
ותל מלוטסיור חברי מליאה תל גזר



    

  

    

    

–––

מתאר כוללניתתכנית–––
דביר חגי

אדריכלים ומתכנני ערים

דביר חגי

ערים ומתכנני אדריכלים

דלית"דעזרא סדן' פרופ ניר מעוזאלפנדריטוביגסולר

נטיףלשם שפררם איזנברג רחל ברקןלביא
כוללניתמתארתכנית |||

ישיבת מליאה מס' 31
10.4.2022 



    

  

    

    

–––

מתאר כוללניתתכנית–––
דביר חגי

אדריכלים ומתכנני ערים

דביר חגי

ערים ומתכנני אדריכלים

דלית"דעזרא סדן' פרופ ניר מעוזאלפנדריטוביגסולר

נטיףלשם שפררם איזנברג רחל ברקןלביא
כוללניתמתארתכנית |||

עדכון ראשת המועצה



  

כלכלית אגף צמיחה

בדר ך  עוד שלב
רג"מ  – להקמת
אושרה התכנית

תוקף בוועדה למתן
המחוזי ת!



  

 

בפריסת מתקדמים
הסיבים

בית חשמונאי ,  בפריסה - יישובים
שמואל  ;  וכפר עזריה

גם  תתחיל העבודה פסח לאחר
דוד , סתריה , כפר בן נון  ,  במשמר

ורמות מאיר ; מצליח , גני  הדר

יפרסו של שנת  2022 השנייה במחצית
בית עוזיאל , גני י וחנן,  משמר  אייל ון,

יד רמב" ם, ישרש,  כפר בילו ,  יציץ,
ופתחי ה. פדיה , שעלבים

השנה כל יישובי מועצה  עד סוף
לסיבים אופטיים יחוברו גזר אזורית

 



תגבור פי נוי  
האשפה לקראת 

החג 

הון אנושי כללי - מינהל



מועצה אזורי ת 
גזר 

– 
בטיפול ציון 100

בהון אנושי

הון אנושי כללי - מינהל



מבצע איסוף  
תרומות לפליטי ם 

באוקראינה
מחלקת   ידי על שנוהל מבצע

ומתנדבים  במועצה היישובים
מהיישובי ם.

יישובים כללי - מינהל



 

שירותים  כללי  – מינהל
חברתיים

המעשי ם  יום
הטובים
29.3.22 



אירועי האביב  
המסורתיים  –
צעדת הרצל

קהילה כללי  - מינהל



אירועי האביב  
המסורתיים  –

טור גזר

קהילה כללי  - מינהל



אירועים   52
הפתוחי ם,  במרחבים

ובבתי ביישובים
הספר 

אביב בגזר

בהוב לת הפורום 
לקיימות  – הבינאגפי

הסביבתית, אגף  היחידה
תיי רות,   קהיל ה, מחלקת

אגף חינ וך, אגף  דיגיטל
יישובים ומחלקת



אביב בגזר
שלהבת בנות , הרצוג  בתי ספר – מעיין, 4 •

ועת ידים

אקולוגיים ביישובים – קהילתיים אירועים 8 •
עוזיאל  |  דוד  | בית קבוץ גזר  | כפר שמואל  | משמר

כפר בן נון נצר סרני  | חול דה  |

ביישובים – פתוחות בבתים גינות 21 •
קיבוץ גזר  משמר  אייל ון| כפר בן נון | כפר שמואל  |

סתריה | כפר ביל"ו  נ ען  |  | משמר דוד  |
מטעם וסיורים אירועים , סדנאות 19 •

המועצה 



 
 
חודש  
האישה

ב גזר
אירועים 3 

משתתפות 210 

קהילה כללי  - מינהל



קולות קוראים  
לתושבים

קהילה כללי  - מינהל



– 

מועצה אזורי ת 
גזר 

קהילה כללי  - מינהל

תחרויות  אירוח
ארצ יות  ספורט

בפורים

בתיכון איתן את אליפות הרולרבליידס     מארחים

חשמונאי ב בית בטאקוואנדו     אליפות סאנגר וק



משתתפי  ם  40 
במחנה פסח לכדורסל

משתתפות בכנס  60 
המחול 

קהילה אגף קי יטנות



 

קייטנות פסח אגף חינוך

גני ילדים
ילדים וילדות   950

נרשמים חדשים שאינם מתוכם   270
בשגרה מגיעים לצהרון

נרשמים חדשים שאינם מתוכם   380
בשגרה מגיעים לצהרון

נוסף  פעילות יום סבסדה המועצה
בשגרה כל הילדים שהולכים לצהרון ע בור

בתי הספר
 450 יל דים וילדות



 

מארבעת  שכ בת י'

ליום   נפגשו ביער שעלבים
תוכנית  שיא במסגרת

בגז ר" אזרח ואזרחית "להיות
שביל גזר את והחלו לחצוב

הגתות שביל דרך

חציבת שביל גזר

אגף חינוך

התיכונים של המועצה



    

  

    

    

–––

מתאר כוללניתתכנית–––
דביר חגי

אדריכלים ומתכנני ערים

דביר חגי

ערים ומתכנני אדריכלים

דלית"דעזרא סדן' פרופ ניר מעוזאלפנדריטוביגסולר

נטיףלשם שפררם איזנברג רחל ברקןלביא
כוללניתמתארתכנית |||

הצהרת אמונים

חבר מליאה חדש



 סעדב יוסף
 .םקיעס מנהלב שני וארת בעל הריעז במוש יליד 34 בן

ע
ב

ע
וב

 ,מנותנא ,חותכו ובילש יכד תוך ,משותפת הדבו בע מיןמא
 .תדי הד הרועז פותשקי

עזריה   חדש – חבר מליאה

 
יזמות ונדל" ן. ניה ,

שני ם. ין היתר בלשכת ראש הממשלה כ  3

אני מתחייב בזאת לשמור אמונים למדינת ישראל 
ולמלא באמונה את שליחותי במועצה  



    

  

    

    

–––

מתאר כוללניתתכנית–––
דביר חגי

אדריכלים ומתכנני ערים

דביר חגי

ערים ומתכנני אדריכלים

דלית"דעזרא סדן' פרופ ניר מעוזאלפנדריטוביגסולר

נטיףלשם שפררם איזנברג רחל ברקןלביא
כוללניתמתארתכנית |||

 אישור פרוטוקול מליאה 

מס' 30



    

  

    

    

–––

מתאר כוללניתתכנית–––
דביר חגי

אדריכלים ומתכנני ערים

דביר חגי

ערים ומתכנני אדריכלים

דלית"דעזרא סדן' פרופ ניר מעוזאלפנדריטוביגסולר

נטיףלשם שפררם איזנברג רחל ברקןלביא
כוללניתמתארתכנית |||

אסטרטגיה דיגיטלית במועצה



אסטרטגיה דיגיטלית –
חכמה מועצה ד יגיטלית



  
 

 
 

 

במועצה אזורית הדיגיטליזציהמתגבש צוות מתנדבים הבא לקדם-2020מרץ •
. גזר

: חברי הצוות
משמר דוד–טל דרי

כרמי יוסף–ניר רפפורט 
ו"כפר ביל–עמרי טל



אתר אינטרנט חדש



פורטל אירועים



פורטל עסקים 



פורטל חוגים 



פורטל תיירות



זימון תורים דיגיטלי



ישירות למייל קבלת חשבון ארנונה



מערכות מידע ומה שביניהם   קורונה,
נגיף הקורונה, מתגבש צוות   בסמוך  להתפרצות במרץ  2020,
הבא לקדם את  הדיגיטליזציה  )" CRM מתנדבים  )"נבחרת ה –

 במועצה, 
 חברי הצוות: 

סמנכ"ל מוצרים  ומומחה סייבר, ממשמר דוד. טל דרי  –
מכ רמי יוסף. במשרד   האוצר, CRM  מנהל  יישומי ניר  רפפורט   –

מכפר ביל" ו. ארכיטקט מערכות ת וכנה, עמרי טל   –



 

" CRM במשך כחצי  שנה חקרו אנשי "נבחרת ה –
באמצעות : הדיגיטלית של ה רשות, את תמונת  המצב

 ערכות הקיימותהמ מיפוי •
 והאגפים המחלקות עם מנהלי צרכים ומיפוי רורבי •
 מיםקיי גישות עם ספקיםפ •
 אחרות קר ולמידה מרשויותפגישות ח •
 בשוק לות הקיימותספקים ויכו בדיקת •
 ברשות לאבטחת המידע האמצעים קה שלסרי •



הנבחרת לראשת המועצה  את  הציגו  חברי בספטמבר   2020
תוך  שהצביעו על פערים האסטרטגיה   הדיגיטלית המומלצת,

השירות לתושב ואבטחת   המידע. בתחום   מערכות המידע,

מומחה.   המידע וליווי יועץ  הגדלת ההשקעות בתחום מערכות
 .המידע חום אבטחתבת יכוניםס קרס ביצוע



ההמלצות כללו בין השאר : 

הגדרת תהליכים ארגוניים טרם הטמעת מערכות  חדשות.
תוכנית ארוכת טווח לי ישום. מיקוד והגדרת סדרי עדיפויות   –



   

 
 

 

 :גדרו בעדיפות לטיפולהנושאים שהו
 והסברה דיגיטל אגף הקמת-
 שיפור מערכותו (רית"מנמ) מערכות מידע חדשה גיוס מנהלת-

 בטחת המידעא
 מתכללת ערכת מועצתיתכמ CRM מערכת הקמת-
 קד המועצהת מוהקמ-
 גיטלהדי לתושב באמצעות שיפור השירותל יכיםתהל קידום-



   

 

 

 :ת מידעאבטח
 טחת מידעסקר אב✓

 יצוניתח חברה ידי סקר על ביצוע
 על עבודה המבוססת תכנית בניית

 קרהס ממצאי
 ת מידעאבטח נהלי ועדכון כתיבה✓
 מאגרי המידע הסדרת✓

המכילות רשותיותה המערכות מיפוי
 אגרי מידעלי ממנה מינוי ,רגיש מידע 

 במשרד המשפטים אגריםהמ ורישום

 ולוגיתערכות טכנהתאמת מ✓
 עבודה ותהליכי



מיפוי המערכות  
הראשוני  שבוצע

אתר המועצה
א.ש  בינה

טפסים דיגיטליים
 א.ש  בינה

מערכות ליבהמי מד
מטרופולינט

הנ דסה
בר  טכנולוגיות

GIS 
אינטרטאון

שו על 
העורף פיקוד

ווטרינריה רישוי עסקים
ר מה

קנ סות
מילאון



 

 

 

 

 :הליךהת תחילת יישום 

 
מערכת אחת  › הבנה  כי נדרשת

מרכזית  לניהול המידע ו הנתונים,
ובניית תהליכים דיגיטליים 

CRM   מערכת

המועצה  אתר
בינה.א  ש

דיגיטליים  טפסים
בינה .א  ש

ליבה מימד  מערכות
מטרופולינט

 הנדסה
טכנולוגיות  בר

GIS 
אינטרטאון

שועל 
העורף פיקוד

ווטרינריה רישוי עסקים
 רמה

 קנסות
מילאון



 

 

 

 

 

 

המוקד כתשתית   CRMהרחבת מערכת

מוקד
בינה.א ש

המועצה  אתר
בינה.א  ש

דיגיטליים  טפסים
בינה .א  ש

ליבה מימד  מערכות
מטרופולינט

 הנדסה
טכנולוגיות  בר

GIS 
אינטרטאון

שועל 
העורף פיקוד

ווטרינריה רישוי עסקים
 רמה

 קנסות
מילאון

זימון תורים
א.ש  בינה

מערכת אחזקה
א.ש  בינה

המועצה CRM מערכת מו קד

אפיון המערכות הביא להחלטה 
המובילה תהיה המוקד כי מערכת

במועצה פנימי הוקם מוקד ובהמשך לכך

 
 

: 



ועם  השותפים לתהליך  .   ראיונות עומק עם  אגפי ומחלקות   המועצה, מיפוי הצ רכים: 
לגיבושו   ויישומו. נרתמו לקידום  המהלך והיו שותפים מלאים צוותי  המועצה

בחינת הספקים והמערכות הקיימות ב תחום. 
בחירת  מערכת  המוקד.

כתיבת  תורת  ההפעלה של המו קד.
הקמת  מערכת  המוקד.

✓

מבחוץ פנימה   בניית מוקד המועצה –

✓

✓

✓

✓



 
    

   

 ס והטמעהגיו ,ובדיםמערכת המוקד לע חשיפת
 .יממהב עותש24 ירותותן שנקדמוה •
 בכל ירותות ששנותנ ועצההמ דותעוב ירותות שציגבנ ישאומ קדמוה צ"אחה 17 עדקר ובבו 7 שעהמה •

 .ליםופופים מטחד איםושונ ,כוננית ישנה ועסופי שבוב וקרבב 7 עדצ ו"אחה 17 שעהמה .שאיםהנו



:  ולקבל שירות בארבעה ערוצים מועצהקשר עם מוקד ה ליצור ניתן



 
 

   

 

– • 
. CALL CENTER CRM 

 דה במוקד המועצההעבו תהליכי
 קדמתמת טכנולוגיה לובבשי דיגיטליים תהליכים על תתמוש קדהמו

 ותערכמ
. ,)SLA( •, 

 .בה ומטפלת
 לתהמטפ לקהלמח עוברים קצועייםאים מושנ

• 
• 

, 
. 

 שלה המטפלים ואת שלה מני התגובהאת הז שלה סיווגאת ה יש פניה לכל
 פניהפרטי ה את לתמקב ותנציגת השיר



 

   

 וקד המועצהדה במהעבו תהליכי
 ובה חיבור לאפליקציה קיים חיצוני לןאו קב קידתפ בעל לכל

 ומצורפות ולן הטיפאופ ועדמת ,ותהפני כל ותבלתקמ
 .פנייהב הטיפול להשלמת עד – ל הנדרשככ ותתמונ



  

 

 

  
 

  

 
 

 
 

57% 
מהפניות

מטופלות 
במוקד

43% 
מועברות
לטיפול 
 בגבייה

 מחלקת הגבייה :וחן מייצגמקרה ב
 ת למוקדהפניו עיקר כי העלה שערכנו יםמקד סקר

 .גבייהב יםם הקשוראיהינן בנוש ועצההמ

 שקיעו להדרשייה נגבה תמחלק גותנצי ,מכך יוצא כפועל
 ,יםלפונ ובחזרה ניותבפ ולטיפזמן רב ב

 נציגה גויסה ,גבייהב ת הקשורותהרבו ניותכמענה לפ
 .שאת לנודיייעו

 ,ידמי נסגרות גבייה איבנוש מהפניות למוקד 57%,כעת
 גבייהת הבמחלק ולטיפ משךלה להעבירן דרששנ מבלי

 .מחלקהב טיפול משךלה תמהן מועברו 43% ורק

זמן הטיפול התקצר  השתפר, השירות  לתושב התוצאה:
נציגות מחלקת הגביה פנויות  והמענה לרוב הפניות מידי.

יותר לטיפול בנושאים מורכבים ובקבלת הקהל.



CRM ה – מערכת
תהליכים כמערכת  ניהול



 :מחלקות/ספר אגפיםל מומשלב טיפול ש דיגיטלי דוגמא לתהליך הנעשה באופן
תשלום באתר כולל מילוי טופס בקשה

בוועדה תהליכית שירות קריאת נפתחת

- שלב 1 לגבייה מעבירה לאחר בדיקה

חוב יש לתושב אופציה א –

לגביית החוב מועבר לטלרית

- שלב  3 גבייה  – למנהלת מועבר
תהליך בגבייה  לסיום

התהליך לסיום לוועדה עובר

לתושב מופק אישור

אין חוב לתושב אופציה ב –

- שלב  3 גבייה  – למנהלת מועבר
תהליך בגבייה  לסיום

התהליך לסיום לוועדה עובר

לתושב מופק אישור

הנכס אין מדידה של לתושב - ג אופציה

המדידות מו עבר לחברת

– שלב  2 לאחר מדידה חוזר לגבייה

חוב יש לתו שב או פציה א –

ל גביית החוב לטלרית מועבר

שלב  3 – גבייה  – למנהלת מו עבר
תהליך בגבייה  לסיום

התהליך לסיום לוועדה עו בר

לתושב מופק אישור



  
  

 שרות דיגיטליים תהליכי

• 
CRM – 

 .לייםדיגיט אות טפסיםמ ימיםקי ועצההמ היום באתר
ה במערכת קשהכב חותנפת לידיגיט אופןיות שנפתחות בפנמה לקח • 







 

   
 

  

  
  

 
 

  

– יכוםלס
 :עצהבמו יגיטציההד בתחום ה הרבהמוסף להשקע תוצאות וערך לראות ליםמתחי אנו 

 פשרים התייעלותמא דיגיטלי באופן היום המוצעים והשירותים לותהפעו וןמגו✓
 .במועצה המטפלים מיםוהגור תושביםה רב עבור זמן ן שלוחיסכו

 ססותומבו לותמושכ לטותהח בלתק אפשרהמ דבר ,פרההשת המידע איכות✓
 .נתונים

 ענהמ לתקב המאפשר שונים טלייםדיגי באמצעים שביםתוזמין ל לוונטיר מידע✓
 .עצההמו צוותי עבודת ייעול בצד ,מץ עבורםמא אללמהיר ו

 .דיגיטלי באופן ותנעש קדמהפניות למו 30%– כ נההש לתמתחי✓
 וכיום ,הזמן מתרחב כל טלייםלצרוך באמצעים דיגי תןני ותםא ותיםוון השירמג✓

 ,יגיטליבאופן ד מועצהה רך אתרד עיםמבוצ ב"וכיו ותקשב ,תיאומים ,ותהרשמ
 אותם שירותים 6,500– מ מלמעלה תושביםוה ותושבנהנו הת השנה לתומתחי

 .באופן דיגיטלי צרכו



  

 
 

 

 ?י לנוומה צפו

 לישרא טהומ לכאא וינט'הג ,פניםה משרד יזמו ותהא התוכנית במסגרת ✓
- יקומהמ טוןבשל יריםים בכוסגל נהליםלמ מיועדת אשר ,דיגיטלית

 וםקידל ח"אש 213 קציב בסךת צהוקה ,"גיטלייםם דימובילי"
 .צהבמוע הדיגיטלית מציהנספורהטר
 צוהוק רנוספים אש ד תקציביםבצ) ב זהבתקצי השתמשל נתובכוו

 ותאפשרהמ ,יותר מותקדמת שרות מערכות לקידום (צהמועה בתקציב
 .קד ויעילממו ,תאם אישיתמו ,פרטני ותמתן שיר

 .י שרות דיגיטלייםהליכפכו לתופרו ויהים ישנוספ הליכים רביםת✓



וארנונה וטרינריהנכסים

עסקים חינוךחוגים בינוי

במרכז   ! צורך - הוא התושב והשירותים אותם תמונה עתידית  –



    

  

    

    

–––

מתאר כוללניתתכנית–––
דביר חגי

אדריכלים ומתכנני ערים

דביר חגי

ערים ומתכנני אדריכלים

דלית"דעזרא סדן' פרופ ניר מעוזאלפנדריטוביגסולר

נטיףלשם שפררם איזנברג רחל ברקןלביא
כוללניתמתארתכנית |||

אישור תב"רים 



 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

קיץ במוסדות החינוך שיפוצי

בבתי הספר ובגני  תוספת שיפוצי קיץ
היל דים ביישובי המועצה

הרשות • מקרנות ₪ 1,500,000

 איטומי
גגות

תיקוני 
 נזילות

החלפת
חלונות

הצללות

תיקון 
מדרכות

צביעת 
גנים 
וכיתות

 עבודות 
הנגשה

תיקוני 
גדרות

צביעת 
 מבנים 

בבתי
 הספר

תיקון
מתקני 

 חוץ 
בבתי
 צביעת הספר

 מבני בתי
 הספר

 החלפת
ארגזי
 חול

מערכות
השקייה

טיפול
בסניטריה

תיקון 
 מגרש 

 ק"השחב
 בשדות
 איילון



משמר דוד מרמ "י לפיתוח גיוס תקציב נוסף

דוד פיתוח משמר השלמת

מקרקעי ישראל• רשות - ₪ 4,711,151 



CRM פיתוח פרוי קט

אגף    ומנהלת המועצה מנכ"לית נבחרו אליה דיגיטליים מובילים תוכנית במסגרת
לאורך השנה. עובדים עליו דיגיטלי סכום למיזם רשות לכל מוקצה וחד שנות, אסטרטגיה

אחודה מידע שכ בת הוא יצירת שנ בחר )CRM(.הפרויקט

• ₪ 213,333 – משרד הפנים

₪ 50,000 מועצה אזורית גזר – • 



 
  

 

עדכון תב "רים

ןומימ מקור  )₪( קשומב ביתקצ
 הדלהג

 )₪( םקוד ביתקצ
ר"תב שם  פרמס

ר"תב

תד רןק 200,000 
100,000 100,000 

 ותאווקמוחשמל ל רסול
720 

200,000 
100,000 



    

  

    

    

 

–––

מתאר כוללניתתכנית–––
דביר חגי

אדריכלים ומתכנני ערים

דביר חגי

ערים ומתכנני אדריכלים

דלית"דעזרא סדן' פרופ ניר מעוזאלפנדריטוביגסולר

נטיףלשם שפררם איזנברג רחל ברקןלביא
כוללניתמתארתכנית |||

אסדרה ( )קידום הליכי

ביטול התזכיר הישן 

של החברה הכלכלית



    

  

    

    

–––

מתאר כוללניתתכנית–––
דביר חגי

אדריכלים ומתכנני ערים

דביר חגי

ערים ומתכנני אדריכלים

דלית"דעזרא סדן' פרופ ניר מעוזאלפנדריטוביגסולר

נטיףלשם שפררם איזנברג רחל ברקןלביא
כוללניתמתארתכנית |||

המליאה לוועדות מינוי חברי



 

בסעד ל חבר.  מינוי יוסף וכספים  – ועדת הנהלה

יוסף בסעד ל חבר.  מינוי ועדת איכות סביבה  –

מינוי חברי המליאה לוועדות

לחבר     ומר איתי ברדה ועדת הנחות, ליו"ר נדם אורי מינוי ועדת הנחות –

ועד ה.  

 

מינוי יוסף בסעד ואיתי ועדת המאבק בסמים מסוכנים ומיגור אלימות   –

ברדה לחברי ם.  

 

• 

•

• 

• 



    

  

    

    

–––

מתאר כוללניתתכנית–––
דביר חגי

אדריכלים ומתכנני ערים

דביר חגי

ערים ומתכנני אדריכלים

דלית"דעזרא סדן' פרופ ניר מעוזאלפנדריטוביגסולר

נטיףלשם שפררם איזנברג רחל ברקןלביא
כוללניתמתארתכנית |||

אישור ועדות ביקורת יישוביות



    

  

    

    

–––

מתאר כוללניתתכנית–––
דביר חגי

אדריכלים ומתכנני ערים

דביר חגי

ערים ומתכנני אדריכלים

דלית"דעזרא סדן' פרופ ניר מעוזאלפנדריטוביגסולר

נטיףלשם שפררם איזנברג רחל ברקןלביא
כוללניתמתארתכנית |||

נוספת  אישור העסקה בעבודה



והצבעה דיון



הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גזר

דו"ח שנתי  2021
האכיפה על פעילויות
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דו"ח זה מסכם את פעילויות האכיפה 
גזר  לתכנון ובניה בוועדה המקומית

.2021 במהלך  שנת

הדו"ח לרשות   הצגתו מועבר לאחר
את  המרכזת במקרקעין , ה אכיפה

לצורך  בארץ הנתונים מכל הוועדות
הצגתם בכנסת ובממשלה .



 

הוועדה של מחלקת הפיקוח

 .ירהזכומ יהפקחי בנמ 2,לת מחלקהמנה :ובדיםע 4 מונה וועדהב יקוחהפ מחלקת

 לפי-מחלקהל ממדור שונתה תפקידה רתהגד .פיקוחה דתייח זוקלחי פועלת יתמקומה דהוועה
 פיקוחל ארציתה חידההי שתדרי

 .מכההס ליךה דמתמק אתנמצ וןתכנל וועדהה
 תנראווה פהכיהא רתלהגב יהושבות מועצהה יאתמל ישתדר עם מתכתב הדבר ,יתאעצמ דהוועכ

 .ביםישובי
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 איתור מקור
 בנייה עבירות

תושבים  תלונות

 סקר עבירות

תצ  א" פענוח

יזומה אכיפה

(פ בין מחלקות"שת) אחר 

הארצית  היחידה

 ארנונה



  

  
   
   

   
 

סוגי עבירות בנייה

)בני ה,  עבודה אסורה
חציב ה, סל ילה וכדומה (.

70 

שימוש אסור )ש ימוש 
בקרקע או במבנה (.

הפרת צו )צו שיפוטי או
מנהל י שהורה לעצור 

עב ודות , להפסיק שימוש
א ו להרוס מבנה (.

הח וק מכיר ב-3 ס וגים 
של עבירות בניה :



  

  

 

 

 

 

עבירות בנייה סוגי

פלילי בהליך 8, טיפול

מנהלי בהליך 9, טיפול

מנהליים 0, קנסות

שיפוטיים 0, צווים

1 לל א טיפול,

היו בהליכים  פליליים. 8  

פעילויות  ביצעו  18 במהלך   2021
אכיפה מכל הסוגים , מתוכן:

 
 ותבעביר פולסוגי הטי פילוח

היו בהליכים  מנהליים. 9 
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 .נחשבות למחמירות בעבירות אשר ק מכירהחו

72 

ע בירות בנסיבות מחמירות 



    
        

  

      

 

  

 

הליכי האכיפה

 :יםיקת 18-:בהתאמה וצעושב יפההאכ ותולופע וליפהט יוגס וחילפ
 (.תרודות אסובוע) היתר ללא תטעונוהתדובוע ביצוע על תרוביע –(ג()ב()א)243 ףעיס פילשמושי סורואי רהסוא עבודה-13

 .רקעיןמקבראסו מוששי ההעוש –(ו()ה()ד)243 ףעיס פילגחור וששימ-4

 .משפטה בית לטתהחב לכך או קבעשנ דבמוע ,עליו הוטלו שצ מקיים שאינו מי –246 ףעיספיל צו םקיו אי-1

 ותבעביר פולסוגי הטי פילוח
0,םייטשיפו םויצו  1,פולטי אלל

 0,םייהלמנ תסוקנ

טיפול בהליך מנהלי , 9

טיפול בהליך פלילי , 8

75 



  

  

  

 

  
    

 

הליכי האכיפה

תיקים: פילוח פעולות אכיפה בהליך מנהלי   – 9

צו הריסה מנהלי- 2

צו מנהלי להפסקת עבודה -7

 תסהריל הלימנ צו
 רעיאהלימנ צו

 הדעבו תקסהפל

מנהלי הריסה 2, צו

עבודה להפסקת מנהלי 7, צו

בניה 0, תוספת
0 , 

 , 0 יןבנ תרגיסל הלימנ צו , 0 שמושי תקסהפל הלימנ צו

76 



 
 

הליכי האכיפה

 וחיקהפ ותמחלק י"עווגששה ירהחקהייקר תמספ
.2  על ומדע יתומהמק ועדהושל ה יעהלתב

77 



בסכום   של: 281,000 ₪.  קנסות במסגרת גזרי דין  , הוטלו  10 בשנת   2021

בפועל נגבו בשנה  זו: 558,102 ₪.

וגבייה קנסות

משלוש הדרכים הבא ות: באחת על המבצעים מוטלים קנסות

העבי רה. על מבצע שהטיל בית המשפט ק נס

פלי לי. לדין לעמוד לא כדי לשלם הסכים קנס שמבצע העבירה הסדר מותנה  –

לא ותו"ב גזר (. המקומית )ועדות עצמאיות בלבד- קנס שהטילה הרשות מנהלי – ק נס

78 



וגבייה קנסות

 :העבירה סוג לפי שהוטלו ונגבו בפועל הקנסות פילוח

79 



מפת הע בירות שטופלו במהל ך 2021

80 



קודמת ביחס לשנה השוואת תפוקות הוועדה

81 



קודמת ביחס לשנה השוואת תפוקות הוועדה

82 



ממצאי הדו"ח 

 :פהאכיה ותילפע

 .(דונם 130,000-כ) רחב ואה המועצה של יפוטהש תחום •

 ףוסנ מפקח יסגו 2022 שנתב לכןו ,מתייהק ותהעביר ותכמל ביחס דל האדם כוח •

 .יותר יתואפקטיב ילהיע פהאכי רךלצו

אסורה ושימוש במסגרת מדיניות האכיפה הושם דגש על איתור עבירות מסוג עבודה

בכלים מנהליים העומדים לרשות המפ קחים.

• 

יזומה בנסיבות ראוי לציין כי מרבית מהעבירות שאותרו ע"י המפקחים נעשו באכיפה

מחמירות )שטח חקלאי מוכ רז (.

• 
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הדו  ח" ממצאי

 :פהאכיה ותילפע

 .האדם כח למצבת ביחס רחב ינוה שיפוטה תחום

 ותפעתוה .קרקע מודתצ ובניה ותנחל ,ייםקלאח בשטחים ינתתאפימ ועצההמ •

 םלמגורי דיםעיוהמ מבניםב ,תוחפ יציבור בשטח חורגים יםימושש ינהה ותקריהעי

 נהחסלא יתקלאח קרקעב וראס ימושוש יורד ליחידות פיצול ,איםקלח ובשטחים

 .ייםיפוטוש ייםמנהל ויםצו הפרת ,תוחהפ

 פהאכי קיימת ,ותובנחל םוחיהפת בשטחים אדמה יכתשפ של מקרים ריבוי ותבעקב

 םרגיחו ימושיםש רתואי רךלצוו ייםקלאח בשטחים קרבעי וועדהה קחימפ י"ע יזומה

 .ותהרשל דיםומהע ייםהמנהל בכלים ימושש שהעו וועדהוה

• 
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הדו  ח" ממצאי

 :ותירמחמ ותיבבנס יפהאכ

 .ותירמחמ ותיבבנס ותירעב היו %50,ואכפשנ ותירהעב כלל וךמת •

 הכרזהה במפת יםעופימ גזר יתרוזא במועצה יםקלאיהח יםשטחמה יתבמר •

 .וכרזתמ יתחקלא כקרקע יםומוגדר

 עבודה של רותיבע ןנהי ופנאכש רותיממח ותביסבנ ותריבהע יתבמר

 .פ"שצ /וכרזתמ יתחקלא קרקע ייגב על וראס ושמיש/ורהאס

 ףואכת וחקיפה שמחלקת הנמנע מן לא ,במועצה יםהחקלאי יםשטחה ייבור בשל

 .ואל יםטחשיגב על ותרב ותירעב

• 
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 מסקנות והמלצות



והמלצות   מסקנות

 תלויעפ על יתומה ןבאופ עהיהשפ 2021 תשנ של יקרהבע הנמוכה דםהא כח צבתמ 1.

 .יםהשונ האכיפה ומיבתח ויותותא קיבל הדבר ,וחהפיק ידתיח

 .לקהחלמ ורממד השונת ידפקהת תהגדר .וחפיקה ידתיח חיזוקל פועלת יתמוהמק ועדההו

 .יםחדש יםמפקח ישנ ונקלט ,חדשה לקהמח נהלתמ ויסהג
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 והמלצות מסקנות
 – אדמה שפיכת

 פתוחים בשטחים

 , םהקוד שנתיה בדוח טרשפו כפי .2

 תפעומתו יןדיע בלסו עצהוהמ חבמר

 . קעקר כותשפי

 וניםדי המועצה זימנה 2021 שנתב

 תראש שותברא נושאב ביםר

 נציגי הוזמנו ואל יםלדיונ. צהעהמו

 ,פהלאכי הארצית דההיחי ,י"רמ

 ,ירוקה רהמשט ,לישרא משטרת

 ...ועוד ס"להגנ רדהמש
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 והמלצות מסקנות
 – אדמה שפיכת

 פתוחים בשטחים
 םלה אתקור צהעהמו כי לכל הרהוב .2

 לטיפוב תמיכה תבקשו רהלעז

 .אלה עבירותב

 םכליה את אין ועצהלמ או ועדהלו

 . זה בנטל לעמוד שיםדרוה

 הושע ,זה וחד תוניבנ שעולה כפי

 נתמ על בידה שעולה ככל עצההמו

 אך ,זו פלילית עהתופב חםלהיל

 ....דלים ויכולותיה אמצעיה כי ררוב
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 והמלצות מסקנות
 – אדמה שפיכת

 פתוחים בשטחים
 , םליימנה ודהעב קתפסה ויצו פרמס נפקוהו ראיהל.2

 הידחוהי ועדההו קחימפ תומקצועי של תוצאהכ תזאו

 . יםתושב תרנווע תבתיהסבי

 תיכשפ תלפעו ילהמתחש עהשב כי ייןלצ בחשו •

 ןשיבלה קשהש טחשבתודעוב רוצי דברה,קעהקר

 יש ,עהקרק יכוער ותלחקלא תורולד קנז ותיצרומי

 היעפשוכ תתיומעמש הבעיכ הפעלתו סחלהתיי

 .תליכלכ

 ,הבתופע לפולטי םייאורוה יםונכהנ וחקפיה ליכיה

 ףוג םקיי לא םכיו .יתארצ רמהב ותלהי םצריכי

 שבומג הופעתה את ןוחב ,ללשמתכ יתלממש

 כך ,תרובמקו נעמלפווטי ורתלאי תרונותפותיניודמ

 .דםבהק דאח יוקם כי אוישר
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