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 "ףתש   י' בסיון
2/6/2020 

 3056-20-0001מספר בקשה: 

 בודלכ

 

 ,אדוני הנכבד
 

 אגף ועדות מקומיות –נתונים גולמיים  –" 0001-20-3056" מספר  ת חופש מידעבבקש החלטההנדון: 

 

פרסום נתוני המקור לדוחות המפורטים מטה, בפורמט אקסל, להלן ל, 13/1/2020ר שבחנו את בקשתך מיום לאח

  התייחסותינו:

 ובחנו את עמדות צדדי ג' שהתקבלו. ה לצדדי ג' רבים יפניבמסגרת הטיפול בבקשתך, ערכנו 

 כמפורט להלן: ,באתר מינהל התכנוןאותם ולפרסם מטה וכן  למסור לך את הקבצים המפורטיםהחלטנו  לאחר בחינתם,

 

 

 

 

 

 

 :שהוחלט על מסירתםלהלן רשימת הקבצים 

 מת הקבצים המפורטת מטה(יקבצי האקסל לפרסום )ע"פ רש הסעיף בבקשת חופש המידע

 .ג 31 לסעיף בהתאם לשר שנתי דוח .1

 2016-2018 שנים  – והבניה התכנון לחוק

 להלן סעיף א'  –תכניות בסמכות מקומית 

 להלן סעיף ב' –ישיבות הוועדה המקומית ורשות הרישוי 

 להלן סעיף  ג'  -היתרים

 הלן סעיף ד'ל  -נתוני רישוי וביצוע 

 להלן סעיף ה'  –תשתיות מידע בוועדה 

 להלן סעיף ז'  –בקרת אתרי האינטרנט של הוועדות המקומיות 

 להלן סעיף ח' –בקרת מסמכים באתרי הוועדות 

 להלן סעיף ג'  –היתרים  2016-2018 שנים  – וביצוע רישוי דוח .2

 להלן סעיף ד'  –נתוני רישוי וביצוע 

  – במגורים חורג לשימוש היתרים דיווחי .3

 2016-2018 שנים 

 להלן סעיף ו' –שימושים חורגים 

 

 - דירות לפיצולי היתרים דיווחי .4

 2017-2018 שנים 

 להלן סעיף ד'  –נתוני רישוי וביצוע 
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 תכניות בסמכות מקומית .א

 לע שדווחו כפי, 2018 - 2016 בשנים ובנייה לתכנון המקומיות הוועדות ידי על שקודמו מקומית בסמכות תכניות -

  .האוצר לשר שנתיים בדיווחים המקומיות הוועדות ידי

 המידע כולל את שמות התכניות, מספרן במבא"ת ותאריכים סטטוטוריים רלוונטיים.  -

 ישיבות הוועדה המקומית ורשות הרישוי .ב

וחו על ידי הוועדות המקומיות כפי שדו 2016-2018בשנים  מליאה, ועדת משנה ורשות רישוי שנערכו ישיבות -

 בדיווחים שנתיים לשר האוצר. 

 חברי נוכחות(, ופרוטוקול החלטות מסמך, יום סדר) הוועדה לחברי הישיבות מסמכי הפצת המידע כולל את מועדי -

 .בוועדה המייעצת הדעה בעלי הנציגים נוכחות וסטטוס הוועדה

 היתרים .ג

 המקומיות ותהוועד ידי על שדווחו כפי, 2016-2018 בשנים ובנייה לתכנון המקומיות בוועדות שהופקו היתרים -

  .האוצר לשר עיתיים בדיווחים

מועד ההחלטה בהיתר, המידע כולל את מספר ההיתר במערכת ניהול הוועדה, מספר ההיתר במערכת רישוי זמין,  -

האם ההיתר כולל הקלות/ שימוש חורג והאם ההיתר מועד הפקת ההיתר, סך יחידות הדיור החדשות בהיתר וכן 

  במסלול רישוי מקוצר.

 , הוועדות נתבקשו לדווח על "מועד קליטת הבקשה במערכת ניהול2016-2018בפורמט הדיווח עבור השנים  -

 הוועדה". התברר כי חלקן דיווחו על מועד הגשת הבקשה לפני בדיקת תנאים מוקדמים ואחרות דיווחו על מועד

קליטת הבקשה לאחר עמידתה בתנאים. יצויין כי בין שני המועדים עשוי להתקיים פער זמנים משמעותי. בשל כך 

תוקן הפורמט.  2019ההיתר, החל מהמחצית השנייה של משך שלבי ועל מנת לייצר מדידת לוחות זמנים נכונה של 

דע המאפשר למדוד את משך זמני ההיתר לא מצוי ברשותינו מי 2016-2018עבור השנים    , הואיל ולאור זאת 

 באופן אחיד ומהימן, הוחלט שלא לכלול במענה את "מועד קליטת הבקשה במערכת ניהול הוועדה".

: "המידע אינו מצוי 1998 –( לחוק חופש המידע, התשנ"ח 3)8לפיכך, לנושא זה בקשתכם נדחית בהתאם לסעיף 

 ברשותה".

 רישוי וביצוענתוני  .ד

ווחו על ידי הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה בדיווחים עיתיים לשר , כפי שד2016-2018צוע לשנים נתוני רישוי ובי -

 האוצר. 

ויחידות הדיור  4/ תחילת עבודות, סך תעודות גמר/טפסי  2המידע כולל את סך הבקשות להיתר בוועדות, סך טפסי  -

 הכלולות בהן וכן סך הבקשות וההיתרים מתוקף חוק פיצול דירות. 
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 תשתיות מידע בוועדה .ה

בדיווחים  פרטים אודות תשתיות המידע בוועדה המקומית, כפי שדווחו על ידי הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה -

 .2016-2018השנתיים לשר האוצר לשנים 

(, תצ"א, GISהמידע כולל פירוט של תכולת אתר האינטרנט של הוועדה, ובכלל זה קיום מערכת מידע גאוגרפי ) -

 הנחיות מרחביות, הודעות על פי חוק התכנון והבנייה ופרסומי ישיבות. 

 שימושים חורגים  .ו

חו על ידי הוועדות המקומיות אשר דוו 2016-2018נתוני היתרים לשימוש חורג ביחידות דיור למגורים לשנים  -

 והבנייה. התכנון לחוק א151 סעיף להוראות במחוזות ת"א, המרכז וחיפה בהתאם

המידע כולל את סך ההיתרים שהיו בתוקף נכון לתאריכי הדיווח, סך היתרים שפקעו או חודשו במהלך התקופה  -

 המדווחת, ודיווחי הוועדה לגבי פעילות אכיפה שנקטה ליישום הסעיף בחוק. 

 בקרת אתרי האינטרנט של הוועדות המקומיות .ז

על ידי אגף בקרת ועדות באתרי האינטרנט של  הקובץ מכיל תוצאות מפורטות של שלוש בקרות שנתיות שבוצעו  -

וסף אודות המתודולוגיה ואופן החישוב ניתן למצוא בדוחות נ. פירוט 2016-2018הוועדות המקומיות בשנים 

 השנתיים שפורסמו באתר.

בוסס על דיווחי הוועדות המקומיות, זה אינו מאקסל קובץ  –יודגש כי בשונה משאר הנתונים שמצורפים למענה 

 אלא מקורו בבקרה יזומה שבוצעה על ידי מינהל התכנון.

 מסמכים באתרי הוועדות המקומיות )בקרה ישנה(בקרת  .ח

 2016-2018 במהלך.  שלה האינטרנט באתר שונים מסמכים סדיר באופן לפרסם נדרשת ובנייה לתכנון מקומית ועדה

 המקומיות הוועדות של האינטרנט באתרי שהתפרסמו המסמכים את הדרגתי באופן מקומיות ועדות בקרת אגף בדק

 ביצוע הבקרה.שנת הממצאים רלבנטיים לקרה. יודגש כי מדובר בבקרה ישנה. . הקובץ מכיל את ממצאי הבבישראל

מיות אלא בוסס על דיווחי הוועדות המקוזה אינו מאקסל קובץ  –הנתונים שמצורפים למענה מרוב יודגש כי בשונה 

 מקורו בבקרה יזומה שבוצעה על ידי מינהל התכנון.

 להלן הקבצים אשר הוחלט שלא לפרסמם:

ה על הוועד מטעם לשכת התכנון המחוזית דיווחיהם של נציגי השר העצמאיים ונציגי השר - דיווחי הנציגים בוועדות

 בקרת ועדות מקומיות שנכחו בדיוני הוועדות.אגף  , בצרוף דיווחי נציגיהמקומית שהוגשו לאגף בקרת ועדות מקומיות

ולא יגיעו לידי הוועדה המקומית. בפרסום  פרטנית לא יפורסמו לנציגים המדווחים הובהר כי הדוחות שיוגשו על ידם 

, לכן הוחלט לא למסור מידע זה בכדי לאפשר בעתיד פגיעה בעבודתם של הנציגים בוועדותטמון חשש ממשי ל הדיווחים

 להעביר את דיווחיהם ללא מורא.להם 
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 )להלן: "החוק"(:  1998 –בהתאם לסעיפים הבאים בחוק חופש המידע התשנ"ח לפיכך, לנושא זה בקשתכם נדחית 

(: מידע שהגיע לידי רשות ציבורית, שאי גילויו היה תנאי למסירתו, או שגילויו עלול לפגוע בהמשך 7)ב()9סעיף  .1

 קבלת המידע".

מידע אשר גילויו עלול לשבש את התיפקוד התקין של הרשות הציבורית או את יכולתה לבצע את (: "1)ב()9סעיף  .2

 תפקידיה".

 

 פרסום הקבצים והעלאה לאתר

מצורפים למכתב זה. בכל קובץ הוספנו לשונית "הסבר" המבארת את הנתונים  אשר הוחלט לפרסמםכל הקבצים 

 המפורסמים.

 

ת", כמו כן נציין כי בכוונתנו להעלות את כל המידע בימים הקרובים לאתר מינהל התכנון, לאזור "נתוני ועדות מקומיו

 בו התפרסמו עד כה הדוחות הנ"ל. 

 

 

 בכבוד רב,                                                                                              

 

               
 רמה קדמי חיים                                                                                          

 הממונה על העמדת המידע לציבור                                                                             

 מינהל התכנון                                                                                              

 

 העתק:

 ת בכירה למנכ"לית, מינהל התכנוןיועצ -גב' ליאור מסינג 

 , מינהל התכנוןסגנית מנכ"לית מינהל התכנון )רגולציה( –גב' רות שורץ חנוך 

  מנהלת אגף בכיר ועדות מקומיות, מינהל התכנון –אדר' אורית לנדסברג 

 מנהלת אגף בקרת ועדות מקומיות, מינהל התכנון –אדר' ורדית איזק 

 מר מיכאל לובלינג, מנהל תחום בכיר בקרת ועדות מקומיות, מינהל התכנון

 עו"ד ליטל הילמן, הלשכה המשפטית, מינהל התכנון


