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הרישוי רפורמת בתוך

לצמיחה מקיפאון הנדל״ן: צנף

 - טובה הכוונה
כושל הביצוצ

 ליי^גל במטרה לדרך יצאה המקוון הרישוי רפורמת
 הלידה חבלי בפועל, בירוקרטיים. תהליכים ולזרז

 בקרב רב ולבלבול לכעס וגורמים ומייגעים ארוכים
גל נעם I והאדריכלים היזמים

זמין) המקוון(רישוי הרישוי פורמת
 ולהגביר לדייק כדי היתר בין נוצרה

למ במטרה התהליך, על הבקרה את

 שבין בהתאמה בעיקר תקלות, נוע

 תהליך את להכניס כדי וגם לתכנון, הביצוע

מוב מסגרת לתוך לקרקע, עלייה עד הרישוי,

ולו״ז. עבודה של נית

 של הבעלים מרש, רם האדריכל לדברי

 מקטינה "הרפורמה אדריכלים, מרש משרד

 הרגולטור של הסובייקטיבי הדעת שיקול את

 במידה - שבו וקטורי, ליניארי תהליך וקובעת

 מה בדיוק יודע הוא - נכון מתנהל שהמתכנן

 כך, שיהיה כדי אחידה. בצורה ומתי, לו מצפה

 כמה עם מפורטת, תוכנית פי על לעבוד עליו

 שינויים מינימום ועם והקלות, חריגות שפחות

התהליך. כדי תוך תכנוניים

 כמו עובד היה ואם אידיאלי, נשמע "הכל

 ושקט סדר להכניס אמור התהליך אז שצריך

 הר־ השלב את להפוך כמובן ובכך למערכת,

 לכזה ולא ונינוח מסייע תומך, לשלב גולטורי

 שלעתים עד ועצבנות, יציבות חוסר שמייצר

 מנכס להיפטר מעדיפים שיזמים לכך מביא

 את מאד מייקרים לחילופין, או מחיר בכל

סחבת". בגלל העלות

הווע שברוב ומציין דבריו את מסייג מרש
ובת למידה בשלב עדיין המערכת מצויה דות

 עדיין שקשה כך בקרה, מכוני ללא ניסיון קופת

 כוח חסר עדיין ברובן, יעילותה. את להעריך

 מזהה אני הזה "בשלב בפרט. ומיומן בכלל אדם

 למסרבלת המערכת את שהופכים גורמים כמה

 לשוק מסייעת לא בטח היא ובכך ולמעכבת,

הד לרוח מוחלט בניגוד קיימת, עדיין הנדל״ן:

 ותושייה, סובייקטיביות של רבה מידה ברים,

 של לסוג התהליך את שהופכת השלילי, במובן

רבה". וודאות חוסר עם פונג פינג
 קבלת לאחר רבות, דרישות מציבה "הוועדה

 אישור כמו אותן, למדוד שקשה מידע, תיק

 כשתיק יותר חמורה "הבעיה וכדומה. חזיתות
 מידע של העתק בעצם ומכיל מאד דל המידע

 לכל הנגיש התכנוני במידע שקיים תכנוני

 ולא ותקנונים), תשריטים של (העתקה אחד

לזה". מעבר

המע עם העבודה על שמקשה נוספת בעיה

מה פעולה, כל של ההפיכה היא החדשה רכת

 "כדי היתר. לטעונת קיים, במבנה ביותר קטנה

 חלק להפוך מסחרי, במרכז חנויות שתי לאחד

 להוסיף או למרפאה, ממשרדים במקור שיועד

 לרבות התהליך, כל נדרש - חירום מדרגות גרם

 חלקים כולל המבנה, לכל הוועדה התייחסות

 פשוטה פעולה הפיכת ובכך רלוונטיים, שאינם

 מורכבת לפעולה - מבנה של מחיים שנגזרת

 של לטרפוד לעתים גורם זה נושא ומתישה.

במב חוקיות לא לפעולות אף ואולי עסקות,

מרש. מסביר נה",
 כוח היעדר בעיית קיימת עדיין "לבסוף,

שת גבית רוח ובעיקר בוועדות, מיומן אדם
 ולא מינימלי ללו״ז לשאוף מהוועדות דרוש

 הזמן מרכיב של הבנה תוך בתגובות, מקסימלי

 כל הופכים האלו הגורמים שלושת בפרויקט.

 עד למורכבת. החדשה במערכת פשוטה פעולה

 נמשיך ישתפרו, לא האלו הנושאים ששלושת

הוורודים". לתיקים להתגעגע

 אחיעזרא נסים דוניץ אחים חברת מנכ״ל

 הנוהל לפי לפעול מנסות "הרשויות כי מסביר

 את מכירות לא שהן מתברר בפועל אך החדש,

 גורם והדבר התוכנה, עם העבודה ואת הנוהל

 להוציא מצליחים לא אנחנו קשים. לעיכובים

מסודר". זמנים לוח לפי היתרים

 שעובדי לכך להביא יש אחיעזרא, לטענת

הרי־ של במערכת יותר מיומנים יהיו הרשויות

 10מ- למעלה "לפני

 בקשה הגשתי חודשים
 מגדל עבור להיתר

 שאנו הפרויקטים באחד

 איני היום ועד מקימים,

 ומה עומד זה היכן יודע
הדרישות"

 שקיפות הבנייה לחברות ויאפשרו הממוכן, שוי

 מה בתוכנה לראות יכול לא אני "היום בתהליך.

 משתפים לא האדריכלים שלי. ההיתר עם קורה

 איני נמצאים. לא כמעט והפקידים פעולה

 לאיזה בתוכנה לעקוב אפשרות לקבל מצליח

 שעלינו הדרישות ומה הגיע ההיתר תיק שלב

להשלים".

 החברה. מניסיון דוגמה נותן אף אחיעזרא
 בקשה הגשתי חודשים 10מ- למעלה "לפני

 שאנו הפרויקטים באחד מגדל עבור להיתר

 עומד זה היכן יודע איני היום ועד מקימים,

 אנחנו אם גם קיימת הבעיה הדרישות. ומה
 תיק - תכנון להתחלת בסיסי דבר על מסתכלים

 אורכת מידע תיק לקבלת החומר קליטת מידע.

 אורכת היתר הוצאת היום חודשים. שלושה

 התחלות אין מכך וכתוצאה משנה, למעלה

 חושב אני וקטן. הולך הדירות והיצע בנייה

 ומתבקש, מצוין מהלך הוא המקוון שהרישוי

לא הוא המציאות שבמבחן היא הבעיה אבל

 יעבוד, שזה ברגע שלו. בהבטחה עומד ממש

 כל עבור ויזרז הליכים יקצר שזה ספק לי אין

לשוק". הדירות אספקת את הצדדים

 חרוץ "כישלון
נסבלת" בלתי ועבודה
 מהאגף יעקב, בן חמוטל המהנדסת לדברי

 שנתיים "כמעט הארץ, בוני בהתאחדות הטכני
 לאוויר, עלתה זמין׳ ׳רישוי שמערכת לאחר

 המערכת עם לעבוד מאוד מתקשות הרשויות

 רבים, במקרים דרכה. התוכניות את ולבדוק

 גרמו־ במקביל להגיש הבקשה עורך מתבקש

 בפורמט מודפסת בנייה להיתר (בקשה שקה

 שהוגשה. בבקשה רבים שינויים ולבצע הישן)

 נעוצות המערכת לכישלון העיקריות הסיבות

 הלקוי במידע כיום שתלוי הזמין, הרישוי בהליך

 להיתר במידע הבקשה, לעורך שנמסר והחלקי

המרחביות. ובהנחיות
ובנייה, לתכנון בוועדה לדיון להגיע "כדי
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 לשם רבים סף תנאי במערכת למלא צורך יש
 בתנאי לעמוד כדי במערכת. בקשה קבלת

 מספקת. פירוט ברמת בתכנון צורך יש הסף
 ללא כזו פירוט לרמת להגיע ניתן תמיד לא

 הבקשה. את המאשרת הוועדה התייחסות
 הוועדה הנוכחי, בהליך והיפוכו. דבר כלומר,
 היא שבו במעמד לראשונה התכנית את רואה

 הליך כאן חסר למעשה, לאשרה. מתבקשת
 הגורמים מול רולינג) (פרה מוקדם דיון של

 להפוך למתכננים לאפשר שמטרתו המאשרים,
 לתוכניות שלהם הראשוניות התוכניות את

בנייה". היתר למתן המתאימות
 יכול המקדים הדיון שהליך ייתכן לטענתה,

מר הנחיות יש כאשר רבים, במקרים להיחסך
 לראות שניתן כפי ומדויקות, מפורטות חביות

 לכך, "בנוסף בארץ. ערים של מצומצם במספר
התו ובודקי בכלל, הרשויות כי רושם כעת יש

 המערכת. עם לעבוד יודעים אינם בפרט, כניות
הוטמע לא אותה שמלווה וההליך המערכת

 מהנדסי אצל לא המקומיות, ברשויות כיאות
 בודקי אחרון עד הדרך כל לאורך וכך הוועדות

 לאשר הבודקים של חשש גם קיים התוכניות.
הב טרם אותה ראו לא שהם מכיוון תוכנית,

לאשרה". קשה
 לבחינת הוועדה של דו״ח פורסם בפברואר

 האוצר, שר ידי על שמונתה הרישוי, הליך
העי ההמלצות ברנד. שירה עו״ד של ברשותה

 תוצאה מדדי קביעת הן הדו״ח של קריות
 תמריצים ומתן לוועדות שניתן בלו״ז לעמידה
מעודכ הנחיות הוצאת מצטיינות, לרשויות

 ישיבות ועריכת מרחביות, הנחיות בנושא נות
 שמוגשות תוכניות על רולינג) (פרה מקדימות

 הדו״ח המלצות יישום כי מאמינים "אנו להיתר.
 יעודה את למלא זמין רישוי מערכת את יביא

 בן אומרת הרישוי", הליך את וליעל ולקצר
והיזמים. הקבלנים את שמייצגת יעקב,

 הדין עורכי משרד בעלת בירן, ענת עו״ד
המקרקעין בתחומי המתמחה בירן, ענת

 נראה זה "בשלב כי מספרת והבנייה והתכנון
 וגורם חרוץ כישלון הוא המקוון שהרישוי

 בכללו. ולשוק האדריכלים לעבודת גדול נזק
 בלתי להיות הפך בניה היתר להוציא הקושי
 תקלות, רצופה המחשב מול העבודה נסבל,

 כך מינורית, תקנה כל בגין נסגרות ובקשות
 הבקשה את ולהגיש לחזור צריך שהאדריכל

 כתנאי מידע תיק בקבלת הצורך ושוב. שוב
 לנהל האפשרות וחוסר להיתר בקשה לפתיחת

הנמ למידע בקשר המקומית הועדה מול דיון
רבות". לתקלות גורמים סר

 מכך נובע מהכישלון חלק כי מסבירה בירן
הנ המידע על ערר הליכי קבע לא "החוק כי

 אינם עצמם המידע ותיקי המידע, בתיק מסר
 מנוס אין כי היא התוצאה משמעיים. חד תמיד

 הכלול המידע על משפט לבתי עתירות מהגשת
 הרישוי הליכי לסרבול שגורם מה המידע, בתיק

משפטיים". הליכים ולריבוי
פרשקובסקי, חברת מנכ״ל קראדי, חיים

 הביצוע אך טוב רעיון הוא "הרעיון כי סבור
 הרשויות במרבית לצערנו לידה. בחבלי עדיין

ואנ שצריך כמו פועלת לא עדיין המערכת
 את תקצר היא באמת שבעתיד מקווים חנו

 בתהליך כיום נמצאים אשר הבנייה היתרי
מידי". ארוך

 מילוס־ ממשרד מילוסלבסקי גיא האדריכל
 כאדריכל מבחינתי " כי ציין אדריכלים, לבסקי

 משפרת שלא רק לא המקוון הרישוי מערכת
 אותו הופכת אפילו אלא הקיים, המצב את

 התהליכים רבות ופעמים היות יותר, לגרוע
וב טכניות בחלקן שהן בעיות בגלל נתקעים

 ברזי מיומן לא שעדין אדם מכח נובעות חלקן
 ועודנה היתה שהמטרה ספק אין המערכת.

 בשטח המציאות להיום נכון אבל וטובה, נכונה
 ולקצר להקל לפשט, במקום אחרת. מוכיחה

המערכת - היתר להוציא שלוקח הזמן את

עמוד 2
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 שמשפיע מה הזה, בהליך ופוגעת מסרבלת
היזמים". של הזמנים לוחות על ישיר באופן

ץי1מקצ אדם ח1כ מצוקת
 גינדי הדין עורכי ממשרד רדון, אלירן עו״ד

 צפוי המקוון הרישוי "באמצעות כי מציין כספי
 מתקדמות. מערבי עולם מדינות עם קו יישור

 השתלמויות להעביר יש כך לצורך זאת, עם
 גם ממשק ליצור וכן בנושא, המעורבים לכל

 החוק פי על לכך שנדרשים מקבילים בגופים
 לא קושיות קיימות להיום נכון ובו׳). רמ״י (כגון

 סירוב על הערר הגשת לזכות באשר פתורות
 מוקדמת דחייה וכן תיק, פתיחת של מקדמי

הזד התיק לפותח לתת מבלי תיקים, של מדי
החסר. את להשלים ראויה מנות

 גם המערכת את להנגיש צורך יש "עדיין
הרפו מכל, יותר ומוסדיים. פרטיים לגורמים

 האדם כוח מצוקת את פותרת לא הנ״ל רמה
 במקרים ולפיכך, המקומיות, בוועדות המקצועי

 לביצוע מועדים בעניין החוק הוראות רבים
 סנקציות יש במקביל, מתות. לאותיות נהפכות

 אם למשל, בארה״ב במועדים. עמידה אי על
מו (מטעם הבקשה את דוחה לא הרישוי פקיד

 רואים - נחוצים תיקונים מבקש לא או צדק),
 ההיתר ומבקש שהתקבלה, ככזו הבקשה את

בבנייה". להתחיל רשאי
(מועדף) ירוק מסלול "להקצות מציע דדון

אחיעזוא ניטים

 לבקשות וכן, תב״ע, תואמות להיתר לבקשות
 חורג שימוש - קיים מהיתר שימוש לשינוי
 - השבחה היטל תשלום מצריך שאינו מהיתר
לאישורן". ביותר מהיר זמנים מסלול ולקבוע

 חברת ומייסד מנכ״ל צ׳ודנר, יגאל לדברי
 רישוי הליכי בניהול המומחית הקמה, נתיבי

הרפו הארוך, "בטווח סטטוטוריים, והליכים
 ארוכים, תהליכים לקצר אמורה ברישוי רמה

 זמן מגבלת מציבה שהיא העובדה בשל גם
 שנהפך שהתהליך, משום וגם להגיב, לרשות

 לא גורמים יפלוט יותר, ומקצועי לממוחשב
מהשוק. מקצועיים

 לתקשורת כלי היא הזמין הרישוי "מערכת
 להבין חשוב זאת, עם הרשות. עם יותר טובה

 מנגי־ אלא הרישוי, תהליך את מנהלת אינה כי
אינפורמציה. של וקבלה מסירה ומאפשרת שה

ספירא אילן צילום: | צ׳ודנר יגאל

ומק נכונה בצורה מנוהל אינו התהליך אם
 התהליך. בקיצור תסייע לא המערכת צועית,

 ועדיין וחצי, כשנה לפני לפעול החלה המערכת
 זאת, עם לעיכובים. שגורמים לידה חבלי חווה
 בתוך שיוצאים היתרים ויותר יותר רואים אנו

 לפני מאוד נדיר שהיה הישג - משנה פחות
הזמין. הרישוי עידן

הצו את מייתרת אינה החדשה "המערכת
הלי את ויתוו ינהלו שיובילו מקצוע באנשי רך
 שמערכת מכיוון הנכון. הוא ההפך הרישוי, כי

 ובמקרים ההליכים, את מנהלת לא זמין רישוי
 מאפשרת ולא טוריים הליכים מייצרת רבים

 שינהלו מקצוע באנשי הצורך במקביל, פעולה
 ויעילה נכונה מקצועית בצורה התהליך את

הרי קידום שלצורך להבין יש פעם. מאי גדול
לה־ יש בפרויקט, הוודאות חוסר והפחתת שוי

יח״צ צילום: | דחן אליון ערד

יעקב בן וזמוטל

 ומנוסה, מקצועי צוות ולמנות משאבים שקיע
 מול טיפול על מלאה אחריות עצמו על שלוקח

העניין". ובעלי המאשרים הגורמים הוועדות
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