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הןמכוליותרהנדל"ןענףאנשיאת
יותיואפילו

להוצאתבדרךוהבירוקרטיההסחבת
על

הרשיתלמפותמהםביקשנובנייההיתר

7"עירונית*"אתגםאלאהבעיותאתרקלא
ינאי־־לגי־זחהליתהפתרונות

3.5
שנים

;tg14ענלתוקפת,האדריכליםיו"רית
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;tg6ףעמ'הודפים,העריםמהנדסי
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כשלים

אדםבבחזנווזס1ד?«
הםק1נוי1תברעחינת

הרשויותברובההנדסה"מחלקות

משווע",אדםכוחבחוסרמתפקדות
.Moreקבוצתיו"רמור,חנןאומר

לעריםמענהלתתערוכותאינן"הן
חדשותבשכונותמהירהצמיחהשחוות

מורגלותואינןמתחדשות,ושכונות

בכך".
סמנכ"ליתזבולון,צרפתיורדעו"ד

נשיאוסגניתשמעוןצרפתיבחברת

הארץ,בוניהקבלניםהתאחדות
כללבדרך"הפרויקטיםכימוסיפה

המקומיותהרישויבוועדותנתקעים
היתריבהוצאתהעיכובעירייה.כלשל

מחסורשלישירהתוצאההואהבנייה

ברשויותומקצועימיומןאדםבכוח

המוניציפליות".
שוניםמשרה"נושאימור,לדברי

השונותבדרגותההנדסהביחידות

ערים(מהנדסיועדתוכניות)מבודקי
התוכניות.בבדיקתרגלייםגוררים

לתיקוןההערותאתמעביריםהם
והרבהסבבים,בכמההתוכניות

ולאהקלעים׳׳מאחורינעשהמזה

להרוויחמנתעלהמקוונת.במערכת

בודקיהמקוונת,במערכתזמן
ובכךהבקשהאתדוחיםהתוכניות
הזמניםלוחותפעריעלמגשרים

החוק".שקבע

שליעילח־נח1סר
זמיןריש1ימערכת

עבודהזבולון,צרפתילדברי

זמין""רישויהמקוונתבמערכת
תהליכיםוניהולמסמכיםלהגשת
לבדוקהמקומיתמהרשותדורשת
"זהרבעון.תוךלהןולהגיבבקשות

שפרקאלאיעיל,לכאורהנראה

לבדוקלרשותמאפשראינוזהזמן
התכנוןמחלקותבכלהתוכניותאת

בעירייה".
המהנדסיםאיגודיו"רגוברין,יגאל

הפרויקטיםניהולחברתומבעלי

יחבקו"יזמיםוקסמן־גובריךגבע,

שנה,תוךהיתרתביאיאםהיוםאותך

שליחברהשנתיים.עלהטובובמקרה
שהרישויאמרהעירמהנדסתשהיא

הואזמין.מלהיותהוץהכולהואהזמין

מקודם".שהיההלחץאתהגביררק
שתית,חברתמנכ"לשטרית,שלום

יותר:עודחריפותבמיליםמשתמש

השםאתהזולמערכתלהחליף"צריך

רקהיאזמין".לא׳רישוילהולקרוא

שבהםעריםישהמצב.אתהרעה

גרועיותרזההסתאבה.המערכת

הסובייטית".מהבירוקרטיה

רב1תהתנגד1י1ת׳*?

שתיםמביתנים

ומנכ"לבעליםאברהמי,יוסילדברי
ההתנגדויותאברהמי,יוסיחברתשל

לעיכוביםרביםבמקריםגורמות
מכליותרבפרויקטים,משמעותיים
אחר.גורם

האפשרויותהןההתנגדויות

ושלהציפורשלהיחידההבמעט

דעתם.אתלהביעמתוכניתהנפגעים

מדוברתמיד"לאאברהמי:

הקשורותענייניותבהתנגדויות

אלאהסביבה,עלהפרויקטבהשפעת
שמוגשותכאלוישפעמיםהרבה

התנגדותכלזרים.אינטרסיםמתוך

ערר,לוועדתאותנולקחתיכולה
ארוכים".חודשיםמחכיםושם

בגלל1דא1תאי
תפקידיםחילזפי

"כשישזבולון:צרפתיורדעו"ד

ראשעיר,ראשתפקידיםחילופי

שנכנסיםחדשמהנדסאוועדה

התכנון.ספינתמתערערתלתפקיד

שלהן,המדיניותאתמשנותהוועדות
לפילהיתרבקשותלאשרמפסיקות
בקשותומבטלותהישנההמתכונת
וחצישנהבצנרתכברשנמצאות

שכיח.זהלאישור.וממתינותלפחות

לטמיוןמורידהועדהשלדחייהכל
עבודה.שלרבותשנים

מתוכננתגדולהבעיר"לדוגמה,

יותרעםחדשהשכונהלהיבנות

סיכומיםלאחרדיור.יחידותמ־000,1

אתלבטלהוחלטהעירייה,עםרבים

דירות.תוספתהמאפשרתשבסהקלת

לתכנוןבחזרההפרויקטאתגררהדבר
האישוריםכלהתקבלושבעבראף

בתכנוןשנתייםוהשקענוהנדרשים
האדריכלית".לתוכניתהיתרובהוצאת

צריךזבולון,צרפתילדבריבכלל,
תוכניתבהגשתהצורףאתלבטל

לפתיחתמקדיםכתנאיאדריכלית

היתרמיניבעצם"זהרישוי.תיק

ההיתראתשמעכבהיתרבתוךהיתר

הגשתמבקשתהזוהתוכניתהראשי.

מלאבנייההיתרשלבפירוטבקשה

אישוריםלהביאנדרשהיזםכךולצורך

הזמןפרקחיצוניים.יועציםממכלול

אורךהמבוקשיםהאישוריםלקבלת
כשנה".

הבנייהחברתמנכ"ליתגורמיכל

שגםמציינתאלמוגיםהציבורית

המקומיותברשויותהתפקידיםחילופי
שהיזםלאחר"לעתיםלקושי:מוסיפים

שלארוךתהליךועברקרקערכש

רולינגופרהתיאוםתוךמוקדםתכנון
מגיעהתכנון,בוועדתתפקידבעלמול
מתחלףזהובעיתויהסופיהאישורשלב
אג׳נדהבעלהואהחדשהתפקיד.בעל

הקייםהתכנוןאתתואמתשאינהשונה
להתנגחאוהיזםאתמאלץוהדבר

אינושבדר"ב)מההתכנוןרשותעם

נגרמותוכךמחדש,לתכנןאומומלץ(

גבוהותמימוןהוצאותכפולות,עלויות

בתהליךמשמעותיועיכובהקרקע,על
הרישוי.

ע1דףג1פים
היתדבמתו

אלמוגים,חברתמנכ"ליתגור,מיכל
חסרברשויותרקשלאמעידה

האחריםבגופיםגםאלאאדם,כוח

"תהליךאישורים:לתתשצריכים
שלארוכהמשרשרתמורכבהרישוי
אש,כיבויכגוןמגורמיםאישורים
ובמוסדותוכד׳,בזקחשמל,הברת

לכוחהתקניםבדר"בשבהםהאלה
בקבוק.צווארנוצרמצומצמים,אדם
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ההקלותביטול
וכחלוןשבסכולל

דליתהתכנוןמינהלמנכ"לית
עלכשנהלפניכברהצהירהזילבר
אתיבוטלושלפיודרמטימהלך
לרבותהקלותלבקשהאפשרות
כחלון.שבסהקלות

ההקלותשביטולסבורהזילבר
שמתוכנןמהכיהתכנוןאתישפר
יקצרוגםבפועלשייבנהמההוא
לאחרונההרישוי.הליךאתדרמטית
ביטולכיהפניםמשרדהודיע
ההסדריםלחוקיוכנסההקלות
התהליך.אתלהאיץבמטרההקרוב

איגודיו"רגובריןיגאל
ותשתיותלבנייההמהנדסים
יצליחהתכנוןמינהלש"אםסבור
מבורך.כיווןזההזהבביטול
שבסהקלתאתשהכניסוברגע
יצרזהכחלוןהקלתאתואח"כ
מאודהיאבושהתנועעותמודל
בעייתית".

אביבתלעירייתמהנדסגם
שלשהכפילותסבורכרמליאודי
ועודבעייתיתוהתכנוןהרישוי
.61בעמודכךעל

עצמירישוי
האדריכליםע"י

פרויקטיםמכיראני"בארה"ב
מקבלתאתבהםמעורבשהייתי
שלושהתוךכללבדרךהיתר
אומרחודש"תוךלפעמיםשבועות
האמריקאיםכיקורהלא"זהגוברין.
השיטהכיאלאיעיליםכךכל
בקשהמגישכשאדריכלשונה.
עליחתוםשהוארוציםהםלהיתר
התב"עלפימוגשתשהבקשהזה
להםאיןלזה.מתחייבהואהקיימת.
חריגות.איןהקלותשלמושג

התוכניתעלחתםהאדריכל"אם
הרישיון.לוהלךנכונהלאוהיא
תוכניתדורשיםהםמסוימיםבמקרים
לאהםההצפות.נושאבגללניקוז
חשמלמחברתאישורמבקשים
היערותפקידאשכיבויטלפון
מנקודתיוצאיםהםהמים.תאגיד
אנשיםהםהמתכנניםשכלהנחה
שלהםהעבודהאתשעושיםרציניים
אתקבעכשהאדריכלכלומרנאמנה.
קודםהלךהואהבנייןשלהאפסקו
אתקבעזהולפיהמיםלתאגידכול
אתוקיבלהברזיםשלהשוחהגובה
אש.מכיבויצריךשהואהמידעכל

אבלטעויותלהיות"יכולות
נותןאינפורמציהשנותןמיבהגדרה
שצריך".כמואותה

שישסבורהזבולוןצרפתיגם
לבטל"ישעצמילרישוילעבור
עיצובתוכניתהגשתשלבאת
בהגשהצורךאיןאדריכלית
צריךהבנייה.היתרשלכפולה
שאדריכליםכךעצמירישוילקדם
בנייההיתריבעצמםלאשריוכלו
התכנוןועדתמעורבותללאכמעט
המקומית".

בתורלהמתיןנאלציםכיזמיםאנו
האישוריםאתלקבלמנתעלרבזמן
לדיוןסףכתנאיאפילוהמיוחלים
בוועדה".בהיתר

המוןמשקיעים"אנואברהמילדברי
כמוענייןבעלימולאדםוכוחזמן
חשמל".וחברתאשכיבוי

לתיאומיםלדאוגצריךהיזם"היום
שוניםמשרדיםשלהדרישותבין
היזםלמשלכךבעבר.מאשריותר
כמורשויותמוללהתמודדצריך
התעופה"שדותרשותהמיםרשות
חברתיו"רפרשקובסקייוסיאומר
החלטתלאחר"גםפרשקובסקי.
למלאשצריךתנאיםעודישועדה
לדוגמהבעבר.מאשריותרזהוגם
לקבלתבדרישהנתקלנולאחרונה
הסביבהלאיכותמהמשרדהיתר
משלושהביותראותנושעיכבדבר
חודשים".

המידע"תיקגובריןאומר"בישראל
מכסההמקומיתמהרשותשמקבלים
לארבעועודמהמידערבעישלושת
מתגלהזהכךואחרלהםגםידוע
בפרויקטהעבודה.אתותוקעבשטח
כשהתחלנומבזקאישורשקיבלנו
ידועהיהשלאקוגילינוהעבודהאת
לשלושההעבודהאתועצרעליולהם
משמעותי.זהשבועות.

אמרוהבקרהמכוניאת"לקחו
התכנוןמוועדותהרישויאתשנוציא
הסקטורכאילוהמקומיות.ברשויות
וישחרריעיליותרלעבודיודעהפרטי
ולבקר.לבדוקידעוגםוככהאותם
חושביםאנחנושקרהמהבפועל
מטרתם.אתהחטיאוהבקרהשמכוני
מעברדבריםמדייותרמהםביקשו
כמולעשות.מסוגליםיהיושהםלמה
תוךלקבלצריךשאתההזמיןהרישוי
תשובה".יום54

בעירייהפקידיםארבעההיו"פעם
הואקבלןנכנסוכשהיהמ"ר004על
יקיאומראחד"ביוםאישורמוציא
בריגה.חברתובעלימנכ"לבריגה
שיושביםפקידיםמאותיש"היום
שאתהועדמטר0004שלבבניין
מחלקהביןהמידעאתלהעבירמצליח
אנחנושנים.לעבוריכולותלמחלקה
אגףמנהלפרויקטלכלאדםגייסנו
לכלבכניסהויחכהשינדנדרישוי
האישור".לקבלתעדמשרד

פוליטיכאוס
המרכזיבשלטון

בתפרנמצאתעצמה"המערכת
שיושביםהתכנוןועדותשבין
אגפילביןפוליטייםנציגיםבהן
אדםמכוחהמורכביםההנדסה
המקומיות.ברשויותמקצועי
אתלהוסיףישזהתפקודלחוסר
המסואבתהתהליכיתהבירוקרטיה
לגורמיםהמוניציפלייםהגורמיםבין
מור.חנןאומרממשלתיים"

ביחידותשוניםתפקיד"ממלאי
תהליכיקובעיםברשויותההנדסה
בצורהומפרשיםעיניהםכראותעבודה
התקנותאוהתב"עהוראותאתשונה
אותןלפרשיכוליםעליהםוהממונים
לגמרי.שונהבצורה

ובהיעדרכאוסיוצריםאלו"הבדלים
ניהולגורמיבקרבאחריותלקבלרצון
שנובעיםמחששותובהנדסהברשויות
נוצריםהחוקשלברורהלאמפרשנות
ואנדרלמוסיה.עיכובים

תוכניתלאשרנדרשים"הקבלנים
השוניםהעירייהבאגפילהיתרבקשה
במחלקתהתוכניותלבדיקתבמקביל
ניסיונותשלחודשיםלאחררישוי.
ידיעללהיתרבקשהתוכניתלאשר
הרישויאגףהשוניםהעירייהאגפי
הקבלןאתהמאלציםעדכוניםמבקש
אתולהחתיםההתחלהלנקודתלחזור
שכיח.זהבשנית.העירייהאגפי

והפוליטיקהההנדסה"אגפי
שבידיהםבשררהמשתמשיםהמקומית
ועלהיזמיםעללחציםלהפעלת
שיפעילולמשתכןמחיררוכשידיירי
הרשויותשבהםבמקומותלחץהם
מולאוניםחסרותהמוניציפליות
ככה".להיותצריךלאזההממשלה.

המהנדסיםאיגודיו"רגובריןיגאל
אישייםבקשריםמהצורךמוטרד
הרישויענייןאתהופכת"כשאת
מכירהאדריכלכמהעדאישילעניין
בכיבויקשריםלךישכהועדמישהו
ככה".שיעבודאסורטוב.לאזהאש

רישוידרישות
חדשות

היההרישוינושאשנים"לפני
הרבההיושלאמשוםיחסיתפשוט
מסביראותן"למלאשצריךדרישות
נוספונקפושהשנים"ככלגוברין
קרינהבהםלהתחשבשצריךעניינים
עלשמירהנגישותאלקטרומגנטית
מסוכנים".בחומריםשימושעצים

של"הנושאפרשקובסקייוסילדברי
יוםכלליוםמיוםמשתנהירוקהבנייה
אחידותאיןחדשרעיוןאותקנהיש
גרירתהינהוהתוצאההרשויותבין
להיתר".הזמןוהארכתרגליים

שאפשרבנייה"היתרשטריתלדברי
מגיעוחצישנתייםבשנהלהוציא
הזמן.אתלוקחגורםכלשנים.לארבע
שלוהתשובהאתמושךהיערותפקיד
עץקשורותלאהחלטותמקבלאו
להיותיכוללאעשריםבןאקליפטוס
לשימור".עץ

רשויותביןפערים
שונותמקומיות

מאודרשויות"יששטריתלדברי
אביבתלכמווברורותמסודרות
פרקטיתגישהיששבהןוטבעון
עובדיםבנייה.היתריקידוםשל
לעומתןלהתקדם.ורוציםמסודר
מביניםשלאאחריםמקומותיש
אתעוצרתבנייההיתרישעצירת
נכוןזהעצמההרשותשלהצמיחה
קשייםמערימיםהםלמשל.בחיפה
היזמים.על

היתריםבקבלתקושיאותו"אגב
.4טפסיבקבלתלקושיגםמביא
זהאבלמאסטזהאשכיבויאישור
לנויששטויות.עללהיעצריכול
לטופסשמחכיםבנייניםשניעכשיו
שלאכלוסעוצריםזהעלחיפויבגלל
בכלל".הנדסימשהולאבניינים

הפתרונות
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זבולוןצרפתיורד

עירראש"כשמתחלף

מהנדסאוועדהראש

ספינתמתערערת

הוועדותהתכנון.

כלבקשות.מבטלות

לטמיוןמורידהדחייה

עבודה"שלרבותשנים

הזמנים"לוחותמורחנן

גםלעתיםמתארכים

סבירלאזמןלשנים.

עולמי.מידהקנהבכל

יכולהליכיםקיצור

בבוקרמחרכברלהוריד

הדירותמחיריאת

ב501"החדשות

פרשקובסקייוסי

ירוקהבנייהשל"הנושא

בכלליוםמיוםמשתנה

רעיוןאותקנהישיום

ביןאחידותאיןחדש.

והתוצאההרשויות

רגלייםגרירתהיא

להיתר"הזמןוהארכת

"לפניגורמיכל

לשווקרצהשהמדינה

חייבתהיאקרקעות

מולמתואמתלהיות

האםהמקומיתהרשות

המקומיתלרשותיש

לספקיכולתבכלל

לפרויקט"תשתיות

טלמורגבעיצהראילטואגאיילרוקחצילומים

הערה




עבודהעצמי"רישוימור
לאדריכליםאחריותומתןמשולבת
שעומדיםמדדיםהמצאתלצד
הםהמציאותעםאחדבקנה
נגמרהבליהפקקלפתרוןשיביאו
בנייה.היתריהוצאתהליךבכל

כברלהורידיכול"הקיצור
הדירותמחיריאתבבוקרמחר
ב501".החדשות

אתלאמץ"צריךגובריןלדברי
בטוחדיאניבארה"ב.שקייםהמודל
לטפלהפרטילסקטורייתנושאם
יהיהאםאחרת.ייראוהדבריםבזה
מקצועשלבעלויראועצמירישוי
יפסיקואזפאשלותישמסוים
עלייהדווקאתהיהאיתו.לעבוד
אףהתחום.שלהמקצועיותברמת
עליושבשיזםמזהמרוויחלאאחד
שנים".שלושקרקע

פרויקטשלסוגלכלנכוןזה
אפילועצמירישוילעשותאפשר
התחדשותשלגדולבפרויקט
שאיןשיגדירוברגעעירונית
אפשרי.זההקלות

רצינייםמאודמתכננים"יש
השוטיםהעשביםבגלללאבארץ.
זה".עללוותרצריך

ומתודתהסדרה
משותפתעבודה

"ניתןמורחנןלדברי
רפורמהלבצעורצויאפשרי
במקוםבנייה.היתריבהוצאת
בדיאלוגשניםיבלושיזמים
בתהליכיםהשוניםהצוותיםמול
דרושהכךלשםנגמרים.שלא
עבודהלמתודתהתכנסות
העניין.בעליכללשלמשותפת

הכאוסאתלפתורמנת"על
הסדרהלייצרישהבירוקרטי
ביןמתואמיםתהליכיםולקבוע
ההנדסהמחלקותלביןרשויות
תפקידהגדרותעםיחדהשונות
לכלאחריותותחומיברורות
במגעשבאופקידמקצועאיש
ישההיתר.הוצאתהליךעם
מחלקתשלהדרישותאתלקבע
סגורהאחתברשימהההנדסה
שמתמשכותברשימותולא
שנים.ואףחודשים

אמיתייםמדדיםלייצר"צריך
המצבהיתרים.לקבלתומדויקים
מאודורחוקמדויקלאהיום
המעטה.בלשוןמהמציאות
בנייההיתרקבלתלמדודיש
מידע.תיקהוצאתממועד
שלוחותנראהאנוכזובמדידה
גםלעתיםמתארכיםהזמנים
קנהבכלסבירלאזמןלשנים.
עולמי".מידה

פרשקובסקייוסילדברי
שולחןלכנסצריכות"הוועדות
הגורמיםכלישתתפושבועגול
כזהבמהלךהעניין.בעלי
אתלהעירהגורמיםכליוכלו
ואזאחתבפעםההערותכל
מתמודד.הואמהעםידעהיזם

שמיישמותרשויותכבריש
ברובאבלהזההתהליךאת
לרוץצריךעדייןהרשויות
להשיגכדילשניאחדממשרד
לפתורשניתןלכךראייההיתר.
במהירותרישויבנושאבעיות
הוועדההוותמ"להיאוביעילות
שמקדמתלאומיותלתשתיות
ביעילותלאומיתברמהתוכניות
לכללבשימתתוךובמהירות
אפשרהנדרשים.הפרטים
זהרוציםשאםמכךללמוד
אפשרי".

אחרתדוגמהמביאשטרית
מהרשמתקדמיםלדברים
ציבוריתלבנייההיתרים
עובדהכולציבורית"בבנייה
לרשותכימהריותרהרבה
זורם.והכולאישיאינטרסיש
לעבודיכולהשהמערכתעובדה
גישה".שלענייןזהמהר

"חייבמאלמוגיםגורמיכל
הרשותביןמלאתיאוםלהיות
לפנילרגולטורהמקומית
קרקעותלשווקרצהשהמדינה
להיותחייבתהיאשבבעלותה
המקומיתהרשותמולמתואמת
בכללהמקומיתלרשותישהאם
לפרויקט.תשתיותלספקיכולת
שירוויחומיהזמניםיתקצרוככה
הסופי".הצרכןזההתהליךמכל

שאפשרחושביםושטריתאברהמי
שקורהממהרקלאדוגמהלקחת
אביב.תלמעירייתגםאלאבחו"ל
מקיימתאביבתל"עירייתאברהמי
ביןוהיאמקצועייםתכנוןפורומי
קצרבזמןשהצליחוהיחידותרשויות
מולהההתנהלותאתלהתאיםיחסית
המגבלותשלהמאתגרתבתקופה
הקורונה".עקבהמשתנותוההנחיות

אביבתל"בעירייתשטרית
והםאזוריםלפיצוותיםהקימו
לתתומנסיםכולםאתמכנסים
פתרונות".

סמכויותמתן
המקומיתלוועדה

לכונןישאברהמילדברי
ברשויותמקצועיתכנוןפורום
בעליגורמיםעםהמקומיות
לרוב"היזםהחלטות.לקבלסמכות
שאינןארכאיותבתב"עותפוגש
המשתניםלצרכיםמתאימות
רבותופעמיםהנדל"ןשוקשל
אומקומיבהליךשינוימצריכות
אתלבחוןצריךכאןגםמחוזי.
הוועדותשלסמכויותיהןהגדלת
היקףלשינויהנוגעבכלהמקומיות
תכנוניותוהחלטותהבנייהזכויות
שיפוטן".בשטח

ישכימוסיפהזבולוןצרפתיעו"ד
מקצועיאדםכוחלהצבתגםלדאוג
הרישויבוועדותהרצויהובכמות
תוכניותהתב"עותשגםומציינת
להיותצריכותעצמןעירבניין
צריךעצמו"התכנוןיותרגמישות
לשינויים".נתוןיותרלהיות

הפתרונות

בקשההגשתיום03
מידעלתיק

אישבאמצעותמוגשתהבקשה
אואדריכלמהנדסמקצוע
מערכתבאמצעותהנדסאי
זמין""רישויהנקראתמקוונת
טופוגרפיתמפהבצירוף
המידעתיקהמגרש.שלותמונה
אתויכלוליום03בתוךיתקבל
בנייה.היתרלבקשתההוראות

חודשיםמספר
אישוריםאיסוף

הגורמיםמשללאישוריםאיסוף
הופיעואשרלדרישותבהתאם
בעליוהחתמתהמידעבתיק
ישראלמקרקעירשותהקרקע
בטיחותיועציםהצורךבמידת
ההחתמהתהליכיועוד.ונגישות
חודשים.מספרלעתיםאורכים

עמידהאישורימים01
מוקדמיםבתנאים

הוועדהעבודהימיעשרהתוך
שהבקשהאישורלהנפיקאמורה
שצוינוהתנאיםבכלעומדת
המידע.בתיק

החלטתימים09
הוועדה

ללאבבקשהמדוברכאשר
ימי54עדאורךהדברהקלות
הקלותמבקשיםאםעבודה.
09עדתתקבלההחלטהבנייה
עבודה.ימי

בנייההיתרימים

וההיטליםהאגרותמתשלום
בטיחותאישורקבלתלאחר
תוציאהמקומיתהוועדה
לאגרותתשלוםדרישתלכם
היתרוהשבחה.היטליםבנייה
מיוםימיםחמישהבתוךיתקבל
לשלושתקףההיתרהתשלום.
תתחילשהבנייהבתנאישנים
שנה.תוך

זנדברגשירןעו"ד

בדרךהשלבים

זהבתיאוריה
שנהלקחתאמור
מוציאיםאיך
בנייההיתר

חברתמנכ"להיאהכותבת

והוצאתבליוויהעוסקתברקת

עסקורישיונותבנייההיתרי

"צריךשטריתשלום

הזולמערכתלהחליף

להולקרואהשםאת

היאזמין".לארישוי

זההמצב.אתהרעהרק

מהבירוקרטיהגרועיותר

הסובייטית"

"יזמיםגובריןיגאל

תביאיאםאותךיחבקו

ובמקרהשנהתוךהיתר

חברהשנתיים.עלהטוב

מהנדסתשהיאשלי

שהרישויאמרהעיר

חוץהכולהואהזמין

זמין"מלהיות

היו"פעםבריגהיקי

בעירייהפקידיםארבעה

היהוקבלןמ"ר004על

אחד.ביוםאישורמוציא

פקידיםמאותישהיום

שאתהועדמטרב0004

מחלקהביןלעבורמצליח

שנים"עוברותלמחלקה

תמיד"לאאברהמייוסי

שמוגשותההתנגדויות

כאלוישענייניות.הן

מאינטרסיםשמוגשות

יכולההתנגדותכלזרים.

לוועדתאותנולקחת

מחכיםושםערר

ארוכים"חודשים

ויח"ציצהראילצילומים
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הערה



