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  ג65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2015-ההתשע"  שנת פרסום:

 האיכות להבטחת הממשלה פעולות

   הבנייה בענף והבטיחות

  

  

  תקציר

  רקע כללי

איכות  הבטחת של התחום באסדרתהממשלה ומשרדיה  עסקוהאחרון  בעשור
 החקירה ועדת המלצות ליישום הנוגע בכל בעיקר, הבנייה ובטיחות הבנייה

), זילר ועדת -  להלן( ציבור המשמשים ומקומות מבנים בטיחות לעניין הממלכתית
הגישה ועדת זילר  2003". בדצמבר ורסאי אסוןבעקבות " 2001שהוקמה בשנת 

לממשלה ופרסמה ברבים דוח סופי, העוסק במכלול הנושאים הנוגעים להבטחת 
 הבנייה לענף בנוגע חמורים ליקויים צוינו בדוחבטיחות של מבנים. וה האיכות

קבעה כי דרוש שינוי  זילר. ועדת כיםמתמש יםמערכתי מכשלים ים, הנובעבארץ
 המערך את כלומרמבני ותפיסתי כולל, על מנת להחליף את "המעגל השוטה", 

 במערך", כלומר החכם"מעגל ב, הבנייה בענף ובטיחות איכות להבטחת הקיים
  הרצוי.בטיחות האיכות והלהבטחת 

בדוח הוועדה מפורטת שורה ארוכה של המלצות ליצירת המעגל החכם. ההמלצות 
כוללות הכנת קוד בנייה אחוד, מקיף, ממוין ומסווג לפי נושאים, שיחליף את 

קוד הבנייה); הקמת מרכזי בדיקה  - החקיקה הקיימת בתחום הבנייה (להלן 
מכוני  - ה שלהם (להלן מקצועיים פרטיים לפיקוח על תכנון המבנים ועל הבניי

בקרה); והסדרת נושא הכשירויות של בעלי המקצוע בענף הבנייה, קרי הסדרת 
חובתם של בעלי המקצוע המשתתפים בתכנון המבנה ובבנייתו לעמוד בדרישות 

 -כשירות, ובהן השכלה מתאימה, ניסיון מעשי ובקיאות בקוד הבנייה (להלן 
  כשירויות בענף הבנייה).

  

  הביקורתפעולות 

 ונוכח, 2004 משנת כבר נמשכים זילרהיישום של מסקנות ועדת  שהליכי מכיוון
 משרד בדק, הבנייה באתרי ביצועיים-תכנוניים כשלים של התרחשותם המשך
בידי  זילר ועדתהמלצות  יישוםאת  2014 אוקטובר- מרץ בחודשים המדינה מבקר

 המלצותיישום  את קרובעימשרדי הממשלה ומוסדות המדינה הנוגעים בדבר, 
 ועל מבנים תכנון על בקרה ביצוע  )ב(  הבנייה;  קוד הכנת ) א(  הליבה של הדוח: 

 הביקורתבענף הבנייה.  המקצועבעלי של כשירויות נושא ההסדרת  ) ג(  ; בנייתם
  .האמור היישום תהליך להתמשכות שגרמו חסמים לזהות כדי נעשתה
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משרד הבינוי) - והשיכון (להלן הבינוי  במשרדנעשתה  הביקורת
1

 הכלכלה במשרד, 
התכנון).  מינהל - התכנון במשרד הפנים (להלן  במינהל וכן הממשלה ראש במשרדו

התקציבים),  אגף - האוצר (להלן  במשרדבאגף התקציבים  נעשו השלמה בדיקות
ירושלים, אשדוד וחדרה, במשטרת  בעיריותבמשרד המשפטים, במשרד הביטחון, 

 מכון - , במכון התקנים הישראלי (להלן לסטטיסטיקה המרכזיתישראל, בלשכה 
  .לישראל טכנולוגי מכון -  בטכניוןהבנייה  לחקר הלאומיהתקנים) ובמכון 

ביצוע המלצות ועדת זילר: שם גופים שהוקמו ל 31כמו כן נבדקה עבודתם של 
 מכוח ת משנה וצוותי עבודה. הגופים האמורים הוקמומינהלות, ועדות היגוי, ועדו

  .בדבר הנוגעים המשרדים הנהלות של החלטות ומכוח הממשלה החלטות

  

  הליקויים העיקריים

 

  זילר ועדתהמלצות הליבה של  יישום-אי

מפרסום  מעשור יותרשעבר  אףכי  עולה המדינה מבקר במשרד שהצטבר מהמידע
 2006מדצמבר  964החליטה בהחלטותיה מס'  ואף שהממשלה, זילרדוח ועדת 

) על יישום 1169החלטה  -(להלן  2007מפברואר  1169) ומס' 964החלטה  - (להלן 
הוחלף  פרויקט המעגל החכם או הפרויקט), לא - המלצות הליבה של הוועדה (להלן 

 מכוני הוקמו לא הבנייה, קוד הוכן לא זה ובכלל, החכםהשוטה במעגל  המעגל
הדוח  ליבת כאמור שהםנושאים  - בענף הבנייה  הכשירויותנושא  הוסדר ולא בקרה

 ) בנוגע2014במועד סיום הביקורת (אוקטובר  הדבריםמצב  ,. על כןזילרשל ועדת 
 ועל הציבור את המשמשים ומקומות מבניםעל תכנון  טכנית- ההנדסית לבקרה

אסון  אירעשבו  המועד, 2001 במאיהדברים  מצבמ רבה במידהשונה  נואי, הקמתם
   .ורסאי

__________________ 

  שונה שמו ל"משרד הבינוי". 2014בתקופת הביקורת נקרא המשרד "משרד הבינוי והשיכון". בנובמבר    1
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  זילרבקרה על יישום המלצות ועדת  היעדר

ר ד ע י ם ה ר ו י ג ל ו ה י : נ ל ל כ ת היגוי הועדת של  לא בוצעה ההמלצה מ
 - (להלן  2004ליישום המלצות ועדת זילר, שמינתה הממשלה בפברואר מצומצמת ה

את  שתרכז ובנייה לתכנון רשותלהקים , או ועדת ההיגוי) הממשלתית ההיגויועדת 
, שהורתה בין היתר 1169שהחלטה  עוד הועלה בפרויקט המעגל החכם.הטיפול 
לשם יישום המטלות ראש הממשלה  משרד"ל מנכ בראשות היגוי צוותלהקים 

צוות  בוצעה כראוי;לא ליישום),  צוות ההיגוי - הכרוכות בביצוע הפרויקט (להלן 
 בעל הפרויקט נותר כך .2007 בשנתאך פעל תקופה קצרה ביותר  ,קםהוכזה אמנם 

 על להגן הבנייה כדי בענף והבטיחות האיכות הבטחת שתכליתו, לאומית חשיבות
 כלפי אחראי ויהיה אותו שינהל לכול וידוע ברור, מרכזי גורם ללא, הציבור חיי

 אחת הוא כזה גורם היעדר. לו שנקבעו הזמנים ובלוחות ביעדים לעמידתו הממשלה
 גם, שקיים בלי, מעשור יותר פני על הפרויקט להתמשכות העיקריות הסיבות

  .להשלמתו זמנים לוח, סיום הביקורת במועד

י ה- א ו ה  ל ש מ מ ה ת  ו ט ל ח ה ע  ו צ י ב יב ק ע מ ר  ד אע ש ו נ ה ב : ז
אחר  מעקבל לא ביצע את הפעולות המוטלות עליו בכל הנוגע הממשלה מזכיר

 יערכותהעוסקת ב, אשר 2007מפברואר  1169 מס' יישום החלטת ממשלה
הממשלה  החלטותשל  ביצוע-אי זילר. ועדת המלצות ליישום והתקציבית הארגונית

הנוגעים בדבר, של מזכיר  המשרדיםשל  יםכשל הם ןמעקב אחר ביצוע והיעדר
שהיא  החלטותביצוע הלבאחריות הכוללת  נושאתה ,הממשלה ושל הממשלה כולה

  מקבלת.

ל  ש ה  י ו ק ל ת  ו ב ר ו ע ם המ ו ש י י ב ם  י ל " כ נ למ ש ת  ו צ ל מ ה  ה
ת ד ע ר ו ל י  לא הועמד במקום מרכזי פרויקטהמממצאי הביקורת עולה כי  :ז

משרד הפנים,  -משרדי הממשלה הנוגעים בדבר של בסדר היום של המנכ"לים 
בשנים שלאחר  זאת אף שגם ., משרד הכלכלה ומשרד ראש הממשלהבינוימשרד ה

, שחלקם יהאסונות בעקבות כשלי תכנון וביצוע בענף הבניעוד אסון ורסאי אירעו 
מלוחות הזמנים חרגו במידה ניכרת  האמוריםמשרדים ואף שה אף גבו חיי אדם,

ומלוחות הזמנים  זילרועדת  המלצותשנקבעו בהחלטות הממשלה בעניין יישום 
העמדת הפרויקט במקום מרכזי -אימשרדיות. ההיגוי הנהלות וועדות ישקבעו המ

בעניינו יים של הנהלות המשרדים לידי ביטוי בין היתר בהיעדר דיונים תקופתבאה 
  לביצועו.החלטות הממשלה הנוגעות יישום  ובסדרי מעקב לקויים אחר

י ז- א ו כ י ם ר י נ ו ת ם נ י י ע ו צ י ב ו ם  י י ס ד נ ה ם  י ל ש כ ל ע  ג ו נ  אין :ב
, הבינוי משרד, הפנים משרד, לרבות המרכזי השלטון ברמת הן - שלטוני גוף שום

 ברמת והן, לסטטיסטיקה המרכזית והלשכה ישראל משרד הכלכלה, משטרת
 בענף וביצועיים הנדסיים כשליםאודות על נתונים  שמרכז -  השלטון המקומי

, בנושאים אלהמידע חיוני  חסר השלטוניים לגופים כן על אותם. ומנתח הבנייה
 בענף והבטיחות האיכותנושא  של האסדרההחלטות בעניין  לקבלת להםנדרש ה

   .ביצועבתכנון וב םכשליהישנותם של  מניעתלולהפקת לקחים  הבנייה
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  הבנייה קודל בנוגע ליקויים

ת  נ כ :ה ה י י נ ב ה ד  ו על משרד  שהוטל לאחרכשבע שנים  ,2014רק בפברואר  ק
פני למשרד לראשונה ההציג  ,הבנייה להכין את קוד ,964החלטה  הבינוי, על פי

החליטה להמליץ הארצית המועצה  .פרקים 18 המכיל ,קודההמועצה הארצית את 
בלי , הבינויהציג לפניה משרד שקוד הבנייה לפי תקנות הלשר הפנים על התקנת 

  קוד.האת תכולת שאישרה 

לתכנון  הארציתאושרו על ידי המועצה  הבנייה קוד פרקי 18 מביןשישה  רק
 לתקני אשר. החקיקה הליכי המשךהמועצה הארצית) והועברו ל -יה (להלן יולבנ

 צורפה 2010מסגרת בין משרד הבינוי למכון התקנים מדצמבר להסכם ה, הבנייה
התקנים את  מכון סיים הביקורת סיום ; במועדתקנים נדרשים 48של  רשימה
  התקנים שהזמין המשרד.  16מבין  14 של הכנתם

ת ע י ב ק ב ם  י י ו ק י ת ל ו ח ו ה ל י י נ ב ה ד  ו ק ת  מ ל ש ה ל ם  י נ מ ז  :ה
 2007שהקים משרד הבינוי באוקטובר המרכזית להכנת קוד הבנייה  יההיגו ועדת

. 2010אפריל ב הכנת הקוד תסתיים כיקבעה ועדת ההיגוי לקוד הבנייה)  - (להלן 
לא קבעה לוחות זמנים פרטניים לכל שלב ו לוח הזמנים היא לא עדכנה את ואולם
 סיוםמועד וב, 2012פעם האחרונה בדצמבר בקוד. הוועדה התכנסה ה בהכנת

   .להשלמת קוד הבנייה מעודכן זמנים נקבע לוח עדיין לא 2014אוקטובר ב הביקורת
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  וביצועו המבנה 2ןכֶ תֶ  על הבקרה מערך בהקמת ליקויים

ת  ל ע פ יה נ ו כ ה מ ר ק ב שנים מאז פורסם דוח  מעשר יותר שעברו אף: ה
רשויות  בכמה ניסוי בשלבי רק נמצאת עדיין הבקרה מכונישל  הפעלתם, זילרועדת 

), 101התכנון והבנייה (תיקון מס'  חוקשרה הכנסת את יא 2014מקומיות; במרץ 
 ייכנסו הבקרהבנושא מכוני  שהוראותיו ונקבע,), 101תיקון  - (להלן  2014-"דהתשע

 כניסתלדחות את  מוסמךכי שר הפנים  101תיקון ב. עוד נקבע 2016לתוקף בינואר 
  למועד מאוחר יותר או להחילן בהדרגה. לתוקףההוראות האמורות 

ת מ ק ת ה כ ר ע ת מ נ ו ו ק ם מ ו ח ת ה ל י י נ ב  אתר שיכיל מידע הקמת :ה
היתרי בקשות למערכת מקוונת להגשת הקמתה של , ואילו הושלמה הבנייה בתחום
  זמין) טרם הסתיימה. רישוימערכת  -  להלן( ןטיפול בהלבנייה ו

ש ו י ף א ג ה א י י נ ב ה י  ו ש י אגף את להקים נקבע כי יש  1169בהחלטה  :ר
שהוטל  משימותה לצורך ביצוע אגף הבנייה), - (להלן  התכנון מינהלבה יבניה רישוי

מינהל התכנון אייש  .2009-2007שנים לבצען במסגרת הפרויקט בעל משרד הפנים 
משרות הקשורות להקמת מכוני י תואילו ש, 2009את אגף הבנייה רק בתחילת שנת 

  עדיין לא אוישו. הבקרה

ה ל ע פ ה ב ם  י י ו ק י ת ל י נ ו י ס י נ ה ה ר ק ב ה ך  ר ע מ ל  לא נקבע  :ש
להימשך עד ינואר  הא צפוייוה האמורה, הניסיונית ההפעלהתאריך יעד לסיום 

הנוגעות לתהליך הרישוי  101לתוקף הוראות תיקון  שבו ייכנסומועד ה -  2016
שנבדק במסגרת ההפעלה פרויקט בנייה שום תיק של מכוני הבקרה. נמצא כי לו

עקרונות ב שתנאי כזה נכלל אףכל שלבי הרישוי,  לאורך לא נבדק הניסיונית
  .2011מיוני  הניסיונית להפעלה

ה ר ש כ ת ה י ע ו צ ק ל מ ם ש י ר ק בשיתוף האקדמיה,  ,משרד הפנים :ב
ומשרדי הממשלה הנוגעים בדבר, עדיין לא גיבש תכנית  המועצה להשכלה גבוהה

שתיתן מענה לדרישות כוח האדם של מערך הבקרה , הכשרה סדורה וארוכת טווח
רת מערך בקרה מקצועי המסוגל להתמודד עם היקף הבנייה בעתיד ותבטיח יצי

  .בארץ

ל ע ח  ק פ מ ה ף  ו ג י ה נ ו כ ה מ ר ק ב משרד הפנים הסדיר את מעמדה של  :ה
. לעומת זאת, משרד הכלכלה עדיין 101הרשות להסמכת מעבדות במסגרת תיקון 

, 1997- תשנ"זהחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, לא עשה פעולות לתיקון 
לרשות הלאומית להסמכת מעבדות סמכויות  אפשר להעניק על פיוכדי שיהיה 

 המפקח עלגוף בחוק של סמכויות ה הסדרה- איבקרה שיוקמו. הפיקוח על מכוני 
 יםמנהל תחום אישור מכוני הבקרה עלולשל תפקיד האיוש - מכוני הבקרה ואי

ובטיחות בענף איכות  הנחוצים להבטחת, של המכוניםבהקמתם  עיכובלגרום ל
   בנייה.ה

__________________ 

שעניינן יציבות ובטיחות הבניין על פי חוק התכנון והבנייה תכן הבנייה הוא הוראות לפי חיקוק    2
  ובטיחות המשתמש וכן תנאים לפי חיקוק אשר צריכים להתקיים בבניין.
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  הבנייה בענף כשירויות הסדרת-אי

הצעה לייחוד משרד הכלכלה  גיבשלא  ,2014אוקטובר  ,למועד סיום הביקורת עד
פעולות לבעלי התפקידים השונים הנחוצים במהלך התכנון וההקמה של הבניין 

 תקנותולקביעת הכשירויות הנדרשות מהם והדרישות לשימורן, וממילא לא התקין 
מנובמבר  963 ובהחלטת ממשלה מס' 964מס'  החלטת ממשלהבנושא כנדרש ב

  ). 963החלטה  - (להלן  2009

 קידוםשל ממש לחסם  המהווושימורן כשירויות הסדרת ייחוד הפעולות, ה-אי
  החכם. המעגלפרויקט 

  

  העיקריותהמלצות ה

 איכותהחדש להבטחת המערך ההקמת עקב החשיבות הלאומית של הפרויקט ל
לניהולו ולהפעלתו. בראש על -גופי , על הממשלה למנותהבנייהבענף בטיחות הו

על ביצועו פקח י, את הפרויקט לווהשיגוף מטה  ראוי לשקול למנות ובראשונה,
עמידתו לו ולהשגת יעדי ותיישום החלטותיה הנוגעמידת דווח לממשלה על יו

 הממשלה לשקול למנות כמו כן, על ו.לוחות הזמנים שנקבעו לבבמסגרות התקציב ו
להפעלתו השוטפת. על כל משרד  תהיה אחראיתש ,משרדית-פרויקט על מינהלת

פרויקט להפעיל את גופי הניהול שלו לקידום המשימות שהוטלו ביצוע ההמעורב ב
עקב ההשפעה שיש להקמת העל. - יקבעו גופישיעדים ולוחות הזמנים על פי העליו, 

עקוב אחר הבאתו לכלל סיום, להממשלה  יבתומח ,על שלום הציבורהפרויקט 
  .עיכוביםלאחר שנים כה רבות של 

משרד הפנים, משרד  -ראוי שהמנכ"לים של משרדי הממשלה הנוגעים בדבר 
בסדר  מקום מרכזי פרויקטייחדו ל -  , משרד הכלכלה ומשרד ראש הממשלהבינויה

ובלוחות בנושא עמידתם ביעדים שבאחריותם דיונים תקופתיים יומם ויקיימו 
עליהם גם לתת את הדעת לצורך  .101הזמנים שנקבעו להם, בכפוף להוראות תיקון 

, במטרה היהבני ענףבטיחות בהאודות אירועי על נתונים המאגר סדור של  בניהול
יתקבלו  שעל בסיסה לייצר תשתית עובדתיתו מאירועים אלה לקחים להפיק

  לאסדרת הנושא.החלטות 
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  סיכום

 חמורים כשלים, העלתה 2001במאי  ורסאי, שהוקמה בעקבות אסון זילר ועדת
מכשל  נובעים אשר, הציבור את המשמשים מבנים ומקומותביותר בעניין בטיחות 

קבעה כי דרוש שינוי מבני  זילרועדת . הייצור שרשרת שלבימערכתי מתמשך ב
 והבטיחות האיכותותפיסתי כולל על מנת להחליף את המערך הקיים להבטחת 

בהמלצות  החכם". "המעגל - במערך חדש  - השוטה"  "המעגל -בענף הבנייה 
, בנייה הכנת קוד צריך שתכלול הליבה של ועדת זילר צוין כי הקמת המעגל החכם

 ועדת זילרבעלי תפקידים בענף הבנייה.  קביעת כשירויותו הקמת מכוני בקרה
 ליצירת המלצותוכה של אר שורה 2003בדוח שהגישה ופרסמה בדצמבר  מפרטת
ההמלצות  החלטות ליישום בעשור האחרון קיבלה הממשלה. החכם המעגל

ועדות, מינהלות וצוותי עבודה רבים ולאחרונה  הקימה למטרה זו, המפורטות בדוח
חוק התכנון  -(להלן  1965- תשכ"הוהבנייה  התכנון בחוק ביצעה תיקונים אף

  והבנייה).

של המשימות שהטילה הממשלה על משרדיה במסגרת  בדיקת הביצוע ואולם
בניהול הפרויקט  כיםמתמש יםמחדל מעלה זילר של ועדת ההמלצותיישום 

ם ופרס לאחרשנים  11 -סיום הביקורת  במועד, כך עקב החדש. המערךלהקמת 
ומצב הבקרה  מיישום, רחוקות רוב ההמלצות שפורטו בו - זילרדוח ועדת 

מהמצב  במידה ניכרתשונה  ון המבנים ובנייתם אינועל תכנ הטכנית ההנדסית
  . ורסאי אסון שבו אירע המועד, 2001 במאיזה  שהיה בתחום

חשיבות  יש הבנייה בענף והבטיחות האיכות להבטחתמערך חדש  להקמת
 מרחיקות השפעותיו בשלהבטחת שלום הציבור, והן  - תכליתו בשל הןלאומית, 

 עקב. והביצוע התכנון, הרישוי שלביעל  ובעיקר, הבנייההלכת על כל שלבי 
גופים אלה יהיו  לניהולו;על - גופי למנות יש הפרויקט שלהחשיבות הלאומית 

. הנדרשים על היישום ולביצוע התיאומים אחראים ליישום הפרויקט, לבקרה
 על יפקחאת הפרויקט,  שילווהמטה  גוף לשקול למנות על הממשלה כולראשית 

 יעדי להשגת הנוגע בכל החלטותיה יישום מידתעל  לממשלה וידווח ביצועו
על , כן כמו לו. שנקבעו הזמנים ובלוחות התקציב במסגרות ולעמידתו הפרויקט
-מנקודת מבט על בפועל פרויקטגוף שינהל את הלמנות לשקול  הממשלה

להפעיל את גופי הניהול שלו  הפרויקט בביצוע המעורבכל משרד  עלמשרדית. 
. העל-גופי שיקבעוולוחות הזמנים  יעדיםה פי עלשהוטלו עליו,  המשימות למילוי

 מחויבת, הציבור שלום עלחדש המערך ההקמת  לפרויקט שיש ההשפעה נוכח
  .עיכוביםסיום, לאחר שנים כה רבות של  לכלל הבאתו אחר לעקוב הממשלה

אשר התקבלו על  ממשלה החלטות בביצוע את אזלת היד המתמשכתלקבל  אין
להן  ושיש, כבד אסון בעקבות שמונתהסיס מסקנות של ועדת חקירה ממלכתית ב

 המיקוד כמו כן, אין לקבל את חוסר ובטיחותו. הציבור שלום על ישירה השפעה
 הממשלתיים המשרדים הנהלות של הנחישות ואת היעדר במלאכה העוסקים של

, הביקורת ממצאי פי עלהביאו,  אלה כל. בדבר בביצוע המוטל עליהם הנוגעים
בנחישות  לפעול הממשלה על. זילרלכשל מערכתי מתמשך ביישום המלצות ועדת 

  .דיחוי ללא זה כשל של לתיקונו

  

♦ 
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  מבוא

 1965 -"ההתשכ, הממונה על ביצוע חוק התכנון והבניה, הפנים משרד ובעיקר -  ומשרדיה הממשלה
, הבנייה בתחום ממשלתיים פרויקטים ומפעיל שיוזם, הבינוי משרד), והבנייה התכנון חוק -(להלן 

 - ולבטיחות באתרי הבנייה ומשרד הכלכלה, האחראי לקביעת כשירויות בעלי המקצוע בענף הבנייה 
 כללים קביעת הבנייה. אחריותם זו כוללת בענף והבטיחות להבטחת האיכותנושאים באחריות 

 שלב - ותשתיות מתקנים, מבנים של הבנייהעל כל שלבי  טכנית-בקרה הנדסית לביצוע ומנגנונים
  הבנייה.  גמר ושלב הביצוע שלבהרישוי הסטטוטורי,  שלב, )ֶכןהמפורט (התֶ  התכנון

, הבנייה בענף והבטיחות האיכות הבטחתשל  באסדרהומשרדיה  הממשלה עסקוהאחרון  בעשור
 ומקומות מבנים בטיחות לעניין הממלכתית החקירה ועדת המלצות ליישוםהנוגע  בכלבעיקר 

   .ורסאיבעקבות אסון  2001, שהוקמה בשנת הציבור את המשמשים

  

  זילר ועדתוהקמת  ורסאי אסון

בני אדם  23התמוטטות נהרגו בהתמוטטה רצפת אולם השמחות ורסאי בירושלים.  24.5.01- ב
 את המדינה כולה. זיעזעו וחילוצם הנפגעיםהרצפה, איתור  התמוטטות של המראות. 380ונפצעו 

מבנים  לעניין בטיחות להקים ועדת חקירה ממלכתית 29.5.01- בהחליטה הממשלה  האסוןבות בעק
- לפי חוק ועדות חקירה, התשכ"ט התקבלה הוועדהעל הקמת  ההחלטהומקומות המשמשים ציבור. 

מינה השופט אהרון ברק, נשיא בית המשפט העליון באותה עת, את חמשת  2001. בסוף יוני 1968
נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים באותה עת השופט  יעמוד בראשה כי בעוק הועדהוחברי 

  "ל. זזילר  ' ורדימוסדימב

הסוגיות המקצועיות, השאלות ועל פי החלטת הממשלה היה על ועדת זילר לבדוק את מכלול 
 - אחריותם של רשויות מקומיות וארציות ושל גורמים פרטיים בעניין המשפטיות והאופרטיביות 

ומקומות המשמשים את הציבור, "לרבות ובמיוחד  לבטיחות מבנים -מתכננים, יזמים ובעלים 
מימוש הנוגעים ל כן הוטל על הוועדה לבדוק עניינים המשמשים אירועים ציבוריים רבי משתתפים".

 .הן לגבי מבנים חדשים והן לגבי מבנים שכבר נבנו ,החובה למלא אחריות זו ה שלאכיפול

  

  זילרועדת  דוח מסקנות

עוסק במכלול נושאי  דוחהשלה. סופי הדוח את ההגישה ועדת זילר לממשלה  2003בדצמבר 
למצבו של ענף הבנייה  בנוגעחמורים  ממצאיםבו  ומצויניםבטיחות של מבנים, וה האיכותהבטחת 

  . כים בנושאי האיכות והבטיחות של הבנייהמתמש יםמערכתי לכשליםבנוגע  , ובכלל זהבארץ

 בשלב הן, הבנייה של והבטיחות האיכות להבטחת הקיים המערךאת  זילר ועדת כינתה בדוח
 זה במעגל המרכזיותכי אחת החוליות  ציינה הוועדה. השוטה המעגל -  הביצוע בשלב והן הרישוי

 בקרת דרך עבור, התכנון מבקרת החל, הבנייה שלבי כל על ולבקרה לפיקוח הנוגעתהיא "החוליה 
 של רבות זרועות על משתרעים זה בשטח הקיימים המחדלים. גמר לקראת בבקרה וכלה, הביצוע
, התכנון של נכבדים היבטים ברצינות שבודקת אחת רשות אף אין בפועל. ומקומי מרכזי שלטון
 את להניח כדי מסמכים בבדיקת, הטוב במקרה, מסתפקות הרשויות. השלד תכנון את זה ובכלל
". הדין בדרישות עומד היותו ועל התכנון תקינות על למיניהם מתכננים של אישור שיש דעתן

 חדשבמערך  השוטה המעגלכי דרוש שינוי מבני ותפיסתי כולל על מנת להחליף את  קבעה הוועדה
 ליצירת רבות המלצות מצוינות בדוח. החכם המעגל -להבטחת האיכות והבטיחות של הבנייה 

  : אלהההמלצות הובכללן , החכם המעגל
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˙  Î ‰ „ Â ˜ ‰ È È  את שיחליף, נושאים לפי ומסווג ממוין, אחוד, מקיף בנייה קוד הכנת :· 
בהירות, - ואי בעמימות, סדר בהיעדר, רב בפיזור"לוקה  אשר, הבנייה בתחום הקיימת החקיקה
מדיניות ברורה". הוועדה ציינה כי מצב זה הוא במידה רבה תולדה של חקיקה  ובהיעדר בסתירות

ועוד),  הסביבה להגנת המשרד, הבינוי משרדמשרדי ממשלה (משרד הפנים,  מעשרה יותר שיזמו
 משרדית- הבין הוועדהשעליה נוספו נורמות, מפרטים כלליים והוראות של רשויות וגורמים, כגון 

, וכן מקומיות ורשויותהארצית לכבאות והצלה  הרשות, העורף פיקוד, הביטחון משרד בראשות
  .ניםקהת מכון שקבעתקנים 

˙ Ó ˜ ‰ È Ê Î ¯ Ó ‰ ˜ È „  המבנים תכנון עלמקצועיים פרטיים לפיקוח  3הקמת מרכזי בדיקה :·
של השלטון המרכזי והמקומי, אשר  רבים גופים יחליפואלה  מכוני בקרהצוין כי  בדוח. בנייתםועל 

עבודתם בתחום זה מאופיינת ב"חוסר מקצועיות, כניעה ללחצים מקומיים, קיומן של הנחיות 
  ברורות, וארגון לקוי ולא יעיל".ונורמות בלתי 

˙ ¯ „ Ò ‰ ˙ Â È Â ¯ È ˘ Î Û  Ú · ‰ È È  · התפקידים השונים  בעלי של חובתםהסדרת  :‰
 השכלהלעמוד בדרישות כשירות מתאימות, לרבות הנחוצים במהלך התכנון וההקמה של הבניין 

בעיקר  - מתכננים  נמניםבעלי המקצוע האמורים  עם. הבנייה בקוד ובקיאות מעשי ניסיוןמתאימה, 
 - הבטיחות ויועץ  המעליות, יועץ החשמל מתכנן, הקרקע, יועץ השלדהמבנה, מתכנן  אדריכל

הגדירה אנשי מקצוע אלה  הוועדה. מנהלי פרויקטים וכן מפקחים ומנהלי עבודה מטעם הקבלן
  .ובטוחה איכותית בנייה תיתכן לא שבלעדיהם מתכננים דהיינו", הליבה"מתכנני 

  

  מצב תמונת - הבנייה בענף חותוהבטי האיכות הבטחת

התכנון  מינהלהחל  2007בין היתר כי "בתחילת שנת  צוין 4מיוחד של מבקר המדינה בדוח .1
שנים לאחר  כתשע - ], אולם במועד סיום הביקורת הבקרהלטפל בנושא [הקמת מכוני 

  ".בעניין הטיפול הושלם לא -שהתמוטטה רצפת אולמי ורסאי 

זילר, הטיפול בעניין זה מפרסום דוח ועדת  מעשור יותרשעבר  אףכי  עלההנוכחית  בביקורת .2
על ידי יזמי הפרויקטים  להיעשות מוסיפהעל תכן המבנים ובנייתם  עדיין לא הושלם: הבקרה

, בדומה למצב ששרר בתחילת שנות והמרכזי המקומי השלטון ומוסדותבתחום הבנייה 
יומית -צמוד (נוכחות יום פיקוחהביצוע בשלבי התכנון ו מבצעיםהפרויקטים  יזמי האלפיים;

היועצים ומתכנני  שמבצעיםפיקוח עליון (בקרה לסירוגין ושל מפקחים באתר הבנייה) 
  ). הביצוע שלבי עלהפרויקט 

רשות ה של תפקידה כי קובע והבנייה התכנון חוק, השלטון מוסדות שמבצעים לבקרה אשר
 שהותקנו התקנות יישום אתו בו שנקבעוהוראות ה םבין היתר להבטיח את קיו הואמקומית ה

 בעת כלומרבשלבי הרישוי, נעשית ת והמקומי הרשויות שמבצעות הועלה כי הבקרה. פיו על
 שלביצוע הבנייה מתבסס הפיקוח  לעומת זאת, בזמןגמר הבנייה. עת בנייה ובהמתן היתר 

 בחוק שהוגדרו ,נייהבפרויקט הב יםתפקידהבעלי מעל קבלת דיווחים  המקומיות הרשויות
  . 5מכוחו שהותקנו ובתקנות והבנייה התכנון

__________________ 

  "מכוני בקרה".  -בהמשך דוח זה ייקראו מרכזי הבדיקה    3
  ).Ó„‡ ˙Â„ÈÚ¯· ˙ÂÈ˙˘˙Â ÌÈ ·Ó ˙Â„ÈÓÚ - ˙ ÂÓ˙ ·ˆÓ )2011‰ ראו מבקר המדינה,    4
גם משרד הבריאות, המשרד  יהבקרה עלבהבנייה ושל הרישוי מלבד הרשות המקומית מעורבים בהליכי    5

להגנת הסביבה, הרשות הארצית לכבאות והצלה והרשות המוסמכת כמשמעותה בחוק ההתגוננות 
  .1951-האזרחית, התשי"א
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  הבנייה בענף והבטיחות האיכות להבטחת הממשלה פעולות  שם הדוח:
  ג65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2015-ההתשע"  שנת פרסום:

 ¯·ÂË˜Â‡) ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·2014(  ·ˆÓÌÈ¯·„‰ Ú‚Â · ‰¯˜·Ï ˙ÈÒ„ ‰‰-˙È ÎË 
 ÔÂ Î˙ ÏÚÌÈ ·Ó ˙ÂÓÂ˜ÓÂ ÌÈ˘Ó˘Ó‰ ˙‡ ¯Â·Èˆ‰ ÏÚÂ Ì˙Ó˜‰ ‰È‰ ‡Ï  ‰ Â˘ ‡ÂÙ‡

‰„ÈÓ· ‰·¯ Ó·ˆÓ  ÌÈ¯·„‰È‡Ó· 2001 ,„ÚÂÓ‰  Â·˘Ú¯È‡  ÔÂÒ‡È‡Ò¯Â.  

 ובבטיחות באיכות כשלים עקבבטיחות רבים,  אירועי במדינה היו זילרועדת  דוח פרסום מאז .3
, הלב לדאבון, הסתיימו חלקם. הציבור את המשמשים מקומות שלו וקיימים חדשים מבנים של

 האירועים שהסתיימו בפגיעה בנפש הם בין היתר רחב. ציבורי להד זכו ולכן בנפש, בפגיעה
ברחבת הר הרצל  64-ה העצמאות יום לטקס ההכנות בזמןהתאורה  גשראסון התמוטטות 

מגורים  בבניין שאירע ואסוןנפצעו;  בני אדםחמישה וקצינת צה"ל  נהרגה שבו, 2012באפריל 
אדם  בני 14- ו משפחה בני שלושה נהרגו שבובצנרת הגז,  התקל עקב 2014 בינוארבירושלים 

  . נפצעו

הסתיימו  לא הבנייה באתרי ביצועיים-תכנוניים כשלים עקב שנגרמו אחריםבטיחות  אירועי
: קריסת כאלה בולטים אירועים כמה אירעו 2014-2013 בשנים. ברכושבפגיעה בנפש, אלא 

 חדש מגורים בבניין מרפסת קריסת; 2013 בדצמבר אביב תל-מודיעין הרכבתקיר תומך בקו 
; שקיעת 2014; קריסת סככה בבסיס חיל הים במרץ 2013, שאירעה גם היא בדצמבר בחדרה

הגשר  וקריסת); 1(ראו תמונה  2013 בדצמבר 553כביש ל 4מחלף דרור המחבר את כביש 
  . 2014 באוגוסטבכניסה לירושלים 

 1 תמונה

  )2013 דצמבר( דרורמחלף  שקיעת

  

"כמעט תאונה", כגון התנתקות לוחות שיש מקירות  שלבטיחות רבים  אירועי היו כן כמו
. יצוין הציבור לידיעת הגיעו לא שלרוב, ודקורטיביים קונסטרוקטיביים רכיבים וקריסתמבנים 

המשטרה נוהגת לסגור תיקים שנפתחו בעקבות תלונות של  בנפש, פגיעה אין כאשרכי 
לדווח על  נוהגות אינן הן ,המקומיות לרשויות אשר ."חוסר עניין לציבור" בשלאזרחים, 
עם אירועים אלה ניתן למנות  ;הממשלה במשרדי והאסדרה האכיפה לגורמי כאלהאירועים 

 נוסף). 3-2(ראו תמונות  ובירושלים בחדרה בנייהבאתרי  בניין תקרת וקריסת מרפסות קריסת
 לא והמפקחים העבודה שמנהלי, בנייהאירועי בטיחות באתרי  היועל האירועים שצוינו לעיל 

  .הרלוונטייםעליהם לגורמים  דיווחו
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  הבנייה בענף והבטיחות האיכות להבטחת הממשלה פעולות  שם הדוח:
  ג65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2015-ההתשע"  שנת פרסום:

 2 תמונה

)2013 דצמבר( בחדרה 8 פרת' ברח מרפסות קריסת
6  

  

__________________ 

בקומה מרפסות  בנוגע לקריסת 26.12.13-הצילום נכלל בחוות דעת הנדסית שמסרה עיריית חדרה ב   6
  שמינית של בניין.השביעית ובקומה ה
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  הבנייה בענף והבטיחות האיכות להבטחת הממשלה פעולות  שם הדוח:
  ג65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2015-ההתשע"  שנת פרסום:

 3 תמונה

  )2011 דצמבר( בירושלים' רבנו גרשום ברח תקרה קריסת

  

  

  

  פעולות הביקורת

 ונוכח, מעשור יותרכבר  מתמשכים זילרועדת  ההמלצות הנכללות בדוחהיישום של  שהליכי מכיוון
 המדינה מבקר משרד בדק, הבנייה באתרי ביצועיים- תכנוניים כשלים של התרחשותם המשך

ומוסדות המדינה  המשרדיההמלצות על ידי הממשלה,  יישוםאת  2014 אוקטובר- מרץ בחודשים
     ;הבקרההקמת מכוני  ) ב(   ;הבנייה קוד הכנת ) א(  : האלההנוגעים בדבר, בעיקר בתחומים 

 ובמשרד במשרד הכלכלה, הבינוי במשרד נעשתה הביקורת. הבנייה בענף כשירויות הסדרת ) ג(
, במשרד האוצר במשרדבאגף התקציבים  נעשו השלמה בדיקותהתכנון.  וכן במינהל הממשלה ראש

 המרכזיתירושלים, אשדוד וחדרה, במשטרת ישראל, בלשכה  בעיריותהמשפטים, במשרד הביטחון, 
  טכנולוגי לישראל.  מכון -  בטכניוןלחקר הבנייה  ובמכוןהתקנים  במכון לסטטיסטיקה,

ביצוע המלצות ועדת זילר: מינהלות, ועדות שם גופים שהוקמו ל 31כמו כן נבדקה עבודתם של 
 ומכוח הממשלה החלטות מכוח היגוי, ועדות משנה וצוותי עבודה. הגופים האמורים הוקמו

  .בדבר הנוגעים המשרדים הנהלות של החלטות
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  הבנייה בענף והבטיחות האיכות להבטחת הממשלה פעולות  שם הדוח:
  ג65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2015-ההתשע"  שנת פרסום:

   זילרדרך ביישום דוח ועדת  ציוני

 תיקוני ונעשו ממשלה החלטות התקבלו, ומשרדיות ממשלתיות ועדות הוקמו 2014-2004 בשנים
 להלן. זילר ועדת בדוחההמלצות שנכללו  את ליישםזאת כדי  כל -  והבנייה התכנון בחוק חקיקה
  :הדוחהמלצות  של היישום בתהליך העיקריים הדרך ציוני פירוט

  

  הוועדהבעניין מינוי ועדת היגוי ליישום המלצות  2004ממשלה משנת  החלטות

ועדת היגוי מצומצמת "שתלמד  מנותל 7והחליטה זילרועדת  בדוחהממשלה  דנה 2004בפברואר 
 לתכנית הצעה תכיןבאופן יסודי, תגבש הצעות לדרכים ליישום המלצותיו,  החקירהאת דו"ח ועדת 

  ". הממשלה לאישור, חודשים 6 תוך, ותביאן זו תכנית של ליישומה הנדרשים ולמשאבים פעולה

 של היישוםבדבר אופן  המלצותיהלממשלה את  ההיגוי ועדת , הגישה2005כעבור כשנה, במרץ 
 ניתן לאקיים כשל מערכתי בענף הבנייה, ו מאחרכי " ,בין היתר ,ההיגוי ציינה ועדת. זילרועדת  דוח

המחייב תשומת לב מוסדית רבה, ומקיף, שינוי מבני רחב, כולל  במסגרת אלא הענף בריפוי לטפל
הדגשה אינה ה" (‰‰ÁÂÏ ÌÈ ÓÊ ¯ˆ˜ ÈÏ‡È¯Â ÌÂ˘ÈÈÏ ˙ÂˆÏÓמשאבים מתאימים והכל תוך קביעת 

 אומדנים, ליישומן דרכים, מטרות פורטו מרכיבי המעגל החכם, צוינו ועדת ההיגויבמקור). בדוח 
 שיהיו ןהשלטו גורמיבדוח  צוינו כן כמוולוחות זמנים לביצוע.  לכך שיידרשו התקציבים בדבר

  . החכם פרויקט המעגל ליישום אחראים

רשות התכנון והבנייה או  -(להלן  והפיקוחרשות התכנון, הבנייה  ועדת ההיגוי המליצה על הקמת
 עילותהי, להגברת האיכות ובכך תתרום -  אלה בתחומיםאת הטיפול והתיאום  שתרכזהרשות), 

הקמה לרשות  מינהלת מינויו ,הבטיחות בבנייה והפיקוח וכן להגברתהבנייה של  והמקצועיות
  התכנון והבנייה, בכפיפות לשר הפנים.

 נציג. ממנה הסתייגו הפנים משרד ונציגי הבינויכי נציגי משרד  הוועדה בדוח צוין ה זו,להמלצ אשר
 לשר וכפופה בלבד הבנייה רשות להיות והפיקוח הבנייה, התכנון רשות"על  כי ציין הבינוי משרד
כי "יש להקים יחידה לתכנון, בנייה ופיקוח במשרד  ציינה הפנים משרד נציגת"; והשיכון הבינוי

הפנים ולא להקימה כרשות". בעקבות המחלוקת בין משרד הפנים למשרד הבינוי הנחה מנכ"ל 
אפריל בין המשרדים. ב לפשרלנסות משרד ראש הממשלה את יועץ ראש הממשלה לענייני כלכלה 

 החלטות את הממשלה, שבעקבותיה קיבלה פשרה הצעת הבינוי ולשר הפנים לשר נשלחה 2006
  פירוט:  להלן. 1169- ו 964

  

   2006מדצמבר  964 מס' ממשלה החלטת

 היגוילאחר שוועדת ה כשנתייםו זילר,ועדת  דוחשלוש שנים לאחר פרסום , 2006בדצמבר רק 
. המלצות הדוחבנושא יישום  964החלטה  אתקיבלה הממשלה  ,הגישה את המלצותיהממשלתית ה

 הממשלתית ההיגוי וועדת זילרועדת  דוח המלצותפי  על, הממשלה לפעול בהחלטה זו החליטה
 הסדרת ובעיקרהבנייה,  שלבטיחות האיכות וה, להסדרת מכלול הנושאים הקובעים את 2005 ממרץ

של  הכשירויות והסדרתעל תכן המבנה  הבקרהמערך  של ההקמה דרתהסהבנייה,  קודההכנה של 
 הטיפול את למעשה יצלהמשימות הליבה). החלטה זו פ -בעלי המקצוע בענף הבנייה (להלן 

  :להלן כמפורט גורמים, כמהבין  הבנייההאיכות והבטיחות של  בהבטחת

__________________ 

 .1515' מס החלטה   7
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  הבנייה בענף והבטיחות האיכות להבטחת הממשלה פעולות  שם הדוח:
  ג65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2015-ההתשע"  שנת פרסום:

„ Â ˜ ‰ È È  · עליו  שיהיה, הבינוי משרד לאחריות נמסרקוד הבנייה המשולב  בהכנת הטיפול :‰
, הכלכלהמשרד  לאחריות נמסרשל תקני הבנייה  העדכון; הפנים משרד עםלהתייעץ בעניין זה 

בתיאום עם משרד הבינוי, משרד הפנים והמשרדים הייעודיים העוסקים ו התקנים מכון באמצעות
 את םהמשלי ,מפרטים לעבודות בנייההכללים והספר של  והעדכון ההשלמהבבנייה ובפיתוח; 

 משרד לאחריות נמסרו הכללי), המפרט -שאינם נכללים בתקנות ובתקנים (להלן  בתחומיםההנחיות 
 משרדית- הבין הוועדה ועם הפנים משרד עםזה  בעניין להתייעץ עליו שיהיה, הבינוי

משרדית - הוועדה הבין -משרד הביטחון (להלן  שאת פעילותה מרכזלסטנדרטיזציה, 
חוק התכנון והבנייה להוראות הנוגעות לתכנון ולהוראות הנוגעות לבנייה  הפרדתלסטנדרטיזציה); 

שר  עם והתיאום; הבינוי משרד עם זה בעניין להתייעץ עליו שיהיה, הפנים משרד לאחריות נמסרה
   .הממשלה השונים משרדי לאחריות נמסר לחיקוקים בנושאי הבנייה בנוגעהפנים 

‰ ¯ ˜ · : ‰  · Ó ‰  Ô Î ˙  Ï Ú יאוםמשרד הפנים, בת של לאחריותו נמסרהבקרה המכוני  הקמת 
הליכי רישוי בנייה אמינים, שקופים  קביעת; בדבר הנוגעים הייעודיים הבינוי והמשרדים משרדעם 

משרד  עם זה בעניין להתייעץ עליו שיהיהמשרד הפנים,  של לאחריותו נמסרהוקצובים בזמן 
משרד הפנים;  של נמסר לאחריותו מצומצמתרישוי מקוצרים לבנייה  לנוהלי מתכונת גיבוש; הבינוי
  .הפנים משרד לאחריותכן  גם נמסרהבאינטרנט  מידע והפצת

˙ Â È Â ¯ È ˘ Î Ô Â  Î ˙ Ï ,Ï Â ‰ È  Ï ‰ È È  · ˙ ¯ ˜ · Ï Â Ú Â ˆ È כשירויות בעלי  קביעת :·
ד עם משרד הפנים, משר בתיאום, הכלכלה משרד לאחריות נמסרהתפקידים בענף התכנון והבנייה ה

נהלים מחייבים להתקשרויות עם בעלי  קביעתוהמשרדים והגופים הייעודיים הנוגעים בדבר;  הבינוי
 משרד בשיתוףצוות בראשות נציג משרד האוצר,  לאחריות נמסרההמקצוע בענף התכנון והבנייה 

נוסח אחיד של חוזים להתקשרויות עם בעלי המקצוע בענף הבנייה  קביעת; הבינויהפנים ומשרד 
, אשר תחליף את ועדת הארציתה במועצה יבנילהקמת ועדת משנה ומשרד האוצר;  לאחריות נמסרה

  .הפנים משרד לאחריות נמסרה ,המשנה הקיימת לתקנות ונהלים

לאחר שהועמדו המשאבים  רק יחל המטלות שנקבעו בה ביצוע כי 964 בהחלטה נקבע עוד
יום,  45לה להמליץ לממשלה בתוך . על כן הוטל על מנכ"ל משרד ראש הממשלכךהנדרשים 

 על, הפנים ומשרד המדינה שירות נציב, האוצר משרדהתקציבים באגף בתיאום עם הממונה על 
 משרד"ל מנכ. לכך המימוןמקורות  את זו ולפרט החלטה לביצועלהקצות  שישאדם התקציב וכוח ה

 מסגרותקבעה הממשלה  המלצותיופי  ועלמר רענן דינור ביצע את ההחלטה,  דאז הממשלה ראש
  ).בהמשך ראו( זילרדוח ועדת המלצות תקציביות וארגוניות ליישום 

˙¯È˜ÒÓ ‰ËÏÁ‰ 964 ‰ÏÂÚ, ¯‡˘‰ ÔÈ·, ÈÎ ‰· ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ·ÈÎ¯ÓÏ  ˙Â˘¯"ÔÂ Î˙‰ 
‰ÈÈ ·‰Â ,"ÏÏÎ·Â  ‰Ê‰˙Ó˜‰Ï Ï˘ ˙Â˘¯‰ ÍÂÈ˘ÏÂ È Â‚¯‡‰ ‰Ï˘. ¯ÂÓ‡Î ,ÁÂ„·  ˙„ÚÂ

 ˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ÈÂ‚È‰‰ÔÈÂˆ ÈÎ ·ÈÎ¯Ó  Ï˘ ˘„Á‰ ÏÏÂÎ‰ Í¯ÚÓ· È ÂÈÁ ‡Â‰ ‰Ê˙ÁË·‰ ˙ÂÎÈ‡‰ 
˙ÂÁÈË·‰Â Û Ú· ‰ÈÈ ·‰ .·˜Ú ‰ÎÈ˘Ó‰ ÍÎ  ˙ÂÓÈÓÚ‰ ÌÈÈ˜˙‰ÏÚ‚Â · ˙Â‰ÊÏ ÛÂ‚‰ 
È˙Ï˘ÓÓ‰ ÈÊÎ¯Ó‰ Ï‰ È˘ ˙‡ ˙Ó˜‰Ï Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Í¯ÚÓ‰ ˘„Á‰ ‡˘ÈÈÂ ˙ÂÈ¯Á‡· ˙ÏÏÂÎ ÈÙÏÎ 
‰Ï˘ÓÓ‰ Â˙„ÈÓÚÏ ÌÈ„ÚÈ· ,ÈÙ ÏÚ ·Èˆ˜˙‰ ˙ÂÁÂÏÂ ÌÈ ÓÊ‰ ÂÚ·˜ ˘ ÂÏ.  

  

   2007מפברואר  1169 מס' ממשלה החלטת

ההיגוי  שוועדתלאחר  כשנתייםו זילר,ועדת  דוחשנים לאחר פרסום  כארבע, 2007בפברואר 
 - תקציב וארגון " בדבר 1169את החלטה הממשלה  קיבלההממשלתית הגישה את המלצותיה, 

יישום דו"ח ועדת החקירה הממלכתית לעניין בטיחות מבנים ומקומות המשמשים ציבור (דו"ח 
 המשאבים בדבר הממשלה ראש משרד"ל מנכ הצעת על פי ההחלטה, תאמץ הממשלה את ".זילר)

 המטלותלביצוע  הבינוי למשרדשיוקצו בתקציב המדינה למשרד הפנים ו נייםארגוהו ייםתקציבה
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] (להלן: 964נקבע בהחלטה כי "המטלות האמורות בהחלטה [ עוד. 964 בהחלטה קבעושנ
 משרד הערכת נהצוי בהחלטה). במקור אינה ההדגשה" (ÂÚˆÂ·È · ÌÈ ˘2009-2007הפרויקט) 

, והערכת משרד הבינוי שהוטלו עליו המשימות לביצוע"ח שמיליון  23.5לו  יידרשו ולפיה, הפנים
 2008-2007ים בשנ כי נקבע בהחלטה ;המשימות האמורות מיליון ש"ח לביצוע 17.3כי יידרשו לו 

  ש"ח. מיליון  7 -  הבינוי ולמשרד ,"חשמיליון  10 הפנים למשרדהאוצר  משרדיקצה 

ÔÈÂˆÈ  ÈÎÛ‡ ÏËÂ‰˘ ÏÚ „¯˘Ó ‰ÏÎÏÎ‰  ‰ËÏÁ‰·964 ¯È„Ò‰Ï ‡˙ ‡˘Â  ˙ÂÈÂ¯È˘Î‰ 
ÚÂˆÈ· ˙¯˜·ÏÂ ‰ÈÈ · ÏÂ‰È Ï ,ÔÂ Î˙Ï, ‡Ï ‰˙ˆ˜‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÌÈ·‡˘Ó ‡˘Â Ï ˙ÂÈÂ¯È˘Î‰  Ï˘

ÈÏÚ· ,ÚÂˆ˜Ó‰ ·ÈÎ¯ÓÂ ‰Ê ‡Ï ÏÏÎ  ˙È Î˙·  ˙ÂÎÈ‡‰Â ˙ÂÁÈË·‰ ˙¯„Ò‰Ï ˙ÏÏÂÎ‰ ·Èˆ˜˙‰
Û Ú· ‰ÈÈ ·‰.  

˙ Â È ¯ Á ‡ Î  Ó Ï "„ ¯ ˘ Ó ˘ ‡ ¯ ‰ Ï ˘ Ó Ó על מנכ"ל משרד הוטל  1169בהחלטה  :‰
ודה שלהם, בתכניות העב הבינוי ומשרדהתכנון  מינהלאת עמידת  2008 ביוליראש הממשלה לבחון 

 ראש משרד"ל על מנכ, ההחלטה פי על. בהןהתקציבים שנקבעו  ובביצועהשגת התפוקות ב לרבות
 למשרדים הנדרשים המשאבים את והבינוי, לקבוע הפנים, האוצר משרדי עם בתיאום, הממשלה

  " (ההדגשה אינה במקור). ‰Â˙ˆÏÓ‰" ¯Â˘È‡Ï ‰Ï˘ÓÓ הפרויקט ולהגיש את להשלמת אלה

על מנכ"ל משרד ראש הממשלה או נציגו לעמוד בראש צוות היגוי  1169בהחלטה עוד הוטל 
נציגי משרד האוצר, משרד הפנים, משרד  , שיהיו חברים בוליישום המטלות הקבועות בהחלטה

תכניות  הוטל להכין המטלותמשרדי הממשלה האחראים לביצוע על . הכלכלההבינוי ומשרד 
זמנים לביצוען, מדדי תפוקות ופירוט ההוצאות התקציביות  לוחות לרבות ציון ,עבודה מפורטות

 מפורטת של כל משרד תובא לאישור של צוות ההיגויהעבודה ההכרוכות בכל מטלה. תכנית 
  .שיעקוב אחר יישום התכניות ליישום,

‰ÏÂÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â¯ÒÓ ˘ ÌÈÎÓÒÓÓ ÈÎ ˙ÂÂˆ  ÌÂ˘ÈÈÏ ÈÂ‚È‰‰ ÔÎ‡ „¯˘Ó· Ì˜Â‰
 ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯¯‡Â¯·Ù· 2007 Â ÏÚÙÍ˘Ó· ÌÏÂ‡Â .ÂÊ ‰ ˘ ÌÂ˙·  ˙ ˘2007 ˜ÈÒÙ‰ ˙ÂÂˆ‰ 

˙‡ Â˙ÂÏÈÚÙ ÈÏ· ,ÌÒ¯Ù˘ ÁÂ„ ÌÈÈ È· Â‡ ÁÂ„ ÈÙÂÒ .  

 ÈÏÂÈ·2008 ˘È‚‰Â  ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÂÏ ÈÂ È·‰ „¯˘ÓÎ Ó Ï"„¯˘Ó ˘‡¯ ‰Ï˘ÓÓ‰ ,Ê‡„  ¯Ó
¯Â È„ Ô Ú¯,  ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ ÁÂÂÈ„‰ ˙ÂÓÈ˘ÓÌÈÁÂÂÈ„‰Ó ;Ì˙ÂÈ¯Á‡·˘  Ï˘ ÌÈÈ·Èˆ˜˙‰‰„¯˘ÓÌÈ 

‰ÏÂÚ ÈÎ  È¯ÂÚÈ˘ÏÂˆÈ ‰ Ï˘  Âˆ˜Â‰˘ ÌÈ·Èˆ˜˙‰Ì‰Ï  ¯‡Â¯·Ù·2007  ˙ÂÏËÓ‰ ÚÂˆÈ·Ï
 ˙ ˘· :¯˙ÂÈ· ÌÈÎÂÓ  ÂÈ‰ Ì˙ÂÈ¯Á‡Ï Â¯ÒÓ ˘2007 ‰È‰ ¯ÂÚÈ˘  Ï˘ ·Èˆ˜˙‰ ÏÂˆÈ È ˘ 

ÌÈ„¯˘Ó‰ ·Â¯˜ Ï-0% ˙ ˘·Â ,2008 ‰È‰  Ï˘ ÏÂˆÈ ‰ ¯ÂÚÈ˘„¯˘Ó ‰ÈÂ È· Î -1% Ï˘Â 
„¯˘Ó ÌÈ Ù‰ Î -10% .  

ÈÎ ,‰ÏÚÂ‰ Î Ó Ï"„¯˘Ó ˘‡¯ ‰Ï˘ÓÓ‰ Ê‡„ Ò ÈÎ ‡Ï ˙‡ ˙ÂÂˆ ÈÂ‚È‰‰ ÌÂ˘ÈÈÏ , ÈÎÂ ˙ÂÂˆ‰
‡ÏÈÓÓ ‡Ï Ô„ ÌÈÁÂÂÈ„·  .ÌÈ„¯˘Ó‰ Ï˘·˜Ú ‡Ï ÍÎ ‰˙ÈÈ‰ ÌÂ˘Ï  È˙ÎÏÓÓ Ì¯Â‚˙ ÂÓ˙ ·ˆÓ 

Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÓ„˜˙‰ Ï˘ ˙È˙Ú Â˙Ó˜‰Ï  ,˘„Á‰ Í¯ÚÓ‰ Ï˘ÏÏÎ·Â ‰Ê ‰Ï˘ÓÓÏ , ‰ËÈÏÁ‰˘
Ï˘Â ¯ÏÈÊ ˙„ÚÂ Ï˘ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ˙Â·˜Ú· Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ È˙Ï˘ÓÓ‰ ÈÂ‚È‰‰ ˙ÂÂˆ .‡ˆÂÈ 

 ÈÎ ‡ÂÙ‡‰ËÏÁ‰ 1169 ÔÈÈ Ú· ˙Ó˜‰ ˙ÂÂˆ ÈÂ‚È‰‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ‡Ï ÈÂ‡¯Î ‰ÓÈÂ˜ .  

ציין משרד ראש הממשלה כי "משימתו של מנכ"ל משרד ראש הממשלה  2015בתגובתו מינואר 
] הייתה לוודא כי יוקצו המשאבים הנדרשים למשרדי הממשלה הרלבנטיים... 1169בהחלטה זו [

משהועמדו המשאבים לרשות המשרדים ולאחר שהוכנו תכניות העבודה הסתיימה משימתו של 
  מנכ"ל משרד ראש הממשלה והמשימות נותרו באחריות המשרדים הנוגעים בדבר".
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Ë˜ÈÂ¯Ù ÈÎ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÎÁ‰ Ï‚ÚÓ‰ , ÌÈ·ÈÎ¯Ó‰˘
Â· ÂË¯ÂÙ ËÏÁ‰· ‰964 ,˙ÒÒ·˙Ó‰ ÏÚ ‰ ˙ÂÁÂ„Ï˘  ˙„ÚÂ¯ÏÈÊ ˙„ÚÂÂ  ÈÂ‚È‰‰˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ,

 ˙ÂÚÙ˘‰ ÏÚ· Ë˜ÈÂ¯Ù ‡Â‰˙ÂÈ·ÁÂ¯  È·Ï˘ ÏÎ ÏÚ ˙ÎÏ ˙Â˜ÈÁ¯Ó‰ÈÈ ·‰  ˙ÂÈ˙˘˙ ,ÌÈ ·Ó Ï˘
 ÌÈ ˜˙ÓÂ‰ È„Ó·  - Ï˘·Â ÍÎ ˘È ˙Â‡¯Ï ·Â Ë˜ÈÂ¯Ù  .˙ÈÓÂ‡Ï ˙Â·È˘Á ÏÚ· ÈÂ‡¯ ‰È‰ ÔÎ ÏÚ

Ï‰ È˘ ÛÂ‚ Â„ˆÏ ÌÈ˜È ÈÂ‚È‰‰ ˙ÂÂˆ˘  ˙‡Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÔÙÂ‡· ÛËÂ˘ ,·Ï˘Ó ÌÂÊÈÈ‰  „ÚÂ˘Ï ·
‰ÂÈÒÌ ,‡˘ÈÈÂ  ˙ÏÏÂÎ ˙ÂÈ¯Á‡·Â˙„ÈÓÚÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÈÙÏÎ Ï˘ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÂÈ„ÚÈ· ,ÏÚ  ÈÙ

·Èˆ˜˙‰ ‰ˆ˜Â‰˘  ÂÏÔÓÊ‰Â  ,ÂÓÂÈÒÏ Ú·˜ ˘ÛÂÒ  ˙ ˘2009 .ÌÏÂ‡Â ¯Á‡Ó  ÈÂ‚È‰‰ ˙ÂÂˆ˘
‡Ï ÌÂ˘ÈÈÏ ‰¯˙ÈÂ ,‰ÊÎ ÛÂ‚ ÌÈ˜‰ ÍÎÓ ,˙ÂÂˆ˘ ÔÂÂÈÎÓ ÈÂ‚È‰‰ ˜ÈÒÙ‰ ÂÓˆÚ Ò Î˙‰Ï ¯·Î 
˙ ˘ ÌÂ˙· 2007 - ‰È‰ ‡Ï Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ÛÂ‚  Ï‰ Ó˙ÏÈÁ˙Ó ÂÓÂ˘ÈÈ ¯‡Â¯·Ù ,2007 ,„ÚÂ „ÚÂÓÏ 

ÌÂÈÒ ˙¯Â˜È·‰ ,¯·ÂË˜Â‡ 2014 . ˙ ˘ ÌÂ˙· ÌÂ˘ÈÈÏ ÈÂ‚È‰‰ ˙ÂÂˆ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ˙˜ÒÙ‰2007 
 ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÏÂÎÈ· ‰Ú‚Ù ‰È˙ÂËÏÁ‰ ÌÂ˘ÈÈ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏÏ·˜ÏÂ  ‰ ÓÈ‰Ó ·ˆÓ ˙ ÂÓ˙Ú‚Â · 

 .Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÓ„˜˙‰ ˙„ÈÓÏ  

,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ÚÈ‰ÌÂ˘ÈÈÏ ÈÂ‚È‰‰ ˙ÂÂˆ Ï˘ Â˙ÂÓ„· ‰ËÓ ÛÂ‚ Ï˘ Ì¯„  Ï˘Â
 ÛÂ‚ÂÚÈÙ˘‰ ¯ÂÓ‡Î ÈÏÂ‰È  ‰„ÈÓ· ˙¯ÎÈ  ÏÚ ÚÂˆÈ· Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÂÓ¯‚Â È‡Ï -Â˙„ÈÓÚ ÌÈ„ÚÈ· 

ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ·Â ÂÏ ,ÈÙÎ Ë¯ÂÙÓ˘ .Í˘Ó‰· 
 

  

  2011 מיוני המדינה ביקורת לענייני בוועדה דיון

 : Ô Â È „ ‰  Í Ï ‰ Óשנים  10בנושא " דיוןקיימה הוועדה לענייני ביקורת המדינה  21.6.11-ב
 והבינוי הפנים משרדי עלה חוסר התיאום בין בדיון ".זילרועדת  מסקנותיישום  אי - לאסון ורסאי 

התמשכות  את נימק דאז הפנים משרד"ל למנכ המשנה. ועדת זילרבכל הנוגע ליישום המלצות 
 היתר בין הבקרה וטען כי הסיבה לעיכוב בהפעלת המכונים היאבהפעלת מכוני  בעיכובהיישום 

 תכנון מינהל מנהלתטענה  לעומתו,. הבינוי משרד לאחריות נמסרה שהכנתו, בנייהקוד  היעדר
 של"הרעיון  כי זה, במשרדהיגוי לקוד הבנייה ה ועדת"ר יוגם  המשמשת, הבינוי במשרד והנדסה

  . "מדורגת בצורה להכנה מראש נבנה הוא... ושלם מוכן אחד ספר לא היה הבנייה קוד

 המלצות ביישום רביםכשלים  היוהאחרונות  השניםכי בעשר  הישיבה בסיכום ציין"ר הוועדה יו
למנכ"ל משרד  המשנה"ר הוועדה הטיל על יו. זה בעניין שהתקבלווהחלטות הממשלה  זילר ועדת

 המשימות, על פי ההמלצות ליישום בנוגעמצב  תמונת ובודוח  1.9.11הפנים להגיש לוועדה עד 
  הנוגעים בדבר. המשרדיםהממשלה על  שהטילה

 ˙  Â Ó ˙‰ · ˆ Ó¯ · Ó Ë Ù Ò · 2 0 1 1 ˙ Â ˆ Ï Ó ‰ ‰  Ì Â ˘ È È Ï  Ú ‚ Â  בספטמבר :· 
שהוטלו עליהם מכוח  המשימות ביצוע בדבר דיווחיםהממשלה הנוגעים בדבר  משרדי מסרו 2011

  .1169-ו 964החלטות 

ÌÈÁÂÂÈ„‰Ó ,‰ÏÂÚ  ˙ ˘ Ï˘ ‰ÈÈ ˘‰ ˙ÈˆÁÓ· Ì‚ ÈÎ2011 ÌÈ ˘ ¯˘Ú ,¯Á‡Ï  ÔÂÒ‡È‡Ò¯Â ,
ÔÈÈ„Ú ÂÈ‰  ÌÈ„¯˘Ó‰ÌÈ˜ÂÁ¯  ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÁÂÎÓ Ì‰ÈÏÚ ÂÏËÂ‰˘ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ˙ÓÏ˘‰Ó

˙Â¯ÂÓ‡‰ .È‡-È‡Ï ‰Ó¯‚ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ˙ÓÏ˘‰ - ˙ÓÏ˘‰‰Ó˜‰Ï Ë˜ÈÂ¯Ù‰  ˘„Á‰ Í¯ÚÓ‰ Ï˘
 ˙ÂÁÈË·Â ˙ÂÎÈ‡ ˙ÁË·‰ÏÛ Ú· ‰ÈÈ ·‰.  
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ÈÁÂÂÈ„Ó ÌÈ„¯˘Ó‰ ÌÈÏÂÚ ÌÂ‡È˙ ¯ÒÂÁ ˙Â˜ÂÏÁÓÂ Ì‰È È· ÔÈ·- ˙ÂÈ„¯˘Ó˙ÂÈ Â¯˜Ú ,ÔÂ‚Î 
˙ÂÈ¯Á‡Ï Ú‚Â ·  ,ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ‡˘Â Ï˙Â‰ÓÏ ÌÈ¯ˆÂ˙‰ ÏÚ˘ ÌÈ„¯˘Ó‰ ˜ÙÒÏ ˙ÂÁÂÏÏÂ 

ÌÈ ÓÊ‰ Ì˙˜ÙÒ‰Ï .‰Ó‚Â„Ï ,„¯˘Ó ‰ÏÎÏÎ‰ ÂÁÂÂÈ„· ÔÈÈˆ  ÌÈ Ù‰ È„¯˘Ó· ‰‡Â¯ ‡Â‰ ÈÎ
‰ÂÈÂ È· ÌÈ‡¯Á‡ ˙ÚÈ·˜Ï ˙ÂÈÂ¯È˘Î ÔÂ Î˙Ï ‰ ,‰ÈÈ ·‰ÏÂ‰È Ï ˙¯˜·ÏÂ ÚÂˆÈ·‰ ,ÏÚ ÈÙ 

‰ËÏÁ‰ 964 .˙ÓÂÚÏ ˙‡Ê ÔÚË „¯˘Ó ÈÎ ÂÁÂÂÈ„· ÌÈ Ù‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ‰Ï‡ ÏÎÏ ˙ÏËÂÓ ÏÚ 
„¯˘Ó ‰ÏÎÏÎ‰Ú ÌÂ‡È˙· ,ÂÓ.  

˙Ú„Ï ÌÈ„¯˘Ó‰ ÈÁÂÂÈ„ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‡ ·˜Ú Ì¯‚ ˘ ˜Ê ‰ ÏÚ ÌÈ„ÓÏÓ -ÛÂ‚ ÈÂ ÈÓ 
Ï‰ È˘  ÔÙÂ‡· Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙‡ÛËÂ˘ ,‰È‰È Âˆ ˙‡ ÏÚÙ˙È ,ÂÏ˘ ÈÊÎ¯Ó‰ ¯Èˆ‰‰„Â·Ú‰ È˙Â 

Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ·· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÌÚËÓ Ì‰È È· Ì‡˙È ,ÏÏÎ˙ÈÂ  .Ì˙„Â·Ú ˙‡  

  

  

  והבנייה התכנון בחוק רפורמה -זילר יישום דוח ועדת 

˙ Â Ë Ï Á ‰ ‰‰ Ï ˘ Ó Ó Ï Ú ‰ Ó ¯ Â Ù ¯  בביצועמסקנות ועדת זילר באו לידי ביטוי גם  :‰
כי יש "למנות  נקבע 2009 מאוגוסט 708 ממשלה מס' בהחלטתרפורמה בהליכי התכנון והבנייה. 

ועדת שרים לשיפור וייעול הליכי התכנון והבנייה", שבראשה יעמוד ראש הממשלה. בהחלטת 
 ולרישוי לתכנון בנוגע רפורמהה של המרכזיות המטרותנקבעו  2009מאוקטובר  777 מס' ממשלה

רפורמה ה ליישוםהמשך  צעדיעל  963בהחלטה  החליטה הממשלה 2009בנובמבר הבנייה.  של
גיבש משרד המשפטים הצעת חוק ממשלתית לרפורמה בחוק  כך עקבהתכנון והבנייה.  בחוק

  התקבלה בכנסת.  לאהצעת החוק האמורה  ואולםהתכנון והבנייה. 

 Ô Â ˜ È ˙1 0 לאשר עקרונית את טיוטת  592בהחלטתה מס'  החליטה הממשלה 2013ביולי  :1
תיקוני חקיקה בתחום התכנון  כללתיקון ה. 2013- , התשע"ג)100ה (תיקון מס' יחוק התכנון והבני

להפחית את  כדי זאת כל -ממשלתיים -חוץ בקרה מכוני של הקמתם הסדרת ובהםוהבנייה, 
במרץ  .הבנייה של והבטיחות האיכותולהגביר את  הבנייה של הרישוית התכנון ווהריכוזיות במערכ

 101 בתיקון. 2014- "דהתשע), 101תיקון  - להלן ה (יהתכנון והבני חוקשרה הכנסת את יא 2014
 ייכנסו הבקרהבנושא מכוני  ההוראות כי, ו2014 באוגוסט כבר לתוקף ייכנסו ממנו שחלקים נקבע

סמכות שר הפנים לדחות את תחולת ההוראות האמורות בכי  בחוק. עוד נקבע 2016לתוקף בינואר 
  למועד מאוחר יותר או להחילן בהדרגה.

כי הוא נערך להקמת מכוני הבקרה בינואר  2014השיב למשרד מבקר המדינה בדצמבר  משרד הפנים
, וכי בהתאם לכך נגזרו לוחות הזמנים בעניין זה, לרבות מועד פרסום קול קורא להקמת 2016

), זמן ההיערכות להסמכת המכונים על ידי הרשות להסמכת מעבדות (כחצי 2015המכונים (מרץ 
פעילותו של משרד ). משרד הפנים הוסיף כי בד בבד עם 2016(ינואר שנה) והפעלת המכונים 
 תבקרלביצוע כשירות שהגדירו בש האגף לרגולציה תקנות יכשירויות גההכלכלה בנושא קביעת 

לדברי משרד הפנים, מכוני הבקרה יוכלו  .2014אושרו במועצה הארצית בנובמבר תכן, ואלה 
ת ולתקנים הקיימים, וכי התקנות והתקנים יעודכנו להתחיל לפעול באופן שוטף בכפוף לתקנו

  בהתאם להתקדמות פרקי קוד הבנייה.
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  הבנייה בענף והבטיחות האיכות להבטחת הממשלה פעולות  שם הדוח:
  ג65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2015-ההתשע"  שנת פרסום:

 ÔÓÊ‰ ˜¯ÙÂ Ô˙Â·Î¯ÂÓ ,ÏÈÚÏ Â ÈÂˆ˘ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ÈÂ·È¯ ÁÎÂ  ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 ·˜ÚÓ Úˆ·Ï ,‰Ê ‡˘Â · ÈÊÎ¯Ó È ÂËÏ˘ Ì¯Â‚Î ,ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ ,Ô˙ÓÏ˘‰Ï Ú·˜ ˘ ¯ˆ˜‰

˜˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È Î˙ ¯Á‡ ÛÂˆ¯Â ˜Â„‰ ÔÈÈ„Ú˘ ÌÈÓÒÁ ˙¯Ò‰Ï „˜ÂÓÓÂ ÏÈÚÈ ÔÙÂ‡· ÏÂÚÙÏÂ Ú·
 ¯‡Â È· ‰¯˜·‰ È ÂÎÓ ˙ÏÚÙ‰ ˙‡ ÁÈË·‰Ï ‰¯ËÓ· ,Â¯˙Â 2016 -  Ú·˜ ˘ „ÚÈ‰ ÈÙ ÏÚ

 ÔÂ˜È˙·101 .  

  

  

  2014 באוקטובר המצב תמונת - זילר ועדת דוח יישום

   הליבה משימות ליישום בנוגע המצב תמונת

 הממשלה משרדי על שהוטלו הליבה משימות של הביצוע מידת את בחן המדינה מבקר משרד
  :2014 עד אוקטובר פירוט בדבר ביצוע משימות אלה להלן; זילר ועדת דוח יישום במסגרת

  

1.  ˙  Î ‰ „ Â ˜ ‰ È È  · ‰  

‰ˆÓÈÂ È·  ÁÂÏ· „ÓÚ ‡Ï‰ ÌÈ ÓÊ˘ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ¯"ÂÈÏ ÂÓˆÚ ‡Â‰ ‚È˘¯„ ‰ א.  
˙ÓÏ˘‰Ï  Ï˘ ‰ ˘Ó‰ ˙„ÚÂÂÏ Ì˙¯·Ú‰ ˙‡¯˜Ï ,‰ÈÈ ·‰ „Â˜ È˜¯Ù ÏÎ· ÏÂÙÈË‰

 ˙ ˘· .˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰2014 ÂÏÏÎ  · ‰ÈÈ ·‰ „Â˜18 ÌÈ˜¯Ù -  ˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰
‰¯˘È‡  ‰˘È˘Ó ÌÈ˜¯Ù‰Ï‡Â ,Ì‰ Â¯·ÚÂ‰ ÚÂˆÈ·Ï  ÌÈ˜¯Ù È ˘ ;‰˜È˜Á ÈÎÈÏ‰

Â ;˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰ ˘Ó‰ ˙„ÚÂÂÏ Â¯·ÚÂ‰ ÌÈ¯Á‡˙¯˘Ú  ÌÈ¯˙Â ‰ ÌÈ˜¯Ù‰
Ú ÌÈ‡ˆÓ  ÔÈÈ„È·Ï˘·  ‰·È˙Î˙Ï·˜Â ˙Â·Â‚˙ Ï˘ .¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰  

 ÏÚ  ‰ÏÎÏÎ‰ „¯˘ÓÏËÂ‰ ÌÈÏ˘‰Ï ÔÎ„ÚÏÂ ÌÈ ˜˙ ÌÈÓÈÈ˜ È„Î ÂÓ‡˙ÂÈ˘ „Â˜Ï  ב.  
‰ÈÈ ·‰ ÔÎÂ ÔÈÎ‰Ï ÌÈ ˜˙ ÌÈ˘„Á ÂÓ‡˙ÂÈ˘ „Â˜Ï ‰Ê - ÏÎ ˙‡Ê  ÔÂÎÓ ˙ÂÚˆÓ‡·

 ÌÈ ˜˙‰Â ÌÂ‡È˙·ÌÚ  .ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÂ ÈÂ È·‰ „¯˘ÓÌÏÂ‡Â  ‰ÓÈ˘Ó‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
 :‰ÓÏ˘Â‰ Ì¯Ë„¯˘Ó ÈÂ È·‰ ÔÈÓÊ‰ 16 ÌÈ ˜˙ ÌÈ˘„Á ÔÎÂ ‰˜È„· Ï˘ ÌÈ ˜˙ 

ÌÈÓÈÈ˜ ,ÌÏÂ‡ ÔÂÎÓ ÌÈ ˜˙‰ ÌÈÈÒ ‡Ï ÔÈÎ‰Ï ÌÈ ˜˙‰ ÏÎ ˙‡  ‡Ï‡ ,Â ÓÊÂ‰˘14 
Ì‰Ó.  

 ÏÚ  ÈÂ È·‰ „¯˘Ó‰ÏËÂ‰ ‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ÓÏ˘‰Ï ÔÂÎ„ÚÂ Ï˘ Ë¯ÙÓ‰ ÈÏÏÎ‰ ,˙‡Ê  ג.  
Â ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÌÚ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰·ÌÚ  ‰„ÚÂÂ‰‰ÔÈ· - .‰ÈˆÊÈË¯„ ËÒÏ ˙È„¯˘ÓÌÏÂ‡Â 

‰ÓÈ˘Ó‰  ÈÂ È·‰ „¯˘Ó .‰ÚˆÂ· Ì¯Ë¯ÒÓ  ÈÎ‡˘Â  ÔÂÎ„Ú‰ Ï˘ Ë¯ÙÓ‰ ÔÁ·ÈÈ 
¯Á‡Ï ÔÂ‚ÈÚ „Â˜ ‰ÈÈ ·‰ ‰˜È˜Á·.  

  

2.  ˙ Ó ˜ ‰ Í ¯ Ú Ó ‰ ¯ ˜ · Ï Ú Ô Î ˙  ‰  · Ó ‰  

  פירוט:ה ; להלןמערך בקרה על תכן המבנה יםלהק ההמשימ אתהשלים  לאהפנים  משרד



  255  הבנייה בענף והבטיחות האיכות להבטחת הממשלה פעולות

  הבנייה בענף והבטיחות האיכות להבטחת הממשלה פעולות  שם הדוח:
  ג65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2015-ההתשע"  שנת פרסום:

 Ú  Â¯˘ÎÂ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ˜¯ Î -80 ÔÈ·Ó 160 ÌÈ¯˜·‰ ˘¯„ ˘ ¯È˘Î‰Ï„ א.  
·Ï˘· ÔÂ˘‡¯‰  Ï˘˙Ó˜‰ È ÂÎÓ ‰¯˜·‰.  

, ‰Ô˙ ˜˙‰  ‰¯˜·‰ È ÂÎÓ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ˙Â¯È„ÒÓ‰ ˙Â ˜˙‰ Ï˘Ì¯Ë ‰ÓÏ˘Â  ב.  
ÏÏÎ·Â ‰Ê ˙Â ˜˙ ¯·„· ‰ ÈÓÂÏ˘˙˙Â¯‚‡ ÌÈ ÂÎÓÏ ;¯·„·  ÔÂ ‚ ÓÁÂËÈ·‰ 

˙ÂÈÂ·¯Ú‰Â  È ÂÎÓ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙÏ‰¯˜·‰ ;¯·„·Â  È‚ÂÒÌÈ ÈÈ ·‰ ÂÈ‰È˘ ÌÈ Â˙  
Ì˙¯Â˜È·Ï.  

‰˜ÏÚÙ‰ È ÂÎÓ ‰¯˜·‰ ‰ÈÂˆÓ ˜¯ È·Ï˘·  ÈÂÒÈ ‰ÓÎ· ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯.  ˙Ó˙  ג.  
 Ú„ÈÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓÚ‚Â · ÌÂÁ˙Ï ‰ÈÈ ·‰ ‰ÓÏ˘Â‰ ,ÌÏÂ‡ ˙Ó˜‰ ˙Î¯ÚÓ  ˙ ÂÂ˜Ó

ÏÔ‰· ÏÂÙÈËÏÂ ‰ÈÈ · È¯˙È‰Ï ˙Â˘˜· ˙˘‚‰ ) ˙Î¯ÚÓ Ì¯Ë (ÔÈÓÊ ÈÂ˘È¯,‰ÓÏ˘Â‰ 
˙ÚÎÂ ˙Â˘Ú  ‰ ÂÎ„ÚÏ ˙ÂÏÂÚÙ ÂÚ·˜ ˘ ˙Â‡¯Â‰Ï ÌÈ‡˙˙˘ È„Î · ÔÂ˜È˙101.  

  

3.  ˙ ¯ „ Ò ‰ ‡ ˘ Â   ‰˙ Â È Â ¯ È ˘ Î ‰ È È  · ‰  Û  Ú ·   

˙¯„Ò‰ ‡˘Â  ‰ ˙ÂÈÂ¯È˘ÎÏ˘  ‰ÈÈ ·‰ Û Ú· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ·‰˙ÈÈ‰ · ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ
˜ÂÁ¯‰ ÓÂÈÒÓ‰ ;˜¯  ¯‡Â È·2014 ÁÂÏ ‰ÏÎÏÎ‰ „¯˘Ó Ú·˜˙Â  ÏÂÙÈË‰ ˙ÓÏ˘‰Ï ÌÈ ÓÊ

 .‰Ê ‡˘Â ·  

ÏÚ  ÏËÂ‰ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÚÂ·˜Ï  ÌÚ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚ Ï˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰Ï ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈÏ‰ 
 ÚÂˆ˜Ó ÈÏÚ·ÌÂÁ˙·  ÔÎÂ ,ÌÈÚˆ·Ó ÌÈ Ï·˜ ÌÚÂ ÔÂ Î˙‰ÚÂ·˜Ï ÁÒÂ  „ÈÁ‡ Ï˘ ÌÈÊÂÁ 
˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰Ï ÌÚ ÈÏÚ· ÚÂˆ˜Ó ‰ÈÈ ·‰ Û Ú· .ÌÏÂ‡Â  ‰Ï‡ ˙ÂÓÈ˘ÓÌ¯Ë ÂÚˆÂ· ‡ÏÂ ,

 ÓÊ Ú·˜Ô ÂÈÒÏÌ ÔÚÂˆÈ·.  

  

   

  

˙Ú„Ï „¯˘Ó ¯˜·Ó „Ó‰‰ È ,ÌÈÏ„ÁÓ ÌÈÏÂÚ ÏÈÚÏ Â ÈÂˆ˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó ÌÈ ˘ ÂÎ˘Ó ˘ 
ÏÂ‰È · Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙Ó˜‰Ï Í¯ÚÓ‰ ˘„Á‰ ˙ÁË·‰Ï ˙ÂÎÈ‡‰ ˙ÂÁÈË·‰Â Û Ú·  ÔÎ ÂÓÎ .‰ÈÈ ·‰

È„¯˘Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ ÈÂ È·‰ ,ÌÈ Ù‰ ,‰ÏÎÏÎ‰ ¯ˆÂ‡‰Â ˙‡ ÂÓÈÏ˘‰ ‡Ï ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ÂÏËÂ‰˘ 
Ì‰ÈÏÚ ÁÂÎÓ ˙ÂËÏÁ‰ 964  Â - 1169. ·˜Ú ÌÈÏ„ÁÓ ,‰Ï‡ „ÚÂÓ· ÌÂÈÒ ˙¯Â˜È·‰ ,¯·ÂË˜Â‡ 
2014 ,·Â¯ ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï ‰È˙ÂˆÏÓ‰  Ï˘˙„ÚÂ Â¯·Ú˘ Û‡ ,¯ÏÈÊ 11 ÌÈ ˘ Ê‡Ó ÌÒ¯ÂÙ ÁÂ„‰ 
.‰Ï˘ ÌÈ¯·„‰ ÌÈ¯ÂÓ‡  ‰ÓÈ˘ÓÏ Ú‚Â · Ô‰Â „¯˘Ó ÏÎ ÏÚ ÂÏËÂ‰˘ ˙ÂÓÈ˘ÓÏ Ú‚Â · Ô‰

 ˙ÏÏÂÎ‰ - ÌÎÁ‰ Ï‚ÚÓ‰ Ë˜ÈÂ¯Ù ˙Ó˜‰.  

ÔÎ‡ ,ÔÂ˜È˙· 101 Ú·˜  ÈÎ ¯‡Â È· 2016 ÂÒ ÎÈÈ Û˜Â˙Ï ˙Â‡¯Â‰‰ Â· ÂÚ·˜ ˘ ˙ÂÚ‚Â ‰ È ÂÎÓÏ 
‰¯˜·‰ ;ÌÏÂ‡Â ‡Ï Ô˙È  „ÂÓÏÏ ÔÂ˜È˙· Ú·˜ ‰Ó Â‰Ó ÁÂÏ ÌÈ ÓÊ‰ ˙ÓÏ˘‰Ï Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ,
ÏÏÎ·Â ‰Ê ˙ÓÏ˘‰ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ˙ÂÈÏÂ‰È ‰ ,˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÂÈ·Èˆ˜˙‰Â Ï˘ È„¯˘Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ 

ÌÈÚ‚Â ‰ ¯·„· .˘‚„ÂÈ ÈÎ ÏÚ ÈÙ ÌÈÎÓÒÓ‰  Â¯ÒÓ ˘„¯˘ÓÏ ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ,‡Ï ÌÈÈ˜ ÁÂÏ 
ÌÈ ÓÊ ÏÏÂÎ ÓÂ ·ÈÈÁ˙ÓÏ˘‰Ï Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ,ÏÚ ÏÎ ÂÈ·ÈÎ¯Ó . 
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  הבנייה בענף והבטיחות האיכות להבטחת הממשלה פעולות  שם הדוח:
  ג65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2015-ההתשע"  שנת פרסום:

   קיימים מבנים על לבקרה בנוגע המצב תמונת

. ועדת במעגל החכםהחיוניים המרכיבים א אחד יהבקרה על מבנים קיימים , זילרפי דוח ועדת  על
"חובה על בעל מבנה או מחזיק בו, להחזיק את המבנה באופן שיציבותו לא להטיל המליצה  זילר

  . "ובאופן שתובטח תקינותם של היבטי בטיחות אחרים שייקבעו בדיןתיפגע, 

˙¯Â˜È··  ÈÎ ‰ÏÚ˙„ÚÂ  ¯È„Ò‰Ï ‰ˆÈÏÓ‰ ˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ÈÂ‚È‰‰ ˙‡ ‡˘Â  ÌÈ ·Ó ÏÚ ‰¯˜·‰
ÌÈÓÈÈ˜ „Â˜·  .‰ÈÈ ·‰ÌÏÂ‡Â ÔÓÊ· ˙·È˙Î „Â˜ ‰ÈÈ ·‰ ÈÂ È·‰ „¯˘Ó ËÈÏÁ‰ Í¯Âˆ‰ ·˜Ú ,

 ,Â˙ÂÎÓÒ· Ì È‡˘ ‰˜È˜Á ÈÈÂ È˘·¯ÂÒÓÏ ˙‡ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙¯„Ò‰Ï ‡˘Â ‰ „¯˘ÓÏ ÌÈ Ù‰ .
„ÚÂÓ· ÌÂÈÒ ˙¯Â˜È·‰ ¯„ÒÂ‰ ‡Ï ‡˘Â ‰8 .ÔÈÂˆÈ ÈÎ  Ê‡ÓÂÓÒ¯ÂÙ  ˙ÂˆÏÓ‰‰„ÚÂÂ‰ ÂÚ¯È‡ ,

 ‰ È„Ó·ÈÚÂ¯È‡  ÌÈ ·Ó· ÌÈ·¯ ˙ÂÁÈË·ÌÈÓÈÈ˜ Ì˜ÏÁ ,·˜Ú ÌÈÏ˘Î ÌÈ ·Ó‰ Ï˘ „Ï˘· 
 ·˜Ú Ì˜ÏÁÂÌÈÏ˘Î  ˙ÂÎ¯ÚÓ·˙ÂÈÂˆÓ‰ Ì‰· ,ÔÂ‚Î ˙¯ ˆ Ê‚‰ ˙Î¯ÚÓÂ ÏÓ˘Á‰ .  

  4 תמונה

  )2011יוני ( ' הרצל בנתניהבבניין ברח גז דליפת בשל פיצוץ

  

__________________ 

משרדית בנושא "ביקורת תקופתית של בניינים קיימים", -הקים משרד הפנים ועדה בין 2013בנובמבר    8
   להסדרת הבקרה על מבנים כאלה.
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  הבנייה בענף והבטיחות האיכות להבטחת הממשלה פעולות  שם הדוח:
  ג65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2015-ההתשע"  שנת פרסום:

  5תמונה 

  )2013דצמבר ( ירושליםטכנולוגי דתי,  תיכון - "ת אמיתקרה בבית ספר  קריסת

  

 רבי מבנים הם האחרונים בעשורים שנבנומסחריים -תעשייתיים ומבנים קומות רבי מגורים מבני
 למיגון, מערכות ולכיבויה אש לגילוימערכות  כגון, חיים מצילות מערכות הן חלקן אשר, מערכות
   .וגנרטורים מים משאבות"כ), אב(מערכות  של אוויר ולסינון

˙Ú„Ï „¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰‰· ,¯„ÚÈ  ,‰Ï‡ ˙ÂÎ¯ÚÓ Ï˘ Ô˙ÂÁÈË·Â Ô˙˜ÂÊÁ˙ È¯„Ò ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ
˙ÂÎÓÒÂÓ‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â Ô¯ˆÈ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ9 ,¯„ÚÈ‰·Â  ˙¯„‚‰‰˙ÂÈÂ¯È˘Î  ÈÏÚ· Ï˘

 ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ÍÎÏ  ,ÔÈ„‰ ÈÙ ÏÚ‰ÏÂÚ ˜ÙÒ ¯·„· ˙ÏÂÎÈ ÔÏÂÚÙ˙ ¯·„·Â  Ï˘ Ô˙Â ÈÓÊ
˙ÂÎ¯ÚÓ‰ ‰¯‚˘· È·ˆÓ·Â ÌÂ¯ÈÁ .ÏÚ È„¯˘Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÚ‚Â ‰ ¯·„· ,¯˜ÈÚ·Â „¯˘Ó 

,‰ÏÎÏÎ‰ „¯˘ÓÂ ÌÈ Ù‰ ·ˆÓ‰ ÔÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏ ÔÈÂˆ˘ ÏÈÚÏ.  

עי שלו פועל כדי "למצות את הטיפול כי צוות מקצו 2014משרד הבינוי ציין בתשובתו מדצמבר 
בהם [בתחזוקת המבנים הקיימים] בצורה מקצועית" והוסיף: "העברנו את התוצרים לגורם האחראי 

 האגף להנחיות ולתקנות תכנון ובנייה במינהל התכנון[במשרד הפנים]". משרד הפנים השיב כי 
ביקורת ביצועה של נושא ת אקדם והטיל עליה ל משרדית- ועדת היגוי בין 2013בדצמבר  הקים

בטווח הקצר בעניין זה רכי המדינה ובדיקה מקיפה של צ ובכלל זה ,תקופתית על מבנים קיימים
  שנים.  שלושתוך ב כאמורביקורת  לביצועובטווח הארוך ויצירת מתכונת 

  

  

  ממשלתית-הכלל ברמה ניהוליים ליקויים

 לעיכוב גרמו אשר, המשרדית ברמה והןממשלתית -הכללעלו ליקויים ניהוליים, הן ברמה  בביקורת
  :להלן כמפורט, זילר ועדת של הדוח ביישום

  

__________________ 

 מטעם מכון התקנים עוסק בנושא תחזוקת מבנים קיימים, אך הוא אינו מחייב. 1525תקן ישראלי (ת"י)    9
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  הבנייה בענף והבטיחות האיכות להבטחת הממשלה פעולות  שם הדוח:
  ג65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2015-ההתשע"  שנת פרסום:

  זילר ועדת דוחיישום לשאחראי ניהולי מתכלל  גורם היעדר

˙ ˆ Ï Ó ‰ ˙ „ Ú Â ¯ Ï È Ê Ì È ˜ ‰ Ï : ‰ È È  · Ï  „ ¯ Ù   „ ¯ ˘ Ó  ענייני  כי המליצה זילרועדת
 יהיוהחקיקה, הארגון, המדיניות והבקרה,  זה ובכלל), האזורי התכנון ענייניהבנייה (אשר ינותקו מ

של יחידת סמך מקצועית במשרד  באחריותהאו לפחות שיוקם  10בנייה נפרד משרד באחריות
) מוח'ראש' (וגם  הבנייה לענף יהיה"כך  כיציינה  הוועדהתפקודה. בממשלתי שתהיה עצמאית 

 וגורמים רשויות בין היום הקיים מהפיזור להבדיל, הבנייה לענף וצופה מפעיל, מתכנן, מכוון
  ".שונים

˙ ˆ Ï Ó ‰ ˙ „ Ú Â È Â ‚ È ‰ ‰ ˙ È ˙ Ï ˘ Ó Ó ‰ Ì È ˜ ‰ Ï ˙ Â ˘ ¯ Ô Â  Î ˙ Ï Â: ‰ È È  · 
 2005המליצה כאמור ועדת ההיגוי הממשלתית בדוח שלה ממרץ  זילר,ועדת  בהתאם להמלצות של

משרד הבינוי ומשרד הפנים בעניין מעמדה  שהעלולתכנון ובנייה. נוכח הסתייגויות  רשותעל הקמת 
 לעמודעל מנכ"ל משרד ראש הממשלה  1169בהחלטה  פיפותה של הרשות, הטילה הממשלהוכ

, שהם מטלות הליבה של פרויקט המעגל 964היגוי ליישום המטלות הקבועות בהחלטה  צוותבראש 
  .החכם

¯ÂÓ‡Î Ì Ó‡ ‰ÊÎ ˙ÂÂˆ ,Â‰ ÏÚÙ Í‡ ,Ì˜˜¯Ù· ÔÓÊ  ¯˙ÂÈ· ¯ˆ˜˙ ˘· 2007, ‰ˆÏÓ‰‰ Ì‚Â 
 ÌÈ˜‰Ï˙Â˘¯ ÔÂ Î˙Ï  ‰ÈÈ ·Â‡Ï Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ·Ï ˙È‡¯Á‡ ‰È‰˙˘ ‰Ó˘ÂÈ .ÌÂ˜Ó· ˙‡Ê 
‰ÏˆÂÙ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÚÂˆÈ·Ï Ë˜ÈÂ¯Ù· ÂÏÏÎ ˘ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ÔÈ· È„¯˘Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ .ÍÎ ¯˙Â  
Ë˜ÈÂ¯Ù ÏÚ· ˙Â·È˘Á ˙ÈÓÂ‡Ï ,Â˙ÈÏÎ˙˘ ˙ÁË·‰ ˙ÂÎÈ‡‰ ˙ÂÁÈË·‰Â Û Ú· ‰ÈÈ ·‰ È„Î Ô‚‰Ï 

 ÈÊÎ¯Ó Ì¯Â‚ ‡ÏÏ ,¯Â·Èˆ‰ ÈÈÁ ÏÚ¯Â¯·Â Ï‰ È˘ Â˙Â‡ ‰È‰ÈÂ È‡¯Á‡ ÈÙÏÎ ‰Ï˘ÓÓ‰ Â˙„ÈÓÚÏ 
ÌÈ„ÚÈ· ˙ÂÁÂÏ·Â ÌÈ ÓÊ‰ ÂÚ·˜ ˘ ÂÏ .˙Ú„Ï „¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ,¯„ÚÈ‰  ‰ÊÎ Ì¯Â‚‡Â‰ 

 È Ù ÏÚ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰Ï ˙ÂÈ¯˜ÈÚ‰ ˙Â·ÈÒ‰ ˙Á‡¯˙ÂÈ ¯Â˘ÚÓ ÈÏ· ,Ú·˜ ˘  Ì‚„ÚÂÓ· 
ÌÂÈÒ ˙¯Â˜È·‰ ÁÂÏ ÌÈ ÓÊ Â˙ÓÏ˘‰Ï.  

  

  זילר ועדת דוחיישום לממשלה  משרדי של"לים מנכ בפעילות ליקויים

 עובדי בין המקשר הדרג, בפועל, הוא ממשלתי משרד"מנכ"ל שהמדינה  מבקרקבע  קודם בדוח
של המערכת  התפקוד. אופן פוליטי-המיניסטריאלי הדרג ובין, עליהם מופקד שהוא המשרד

‰Â‰Â  ˙ÂÈ¯Á‡· ‡˘Â ˙ÈÏ‰ ÈÓ‰  ˙ÏÏÂÎ‡המשרדית תלוי במידה רבה ביכולת המנכ"ל ובכישוריו, 
ÂÏÂÎ „¯˘Ó‰ „Â˜Ù˙Ï לנהל  הםמנכ"ל ההעיקריים של  על כן מתפקידיו .11)במקור אינה" (ההדגשה

 מצבעל  הממונה לשר לדווחו הממשלה על פי החלטות המשרדעל  את ביצוע המשימות שהוטלו
לפי  ביצוען של משימות כאלה, אתהמעכבים או מונעים  חסמים להסרתמנכ"ל לפעול ה על. הביצוע

  . בהחלטות הממשלהשנקבע לביצוע הזמנים  לוח

Ì Â ˜ Ó ‰ Ï  „ Á Â È ˘ Ë ˜ È Â ¯ Ù : Ì È Ï " Î  Ó ‰  Ï ˘  Ì Â È ‰  ¯ „ Ò    964 החלטותפי  על·
 משרד: האלהעל משרדי הממשלה  זילרהוטלו משימות הליבה בעניין יישום דוח ועדת  1169-ו
 משרד); בנייתם ועל המבניםתכן  על בקרההפנים (ביצוע  משרד); הבנייה קוד(הכנת  בינויה

בין  תיאום"ל משרד ראש הממשלה (מנכ); הבנייה בענף המקצועבעלי  כשירויות קביעתהכלכלה (
  ).כךלממשלה על  ודיווחהתקדמותו  אחר מעקבהגופים השונים הקשורים לביצוע הפרויקט, 

 עקב, לאומית חשיבות יש הבנייה בענף והבטיחות האיכותלהבטחת  החדש המערךהקמת  לפרויקט
. הפרויקט במדינהשל מבנים, תשתיות ומתקנים  הבנייההלכת על כל שלבי  מרחיקות השפעותיו

, עקב ביזור סמכויות ואחריות ניהוליתהומהבחינה  המקצועית מהבחינה פרויקט מורכב הוא האמור

__________________ 

 .על פי הגדרת הוועדה -"מיניסטריון"    10
  .60, עמ' ), בפרק "עבודת המטה במשרד הממשלתי"ÁÂ„ È˙ ˘ 53· )2003מבקר המדינה,    11
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  הבנייה בענף והבטיחות האיכות להבטחת הממשלה פעולות  שם הדוח:
  ג65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2015-ההתשע"  שנת פרסום:

סביר שלפרויקט בעל סדר גודל כזה ייוחד מקום מרכזי בסדר היום של בין גופים ממשלתיים שונים. 
  האחראים לביצועו, וכי יבוצע מעקב שיטתי אחר קידומו. משרדי הממשלה

ÌÏÂ‡Â È‡ˆÓÓÓ  ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ÈÊÎ¯Ó ÌÂ˜Ó „ÁÂÈ ‡Ï Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ¯„Ò· ÌÂÈ‰  Ï˘
 ÌÈÏ"Î Ó‰ È„¯˘Ó Ï˘‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚÂÙ‰ Ï‡ Â‡ÈˆÂ‰Ï ÏËÂ‰ Ì‰ÈÏÚ˘ .ÔÈÂˆÈ ÈÎ Î Ó‰ ÌÈÏ"

ÂÎÈ˘Ó‰ ËÂ˜ Ï Í¯„ ‰ÏÂÚÙ ÂÊ Ì‚ ¯˘‡Î ÂÚ¯È‡ ˙Â ÂÒ‡ ,ÌÈÙÒÂ  „·ÏÓ ÔÂÒ‡ ˙Â·˜Ú· ,È‡Ò¯Â 
ÌÈÏ˘Î ÔÂ Î˙· Ì˙ÈÈ ··Â ÌÈ ·Ó Ï˘ Ì‚Â ,¯˘‡Î  Â¯¯·˙‰˙Â‚È¯Á‰ ˙Â¯ÎÈ ‰ ˙ÂÁÂÏÓ  ÌÈ ÓÊ‰

 ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰· ÂÚ·˜ ˘Ï ÌÂ˘ÈÈ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙„ÚÂ¯ÏÈÊ Â˙ÂÁÂÏÓ ÌÈ ÓÊ‰ ÂÚ·˜˘ 
˙ÂÏ‰ ÈÓ‰ ˙Â„ÚÂÂ ÈÂ‚È‰‰ ˙ÂÈ„¯˘Ó‰ .‡· ¯·„‰ È„ÈÏ ,ÈÂËÈ· ¯˙È‰ ÔÈ·,  ÌÈ ÂÈ„ ¯„ÚÈ‰·

‰ ‰ Ï˘ ÌÈÈ˙ÙÂ˜˙ ˙ÂÏÈ„¯˘Ó  ‰Ï˘ÓÓ‰Ë˜ÈÂ¯Ù· ÂÓÎÂ ÔÎ  ·˜ÚÓ È¯„Ò·ÌÈÈÂ˜Ï  ¯Á‡
 ÌÂ˘ÈÈÏ ˙ÂÚ‚Â ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰‰˙ÂˆÏÓ‰ÌÈÎÓÒÓ‰Ó ,‰Ó‚Â„Ï .  ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â¯ÒÓ ˘

 ‰ È„Ó‰‰ÏÚ  Ï˘ ÌÈÏ"Î Ó‰˘„¯˘Ó  „¯˘Ó ,ÌÈ Ù‰ÈÂ È·‰ ˘‡¯ „¯˘ÓÂ ‰ÏÎÏÎ‰ „¯˘Ó ,
 ‰Ï˘ÓÓ‰ÌÈ ˘· 2014-2007  ‡ÏÂÚˆÈ· ·˜ÚÓ Â ÛÈˆ¯ÂˆÈ· ¯Á‡ È˙ËÈ˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ Ú

 ˙„ÚÂ ÁÂ„ ÌÂ˘ÈÈÏ ˙ÂÚ‚Â ‰ ,¯ÏÈÊ ˙Â‚È¯Á‰ ÏÚ Â„ÓÚ ‡ÏÂ˙Â¯ÎÈ ‰ ˙ÂÁÂÏÓ ÌÈ ÓÊ‰ ÂÚ·˜ ˘ 
˙ÂËÏÁ‰· ‰Ï‡.  

 

  החלטות הממשלה מטעם מזכיר הממשלה ביצוע אחרודיווח לקויים  מעקב

הוא לרכז את המעקב אחר  הממשלה מזכיר של תפקידו, 32- וה 31- ה הממשלות של התקנוניםפי  על
, עליו לפנות לשרים זה תפקידופי  על". ביצוע טעונות מהותן פי שעלביצוע החלטות הממשלה "

על ביצוע ההחלטות הנוגעות  בכתבבתוך חודש  לו לדווחולבקש מהם  לחודשיים אחת לפחות
", על המזכיר לפנות לשרים הנוגעים הממשלה ראשהחליט  שעליהם" לנושאיםלמשרדיהם. אשר 

  . שבוע בתוך דיווחבדבר אחת לשבועיים ולקבל מהם 

‰˜È„·· ‰ÏÚÂ‰  ÈÎ¯ÈÎÊÓ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‡Ï  ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ÚˆÈ·ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Â¯ÂÓ‡‰  Ú‚Â ‰ ÏÎ·
 ÌÂ˘ÈÈ ‰ËÏÁ‰1169 ¯˘‡ ,˙˜ÒÂÚ ·‰˙ÂÎ¯ÚÈ ˙È Â‚¯‡‰ ˙È·Èˆ˜˙‰Â ÌÂ˘ÈÈÏ ÁÂ„ ˙„ÚÂ ¯ÏÈÊ .  

È‡-ÚÂˆÈ· ˙ÂËÏÁ‰ ˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰Ï·È˜¯„ÚÈ‰Â ÚÂˆÈ· ¯Á‡ ·˜ÚÓÔ Ì‰  Ï˘ Ï˘ÎÌÈ„¯˘Ó‰ 
 ,‰ÏÂÎ ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ¯ÈÎÊÓ Ï˘ ,¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰˙‡˘Â ‰ ˙ÂÈ¯Á‡· ˙ÏÏÂÎ‰ 

˙ÂËÏÁ‰Ï ‡È‰˘ ˙Ï·˜Ó.  

בעניין יישום המלצות  שני דיווחים לממשלה נמסרוהשנים  במשך כיטען מזכיר הממשלה  בתגובתו
שא התקשרויות של גופים ציבוריים לביצוע עבודות מקצועיות ועדת זילר: הדיווח הראשון, בנו

 שריםה ועדת במסגרת 2008נובמבר ב הדורשות ידע ומומחיות בתחום התכנון והבנייה, נמסר
אפריל ב, בנוגע לניסוי (פיילוט) של הקמת מכוני בקרה, נמסר השניהדיווח ו ;וכלכלה חברה לענייני

  . אדמה ברעידות לטיפול ההיערכות לעניין שריםה ועדת של בדיון 2011

 ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ÏÏÎ ÚÂˆÈ· ¯Á‡ È˙ËÈ˘Â ÛÈˆ¯ ·˜ÚÓ ‰˘Ú  ‡Ï ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙ÂËÏÁ‰· ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÚ ÂÏËÂ‰˘964 Â -1169 ÂÓÎ .‰Ï˘ÓÓ‰ ÔÂ ˜˙ ·ÈÈÁÓ˘ ÈÙÎ ,

 ˙È·Èˆ˜˙‰Â ˙È Â‚¯‡‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰Ï ÌÈÚ‚Â  Ì È‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ ¯ÈÎÊÓ ÔÈÈˆÓ˘ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ,ÔÎ
Ï ˙ÏÏÂÎ‰.‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ,¯ÏÈÊ ˙„ÚÂ ÁÂ„ ÌÂ˘ÈÈ  
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  הבנייה בענף והבטיחות האיכות להבטחת הממשלה פעולות  שם הדוח:
  ג65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2015-ההתשע"  שנת פרסום:

  הבנייה בענף וביצועייםכשלים הנדסיים על  בריכוז הנתונים יםקוייל

 החלטות זה ובכלל, החלטות קבלת של תקין לתהליך תנאי היא ומהימנה שלמה נתונים תשתית .1
 התכנון, הייזום בתהליכי המעורבים הגופים. הבנייה בענף והבטיחות האיכות לשיפור בנוגע

 ,שוטף תיאום ביניהם שיהיה נדרש ולכן, רבים הם הבנייה בענף פרויקטים של והביצוע
  .ושלמים מהימנים יהיו לזה זה מוסרים שהם ושהנתונים

יצוין כי ועדת ההיגוי הממשלתית ראתה ברשות התכנון והבנייה, אשר כאמור לא הוקמה עקב 
והפקת לקחים מאירועים או כשלים ויזמות חילוקי דעות בין המשרדים, "גוף מנחה לתיאום 

  בתחום הבנייה".

‰ÏÚÂ‰  ÈÎÔÈ‡ ÌÂ˘ ÛÂ‚ È ÂËÏ˘  - Ô‰ ˙Ó¯· ÔÂËÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó‰ ,ÏÏÎ·Â ‰Ê „¯˘Ó ÌÈ Ù‰ ,
„¯˘Ó ÈÂ È·‰ , ,‰ÏÎÏÎ‰ „¯˘Ó˙¯Ë˘Ó Ï‡¯˘È ‰Î˘Ï‰Â ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ‰˜ÈËÒÈËËÒÏ ,Ô‰Â 
˙Ó¯·  ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ - ÊÎ¯Ó˘  ÌÈ Â˙  Á˙ ÓÂÚ‚Â · Ï ÌÈÚÂ¯È‡Â¯˜˘  ·˜ÚÌÈÏ˘Î 

ÌÈÈÒ„ ‰ ÌÈÈÚÂˆÈ·Â Û Ú· ‰ÈÈ ·‰ .ÏÚ ÔÎ ÈÙÂ‚Ï ÔÂËÏ˘‰ ¯ÒÁ  ÏÚ È ÂÈÁ Ú„ÈÓ
ÌÈÚÂ¯È‡‰ ,‰ ˘¯„ Ì‰Ï ‰¯„Ò‡Ï Ï˘ ˙ÂÎÈ‡‰ ˙ÂÁÈË·‰Â Û Ú· ‰ÈÈ ·‰ ÏÂ˙˜Ù‰  ÌÈÁ˜Ï

ÓÏ.ÌÈÚÂ¯È‡‰ Ï˘ Ì˙Â ˘È‰ ˙ÚÈ   

בתחום בטיחות האירועי על  םנתוניהכי ריכוז  2014ציין בתשובתו מדצמבר משרד הפנים 
למניעת כשלים פועל  הוסיף כי הוא משרד הפנים .אחריות הרשויות המקומיותבא וההבנייה 

בינוי ומעקב באמצעות ועדת מעקב - , קידום תכניות פינויהנדסיים באמצעות הקמת מכוני בקרה
   קל.- ייעודית אחר מבנים שנבנו בשיטת פל

Â˘¯‰ Ï˘ ÌÈ Â˙  ÊÂÎÈ¯· È„ ÔÈ‡ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ÈÚÂ¯È‡ ÏÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈ
ÏÂ‰È · Í¯Âˆ ˘È .‰ÈÈ ·‰ Û Ú· ˙ÂÁÈË·‰  Ï˘ ¯Â„Ò ¯‚‡ÓÌÈ Â˙  ÏÂÏÎÈ˘ Èˆ¯‡  ÏÎ ÏÚ

‰ ÌÈÚÂ¯È‡,‰Ï‡‰ Â ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ Í¯ÂˆÏÎ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï ÒÈÒ· .‡˘Â ·  

תלונות  תקידבלוע אכיפה יזומה וציבהאחראי להצביעה על משטרת ישראל כגורם  זילר ועדת .2
 יפרקליט עלהמלצות הוועדה,  לפי. בנושא בטיחות המבנים והמקומות המשמשים את הציבור

 ועל, הבקרהבסיס דיווחי המשטרה ומכוני  עלהמחוז להוציא צווי הפסקת בנייה או צווי הריסה 
יצוין כי בידי משטרת ישראל נמצא מידע רב  זה בהקשר. הצווים ביצוע את לאכוף המשטרה
הודעות  באמצעותבעיקר  למשטרהמגיע  המידע. ע לאירועי בטיחות בענף הבנייהבכל הנוג

  . שהיא מבררת תלונות ובאמצעות חקירות שהיא מבצעת באמצעות, 100למוקד 

˙¯Â˜È·· ‡ˆÓ   ÈÎ¯‚‡Ó Ú„ÈÓ‰ È˙¯Ë˘Ó‰ Â È‡  ¯˘Ù‡ÓÍÈÈ˘Ï ÌÈ Â˙  Â· ÌÈÈÂˆÓ‰ 
 .‰ÈÈ ·‰ Û Ú· ÌÈÈ˙ÂÁÈË· ÌÈÚÂ¯È‡Ï‰¯Ë˘Ó‰ ‰¯È·Ò‰  ÈÎÏÎ  „˜ÂÓ· ˙Ï·˜˙Ó˘ ‰Ú„Â‰

100  ÚÂ¯È‡ ÏÓÒ ÈÙÏ ˙‚ÂÂÒÓÚ·˜ ˘ .ÌÏÂ‡Â ¯Â·Ú ÈÚÂ¯È‡  ‡Ï ‰ÈÈ ·‰ Û Ú· ˙ÂÁÈË·
 ,È„ÂÁÈÈ ÏÓÒ Ú·˜ ÍÎÈÙÏÂ È‡ - ¯˘Ù‡ÍÈÈ˘Ï Ì‰ÈÏ‡ ÌÈ Â˙ .  

·˜Ú ÍÎ Ú„ÈÓ ‡Â‰˘ Ï ·¯ Í¯Ú ÏÚ·˙Ï·˜ ˙ÂËÏÁ‰ ˙˜Ù‰ÏÂ  ÌÈÁ˜Ï˙ÚÈ ÓÏ ÈÚÂ¯È‡ 
 ,„È˙Ú· ‰ÈÈ ·‰ Û Ú· ˙ÂÁÈË·ÈÂˆÓ  ¯‚‡Ó·Ú„ÈÓ‰  È˙¯Ë˘Ó‰ÈÏ· Ô˙È ˘ ˜ÈÙ‰Ï Â ÓÓ 

˙ÏÚÂ˙ .˙Ú„Ï „¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ,ÔÓ ÈÂ‡¯‰ ˙¯Ë˘Ó˘ Ï‡¯˘È ÏÚÙ˙ ÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï 
¯ÂÓ‡‰ È„Î , ‰È‰È˘ ¯˘Ù‡ÌÈ Â˙ · ˘Ó˙˘‰Ï  ÌÈÈÂˆÓ‰¯‚‡Ó· Ú„ÈÓ‰ È˙¯Ë˘Ó‰ 

ÌÈÎ¯ˆÏ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÂÌÈÈÏÂ‰È  ÈÎ¯ÂˆÏÂ ·˜ÚÓ .  
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קיים סיווג  100כי "במוקד  ציינה המשטרה 2014בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
אירוע בשם 'תאונת עבודה'. לא קיימים סיווגי משנה ל'תאונת עבודה', שכן אלה יכולים להיות 
רבים ומגוונים. במקרים בהם נגרמות פגיעות בגוף ובנפש כתוצאה מקריסת המבנה, נפתח תיק 

לנות. במצבים חקירה לבחינת הסוגיה, לרבות אישוש והפרכת חשד בדבר פלילים, לרבות רש
אלה, נעזרים גורמי החקירה במומחי תוכן מהמשרד לכלכלה לצורך קביעה אם מדובר 

  ברשלנות נוכח אי עמידה בתקני בנייה שנקבעו".

 ˙ÂÁÈË·‰ ÈÚÂ¯È‡ ˙Â„Â‡ ÏÚ ÌÈ Â˙ ‰ Ï˘ Ì˙·È˘Á ÁÎÂ  ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 ‰ÈÈ ·‰ Û Ú·-  ÌÈÓÈÈ˜ ÌÈ ·Ó· Ô‰Â ÌÈ˘„Á ‰ÈÈ · È¯˙‡· Ô‰ - Ù‰Ï ˙¯„Ò‡ÏÂ ÌÈÁ˜Ï ˙˜

 ¯Â·Ú È„ÂÚÈÈ ‚ÂÂÈÒ ÚÂ·˜Ï ÏÂ˜˘˙ ‰¯Ë˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯ ,‰ÈÈ ·‰ Û Ú· ˙ÂÁÈË·‰ ‡˘Â 
 ÌÈÙÂ‚Ï Ì‰ÈÏ‡ Ú‚Â · ÌÈ Â˙ ‰ ˙˘‚ ‰ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ,ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÁÈË·‰ ÈÚÂ¯È‡

.ÌÈ¯Á‡Â ÌÈÈ¯˜ÁÓ ,ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ,ÌÈÈ ÂËÏ˘  

  

  

  הליבה משימות של ובביצוע בתקצובבתכנון,  ליקויים

 תשתיות, מבנים של הבנייה שלבי כל על ניכרות השפעות בעל מורכב בפרויקט שמדובר אף, כאמור
ותוודא את ביצוע המשימות  נהל אותו באופן שוטףתש פרויקט מינהלת הוקמה, לא ומתקנים

כזאת חולקה האחריות לביצוע משימות הפרויקט בין  מינהלה הקמת. במקום שהוטלו במסגרתו
לביצוע  רבים עבודה וצוותי משנה ועדות, ועדות, מינהלותהקימו  אלה משרדיםמשרדי הממשלה. 

 בעלי ושל בהם החברים של והייתה כרוכה בתחלופה שנים פני על התפרסה עבודתם אשרהפרויקט, 
  .להפעלתם אחראים שהיו הממשלה במשרדי התפקידים

·ˆÓ  ·ÈÈÁ ‰ÊÚÂˆÈ· ˙„Â·Ú ‰ËÓ ‰·Â¯Ó ,ÌÈÓÂ‡È˙ ÔÈ· -ÌÈ ÙÂ ÌÈÈ„¯˘Ó- ,ÌÈ˜Â„‰ ÌÈÈ„¯˘Ó
 È Â‚¯‡Â ÈÏÂ‰È  ,ÈÚÂˆ˜Ó Ú„È ˙¯ÈÓ˘¯·Ëˆ‰˘ Í˘Ó·  ÌÈ ˘‰ÚÂˆÈ·Â ÁÂ˜ÈÙ .ÌÏÂ‡Â  ‰Ï‡ ÏÎ

Â˘Ú  ÔÙÂ‡·  ‡Ï Â‡ È˜ÏÁÂ˘Ú  ÏÏÎ .·˜Ú ÍÎ  Â¯ˆÂ ÌÈÓÒÁ  ÌÈ·Â¯Ó ÌÈÈÏÂ‰È Â˘˜‰˘  ÏÚ
ÌÂ˘ÈÈ‰ Ï˘ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ˙ÂÈÊÎ¯Ó‰  ˙„ÚÂ Ï˘¯ÏÈÊ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓÒÁ‰ .ÂÓ¯‚ Î˘Ó˙‰Ï˙Â 

Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÏÚ È Ù ÌÈ ˘ ˙Â·¯ ,‰‚È¯ÁÏ  ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏÓ ÂÏËÂ‰˘ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ÌÂÈÒÏ
È‡ÏÂ Â˙¯‚ÒÓ·- ˙ÚÈ·˜ÁÂÏ  ÌÈ ÓÊ·ÈÈÁÓ ÂÓÂÈÒÏ .ÔÏ‰Ï :ËÂ¯ÈÙ  

  

  הבנייה קוד הכנת סדרי

Ì È È Â ˜ È Ï ˙ Â Î ¯ Ú È ‰ · ˙ È  Â ‚ ¯ ‡ ‰  

להשלמת  המינהלה"ר ליו זההתכנון במשרד  מינהל ראשאת  הבינוימינה מנכ"ל משרד  2007 במרץ
של מינהלת קוד  תפקידיה את קבע"ל המנכ). הבנייה קוד מינהלת -קוד הבנייה המשולב (להלן 

 של ומיפוי להכנתו בנוגע העדיפויות סדרי קביעתקוד הבנייה,  של תכולתו קביעת ובהםהבנייה, 
קוד הבנייה מסמך מסכם  מינהלתהפיצה  2007 באוקטובר. החיקוקים במערך נעשתה שכבר פעילות

 הקמת זה ובכלל, הקוד להכנת להתארגןלבצע כדי  בינוישעל משרד ה פעולותמטעמה, ובו נקבעו 
את סעיפי הקוד ואת ההצעות לשינויי החקיקה  שיהיה אחראי לאשרעליון  גוף - הבנייה קוד פורום

  עבודת הצוותים המקצועיים.  בעקבות שהועלו
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Û‡ ˙Ï‰ ÈÓ˘  ‰ÒÁÈÈ ‰ÈÈ ·‰ „Â˜˙Â·È˘Á ‰·¯ ÌÂ¯ÂÙÏ  ‰ÈÈ ·‰ „Â˜‰˙‡¯Â  Â·ÛÂ‚ ÔÂÈÏÚ 
¯˘‡Ï È‡¯Á‡ ‰È‰È˘ ˙‡ È¯ˆÂ˙ ˙„Â·Ú ‰È˙ÂÂˆÌ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ,ÌÂ¯ÂÙ‰ ‡Ï Ò ÂÎ  ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ

 Ì¯˙˙ Î‰Ï „Â˜ ‰ÈÈ ·‰.  

˙Ï‰ ÈÓ „Â˜  ‰ÈÈ ·‰Ì Ó‡ ‰Ú·˜ ˙‡ ˙ÓÈ˘¯ ÌÈ˜¯Ù‰ ·„Â˜ ˙‡Â È˙ÂÂˆ ‰„Â·Ú‰ ·¯‰ -
ÌÈÈÓÂÁ˙  ÌÈ‡¯Á‡ ÂÈ‰È˘ÏÌ˙ Î‰ ,ÌÏÂ‡  ‡È‰‡Ï  ‰Ú·˜È¯„Ò  ˙ÂÈÂÙÈ„Ú˙ Î‰· ÌÈ˜¯Ù‰ .  

, עברה האחריות להכנת קוד 2007 באוקטובר עבודתה את סיימה הבנייה קוד שמינהלת לאחר
והנדסה במשרד  תכנון מינהלהבנייה לוועדת ההיגוי המרכזית להכנת קוד הבנייה, בראשות מנהל 

היא  כך, ועקב התקנים ממכוןנציגים  וכן והמשפטים הפנים ממשרדי נציגים צורפו לוועדה. הבינוי
 לקביעתקוד הבנייה,  לארגון הועדהותפקידיה אחראית  במסגרתמשרדית. -בין ועדההפכה להיות 

שמונו לכתיבת פרקי  הצוותים להכנת הקוד ולהפעלת לביצוע התקציב שהוקצהבעניין,  המדיניות
  . הקוד

‰ÏÚÂ‰ ˜¯˘ È ÂÈ· 2009  ‰ËÈÏÁ‰‚È‰‰ ˙„ÚÂÈÂ „Â˜Ï ‰ÈÈ ·‰ ÈÎ È˜¯Ù ‰·ÈÏ‰  „Â˜‰ Ï˘ÂÈ‰È 
ÌÈ˜¯Ù‰ ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈ ·Ó‰ ˙Â·ÈˆÈ·· ,Ì˙ÂÁÈË· ,Ì˙ÂÁÂ ·  ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ˙Â‡È¯· ÏÚ ‰¯ÈÓ˘·Â

Ì‰· ,˙ÂÙÈ„Ú ‰Ú·˜Â ‰ Â˘‡¯  .ÌÓÂ„È˜ÏÌÏÂ‡Â „ÚÂÓ· ÌÂÈÒ ˙¯Â˜È·‰  ¯·ÂË˜Â‡)2014 (
Ì¯Ë  ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ˜¯Ù‰ Â ‚ÂÚ‰˜È˜Á·.  

  

Ì È È Â ˜ È Ï ˙ Ú È · ˜ · ‰ Ï Â Î ˙ ‰  Ì È  Ó Ê ‰  ˙ Â Á Â Ï ·  ‰ „ È Ó Ú · Â  

 עץייל ,בין היתר הוא,קובע כי תפקידה של המועצה הארצית  והבנייה התכנון לחוק 2 סעיף
 לבנייה המשנה ועדת". חקיקה עניני לרבות, זה חוק בביצוע הכללי לקול הנוגע "כב משלהמל

 חוק תקנות הנדרשות ליישום להמליץ למועצה על התקנת מוסמכת הארצית במועצה ולתקנות
  . והבנייה וקוד הבנייה התכנון

È ‡ -¯ Â ˘ È ‡  ‰  · Ó„ Â ˜  ‰ È È  · ‰Ì È ‡ ˘ Â  Â Â Ï Ï Î  ˘ Â ציינה  2008עוד במאי  :·
ועדת ההיגוי לקוד הבנייה כי היא "רואה חשיבות לשילוב נציגי ועדת המשנה והמועצה הארצית 

למנכ"ל משרד ראש הממשלה מיולי  הבינויבתהליך העבודה על הקוד". על פי הדיווח של משרד 
 משנה לוועדת[של קוד הבנייה] ונושאים מוצעים  הבינוי להציג את "המבנה יידרש משרד, 2008

 הבינויהתכנון במשרד  מינהל, סיכמו מנהלת 2009, ביולי כשנה לאחר ואולם רק". הפנים במשרד
 המשנה ועדת ואישור לדיוןהתכנון במשרד הפנים כי "יש להציג את המבנה המוצע  מינהלומנהל 

  ".הארצית והמועצה

‰Ú˘˙Î  ÌÈ˘„ÂÁ¯Á‡Ï ÌÂÎÈÒ ‰Ê  „¯˘Ó ‚Èˆ‰ÈÂ È·‰  ‰ Â˘‡¯ÏÈ ÙÏ ˙„ÚÂ ‰ ˘Ó‰  Ï˘
 ˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰˙‡ ˙ÏÂÎ˙ „Â˜ ‰ÈÈ ·‰ ,28 ÌÈ˜¯Ù ‰ ·Ó‰ ˙‡Â ,ÂÏ˘ .ÌÏÂ‡Â  ÈÙ ÏÚ

ÌÈÎÓÒÓ‰ Â¯ÒÓ ˘ „¯˘ÓÏ ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ,‰¯ÈÚ‰ ˙„ÚÂ  ˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰ ˘Ó‰˙‡ 
‰È˙Â¯Ú‰ ˙ÏÂÎ˙ ˙‡ ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ‰¯˘È‡ ‡Ï Í‡ ,‰ ,„Â˜„Â‚È · ÌÂÎÈÒÏ ÔÈ· È„¯˘Ó ÌÈ Ù‰ 
ÈÂ È·‰Â .  
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¯˘‡ ¯Â˘È‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Èˆ¯‡‰ ,˙¯Â˜È·‰  ¯‡Â¯·Ù· ˜¯ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰2014  ‰ Â˘‡¯Ï ‰‚Èˆ‰
 ˙Ï‰ ÓÏ‰ ÈÓ ‰Ò„ ‰Â ÔÂ Î˙ È ÙÏ ÈÂ È·‰ „¯˘Ó· ‰ˆÚÂÓ‰ ˙‡ ˙Èˆ¯‡‰ „Â˜ ‰ÈÈ ·‰ Â·Â ,18 
ÌÈ˜¯Ù ˆÓˆ ¯Á‡Ï) ‰˙ÈÈ‰˘ ,Â˙ÏÂÎ˙ ÌÂ28 (ÌÈ˜¯Ù .ÔÎ ‰˘˜È· ˙Ï‰ Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰Ó ˙Èˆ¯‡‰ 
 ¯˘‡Ï‰Ú·¯‡ ÌÈ˜¯Ù -  "˘Ó˙˘Ó‰ ˙ÂÁÈË·"Â "˘‡ ˙ÂÁÈË·" ,"ÔÈÈ ·‰ „Ï˘" ,"˙Â¯„‚‰"- 

È„Î ‰È‰È˘ ¯˘Ù‡ Ì¯È·Ú‰Ï „¯˘ÓÏ ÌÈËÙ˘Ó‰ ÁÂÒÈ Ï  ÈÙÂÒ‰˜È˜Á· Ì˙Â‡ Ô‚ÚÏÂ .‰ˆÚÂÓ‰ 
‰ËÈÏÁ‰ ˙Èˆ¯‡‰  ÌÈ Ù‰ ¯˘Ï ıÈÏÓ‰ÏÚÂ·˜Ï  ˙Ú·¯‡ ˙‡‚Èˆ‰˘ ÈÙÎ ,ÌÈ¯ÂÓ‡‰ „Â˜‰ È˜¯Ù 

 Ì˙Â‡ ‰È ÙÏ„¯˘Ó ÈÂ È·‰ ,Î˙Â ˜˙,  Í‡ ˙‡ ‰¯˘È‡ ‡Ï ˙ÏÂÎ˙ ˙Â·È˘Á‰ Û‡ ÏÚ ,„Â˜‰
 ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î ,ÈÂ È·‰ „¯˘ÓÂ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ‰Ê ¯Â˘È‡· Â‡¯˘ .  

Ì È È Â ˜ È Ï ˙ Ú È · ˜ · Á Â Ï Ì È  Ó Ê ‰ ˙  Î ‰ Ï „ Â ˜ ‰ È È  · ‰ : Â ·  ‰ „ È Ó Ú Ï Â 
, וכן הנהגת שגרת אליו הקשורהפעילות  לכלזה לוח זמנים  בכללקביעת לוח זמנים לפרויקט, ו

 מכרעתלהן חשיבות  ויש, בניהולו בסיסיים מרכיבים ןשנקבעו לו ה ביעדים העמידה לגבידיווחים 
 הבנייה קוד להכנת הזמנים לוח לקביעת בנוגעהעלתה ליקויים  הביקורת. שלו מוצלח ליישום

  :ולעמידה בו. להלן פירוט

 קוד להכנת שלו המתווה הצעת את הממשלה ראש לפני משרד הבינוי משרד הציג 2007 בינואר
כל  של וארגון ריכוז ,שנתיים שיימשך, הקוד בהכנת הראשון השלב יכלול ההצעה לפי. הבנייה

 להפקת הנדרשיםחקיקה ותקינה  שינויי יבוצעושנה,  שיימשך, השני ובשלב; הקיימים החיקוקים
. הקודשנות עבודה להשלמת  הבינוי שלושפי הערכת משרד  על יידרשו הכול בסך. חדש בנייה קוד
, שבה קבעה שהכנת קוד הבנייה תבוצע 1169 החלטה את הממשלה קיבלה זו הצעה בסיס על

יכינו תכניות עבודה מפורטות לביצוע המוטל  הרלוונטייםמשרדי הממשלה  וכי, 2009-2007בשנים 
  המטלות.  זמנים לביצועה ותאת לוח ויקבעועליהם בתחום זה 

Ì‚ ˙Ï‰ ÈÓ „Â˜ ‰ÈÈ ·‰ ÈÂ È·‰ „¯˘Ó Ï˘  ‰˘˜È·ıÓ‡Ï  ˙‡ÁÂÏ ÌÈ ÓÊ‰ Ú·˜ ˘ ‰ËÏÁ‰· 
1169. ˙Ï‰ ÈÓ „Â˜ ‰ÈÈ ·‰  ¯·ÂË˜Â‡· ‰Ú·˜2007  ÂÓÈÈÒÈ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈ˙ÂÂˆ‰ ÈÎ˙‡ ˙ Î‰ 
„Â˜  ‰ÈÈ ·‰˙‡Â ÂÓÂÒ¯Ù „Ú  ¯·Ó·Â 2009 - ¯Á‡Ï ¯ÓÂÏÎ 25 È˘„ÂÁ  .ÏÂÎ‰ ÍÒ· ‰„Â·Ú

˙ÓÂÚÏ ˙‡Ê ‰Ú·˜  ‰ÈÈ ·‰ „Â˜Ï ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ¯·ÂË˜Â‡· 2007 ÈÎ  ‰„Â·Ú‰ È˙ÂÂˆ
 ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ÌÈ˜ÒÂÚ‰  ˙ Î‰·„Â˜ ‰ÈÈ ·‰ Â„·ÚÈ ÌÈÈ˙ ˘Î ÈˆÁÂ  - Â ÈÈ‰„ ‰„Â·Ú‰ ÌÈÈ˙Ò˙ 

ÏÈ¯Ù‡· 2010 ‡ÏÂ ÛÂÒ·  ˙ ˘2009,  .‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· Ú·˜ ˘ ÈÙÎ  

ÏÚÂÙ· „¯˘Ó „ÓÚ ‡Ï  ÈÂ È·‰ .Ú·˜˘ ÌÈ ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ·‰Ó‚Â„Ï ,˙Ï‰ ÈÓ  ·‰ „Â˜ Ï˘ ‰ÈÈ
 ÈÂ È·‰ „¯˘ÓÏ ˘¯„ ‰ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù˘ ‰ÎÈ¯Ú‰˙Â¯˘˜˙‰ ·¯ ÌÈÁÓÂÓ ÌÚ- ÈÂÂÈÏÏ ÌÈÈÓÂÁ˙

 Ë˜ÈÂ¯Ù‰‡Â‰ ÌÈÈ˘„ÂÁ ÏÚÂÙ· ÌÏÂ‡ ,Í˘Ó  ÍÈÏ‰ ÌÈÁÓÂÓ‰ Ï˘ ÌÒÂÈ‚ Î -15  .ÌÈ˘„ÂÁ  
Ì‚ ÁÂÏ ÌÈ ÓÊ‰ ¯Â˘È‡Ï ÌÈ˜¯Ù‰ Ï˘ „Â˜ ‰ÈÈ ·‰ ˙„ÚÂÂ·Â ˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ· ‰ ˘Ó‰ ¯¯·˙‰ 

‡ÏÎ ÈÏ‡≈̄ :˙Ï‰ ÈÓ „Â˜ ‰ÈÈ ·‰ ‰ÎÈ¯Ú‰ ÔÓÊ‰˘ ˘¯„ ‰ ¯Â˘È‡Ï ÏÎ ˜¯Ù ,Â˙˘‚‰Ó ˙„ÚÂÂÏ 
‰ ˘Ó‰ „ÚÂ Â¯Â˘È‡ ‰ˆÚÂÓ· ˙Èˆ¯‡‰ ,‡Â‰ ‰˘È˘ ÌÈ˘„ÂÁ; ÌÏÂ‡Â ÏÚÂÙ· ˘¯„  ¯Â˘È‡Ï 

‰ÌÈ˜¯Ù „Ï˘"" , ˙ÂÁÈË·"˘Ó˙˘Ó‰ ˙ ‚‰" ,"ÒÂÒÈ·" ,"ÔÈÈ ·‰ È ÙÓ ˙Â·ÈË¯ ‰¯Èˆ‡" ,"
ÈÂ ÈÙÂ ‰Ù˘‡ ˙Â„ÈÓ" ,"˙ÂÈÂÓÎÂ",  ÔÓÊ ˜¯ÙÏ˘ ÚˆÂÓÓ 23  .ÈˆÁÂ ÌÈ˘„ÂÁ  

˙¯Â˜È·‰  „¯˘Ó Ï˘ ÁÂÂÈ„· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ÈÂ È·‰  ÈÏÂÈÓ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó Ï"Î ÓÏ2008 
 ,‰ÈÈ ·‰ „Â˜ ˙ÓÏ˘‰Ï ÌÈ ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏÏ Ú‚Â ·‡Ï ÂÏÏÎ  ÈÎÈ¯‡˙ ‰ÏÁ˙‰‰ ÌÂÈÒ‰Â Ï˘  ÁÂÒÈ 

ÂÓÎ .‰ÈÈ ·‰ „Â˜· ˜¯Ù ÏÎ ÔÎ „¯˘Ó ,ÈÂ È·‰  ‰„Â·Ú‰ ÍÈÏ‰˙ Â‰Ó ÁÂÂÈ„ ‡Ï Úˆ·˙È˘ ÏÂÓ
¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÈˆÂ ‰ ˘Ó‰ ˙„ÚÂ˙ÓÏ˘‰ Ì˘Ï  „Â˜‰Â¯Â˘È‡Â ,Â‰ÓÂ ˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù˘¯„ÈÈ 

.ÍÎÏ  
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¯˘‡ Ï ÈÂ‚È‰‰ ˙ÂÂˆ ÌÂ˘ÈÈÏ ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó Ï"Î Ó ˙Â˘‡¯·‰È‰˘ ¯ÂÓ‡ ˙ÂÈ‰Ï 
 ÊÎ¯Ó˘ Ì¯Â‚‰˙‡ ÌÂ˘ÈÈ ÁÂ„ ˙„ÚÂ ÈÂ‚È‰‰  ,ÍÎ ÏÚ Á˜ÙÓÂ‡Ï ‡Â‰ ÔÁ· ˙‡ ˙„ÈÓÚ „¯˘Ó 

ÈÂ È·‰ ˙È Î˙· ‰„Â·Ú‰ ˙Â·¯Ï ,ÌÈ„ÚÈ· ÂÚ·˜ ˘  ‰·È·‚Ï ˙‚˘‰  ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÏÂˆÈ Â ˙Â˜ÂÙ˙‰
ÏÚ  ÈÙ‰ËÏÁ‰ 1169 .˙ÂÂˆ‰ ˜ÈÒÙ‰ ¯ÂÓ‡Î  ˙ ˘ ÛÂÒ· Â˙ÂÏÈÚÙ ˙‡2007  ÚˆÈ· ‡Ï ÔÎ ÏÚÂ

 .‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ ‰¯˜·˙ ˘Ó 2007  ‡ÂÙ‡ ‰È‰ ‡ÏÌÂ˘  Ì¯Â‚Á˜ÈÙ˘  ÔÙÂ‡‰ ÏÚ
 „¯˘Ó Â·˘ÈÂ È·‰  ÂÈÏÚ ÂÏËÂ‰˘ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ˙‡ Úˆ·ÓÌÂ„È˜Ï „Â˜ ‰ÈÈ ·‰ ÏÚÂ Â˙„ÈÓÚ 

ÌÈ„ÚÈ· ÂÚ·˜ ˘ ÂÏ ÔÈÈ Ú· ‰Ê ˙ÂÁÂÏ· Â˙„ÈÓÚ ˙Â·¯Ï ,ÌÈ ÓÊ‰.  
˙ Ú È · ˜ ˙ Â Á Â Ï Ì È  Ó Ê ˙ „ Â · Ú Ï Ì È ˙ Â Â ˆ ‰ Ì È È Ú Â ˆ ˜ Ó , 2009בפברואר  רק :‰

ההכנה של קוד  בעבודתהעבודה המקצועיים  צוותי, החלו 1169 החלטה שהתקבלהכשנתיים לאחר 
, ביקשה ועדת ההיגוי לקוד הבנייה ממרכזי צוותי העבודה 2010 במרץ, מכן לאחר כשנההבנייה. 

כל פרק של קוד הבנייה, כולל שלבי עבודה ולוחות  הכנתבנוגע ל מפורטת עבודה תכניתלהכין 
מרכזי צוותי  שמסרו המפורטות העבודה תכניותי את וניהב משרדריכז  2010. ביוני לביצועםזמנים 

  מסמך דוח המצב). - דוח מצב" (להלן  -  הבנייה"קוד  בשםהעבודה במסמך 

Û‡  ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰„Â·Ú‰ È˙ÂÂˆ ÈÎ Ú·˜ ˘ÂÓÈÈÒÈ  ÏÈ¯Ù‡· Ì˙„Â·Ú ˙‡2010 ,‰ÏÂÚ 
 ÔÂÈ„ ÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÓ‰ÓÈÈ˜˘ ˙„ÚÂ  ‰ÈÈ ·‰ „Â˜Ï ÈÂ‚È‰‰· È ÂÈ‰ ˘ Ú‚Â · ÂÊ Ï ÍÓÒÓÁÂ„ ·ˆÓ‰ ,

ÈÎ Â˙Â‡Ï „Ú „ÚÂÓ  Ú·˜ ˜¯  ÔÈ·Ó ‰˘ÈÓÁ È·‚Ï28 ‰„Â·Ú‰ È˙ÂÂˆ ÏÂÙÈË·˘ ÌÈ˜¯Ù‰ ÁÂÏ 
ÌÈ ÓÊ ‰˘‚‰Ï .„ÂÚ ‰ÏÚ  ÈÎÛ‡ ‰„ÚÂÂ‰˘  ¯Á‡ ‡ÏÓÏ ÌÈ˘˜·˙Ó ÌÈ˙ÂÂˆ‰ ÈÊÎ¯Ó"˘ ‰ ÈÈˆ

 ,"˘¯„ ‰ ÔÓÊ· Ì‰È˙ÂÓÈ˘Ó‡È‰  ‰ÒÁÈÈ˙‰ ‡ÏÌÈ Â˙ Ï ÂÏÏÎ ˘ ÍÓÒÓ· ÁÂ„  ˘‚Â‰˘ ·ˆÓ‰
 ‡ÏÂ ‰Ï‰ ˙  ˙‡ ‰˙Ú„ ‰„·ÂÚÏ È˙ÂÂˆ˘  ‰„Â·Ú‰‡Ï ÂÚ·˜ ˙ÂÁÂÏ  ‰„Â·Ú‰ ÌÂÈÒÏ ÌÈ ÓÊÚ Ï

.ÌÈ˜¯Ù‰ ˙È·¯Ó  
˙·È˘È·  È ÂÈÓ ‰ÈÈ ·‰ „Â˜Ï ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ2011 ‰˘È‚„‰  ˙Ï‰ ÓÏ‰ ÈÓ  ÈÎ ‰Ò„ ‰Â ÔÂ Î˙

 ."¯ˆÂ ˘ ¯ÚÙ‰ ˙‡ ˜È·„‰Ï ˘ÈÂ ÌÈ·Â˘Á ÌÈ˜¯Ù ¯ÙÒÓ· ¯Â‚ÈÙ· ÌÈ‡ˆÓ  Â ‡"˙Â¯ÓÏ È¯·„ 
˙Ï‰ Ó‰ ¯·„· ¯Â‚ÈÙ‰ ,‰Ï·È˜ ˙„ÚÂ  ÈÂ‚È‰‰‰¯ÂÓ‡‰ ˙‡ ˙ÂÁÂ„‰  Â˘ÏÎÌ ‡ÏÂ ‰˘¯„ ¯·Ò‰ 

È‡Ï-‰„ÈÓÚ‰ ˙ÂÁÂÏ· ÌÈ ÓÊ‰ .‰„ÚÂÂ‰ Ì‚  Â‚ˆÂÈ˘ ‰˘¯„ ‡Ï‰È ÙÏ  ÌÈ Î„ÂÚÓ ÌÈ ÓÊ ˙ÂÁÂÏ
 Â·ÈÈÁ˙È ‰„Â·Ú‰ È˙ÂÂˆ˘„ÂÓÚÏ Ì‰· .  

‰˘ÚÓÏ Ê‡Ó ,‰Ú·˜ ˙„ÚÂ  ‰ÈÈ ·‰ „Â˜Ï ÈÂ‚È‰‰ÁÂÏ· ÌÈ ÓÊ‰  ÈÎÌÂÈÒ  ÌÈ˙ÂÂˆ‰ ˙„Â·Ú
‰È‰È ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ·ÏÈ¯Ù‡ 2010Â˙Â‡ ‰ Î„Ú ‡Ï ‡È‰ ,,  ‡ÏÈÓÓÂ‡Ï ‰Ú·˜ ˙ÂÁÂÏ ÌÈ ÓÊ 

ÌÈÈ Ë¯Ù ÏÎÏ ·Ï˘ ÏÎÏÂ ‰ÓÈ˘Ó ˙ Î‰· „Â˜  .‰ÈÈ ·‰„ÚÂÓ‰ ÔÂ¯Á‡‰ Â·˘ ‰Ò Î˙‰ ‰„ÚÂÂ‰ 
‰È‰  ¯·Óˆ„·2012 ,„ÚÂÓ·Â  ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒÔÈÈ„Ú ‡Ï Ú·˜  ÁÂÏ ÌÈ ÓÊ ÔÎ„ÂÚÓ ˙ÓÏ˘‰Ï 

.Ë˜ÈÂ¯Ù‰  
יכול שיתייחס רק לפעולות משרד הבינוי לוח הזמנים שנקבע ע״י משרד הבינוי מסר בתשובתו כי "

שנמצאות בתחום אחריותו וטיפולו, ולכן כל הערכת הלו״ז התייחסה למועד העברת הטיוטות 
אין יכולת ואפשרות לצפות  שרד הבינוילמשרד הפנים ולא למועד עיגונן בחקיקה, תהליך שלמ

לעניין מראש, והם נמצאים בסמכות ובאחריות משרדים אחרים. משרד הפנים ומשרד המשפטים 
  ."זה

„¯˘Ó Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙ÂËÏÁ‰ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰ È‡ Â˙·Â˘˙ ÈÎ ÈÂ È·‰ „¯˘Ó
 ÏÎ ÏÚ ,‰ÈÈ ·‰ „Â˜ ˙ Î‰ ÍÈÏ‰˙Ï ˙ÏÏÂÎ ˙ÂÈ¯Á‡· ‡˘Â ‰ Ì¯Â‚‰ ‡Â‰ Ô‰ÈÙÏÂ ,‰Ï˘ÓÓ‰

.ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÌÚ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰· ,ÂÈ·Ï˘  
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‰ Ó Ï ˘ ‰ Ô Â Î „ Ú Â Ï ˘ È  ˜ ˙ ‰ È È  · ‰  

 קביעתמסדיר את התקינה בישראל, החוק התקנים),  -(להלן  1953- חוק התקנים, התשי"גפי  על
 תקנים(עיבוד  התקנים בכללי נקבע התקנים קביעת אופןתקנים היא בסמכותו של מכון התקנים. 

, או פרטינקבע כי "המכון, והוא בלבד, רשאי לקבוע מ התקנים בחוק. 1991- "אהתשנ), ישראליים
 - מפרט  מוגדרהגדרות טכניות כתקן ישראלי". בחוק  לרבותכללים טכניים של תהליך עבודה, 

, ובכלל זה פרטים אלה, כולם או מקצתם: ייעודו, פעולתו, מטרתו, ]12[תכונותיו של מצרך תיאור"
י תהליך ייצורו, התקנתו, הפעלתו, דרכי השימוש בו, איכותו ודרכי הבטחתה, כמותו וממדיו ודרכ

מדידתם, הדרכים לבדיקתו, להחסנתו, לתחזוקתו ולהעברתו ממקום למקום, מקורו, כינויו, סימונו, 
  מריו שידרוש אותן המכון".וחואריזתו ושאר תכונות של מצרך ושל חלקיו 

 ן ככל האפשר בתקנים ולא בתקנות",יהמליצה כי "נורמות בנייה טכניות ימצאו את ביטוי זילר ועדת
 13שגם הממשלה החליטה ציינה זילרבדברי החקיקה השונים. ועדת  ם הפניהאשר תיעשה אליה

 תקנים באמצעות תיעשה מוצרים"דרישות וקביעות של משרדי הממשלה השונים לגבי איכות ש
  ".ותקנות צווים באמצעות ולא בלבד

˘ Â · È ‚ ˙ Ó È ˘ ¯ Ì È  ˜ ˙ ‰ ¯ Â · Ú „ Â ˜ ‰ È È  · ועדת ההיגוי הממשלתית המליצה כי  :‰
תקני בנייה חדשים בכל שנה, בכפוף להתקדמות בכתיבת קוד הבנייה,  20-10יגבש כון התקנים מ
  .שנים חמש בכל הקיימים הבנייה תקני את יעדכןו

באמצעות מכון התקנים ובתיאום עם משרד הבינוי ומשרד  -הטילה על משרד הכלכלה  964החלטה 
 ה שלבכתיבפי ההתקדמות להשלים ולעדכן את כל התקנים הקשורים לענף הבנייה, על  -הפנים 

פרקי קוד הבנייה. ואולם לדבריו של הממונה על התקינה במשרד הכלכלה, רק הגורם המקצועי, 
  דהיינו משרד הבינוי, מזמין תקנים ממכון התקנים.

, על הבינויהתכנון במשרד  מינהלפנתה מנהלת תחום בניין במכון התקנים למנהל  2007 בפברואר
 רשימה לפנייתה צירפהתחום ה מנהלת. זילרמנת לקדם את הכנת קוד הבנייה, על פי המלצות ועדת 

תחום המנהלת  .קיימים תקנים שלמחדש  בחינה דרשה וכן לקדמם, שנדרש חדשים תקנים 59 של
  תקציב.  היעדר בשל אלה בתקנים מטפל אינו התקנים מכון כי ציינה

ÌÈ ˘· 2010-2008 ‰ ÔÂÎÓ ‰ Ù „¯˘ÓÏ ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ „ÂÚ ÌÈ ˜˙ÈÂ È·‰ ‡ ÚÈ ‰Ï ÔÂÈÒÈ ·Â˙Â 
ÔÈÓÊ‰Ï  .ÌÈ ˜˙ ˙ Î‰ÌÈ ˜˙‰ ÔÂÎÓ ˙ Î‰Ï˘ ÈÂ È·‰ „¯˘Ó È ÙÏ ÔÈÈˆ ÌÈ ˜˙‰ ˜¯Ù· ÔÓÊ 

¯È·Ò ˙˘¯„  ˙Â ‚¯‡˙‰  ,‰ÓÈ‡˙ÓÏÎÎ˘ ‰˘ÚÈ˙˘ Ì„˜ÂÓ ¯˙ÂÈ ¯‰Ó ÌÈ ˜˙‰ ÂÓÏ˘ÂÈ ¯˙ÂÈ .
ÌÏÂ‡Â „¯˘Ó‰ ‡Ï ‰ Ú  ˙ÂÈ ÙÏ ‰Ï‡ .  

˜¯  ¯·Óˆ„ ÛÂÒ·2010 ,Ú·¯‡Î  ÌÈ ˘¯Á‡Ï ‰ÈÈ Ù‰ ‰ Â˘‡¯‰ Ï˘ ÔÂÎÓ  ,ÌÈ ˜˙‰Ì˙Á 
„¯˘Ó ÈÂ È·‰ ÏÚ ÌÎÒ‰ ˙¯‚ÒÓ ÂÓÚ ‰ÙÂ˜˙Ï Ï˘ Ú·¯‡ ÌÈ ˘ Û˜È‰·Â ÈÙÒÎ Ï˘ „Ú  

Î-4.1  ÌÎÒ‰‰ ÈÙ ÏÚ .Á"˘ ÔÂÈÏÈÓÔ˙ÈÈ „¯˘Ó‰ ÔÂÎÓÏ  ¯Â˘È‡ ÌÈ ˜˙‰„ÁÂÈÓ  ˙ Î‰Ï Ô˜˙
˘„Á  Â‡ÔÂ˜È˙Ï  ÌÈÈ˜ Ô˜˙Â‡ ıÂÓÈ‡Ï Ô˜˙ ¯Ê .ÌÎÒ‰Ï ˙¯‚ÒÓ‰ Ì˙Á ˘ ‰Ù¯Âˆ ‰ÓÈ˘¯  Ï˘

48  .ÌÈ˘¯„  ÌÈ ˜˙„Ú ,ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡  ÈÏÂÈ2012 „¯˘Ó‰ ÔÈÓÊ‰ ˜¯ 16 Ì‰Ó .„ÚÂÓ·  ÌÂÈÒ
 ˙¯Â˜È·‰ÌÈÈÒ ÔÂÎÓ  ÌÈ ˜˙‰˙‡  Ï˘ Ì˙ Î‰14 ÔÈ·Ó 16  .ÌÈ ˜˙‰È·‚Ï ÏÂˆÈ ‰ È·Èˆ˜˙‰ Ï˘ 

ÌÎÒ‰ ˙¯‚ÒÓ‰ ,‡ˆÓ  ÈÎ ˜¯ ÂÏˆÂ  1.46 ) Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ36% (ÔÈ·Ó Î -4.1  Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ
Âˆ˜Â‰˘ ˘ÈÈÏ.ÌÎÒ‰‰ ÌÂ  

__________________ 

מטלטלים וכן מבנה או מיתקן, אפילו הם מחוברים למקרקעים, להוציא " -בחוק התקנים מצרך מוגדר    12
 ".רפואות

  .27.8.95-מ 6025החלטה מס'    13
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  2015-ההתשע"  שנת פרסום:

פעל מיוזמתו, שלא במסגרת החלטת הממשלה, ובמטרה בתשובתו מסר משרד הבינוי כי הוא "
עבודה רציף וישיר אל מול מכון התקנים, קבע לוחות  ]interface[ שקילייעל את התהליך, יצר מ

זמנים וסדרי עדיפויות לעבודת ועדות התקינה על מנת שיתקדמו במקביל להכנת הפרקים השונים 
בקוד ומצא לנכון באופן חריג לתקצב את המכון בהכנת תקנים שישלימו את ההוראות הנכתבות 

ואנו  2018 גרת עם מכון התקנים מסתיים בסוףתוקפו של הסכם המס". משרד הבינוי הוסיף: "בקוד
תקנים נוספים נמצאים . במלואו לטובת תקנים המקדמים את קוד הבניה מאמינים כי התקציב ינוצל

  ".בהליך הזמנה בימים אלו

 „È˜Ù˙‰Â Û˜È‰"‰ Â· Â ÈÂˆ˘ ,¯ÏÈÊ ˙„ÚÂ ÁÂ„ ÈÙ ÏÚ Ô‰ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ‰ÈÈ · È ˜˙Ï ÂÈ‰È˘ ÍÈ¯ˆ˘ ÚÈ¯ÎÓ‰ ÔÂ Î˙‰ ˙Â ˜˙ ˙ËÂÈË ÈÙ ÏÚ Ô‰Â ,"‰ÈÈ ·‰ „Â˜ ·ÂˆÈÚ·

„"Ú˘˙‰ ,(ÔÈÈ ·‰ ÔÎ˙) ‰ÈÈ ·‰Â-201414‰ÈÈ ·‰ È ˜˙ , Ì‰ ˜ÏÁ È˙Ï·Â È˙Â‰Ó „¯Ù  „Â˜Ó 
‰ÈÈ ·‰ .ÈÂ‡¯ ÔÎ ÏÚ ÊÂ¯ÈÊÏ ÂÏÚÙÈ ‰ÏÎÏÎ‰ „¯˘ÓÂ ÈÂ È·‰ „¯˘Ó ÈÎ ·ˆ˜  Ï˘ Ì˙ Î‰

,ÌÈ ˜˙‰ È‡˘ ¯Á‡Ó- ‰ÈÈ ·‰ „Â˜ ˙ÓÏ˘‰Ï ÌÒÁ ‰ÂÂ‰Ó Ì˙ Î‰ ˙ÓÏ˘‰ ÏÎ· Â˙ÚÓË‰ÏÂ
.ÌÚÂˆÈ·Â ÌÈ ·Ó‰ ÔÎ˙Ï Ú‚Â ‰  

Ì È È Â ˜ È Ï  È Â Ù È Ó ·Ì È  ˜ ˙ ‰ ÂÌ  Â Î „ Ú המלצה למפות  הנכלל זילרועדת  המלצותב :·
, שעליו הוטלה הבינוי שמשרד העלתה הביקורת את תקני הבנייה ולרענן אותם על פי הצורך.

 מועדלקראת , 2014 באוגוסט, טרם מיפה את התקנים. עוד עלה כי רק הבנייה קוד להכנתהאחריות 
, ובה התקנים במכון התקינה אגף לנציגי הבינוי משרד נציגי בין פגישה התקיימההביקורת,  סיום

סוכם כי המשרד יבצע פעילויות "לגיבוש רשימת תקנים שיש לבטלם כיוון שאינם רלוונטיים עוד 
על שיפור איכות  לענף הבנייה, איתור תקנים מיושנים ולא מעודכנים אשר שדרוגם יכול להשפיע

הבנייה ומניעת כשלים שכיחים ומיפוי תקנים שיכולים לייצר חלופות טכנולוגיות יעילות 
  וחסכוניות".

Ì È È Â ˜ È Ï  ‰ Ï ˘ Ó Ó ‰  È „ ¯ ˘ Ó  ˙ Â Ï Â Ú Ù ·˙ ˘ ‚  ‰ Ï : ¯ Â · È ˆ Ï  Ì È  ˜ ˙ ועדת  ‰
 צורךציבור, וכי יש ה בקרבעניין פרסום תקני הבנייה ב הקיימותהוראות ב דיכי אין  קבעה זילר

לתקנים  בגישה הכרוכותהעלויות שכי היות  ציינהגם  זילר. ועדת זה בענייןהדרך הראויה  תבהתוויי
 יוצגו התקנים כי המליצה הממשלתית ההיגוי. ועדת בהםשתמש לה שלא בוחרים יםהן גבוהות, רב

 של הדפסה עבור וסביר מדורג תשלום ייקבע וכי, נמוכה בעלות או בחינם, האינטרנט באתר לציבור
 התכנון בתחום ברפורמה שעסקה, 963 בהחלטההמצוי בהם. יצוין כי  המידע והעתקת התקנים
על משרד הכלכלה לפרסם באינטרנט לכלל הציבור את נוסחם המלא של תקני  הוטל, והבנייה

  .ההבניי

תקני הבנייה  הנגשתפי הדיווח של מנהל אגף הבנייה במשרד הפנים למשרד מבקר המדינה,  על
למכון  יועבר"ח. סכום זה שמיליון  3בסכום של  2013פרסומם באינטרנט תוקצבה בשנת באמצעות 

  . 963 החלטה, בעקבות יהרפורמה בחוק התכנון והבנילביצוע ההתקנים במסגרת תקציבי ההיערכות 

˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ ÈÎ Û‡ ÏÚ ÈÙ Ô˙È ˘ „¯˘ÓÏ ÌÈ Ù‰ ·Èˆ˜˙  ¯Â·Ú˙˘‚ ‰  ,¯Â·ÈˆÏ ÌÈ ˜˙‰
˙ÂÓÎÒ‰Ï ÚÈ‚‰ ‡Ï ‡Â‰ ÌÂÏ˘˙‰ È·‚Ï ÌÈ ˜˙‰ ÔÂÎÓ ÌÚ ÍÎ ÏÚ ÌÈÚ‚Ó‰ .ÔÈ·  ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó

 ÌÈ ˜˙‰ ÔÂÎÓÏÂ˜ÒÙÂ‰  .Ë ¯Ë È‡· ¯Â·ÈˆÏ ÂÓÒ¯ÂÙ ‡Ï ÌÈ ˜˙‰Â ,¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ·  

__________________ 

והועברה על ידי משרד  2014אושרה על ידי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה בפברואר  טיוטת התקנות   14
  הפנים לאישור משרד המשפטים לקראת כניסתן לתוקף.
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‰ Ú È · ˙ ˙ È ‚ Â ˆ È È „ ‚   Ô Â Î Ó Ì È  ˜ ˙ , התקנים מכון נגדהוגשה תביעה  2008בשנת  :‰
. בתביעה נטען כי המכון אינו מוסמך לגבות תשלום 15ייצוגית כתביעה בה להכיר בקשה שכללה

 עבוראינו מוסמך לגבות תשלום  וכןרשמי,  שאינו תקןעבור קבלת תדפיס של תקן ישראלי רשמי או 
תביעה כתביעה בבית המשפט  הכיר 1.4.09- מבהחלטה  .שלו האינטרנט באתר אלה בתקנים עיון

  . בעניינהניתן פסק הדין  30.1.13-ובייצוגית, 

נחתם ביניהם  2014, ובמאי העליון המשפט לבית האמור הדין פסק על ערעור הגישו הצדדים שני
 התחייבעל מתווה שהציג להם בית המשפט העליון. על פי הסכם הפשרה  שהתבססהסכם פשרה 

 תקן בכל תשלום ללא לעיין ניתן יהיהארבעה חודשים אתר אינטרנט שבו  בתוך להקיםהתקנים  מכון
 2014. ביוני לצלמם או התקנים להדפיס את כי תימנע האפשרות בהסכםנקבע  כן. מחייב ישראלי

של פסק דין בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים  תוקףהפשרה  הסכם קיבל
 אתרהתקנים  מכון הקים, 2014 אוקטוברסיום מועד הביקורת,  במועד. 16מינהלייםבעניינים 

  .ללא אפשרות להדפיסם בנייה, ובכלל זה בתקני ישראליים, ינם בתקניםלעיין בח ניתן שבו אינטרנט

„¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ¯ÈÚÓ „¯˘ÓÏ ‰ÏÎÏÎ‰ ˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈ· ÂÏ˘Î Ì‰ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏÂ˙Â 
 ˙„ÚÂ¯ÏÈÊ  ‰ËÏÁ‰Â963  ÔÈÈ Ú·˙˘‚ ‰  ˜¯ .¯Â·ÈˆÏ ÌÈ ˜˙‰˙˘‚‰  ‰ÚÈ·˙Ï˘  ÈË¯Ù Ì„‡

„‚  ÔÂÎÓ  ËÙ˘Ó‰ ˙È· Ï˘ Â˙Â·¯Ú˙‰Â ÌÈ ˜˙‰ÂÚÈ ‰  ˙‡ÔÂÎÓ‰ ÏÂÚÙÏ  ÌÈ ˜˙‰ ÌÂÒ¯ÙÏ
¯Â·ÈˆÏ .Ì ÈÁ·  

  

Ì È È Â ˜ È Ï Í È Ï ‰ ˙ · Ô Â Î „ Ú Ë ¯ Ù Ó ‰ È Ï Ï Î ‰   

 עוסקת , שהוקמה עוד בשנות השמונים של המאה העשרים,משרדית לסטנדרטיזציה-הביןועדה הו
אחראית להכנת וכן  יהיבנתחומי העבודת משרדי הממשלה העוסקים בלבקביעת סטנדרטים אחידים 

 ונציגו עומד הוועדה, פעילות את מרכזמשרד הביטחון אגף ההנדסה והבינוי ב. המפרט הכללי
המפרט הכללי משמש בסיס להגשת הצעות למכרזים שמפרסמים משרדי הממשלה וגופים  .בראשה

נציגי  מלבד. 17החוזה לבנייה של משרדי ממשלהמחלק ממסמכי המכרז ו והואציבוריים רבים, 
, האוצר בינויה ימשרד נציגימשרדית לסטנדרטיזציה -בוועדה הבין חבריםמשרד הביטחון 

פרקי משנה. על פי הסכם בין משרדי הממשלה  43הכללי  המפרט הכיל 201419 בינואר. 18התחבורהו
 סיום במועדשווה. מתחלקת ביניהם שווה ב לפעולותיה התקציב הקצאתהמיוצגים בוועדה, 

כל משרד שנציגיו חברים בה הקצה , ו"חש 400,000השנתי של הוועדה  התקציב היה הביקורת
 של המשנה פרקי בעדכון. רוב התקציב מיועד להעסקת יועצים חיצוניים מסכום זה"ח ש 100,000
  .הכללי המפרט

 כספיםע בתקנון וקבכן להמפרט הכללי ו אתעדכן לו להשלים המליצה הממשלתית ההיגוי ועדת
 לביצוע עבודותת יוהתקשרו המבצעיםכל הגופים הציבוריים  אתיחייב  המפרט"ם) כי תכומשק (

העדיפויות בעדכון פרקי המשנה של המפרט,  סדרי את לבחוןועדת ההיגוי  המליצהה. עוד יבני
__________________ 

  ).30.1.13פורסם במאגר ממוחשב, ( ‰Ô˙È‡   'ÔÂÎÓ ÌÈ ˜˙‰ ÈÏ‡¯˘È 113-08"מ ת   15
וחשב או בקובץ מודפס? אם [האם פורסם במאגר ממ Ô˙È‡   'ÔÂÎÓ ÌÈ ˜˙‰ ÈÏ‡¯˘È 2442/13"מ עע  16

במאגר ממוחשב, יש לכתוב "פורסם במאגר ממוחשב", תאריך הפרסום; אם בקובץ מודפס, יש לציין 
את מס' הכרך, את מס' העמוד שבו מתחיל פסק הדין, את מס' העמוד שאתם מבקשים להפנות אליו ואת 

; )]1985( 496, 494) 4ד לט(, פ"· È·È·¯  ' ·ÂË 463/85שנת מתן פסק הדין בסוגריים. למשל ע"א 
2672/13 ÔÂÎÓ ÌÈ ˜˙‰ ÈÏ‡¯˘È‰   'Ô˙È‡ ) ,12.6.14פורסם במאגר ממוחשב.(  

 ).3210הכוונה ל"חוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן" (מדף    17
 החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ -ישראל מי שמייצגות את משרד התחבורה בוועדה הן    18

 וחברת רכבת ישראל בע"מ.
  משרדית לסטנדרטיזציה במועד זה.-על פי לוח הפרסומים האחרון שהפיצה הוועדה הבין   19
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 את להסדירהפרק על החוזה לבנייה של משרדי ממשלה, וכן העדיפות שתינתן לעדכון לרבות 
 אלה המלצות פי עלדית. משר-כל זאת בשיתוף הוועדה הבין - ולמפרטים  הנושאים הנוגעים לתקנים

על משרד הבינוי להשלים ולעדכן את  להטיל 2006מדצמבר  964הממשלה בהחלטתה מס'  החליטה
-הוועדה הבין עםזאת בהתייעצות עם משרד הפנים ו - המפרט הכללי ולהתאימו לקוד הבנייה

  משרדית לסטנדרטיזציה. 

˙¯Â˜È·‰ Î„Ú ÍÈÏ‰˙· Í˘Ó˙Ó Ï˘Î ‰˙ÏÚ‰Â,ÈÏÏÎ‰ Ë¯ÙÓ‰ Ô ÂÈ˙Â·˜Ú·˘ Ì¯Ë  ÔÎ„ÂÚ
 Ë¯ÙÓ‰„ÚÂÓ· ÌÂÈÒ ,˙¯Â˜È·‰ :ÌÈË¯Ù‰ ÔÏ‰Ï  

˙ · ˆ Ó  Á Â ÎÌ „ ‡ ‰ Ô È · ‰  ‰ „ Ú Â Â ‰  Ï ˘ -: ‰ È ˆ Ê È Ë ¯ „  Ë Ò Ï  ˙ È „ ¯ ˘ Ó ועדת 
 לסטנדרטיזציהמשרדית - הבין לוועדה שנקבע האדםכוח  לתקןההיגוי הממשלתית המליצה להוסיף 

ועדות ואת עבודת ה שירכזואדריכלים) ומזכירה,  אושלושה אנשי מקצוע (מהנדסים ל תקן
   את המפרטים. העורכותהמקצועיות 

‡ˆÓ  ÈÎ „Â‚È · ˙ˆÏÓ‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ ,˙·ˆÓ ÁÂÎ Ì„‡‰ Ï˘ ‰„ÚÂÂ‰ ÔÈ·‰- ˙È„¯˘Ó
‰ÈˆÊÈË¯„ ËÒÏ ‡Ï ÂÊ „·Ï· ‡Ï˘ ‰¯·‚Â˙ :‰ÓˆÓÂˆ Û‡ ‡Ï‡ ,„ÚÂÓ· ÌÂÈÒ ˙¯Â˜È·‰  ‰˘ÈÂ‡

‰„ÈÁÈ‰ ˙ÊÎ¯Ó‰ ˙‡ ˙„Â·Ú ˙Â„ÚÂÂ‰  ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰Ò„ ‰Ó·  È‡¯Á‡ ¯˘‡ ,„·Ï· „Á‡˙„Â·ÚÏ 
 ‰ÎÈ¯Ú‰‰ Î‰‰Â  ,ÈÏÏÎ‰ Ë¯ÙÓ‰ Ï˘ ‰ ˘Ó‰ È˜¯Ù Ï˘ ÌÂÒ¯ÙÏ˙ÓÂÚÏ È ˘ ÌÈÒ„ ‰Ó 

¯·Ú· ‰˙Â‡ Â˘ÈÈ‡˘ ‰¯ÈÎÊÓÂ.  

Ú Â ˆ È · ¯ ˜ Ò ‡ ˘ Â  · Ë ¯ Ù Ó ‰ È Ï Ï Î מפרטים הכללים וה למיפוי האחרון הסקר :‰
 2012. ביוני 1980, נעשה בשנת בו לכלול שיש והמפרטים הכללים ולמיפויבמפרט הכללי  הנכללים

 לעמוד כדימשרדית לסטנדרטיזציה על ביצוע סקר באמצעות יועץ חיצוני, -החליטה הוועדה הבין
 התאמתאת  לבדוק, בו לכלול שיש אלה וביןהכללי  מפרטב הנכלליםהמפרטים  בין הפערים על

יטחון מסר הב משרד. הרצויה העבודה שיטת את בו ולהגדירהמפרט הכללי לנעשה בשטח 
 תוצאות. הסקר ביצוע לשם, חיצוני יועץ עם זו שנה בפברואר התקשרכי  2014בתשובתו מדצמבר 

  .2016 שנת בתחילת להתקבל צפויותהסקר 

È‡ ·˜Ú ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó - ÌÈ¯ÚÙ‰ ÈÂÙÈÓ ÌÈÏÏÎ ‰ ÌÈË¯ÙÓ‰ ÔÈ· Ë¯ÙÓ·
ÈÏÏÎ‰ Â· ÏÂÏÎÏ ˘È˘ ‰Ï‡ ÔÈ·Â ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÈÏÏÎ‰ Ë¯ÙÓ· ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈ Â˙ ‰ Ì‡ ˜ÙÒ ÌÈÈ˜ ,

 ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ˙Â˘¯Ï.ÌÈÈË ÂÂÏ¯Â ÌÈ Î„ÂÚÓ Ì‰  

È ‡ -Ô Â Î „ Ú Ï ˘ Ë ¯ Ù Ó ‰ È Ï Ï Î משרדית לסטנדרטיזציה פועלת לעדכון -הבין הוועדה :‰
 החלטות ואת זילר ועדת של ההמלצותלהביא בחשבון את  בליפרקי המשנה במפרט הכללי, 

כי יש להשלים פרקים החסרים  נקבע 964, אף שבהחלטה למשל. בעקבותיה שהתקבלו הממשלה
 פרקים זו החלטה קבלת מאז הכללי למפרט נוספו לאבמפרט הכללי ולעדכן את כל פרקיו, 

  .20חדשים

__________________ 

הפרקים שנמצאים בשלבי כתיבה וטרם פורסמו הם פרק העוסק בגנרטורים ופרק העוסק בעבודות    20
  הנדסה ימיות.
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  הבנייה בענף והבטיחות האיכות להבטחת הממשלה פעולות  שם הדוח:
  ג65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2015-ההתשע"  שנת פרסום:

1. ˙ÈˆÁÓÎ È˜¯ÙÓ ‰ ˘Ó‰ Ï˘ Ë¯ÙÓ‰ ÈÏÏÎ‰ )21  ÍÂ˙Ó43 Â Î„ÂÚ (È ÙÏ  ˙ ˘2006 ;
‰¯˘Ú ÌÈ˜¯ÙÓ ‰Ï‡ Â Î„ÂÚ ÌÈ ˘· 1995-1990 ÌÈÈ ˘Â ,Ì‰Ó „ÂÚ ÌÈ ˘· 1988-1986 .
„ÚÂÓ·  ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ‰˜ÒÚ ‰„ÚÂÂ‰ ÔÈ·‰ - ‰ÈˆÊÈË¯„ ËÒÏ ˙È„¯˘ÓÔÂÎ„Ú· Ï˘ 15 
È˜¯Ù ‰ ˘Ó .¯ÂÓ‡Î ,‡Ï Ú·˜  ÍÈ¯‡˙ „ÚÈ  ÌÂÈÒÏÔÂÎ„Ú‰ Ï˘ Ë¯ÙÓ‰ ÈÏÏÎ‰.  

2.  ‰ËÏÁ‰·964  ÈÏÏÎ‰ Ë¯ÙÓ‰ ÔÂÎ„ÚÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰˘ Ú·˜ ˙ÏËÂÓ ÏÚ  „¯˘ÓÈÂ È·‰ .
¯‡Â È· 2007 ˘È‚‰ „¯˘Ó ÈÂ È·‰ „¯˘ÓÏ  ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯Ô„ÓÂ‡ Ï˘ ·Èˆ˜˙‰ ˘¯„ÈÈ˘ 

 ÂÏÈÂÏÈÓÏ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ÂÏËÂ‰˘ ÂÈÏÚ ,ÌÏÂ‡ ‡Ï ÏÏÎ Ô„ÓÂ‡· ˙‡ ·Èˆ˜˙‰ ˘¯„ÈÈ˘ ÂÏ 
Ï .Ë¯ÙÓ‰ ÔÂÎ„ÚÏÚ ÔÎ ‡Ï  ‰˙ˆ˜‰‰Ï˘ÓÓ‰ ÌÈ·‡˘Ó Ï Ë¯ÙÓ‰ ÔÂÎ„Ú‡ÏÂ ‰Ú·˜ 

È¯„Ò‰ ·˜ÚÓ ¯Á‡ ÚÂˆÈ· ‰ÓÈ˘Ó ÂÊ.  

3. ‰ÏÚÂ‰ ˘˙ ˘Ó 2009  „¯˘ÓÈÂ È·‰  Â È‡‡˘Â  ÔÂÓÈÓ· Â˜ÏÁ ·Èˆ˜˙· ‰„ÚÂÂ‰ ÔÈ·‰-
 ˙È„¯˘Ó‰ÈˆÊÈË¯„ ËÒÏ „ÚÂÈÓ‰ ÔÂÎ„ÚÏ Ë¯ÙÓ‰ ÈÏÏÎ‰21.  

4. ÂÓÎ ÔÎ ‰ÏÚÂ‰ ÈÎ „¯˘Ó ÈÂ È·‰  ‡ÏıÚÈÈ˙‰  ÌÚ ÈÏÏÎ‰ Ë¯ÙÓ‰ ÔÂÎ„ÚÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ·
 ,Ï‡¯˘È· ‰ÈÈ ·‰ ˙˜È˜Á ÈÎÈÏ‰· ÈÊÎ¯Ó Ì¯Â‚ ‡Â‰˘ ,ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÛ‡ ‰È‰˘ ÂÈÏÚ 

˙Â˘ÚÏ ÔÎ ÏÚ ÈÙ Ó‰˙ˆÏ ˙„ÚÂ  ÌÂ˘ÈÈÏ ÈÂ‚È‰‰‰ËÏÁ‰Â 964 .˙ÂÈ‰ ˘È‚Èˆ   „¯˘Ó
 Ì‚ ÌÈ Ù‰Ì È‡ ÌÈ¯·Á ÔÈ·‰ ‰„ÚÂÂ·- ,‰ÈˆÊÈË¯„ ËÒÏ ˙È„¯˘ÓÔÈ‡  ÏÚ ‰ÚÙ˘‰ ÂÏ

.ÈÏÏÎ‰ Ë¯ÙÓ‰ ÔÂÎ„Ú  

 והנושא הפנים משרד עם פעולה לשתף ניסיון נעשה 2011"בשנת  כי בתשובתו מסר הביטחון משרד
  ."קודם לא

ן יבעני המשרד של השפעתוועדה אבל ולישיבות ה יושלחו נציגנ" כי בתשובתוהפנים מסר  משרד
ועדה... ויתה קטנה. בחמש השנים האחרונות לא זומנו נציגי משרד הפנים ליעדכון המפרט הכללי ה

  הוא ערוך ונכון להשתתף בישיבות הועדה בהתאם לצורך".

˙Ú„Ï „¯˘Ó ¯˜·Ó ,‰ È„Ó‰ ÈÂ‡¯ ÌÈ˜‰Ï ÔÂ ‚ Ó ÔÂÎ„ÚÏ  Ë¯ÙÓ‰Â·˘ Û˙Â˘ ‰È‰È „¯˘Ó Ì‚ 
,ÌÈ Ù‰  „¯˘Ó Ï˘ Â˙ÂÈÊÎ¯Ó ˙‡ÙÓ‰Ê  .‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ È˜ÂÁ Ï˘ ‰˜È˜Á‰ ÈÎÈÏ‰·  

 הבנייה והוסיף כי בקוד פרק כל סיום לאחר יעודכן הכללי המפרט כי בתשובתו ציין הבינוי משרד
 הביטחון משרד טען לעומתואת הציבור.  תטעה הסותרים זה את זהשני מסמכים מקבילים  יצירת

 לשלב מנסה אלא הבנייה לקוד ממתינה אינה המפרטים על"העבודה  כי 2014 מדצמבר בתשובתו
  ".הפרקים בתוך הקוד של התוכן את

˙Ú„Ï  ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÌ‰È˙Â·Â˘˙ ‰ „¯˘Ó Ï˘ÈÂ È· ÌÈÚÈ·ˆÓ ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘ÓÂ  ÏÚ
¯ÒÂÁ ÌÂ„È˜· ˙ÂÈ˙ÈÏÎ˙ ¯„ÚÈ‰Â ÌÂ‡È˙ Ï˘ ÔÂÎ„Ú‰ Ë¯ÙÓ‰ .ÈÏÏÎ‰   

__________________ 

יצוין כי גם הגופים האחרים אינם משלמים את חלקם באופן סדיר. חברת רכבת ישראל בע"מ (משרד    21
 החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ -ישראל , 2006התחבורה) לא שילמה את חלקה משנת 

עבור שמונה  2012, ומשרד האוצר שילם בשנת 2012משנת שילמה את חלקה (משרד התחבורה) לא 
  א שילם את חלקו. שנים שבהן ל
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  הבנייה בענף והבטיחות האיכות להבטחת הממשלה פעולות  שם הדוח:
  ג65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2015-ההתשע"  שנת פרסום:

 ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ¯·ÂË˜Â‡ ,˙¯Â˜È·‰2014‡Ï ,  ˘¯„ „¯˘Ó ‰ÈÂ È· ¯ÂÒÓÏ ÁÂ„  Ú‚Â ·
˙ÂÓ„˜˙‰ÏÂ ÂÈÏÚ ÂÏËÂ‰˘ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ÚÂˆÈ·· . ÏÚÂÙ·˙ÂÓÈ˘Ó‰ ‡Ï ÂÚˆÂ· -  Ô‚ÂÚ ‡Ï „Â˜‰

 ÔÂ Î˙‰ ˙Â ˜˙·‰ÈÈ ·‰Â ,ÈÏÏÎ‰ Ë¯ÙÓ‰Â ‡Ï .ÔÎ„ÂÚ 
משרד הביטחון השיב כי "המפרט הכללי ועדכונו, מהווים חלק מתוכנית העבודה של האגף במשרד 
הביטחון. לטובת עדכון המפרט הוכנה תכנית עבודה חמש שנתית לה מחויב האגף... העדר תקציב 
שוטף למימון הוצאות הוועדה למשרד פוגע ביכולת לכתוב ולעדכן את המפרט בקצב הרצוי 

  העבודה". בהתאם לתכנית 

ÈÎ¯„ ‰ÏÂÚÙ‰  ‡˘Â ·ÔÂÎ„Ú Ë¯ÙÓ‰ ÈÏÏÎ‰ ˜˘Ó˙ÂÙ ,¯ÈÚÊ· ÔÈÙ ‡ ˙‡ ,ÈÎ¯„ ‰ÏÂÚÙ‰ 
ÌÂ˘ÈÈ· ˙ÂˆÏÓ‰‰ ÂÏÏÎ ˘ ÁÂ„·  .¯ÏÈÊ ˙„ÚÂÍÈÏ‰˙·  ÌÂ˘ÈÈ‰ËÏÂ· ÏÏÁ‰  ¯ˆÂ ˘ ÈÏÂ‰È ‰

 Â˙Â‡ ÏÏÎ˙È ,ÍÈÏ‰˙‰ ˙‡ Ï‰ È˘ ÈÊÎ¯Ó Ì¯Â‚ ¯„ÚÈ‰··Â˜ÚÈÂ ¯Á‡  ÌÈÚˆ·Ó˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰
 ÌÈÙ˙Â˘‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÏˆÈ· ˘È ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ˘ Û‡ .Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂÔÎ„ÚÏ ˙‡ 

Ë¯ÙÓ‰ ÈÏÏÎ‰ ÂÓÈ‡˙‰ÏÂ  ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ,‰ÈÈ ·‰ „Â˜ÏÍÎÏ ,Ì˘‡¯·Â „¯˘Ó ÈÂ È·‰ ,
‡Ï  Â˘¯„ ‰Ê  ÌÈ ˘¯ÂÒÓÏ ÁÂ„  .‡˘Â · Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ ÏÚÛÒÂ   ,ÍÎ ÏÚ˙‡ˆ˜‰  Ì„‡‰ ÁÂÎ

Î„ÚÏÂ ,˙˜ÙÒÓ ‰ È‡ Ë¯ÙÓ‰ ÔÂ ÁÂÏ‰ ÌÈ ÓÊÂÓˆÚÏ Ú·˜ ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó˘  ÔÂÎ„Ú‰ ÌÂÈÒÏ
 Ì˘ÂÈÓ Â È‡ - È„¯˘Ó˘ ÔÂÂÈÎÓ ‰Ï˘ÓÓ‰ Ì È‡ ÌÈˆ˜Ó ·Èˆ˜˙ .‰Ê ‡˘Â  ÌÂ„È˜Ï Ï˘·  ÏÎ

 ‰Ï‡ÍÈÏ‰˙ Ì„˜˙Ó ÔÂÎ„Ú‰ ÌÈÈ˙ÏˆÚ·, Â ˙ÂÈ¯Á‡‰ÍÎÏ ‡È‰ ˘‡¯· ‰ Â˘‡¯·Â Ï˘ „¯˘Ó 
ÈÂ È·‰ ,Í¯„·˘ Â˙ÏÂÚÙ ÔÈÈ Ú· ‰Ê  ˙Â‡¯Ï ˘ÈÏ˘Î .¯ÂÓÁ  

  

  

  ביצועו ועל המבנים תכן על הבקרה מערך בהקמת ליקויים

  הארגונית בהיערכות ליקויים

 במינהלהתכנון דאז, מנהלי אגפים  מינהלבמשרד הפנים בראשות מנהל  דיון התקיים 2007ביוני 
לגבש את דרך ההתמודדות של משרד הפנים עם המשימות שהטילה  כדיהתכנון ויועצים חיצוניים, 

ה (מקוונים) אמינים, יוי בניהליכי ריש גיבושהקמת מכוני בקרה;  :964 בהחלטהעליו הממשלה 
 על הוחלט הדיון בסיכוםה. ימידע באינטרנט בנוגע לתחום הבני הנגשת; ןשקופים וקצובים בזמ

 תמנה העליונה ההיגוי שוועדת סוכם כן. המשימות קידום את שתרכז עליונה היגוי ועדת הקמת
 בכינוס. הצוותים של עבודתם את ותרכז, האמורות המשימות שלוש להשלמת שיפעלו היגוי צוותי

 תתכנס היא כי 22הוועדה"ר יוקבע  ,2007 שהתקיים באוקטובר העליונה, ההיגוי ועדת של הראשון
הצוותים במשימות שהוטלו עליהם,  שלאחר התקדמות הטיפול  לעקוב כדי, לחודשיים אחת

 לגביהן מחלוקת בין חברי שישסוגיות ב ולהכריע הצוותים שמעלים להצעות בנוגע להחליט
  .לחודש אחת יתכנסו ההיגוי צוותי כי הוחלט עודהצוותים. 

˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ ÈÎ  ˙„ÚÂ‰ ÂÈÏÚ‰ ÈÂ‚È‰‰ ‡Ï  ‰„ÈÙ˜‰Ò Î˙‰Ï ÌÈÈ˘„ÂÁÏ ˙Á‡Â , ÈÎ‰ ¯ÚÙ
ÔÈ· ˙Â·È˘È È˙˘‰È  ˙Â Â¯Á‡‰‰È‰  ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘È˘Î - ˙Á‡‰  È ÂÈ· ‰Ò Î˙‰2010 Â˙¯Á‡‰ 

 ¯‡Â¯·Ù·2011.  

__________________ 

 יו"ר ועדת ההיגוי העליונה באותו מועד היה ראש מינהל התכנון במשרד הפנים.   22
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  הבנייה בענף והבטיחות האיכות להבטחת הממשלה פעולות  שם הדוח:
  ג65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2015-ההתשע"  שנת פרסום:

˙Ú„Ï „¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ,È‡·-ÌÂÈ˜ ˙Â·È˘È ˙„ÚÂ  ‰ ÂÈÏÚ‰ ÈÂ‚È‰‰˙Â¯È„˙· ‰Ú·˜ ˘ ‰È‰ 
È„Î ·ÎÚÏ ˙‡ ˙ÂÏÈÚÙ‰ Ï˘ È˙ÂÂˆ ÈÂ‚È‰‰ È‡Ï ÌÂ¯‚ÏÂ-Ì˙„ÈÓÚ ˙ÂÁÂÏ· ÌÈ ÓÊ‰ ÂÚ·˜ ˘ ,

¯Á‡Ó ÌÈ˙ÂÂˆ‰˘  ÂÏÎÈ ‡ÏÏ·˜Ï ‰ ÂÂÎ‰ ÌÈ‡˘Â · ˙˜ÂÏÁÓ·˘ ËÈÏÁ‰ÏÂ  .Ì‰È·‚Ï˙‡Ê „ÂÚÂ ,
¯Á‡Ï ‰˜ÈÒÙ‰˘ ‰„ÚÂÂ‰ Ò Î˙‰Ï ¯‡Â¯·Ù· 2011 ,‡Ï ÔÈÎ‰ ÂÈ ¯"‰„ÚÂÂ‰ ÌÂÎÈÒ Ï˘ 

‰˙ÂÏÈÚÙ ,˘¯„ Î ÔÂ ˜˙· ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ (¯"È˘˜˙)23·˜Ú . ÍÎ ‡Ï Ô˙È  ‰È‰ Á˜ÙÏ ÏÚ ˙„ÈÓ 
ÚÂˆÈ·‰ Ï˘ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ÂÏËÂ‰˘ ÏÚ ‰„ÚÂÂ‰ ËÈÏÁ‰ÏÂ  È·‚ÏÌÈ„Úˆ‰ ÌÈ˘¯„ ‰ ˙ÓÏ˘‰Ï 

˙ÂÓÈ˘Ó‰ .  

גם  , ששימשיהיהחליט מנהל אגף הבנ 2011 בשנתכי  2014משרד הפנים ציין בתשובתו מדצמבר 
צוות במקום ועדת ההיגוי העליונה  קיםעל שינוי שיטת העבודה וה ,יו"ר ועדת ההיגוי העליונה

בחוק התכנון  הרפורמהעקב  שיש לבצעמהלכים בדון כדי ל שיתכנס מדי פעם בפעם ,חשיבה
על  בעניין זה והמעקבהתיקון מוטלת משימת יישום  101והבנייה. כמו כן, לאחר אישור תיקון 

  ועדת ההיגוי.ואין עוד צורך בלכן ו ,נהל התכנוןימ

„¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ¯ÈÚÓ „¯˘ÓÏ  ˙ÂÂˆ ÌÈ˜‰Ï ‰ÈÈ ·‰ Û‚‡ Ï‰ Ó ˙ËÏÁ‰ ÈÎ ÌÈ Ù‰
 ÈÂËÈ· ‰Ï·È˜ ‡ÏÂ ‰ ÂÈÏÚ‰ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ È ÙÏ ‰‡·Â‰ ‡Ï ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ÌÂ˜Ó· ‰·È˘Á
 ÌÈ¯Á‡ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ‰ÈÈ ·‰ Û‚‡· Â‡ˆÓ  ‡Ï ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .‰Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù·

Ó‰ ÈÎÓÒÓ ‡Ï Ì‚Â ‰·È˘Á‰ ˙ÂÂˆ ˙Â·È˘ÈÏ Ú‚Â · ÌÈË¯Ù ÌÂÎÈÒ Ï˘˙ÂÏÈÚÙ Â˙ÏÂÚÙ Í¯„ .Â
 ˙„‚Â ÓÂ ÌÈ˜‰˘ ÌÈ˙ÂÂˆ‰Â ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙ÂÏÈÚÙ ¯Á‡ ·˜ÚÓ ˙Ú ÂÓ ‰Ê ‡˘Â · ‰ÈÈ ·‰ Û‚‡ Ï˘

 .ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰ ÈÏÏÎÏ  

Ì È · Â Î È Ú  ˙ Ó ˜ ‰ ·Û ‚ ‡ ‰ È È  · ‰ Ï ‰  È Ó · Ô Â  Î ˙ כי  נקבע 1169 בהחלטה: ‰
יעמוד מנהל אגף בכיר,  ובראששהתכנון. האגף,  במינהל רישוי הבנייהאגף את משרד הפנים יקים 

  . משרות לארבע תקן לו ויוקצה ,964 החלטהאחראי ליישום  יהיה

1.  ¯ÂÓ‡‰ Û‡ ÏÚÌÈ˜‰  ˙ ˘ ˙ÏÈÁ˙· ˜¯ ‰ÈÈ ·‰ Û‚‡ ˙‡ ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓ2009 ˘ÈÈ‡Â ,Â· 
˜¯ ˙‡  ˙Â¯˘Ó‰‰Ï‡‰ Û‚‡ Ï‰ Ó :‰ ‰Î˘Ï ˙ÊÎ¯ ,‰ÈÈ ·‰ ÈÂ˘È¯ Û‚‡ Ï‰ Ó ,‰ÈÈ ·

 .ÈËÙ˘Ó ıÚÂÈÂÔ˜˙  ,ÏÚÂÙ· ˘ÈÂ‡ ‡Ï ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰‡Ï‡  ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘ÏÏ ¯·ÚÂ‰
.ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó·  

2. ˙ ˘· 2010 Â¯˘È‡  Ï˘ ˙ÙÒÂ˙ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡Â ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ 
Ú·˘ ˙Â¯˘Ó Ô˜˙Ï Û‚‡ ‰Ï ,‰ÈÈ ·Í¯Âˆ ÚÂˆÈ· ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ÂÏËÂ‰˘ ÂÈÏÚ.  ‰¯˘Â‡ ÔÎ ÂÓÎ

¯Â˜ÈÓ· ˙Â¯˘˜˙‰ ÂÊ ‰¯ËÓÏ Û‚‡Ï - .ıÂÁÌÏÂ‡Â „Ú  ˙ ˘ ÛÂÒ2012 ˘ÈÈ‡  Ï‰ ÈÓ
 ÔÂ Î˙‰˜¯ ÌÈÈ˙˘ Ú·˘Ó ˙Â¯˘Ó‰ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ·˜Ú .ÍÎ ÚˆÈ· ‰˘ÚÓÏ  Û‚‡‰ ·È ‰È˙‡ 

 ÂÈ˙ÂÓÈ˘Ó„Ú „ÚÂÓ ‰Ê ¯Â˜ÈÓ· Â˜ÒÚÂ‰˘ ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈˆÚÂÈ ˙ÂÚˆÓ‡· -.ıÂÁ  

__________________ 

לתקנון שירות המדינה קובע את סדרי הניהול של ועדות בשירות המדינה וכן את דרכי מינוין,  64.1פרק    23
 שעליהן להגיש. הדוחות מערכת את סדרי פעולתן ואת
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3. ·˜Ú ¯ÂÓ‡‰ ÏÈÚÏ ‡Ï ‰È‰ Û‚‡· Ì¯Â‚ ÈÚÂˆ˜Ó ÊÎ¯È˘ ˙‡  ÚÂˆÈ·‰ ÂÏËÂ‰˘ ˙ÂÓÈ˘Ó
 Ì¯‚ ¯·„‰Â ,ÂÈÏÚÌÈ·ÂÎÈÚÏ ÔÚÂˆÈ·· .ÛÒÂ   ,ÍÎ ÏÚ‰ËÏÁ‰· 964  Ú·˜ ˙Ó˜‰˘  È ÂÎÓ

 ‰·ÈÏ‰ ˙ÓÈ˘Ó ‡È‰ ‰¯˜·‰‰ÏËÂ‰˘  ,ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚÌÏÂ‡Â Ï‰ ÈÓ  ˙‡ ˘ÈÈ‡ ÔÂ Î˙‰
 ËÒÂ‚Â‡· ˜¯ ‰¯˜· È ÂÎÓ Û‚‡ Ï‰ Ó „È˜Ù˙201324 ÈÏ‰ Ó È„È˜Ù˙ È ˘ ÂÏÈ‡Â ,

‡‰ Ï˘ ÌÈÓÂÁ˙‰.Â˘ÈÂ‡ ‡Ï ÔÈÈ„Ú Û‚  

¯ „ Ú È ‰ ˙ Â Ù È ˆ ¯ ˙ È Ï Â ‰ È   -˙ È Ú Â ˆ ˜ Ó : בהתבסס הבינויגיבש משרד  2006בנובמבר ,
פיקוח ל כללים נקבעו בוש בקרה,על המלצות ועדת זילר ודוח ועדת ההיגוי הממשלתית, נוהל מכוני 

של  המשימה הוטלה 964 החלטה בעקבות משרד הבינוי. שלעל מבנים הנבנים במסגרת פרויקטים 
כך הפסיק משרד הבינוי את הטיפול בנושא והתמקד  ועקב ,הפנים משרד על הבקרה מכוני הקמת
צוות היגוי מכוני בקרה  העליונה ההיגוימינתה ועדת  2007קוד הבנייה. באוקטובר  בהכנת

 היגוי מכוני צוותאופן הפעלתם.  אתהלי העבודה של מכוני הבקרה וושמשימתו הייתה לקבוע את נ
  בקרה שגיבש משרד הבינוי.האימץ את נוהל מכוני  הבקרה

ÌÈÎÓÒÓ‰Ó Â¯ÒÓ ˘ „¯˘ÓÏ ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ‰ÏÂÚ  ˙ ˘· ,ÌÈÈ˙ ˘Î ¯Â·ÚÎ ÈÎ2009 ,„ÚÂÓ‰ 
Â·˘  ‰È‰ÏÚ  ÌÈÈÒÏ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˙‡ ‰Ó˜‰‰ Ï˘ Í¯ÚÓ ‰¯˜·‰  ÏÚ ÂÚÂˆÈ·Â ‰ ·Ó‰ ÔÎ˙ ÏÚ

 ‰ËÏÁ‰ ÈÙ1169 ,ËÈÏÁ‰ ‡Â‰ ÔÂÁ·Ï ˘„ÁÓ ˙‡ ıÂÓÈ‡ Ï‰Â  Ï˘ ‰¯˜·‰ È ÂÎÓ  „¯˘Ó
.ÈÂ È·‰ ˙Â·˜Ú· ‰Ï·˜˙‰ ˘„ÁÓ ‰ ÈÁ·‰ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰  Ï˘ Â˙ËÏÁ‰È ·‰ Û‚‡ Ï‰ ÓÈ ‰ÈÎ 

˘È‚˙ ‰¯˜·‰ ˙ÒÒÂ·Ó‰ ÏÚ Ï‰Â ‰ Ú·˜˘ „¯˘Ó ÈÂ È·‰ ,‰˙Â‡˘  ,ÔÎÏ Ì„Â˜ ıÓÈ‡‰ È‡ 
 ‰ÓÈ‡˙Ó¯Á‡Ó ‰Á˙ÂÙ˘  ÍÈÏ‰˙Ï ¯˘˜ ‡ÏÏÂ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ¯Â‚ È„È ÏÚ ‰¯˜·Ï ¯˘˜ ‡ÏÏ"

 ."ÔÈÈ ·‰ Ï˘ ¯˙È‰‰Â ÈÂ˘È¯‰  

„Ú „ÚÂÓ  ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒËÒÂ‚Â‡ 2014 ˘·È‚ ,Û‚‡ È·‚Ï ‰ÈˆÏÂ‚¯ È ÂÎÓ ‰¯˜·‰ ˙‡ ÌÈÏ‰ ‰ 
‰Ï‡‰ ÔÂÎÓ‰ ÏÂÚÙ˙" :-  ÔÎ˙ ˙¯˜·" ;"˙ÂÈÂÎÓÒÂ ÌÈ„È˜Ù˙ ˙¯„‚‰-  ;"ÈÂ˘È¯‰ ·Ï˘·

 ÚÂˆÈ· ˙¯˜·"- Â ¯˙È‰‰ ·Ï˘Ó ;"·Â˘ÁÓÂ ˙È˙˘˙" ;"ÌÈ¯˜· ˙ÎÓÒ‰" ;"¯Ó‚‰ ˙„ÂÚ˙ „Ú
 ˙ÂÎÈ‡ ˙ÁË·‡" - " ;"‰¯˜·‰ ÈÎÓÒÓ" ;"˙Â¯È˘ÎÂ Ú„È ¯ÂÓÈ˘ Ï‰Â  ÔÂÎÓ ˜˘ÓÓ" ;"‰‚˘‰

ÌÈ¯˘‡Ó ÌÈÓ¯Â‚Â ‰¯˜·" .ÌÏÂ‡Â „ÚÂÓ·  ‰ÊÌ¯Ë ‰ÓÏ˘Â‰ ˙Ó˜‰ Í¯ÚÓ ‰¯˜·‰  ÏÎ ÏÚ
 ÔÈÂˆÓÎ ,ÂÈ·ÈÎ¯ÓÏÈÚÏ ˜¯Ù·  ˙„ÚÂ ÁÂ„ ÌÂ˘ÈÈ"¯ÏÈÊ - Ë˜Â‡· ·ˆÓ‰ ˙ ÂÓ˙ ¯·Â2014."  

˜ Â ¯ È Ù  Û ‚ ‡‰ È È  · ‰ ˙ Ù Ù Î ‰ Â Â È „ · Â Ú Û ‚ ‡ Ï ‰ È ˆ Ï Â ‚ במסגרת ההיערכות : ¯
שירות  מנציבותהתכנון  מינהל ביקשסמכויות לוועדות המקומיות,  והעברת 101ליישום תיקון 

 - האגפים שלו לאגף רגולציה  מנהלי את ולהכפיףבנייה ה אגף את לפרק 2013 בספטמברהמדינה 
 לשני אחראי שיהיה, בקרה מכוניאגף את . אגף רגולציה יכלול 101 תיקון על פיאגף חדש שיוקם 

  .םמכוניהביצועי  בקרה ומדידת מכוני הקמת אישור: תחומים

ÏÚ Ï‰ ÈÓ  ÒÂÈ‚ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ÔÂ Î˙‰ È ˘ÂÁ˙‰ ÈÏ‰ ÓÈÓ Ì„˜‰· ‰¯˜·‰ È ÂÎÓ Û‚‡· Ì
 ,È¯˘Ù‡‰È„Î „ÂÓÚÏ ˘ „ÚÈ‰ ÍÈ¯‡˙·  ÔÂ˜È˙· Ú·˜101 ‰ÏÚÙ‰Ï Ï˘ È ÂÎÓ ‰¯˜·‰ -  ¯‡Â È

2016Â , ÚÂ ÓÏ·ÂÎÈÚ ÒÂ Û ·˙Ó˜‰Ì.  

משרד הפנים ציין בתשובתו כי נתקל בקושי באיוש המשרות באגף הבנייה בשל החסמים שהציבה 
נציבות שירות המדינה בפני פרסום מכרזים לאיוש המשרות, חסמים שאף התרבו עקב עצירת הליך 

עם חידוש הליך התיקון של חוק התכנון . 2011החקיקה לרפורמה בחוק התכנון והבנייה בשנת 

__________________ 

 בנייה"; תכן אגף לאגף הבנייה במינהל התכנון ונקרא "מנהל כפוףוני בקרה אגף מכבתחילה היה מנהל    24
  בקרה. מכוני אגף מנהל -לאגף רגולציה, ומאז נקרא מנהלו  בנייה הוכפף אגף תכן 2013 בספטמבר
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, בחנה נציבות שירות המדינה מחדש את איוש המשרות על פי התקן שנקבע. 2013והבנייה בשנת 
אוישו ארבע משרות באגף לרגולציה, ופורסמו מכרזים  2014עוד מסר משרד הפנים כי עד דצמבר 

משרד הפנים, תהליך איוש שתי  לאיוש שתי המשרות של מנהלי התחומים באגף מכוני בקרה. לדברי
  המשרות צפוי להימשך כמה חודשים.

 ÚÂˆÈ·Ï ˘Â¯„‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ ÒÂÈ‚ ‡˘Â · ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ˙·Â˘˙ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 ‰Ï˘ÓÓ ˙ÂËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÂÈ˙ÂÓÈ˘Ó964  ¯·Óˆ„Ó2006 Â-963  ¯·Ó·Â Ó2009 ˙‡ ‰˘ÈÁÓÓ ,

ÏÏÎ˙Ó Ì¯Â‚· Í¯Âˆ‰ ÏÚÙÈ˘  È Ù· ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÓÒÁ‰ ˙¯Ò‰Ï ÏÚ ˙ÂÏËÂÓ‰ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ÚÂˆÈ·
,¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙ÏÈÂ‡Ì ÔÈ·-Â„‰ È„¯˘Ó˜ ÏÂ ÁÂ˜ÈÙ Ï˘ ÏÏÂÎ‰ ÚÂˆÈ·‰ ÏÚ

 .‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰  

  

  יישום ההמלצותלב יתקצהניצול -אי

 ש"חמיליון  3.5 ,"חשמיליון  23.5של  סכוםאת משרד הפנים ב הממשלה תקצבה 1169החלטה ב
יבחן מנכ"ל משרד  ההחלטה פי על. 2008לשנת  - "ח שמיליון  6.5-ו 2007לשנת  יועדו מסכום זה

את עמידת משרד הפנים בתכנית העבודה ליישום המשימות שהוטלו  2008ראש הממשלה ביולי 
 הנדרשים המשאבים אתאום עם משרד האוצר ומשרד הפנים, יבת , יקבע,עליו בהחלטה האמורה

 את בקשתו להקצאת המשאבים האמורים לאישוראלה ויגיש  מטלות להשלמת הפנים למשרד
  .הממשלה

החלטת ממשלה מספר  -  זילרתקנה תקציבית חדשה בשם "יישום דו"ח הותקנה  2007 בשנת
"ח שמיליון  3-ו השוטף בתקציב"ח שמיליון  2.77היה  2007תקציב תקנה זו לשנת . "1169

 ומשפטי הנדסי ייעוץ שירותי למימוןמשרד הפנים  הקצה הסכום עיקר את. 25להתחייב בהרשאה
 זו, תקנהפי  על הפנים, משרד שהקצה הסכומיםלהלן מציגים את ש התרשימים. המשימות לקידום

  :אלה בשנים בפועל התקציבניצול  לעומת, 2013-2007שנים ל להתחייב ובהרשאה השוטף בתקציב

__________________ 

הממשלה רשאית להתחייב בשנת כספים , "1985-התקציב, התשמ"ה חוק יסודותל )א(6סעיף על פי   25
. "הסכומים הנקובים כהרשאה להתחייב בתכניות שבחוק התקציב השנתי לאותה שנהפלונית בגבולות 

 תקציב זה משמש לחתימת הסכמי אספקת שירותים ארוכי טווח (לתקופה של יותר משנה).
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ÌÈÓÈ˘¯˙‰Ó  ÈÎ ‰ÏÂÚÌÈ ˘· 2011-2008  ¯ÂÚÈ˘ ‰È‰‰ ÏÂˆÈ Ï˘ ‰ ·Èˆ˜˙· ‰‡˘¯‰
 ‰Â·‚ ·ÈÈÁ˙‰Ï -  ÔÈ·88% Ï -98% .˙ÓÂÚÏ ˙‡Ê ÛËÂ˘‰ ·Èˆ˜˙‰ ÏÂˆÈ  ¯ÂÚÈ˘ ,‰˙Â‡· 

‰ÙÂ˜˙‰ ‰È‰  ÍÂÓ  -  ÔÈ·10% Ï-36% ÚÈ·ˆÓ ¯·„‰ .ÏÚ  ÍÎÛ‚‡˘  ‰ÈÈ ·‰Ï‰ ÈÓ·  ÔÂ Î˙‰
Ì Ó‡ Ì˙Á  ,ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈˆÚÂÈ ˙˜ÒÚ‰Ï ÁÂÂË ˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ÏÚÌÏÂ‡  ‡Ï˘ÓÈÓ Ô˙Â‡ 

· ˙Â¯ÂÓ‡‰ ÌÈ ˘ÔÙÂ‡· È·ËÈÓ ÌÂ„È˜Ï ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ÂÚ·˜ ˘ ˙ÂËÏÁ‰· ‰Ï˘ÓÓ‰.  
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„¯˘Ó  ÏÂ‰È Ï ‰¯Â„Ò ˙È Î˙ ˘·‚Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ 
 ÁÂÂË ˙ÂÎÂ¯‡˙˜ÒÚ‰Ï ÌÈˆÚÂÈ  ,ÌÈÈ ÂˆÈÁÏÏÎ·Â ‰Ê ÚÂ·˜Ï È¯„Ò  ÌÈ¯Â¯· ˙ÂÈÂÙÈ„Ú Ú‚Â ·

 ÈÓÎÒ‰ ÏÚ ‰ÓÈ˙ÁÏ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ‰Ï‡Î .Ú ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó Ï˘·‚Ï  ˙È Î˙¯ÂÓ‡Î È„Î Ïˆ Ï 
ÔÙÂ‡· È·ËÈÓ ˙‡ ·Èˆ˜˙‰ ÚÂˆÈ·Ï  ,ÂÈÏÚ ˙ÂÏËÂÓ‰ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ÏÚ ÈÙ ÁÂÏ ÌÈ ÓÊ‰ Ú·˜ ˘ 

˙ÂËÏÁ‰· ‰Ï˘ÓÓ‰ Ú·˜˘Â „¯˘Ó ÌÈ Ù‰ ÂÓˆÚÏ .  

  

  בקרה להפעלת מכוני ניסוי בביצוע ליקויים

בקרה מכוני  להפעלת ניסוי ביצועעל  2005 משנת שלה בדוח המליצה הממשלתית ההיגוי ועדת
  במטרה לבחון את ישימות תהליך הבקרה. , דוחהתוך חצי שנה מיום פרסום ב), הניסוי - (להלן 

 È ÂÈ· ˜¯ ÈÎ ‡ˆÓ 2010ÏÁÂ‰ ,ÌÈ ˘ ˘ÓÁÎ Ï˘ ¯ÂÁÈ‡· , ÚÂˆÈ·· ˙‡Ê ,ÈÂÒÈ ‰ ÁÎÂ  
ÌÈ·ÂÎÈÚ‰ ÌÈ·¯‰ ˘Â·È‚· ˙ ÂÎ˙Ó‰ ˙ÏÚÙ‰Ï È ÂÎÓ ‰¯˜·‰ .‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ÈÂÒÈ Ï˘Î  Ï˘· 

¯ÂÒÁÓ ÁÂÎ· Ì„‡ ,Â˙ÏÚÙ‰Ï ÔÎÂ Ï˘· ¯„ÚÈ‰ ˙Â ÎÂÓ ˙È Â‚¯‡ ˙È·Èˆ˜˙Â ˙¯ÈÒÓÏ Ú„ÈÓ‰ 
˘Â¯„‰ ÌÈÙ˙˙˘ÓÏ Â·  ˙Â„ÚÂ)˙ÂÈÓÂ˜Ó ÌÈÓÊÈÂ .(‰ ˘ · ,ÔÎÓ ¯Á‡ÏÈ ÂÈ 2011 ,¯˘È‡  Û‚‡

 È„ÂÚÈÈ ·Èˆ˜˙ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÌÈ·Èˆ˜˙‰ÚÂˆÈ·Ï ,ÈÂÒÈ ‰  ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ÏÚ ˘‚„·˙ÂÎ¯ÚÓ 
·Â˘ÁÓ‰ Î ÒÂÈ‚ÂÁÂ Ì„‡ È ÓÊ ÍÎÏ .  

Â Ù ˜ È ‰ Ï ˘ È Â Ò È אגף הבנייה החליט לבחון את הפעלת מכוני הבקרה בשני שלבים: : ‰ 
לאחר השלמת בשלב הראשון ייבחן שילוב מכוני הבקרה בתהליך הרישוי; ובשלב השני, שיתבצע 

  המקוון. , ייבחן תהליך הרישוי26של מערכת רישוי זמין הקמתה

 בשלבים המצויותבקשות להיתר  130- כ לויטופ ובמסגרתוימשך שנה, י שהניסויבנייה קבע ה אגף
ל כל עבקרה מלאה  לגביהםפרויקטים שתיעשה  חמישהיבחרו י כך על נוסף. ביצועשונים של 

  .הניסוילאחר המועד הרשמי של סיום  אףתימשך שתהליך הרישוי, 

 עלאת הטמעת הרפורמה בחוק התכנון והבנייה ( גם בניסוי לכלולבנייה ה החליט אגף 2014 בינואר
ועדות  20-ב הניסוי ביצוע. האגף החליט על נוכח הרפורמהציבור ה את הדרכת) ו101 תיקוןפי 

יעד,  קבעבנייה ה אגף. 2014 שנתועדות מקומיות עד סוף  40- וב 2014מקומיות עד סוף אוגוסט 
  .2016ועדות המקומיות עד ינואר וה 125-ב של הניסוי להגיע ליישום מלא יש ולפיו

‰˜È„·‰ ‰˙ÏÚ‰ ÈÎ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú, ¯·ÂË˜Â‡ 2014, ÚˆÂ· ÈÂÒÈ ‰ · -17 ˙Â„ÚÂ 
˙ÂÈÓÂ˜Ó „·Ï· ÈÎÂ ,„Ú  ˙ ˘ ÛÂÒ2014 ÔÈ‡  ‰ ÂÂÎÂÚˆ·Ï ˙Â„ÚÂÂ·  ˙ÂÈÓÂ˜Ó˙Â¯Á‡ ,Ï˘· 

¯ÂÒÁÓ  ÌÈˆÚÂÈ·‡ ÌÈÂÂÏÓ‰Â˙Â ÌÂÈÒÏ „ÚÈ ÍÈ¯‡˙ Ú·˜  ‡Ï ÈÎ ‰ÏÚ „ÂÚ .ÈÂÒÈ ‰ ,‡Â‰Â ÈÂÙˆ 
Í˘ÓÈ‰Ï  „Ú˙ÏÚÙ‰Ï È ÂÎÓ ‰¯˜·‰ ¯‡Â È· 2016 ,ÏÚ ÈÙ  ÔÂ˜È˙ ˙Â‡¯Â‰101.  

„ÂÚ ‰ÏÚ  Â˜„· ˘ ÌÈ˜È˙‰ ¯ÙÒÓ ÈÎ„Ú ËÒÂ‚Â‡ 2014 ˙¯‚ÒÓ· ÈÂÒÈ ‰ ‰È‰ Î -100  ,„·Ï·Û‡ 
ÈÙÏ˘ „ÚÈ‰ Ú·˜ ˘ ‰È‰ Î ‰Ê „ÚÂÓ „Ú ˜Â„·Ï ÍÈ¯ˆ-130 ÌÈ˜È˙27 .ÔÈÂˆÈ  ÈÎÌÂ˘  ˜È˙‡Ï 

 ˜„· ˘ ‰ÈÈ · Ë˜ÈÂ¯Ù Ï˘ ‰È‰Í˘Ó· ÏÎ È·Ï˘  .ÈÂ˘È¯‰ ÍÈÏ‰  

__________________ 

ויצירת  שתאפשר בקרה על הליך הרישוי ,רישוי הבנייהל ממוחשבתמערכת רישוי זמין היא מערכת    26
  ים וקצובים בזמן.הליכי רישוי אמינים, שקופ

 .2011במינהל התכנון קבע את יעדי הניסוי ב"נוהל עקרונות הפיילוט" מיוני בנייה ה אגף   27
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˙ Â Ù ˙ ˙ ˘ ‰  ˙ Â È Ó Â ˜ Ó ‰  ˙ Â „ Ú Â Â ‰È Â Ò È  ועדה שלהסכמת הצוות המקצועי : · 
 הבנייה. אגף בוועדה והשתתפות הל תנאי היא בניסוי, להשתתף וועדהמהנדס ה ו, ובראשמקומית

 ,לדוגמה. סירבו מהן שחלק עולה מהמסמכים. בניסוישישתתפו  וביקשמקומיות  ועדות לכמהפנה 
שהוועדה  וביקש, בפעם השנייה, למהנדס העיר חיפה הבנייהפנה מנהל אגף  2010באוגוסט 

הוועדה המקומית  ואולם. הגדולות המקומיותהרשויות  כנציגת בניסוי תשתתףהמקומית חיפה 
   .יהחיפה לא נענתה לפני

בתשובתה כי פנתה מיזמתה לאגף הבנייה במינהל התכנון כדי להשתתף בניסוי  חיפה ציינה עיריית
בים. אך נוכח מחלוקות מקצועיות בין נציג העירייה לנציגי משרד ואף הקצתה לכך משאבים ר

הפנים, ומכיוון שמשרד הפנים קידם את הניסוי באופן שאינו תכליתי ויעיל, היא לא מצאה טעם 
  להמשיך להשתתף בו. 

˙Ú„Ï „¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ,ÈÂ‡¯ Û‚‡˘ ‰ÈÈ ·‰  ÌÈÈ˜ÈÈÒ Î ‰¯·Ò‰ ˙Â„ÚÂÂÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ 
 ·Ï˙˘‰Ï Â¯Á· ˘ÈÂÒÈ · ,Ì‰·˘  ¯‰·Â˙Â˙Â·È˘Á  ,‰˙ÂÎÈ‡ ˙ÁË·‰ÏÂ ‰ÈÈ ·‰ ÈÎÈÏ‰˙ ÏÂÚÈÈÏ

˙Â·È˘Á‰Â Ï˘  Â· Ô˙ÂÙ˙˙˘‰˙Â‚ˆÈÈÓÎ ÊÎ ‰¯·Ò‰ .˙Â„ÚÂÂ‰ ÏÏÎ Ï˘ ˙‡ ˙‡ ÍÎ¯Ï ‰ÏÂÎÈ
Ô˙Â„‚ ˙‰  Ï˘˙Â„ÚÂÂ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰  ÈÂÒÈ · Û˙˙˘‰ÏÚÈ ‰ÏÂ Ô˙Â‡ ÁÂÂ„Ï  ÏÚÌÈÓÒÁ  ÌÈÚ ÂÓ‰

 Û˙˙˘‰Ï Ô‰ÓÂ· .ÈÂ‡¯ Û‚‡˘ ‰ÈÈ ·‰ ·Ï˘È ‰¯·Ò‰· Ì‚ ˙‡ ÊÎ¯Ó ÔÂËÏ˘‰ ÈÓÂ˜Ó‰ ÍÏ‰Ó .
 ‰ÊÎÈÂ˘Ú  ¯È‰·‰Ï˙Â„ÚÂÂÏ  ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰˙‡ ˙Â·È˘Á‰ ˙ ÈÁ··˘ ÍÈÏ‰˙ ÈÂ˘È¯‰  ˙ÂÚˆÓ‡·

 ,‰¯˜·‰ È ÂÎÓÏ‰ Ó˘ ÍÈÏ‰˙ Û‚‡ ‰ÈÈ ·‰  ¯È„‚‰ „È˙Ú ÏÚ ‰ÚÙ˘‰ ÏÚ· Ô ÂÎÓ ÍÏ‰Ó"
."Ï‡¯˘È ˙ È„Ó· ‰ÈÈ ·‰Â ÈÂ˘È¯‰  

קרב הסברה ב פעולות 2010בשנת ה ביצע יאגף הבניכי  צוין 2014 מדצמבר הפנים משרד בתשובת
עם המובילים בכל ועדה המשתתפת  פרטניות פגישותלרבות " בניסוי,כל הרשויות המשתתפות 

בנוגע לכל  מתקיים המעשי, ההטמעה בשלב, כיום כי בתשובתו הפנים משרד ציין עוד .בפיילוט"
  .מקצועי וליווי הדרכות, התנעה פגישות הכולל מסודר, הליך ועדה המשתתפת בניסוי

„¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ¯ÈÚÓ „¯˘ÓÏ ÌÈ Ù‰ ÈÎ ÔÈ‡ È„ ÚÂˆÈ·· ‰¯·Ò‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ·¯˜· 
˙ÂÙ˙˙˘Ó‰ ÈÂÒÈ · ,‡Ï‡ ˘È Úˆ·Ï ‰¯·Ò‰ ÏÎ ·¯˜· ˙Â„ÚÂÂ‰ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ÔÏÏÎ·Â  ˙Â„ÚÂ

 Û˙˙˘‰Ï ˙Â·¯ÒÓ‰¯ÂÓ‡Î ÚÈÈÒ˙ ˙‡ÊÎ ‰¯·Ò‰ .ÈÂÒÈ ·  ˙‡ ÍÎ¯ÏÏ˘ Ô˙Â„‚ ˙‰  ˙Â„ÚÂÂ‰
ÈÂÒÈ · Û˙˙˘‰Ï Â Ô˙Â‡ ÚÈ ˙ Û˙˙˘‰Ï Ô‰Ó ÌÈÚ ÂÓ‰ ÌÈÓÒÁ ÛÈˆ‰Ï.Â·  

˙ Â Ù ˙ ˙ ˘ ‰ È Î ¯ Â Ú ˙ Â ˘ ˜ · ‰ È Â Ò È , הניסוי לגבישנקבעו  הכלליםעל פי : · 
 בניסוי פרויקט הכללת .ועדה המקומיתועל פי המלצת מהנדס ה ייבחרו שייבחנו בו הפרויקטים

במסגרת הליך הרישוי  הן -מקביל  בהליך להיתר בקשה להגישבהסכמת עורך הבקשה  מותנית
 הבישיב, לדוגמה פרויקטים.אליו  לצרףקושי  על דיווחו הניסוי מנהלי .הניסויהקיים והן במסגרת 

 הדחוף"הצורך  את הייהדגישה סגנית למנהלת מנהל התכנון לרגולציה ברישוי ובנ 2013מאוגוסט 
  עד אז. ניסוישנכללו ב הקטןמספר הפרויקטים  נוכח", חדשים פרויקטים בגיוס

 שלשיתוף פעולה  חוסרעל  יווחד במסגרת הניסוישפעל  28בקרה מכוןמדמה ה צוות כיעלה  עוד
, לדוגמהבשלבים השונים של הבנייה.  שבוצע, מנהלי עבודה וקבלנים בתהליך הבקרה מהנדסים
עורך  שלעל "בעיות שיתוף פעולה"  מחבריוווח אחד יד 2013מדמה מפברואר הצוות הבישיבת 
  .בחולון 800-ח בפרויקטהבקשה 

__________________ 

 צוות פנימי שמדמה מכון בקרה פעיל על כלל עובדיו המקצועיים.   28
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˙Ú„Ï  ÏÚ ÛÒÂ  ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‰¯·Ò‰‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ·¯˜· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ,ÏÚ „¯˘Ó ÌÈ Ù‰ 
 ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ˙¯ÈˆÈÏ ÏÂÚÙÏÌÚ  „¯˘ÓÈÂ È·‰  ÌÈÏÈ·ÂÓ ¯˘‡ ÌÈ¯Á‡ ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘ÓÂ

 ÌÈË˜ÈÂ¯Ù Ï˘ ,ÌÈ¯Â‚ÓÏ ‰ÈÈ ·˙Â„ÒÂÓ ˙ÈÈ ·  ¯Â·Èˆ˙ÂÈ˙˘˙ ˙Ó˜‰Â ÏÎ· È·Á¯ ‰ È„Ó‰ - ÏÎ 
 È„Î ˙‡ÊÌÈÊ¯ÎÓ·˘ ˘ÌÈÙÂ‚  ‰Ï‡ÌÈÓÒ¯ÙÓ Ì˙·ÂÁ ÏÏÎÈ˙  Ï˘ ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÚÂˆ˜Ó‰ ÈÏÚ·

 ‰ÈÈ ·‰ ÍÈÏ‰˙·Û˙˙˘‰Ï ÈÂÒÈ · ÏÎÂÈ ÍÎ .Û‚‡ ‰ ‰ÈÈ ·ÏÈ„‚‰Ï  Ï˘ ÔÂÂ‚Ó‰Â ¯ÙÒÓ‰ ˙‡
 ÂÙ˙˙˘È˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰˙‡ ·ÈÁ¯‰ÏÂ ÈÂÒÈ · ‰ÒÈ¯Ù‰ ˙ÈÙ¯‚Â‡‚‰ Ì‰Ï˘.  

משרדי ממשלה אחרים  כי הוא אינו יכול לחייב 2014משרד הפנים ציין בתשובתו מדצמבר 
  להשתתף בניסוי, וכי הכלי היחיד העומד לרשותו בעניין זה הוא ההסברה.

„¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ¯ÈÚÓ „¯˘ÓÏ ÌÈ Ù‰ ÈÎ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ - È„ÂÒÈ È‡ ˙ ‡Â‰ È„¯˘Ó
 ,Ì‰È È· ÌÂ‡È˙ È¯„Ò‰ ‚È‰ ‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÓ ‰ÙÂˆÓ .˙È·ÈË˜Ù‡Â ‰ÏÈÚÈ ‰ËÓ ˙„Â·ÚÏ

‡ ÌÈ˜ÏÂÁ Ì‰ ¯˘‡Î „ÂÁÈÈ· .˙Ù˙Â˘Ó‰ ‰¯ËÓ‰ ˙‡ ‚È˘‰Ï È„Î ,‡˘Â  Â˙Â‡Ï ˙ÂÈ¯Á  

  

  פעילות מכוני הבקרהו הכשרת בקרים

Ì È È Â ˜ È Ï ˙ Â Î ¯ Ú È ‰ · ‰ ¯ ˘ Î ‰ Ï ˙ È Ú Â ˆ ˜ Ó Ï ˘ Ì È ¯ ˜  אגףשל  הקמת עם :·
- ואוניברסיטת בןמכון טכנולוגי לישראל  -דוגמת הטכניון  ,מוסדות אקדמייםל האגף פנהבנייה ה

. בקרי בנייןבמקצוע  שני תוארותכנית לימודים לתואר ראשון  לפתוחמהם  וביקש ,גוריון בנגב
עקב היעדר הסדרה שלו  ,זה מקצועבתכנית לימודים  פתיחתפעלו לילא  כי השיבו המוסדות ואולם
   .בחוק
 זההתמחות  בתחום הניסיון היעדר ועקבמקצועית של בקרים בפרק זמן קצר  בהכשרההצורך  בשל

 שיתוף הסכם עלבנייה ה אגף חתם 2012 בשנת. בעולם שקיים הרב בניסיון להסתייע הוחלט, בארץ
נקבע כי האיגוד  בהסכם. 29עם האיגוד המלכותי הבריטי לבקרים מוסמכים שנים לחמש פעולה

 ניסיון בעלי בכירים ולאדריכלים למהנדסים שייועדבקרים  להכשרת קורס יפתח המלכותי הבריטי
את  לבצע כדי, בישראל מהאקדמיה מומחה בשיתוף נקבעוהקורס והליך ההכשרה  מבנה. רב

המקצועית של האיגוד  ההכשרה תכניתו לאומית-הביןהלימודים  תכניתבין  הנדרשותההתאמות 
  .בישראל זה בתחום האקדמיה ודרישות החקיקה וביןהמלכותי הבריטי 

 80-כ הוכשרו שבהםבקרים,  להכשרת קורסים שלושהבנייה ה אגףקיים  הביקורת סיום מועד עד
 יותר, מורחבת במתכונת קורסים 2015ובשנת  2014שנת  בסוף לפתוחהאגף  של בכוונתו. בקרים

  .להנדסאים וכןאדריכלים בעלי ניסיון מועט ללמהנדסים ו שייועדו

בקרים שיאיישו את מכוני  160-כ הכשרת -יעד  בנייהה אגף הציב לתוקף 101כניסת תיקון  לקראת
מכוני  תשבטווח הארוך, לאחר פריס ייתהה האגף הערכת. 2016הבקרה הראשונים שיוקמו בינואר 

  בעלי מקצוע. 600- , יידרשו למערך הבקרה כברחבי הארץהבקרה 

תכניות ב לתמוך האפשרות את, החל אגף רגולציה לבחון 2014במרץ  ,101לאחר אישור תיקון 
  אלה.כלעודד מוסדות אקדמיים לפתוח תכניות  כדיבקרים,  להכשרתדמיות לימוד אק

__________________ 
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˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ ÈÎ Û‚‡ ‰ÈˆÏÂ‚¯ ˘·È‚ ‡Ï ÔÈÈ„Ú -  ,‰ÈÓ„˜‡‰ ÛÂ˙È˘·‰ˆÚÂÓ‰ ‰ÏÎ˘‰Ï 
‰‰Â·‚ ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÂ  - ÁÂÂË ˙ÎÂ¯‡Â ‰¯Â„Ò ‰¯˘Î‰ ˙È Î˙ ˜ÙÒ˙˘ ˙‡ 
ÈÎ¯Âˆ Í¯ÚÓ ‰¯˜·‰ ÁÂÎ· Ì„‡ „È˙Ú· ÁÈË·˙Â ˙¯ÈˆÈ Í¯ÚÓ ‰¯˜· ÈÚÂˆ˜Ó Ï‚ÂÒÓ‰ 

„„ÂÓ˙‰Ï ÌÚ Û˜È‰ ‰ÈÈ ·‰  ı¯‡·ÏÂÁÈË·‰  ˙‡˙ÂÎÈ‡‰ ˙ÂÁÈË·‰Â Ï˘ ÌÈ ·Ó‰  ˙ÂÓÂ˜Ó‰Â
 ÏÂÚÙÏ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ .¯Â·Èˆ‰ ˙‡ ÌÈ˘Ó˘Ó‰˘Â·È‚Ï ˙È Î˙ ‰¯˘Î‰ ¯ÂÓ‡Î .  

 È ¯ „ Ò  ˙ Ú È · ˜‰ ¯ ˜ · Ï Ú  È  Â Î Ó  ˙ Â Ï È Ú Ù‰: ‰ ¯ ˜  2005 שנתמ ההיגוי ועדת דוח ·
 - רשויות מקומיות, מכוני בקרה  - נאי הכרחי לבקרה כאמור הוא כי כל מי שיעסוק בכך ת" כי קבע

יוכשר ויוסמך ע"י רשות לאומית עניינית ויפעל בדיוק לפי אותה מתכונת, שתהיה גלויה וידועה 
באמצעות הרשות  -  האחדהבקרה:  ניעל פעילות מכו בקרהשני מנגנוני  נקבעו 101 בתיקוןלכל". 

  באמצעות מנגנון פיקוח שיוקם במשרד הפנים.  -  והאחרסמכת מעבדות, הלאומית לה
˙¯Â˜È·‰  ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ÔÂ˜È˙· ˙Â„·ÚÓ ˙ÎÓÒ‰Ï ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰„ÓÚÓ ˙‡ ¯È„Ò‰ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó

101‰Ê ÏÏÎ·Â , ‰ ˜È Ú ‰Ï È ÂÎÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰.ÂÓ˜ÂÈ˘ ‰¯˜·  „¯˘Ó ,˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ
 ‰ÏÎÏÎ‰ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙Â˘¯‰ ˜ÂÁ ÔÂ˜È˙Ï ÏÚÙ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ,˙Â„·ÚÓ ˙ÎÓÒ‰Ï‰Ê" ˘˙ -1997 ,

È„Î ‰È‰È˘ ¯˘Ù‡ ˜È Ú‰Ï ÏÚ  ÂÈÙ˙Â˘¯Ï  ˙Â„·ÚÓ ˙ÎÓÒ‰Ï ˙ÈÓÂ‡Ï‰˙ÂÈÂÎÓÒ  ÁÂ˜ÈÙÏÚ 
‰È ÂÎÓÌ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ .ÔÈÂˆÈ ÈÎ ‰˜È˜Á ˙ÏÂÚÙ ˙‡ÊÎ ˙Î˘Ó   ÏÏÎ Í¯„·‰ÓÎ .ÌÈ˘„ÂÁ  

„ÂÚ  ÈÎ ‰ÏÚ·˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ  Ê¯ÎÓ‰ ˙ Î‰ Ï˘ ÌÈÈ Â˘‡¯‰ ÌÈ·Ï˘‰ ˜¯ ÂÓÈÈ˙Ò‰
Ï‰ Ó „È˜Ù˙ ˘ÂÈ‡Ï ÌÂÁ˙ ¯Â˘È‡ È ÂÎÓ ‰¯˜· Û‚‡·  ‰ÊÎ „È˜Ù˙ Ï˘ ˘ÂÈ‡‰ ÍÈÏ‰ .‰ÈˆÏÂ‚¯

ÌÈ˘„ÂÁ ‰ÓÎ ÏÏÎ Í¯„· ‡Â‰ Ì‚ Í˘Ó  .  

˙Ú„Ï  ÌÈ·ÂÎÈÚ‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˘ÂÈ‡·  ‰¯˜· È ÂÎÓ ¯Â˘È‡ ÌÂÁ˙ Ï‰ Ó ˙¯˘Ó
„¯˘Ó·  ÌÈ Ù‰ÏÂÏÚÌÈ  ÌÂ¯‚ÏÈ‡Ï -ÈÓÚ‰„  ÁÂÏ·ÌÈ ÓÊ‰ ˙ÏÚÙ‰Ï È ÂÎÓ ‰¯˜·‰ Ú·˜ ˘ 

˜ÂÁ· ,¯‡Â È 2016 ˙ÓÏ˘‰Ï ÏÂÚÙÏ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ .,ÂÊ ‰¯˘Ó Ï˘ ˘ÂÈ‡‰ ÍÈÏ‰˙  È„Î
„ÂÓÚÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ ÁÂÏ· ÌÈ ÓÊ‰ Ú·˜ ˘ ˜ÂÁ·.  

  

  מערכת רישוי זמין 

Ì È È Â ˜ È Ï · : Ô È Ó Ê  È Â ˘ È ¯  ˙ Î ¯ Ú Ó  ˙ Ó ˜  אוגוסטבישיבת היחידה לתיאום תקנות מ‰
ספק כ 30במשרד האוצר ממשל זמיןאגף , בהשתתפות ראש מינהל התכנון, הוחלט לבחור ב2007

 ,תשתית אינטרנט על מערכת המחשוב תתבסס .המחשוב של "רשת הבנייה הישראלית"מערכת 
(מערכת רישוי זמין)  טיפול בהםללהגשת היתרי בנייה ו מקוונת מערכת: מרכיביםשני  ויהיו בה

  הבנייה.  בנושאע בו מיד שיהיהואתר 

צוות ממשל  - (להלן  ממשל זמין מאגףעם צוות  פגישות כמהשהיחידה לתיאום תקנות קיימה  לאחר
ואת  המערכת הקמת של העלות את אומדן 2007באוקטובר  שהתקיימה בישיבה אגף זה פירט, זמין)

 חודשים כשבעה המידע אתר הקמת תימשך לפי הפירוט. שיידרש לסיום כל שלב בהקמה משך הזמן
מערכת  בפיתוחהראשון  והשלב ,מוערכת של כחצי מיליון ש"ח בעלות, )2008 מאי עד(דהיינו 

 מוערכת בעלות ),2009 באפרילהמאוחר  לכל יסתייםעד שנה וחצי (דהיינו  שנה יימשךרישוי זמין 
הציג צוות ממשל זמין תכנית עבודה מעודכנת ולוח זמנים  2009"ח. בינואר ש מיליון כשני של

__________________ 

אמון על הקמת תשתית טכנולוגית להעברת ר ולאגף חשב הכללי במשרד האוצכפוף אגף ממשל זמין    30
  .שירותי ממשל לאינטרנט



  279  הבנייה בענף והבטיחות האיכות להבטחת הממשלה פעולות

  הבנייה בענף והבטיחות האיכות להבטחת הממשלה פעולות  שם הדוח:
  ג65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:
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 ביותר של המערכת האחרים הפיתוח שלבי שני השלמת תידחה ולפיהםלהקמת מערכת רישוי זמין, 
  כשני מיליון ש"ח.ב תסתכםמוערכת ה , ועלותם2010 יוני עד כלומרמשנה, 

 לאחר חודשים , כארבעה2009באוגוסט  שתהעל פי המסמכים שנמסרו למשרד מבקר המדינה, נע
 יםפער עלו הדמיה בנוגע למערכת. בהדמיהמערכת רישוי זמין,  לש הפיתוח לסיום שנקבע המועד

  . זמין ממשל אגף לה שהתחייבהאיכות  לרמת בנוגע והן הזמנים ללוח בנוגע הן

של קרוב לשנה  נוסףעיכוב  יחול ולפיוממשל זמין לוח זמנים חדש,  אגףהציג  2010בדצמבר 
כך החליט סגן החשב הכללי לטכנולוגיה במשרד האוצר להקפיא את  ועקבבפיתוח המערכת, 

אגף ממשל הושגו הסכמות לגבי המשך ההתקשרות בין  2011. רק ביוני ממשל זמין פעילות צוות
, מערכתה של, כארבע שנים לאחר שנקבעה מסגרת הפיתוח 2011. בנובמבר זמין למשרד הפנים

את חדש מ כדי לאפיין ,הבנייה אגף ונציגיצוות ממשל זמין  לו שותפים שהיוהוקם צוות היגוי 
  .רישוי זמין מערכתמרכיביה של 

„¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ¯ÈÚÓ „¯˘ÓÏ ÌÈ Ù‰ ÈÎ  ÌÈ„ÚÈ· ‰„ÈÓÚ· Ï˘Î‰ÌÈÚ‚Â ‰ ÁÂ˙ÈÙÏ 
 ¯Á‡Ï ˘„ÁÓ ‰ ÂÈÙ‡· Í¯Âˆ‰Â ˙Î¯ÚÓ‰Â¯·Ú˘ Ú·¯‡Î ÌÈ ˘ ˙¯ÈÁ·Ó Ï˘ÓÓ Û‚‡  ÔÈÓÊ

˜ÙÒÏ ‰Ï˘ ,Ì‰  Ï˘ ‰‡ˆÂ˙Í¯„  ‰ÏÂÚÙÈ˙Ï·  ‰ È˜˙˙Â¯˘˜˙‰· ˙Î¯ÚÓ‰ ÁÂ˙ÈÙÏ  - 
‰˙˘Ú ˘ ‡ÏÏ ÔÂÈÙ‡ ˙ÏÂÎ˙ ˙‡ ¯È„‚È˘ ˙ÂÎ¯ÚÓ Á˙ Ó È„È ÏÚ ˙Î¯ÚÓ‰ ÁÂ˙ÈÙ‰ ,‡ÏÏ 

˙ÚÈ·˜ ÁÂÏ ÌÈ ÓÊ ¯„ÂÒÓ È ·‡Â Í¯„ ‡ÏÏ ,ÌÂÈ˜ Ê¯ÎÓ ˙¯ÈÁ·Ï ˜ÙÒ‰ ÌÈ‡˙Ó‰ ¯ÈÁÓ· 
È·ËÈÓ‰ ‡ÏÏÂ ˙˙È¯Î ‰ÊÂÁ Â·˘ ÂÚ·˜ÈÈ ˙Â·ÂÁ È„„ˆ‰ .Ì  

, כשנה לאחר שנקבע שיש צורך באפיון חדש של המערכת, הגיש צוות ממשל זמין 2012בנובמבר 
השלמת פיתוח שיאפשר טיפול  - ראשוןהשלב : השלבים שלושהתכנית עבודה חדשה שכללה 

, והפעלה 2012, עד מתן היתר הבנייה. פיתוח שלב זה יושלם עד דצמבר הליך הרישוי במלואוב
טפל שיאפשר לפיתוח  -  שניהשלב ה ;2013תיעשה בשש רשויות מקומיות בפברואר ניסיונית שלו 

שיאפשר פיתוח  -השלישי שלב הו ;2013שלב זה יושלם עד אפריל פיתוח הבנייה.  שלב ביצועב
. בתכנית העבודה הציג צוות ממשל זמין גם את מקוצרים והליכים משלימים רישוי הליכיביצוע 

מיליון ש"ח. עד סוף  15- כ - 2015עד  2013לשנים הקמת המערכת  לש העלות התקציבית המתוכננת
הושקעו בפיתוח מערכת רישוי זמין כשישה מיליון ש"ח, אף שכאמור עלות הפיתוח  2012שנת 

הייתה צפויה להיות על פי התכנון המקורי שני מיליון ש"ח. מדובר אפוא בעלות הגבוהה פי עשרה 
  המקורי.על פי התכנון מהעלות 

‰ ˙È Î˙· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏÓ ‰‚È¯Á ‰˙ÈÈ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ÁÂ˙ÈÙ· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·
 ÏÈ¯Ù‡· :‰„Â·Ú‰2013  „·Ï· ÔÂ˘‡¯‰ ·Ï˘‰Ó ˜ÏÁ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ ÌÈÈ˙Ò‰-  ˙˘˜· ·Ï˘

 ˘˘· ˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ˙È ÂÈÒÈ  ‰ÏÚÙ‰ ÏÂÏÎÈ ÔÂ˘‡¯‰ ·Ï˘‰˘ Ú·˜ ˘ Û‡ ,ÔÎ ÂÓÎ ;Ú„ÈÓ‰
 È‡Ó „Ú ˙Î¯ÚÓ‰ ‰ÏÚÙÂ‰ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯2013 ˜¯  ˜„· Â ,ÔÂÏÂÁ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ·

 .Ú„ÈÓ‰ ˙˘˜· ·Ï˘ ˜¯ ‰˙¯‚ÒÓ·  

 ÔÎÂ ,·Èˆ˜˙‰ÓÂ ÌÈ ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏÓ ˙¯ÎÈ  ‰‚È¯Á· ¯·Â„Ó ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï 
È‡·- ÈÂ˜Ï ÔÂ Î˙ ÏÚ ˙ÂÚÈ·ˆÓ ˙Î¯ÚÓ‰ ÁÂ˙ÈÙ· Â‚˘Â‰˘ ˙Â˜ÂÙ˙‰ .ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‚˘‰

˙‰˘ ÌÈ„ÚÈ ˙·ˆ‰Â ÂÚÂˆÈ· È·Ï˘ ÏÚ ‰ÈÂ˜Ï ‰¯˜· ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ÏÎ Ï˘· .ÌÈÈÏ‡≈̄ ‡ÏÎ Â¯¯·
 ¯‡Â È· ÔÎÂÓ ‰È‰È ‡Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ ˘˘Á ‰ÏÂÚ ‰Ï‡2016  ÈÙÎ ,˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÏÚÙ‰Ï

 ÔÂ˜È˙· Ú·˜ ˘101.  

˜ ˘ È Ó ‰ Ô È · ˙ Î ¯ Ú Ó  Ô È Ó Ê  È Â ˘ È ¯˙ Î ¯ Ú Ó Ï Ô Â  Î ˙ Ô È Ó Ê:  בפגישה שקיים
הדגיש ראש מינהל , 2007ראש מינהל התכנון עם היחידה לתיאום תקנות במינהל התכנון במרץ 
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  2015-ההתשע"  שנת פרסום:

תח יפאותה ש ,31תכנון זמיןמערכת ל רישוי זמיןמערכת בין  שביצירת מישקחשיבות הון את התכנ
  במשרד הפנים. מערכות מידעבאותה התקופה אגף 

 ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ¯·ÂË˜Â‡· Ì˜Â‰˘ ÈÂ‚È‰‰ ˙ÂÂˆ2007  ˙Î¯ÚÓ ÁÂ˙ÈÙÏ „·Ú ÔÈÓÊ ÈÂ˘È¯
 ÛÂ˙È˘· ‰ÏÂÚÙ ˙ÂÂˆ ÌÚÏ˘ÓÓ ÔÈÓÊÍ‡ ,  ‡ÏÏÌÚ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘  Û‚‡Ú„ÈÓ ˙ÂÎ¯ÚÓ 

ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó·È‡ Ï˘· .- „¯Ù · ÔÈÓÊ ÈÂ˘È¯Â ÔÈÓÊ ÔÂ Î˙ ˙ÂÎ¯ÚÓ ÂÁ˙ÂÙ ‰Ê ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘
‡ÏÂ  ÏÚ ÒÈÒ· Ú„ÈÓÛ˙Â˘Ó .ÔÁÂ˙ÈÙ ˙ÓÏ˘‰ ÌÚ Ô‰È È· ˜˘ÈÓ ¯ÂˆÈÏ ˙ÏÂÎÈ· Ú‚Ù˘ ¯·„ ,  

שהייעוד שלהן  מאחר, האמורות המערכות לא פותח מישק בין שתי כי בתשובתו ציין הפנים משרד
רישוי זמין מערכת  ואילומבנה אחיד של תכניות, פותחה כדי ליצור רכת תכנון זמין מע שונה:

 2011שנת בעם זאת ציין משרד הפנים כי . המקומיות בוועדות התהליכי הרישוי פותחה לשם ניהול
  .המערכות שתי בין מישק ליצירת בנוגע חשיבה בו צוותהתכנון  מינהל הקים

‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ˙ÂÓÏÚ˙‰ ÔÈÓÊ ÈÂ˘È¯ ˙Î¯ÚÓ ÁÂ˙ÈÙ ˙Ú·ˆÈÏ Í¯Âˆ‰ÓÂ ¯
ÔÈ·Â ‰ È· ˜˘ÈÓ  ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰˙ÏÂÎÈ· Ú‚Ù ,ÔÈÓÊ ÔÂ Î˙ ÔÈÓÊ ÈÂ˘È¯ ˙Î¯ÚÓ ˙‡ ¯ˆ˜ÏÂ ÏÚÈÈÏ

.ÌÈ·‡˘Ó ÊÂ·Ê·ÏÂ ¯˙È ˙ÂÈÂÏÚÏ Ì¯‚ ÔÎÂ ÈÂ˘È¯‰ ÍÈÏ‰˙  

  

  

  הבנייה תחוםב כשירויות והסדרת פעולות ייחוד

Ú ˜ ¯ ‰ È · È Ë Ó ¯ Â , 1967-תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), התשכ"ז :‰ 
, הם הסדרי החקיקה היחידים הקובעים ייחוד פעולות למהנדס בניין, 1954-חוק החשמל, התשי"דו

תנאי הכשירות של בעלי מקצוע אלה קבועים  שנמצאו כשירים לכך. 32לאדריכל ולמהנדס חשמל
  האמורים.  חוקבתקנות וב

 הליך הבנייהתב יםהמעורבניהוליים - של בעלי מקצוע בתחומים התכנונייםלא מבוטל  חלקעם זאת, 
פועלים בלי שבוצעה לגביהם הסדרה חוקית, הכוללת קביעת דרישות בנוגע לכשירותם ומגדירה את 

עם בעלי מקצוע אלה נמנים בין היתר מפקח צמוד, מנהל פרויקט  תפקידם ואת תחומי אחריותם.
נים בתחומים שונים, ובהם תחומי הביסוס והאינסטלציה. היעדר דרישת כשירות ויועצים ומתכנ

  .מבעלי המקצוע בענף הבנייה מקשה את ביצוע הפיקוח, כדי להבטיח את בטיחות הבנייה בישראל

ד על מעורבותם וכשירותם של כל יהקפיש ל כדי להבטיח את בטיחות המבנה המליצה כי זילר ועדת
מעליות ויועץ החשמל, יועץ הקרקע, מתכנן השלד, יועץ האדריכל, מהנדס המתכנני הליבה (

 בעת הביצועהמליצה ועדת זילר לשתף  כןכמו  .עליוןהפיקוח הביצוע  ובעתבטיחות) בעת התכנון ה
אחראי לביצוע השלד, מנהל המהנדס הצמוד, המפקח הפרויקט, ה: מנהל האלהבעלי המקצוע  את

  עבודה.האתר ומנהל ה

__________________ 

המערכת, שמשמשת  .להגשת תכניות מתאר מקומיות מפורטותהיא מערכת מקוונת מערכת תכנון זמין    31
וכן יעיל ושקוף יותר לאחיד, להפוך את הליך הגשת תכניות המתאר  נועדה ,כל מוסדות התכנון את

רטוטים ושמערכת מיועדת לקלוט תכניות מתאר ה; ואת איכותו התכנוני זמינות המידע להגביר את
  .ביניהןוהשוואות  של התכניות בדיקות וכן לבצעגרפיים, 

 להנדסה במדור הרשום רישוי גם למהנדספעולות  יוחדוהאמורות תקנות לתוספת הראשונה ל 4בסעיף    32
  . כימית
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היגוי הממשלתית הגיעה למסקנה כי אף שייחוד פעולות יגביל את חופש העיסוק של בעלי ועדת ה
לחוק יסוד: חופש העיסוק, שכן  4המקצוע שצוינו לעיל, הדבר עולה בקנה אחד עם הנאמר בסעיף 

   .היענף הבניב הגברת הבטיחות - לתכלית ראויה ההגבלה נעשית 

Ì È Ï ˘ Î  ˙ Â Ë Ï Á ‰  Ú Â ˆ È · ·‰ Ï ˘ Ó Ó משרד  הטילה הממשלה על 964 בהחלטה :‰
הנוגעים  האחרים המשרדים והגופיםו בינויאום עם משרד הפנים, משרד הילקבוע, בתהכלכלה 

. 33הנדרשות מהם הכשירויותהקמה של בניין ואת לתכנון ולבדבר, את בעלי התפקידים הנחוצים 
כניות קבעה הממשלה כי המשרדים האחראים לביצוע המשימות האמורות יכינו ת 1169בהחלטה 

עבודה מפורטות, הכוללות לוחות זמנים, מדדי תפוקות ופירוט הוצאות, אשר יובאו לאישורו של 
   צוות ההיגוי ליישום בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה.

ÂÈÏÚ ÂÏËÂ‰˘ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ÚÂˆÈ·Ï Í¯Ú  ‡Ï ‰ÏÎÏÎ‰ „¯˘Ó ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· , ˘¯„ ‡Ï
ÔÚÂˆÈ·Ï ÌÈ·Èˆ˜˙ ÔÎÂ ˙Ë¯ÂÙÓ ‰„Â·Ú ˙È Î˙ ÔÈÎ‰ ‡Ï ˘È‚‰ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ , ‰˙Â‡ Â¯Â˘È‡Ï

ÌÂ˘ÈÈÏ ÈÂ‚È‰‰ ˙ÂÂˆ Ï˘.  ˙¯‚ÒÓ· ÂÈÏÚ ÂÏËÂ‰˘ ˙ÂÓÈ˘Ó‰Ó ‰ÏÎÏÎ‰ „¯˘Ó ÌÏÚ˙‰ ÍÎ·
.Ï‡¯˘È· ‰ÈÈ ·‰ Û Ú· ˙ÂÎÈ‡‰Â ˙ÂÁÈË·‰ ˙¯„Ò‰Ï ˙ÂÚ‚Â ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÌÂ˘ÈÈ  

 ÌÂ˘ÈÈÏ ÂÏÚÙ ‡Ï ÂÊ ˙¯Â˜È·· ‰˜„· ˘ ‰ÙÂ˜˙· ‰ÏÎÏÎ‰ „¯˘Ó Ï˘ ÌÈÏ"Î Ó‰ ÈÎ ‰ÏÚ „ÂÚ
 ˙ÂËÏÁ‰ ÔÂÈ„‰ ÌÈÈ˜˙‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â¯ÒÓ ˘ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÈÙ ÏÚ ;‰Ï˘ÓÓ‰

 ,„¯˘Ó‰ Ï"Î Ó ˙ÂÙ˙˙˘‰· ,‰ÈÈ ·‰ Û Ú· ÚÂˆ˜Ó‰ ÈÏÚ· Ï˘ ˙ÂÏÂÚÙ „ÂÁÈÈ ‡˘Â · ÔÂ˘‡¯‰
 È‡Ó· ˜¯2012.  

Ì È Ó Ò Á  Ì È È Ë Ù ˘ Ó„ Â Á È È  ˙ ¯ „ Ò ‰ Ï ˙ Â Ï Î È ¯ „ ‡ Â  ‰ Ò „  ‰ ·  ˙ Â Ï Â Ú Ù ‰: 
להבטיח שרק בעלי הכשרה מתאימה יוציאו לפועל פעולות  מטרת הסדרתו של ייחוד פעולות היא

, ולאפשר שמירה על רמה מקצועית הולמת של העוסקים אדריכלותההנדסה והקשורות לתחומי ה
  כל זאת כדי להגן על שלום הציבור ובטיחותו. - בתחומים אלה 

בראש  .והאדריכלים מכוח חוק המהנדסים המועצה) הוקמה - (להלן מועצת ההנדסה והאדריכלות 
עוסקת בעיקר בתחומי הרישום, הרישוי  המועצהמי שהוא מינה לכך. או  הכלכלההמועצה עומד שר 

המקצועית, וכמו כן קיבלה עליה בעבר לטפל בנושא ייחוד הפעולות של המהנדסים והאתיקה 
סאים הועלה בישיבת המועצה הצורך בהסדרת ייחוד פעולות גם להנד 2007והאדריכלים. במרץ 

ולטכנאים, ואולם היועץ המשפטי של משרד הכלכלה הדגיש כי לא ניתן לקדם את התקנת התקנות 
בדבר ייחוד פעולות כאמור או בדבר הרחבת ייחוד הפעולות של המהנדסים והאדריכלים, שהן בגדר 
חקיקה משנית, כל עוד לא מוסדר מעמדם של ההנדסאים בחקיקה ראשית. זאת על פי עמדת משרד 

  . 1997פטים משנת המש

 „ÂÁÈÈ ˙·Á¯‰Ï ‰˙ÂÏÈÚÙ· ‰ˆÚÂÓ‰ ‰ÎÈ˘Ó‰ ,‰ÏÎÏÎ‰ „¯˘Ó ˙„ÓÚ Û‡ ÏÚ ÈÎ ‡ˆÓ 
 ¯·ÓËÙÒ· .ÌÈÏÎÈ¯„‡‰Â ÌÈÒ„ ‰Ó‰ Ï˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰2012  ‰Î˘ÏÏ Ê‡„ ‰ˆÚÂÓ‰ ¯"ÂÈ ¯ÒÓ

 ‡˘Â · ˜ÂÒÈÚ‰ ÈÓÂÁ˙ ÏÎÏ ˙ÂÏÂÚÙ „ÁÈÈÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ˆÏÓ‰ ˙‡ ‰ÏÎÏÎ‰ „¯˘Ó· ˙ÈËÙ˘Ó‰
 ¯ÏÈÊ ˙„ÚÂÂ˘ ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˙ˆÏÓ‰ ˙‡ ‰Á„ ‰ÏÎÏÎ‰ „¯˘Ó .‰·ÈÏ ÈÓÂÁ˙ Ì‰· ‰˙‡¯

 ˙Ú ‰˙Â‡·˘ ÔÂÂÈÎÓ ,‰ˆÚÂÓ‰˙˜È˜Á ‰ÓÏ˘Â‰ ÌÈ‡Ò„ ‰‰ ˜ÂÁ  ,ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈ‡ ÎË‰Â
‚"Ú˘˙‰ -2012  ÔÏ‰Ï)- ,(ÌÈ‡ ÎË‰Â ÌÈ‡Ò„ ‰‰ ˜ÂÁ  ÈÎ ‰ˆÚÂÓ‰ ¯"ÂÈÏ ¯ÒÓÂ ¯˘‰ÏÎÏÎ‰ 

È „ÂÁÈÈ ÔÈÈ Ú· ËÈÏÁ‰Â ÌÈÒ„ ‰ÓÏ ˙ÂÏÂÚÙÏ ÌÈ‡Ò„ ‰ ˜¯ ¯Á‡Ï ıÚÈÈ˙È˘ ÌÚ ˙Ù˙Â˘Ó ‰„ÚÂ
ˆÚÂÓÏ ÔÏ‰Ï) ÌÈ‡ ÎË‰Â ÌÈ‡Ò„ ‰‰ ˙ˆÚÂÓÏÂ ‰- (˙Ù˙Â˘Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰.  

__________________ 

נוגע ב לפעול לביצוע שינויים ככל הנדרשהכלכלה  משרדעל שוב  הממשלה הטילה 963בהחלטה    33
אדריכלים, מהנדסים,  -  היבתחום הבני ייםמקצועעובדים הכשירות של  ולשמירתפעולות הלייחוד 

  אחרים. הנדסאים ובעלי מקצוע 
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  הבנייה בענף והבטיחות האיכות להבטחת הממשלה פעולות  שם הדוח:
  ג65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2015-ההתשע"  שנת פרסום:

 ˙ ˘· „ÂÚ˘ Û‡ ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È··1997  ˙‡ ¯È„Ò˙˘ ˙È˘‡¯ ‰˜È˜Á ÈÎ ‰ÏÎÏÎ‰ „¯˘Ó Ú„È
 ÌÂÁ˙· ÌÈ˜ÒÂÚÏ ˙ÂÏÂÚÙ „ÂÁÈÈÏ ÈÁ¯Î‰ È‡ ˙ ‡È‰ Ï‡¯˘È· ÌÈ‡ ÎË‰Â ÌÈ‡Ò„ ‰‰ „ÓÚÓ

¯ .˙‡ÊÎ ‰˜È˜Á ÌÂ„È˜Ï ÏÚÙ ‡Ï ‡Â‰ ,‰ÈÈ ·‰¯·Ó·Â · ˜ 2012 ,˙Â·˜Ú· ˙Úˆ‰ ˜ÂÁ ˘È‚‰˘ 
¯·Á ˙Ò Î ‰ÓÚËÓ Ï˘ ˙„ÚÂ ‰„Â·Ú‰ ,‰ÁÂÂ¯‰ ˙Â‡È¯·‰Â Ï˘  ˜ÂÁ Ï·˜˙‰ ,˙Ò Î‰

.¯ÂÓ‡Î ˙ÂÏÂÚÙ „ÂÁÈÈÏ ÈËÙ˘Ó‰ ÌÒÁ‰ ¯ÒÂ‰ ÍÎ·Â ,ÌÈ‡ ÎË‰Â ÌÈ‡Ò„ ‰‰  

· ˜¯ ÈÎ ‰ÏÚ „ÂÚ ‰·È˘È‰ÓÈÈ˜˙‰˘  ¯‡Â È·2014, Ï"Î ÓÏ ‰ ˘Ó‰ ˙Â˘‡¯·  „¯˘Ó
,‰ÏÎÏÎ‰ ˙Ù˙Â˘Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰˙ÏÂÚÙ ÌÂ„È˜Ï ÌÈ ÓÊ ÁÂÏ Ú·˜  ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·˘ ˜¯ ÈÎÂ ,

,ÔÎÓ ¯Á‡Ï  ÈÏÂÈ·2014 ¯·ÂË˜Â‡ ,˙¯Â˜È·‰ ÁÂ„ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· .ÂÊ ‰„ÚÂ ‰ Â˘‡¯Ï ‰Ò Î˙‰ ,
2014 Ï˘ ‰Ó˜‰‰Â ÔÂ Î˙‰ ÌÂÁ˙· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ·Ï ˙ÂÏÂÚÙ „ÂÁÈÈÏ ‰Úˆ‰ ‰˘·Â‚ Ì¯Ë ,

.Ì‰Ó ˙Â˘¯„ ‰ ˙ÂÈÂ¯È˘Î‰ ˙ÚÈ·˜ÏÂ ÌÈ ÈÈ ·  

נמסר כי תפקיד משרד הכלכלה  2013-2009מנכ"ל משרד הכלכלה בשנים מי שהיה בתגובתו של 
אשר היה  ,תמך בקידום חוק ההנדסאים והטכנאים המשרדוכי  ,היה זניח יישום דוח ועדת זילרב

  הכרחי להסדרת ייחוד הפעולות של העוסקים בתחום הבנייה. 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÁÈÈ Ï˘ ‰¯„Ò‰‰ ÈÎ ¯ÂÓ‡Î ˙ÂÏÂÚÙ  ÏÚ ˘¯ÂÙÓ· ‰ÏËÂ‰
‰ÏÎÏÎ‰ „¯˘Ó,  ¯·Â„Ó ÈÎÂ‰¯„Ò‰· ÈÁ¯Î‰˙  .Ï‡¯˘È· ‰ÈÈ ·‰ ˙ÂÎÈ‡ ¯ÂÙÈ˘ÏÔÎ ÂÓÎ ,

˜ ‡Ï ÌÈ‡ ÎË‰Â ÌÈ‡Ò„ ‰‰ ˜ÂÁ ,¯ÂÓ‡ÎÂ È„È ÏÚ Ì„„¯˘Ó ‰ÏÎÏÎ‰, ‡Ï‡ ‰ÏÚÂ‰ ˙Úˆ‰Î 
˜ÂÁ ˙ÈË¯Ù .  

¯ Â Ó È ˘ ˙ Â È Â ¯ È ˘ Î:  תהליך שיטתי שימור כשירויות של בעלי מקצוע בענף הבנייה הוא
כדי לוודא שלבעלי המקצוע האמורים  כל זאת -  שיפור המיומנויותו, הרחבת הידע ריענון הכולל

  .המוטלות עליהםמשימות הע וציהידע הנדרש לב יהיה

יהיה תנאי לחידוש הרישיון של בעלי  ועדת ההיגוי הממשלתית המליצה כי שימור כשירויות
 לגבש והוטל עליו ,אגף הבנייהלוהוקם צוות משותף למועצה  2010במאי המקצוע בתחום הבנייה. 

צוות המשותף נציגי איגוד המהנדסים ואיגוד הצטרפו ל 2011לשימור כשירויות. במאי בנוגע הצעה 
הגיש הצוות המשותף את הצעתו לשימור כשירויות למשרד הכלכלה.  2012באוגוסט  האדריכלים.
משרד הכלכלה לפעול לתיקון חוק המהנדסים  החליטה הלשכה המשפטית של 2012בספטמבר 

. מטרת התיקון הייתה 2007- והאדריכלים ותקנות המהנדסים והאדריכלים (תנאים לרישוי), התשס"ח
לקבוע בחוק ובתקנות האמורים מהן הכשירויות שיש לשמר ובאיזה אופן, כדי להיות זכאי לחידוש 

  הרישיון המקצועי.

Ó ÏÚÙ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ „Ú ˙‡ ¯È„Ò‰Ï È„Î ,˙Â ˜˙‰Â ˜ÂÁ‰ ÔÂ˜È˙Ï ‰ÏÎÏÎ‰ „¯˘
 „¯˘Ó ‡ÏÈÓ ‡Ï ÍÎ· .‰ÈÈ ·‰ ÌÂÁ˙· ÚÂˆ˜Ó‰ ÈÏÚ· Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙Â¯È˘Î‰ ¯ÂÓÈ˘

 ‰ËÏÁ‰ ¯Á‡ ‰ÏÎÏÎ‰963 .‡˘Â ·  

התיקון של : "2014הלשכה המשפטית במשרד הכלכלה מסרה למשרד מבקר המדינה באוקטובר 
מבחינה מהותית, לפיכך, יש לקדם את ייחוד הפעולות, שימור כשירויות כרוך בייחוד פעולות גם 

אנו ננחה את הוועדה .. כשירויות, כמקשה אחת וכתיקון חקיקה שלם.הובמסגרתו גם את שימור 
לאחר שיוחלט בקשר  ...המשותפת והצוות המקצועי להגיש המלצות גם בנושא שימור כשירויות

וכל להגיש את המלצותיה גם בנושא שימור לתוכן המוצע של ייחוד הפעולות, הוועדה המשותפת ת
  ".כשירויות
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  ג65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2015-ההתשע"  שנת פרסום:

 ÌÈÏÎÈ¯„‡‰ Ï˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ „ÂÁÈÈ˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ‰ÏÎÏÎ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 Ï˘ ‰¯„Ò‰‰ ÌÂ„È˜Ï ÌÒÁ „ÂÚ ÔÈ‡ ,ÌÈÏÎÈ¯„‡‰Â ÌÈÒ„ ‰Ó‰ ˜ÂÁ· Ú·˜  ¯·Î ÌÈÒ„ ‰Ó‰Â

È‡˘Â  ˙¯„Ò‰· ÌÈ·ÂÎÈÚ‰ ,ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ  .ÂÏ‡ ˙ÂÚÂˆ˜Ó· ˙ÂÈÂ¯È˘Î‰ ¯ÂÓÈ˘  ,˙ÂÏÂÚÙ‰ „ÂÁÈÈ
 „¯˘Ó ÏÚ .ÌÎÁ‰ Ï‚ÚÓ‰ Ë˜ÈÂ¯Ù ÌÂ„È˜Ï ÌÒÁ ÌÈÂÂ‰Ó ‰ÈÈ ·‰ Û Ú· Ô¯ÂÓÈ˘Â ˙ÂÈÂ¯È˘Î‰

 ˘·‚Ï ‰ÏÎÏÎ‰ -  È·ÈÎ¯Ó ¯‡˘ ÚÂˆÈ·Ï ÌÈ‡¯Á‡‰ ,ÈÂ È·‰ „¯˘ÓÂ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÌÚ ÌÂ‡È˙·
 Ë˜ÈÂ¯Ù‰ - Ï ÌÈ ÓÊ ˙ÂÁÂÏ ˙ÏÏÂÎ‰ ‰„Â·Ú ˙È Î˙˙ÂÈÂ¯È˘Î‰ ‡˘Â  ˙¯„Ò‰  ÍÈ˘Ó‰Ï ÔÎÂ

‰ ÌÂ„È˜Ï ˙ÂÏÂÚÙ·.‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰˜È˜Á  

  

  

  סיכום

˙„ÚÂ ¯ÏÈÊ ÔÂÒ‡ ˙Â·˜Ú· ‰Ó˜Â‰˘ ,È‡Ò¯Â  È‡Ó·2001 ‰˙ÏÚ‰ ,ÌÈÏ˘Î ÌÈ¯ÂÓÁ  ¯˙ÂÈ·
 ˙ÂÁÈË· ÔÈÈ Ú·˙ÂÓÂ˜ÓÂ ÌÈ ·Ó ÌÈ˘Ó˘Ó‰ ˙‡ ¯Â·Èˆ‰ ,¯˘‡ ÌÈÚ·Â   È˙Î¯ÚÓ Ï˘ÎÓ

· Í˘Ó˙ÓÈ·Ï˘ ˙¯˘¯˘ ¯ÂˆÈÈ‰ . ˙„ÚÂ¯ÏÈÊ  ÏÚ ÏÏÂÎ È˙ÒÈÙ˙Â È ·Ó ÈÂ È˘ ˘Â¯„ ÈÎ ‰Ú·˜
 ˙ÁË·‰Ï ÌÈÈ˜‰ Í¯ÚÓ‰ ˙‡ ÛÈÏÁ‰Ï ˙ Ó˙ÂÎÈ‡‰ ˙ÂÁÈË·‰Â  ‰ÈÈ ·‰ Û Ú·- Ï‚ÚÓ‰" 

 "‰ËÂ˘‰ -  ˘„Á Í¯ÚÓ·- Ï‚ÚÓ‰" ."ÌÎÁ‰  ˙Ó˜‰ ÈÎ ÔÈÂˆ ¯ÏÈÊ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰·ÈÏ‰ ˙ÂˆÏÓ‰·
ÌÎÁ‰ Ï‚ÚÓ‰ ÏÂÏÎ˙˘ ÍÈ¯ˆ „Â˜ ˙ Î‰ ‰ÈÈ · ,‰¯˜· È ÂÎÓ ˙Ó˜‰ Â˙ÂÈÂ¯È˘Î ˙ÚÈ·˜  ÈÏÚ·

 .‰ÈÈ ·‰ Û Ú· ÌÈ„È˜Ù˙¯ÏÈÊ ˙„ÚÂ ˙Ë¯ÙÓ  ¯·Óˆ„· ‰ÓÒ¯ÙÂ ‰˘È‚‰˘ ÁÂ„·2003 ‰¯Â˘ 
 Ï˘ ‰ÎÂ¯‡˙ÂˆÏÓ‰ ˙¯ÈˆÈÏ Ï‚ÚÓ‰ ÌÎÁ‰ .‰Ï˘ÓÓ‰ ‰Ï·È˜ ÔÂ¯Á‡‰ ¯Â˘Ú·  ˙ÂËÏÁ‰

ÌÂ˘ÈÈÏ ÁÂ„· ˙ÂË¯ÂÙÓ‰ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ,ÂÊ ‰¯ËÓÏ ‰ÓÈ˜‰  ÌÈ·¯ ‰„Â·Ú È˙ÂÂˆÂ ˙ÂÏ‰ ÈÓ ,˙Â„ÚÂ
 ‰ Â¯Á‡ÏÂÛ‡ ÌÈ Â˜È˙ ‰ÚˆÈ· ˜ÂÁ· ÔÂ Î˙‰ ‰ÈÈ ·‰Â.  

ÌÏÂ‡Â ÚÂˆÈ·‰ ˙˜È„·  ÌÂ˘ÈÈ ˙¯‚ÒÓ· ‰È„¯˘Ó ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ÏÈË‰˘ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ Ï˘
˙ÂˆÏÓ‰‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ¯ÏÈÊ ‰ÏÚÓ Ï„ÁÓÌÈ ˘Ó˙ÓÌÈÎ  ˙Ó˜‰Ï Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÏÂ‰È ·Í¯ÚÓ‰ 

.˘„Á‰ ·˜Ú ÍÎ ,„ÚÂÓ·  ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ - 11  ÌÈ ˘¯Á‡Ï Ò¯ÙÂ ˙„ÚÂ ÁÂ„ Ì¯ÏÈÊ -  ·Â¯
Â· ÂË¯ÂÙ˘ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ˙Â˜ÂÁ¯ ,ÌÂ˘ÈÈÓ ˙ÈÒ„ ‰‰ ‰¯˜·‰ ·ˆÓÂ ˙È ÎË‰  ÌÈ ·Ó‰ ÔÂ Î˙ ÏÚ

Â È‡ Ì˙ÈÈ ·Â  ‰ Â˘˙¯ÎÈ  ‰„ÈÓ·  ·ˆÓ‰ÓÌÂÁ˙· ‰È‰˘  ‰ÊÈ‡Ó· 2001 ,„ÚÂÓ‰ Ú¯È‡ Â·˘ 
ÔÂÒ‡ È‡Ò¯Â .  

˙Ó˜‰Ï  ˘„Á Í¯ÚÓ˙ÁË·‰Ï ˙ÂÎÈ‡‰ ˙ÂÁÈË·‰Â Û Ú· ‰ÈÈ ·‰ ˘È  ,˙ÈÓÂ‡Ï ˙Â·È˘ÁÔ‰ Ï˘· 
Â˙ÈÏÎ˙ -  Ô‰Â ,¯Â·Èˆ‰ ÌÂÏ˘ ˙ÁË·‰Ï˘· ˙ÂÚÙ˘‰ÂÈ ˙Â˜ÈÁ¯Ó  È·Ï˘ ÏÎ ÏÚ ˙ÎÏ‰‰ÈÈ ·‰ ,
¯˜ÈÚ·Â  ÏÚÈ·Ï˘ ÈÂ˘È¯‰ ,ÔÂ Î˙‰ ÚÂˆÈ·‰Â .·˜Ú  ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙Â·È˘Á‰Ï˘ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˘È 
˙Â ÓÏ ÈÙÂ‚ - ÏÚ;ÂÏÂ‰È Ï ‰¯˜·Ï ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ÌÈ‡¯Á‡ ÂÈ‰È ‰Ï‡ ÌÈÙÂ‚  ÌÂ˘ÈÈ‰ ÏÚ

ÌÈÓÂ‡È˙‰ ÚÂˆÈ·ÏÂ ÌÈ˘¯„ ‰ ˙È˘‡¯ .ÏÂÎ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ ˙Â ÓÏ ÏÂ˜˘Ï ÛÂ‚  ‰ËÓ‰ÂÂÏÈ˘  ˙‡
 ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰Á˜ÙÈ ÏÚ ÂÚÂˆÈ· ÁÂÂ„ÈÂ ‰Ï˘ÓÓÏ  ÏÚ˙„ÈÓ ÌÂ˘ÈÈ ‰È˙ÂËÏÁ‰ ÏÎ· Ú‚Â ‰ ˙‚˘‰Ï 

È„ÚÈ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Â˙„ÈÓÚÏÂ ˙Â¯‚ÒÓ· ·Èˆ˜˙‰ ˙ÂÁÂÏ·Â ÌÈ ÓÊ‰ ÂÚ·˜ ˘ .ÂÏ ÂÓÎ ÔÎ , ÏÚ
‰Ï˘ÓÓ‰  ÏÂ˜˘Ï ˙Â ÓÏ‰ ˙‡ Ï‰ È˘ ÛÂ‚Ë˜ÈÂ¯Ù ÏÚÂÙ· ÏÚ Ë·Ó ˙„Â˜ Ó- .˙È„¯˘ÓÏÚ  ÏÎ

 „¯˘Ó·¯ÂÚÓ‰ ÚÂˆÈ·· Ù‰Ë˜ÈÂ¯  ÂÏ˘ ÏÂ‰È ‰ ÈÙÂ‚ ˙‡ ÏÈÚÙ‰ÏÈÂÏÈÓÏ ˙ÂÓÈ˘Ó‰  ÂÏËÂ‰˘
 ,ÂÈÏÚÏÚ ÈÙ ‰ÌÈ„ÚÈ  ÌÈ ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏÂÂÚ·˜È˘ ÈÙÂ‚-ÏÚ‰ .ÁÎÂ  ‰ÚÙ˘‰‰ ˘È˘ Ë˜ÈÂ¯ÙÏ 
 ˙Ó˜‰‰ Í¯ÚÓ‰ ˘„ÁÏÚ ÌÂÏ˘ ¯Â·Èˆ‰ ,˙·ÈÂÁÓ ‰Ï˘ÓÓ‰ ·Â˜ÚÏ ¯Á‡ Â˙‡·‰ ÏÏÎÏ  ,ÌÂÈÒ

 Ï˘ ˙Â·¯ ‰Î ÌÈ ˘ ¯Á‡ÏÌÈ·ÂÎÈÚ.  
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  ג65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2015-ההתשע"  שנת פרסום:

ÔÈ‡  Ï·˜Ï „È‰ ˙ÏÊ‡ ˙‡˙Î˘Ó˙Ó‰ ÚÂˆÈ·· ˙ÂËÏÁ‰ ‰Ï˘ÓÓ  ÒÈÒ· ÏÚ ÂÏ·˜˙‰ ¯˘‡
 ˙È˙ÎÏÓÓ ‰¯È˜Á ˙„ÚÂ Ï˘ ˙Â ˜ÒÓ‰˙ ÂÓ˘ ˙Â·˜Ú· ÔÂÒ‡ „·Î ,˘È˘Â  Ô‰Ï‰ÚÙ˘‰ ‰¯È˘È 

ÏÚ ÌÂÏ˘ ¯Â·Èˆ‰ .Â˙ÂÁÈË·Â ¯ÒÂÁ ˙‡ Ï·˜Ï ÔÈ‡ ,ÔÎ ÂÓÎ „Â˜ÈÓ‰ Ï˘ ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ‰Î‡ÏÓ· 
¯„ÚÈ‰ ˙‡Â ˙Â˘ÈÁ ‰ Ï˘ ˙ÂÏ‰ ‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÚ‚Â ‰  ¯·„· ÏËÂÓ‰ ÚÂˆÈ··

Ì‰ÈÏÚ .ÏÎ ‰Ï‡  ,Â‡È·‰ÏÚ ÈÙ È‡ˆÓÓ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈ· Í˘Ó˙Ó È˙Î¯ÚÓ Ï˘ÎÏ ,
 ˙„ÚÂ¯ÏÈÊ .ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÂÚÙÏ Â Â˜È˙Ï ˙Â˘ÈÁ · Ï˘ Ï˘Î ‰Ê ‡ÏÏ ÈÂÁÈ„ .  

  


