
עמית נשרי:מרצה 

1

–יום עיון 
הקמת והעתקת מפעלי תעשייה



101תקנה –חוק תכנון ובניה ➢

.רפורמה ומפרט אחיד–חוק רישוי עסקים ➢

.הרפורמה הדיפרנציאלית➢

.פ"לבטרפורמה והמעבר למשרד –שירותי הכבאות ➢

.'היתר רעלים וכד, חוק אוויר נקי–איכות סביבה ➢

טיוב רגולציה➢
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דברי פתיחה
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רשויות ממשלתיות ומקומיות  



–מענקים. 1
העסקת    , תעשייה מועדפת, בחירת קרקע באזורי עדיפות

אוכלוסייה מיוחדת ונושאים נוספים שיכולים לקבל

.מענקיים חד פעמיים מהמדינה או הקלות במיסוי

–אנרגיה. 2
.מזהמיםדלקים, אנרגיה סולארית, גז טבעי

–תחזוקה שוטפת . 3
תכנון המערכות והתשתיות של מפעל בצורה חכמה כך 

.שניהול השוטף בתחזוקה יהיה מינימאלי
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אפיון ההקמה או העתקה



–הקמת קווי ייצור/ העתקת מכשור כבד . 4
התאמת קווי הייצור  , בדיקת קווי ייצור קיימים להעתקה

או תכנון לוחות זמנים על פי זמני קבלת /לסביבה החדשה ו

.קווי ייצור חדשים

–אדםכח. 5
או באמצעות הסעת/קירבה לאזורי מגורים ומקומות חניה ו

(.שאטלים, רכבת)המונים 

–שינוע . 6
צירים מרכזיים, קירבה למסילות רכבת
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המשך-אפיון ההקמה או העתקה
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חיבור לגז



אפיון

,  אחסון, תפוקה, דרישות חוק, רגולציה, הגדרת צרכים
טכנולוגיה וכל הדברים הרלוונטיים  , תפעול שוטף, שינוע

לפעילות שוטפת של המפעל בזמן עבודה מרגע שהעובד  
.דרך הליכי ייצור והספקת המוצר ועד רווחת העובדים, מגיע
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–אז איך עושים את זה 
שלבים



קרקע מתאימה

שטחים  , בשלב זה מכינים פרוגרמה תכנונית ראשונה
שטחי  , חניות, כניסות ויציאות, שטחי אחסנה, עיקריים

על פי הפרמטרים  -.ה"צמחניית רכבי , תדלוק פנימי, שירות
.'מיקום המגרש וכד, הללו אנו קובעים את שטח המגרש
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המשך–אז איך עושים את זה 



ללא יועצים–תכנון מפורט

,  לאחר שנמצאה חלקה המתאימה לצרכים של המפעל
מתחיל שלב התכנון המפורט בו נלקח האפיון ובנוסף  

דרישות הרשויות  , כל דרישות על פי חוק תכנון ובניה
לאחר אישור  . המאשרות בשלטון המרכזי ובמקומי

ראשונה משלבים את חוק רישוי עסקים על פי  פרוגמה
הפעילויות העתידיות של המפעל ובודקים מה נדרש  

.ועל פי צורך מתקנים
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המשך–אז איך עושים את זה 



וועדות תכנון

לאחר שסיימנו את התכנון ישנה אפשרות להגשת 
ע בסמכות מקומית או מחוזית על פי הוראות  "תב

.  או היתר בניה/התכנון ו

בשלב זה שולחים את התוכניות לכל הגורמים  
הרלוונטיים בשלטון המקומי והמרכזי לקבלת אישורים  

.מקדימים טרום הגשת היתר
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המשך–אז איך עושים את זה 



חלוציות
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המשך–אז איך עושים את זה 



טופס אכלוס ורישיון עסק/ היתר בניה 

כל מה שעשינו עד כה מכין אותנו  , הלכה למעשה
ערוך נכון ללא הקלות  , להגשת היתר בניה מסודר

כך  טרום אכלוס חוסך לנו זמן וכסף, וללא הפתעות
שלא יהיו הפתעות ודרישות נוספות של גורמי הרישוי  

ניהול נכון של הליך הבניה ושל  . השונים לאחר אכלוס
טופס האכלוס יהיה כך שביום קבלת טופס אכלוס זה  

.אותו היום לקבלת רישיון העסק
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המשך–אז איך עושים את זה 



מלט הר טוב
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המשך–אז איך עושים את זה 



אחד מהתהליכים הכי מורכבים בתעשייה הינו התאמת  
.  מפעלים פעילים לרגולציה החדשה

ר בנוי בלי  "מ50,000-100,000איך מסדירים מפעל עם 
:לגרום לפשיטת רגל

.סקר סטטוטורי. 1

.תכנית עבודה. 2

.תכנית חומש מול השלטון המרכזי והמקומי. 3
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הסדרת מצב קיים



אמורה להביא  שהיתהנכנסה לתוקפה רפורמת המפרט האחיד 2015בשנת 

אך לצערנו עד היום  , אחידות ובעיקר וודאות לבעל העסק בתחום רישוי העסקים

הרפורמה לא הושלמה וקיימים פערים גדולים בין כוונת המחוקק למה שקורה  

.בשטח

לחוק תכנון ובניה ובנוסף להליך רישוי  101נכנסה לתוקפה תקנה 2016בשנת 

.זמין

לפשט את הליכי הוצאת ההיתר וביצוע פיקוח צמוד יותר  היתהגם כאן המטרה 

על לוחות הזמנים במטרה לקצר את זמן קבלת היתר הבניה כפי שהתחייב שר  

.  יום90-לכהאוצר 

אך גם כאן התהליך בתחילת דרכו ועוד ארוכה הדרך שבה נוכל לומר 

.  עדין הזמן לקבלת היתר בניה גולש לשנה ואף יותר. שהרפורמה הצליחה
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ורפורמותתהליכי רישוי 



נכנסה לתוקפה רפורמת כיבוי אש במסלול תצהיר וזאת לאחר  2017בשנת 

." שלהבת"מספר שנים של הטמעת מערכת 

.רפורמה זו מצליחה–לאחר ביצוע הרפורמה המקיפה בשירותי הכבאות 

רפורמה שמעבירה את האחריות לקבלת  , הרפורמה דיפרנציאלית, השנה

רישיון עסק לכמות עסקים מוגבלת במדינה ומאפשרת לעסקים רבים לעבוד על  

.בתחום התעשייה מעטים העסקים שנהנים מרפורמה זו. פי חוק
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ורפורמותתהליכי רישוי 



מדינת ישראל אלופה בחקיקת חוקים והטמעתם בהליכים ארוכים  , לצערי הרב

.  וקשים עד להשגת המטרה אם בכלל

י הממשלה בעקבות המחאה החברתית על טיוב רגולציה עדין  "גם לאחר שהוחלט ע

.התהליך קשה וארוך

אך בנוסף נכנסו תקנות  , אכן נעשו פעולות ורפורמות רבות להקל על בעלי העסקים

.וחוקים חדשים שהגדילו את ההוצאה השוטפת לבעל העסק ואף הכבידו

נכון שהמטרה העיקרית היא לסייע לעסק לצעוד קדימה אך השיטה הישראלית היא  

(.חוק אוויר נקי ועוד, חוק שוויון זכויות: דוגמא)שניים לאחור ,צעד אחד קדימה 

השנים בהם אנו מספקים שירות ללקוחותינו בתחום רישוי בניה ורישוי  11לאורך 

שמירה על הכיס , למדנו שיש דרך אחת בודדה לשמור על שרידות העסק, עסקים

ד"חוו–הרגלטורוהכי חשוב שבעלי העסק יעסקו בניהול העסק ולא במלחמה עם 

".מאת יצחק לבנון-לכל שאלה תשובה ", מקדמית או כפי שאני נוהג לכנות זאת
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חיובי או שלישי



בית שמש, המכללה הלאומית לשוטרים
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לאפיס.אפרויקטים מבית 



אשקלון, דוראדהכחתחנת 
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לאפיס.אפרויקטים מבית 



ראשון לציון, פלמחיםמתקן התפלה 
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לאפיס.אפרויקטים מבית 
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תמיד יש משהו חדש שאנחנו יכולים ללמוד  " 
."סופי –ככה זה ביקום אין . על כל דבר

פרנק הרברט

תודה רבה


