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  ר ועדת היגוי" יו–מר יגאל שחר הקדמת 
  
  
  
  

תקנים ודפוסי ארגון , במסגרת הפעילות המתמשכת ליצירת נהלי עבודה
 -ב תוך חתירה לנהלים זהים לרשויות"אחידים בועדות המרחביות לתו

התבצעה עבודה נרחבת לגיבוש המסגרות וההנחיות שיאפשרו לועדות 
פשוטה ובנהלים , ברורה, בצורה אחידה, המרחביות לפעול באופן מקצועי

תואם " מה שמכונה בהכללה - דומים לנהלים הנהוגים ברשויות המקומיות
  ".רשות

  
  .שייצג את כל אגפי המשרד, תחומי-את עבודת המחקר ליווה צוות היגוי בין

  
  .על העבודה השקדנית שביצע,  ולאילן דורון אישיתFIMאני מודה לחברת 

  
, ם בנאמותודה מיוחדת מגיעה לרווית קלפנר על דבקותה במשימה ולשלו

  .מזכיר הועדה
  

אני מודה לכל חברי ועדת ההיגוי שתרמו מכישרונם וזמנם לגבש את מסמך 
  .ההמלצות כפי שהוא מוצג

  
  
  
  
  

  יגאל שחר                  
  ,ז חיפהמחו   ממונה על                 
  ר ועדת ההיגוי"     יו                
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  מחקר תחום מנהל -הקדמת מר יששכר דור
  
  

ק " ושכר ברשומא"לביצוע המחקר המוגש כאן יצאה מהאגף לכהיוזמה 
ר " בהמשך כיוששימש, מר יגאל שכר, בעידודו של הממונה על מחוז חיפה

  .ועדת ההיגוי למחקר
  

המחקר היו בעיקר בתחום המינהלי של עבודת הוועדות המרחביות מטרות 
לאור המורכבות הנובעת משיתוף מספר רשויות מקומיות בועדה אחת לעומת 

עם זאת נדונו גם אספקטים יחד . מית השייכת לרשות אחת בלבדועדה מקו
  .תכנוניים שהם תכלית קיומה של ועדה לתכנון ובניה

  
השדה שנערך בועדות המרחביות ח המחקר כולל ניתוח ממצאים מסקר "דו

, וכן המלצות לדרכי פעולתן של הועדות המרחביות על פי הנחיות ועדת ההיגוי
  .תוך זיקה לניתוח הממצאים בועדות

  
ר "ליו , F.I.M  לצוות העבודה של חברת:במלאכהים תפנתונה לכל השותודתי 

, למרכז הועדה מר שלום בנאמו ולכל חברי הועדה, ועדת ההיגוי מר יגאל שחר
וניבחרי  עובדי –ואחרונים חביבים , א ושכר במשרד הפנים"לעמיתי מהאגף לכ

  .הועדות המרחביות שסיפקו את המידע תוך שיתוף פעולה עם צוות העבודה
  

מקווה שהחומר המוגש כאן יהיה לעזר עבור משרד הפנים והועדות אני 
   .ביותחהמר

  
  
  
  

  דוריששכר                   
  תחום מחקרמנהל                      
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  חברי ועדת ההיגוי
  

  .ועדהר ה" יוממונה על מחוז חיפה במשרד הפני�, אל שחרמר יג
  .ממונה על מחוז תל אביב במשרד הפני�, גילה אורו�' גב

  .חשב משרד הפני�, מר אושיק ב� עטר
  .מנהל המחלקה למחקר במשרד הפני�, מר יששכר דור

  .המחלקה למחקר במשרד הפני�, מר שלו� בנאמו
  .ק במשרד הפני�"ברשוממרכז ביקורת מינהלית , מר משה מימו�

  ".זמורה" המרחבית ועדהר ה"יו, מר עמי יפרח
  ".גליל מערבי" המרחבית ועדהר ה"יו, מר שמואל לנקרי

  .ק משרד הפני�"ממונה על גופי� נלווי� ברשומ, רווית קלפנר' גב
  .ממונה פיקוח על הבנייה מחוז חיפה, מר יונה דוד

  .יה במשרד הפני�מנהל אג� להנחיות תכנו� ובנ, מר דוד פילזר
  ".שורקות" מרחבית ועדהר "יו, מר משה קזולה

  
  
  
  
  

  צוות ביצוע המחקר
  

  יואש אברהמי
  

  איל� דורו�
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  ח"תקציר הדומבוא ו.    1

  סוגי הועדות המקומיות ולתכנו� ולבניה     1.1

  . ועדות מקומיות123במדינה קיימות ס� הכול 

  :קיימי� שלושה סוגי� של ועדות

  דה מקומית ברשות אחתוע.     א

  .זוהי ועדה מקומית הכוללת תחו� של רשות מקומית אחת בלבד

  .חברי� בה חברי מועצת הרשות המקומית

שלה , חובה על ועדה מקומית זו להקי� ועדת משנה לתכנו� ולבניה

  .מוקנות כל הסמכויות של הועדה המקומית

נושא כל חבר ועדה מקומית רשאי לדרוש בדרישה מנומקת בכתב כי 

 זאת �שנדו� בועדת המשנה ידו� בשנית במליאת הועדה המקומית

  .תו� שבעה ימי� מקבלת ההחלטה של ועדת המשנה

  

  ועדה מקומית מרחבית.  ב

 הינה ועדה מקומית ועדה מקומית הכוללת מספר רשויות מקומיות

כשבראשה עומד , היא מורכבת משמונה חברי� בלבד.  מרחבית

 נציגי �וחברי� בה שבעה חברי� נוספי�, גוהממונה על המחוז או נצי

  .הרשויות המקומיות

ולאצול לה ,  למנות ועדת משנה� א� לא חייבת�ועדה מרחבית רשאית

  .באישור הממונה על המחוז, מסמכויותיה

  

   תושבי�35,000ועדה מקומית מרחבית ע� רשות מקומית המונה לפחות .  ג

כשלפחות אחת מה� ומיות ת מקולועדה מקומית המונה מספר רשוי

 חברי� 17 תושבי� לפחות ישנו הרכב מיוחד הכולל 35,000מונה 

הנציגי� נבחרי� באופ� יחסי לגודל .  נציגי הרשויות המקומיות

.  כשלכל רשות מקומית לפחות נציג אחד, הרשויות המקומיות

, י הרשויות המקומיות עצמ�"החברי� בועדה המקומית נבחרי� ע

  .ת בעצמה את יושב הראש של הועדהוהועדה המקומית בוחר
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אשר מוקנות לה סמכויות , ועדה מקומית זו חייבת להקי� ועדת משנה

 בהלי� �הועדה המקומית ונית� לבקש דיו� במליאת הועדה המקומית

  .דומה לקיי� בועדה מקומית של רשות מקומית אחת

  

 רשות רישוי מקומית  .ד

ר "המורכבת מיו, תליד כל ועדה מקומית מכהנת רשות רישוי מקומי

  .הועדה המקומית ומהנדס הועדה

רשות הרישוי המקומית מוסמכת לית� היתרי בניה לבקשות להיתר 

  ).ללא הקלות או שימושי� חורגי�(התואמות תכנית 

  

  סמכויות הועדה המקומית  .ה

 תכניות להפקיד ולאשר, הועדה המקומית מוסמכת לערו�

הפקיד תכניות לערו� ולהמלי� לועדה המחוזית ל; שבסמכותה

שימושי� , הקלות, לאשר היתרי בניה; בסמכות ועדה מחוזית

לדו� ולהכריע ; לאשר תשריטי איחוד וחלוקה של קרקע; חורגי�

, לשו�; בתביעות פיצויי� עבור נזק שגרמה תכנית) וכ� לשל�(

לגבות אגרות בניה ולהחליט ; להטיל ולגבות היטלי השבחה

;  לאכו� את החוק בתחומה;בבקשות למת� הנחות באגרות בניה

  .ועוד, למסור מידע תכנוני לפוני�
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  רשימת הועדות המרחביות     1.2
  

  מועצות מקומיות  מועצות אזוריות  עיריות  ש� הועדה

אבו , מבשרת ציו�  �  �  הראל
  קרית יערי�, גוש

מטה אשר חבל 
  אשר

  מזרעה, שבי ציו�  מטה אשר  �
  

אל ', בוסת� אל מרג  �  הגליל המזרחי
  ו�בט

בועיינה , שיבלי
, דבוריה, ידאת'נוג

כפר , יבנאל, טורעא�
, מגדל, תבור

, כפר קמה, מנחמיה
  עילבו�, אר'מג

, וליס'ג, אבו סנא�  �  �  הגליל המרכזי
, כפר יאסי�, ירכא

   מכר�דיידה'ג
, הגליל העליו�  �  הגליל העליו�

  מבואות החרמו�
�  

�כאוכב אבו אל  משגב  �  משגב
  א'היג

  
גוש , �'בית ג, מעיליא  � עלות תרשיחאמ  מעלה נפתלי

, חורפיש, )ש'ג(חלב 
  פקיעי�, פאסוטה

 �כעביה, זרזיר מגידו, עמק יזרעאל  �  יזרעאלי�
  רה'אג' חג�טבאש

, שלומי, כפר ורדי�  מעלה יוס�  �  מעלה הגליל
�כסרא, ת' ג�ינוח

מגדל תפ� , סמיע
  )תעשייתית(

עי� , דל שמס'מג  �  �  מעלה חרמו�
, מסעדה, קינייה

  ר'עג, בוקעאתה
, בסמת טבעו�  �  �  מבוא העמקי�

, יפיע, איכסאל
, כפר כנא, עיילוט
, עי� מאהל, משהד
, רמת ישי, ריינה

  יקנע� עילית
יסוד , מטולה  �  �  אצבע הגליל

, ראש פינה, המעלה
, חצור הגלילית

  זנגריה�טובא
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  מועצות מקומיות  מועצות אזוריות  עיריות  ש� הועדה

, נח�, ור'סאג, ראמה  �  �  בקעת בית הכר�
�דיר אל, בועיינה

  דל כרו�'מג, אסד
  עראבה, דיר חנא  �  סחני�  לב הגליל

  
ביר אל , אעבלי�  �  שפרע�  גבעות אלוני�

  כפר מנדא, מכסור
  כאבול, שעב  �  תמרה  שפלת הגליל

  
   חריש�קציר  אלונה, מנשה  �  מנשה אלונה

  
  קריות

  
  קרית מוצקי�

קרית ביאליק 
  קרית י�

�  �  

, גבעת עדה, בנימינה  �  אור עקיבא  ומרו�ש
פרדס , זכרו� יעקב

,  כרכור�חנה
�יסר א'ג, פוריידיס

  זרקא
, פח��או� אל  עירו�

  באקה אל גרביה
, כפר קרע, ערערה  �

מעלה , ה"בסמ, ת'ג
  עירו�

  טירת כרמל  מורדות הכרמל
  נשר

  רכסי�  �
  

כפר , כפר קאס�  �  �  קס�
  וליה'לג'ג, ברא

, � יבנהג, גדרה  �  �  זמורה
קרית , מזכרת בתיה

  ש"בני עיי, עקרו�
, חבל מודיעי�, גזר  �  לודי�

  עמק לוד
�  

מצפה אפק 
  )לשעבר המרכז(

, בית דג�, באר יעקב  �  �
בני , גבעת שמואל

כוכב , סביו�, תקוה
  יאיר

  אפעל  קרית אונו  אונו
  

�  

  אזור  �  אור יהודה   אזור�אור יהודה
  

  כפר שמריהו  �  הרצליה  הרצליה
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  מועצות מקומיות  מועצות אזוריות  עיריות  ש� הועדה

חלק (חו� השרו�   �  רמת השרו�
  )שטח גליל י�

  רמת השרו�

, אשכול, בני שמעו�  �  שמעוני�
שדות , מרחבי�

  שער הנגב, נגב

, כסייפה, תל שבע
שגב , ערערה בנגב

, לקיה, חורה, שלו�
  גבעות בר: ישוב

, יואב, חו� אשקלו�  �  שקמי�
  לכיש, שפיר

�  

ג� , גדרות, ברנר  �  שורקות
, נחל שורק, רווה

  חבל יבנה

�  

כפר , אב� יהודה  �  �  שרוני�
, פרדסיה, יונה

, תל מונד, קדימה
  צור�, אליכי�

  זמר, קלנסווה  �  �  מזרח השרו�
  

  

  

  

  ח"תקציר הדו       1.3

  מטרות המחקר     1.3.1

לגבש היו לנסח ו, י וועדת ההיגוי"כפי שהוגדרו ע, מטרות המחקר

  : התכנו� המרחביות בתחומי�ועדותכללי� לעבודת 

  .מכסות המוטלות על הרשויות המקומיות)  א

  .ועדההסדרה של מער� ההכנסות וההוצאות של ה)   ב

  . בתחו� התכנוניועדהתפקוד ה)   ג

  

  שיטות ושלבי העבודה    1.3.2

  �רשחי וועדת היגוי בראשותו של מר יגאל "עבודת המחקר הונחתה ע)   א

  .הממונה על מחוז חיפה       

  :המחקר בוצע בשלבי� העיקריי� הבאי�)   ב

  .לימוד מקורות מידע�

  .ועדותר של "ראיו� פני� אל פני� ע� ארבעה יו�

  .ביצוע סקר שדה�

  . והכנת הצעותניתוח סטטיסטי של ממצאי��

  . בועדת ההיגויגיבוש המלצות�
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  ביצוע סקר שדה     1.3.3

  �בשלב ראשו� רואיינו ארבעה יושבי:  בשני שלבי�סקר השדה בוצע  

  ראש של ועדות מרחביות במטרה להעמיק את ההיכרות ע� השטח 

   ועדות 30 �בשלב השני הופצו שאלוני� ל    .ולשפר את השאלו�

  , מכסות: הנושאי� שהועלו בשאלו� היו  . 25מתוכ� השיבו , מרחביות

  תפקוד , אות הועדהניהול הוצ, העסקת יועצי�, הכנסות, תקציב

  .מערכת מידע ממוחשבת וניהול ויחסי גומלי�, הועדה בתחו� התכנוני

  .מממצאי הסקר הוכנו הצעות אשר היוו בסיס לדיוני ועדת ההיגוי

  

  המלצות עיקריות    1.3.4

 .המבוססת על שלושה פרמטרי�, נוסחה אחידה לחישוב מכסות .א

 .ועדההנחיות מחייבות לטיפול בעודפי הכנסות ה  .ב

 :לרבות, ועדההנחיות אחידות ומחייבות באשר לעבודה ע� תקציב ה  .ג

  העברה מסעי� לסעי��      שיטת הכנת התקציב�

  בקרה תקציבית�        אישור התקציב�

 :לרבות , ועדה בהכנסות הועדהנחיות אחידות מחייבות לדר� טיפול הה  .ד

  ועדההעברת תשלומי� ל�

  197ביטול קר� ביטחו� לפיצויי� לפי סעי� �

  ול בערבויותטיפ�

 זכויות חתימה�

 . אחידות ומחייבות להעסקת יועצי� חיצוניי�נחיותה .ה

 :בה� הוש� דגש על, ועדהיהול הוצאות הנ  .ו

  רכישת טובי� ושירותי��

  ISO 9002אימו� תק� ניהול איכות �

במגמה לסייע ,  בתחו� התכנוניועדהגדרת תחומי פעילות הה  .ז

 ועדהמאיד� ה.  ה�לרשויות המקומיות לקד� את נושאי התכנו� של

 .תיזו� תכנו� תכניות אזוריות במרחב התכנו� שלה

 . המרחביתועדהפיו� מערכת מידע ממוחשבת לא .ח

  



 

 13 

  

  

  רקע ומטרות המחקר.   2

 ר ק ע 2.1
ה מורה על הקמת וועדת תכנו� ובניה לכל "חוק התכנו� והבניה התשכ

 ועדה) (19פ סעי� "ע( מרחבית ועדהאו להקמת , )18סעי� (ק "רשומ

  ).ק"בית הכוללת מספר רשוממרח

יש צור� בכללי� , ק" המרחבית משותפת למספר רשומועדהמכיוו� שה

  . מיוחדי� המסדירי� את דרכי פעולתהנהלי�וב

 גובשו בעבר נהלי � המרחביתועדהא של ה" כמו כ�בחלק מהנושאי�

עבור נושאי� אחרי� הוצע להשלי� את גיבוש הכללי� .  עבודה מסודרי�

  .נושאי� הכספיי� והתכנוניי�בטיי�  הרלבננהלי�וה

 שהיו ,  השונותועדותבמרוצת השני� התגבשו נהלי עבודה שוני� ב

היוזמה לגיבוש נהלי� .    ויזמות של חברי הועדהועדהתולדת מאפייני ה

 ומחקר זה ,אחידי� להתנהלות הועדות המרחביות היא של משרד הפני�

 הועדותיבי� עבור אמור לתת את הבסיס להכנת נהלי� אחידי� ומחי

  .המרחביות

  

 מטרות המחקר 2.2
 לנסח ולגבש כללי� י וועדת ההיגוי היו"מטרות  המחקר כפי שהוגדרו ע

  :בית בנושאי� הבאי�לעבודת וועדת התכנו� המרח

 הצעה � המרחביתועדהמכסות המוטלות על הרשויות השייכות ל  )א

 .לקריטריוני� לפיה� יוטלו מכסות אלו

 המרחבית ודרכי ועדהוההוצאות של ההסדרה של מער� ההכנסות   )ב

הגבייה שלה� מהרשויות המקומיות והאזרחי� המקבלי� שירותי� 

אגרות בגי� היתרי בניה , היטל השבחה: בי� שאר ההכנסות.  ועדהמה

 .ושירותי� נוספי�

 : המרחבית בתחו� התכנוניועדהתפקוד ה  )ג

ו� המלצות למקרה של תגובה על הצעה לתכניות מתאר שונות או בייז�

  .תיאו� בי� גופי תכנו� שוני� ותכניות שונות, תכניות מתאר שונות

  . והמהנדסועדהר ה"סמכויות יו�

  . ע� גופי תכנו� שוני�ועדהקשרי הגומלי� של ה�

  



 

 14 

  

  שיטות ושלבי העבודה.  3

 גישה כללית 3.1
  .י וועדת ההיגוי אשר הייתה פעילה בכל שלבי העבודה"עבודת המחקר הונחתה ע

וכ� , בש את הכללי� על סמ� סקר שדה של המצב הקיי�צוות המחקר גי

  .על מקורות מידע המפורטי� בנספחי�

 תכנו� תכנית עבודה 3.2
  :אשר כללה, צוות המחקר תכנ� את תכנית העבודה של המחקר

  לימוד מקורות המידע�

   מרחביותועדותר "פני� ע� יו�אל�הכנת שאלו� עזר לראיונות פני��

  תכנו� לוח זמני��

  "על יבש"ל "אלו� הנהרצת הש�

 ראיונות פני� אל פני� 3.3
במטרה להכיר , ועדותר "ביצענו ראיונות פני� אל פני� ע� ארבעה יו

  . מרחביות נבחרותועדותבצורה בלתי אמצעית את השטח ב

  : שבה� ביצענו את הראיונות היוהועדות

  שרוני�=

  שמעוני�=

  שומרו�=

  גליל מרכזי=

 סקר שדה 3.4

 המרחביות הועדות סקר שדה בקרב רוב ערכנו את השאלו� וביצענו  )א

  .באמצעות השאלוני� שנשלחו בדואר

 שהחזירו את הועדותפירוט  (26 שאלוני� והתקבלו 37שלחו נ  )ב

 ).3 ראה נספח �השאלוני�

ח ממצאי� מפורט "מצאי השאלוני� עובדו סטטיסטית והוכ� דומ  )ג

ריכוז : "26/6/05 מיו�  מסמ� שלנו�המתייחס לכל אחת מהשאלות

 ". המרחביותועדותאי� מסקר שדה שבוצע בממצ

התקיימו דיוני� באשר לממצאי� ולהצעות לשינויי� ולשיפורי�   )ד

 .בנושאי המחקר

  .פ מתכונת משרד הפני�"ח מסכ� ע"הוכ� דו  )ה
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   ממצאי סקר השדה וניתוחועיקר.   4

  

  שיטת ביצוע הסקר      4.1

  :    סקר השדה בוצע בשני שלבי�4.1.1    

   ועדות פני� אל פני� ע� יושבי הראש של ארבע ראיונות)   א    

  .גליל מרכזיושומרו� ;  שמעוני�;  שרוני�:              מרחביות

 באמצעות שאלוני� ,  המרחביותהועדותסקר שדה בקרב יתר   )ב

 .שנשלחו בדואר

  

 שאלוני�  26התקבלו ; הועדות שאלוני� לכלל 37נשלחו   4.1.2

  .עליה� ביססנו את הממצאי�

  :ב"בנספחי� הרצ

  .השאלו�*

  . שמילאו את השאלו�הועדות*

  . שלא מילאו את השאלו�הועדות*

  

  

  ממצאי הסקר וניתוח�      4.2

סקר "ממצאי� מ: " 5'  מסנספחב ב"ממצאי הסקר המפורטי� רצ

  . " 26/6/05מיו� ,  המרחביותועדותשבוצע ב" שדה
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 :פ סדר הנושאים"צעות עהמסקנות והה, להלן ניתוח הממצאים

  

 ס ו תמ כ  4.2.1

  . בצורת הטיפול במכסותהועדותקיימת שונות רבה בי�   )א

ואילו ביתר ,  יש בעיות ע� נוסחת החישובהועדות מ20% �רק ב  )ב

 . אי� כל בעייההועדות מ80%

,  לשנות את הנוסחה הקיימתהועדות של רוב היקיימת נטי  )ג

 .המבוססת על פרמטר של מספר תושבי� בלבד

 :תינווהמלצ  )ד

ולחייב את , הועדותלת מכסות לכל לבנות נוסחה אחידה להט*

  .השימוש בה

  :לבסס את הנוסחה על הפרמטרי�*

  .מספר תושבי��  

  .הכנסות מאיגרות�  

  .סכו� שווה בי� כל הרשויות�  

 

 עודפי הכנסות ממכסות שהתקבלו 4.2.2

ביתר הועדות לא , הועדות מ52% �הצטברו עודפי הכנסות ב  )א

  .הכנסותעודפי הצטברו 

 :הועדותהתנהגויות של מבחיני� בשלושה סוגי   )ב

פ אחוז ההשתתפות "ע(הכס� מוחזר לרשויות המקומיות �

  ).בתקציב

  .פ מפתח המכסות"הכס� מוחזר ע�

 .ועדהומנוצל לפעולות ה, הכס� מועבר משנה לשנה�

להחזיר את הכספים לרשויות המקומיות  : ה ה צ ע ה  )ג

 .פ יחס ההשתתפות במכסות"ע
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 ועדות המקומיות לצורת העברת כספי המכסות מהרשויות 4.2.3

התחשבנות ודרכי� , קיזוז:  קיימות שלוש שיטות עיקריות  )א

  .העברה ישירה לחשבו� הועדה והעברה בנקאית: אחרות כגו�

, לקבוע שיעורי תשלומים במשך כל השנה:   הע צה ה   )ב

 .ולבצע באמצעות הוראת קבע דרך הבנק

 

 ת ק צ י ב 4.2.4

תי מכינות את התקציב לפי אחת מש) 60% (הועדותרוב   )א

פ ביצוע של שלושת "או ע, ביצועי השנה הקודמת: הדרכי�

המבנה והפירוט של סעיפי התקציב .  הרבעוני� האחרוני�

  . אחת לרעותהועדהשוני� מ

ברוב המקרי� ברבעו� האחרו� , ועדהר ה"י יו"התקציב מוכ� ע  )ב

 .של שנת העבודה

ל משרד "פ חוזר מנכ"הטיפול בתקציב אינו מבוצע בהקפדה ע  )ג

 .1975נת הפני� מש

המעורבות של משרד הפני� בבדיקת התקציב ובאישורי הינה   )ד

 .מזערית

א� לא ,  מדווחות למשרד הפני� על ביצוע התקציבהועדותרוב   )ה

 .מקבלות תגובה

י " או עועדהי גורמי ה"כ ע"הבקרה על ביצוע התקציב נעשית בד  )ו

 .רואה חשבו� חיצוני

 :ו תע צ ה ה   )ז

מוסד ומגובה מ,  מובנהההיי ועדהניהול תקציב ה- 

 .בנהלים מחייבים

 .פ מתכונת אחידה"בניית התקציב תהיה ע- 

 .התקציב יוכן עד סוף נובמבר- 

 .ועדהי מליאת ה"התקציב יאושר ע- 
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 .י הממונה על המחוז"התקציב יאושר ע- 

תפיק ,  תבצע בקרה שוטפת על ביצוע התקציבועדהה- 

 .חות חודשיים ותדווח למשרד הפנים אחת לרבעון"דו

 

  נ ס ו תה כ 4.2.5

  :ועדהמקו� ביצוע התשלומי� ל  )א

  . מהתשלומי� מתבצעי� בבנקי�62%

  .הועדות מהתשלומי� מתבצעי� במשרדי 38%

המחאות , מזומני�: התשלומי� מבוצעי� במספר אופני�  )ב

 .וכרטיסי אשראי

 ורק הועדותי "נגבי� ע) 88%(היטלי ההשבחה ברוב המקרי�   )ג

 .ותי הרשויות המקומי"ע) 12%(במקרי� מועטי� 

קיזוז : ועדהאי� דר� אחידה לאכיפת התשלומי� מה  )ד

, תביעות משפטיות, מהזכויות על אגרות והיטלי השבחה

 .פנייה לממונה על המחוז

,  מתקזזות באופ� שוט� ע� הרשויות המקומיותהועדותרוב   )ה

 .או במקרי� מסוימי� בסו� שנת העבודה

 :ו תע  צ הה   )ו

 .נקים אך ורק באמצעות הבועדותלבצע תשלומים ל- 

 לקבל סכומי כסף קטנים עבור ועדותלאפשר ל- 

 .צילומים בלבד

 .הועדותי "גביית היטלי השבחה תיעשה רק ע- 

 י הרשויות המקומיות"ע ועדהלאכיפת התשלומים - 

 .הממונה על המחוז או בהתערבות י קיזוז"ע
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 קר� ביטחו� 4.2.6

 72%;   אינ� מפעילות כלל קר� ביטחו�הועדות מ28%  )א

 10% �20% קר� ביטחו� בשיעורי� של  מפעילותהועדותמ

  .פ קריטריו� כלשהו"או בסכומי� שלא נקבעו ע, מהתקציב

פ אחוז קבוע "לקבוע קרן ביטחון ע:  הע צ ה ה   )ב

 .ועדהמתקציב ה

 

 ע ר ב ו י ו ת 4.2.7

 ממגישי ועדותלהל� תמונת המצב של הפעלת ערבויות ב  )א

 :בקשות להיתרי�

  

  סוג הערבות  הפעלת ערבות
  לא  כ�

  64%  36%  לפני שהושלמו עבודות פיתוח4קבלת טופס בקשה ל

  28%  72%  ערבות להשלמת תשלו� השבחה ודחיית תשלומי�

  84%  16%  ערבות בבניית תוספת לבית מגורי�

  88%  12%  ערבות להבטחת התחייבות כללית

  88%  12%  עבור הריסות

  96%  4%  עבור מבני� זמניי�

  

: כגו�, עת תפקיד שונהי ב" עועדהניהול הערבויות מבוצע בכל   )ב

 .ר" ויוועדהמזכיר ה, גזבר, ח"מנה, מהנדס

 :ו תע צ ה ה   )ג

 .לקבוע נהלים מפורטים ומחייבים באשר להפעלת ערבויות*

לקבוע בעל תפקיד אחד וקבוע לניהול הערבויות *

 .ולהכשירו לכך, ועדהב
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 ת חתימהיוזכו 4.2.8

 :ת חתימה היאיותמונת המצב באשר לזכו  )א

  

  ותהועד מ%  בעל תפקיד

  40  מהנדס+ ר "יו

  34  גזבר+ ר "יו

  18  ועדהחברי ה+ ר "יו

  4  ר בלבד"יו

  4  ראשי רשויות

  

+  ר"יו:  יהיוועדהבעלי זכויות החתימה ב:  הע צ ה ה   )ב

 .חבר מליאה קבוע

 

 ח"העסקת גזבר ומנה 4.2.9

 :ל"תמונת המצב שהתקבלה בסקר באשר להעסקת הנ  )א
  

 חיצוני פנימי  :העסקת

  60%  40%  גזבר

  42%  58%  חשבונותמנהל 

  

 .ח חיצוניי� בלבד"להעסיק גזבר ומנה:  ה מ ל צ ה  )ב

 

 העסקת יועצי� 4.2.10

מודד , רואה חשבו�, יוע� משפטי, שמאי(העסקת היועצי�   )א

  .פ מחירו�"ולא ע, פ רוב ללא מפרט"מבוצעת ע) ח"ומנה

 .לא פותחו שיטות לבקרה על איכות וכמות עבודת היועצי�  )ב

בשל העובדה ,  ענייני�בחלק מהמקרי� קיי� חשש לניגוד  )ג

 .ועדהשהיוע� מספק שירותי� ג� ללקוחות ה
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 :באשר להעסקת שמאי�  )ד

  . מעסיקות יותר משמאי אחדהועדותרוב �

  .פ מחירו� השמאי�"ברוב המקרי� העסקת� ע�

ובמיעוט ההעסקה של , פ חוק"עברוב המקרי� ההתקשרות �

  .)בריטיינר(קבל� בקביעות 

 שירותי� ג� ללקוחות ברבע מהמקרי� השמאי� מספקי��

  !!ועלול להיווצר ניגוד ענייני� , דההוע

 :באשר להעסקת יוע� משפטי  )ה

פ "היוע� המשפטי אינו מועסק ע) 77%(ברוב במקרי� �

  .תעריפי לשכת עורכי הדי�

  .פ רוב בריטיינר או לפי תיק"ההעסקה ע�

  .ברוב המקרי� מועסק ג� תובע�

ספק שירותי� היוע� המשפטי אינו מ) 96%(ברוב המקרי� �

 .ועדהלרשויות המקומיות אשר במרחב התכנו� וללקוחות ה

 :באשר להעסקת רואה חשבו�  )ו

, ח"הנה, יעו�, ביקורת שנתית: השירותי� המסופקי��

  .ועוד, חות"הכנת דו, חישובי שכר

 .)בריטיינר(ע� קבל� בקביעות כ "ההתקשרות בד�

 :ו תע  צ הה   )ז

 :העסקת יועצים תבוצע

 . נוהל מפורטפ"ע- 

 .מפרט שירותים ותנאי סף: באמצעות מכרז הכולל- 

 .לתקופות מוגדרות וקבועות מראש- 

 .פ לשכות וארגונים מוכרים"י התקשרות ע"ע- 

  

 ועדהניהול הוצאות ה 4.2.11

 מחזירות כספי� לרשויות המקומיות בגי� היטלי� הועדות  )א

  החזרת הכספי� מבוצעת בדרכי� שונות .ובגי� אגרות

 .מה ע� הרשויות המקומיות בהסכהועדותי "שפותחו ע
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 :באשר לרכישת טובי� ושירותי�  )ב

פ נהלי� " הצהירו שפועלות עהועדותיותר משני שלישי� מ�

  .כתובי� בתחו� זה

  . מפעילות וועדת רכישותהועדות מ�57%

  . מהמקרי� מבקשי� שלוש הצעות מחיר85% �ב�

 :ו תע  צ הה   )ג

לקבוע נוהל קבוע ומחייב להחזרת כספים לרשויות - 

 .מקומיותה

לקבוע נהלים מחייבים לרכישת טובין ושירותים - 

בדומה לנהלים הקיימים ברשויות  (ועדותב

כמו כן לקבוע נהלים מחייבים ).   המקומיות

 ).אינוונטר(לניהול המצאי 

 

 

 :להלן רשימת נהלים מוצעים

  רכש ואספקת טובי� ושירותי� •

 פתיחת תיק בניה •

 טיפול בערבויות •

 בור היתר בניהטיפול בהיטל השבחה ע •

 י בודק תכניות"טיפול בתיק חלוקה ע •

 בדיקת אישורי� לטאבו •

 הכנת סדר יו� למליאה והכנת פרוטוקול •

 בדיקת מידע תכנוני לבקשת מידע •

 פתיחת תיק תביעות ועדכונ� •

 טיפול בתיק בניה •

 הפקת מידע תכנוני •

 טיפול בתכניות מפורטות עד לדיו� במליאה •
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 י המשיבי�"בעיות והמלצות כפי שהועלו ע 4.2.12

 ב ע י ו ת  )א

מצוקה כלכלית של הרשויות המקומיות גורמת לקשיי� *

  .בהעברת המכסות

א מצומצ� אינו מאפשר תפקוד סביר אל מול שפע "תק� כ*

  .המטלות

  . נמו� מדיועדהשכר עובדי ה*

  .היעדר נהלי� מסודרי�*

  .ועדותבקרה חלקית בלבד על התפקוד ב*

  

 ות המרואייניםעהצ  )ב

ישירות ממשרד הפנים ) מכסות(העברת תקציבים *

 .ועדותל

 .ועדהמינוי גזבר לכל *

 .ועדהמינוי מינהלן לכל *

 . באמצעות שכר עידודועדהור שכר עובדי הפשי*

 .א"הפעלת מערכת נהלים לניהול הכספי ולניהול כ*

 

  בתחו� התכנוניועדהתפקוד ה 4.2.13

 התכניות כאשר,  מתכננות תכניות מתקציביה�הועדות  )א

  .כ התכניות"רוב מוחלט מסההמפורטות מהוות 

 יש תקציב מיועד לתכנו� במסגרת הועדותלכמחצית מ  )ב

פ "התקציב נקבע ללא קריטריוני� אלא ע.  התקציב הכולל

 .צרכי� העולי� מהשטח אד הוק

 נקבע ללא כל גודלהש, "קר� תכנו�" יש הועדות מ40% �לכ  )ג

 .קריטריוני� ברורי�

אמצעות מבצעות את התכנו� ב, פרט לאחת, הועדותכל   )ד

 .מתכנני� חיצוניי�
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פ ממצאי הסקר מתברר כי אי� הנחיות וכלל לא ברור מה "ע  )ה

 המרחבית ועדהצריכה להיות חלוקת העבודה בתכנו� בי� ה

 העלו מספר הועדות    יושבי ראש .לבי� הרשויות המקומיות

 .הצעות בקשר לסוגיה זו

  :ו תע  צ הה   )ו

ן  התכנון והבניה יתרכזו בתכנוועדותמוצע ש*

תכניות מרחביות בעלות השפעה על כלל המרחב 

י "כל יתר התכנונים יתוכננו ע.   המשותף לרשויות

 .הרשויות המקומיות

, פ קריטריונים ברורים"התקציב לתכנון ייקבע ע*

 .ועדהויהיה חלק מהתקציב של ה

 

 מערכת מידע ממוחשבת 4.2.14

  . פועלת מערכת מידע ממוחשבתהועדות מ88% �ב  )א

 משתמשות במערכות של הועדותמיותר משני שלישי�   )ב

מעקב , היטלי השבחה, פיקוח, רישוי: כ בתחומי"קומפלוט בד

 .ע ויעודי קרקע"תב

י המערכת "קיימת שונות רבה באשר לשירותי� הניתני� ע  )ג

 . מחד וללקוחותיה מאיד�ועדההממוחשבת ל

 . משתמשות בפוטוגרמטריההועדות מ50% �פחות מ  )ד

 גבוהה מאד ממערכות  הביעו שביעות רצו�הועדותנציגי   )ה

 .המיחשוב

הבעיות המרכזיות שהועלו בהקשר למערכות המיחשוב   )ו

 .מתייחסות להיעדר תקציבי�

 מעונייני� מאד לקד� ולשכלל את מערכות הועדותנציגי   )ז

 .המידע שלה�
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 :ו תע  צ הה   )ח

וחברות אחרות " קומפלוט" עובדות מול הועדות- 

ות ללא כל תיאום ביניהן ולכן גם העלוי, בנפרד

 .גבוהות מאד

יש לאפיין את כל מערכות המידע הממוחשבות - 

התקשרויות וכן לבצע , בצורה אחידה ומחייבת

פעילות כזו .   לבין הספקיםהועדות בין מרכזיות

 .תוזיל את המערכות המסופקות

 

 ניהול ויחסי גומלי� 4.2.15

מתו� הסקר עלה שיש הסכמה בי� הנשאלי� באשר לחלוקת   )א

  .ועדהלבי� מהנדס ה ועדהר ה"העבודה בי� יו

התברר כי קיימת אי בהירות באשר לסמכויות שיש , ע� זאת  )ב

 .הראש ולסמכויות המהנדס�להעניק ליושב

.   המחוזיותהועדותנחת באשר לקשרי העבודה ע� �הובעה אי  )ג

 המחוזיות מקשות על הועדותהובעו דעות המצביעות על כ� ש

 . המרחביותהועדותפעולת� של 

הובעה טענה שהמינהל מנותק : באשר למינהל התכנו�  )ד

 .מהשטח

 :הקשר ע� מינהל מקרקעי ישראל מאופיי� ב  )ה

  .אי שיתו� פעולה מצד המינהל בכלל ובנושאי אכיפה בכלל�

  .הפעילות מסורבלת ואיטית מאד�

בקשרי� ע� הרשויות המקומיות וע� משרדי הממשלה לא   )ו

 .ותיעבו צגהו
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 :ו תע  צ הה   )ז

ידי וסמכויות להגדיר בהגדרות מפורטות את תפק- 

 .ועדה המרחבית ומהנדס הועדהיושב ראש ה

שביעות - לברר בצורה מעמיקה את הגורמים לאי- 

 הועדות המרחביות מעבודתן מול הועדותהרצון של 

בעקבות הבירור יש לתקן ולשפר ככל .  המחוזיות

 .שניתן

 .ל באשר למינהל מקרקעי ישראל"כנ- 
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  ת ועדת ההיגויהמלצו. 5

  .צות כפי שסוכמו בדיוני ועדת ההיגוילהל� פירוט ההמל

  

 נוסחת חישוב הטלת המכסות על הרשויות המקומיות    5.1
  :חישוב המכסות יבוסס על שלושה פרמטרי� 

  משקל            הפרמטר

  40%  )ס"לפי למ (תושבי� ברשות המקומית' מס

  40%    תכניות מאושרות' היתרי� ומס' מס

  20%      סכו� שווה לכל הרשויות

���������������������������������������         �����������  

  100%            :כ " ס ה 
  

  

  

  

 אופ� טיפול הועדה בעודפי ההכנסות    5.2
   יוחזרו לרשויות לפי חלק� ועדהעודפי הכספי� הנצברי� ב    5.2.1

  .היחסי במכסות             

 :השארת עודפי�/ הנחיות להחזרת     5.2.2
  

  ח י הה נ   מקור הכנסה

, תיק(אגרות בניה 
  )גרמושקה

 ועדההכנסות מאגרות בניה שנגבות בתיק בניה ישולמו ל
וייזקפו לזכות הרשות ממנה נגבו לצור� התחשבנות על 

  .המכסה של הרשות
  

, כבישי�(אגרות פיתוח 
  )'ניקוז וכד, מי�

  .לרשות המקומיתישירות ישולמו 
  

  ).ו� פעולות פיקוח ואכיפהלמימ (ועדההכנסה השייכת ל  קנסות וכפל קנס
  

 וייזקפו ועדה מההיטל יישארו ב10%.  ועדהישול� ל  היטלי השבחה
  .לזכות הרשות המקומית בהתחשבנות על המכסה

בכפו� למת� שיפוי ,  יוחזרו לרשות שבה נגבה ההיטל90%
  ). לחוק197סעי� (י כל רשות "גור� לועדה ע

  
  קבלת מידע בתשלו�

מידע תכנוני לפי תקנות 
בקשה (התכנו� והבניה 

  )תנאיו ואגרות, להיתר

  .ועדהכל ההכנסה שייכת ל
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תשלו� מכסות �במקרה של אי:  ועדהאכיפת תשלו� מכסות ל 5.2.3

יפעל הממונה על המחוז , ועדהפ התקציב שאושר ל"במועד� ע

 .לאכיפת התשלו� או לקיזוז במקור

  

 ת ק צ י ב    5.3
 קציבשיטת הכנת הת    5.3.1

התקציב יוכ� במועדי� שיקבע משרד הפני� ובהתא� להנחיות אג� 

  ).נוסח המסמ� של אג� הביקורת נמצא בהכנה(הביקורת של משרד הפני� 

  

 אישור התקציב    5.3.2

  :י"התקציב יאושר ע

  .ועדהמליאת ה  )א

 .הממונה על המחוז  )ב

  

 העברה מסעי� לסעי�    5.3.3

 ודיווח לממונה על ועדהליאת ההעברה מסעי� לסעי� טעונה אישור של מ

מסעי� תקציבי ) מצטבר שנתי( 20% �העברה של יותר מ   .המחוז

  .מחייבת אישור מראש של הממונה על המחוז

  

 בקרה תקציבית   5.3.4

אג� הביקורת של משרד הפני� יפרס� הנחיות להלי� בקרה תקציבית 

חברות בכל שנה יוטל על מבקר הפני� של אחת הרשויות ה  .ועדהשל ה

  . המרחביתועדה לבקר את תקציב ופעולות הועדהב

  

 ה כ נ ס ו ת    5.4          
 ועדהי� לקבולת    5.4.1

� 50 לקבל מזומ� למעט סכו� של עד ועדהקיי� איסור מוחלט ל  )א 

 .בגי� צילומי�

 .בועדה) ק'צ(נית� לשל� בהמחאה  � 250עד   )ב

ק 'או בצ/ ו ייעשו באמצעות תשלו� בבנק בלבדועדההתשלומי� ל  )ג

 .לרבות תשלו� בכרטיס אשראי, או במזומ�/בנקאי ו

 



 

 29 

 197קר� ביטחו� לפיצויי� לפי סעי�     5.4.2

ל "פ חוזר מנכ"ע( ממליצה לבטל את ההפרשות לקר� הביטחו� ועדהה

 המרחבית הינה ישות משפטית נפרדת ועדההיות וה   ).1975משנת 

� משפטי לתביעות יש למצוא פתרו, בהמהרשויות המקומיות החברות 

 עבור ועדהשיפוי גור� לות מקומית תית� כל רש.   197 לפי סעי� ועדהמה

  .שטח  השיפוט שלה

  

  . מול היוע� המשפטי של המשרדועדהר ה"י יו"הנושא ייבדק ע:  הערה
  

 טיפול בערבויות    5.4.3

  .)1965, פ חוק התכנו� והבניה"ע (ועדהי מהנדס ה" עקבעגובה הערבויות יי  )א

 .ועדהח של ה"י מנה"ל הערבויות ייעשה עניהו  )ב

  

 זכויות חתימה    5.4.4

  . והגזברועדהר ה"יו:  המרחבית יהיו שני בעלי זכות חתימהועדהב  )א

  .  ועדהחייב את התרק חתימת שניה� יחד 

 .ועדהישמש אחד מחברי ה) ל"לצור� החתימה הנ (ועדההגזבר כ  )ב

  . גזבר בשכרועדהבלא יועסק   )ג

  

  

 עסקת יועצי�ה    5.5         
ב "רצ �7/04' ל מס"פ חוזר מנכ"� תבוצע עהעסקת יועצי� חיצוניי

, רווית קלפנר' מסמ� של גב, הבהרות והנחיות בנוגע להתקשרויות

 לתכנו� ועדותיועצי� חיצוניי� ב: "ק"הממונה על גופי� נלווי� ברשומ

  .6' נספח מס,  2005�3140' מס, "ל " הצעה לחוזר מנכ�ולבניה
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 ועדהניהול הוצאות ה    5.6
 רכישת טובי� ושירותי�    5.6.1

  .לקבוע נוהל לרכישת טובי� ושירותי� בדומה לקיי� ברשויות המקומיות .א

, ועדהר ה"יו:  מרחבית המורכבת מועדהלהפעיל וועדת רכישות בכל   .ב

 . וחבר מליאהועדהמהנדס ה

 .פ כללי מינהל תקי�" עועדהנהל את מצאי הציוד של הל  .ג

  

 ויי� ולשיפורי�המלצות לשינ 5.6.2

ר את ביצוע המטלות " יש להטיל על היוועדהבהיעדר מזכיר ל .א

  . כחלק בלתי נפרד מתפקידוועדההמינהליות של ה

  � תו� שנתיי�ISO 9002 לאמ� את תק� האיכות הועדותכל המלי� לל  .ב

כל התחומי�  בועדהמהל� זה יגרו� להכנת קוב� נהלי� ולהפעלתו ב

  .המקצועיי� והמינהליי�

  

  בתחו� התכנוניועדהתפקוד ה    5.7           
  תיזו� תכנו� תכניות אזוריות במרחב התכנו� שלהועדהה  .א

 בתיאו� ע� הרשויות המקומיות וע� גורמי תכנו� אחרי� 

 ,מפעלי טיפול בשפכי�: לדוגמאפרויקטי�  �פועלי� בשטחה

  . ועוד אזוריי�בתי עלמי�,  אשפהאתרי, אנטנות, אזורי תעשייה

עדה תקצה תקציב לקידו� תכניות מרחביות שלה במסגרת וה  .ב

  .התקציב הכולל

.  עצמ�כוחות מקומיות לקד� תכניות בההועדה תסייע לרשויות   .ג

בכל .  פיקוחבהכוונה וב, יעו� מקצועי יתבטא ביועדההסיוע 

  .המקומיתי הרשות "ע מ�וממקרה התכנו� י

תעסיק ולא , תרכוש שירותי תכנו� חיצוניי� בלבד ועדהה  .ד

  .שכיריהמתכנני� כ

  

 מערכת מידע ממוחשבת    5.8
מערכת : "ההמלצות למערכת מידע ממוחשבת מבוססות על מסמ�

  .7' ב בנספח מס"  רצ�של מחוז הצפו�, "ועדהמיחשוב  ב
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  מקורות מידע .1

 השאלו� לסקר השדה   .2

  המרחביות שהשתתפו בסקר השדההועדות .3

  שלא מילאו את השאלו� המרחביותהועדות .4

� המרחביות בועדותוצע בשב" סקר שדה"ממצאי� מ .5 26/6/05 

 ל" הצעת חוזר מנכ� לתכנו� ולבניהועדותיועצי� חיצוניי� ב .6

 מערכת מיחשוב בוועדה מרחבית .7
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  1' נספח מס

  

  

  

  מ ק ו ר ו ת      מ י ד ע

  

  .14'  מס4.8.1975ה "ל משנת תשל"חוזר מנכ .1

 תכנו� ועדותנושא בדיקה ארגונית ותפעולית בב" אנוש"' ח של חב"וד .2

 ).10/2000מתארי� (מרחביות 

 .1965ה "התשנ, וק התכנו� והבניהח .3

 .ועדותחות כספיי� של "וד .4

 ).15/4/2000מתארי� ( תכנו� מרחביות ועדותח בדיקה ארגונית ותפעולית ב"וד .5

 .חות מבקר המדינה בנושא"וד .6

 .מרחבית לתכנו� ובניה/  קומיתוועדה מ: כשרת נבחרי� ברשויות המקומיותה .7
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  2' נספח מס

  
   השאלו� לסקר השדה

  
  
  
  
  

  
  

  

  

   
  
  
  
  
  

  :ר הועדה בתחומי"שאלו� ליו      

  ניהול כספי�* 

  תכנו�* 

  

  
  _______________________________________: ש� הועדה 

  
  ____________________________________: ר הועדה "ש� יו

  
  _________________: תארי� מילוי 

  
  
  
  
  

  2005 במר� 23

   מחלקת המחקר-משרד הפנים
  

  :שירותי יעוץ ומחקר בנושא

 דרכי עבודתן 
 לבניהמרחביות לתכנון ושל הועדות ה
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  שאלו
 לסקר השדה: מש�ה

  
  

 מ כ ס ו ת .1
 

 ?מהי נוסחת חישוב הטלת המכסות על הרשויות המקומיות 
________________________________________________  
________________________________________________  

 ____________________________________: אנא פרט דוגמא לחישוב 
________________________________________________  

  ? ___________________הא� קיימות בעיות בנוסחת החישוב הקיימת 
 ?הא� יש ל� המלצות לשיפורי� ולשינויי� בנוסחת חישוב הטלת המכסות 

________________________________________________  
________________________________________________  

  הא� בשלוש השני� האחרונות נוצרו עודפי הכנסות מהמכסות שהתקבלו  1.5
  לא/    כ�   ?         מהרשויות המקומיות         

  ?  _______________________ל" כיצד נהגה הוועדה בעודפי ההכנסות הנ
________________________________________________  

 ?באיזה אופ� מועברי� כספי המכסות מהרשות המקומית לוועדה   1.6
    התחשבנותٱ    העברה בנקאית �

 _____________________:  דר� אחרתٱ        קיזוז �
  
  
  

 ת ק צ י ב .2
  

 _____?  ______ומי מכי� אותו , מהי שיטת הכנת התקציב השנתי  2.1

____________________________________________  

  ? _______________________הו לוח הזמני� להכנת התקציבמ  2.2

 ? _____________מי ה� הגורמי� המאשרי� את התקציב השנתי  2.3

________________________________________________  

  או שדרוש , רמת הפירוט של סעיפי התקציב כיו� מספקת, לפי דעת�, הא�  2.4

 ? _________________________________       פירוט נוס� או אחר      

________________________________________________  

 ? ____________________כיצד מעבירי� כספי� מסעי� לסעי�   2.5
________________________________________________  

 ? ________________כיצד ומי מבצעי� בקרה על ביצוע התקציב  2.6

________________________________________________  

________________________________________________  

 ?הא� הוועדה מדווחת על ביצוע התקציב   2.7

  ________: אחת ל  לא/  כ�      � למשרד הפני�    

  ________: אחת ל  לא/  כ�        �למחוז    

 ?באיזה אופ�?  יב שהוועדה מגישהחות ביצוע התקצ"הא� משרד הפני� מגיב על דו  2.8

_______________________________________________________  

________________________________________________  
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  שאלו
 לסקר השדה: מש�ה

  
  

  ה כ נ ס ו ת  .3
  :מהי התפלגות התקבולי� של הוועדה בשני� האחרונות לסוגיה� 3.1

 

:סוג הכנסה
  

  שנה

 אגרות
  בניה

  ליהיט
 השבחה

  כפל קנסות
 אגרה

 אגרות ריבית
  מידע

 מהיטלי השבחה%
  שנשאר בוועדה

 אחר

2002                  

2003                  

2004                   

  

 :ושיטות הגבייה הנהוגות, מה� שיטות התשלו� לוועדה  3.2

                      
  

 אגרות
  בניה

  היטלי
 השבחה

 כפל קנסות
אגרה

 אגרות ריבית
  מידע

              מזומ�

              קי�'צ

              כרטיסי אשראי

  

צורת 

  שלו�הת

              תשלומי�

מקו�               בנק

              משרדי הוועדה  התשלו�

  

  _______________?הא� רשויות מקומיות גובות בעצמ� את היטלי ההשבחה  3.3
________________________________________________  

  ?אי� הועדה אוכפת את התשלו�: למותבמידה ורשויות אינ� מש  3.4
________________________________________________  
________________________________________________  

 ?ובאיזה אופ�,  לבי� הוועדהרשותבאלו מקרי� קיימת התחשבנות או קיזוז בי� ה  3.5
________________________________________________  

________________________________________________  
      ? __________________________קר� הביטחו� שהוועדה מחזיקהמהו גודל   3.6

 :? באלו מהמקרי� הבאי� את� לוקחי� ערבויות ממגישי בקשות להיתרי�      3.7

    אל/ כ�              לפני שהושלמו עבודות הפיתוח 4בקשה לקבלת טופס ) א

  לא/ כ�   ערבות להשלמת תשלו� השבחה ודחיית תשלומי�             ) ב

  לא/ כ�         ערבות בבניית תוספת לבית מגורי�) ג

  לא/ כ�         ערבות להבטחת התחייבות כללית) ד

  _______________________________:     אחר) ה

  ? ______________________מי מנהל את הערבויות  3.8

 ? __________________ מבעלי התפקידי� יש זכות חתימה לאיזה  3.9

 חיצוני/  פנימי      ? גזבר    � הא� הוועדה מעסיקה  3.10

  חיצוני/  פנימי     ?ח"           מנה          
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  שאלו
 לסקר השדה: מש�ה

  
  

  

 העסקת יועצי�  .4
 __________ ____________?שמאי� מועסקי�כמה )  א:  שמאי�  4.1  

  ? ________________2004מה הייתה ההוצאה לשנת )     ב          
  לא/ כ�    � פ מחירו� ארגו� השמאי�"עהא� ההתקשרות )    ג   
     :או בשיטה אחרתבריטיינר / לפי תיק הא� ההתקשרות )    ד   

__________________________________________  
  ולרשויות הא� השמאי� מספקי� שירותי� ללקוחות הוועדה )    ה   

  לא/            כ�   ?        המקומיות במרחב התכנו�
 .אנא צרפו חוזה התקשרות לדוגמא    

  

  לא/  כ�    ?פ תעריפי לשכת עורכי הדי�"הא� מועסק ע)     א:יוע� משפטי  4.2  
  :בשיטה אחרת, לפי תיק/ בריטיינר : הא� ההתקשרות)           ב      

___________________________________________  
  לא/  כ�  ?      הא� מועסק בנפרד ג� תובע)          ג   
   :2004מה הייתה ההוצאה לשנת )          ד   
�  ____________________ �לייעו� משפטי        
�        ____________________ �לתביעות         
  פטי הא� לדעת� יש מקו� להפריד בי� תפקיד יוע� מש)   ה           

  לא/    כ�      ?   לתפקיד תובע
  הא� היוע� המשפטי והתובע מספקי� שירותי� לרשויות )           ו   
  לא/  כ�  ?         המקומיות שבמרחב התכנו� וללקוחות של הוועדה     

  ?כחיצוניٱ?    כשכירٱ:   הא� לדעת� עדי� להעסיק יוע� משפטי)           ז      
 .רות לדוגמאאנא צרפו חוזה התקש     

  

 :רואה חשבו�  4.3  
  :נוספי�ٱח    "הנהٱייעו�   ٱביקורת שנתית    ٱ : שירותי� שמספק)  א

____________________________________________  
  :בשיטה אחרת / ח שנתי "לפי דו/ בריטיינר :  הא� ההתקשרות)  ב

____________________________________________  
�? _________   2004תה ההוצאה לשנת מה היי)  ג      
 .אנא צרפו חוזה התקשרות לדוגמא    

 

 :נותני שירותי� חיצוניי� נוספי�  4.4  
  �הא� הוועדה מקבלת שירותי� נוספי�    
� ____________ : 2004הוצאה לשנת   לא/        כ�   :מודדי�)  א      
�______ : 2004הוצאה לשנת     לא/ כ� :  הנהלת חשבונות)  ב      
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  שאלו
 לסקר השדה: מש�ה

  
  

  

 ניהול הוצאות הוועדה  .5
  :    באיזה אופ� מחזירי� לרשויות המקומיות5.1 

  _______________________________________________: היטלי� )  א  
  ________________________________________________: אגרות )  ב  
  ___________________________________: תשלומי� אחרי� )  ג  

  לא/  כ�    ?    הא� יש נהלי� כתובי� לרכישת טובי� ושירותי�5.2
  לא/  כ�      ?קניות /     הא� מופעלת וועדת רכישות 5.3
  לא/  כ�     ? הצעות 3    הא� בכל מקרה רכישה מבקשי� 5.4
  ______? ____________    מה� לדעת� הבעיות העיקריות בניהול הוצאות הוועדה 5.5

________________________________________________  
  ? ____________    מה� המלצותי� לשינויי� ולשיפורי� בניהול הוצאות הוועדה 5.6

______________________________  
  

  

  תפקוד הוועדה בתחו� התכנוני  .6
  ?י הוועדה מתקציבה בשלוש השני� האחרונות"כמה תכניות תוכננו ע 6.1

 

  ⇐וג תכניתס 

  ⇓שנה 

  תכניות
  מתאר

  תכניות
  אב

  תכניות
  מפורטות

2002        

2003        

2004         

  

  

  

  � __________ : ? 2005מהו תקציב התכנו� של הוועדה לשנת  6.2

 ___________________________? _______צד נקבע התקציב כי 6.3
__________________________________________________  

 ______________?  ________מה גודלה ?  � � לתכנוהא� קיימת קר 6.4
 ? ____לא     כמה/  כ�    ? כשכירי� הא� הוועדה מעסיקה מתכנני� 6.5
מה צריכה להיות חלוקת העבודה בתכנו� בי� הועדה המרחבית לבי� הרשויות  6.6

  ____________________________________________?  המקומיות 

 ?וכמה אושרו, ועדה מגורמי� חיצוניי�כמה תכניות הוגשו לאישור הו 6.7
 

  ⇐ סוגי תכניות  תכניות מפורטות  תכניות אב  תכניות מתאר

  ⇓גורמי� מגישי�
  אושרו הוגשו  אושרו  הוגשו  אושרו  הוגשו

2002              

2003              

מינהל 

מקרקעי 

              2004  ישראל

2002              

2003              

  משרד 

  השיכו�

2004              

2002              

2003              

  

  �פרטיי

2004              
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  שאלו
 לסקר השדה: מש�ה

  
  

  מערכת מידע ממוחשבת.    7
  ? ________מדוע,   א� לא�לא/ כ�   ?מערכת מידע ממוחשבת    הא� קיימת 7.1

______________________________________________________  
  _____________________________ ____? מערכת ומיהו ספק המערכת   איזו 7.2

______________________________________________________  
  ?  באיזה אופ�?הא� המערכת משרתת את הוועדה וג� את לקוחותיה   7.3

______________________________________________________  
  ?פורטות שמקבלות תוק�מהו פרק הזמ� הדרוש לעדכו� המערכת על תכניות מ  7.4

______________________________________________________  
  לא / כ�     ?הא� המערכת כוללת מידע על תהליכי רישוי   7.5
  ? ____________________כל כמה זמ� מעדכני� מיפוי    7.6
  ?  ______________________________ה� שכבות המידע הקיימות במערכתמ   7.7

______________________________________________________  
 ?גיאוגרפי וכספי, לרבות שילוב של מידע מילולי, הא� המערכת הינה אינטראקטיבית  7.8

______________________________________________________  
  לא        /  כ�    ?   הא� קיי� שימוש בפוטוגרמטריה 7.9

 ? __________ הכיסוי מכלל השטח הבנוי%        מהו 
  ? עובד מיחשוב פנימי ٱ    ?    יוע� מיחשוב חיצוניٱ:    הא� הוועדה מעסיקה7.10

  ________:  לא מעסיקה כלל ופועלת באמצעות ٱ                                         
 :הממוחשבתכמה השקיעה הוועדה בחמש השני� האחרונות במערכת המידע    7.10

  ? ____________________בהקמת המערכת�        
  ?  __________________בתחזוקת המערכת�        

  מרוצי� למדי ٱמאד מרוצי�        ٱ?         הא� את� מרוצי� ממערכת המיחשוב 7.11

  מאד לא מרוצי� ٱ לא מרוצי�          ٱ                
 ?לת מערכת המידע הממוחשבתהפע/ ה� הבעיות של הוועדה בתחו� הקמת   מ7.12

________________________________________________________________  
  ? _____________________________  מה היית רוצה לשפר במערכת המיחשוב 7.13 

______________________________________________________  
  

  ניהול ויחסי גומלי�.   8
 ? _________________   במה הוא מחליט באופ� עצמאי ?ר"ת היומה� סמכויו  8.1

________________________________________________________  
 ? __________  במה הוא מחליט באופ� עצמאי ?מה� סמכויות מהנדס הוועדה  8.2

________________________________________________________  
  _____________:   אנא פרט ?ל" לשנות בחלוקת הסמכויות של הנצור�הא� יש   8.3

_______________________________________________________  
  :אנא פרט ? חיצוניי�גורמי תכנוןעדה המרחבית לבי� ו בוגורמי התכנוןהא� יש בעיות בי�   8.4

 ____________________________________: הועדה המחוזית   8.4.1
_________________________________________________  

 ___________________________________: הרשויות המקומיות   8.4.2
__________________________________________________  

 _______________________________________: מינהל התכנו�   8.4.3
_________________________________________________  

 _________________________________: מינהל מקרקעי ישראל   8.4.4
__________________________________________________  

 _____________________________________: משרדי ממשלה   8.4.5
__________________________________________________  
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  3' נספח מס

  

  :ועדות המרחביות שהשתתפו בסקר השדהה

  

  מעלה הגליל  אצבע הגליל

  מעלה חרמו�  ת בית הכר�עבק

  מעלה נפתלי  גבעות אלוני�

  משגב  גליל מזרחי

  קס�  גליל מרכזי

  קריות  זמורה

  שומרו�  )מטה אשר(חבל אשר 

  שורקות  לב הגליל

  שמעוני�  לודי�

  שפלת הגליל  מורדות הכרמל

  י�שקמ  מזרח השרו�

  שרוני�  מנשה אלונה

    מצפה אפק
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  4' נספח מס

  

    המרחביות שלא מילאו את השאלו�הועדות

  גליל עליו�  הראל

  יזרעאלי�  מבוא העמקי�

  עירו�  רכס הכרמל



 

 41 

  5' נספח מס

  
  
  
  
  
  

 " סקר שדה"ריכוז ממצאים מ

  שבוצע בועדות המרחביות
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   2005 ביוני 26
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  ר השדהח סק"תוכן העניינים של דו

  
                   

  
 מכסות .1

                
               תקציב .2

  
              הכנסות .3

  
             העסקת יועצים .4

  
           ניהול הוצאות הוועדה .5

  
         תפקוד הוועדה בתחום התכנוני .6

  
           מערכת מידע ממוחשבת .7

  
           ניהול ויחסי גומלין .8

  
 ).1 בפרק 1.2שאלה (דוגמה לחישוב מכסות :  1ספח נ .9

  
 ).3פרק  (הועדותהתפלגות התקבולים של :  2פח נס .10

  
  ).6פרק  (2005תקציב התכנון של הוועדה לשנת :  3ספח נ .11
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 מ כ ס ו ת.   1
  

 1.3 + 1.1שאלות ?  מהי נוסחת חישוב הטלת המכסות על הרשויות המקומיות
 מדווחות שאין 80%, הכל וועדה והבעיה של,  יש בעיות עם נוסחת החישוב)20%(רק בחמש ועדות  

 .  בעיה עם הנוסחה
  

  :להלן הדוגמאות
החיוב . פ המתבצע בשטח"ז מול כל ישוב ע"יש כרטיסי חו. וועדה לא עובדת בשיטת המכסותה  .א

  .הוועדה מעבירה כספים לרשויות מהיטל השבחה. פ כל פעילות של הוועדה"מבוצע ע
  לא  ? האם קיימות בעיות בנוסחת החישוב הקיימת 

  
   לפי גביית אגרות50%שווה  50%  .ב

  לא? האם קיימות בעיות בנוסחת החישוב הקיימת 
 
 תושבים ברשות' פ מס"ע  .ג

  לא? האם קיימות בעיות בנוסחת החישוב הקיימת 
 
  אגרות הנגבות%פ "ע: בועדת המשנה של הבדואים  .ד

הוחלט התקיים דיון ו. חורה. מ.י מ"הוגש ערעור ע? האם קיימות בעיות בנוסחת החישוב הקיימת 
  .להישאר בשיטה הקיימת

 
 וכך מקבלים את המכסה לכל 5 -מחולק ל) אישורים ושונות, כפל שווי, קנסות(התקציב פחות   .ה

 רשות 
  לא? האם קיימות בעיות בנוסחת החישוב הקיימת 

 
שירותים , קנסות, חלקת בין הרשויות את עלות תפעול הוועדה בניכוי ההכנסות מאגרות בניהמ  .ו

 .שניגבו במהלך השנה) ברוטו(יחס סכומי אגרות הבניה  בהתאם ל-וטפסים
ישנה  .אין הסכמה בין הרשויות לנוסחת החיוב: כן? האם קיימות בעיות בנוסחת החישוב הקיימת 

  .התחשבנות רטרואקטיבית הואיל ורק בסוף שנה ניתן לדעת מהו היקף הפעילות בפועל
 
  . לאותה רשות-כל הוצאה ישירה ת כלליותבהוצאו.  רשויות שוות גודל כמעט3 יש -1/3כל רשות   .ז

   לא? האם קיימות בעיות בנוסחת החישוב הקיימת 
 

 לפי מספר תושבים  .ח
  כן? האם קיימות בעיות בנוסחת החישוב הקיימת 

 
 אוכלוסין' פ מס"ע  .ט

  לא? האם קיימות בעיות בנוסחת החישוב הקיימת 
 

בקשות להיתרים '  לפי מס25% , לפי אגרות בניה משנה קודמת50%,  לפי גודל אוכלוסיה25%  .י
 .משנים קודמות

  קיימת התנגדות של מועצה שבה אין פעילות בניה ? האם קיימות בעיות בנוסחת החישוב הקיימת
  .רבה
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 תושבים' פ מס"ע .יא

  לא? האם קיימות בעיות בנוסחת החישוב הקיימת 
 

 .בכל ישוב חישוב המכסות לתשלום יוחס בהתאם לגודל האוכלוסיה .יב
  לא? ות בעיות בנוסחת החישוב הקיימתהאם קיימ 

 
 .התושבים' היתרה חלוקה לפי מס .מש וטפסים שונים"כ תקציב פחות הכנסות הוועדה מבי"סה  .יג

  .לא קיימת בעיה? האם קיימות בעיות בנוסחת החישוב הקיימת 
 

 .ראה בנספח: דוגמאות
 
  1.4לה  שא?יש לך המלצות לשיפורים ולשינויים בנוסחת חישוב הטלת המכסותהאם 

  .פ תכניות בניה בכל ישוב"להוסיף נתון נוסף של חישוב ע •

 .להתייחס להיטלי השבחה כחלק מהנוסחה: כן •
  . לפי הכנסות מאגרות50% - שווה בשווה ו50%לקיים שיטה של חיוב : כן •

  .מאחר והרשויות הן דומות באופיין הוחלט על חלוקה שווה •

  .ר בניה שומרות על יחס דומהלוודא רטרואקטיבית שאכן גם חלוקת בקשות להית •

  .הנוסחה הקיימת מאזנת בין כל הגורמים •

  .נוסחה סבירה ונכונה •

 .הנוסחה הוגנת. לא •
  .נוסחה ריאלית ומקובלת •
  

  מהרשויות  האם בשלוש השנים האחרונות נוצרו עודפי הכנסות מהמכסות שהתקבלו
  1.5  שאלה -?המקומיות

  .48%,  ות רשוי12 :לא/         52%  , רשויות13 :כן
  

  ?  ל" בעודפי ההכנסות הנוועדהכיצד נהגה ה

  .הכסף הוחזר לרשויות •

   .כ ההכנסות פחות ההוצאות והשאר מועבר למועצה"ס. הכספים הועברו למועצות •

  .   ההשתתפות בתקציב%בעבר כאשר היו עודפי הכנסות הם חולקו בין הרשויות לפי  •

  .עצה בהוצאותהכסף חולק בין הרשויות לפי יחסיות חיוב כל מו •

  . פ מפתח המכסות"חזירה עמ •

  .םית משרדי הוועדה החדשייהיתרות שימשו להעברה  לבנ. מעבירים משנה לשנה עודף מצטבר •
  .וועדהמעבירה עודפים לקרן להבטחת פעולות ה •

  .חידוש רכב,מיחשוב, פיצויים: הוקמו קרנות •
  .הפקעות, וכן פיקדון לכיסוי בשל תביעות על תביעות שמירה לצרכי חירום •

  . השוטף וחלקן מושקעות בתכנון ושדרוגוועדהלתביעות ותפקוד ה לק מההכנסות הכללי נשמרח •
  

  : כ מבחינים בשלושה סוגי התנהגויות"בסה
או , מפתח המכסותפ "או מוחזר ע, )פ אחוזי ההשתתפות בתקציב"ע(הכסף מוחזר למועצות 

  . לשדרוגים שונים וגם נשמר לתביעות עתידיות–שהעודף מועבר משנה לשנה 
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  1.6   שאלה -?וועדהבאיזה אופן מועברים כספי המכסות מהרשות המקומית ל

  :לקחת בחשבון שיש מקומות עם יותר מאמצעי תשלום אחד:  הקטגוריות4סיכום לפי 
  3.33%  1 -  העברה בנקאית

 23.33%   7 – התחשבנות
  46.66%    14 – קיזוז

  26.66%    8 -דרך אחרת
  

  :ם תגובות סיכו-דרך אחרת

  תביעה משפטית •

  רים"תב •

  י המחאה בנקאית"תשלום ע •

 .וועדהקים לפי סיכום מראש עם ה' ואחרות מעבירות צוועדהיש מועצות שמעבירות ישירות לחשבון ה •
 .חודשים ולא באופן סדיר' העברת כספים מדי מס •
  לא מועברים •

  גובה את המכסות ומתקזזת עם הרשויות •

  תשלום בהמחאות •
  
  
  

  י בת ק צ.    2
  

  שיטת הכנת התקציב    2.1
פ ביצועי שנה קודמת  או "ע, אחת משתי דרכיםאת התקציב לפי מכינות ) 60% (עדותרוב הו

שתי הדרכים לוקחות . פ ביצוע בפועל במשך שלושה רבעונים ובניית תחזית לרבעון רביעי"ע
ב לפי מתכונת  מהועדות מכינות את התקצי8%.   צפויים כגון עדכוני שכרינויים בחשבון ש

  .הכנסות ישן/וועדה אחת מתבססת על שלד הוצאות.   משרד הפנים
  

ח "ח או מנה"ר הוועדה יחד עם גזבר או רו"יו)  מהמקרים90% -בקרוב ל(את התקציב מכין 
 12%(לעיתים מהנדס הוועדה משתתף גם ). תלוי בממלא התפקיד ששייך לוועדה(

  ).מהמקרים
  
  

  ז" ל ו     2.2
כשברוב המקרים התקציב נערך ברבעון , הכנת התקציב עד לאישורו אורכת כשלושים יום

 מהמקרים התקציב 10% -ב. בשש ועדות יש תאריך יעד קבוע).  62%(האחרון של השנה 
  . נערך בתחילת השנה

  
  גורמים מאשרים    2.3

  :ישנם שלושה גורמים המאשרים את התקציב
   46% –מליאת הוועדה המקומית ) 1  
  31% –ר הוועדה "מלאית הוועדה המקומית ויו) 2  
  23% –) הממונה על המחוז במשרד הפנים(מליאת הוועדה ביחד עם משרד הפנים ) 3  

  
  רמת פירוט    2.4

  . המשתתפים בסקר אמרו שרמת הפירוט של סעיפי התקציב מספקת100%כל 
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  העברה מסעיף לסעיף    2.5

 מדווחים שאין 29%,  מקבלים אישור במליאה62%ף על מנת להעביר כספים מסעיף לסעי
  . מדווחים שאין כלל נהלים מסודרים9% -כלל העברה בין סעיף לסעיף ו

  
  ב ק ר ה    2.6

  , )לרוב רבעוניים(חות כספיים "י דו" מהועדות מדווחות על כך שהבקרה נעשית ע25%
  .  עם מנהל חשבונותמחציתם ביחד, ר הוועדה" מהמקרים הבקרה נעשית על ידי יו30% -ב
  . י הוועדה" מהמקרים ישנו מעקב שוטף שנעשה ע15% -ב
  

  . י רואה חשבון" מבוקרים ע15%
  

  . י משרד הפנים"בוועדה אחת נעשית ביקורת ע
  

  ד י ו ו ח    2.7
. פעם ברבעון והיתר פעם בשנה) שני שלישים(רובן ,  מהועדות מדווחות למשרד הפנים85%
:  לא מדווחים כלל12%. למחוז מחציתן ברבעון ומחציתן פעם בשנה מדווחות הועדות מ86%

  .  לא למשרד הפנים ולא למחוז

  
  תגובת משרד הפנים    2.8

חות ביצוע התקציב שהוועדה " מדווחות שמשרד הפנים אינו מגיב כלל על דוהועדות מ64%
  .מגישה

גיש הערות לעיתים מ, היתר מדווחות שבדרך כלל משרד הפנים רק מאשר את התקציב
  .לתיקונים
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 ה כ נ ס ו ת.  3
  

  פלגותהת    3.1
  .2  בשנים האחרונות לסוגיהם מפורטת בנספח וועדההתפלגות התקבולים של ה

  
  שיטות התשלום לוועדה   3.2

ואת שיטות הגבייה , וועדההטבלה הבאה מתארת את התפלגות שיטות התשלום ל
  :הנהוגות

  

 אגרות מספרים מוחלטים
 בניה

 היטלי
 השבחה

 כפל קנסות
 אגרה

 אגרות ריבית
 מידע

 כ"סה

 50  12 4 7 4 9 14 מזומן

 50  11 5 8 4 11 11 קים'צ

 26  6 3 3 4 6 4 כרטיסי אשראי

  
צורת 

 התשלום
  
 31  3 0 5 5 11 7 שוברים/ תשלומים  

 157  32  12  23  17  37  36 :כ " ס ה 

  

  .ת תשובו157אשר כללו ,  שאלוני	18בשאלה זו מולאו 

  

  

  אחוזים
 לפי סוגי תשלומים

 אגרות
 בניה

 היטלי
 השבחה

 כפל קנסות
 אגרה

 אגרות ריבית
 מידע

  38% 33% 30% 24% 24% 39% מזומן

  34% 42% 35% 24% 30% 31% קים'צ

  19% 25% 13% 24% 16% 11% כרטיסי אשראי

  
צורת 

 התשלום
  
  9% 0 22% 29% 30% 19% שוברים/ תשלומים  

 100% 100% 100% 100% 100% 100% :כ " ס ה 

  

  

  אחוזים

 לפי צורות התשלום
 אגרות
 בניה

 היטלי
 השבחה

 כפל קנסות
 אגרה

 אגרות ריבית
 מידע

כ "סה
  %-ב

 100 24% 8% 14% 8% 18% 28% מזומן

 100 22% 10% 16% 8% 22% 22% קים'צ

 100 23% 12% 12% 15% 23% 15% כרטיסי אשראי

  
צורת 

 התשלום
  
 100 10% 0 16% 16% 35% 23% שוברים/ יםתשלומ  
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  י הרשויות"גבייה עצמית ע    3.3

  :?האם רשויות מקומיות גובות בעצמן את היטלי ההשבחה
,  הרשויות אינן גובות בעצמן את היטלי ההשבחה88% –ברוב המוחלט של המקרים 

  . בעצמןכן גובותא מהמקרים הרשויות 12% –ב 
  

  א כ י פ ה    3.4
  :ספר אמצעים לאכוף את התשלום במידה והרשויות אינן משלמותישנם מ

במקרים ,  מקזזים מהזכות המגיעה לרשות מאגרות והיטלי השבחהועדותבמספר 
 ועדותיש לציין שבמספר . אחרים נעזרים בתביעות משפטיות ופניה לממונה על המחוז

  . גובה בעצמה את היטלי ההשבחהוועדה ה-הנושא כלל אינו רלבנטי
  

  ה ת ח ש ב נ ו ת    3.5
 :?ובאיזה אופן, וועדהבאלו מקרים קיימת התחשבנות או קיזוז בין הרשות לבין ה

או כאשר ,  לבין הרשויות מתבצע כאשר ישנם חובותהועדותהקיזוז וההתחשבנות בין 
כמו כן ישנם מקרים בהם הרשות אינה עומדת במכסות , נשארות יתרות בסיום השנה

 יש הוצאות משלה כגון וועדהיין שנדרש קיזוז כספי גם מפני שליש לצ. ונדרש קיזוז
  .שכר טרחה של יועצים ושכירות

 מדווחות שהקיזוז מתבצע באופן שוטף בין הרשות לבין הועדותמעלה ממחצית ל
 יתרת זכות של הכנסות עצמיות או -למשל , )פ מצב היתרות"בדרך כלל ע (וועדהה

 . ול חוב הרשותהיטל השבחה מקוזזים בסוף שנה אל מ
  

  קרן ביטחון    3.6
  :?  מחזיקהוועדהמהו גודל קרן הביטחון שה

 אחת הינה גרעונית ולכן וועדהבנוסף ,  כלל אינן מחזיקות קרן ביטחוןהועדות מ28%
  .איננה מחזיקה בקרן ביטחון

  :על פי ההתפלגות הבאה,  מחזיקות קרן ביטחון באומדנים שוניםהועדות מ72%
  .  מהתקציב20% בתקן של  עומדותועדות 5
  . מהתקציב15% מחזיקה בקרן של וועדה 1
  . מהתקציב10% מחזיקות בקרן של ועדות 3
  .ח" אלש2500ח ל " אלש100 נקבו בסכומי כסף שונים הנעים בין ועדות 7

  
  ע ר ב ו י ו ת    3.7

 ערבויות ממגישי בקשות הועדותהפירוט הבא מציג את המקרים שבהם לוקחות 
  :להיתרים

    64% –לא  / 36% – לפני שהושלמו עבודות הפיתוח         כן 4בקשה לקבלת טופס ) א
  28% –לא  / 72% –כן   ערבות להשלמת תשלום השבחה ודחיית תשלומים             ) ב
  84% –לא  / 16% –כן         ערבות בבניית תוספת לבית מגורים) ג
  88% –לא  / 12% –כן         ערבות להבטחת התחייבות כללית) ד
   עבור הריסות12%              :     אחר) ה
   עבור מבנים זמניים4%                                  
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  ?מי מנהל את הערבויות    3.8

 . ישנו נושא תפקידים אחד בלבד שמנהל את הערבויותהועדות מ90% -בלמעלה מ
  :הטבלה הבאה מתארת את התפלגות נושאי התפקידים

  
  בעל התפקיד  הועדות מ%

  מהנדס הוועדה  27

  מנהל חשבונות  21

  גזברות  16

  פקידה/מזכירה  16

  בודקי הרישוי  10

  מזכיר הוועדה  5

  ר הוועדה"יו  5

  
  זכות חתימה    3.9

  :הטבלה הבאה מתארת לאילו מבעלי התפקידים יש זכות חתימה          
  

  בעל התפקיד  הועדות מ%

  וועדהמהנדס ה+ ר "יו  40

  גזבר+ ר "יו  34

  וועדהחברי ה+ר "יו  18

  ר בלבד"יו  4

  ראשי ערים  4

  
  

  העסקת גזבר    3.10
   מועסק גזבר או מנהל חשבונות פנימי או הועדותבטבלה הבאה נמצא פירוט באילו מ           
  :חיצוני           

  

  חיצוני  פנימי  

  60%  40%  גזבר

  42%  58%  מנהל חשבונות
  

  

  

  

 העסקת יועצים.    4
  

  ם י א מ ש  4.1
  :הועדותהפירוט הבא מפרט את מספר השמאים שמעסיקות .    א

  . מעסיקות שמאי אחדועדות 9
  . מעסיקות שני שמאיםועדות 10
  . מעסיקות שלושה שמאיםועדות 3

  .וועדה אחת מעסיקה חמישה שמאים



 

 50 

  :פ ההתפלגות הבאה"ח ע" אלש526 – ל 21 נעה בין 2004ההוצאה לשנת .   ב
  

  ועדותר מספ  ח"סכום באלש

0 - 150  12  

150 - 300  1  

300 - 450  1  

  1   ומעלה450

  
  .30% –  לא   /   70% –   כן: ?פ מחירון ארגון השמאים"האם ההתקשרות ע.    ג
  
  . אין–  או בשיטה אחרת10% – בריטיינר  /    90%  :?האם ההתקשרות לפי תיק.   ד
  
? המקומיות במרחב התכנון  ולרשויותוועדההאם השמאים מספקים שירותים ללקוחות ה.   ה

  .77% –  לא    /      23% –כן   
  
  

  יועץ משפטי  4.2
  77% – לא   /      23% – כן  ?פ תעריפי לשכת עורכי הדין"האם מועסק ע)  א
לפי  (18% – בשיטה אחרת, 36% – לפי תיק  /    46% – בריטיינר: האם ההתקשרות)  ב

  )ד שהוא עובד קבוע"וע, סכום חודשי צמוד לשכר בכירים
  35% –  לא     /     65%   – כן?      האם מועסק בנפרד גם תובע)  ג
  ח" אלש411 – ל 32בין  -לייעוץ משפטי       :2004מה הייתה ההוצאה לשנת )  ד
  ח" אלש650 – ל 38בין        -לתביעות                                 

  ח"סכום באלש  ועדותמספר 

  תביעות  פטיייעוץ מש

0 - 150  10  7  

150 - 300  2  1  

300 - 450  4  1  

  2  1   ומעלה450

  

  
  ?האם לדעתך יש מקום להפריד בין תפקיד יועץ משפטי לתפקיד תובע)   ה

  .34% –  לא   /     66% – כן    
  
  האם היועץ המשפטי והתובע מספקים שירותים לרשויות המקומיות שבמרחב התכנון )  ו

  .96% – לא       /     4% –      כן       ? וועדהת של הוללקוחו    
  
  65% – ?   כחיצוני35% – ?כשכיר: האם לדעתך עדיף להעסיק יועץ משפטי)  ז
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 רואה חשבון  4.3

  :שירותים שמספק)  א
  32% – ביקורת שנתית

   34% -  ייעוץ
  27% -  ח"הנה

  ).מול שלטונות המסעבודה , ביקורות שונות, חות"שכר והכנת דו (7% -  נוספים
  
  . אין– בשיטה אחרת / 28% – ח שנתי" לפי דו   /   72% – בריטיינר:  האם ההתקשרות)  ב
  
  .ח" אלש122 לבין 5בין  :   ?2004מה הייתה ההוצאה לשנת )  ג
  
  

 נותני שירותים חיצוניים נוספים  4.4
  - מקבלת שירותים נוספיםוועדההאם ה

  או שלא דווחו  72% – לא     /      28% ותועד 7 –       כן   :מודדים)  א
  .ח" אלש18דווח אחד על סך : 2004הוצאה לשנת 

.   
       או שלא דווחו80% – לא / 20% ועדות 5 – כן:  הנהלת חשבונות)  ב

  .ח" אלש42 ל 6בין : 2004הוצאה לשנת 

  
  .ללי כ–יועצים ;  יועצי תכנון  ;  יועצי מיחשוב   : דווחו הוצאות על : אחרים)  ג

  

  

  וועדהניהול הוצאות ה.   5

  
  :    באיזה אופן מחזירים לרשויות המקומיות5.1 

  :טלים י מציינות מספר דרכים עיקריות להחזר ההועדות)  א

  .פ תברים"ע •

  .פ מכסות"בהתקזזות ע •

  .טל בניכוי הוצאותיהחזר של גובה הה •

  .במזומן •

  .החזר אם נוצרו עודפי תקציב •
  
  :דרכים עיקריות להחזר אגרות  מציינות מספר הועדות) ב

  .במידה ונוצרו עודפים בסוף השנה •

  .בקיזוז •

  .אגרות שחוזרות לרשויות •

  .אגרות שמשמשות למכסות •

  .התחשבנות פנימית •

  .החזר מלא •

 .רים"כנגד תב •
  
  .או לאחר קיזוז, ק'אם יש החזרים אחרים הם מוחזרים בצ: תשלומים אחרים )  ג
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  32% –לא   /  68% –כן  ?ישת טובין ושירותים    האם יש נהלים כתובים לרכ5.2

  
  43% –לא   /  57% –כן     ?קניות /     האם מופעלת וועדת רכישות 5.3

  
  15% –לא   /  85% –כן   ? הצעות 3    האם בכל מקרה רכישה מבקשים 5.4

  
  
  

בעיות עיקריות בניהול הוצאות הוועדה והמלצות לשינויים ולשיפורים      :5.6 ÷ 5.5
  הול הוצאות הוועדהבני

  
    ?וועדהמהן לדעתך הבעיות העיקריות בניהול הוצאות ה

  .רשויות אין כסף להעבירל •

  . וועדהמגבלת תקציב לשכר עובדי ה •

  .לא קיימות בעיות בניהול, הואיל וקיים תפקיד של גזבר •

  .היעדר נהלים מסודרים, מעקב שוטף וביקורת על קיום הנהלים •

  .בקרה חלשה •

יש . שר תפקוד סביר לאור המטלות של הרשות המתחייבות מניהול תקיןא לא מאפ"תקן כ •
  )תוספת ניהול, פרמיה, שעות נוספות(א ומתן כלים לביצוע משימות "להגדיל מצבת כ

  
    ?וועדהמהן המלצותיך לשינויים ולשיפורים בניהול הוצאות ה

  .וועדהלעקוף את הרשויות ושהמשרד יעביר תקציבים ישירות ל •

  .לת צוות קטן ולכן אין הוצאות גדולות והניצול סביר כולוועדהה •

  . יהיה גזברוועדהכל שלמומלץ  •

שוטף   לצורך מעקבוועדהבחלקיות משרה או תוספת משרה אחרת ב "מינהלן"קביעת  •
   .ורצוף

  .בדרוגוקידום בתמריץ , פ פרמיה מדודה" עוועדהשיפור בשכר עובדי ה •

  .לשמור על מערך הנהלים הקיימים וביצועם •

  .א"יה לנהלים ברורים באשר לניהול הכספי ולניהול כיש ציפי •

  

 תפקוד הוועדה בתחום התכנוני.   6
  

  ?י הוועדה מתקציבה בשלוש השנים האחרונות"כמה תכניות תוכננו ע   6.1
 

סוג  

  ⇐תכנית

  ⇓שנה 

  תכניות
  מתאר

  תכניות
  אב

  תכניות
  מפורטות

  כ"סה

2002  16) 12%(  1) 1%(  119) 88%(  136  

2003  3) 2%(  1) 1%(  118) 97%(  122  

2004   2) 2%(  2) 2%(  128) 97%(  122  

  
  

 .4ראה נספח : ? 2005מהו תקציב התכנון של הוועדה לשנת  6.2



 

 53 

  
 :? כיצד נקבע התקציב  6.3

  :התקציב נקבע במספר אופנים

  ע של עובדי המחלקה"לפי שכ •

 לפי יעדים לשנה הבאה ובהתייחס לביצוע שנה קודמת •
 גזבר  +הוועדהר "י יו"ע •
 פ צפי צרכים ותכניות"ע •
 פ היכולת הכספית ומתעדכן לקראת רבעון אחרון"ע •
   רב שנתי ותכניות המתאר/תחזית של תכנון שנתי •

 פ ביצוע בפועל בשנה קודמת"ע •
 

 3ראה נספח מספר ?  מה גודלה ?  האם קיימת קרן לתכנון  6.4
 

 .רק בוועדה אחת- לא /  כן    ?האם הוועדה מעסיקה מתכננים כשכירים  6.5
 המרחבית לבין הרשויות המקומיות הוועדה צריכה להיות חלוקת העבודה בתכנון בין מה
, מספר רעיונות הועלו על מנת להדגים את חלוקת העבודה בין הועדות לבין הרשויות -?  

  :הרעיונות קובצו לנקודות הבאות

 .פ צרכי הרשות ובהתאם לתכניות המתאר של הרשות"תיאום המערך ע •
מפורטות אך כיום כל רשות מקומית יוזמת / רתאנה תכניות מ הכיהוועדהבעבר  •

 .הוועדהע ובתיאום תכנון עם "לעצמה תב
 צריכה לעסוק בתכניות מרחביות בעלות השפעה על כלל המרחב המשותף הוועדה •

 .לרשויות
תכניות סטטוטוריות  ל תרגום-הוועדה , תכנון פרוגרמתי ואסטרטגי-הרשויות •

 .ותכניות עבודה
 .הוועדהחייב להיות מתואם עם כל תכנון  •
לגבי הצרכים התכנוניים ועדכון  ,תיאום עם ראשי הרשויות לפחות פעם בחודש •

 .שוטף לגבי הבניה
 .פ צרכי הרשות ובהתאם לתכנית המתאר של הרשות"תיאום המערך ע •
  .תיאום בלבד עם הרשויות •

  
  

 . ראה בנספח– ?אושרווכמה , כמה תכניות הוגשו לאישור הוועדה מגורמים חיצוניים    6.6
  

  

 מערכת מידע ממוחשבת.   7
עקב ניסיון כושל או , 12% -לא/ 88% –כן  ?האם קיימת מערכת מידע ממוחשבת  7.1

  חוסר תקציב= עלות גבוהה 
    

  ?  איזו מערכת ומיהו ספק המערכת  7.2
מעקב , היטלי השבחה, רישוי ופיקוחכ "בד, "קומפלוט" משתמשים במערכת 68%

  .יעודי קרקעי, ע"תב

  .GIS משתמשים במערכת 24%

  ."אשד" משתמשים במערכת של 8%
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  ? באיזה אופן?    האם המערכת משרתת את הוועדה וגם את לקוחותיה7.3

  : ניתן לחלק לשלוש קטגוריותהועדותתקבלו מהאת התשובות ש

  .המערכת משרתת אך ורק את הוועדה •

 ,פיקוח,  דפי מידע:משרתת את הועדה אך המידע מועבר גם ללקוחות •
  .תכנון, רישוי

 והוא אתר אינטרנט שבו נגישות לקהל הרחב לחלק מהמידעלוועדה יש  •
 .מתעדכן באופן שוטף

  
  ?  מהו פרק הזמן הדרוש לעדכון המערכת על תכניות מפורטות שמקבלות תוקף7.4

  . מדווחות על עדכון הנע בין מיידי ועד לשלושים יוםהועדותשני שליש מ •

 .ווחות על רמת עדכון שבין שישים לתשעים יוםשליש מד •
  
  . 6% – לא / 94% – כן  ?   האם המערכת כוללת מידע על תהליכי רישוי7.5 
  
לעיתים , כונים נעשים כל שנה עד שלוש שניםדע?    כל כמה זמן מעדכנים מיפוי 7.6 

  .הי הנמצאת בהקמו מדווחות על מערכת מיפועדותשתי .  הצורךפ"נעשים עדכונים ע
  
המידע הבא מסכם את שכבות המידע ?  מהן שכבות המידע הקיימות במערכת 7.7 

שכבות , ע"מעקב תב, רישוי בניה, יעודי קרקע :הקיימות במערכות השונות
, בתים' כתובות מס, תחומי תכנון ושיפוט, הסדר קרקעות, קומפילציה, גאוגרפיות

  .פיקוח, ות שיפוטגבול, עות"קווים כחולים לתב, מבנים, חלקות ,גושים

  
גיאוגרפי , לרבות שילוב של מידע מילולי, אם המערכת הינה אינטראקטיבית  ה7.8

 ?וכספי
לעיתים המידע איננו שלם ,  מדווחות על מערכת אינטראקטיביתהועדות מ73%

 ). למשל חסר מידע מילולי(
  

      סך כל הנתונים מ (54% – לא / 46% – כן ?   האם קיים שימוש בפוטוגרמטריה 7.9
  .100% - ל50נע בין    -?  הכיסוי מכלל השטח הבנוי%מהו ).     הדיווחים

 
  50% ?יועץ מיחשוב חיצוני :   האם הוועדה מעסיקה 7.10

  33% ? עובד מיחשוב פנימי            
  . קומפלוט17%:             לא מעסיקה כלל ופועלת באמצעות 

    
 :האחרונות במערכת המידע הממוחשבת כמה השקיעה הוועדה בחמש השנים  7.11

  .ח" אלש323 –ממוצע , ח" אלש798 –ח ל " אלש50ההוצאות נעו בין ? בהקמת המערכת-
היתר הוציאו , ח לתחזוקה בחודש" אלש17 המשלמות ועדותיש   ?תבתחזוקת המערכ-

  .ח" אלש150 – ל 20בין 
  

  ? אם אתם מרוצים ממערכת המיחשוב    ה7.12

  19% – מאד מרוצים •

  75% – מרוצים למדי •

  6% – לא מרוצים •

 0 – מאד לא מרוצים •
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  ?הפעלת מערכת המידע הממוחשבת/ הן הבעיות של הוועדה בתחום הקמת    מ7.13

עלות הקמה יקרה ומחסור , רוב הבעיות המדווחות נוגעות לחוסר בתקציב 
לא מערכות ,  כמו עדכון איטי–היתר נוגעות לתחומים טכניים . אדם-בתקנים לכוח

  .ידידותיות ורמת הדיוק של התוכנה
  

  ? ה היית רוצה לשפר במערכת המיחשוב     מ7.14

  .GIS כגון –קנייה של תוכנות נוספות  •

  .נט-הכנסה והטמעה של טכנולוגיות מתקדמות כגון אינטרה •

  .אורתופוטו,  קדסטר–עדכוני תוכנות  •

  .עם עדכונים אוטומטיים, יצירת מערכת אינטראקטיבית •

 .רכיוןסריקת הא •
  

 ניהול ויחסי גומלין. 8
 :? במה הוא מחליט באופן עצמאי ?   ר"מהן סמכויות היו  8.1

  קשר עם הרשויות השותפות הלאחראי ע •

, פיקוח על קיום החלטותיה, ניהול ישיבות הועדה: ניהול עבודתה השוטפת של הועדה •
    . א"ניהול כ, בניית תקציב

 .הועדהכל החלטה חוקית ולטובת בסמכותו לקבוע  •
 .ב"בהתאם לחוק התוסמכויותיו נקבעות  •
, אכיפת החוק, התנהלות המרחב התכנוני, משך כספי, ניהול שוטף של צוות עובדים •

, כוח אדם) מניין חלקי(ייזום תכניות , הפעלת נהלים, בניית תקציב, קביעת מדיניות
  .תביעות משפטיות

 . ארגוני וכספי, בתחום המינהלי •
  

 :? במה הוא מחליט באופן עצמאי ?  דס הוועדהמהן סמכויות מהנ  8.2
  . עצמאי לחלוטין- בהתאם לחוק התכנון והבניה, בכל התחום המקצועי •

, תכנון אישורי תוכניות מפורטות ובקשות להיתר,  תכניותה והכנתנושאי בדיקאחראי על  •
 . וארכיון על הבנייהפיקוח, תשריט חלוקה

  .  דהר הוע"ליווניהול הצד הטכני יועץ מקצועי  •

  .בנושאי תכנון ובהיערכות לבניית התקציב בתחום התכנוני •

  .בדיקת תכניות מחוזיות ומקומיות ורשות רישוי, הסמכות המקצועית העליונה •
  

  : אנא פרט?  ל "האם יש צורך לשנות בחלוקת הסמכויות של הנ  8.3
ר להתערב "אסור ליוחלק אף ציינו ש, " לא" השיבו בהועדותהרוב המוחלט של 

אך אמרו שלעיתים חסרה , חום הסמכויות התכנוניות של המהנדס כגוף מקצועיבת
  .הגדרת תפקיד

  

  :אנא פרט? האם יש בעיות בין גורמי התכנון בוועדה המרחבית לבין גורמי תכנון חיצוניים  8.4
  

יושנות מאד הגורמות  משיטות ניהול, חילוקי דעות מקצועיים: הועדה המחוזית   8.4.1

דורשת תיקונים ושדרוגים הועדה .  בטיפולעומס הגורם לעיכובכמו גם , ניותלעיכובים לתכ
  .או לא ברורות/החלטות הועדה אינן תמיד ברות ביצוע ו. לעיתים שלא לצורך רבים

  

  .לא נתקבלה אף תלונה: הרשויות המקומיות   8.4.2
  .תחושה של ניתוק מהשטח: מינהל התכנון   8.4.3

  

ביוזמת  פ מבוצע רק" שת- אין שיתוף פעולה רציף: אל מינהל מקרקעי ישר  8.4.4

לוחות , גוף מסורבל ובירוקרטי מעבר לנדרש,  אין שיתוף פעולה בנושא אכיפה, הועדה
  .זמנים ארוכים מאד

  

  .לא נתקבלה אף תלונה: משרדי ממשלה   8.4.5
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 )1פרק  , 1.2שאלה (דוגמה לחישוב מכסות 
  
. כ התקציב"מופחתים מסה) אגרות מידע(פסים שונים ט+ הכנסות הועדה המתבטאות מקנסות )1

 .תושבים' פ מס"היתרה מחולקת כמכסות ע
  
 .)חלק של כל רשות בעוגה (3 - מחולק ל2002, 2001, 2000קשות להיתרים ב )2
  
 : אוכלוסיהגודלהחלוקה בין מטה אשר למזרעה לפי  )3

251700 = 5 : 1258500 = 2 : 2517000  
 50%מועצות וה בין הומהמכסות מתחלקות ש

  
 .50%נפשות ' הנותרים מתחלקים לפי מס.      1258500 : 52100 = 24.15 )4
 
 X 24.15 = 185955 + 251700 = 437700 7700:  בני עייש )5

  X 24.15 = 321195 + 251700 = 573000 13300:  גדרה
  X 24.15 = 330855 + 251700 = 582600 13700: גן יבנה

  X 24.15 = 185955 + 251700 = 437700 7700: מזכרת בתיה
  X 24.15 = 234255 + 251700 = 486000 9700: קרית עקרון

  
דרוש כיסוי תקציבי , )76,021(כ תושבים במרחב התכנון "סה: תושבים ברשות לדוגמא' לפי מס )6

 )7300(תושבים '  לפי מס9.6%בועיינה . מ.השתתפות מ, ח" אלש4010בסך 
 
דרוש כיסוי תקציבי , )76,021( תושבים במרחב התכנון כ"סה: תושבים ברשות לדוגמא'  מסלפי )7

 .)7300(תושבים '  לפי מס9.6%בועיינה . מ.השתתפות מ, ח" אלש4010בסך 
  
  אישורים   ,כפל שווי, כ קנסות"סה. ח" מלש2,360כ התקציב "סה )8

 1475 – 885 = 2360-ח " אלש8.85ושונות 
2.95 – 5 : 2360 

 :ת מכסותחלוק, 3,000: כאוכב, 18,000משגב 
  .14%כאוכב , 86%משגב 

 ?מהי נוסחת חישוב הטלת המכסות על הרשויות המקומיות
 , לפי אגרות בניה משנה קודמת50%,  לפי גודל אוכלוסיה25%
 .בקשות להיתרים משנים קודמות'  לפי מס25%

 
דל שמס 'מג -  מהמכסות19.8%  48,500: 9,600ן 'אוכלוסיה בית ג, 48,500כ תושבים "סה )9

 .יהיכ האוכלוס" מסה41.3%,  תושבים8400
  

 1694ח מתוך " אלש1052ח בניכוי " אלש2346תקציב הועדה . ח" אלש731 -2005סה לשנת מכ )10
 . לחוק24ח לפי סעיף "אלש

 
 , ח" מש4 תקציב 32,000תושבים במרחב ' מס )11
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 )₪כל הנתונים באלפי ) (3פרק  (התפלגות התקבולים של הועדות
         

סוג 
 :סההכנ

 אגרות כפל היטלי אגרות

 מידע אגרה השבחה בניה  
     שנה

 קנסות

  

 ריבית

  

% 
מהיטלי 

השבחה 
שנשאר 
 בוועדה

 אחר

2002             20   

2003 759 367 48       20   

2004 825 358 47       20   

סוג 
 :הכנסה

 אגרות כפל היטלי אגרות

 מידע אגרה השבחה בניה  
     שנה

 קנסות

  

 ריבית

  

% 
מהיטלי 

השבחה 
נשאר ש

 בוועדה

 אחר

2002                 

2003 562 434 274         10 

2004 1310 1625 4400         9 

סוג 
 :הכנסה

 -אחר אגרות כפל היטלי אגרות

 שונות מידע אגרה השבחה בניה  

     שנה

 קנסות

  

 ריבית

  

% 
מהיטלי 

השבחה 
שנשאר 
 בוועדה

  

2002 65% 27% 3% - 1% 3% 10%   

 1% " 4% זניח - 7% 43% 45% 2003

2004         " 1% "   

סוג 
 :הכנסה

 אגרות כפל היטלי אגרות

 מידע אגרה השבחה בניה  
     שנה

 קנסות

  

 ריבית

  

% 
מהיטלי 

השבחה 
שנשאר 
 בוועדה

 אחר

2002 + + +   + + +   

2003 + + +   + + +   

2004 + + +   + + +   

סוג 
 :הכנסה

 אגרות כפל היטלי אגרות

 מידע אגרה השבחה בניה  
     שנה

 קנסות

  

 ריבית

  

% 
מהיטלי 

השבחה 
שנשאר 
 בוועדה

 אחר

2002 3606 2841 2896 1557 574.3 136.5 10   

2003 2824 2981 2961 1225 60 453.9 10   

2004 2084 4027 2675 1177 24.1 103.5 10   
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סוג 
 :הכנסה

 אגרות כפל היטלי אגרות

 מידע אגרה השבחה בניה  
     שנה

 קנסות

  

 ריבית

  

% 
מהיטלי 

השבחה 
שנשאר 
 בוועדה

 אחר

2002 988 1   340 36 6     

2003 949 12   326 31 10     

2004 1103 43   348 18 17     

סוג 
 :הכנסה

 -אחר אגרות כפל היטלי תאגרו

הכנסות  מידע אגרה השבחה בניה  
 מימון

     שנה

 קנסות

  

 ריבית

  

% 
מהיטלי 

השבחה 
שנשאר 
 בוועדה

  

2002 1694844 17899133 160433 - - 46132 10 12322 

2003 2097471 19101768 392955 - - 76800 10 877 

2004 2755111 11844044 259320 - - 81993 10 2107 

סוג 
 :הכנסה

 אגרות כפל היטלי אגרות

 מידע אגרה השבחה בניה  
     שנה

 קנסות

  

 ריבית

  

% 
מהיטלי 

השבחה 
שנשאר 
 בוועדה

 אחר

2002 2173513 2739617 1543446 544086 244928 119347     

2003 1990078 2744000 2097789 865626 179455 94280     

2004 – 
 10/04עד 

1961707 3380597 2019744 254347 125971 352548     

סוג 
 :הכנסה

 אגרות כפל היטלי אגרות

 מידע אגרה השבחה בניה  
     שנה

 קנסות

  

 ריבית

  

% 
מהיטלי 

השבחה 
שנשאר 
 בוועדה

 אחר

2002 3060 3406 882 310 133 359 341 73 

2003 3069 3248 1348 260 82 239 325 - 

2004 3251 6080 1482 441 84 255 608 30 

סוג 
 :הכנסה

 -אחר אגרות כפל היטלי אגרות

אגרות  מידע אגרה השבחה בניה  
, מידע

 'טפסים וכו

     שנה

 נסות;

(*) 

 ריבית

(**) 

% 
מהיטלי 

השבחה 
שנשאר 
 בוועדה
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2002 2836 2936 609   28   10 69 

2003 2812 4045 1495   30   10 36 

2004 2492 4420 1665   -   10 46 

סוג 
 :הכנסה

 אגרות כפל היטלי אגרות

 מידע אגרה השבחה בניה  
     שנה

 קנסות

  

 ריבית

  

% 
מהיטלי 

השבחה 
שנשאר 
 בוועדה

 אחר

2002 806 1231 870 705 295 192 123 – 
10% 

- 

65 2003 701 1946 1294 351 113 121 125 - 
מכירת  10%

 רכבים

2004 550 904 1507 547 58 244 90- 
10% 

- 

סוג 
 :הכנסה

 אגרות כפל היטלי אגרות

 מידע אגרה השבחה בניה  
     שנה

 קנסות

  

 ריבית

  

% 
מהיטלי 

השבחה 
שנשאר 
 בוועדה

 אחר

2002 891897 813790 460799 793 70162 10   

2003 776203 423570 521122 550 49943 10   

2004 71919 1508960 947928 965 1575 10   

סוג 
 :הכנסה

 אגרות כפל היטלי אגרות

 מידע אגרה השבחה בניה  
     שנה

 קנסות

  

 ריבית

  

% 
מהיטלי 

השבחה 
שנשאר 
 בוועדה

 אחר

2002 2561 20205 2035 80 332 10 1220 

2003 3855 22757 1385 186 444 10 1143 

2004 3770 23500 1627 105 526 10 1160 

סוג 
 :הכנסה

 -אחר אגרות כפל היטלי אגרות

השתתפות  מידע אגרה השבחה בניה  
הרשויות 
 כשותפות

     שנה

 קנסות

  

 ריבית

  

% 
מהיטלי 

השבחה 
שנשאר 
 בוועדה
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2002 806400 - 221000       10 180000 

2003 1100800 - 264800       10 33400 

2004 1153240 22347 142132       10 212609 

סוג 
 :הכנסה

 אגרות כפל היטלי אגרות

 מידע אגרה השבחה בניה  
     שנה

 קנסות

  

 ריבית

  

% 
מהיטלי 

השבחה 
שנשאר 
 בוועדה

 אחר

2002 1014 781.8 1144 602.2 1 95.9 10   

2003 869.8 892.3 1778 433.6 13.1 114.8 10   

2004 753.8 1254 1851 382.9 19.2 102.7 10   

סוג 
 :הכנסה

 אגרות כפל היטלי אגרות

 מידע אגרה השבחה בניה  
     שנה

 קנסות

  

 ריבית

  

% 
מהיטלי 

השבחה 
שנשאר 
 בוועדה

 אחר

2002     18076           

2003     33967           

2004     37466           

סוג 
 :הכנסה

 אגרות כפל היטלי אגרות

 מידע אגרה השבחה בניה  
     שנה

 קנסות

  

 ריבית

  

% 
מהיטלי 

השבחה 
שנשאר 
 בוועדה

+ אחר
השתתפות 

 (*)בתקציב

2002 - - 494518 - 168- 71360 - 1533444 

2003 - - 417451 - 461 66024 - 1526130 

2004 - - 688596   114 50476 - 1552815 

סוג 
 :הכנסה

 אגרות כפל היטלי רותאג

 השבחה בניה  

 קנסות

 אגרה

 (*)ריבית 

+ מידע
 זכויות

% 
מהיטלי 

השבחה 
שנשאר 
 בוועדה

 אחר

             שנה
2002 2609074 8385832 1441600 37993 553478 103267 10   

2003 2747499 12153656 1668776 7572 5216266 104434 10   

2004             10   

סוג 
 :הכנסה

 אגרות כפל היטלי אגרות

 השבחה בניה  

 קנסות

 אגרה

 ריבית

 מידע

% 
מהיטלי 

השבחה 
שנשאר 
 בוועדה

 אחר
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 )6פרק ) (ח"באלש (2005תקציב התכנון של הוועדה לשנת 
  

 )ח"באלש: (להלן הנתונים שהצטברו , בשל מיעוט דיווחים
• 2347   

• 70   

• 770  

• 1,325  

• 1708  

• 100  

• 1130  

• 1,450  

• 500   

  עבור תכנון ₪ 1,700,000 בוצע 2003בתקציב . אין תקצוב מראש •
  
  
  
  

  ?   גודלה ומהוהאם קיימת קרן לתכנון 
  :לתכנון אין קרן הועדות מ60% -יש לציין שבכ, ח"הנתונים מובאים באלפי ש

 )הקרן השמורה(מתוך הפיקדון , כן •
• 200 
 בשלבי ביצוע •
• 150  

• 350 
• 3175  
• 100 
• 1000  

• 3400  
• 950  
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  6' נספח מס

   ל" הצעה לחוזר מנכ� לתכנו ולבניהועדותיועצי� חיצוניי� ב
  

אישור תקציבי של התקשרות ע� יועצי� :  בעניי�10סעי� , 7/04' ל מס"בהמש	 לחוזר מנכ
  .בהרות והנחיות בנוגע להתקשרויות להל� ה�חיצוניי�

  
לא עובדי , ההנחיות המפורטות בפרק זה יחולו על כל סוגי ההתקשרויות ע� יועצי� חיצוניי�

אשר ההתקשרות עימ� תיעשה באמצעות חוזה קבלני אשר יכלול לפחות את הפרטי� , הועדה
  :להל�

  
  ההסכ�

תנאי , ט"שכ,  השירות המבוקשמהות: ג� את, בי� היתר, בהסכ� הקבלני ע� היוע� יש לפרט .1
תשומות , יעדי ומטרות ההתקשרות, )מועד תחילה ומועד סיו�(תקופת ההתקשרות , תשלו�

י היוע� ובי� א� " בי� א� ע� דרכי בדיקת עבודה היוע� ודרכי סיומה של ההתקשרות, ותפוקות
 .י הועדה"ע

  

ת� את השירותי� נשוא היכולות והאמצעי� לי, הכישורי�,  היוע� כי יש לו את הידעהצהרת .2
 .הסכ� ההתקשרות

  

וכי הוא יעמיד לרשות הועדה , הצהרת היוע� כי ידוע לו טיב ואופי השירותי� הנדרשי� ממנו .3
א וכל הנדרש על מנת לית� לועדה את "כ, המיומנות, הכישורי�, היכולת, מכלול הידע

 .השירותי� על הצד הטוב ביותר ולשביעות רצונה המלאה של הועדה
  

ת היוע� כי במידה ועבודתו דורשת העסקת עובדי� נוספי� הרי ה� יהיו עובדיו ועלות הצהר .4
 .העסקת� לא תהא על הועדה

  

הצהרת היוע� כי ידוע לו שמת� השירותי� והתמורה שתשול� לו יהיו במסגרת של קבל�  .5
בע כמו כ� סעי� שבו ייק.   מעביד�עצמאי ולפיכ	 אי� ולא יהיו בי� הועדה ליוע� יחסי עובד
 .מעביד� גובה שכרו במידה והיוע� יטע� לקיומי� של יחסי עובד

  

ההוצאות והתשלומי� הכרוכי� במת� השירותי� לועדה , היוע� מתחייב לשאת בכל המיסי� .6
פ "ביטוח לאומי וכ� כל תשלו� אחר המוטל ע, לרבות תשלומי מס ההכנסה, פ החוזה"שע

 .לגביו ולגבי עובדיו, הדיו�
  

 .מפורש בו ייקבע כי תוצרי עבודת היוע� הינ� רכושה הבלעדי של הועדהההסכ� יכלול סעי�  .7
  

 .1977ז "התשל,  בהתא� לחוק העונשי��כ� יכלול ההסכ� סעי� מפורש בדבר שמירת הסודיות .8
  

אופ� , יש לקבוע בהסכ� הוראות ברורות ומוגדרות למי יהיה כפו� ולמי יהיה עליו לדווח .9
 .להגדיר במפורט את תפקידיו בועדהכמו כ� יש .  הדיווח ומועד הדיווח

  

  

  התקופה ושכר הטרחה
  

וגובה שכר הטרחה לאותה תקופה ,  חודשי�12 ע� היוע� יהא לתקופה שלא תעלה על חוזה .10
�100,000לא יעלה על  . 

פ חוזה זה "להארי	 את תקופת ההתקשרות ע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הועדה תהא רשאית .11
כ	 שכלל תקופת העסקתו , שי� נוספי� בהודעה בכתב ליוע� חוד12לעוד שתי תקופות של עד 

 . שני�3של היוע� בס	 הכול לא תעלה על 
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פ "להפסיק את ההתקשרות ע, לפי שיקול דעתו הבלעדי, על א� האמור לעיל רשאי כל צד .12

 . יו� מראש30החוזה בהודעה בכתב של 
  

מת� השירותי� בנושאי�  יפעל היוע� לסיי� את �נתנה הודעה הודעה על הפסקת ההתקשרות .13
והיוע� יהא זכאי , ל"ולו בתו	 התקופה האמורה וחוזה זה יסתיי� בתוח� התקופה הנ�שבטי

 .לשכר טרחה בגי� החלק היחסי של השירותי� שבוצעו על ידו עד לתו� תקופת ההודעה
  
  

  שמירת סודיות וניגודי ענייני�, זכויות

,  של הועדה ולא יעביר הוראות לעובדי�יש לדאוג ככל האפשר שהיוע� לא ישתלב בהיררכיה .14
 .ר הועדה"לא יהא מעורב בפעולות ביצוע של הועדה אלא באמצעות יו

 
חל על , כלל היסוד שאסור ליוע� להימצא במצב בו קיימת אפשרות ממשית של ניגוד ענייני� .15

בעת ההתקשרות יצהיר היוע� הא� קיי� חשש למצב של .  יוע� כמו על כל עובד של הועדה
לפיכ	 יש לתאר במדויק את תפקידו המיועד של היוע� ובמקביל את עיסוקיו .  גוד ענייני�ני

, יש לבדוק את פעילותו העסקית והמקצועית של היוע� המיועד.  האחרי� והעניי� האישי שלו
 .השתתפותו בגופי� דומי�, קשיו העסקיי� ע� גורמי� שוני�

  

וע� המיועד שאינ� תמורת תשלו� או בעת הבדיקה האמורה יש להתחשב בעיסוקו של הי .16
הניגוד יכול שייצור לא .  וכ� בכהונתו בגופי� ללא מטרות רווח, תמורת טובת הנאה אחרות

 אלא משו� שמתחרהו בעל עניי� או שמדובר בנושא כללי �משו� שליוע� עצמו יש עניי� בנושא
 .שהוא בעל השלכות מיוחדות על נושאי� שליוע� יש עניי� בה�

  

17.  �יתחייב לשמור בסוד את כל המידע והחומר שיגיע אליו בעת מת� השירותי� לועדה ולא היוע
כ� מתחייב היוע� .  כלשהו כל מידע או חומר בקשר ע� הועדה ותוכניותיה' לגלות לצד ג

 .לגרו� לכ	 כי כל אד� שיועסק על ידו ימלא ג� הוא אחר האמור לעיל
  

ר חשש כלשהו לניגוד אינטרסי� בי� היה ובתקופת תוק� ההתקשרות של החוזה יתעור .18
 מתחייב היוע� להביא את � עיסוקיו האחרי� של היוע� לבי� השירותי� הניתני� לועדה

 .ר מיידית"הנושא בפני היו
  

היוע� מתחייב שלא לפעול ולא לסייע לצד שלישי כלשהו בענייני� שיש בה� משו� ניגוד  .19
 .אינטרסי� לענייני הועדה

  
  

  נינוהל העסקת יוע� חיצו

 .הועדה תקי� ועדת התקשרויות לצור	 בחינה ואישור התקשרויות ע� יועצי� חיצוניי� .20
 

 :ואשר תורכב, את ועדת ההתקשרויות יש לבחור במליאת הועדה .21
  ר הועדה"יו 21.1

 מזכיר הועדה/ מהנדס הועדה  21.2
 )כולל נציג ציבור( חברי ועדה 3 21.3

  

פורט סוג השירות הנדרש וסוג בו י, "תיק מכרז"מזכיר הועדה להכי� /ר הועדה ומהנדס"על יו .22
 .היוע� הדרוש למת� השירות

 
בקשה להצעות מחיר .  ועדת ההתקשרות תפרס� פניה פומבית או בקשה לקבלת הצעת מחיר .23

 . קבלני� לפחות3 � 5 � עובר השירות הנדרש יש לפנות באופ� מסודר ל
 

את תפרט , תמלי� על ההצעה הזוכה, ועדת ההתקשרות תבח� את ההצעות שתתקבלנה .24
 .ותציג� למליאת הועדה, הנימוקי� להחלטתה ולבחירתה בפרוטוקול מפורט בכתב
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תקבל את ההמלצה או תדחה אותה או תיבחר , מליאת העדה תדו� בממצאי� שהועברו אליה .25
יצויי� כי .  להחלטתה ולבחירתה) בכתב(הצעה אחרת הנראית לה ותפרט את הנימוקי� 

 .החלטת המליאה כפופה לתקציב מאושר
  

בשנה תועבר לאישור  � 100,000כל התקשרות להעסקת יוע� חיצוני העולה בהיקפה על  .26
 .המחוז

  

 .סמכות הממונה על המחוז לתת אישור להחלטת הועדה להעסיק יוע� חיצוני .27
  

או ההלי	 לא /א� יתברר כי הופרו הוראות אלו ו.   י הממונה על המחוז"ההחלטה תיבח� ע .28
 .יבטל את האישור, או סביר/התבצע באופ� תקי� ו

  
  
  
  
  
  

 .ק"ממונה על גופי� נלווי� ברשומ, רווית קלפנר:  רשמה
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  7' נספח מס

 י צוות של מחוז הצפון במשרד הפנים"מסמך זה הוכן ע
 .י הועדה"ואומץ ע, המסמך הוצג ונידון בועדת ההיגוי של הפרויקט

  
 

 

  מערכת מחשוב בוועדה
  

  מבוא. 1
 שליטה חשוב ביותר בידי הנהלת הוועדה כל הקשור מערכת המחשוב בוועדה מהווה אמצעי
המערכת אמורה לכסות את כל תחומי הפעילות . לשליטה במרחב תכנונה של הוועדה

בוועדה מחד ולהבטיח העברת מידע כזה או אחר לגורמי חו� שוני� אשר עימ� קשורה 
  .מאיד�, הוועדה

  

  

  מטרות של המערכת. 2
 להשיג� בוועדה באמצעות המערכת וזאת בהיותה להל� רשימת מטרות של המערכת שנית�
והאמור לייש� את כל המוטל עליו מבחינת חוק , כארגו� עצמאי הפועל כמש� סגור מחד

  .התכנו� והבניה מאיד�
  
י קבלת מידע בכל " אמור להבטיח יכולת ניהולית של כל המערכות ע– מער� כלל ארגוני �

  .יעיל ובהתא� למתוכנ�תחו�  ולתזמ� אות� כדי ליצור מצב ביצועי 
  
 אמור לספק מידע עדכני או� ליי� לכל גור� על תהלי� התכנו� – מער� תכנו� של הוועדה �

  .המתנהל בוועדה
  
 אמור לספק מידע עדכני או� ליי� לכל גור� על תהלי� הרישוי – מער� רישוי של הוועדה �

  .המתנהל בוועדה
  
כני או� ליי� לכל גור� על תהלי� הפיקוח  אמור לספק מידע עד– מער� פיקוח של הוועדה �

  .בוועדה ומהווה לא פע� בסיס לפעולות התכנו� היזומות של הוועדה
  
,  אמור לספק מידע עדכני או� ליי� להנהלת הוועדה– מער� לניהול כספי� של הוועדה �

לרשויות שחברות בוועדה ולמשרד הפני� אליו כפופה הוועדה הכל כדי להבטיח ניהול 
  . השות� ולהבטיח ביצוע מטרות של שאר המערכתתקציבה
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  מבנה של המערכת. 3
  : בהתא� לכ� נית� לבנות היררכיה מערכתית של תחומי עיסוקה של הוועדה

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  תחומי עיסוקה של המערכת. 4
 :להל� רשימת תחומי� בה� אמורה לעסוק מערכת מחשוב בוועדה

 לל ארגונית מערכת כ. א.4
  מערכת לניהול תכנו�. ב.4
  מערכת לניהול רישוי בניה. ג.4
  מערכת לניהול פיקוח. ד.4
  מערכת לניהול כספי�. ה.4
  

חמש המערכות הללו אמורות ליצור לארגו� מצב עצמאי לחלוטי� ללא תלות בגור� חיצוני 
ה� מבחינת כל שהוא א� מטילות מספר דרישות חשובות מאוד ה� מבחינת הארגו� עצמו ו

התייחסות לנושאי� הללו תינת� בהמש� בהתא� להתקדמות בתהלי� הגדרת . גורמי חו�
 .המערכת

  
  

 הגדרת המערכת. 5
הנדרשות לצור� השגת " חומרה ותוכנה"מכא� נית� לעבור לשלב של הגדרת מערכות במוב� 

 .מטרות אשר פורטו לעיל
  

או מערכת הפעלה " אקס פיחלונות "כל תחנות העבודה מבוססות על מערכת הפעלה 
 .מתקדמת יותר של חברת מיקרוסופט

  
 מערכת כלל ארגונית. א.5

מערכות של הוועדה ולאפשר להנהלת הוועדה �מטרתה לספק אפשרות ניהול של ארבע  תת
 .מערכות מאיד�� לנהלה באופ� תקי� ויעיל בזמ� אמת מחד ולסנכר� את תת

 

  מערכת לניהול כללי

 

מערכת לניהול 
 כספי�

 

  מערכת רישוי
 

  פיקוח מערכת
 

  מערכת תכנו�
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ס כחבילת תוכנות לניהול המשרד לצרכי� משרדיי� נית� להשתמש בתוכנת אופי

 – מעבד תמלילי� –וורד ', משימות וכדו, ניהול יומני�,  תכנת דואר אלקטרוני–אאוטלוק(
גרסת פרופשיונל מיועדת רק למנהלי מחלקות .  גרסת סטנדרט–חבילה מינימאלית 

 ).   ולהנהלת הוועדה
  
 מערכת לניהול תכנו�. ב.5

 ומעקב על התקדמות� בהתא� לקבוע בחוק התכנו�  אפשרות ניהול תהליכי תכנו�–מטרה 
 . והבניה

  
א� דרושי� מספר פיתוחי� " קומפלוט"של חברת " ע"מעקב תב"מומל� להשתמש במערכת 

: כגו�, נוספי� אשר אמורי� לספק דרישות מנהליות נוספות לצור� השגת המטרה במלואה
.  בהתא� לקבוע בחוקמת� התראה בדואר אלקטרוני על תו� תקופת זמ� בשלב כל שהוא

) מהנדס הוועדה ובודק תכניות, ר הוועדה"יו(הדבר יאפשר לבעל תפקיד שהנושא באחריותו 
 .לקבל בזמ� אמת אות על סיו� שלב כזה או אחר בהתקדמות התוכנית

  .קיימת אפשרות פיתוח תכנה יותר מתקדמת א� הדבר כרו� בהוצאות ניכרות, כמו כ�
  
  
  בניהמערכת לניהול רישוי . ג.5

 ניהול תהליכי רישוי ומעקב על התקדמות הרישוי בהתא� לדרישות של חוק –מטרה 
 .התכנו� והבניה

  
א� דרושי� " קומפלוט"של חברת " רישוי ופיקוח"ו" ע"מעקב תב"מומל� להשתמש במערכת 

מספר פיתוחי� נוספי� אשר אמורי� לספק דרישות מנהליות נוספות לצור� השגת המטרה 
 מת� התראה בדואר אלקטרוני ע� תו� תקופת זמ� בשלב כל שהוא בהתא� :כגו�, במלואה

מהנדס הוועדה , ר הוועדה"יו(הדבר יאפשר לבעל תפקיד שהנושא באחריותו . לקבוע בחוק
 .לקבל בזמ� אמת אות על סיו� שלב כזה או אחר בהתקדמות התכנית) ובודק תכניות

  .� הדבר כרו� בהוצאות נכרותקיימת אפשרות פיתוח תכנה יותר מתקדמת א, כמו כ�
  
  
 מערכת פיקוח על הבניה. ד.5

ומעקב על תיקי תביעות משפטיות אשר ,  ניהול תיקי פיקוח על עבירות בניה–מטרה 
מעקב לאחר ביצוע הבניה לפי שלבי� . י הוועדה בהתא� לתיקי פיקוח"מוגשות ומנוהלות ע

 די� ותיעוד של כל האירועי� מעקב לאחר תיקי פיקוח ויישומ� של פסקי, הקבועי� בחוק
 .במאגר נתוני� של המערכת

  
א� דרושי� " קומפלוט"של חברת " רישוי ופיקוח"ו" ע"מעקב תב"מומל� להשתמש במערכת 

מספר פיתוחי� נוספי� אשר אמורי� לספק דרישות מנהליות נוספות לצור� השגת המטרה 
מ� בשלב כל שהוא בהתא� מת� התראה בדואר אלקטרוני ע� תו� תקופת ז: כגו�, במלואה

מהנדס הוועדה , ר הוועדה"יו(הדבר יאפשר לבעל תפקיד שהנושא באחריותו . לקבוע בחוק
לקבל בזמ� אמת אות על סיו� שלב כזה או אחר של התהלי� בהתא� לנוהלי ) ומפקח בניה

 .עבודה בוועדה
  .יכרותקיימת אפשרות פיתוח תוכנה יותר מתקדמת א� הדבר כרו� בהוצאות נ, כמו כ�

  
  
 מערכת לניהול כספי�. ה.5

 ניהול תקציב הוועדה כולל כל ההכנסות והוצאות בוועדה בהתא� לזרימת כספי� –מטרה 
 .וביצוע תקציב

  
גרסת " אופיס"כלול בחבילת תכנת " (אקסס"נית� להשיג את המטרה באמצעות תוכנת 

תאו� בי� מערכת דרוש ". חשבשבת"או לחילופי� ) מיועדת להנהלת הוועדה" פרופשינל"
ותוכנה לניהול תקציב " קומפלוט"של חברת " ומערכת רישוי ופיקוח" היטלי השבחה"

� .באמצעות  פיתוח נוס
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  חוות שרתי�. 6
  

  רשת אינטרנט

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  שרתי� של הועדה המרחביתהמערכת 

  
 תושבי� וכתוצאה 100,000חוות השרתי� המוצגת מיועדת לוועדה שבמרחב תכנונה מעל 

)  תושבי�30,000עד (לוועדה קטנה . מכ� נדרשת אפשרות אכסו� כמות מידע גדולה מאוד
הבטחת "מוצע מבנה שרתי� אשר אינו כולל את שרת הגיבויי� מסיבות המפורטות בפרק 

  :ואמור להיות מורכב משני שרתי�, "מידע
  

 מתקדמת יותר של חברת  או גרסהSBS 2000מערכת  (Small Business Serverשרת 

Microsoft ( ושרתExchange)  של חברתMicrosoft (נית� לבחו� . דואר אלקטרוני
  .אופציית איחוד של שני השרתי� הללו באחד כדי לחסו� בהוצאות

  

 לפחות ע� שני דיסקי� קשיחי� Gigabyte 1 ע� זיכרו� פנימי 4פנטיו� : דרישות לחומרה

  .Mirror ע� Raid מחוברי� ב Gigabyte 140של 
  

מערכת יציבה ע� עלות . Linuxמבוסס על מערכת הפעלה  �)Firewall" (חומת אש"שרת 
  .נמוכה ביותר

  
יתרו� של מערכת הפעלה המצוינת לעיל בכ� כי אי� דרישות מיוחדות : דרישות חומרה

  . יספק את הצרכי� במלוא�486לחומרה וא� מחשב 
  

  .שרת יעודי קרקע
  

 או Microsoft של חברת SQLמור להיות מותק� בסיס נתוני� על גבי מערכת רשת א
) במוב� של התוכנות שבשימוש(בסיס מתקד� יותר א� יש לקחת בחשבו� שינויי� מבני� 

  .אשר יידרשו
  

  

  FIREWALLשרת  
  

  
  שרת גיבויי�

  )אופציה(

 SMALL שרת
BUSINESS 
SERVER 

 MSQLשרת 
   קרקעיעודי

שרת לאחסו� 
נתוני� משרדיי� 

 'טפסי� וכו

  EXCHANGE  שרת
  דואר אלקטרוני
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 "יעודי קרקע"מערכת . 7
זוהי ליבה של . המערכת מהווה כלי עבודה החשוב ביותר לכל תחומי עיסוקה של הוועדה

אגר נתוני� החשוב ביותר מבחינת הוועדה א� הקמתו כרוכה בהוצאות  ומ.G.I.Sמערכת 

 מחוזית כדי לחסו� .G.I.Sניכרות מאוד לכ� מומל� להקימו באופ� מרוכז באמצעות יחידה 
בעלויות כספיות וליצור מצב אחיד לכל הוועדות ו יחד ע� זאת יתאפשר יצירת ממשק 

 תינת� אפשרות לבצע קישורי� למערכות י כ� בעתיד"מערכתי אחיד לכל הוועדות במחוז וע
  .דומות לכל משרדי ממשלה רלבנטיי� במדינת ישראל

  .קיי� כיו�" יעודי קרקע"להל� מבנה מערכת 

                     

  מבנה מערכת יעודי הקרקע

  

  

  

 
 
 
 
  

  DWGקבצי   .)נומרי.אלפא(מילולי 

ACCESS מנוע :  
AUTOCAD 

  
  

על בסיס " יעודי קרקע"מומל� להקי� מאגר הנתוני� , לאור הניסיו� אשר נצבר בתחו�

  ).Accessתוכנת ( ולא כפי שקיי� כיו� Microsoft של חברת MSQLנתוני� 
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  S.I.G.מערכת . 8
  :תרשי� הבאהליבה של המערכת הוא מאגר הנתוני� שמבנהו לפי 

  

קובץ מבנים

קובץ כתובות

קובץ בקשות בניה

קובץ חלקות

.......ועוד

S.Q.L

שכבת מבנים

שכבת כתובות

שכבת חלקות

 גובהקוישכבת 

......ועוד

SHP FILESמפות ממוחשבות 
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  ":מבוא העמקי�" מתקדמת אשר הוקמה בוועדה .G.I.Sלהל� דוגמת מערכת 

  

  

  הגדרת המערכת. א.8
 :וגרפיתעיבוד ותצוגה של מידע בזיקה גיא,מערכת ממוחשבת לניתוח
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 מבנה ה. ב.8 S.I.G   
  .המערכת בנויה משכבות מיפוי נושאיות הקשורות למאגר מידע אלפא נומרי

  

 מעוגנות) 'וכושכבת דרכי� , שכבת מבני�: לדוגמא(שכבות המיפוי בנויות לפי נושאי� 
  . במדויק זו על זו " להניח�"קואורדינטות אחידה כ� שנית�  לרשת

  

. בשיטה וקטורית המאפשרת אבחו� לוגי של כל פריט  טי� הבנויי�מפרי כל שכבה מורכבת

   .יכל רכיבי המיפו מדויק של מבנה זה מאפשר זיהוי מרחבי
 

 לכל פרט. המידע האלפא נומרי מכיל נתוני� אודות הפריטי� המצויי� בשכבות המיפוי
�  . הכולל מידע גיאוגרפי ונתוני� שוני� נוספי�) טבלאי(נתוני�  אוס

  

 מקומו וצורתו של הפריט בשכבת המיפוי  מגדירי� את  הנתוני� הגיאוגרפיי��ב השילו
מקיימי� הפריטי� קשר וזיקה ה�  בכ� .נוספות והנתוני� הנוספי� מגדירי� תכונות שונות

  .לסביבה הגרפית וה� לסביבה האלפאנומרית
  

  

  

 אפשרויות השימוש. ג.8
  

 נית� לשאול" ?ביאליק ' מרח'  מ100כמה תושבי� נמצאי� בטווח "את השאלה דלעיל 
י תיחו� האזור המבוקש על " ע�בצורה גרפית  :בצורות הבאות .G.I.S מערכת באמצעות

את  .י הקלדת קואורדינטות הקצה של האזור המבוקש" ע�בצורה אלפאנומרית . המפה במס�
 מפת האזור עליה התיחו� � בצורה גרפית : התשובה לשאלה נית� לקבל בצורות הבאות

ח של " טבלא או דו�צורה אלפאנומרית י� ובמבוקש וכתובית בה יופיע מספר התושבה

   . ח" מפה בשילוב דו�גרפית ואלפאנומרית . כמות התושבי�
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  מבנה אתר האינטרנט. ד.8
  

  

 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  רישוי ופיקוח
+  

 ע" מעקב תב

  �G.I.Sנתוני ה
) SHP FILES(  

  ESRIשל חברת   

  +טפסי� 
  + מפות סרוקות 

  נהלי� ועוד

 SQL,:מנוע
ּMAGIC 

  I.M.S: מנוע

  systematicsשל 

   ו  ASP: מנוע
  

HTML 
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 תוכנות נלוות. 9
 NORTONל חברת חובה להתקי� בכל מערכת השרתי� תוכנת אנטיוירוס לרשת ש

יש לברר ע� המומחי� על התוכנה (המוצלחת ביותר או כל תוכנת אנטיוירוס אחרת 
  ).גירסת לוקל(כ יש להתקי� תוכנת אנטיוירוס בכל תחנת עבודה "כ). המוצלחת ביותר

  
או גרסה מתקדמת יותר יחד ע� בסיס " 2003אוטוקד "לעבודה ע� יעודי קרקע דרושה תכנת 

  .Microsoftת  של חברSQLנתוני� 
  
  
  

  תחנות עבודה. 10
  . הגדרת הצרכי� בתחנות עבודה שונות בוועדה–מטרה 

  
  :נית� להבדיל בחמישה סוגי תחנות עבודה בוועדה

   תחנת עבודה של הנהלה�
  )מחלקת רישוי( תחנת עבודה של בודק תכניות �
   תחנת עבודה של מפקח בניה�
   תחנת עבודה במזכירות�
  מסמכי� תחנת עבודה בארכיב �
  

א� קיי� שוני בתוכנות הנדרשות ) מחשב(אי� שוני בי� תחנות עבודה בוועדה מבחינת חומרה 
  .לעבודה שוטפת של בעלי תפקידי� שוני�

  
  
  

  חומרה. א.10
 דפי� לדקה �18 בכל מחלקה יש להתקי� מדפסת לייזר ע� מהירות הדפסה שלא פחות מ

  .בהתחשב לעלויות הדפסה נמוכות
  

 דפי� �30תקי� מדפסת לייזר ע� מהירות הדפסה נכו� להיו� לא פחות מבמזכירות יש לה
  .לדקה נוכח כמות ההדפסות הגבוהה

  

 ופלוטר בהתא� לצור� ביצוע צילומי� וסריקת בקשות 0Aבארכיו� יש להתקי� סורק פורמט 
  .להיתר במידה ולוועדה קיימת אפשרות כלכלית להשקיע בנושא

ות ביצוע צילומי� אמחד ולחסו� בהוצ" � ממוחשבארכיו"הדבר מאפשר לוועדה ליצור 
 �  ). שני�4נושא אשר ההוצאות והעלויות שלו יוחזרו לקופת הוועדה בתו� (בשוט

  

 או מערכת מתקדמת יותר של חברת Windows XP –מערכת הפעלה בתחנת עבודה 

Microsoft.  
  
  

  הנהלה. ב.10
 או מתקדמת Office XP Professionalבכל תחנת עבודה נדרשת התקנת חבילת תוכנות 

  . כפי שעולה מצרכי עבודה של בעלי תפקידי� בכירי� בוועדהMicrosoftיותר של חברת 
של " ע"מעקב תב"ו" רישוי ופיקוח"כמו כ� בכל אחת מתחנות עבודה יש להתקי� תכנה 

 GISתוכנה לבקרה תקציבית ומת� גישה למאגר נתוני� של יחידת , "קומפלוט"חברת 
תכניות מתאר מחוזיות , תכניות מפורטות, � קבלת מידע על יעודי קרקעמחוזית לצור

  .וארציות
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  )מחלקת רישוי(בודק תכניות . ג.10
 תספק את כל הצרכי� לעבודה משרדית של בעל Office XP Standardחבילת תוכנות 

נדרש מת� , כמו כ�, "קומפלוט"של חברת " רישוי ופיקוח"תפקיד במחלקה יחד ע� תוכנה 

  . מחוזיתGISבאמצעות אינטרנט ליחידת " יעודי קרקע"שה למאגר נתוני� גי
  
  

  מפקח בניה. ד.10
אמורה לספק את כל הצרכי� לעבודה משרדית של  Office XP Standardחבילת תכנות 

, "קומפלוט"של חברת " ע"מעקב תב"ו" רישוי ופיקוח"בעל תפקיד במחלקה יחד ע� תוכנת 

 GISבאמצעות אינטרנט ליחידת " יעודי קרקע"גר נתוני� נדרש מת� גישה למא, כמו כ�
  .מחוזית
�לצורכי )  �300 � כ–בהתחשב לעלויות נמוכות מאוד (יש להתקי� סורק שולחני , בנוס

  .ראייתי לצור� מילוי תפקיד/סריקת חומר משפטי
  
  
  

  מזכירות. ה.10
 משרדית  בהחלט תספק את כל הצרכי� לעבודהOffice XP Standardחבילת תוכנות 

של חברת " ע"מעקב תב"ו" רישוי ופיקוח"של בעל תפקיד במחלקה יחד ע� תוכנה 
  ".קומפלוט"
  
  
  

  פקיד ארכיו�. ו.10
 בהחלט תספק את כל הצרכי� לעבודה משרדית Office XP Standardחבילת תוכנות 
של חברת " מעקב לאחר תנועת התיקי�"ו" ע"מעקב תב", "רישוי ופיקוח"יחד ע� תכנה 

  ".מפלוטקו"
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  הבטחת מידע. 11
הבטת מידע הינו נושא חשוב ביותר לחיי הארגו� מבחינת תפקודו במקרי� של תקלות קשות 

נזק חבלני או כל , מלחמה, רעידת אדמה: או קריסת מערכות ובמצבי� בלתי נשלטי� כגו�
  .מקרה אחר אשר מביא את הארגו� למצב אובד� מידע וכתוצאה מכ� להשבתת הארגו�

  
 שחזור המערכת הממוחשבת בזמ� קצר ביותר כדי להחזיר את היכולת התפקודית –רה המט

  .של הארגו�
  

  : קביעת שיטת גיבויי� באמצעות או

שלוש (שרת גיבויי� אשר מכי� גיבוי� באופ� שוט� של כל שרת ושרת על גבי קלטות  -
אחסו� במקו� (וקביעת נהלי עבודה ע� גיבויי� ) שבועי וחודשי, יומי: דורות של גיבוי�
הקפדה על שמירת דור קוד� של גיבויי� ובדיקות תקופתיות של , שמור ומאובטח

  ;)הגיבויי�
  

התקנת טייפ גיבוי בכל שרת ושרת ובכ� להביא לקיצור בזמ� ביצוע גיבוי� של החומר  -
הקפדה על שלושה דורות של , כמו בעבודה ע� שרת גיבוי�, כמוב�). שיטה מקבילית(

 .'� וכדוייגיבו
  

יה יעדיפה מבחינה כלכלית חלופה שנ, במקרה של מערכת אשר מורכבת עד חמישה שרתי�
  .י�יאשר מקצרת בזמ� ביצוע הגיבו

  
  .יש לתת לנושא התייחסות מיוחדת, מפאת חשיבותו, בכל מקרה
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