  בשישה      *
בדיון, לצד נציג שר החקלאות.

השתתף  האנרגיה  שר  נציג  דיונים  **  בחמישה 
בדיון, לצד נציג שר התחבורה.

הוועדה,  דיוני  בכל  נכחה  הוועדה  *** מתכננת 
יו"ר  מקום  כממלאת  שימשה  מהם  בחלק 

הוועדה.

 ותמ"ל - דיונים והחלטות                                                                       

16 ימי דיון התקיימו במליאת הוועדה, ו-10 דיונים התקיימו בוועדת המשנה להתנגדויות.

28 החלטות התקבלו בדיונים אלה.

14 דיוני שולחן עגול התקיימו 
התכנון  לשכות  של  נציגים  המקומית,  הרשות  נציגי  הוועדה,  חברי  בהשתתפות  )דיונים 
גופים  וכן  בו  חלה  שהתוכנית  ליישוב  הסמוכות  רשויות  התכנון,  מינהל  נציגי  המחוזיות, 

ממשלתיים רלוונטיים אחרים, פרה הדיון הסטטוטורי(.

 דיונים, החלטות ונוכחות חברים

כמו כן, טופלו 43 תוכניות שהוכרזו אך טרם עברו להליך סטטוטורי.

 משרד ראש
הממשלה

נציגי
ממשלה

רשות מקרקעי ישראל

מתכננת 
הוועדה***

אוצר

בינוי ושיכון
ביטחון

יו"ר

תחבורה**

משפטים

חקלאות*

הגנת הסביבה

מועצה אזורית 
מטה יהודה

עיריית נהריה

 מועצה 
נציג אזורית זמר

הגופים 
שעניינם 

שמירת איכות 
הסביבה

 רשות 
 מקומית 
בתחום 
התוכנית
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תוכניות שקודמו ואושרו בוותמ"ל בשנת 2021

פינוי בינוי
0 - 1,000

1,001 - 5,000

5,001 - 10,000

מעל 10,000

קרקע מרובת בעלים
0 - 1,000

1,001 - 5,000

5,001 - 10,000

מעל 10,000

 חברה ערבית,
 דרוזית וצ'רקסית

1,000 - 0

1,001 - 5,000

5,001 - 10,000

מעל מעל 10,000

תוספת יח”ד 
בוותמ"ל לפי 

סוג תוכנית

קרקע שעיקרה
מקרקעי ישראל

0 - 1,000

1,001 - 5,000

5,001 - 10,000

מעל 10,000

 

מאושר בהליך

בשנה זו לא מוצגים לוחות הזמנים כבכל שנה. זאת לאור פקיעתו של חוק הוותמ"ל  ביוני 
2020 אשר חודש בתיקון מס' 7 לחוק, ונכנס לתוקף  באוגוסט 2021.

משך הזמן לאישור תוכנית

מועד פרסום החלטות

 ותמ"ל - לוחות זמנים                                                                           

 על פי החוק יש לפרסם את החלטות מוסד התכנון בתוך שלושה ימים מיום הדיון.  

החלטות  בקובץ  מתפרסמות  הוועדה  החלטות 
ומספר קובצי ההחלטות כמספר ימי הדיונים.

100% מקובצי החלטות 
 מליאת פורסמו במועד 

)16 קבצים(
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6.  ועדות משנה ארציות לעררים של   
המועצה הארצית

למועצה הארצית מספר ועדות משנה לעררים: ועדות המשנה לעררים על החלטת הוועדה 
הוולחוף,  החלטת  על  עררים  הוולקחש"פ,  החלטת  על  עררים  ובנייה,  לתכנון  המחוזית 
)מחוזיים- כוועדה מקומית בשטחים גליליים  ועדות מחוזיות ביושבן  עררים על החלטות 

מקומיים(, 

 ועדת משנה ארצית לעררים - תפוקות, דיונים והחלטות         

84 עררים על החלטות מוסדות התכנון הוגשו )ב-70 תוכניות(

37 דיונים בתוכניות התקיימו  )דיון בתוכנית אחת נספר פעם אחת בין אם הוגש לה 
ערר אחד או יותר. אולם אם התוכנית נדונה יותר מפעם אחת יספרו מספר הדיונים 

שהיא נדונה בהם. הסכימה הינה עבור שנה מסויימת ויכולה לכלול דיון בתוכנית 
שעררים עליה הוגשו בשנה קודמת לסכימה(.

39 עררים שהחלטה סופית בעניינם פורסמה

מספר העררים שניתנה בהם החלטה בחלוקה למחוזות
]מספר העררים והאחוז מסך העררים[ 

תפוקות, דיונים והחלטות 

13

8

עררים אשר החלטה סופית בעניינם פורסמה בשנת 2021 )כולל עררים שהוגשו בשנים קודמות, אך ההכרעה 
בהם ניתנה בשנת 2021(. 

האחוז מבטא את החלק היחסי של העררים על החלטות בתוכניות שחלות במחוז מסוים/וועדה מכלל העררים 
שניתנה בהם החלטה. 

עררים  שבתחומן.  בתוכניות  המחוזיות  הוועדות  של  החלטות  על  עררים  הינם  העררים  של  המוחלט  הרוב 
בודדים הינם על החלטות מוסדות אחרים )כגון החלטות של הוולחוף או הולקחש"פ( בתוכניות שחלות בתחום 

המחוז.  

 33%
חיפה

 21%
מרכז

 13%
תל אביב

5

 3%
ירושלים

1

 15%
דרום

6

 15%
צפון

6

פורסמה בשנת  סופית בעניינן  עררים בתוכניות שהחלטה  כלל  ניתוח מהות ההחלטות 
קטגוריות-  לשתי  אוחדו  הניתוח  תוצאות  קודמות(.  עררים שהוגשו בשנים  )כולל   2021
"לדחות את הערר בעיקרו". קיבוץ לשתי  והחלטה   "לקבל את הערר בעיקרו"  החלטה 

קטגוריות מכליל מטיבו אך החלוקה לשתי קטגוריות מאפשרת הבנה של המכלול.

ניתוח החלטות מבט ארצי )מספר עררים ואחוזים(

4 לקבל את הערר בעיקרו  

35 לדחות את הערר בעיקרו 

מהות ההחלטות

שהוכרעו  העררים  ואחוז  מספר  מוצגים  בגרף 
לתוכניות  בהתייחס  לעררים  המשנה  וועדת  ע"י 
שהוכרעו  העררים  לכלל  ביחס  במחוז  שחלות 

עבור כל מחוז/וועדה. 

שני עררים או יותר אשר הוגשו על אותה תוכנית 
נספרו ונותחו כל אחד בנפרד.

10%
90%

ניתוח החלטות מבט מחוזי )מספר עררים ואחוזים(

דרוםירושלים תל אביב מרכז חיפה צפון

לדחות את הערר בעיקרו

לקבל את הערר בעיקרו

31%
12

1
2.5%

 13%
5

1
2.5%

 10%
4

1
2.5%

 21%
8

 0
0%

 15%
6

0
0%

 0%
0

1
 2.5%

39
עררים

שהחלטה
סופית בעניינם

פורסמה
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  ועדות משנה ארציות לעררים- משכי זמן                                      

משך זמן ההמתנה לדיון

משך זמן הטיפול הכולל בערר

משך המתנה לדיון הינו ממועד הגשת הערר האחרון בתוכנית ועד למועד הדיון האחרון בו.
הגרף מציג עררים שהוגשו על תוכניות שניתנה בהן הכרעה בשנת 2021 )ובכללם גם עררים שהתקבלו ונדונו 

בשנים קודמות, אך ניתנה בהן החלטה סופית בשנת 2021(. 

הגרף מציג את משך הטיפול הכולל בערר, מיום הגשתו ועד ההכרעה בו )מתן החלטה סופית לפרסום(, בעררים 
שהתקבלה בהם החלטה בשנת 2021 )כולל עררים שהתקבלו בשנים קודמות וההחלטה בהם ניתנה בהם בשנת 

2021 ולרבות עררים שההכרעה בהם היתה ללא דיון(. טווחי הדיווח )מרווחי החודשים( הותאמו לתקנות. 

71%
 מהעררים 

)28 עררים( 
נדונו תוך 
שלושה 
חודשים

38%
מהעררים 

)15 עררים( 
הוכרעו תוך 

ארבעה 
חודשים

משכי המתנה לדיון בוועדות המשנה לעררים )חודשים(

משכי טיפול כוללים בוועדות המשנה לעררים )חודשים(

סה"כ עררים

39

26% 13%23% 0%38%

חודשים 6-9 9-124-6 12-150-4

10

5

9

0

15

סה"כ עררים

39

0%8% 63% 15% 0%0% 0% 0% 5% 3% 3%3% 0%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 חודשים+12 9-10 10-11 11-12

3

25

6
0 2 1 11 0 0000
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 פעילות הוועדות המחוזיות 
לתכנון ולבנייה

הוועדות  פעילות  כלל  סיכום  מוצג  זה  בחלק 
כל  של  הפעילות  וכן,  ובנייה,  לתכנון  המחוזיות 
אחת מהוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה בשישה 
ירושלים  אביב,  תל  מרכז,  חיפה,  צפון,  מחוזות: 

ודרום.

דיווח פעילות הוועדות המחוזיות נועד, בין השאר, 
לקיים את הוראות החוק בעניין פרסום דוח שנתי 

של מוסד תכנון. 

הנתונים מציגים תמונת מצב הנכונה ל-31.12.21.  

הנתונים בחלק זה מציגים את כלל הפעילות של 
הוועדות המחוזיות לתכנון ובנייה, לרבות תוכניות 
ותוכניות  כוללניות  תוכניות  ומתאריות,  מפורטות 

מתאר כוללות ליישוב. 

מתאר  תוכניות  כוללים  לא  הזמן  משכי  חישובי 
רמת  בשל  כוללות,  מתאר  ותוכניות  כוללניות 

המורכבות של תוכניות אלה. 

תל אביבמרכז

חיפה

צפון

ירושלים

דרום

 תפוקות - כלל הוועדות המחוזיות                                                                     

מספר תוכניות ואחוזים ]מספר תוכניות ואחוזים[

1,141
תוכניות אושרו

מספר יחידות דיור ]מספר יחידות דיור[

82,444
יחידות דיור 

אושרו

תוכניות שאושרו

יחידות דיור שאושרו

או  לאישור  פרסום  נוסח  לה  הופק   2021 שבשנת  כתוכנית  הוגדרה  שאושרה  תוכנית  השנתון,  למטרות 
פורסם אישורה ברשומות )המוקדם מביניהם(. 

חלק מהתוכניות שנספרו לעיל כוללות יחידות דיור וחלקן לא כוללות יחידות דיור.

18,305
דרום

12,092
ירושלים

9,751
תל אביב

16,094
מרכז

11,011
חיפה

15,191
צפון

162
 14.2%

חיפה

119
 10.4%

מרכז

39
 3.4%
תל אביב

268
 23.5%

ירושלים

230
 20.2%

דרום

323
 28.3%

צפון
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תוכניות - היקפים

 5,560
תוכניות 

אושרו, קודמו
וטופלו  

מספר זה כולל תוכניות שאושרו, תוכניות שהטיפול בהן טרם הסתיים ותוכניות שנדחו או נסגרו. 

 לוחות זמנים- כלל הוועדות המחוזיות                                                                                        

משך הזמן הכולל הממוצע לאישור תוכנית מחושב מתאריך קבלתה במחוז ועד לפרסום 
או  כוללניות  תוכניות  כולל  לא  החישוב  להפקדה.  הזמן  משך  כולל  ברשומות,  אישורה 

תוכניות מתאר כלל יישוביות.

משך הזמן הכולל הממוצע לאישור תוכנית בחלוקה למחוזות )חודשים(

על פי הוראות חוק התכנון והבנייה )תיקון 101(, על הוועדה המחוזית להחליט בתוכנית 
שבסמכותה בתוך 18 חודשים ממועד הגשתה )עמידת התוכנית בתנאי סף(. 

הקבועים  הזמן  במשכי  העמידה  את  לחשב  כדי 
שהוועדה  התוכניות  כל  בחשבון  נלקחו  בחוק 
וגם  נדחו(  או  )אושרו  ב-2021  בהן  הכריעה 
אחרות.  מסיבות  השנה  במשך  שנסגרו  תוכניות 
כוללניות/  תוכניות   )1( לתחשיב  נכנסו  לא 
שהופקדו  תוכניות   )2( כוללות  מתאר  תוכניות 
בפועל או שהגיעו לשלבי קידום שלאחר הפקדה 
 )3( לחוק,  התיקון  של  לתוקף  הכניסה  לפני 

תוכניות שהתקבלו לפני 1.1.2011. 

74% מהתוכניות הוכרעו תוך 18 חודשים 
או פחות

 הזמן הממוצע להכרעה בתוכנית היה 
15.7 חודשים )1.3 שנים(

משך הזמן להכרעה בתוכנית

משך הזמן לאישור תוכנית

24.6
חודשים

משך הזמן 
הכולל 

הממוצע 
לאישור 
תוכנית  

דרום

ירושלים

תל אביב

מרכז

חיפה

צפון

31.7

20.7

25.2

26.6

20.1

24.3
שנתייםשנה

25%

תוכניות שאושרו, קודמו וטופלו )מספר התוכניות ואחוזים(

דרום

ירושלים

תל אביב

מרכז

חיפה

1,76232%צפון

57510%

67012%

1683%

1,404

98118%

תוכניות בהליך )תוכניות שהטיפול בהן טרם הסתיים(

בקליטה
תוכניות שנמסרו 

לוועדה המחוזית אך 
טרם הושלמה בהן 
בדיקת תנאי הסף

בבדיקה תכנונית
תוכניות שעמדו בתנאי 

הסף אבל לא הגיעו 
עדיין להחלטה על 

הפקדה

במילוי תנאים 
להפקדה

תוכניות שהוחלט 
להפקידן אבל עדיין 
לא היה  פרסום של 
ההפקדה )ההפקדה 

בפועל לא החלה(

בהפקדה
תוכניות 
במהלך 

ההפקדה 
בפועל

 ממתינות
להכרעה 
בתוכנית
תוכניות 

שהפקדתן 
הסתיימה 

והן ממתינות 
לדיון באישור

בהליך 
אישור

תוכניות 
שאישרה 

הוועדה אך 
טרם הופק 
להן נוסח 
הפרסום 
ברשומות

717 924 286 2701013 201

האחרון  לסטטוס  בהתאם  מופיעות  התוכניות 
אליו הגיעו בעת הדיווח. 

תוכניות שאושרו, קודמו וטופלו לפי מצב התוכנית ומחוז )מספר התוכניות(

צפון

                                             אושרו ב-2021               סיימו טיפול               בהליך

מרכזחיפה

3
9

29

3
93

11
0

3
98

16
2

12
1

11
9

3
3

5

3
23

1,
0

4
6

10
024

7
8

8
9

26
8

10
8

6
4

3

23
0

דרוםתל אביב ירושלים

 1,513
 תוכניות 

הוכרעו   
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 מחוז צפון - תפוקות                                                                                מחוז צפון 
 

3 תוכניות מתאר כוללות ליישובים אושרו - שפרעם, חורפיש וריינה

15,191 יחידות דיור אושרו  323
תוכניות אושרו

התפלגות ייעודי הקרקע העיקריים בתוכניות )מפורטות( שאושרו:

תוכניות שאושרו

תוכניות - היקפים

 1,762
תוכניות 

אושרו, קודמו
וטופלו  

סיום 
טיפול 
לאחר 
פרסום 
הפקדה

0.3%
אישור

45.1%

2

סיום 
טיפול 
לפני 

פרסום 
הפקדה

37.3%

267 323

סיום 
טיפול 
בשלב 
קליטה

 סיום 
טיפול 
בשלב 
אישור 
תוכנית

0.6% 0.4%

4 3

סיום טיפול בשלב 
תנאי סף

16.3%

117

716 תוכניות שהטיפול בהן הסתיים 
1,046 תוכניות בהליך )תוכניות שהטיפול בהן טרם הסתיים(

53,238 יחידות דיור בתוכניות בהליך )תוכניות שהטיפול בהן טרם הסתיים(

94
רשויות מקומיות

421
יישובים

 1,490,100
אוכלוסייה

 333
צפיפות )נפש/קמ"ר(

35
מרחבי תכנון

4,473
שטח )קמ"ר(

מסך  ושיעורם  הקרקע(  כיסוי  קרי  בדונם,  )תכסית  העיקריים  הקרקע  ייעודי  של  בממוצע  השטחים  סך  מוצגים 
יודגש שהיקפי שטחים אלו  ייעודי קרקע.  השטחים שאושרו בתוכניות מפורטות, בחלוקה לקבוצות מוכללות של 
אינם שטחי הבנייה המאושרים )זכויות הבנייה( בכל ייעוד, כי אם התכסית בלבד. יצוין כי בחלק מהייעודים מתאפשר 

"עירוב שימושים".

100,198 דונם שטחים פתוחים 87% 

4,702 דונם מגורים 4%

4,188 דונם דרכים ותחבורה 4%

2,462 דונם מסחר תעסוקה ותעשייה 2%

1,456 דונם שטח ציבורי פתוח 1%

1,118  דונם צרכי ציבור 1%

תוכניות שהטיפול בהן הסתיים
]מספר תוכניות ואחוזים[
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  מחוז צפון - דיונים, החלטות ונוכחות חברים                                                                      

41 ימי דיון התקיימו במליאת הוועדה המחוזית, ו-100 ימי דיון התקיימו במספר וועדות 
משנה, בהן היקפי פעילות גבוהים )ועדת המשנה להתנגדויות, ועדת משנה לנוף הגליל, 

ועדת משנה לתוכניות מפורטות וועדת משנה לתוכניות נקודתיות(. 

1,062 החלטות התקבלו בוועדות אלה. 

נוכחות חברים במליאה

על פי הוראות חוק התכנון והבנייה )תיקון 101(, על הוועדה המחוזית להחליט בתוכנית 
שבסמכותה בתוך 18 חודשים ממועד הגשתה )עמידת התוכנית בתנאי סף(. 

הקבועים  הזמן  במשכי  העמידה  את  לחשב  כדי 
שהוועדה  התוכניות  כל  בחשבון  נלקחו  בחוק 
וגם  נדחו(  או  )אושרו  ב-2021  בהן  הכריעה 
אחרות.  מסיבות  השנה  במשך  שנסגרו  תוכניות 
כוללניות/  תוכניות   )1( לתחשיב  נכנסו  לא 
שהופקדו  תוכניות   )2( כוללות  מתאר  תוכניות 
בפועל או שהגיעו לשלבי קידום שלאחר הפקדה 
 )3( לחוק,  התיקון  של  לתוקף  הכניסה  לפני 

תוכניות שהתקבלו לפני 1.1.2011. 

 76% מהתוכניות הוכרעו תוך 18 חודשים 
או פחות )317 תוכניות(

 הזמן הממוצע להכרעה בתוכנית היה
14.2 חודשים 

החלטות ונוכחות חברים

משך הזמן להכרעה בתוכנית

משך הזמן לאישור תוכנית

418
תוכניות
הוכרעו

24.3
 חודשים

משך הזמן 
הכולל 

הממוצע 
לאישור 
תוכנית  

תוכניות בהליך )תוכניות שהטיפול בהן טרם הסתיים(
]מספר תוכניות[

בקליטה
תוכניות שנמסרו 

לוועדה המחוזית אך 
טרם הושלמה בהן 
בדיקת תנאי הסף

בבדיקה תכנונית
תוכניות שעמדו בתנאי 

הסף אבל לא הגיעו 
עדיין להחלטה על 

הפקדה

במילוי תנאים 
להפקדה

תוכניות שהוחלט 
להפקידן אבל עדיין 
לא היה  פרסום של 
ההפקדה )ההפקדה 

בפועל לא החלה(

בהפקדה
תוכניות 
במהלך 

ההפקדה 
בפועל

 ממתינות
להכרעה 
בתוכנית
תוכניות 

שהפקדתן 
הסתיימה 

והן ממתינות 
לדיון באישור

בהליך 
אישור

תוכניות 
שאישרה 

הוועדה אך 
טרם הופק 
להן נוסח 
הפרסום 
ברשומות

252 270 84 99296 45

האחרון  לסטטוס  בהתאם  מופיעות  התוכניות 
אליו הגיעו בעת הדיווח.

או  חבר  של  לנוכחות  הכוונה  חברים"  ב"נוכחות 
ממלא מקומו ביום הדיון.

* טרם מונה נציג מפנקס המהנדסים והאדריכלים

  מחוז צפון - לוחות זמנים                                                                      

מועד פרסום החלטות
 על פי החוק יש לפרסם את החלטות מוסד התכנון בתוך שלושה ימים מיום הדיון.  

הגנת 
הסביבה

תחבורה

משפטים

תיירות

ביטחון

בינוי ושיכון

חקלאות

בריאות

רשות מקרקעי ישראליו"ר

2.9

2.9

7.7

8.1

4.5

3.1

4.8

4.2

3.5
5.0  ארצי             

בהליך אישור
משך הזמן מתאריך 

ההכרעה בתוכנית ועד 
תאריך הפקת הנוסח 

לפרסום אישור התוכנית 
ברשומות

משך הזמן הכולל הממוצע לאישור תוכנית מחושב מתאריך קבלתה במחוז ועד לפרסום 
או  כוללניות  תוכניות  כולל  לא  החישוב  להפקדה.  הזמן  משך  כולל  ברשומות,  אישורה 

תוכניות מתאר כלל יישוביות.

משכי זמן ממוצעים לשלבים נבחרים בתוכניות שאושרו ]בחודשים[

הגרף מציג משכי זמן ממוצעים בתוכניות שהופק 
את  מציג  אינו  הגרף  לאישור.  פרסום  נוסח  להן 
)חודשיים(  בחוק  קבוע  שמשכו  ההפקדה  שלב 
ואת השלב שבין הפקת נוסח פרסום לבין פרסום 

בפועל ברשומות. 

בקליטה
 משך הזמן מתאריך קבלת 
התוכנית ועד יום עמידתה 

בתנאי סף

בבדיקה תכנונית
משך הזמן מהעמידה 
בתנאי סף ועד תאריך 
ההחלטה על הפקדה

במילוי תנאים להפקדה
משך הזמן מההחלטה על 

הפקדה ועד לתאריך פרסום 
ההפקדה בפועל

הכרעה בתוכנית
משך הזמן מתאריך סיום 
ההפקדה ועד ההכרעה 
בתוכנית )תאריך הדיון 
האחרון בהתנגדויות 

שהתקבלה בו ההכרעה 
בתוכנית או תאריך אישור 
התוכנית, המאוחר ביניהם(

מחוז צפון

 20% מקובצי החלטות
 המליאה פורסמו באיחור 

של מעל 7 ימים )8 קבצים(

63% מקובצי החלטות 
המליאה פורסמו במועד 

)26 קבצים(

17% מקובצי החלטות 
המליאה פורסמו באיחור 
מתפרסמות של עד 7 ימים )7 קבצים( הוועדה  החלטות 

קובצי  ומספר  החלטות   בקובץ 
הדיונים. ימי  כמספר  ההחלטות 

מתכנן.ת 
המחוז

נוכחות של 80% ומעלה
מהדיונים במהלך השנה

נוכחות של 60%-79%
מהדיונים במהלך השנה

נוכחות של 40%-59%
מהדיונים במהלך השנה

נוכחות מתחת ל-40%
מהדיונים במהלך השנה

נציגי
ממשלה

מועצה 
מקומית בית 

ג'אן

מועצה 
מקומית 

מגדל

מועצה אזורית נוף הגליל

עיריית טורעאן

 נציג מתוך 
פנקס 

המהנדסים 
והאדריכלים*

נציג הגופים שעניינם 
בשמירה על איכות 

הסביבה

 נציגי 
 שלטון מקומי 

 ונציגים 
נוספים

מועצה 
 אזורית 

מטה אשר
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 מחוז חיפה - תפוקות                                                                             מחוז חיפה 
 

תוכנית מתאר כוללנית אחת ליישוב אושרה - קיסריה

11,011 יחידות דיור אושרו

 162
תוכניות אושרו

התפלגות ייעודי הקרקע העיקריים בתוכניות )מפורטות( שאושרו:

תוכניות שאושרו

תוכניות - היקפים

 670
תוכניות 

אושרו, קודמו
וטופלו  

סיום טיפול 
לאחר פרסום 

הפקדה

1%
אישור

60%

2

סיום טיפול 
לפני פרסום 

הפקדה

13%

36 162

סיום טיפול 
בשלב 
קליטה

1%

2

 סיום טיפול
 בשלב תנאי 

סף

25%

70

272 תוכניות שהטיפול בהן הסתיים 
398 תוכניות בהליך )תוכניות שהטיפול בהן טרם הסתיים(

51,590 יחידות דיור בתוכניות בהליך )תוכניות שהטיפול בהן טרם הסתיים(

30
רשויות מקומיות

94
יישובים

 1,071,900
אוכלוסייה

 1,238
צפיפות )נפש/קמ"ר(

15
מרחבי תכנון

866
שטח )קמ"ר(

הגרף מציג את סך השטחים בממוצע של ייעודי הקרקע העיקריים )תכסית בדונם, קרי כיסוי הקרקע( ושיעורם מסך 
יודגש שהיקפי שטחים אלו  ייעודי קרקע.  השטחים שאושרו בתוכניות מפורטות, בחלוקה לקבוצות מוכללות של 
אינם שטחי הבנייה המאושרים )זכויות הבנייה( בכל ייעוד, כי אם התכסית בלבד. יצוין כי בחלק מהייעודים מתאפשר 

"עירוב שימושים".

 3,765 דונם שטחים פתוחים 39.9% 

 2,056 דונם מגורים 21.8%

1,121 דונם דרכים ותחבורה 11.9%

 722 דונם מסחר תעסוקה ותעשייה 7.6%

 668 דונם תשתיות 7.1%

507 דונם שטח ציבורי פתוח 5.4%

תוכניות שהטיפול בהן הסתיים
]מספר תוכניות ואחוזים[
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2.6

2.9

7.3

8.1

2.2

3.1

3.6

4.2

3.4
5.0  ארצי             

בהליך אישור
משך הזמן מתאריך 

ההכרעה בתוכנית ועד 
תאריך הפקת הנוסח 

לפרסום אישור התוכנית 
ברשומות

  מחוז חיפה -  דיונים, החלטות ונוכחות חברים                                                                      

וועדות  במספר  התקיימו  דיון  ימי  ו-91  המחוזית,  הוועדה  במליאת  התקיימו  דיון  ימי   19
משנה, בהן היקפי פעילות גבוהים )ועדת המשנה להתנגדויות, ועדת המשנה לתוכניות א' 

וועדת המשנה לתוכניות ג'(. 

1,087 החלטות התקבלו בוועדות אלה.  

 נוכחות חברים במליאה

משך הזמן הכולל הממוצע לאישור תוכנית מחושב מתאריך קבלתה במחוז ועד לפרסום 
או  כוללניות  תוכניות  כולל  לא  החישוב  להפקדה.  הזמן  משך  כולל  ברשומות,  אישורה 

תוכניות מתאר כלל יישוביות.

משכי זמן ממוצעים לשלבים נבחרים בתוכניות שאושרו ]בחודשים[

על פי הוראות חוק התכנון והבנייה )תיקון 101(, על הוועדה המחוזית להחליט בתוכנית 
שבסמכותה בתוך 18 חודשים ממועד הגשתה )עמידת התוכנית בתנאי סף(. 

הגרף מציג משכי זמן ממוצעים בתוכניות שהופק 
את  מציג  אינו  הגרף  לאישור.  פרסום  נוסח  להן 
)חודשיים(  בחוק  קבוע  שמשכו  ההפקדה  שלב 
ואת השלב שבין הפקת נוסח פרסום לבין פרסום 

בפועל ברשומות. 

בקליטה
 משך הזמן מתאריך קבלת 
התוכנית ועד יום עמידתה 

בתנאי סף

בבדיקה תכנונית
משך הזמן מהעמידה 
בתנאי סף ועד תאריך 
ההחלטה על הפקדה

במילוי תנאים להפקדה
משך הזמן מההחלטה על 

הפקדה ועד לתאריך פרסום 
ההפקדה בפועל

הכרעה בתוכנית
משך הזמן מתאריך סיום 
ההפקדה ועד ההכרעה 
בתוכנית )תאריך הדיון 
האחרון בהתנגדויות 

שהתקבלה בו ההכרעה 
בתוכנית או תאריך אישור 
התוכנית, המאוחר ביניהם(

החלטות ונוכחות חברים

משך הזמן להכרעה בתוכנית

משך הזמן לאישור תוכנית

209
תוכניות
הוכרעו

20.1
 חודשים

משך הזמן 
הכולל 

הממוצע 
לאישור 
תוכנית  

מחוז חיפה

תוכניות בהליך )תוכניות שהטיפול בהן טרם הסתיים(
]מספר תוכניות[

האחרון  לסטטוס  בהתאם  מופיעות  התוכניות 
אליו הגיעו בעת הדיווח.

  מחוז חיפה - לוחות זמנים                                                                      

מועד פרסום החלטות
 על פי החוק יש לפרסם את החלטות מוסד התכנון בתוך שלושה ימים מיום הדיון.  

בקליטה
תוכניות שנמסרו 

לוועדה המחוזית אך 
טרם הושלמה בהן 
בדיקת תנאי הסף

בבדיקה תכנונית
תוכניות שעמדו בתנאי 

הסף אבל לא הגיעו 
עדיין להחלטה על 

הפקדה

במילוי תנאים 
להפקדה

תוכניות שהוחלט 
להפקידן אבל עדיין 
לא היה  פרסום של 
ההפקדה )ההפקדה 

בפועל לא החלה(

בהפקדה
תוכניות 
במהלך 

ההפקדה 
בפועל

 ממתינות
להכרעה 
בתוכנית
תוכניות 

שהפקדתן 
הסתיימה והן 

ממתינות לדיון 
באישור

בהליך אישור
תוכניות 
שאישרה 

הוועדה אך 
טרם הופק להן 
נוסח הפרסום 

ברשומות

100 86 26 40122 24

85% מהתוכניות הוכרעו תוך 18 חודשים 
או פחות )178 תוכניות(

 הזמן הממוצע להכרעה בתוכנית היה
13 חודשים 

נציג הגופים 
שעניינם שמירת 
איכות הסביבה

 5% מקובצי החלטות
 המליאה פורסמו באיחור 

של מעל 7 ימים )קובץ אחד(

79% מקובצי החלטות 
המליאה פורסמו במועד 

)15 קבצים(

16% מקובצי החלטות 
המליאה פורסמו באיחור 
של עד 7 ימים )3 קבצים(

 נציגי 
 שלטון מקומי 

 ונציגים 
נוספים

 נציג מתוך פנקס 
המהנדסים 
והאדריכלים*

מועצה 
מקומית 
בנימינה 
 גבעת 
עדה

מועצה 
מקומית 
כפר קרע

עיריית חיפה
 מועצה 

אוזרית מנשה 

 עיריית קרית
ביאליק

הגנת 
תחבורההסביבה

תיירות

רשות מקרקעי ישראל

חקלאות

משפטים

בינוי 
ושיכון

יו"ר

בריאות

 מתכנן.ת
המחוז

נציגי
ממשלה

ביטחון

מתפרסמות  הוועדה  החלטות 
קובצי  ומספר  החלטות   בקובץ 
הדיונים. ימי  כמספר  ההחלטות 

נוכחות של 80% ומעלה
מהדיונים במהלך השנה

נוכחות של 60%-79%
מהדיונים במהלך השנה

נוכחות של 40%-59%
מהדיונים במהלך השנה

נוכחות מתחת ל-40%
מהדיונים במהלך השנה

או  חבר  של  לנוכחות  הכוונה  חברים"  ב"נוכחות 
ממלא מקומו ביום הדיון.

המהנדסים  פנקס  מתוך  נציג  מונה  *טרם 
והאדריכלים.

הקבועים  הזמן  במשכי  העמידה  את  לחשב  כדי 
שהוועדה  התוכניות  כל  בחשבון  נלקחו  בחוק 
וגם  נדחו(  או  )אושרו  ב-2021  בהן  הכריעה 
אחרות.  מסיבות  השנה  במשך  שנסגרו  תוכניות 
כוללניות/  תוכניות   )1( לתחשיב  נכנסו  לא 
שהופקדו  תוכניות   )2( כוללות  מתאר  תוכניות 
בפועל או שהגיעו לשלבי קידום שלאחר הפקדה 
 )3( לחוק,  התיקון  של  לתוקף  הכניסה  לפני 

תוכניות שהתקבלו לפני 1.1.2011. 
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 מחוז מרכז - תפוקות                                                                              מחוז מרכז 
 

2 תוכניות מתאר כוללניות ליישובים אושרו - באר יעקב וגני תקווה

16,094 יחידות דיור אושרו

 119
תוכניות אושרו

התפלגות ייעודי הקרקע העיקריים בתוכניות )מפורטות( שאושרו:

תוכניות שאושרו

תוכניות - היקפים

 575
תוכניות 

אושרו, קודמו
וטופלו  

אישור

50%
סיום טיפול לפני 
פרסום הפקדה

19%

46 119

 סיום טיפול
בשלב תנאי סף

240 תוכניות שהטיפול בהן הסתיים 
335 תוכניות בהליך )תוכניות שהטיפול בהן טרם הסתיים(

56,155 יחידות דיור בתוכניות בהליך )תוכניות שהטיפול בהן טרם הסתיים(

52
רשויות מקומיות

244
יישובים

 2,268,200
אוכלוסייה

 1,753
צפיפות )נפש/קמ"ר(

36
מרחבי תכנון

1,294
שטח )קמ"ר(

הגרף מציג את סך השטחים בממוצע של ייעודי הקרקע העיקריים )תכסית בדונם, קרי כיסוי הקרקע( ושיעורם מסך 
יודגש שהיקפי שטחים אלו  ייעודי קרקע.  השטחים שאושרו בתוכניות מפורטות, בחלוקה לקבוצות מוכללות של 
אינם שטחי הבנייה המאושרים )זכויות הבנייה( בכל ייעוד, כי אם התכסית בלבד. יצוין כי בחלק מהייעודים מתאפשר 

"עירוב שימושים".

 6,036 דונם שטחים פתוחים 48.3% 

 1,521 דונם מגורים 12.2%

1,329 דונם דרכים ותחבורה 10.6%

 1,053 דונם צרכי ציבור 8.4%

 991 דונם מסחר תעסוקה ותעשייה 7.9%

783 דונם שטח ציבורי פתוח 6.3%

2%

5

2%

6

סיום 
טיפול 
לאחר 
פרסום 
הפקדה

סיום 
טיפול 
בשלב 
אישור 
תוכנית

27%

64

תוכניות שהטיפול בהן הסתיים
]מספר תוכניות ואחוזים[
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בהליך אישור
משך הזמן מתאריך 

ההכרעה בתוכנית ועד 
תאריך הפקת הנוסח 

לפרסום אישור התוכנית 
ברשומות

  מחוז מרכז -  דיונים, החלטות ונוכחות חברים                                                                      

וועדות  בשתי  התקיימו  דיון  ימי  ו-49  המחוזית,  הוועדה  במליאת  התקיימו  דיון  ימי   35
משנה, בהן היקפי פעילות גבוהים )ועדת המשנה להתנגדויות וועדת המשנה הנקודתית(. 

448 החלטות התקבלו בוועדות אלה.  

 נוכחות חברים במליאה

משך הזמן הכולל הממוצע לאישור תוכנית מחושב מתאריך קבלתה במחוז ועד לפרסום 
או  כוללניות  תוכניות  כולל  לא  החישוב  להפקדה.  הזמן  משך  כולל  ברשומות,  אישורה 

תוכניות מתאר כלל יישוביות.

משכי זמן ממוצעים לשלבים נבחרים בתוכניות שאושרו ]בחודשים[

על פי הוראות חוק התכנון והבנייה )תיקון 101(, על הוועדה המחוזית להחליט בתוכנית 
שבסמכותה בתוך 18 חודשים ממועד הגשתה )עמידת התוכנית בתנאי סף(. 

הקבועים  הזמן  במשכי  העמידה  את  לחשב  כדי 
שהוועדה  התוכניות  כל  בחשבון  נלקחו  בחוק 
וגם  נדחו(  או  )אושרו  ב-1202  בהן  הכריעה 
אחרות.  מסיבות  השנה  במשך  שנסגרו  תוכניות 
כוללניות/  תוכניות   )1( לתחשיב  נכנסו  לא 
שהופקדו  תוכניות   )2( כוללות  מתאר  ותכניות 
בפועל או שהגיעו לשלבי קידום שלאחר הפקדה 
 )3( לחוק,  התיקון  של  לתוקף  הכניסה  לפני 

תוכניות שהתקבלו לפני 1102.1.1. 

הגרף מציג משכי זמן ממוצעים בתוכניות שהופק 
את  מציג  אינו  הגרף  לאישור.  פרסום  נוסח  להן 
)חודשיים(  בחוק  קבוע  שמשכו  ההפקדה  שלב 
ואת השלב שבין הפקת נוסח פרסום לבין פרסום 

בפועל ברשומות. 

בקליטה
 משך הזמן מתאריך קבלת 
התוכנית ועד יום עמידתה 

בתנאי סף

בבדיקה תכנונית
משך הזמן מהעמידה 
בתנאי סף ועד תאריך 
ההחלטה על הפקדה

במילוי תנאים להפקדה
משך הזמן מההחלטה על 

הפקדה ועד לתאריך פרסום 
ההפקדה בפועל

הכרעה בתוכנית
משך הזמן מתאריך סיום 
ההפקדה ועד ההכרעה 
בתוכנית )תאריך הדיון 
האחרון בהתנגדויות 

שהתקבלה בו ההכרעה 
בתוכנית או תאריך אישור 
התוכנית, המאוחר ביניהם(

4.6

2.9

9.1

8.1

3.2

3.1

6.5

4.2

3.0
5.0

החלטות ונוכחות חברים

משך הזמן להכרעה בתוכנית

משך הזמן לאישור תוכנית

176
תוכניות
הוכרעו

26.6
 חודשים

משך הזמן 
הכולל 

הממוצע 
לאישור 
תוכנית  

מחוז מרכז

 ארצי             

תוכניות בהליך )תוכניות שהטיפול בהן טרם הסתיים(
]מספר תוכניות[

בקליטה
תוכניות שנמסרו 

לוועדה המחוזית אך 
טרם הושלמה בהן 
בדיקת תנאי הסף

בבדיקה תכנונית
תוכניות שעמדו בתנאי 

הסף אבל לא הגיעו 
עדיין להחלטה על 

הפקדה

במילוי תנאים 
להפקדה

תוכניות שהוחלט 
להפקידן אבל עדיין 
לא היה  פרסום של 
ההפקדה )ההפקדה 

בפועל לא החלה(

בהפקדה
תוכניות 
במהלך 

ההפקדה 
בפועל

 ממתינות
להכרעה 
בתוכנית
תוכניות 

שהפקדתן 
הסתיימה והן 

ממתינות לדיון 
באישור

בהליך אישור
תוכניות 
שאישרה 

הוועדה אך 
טרם הופק להן 
נוסח הפרסום 

ברשומות

74 42 25 48114 32

האחרון  לסטטוס  בהתאם  מופיעות  התוכניות 
אליו הגיעו בעת הדיווח.

ב"נוכחות חברים" הכוונה לנוכחות של חבר או 
ממלא מקומו ביום הדיון.

משתתפים  המקומיות  הרשויות  מנציגי  *  חלק 
גם בדיוני ועדות המשנה. 

**  טרם מונה נציג מפנקס המהנדסים והאדריכלים.

  מחוז מרכז - לוחות זמנים                                                                    

מועד פרסום החלטות
 על פי החוק יש לפרסם את החלטות מוסד התכנון בתוך שלושה ימים מיום הדיון.  

 78.4% מהתוכניות הוכרעו תוך 
18 חודשים או פחות )138 תוכניות(

 הזמן הממוצע להכרעה בתוכנית היה
12.4 חודשים 

תחבורה

תיירות

ביטחון

רשות מקרקעי ישראל

חקלאות

משפטים

בינוי ושיכון

יו"ר

בריאות

100% מקובצי החלטות 
 המליאה פורסמו במועד 

)35 קבצים(

נציגי
ממשלה

 הגנת
הסביבה

מתפרסמות  הוועדה  החלטות 
קובצי  ומספר  החלטות   בקובץ 
הדיונים. ימי  כמספר  ההחלטות 

 נציגי 
 שלטון מקומי 

 ונציגים 
נוספים

מתכנן.ת 
המחוז

נוכחות של 80% ומעלה
מהדיונים במהלך השנה

נוכחות של 60%-79%
מהדיונים במהלך השנה

נוכחות של 40%-59%
מהדיונים במהלך השנה

נוכחות מתחת ל-40%
מהדיונים במהלך השנה

הקבועים  הזמן  במשכי  העמידה  את  לחשב  כדי 
שהוועדה  התוכניות  כל  בחשבון  נלקחו  בחוק 
וגם  נדחו(  או  )אושרו  ב-2021  בהן  הכריעה 
אחרות.  מסיבות  השנה  במשך  שנסגרו  תוכניות 
כוללניות/  תוכניות   )1( לתחשיב  נכנסו  לא 
שהופקדו  תוכניות   )2( כוללות  מתאר  תוכניות 
בפועל או שהגיעו לשלבי קידום שלאחר הפקדה 
 )3( לחוק,  התיקון  של  לתוקף  הכניסה  לפני 

תוכניות שהתקבלו לפני 1.1.2011. 

נציג הגופים 
שעניינם שמירה על 

איכות הסביבה

נציג מתוך 
פנקס 

המהנדסים 
והאדריכלים**

 מועצה 
המקומית שוהם*

 עיריית
גבעת שמואל*

מועצה 
מקומית אבן 

יהודה

עיריית 
פתח 
תקווה

 מועצה אזורית 
נחל שורק*
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 מחוז תל אביב - תפוקות                                                                       מחוז תל אביב 
 

12
רשויות מקומיות

14
יישובים

 1,466,500
אוכלוסייה

8,526
צפיפות )נפש/קמ"ר(

11
מרחבי תכנון

172
שטח )קמ"ר(

9,751 יחידות דיור אושרו

 39
תוכניות אושרו

התפלגות ייעודי הקרקע העיקריים בתוכניות )מפורטות( שאושרו:

תוכניות שאושרו

הגרף מציג את סך השטחים בממוצע של ייעודי הקרקע העיקריים )תכסית בדונם, קרי כיסוי הקרקע( ושיעורם מסך 
יודגש שהיקפי שטחים אלו  ייעודי קרקע.  השטחים שאושרו בתוכניות מפורטות, בחלוקה לקבוצות מוכללות של 
אינם שטחי הבנייה המאושרים )זכויות הבנייה( בכל ייעוד, כי אם התכסית בלבד. יצוין כי בחלק מהייעודים מתאפשר 

"עירוב שימושים".

 201 דונם מגורים 25.6%

155 דונם דרכים ותחבורה 19.7%

143 דונם שטח ציבורי פתוח 18.2%

141 דונם צרכי ציבור 18%

71 דונם מגורים משולב 9.1%

48 דונם מסחר תעסוקה ותעשייה 6.1%

תוכניות - היקפים

 168
תוכניות 

אושרו, קודמו
וטופלו  

אישור

57%
סיום טיפול לפני 
פרסום הפקדה

10%

7 39

סיום 
טיפול 
בשלב 
קליטה

13%

9

 סיום טיפול
בשלב תנאי סף

19%

13

68 תוכניות שהטיפול בהן הסתיים
100 תוכניות בהליך )תוכניות שהטיפול בהן טרם הסתיים(

47,498 יחידות דיור בתוכניות בהליך )תוכניות שהטיפול בהן טרם הסתיים(

תוכניות שהטיפול בהן הסתיים
]מספר תוכניות ואחוזים[
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    מינהל התכנון  שנתון 1142021

בהליך אישור
משך הזמן מתאריך 

ההכרעה בתוכנית ועד 
תאריך הפקת הנוסח 

לפרסום אישור התוכנית 
ברשומות

  מחוז תל אביב -  דיונים, החלטות ונוכחות חברים                                                                      

ימי דיון התקיימו בוועדת המשנה  ו-24  ימי דיון התקיימו במליאת הוועדה המחוזית,   13
להתנגדויות, בה היקפי פעילות גבוהים. 

232 החלטות התקבלו בוועדות אלה.    

 נוכחות חברים במליאה

משך הזמן הכולל הממוצע לאישור תוכנית מחושב מתאריך קבלתה במחוז ועד לפרסום 
או  כוללניות  תוכניות  כולל  לא  החישוב  להפקדה.  הזמן  משך  כולל  ברשומות,  אישורה 

תוכניות מתאר כלל יישוביות.

משכי זמן ממוצעים לשלבים נבחרים בתוכניות שאושרו ]בחודשים[

על פי הוראות חוק התכנון והבנייה )תיקון 101(, על הוועדה המחוזית להחליט בתוכנית 
שבסמכותה בתוך 18 חודשים ממועד הגשתה )עמידת התוכנית בתנאי סף(. 

הגרף מציג משכי זמן ממוצעים בתוכניות שהופק 
את  מציג  אינו  הגרף  לאישור.  פרסום  נוסח  להן 
)חודשיים(  בחוק  קבוע  שמשכו  ההפקדה  שלב 
ואת השלב שבין הפקת נוסח פרסום לבין פרסום 

בפועל ברשומות. 

בקליטה
 משך הזמן מתאריך קבלת 
התוכנית ועד יום עמידתה 

בתנאי סף

בבדיקה תכנונית
משך הזמן מהעמידה 
בתנאי סף ועד תאריך 
ההחלטה על הפקדה

במילוי תנאים להפקדה
משך הזמן מההחלטה על 

הפקדה ועד לתאריך פרסום 
ההפקדה בפועל

הכרעה בתוכנית
משך הזמן מתאריך סיום 
ההפקדה ועד ההכרעה 
בתוכנית )תאריך הדיון 
האחרון בהתנגדויות 

שהתקבלה בו ההכרעה 
בתוכנית או תאריך אישור 
התוכנית, המאוחר ביניהם(

4.2

2.9

9.1

8.1

3.5

3.1

3.6

4.2

3.6
5.0

החלטות ונוכחות חברים

משך הזמן להכרעה בתוכנית

משך הזמן לאישור תוכנית

62
תוכניות
הוכרעו

25.2
 חודשים

משך הזמן 
הכולל 

הממוצע 
לאישור 
תוכנית  

 מחוז 
תל אביב

 ארצי             

תוכניות בהליך )תוכניות שהטיפול בהן טרם הסתיים(
]מספר תוכניות[

בקליטה
תוכניות שנמסרו 

לוועדה המחוזית אך 
טרם הושלמה בהן 
בדיקת תנאי הסף

בבדיקה תכנונית
תוכניות שעמדו בתנאי 

הסף אבל לא הגיעו 
עדיין להחלטה על 

הפקדה

במילוי תנאים 
להפקדה

תוכניות שהוחלט 
להפקידן אבל עדיין 
לא היה  פרסום של 
ההפקדה )ההפקדה 

בפועל לא החלה(

בהפקדה
תוכניות 
במהלך 

ההפקדה 
בפועל

 ממתינות
 להכרעה 
בתוכנית
 תוכניות 

שהפקדתן הסתיימה 
והן ממתינות לדיון 

באישור

בהליך אישור
תוכניות 
שאישרה 

הוועדה אך 
טרם הופק להן 
נוסח הפרסום 

ברשומות

11 19 17 1931 3

האחרון  לסטטוס  בהתאם  מופיעות  התוכניות 
אליו הגיעו בעת הדיווח.

  מחוז תל אביב - לוחות זמנים                                                              

מועד פרסום החלטות
 על פי החוק יש לפרסם את החלטות מוסד התכנון בתוך שלושה ימים מיום הדיון.  

 55% מהתוכניות הוכרעו תוך 
18 חודשים או פחות )34 תוכניות(

 הזמן הממוצע להכרעה בתוכנית היה
18.9 חודשים 

100% מקובצי החלטות 
 מליאת פורסמו במועד 

)13 קבצים(

ב"נוכחות חברים" הכוונה לנוכחות של חבר או 
ממלא מקומו ביום הדיון.

מתפרסמות  הוועדה  החלטות 
קובצי  ומספר  החלטות   בקובץ 
הדיונים. ימי  כמספר  ההחלטות 

הקבועים  הזמן  במשכי  העמידה  את  לחשב  כדי 
שהוועדה  התוכניות  כל  בחשבון  נלקחו  בחוק 
וגם  נדחו(  או  )אושרו  ב-2021  בהן  הכריעה 
אחרות.  מסיבות  השנה  במשך  שנסגרו  תוכניות 
כוללניות/  תוכניות   )1( לתחשיב  נכנסו  לא 
שהופקדו  תוכניות   )2( כוללות  מתאר  תוכניות 
בפועל או שהגיעו לשלבי קידום שלאחר הפקדה 
 )3( לחוק,  התיקון  של  לתוקף  הכניסה  לפני 

תוכניות שהתקבלו לפני 1.1.2011. 

תחבורה

תיירות

ביטחון

רשות מקרקעי ישראל

חקלאות

משפטים

בינוי ושיכון

יו"ר

בריאות

מתכננ.ת 
המחוז

נוכחות של 80% ומעלה
מהדיונים במהלך השנה

נוכחות של 60%-79%
מהדיונים במהלך השנה

נוכחות של 40%-59%
מהדיונים במהלך השנה

נוכחות מתחת ל-40%
מהדיונים במהלך השנה

נציגי
ממשלה

 הגנת
הסביבה

 נציגי 
 שלטון מקומי 

 ונציגים 
נוספים

 עיריית 
 אור 
יהודה

נציג הגופים 
שעניינם 
בשמירה 
על איכות 
הסביבה

עיריית בני 
ברק

נציג מתוך פנקס 
המהנדסים 
והאדריכלים

 עיריית
חולון

עיריית רמת גן

עיריית תל אביב
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 מחוז ירושלים - תפוקות                                                                        מחוז ירושלים 
 

תוכנית מתאר כוללת אחת אושרה - ליישובים עין נקובא ועין ראפה

12,092 יחידות דיור אושרו

 268
התפלגות ייעודי הקרקע העיקריים בתוכניות )מפורטות( שאושרו:תוכניות אושרו

תוכניות שאושרו

תוכניות - היקפים

 1,404
תוכניות 

אושרו, קודמו
וטופלו  

 סיום 
טיפול 
לאחר 
פרסום 
הפקדה

סיום 
טיפול 
בשלב 
אישור 
תוכנית

28%
אישור

52%

142

סיום טיפול לפני 
פרסום הפקדה

19%

96 268

1%

5

 סיום טיפול
בשלב 
 תנאי 

סף

1%

4

515 תוכניות שהטיפול בהן הסתיים 
889 תוכניות בהליך )תוכניות שהטיפול בהן טרם הסתיים(

70,268 יחידות דיור בתוכניות בהליך )תוכניות שהטיפול בהן טרם הסתיים(

6
רשויות מקומיות

69
יישובים

 1,183,300
אוכלוסייה

 1,812
צפיפות )נפש/קמ"ר(

4
מרחבי תכנון

653
שטח )קמ"ר(

הגרף מציג את סך השטחים בממוצע של ייעודי הקרקע העיקריים )תכסית בדונם, קרי כיסוי הקרקע( ושיעורם מסך 
יודגש שהיקפי שטחים אלו  ייעודי קרקע.  השטחים שאושרו בתוכניות מפורטות, בחלוקה לקבוצות מוכללות של 
אינם שטחי הבנייה המאושרים )זכויות הבנייה( בכל ייעוד, כי אם התכסית בלבד. יצוין כי בחלק מהייעודים מתאפשר 

"עירוב שימושים".

 1,026 דונם מגורים 27.4% 

 940 דונם שטחים פתוחים 25.1%

684 דונם דרכים ותחבורה 18.3%

 333 דונם צרכי ציבור 8.9%

243 דונם שטח ציבורי פתוח 6.5%

218 דונם עירוני משולב 5.8%

תוכניות שהטיפול בהן הסתיים
]מספר תוכניות ואחוזים[

117 פרק ג‘ היקפי פעילות מחוז ירושלים  לתוכן עניינים116    מינהל התכנון  שנתון 2021



    מינהל התכנון  שנתון 1182021

בהליך אישור
משך הזמן מתאריך 

ההכרעה בתוכנית ועד 
תאריך הפקת הנוסח 

לפרסום אישור התוכנית 
ברשומות

 מחוז ירושלים - דיונים, החלטות ונוכחות חברים                                                                      

וועדות  בשתי  התקיימו  דיון  ימי  ו-82  המחוזית,  הוועדה  במליאת  התקיימו  דיון  ימי   22
משנה, בהן היקפי פעילות גבוהים )ועדת המשנה להתנגדויות וועדת המשנה הנקודתית(. 

1,008 החלטות התקבלו בוועדות אלה.  

 נוכחות חברים במליאה

משך הזמן הכולל הממוצע לאישור תוכנית מחושב מתאריך קבלתה במחוז ועד לפרסום 
או  כוללניות  תוכניות  כולל  לא  החישוב  להפקדה.  הזמן  משך  כולל  ברשומות,  אישורה 

תוכניות מתאר כלל יישוביות.

משכי זמן ממוצעים לשלבים נבחרים בתוכניות שאושרו ]בחודשים[

על פי הוראות חוק התכנון והבנייה )תיקון 101(, על הוועדה המחוזית להחליט בתוכנית 
שבסמכותה בתוך 18 חודשים ממועד הגשתה )עמידת התוכנית בתנאי סף(. 

הגרף מציג משכי זמן ממוצעים בתוכניות שהופק 
את  מציג  אינו  הגרף  לאישור.  פרסום  נוסח  להן 
)חודשיים(  בחוק  קבוע  שמשכו  ההפקדה  שלב 
ואת השלב שבין הפקת נוסח פרסום לבין פרסום 

בפועל ברשומות. 

בקליטה
 משך הזמן מתאריך קבלת 
התוכנית ועד יום עמידתה 

בתנאי סף

בבדיקה תכנונית
משך הזמן מהעמידה 
בתנאי סף ועד תאריך 
ההחלטה על הפקדה

במילוי תנאים להפקדה
משך הזמן מההחלטה על 

הפקדה ועד לתאריך פרסום 
ההפקדה בפועל

הכרעה בתוכנית
משך הזמן מתאריך סיום 
ההפקדה ועד ההכרעה 
בתוכנית )תאריך הדיון 
האחרון בהתנגדויות 

שהתקבלה בו ההכרעה 
בתוכנית או תאריך אישור 
התוכנית, המאוחר ביניהם(

2.7

2.9

7.9

8.1

2.1

3.1

3.4

4.2

3.3
5.0

החלטות ונוכחות חברים

משך הזמן להכרעה בתוכנית

משך הזמן לאישור תוכנית

366
תוכניות
הוכרעו

20.7
 חודשים

משך הזמן 
הכולל 

הממוצע 
לאישור 
תוכנית  

מחוז ירושלים

 ארצי             

תוכניות בהליך )תוכניות שהטיפול בהן טרם הסתיים(
]מספר תוכניות[

בקליטה
תוכניות שנמסרו 

לוועדה המחוזית אך 
טרם הושלמה בהן 
בדיקת תנאי הסף

בבדיקה תכנונית
תוכניות שעמדו בתנאי 

הסף אבל לא הגיעו 
עדיין להחלטה על 

הפקדה

במילוי תנאים 
להפקדה

תוכניות שהוחלט 
להפקידן אבל עדיין 
לא היה  פרסום של 
ההפקדה )ההפקדה 

בפועל לא החלה(

בהפקדה
תוכניות 
במהלך 

ההפקדה 
בפועל

 ממתינות
להכרעה 
בתוכנית
תוכניות 

שהפקדתן 
הסתיימה 

 והן
 ממתינות 

 לדיון
 באישור

 בהליך
אישור

תוכניות 
שאישרה 

הוועדה אך 
טרם הופק 
להן נוסח 
הפרסום 
ברשומות

194 230 97 25279 64

האחרון  לסטטוס  בהתאם  מופיעות  התוכניות 
אליו הגיעו בעת הדיווח.

  מחוז ירושלים - לוחות זמנים                                                             

מועד פרסום החלטות
 על פי החוק יש לפרסם את החלטות מוסד התכנון בתוך שלושה ימים מיום הדיון.  

 89.1% מהתוכניות הוכרעו תוך 
18 חודשים או פחות )326 תוכניות(

 הזמן הממוצע להכרעה בתוכנית היה
12.6 חודשים 

23% מקובצי החלטות 
 המליאה פורסמו באיחור 

של מעל 7 ימים )5 קבצים(

50% מקובצי החלטות 
המליאה פורסמו במועד 

)11 קבצים(

27% מקובצי החלטות 
המליאה פורסמו באיחור 
מתפרסמות של עד 7 ימים )6 קבצים( הוועדה  החלטות 

קובצי  ומספר  החלטות   בקובץ 
הדיונים. ימי  כמספר  ההחלטות 

נוכחות של 80% ומעלה
מהדיונים במהלך השנה

נוכחות של 60%-79%
מהדיונים במהלך השנה

נוכחות של 40%-59%
מהדיונים במהלך השנה

נוכחות מתחת ל-40%
מהדיונים במהלך השנה

 עיריית
ירושלים

מתכנן.ת 
המחוז

מועצה 
מקומית 
מבשרת

 עיריית
 בית

שמש

מועצה אזורית 
מטה יהודה

מועצה מקומית 
קריית יערים 

נציג הגופים 
שעניינם שמירה על 

איכות הסביבה

נציגי
ממשלה

תחבורה

ביטחון

משפטים

בינוי ושיכון

יו"ר

הגנת 
הסביבה

בריאות

רשות מקרקעי ישראל

תיירות

חקלאות

 נציגי 
 שלטון מקומי 

 ונציגים 
נוספים

 נציג מתוך 
פנקס 

המהנדסים 
והאדריכלים*

או  חבר  של  לנוכחות  הכוונה  חברים"  ב"נוכחות 
ממלא מקומו ביום הדיון.

המהנדסים  פנקס  מתוך  נציג  מונה  *טרם 
והאדריכלים.

הקבועים  הזמן  במשכי  העמידה  את  לחשב  כדי 
שהוועדה  התוכניות  כל  בחשבון  נלקחו  בחוק 
וגם  נדחו(  או  )אושרו  ב-2021  בהן  הכריעה 
אחרות.  מסיבות  השנה  במשך  שנסגרו  תוכניות 
כוללניות/  תוכניות   )1( לתחשיב  נכנסו  לא 
שהופקדו  תוכניות   )2( כוללות  מתאר  תוכניות 
בפועל או שהגיעו לשלבי קידום שלאחר הפקדה 
 )3( לחוק,  התיקון  של  לתוקף  הכניסה  לפני 

תוכניות שהתקבלו לפני 1.1.2011. 
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 מחוז דרום - תפוקות                                                                              מחוז דרום 
 

2 תוכניות מתאר כוללות ליישובים אושרו - באילת ובוואדי אל נעם

18,305 יחידות דיור אושרו

 230
התפלגות ייעודי הקרקע העיקריים בתוכניות )מפורטות( שאושרו:תוכניות אושרו

תוכניות שאושרו

תוכניות - היקפים

 981
תוכניות 

אושרו, קודמו
וטופלו  

סיום 
טיפול 
לאחר 
פרסום 
הפקדה

1%
אישור

68%

2

סיום 
טיפול לפני 

פרסום 
הפקדה

230

סיום 
טיפול 
בשלב 
קליטה

2%

6

 סיום טיפול
בשלב 
 תנאי 

סף

338 תוכניות שהטיפול בהן הסתיים 
643 תוכניות בהליך )תוכניות שהטיפול בהן טרם הסתיים(

75,387 יחידות דיור בתוכניות בהליך )תוכניות שהטיפול בהן טרם הסתיים(

תוכניות שהטיפול בהן הסתיים
]מספר תוכניות ואחוזים[ 40

רשויות מקומיות

259
יישובים

 1,358,000
אוכלוסייה

 96
צפיפות )נפש/קמ"ר(

31
מרחבי תכנון

14,185
שטח )קמ"ר(

הגרף מציג את סך השטחים בממוצע של ייעודי הקרקע העיקריים )תכסית בדונם, קרי כיסוי הקרקע( ושיעורם מסך 
יודגש שהיקפי שטחים אלו  ייעודי קרקע.  השטחים שאושרו בתוכניות מפורטות, בחלוקה לקבוצות מוכללות של 
אינם שטחי הבנייה המאושרים )זכויות הבנייה( בכל ייעוד, כי אם התכסית בלבד. יצוין כי בחלק מהייעודים מתאפשר 

"עירוב שימושים".

 29,459 דונם שטחים פתוחים 34.5%

16,574 דונם תשתיות 19.4%

13,266 דונם דרכים ותחבורה 15.5%

 9,645 דונם מגורים 11.3%

7,545 דונם עירוני משולב 8.8%

2,728 דונם מסחר תעסוקה ותעשייה 3.2%

17%

59

12%

41
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בהליך אישור
משך הזמן מתאריך 

ההכרעה בתוכנית ועד 
תאריך הפקת הנוסח 

לפרסום אישור התוכנית 
ברשומות

  מחוז דרום -  דיונים, החלטות ונוכחות חברים                                                                      

ימי דיון התקיימו בוועדות משנה,  ו-54  ימי דיון התקיימו במליאת הוועדה המחוזית,   31
בהן היקפי פעילות גבוהים )ועדת המשנה להתנגדויות  ועדת משנה נפתית וועדת משנה 

סטטוטורית(.

852 החלטות התקבלו בוועדות אלה.  

נוכחות חברים במליאה

משך הזמן הכולל הממוצע לאישור תוכנית מחושב מתאריך קבלתה במחוז ועד לפרסום 
או  כוללניות  תוכניות  כולל  לא  החישוב  להפקדה.  הזמן  משך  כולל  ברשומות,  אישורה 

תוכניות מתאר כלל יישוביות.

משכי זמן ממוצעים לשלבים נבחרים בתוכניות שאושרו ]בחודשים[

על פי הוראות חוק התכנון והבנייה )תיקון 101(, על הוועדה המחוזית להחליט בתוכנית 
שבסמכותה בתוך 18 חודשים ממועד הגשתה )עמידת התוכנית בתנאי סף(. 

הגרף מציג משכי זמן ממוצעים בתוכניות שהופק 
את  מציג  אינו  הגרף  לאישור.  פרסום  נוסח  להן 
)חודשיים(  בחוק  קבוע  שמשכו  ההפקדה  שלב 
ואת השלב שבין הפקת נוסח פרסום לבין פרסום 

בפועל ברשומות. 

בקליטה
 משך הזמן מתאריך קבלת 
התוכנית ועד יום עמידתה 

בתנאי סף

בבדיקה תכנונית
משך הזמן מהעמידה 
בתנאי סף ועד תאריך 
ההחלטה על הפקדה

במילוי תנאים להפקדה
משך הזמן מההחלטה על 

הפקדה ועד לתאריך פרסום 
ההפקדה בפועל

הכרעה בתוכנית
משך הזמן מתאריך סיום 
ההפקדה ועד ההכרעה 
בתוכנית )תאריך הדיון 
האחרון בהתנגדויות 

שהתקבלה בו ההכרעה 
בתוכנית או תאריך אישור 
התוכנית, המאוחר ביניהם(

2.5

2.9

8.5

8.1

2.7

3.1

3.6

4.2

החלטות ונוכחות חברים

משך הזמן להכרעה בתוכנית

משך הזמן לאישור תוכנית

282
תוכניות
הוכרעו

31.7
 חודשים

משך הזמן 
הכולל 

הממוצע 
לאישור 
תוכנית  

מחוז דרום

 ארצי             

תוכניות בהליך )תוכניות שהטיפול בהן טרם הסתיים(
]מספר תוכניות[

בקליטה
תוכניות שנמסרו 

לוועדה המחוזית אך 
טרם הושלמה בהן 
בדיקת תנאי הסף

בבדיקה תכנונית
תוכניות שעמדו בתנאי 

הסף אבל לא הגיעו 
עדיין להחלטה על 

הפקדה

במילוי תנאים 
להפקדה

תוכניות שהוחלט 
להפקידן אבל עדיין 
לא היה  פרסום של 
ההפקדה )ההפקדה 

בפועל לא החלה(

בהפקדה
תוכניות 
במהלך 

ההפקדה 
בפועל

 ממתינות
להכרעה 
בתוכנית
תוכניות 

שהפקדתן 
הסתיימה 

 והן
 ממתינות 

 לדיון
 באישור

 בהליך
אישור

תוכניות 
שאישרה 

הוועדה אך 
טרם הופק 
להן נוסח 
הפרסום 
ברשומות

86 277 37 39171 33

האחרון  לסטטוס  בהתאם  מופיעות  התוכניות 
אליו הגיעו בעת הדיווח.

  מחוז דרום - לוחות זמנים                                                                     

מועד פרסום החלטות
 על פי החוק יש לפרסם את החלטות מוסד התכנון בתוך שלושה ימים מיום הדיון.  

43% מהתוכניות הוכרעו תוך 18 חודשים 
או פחות )122 תוכניות(

 הזמן הממוצע להכרעה בתוכנית היה
25.4 חודשים 

תחבורה

תיירות

ביטחון

רשות מקרקעי ישראל

חקלאות

משפטים

בינוי ושיכון

יו"ר

הגנת 
הסביבה

בריאות

נציגי
ממשלה

94% מקובצי החלטות 
המליאה פורסמו במועד 

)29 קבצים(

3% מקובצי החלטות 
המליאה פורסמו באיחור 

של עד 7 ימים )קובץ אחד(

3% מקובצי החלטות 
המליאה פורסמו באיחור 

של מעל 7 ימים )קובץ אחד(

 נציגי 
 שלטון מקומי 

 ונציגים 
נוספים

מועצה 
אזורית יואב

מועצה אזורית לכיש

מועצה 
מקומית עומר

עיריית באר שבע

עיריית 
נציג מתוך פנקס אופקים

המהנדסים והאדריכלים*

נציג הגופים שעניינם 
שמירה על איכות 

הסביבה

5.0
11.5

מתפרסמות  הוועדה  החלטות 
קובצי  ומספר  החלטות   בקובץ 
הדיונים. ימי  כמספר  ההחלטות 

נוכחות של 80% ומעלה
מהדיונים במהלך השנה

נוכחות של 60%-79%
מהדיונים במהלך השנה

נוכחות של 40%-59%
מהדיונים במהלך השנה

נוכחות מתחת ל-40%
מהדיונים במהלך השנה

מתכנן.ת 
המחוז

או  חבר  של  לנוכחות  הכוונה  חברים"  ב"נוכחות 
ממלא מקומו ביום הדיון.

המהנדסים  פנקס  מתוך  נציג  מונה  טרם   *
והאדריכלים.

הקבועים  הזמן  במשכי  העמידה  את  לחשב  כדי 
שהוועדה  התוכניות  כל  בחשבון  נלקחו  בחוק 
וגם  נדחו(  או  )אושרו  ב-2021  בהן  הכריעה 
אחרות.  מסיבות  השנה  במשך  שנסגרו  תוכניות 
כוללניות/  תוכניות   )1( לתחשיב  נכנסו  לא 
שהופקדו  תוכניות   )2( כוללות  מתאר  תוכניות 
בפועל או שהגיעו לשלבי קידום שלאחר הפקדה 
 )3( לחוק,  התיקון  של  לתוקף  הכניסה  לפני 

תוכניות שהתקבלו לפני 1.1.2011. 
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 Activity Highlights
The year of 2021 was marked with a varied and substantial activity of the Israel Planning 

Administration (IPA), utilizing a vast array of tools and means in several major fields of activity 

described in this annual: Housing, urbanism and urban regeneration, infrastructure and 

transportation, open spaces and regulation.

AMONG THE STEPS AND ACTIVITIES THAT WERE PROMOTED 
SEVERAL CAN BE MENTIONED:

The quality of Planning 

This year, the Planning Administration promoted a series of steps in the fields of housing, 

urban regeneration and urbanism, aiming to address the housing needs of the population and 

ensuring the quality of life of city residents from a long-term perspective and for the future 

generations:

.   "View": A tool for presenting the quality of planning - designed to ensure the assimilation 

of desirable principles and significant issues according to which the proposed plan will be 

examined, while improving transparency and certainty for developers and planners.

.   Promoting a change of the density of housing in the framework of National Master 
Plan 35, which will lead to the reorganization of the urban space, creating an active urban 

space, while basing itself on the principles of a compact city. This will lead to an urban space 

that contains a variety of opportunities for education, employment, commerce, housing and 

leisure – all highly accessible to public transportation.

.   In addition, a process of promoting urban regeneration policy documents has started. 

The protection of open spaces

This year, 19 sites were declared as new nature reserves and national parks, encompassing 

approximately 181,600 dunams, and including a wide variety of habitats that cover areas from 

the north of the country to the south.

The Metro project

This year, two plans of metro lines were submitted to the government for approval: line M1 

south (National Infrastructure Plan 101A) and line M3 (National Infrastructure Plan 103).Galilee landscape view from mount Arbel, © 2022 Adobe
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.   The majority of plans were processed in the District Planning Committees. The district 
committees handled 5,560 plans. 1,141 plans reached approval. 

Duration of Plan Approval 

As previously stated, most plans were dealt with at the District level. 

.   Amendment 101 to the Israeli Planning Law (August, 2014) requires the District planning 
committee to reach a decision regarding a plan within 18 months of its formal submittal. 
The average time to reach a decision by the District committee was 15.7 months (1.3 
years). This time requirement was met by 74% of all plans which reached planning 
committee's decision in 2021.

.   The average over-all time required for plan approval by the District committee was 
24.6 months (2 years). In general, the statistics indicate a consistent improvement in the 
approval time over the last years, despite the challenges of the recent year.  

Appeals

Appeals from planning decisions are processed by several specialized subcommittees of the 
National Planning Board. Most appeals submitted concern the decisions of the district planning 
committees. 

.   In 2021, 84 new appeals were submitted regarding 70 plans. 

.   71% of the appeals were discussed within 3 months from their submittal.   

.   In approximately 38% of appeals the time between formal acceptance of the appeal and the 
final ruling was 4 months.

.   Cases in which the claims of the appeal were principally rejected by the committee 
constituted 90% of the committee's rulings. 

Renewable energy

Leading statutory processes aimed at increasing energy production by means of renewable 
energies, and transforming the electric system in Israel to a greener and cleaner system. This 
year, the National Planning Board submitted to the government for approval a National Master 
Plan for the infrastructure of the energy economy (NMP 41 that will be incorporated in NMP 1). In 
addition, amendment no. 10 to NMP 1 was approved, which is an update of the National Master 
Plan for Photovoltaic facilities, and is a milestone in the advancement of electricity production 
by means of renewable energy. 26 plans for ground PV were approved this year.  

FOLLOWING ARE 2021 ACTIVITY HIGHLIGHTS AND DATA OF 
THE VARIOUS PLANNING INSTITUTIONS WITHIN THE IPA:  
.   In 2021, IPA institutions (both state-wide and district) processed approximately 5,800 

plans. 20% of all plans reached approval..   This year, 108,100 new dwelling units were approved, of which 104,122 were approved 
by District Planning Committees and the Committee for Preferred Housing Areas (VATMAL), 
and 3,978* dwelling units were approved by Local committees, a process that became 
possible thanks to local master plans, that were approved by the District committees in prior 
years. Out of the total amount of housing units 31,800 were within regeneration plans, and 
above third of the units, about 33,800, were approved in Arab, Druze, Circassians or plans 
that were designated for these societies in mixed cities. 

.   The IPA handled 105 comprehensive master plans; among them 9 plans were approved 
and 67 reached the statutory stage in the District committees. Out of all plans handled, 19 
are comprehensive master plans for regional councils. .   The National Planning Board deliberated 98 national and regional master plans; 14 
national master plans were submitted to the government for approval and 5 regional 
master plans were approved. The most predominant themes of the plans discussed were 
regional development, transportation infrastructure and energy and water infrastructure. 
The Committee for Protection of Agricultural Land and open Spaces (VALKACHSHAP) and 
the Committee for Preservation of Coastal Environment (VALCHOF), the two agencies 
operating along the Council, made determinations in more than 90 plans, which were 
referred to them for action. .   The National Infrastructure Committee (VATAL) submitted 14 plans to the government 
for approval: Among them 4 plans issuing roads and railways, 3 plans issuing renewable 
energy and 2 plans dealing with mass-transit. In addition, 15 building permits and 30 
certificates of authorization were signed and 63 detailed design plans were approved. .   The VATMAL (Committee for Preferred Housing Areas) processed 40 plans (declarations, in 
process and approved). 6 plans were approved including 21,678 dwelling units. Side by 
side with residential land use, large areas for transportation were approved in VATMAL plans. 

* The data regarding dwelling units under local authority originate from the local committees.
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