
  

  4פרק 

  

  צווי הריסה מנהלייםביצוע 
  

  כללי 1

 ;קיימים שני סוגים של צווי הריסה מינהליים 1.1

 .י חוק התכנון והבניה"עפ 1.1.1

    .י חוקי העזר העירוניים"עפ 1.1.2

  

 י חוק התכנון והבניה"צווי הריסה עפ 1.2

סייע בא ל, ] החוק–להלן  [1965 –ה "לחוק התכנון והבניה תשכ'  א238סעיף  1.2.1

 .בעירבניה עבריינות ה תתופע בהתמודדות מול הלרשויות התכנון והבני

  

ר הועדה המקומית לתכנון "יוקובע כי ל, )א( א 238חוק התכנון והבניה סעיף  1.2.2

צו הריסה מנהלי להריסת  - בהחלטה מנהלית סמכות להוציא ולבניה קיימת 

או , ללא היתר או בסטיה מהיתר או מתכניתבנין שנבנה לרבות , בנין חורג

מבלי להזדקק להליך משפטי , כל זאת, ו של בנין כאמוראם הוחל בהקמת

 .לצורך כך

  

, משתרעים על פני תקופה ניכרתההליכים המשפטיים , בדרך כללשמאחר  1.2.3

כדי למנוע  שיש בה, לאפשר לרשות מתן תגובה מהירהזו סמכות נועדה 

של מיידי אפקט  קיים מהירההתגובה ל . או לצמצמןקביעת עובדות בשטח

 .בריינות הבניההרתעה כנגד ע

 

קבלת תצהיר : כגון, להוצאת הצוותנאים לחוק כולל הוראות '  א238סעיף  1.2.4

 ראש הרשות  התייעצות עםוכןעצות עם גורמים משפטיים התיי, מהנדס

, הוראות בדבר פרטים שיש לכלול בצו, כולל סעיף זה, כמו כן. המקומית

 למנוע הליך משפטי כל אלו נועדו מחד. דרכי הביצוע ועוד, הדרך לביטול הצו

מאידך , שבסופו המבנה מאוכלס ואז אין אפשרות להרסו, ארוך וממושך

 כדי לצמצם את הסכנה של ביצוע  זהירותהסעיף מחייב נקיטת אמצעי

 .הריסה ללא שיקול דעת מתאים



  

 

 לחוק קבע את התנאים היסודיים להוצאת צו הריסה מנהלי) א('  א238סעיף  1.2.5

  – שהם

כלומר הוקם ללא היתר או , קמתו החלה בניגוד לחוקהבניין הוקם או ה 1.2.5.1

ר הוועדה המקומית "בהתקיים תנאים אלו יהיה יו .מההיתר בסטייה

חלק שנבנה או שהוחל  על הריסתו של הבניין כולו או אותו רשאי להורות

  .בבנייתו בניגוד לחוק

ר הוועדה "צו ההריסה חייב להינתן בכתב והוא מותנה בכך שיו 1.2.5.2

 תצהיר חתום ממהנדס הוועדה המקומית או ממהנדס קיבלהמקומית 

 :  כיובו צוין, אחר שהוסמך לכך

  .הבניין הוקם ללא היתר או בחריגה מהיתר ופרטי החריגה -

או הסתיימה לא , ביום הגשת התצהיר טרם הסתיימה הקמת הבניין -

 . ימים לפני יום מתן התצהיר60 - יותר מ

  . ימים30 - הבניין טרם אוכלס או אוכלס לפני פחות מ -

  

 ימים 30לחוק קובע כי לא יבוצע צו הריסה מנהלי אם חלפו ) ט('  א238סעיף  1.2.6

בית  החלטה שלמתן או מיום ) א('  א238מיום הגשת התצהיר כאמור בסעיף 

הכל לפי , תנה החלטה כאמוריאם נ, המשפט הדוחה את הבקשה לביטול הצו

 .המאוחר

 

י ההריסה מת ביצוע צוו מהווה תנאי נוסף והכרחי להשלשלעילסעיף ה 1.2.7

ניתן לבצע את צו ההריסה לא יהיה  כי –א הי  של הסעיףתומשמעו. בפועל

או החלטת בית משפט על   מיום הגשת תצהיר של מהנדס ימים30אחרי 

 .בקשת ביטולו של הצו

  

הרשות כך ש, מוגבלהמינהלי שתוקפו של צו ההריסה , אפואיוצא מכך  1.2.8

ז בביצוע הריסת המבנה עד לתום המועד  חייבת להזדרצונת בקיום היהמעוני

 24 - מיום חתימת המהנדס ולא פחות מ,  יום30 - בתוך דהיינו, הקבוע בחוק

אחרת תחמיץ את ,  על הבנין המיועד להריסהשעות מרגע הדבקת הצו

     .השעה

 



  

 

 י חוקי העזר העירוניים"צווי הריסה עפ 1.3

ים המתייחסים בסעיפ ,) הפקודה-להלן ] (נוסח חדש[בפקודת העיריות  1.3.1

כלולות מספר הוראות הנוגעות הן , לחובותיה ולסמכויותיה של העירייה

עניין מבנים ת הסדר והניקיון והן ללתפקידיה של העירייה בעניין שמיר

  –מסוכנים כמפורט להלן 

תמנע ותסיר מכשולים והשגת גבול "קובע כי העירייה ) 3 (235סעיף  1.3.1.1

 ".ברחוב

:  כךסמכותה של העירייה בנושא בניינים את, קובע) 1) (א (236סעיף  1.3.1.2

 ".ים ותקינותם של הבנייניםשינו, הריסתם, הקמתםפקח על ת"

                             ,לצוות כי יהרסו בניינים"שמסמכותה של העירייה , קובע) 13 (249סעיף  1.3.1.3

או שהם בלתי סניטריים או מזיקים , המעכבים או מפריעים איוורור

 ".או שהם מסוכנים, ריאות הציבורמבחינה אחרת לב

כל מעשה הדרוש , שות בדרך כלללע"קובע כי מסמכותה ) 29 (249סעיף  1.3.1.4

 ."…בריאות הציבור והביטחון בו, שמירה על תחום העירייה לשם

,  עזר-  לפקודה הוסמכה מועצת העירייה להתקין חוקי250על פי סעיף  1.3.1.5

מוסמכת לעשותם כדי לאפשר לעירייה ביצוע הדברים שהיא נדרשת או "

או כדי לדרוש , על פי הפקודה או כל דין אחר או לעזור לה בביצועם

מבעל הנכס או מחזיקו לבצע באותו נכס עבודה הנחוצה למטרה 

  : ואכן התקינה העירייה  שני חוקי עזר, "האמורה

  .1982 –ג "התשמ, )שמירת הסדר והניקיון(חוק עזר  -

 .1960 -  ך"התש, )הריסת מבנים מסוכנים(חוק עזר  -

שמירת הסדר ( העזר – כפי שמופיעה בחוק" בניין" המושג ההגדרה של 1.3.1.6

הריסת מבנים (חוק עזר בגם  ובדומה לכך 1982 –ג "התשמ, )והניקיון

בין שהם בנויים אבן  ,כל מבנה או גדר "–היא  1960 –ך "התש, )מסוכנים

 ...בין קבועים ובין ארעיים... עץ, ברזל, טיט, ובין שהם בנויים בטון

 ... צינורות מים, וכן בורות שופכין ...ולרבות הקרקע שמשתמשים בה

 ."ומרזבים

 - ך "התש, )הריסת מבנים מסוכנים(צו הריסה בהתאם לחוק עזר עירוני  1.3.1.7

,,,,,, כי בנין מהווה סכנה,,,,,,,, סבור ראש העירייה ) א" (,  קובע–1960

בעל בנין ) ב. (,,,,,,ל  הבנין לבצע את העבודות מבע,,, רשאי הוא לדרוש 

לא מילא  בעל  בנין אחרי ) ג. (שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה

ות רשאית העירייה לבצע את העבודות ולגב,,,,, דרישות ראש העירייה 

 . "מבעלי הבנין את הוצאות הביצוע

ביצוע הצו ,  או פרטיכאשר עבירת הבניה בוצעה על שטח ציבורייצוין כי  1.3.1.8

 .אינו מוגבל בזמן, ק עזרי חו"אם הוצא עפ



  

י "עפי חוק התכנון והבניה ו"עפ צוויםלביצוע אחריות הסדרי העבודה ו 1.3.1.9

מוגדרים בנהלי האיכות של מינהל ההנדסה ,  העירונייםחוקי העזר

)I.S.O( לפיה5.1.2.02' הוראה מס : 

להכנת ניסטרטיבית במינהל ההנדסה אחראית ימחלקת תמיכה אדמ -

לו מחלקת הפיקוח על הבניה אחראית על  ואיי המוגדר בחוק"הצו עפ

  .מסירתו ליחידת ההריסות שבאגף הפיקוח העירוני

אחראית על ביצוע הצו הלכה באגף הפיקוח העירוני יחידת ההריסות  -

לבצע בידה  אולם במידה ואין, צעים עצמיים בכח אדם ואמ–למעשה 

 3.33 כמוגדר בהוראה שלעיל סעיף עומדת בפניה האפשרות, ההריסות

בדרך של קבלת הצעות מחיר על כל , "הלהזמין קבלנים לביצוע ההריס"

  .הכרוך בכך

  

שהוצאו  מינהלייםיצועם של צווי הריסה בהתנהלות לבחון את  – מטרת הביקורת 2

וכן , אגף הפיקוח העירוניי " ע,י חוקי העזר העירוניים"י חוק התכנון והבניה ועפ"עפ

אפקטיביות את הדיווחים ואת , ונטיות הרלומחלקותהמידע בין הזרימת את לבדוק 

 .  האכיפה והמעקב

  

  מתודולוגיה 3

שהוצאו בתקופה שבין  ,מינהליים צווי הריסה היישומם שלאת הביקורת בדקה  3.1

  .2006יוני  לבין 2005ינואר 

הביקורת עיינה במסמכים רלבנטיים במינהל ההנדסה ושוחחה עם בעלי תפקידים  3.2

 .בלשכה המשפטית ובפיקוח העירוני, במינהל ההנדסה

 .2007 פברואר - 2006אוקטובר ין החודשים בה נערכהביקורת  3.3

 

 ממצאים 4

י " עפ49מהם  , צווי הריסה מנהליים91 הוצאו 2006 יוני – 2005בתקופה שבין ינואר  4.1

 .י חוקי העזר העירוניים" עפ42 – ו חוק התכנון והבניה

 

  הצווים91מה של רשיאת ה 17.9.06 בתאריך הפנתה הביקורת, במסגרת הבדיקה 4.2

 ,האחראי על ביצוע ההריסותשהוא הגוף  הפיקוח העירוניאגף  ל,המינהליים שהוצאו

 . אם לאו, באם צווי ההריסה בוצעו הלכה למעשה-  עדכוןקבלתלשם 

 

 י אגף הפיקוח" לביקורת עכפי שדווח להלן רשימת הצווים שהועברה ומצב הבניה 4.3

 ;17.10.06 בתאריך העירוני



  

 

  1'  טבלה מס–  כפי שנתקבל מאגף הפיקוח העירוני– ומצב הבניה םיצווהשימת ר

  )תכנון ובניה= ובנייה  .ת: מקרא(

  )חוקי עזר= ע "חו(

 

תאריך   ד"מס
  מסירה

' מס
  הצו

  )לא/כן(בוצע   קהחו  כתובת  חלקה  גוש

  בוצע  ע"חו  12סמילנסקי   )דרך( 49  8264  85/04  3.1.05  .1

  בוצע ע"חו  12קי סמילנס  )דרך (155  8264  86/04  3.1.05  .2

  בוצע ע"חו  1שער העמק   )דרך (41  8269  87/04  3.1.05  .3

  ל.י מנהל האגף  א"נדחה ע ע"חו  25שכטרמן   140,107  8236  01/05  10.1.05  .4

5.  10.1.05  02/05  8236  108,109,1
40  

  בוצע  ובנייה.ת  דגניה

  בוצע  ובנייה.ת  45פנקס   146  8239  03/05  26.1.05  .6

גולדה מאיר   8. מ  7928  04/05  20.1.05  .7
22  

  בוצע  ובנייה.ת

  בוצע  ובנייה.ת  10אהרונסון   95  8249  05/05  23.1.05  .8

  בוצע ע"חו  11צירלסון   )דרך (333  8217  06/05  9.2.05  .9

מנהל האגף   -בוצע חלקית  ע"חו  53הרצל  )פ"שצ (40  8235  07/05  9.2.05  .10
  ל .א

הגלעדי אליהו  )פ"שצ (43  8266  09/05  14.2.05  .11
6  

  בוצע ע"חו

  בוצע ע"חו  16שכטרמן   )דרך (91  8236  10/05  14.2.05  .12

  בוצע ע"חו  34הרצל   )דרך (107  8266  11/05  22.2.05  .13

  בוצע  ובנייה.ת  המסגר/דגניה  106  8235  12/05  27.2.05  .14

, 53מול   8264  13/05  3.1.05  .15
  )דרך(105

  לא קבלתי ע"חו  

  בוצע ע"חו  2קראוזה   142  8264  14/05  27.2.05  .16

  בוצע ע"חו  8שער הגיא   )דרך (177  8265  15/05  27.2.05  .17

18.  6.3.05  16/05  7961 ,
7962  

9,37 
  )דרך(

  בוצע ע"חו  22המלאכה 

תיק נסגר , ל.מנהל האגף  א ע"חו  9י עגנון "ש  )דרך (27  7958  17/05  6.3.05  .19
  ש.י ש"ע

ל .הצו בוטל מנהל האגף  א  ובנייה.ת  51נורדאו   24  7944  19/05  20.3.05  .20
  ש .וש

ל .הצו בוטל מנהל האגף  א  ובנייה.ת  51נורדאו   79  7944  20/05  6.3.05  .21
  ש.וש

, 18מגרש   7961  21/05  20.3.05  .22
31 

  )ישנה1(

גיבורי ישראל 
40  

  בוצע  ובנייה.ת

23.  20.3.05  22/05  8253  241 
  )פ"שצ(

  בוצע  ע"חו  26הרעות 

  בוצע  ובנייה.ת  27בן ציון   47  8257  23/05  20.3.05  .24

  צו מניעה  ובנייה.ת  10ויצמן   47  8266  24/05  3.4.05  .25

  בוצע ע"חו  חוף פולג  15,12,1  7949  25/05  3.4.05  .26

  בוצע ע"חו  6שער הגיא    177  8265  26/05  3.4.05  .27

שער הגיא   177  8265  27/05  3.4.05  .28
  הנוטע/6

  בוצע ע"חו

הגדוד העברי   269  8322  28/05  11.4.05  .29
2  

  בוצע  ובנייה.ת



  

ככר   100  8270  29/05  11.4.05  .30
  7העצמאות 

  בוצע  ובנייה.ת

האור/המסגר  41  8234  30/05  11.4.05  .31
  זים

  לא קיבלתי  ובנייה.ת

  לא קיבלתי ע"חו   עונות4חוף   1  8272  31/05  11.4.05  .32

/ דגניה  )דרך (378  8217  33/05  8.5.05  .33
  אונטרמן

  בוצע ע"חו

קיבוץ גלויות   14  8731  34/05  22.5.05  .34
28  

  בוצע  ובנייה.ת

אלכסנדר זייד   90  8217  35/05  22.5.05  .35
14  

  בוצע  ובנייה.ת

  ל.י מנהל האגף  א"נדחה ע  ובנייה.ת  24דיזינגוף   5,4  8264  36/05  23.5.05  .36

  בוצע ע"חו  6שער הגיא   )דרך (177  8265  38/05  14.6.05  .37

38.  17.7.05  39/05  )7948 (
7944  

  בוצע בוצע ע"חו  1רוטנברג   22

ק קדושי עיר  204  7932  42/05  18.7.05  .39
17  

י מנהל האגף  "הצו בוטל ע  ובנייה.ת
  ל .א

  בוצע  ע"חו  2ספיר  )דרך (96  8266  44/05  2.8.05  .40

  צו מניעה  ובנייה.ת  16ניסנבוים   819  8267  45/05  2.8.05  .41

  בוצע חלקית, צו מניעה  ובנייה.ת  10העצמאות   100,99  8263  46/05  10.8.05  .42

נאות גולדה   21  7948  48/05  18.8.05  .43
36  

  בוצע  הובניי.ת

  צו מניעה  ובנייה.ת  5השקמה   242  8315  49/05  31.8.05  .44

מלכין שרה   83  8215  50/05  6.9.05  .45
21  

  צו מניעה  ובנייה.ת

עולי הגרדום   13  8285  51/05  6.9.05  .46
27  

  בוצע  ובנייה.ת

ל .הצו בוטל מנהל האגף  א  ובנייה.ת  7רוטברג   19  7944  52/05  18.9.05  .47
  ש.וש

  בוצע  ע"חו  וייסלברגר  )דרך (81  7958  54/05  18.9.05  .48

/ 20החלוצים   10  8265  55/05  25.9.05  .49
  13הס 

  בוצע  ובנייה.ת

  ל.י מנהל האגף  א"נדחה ע  ע"חו  הכדר )פ"שצ (40  8235  56/05  18.9.05  .50

  בוצע   ובנייה.ת  דרך הרכבת  84  8239  57/05  29.9.05  .51

  בוצע  ובנייה.ת  100הרצל   373  8233  59/05 16.10.05  .52

53.  8.11.05  60/05  7994  126 
  )פ"שצ(

  בוצע  ובנייה.ת  84הסחלב 

  בוצע  ובנייה.ת  11חנה סנש   242  8233  61/05  9.11.05  .54

שמואל הנציב   41  8269  62/05 15.11.05  .55
2  

  בוצע  ע"חו

  יש היתר  ובנייה.ת  האחווה  161  8253  63/05 20.11.05  .56

  צו מניעה  ובנייה.ת  פנקס  77  8237  66/05 20.11.05  .57

  יש היתר  ובנייה.ת  9פייר קינג   110  8252  67/05 23.11.05  .58

  צו הפסקת עבודה, צו מניעה  ובנייה.ת  פייר קינג  109  8252  68/05 23.11.05  .59

 7צו מניעה תוספת בניה   ובנייה.ת  13הגילה   227  8253  69/05 30.11.05  .60
  קומות

  בוצע  ובנייה.ת  15שכטרמן   80  8235  70/05 30.11.05  .61

  בוצע  ע"חו  10שטמפר   )דרך (155  8764  71/05 29.11.05  .62

  צו מניעה  ובנייה.ת  הרעות  131  8253  72/05 13.12.05  .63

  בוצע  ע"חו  16סמילנסקי   )דרך (54  8264  73/05 12.12.05  .64

  צו מניעה  ובנייה.ת  46שפירא . מ  376  8267  74/05 14.12.05  .65

  צו מניעה  ובנייה.ת  46שפירא .מ  376  8267  75/05 14.12.02  .66



  

/ 75אריה לוין   )דרך (79  7944  76/05 13.12.05  .67
  רוטנברג

  לא קיבלתי  ע"חו

  צו מניעה  ובנייה.ת  חוף סירונית  5,2,1  8262  77/05 19.12.05  .68

  בוצע  ובנייה.ת  15אנילביץ   373  8233  78/05 18.12.05  .69

  בוצע  ע"חו  38הרצל   )דרך (135  8265  79/05 21.12.05  .70

חטיבת   )דרך (504  7932  82/05  11.1.06  .71
נדרוני אלכס

  לוי אשכול,

  בוצע ע"חו

72.  03.1.06  01/06  8265  142,141,1
40  

  לא קיבלתי  ובנייה.ת  30הרצל 

  צו מניעה  ובנייה.ת  חוף סירונית  5,2,1,128  8202  02/06 11.01.06  .73

  בטיפול  ע"חו  17יוספטל   ) 130 (86  8284  03/06 11.01.06  .74

  בוצע  ובנייה.ת  14דוד רמז   83  8264  04/06  11.2.06  .75

  בוצע   ע"חו  הכדר  40  8235  05/06  19.1.05  .76

  צו מניעה  ובנייה.ת  18הכלנית   370  8322  06/06  26.1.06  .77

  צו מניעה  ובנייה.ת  11המלאכה   31  7962  07/06  6.2.06  .78

  בוצע  ע"חו  45הכדר   )דרך(34  8235  08/06  13.2.06  .79

  בוצע  ובנייה.ת  47הכדר   פ" שצ40  8235  09/06  13.2.06  .80

  בוצע ע"חו בובר/התנאים  367  8230  11/06  23.2.06  .81

ישראל גלילי   129,92  7926  13/06  27.2.06  .82
14  

  בטיפול ע"חו

  בוצע ע"חו  וייסלברגר  )דרך (81  7958  14/06  27.2.06  .83

  בוצע ע"חו  התנאים  )דרך (184  8230  19/06  11.4.06  .84

  לא קיבלתי ע"חו  בן צבי  37  7962  20/06  30.3.06  .85

ום נח  294  7933  21/06  10.5.06  .86
  )התחלה(

  בטיפול ע"חו

87.  10.5.06  27/06 ,
22/06  

  בוצע ע"חו  13סטרומה   340  8233

  בוצע ע"חו   2' כביש מס  84,81  8239  23/06  10.5.06  .88

אין   .89
  תאריך

  לא קיבלתי  ובנייה.ת  30הרצל   141  8265  25/06

צו לא נכון בוטל הוחזר   ובנייה.ת  20הגליל   244  8260  27/06  25.6.06  .90
  להנדסה

/ 44הרצל   57  8265  31/06  25.6.06  .91
  2אחד העם 

  בוצע  ובנייה.ת

  

  

 :שכאמור נתקבלו מאגף הפיקוח העירוני, שלעיללהלן הערות הביקורת לדיווחים  4.4

 או, או נסגרו, או בוטלו, שלגביהם דווח לעיל כי נדחוצווי ההריסה  10לגבי  4.4.1

 נחייתת בהזא ו)50, 47, 42, 39, 36, 20, 19, 10, 4 –ד "מס (בוצעו חלקית

לא נמסרו לביקורת אסמכתאות , ש.שמר  י"או ע/ל ו.אמר מנהל האגף דאז 

י הביקורת מאגף הפיקוח " אף שנתבקשו ע,ההנחיות שלעילנותני של 

 .שלא נתן כל הנחיה כמתואר לעיל, ש מסר לביקורת.יצוין כי מר ש. העירוני

 

יך בתאר  זהח"דוטיוטת מנהל אגף הפיקוח העירוני מסר בהתייחסותו ל 4.4.1.1

 נמסר לי )אחראי יחידת ההריסות(ב .בברור עם מר א" :כדלקמן 18.3.07

 שנים אף פעם לא 8- על ידו כי במשך תקופת ניהול ההריסות על ידו כ



  

יצא מסמך כתוב עד היום מאף גורם בעיריית נתניה על לדחות צוו או 

לבטלו הכל נמסר למנהל אגף הפיקוח שהינו ממונה עליו והעבודה 

ן שקיבל את ההנחיות ממנהל האגף ובהתאם להנחיות התנהלה באופ

 מוסר כי הינו מוכן לעמוד בפני כל ב.מר א.  אי ביצוע צוויםאלו פעל כולל

 ".בדיקה על מנת לאמת את דבריו

 

מסודר  תיעודגף הפיקוח העירוני אלא נוהל בש, הביקורת מעירה על כך 4.4.1.2

, כפיפיםעל  הטילאו שמממונים ) כנטען(מנהל האגף קיבל  שנחיותההשל 

צווי הריסה מינהליים שהוצאו של דחיית ביצוע / ע ו אי ביצ–שתכליתן 

   .י מי ניתנו ומתי ניתנו"ע, וממילא לא ברור אם היו הוראות כאלה, כדין

  

בעקרון : "נאמר – 4.2.07 מתאריך ד הלשכה המשפטית"חוכי ב, יודגש 4.4.2

 238 –עיף ס(ש להתלות או לבטל צו הריסה מנהלי "הסמכות היא של ביהמ

לדחות או  אין סמכות בחוק, ו לגורם אחרלמנהל אגף א - בהתאם לכך ".))ח(

  . י דין"לבטל צווי הריסה שנתנו עפ

  

, )86, 82 –ד "מס" (בטיפול"כי הם לעיל  צווי ההריסה שלגביהם דווח 2לגבי  4.4.3

הגם , ביצועגמר פול ומהו המועד המתוכנן ל מהו הטי: לביקורתולא נמסר

י מחלקת הפיקוח על הבניה לאגף הפיקוח העירוני "ו ענמסרהצווים ש

 .27.2.06 – ו 11.1.06 דהיינו בתאריכים , כשנה קודם לכן,לביצוע

  

בתאריך זה ח "דוטיוטת מנהל אגף הפיקוח העירוני מסר בהתייחסותו ל 4.4.3.1

בטיפול הכוונה שהצווים לא בוצעו עדיין מאחר ולא :  "כדלקמן 18.3.07

 ".קיבל הצעות מחיר

 

מאז שהצווים ) יותר שנה(כי חלפה תקופה ניכרת , קורת מצינתהבי 4.4.3.2

 .וטרם בוצעו, נמסרו לאגף הפיקוח העירוני לביצוע ההריסות

  

 -לפיה  ,לחוק) ט('  א238סעיף הביקורת שבה ומאזכרת כאן את הוראת  4.4.3.3

 ימים מיום הגשת תצהיר 30 צו הריסה מנהלי אם חלפו ניתן לבצעלא 

 החלטה שלמתן  או מיום , לחוק)א('  א238כאמור בסעיף של מהנדס 

תנה החלטה יאם נ, בית המשפט הדוחה את הבקשה לביטול הצו

 .הכל לפי המאוחר, כאמור

 שאין עוד טעם בהמתנה -המסקנה העולה מהוראת החוק שלעיל היא  4.4.3.4

כיוון שתוקפו של צו ההריסה ,  שכביכול ממתינים להלהצעת מחיר

 לא ברורה -  ולפיכך,אינו תקף עודוי החוק "עפפג המינהלי ממילא כבר 

 .הרלבנטיות של תגובת מנהל אגף הפיקוח העירוני שלעיל



  

 

, 42, 41, 25 –ד "מס (" מניעהצו", לעילצווי ההריסה שלגביהם דווח  15לגבי  4.4.4

עותקי לא נמסרו לביקורת , )78, 77, 73, 68, 66, 65, 63, 60, 59, 57, 45, 44

 או המניעה: ש"יימו בהחלטה ביהמעדים בהם הסתהמוצווי המניעה וכן 

, ם לתקפצווי ההריסההמועדים בהם חזרו שהם  , דחיית הצואו, עיכוב הצו

י "נתבקשו עאלה כל זאת אף ש, את ההריסות שניתן לבצע –דהיינו 

 .הביקורת

 

 בתאריך זהח "דוטיוטת מנהל אגף הפיקוח העירוני מסר בהתייחסותו ל 4.4.4.1

מוסר כי צווי ) חידת ההריסותאחראי י(. מר א": כדלקמן  18.3.07

 ".המניעה ניתן לאתר אותם במינהל הנדסה בתיק הנכס

 

 42, 41, 25ד "של הנכסים שבמס( תיקי בנין 3 –בדיקה מדגמית ב  4.4.4.2

כי לא קיימים כלל ,  העלתה בארכיב מינהל ההנדסה)בטבלה שלעיל

עובדת הארכיב , יתרה מכך.  המדובריםעותקי צווי מניעה בתיקי הבנין

כי לא מועברים צווי מניעה לתיוק בתיקי , מסרה לביקורת. ד. ד'הגב

 .וממילא אינם מתויקים בתיקי הבניןבארכיב הבנין 

  

 -  לא הועברו לביקורת ,למרות שנתבקשומציינת כי שבה והביקורת  4.4.4.3

 כןו  ושאוזכרו על ידויקוח העירוני אגף הפשברשותעותקי צווי המניעה 

עדים בהם הסתיימו בהחלטה על המוההודעות כאמור  לא הועברו

שהם המועדים בהם , או דחיית הצו, המניעה או עיכוב הצו: ש"ביהמ

שהרי  ,שניתן כבר לבצע את ההריסותם וחזרו צווי ההריסה לתקפ

י מחלקת התביעות לאגף הפיקוח " באופן שוטף עמועברותההודעות 

אינם עוד  )מרביתם ( שהצוויםאמור להיות מודע לכךה שהוא זה העירוני

 חזרו לתוקפם חלק ניכר מהםכיוון ש, צווים שיש לגביהם מניעהבחזקת 

  .ושיש לבצעם) בהמשךהפירוט (

  

" צו לא נכון בוטל הוחזר להנדסה", לגבי צו ההריסה שלגביו דווח לעיל 4.4.5

במינהל ההנדסה מסר מנהל מחלקת הפיקוח על הבניה , )90 –ד "מס(

ולא ברור לו מדוע הצו "  החוקהצו הוצא בהתאם לדרישות"כי , לביקורת

 .כי הצו לא הוחזר אליו מאגף הפיקוח העירוני, כמו כן הוסיף. אינו נכון

זהות  –י אגף הפיקוח העירוני " ענוכי לא צוי, ומצינתהביקורת מוסיפה 

מתי , הגורם שקבע שהצו אינו נכון ושהורה על החזרתו למינהל ההנדסה

 . י נמסרמי החזירו ולמ, הוחזר למינהל ההנדסה

  



  

בתאריך זה ח "דוטיוטת מנהל אגף הפיקוח העירוני מסר בהתייחסותו ל 4.4.5.1

מסר ) אחראי יחידת ההריסות. (ב.בבדיקה עם מר א:  "כדלקמן 18.3.07

נדסה בכתובת הנכונה אין פרטים לצו והוחזר להלא , כי הצו לא נכון

א  כי הו הוסיף ומסר.מר א, )מנהל מחלקת הפיקוח  על הבניה. (ש.למר י

 וכי הצו כאמור )הפיקוח על הבניה' מנהל מח (.שוחח על כך עם מר ש

בגלל חוסר פרטים וכתובת לא נכונה הוחזר למנהל הנדסה להשלמת 

  ".פרטים

 

 או אסמכתאהמדובר  שלא הועבר לביקורת עותק הצו ,הביקורת מצינת 4.4.5.2

י מחלקת "אשר נסתרו ע, לאישוש טענות הפיקוח העירוני שלעיל, היכלש

  . על הבניה כמפורט לעיל הפיקוח

  

 למתן י בעלי המבנים"שהוגשו ע בקשותה 15ש בדבר "בדיקת החלטות ביהמ 4.4.6

נערכה ש ,) להלן2' המפורטים בטבלה מס( ביטול צווי ההריסה / צווי מניעה

  ;  את הממצאים שלהלןהעלתה, 2006בחודש דצמבר 

 2'  טבלה מס– ש"החלטות ביהמ

צו ' מס ד"מס
 ההריסה

כתובת 
  המבנה

ש לעניין "החלטת ביהמ
ביטול צו הבקשה ל

  ההריסה

ש לעניין "החלטת ביהמ
המועד האחרון לגמר 
  ביצוע צו ההריסה

תוקף צו 
 ההריסה

לביטול הצו הבקשה   10יצמן ו  24/05  1
  נדחתה

  פקע  12.5.05

ביצוע הצו נדחה עד   16ניסנבוים   45/05  2
  להחלטה אחרת בערעור

    טרם נקבע

  פקע  2.12.06  וע הצו נדחהביצ  10העצמאות   46/05  3
י דיווח מחלקת "עפ  5השקמה   49/05  4

 לא הוגשה –התביעות 
  בקשה לביטול הצו

  פקע  -

מלכין שרה   50/05  5
21  

  טרם פקע  1.4.07  ביצוע הצו נדחה

ביצוע הצו עוכב עד למתן   פנקס  66/05  6
י "החלטה בערעור שיוגש ע

  הבונה

    טרם נקבע

 מחלקת י דיווח"עפ  פייר קינג  68/05  7
 לא הוגשה –התביעות 

  בקשה לביטול הצו

  פקע  -

  פקע  12.9.06  ביצוע הצו נדחה  13הגילה   69/05  8
  פקע  29.5.06  ביצוע הצו נדחה  הרעות  72/05  9
  פקע  6.12.06  ביצוע הצו נדחה  46שפירא . מ  74/05  10
  פקע  15.4.06  ביצוע הצו נדחה  46שפירא . מ  75/05  11
  פקע  5.1.07  יצוע הצו נדחהב  חוף סירונית  77/05  12
  פקע  5.9.06  ביצוע הצו נדחה  חוף סירונית  02/06  13
  טרם פקע  5.4.07  ביצוע הצו נדחה  18הכלנית   06/06  14
הבקשה לביטול הצו   11המלאכה   07/06  15

  נדחתה
  פקע  1.6.06

 



  

 כי כל צווי ההריסה שלגביהם נתבקש ביטול הצו ,מנתוני הטבלה שלעיל עולה 4.4.7

 ,ש"י החלטת ביהמ"חזרו לתוקפם עפ, ניינםלה החלטה בעכבר נתקבשו

 2ביצועם של מועד  – הערה .אולם אלה לא בוצעו, כלומר ניתן היה לבצעם

 .טרם פקע, )12, 4ד "מס (צווים מתוך הרשימה לעיל

 

בתאריך זה ח "דוטיוטת ל בהתייחסותו מנהל אגף הפיקוח העירוני ציין 4.4.7.1

לא ) מנהל יחידת ההריסות. (ב.כי מר א, לגבי הסעיף שלעיל 18.3.07

  . צווי המניעהל הדיונים של מרבית הבקשותקיבל את תוצאות 

  

 בהם נדונו הבקשות ש"כל תוצאות הדיונים בביהמכי , הביקורת מצינת 4.4.7.2

 בהן וי מחלקת התביעות"ע לאגף הפיקוח העירונינשלחו , לצווי מניעה

" מינהליים אחראי על ביצוע צווי הריסה –. ד.מר א "-רשום כנמען 

 ).בידי הביקורתהעותקים (

 

בהתאם  .י חוק התכנון והבניה"צווי ההריסה שלעיל ניתנו עפ 15שכל , יצוין 4.4.8

ברוב המקרים שפורטו אולם ,  ימים30 –תקופת ביצועם מוגבלת ל , לכך

 לבצע את הצווים, י החוק" הימים ולא ניתן עוד עפ30 חלפה תקופה ,לעיל

כיוון שהבניה החריגה , יש לנקוטכים בהם לכן יש לשקול מחדש את ההליו

 . נהרסהעדיין קיימת וטרם

 

עיכוב / דחיית או , ש"י ביהמ" דחיית הבקשות לביטול צווי ההריסה עעובדת 4.4.9

אשר ,  העירוני העבודה של אגף הפיקוחילא קיבלה ביטוי בסדר, צווים

  כי,בלא שלקח בחשבון" צו מניעה" בציון האמירה ,הסתפק בדיווחו שלעיל

 כי צווי -הינה זו משמעותה של דחייה כי  נדחו והבקשות של בעלי המבנים

 . יש לבצעםההריסה חזרו לתוקפם ו

  

 כי לא ,עירוניי אגף הפיקוח ה"עלעיל צווי ההריסה שלגביהם דווח  7לגבי  4.4.10

לא נתקבלה  - )89, 85, 72, 67, 32, 31, 15 –ד "מס (נתקבלו באגף הפיקוח

 על אי העברה לכאורה שלממנה  או הסבר ,בניהתגובת מחלקת הפיקוח על ה

 במכתב י הביקורת" עאף שנדרשה לכך, לאגף הפיקוח העירוניעותקי הצווים 

 בנוהלי 3.32ר בסעיף חובתה לעשות כן כמוגדמאף ש ו23.10.06מתאריך 

 .5.1.2.02' האיכות הוראה מס

  

 .המוודא שאכן הצווים נשלחו והגיעו ליעדם, לא נמצא מנגנון פיקוח 4.4.11

  



  

כי העברת הצווים מלווה בחתימת , ממחלקת הפיקוח על הבניה נמסר 4.4.12

ולא מלווה  ,על גבי הצו ובכך מאשר קבלתו) מנהל יחידת ההריסות(המקבל 

  .בתעודות משלוח

 

י אגף "שלגביהם דווח בטבלה שלעיל עצווי ההריסה  10הביקורת דגמה אקראית  4.5

  .הרסה בפועל דהיינו הבניה נ, כי בוצעו בפועל, העירוניהפיקוח

  

למחלקת הפיקוח על  23.10.06בתאריך שלעיל הועברה  צווי ההריסה 10רשימת  4.6

 .צו בפועל מצב הבניה וביצועו של כל  לבדיקת,יההבנ

  

 לגבי אותם צווים 2006לביקורת בחודש דצמבר  דיווחה ,מחלקת הפיקוח על הבניה 4.7

 ;הדיווחרי עיקלהלן .  התומכות את הדיווח צירפה תמונות של המבניםוכן

  

, 55, 51, 40, 8, 7, 6 –ד "מס( שלעיל 1' בטבלה מס, )70%שיעורם ( צווים 7 4.7.1

 . לא בוצעו -)62

 

בוצעו  -) 53, 46 –ד "מס(  שלעיל1' בטבלה מס, )20%שיעורם  ( צווים2 4.7.2

 . חלקית

 

  .בוצע -  )34ד "מס( שלעיל 1' בטבלה מס, אחדצו רק  4.7.3

 

, ם בוצע בפועל מן הצווי%10 כי רק –מדגם שלעיל היא הנתוני מ העולהמשמעות ה 4.8

 .למרות שבדיווח הפיקוח העירוני נכתב כי ההריסה בוצעה

  

בתאריך זה ח "דוטיוטת מנהל אגף הפיקוח העירוני מסר בהתייחסותו ל 4.8.1

מוסר כי בכל רישום שהוא ) ההריסות' אחראי יח( .מר א:  "כדלקמן 18.3.07

נוכחים בשטח נציגי מינהל בנוסף מוסר כי מעולם לא היו , רשם בוצע הצו 

ל נכח "אלא במקרים בודדים בהם המנכ, הנדסה בשעת ביצוע ההריסה

 ".בהריסה אז רק הגיעו נציגי מנהל הנדסה

  

כי הנתונים שנתקבלו ממחלקת הפיקוח על הבניה , רהמבהיהביקורת  4.8.2

 בדיקת מצב הבניה עלמבוססים ,  הצווים לא בוצעו– לפיהם ורשומים לעיל

דוחות  ברשמו עובדות אלהגם אשר  ,י מפקחי הבניה" ע)בשטח (בפועל

  ". הבניהבדיקת מצב "- שכותרתם 

 



  

 , שלעיל1' מס המפורטים בטבלההצווים תוך צווי ההריסה מ 2הביקורת דגמה  4.9

 , כי בוצעו בפועל,אגף הפיקוח בטבלה שלעילי " שלגביהם דווח מחד ע)62, 7ד "מס(

. לא בוצעו בפועלאלה צווים כי  ,על הבניהמחלקת הפיקוח י "עלגביהם מאידך דווח ו

 שתוארו דיווחים בסתירהאת ה לבחוןהביקורת  ביקשה ,אלה צווי ההריסה 2לגבי 

 .לעיל

  

, לאמור לעילבתגובתו  25.12.06 בתאריך קורתימסר לב מנהל אגף הפיקוח 4.10

  ;כדלקמן

מדובר בפרגולה מעץ  "–) שלעיל1'  בטבלה מס7ד "מס( 054/לגבי צו הריסה  4.10.1

ובמספר , בעל הנכס הרס חלקית את הפרגולה,,,,, .  מעל מרפסת13ומה בק

מנהל אגף (ל . ומר א)מנהל יחידת ההריסות (.פעמים שביקרו במקום מר א

 שמופיע "בוצע"הרישום . כנס למקוםילא ניתן היה לה) הפיקוח העירוני דאז

נכון . והושארו רק העמודיםכי הסככה פורקה לאור העובדה נרשם בטבלה 

 ." הבניהמר א איננו יודע מה מצבלהיום 

לפיה הסיבה ,  בתגובת מנהל אגף הפיקוח כי לא פורטה,הביקורת מצינת  4.10.1.1

זאת לצורך הפקת לקחים , "לא ניתן היה להיכנס למקום"לדבריו 

 כמה פעמים ניסו להיכנס ולמי דווח שלא ניתן - כמו כן לא פורט .לעתיד

 .היה להיכנס

  מחלקת הפיקוח על הבניה בניה זו דיווחה כי לגבי,אזכרתהביקורת מ 4.10.1.2

כי הבניה לא  ,30.10.06בדוח בדיקת מבנה מתאריך  ,שבמינהל ההנדסה

, )ראה תמונה להלן (של המבנה ואף מסרה לביקורת תמונה רסהנה

 .הותשלמקיימת בפרגולה הכי ולראות ממנה ניתן ללמוד 

  

  29.10.06ום מתאריך  תצל– 22פרגולה ברחוב גולדה מאיר                  



  

 

 בדוח אגף הפיקוח העירוני מבנה זה נרשם כי לגבי ,הביקורת מעירה 4.10.1.3

,  בפועל דהיינו ההריסה בוצעה,צו ההריסה בוצע כי 17.10.06מתאריך 

 .דיווח שאינו תואם את המציאות

הדיווחים על  התומכים את ,מסמכים/ לביקורת לא הועברו נתונים  4.10.1.4

 1.1.07במכתב מתאריך  ף שביקשה זאתא,  שפורטה לעילביצוע ההריסה

צילום הצו : בו נדרש להמציאהופנה למנהל הפיקוח העירוני אשר 

סירת  מועד מ,ותק הצו שנמסר לידי מבצע העבירה ע,שהודבק על המבנה

י מר א ומר "ים בנכס שנערכו עמרישומי הביקור/  עותק מדוחות ,הצו

המפקח על הבניה ן כ שם מהנדס הפיקוח החתום על הצו שנילווה ו,ל.א

המועד בו וכן את  ,או אם תואמה הפעילות עימם, ה אם נלוו– שנלווה

 . ניתנה הודעה על כוונת ההריסה לבעל המבנה בעת הביקור במבנה

  זהח"דוטיוטת מנהל אגף הפיקוח העירוני מסר בהתייחסותו ל 4.10.1.4.1

הדווח שהועבר על ידי במסמך : "כדלקמן 18.3.07בתאריך 

' אחראי יח (ב.ה על פי בדיקה עם מר אשהועבר למבקר נעש

 כי אז לא יהיה ניתן .ב. להיום מוסר מר אנכון, )ההריסות

 להגיע לבית ביחד עם להיכנס לבית למרות שניסה מספר פעמים

כתוצאה מלחצים חוזרים ,  אל לא היה בבית אף אחד.ל.מר א

 את בעל הנכס ובזמנו פירק ב.ריסת הפרגולה מצא מר אלגבי ה

 בעצמו ומאז לא .מר א חלק מהפרגולה וזאת בנוכחות בעל הנכס

 ".ידוע מה עלה בגורל הפרגולה

  

/  כי לא הועברו לביקורת נתונים ,הביקורת שבה ומציינת 4.10.1.4.2

  כמפורטהתומכים את הדיווחים על ביצוע ההריסה, מסמכים

  .  את הפעולות שנעשו ואת בעלי התפקידים שהיו מעורבים, לעיל

  

הסככה שמופיעה  "– ) שלעיל1'  בטבלה מס62ד "מס( 0571/ לגבי צו הריסה 4.10.2

בביקור . י מר א בשיתוף פקחים מהפיקוח העירוני"בצו ההריסה נהרסה ע

מר א מוסר כי מדובר בבניה . קיימת סככהשערכתי היום במקום מצאתי כי 

 ".חדשה לאחר שהמקורית נהרסה

 

ניה ת הפיקוח על הב כי לגבי בניה זו דיווחה מחלק,הביקורת מצינת 4.10.2.1

 ואף  כי המבנה טרם נהרס,12.12.06 הבניה מתאריך בדוח בדיקת מצב

ממנה ניתן ללמוד , )ראה תמונה להלן (מסרה לביקורת תמונה של המבנה

 .כי הבניה קיימת בשלמותהולראות 

 



  

 
  12.12.06 תצלום מתאריך – 10סככה ברחוב שטמפר        

 

הל אגף הפיקוח י מנ"על אף הדיווח שנמסר ע כי ,הביקורת מעירה 4.10.2.2

אם כבר קיים , לא ציין בדיווח שמסר,  כי הסככה קיימת כיום,העירוני

 מהם צעדי האכיפה שבדעתו – או לחילופין אם אין היתר ,היתר לסככה

שנעשתה לדבריו  ,הישנות הבניה לאור זאת ,  ולמי בדעתו לדווחלנקוט

 .במקום זה

דיווחים על המסמכים התומכים את / לביקורת לא הועברו נתונים  4.10.2.3

אף , י מר א בשיתוף פקחים מהפיקוח העירוני" עביצוע ההריסה

ופנה למנהל הפיקוח העירוני  שה1.1.07 במכתב מתאריך שביקשה זאת

העירוני מועד ההריסה ושמות הפקחים מהפיקוח את : בו נדרש להמציא

מי על ביצוע ההריסה בפועל רישוהתיעוד ה את, שביצעו את ההריסה

 . אם נעזר בקבלן-  חשבוניתואת ה

י דיווח שנתקבל ממחלקת הפיקוח על הבניה "כי עפ, הביקורת מדגישה 4.10.2.4

 אין כל היתר לסככה זו ואף לא – 6.2.07לגבי סככה זו נכון לתאריך 

 . הוגשה בקשה לקבלת היתר כזה

    

 ח זה"מנהל אגף הפיקוח העירוני מסר בהתייחסותו לטיוטת דו 4.10.2.4.1

סר כי כל סככות החורף  מו.מר א: "כדלקמן 18.3.07בתאריך 

יש להם תוקף עד סוף אפריל כאשר באפריל כולם מפרקים את 

בנוסף מוסר כי , הסככה אך בתחילת החורף בונים אותה שוב

) ההריסות' אחראי יח(. תלונה במוקד הגיעו למקום מר אעקב 

ויתכן כי לאחר ההריסה ובתום ועוד פקחים והרסו את הפרגולה 

 ".ה שובעונת הקיץ הפרגולה נבנת

  



  

/  כי לא הועברו לביקורת נתונים ,הביקורת שבה ומציינת 4.10.2.4.2

. י מר א"התומכים את הדיווחים על ביצוע ההריסה ע, מסמכים

אף שביקשה זאת כמפורט , בשיתוף פקחים מהפיקוח העירוני

 ללא - קיומה של הסככה המשך את עובדת מצינת וכן , לעיל

  .ללא בקשה להיתרכאמור אף היתר ו

כי הורה , 25.12.06הפיקוח העירוני הוסיף וכתב בתגובתו שלעיל מתאריך מנהל אגף  4.11

, כי בכל הריסה שתתבצע יהיה אישור מהפיקוח על הבניה על ביצוע ההריסה"למר א 

 ".וכן כי נציג מינהל הנדסה יהיה נוכח בכל הריסה

  

י אגף הפיקוח העירוני "א הוקפד עכי עד כה ל –המסקנה העולה מהאמור לעיל היא  4.12

 מוגדרת  שחובתו לעשות כןאף, להיות נוכח בכל הריסהזימון נציג מינהל ההנדסה על 

טרם ביצוע : " כדלקמן5.1.2.02 'הוראה מסI.S.O  בנהלי האיכות  3.34 בסעיף

קוח ההריסה מנהל הפיקוח העירוני יתאם את מועד היציאה לשטח עם מהנדס הפי

 הבניה אשר חתום על דוח המפקח על, עירוניהחתום על התצהיר בפני התובע ה

  ". הביקורת ועם הפיקוח העירוני

  

זה בתאריך ח "דוטיוטת מנהל אגף הפיקוח העירוני מסר בהתייחסותו ל 4.12.1

מציין כי במירב ההריסות ) ההריסות' אחראי יח( .ב.מר א: "כדלקמן 18.3.07

נכון להיום הוצאתי , מינהל הנדסה מטעמים השמורים עימםלא נכח נציג 

 ".ורה וחד משמעית כי בכל הריסה יהיה נוכח נציג מנהל הנדסההנחייה בר

 מהם -זו    בתגובתופירטכי מנהל אגף הפיקוח העירוני לא , הביקורת מעירה 4.12.2

הצעדים שנקט בגין אי נוכחות נציג מנהל ההנדסה ובפני מי התריע על כך 

' הוראה מסי "יודגש כי עפ). בפני מהנדס העירייה האם התריע :למשל(

מוטלת חובת תיאום טרם ביצוע  - שפורטו לעיל נהלי האיכות שב5.1.2.02

    . )ציטוט ("מנהל הפיקוח העירוני" על ,ההריסה

  

 סיכום והמלצות 5

 

 )4.4.4, 4.4.3, 4.4.1סעיפים  (ההתנהלות בביצוע צווי הריסה 5.1

אסמכתאות כתובות של , העירוניי אגף הפיקוח "לא נמסרו לביקורת ע 5.1.1

 הנחיות שלא  ניתנו– לפיהן ,בלו כפי שציין בדיווחשנתקהממונים הנחיות 

 . צווי ההריסה 10לבצע 

 

  לא נמסר– הצווים בטיפולנה כי  צווי הריסה שלא בוצעו בטע2לגבי  5.1.2

ביצוע גמר  המועד המתוכנן לועלהמתוכנן  הטיפול על -פירוט ורת קלבי

 . פקעאף תוקפםעברה שנה מאז קבלת הצווים וכבר אף ש, הצווים

  



  

, בפועל. ש צווי מניעה"י ביהמ"נה שניתנו עוי הריסה לא בוצעו בטע צו15 5.1.3

 . ש"בהחלטות ביהמ הצווים חזרו לתוקפם מרבית

  

למרות שהצווים שלעיל חזרו לתוקפם הרי שאלה לא בוצעו ואף לא ניתן  5.1.4

י " המוקנית לרשות לביצוע הצווים עפ הימים30כיוון שתקופת , לבצעם עוד

 .וים פקע עברה ותוקפם של הצו,החוק

 

בפני בעלי , מומלץ לרענן את הוראות חוק התכנון והבניה ואת נהלי האיכות 5.1.5

 .התפקידים באגף הפיקוח העירוני האחראים לביצוע צווי ההריסה

  

על ביצוע , כמו כן מומלץ להדק את הפיקוח והבקרה מצד מינהל התפעול 5.1.6

  . חוק ונהלי האיכותהוראות הההריסות בהתאם ל

  

 )4.4.10סעיף  (חלקותזרימת מידע בין מ 5.2

  לאגף הפיקוח העירונילא הגיעוהצווים עו בטענה כי  צווי הריסה לא בוצ7 5.2.1

ן זה לא נתקבלה יבעני. ) לעיל1י דיווח אגף הפיקוח העירוני בטבלה מס "עפ(

י נהלי " עפ האחראית להפצת הצו–תגובת מחלקת הפיקוח על הבניה 

 .האיכות

 

 - וחים על קיומם של צווים מומלץ לבחון את האפשרות להעברת דיו 5.2.2

אגף הפיקוח העירוני יהיה מודע על מנת ש, באמצעות מערכת המחשוב

 . לקיומם של צווים

  

 הנפקת –  באותה מערכת מחשוב לשלב, את האפשרותכמו כן מומלץ לבחון 5.2.3

 רישום הצווים -  יכלול'חלק א:  חלקים2 הכוללות ,תעודות משלוח

אישור קבלה מצד הגורם  - יכלול '  חלק ב,י הגורם המעביר"המועברים ע

  .לעגן זאת בנהלי האיכותיש כן כמו .  המקבל

 

 )4.3, 4.8, 4.7 סעיפים (נכונות דיווח 5.3

י אגף הפיקוח העירוני כי " צווי הריסה שדווח לגביהם ע10מתוך ) 90% (9 5.3.1

 2 ( כצווים שלא בוצעו בפועל  -  ל הבניהי מחלקת הפיקוח ע"צאו עמנ, בוצעו

 הצו )10%(מקרה אחד ואילו רק ב, שרירה וקיימתהבניה וש )בוצעו חלקית

 .בוצע 

 

לא , "צו לא נכון בוטל הוחזר להנדסה", לגבי צו ההריסה שלגביו דווח לעיל 5.3.2

זהות הגורם שקבע שהצו אינו נכון ושהורה על החזרתו למינהל  ופורט

 . מי החזירו ולמי נמסר, מתי הוחזר למינהל ההנדסה, ההנדסה



  

, בקרה ודיווח, להקים מנגנוני פיקוח,  את ראש מינהל תפעולהורותמומלץ ל 5.3.3

 שיהיה בהם כדי להביא לביצועם המלא והחוקי של צווי ההריסה

  .המינהליים

 

 )4.10, 4.9סעיפים  (אפקטיביות האכיפה והמעקב 5.4

בדיווח מתאריך י אגף הפיקוח העירוני " צווי הריסה שנטען לגביהם ע2 5.4.1

 הבניה כי לא לי מחלקת הפיקוח ע"ת דווח עומת זא ולע,כי בוצעו 17.10.06

 כי ,י אגף הפיקוח העירוני"ע 25.12.06בתאריך לגביהם דווח מחדש , בוצעו

ף הפיקוח י אג"י בעליו והמבנה השני נהרס ע"קו עמבנה אחד נהרס בחל

סמכים התומכים עניין זה לא הומצאו לביקורת מל. העירוני אך נבנה מחדש

עותקי טפסים : כמו כן לא הומצאו. צוע ההריסותיבעובדת  את הדיווחים על

מועדי ההריסה ורישומים , ודיווחים על בעלי תפקידים שהשתתפו בהריסה

י מחלקת "המבנים נמצאו עכל זאת אף ששני , שונים בהתאם לנהלי האיכות

 ,ף צירפה תמונות של המבניםא ול הבניה עומדים בשלמותםהפיקוח ע

 .בניה בפועל את הדיווח על קיום ההתומכות

  

, צעדי האכיפה והדיווח המתבקשים, י אגף הפיקוח העירוני"רו עמסנלא  5.4.2

 . כמפורט לעילנבנה מחדשלכאורה  ש,זאת לאור בניית המבנה

  

ים לאובדן אפקט מביא, מצב דברים זה וההתנהלות המתוארת לעיל 5.4.3

הצווים החוקיים באופן ש, עבריינות הבניהנגד " במלחמה"ההרתעה 

 בכך "אות מתה"להופכים ר הועדה המקומית לתכנון ובניה "יוי "הניתנים ע

 . עלולים הם לעודד המשך בניה בלתי חוקיתשאינם מקוימים ו

  

על מנת להבטיח קיום צווי , בחון מחדש את הליכי הפיקוח והבקרהמומלץ ל 5.4.4

 . בהתאם להוראות החוק ונהלי האיכות, הריסה מינהליים הלכה למעשה

 )4.12עיף ס (שיתוף בעלי תפקידים 5.5

להיות י אגף הפיקוח העירוני על זימון נציג מינהל ההנדסה "לא הוקפד ע 5.5.1

 בנהלי האיכות 3.34מוגדרת בסעיף , אף שחובתו לעשות כן, נוכח בכל הריסה

  I.S.O5.1.2.02' הוראה מס. 

  

להקפיד על זימון נציג מינהל , מומלץ להנחות את אגף הפיקוח העירוני 5.5.2

  .ריסה וזאת כמוגדר בנהלי האיכותלהיות נוכח בכל הההנדסה 

  

אגף רישוי  ": כדלקמן,7.3.07מינהל ההנדסה מסר בתגובתו לטיוטת דוח זה בתאריך  6

יחד .  הריסה מינהליים–ופיקוח  במינהל הנדסה פועל בהתאם לנוהלי העבודה בגין צווי 

                                                  ".,,,,5.2.3 –ו  , 5.2.2 , 5.2.1עם זאת הופקו לקחים ומסקנות מהנאמר בסעיפים 


