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המשנה לפרקליטה  ,  קיי שו ארי-עו"ד ליאת בן בעניין 406/20 יק ת  הנדון:
 ת רביעיתלונה   - ( כלכליתאכיפה )המדינה  

 
בניה בלתי  קרקעין ושימוש פסול במלון בתלונה אשר התייחסה  נדנפתח התיק ב   22.7.20ביום   .1

בבעלותה   בבית  בןחוקית  ליאת  עו"ד  שויקי-של  המארי  )אכיפה  ,  המדינה  לפרקליט  שנה 

.   ("הבית)להלן "   בראש העין  אביב שויקי  ר, מובן זוגה"(  ארי שויקי-בן  ד"עוכלכלית( )להלן "

על ח ברורות  מכתאות  סבאו אהובתלונה   והבניה התשכ"ה  וק התלעבירות    וחוקים  1965כנון 

 ."(התלונה המקוריתלהלן ")ים פ סנו

המצביעה  הגשתי  28.7.29ביום   .2 משלימה  התנהלות  תלונה  החוק    פסולה  על  על  עבירות  תוך 

.  הובאו  הבית  רכשנ  םבאמצעותשולעמותה  בכל הנוגע למכרז    ,ויקיארי ש-בןשל עו"ד    כאורהל

עם ,  למכרז  עבנוג   עבירות נוספותלקבלת דבר במרמה וו  הפרת חוק העמותותאיות למכביר לר

ישירות לתפקידה   בןשל עו"השלכות    בנוגע לעבירות אלה   נהי דבפרקליטות המארי שויקי  -ד 

  ."( נה המשלימה התלו)להלן "

עו"ד בן ארי שויקי עם    לים שקשרים פסולעובדות נוספות המצביעות על  הצגתי    3.9.20יום  ב .3

החיה" ינאי,  בעמותה   "הרוח  יגאל  עירייתמר  מנכ"ל  העין   לשעבר  בכיר    מנהלוכיום    ראש 

ארי את  -בנתה עו"ד בן עליהם    עיןקקרשהיא בעלת המ תוח""רשות הפיבעמידר האחראי על  

ומחירןהבית שלה  הבניה  חריגות  את  לאשר  ועליו  ינאי  .   ,  מר  כי  ההוא  מתברר  חשוד  אדם 

מגנזי  מקבלן  שוחד קבלת  ב בןאשר  בפרשה    , בשם  הפרקליט-עו"ד  היתה  שויקי  ה  ארי 

ינ למר  לה.   לו  אי  האחראית  אישום  בפרקליטותשימוע    2019נת  בשבוצע  כתב  הגשת    ,לפני 

בעניי חלט וה נגדו  ה  אישום  כתב  הגשת  ועומדתן  בן   .תלויה  את  -עו"ד  הסתירה  שויקי  ארי 

 . ם מר ינאיקשריה ע

שקיי .4 חבר  משיחות  עוז,  חנוך  מר  עם  השבוע  אישית  ומתי  העיר  המקומית  מועצת  הוועדה 

ינאי התקשר אליו לפני חודשיים ולחץ עליו לאשר לעו"ד  יגאל  כי מר    ,עולה  לתו"ב בראש העין 

 . יתהבארי את הפיצול המבוקש ב-בן

לו   .5 ידוע  כי  עוז  מר  אותי  עדכן  אדוארד,  עוד  ישי  מר  הוועדה,  יו"ר  על  לוחץ  ינאי  סגן  שמר 

ארי את  -לאשר לעו"ד בן ו"ר הוועדה המקומית לתו"ב,  וממלא מקום ראש העיר ראש העין וי 

 .הפיצול המבוקש
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יחידות והוספת חניות שלא כדין, בתלונה    4  –יצוין כי מר אדוארד עצמו חשוד בפיצול נכס ל   .6

 ". נספח כזכ" .  העתק כתבה בנושא מצ"ב2019ן בשנת שהוגשה לעיריית ראש העי 

נים  משרד הפ באגף בקרת ועדות מקומיות  מינהל התכנון,  שקיים    כי בדו"ח ביקורת   עוד יצוין .7

בב לתו"ב  המקומית  לוועדה  העין  נוגע  ליקויים  נמצ  ,2020  ת בשנראש  רבים  מהותיים  או 

 ובכללם הליקוי הבא: 

של " התערבות  בשל  השוטפת  העבודה  בביצוע  קושי  העובדים  עם  משיחות  עלה  הבקרה  בעת 

בפעילות   הפוליטי  ואכיפה. הדרג  פיקוח  בנושאי  ובמיוחד  ולרבות  המחלקות,  בכל  המקצועית, 

בעבודת הצוות, נותנים הוראות ישירות לעובדים  לפיהן נבחרי הציבור מתערבים    הועלו טענות

 "ונמצאים באופן פיסי במשרדי הוועדה באופן תדיר.

 ". נספח כח"כתק הדו"ח מצ"ב הע

המבוקש   .8 בפיצול  הדיון  בןהשבוע התקיים  עו"ד  של  ביתה  שויקי  -של  המקומית    הבוועד ארי 

אישור הפיצול ושני חברי  תומכים ב  ההתברר כי שני חברי ועד לתו"ב בראש העין.  בסוף הדיון  

אדוארד,   מר  מתנגדים.   הוועדהכועדה  כפול    ,יו"ר  לקול  זכותו  את  אושר  רק  והפעיל  כך 

 . ארי שויקי-לעו"ד בן הפיצול

פסול ממר ינאי אשר  מקבלת מתת  שויקי  ארי  -שעו"ד בן ת  ונוספ   ותבאמור לעיל משום ראי יש   .9

 ין.   בקשתה לפיצול הבית שבנתה שלא כדין בראש העפועל עבורה לאישור 

בתלונה   .10 ינאיכמפורט  מר  הממונה ,  השלישית,  "על    כמנהל  הפתוח"אדמות  וכחבר    רשות 

  עליהם בנוי למקרקעין  בכל הנוגע  ים מובהק  פועל בניגוד עניינ,  ארי-ביחד עם עו"ד בן  בעמותה 

בן עו"ד  בן  , מחדארי  -ביתה של  )אכיפה כלכלית( בכל  כ  ארי-ולעו"ד  משנה לפרקליט המדינה 

לתיק מאידך.הנוגע  הפלילי,  כי     ו  התברר  בןעתה  פירות"-עו"ד  את  "קוצרת  ניגוד  של    ארי 

 . , בימים אלה ממש, לכאורהדוהשוח העניינים

 .(ג)עמוס ג,    "?נועדו-אם  בלתי  יחדיו   הילכו שניים"  אלפי שניםפני  עמוס הנביא אמר על כך, ל .11

 ? השחיתות תגיעעד היכן אלא לתמוה   ,ם הקטנים"אזרחי"ולא נותר ל 

, בלשון  יות ו ראבלתי  הפסולות, החריגות והת  התופעוכל  ר את  ברמתבקש ל התלונות  כב' נציב   .12

 .תלונות שהוגשוב שאר המעורביםוי שויקי אר-ןעו"ד ב התנהלות מתקפות שהמעטה, המ

חוק נציבות  ל   )ד(19סעיף  ות לו במוקניות ה וכ מסבול שימוש  שקלכב' נציב התלונות מתבקש   .13

 . ביחס לכלל התלונות 2016-תשע"והמייצגי המדינה בערכאות,    לתלונות הציבור ע 

 . כמקובל הבירורתוצאות  להודיענו את  כםבקשנ .14

 

 ,1בכבוד רב 

  
 אביעד ויסולי ד "עו

 
ויתור, הג  1 כל  זה כדי להוות  אין באמור במכתב  פורמלית:  עיכוב, דחבלה  הודעה  ו  ה, הסכמה א יה, הפחת השלמה, 

שמיצו כלשהו  נושא  על  מלא,  או  חלקי  באורח  טענות  שיועי  או  בעבר  ו/או  הועלה  בעתיד  בקשה,  לה  דרישה,  כל  על 

 . תביעה, תובענה ייצוגית או עתירה על פי כל דין ונגד כל אדםביניים, צו, הודעה, -טענה, תלונה, סעד, טען
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ישי אדוארד מונה ליו"ר ועדת תכנון ובניה לאחר
מאבק: "אני חזק מול סופת הרוע"

לפני מספר חודשים הוגשה תלונה על חריגות בנייה שביצע לכאורה חבר
המועצה ישי אדוארד בנכס שברשותו. השבוע קבעה היועצת המשפטית של
העירייה כי הוא אינו מצוי בניגוד עניינים ולכן ניתן למנות אותו לתפקיד יו"ר

הוועדה לתכנון ובנייה. לדבריו, המניעים להגשת התלונה היו פוליטיים: "כמה
'נשמות טובות' עשו הכל על מנת לסכל את המינוי שלי"

בתום מאבק ארוך: אושר מינויו של חבר המועצה וסגן ראש העיר, ישי אדוארד, לתפקיד יו"ר 
ועדת המשנה לתכנון ובניה בעיריית ראש העין. נגד אדוארד הוגשה תלונה על חריגות בניה 

לכאורה, אך השבוע היועצת המשפטית של העירייה אישרה את המינוי.

התלונות שהוגשו כנגד אדוארד הוגשו בטענה על חלוקת נכס שברשותו ל-4 יחידות דיור 
והשכרתן, והוספת 5 חניות על זו שהייתה קיימת. לאחר מינויו, פירסם אדוארד פוסט בעמוד 
הפייסבוק שלו, בו הוא הודף את כל הטענות על חריגות הבניה ומסביר כי המניעים להגשת 
התלונה נגדו היו פוליטיים. כזכור, אדוארד התמודד לראשות העירייה בסיבוב הראשון של 

הבחירות המקומיות ובסיבוב השני תמך בראש העירייה המכהן שלום בן משה. "אחרי תקופה 
של כחמישה חודשים בהם כמה 'נשמות טובות' עשו הכל על מנת לסכל את המינוי שלי כיו״ר 

הועדה לתכנון ובניה, בסופו של דבר ולמורת רוחם - מוניתי לתפקיד", הוא כתב.

בהמשך כתב אדוארד: "תודה לאל, אני הסתדרתי, אני חזק ויכולתי לעמוד איתן מול סופת 
הרוע האינטרסנטית. אני כחבר מועצה וכיו״ר הועדה לתכנון ובניה מתחייב בפני כל התושבים 

ללא יוצא דופן, להיות שליח ציבור נאמן ולפעול עפ״י החוק והצדק". 

?mynet כבר הורדתם את האפליקציה של

https://bit.ly/3auH7hz :לאנדרואיד

https://apple.co/342maZ5 :לאייפון

מעיריית ראש העין נמסר 
בתגובה: "מועצת העיר אישרה 

את מינויו של חבר המועצה עו"ד 
ישי אדוארד כיו"ר ועדת המשנה 

המקומית לתכנון ובנייה לאחר 
שהיועצת המשפטית חוותה 

דעתה כי הוא אינו מצוי בניגוד 
עניינים תדיר ובנסיבות אלה, אין 
מניעה למנותו לתפקיד. הוגשה 

תלונה על ביתו של עו"ד ישי 
אדוארד והיא טופלה ככל תלונה 

אחרת ובינתיים אושרו התוכניות. 
תכניות ובקשות המוגשות לוועדה 

נדונות ויידונו בהתאם לנתונים 
הרלוונטיים, כל מקרה לגופו, 

בהתאם להוראות הדין והמדיניות 
הנוהגת במקרים דומים".

17.04.19 , 18:39מתן דויטש עודכן

(ישי אדוארד.  ישי אדוארד. צילום: מתוך סרטון שהפיץ מטה בן משה לקראת הסיבוב השני של הבחירות
צילום: מתוך סרטון שהפיץ מטה בן משה לקראת הסיבוב השני של הבחירות)
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2020מרץ  31 שלישי יום  

 לכבוד
 

 ראש העיר ויו"ר הוועדה -שלום בן משהמר 

 ס. ומ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת המשנה -מר ישי אדוארד

 מהנדס העיר והוועדה  -אריה גלברג אינג' 

 

  ראש העיןהוועדה המקומית לתכנון ולבניה  תפקוד ועדות מקומיות עלאגף בקרת  חוות דעת :הנדון
          

בקרת ועדות מקומיות על  אגףא' )ד( לחוק התכנון והבניה מוגשת לך להלן חוות דעת 31סמכותי לפי סעיף  מתוקף
  .העין ראשולבניה  לתכנון המקומית  הוועדהשל  תפקודה

הדעת מסתמכת על נתוני בקרה כמותיים שהתקבלו מהוועדה, ראיונות עם בעלי תפקידים מטעם מנהל התכנון  חוות
פיסית  הובקר 17.12.19שעומדים בקשר רציף עם צוות הוועדה, נוכחות בישיבה של ועדת המשנה לתכנון ובניה בתאריך 

אחר  פיקוח, ומידע רישוי, תכנון, ועדהובנושאים שנבחנו: התנהלות ה הוהתמקד 7.1.20  בתאריךבוועדה  השנערכ
 ומצבת כ"א. תומכות מידע מערכות, מהלך הביצוע

מנהל תחום בכיר -מנהלת אגף בקרת ועדות מקומיות, מר מיכאל לובלינג  -איזק צוות הבקרה כלל את: אדר' ורדית
' רוני ורדי, אדר' מירב אדר, אליקים שמחה טלי, אדר' ארזמרים  ' אדרלבקרה שוטפת  וצוות יועצות  מטעם האגף: 

גב' ו . כמן כן הצטרפו לצוות הבקרה גב' חגית טוכמן, יועצת ארגוניתזיידמן ליאורהאדר' ושניר, אדר שירי פרידמן 
 מלשכת התכנון המחוזית.  שחף שרון

 : מנהלים תקציר

תנופת הבניה והפיתוח האינטנסיביים בראש העין, וקליטת התושבים המתאכלסים בשכונות החדשות, מציבים 
אשר ה, איתנ כרשות הוכרזההעין  ראשאתגרים תכנוניים וביצועיים משמעותיים. העיר המקומית בפני הוועדה 

נמצא בחוסר  זה נתון ".1םיהרלוונטי הממשלה משרדי של הדוק פיקוח ללא גם כראוי לתפקד ממשיכהככזאת "
 . ותוצרי עבודתה האיכות ,המקומית הוועדה פעולת אופןלגבי  הבקרה ממצאי עם הלימה

בעל ידע  אדם כוחבמחסור קיים בוועדה הוועדה המקומית מתנהלת ללא מדיניות סדורה וללא יד מכוונת. נמצא כי 
 איכות ונפגעמכך ומסיבות נוספות המפורטות בדו"ח,  אהתוצ. כהעובדים של תכופה תחלופהישנה  ובנוסף מקצועי
 להטמיע יכולת חוסר. כן נמצא שקיפות תהליכי ותוצרי עבודתהשל הוועדה, טיב השירות הניתן על ידה ו העבודה

 .החוק להוראות בהתאם הנדרשים וארגוניים מקצועיים תהליכים

השוטפת בשל התערבות של הדרג הפוליטי בפעילות בעת הבקרה עלה משיחות עם העובדים קושי בביצוע העבודה 
מתערבים  הציבור נבחרי ות ובמיוחד בנושאי פיקוח ואכיפה. הועלו טענות לפיהןהמקצועית, בכל המחלקות, ולרב

 נמצאים באופן פיסי במשרדי הוועדה באופן תדיר. ו , נותנים הוראות ישירות לעובדיםבעבודת הצוות

כוללת מחלקת התכנון נראה כי קיים חוסר הלימה בין היקף ועומס הפעילות המקצועית ובין כמות העובדים. כן, -כמו
מנהלת מחלקה המושעית בפועל ובמחלקת הפיקוח ישנה  ,בלבד כוללת מידענית אחת מחלקת הרישוי ,בלבד מנהלת

על  ניתן מענהכוח אדם מקצועי בר המחסוחלק מלצע הליך בחירת מפקח נוסף(. מתפקידה )נמסר כי בימים אלו מתב
ידי עובדים המועסקים במיקור חוץ )במחלקת תכנון ובמידע(. עם זאת, בשל הפחתה בתקציב המוקצה לכוח אדם 

 העסקת העובדים במיקור חוץ. תופסק נמסר כי , חיצוני מקצועי

סר לנו כי המפקחים אינם לא תומכת. כן נמהאווירה למרות הלתפקד לתם והעובדים עושים כמיטב יכהתרשמנו כי 
 2016את התוספת החודשית לשכרם, אשר מעוגנת בהסכם הקיבוצי עם הרשויות אשר נחתם בחודש יוני  מקבלים

                                                      

, שוטף גירעון נטולת, איזון מענק מקבלת אינה) העיריות לפקודת א232 סעיף בתנאי העומדת מקומית רשות היא איתנה רשות 1
 .(השוטף התנהלותה לאופן הנוגעים נוספים קריטריונים במספר ועומדת

 אישור מקבלת פטור - היתר ובין, הפנים משרד של האסדרה מבחינת הקלות של לשורה זכאית איתנה כרשות שהוכרזה רשות
 אישור מקבלת פטור, מונופולין או זיכיון למתן חוזים לעריכת השר אישור מקבלת פטור, במקרקעין עסקאות לביצוע הפנים שר

 .חובות למחיקת שר אישור מקבלת פטור(, ועוד סעיפים בין העברה, התקציב אישור) העירייה בתקציב הקשורים לנושאים השר

 גם כראוי לתפקד מממשיכה כאיתנה שהוכרזה רשות כי לוודא שנועדו בקרה מנגנוני בחוק קיימים, בפיקוח ההקלות מול אל
 שר רשאי, תקינה בצורה להתנהל ממשיכה איננה הרשות כי שיתברר במקרה. םיהרלוונטי הממשלה משרדי של הדוק פיקוח ללא

 .האיתנות הרשויות מרשימת הרשות אותה את להוציא הפנים
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 בהסכם הקיבוצי(.  15-19)תוספת חודשית מותנית בעמידה ביעדים, סעיפים 

 , אשרהעובדים התמקצעותעל דבר המשפיע  –לא מתקיימות שגרות ניהול בדרגים השונים מצאנו כי  ,כמו כן
כל מפקח  ימתנהלים ללא ניהול והכוונה. בולט הדבר במיוחד במחלקת הפיקוח, כאשר שגרת העבודה נקבעת ע"

 לעצמו והיא מתנהלת בעיקר מתוך מחויבות אישית לתפקידם.
 

 נדרש לחיזוק ולתמיכה במספר מישורים:  הבקרה העלתה כי הצוות המקצועי של הוועדה המקומית

 ברורה מלאה ולצורך כך יש לבצע הפרדה -ק מעמדו ואופן התמודדותו של הדרג המקצועי עם הדרג הפוליטי חיזו

 המהנדס , דהיינובוועדה המקצועי הגורם תחת לעבוד צריכים העובדים כל בין הצוות המקצועי לנבחרי הציבור.

 .יופסק באופן מיידי ציבור מנבחר הנחיות מקבלים או כפופים/מנוהלים עובדיםהמצב בו  .או מנהלי המחלקות

 יש לדאוג ליצירת שגרות ניהול, הכוונה והדרכה של העובדים, ופיתוח כלים למעקב ולבקרה איכותיים. 

 בוועדה התכנונית הפעילות להיקפי שיתאים כך, עכשוויים ומשימות לצרכים הארגוני המבנה את להתאים נדרש ,

 התמקצעות .בגינם הנדרשת המקצועית הפעילות היקף מבחינת והן, מקצועיותם, העובדים כמות מבחינת הן

 .השלמה של כוח האדם החסר, לרבות נדרשים בהתאם להוראות החקיקהבתהליכי העבודה  נוספת

צוות הבקרה מצא כי על הוועדה להתאים את עבודתה להוראות חוק התכנון והבניה ותקנותיו, בעיקר בנושאים 

 הבאים:

 תכנון : .א

  לצמצם את הכמות שידע לקדם ולבדוק תכניות, ובתוך זה מקצועי ומיומן תכנון לדאוג להקמת צוות

 שנקבעות כטעונות אישור השר. תכניותהגדולה של ה

 ולפרסמה.בסמכות מקומית, על פי הוראות החוק תכניותלהכין חוות דעת מהנדס לכל ה , 

 נון א לחוק התכ 96כפי שנדרש  בסעיף  מכות,לעניין ס ות דעת מהנדס העיר והיועץ המשפטילהכין  חו

 .והבניה, ולפרסמן

  הקבוע בחוקובלוח הזמנים לפעול לקידום תכניות להפקדה ולתוקף באופן יזום. 

 תכנית מתאר כוללניתהכנת  לקדם בצורה נמרצת. 

  של מינהל התכנון ובאתר הוועדה באופן שתהיה" )מבא"ת( תכנון זמין"להקפיד ולעדכן נתונים באתר 

 התאמה בין הנתונים ויתאפשר מעקב ובקרה אחר שלבי התקדמות התכנית החל מקליטתה ועד אישורה

 תהליך הרישוי: .ב

 רישוי זמין"באמצעות מערכת בות הפקת כל היתרי הבנייה על הוועדה לנהל את כל תהליך הרישוי לר." 

  שה להיתר לטיפולבק ליטתלקהמחייבים אישורים של גורמים בעירייה לקבוע תנאים מוקדמים אין 

 הוועדה.

 לשפר את העמידה בלוחות הזמנים של תהליך הרישוי לכל אורכו. 

 : ושקיפותה באתר האינטרנט ניהול הוועדה .ג

  שימוש רציף ותקין במערכת ניהול ועדה ובמערכת המבא"ת ועל דיווח שלבים תקין ומתואם להקפיד  על

  .בשתי המערכות

  לכך, שזו הגדרת תפקידו וזו  עובד אשר הוכשרהוועדה: תפעול מנהל הוועדה להיעשות ע"י  ניהולעל

 ו בפועל. משימת

  סדר יום, פרוטוקולים וקבצי החלטות, מסמכי תכניות, חוות דעת פרסומי הוועדה כל להתאים את יש(

  פרסומם. וראות החוק  מבחינת תכולתם ומועדהוכו'( ל

 



3 

 

 

 המקומית. בנייה באתר הוועדהלהשלים פרסום והנגשה של כל מסמכי התכניות והיתרי ה 

  :פיקוח ואכיפה .ד

  הדרכה למפקחים שתכלול הצגת העדכונים בחוק התכנון והבנייה ובתקנותיו, ביחוד בנושאים  לבצעיש

 הנוגעים להליך הביצוע והפיקוח. 

  ,חלוקת תוכניות עבודה, יש להשקיע בניהול מקצועי איכותי ונכון של המחלקה הכולל הכוונה מקצועית
 עבודה, קיום שגרות ניהול, מעקב ובקרה איכותיים. 

 הדיווחים הנדרשים  ם במהלך ביצוע העבודות ועל קבלתלהקפיד על ביצוע בקרה מרחבית ע"י המפקחי
/תעודת גמר.  יש להקפיד על תיעוד 4ולא רק לעת הגשת בקשה לקבלת טופס  ,בשלבים שנקבעו בתקנות

הביצוע ליזמים ולהימנע מהוראות בע"פ שאינן מאפשרות מעקב מסודר של הוראות הניתנות במהלך 
 ובקרה.

 .להשלים ביצוע סקר עבירות בניה בהתאם למתואם עם יחידת הפיקוח המחוזית 

  2016להתאים את  עבודת המפקחים, לרבות נהלים , טפסים ותהליכי עבודה, לתקנות הרישוי. 

 

חצי שנה ממועד דוח הבקרה, על יו"ר הוועדה ומהנדס הוועדה המקומית לעדכן את אגף הבקרה, על  בתום
 .אליו המצורף המפורט הממצאים ובדוח זה מכתביב למפורט בהתאםהליקויים  ותיקוןביצוע שיפורים 

 

 
 ,בכבוד רב

 
 
 
 
 
 

 אדר' ורדית איזק                                               
 מנהלת אגף בקרת ועדות מקומיות                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 

 מצורף דוח ממצאי בקרה מפורט
 
 

 העתק: 
 

 נהל התכנון, משרד האוצרימנכ"לית מ      דלית זילבר         גב' 
 האוצר משרדרגולציה,  -נהל התכנוןיגב' רות שורץ חנוך          סגנית מנכ"לית מ

 מרכזמחוזית, מחוז  העדה ווהמ"מ יו"ר                    לפלרדוד  מר
 מרכז מחוז מתכנן                   קפלן גיא מר

 עו"ד בת אור כהנוביץ'   מנהלת היחידה להנחיית תובעים, משרד המשפטים
 התכנון מינהלעדות מקומיות, ואדר' אורית לנדסברג    מנהלת אגף בכיר לו

 התכנון. מינהלאגף בכיר מכונים, רישוי ותקנות,  מנהל   ' יאשי סער          אדר
 מרכז מחוז , האכיפה יחידת מנהל            אלבסיוחאי   מר
 מרכז מחוז,  מקומיות ועדות ממונה  שרון שחף               גב' 

 

 



4 

 

 

 :מפורט דוח

ויו"ר  ראש העירומ"מ ס.  -מר ישי אדוארד, שלום בן משהמר  הוועדהיו"ר ראש העיר והביקור נפתח בפגישה במעמד 
מנהל  -אדר' משה אלתרמן, עדהוהוהעיר ומהנדס - אריה גלברגאינג' מנכ"ל העירייה,  -מר אילן הררי, ועדת המשנה

 -יועצת משפטית, עו"ד אפרת הדר -לתכנון, עו"ד פרומה פורתסגנית מהנדס העיר  -אגף רישוי ופיקוח, גב' אפרת כהן
 חשבת אגף הנדסה. -יועץ משפטי )חיצוני(, גב' אורטל רצון -תובעת הוועדה לתכנון ולבניה, עו"ד משה כהן

 

  . עדה והנושאים בהם מתרכזת עבודתהועדה פתח בסקירה על הוויו"ר הו

 : שלום בן משהמר  הוועדהיו"ר ראש העיר ולהלן עיקרי דבריו של 

הבניה המסיבית בעיר בשנים האחרונות היא חסרת תקדים, מבחינת ההיקף והקצב בה היא מתקדמת. בניה זו מהווה 
אתגר גדול, תכנוני וביצועי, ומחייבת את העיר  להיערך להיקפי אכלוס משמעותיים, לרבות  ובמיוחד בנושא  צרכי 

השטחים הציבוריים, המבונים והפתוחים, הנדרשים לצרכי האוכלוסייה  אתגר נוסף הוא הגדלת כמות ציבור וחינוך.
ולא בפועל לדעתו, כמות השטחים הציבוריים שחושבה בתכניות החדשות קטנה ביחס לצרכים  בשכונות החדשות.

לקחה בחשבון את תוספת יחידות הדיור בהליך של הקלה וכן את העובדה שמרבית המשפחות המגיעות לשכונות אלו 
משפחות צעירות עם מספר ילדים מעל לממוצע הארצי. לכן, אחד האתגרים העכשוויים הוא  לאתר שטחים נוספים הן 

 לצרכים הציבוריים. 

תפתחה במגרשים של במקביל להקמת השכונות החדשות יש צורך לטפל בשכונות הקיימות ובבנייה הבלתי חוקית שה
 בעניין זה רואה כתפקידו של רמ"י ולא כתפקידה של העירייה. את האכיפה והטיפולהמבנים הישנים, צמודי הקרקע. 

 אתגרים עירוניים נוספים :

 הסכם הגג ומחיר למשתכן 
 ואמינה, הן בתוך העיר והן ביציאה וכניסה מהעיר ואליה.הקמת רשת תחבורה יעילה  -תחבורה 
  במכרזי מחיר למשתכןהמצב החמיר על רקע אופן חישוב היטל השבחה  -כלכליתהאיתנות השמירה על  

נכונה אולם יש צורך לשפר את עבודת הרישוי. כן ציין שמקבל  אשהרפורמה בחוק התכנון והבניה היציין ראש העיר 
 הליקויים באתר האינטרנט של הוועדה וידאג לשיפורם.  שנשלחו לוועדה בעניין את הערות הבקרה 

 ת רישוי. ותקיימת ועדת משנה ופעם בחודש רשציין שפעם בחודש מ מר ישי אדוארד -יו"ר וועדת המשנה
מקפיד שלדיון בוועדה יובאו  הוועדה  רלפני כל ישיבה של וועדת המשנה מתקיימת הכנה עם הצוות המקצועי.  כיו"

 בקשות להיתר שנקלטו במערכת רישוי זמין.  רק 
 התכניות.הוועדה מתעמקת בתכניות המובאות לדיון ויורדת גם לפרטים  טרם אישור 

הציג את המצב הסטטוטורי והתכנוני של העיר. על מנת לשפר את מצב ההכנסות   אינג' אריה גלברג –מהנדס העיר 
השוטפות של העיר יוזמים ומקדמים תכניות להפיכת שטחים המיועדים למגורים לשטחי תעסוקה ומסחר. מקודמת 

 תכנית מתאר כוללנית והיא נמצאת בשלבים ראשונים.

 :הממצאים וט עיקריפר להלן

 
 :תכנון .א

אלפי  2014-2017במהלך השנים  ושווקונחתם הסכם גג עם עיריית ראש העין במסגרתו תוכננו  2014בשנת  כללי : .1
כל הבנייה בשכונות החדשות מקודמת בפרויקטים משותפים של העירייה עם משרד הבינוי והשיכון,  יחידות דיור.

עיר כחלק מעתודות הקרקע שנקבעו לפיתוח ברמה של הגבעות המזרחיות מתחמים ב 6דגש על בניה של בשימת 
 :ויעילה מקצועית תכנון מערכת מקיימת איננה הוועדה כי עולה המחוזית התכנון לשכת דעת מחוותארצית. 

 .לוועדה אין מדיניות לתכנון המרחב באחריותה כמו גם מדיניות לאישור שימושים חורגים ומתן הקלות 

 עות למחוז לקויות מבחינה טכנית ואיכותית: אין התאמה בין מסמכי התכנית, בעיות ניסוח, התכניות המגי
 עריכה ושגיאות כתיב וכו'.

 הצוות אינו פועל לקידום תכניות להפקדה ולתוקף באופן יזום ובלו"ז הקבוע בחוק. 

המחלקה מונה מנהלת )ס. מהנדס העיר( ושני עובדים במיקור חוץ  במחלקת תכנון:ומבנה ארגוני כוח אדם  .2
  לאחרונה הופסקה עבודת העובדים החיצונים ולמעשה המנהלת פועלת לבדה.במשרות חלקיות. 

התכנית קודמה בעבר אך בשל התנגדות . ע"י הוועדה המקומית ובמימונהבצורה איטית מקודמת תכנית כוללנית :  .3
 וחלט להקפיאה, ובימים אלה מחדשים את הטיפול בה.לקידומה החברי המועצה 

 ,סמכות ועדה מקומיתלבד בבתכניות  6אושרו  2019-2018במהלך  היקף פעילות ולוחות זמנים לקידום תכניות:  .4
 כמפורט להלן :
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תכנית אחת ביוזמה משותפת של העירייה עם , תכנית אחת ביוזמה של העירייה, ביוזמה פרטיתתכניות   3
 ותכנית אחת ביוזמה משותפת של העירייה עם פרטיים. משב"ש

מפות את לוחות הזמנים לקידום התכניות מאחר ואין עקוב ולקיים קושי רב ל: לוחות זמנים לקידום תכניות  .5
 קליטה מסודרת של התכניות וחסרים מועדים המתעדים את תהליך קידום התכניות )המקומיות והמחוזיות(.

 לעיל נמצא כי : 4התכניות בסעיף  6 מתוך בדיקה שנעשתה לגבי
מתוך  3-בכל התכניות נתונים לגבי תאריך קליטת התכניות לאחר שעברה תנאי סף, וב יםבמערכת תכנון זמין חסר

 עדה המקומית.וגם באתר הוחסר התכניות המידע 
דשים ממועד הגשת חו 12) תכניות  אין עמידה בלו"ז שנקבע עפ"י חוק 3-במהנתונים החלקיים שקיימים נמצא כי 
 .התכנית ועד מועד הכרעה בהתנגדויות( 

 תונים. נההנותרת חסרים כל תכנית בו למתן תוקף תןהפקדממועד בין שנתיים לשלוש עברו  –תכניות   2
 ערוכותהיו  לא 109בחינת המחוז לבדיקת עיון השר לפי סעיף ל שהגיעו תכניות :השר אישור טעונותש תכניות  .6

 תכניות 15מתוך  5 ת הוועדה, ולא תוקנו על פי הוראת הגורמים הבודקים.החלט פי על בפועל הופקדו לא, כראוי
מראה על קושי וחוסר תפקוד של  תכניותמה % 30-נקבעו כטעונות אישור השר. נתון זה של כ 2019שהוגשו בשנת 

 .תכניותהוועדה בבדיקת ה
בשל הקושי לקדם את הן הטיפול בהתחדשות העירונית אינו בסדר העדיפויות העירוני,  :התחדשות עירונית .7

התכניות במתחמים ותיקים שרובם צמודי קרקע, הן מבחינת השתלבות בסביבה והן מבחינת התנגדויות 
תוספת אולם בשל  ( "ג'ון קנדי" תכנית)התושבים. בעבר היה ניסיון לקדם תכנית להתחדשות עירונית במרכז העיר 

המאסיבית שנדרשה  כדי ליצור איזון כלכלי, הפרויקט לא קודם, ונמסר כי העיריה פועלת מול  יחידות הדיור
 ."קרקע משלימה"רמ"י לקבלת 

קים ועדה להכל רשות מקומית , על 10עפ"י חוק התכנון והבניה, התוספת הרביעית ,סעיף  שימור מבנים ואתרים: .8
תוך תקופה של שנתיים מיום הקמתה, רשימה של אתרים  להכין  ר אתריםעדה לשימועל הוו . לשימור אתרים

כיום מקודמת רשימת השימור כנספח לתכנית המתאר הכוללנית  .הנמצאים בתחומה, שלדעתה ראוי לשמרם
מונתה ועדת שימור שלא הייתה פעילה, ולא הוצגו  2014וכחלק בלתי נפרד ממנה, שנמצאת בשלבי הכנה. בשנת 

 .והנושא לא מקבל התייחסות רצינית ים בנושא. נציין כי בראש העין ישנם מבנים הראויים לשימורבפנינו נתונ
( לגבי עמדתו 4א )ג( ) 61חוות דעת מהנדס כנדרש עפ"י סעיף המהנדס אינו מכין  :לתוכנית חוות דעת מהנדס .9

התכנונית בהתייחס לתכנית שעולה לדיון ו/או מקודמת לנושאים כדוגמת: התאמה למדיניות העירונית, התאמה 
 לתכניות וכו'. 

לסמכות חוות דעת מהנדס העיר והיועץ המשפטי  לא הוצגו או נמצאו ין סמכות:יחוות דעת מהנדס ויועמ"ש לענ .10
בטופס נפרד )שאינו נדרש עפ"י החוק(,  ולא כחלק מסדר היום המופץ לחברי לחוק, לא  96כפי שנדרש בסעיף 

  .הוועדה

 הערות לשיפור:

 מקצועי. כח אדםיש לגייס עובדים למחלקת התכנון, המחלקה אינה יכולה לתפקד ללא  .1

 ערוכות, מוכנות ותואמות את החלטות הוועדה בטרם הפקדתן. תכניותיש לוודא שה .2
 .לקידום תכניות להפקדה ולתוקף באופן יזום ובלו"ז הקבוע בחוקלפעול על הוועדה  .3
 ומדיניות לתכנון המרחב כבסיס לתכנון ולפיתוח. ,כוללניתהמתאר התכנית  אתבאופן יעיל ומהיר לקדם  .4

א  96בסעיף כפי שנדרש  ,חוות דעת מהנדס העיר והיועץ המשפטי להכין יש לכל תכנית בסמכות ועדה מקומית  .5
 והבניה, ולפרסמן לעיון הציבור.לחוק התכנון 

( לחוק התכנון 4א)ג()61בסעיף , בתכולה הנדרשת לכל תכנית בסמכות מקומית יש להכין חוות דעת מהנדס .6
 והבניה.

 באופן שתהיה התאמה בין הנתונים עדהובאתר הוולהקפיד ולעדכן נתונים באתר תכנון זמין של מינהל התכנון  .7
 ויתאפשר מעקב ובקרה אחר שלבי התקדמות התכנית החל מקליטתה ועד אישורה.

בתוספת הרביעית לחוק לנושא השימור שכן בראש העין יש לא מעט מבנים הראויים  10יש לפעול בהתאם לסעיף  .8
 בחוק. נדרשלשימור ולקבוע את רשימת המבנים בהתאם ל לכנס את וועדת השימורלשימור. יש 

 

 

 

 :להיתר מידע .ב

והיקף הפעילות   תיקי המידע להיתר מופקים במערכת רישוי זמין:  עבודה בהתאם לחוק ותקנות רישוי בניה .1
עדה ואולם, משלושה תיקים שנבדקו ומשיחה מקיפה על שגרות העבודה בובקשות לחודש בממוצע.  24עומד על כ 

 .3בסעיף  שיפורט להלן נמצא כי המידע הינו חלקי ביותר ואינו מוסיף מעבר למידע התכנוני, כפי
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המידענית מטפלת בעיקר בבקשות בתחום  עברה קורס מידענים., אשר עדה מידענית אחתובו היקף כח אדם: .2
 העיר הוותיקה ונעזרת גם בשירותי מיקור חוץ עבור בקשות מידע להיתר בשכונות החדשות. 

 בתיקי המידע שנבדקו נמצאו הליקויים הבאים: רמת תיקי מידע שנבחנו: .3
קומות במסגרת מחיר למשתכן לרבות  5יח"ד בארבעה בניינים בני  72להקמת  – 124061641-1 בקשה מס'  .א

נוהל עבודה לאישור תכניות בינוי וצורף  לא נמסר למעשה מידע להיתר : הקלות במספר קומות ובקווי בנין
 דרךע להיתר מופיעה כאבן עדה. בנוהל זה, הגשת בקשת מידוופיתוח לביצוע הכולל את מגוון גורמי הפנים בו

נציין כי הוספת המידע התכנוני לתיק המידע תוך התניה לאישור תכנית הבינוי  .התהליך בסוף – 14' מס
כתנאי לקליטת הבקשה להיתר היתה מייתרת את הלקונה הסטטוטורית שנוצרה כאן מעצם התניית המידע 

 בבינוי. 
למידע התכנוני. גורמי פנים אינם לוקחים  פרטלא נמסר כל מידע : תוספת בניה – 7589405958-4בקשה מס'  .ב

שניתנו  לא נמסר כל מידע בגין היתרים קודמיםן כ ומחלק במידע להיתר עבור בקשות לתוספות בניה וכ
 . למרות שמדובר במבנה קיים בחלקה

-183814554בשתיים מתוך שלוש הבקשות שנבדקו נמצא כי נקלטו בקשות למידע שאינן תקינות. בקשה מס'  .ג
נקלטה עם נתונים שגויים של  7589405958-4נקלטה למרות שמפת המדידה אינה תקינה ובקשה מס'  3

ם במסגרת ב' לעיל הדבר לא עלה ג3המבוקש בה ואי בהירות באשר לצורך במיגון. בהמשך לאמור בסעיף 
 המענה לתיק המידע. 

 פרוט הדרישות השונות לפי שלבי הבקשה להיתר. איןהמידע להיתר  יבתיק .ד

 מערכות מידע תומכות: .4

 ומערכת ניהול ועדה.  )מערכת תכנון זמין(  ן עומדות מערכת רישוי זמין, מבא"תלרשות המידע 
  קיימת מערכתGIS כי בשנה  צייןרישוי מחלקת המנהל  .בעלת שכבת ייעודי קרקע החשופה גם לציבור

מידע  90%מידע אמין ל  10%האחרונה נעשתה עבודה משמעותית של טיוב שכבת ייעודי הקרקע ממצב של 
כל בדיקה של תיק מידע המטופל במקביל ל  GIS -ה  עבודת המידעניות מוקדשת גם לבקרה של מערכת . אמין

 עדה. ובו

  ולמרות זאת לא נמסרים במידע. -במלואםארכיב התכניות והיתרי הבניה סרוקים 

 נתוני מערכת רישוי זמין: .5
  תיקי מידע להיתר 118בקשות למידע, נמסרו  146בחצי שנה שקדמה לבקרה הוגשו במערכת רישוי זמין, 

 נמצאים בטיפול.  28 

  בשלבי טיפול שונים. בקשות 37 הוועדהבמועד הבקרה נמצאו בשולחן העבודה של , 
הסתיימו חוזים עם מרבית הספקים החיצוניים, בהקשר של עבודת  2019עדה ציינו כי בסוף ובו  :תמיכה טכנולגית .6

 . הובע חששהוועדההמידע מדובר במידענית המטפלת בעיקר בבקשות שבמתחמים החדשים וביועץ התנועה של 
  שיהיה קושי בביצוע העבודה המקצועית ללא מימון תקציבי להעסקת מיקור חוץ.

 לשיפור:נושאים 

 .שעומדות בתנאי הסףמידע ל תקינותיש להקפיד על קליטת בקשות  .א

לרבות לתקנות הרישוי ( 1-21)א( ) 20יש לפעול למתן מענה מלא לבקשות מידע להיתר הכוללות את האמור בסעיף   .ב
לכל מידע תכנוני , היתרי בניה קודמים, התייחסות רלוונטית של גורמי הפנים ורשימת תנאים ודרישות שלמה 

 שלביות הליך הרישוי. 

 .עדה לתהליך גם עבור בקשות שאינן בניה חדשהויש לרתום את גורמי הפנים בו .ג

 
 :בניה רישוי .ג

לתקנות רישוי  התאםבמתבצע רק בחלקו תהליך הרישוי  עבודה בהתאם לחוק ולתקנות רישוי בנייה:  .1
  ובחלקו לפי החוק והתקנות במתכונתן הקודמת. 2016בנייה  

 הבקרה המרחבית שלב מ ,יתרת התהליךאך , "רישוי זמין"נקלטות במערכת להיתר בקשות מרבית ה
 .מתקיים מחוץ למערכת ,היתר הבנייהלרבות הנפקת 

 בקשות מתקבלות בפורמט קשיח )נייר( וחלקן אף נבדק כךחלק מה.  

  רישוי זמין"מערכת במתנהלות לא כל הבקשות הציבוריות". 

 :בנוסף יצוין כי 
 הוגשה אחת בלבד. הצוות המקצועי לא מעודד אותן. -לרישוי בדרך מקוצרתלא מוגשות בקשות כמעט ו

בשכונות שבעיר הוותיקה מבקשים לא אחת תשריטי חלוקה בגלל ריבוי בעלויות על מגרש, שלא אחת גם אינן 
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ברשות בגלל הנושא הקנייני והתארכות הטיפול  מתעכבותרשומות. בבקרה נמצא כי קיימות בקשות אשר 
 מקרקעי ישראל.

מחלקת  למנהל,  מנהל מחלקת רישוי ופיקוח עזב את עבודתו מיד לאחר מועד הבקרה. בנוסףהיקף כוח אדם:  .2
אשר עובדת במיקור חוץ במשרה חלקית ובמשרה מלאה,  ,עדהועובדות הו ,בודקות היתרים 4הרישוי מונה 

 נייר. ע"גרק בודקת את הבקשות להיתר 

( לחוק התכנון והבניה 2)ג145החלטות רשות הרישוי לא תואמות את הוראות סעיף  הרישוי:החלטות רשות  .3
 ות להיתר: . רשות הרישוי קובעת בהחלטותיה לאישור בקש2016בתקנות רישוי בנייה  42ואת האמור בסעיף 

 לקליטת בקשה )חתימות , נסחי  נדרשים עפ"י התקנות לשלבים קודמים, לדוגמה: תנאים ה תנאים
 תנאים לבקרה מרחבית )אישור יועץ תחבורה( ,אבו(ט

  ( יה חדשהנתנאים שלא בסמכות )הפקדת ערבות בנקאית לב 

  תהליך העבודה: .4

 שלבי הרישוי מתנהלים להלן:

( נדרשות  A,B,C,Eבקשות להיתר המוגשות מכוח תכניות חדשות של מתחמי מגורים ותעסוקה )מתחמים  .א
 לשלבים מקדימים המתנים את הגשת הבקשה להיתר:עפ"י הוראות התכנית הסטטוטורית 

: הכנת "תכנית עיצוב אדריכלי" לשכונה או מתחם, התחום בין כבישים ראשיים, באישור תנאי ראשון
 משהב"ש /רמ"י( -) ע"י יוזם התכנית 1:500ק.מ.  הוועדה המקומית לתכנון ובנייה

)ע"י היזם  ואישורה ע"י הוועדה המקומית: הגשת "תכנית בינוי ופיתוח" לכל מגרש תנאי שני ולאחריו
 תכנית.התכולת את וראות התכנית מפרטות ה . 1:250ק.מ.  אשר זכה במכרז השיווק(

 מסחר. – Bולמתחם  Eבאתר הוועדה לדוגמה, למתחם  מפורסמות 1:500חלק מתכניות הבינוי ק.מ.
 בק.מ. תכניות בינוי ופיתוח לביצוע מנחה להליך אישורעבודה נוהל  קייםלוועדה  ,בנוסף להוראות התכנית .ב

הנוהל קובע את שלבי הכנת התכנית, תכולת המסמכים הנדרשים ושלבי אישורה  )תנאי שני(.  1:250
ש, הצגה לוועדה ובכללם: הצגה לצוות ליווי מטעם העירייה/מנהלת, הצגה לצוות ליווי מטעם משהב"

ור יו"ר הוועדה המקומית ומהנדס הוועדה המקומית, הצגה לצוות מלווה במחלקת תכנון ולסיום: איש
 לתכנית הבינוי.

 ( היא הגשת בקשה לקבלת תיק מידע.14תחנה ה )אהתחנה הב תחנות. 13-סה"כ כ
הצגת ובהם הצורך ב צוות הבקרה מצא כי התהליך המקדים את הגשת הבקשה להיתר כולל שלבים רבים

ועלול  ,ולא השלבים שבו .  בנוסף, תהליך זה אינו קצוב בזמן , לא בכללותו גורמים שוניםל  תכניותה
אנו סבורים שאיחוד של חלק מהשלבים  ויצירת "שולחן לכלול דרישות סותרות  מצוותי הליווי השונים. 

 עגול" להצגת התכנית בו זמנית לכל הצוותים המקצועיים היה עשוי לייעל  ולקצר את התהליך.  

למח' התכנון ולקבלת אישורים מטעם  ,עותק פיזיבהבקשות מוגשות , לפני קליטתן, עוד ןבשלב הראשו .ג
(. הנחיות הוועדה מפרטות לאלו גורמים יש לפנות )תנועה, ניקוז, אדריכלי ואח' גורמי פנים של העירייה

זו  עדה לא תקלוט את הבקשה. יצוין כי מחלקת התכנון היאוגם נכתב כי ללא מילוי התנאים הוובהן 
  שמטפלת בנספחי הבינוי.

הוועדה מוסיפה אישורים מוקדמים להגשת בקשה להיתר בניגוד לאמור בתקנה צוות הבקרה מעיר כי 
גם שלב זה אינו קצוב בזמן ואינו ניתן למעקב ולבקרה מאחר והוא מתרחש עם  . לתקנות הרישוי 33-34

 עותקים פיזיים ומחוץ למערכת המקוונת. 

 זמין נתוני מערכת רישוי .5
היתרי בניה  13, לעומתם רק במערכת קיימות להיתר בקשות 492  7.1.2020-דו"ח מצב רישוי זמין נכון ל .א

 הופקו במערכת. יש להקפיד על הפקת ההיתרים.
  : 2019היתרים שהופקו במהלך חציון ראשון  .ב

 41% )מההיתרים במסלול ועדה )הקלות/שימוש חורג 
 59% מההיתרים במסלול רשות רישוי 
 במסלול רישוי מקוצר יםהיתר אין 

 :המקומית הוועדהי לפי דיווח .ג

 ההיתרים  2019 בחציון הראשון של שנת להם היתרים הופקו עדת המשנה, וובקשות שנדונו בו ,
 7-כ -משך ממוצע מקליטה להחלטה  חודשים בממוצע )מקליטה עד היתר(.  12-תוך כהופקו 

 חודשים. 

  ,הופקו תוך 2019היתרים שהופקו בחציון הראשון של שנת לגבי בקשות שנדונו ברשות הרישוי 
 חודשים.  4-כ -חודשים בממוצע )מקליטה עד היתר(. משך ממוצע מקליטה להחלטה   9-כ

 לא מפיקה היתרים דרך המערכת. הוועדהלא ניתן לקבל נתונים ממערכת רישוי זמין מאחר ו         
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 :רישוי זמין תקינה במערכתעבודה לא  .6

 של חדשה ובניה להריסה 20181283 מספר להיתר בקשה- 42720810001 בנין תיק נבדק הבקרה במסגרת
 .מסחר+ מגורים שייעודו במגרש דיור יחידות 8,  מרתף+ קומות 8 בן בניין

 שונה מספר בקשה לכל, 6.9.18 מועד באותו נקלטו שכולן בקשות 4 נמצאו הוועדה שבאתר הבניין בתיק
 לחפירה היתר ניתן מהן לאחת רק כאשר, כפעילות רשומות וכולן ובקרה המעקב מערכת ושל זמין רישוי של

 .בדיעבד בקשות וקליטת במערכת תקינה לא עבודה על מצביע זה נתון . ( 11.4.2019-ב) ודיפון

 : נושאים לשיפור

 קצר ויעיל.י ולקבוע להם מסלול ינוהב תכניותיש לקצר את הליך בדיקת  .א

ולא  באמצעות מערכת רישוי זמין הבנייה היתרי כל הפקת לרבותנהל את כל תהליך הרישוי ל הוועדהעל  .ב
 בעותקים פיסיים על גבי נייר.

ניהול הבקשות להיתרים בכל הנוגע לדרישות ולתנאים הדרושים בהתאם לשלבי הרישוי מסלולים ל לקבועיש  .ג
 .רחבית וכן הלאה(השונים )תנאים לקליטה, תנאים לבקרה מ

לשלב כתנאים מקדימים , הן רשות הרישוי צריכה להימנע מהצבת דרישות שלא בהתאם לחוק ולתקנות .ד
 הגשת הבקשה להיתר והן למתן היתר בניה. 

 כפעילות. הוועדהלסגור בקשות להיתר שאינן רלוונטיות ואשר רשומות במערכת בקרת יש  .ה

 הזמנים של תהליך הרישוי לכל אורכו.ועדה צריכה לשפר את העמידה בלוחות וה .ו

  .הטיפול בבקשות הכוללות פרסומים להקלות דורש ריענון והדרכה    .ז

 

 :פיקוח ואכיפה .ד
 

מחסור  בשל היתר בין, תוצרים מניב ואינו הנדרשים לסטנדרטים עונה אינו בעיר והאכיפה הפיקוח מצב כללי: .1
בכל הקשור מקצועית , היעדר ניהול שוטף והכוונה מובנית ומוסדרת של המפקחים והיעדר הדרכה אדם כוחב

 לתיקוני חקיקה המהווים בסיס לעבודת הפיקוח.

 בפיקוח מטפלת המחלקה עזב לאחר ביצוע הבקרה( .) ופיקוח רישוי אגף למנהל כפופה הפיקוח מחלקת
 (,טאבו) בעלות להעברת אישורים מתן לעת המבנה בדיקות, עסקים רישוי :נוספים ובנושאים ובאכיפה

א תכניות עבודה מנהלים לבד את שיגרת יומם, ללנראה כי העובדים  דירות. פיצולי בדיקתתלונות תושבים ו
 מנהל האגף עורך פגישות צוות לעיתים רחוקות ומהווה כתובת להתייעצות.וללא יד מכוונת. 

איננה  אולם במחלקה נמצאתעדיין   כיום) מחלקה מנהלת מונה קההמחל היקף כח אדם לרבות הסמכות : .2
נמסר כי מפקח נוסף נמצא בשלבי בחירה  ".כחולים" מפקחים ושני "אדומים" מפקחים שני ,מתפקדת כמנהלת(

כדי  בעבר המפקחים האדומים סייעו גם בהליכי רישוי אולם לפני מספר חודשים החליטו להפסיק זאת וקליטה.
 להתרכז בפעולות האכיפה בלבד.שיוכלו 

 .מודול הפיקוח -עובדים במערכת ניהול וועדהקיום ושימוש במערכות מידע תומכות:  .3

המתייחס לסדרי  31.12.14קיים נוהל מסמך מדיניות אכיפה מיום קיומה של מדיניות אכיפה ונהלים ליישומה:  .4
 עדיפויות באכיפה, שיטת עבודה ואופן מימוש המדיניות.

 התכנון לחוק 116 תיקון לפי בנייה עבירות סקר לביצוע פומבי מכרז פורסם 2019 שנת בסוף עבירות בניה:סקר  .5
 .זוכה נבחר טרם. ובנייה

 למעקב  ולבקרה מרחבית אחר מהלך הביצוע לפי היתר. לא קיימים נהלי עבודה :נהלי פיקוח ומהלך ביצוע .6

 אף אינם מודעים לקיומו.מתבצע והמפקחים איננו  ות"אישור תחילת עבוד"שלב 
 ככל שהיא מתבצעת, היא נעשית בע"פ וללא תיעוד. .ומובנה סדור בהליך מתבצעת איננה הביצוע בקרת

יצוין כי הגיליון כולל דרישות  . 4הנדרשים לטופס והבדיקות המפרט את האישורים גיליון דרישות לוועדה יש 
התחלת הביצוע , לדוגמה הודעה על מינוי "אחראי  לעת 2016שהיו צריכות להתקיים בהתאם לתקנות רישוי 

לעת תחילת הביצוע כל האישורים והדיווחים הנדרשים בתקנות בלביקורת" והודעה על מינוי "אחראי לביצוע".  
  /תעודת גמר.4שלבים שונים של מהלך הביצוע מתקבלים בדיעבד ובמרוכז לעת הגשת בקשה לקבלת טופס וב

ציינו כי לתחושתם יש חוסר הלימה משמעותי בין המאמצים המושקעים על ידם  העובדים :נושאים נוספים  .7
לביצוע עבודתם ובין הערכת המנהלים לטיב ואיכות עבודתם. בהקשר זה ציינו כי נימנע מהן לקבל שכר עידוד 



9 

 

 

)מהנדס העיר אישש עובדה זו וציין כי גם להערכתו  המגיע להם לפי המפתחות המחושבים בהתאם להיקף עבודתם
 .שכר העידוד מגיע להם( 

 

 לשיפור: נושאים

 הנוגעים בנושאים ביחוד, ובתקנותיו והבנייה התכנון בחוק העדכונים הצגת שתכלול למפקחים הדרכה לבצע יש .א
בכל  עדכניות ובהוראות בחקיקה מעודכנים אינם הם כי נמצא המפקחים עם משיחה. והפיקוח הביצוע להליך

 היתר. הקשור למהלך הביצוע עפ"י 

הכולל הכוונה מקצועית, חלוקת עבודה, קיום שגרות ניהול, של המחלקה ניהול מקצועי איכותי ונכון יש להשקיע ב .ב
תוכל מחלקת הפיקוח להתקדם ולהתאים את תהליכי עבודתה  . להערכתנו עם כלים אלו מעקב ובקרה איכותיים

התייצבות השדרה הניהולית, יקיים ישיבת צוות עם כלל לק.  מהנדס העיר ציין כי לעת עתה, עד ולדרישות הח
 עובדי מחלקת פיקוח אחת לשבוע.

במהלך ביצוע העבודות ועל קבלת  הדיווחים הנדרשים בשלבים  ע"י המפקחים להקפיד על ביצוע בקרה מרחבית .ג
יש להקפיד על תיעוד מסודר של הוראות   תעודת גמר./4טופס שנקבעו בתקנות ולא רק לעת הגשת בקשה לקבלת 

 הניתנות במהלך הביצוע ליזמים ולהימנע מהוראות בע"פ שאינן מאפשרות מעקב ובקרה.

 ביצוע סקר עבירות בניה בהתאם למתואם עם יחידת הפיקוח המחוזית. להשלים .ד

 

 :ושקיפות עבודתה המקומית הוועדה התנהלות .ה

 : על פי החוק בחינת עמידה במילוי הוראות .1

(. במקרים רבים מגיעים 42% –, הנמוך ביותר 75%תקין, אם כי נמוך לעיתים )בד"כ  -מניין חוקי בישיבות  1.1
 .הוועדהלישיבה ממלאי מקום שונים המחליפים את חברי 

לא תקין. לישיבה האחרונה, לא  –מידת העדכון והעמידה בדרישות החוק של רשימת המוזמנים הקבועים  1.2
נצפו מוזמנים שאינם  המשטרה, נציג משרד התחבורה. נציג משרד הבריאות, נציג  -יגים הבאים הוזמנו הנצ

 .רלוונטים

 . מצוין -מספר הישיבות בשנה 1.3
 ישיבות.  16 – 2019ישיבות ועדת המשנה בשנת  פרמס
 .תוישיב 40 – 2019ישיבות רשות הרישוי בשנת  פרמס

. בחלק מהמקרים קיים חוסר תיאום בין התאריכים במערכת ניהול ועדה חלקי –ניהול ועדה  מערכתשימוש ב 1.4
ככל הנראה בשל עבודה לקויה  ,קיימות תכניות שמסמכיהן לא פורסמו –, כמו כן מערכת תכנון זמיןלבין 

 .במערכת תכנון זמיןבמערכת ניהול ועדה ו/או 

. הישיבה הוקלטה, אולם 17.12.19 ום בי שהתקיימה ישיבת ועדת המשנה נציגת האגף נכחה :הישיבה התנהלות .2
והיו חסרים הנדרשות לתכניות שנדונו בישיבה. חלק מהתכניות לא הוצגו באופן מלא חוות הדעת לא הוצגו בה 

תה גישה רק למסמכי יהיאת כל פרטי התכנית. כמו כן, להבין  היה קשהו ,היה חלקי שניתןגם ההסבר מסמכים. 
 אלה שנדונו בישיבה.כל תכנית אחת שבסמכות מקומית מתוך 

. הוועדהניגוד עניינים לכל חברי  הסדריעל היועצת המשפטית של  חוות דעתהועברה  תקין. :ניגוד עניינים הסדרי  .3
 כן החברים תודרכו לגבי הצורך לצאת מן הדיון אם מתעורר ניגוד עניינים נקודתי.-כמו

עזב לאחר מועד הבקרה חלקת רישוי ופיקוח אשר התבצע באופן חלקי ע"י מנהל מ הוועדה: ניהול עדהוניהול הו .4
עדה חלוקת עבודה ברורה לגבי מרבית הנושאים בהם יש לטפל ולא קיימת בוועד פרסום דו"ח זה את תפקידו. 

 ולא ברור מי אמור לבצע חלק גדול מהפעולות הנדרשות.  הוועדהכחלק מניהול 

 :אינטרנטה אתרשקיפות הוועדה ב .5

 

, מכיל מידע רב מאוד וכן הסברים בנושאי תכנון ורישוי, הינו אתר הנדסי חדש ונגיש: האתר התרשמות כללית 5.1
אתר הוועדה לא עומד בדרישות החוק מבחינת הפרסומים המופיעים בו. רמת הנחיות, נהלים  ועוד.  עם זאת, 

 הפרסומים של הוועדה לוקה מאוד בחסר )מבחינת כמות, מועד הפרסום ותוכן הפרסום(. 
 :וגעים לתכנוןנושאים הנ 5.2
פרסומי הוועדה לישיבות ועדת המשנה / מליאה: הפרסומים חלקיים ביותר, כמות הפרסומים, מיקום  .א

 הפרסום, מועד הפרסום ותוכנם של הפרסומים אינם עומדים בהוראות החוק. 
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)ד( לחוק התו"ב. בחצי השנה האחרונה לא פורסמו כלל  44הפרסום לא עומד בדרישות סעיף   - סדרי יום .1
סדרי יום לישיבות הוועדה. סדרי היום שנשלחו לחברי הוועדה ולנציגים ערוכים בצורה שאיננה ברורה 

  וקריאה.

מו מרבית קבצי ה )ב( לחוק התו"ב. פורס48הפרסום עומד באופן חלקי בדרישות סעיף  - קבצי החלטות .2
ההחלטות הנדרשים, אולם רק כשליש מהם פורסמו במועד הקצוב בחוק. כל קבצי ההחלטות פורסמו 
באתר העירוני ולא באתר ההנדסי. תוכן קבצי ההחלטות לא תואם את דרישות החוק והם מכילים 

לא ברורות בחלקם מהלך דיון. קבצי ההחלטות ערוכים בצורה שאיננה ברורה וקריאה. חלק מההחלטות 
 .2019014בישיבה  17למשל סעיף  –

בחצי השנה האחרונה לא פורסמו לחוק התו"ב.  6ד )ב( 48הפרסום לא עומד בדרישות סעיף  - פרוטוקול .3
   כלל פרוטוקולים לישיבות הוועדה.

א )ב( לחוק התו"ב. על אף 96הפרסום עומד באופן חלקי בדרישות סעיף  :פרסום התכניות באתר הוועדה .ב
תכניות שנבדקו מדגמית פורסמו  4השלמת הסריקה לא כל מסמכי התכניות נמצאות באתר הוועדה. מתוך 

 תכניות בלבד.  2באתר הוועדה  מסמכיהן של 
א )ב( לחוק התו"ב. לא פורסמו חוות דעת 96הפרסום לא עומד בדרישות סעיף  פרסום חוות דעת  מהנדס: .ג

חלק מהנושאים התכנוניים מופיעה חוות דעת  של סגנית מה"ע מהנדס לתכניות שנבדקו. בקבצי ההחלטות, ב
לתכנון, מוטמעת בקובץ ההחלטות, בצורה בלתי קריאה לחלוטין. חוות הדעת  כוללת התייחסות לתבעו"ת 

 תקפות ברמה העירונית )לא תמ"א ותמ"מ( והערות ואיננה מתייחסת לכלל הסעיפים הנדרשים בחוק.
א )ב( לחוק התו"ב. 96הפרסום לא עומד בדרישות סעיף  "ש לעניין סמכות:פרסום חוות דעת  מהנדס ויועמ .ד

 לא פורסמו חוו"ד לנושא סמכות לתכניות שנבדקו.
 :נושאים הנוגעים לרישוי 5.3
 : פרסומים חלקיים, כמות הפרסומים לוקה בחסר.פרסומי הוועדה לישיבות רשות הרישוי .א
מקבצי  %10 -ב( לחוק התו"ב. פורסמו רק כה )48הפרסום לא עומד בדרישות סעיף   -קבצי החלטות  .ב

 כל קבצי ההחלטות פורסמו באתר העירוני ולא באתר ההנדסי. ההחלטות שנבדקו.
( תשע"ו תקנות התכנון והבניה )רישוי בניה: הפרסום עומד באופן חלקי בדרישות סריקת ארכיב תיקי בניין .ג

אולם לא כל התיקים הסרוקים הועלו לאתר  )ד(. ארכיב תיקי הבניין נסרק כמעט במלואו,122תקנה  2016 –
 הוועדה, נמסר שבשל בעיות תקציב.

 :נושאים כלליים 5.4

 אך חסרים בו חלק מהנתונים.ו )א( לחוק התו"ב. 48הפרסום עומד בדרישות סעיף  פרסום הדו"ח השנתי: .א
מועדי הדיונים הוגש במועד וכלל: מועדי דיונים שקיימה הוועדה בשנה החולפת, ציון  2018הדו"ח של שנת 

א, ומועדי הדיונים שמהם נעדרו הנציגים בעלי הדעה המייעצת. הדו"ח לא 62בתכניות שבסמכותה לפי סעיף 
  כלל תאריכי פרסום של סדרי יום, קבצי החלטות ופרוטוקולים.

חברי  באמצעות יידוע של)ג( ללא הכנסתן לדיון, 108עיף מודיעה על אישור תכניות ע"פ ס הוועדה יש לציין כי .ב
 .הוועדה

 לשיפור: נושאים 

תערך להם בחינת עדה ימונו בצורה רשמית, ומניין חוקי בישיבות: יש להקפיד על כך שממלאי המקום לחברי הו .א
 .מקום יכממלא חבר לו הם מונוהויחליפו רק את ניגוד עניינים, 

למינוי נציגים מכלל משרדי מידת העדכון והעמידה בדרישות החוק של רשימת המוזמנים הקבועים: יש לדאוג  .ב
 .ולזמנם לישיבות הממשלה, בהתאם לדרישות החוק

 ניהול הישיבה:  .ג

יש לוודא כי חלוקת  , שזו הגדרת תפקידו וזו עבודתו בפועל.ע"י עובד אשר הוכשר לכך על ניהול הוועדה להיעשות 
יש לוודא הצגת כל המסמכים  .רה ומבוצעתברו –העבודה לכלל הנושאים בהם יש לטפל בהקשר של ניהול הוועדה 

 הנדרשים בחוק, בעת הדיון.

 לרבותניהול וועדה: יש להקפיד על שימוש רציף ותקין במערכת ניהול ועדה ובמערכת המבא"ת  מערכתשימוש ב .ד
 דיווח שלבים תקין ומתואם בשתי המערכות.

, קבצי החלטות יש למלא בדו"ח השנתי תאריכי פרסום של סדרי יום :הכנת דו"ח שנתי ופרסומו באתר .ה
 ופרוטוקולים.

 אתר האינטרנט .ו

 : נושאים הנוגעים לתכנון .א

כשבוע לפני ועדה ובאתר היש לפרסם סדר יום לכל ישיבות המליאה וועדת המשנה. סדרי היום יפורסמו  .1
 סדרי היום יערכו בצורה קריאה וברורה. .בנושאים השונים הדיון, ויכילו את המלצות הצוות המקצועי

ימים  3, תוך הוועדהלכל ישיבות עדה ובאתר הוקבצי ההחלטות לישיבות המליאה וועדת המשנה יפורסמו  .2
קבצי ההחלטות יערכו בצורה  את התנאים לקיום ההחלטות.החלטות ברורות וכן ממועד הישיבה, ויכילו 

 קריאה וברורה ולא יכילו מהלך דיון.
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נה יכילו מהלך דיון בכל סעיפי הישיבה. מהלך הדיון ועדת המשהמליאה וישיבות הפרוטוקולים לישיבות  .3
לאחר עדה, וובאתר היתייחס באופן ספציפי לתכניות / בקשות שנדונו בישיבה. הפרוטוקולים יפורסמו 

 העוקבת. הוועדהאישורם בישיבת 

ועדה טרם הדיון הראשון להפקדת התכנית. יש להקפיד ומסמכי התכניות בסמכות מקומית יפורסמו באתר ה .4
 תכנון זמין.על דיווח שלבים תקין הן במערכת ניהול ועדה והן במערכת 

ועדה לכל תכנית בסמכות ובאתר ה יפורסמותכנית הדיון בלנושא סמכות  וחוות דעת מהנדס  חוות דעת  .5
  מקומית טרם הדיון הראשון להפקדתה.

כן, יש לכתוב את -כמו (4ג()א)61עפ"י סעיף תייחס לכל הסעיפים הנדרשים הלתוכנית למהנדס  חוות דעת על  .6
 בצורה ברורה וקריאה. מומלץ להשתמש בטופס הייעודי של מנהל התכנון. חוות הדעת

 עדהולהשלים הנגשת מסמכי כל התכניות באתר הו .7

 :נושאים הנוגעים לרישוי .ב

ימים  3, תוך הוועדהלכל ישיבות המקומית,  ועדהובאתר היפורסמו  רשות הרישויקבצי ההחלטות לישיבות  .1
  את התנאים לקיום ההחלטות.החלטות ברורות וכן ממועד הישיבה, ויכילו 

 ויהיה נגיש לציבור במלואו. הוועדהתיקי הבניין שנסרק יועלה לאתר ארכיון  .2

 .העירוני באתר ולא ההנדסי באתר יבוצעו עדהוהו פרסומי כל .ג

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


