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 6201 ייונ

 
 לכבוד

 מר שלמה קטן
 ראש המועצה

 
 שלום רב,

 
 

 51דו"ח הביקורת השנתי מס'  הנדון:
 

ל )א( לצו המועצות המקומיות  66לסעיף הנני מתכבד להגיש לך, בהתאם  .1
 כמפורט בנדון.ח הביקורת ", את דוביו"ש

 הביקורת הבאים: ח נכללים דוחות"בדו .2
 דו"ח ביקורת בנושא: מליאת המועצה והוועדות . .א
 הועדה המקומית לתכנון ולבנייה.דו"ח ביקורת בנושא:  .ב
 דוח ביקורת בנושא: הקמת בי"ס נופי החורש. .ג
 דו"ח מעקב אחר תיקון ליקויים. .ד

הפעולה המלא לו ברצוני להודות לעובדי המועצה ולמנהליה, על שיתוף  .3
 זכיתי, בבואי לערוך דו"ח ביקורת זה.

העתקים של הדו"ח יועברו במקביל גם לחברי ועדת הביקורת )לידיעה בלבד  .4
 בשלב זה(.

 
 הערה חשובה:

 
בועדת  ,אין לפרסם דו"ח ביקורת זה או חלקים ממנו, לפני שנתקיימו דיונים בדו"ח

 הביקורת ובמליאת המועצה.
 
 

 בכבוד רב        
 

 אשר שטיינמץ        
 מבקר המועצה        
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 פתח דבר
 
 

 בעיקר בשכונת גבעת טל. ע"י המשך תנופת הפיתוחנתאפיינה  2015שנת 
מאידך הושפעה הפעילות לרעה ע"י שתי מכשלות: דירוג סוציואקונומי 

 גבוה מדי וההקפאה הבלתי פורמלית של הבנייה.
 

)שנדונו בהרחבה בהמשך דוח ביקורת זה(, לא מנעו שתי המכשלות הללו 
של המועצה ושל ראש המועצה והוא: איזון תקציבי  חשובאת ההישג ה

 לאחר מספר שנים גרעוניות.
 

יש לציין שהשגת איזון תקציבי שנסמך ברובו על הכנסות מארנונת מגורים 
 בלבד )ארנונת העסקים ביישוב עדיין אינה משמעותית(, היא אכן הישג

 בו. התגאותיוצא דופן שניתן ל
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 סמכויות ואחריות -המבקר 
 

 
פרק ז' לדיני המועצה המקומית )באזור יהודה ושומרון(, קובע שלכל מועצה 

 מקומית ימונה מבקר מועצה שסמכויותיו יהיו כמפורט להלן:
 
 

 כ"ח לתקנון )לחוק( קובע כדלקמן: 66סעיף 
 

 תפקיד המבקר: (א)
לבדוק אם פעולות המועצה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון  (1)

, נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם 1965 -והבניה, התשכ"ה 
 תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון.

 לבדוק את פעולות עובדי המועצה. (2)
לבדוק אם הוראות הנוהל של המועצה מבטיחות קיום הוראות  (3)

 ת ועקרונות היעילות והחסכון.כל דין, טוהר המידו
לבקר את הנהלת החשבונות של המועצה ולבדוק אם דרכי  (4)

החזקת כספי המועצה והחזקת רכושה ושמירתו, מניחות את 
 הדעת.

לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת ענייני המועצה שעליהם  (5)
 הצביע המבקר או מבקר המדינה.

ה הדתית שבתחום הביקורת לפי סעיף קטן )א( תיעשה גם לגבי המועצ (ב)
המועצה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר המועצה 

משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, 
 גוף מבוקר(. -או משתתפת במינוי הנהלתם )כל אחד מאלה, להלן 

בכפוף להוראות סעיף קטן )א(, יקבע המבקר את תכנית עבודתו  (ג)
                         -נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת לפי  השנתית, את

 שיקול דעתו. (1)
 דרישת ראש המועצה לבקר ענין פלוני. (2)
 ככל האפשר בהתאם להמלצות ועדת הביקורת. (3)

 המבקר יקבע, לפי שיקול דעתו, את הדרכים לביצוע ביקורתו. (ד)
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 :כ"ט קובע ש 66סעיף 

 
ראש המועצה וסגניו, חברי המועצה, עובדי המועצה, ראש המועצה  (א)

הדתית וסגניו, חברי המועצה הדתית. עובדי המועצה הדתית, וחברים 
ועובדים של כל גוף מבוקר, ימציאו למבקר, על פי דרישתו, כל מסמך 
שברשותם אשר לדעת המבקר דרוש לצורכי ביקורת ויתנו למבקר כל 

 מידע או הסבר שיבקש.
מבקר או לעובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה, לצורך ביצוע תפקידו, ל (ב)

לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד 
 נתונים אוטומטי של המועצה או של גוף מבוקר.

לצורך ביצוע תפקידו, יוזמן המבקר ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה  (ג)
דה מועדותיה או כל ועדה מועדותיו של של מליאת המועצה או של כל וע

 גוף מבוקר.
 

 ל' קובע ש: 66סעיף 
 

המבקר יגיש לראש המועצה אחת לשנה דו"ח על ממצאי הביקורת  (א)
שערך; בעת הגשת הדו"ח כאמור ימציא המבקר העתק ממנו לועדת 

 הביקורת.
בנוסף לאמור בסעיף קטן )א( רשאי המבקר להגיש לראש המועצה  (ב)

ו"ח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שיראה לו או ולועדת הביקורת ד
 כאשר ראש המועצה או ועדת הביקורת דרשו ממנו לעשות כן.

בתוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש המועצה  (ג)
לוועדת הביקורת אשר הערותיה על הדו"ח וימציא למועצה העתק 

 מהדו"ח בצירוף הערותיו.
קר ובהערות ראש המועצה עליו ותגיש ועדת הביקורת תדון בדו"ח המב (ד)

למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה בתוך חודשיים מיום שנמסרו 
לה הערות ראש המועצה כאמור בסעיף קטן )ג(; בטרם תשלים הועדה 

את סיכומיה והצעותיה רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדיוניה 
שר להם להגיב על נושאי משרה של המועצה או של גוף מבוקר כדי לאפ

 הדו"ח.
תוך חודשיים מן היום שבו הגישה ועדת הביקורת את סיכומיה  (ה)

והצעותיה תקיים המועצה דיון מיוחד בהם ותחליט בדבר אישור 
 ההצעות.
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לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או את תוכנו, לפני שחלף  (ו)
המועד שנקבע להגשתו למועצה, ואולם רשאים המבקר או ראש המועצה 

באישור הועדה, להתיר פרסום כאמור לעיל. לעניין סעיף קטן זה, 
 לרבות חלק מדו"ח ולרבות ממצא ביקורת. –"דו"ח" 

 אש המועצה העתק ממנו לממונה.הוגש דו"ח הביקורת למועצה, יעביר ר (ז)
 
 
 

עד כאן החלק הפורמלי של תפקיד המבקר. מעבר לכך מתקיים, מה שניתן לכנות: 
 "הערך המוסף הייחודי" של עבודת המבקר.

 הכוונה היא לאופן שבו תופס המבקר עצמו את תפקידו.
יש מבקרים המסתפקים בעריכת ביקורת לאחר הביצוע כמפורט לעיל; וזה בדיוק 

שנדרש. לעומתם, יש מבקרים הסבורים שניתן למנף את היכרותם והבנתם את מה 
פעילות המועצה, את קשרי העבודה הטובים שיצרו, תוך השתתפות בדיונים 

בפורומים הקובעים את המדיניות ואת מימושה הלכה למעשה; על מנת לסייע בזמן 
החלטות אמת, לשיפור תהליכי קבלת החלטות או לחילופין, להימנע מקבלת 

שגויות, שעלולות לסכן את המועצה, את עובדיה, את נכסיה ואת כספיה, ולפגוע 
 ה המרחיבה לגבי תפקיד המבקר.שאני מעדיף את התפי לבסוף בתושבים.
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 המועצה וועדותיה
 

 כללי .א
 
נתאפיינה בהמשך תנופת התכנון והפיתוח הן בגבעת טל והן  2015שנת  .1

 התעשייה. באיזור
 דא עקא, שהתנופה הנ"ל, נתקלה בשתי מכשלות עיקריות:

 ( גבוה.8דירוג סוציואקונומי ) .א
 ההקפאה הבלתי פורמלית של הבנייה. .ב
מדיניות מפלה )אולי שלא במתכוון( של משרד הפנים כנגד יישובים  .ג

כגון : אלפי מנשה, שהכנסותיהם העצמיות אינן מתבססות על ארנונת 
 ארנונת מגורים בלבד., אלא על עסקים

 
באשר לדירוג הסוציואקונומי, הרי שלדעת הביקורת הוא בנוי על  .2

, כגון: מס' המכוניות 80 -וה 70-קריטריונים שהיו תקפים בשנות ה
הממוצע למשפחה , שטח הדירות הממוצע וכו'. מה שלא נלקח בחשבון 

ר זה, למשל, מס' תיקי הרווחה, אחוז המובטלים ביישוב, המרחק מהעי
שמחייב רמת מינוע גבוהה, מאחר שהתחבורה הציבורית פועלת 

 בתדירות נמוכה מדי ועוד .
התוצאה מכל הנ"ל : דירוג סוציואקונומי גבוה שאינו משקף את 
המציאות. הדירוג הגבוה מדי, מעניק, כביכול, כבוד ויוקרה; אך מביא 

ל להקטנת המענקים הממשלתיים מחד והגדלת המטיצינג  קרי: חלקה ש
 המועצה במימון כל פרוייקט, מאידך.

 
באשר להקפאת הבנייה, מיותר לפרט את הפגיעה הקשה בתקבולי  .3

המועצה, בעיקר בכל הנוגע לארנונת מגורים, לאגרות בנייה ולהיטלי 
 בנייה.

 
החליטה המועצה על עריכת סקר נכסים כלל יישובי. הסקר  2014בשנת  .4

תיע ע"י חלק מחברי נתקל בהתנגדות תושבים, שמגובה באופן מפ
 המועצה.
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 ממצאים .ב

 

חלק מועדות החובה של המועצה, נתכנסו בתדירות נמוכה מהנדרש )פירוט  .1
 בנספח(.

 
על אף שתי המכשלות הקשות המפורטות בפרק הכללי של דוח ביקורת זה;  .2

 באיזון תקציבי, לאחר מספר שנים גרעוניות. 2015נסתיימה שנת 

 
לערוך סקר נכסים  2014)מדי(, החליטה המועצה בשנת לאחר שנים רבות  .3

. 2016ואל תוך  2015, נמשך לאורך שנת 2014 -כולל. הסקר, שהחל ב
התמשכות הסקר נובעת מכך ששתי החברות שנבחרו )בזו אחר זו(, לא עמדו 

 נאלצה המועצה להחליפן בחברה שלישית. ,בציפיות ולפיכך
 

כתוצאה מסקר הנכסים ומהצורך ליישום חוק העזר הנוגע ובנוסף לעומס  .4
ת, נוצר צורך דחוף להסדיר היתרי ההנדסה והגזברו במחלקתהרגיל והקבוע 

בניה חדשים ולערוך חישובים לחיוב ולזיכוי החריגות שנתגלו. כמו כן 
בתחום החשוב נתעורר הצורך לתת מענה להעברת והסדרת זכויות; נתגלה 

הפיקוח והן בתחום בתחום פיקוח על הבנייה, צואר בקבוק כפול: הן של ה
מובילה לאי ממצב עניינים זה  שהנגזרתהאכיפה המשפטית. מיותר לציין 

 ההכנסות העצמיות של המועצה. מימוש מלוא פוטנציאל

 
 
 

 מסקנות והמלצות .ג
 
 
 יש לוודא שוועדות החובה תתכנסנה ארבע פעמים בשנה, לפחות. .1

 
יש לתגבר משמעותית את כח האדם המוקצה לתחום הפיקוח על הבנייה.  .2

במקביל יש לוודא שהתובע העירוני יזרז משמעותית את הגשת התביעות 
 המשפטיות בגין חריגות בנייה.

 
יש להשלים בהקדם את סקר הנכסים וליישם את ממצאיו הן משום שזו  .3

ר נוסף חובתה החוקית של המועצה והן מאחר שהסקר מהווה מקו
 להגדלת ההכנסות העצמיות של המועצה.
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 נספח
 

 

 2015 דו"ח ישיבות של ועדות המועצה
 
 

 2015מספר ישיבות במהלך  ת המועצה וועד                    
 

 27 ועצהישיבות מ
 5 הנהלה
  ביקורת

 6 התכנון ובני
 1 תמיכות

  איכות הסביבה
 4 מל"ח

 4 ביטחון
 1 הנחות
 2 כספים

 2 חברה כלכלית
  תנועה

  מאבק בנגע הסמים ואלכוהול
 11 מכרזים

  בטיחות בדרכים
  הנהגה חינוכית יישובית )חינוך(
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 2015 –לתכנון ולבניה המיוחדת הועדה המקומית 
 

 כללי .א

 

)להלן: הועדה( היא אחת המיוחדת לאלפי מנשה ועדת התכנון והבנייה  .1

החשובות ביותר של הרשות המקומית אם לא החשובה שבהן. מהועדות 

הועדה מוגדרת כוועדה מעין משפטית ואחראית מטבע הדברים, לבנייתם 

של נכסים פיסיים, שאמורים לעצב, לאורך עשרות בשנים, את אופיו ומראהו 

של היישוב. להחלטות הועדה ישנן השלכות מרחיקות לכת, הן על איכות 

 ת הסביבה והן בהיבט הכלכלי הנרחב.החיים, הן על איכו

ביהודה ושומרון )להלן: יו"ש(, נוהג בתחום התכנון והבניה, החוק הירדני,  .2

השונה במידה רבה מחוק התכנון והבניה הנוהג בישראל. החוקים הבסיסיים 

 1966לשנת  79המחייבים ביו"ש הם: חוק תכנון ערים כפריים ובניינים מס/ 

לן: "חוק התכנון"( וחוק ערים כפריים ובניינים )לה 67כפי שהוקפא ביוני 

. לחוקי התכנון, מתווספת תחיקת הביטחון, 1971-תשל"א  418)יו"ש( מס' 

המתאפיינת ע"י צווים רבים בחתימת אלוף הפיקוד שהוא כידוע, הריבון 

 ביו"ש, וכן פסקי דין נוגעים, בעיקר של בג"ץ.

ה לא בכפיפות לוועדת בשונה מהמצב בישראל, הרי שביו"ש פועלת הועד .3

תכנון מחוזית, אלא בכפיפות ישירה למועצת תכנון עליונה )מת"ע(, שהיא 

הערכאה התכנונית העליונה ביו"ש והחלטותיה, לרבות הנהלים, התקנים, 

התדריכים וההנחיות שהיא מפיצה; מחייבים משפטית, באופן ישיר, את 

בישראל, מעניקה  הוועדה. העובדה שאין ביו"ש ועדה מחוזית כפי שנהוג

לוועדה סמכויות נוספות על פני סמכויות הוועדות המקומיות במדינת 

ישראל, ומכאן גם חובת ההתנהלות הזהירה במיוחד, המוטלת על חברי 

 הוועדה.

הרכב הוועדה זהה להרכב המועצה המקומית, קרי: כל חבר מועצה הוא גם  .4

עבודתה של חבר וועדה כאשר ראש המועצה הוא יו"ר הוועדה. סדרי 

 הוועדה )קוורום, זימונים, הצבעות, החלטות, פרוטוקולים, סדר יום וכו'( 
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דומים לאלה של המועצה למעט העובדה שליו"ר הוועדה יש קול נוסף 

במקרה של שוויון בהצבעה. יחד עם הנ"ל, ראוי לציין, שהמועצה ומכריע 

 והוועדה הן שתי ישויות משפטיות נפרדות.

עדה אחריות אישית נכבדה ביותר, ועליהם לפעול ללא משוא לחברי הוו .5

)ג'(  7פנים ולהימנע ממצבים של "ניגוד עניינים" אישי ומוסדי כאחד. סעיף 

, מפרט את העונשים והקנסות החלים על חבר וועדה שהיה שותף 418בצו 

 )הצביע( למתן אישור שלא כדין.

מונה שני חברים: יו"ר בנוסף לוועדה, פועלת גם "רשות רישוי" מקומית ה .6

הוועדה ומהנדס הוועדה. סמכות "רשות הרישוי" היא לתת רישיונות בנייה 

)היתרי בנייה(, בכל אותם מקרים רבים שהתכניות המוגשות תואמת את 

הוראות: החוק, התב"ע, התקנות, תחיקת הביטחון וכו' והן ללא חריגות 

בר שניתן על בסיס כלשהן. הוועדה מוסמכת לבטל רישיון שניתן, אם נסת

נתונים שקריים. כל חריגה בתכנית בנייה שמגיש תושב, גורמת להעברת תיק 

 הבנייה לדיון בוועדה.

הוועדה מוסמכת להזמין את מגיש התכנית לשימוע, קודם לקבלת החלטה  .7

 10%בעניינו. החלטות בנושאים שאינם בסמכות הוועדה כמו: חריגות של 

ב"ע נקודתי, מועברות כהמלצות לאישור ומעלה בקווי בניין או שינוי ת

מת"ע. בנוסף למתן היתרי בנייה, עוסקת הוועדה באישור תכניות של שכונות 

חדשות, מבני ציבור, שטחי ציבור וכיוצ"ב.  כל תכנית המובאת בפני 

 הוועדה, חייבת לכלול גם תשריט ומסמכים נוספים לפי הצורך.

חוקית לחבר מבנים שבנייתם  עד לשנים האחרונות  לא הייתה ביו"ש חובה .8

-", כנהוג בישראל.  ב4נסתיימה לחשמל, מים וטלפון באמצעות "טופס 

 ( המסדיר את הנושא כנהוג בישראל. 1584הוצא צו )מספר  25.1.2007

מאחר שבנייה ללא היתר היא עבירה פלילית, דינה בד"כ הריסה. הריסה  .9

טית. ג. ע"י התושב יכולה להתבצע בשלושה אופנים: א. מנהלית. ב. שיפו

 בעצמו.
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הריסה מנהלית נעשית בתהליך קצר יותר ודורשת תגובות מהירות מצד 

ה המנהלית היא הפחות הרשות המקומית מיד עם גילוי העבירה. ההריס

הוועדות נמנעים ממנה, בד"כ, בעיקר בשל שיקולים שונים  שכיחה ויו"ר

שאינם רק תכנוניים, ומעדיפים על פניה את ההריסה השיפוטית, קרי: הריסה 

 באמצעות פסיקה וצווים של ביהמ"ש. 

הוועדה חייבת לדון בכל בנייה ללא היתר או בנייה חריגה, מיד עם גילוייה  .10

ן אחר. על כל בנייה שכזו, יש ע"י המפקח על התכנון והבנייה, או באופ

לדווח מדי חודש למת"ע. הוועדה חייבת מזמן לזמן גם להכין רשימה של כל 

המבנים שהשימוש בהם הוא שימוש חורג, ולוודא שהשימוש החורג, לא 

יתמשך מעבר לתקופה שנקבעה לכך בחוק. עוד בסמכותה של הוועדה 

אגרות תכנון מיוחדות,  להטיל בנוסף לאגרות ולהיטלי הבנייה הרגילים, גם

כמפורט בצווים ובתקנות הנוגעים. אגב, אגרות בנייה וארנונה נגבים מנכסים 

 חורגים, ללא קשר עם הסדרת החריגות.

מאחר שעיקר עבודתה של הוועדה, נסב סביב חריגות מהיתרי בנייה או  .11

בנייה ללא היתר; חשוב במיוחד שיתוף הפעולה שלה עם יחידת הפיקוח על 

. מיותר לציין שהמפקח/ת על הבנייה משתתף/ת בכל ישיבה הבנייה

ומציג/ה בפני הוועדה תכניות עדכניות וצילומי שטח מעודכנים שמהווים 

 ביחד עם המלצות המהנדס, בסיס לקבלת החלטות.

ככלל, דיוני הוועדה בשונה מדיוני מליאת המועצה, אינם פתוחים לציבור  .12

ציבוריות )הקמת שכונה, מרכז  הרחב, למעט כשנערכים דיונים בתכניות

 מסחרי, מרכז ספורט וכו'( שלציבור הרחב יש עניין רב בהן.

לחוק  101תיקון מס' )טרם הוחל ביו"ש( , נכנס לתוקף 2014החל מאוגוסט  .13

התכנון והבנייה. תיקון זה מציע רפורמה מהותית בתחומים מרכזיים של 

המקומית. הרפורמה החוק לרבות: התכנון, הרישוי וסמכויות הוועדה 

לפרטיה החשובים תדון בדוח ביקורת נפרד. בשלב זה נאמר שעיקריה הם: 

 פישוט הליכים והעצמת הסמכויות של הוועדה המקומית.

 



  13  - 
  

 ב. ממצאים
 

 ישיבות. 6 -, ל2015מליאת הועדה נתכנסה במהלך  .1
 ישיבות.  10 –רשות הרישוי )ועדת השניים(, נתכנסה ל  .2
 בקשות להקלה. 8, מהם  11תיקי בנייה מהם אושרו  16במליאה נדונו  .3
 הועדה קיימה דיון חוזר בתיק הבנייה של הקמת פסל סביבתי ביישוב. .4
תיק בנייה אחד נדחה ע"י הועדה עם המלצה למת"ע ולפונה, לבקש שינוי  .5

 תב"ע נקודתי.
המתייחסת להקמת ואחזקת בריכות  115/20הועדה אישרה תב"ע מס'  .6

 שחייה פרטיות.
 הועדה אישרה תכנית להקמת מקווה טהרה בגבעת טל. .7
לכדי  16תיקי בנייה מהם הבשילו  18הוגשו לתובע העירוני  2015בשנת  .8

 כתבי אישום.
, מתבצע ביישוב, לאחר שנים  2015וכמובן לאורך כל שנת   2014משנת  .9

 רבות, סקר נכסים כולל.
בשל ביצוע שלא הוחלפו "זייד אורניב". ות, "אור הייטק"  והמבצעות החבר

בנוסף, לקחה על עצמה המועצה את מלאכת  בחברת "מידות". השביע רצון,
  תיאום המדידות עם התושבים.

 
 

 ג. מסקנות והמלצות
 

 
על סקר נכסים מקיף ומדוייק, פיקוח אפקטיבי על )חריגות( הבנייה שמושתת  .1

 לשפר משמעותית את ההכנסות העצמיות של המועצה. עשוי
שקיימים שני "צווארי בקבוק" , שרק הסרתם תאפשר את הצלחת דא עקא, 
 התהליך.

 "צווארי הבקבוק " הם: 
 העומס המוטל על מפקח הבנייה. .א
 הטיפול האיטי של התובע העירוני .  .ב

באשר לתחום הפיקוח על הבנייה, מומלץ לקלוט מפקח בנייה נוסף 
 במשרה מלאה.
המועצה יוודא, שהתובע מן הראוי שמזכיר ב לעיל, - 2באשר לס"ק 

 העירוני יזרז את קצב טיפולו המשפטי בחריגות ועבירות הבנייה.
 

 לציין שדיוני הועדה מתנהלים באופן ענייני ושקוף, כנדרש. חשוב .2
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 הקמת ביה"ס "נופי החורש" בגבעת טל
 

 כללי .א
דוח ביקורת זה נעשה הן בעקבות בקשתה של ועדת ביקורת והן בשל  .1

המורכבות המיוחדת שאפיינה את הקמת ביה"ס נופי החורש )להלן: 
 "(, כמפורט בהמשך.הפרויקט"

הצורך בהקמת הפרוייקט,  נבע מהעובדה ששכונת גבעת טל )על שמו של  .2
 טל מוזס ז"ל(, מרוחקת כדי שבעה ק"מ ממרכז היישוב. 

( 2009בשנת  930-בנוסף , נוצר הכרח להקטין את מספר התלמידים )כ
וה בהרבה מהמקובל בבית ספר יסודיים, שהיו בביה"ס "צופה שרון"; הגב

 מה שהביא לצפיפות מרובה בכיתות.
הביקורת מתבססת על שיחות עם הנוגעים לשעבר, עיון בפרוטוקולים של  .3

 המועצה ושל ועדת תכנון ובנייה ועיון בתיקים הנוגעים במחלקת ההנדסה.

 

 ממצאים .ב
בפועל מונה ביה"ס,  לחט"צ. 6ות מהן כית 21ביה"ס תוכנן במקור לכלול  .1

תלמידים, מכיתת גן ועד לכיתה ו'. ביה"ס  300 -המוגדר כבי"ס צומח, כ
משוייכות לחטיבה הצעירה. בנוסף קיימים  6כיתות, מתוכן  15 -מורכב מ

 מורים ואנשי צוות. 30 -חדרי ספח ומנהלה. סגל ביה"ס מונה כ
ע"י משרד השיכון, החל בסוף  הפרוייקט, שנבנה על קרקעות מדינה ששווקו .2

 .2010ונסתיים בספטמבר  2008
השלמת הפרוייקט באמצעות משכ"ל, נתעכבה במשך כשנה לעומת התכנון  .3

 בשל סיבות עיקריות:
 .2010הקפאת הבנייה הממשלתית ביו"ש בשנת  .א
תוספות והרחבות לפרוייקט שלא תוכננו ולכן גם לא כוסו ע"י התב"ר  .ב

 הנוגע.
 תוח גבוהות מהצפוי, בשל הטופוגרפיה ההררית הקשה.עלויות תכנון ופי .ג

 14.3מלש"ח אך נסתיים בעלות של  12.4התב"ר לביצוע הפרוייקט עמד על  .4
מלש"ח, אותם השלימה המועצה מתקציבה  1.9 -מלש"ח, קרי: בגרעון של כ

 אלש"ח. 150השוטף. בסיום הפרויקט נותר חוב למשכ"ל בשל ריביות, בסך 
הפרוייקט, נתקלה בקושי אובייקטיבי בשל התחלפותם של כל הביקורת על  .5

אנשי המפתח לרבות: ר' המועצה דאז שנפטר, וייבדלו לחיים ארוכים, מזכיר 
המועצה, מהנדס המועצה, גזבר המועצה, מנהלת החינוך ומנהל האחזקה; 

 אך הושלמה במלואה למרות קושי זה.
שר בכל שלב אמור שלבים, כא 3 -במקור תוכנן הפרוייקט להיבנות ב .6

להיבנות חלק יחסי ממבנה החטיבה הצעירה )חט"ב(. בפועל נדחתה בניית 
 החט"ב לשלב ג' ולבסוף לא בוצעה כלל, בשל אי תקצוב ע"י משרד החינוך,
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כתוצאה מכך שולבה החט"ב במבנה הראשי של ביה"ס, מה שיצר מחסור  

 בכיתות וצפיפות גבוהה מהמתוכנן.
מלש"ח להקמת החט"צ.  1.63תב"ר של מפעל הפיס בסך אושר  2012 -ב

מלש"ח למטרה זו. דא עקא  2.4מלש"ח ובסה"כ  0.75לכך הוסיפה המועצה 
מלש"ח  1מלש"ח, כלומר: חסר  3.4 -כיתות חט"צ מוערכת ב 3שבניית 

 להשלמת הפרוייקט.
( לכללי המועצות 8) 3התכנון המקדים של הפרוייקט, בוצע עפ"י  סעיף  .7

ת, ללא מכרז בהסתמך על הסעיף בחוק שפוטר עבודות תכנון המקומיו
ממכרז בשל השתייכותן לקטגוריה של מקצועות "חופשיים" הבנויים על 

 אימון.
 

 מסקנות והמלצות .ג
 
הפטור ממכרז לעבודות התכנון, ניתן כדין, אך עפ"י פסיקות של ביהמ"ש  .1

רק במקרים העליון, יש להמעיט ככל שניתן במתן פטור ממכרז ולהתיר זאת 
דו, אחרי מועד תכנון חדמן הראוי לציין שהפסיקות הנ"ל ניתנו ונת נדירים.

 (.2008הפרוייקט )
אלש"ח, שנעשה ביוזמתו של ר'  859 -התכנון המקדים שעלותו נסתכמה ב .2

המועצה המנוח מר חסדאי אליעזר הוא, ככלל, רעיון מבורך ויעיל שנועד 
רוייקט. בפועל ייתכן שאם עבודות לחסוך זמן מרגע שניתן אישור לביצוע פ

התכנון היה מתבצעות במסגרת הפרוייקט, בתיאום עם משרד השיכון 
 ומשכ"ל, היתה עלותן יכולה להיות נמוכה יותר.

מלש"ח, נבע, בין השאר, מתקצוב חסר של משרד  1.9הגרעון בפרוייקט בסך  .3
רית החינוך, שהתבסס על פרוגרמה שלא לקחה בחשבון את הטופוגרפיה ההר

הקשה, שחייבה שינויים תכנוניים, פיצוצי סלעים רבים, והקמת קירות תמך 
 גבוהים.

 הפיגור בן השנה בלו"ז להשלמת הפרוייקט, נובע מהסיבות הבאות: .4
 שינויי תכנון וביצוע, כמפורט לעיל. .א
 עיכוב תשלומים לקבלן מצד משרד החינוך. .ב
השיכון והבינוי תיאום לקוי בין משרדי הממשלה הנוגעים: החינוך,  .ג

 והתחבורה.
 עיכובים בסלילת כביש הגישה. .ד
 .2010ההקפאה הממשלתית של הבנייה ביו"ש בשנת  .ה

אי הקמת החט"צ בשל תקצוב חסר, שנבע מאכלוס איטי מהמתוכנן של  .5
שכונת גבעת טל; יצר צפיפות בביה"ס, מה שמחייב ככל הנראה, מציאת 

 הצבת מבנים יבילים. פתרון ביניים )שאינו רצוי לטווח ארוך( כגון:
יח' דיור נוספת בשכונת גבעת טל, המצויה בשלבי  200יש לקוות שבניית 

מלש"ח( להשלמת  1-ביצוע מתקדמים, תסייע לגיוס הסכום החסר )כ
 החט"צ.
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 דוח מעקב אחר תיקון ליקויים
 
 
 

 לא תוקן תוקן חלקית תוקן     מהות התיקון                                    
 התכנסות ועדות חובה

 
 x  

 צעדי התייעלות במתנ"ס
 

 x  

 השלמת תהליכי רישוי עסקים
 

 x  

 חיזוק יחידת הפיקוח על הבנייה
 

  x 

 טיפול בנושא פיצול בתים
 

 x  

 טיפול בנושא צוברי גז מוטמנים
 

 x  
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 סוף דבר
 

 
 תקציבי למרות התחזיות הפסימיות המקדימות . נסתיימה באיזון 2015שנת 

 
בכל הנוגע לשינוי מדיניות ההקפאה נותן מקום לאופטימיות  2016מבט לעבר שנת 

 .2015הממשלתית )הבלתי פורמלית( ששררה לאורך שנת 
 

הסרת ההקפאה תייצר עבור המועצה כבר בטווח הקצר הכנסות נוספות מארנונה, 
 מאגרות בנייה ומהיטלי בנייה. 

 
 גם סקר הנכסים אמור להגדיל את ההכנסות העצמיות של המועצה.

 
סביר להניח, שמכלול התהליכים המבורכים שפורטו לעיל, יובילו את המועצה 

 ספת של רמת השירותים לתושבים.לעצמאות תקציבית וכלכלית ולהעלאת נו


