
 הנחיות לעריכת סקר עבירות בניה
 גבעתייםבוועדה המקומית 

 2019אפריל 



 מבוא

  בתחומה תבצע מקומית ועדה כל כי קובע והבנייה התכנון בחוק ז"ט254 סעיף
  להנחיות בהתאם יבוצע ,החוק קובע ,הסקר .שנים חמש מדי בניה עבירות סקר

  קובע סעיף באותו 3 קטן סעיף .והבניה התכנון דיני לאכיפת הארצית היחידה מנהל
 :כך

  בנייה עבירות סקר לאכיפה המוסמכת מקומית רשות או מקומית ועדה ביצעה לא
  מי או לאכיפה הארצית היחידה מנהל רשאי ,)א( קטן  סעיף לפי שלו עדכון או

  הוועדה על ולהטיל כאמור העדכון את או הסקר את לבצע ,לכך הסמיך שהוא
  לשאת ,העניין לפי ,לאכיפה המוסמכת המקומית הרשות על או המקומית
 .עדכונו או הסקר לעריכת שהוצאו ההוצאות כפל בסך בתשלום

 לביצוע ההנחיות את 2017 בספטמבר פרסם לאכיפה הארצית היחידה מנהל
 ועדה לכל הסקר את להתאים רשאי המנהל כי - היתר בין – נקבע ובהן ,הסקר
  העדכניות ההנחיות את כולל זה מסמך .ויכולותיה לצרכיה בהתייחס ,בנפרד

 .בוועדה אצלכם הבניה עבירות סקר לביצוע

  בניה עבירות סקר :הסקר של שונים היבטים לחמישה למעשה מתייחס המסמך
  4( חדשה בבניה עבירות סקר ;שימוש עבירות סקר ;ורגישים פתוחים בשטחים

  וסקר ;)לכך שקדמו השנים 3( קודמת בבניה עבירות סקר ;)האחרונות השנים
 .היתר ללא שנבנו המבנים כל יאותרו בו מוגבל באזור

 עבירה לכל כרטיס( חריגה חות"דו להכנת התייחסות זה מסמך כולל בנוסף
  החריגות כל של מסכמת טבלה ולעריכת ,)האלה ההיבטים בחמשת שתזוהה

 .שיימצאו

  יפורסם הוא בהתחלה .הוועדה של האינטרנט באתר לפרסם יש הסקר את
  .הסקר ממצאי על השגות להשיג לציבור לאפשר מנת על ,חודש למשך ,"טיוטה"כ

  "סופי"כ ויוצג מוצדקות הן כי שנמצא להשגות בהתאם הסקר יעודכן מכן לאחר
  לאכיפה הארצית ליחידה יועברו הסופי מהסקר עותקים .הוועדה באתר

 .המדינה ולפרקליטות

  והדרכים ,2024-ב שייערך ,הבא הסקר לגבי ראשוני הסבר זה למסמך צורף כן כמו
 .כיום כבר להתבצע שצריכים לקראתו להיערך

 בדף למצוא ניתן זה במסמך הכלולות ההנחיות של ופירוט נוספות הנחיות
   -  היחידה באתר ,לאכיפה הארצית היחידה מנהל שפרסם המקורי ההנחיות
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 .זה במסמך שנקבעו בהתאמות ,היחידה מנהל הנחיות פי על לבצע יש הסקר את



 )יבוצע בכל מרחב התכנון(שטחים פתוחים  . 1

  עדכני אווירי תצלום עם )GIS-ב( הרגישים השטחים משכבת המידע הצלבת
  לגבי הבניין תיקי מול וידוא באמצעות .שטחים באותם בניה לזהות תאפשר

  היתרים לה שאין הבנייה את לבודד יהיה ניתן ,בנייה לאותה שניתנו ההיתרים
 .ייעודית בשכבה אותה ולעגן

   :הבאים השטחים את תכלול הרגישים השטחים שכבת  .א

 במרחב התקפות התכניות בכל פתוחים להישאר המיועדים שטחים•
  שמורות ,פארקים ,יערות ,פ"שפ ,פ"שצ ,חקלאית קרקע לרבות ,התכנון

   ;ב"וכיו וגדותיו נחל ,נוף שמורות ,לאומיים גנים ,טבע

   ;ארציות או מחוזיות ,מקומיות בתכניות תשתיותל המיועדים מקרקעין•

 המקודמות שכונות כגון( לפיתוח מפורטת תכנית מקודמת בהם שטחים•
 ;)ל"בותמ

 .)'וכו מסילות ,כבישים( וארציות מחוזיות מתכניות לתכנון מסדרונות•

 ,1:500 מ"בקנ ,מיושר ,)אחרת נאמר אם אלא( עדכני יהיה האווירי התצלום.ב
 :הבא המידע את ויכלול

 ;החדשה ישראל רשת לפי קואורדינטות רשת•

 ;)קדסטר( וחלקות גושים•

 .בתים ומספרי רחובות שמות•

 :הבאים המאפיינים פי על בבניה יתמקד זה סקר.ג

 עבודה או מבנה כל – לתשתית המיועדים ובשטחים החוף רצועת בתחום•
 ;ר"מ 3 על שעולה בהיקף

  או מבנה כל – רגל הולכי למעבר תקפות תכניות פי על המיועדים בשטחים•
 ;ר"מ 1 על העולה בהיקף עבודה

 בהיקף עבודות או מבנים – לפיתוח המיועדים ובשטחים פתוחים בשטחים•
 .ר"מ 8 על העולה

  לאחר .הרגישים בשטחים חריגה בניה לזהות המקומית לוועדה יאפשר זה מידע

 הנדרש הטיפול לגבי מושכלת החלטה המקומית הוועדה תקבל זוהו שהעבירות

 .שנקבעה העדכנית האכיפה למדיניות בהתאם  ,אלה בעבירות

.זה מסוג בעבירות העוסקת האכיפה את לתגבר דרש המחוקק כי לציין חשוב



 )המשך(שטחים פתוחים . 1

הקרקע   יעודיעל בסיס שכבת 
יש לסמן את כל   GIS-במערכת ה

שטחים  : היעודים הרגישים
שטחים ציבוריים , פתוחים

ושטחים המיועדים לפיתוח  
 .משמעותי

:  להלן(את השכבה שנוצרה 
יש  ) שכבת השטחים הרגישים

 .תצלום אווירי עדכנילהשוות עם 

יש לבדוק כל מבנה שיימצא  
האם  . בתחום השטחים הרגישים

בשטחי  (מדובר על בניה ציבורית 
בקרקע  (מבנים חקלאיים , )ציבור

עבירת  או על ', וכו) חקלאית
 ?בנייה



 )המשך(שטחים פתוחים . 1

 

  GIS-אם יש במערכת ה
"  שכבת מבנים"שברשותכם 

להשתמש בה כדי לזהות   כדאיל
 ".בניה חשודה"

מבנה ציבורי

מבני ציבור
מבנים חקלאיים

חשד לעבירה

יש לבדוק מול  " בניה חשודה"
ולוודא אם היא  , תיקי הבניין
 .ובהתאם להיתרים, נבנתה כדין



;
;

;
;

 )המשך(שטחים פתוחים . 1

 

;



 )יבוצע בכל מרחב התכנון(חריגת שימוש  . 2

  הקומפילציה שכבת עם הקרקע שימושי של השדה מסקר שהתקבל המידע הצלבת
  לאחר .נמצאים הם בו הקרקע לייעוד תואמים שאינם שימושים לזהות תאפשר

  לאותם היתר ניתן אם הבניין בתיקי לבדוק יש ,זוהו תואמים הלא שהשימושים
  של ייעודית בשכבה יעוגנו הללו המבנים ,היתר להם שאין יימצא אם .שימושים

 .שימוש בחריגת מבנים

 :הבאה הפירוט ברמת יבוצע הקרקע שימושי של השדה סקר

 ;ולמבנים לחצרות כניסה ללא – עירוניים בישובים•

  .ידוע אינו בהם שהשימוש מבנים זוהו בהן לנחלות כניסה לרבות – במושבים•
  על הסתמכות תוך העדכניים השימושים את לזהות ניתן אם – לחלופין

  בכניסה צורך אין ,האחרונה בשנה שצולמו ,כיוונים 4-מ אלכסוניים צילומים
 .נחלות לאותן

 .ר"מ 16  על העולה בהיקף עבודות או בבניה יתמקד זה סקר

  ייעודי טבלת ואת השימושים של האחיד הסיווג טבלת את הבא בעמוד ראו
 .שימוש לכל המתאימים הקרקע

  כוח י"ע או ,קבלנית חברה באמצעות לבצע ניתן השימושים לזיהוי השדה סקר את
  .)ב"וכיו נוספות בשעות רשות עובדי ,סטודנטים ,פנסיונרים( מקומי אדם

 כחלק קרקע שימושי סקר לבצע ,מקרה בכל ,מחויבת מקומית רשות שכל לב שימו
 .הארנונה מסקר

 

 זוהו שהעבירות לאחר .שימוש עבירות לזהות המקומית לוועדה יאפשר זה מידע

  ,אלה בעבירות הנדרש הטיפול לגבי מושכלת החלטה המקומית הוועדה תקבל

 .העדכנית האכיפה למדיניות בהתאם



 )המשך(חריגות שימוש . 2

על  , יש לבצע סקר שימושי קרקע
.  פי המקרא המצורף בהמשך

צריך לסמן כל מבנה ואת  
ניתן לבצע על כל  . השימוש בו

 .  רקע

-את סקר השימושים מעלים ל
GIS ,  ומציבים אותו על שכבת

בכל מקום  . הקרקע יעודי
י תוצאות סקר  "עפ(שהשימוש 

ראו  (אינו מתאים ליעוד ) השדה
,  )בהמשך את טבלת ההתאמות

ולבדוק  , יש לסמן כמבנה חשוד
 .מול תיק הבניין



 )המשך(חריגת שימוש . 2

 :טבלת סימונים אחידים לשימוש בסקר השדה

יעודים מתאימיםסימןשימוש'מס

עירוני  "ו, נכללת בו" מגורים"כל יעוד שהמילה עיגול צהובמגורים1

)1("מעורב

מגורים עם 2

חזית מסחרית

או מגורים עם סימון של חזית  , מגורים ומסחרעיגול אדום

מסחרית

מגורים 3

ושימושים 

נוספים  

שאינם חזית  (

)מסחרית

,  כל יעוד מעורב הכולל מגורים והשימוש האחרעיגול כתום

"עירוני מעורב"ו

מבנים , מוסדות ציבור, מגורים מכל סוג, דיור מיוחדריבוע צהוב)2(דיור מיוחד4

עירוני מעורב, ומוסדות ציבור

עירוני  "או , או יעוד הכולל מלונאות בשמו, מלונאותמשולש ורודמלונאות5

"מעורב

,  או יעוד כלשהו עם סימון של חזית מסחרית, מסחרמשולש אפור)3(מסחר6

או יעוד מעורב הכולל מסחר

כל יעוד ייחשב כייעוד מתאים למבנה המשמש למתקן  משולש כחולהנדסה7

הנדסי או מתקן תשתית או מבנה המשמש לתחבורה  

).לרבות חניון(

מוסדות ציבור, מבנים ומוסדות ציבור, צ"שבמשולש חוםמבני ציבור8

תעשיה 9

ומלאכה

כל יעוד מעורב הכולל  , תעשיה ומלאכה, תעשיהריבוע סגול

.תעסוקה, תעשיה או מלאכה

.תעשייה ומלאכה, תעשייה, תעסוקה, אחסנהריבוע טורקיזאחסנה10

וכל יעוד נוסף , "עירוני מעורב", תעסוקה, משרדים'ריבוע בזמשרדים11

.ששמו כולל אחד מאלה

,  אזור נופש מטרופוליני, קרקע חקלאית, חקלאותריבוע ירוק)4(מבנה חקלאי12

שטח נוף פתוח

.  אין יעוד מתאים ויש לבדוק את תיק הבניהעיגול שחוראחר 13

או כל יעוד אחר המאפשר מגוון רחב של שימושים שונים, ר"מעיכול להיות גם " עירוני מעורב")  1(

,  סטודנטים, לרבות קשישים, כל מבנה שבו מתגוררים אנשים בעלי צרכים מיוחדים –דיור מיוחד ) 2(
.לרבות שימושים נלווים, פגועי נפש וכדומה, חולים במצב אנוש

לרבות פעילויות של קניית טובין , כל מקום בו מתבצעת פעילות מסחרית באופן קבוע –סחר מ) 3(
.וכדומה, אולמות אירועים וגני אירועים, מועדוני לילה, מועדוני כושר ובריאות, ומכירתם

ולגידול בעלי חיים למטרות , המשמש ישירות לאחסנה או מיון של תוצרת חקלאית –חקלאי מבנה  )4(
כגון  , מבנים לגידול בעלי חיים המשמשים למטרות פנאי ונופש לא נכלליםבשימוש זה . של ייצור מזון

 .הללו יסומנו כמסחר. אורוות ומכלאות כלבים



;

 )המשך(חריגת שימוש . 2

 

 שימוש תואם יעוד קרקע

 חשוד כחריגת שימוש



 )יבוצע בכל מרחב התכנון(בניה חדשה . 3

 תאפשר שנים ארבע מלפני אווירי תצלום עם עדכני אווירי תצלוםמ המידע הצלבת
  המבנים של הקונטורים .האחרונות השנים 4 במהלך שבוצעה הבניה את לזהות
  .עצמאית כשכבה יסומנו )חדשה בניה :להלן( שזוהו

 .ר"מ 8 על עולה ששטחן עבודות או בבניה יתמקד זה סקר

  תואמים הם ואם היתר קיבלו אם ובדיקה ,הבניין תיקי מול שזוהו המבנים בחינת
 בשכבה ויעוגנו יסומנו זה מסוג מבנים  .חדשה חריגה בניה לזהות תאפשר ,לו

 .ייעודית

 .אויר תצלומי לפיענוח מומחים ידי על יבוצע החדשה הבניה זיהוי

  על או הוועדה עובדי ידי על להתבצע יכולה להיתר המבנה התאמת לעניין הבדיקה
 .חיצונית חברה ידי

 

  .התיישנו לא שעוד ,חדשות בניה עבירות לזהות המקומית לוועדה יאפשר זה מידע

  הטיפול לגבי מושכלת החלטה המקומית הוועדה תקבל זוהו שהעבירות לאחר

 .העדכנית האכיפה למדיניות בהתאם  ,אלה בעבירות הנדרש



 )המשך(בניה חדשה . 3

 

השוואת תצלום אוויר עדכני  
שנים   4-עם תצלום מלפני כ

תאפשר לזהות את כל הבניה 
החדשה שהתווספה בתקופה  

 .  זו

אנשי מקצוע בתחום פיענוח  
תצלומי אויר יוכלו לזהות  
 .ולסמן את הבניה החדשה

האם  : את הבנייה החדשה שנמצאה יש לבחון מול תיקי הבנייה
 ?  האם תואם להיתר? יש היתר

2014 2018 



 )המשך(בניה חדשה . 3



 )יבוצע בכל מרחב התכנון(בניה קודמת . 4

  לפני שבוצע אווירי תצלום עם שנים 4 לפני שבוצע אווירי תצלום של המידע הצלבת
 4-מ יותר בת ,הקודמת בתקופה שבוצעה הבניה כל את לזהות תאפשר שנים 7

  יסומנו )קודמת בניה :להלן( שזוהו המבנים של הקונטורים .7-מ פחות אך שנים
   .עצמאית כשכבה

 .ר"מ 8 על עולה ששטחן עבודות או בבניה יתמקד זה סקר

  ואם היתר קיבל הוא אם ולבחון ,הבניין תיקי מול מבנה כל לבחון יש מכן לאחר
  תואמים אינם שהם או ,היתרים להם שאין שיימצא מבנים .להיתר תואם הוא

 .ייעודית בשכבה ויעוגנו קודמת חריגה כבנייה יסומנו ,שהוצאו להיתרים

  עם שנים 4 לפי שבוצע התצלום מהשוואת המתקבלת ,הקודמת הבניה זיהוי
 .אויר תצלומי לפיענוח מומחים ידי על יבוצע שנים שבע לפני שבוצע התצלום

  על או הוועדה עובדי ידי על להתבצע יכולה להיתר המבנה התאמת לעניין הבדיקה
 .חיצונית חברה ידי

 כבר שהן שייתכן ,קודמות בניה עבירות לזהות המקומית לוועדה יאפשר זה מידע

  ניתן שלגביהן ,חמורות עבירות לזהות תאפשר שנים 7 עד 4 של התקופה .התיישנו

  לעבירות שיתאימו אכיפה בהליכי נגדם ולנקוט העבירות מבצעי את לזהות עדיין

 הנדרש הטיפול לגבי מושכלת החלטה לקבל תוכל המקומית הוועדה .זה מסוג

 .העדכנית האכיפה למדיניות בהתאם הקודמות בעבירות
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-השוואת תצלום אוויר מ
  2011-לתצלום מ 2014

תצלומי אויר הם מוצר (
שניתן לרכוש אותו  , מדף

ההשוואה  ).  ממספר מקורות
והפענוח יאפשרו לאתר  

 .בנייה שבוצעה בתקופה זו

לאחר שהבניה החריגה  
תזוהה ותסומן  , תאותר

 –יוחלט , כעבירת בניה
בהתאם למדיניות האכיפה  

איך ומתי יש   –המקומית 
לאכוף לגביה את חוקי  

 .התכנון והבנייה

2011 2014 
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 )ממרחב התכנון חלקיבוצע ב(בניה חורגת מקונטור ההיתר . 5

  בניה של סקר יבוצע ,לאכיפה הארצית היחידה מנהל י"ע שנקבע ,מסוים באזור
 .ההיתר מקונטור חורגת

  עדכני אווירי תצלום עם המעוגנים ההיתרים קונטור שכבת של המידע הצלבת
  בשם ייעודית בשכבה אותה ולעגן ,ההיתרים מקונטור חורגת בניה לזהות תאפשר

 .זה

 הסקר של זה שלב יבוצע בו האזור זיהוי  .א

  ,נציגו או המקומית הוועדה מהנדס עם נפגש לאכיפה הארצית היחידה נציג
  ,היתר בין ,נבחר האזור .הסקר של זה שלב יבוצע בו האזור את בפניו והציג
  4-ו 3 בשלבים זוהו כבר חדשות עבירות( ישנות בניה עבירות לריבוי חשד בגלל

  חדשים ולבנות באזור המבנים את לפנות הכוונות בגלל או ,)הסקר של
 .במקומם

   :הבא המידע את ,היתר בין ,תכלול ההיתרים קונטור שכבת.ב

  תיקי מתוך המידע סמך על ,היתר לו שהוצא מבנה כל של )מקיף קו( קונטור
  המדידה מפות סמך על הקואורדינטות במערכת יעוגנו הקונטורים .הבניין
   .מגרש/החלקה לגבולות ביחס הצבתם סמך על או ,הבניין בתיק

 
 ,1:500 מ"בקנ ,מיושר ,)אחרת נאמר אם אלא( עדכני יהיה האווירי התצלום.ג

 :הבא המידע את ויכלול
 ;החדשה ישראל רשת לפי קואורדינטות רשת•
 ;)קדסטר( וחלקות גושים•
 .בתים ומספרי רחובות שמות•

  עדיין נרשם שלא למגרש ביחס היא המבנה העמדת זיהוי בהם במקרים•
 .הקונטור לעיגון ששימשו המגרש גבולות את גם לסמן יש ,כחלקה

 .ר"מ 8 על עולה ששטחן עבודות או בבניה יתמקד זה סקר

  באזורים ותיקות בניה עבירות לזהות המקומית לוועדה יאפשר זה מידע

 החלטה המקומית הוועדה תקבל זוהו שהעבירות לאחר .ביותר הבעייתיים

 .העדכנית האכיפה למדיניות בהתאם  ,אלה בעבירות הנדרש הטיפול לגבי מושכלת
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 ממרחב התכנון חלקיבוצע ב

 
 

יש לפתוח את כל תיקי הבניה  
ולסרוק את  , באזור שעליו הוחלט

של כל מבנה כפי   קונטורה
 .שמופיע בהיתר הבניה

את הקונטור יש להציב על גב 
תצלום אויר עדכני באמצעות  

עיגון במערכת הקואורדינטות  
 ).אפשרי(או באופן גרפי ) מומלץ(

מעיד על   א"התצככל שפענוח 
לקונטור   מחוץקיום של מבנה 

או שכלל אין  , ההיתר שניתן לו
יסומן אותו מבנה  , שם היתר

ויש לבחון אם זו עבירת  , כחשוד
 .בנייה
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 )באישור היחידה(יבוצע בשכונה נבחרת 



 ח חריגה"דו. 6

  ייכתב ,זה במסמך 4 עד 1 בפרקים כמפורט ,שיאותרו הבניה מעבירות אחת לכל
  ח"לדו GIS-ה במערכת המזוהה מהעבירה אוטומטית הפניה ותהיה ,חריגה ח"דו

 .חריגה לאותה המתייחס

 :הבא המידע את יכלול החריגה ח"דו

 ;יש אם ,הבניה היתר של תצלום•
 ; המבנה של אוירי צילום•
 ;המבנה של )מהקרקע או צילום מטיסת( אלכסוני צילום•
 ).צ.נ ,וחלקה גוש ,כתובת( הנכס של מזהים פרטים•
  ,גובה ,שטח( מספריים נתונים לרבות החריגה לגבי המידע של מילולי פירוט•

 .)'וכו אורך

  עצמם חות"והדו החריגה חות"לדו הקישורים גם ,באינטרנט יפורסם הסקר כאשר
  .כאלה שיהיו ככל ,אנשים של מזהים פרטים למעט ,אתו יפורסמו

 טבלה מסכמת. 7

  תייחד הטבלה .בסקר שתימצא החריגה הבנייה כל את שתסכם טבלה להכין יש
 :הבאות בחטיבות המרוכז המידע את לגביו ותכלול ,חריג מבנה לכל שורה

 הנכס של מזהים פרטים•
 החריגה פרטי•
 עבירה באותה בטיפול המשפטי המצב•
  זה 1-כש ,4 עד 1 דירוג( המקומית האכיפה במדיניות זה מסוג לעבירה היחס•

 )ביותר החשוב

  שהוכנה כפי ,השנתי הדיווח לטבלת זהה/דומה במתכונת תהיה שהטבלה מומלץ
 .הארצית היחידה י"ע

  יחידת של ובקרה המעקב למערכות נתונים ומזינה מקבלת שהטבלה לוודא יש
 .הבניה עבירות סקר ולמפת ,המקומית בוועדה הפיקוח

 .לציבור תפורסם לא הטבלה
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  המקומית שהוועדה מנת על .שנים חמש כל בניה עבירות סקר ייערך כי דורש החוק
  הסקר של העבודה שיטת תיאור להלן ,2024-ב הסקר ביצוע לקראת להיערך תוכל

 .העתידי

  תכניות כל של הקונטורים שכבת של המידע הצלבת על יתבסס העתידי הסקר
As( העדות Made( על ,זו תקופה במהלך שנבנו המבנים כל של הקונטורים עם 

 עריכת במועד שיבוצעו אויר תצלומי עם זמננו בני אויר תצלומי השוואת סמך
   .העתידי הסקר

 ,האחרונות השנים 5-ב שהוצאו ההיתרים שכבת עם העדכנית א"התצ נתוני הצלבת
 .חריגה בניה כל בקלות לזהות תאפשר תקופה באותה שניבנו המבנים ושכבת

 הקונטורים שכבת .א

 ק"ס 95 תקנה ,2016-ו"תשע ,)בניה רישוי( והבנייה התכנון תקנות פי על
 לוועדה להעביר )4 טופס – לשעבר( גמר תעודת שמבקש מי נדרש ,)א)(1(

As( עדות תכנית של דיגיטלי קובץ Made(, שבנייתו המבנה את המתארת  
  המקומית לוועדה תאפשר ,ביצועה על יוקפד אם ,זו דרישה .הסתיימה

 ניתן הסקר לצורך( העדות תכניות כל את ייעודית לשכבה ולהעלות לאסוף
  את שמוסר ממי הקונטור של קובץ לדרוש ויש ,הבניין בקונטור להסתפק

  .)העדות תכנית

 לוועדה תאפשר העדות תכניות כל סמך על שתיבנה הקונטורים שכבת
 .להיתר בהתאם שבוצעה הבניה קונטור את ,מגרש בכל ,בקלות לזהות

 2019-2024 בשנים הבניה של הקונטורים.ב

  הוועדות יידרשו ,זה במסמך 4-ו 3 בפרקים שמתוארים לתהליכים בדומה
  ידי על ,האמורה בתקופה שבוצעה הבניה את לזהות 2024-ב המקומיות

  .2024-ו 2019 מהשנים אות"תצ של ופיענוח השוואה
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