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   משרד הבינוי והשיכו 

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
באג  הכספי  ובמחוז הדרו  של , באג  נכסי  ודיור, במינהל תכנו  והנדסה

משרד הבינוי והשיכו  נבדק אופ  הטיפול בליקויי  שהתגלו בבתי  שנבנו 
. בכלל זה הטיפול נגד מזיקי , בתו  הבתי  ומחוצה לה , בשיטת הבנייה הקלה
מ " החברה הלאומית לשיכו  בישראל בע בחברת עמידר בדיקות השלמה נעשו 

  .הביקורת התמקדה בדרו  האר . ובעיריית באר שבע
 מינהל מקרקעי ישראל

במינהל מקרקעי ישראל ובמשרד התיירות נבדקה הקצאת קרקעות להקמת 
נבדקו היבטי  כלליי  של הנושא ותהלי  קבלת . מיזמי גול  הכוללי  מלונות

האחד מתוכנ  לקו  ליד היישוב כפר חיטי  : ני מיזמי ההחלטות בנוגע לש
  .והאחר בבאר אורה שבחבל אילות, שבגליל התחתו 
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 בתי  שנבנו בשיטת הבנייה הקלה

 תקציר
לאחר שהגיעו עולי  רבי  מאוד ממדינות חבר העמי  , 1990ביוני ובאוגוסט  .1

 9,000לרכוש ) ד המשר להל  (אישרה הממשלה למשרד הבינוי והשיכו  , לישראל
בתי  אלה בנויי  מאלמנטי  שמשקל  נמו  ממשקל  של חומרי  . בתי  מוכני 

 בתי  הבנויי   להל  (ובדר  כלל ה  עשויי  ע  , המשמשי  בבנייה הקונבנציונלית
רכישת הבתי  נועדה לספק פתרונות דיור מהירי  לעולי  ). בשיטת הבנייה הקלה

 בתי  הבנויי  בשיטה זו מיצרני  באר  11,000 בפועל רכש המשרד כ. החדשי 
 . ר" מ60ושטחו של כל אחד מה  הוא , הבתי  הללו ה  צמודי קרקע. ל"ובחו

משרד מבקר המדינה עשה בעבר מספר ביקורות בעניי  רכישת הבתי  והקמת  וציי  
כי ) 129' עמ,  של מבקר המדינה43בדוח שנתי  (1992בסיכו  הביקורת משנת 

ומשו  ...   לתת פתרו  מקי) לבעיות תחזוקת הבתי  הקלי  בעתידהמשרד לא נער"
 ".כ  עלולות להיגר  הוצאות שיפלו על הקופה הציבורית

הנושא נדו  כמה . ע  הזמ  התגלו נזקי  רבי  וחמורי  במספר רב של בתי  .2
 התקיי  דיו  26.2.07ביו  . הקליטה והתפוצות של הכנסת, פעמי  בוועדת העלייה

ר "בסיכו  הדיו  ביקש יו; זו ג  בוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסתבסוגיה 
כי במסגרת הביקורת שהמשרד החל לקיי  לאחרונה , הוועדה ממשרד מבקר המדינה

  . יגבש ג  המלצות לפתרו  בעיה קשה זו, בנושא
 פעולות הביקורת

ול של  את אופ  הטיפ2007אוגוסט  משרד מבקר המדינה בדק בחודשי  פברואר
. בבתי  שנבנו בשיטת הבנייה הקלה, ובראש  המשרד, הרשויות הנוגעות בדבר

   בתי  5,460  שבו הוקמו בשיטה זאת כ הבדיקה התמקדה באזור דרו  האר  
  .ובעיקר בשכונת נחל בקע בבאר שבע ובשכונת שפירא באופקי 

 עיקרי הממצאי 
 היעדר עבודת מטה מקדימה

שיל  המשרד בגי  שיפוצי  של בתי  ) 2007אוגוסט (ת עד למועד סיכו  הביקור .1
סכו  זה שימש ברובו .ח" מיליו  ש110 שנבנו בשיטת הבנייה הקלה סכו  של כ

אול  בביקורת נמצא כי א) על פי . 1 בתי  באזור דרו  האר 2,800 לתיקוני  של כ
לשפ  לא היה בה  כדי לתק  או , שהסכומי  שהושקעו בשיפוצי  היו גבוהי  יחסית

 .את הבתי  כראוי
__________________ 

 .ח לתיקוני  ושיפוצי "בשאר אזורי האר  הוציא המשרד שני מיליו  ש  1
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או א  לבצע הלי  , כדי להחליט א  לתק  את הליקויי  בבתי  ובאיזו מידה .2

לדוגמה הריסת בתי  , מורכב יותר שימנע את הצור  בתיקוני  חוזרי  בעתיד
היה ראוי שהמשרד יעשה , או א  להציע לדיירי  פתרו  אכלוס אחר, ובניית  מחדש

ועל פיו יחליט כיצד לנהוג , ול הליקויי  בכל הבתי סקר מקי) שיציג בפניו את מכל
אול  הביקורת העלתה שהמשרד לא עשה סקר מקי) אלא הסתפק . בכל בית ובית

לא נמצא שהנהלת , כמו כ . בבדיקות פרטניות בבתי  שדייריה  התלוננו על ליקויי 
ויי  למשל בגי  אילו ליק, המשרד קבעה מדיניות ואמות מידה בכל הנוגע לשיפוצי 

הנהלת המשרד . יש לשפ  בית ומהו הסכו  המרבי שיש לשל  תמורת שיפו  של בית
, ג  לא דנה בחלופות לתיקוני  ולשיפוצי  של בתי  שניזוקו נזקי  חמורי  מאוד

  .המעלי  ספק בדבר כדאיות השיפו 
 ליקויי  ומפגעי  אופייניי  והטיפול בה 

שפירא באופקי  ובחנו את הליקויי  נציגי משרד מבקר המדינה סיירו בשכונת  .1
שהתגלו ואת התיקוני  והשיפוצי  שעשה המשרד בחמישה מששת דגמי הבתי  

בבדיקה האמורה הועלה כי לאחר השיפו  עדיי  נותרו בבתי  . שהוקמו באופקי 
 :הללו הליקויי  העיקריי  האלה

שמקור  בכל המבני  שבדק משרד מבקר המדינה התגלו ליקויי  וכשלי  הנדסיי  
עדיי  מצויי  , וא) על פי שבמהל  השני  בוצעו בה  תיקוני , בהרכבה הראשונה

התאמות יסודיות בי  דרישות מפרט מכו  התקני   נמצאו אי. בה  כמה מהליקויי 
מפרט : לדוגמה, ובי  הקיי  בפועל, )422 מפרט  להל   (1991 משנת 422הישראלי 

תקי  יריעות איטו  מתחת למערכת התשתית  קבע כי בעת איטו  גג רעפי  יש לה422
, א  בדג  מסוי  של בתי  הונחו בפועל הרעפי  ללא תשתית, הנושאת את הרעפי 

 קבע שפתחי האוורור בעליית הגג 422א) כי מפרט ; ועל כ  חדרו מי גשמי  מבעד לגג
; לא עמדו פתחי האוורור בדרישות המפרט, יהיו מוגני  בפני חדירת מי  וחרקי 

ני  רבי  הותקנו בשעתו מוצרי אלומיניו  שאינ  תואמי  את הפרזול ואת במב
עוד . במבני  רבי  נמצא כי הקירות אינ  איתני  מספיק; הרכיבי  הקיימי  באר 

וע  זאת , נמצא כי השימוש בחומרי  לא עמידי  הצרי  לבצע תיקוני  בהיק) נרחב
בנייה שלא הוחלפו ופוגמי  בחיי במהל  הביקורת נמצא כי עדיי  נותרו במבני  רכיבי 

 .גמישות יתר ברצפות ועוד, למשל ארונות מטבח מתפוררי , היומיו 
מלבד ליקויי  שמקור  בטיב החלקי  המרכיבי  את הבתי  נמצאו בבתי   .2

ובעיקר מהרכבה לא נכונה של , ליקויי  הנובעי  מהרכבה לא נכונה של אות  חלקי 
על פי הערכתו של מחוז הדרו  במשרד מדצמבר ): הקונסטרוקציה(שלד המבנה עצמו 

 .  מכלל הבתי  שהוקמו בדרו  האר 15% ליקויי קונסטרוקציה אותרו ב, 2004
לש  . כדי לתק  את הליקויי  בבתי  הללו יש להשתמש בחלקי חילו) מתאימי  .3

הדבר נכו  שבעתיי  באשר . כ  היה צרי  המשרד להכי  מלאי סביר של חלפי 
בביקורת נמצא . שהחלפי  שלה  אינ  מיוצרי  בישראל, וצרת חו לבתי  מת

 כמו מסגרת  ובשל כ  פעמי  רבות לא נרכש חלק מפריט מסוי  , שהדבר לא נעשה
  . והדבר גר  להגדלת ההוצאות, אלא נרכש בשלמותו,  שנפגע של דלת או של חלו  
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 פיקוח ובקרה
רד לפקח באופ  קפדני על אופ  העלות הגבוהה של התיקוני  כאמור הצריכה את המש

 . ביצוע התיקוני 
בביקורת לא נמצא תיעוד שלפיו הפעיל המשרד מער  פיקוח ובקרה אחר פעילותה של 

שטיפלה בתיקו  ובשיפו  של , )פ" שו להל  (מ "חברת שיכו  ופיתוח לישראל בע
ת נהלי  ואמו, לא נמצא ג  תיעוד שלפיו קבע המשרד כללי . 2הבתי  מטע  המשרד
ולא שקיבל דיווחי  שוטפי  על הטיפול בה  לצור  הפקת , מידה לטיפול בבתי 

עוד הועלה שהמשרד לא ביצע בדיקות מדגמיות כעבור פרק זמ  כלשהו ממועד . לקחי 
  .ביצוע התיקוני  כדי לעמוד על טיב  ועל עמידות 

 תופעת הטרמיטי  
קבע כי יוש  מתחת לחלקי  הָחל על הבתי  שנבנו בשיטת הבנייה הקלה נ422במפרט 

, הע  הבאי  במגע ע  היסודות או ע  קירות היסוד מחסו  מפח פלדה מגולוו 
וזאת כדי למנוע מטרמיטי  וממכרסמי  לחדור את , מנחושת או מאב , מאלומיניו 

 11בביקורת נמצא כי א) אחד מהבתי  שנבנו על פי ).  הגנה מכנית להל  (הבית 
לא מוג  בהגנה מכנית ,  מבקר המדינה באזור הדרו הדגמי  שנבדקו בידי משרד

 .כנדרש
 על כ  שבתי  רבי  נפגעו   ובדיעבד   נודע למשרד לראשונה 2004רק בשנת 
עד למועד סיכו  הביקורת ביצע המשרד . ואובחנו בה  נזקי  כבדי , מטרמיטי 
א  המשרד לא פעל .  הבתי  שנבדקו ונמצאו פגועי 3,218  מ2,147 הדברה ב

  .422כאמור במפרט , הוספת ההגנה המכניתל
 בתי  בניהול עמידר 

  להל  (מ " החברה הלאומית לשיכו  בישראל בע  פנתה עמידר 1996כבר בשנת 
למשרד בבקשה לקבל תקציב לטיפול בנזקי  , שחלק מהבתי  נמסרו לניהולה) עמידר

ל המשרד  הח2004א  רק בשנת , ובליקויי  שנמצאו בבתי  שבניהולה בבאר שבע
 104ח לתיקו  "באותה השנה הקציב המשרד כחמישה מיליו  ש. לבצע בה  בדיקות

עד למועד סיכו  הביקורת .  הבתי  בשכונת נחל בקע שבכול  התגלו ליקויי 364 מ
 .לא בוצעו תיקוני  ביתר הבתי 

 הבתי  שמנהלת חברת עמידר עבור 364  מ24 נציגי משרד מבקר המדינה סיירו ב
 20 בדיקת הבתי  העלתה ליקויי  יסודיי  ב. ונת נחל בקע בבאר שבעהמשרד בשכ

ריקבו  , כרסו  של רכיבי ע  על ידי טרמיטי , ובכלל זה שקיעת מרצפות, מ  הבתי 
 . החיבורי  שבי  רצפה לקיר והיעדר ציוד לכיבוי אש

__________________ 
בשנת . פ חברה ממשלתית ושימשה זרוע ביצועית של המשרד"הייתה שו, בעת רכישת הבתי  והקמת   2

#ח"התשי, כ  מאותו מועד היא אינה גו! מבוקר על פי חוק מבקר המדינהול,  הופרטה החברה1994
החברה מטפלת , 1994פ בדצמבר "על פי הסכ  נאמנות שנחת  בי  המשרד לשו; ]נוסח משולב [1958

 3.7%מטע  המשרד בתיקו  הליקויי  שהתגלו בבתי  שנמכרו וגובה בגי  טיפולה עמלה בשיעור 
 .מההוצאות
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 בתי  בנחל בקע גבתה עמידר 41 נמצא כי עבור הפריטי  שהוחלפו או תוקנו ב

ואילו המשרד מימ  את החלפת  של פריטי  , י הבתי  דמי השתתפות עצמיתמשוכר
מכא  יוצא . ולא גבה מבעלי הבתי  דמי השתתפות, זהי  בבתי  כאלה שאות  מכר

מצב  של הדיירי  של עמידר הגרי  בשכירות בבתי  , שמבחינת מימו  התיקוני 
 בתי  כאלה וה  שנבנו בשיטת הבנייה הקלה טוב פחות מזה של הדיירי  שרכשו

  . בעליה 
 טיפול בבתי  ומת  שירותי  בתחו  עיריית באר שבע

.  בתי  בשיטת הבנייה הקלה2,236הוקמו )  העירייה להל  (בתחו  עיריית באר שבע 
משרד מבקר המדינה בדק את טיפול  של העירייה ומשרדי הממשלה הרלוונטיי  

 . ייה הקלה בתי  בשיטת הבנ800שבה הוקמו , בשכונת נחל בקע
בתי  . בביקורת בשכונת נחל בקע לא נמצאו מתקני  לכיבוי אש ברחובות השכונה

 . במטפי  לכיבוי אש2007רבי  צוידו בסו) שנת 
הועלה כי בעלי ההיתר להקמת שכונות בשיטת הבנייה הקלה לא הגישו בקשה לקבל 

 לא וממילא, תעודת גמר המעידה על תקינות  ועל התאמת  של הבתי  לתקני 
תעודה כזאת במועד , העניק מהנדס הוועדה המקומית לתכנו  ובנייה באר שבע

 . הדרוש
כי קו האוטובוס היחיד בשכונה נוסע במסלול מעגלי ומקי) את השכונה בכיוו  , נמצא
ועקב כ  תושבי  שיעד  בכיוו  הנסיעה הנגדי נאלצי  לנסוע דר  ארוכה , אחד

השכונה כדי להגיע לתחנת האוטובוס הנוסע בהרבה מהנדרש או לחלופי  לחצות את 
  .נמצא כי אי  בשכונה מרפאה של שו  קופה מקופות החולי , כמו כ . לכיוו  השני

 סיכו  והמלצות
מ  הראוי שהמשרד יעשה עבודת מטה מקיפה כדי שיוכל , לדעת משרד מבקר המדינה

 מקי) בכלל לש  כ  על המשרד לעשות סקר. להכי  תכנית כוללת לטיפול בליקויי 
הבתי  שנבנו בשיטת הבנייה הקלה ולזהות את האזורי  והשכונות או את דגמי 

שנתית  על המשרד להכי  תכנית רב. הבתי  שיש לתקנ  תיקוני  יסודיי 
על הדרג המקצועי במשרד להכי  את . ותקציבי  הנגזרי  ממנה לטיפול בסוגיות אלה

ולאחר בחינה ;  הנהלת המשרדמכלול עבודת המטה על חלופותיה ולהציגה בפני
  . להציגה בפני הממשלה לצור  דיו  וקבלת החלטות, משותפת עקב הממצאי  הקשי 

♦  
 מבוא 

אישרה ,  לאחר שהגיעו עולי  רבי  ממדינות חבר העמי  לישראל1990בחודשי  יוני ואוגוסט 
 ממשקל  של בתי  אלה בנויי  מאלמנטי  שמשקל  נמו .  בתי  מוכני 9,000הממשלה לרכוש 
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 בתי  הבנויי   להל  (ובדר  כלל ה  עשויי  ע  , חומרי  המשמשי  בבנייה הקונבנציונלית
הבתי  . רכישת הבתי  נועדה לספק פתרונות דיור מהירי  לעולי  החדשי ). בשיטת הבנייה הקלה

 מה  יוצרו באר  ונרכשו באמצעות מכרזי  11,  דגמי 30 שנבנו בשיטת הבנייה הקלה ה  מ
בפועל רכשה הממשלה . ל" מה  יוצרו בחו19 ו, ) המשרד להל  (פרס  משרד הבינוי והשיכו  ש

ושטח כל אחד , הבתי  הללו ה  צמודי קרקע.  בתי  שנבנו בשיטה זו11,000  כ1990במהל  שנת 
  להל  (מ "הבתי  נרכשו בידי המשרד ונמסרו לחברת שיכו  ופיתוח לישראל בע. ר" מ60מה  הוא 

 .  מהבתי  הוקמו ביישובי  בדרו  האר 50% כ. לצור  שיווק  3)פ"שו
בעניי  ( של מבקר המדינה 414בדוח שנתי : משרד מבקר המדינה עסק בעבר בסוגיית הבנייה הקלה

). בעניי  קבלת הבתי  ומסירת  לדיירי ( של מבקר המדינה 435ובדוח שנתי ) רכישת הבתי 
המשרד לא נער  לתת פתרו  " נאמר כי 43וח שנתי בסיכו  הביקורת בפרק על הבנייה הקלה בד

השונה מהותית מתחזוקה של בתי  מבנייה , מקי+ לבעיות תחזוקת הבתי  הקלי  בעתיד
לדעת מבקר ... ומשו  כ  עלולות להיגר  הוצאות שיפלו על הקופה הציבורית, קונבנציונלית

לפתרו  מהיר של בעיות , אלכשיטה חדשנית ובלתי מקובלת בישר, החדרת הבנייה הקלה, המדינה
 ".לא נחלה הצלחה וג  הציבה סימני שאלה באשר לעתיד השימוש בבתי  אלה באר , דיור

ע  הזמ  התגלו בבתי  . 1995 ועד שנת 1991הבתי  שנבנו בשיטת הבנייה הקלה אוכלסו משנת 
  מצב הבתי  דיירי הבתי  התלוננו בעניי. עד שהיה צור  לתקנ  מהיסוד, רבי  נזקי  כה גדולי 

. וכמה מה  הגישו בבתי משפט תביעות מסיבה זו או אחרת הקשורה לליקויי  בבתי , בפני המשרד
 . טר  הסתיימו ההליכי  בכמה מהתביעות הללו) 2007אוגוסט (עד למועד סיכו  הביקורת 

סוגיית הליקויי  שהתגלו בבתי  שנבנו בשיטת הבנייה הקלה הועלתה כמה פעמי  במהל  השני  
 נדונה סוגיה זו ג  2007בפברואר . הקליטה והתפוצות של הכנסת,  בוועדת העלייה2007 2004

ר הוועדה ממשרד מבקר המדינה "ובסיכו  הדיו  ביקש יו, בוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת
  .6"יגבש ג  המלצות לפתרו  בעיה קשה זו, במסגרת הביקורת שהמשרד החל לקיי  בנושא"כי 

 את הטיפול בליקויי  שבתו  הבתי  2007אוגוסט  מבקר המדינה בדק בחודשי  פברוארמשרד 
הביקורת נעשתה . את הטיפול נגד מזיקי  שנעשה ממועד מסירת הבתי  לדיירי  ועוד, ומחוצה לה 

בדיקות ). באג+ הכספי  ובמחוז הדרו , באג+ נכסי  ודיור, במינהל תכנו  והנדסה(בעיקר במשרד 
)  עמידר להל   (7מ" החברה הלאומית לשיכו  בישראל בע ו בחברת עמידר משלימות נעש

משרד מבקר המדינה בדק את התיעוד . הביקורת התמקדה באזור דרו  האר . ובעיריית באר שבע
   .בנושא זה וסייר בשכונת שפירא באופקי  ובשכונת נחל בקע בבאר שבע

 היעדר עבודת מטה מקדימה 
˙¯Â˜È·‰ ÌÂÎÈÒ „ÚÂÓÏ „Ú ÌÈ ˘· ÂÚˆÂ·˘ ÌÈˆÂÙÈ˘Â ÌÈ Â˜È˙ ÔÈ‚· „¯˘Ó‰ ÌÏÈ˘ 1994-

2006Î Ï˘ ÌÂÎÒ ‰Ï˜‰ ‰ÈÈ ·‰ ˙ËÈ˘· Â · ˘ ÌÈ˙·· -150˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á ,Î ÏÏÂÎ-40 ÔÂÈÏÈÓ 
˘" ˙¯ÂÓ˙ Á"˙ÂÈËÙ˘Ó ˙Â‡ˆÂ‰ "‰Ï˜‰ ‰ÈÈ ·‰ ˙ËÈ˘· Â · ˘ ÌÈ˙·Ï ˙ÂÚ‚Â ‰ , ÂÓÏÂ˘˘

ÔÈ„ È˜ÒÙ ˙Â·˜Ú· ,˙Â¯˘Ù ,„ÂÚÂ ¯Â˘È‚ ÈÎÈÏ‰ . 
__________________ 

 .2' ראו הערה מס  3
4   È˙ ˘ ÁÂ„41‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ) 1991( ,122#128' עמ. 
5   È˙ ˘ ÁÂ„43‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ) 1993( ,121#129' עמ. 
 .26.2.07,  מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה65' פרוטוקול מס  6
 .המשכירה בתי  אלה בש  המשרד  7



 ב58דוח שנתי  330
 ÔÂÎÓ Ë¯ÙÓ ÈÏ‡¯˘È‰ ÌÈ ˜˙‰422)  ÔÏ‰Ï- Ë¯ÙÓ 422 ( ˙ÂÁÈË·Â ˙ÂÎÈ‡ ˙Â˘È¯„ Ú·Â˜

Ú·˜ È¯Â‚ÓÏ ÌÈ˘Ó˘ÓÂ ‰Ï˜‰ ‰ÈÈ ·‰ ˙ËÈ˘· ÌÈ · ‰ ÌÈ˙·Ï ,Ì Â‚ÈÚÂ ÌÈ˙·‰ ÒÂÒÈ· ˙Â·¯Ï .
 ·ˆÓÏ Ì‡È·‰ÏÂ ÌÈ˙·‰ ˙‡ ıÙ˘Ï Â‡ Ô˜˙Ï È„Î ‰˜ÈÙÒ‰ ‡Ï ÂÊ ‰Ú˜˘‰ ÈÎ ‡ˆÓ  ˙¯Â˜È··

 ˙ÂÁÙÏ ‡Â‰ ÂÏ˘ ÌÈÈÁ‰ Í¯Â‡˘ ˙È· Ï˘50‰ ˘  , Ë¯ÙÓ· Ú·˜ ˘ ÈÙÎ422 . ˘È˘ ÈÙ ÏÚ Û‡
ËÚÓÎ ÌÈ˙·‰ ÏÎ ˙‡ ıÙ˘Ï Í¯Âˆ ,Î Ï˘ ‰˜È„··˘ ¯Á‡Ï ˙‡ÊÂ-70% „¯˘Ó‰ È„È· Ì‰Ó 

ÌÏÂÎ· ÌÈÓ‚Ù Â‡ˆÓ  , ˜¯ ÂˆÙÂ˘ ÏÚÂÙ·52%ı¯‡‰ ÌÂ¯„ ¯ÂÊ‡· ÌÈ˙·‰Ó  , ÔÓ ‰ÓÎ·Â
ÌÓˆÚ ÏÚ Â¯ÊÁÂ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ Â·˘ ÌÈ˙·‰ . ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙‡ Ô˜È˙ „¯˘Ó‰ ÈÎ Ì‚ ‡ˆÓ  ˙¯Â˜È··

¯Â Í‡Ì È‚· Â  ÂÏ˙‰ Ì‰È¯ÈÈ„˘ ¯Á‡Ï ˜. 
ÌÈ˙·· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙‡ Ô˜˙Ï Ì‡ ËÈÏÁ‰Ï È„Î , ÍÂÒÁÈ˘ ¯˙ÂÈ ·Î¯ÂÓ ÍÈÏ‰ Úˆ·Ï Ì‡ Â‡

 „È˙Ú· ÌÈ¯ÊÂÁ ÌÈ Â˜È˙ ÔÈ‚· ˙Â‡ˆÂ‰- ˘„ÁÓ Ì˙ÈÈ ·Â ÌÈ˙· Ï˘ ‰ÒÈ¯‰ ‰Ó‚Â„Ï - Ì‡ Â‡
¯Á‡ ÒÂÏÎ‡ ÔÂ¯˙Ù ÌÈ¯ÈÈ„Ï ÚÈˆ‰Ï , ˙‡ ÂÈ Ù· ‚ÈˆÈ˘ ÛÈ˜Ó ¯˜Ò ‰˘ÚÈ „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰

ÓÌÈ˙·‰ ÏÎ· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÏÂÏÎ ,˙È·Â ˙È· ÏÎ· ‚Â‰ Ï „ˆÈÎ ËÈÏÁÈ ÂÈÙ ÏÚÂ . ˙¯Â˜È·‰ ÌÏÂ‡
 Ì‰È¯ÈÈ„˘ ÌÈ˙·· ˙ÂÈ Ë¯Ù ˙Â˜È„·· ˜Ù˙Ò‰ ‡Ï‡ ÛÈ˜Ó ¯˜Ò ‰˘Ú ‡Ï „¯˘Ó‰˘ ‰˙ÏÚ‰

ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ Â  ÂÏ˙‰. 
ÔÎ ÂÓÎ ,¯˙ÂÈ· ˙Â‰Â·‚ ˙ÂÈÂÏÚ· ÌÈˆÂÙÈ˘· ÌÈ˙ÚÏ ¯·Â„Ó˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ , ˙Ï‰ ‰˘ ‡ˆÓ  ‡Ï

„Ó ‰Ú·˜ „¯˘Ó‰ÌÈˆÂÙÈ˘Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡Â ˙ÂÈ È . ‰ „ ‡Ï Ì‚ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰
 ¯·„· ˜ÙÒ ‰ÏÚÓ‰ „Â‡Ó ¯ÂÓÁ ˜Ê  Â˜ÂÊÈ ˘ ÌÈ˙· Ï˘ ÌÈˆÂÙÈ˘ÏÂ ÌÈ Â˜È˙Ï ˙ÂÙÂÏÁ·

ıÂÙÈ˘‰ ˙ÂÈ‡„Î. 
כי הנושא נדו  בי  מנהלי האגפי  , הודיע המשרד למשרד מבקר המדינה, 2008בתשובתו מינואר 

עוד הודיע המשרד כי לא ד  בחלופות של הריסה ובנייה . שרי לי  וה"הרלוונטיי  ובי  המנכ
 שהבתי  ה  בני  לי  והשרי  "מחדש משו  שבמש  השני  החזיק בדעה שהיא ג  דעת כל המנכ

ושעלות בנייה והריסה , שלאחר התיקוני  יכולי  דייריה  לחיות בה  באיכות חיי  נאותה, תיקו 
 .אינה ריאלית וג  אינה נדרשת

 :תשובה האמורה של המשרד מעיר משרד מבקר המדינה כיבנוגע ל
המשרד לא ציר$ כל אסמכתה בדבר קיו  עבודת מטה שיטתית ורציפה הכוללת תחשיבי   .1

 .דיו  בחלופות וקבלת החלטות, וניתוחי  של כדאיות כלכלית
בות מהסיורי  שעשו נציגי משרד מבקר המדינה בכמה מאתרי הבנייה הקלה וכ  מהתלונות הר .2

של הדיירי  הגרי  בבתי  שנבנו בשיטת הבנייה הקלה עולה הרוש  כי התיקוני  שבוצעו לא 
סכומי הכס$ שהושקעו בתיקוני  ירדו בחלק  , כלומר. שיפרו באופ  ניכר את מצב  של בתי  אלה

על הנהלת המשרד ועל הדרג המקצועי לבחו  שנית א  עקב , לדעת משרד מבקר המדינה. לטמיו 
ל ולשר דרכי פעולה שונות מאלה שהיו נהוגות עד מועד " הקשי  יש מקו  להציע למנכהממצאי 

   .סיו  הביקורת
 תהלי  אישור הבנייה 

 .  בתי  שנבנו בשיטת הבנייה הקלה11,000 הממשלה רכשה באמצעות המשרד כ, כאמור .1
ישובי  שמעבר ביישובי  כפריי  ובי,  בקיבוצי   מהבתי  מוקמו במרכז האר' ובצפונה 50% כ

ממצאי הבדיקה הנוכחית נוגעי  לבתי  שהוקמו בדרו  .  מוקמו באזור הדרו 50%  וכ לקו הירוק 
 . יצרני  משש מדינות17שיוצרו בידי , האר'
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 לא עמדו חלק מרכיבי 8 ובמועדי ההתקשרות ע  הספקי 1990במועד פרסו  המכרזי  בשנת 
, ייבוא  ומכירת  היו אסורי  על פי חוק התקני ולכ  , הבתי  שהוזמנו בדרישות תקני  רשמיי 

מאותו הטע  לא היה אפשר לתת באותו המועד היתר בנייה להקמת  של אות  . 1953 ג"התשי
 .19659 ה"התשכ, בתי  על פי חוק התכנו  והבנייה

 פטור ממילוי אחר דרישות תקני   בתי  מבנייה קלה ( הותקנו צו התקני  1991באוקטובר 
, 1991 ב"התשנ, )בתי  מבנייה קלה(וצו הפיקוח על מצרכי  ושירותי  , 1991 ב"תשנה, )רשמיי 

המתיר לייבא ולמכור את הבתי  שיובאו במסגרת המכרזי  ג  א  אינ  עומדי  בדרישות התקני  
אישר את עמידת  בדרישות )  מכו  התקני  להל  (ובלבד שמכו  התקני  הישראלי , הרשמיי 

בנייה (במאי של אותה שנה הותקנו תקנות התכנו  והבנייה . 1991רואר  שפורס  בפב422מפרט 
המאפשרות לתת היתר בנייה לבתי  אלה א  עמדו בדרישות , 1991 א"התשנ, )הוראת שעה, קלה

במסגרת הביקורת הנוכחית בדק משרד מבקר . 1993 פג ביוני 422יצוי  כי תוק$ מפרט . 422מפרט 
, 422בי  היתר על פי הדרישות שקבע מפרט , יטת הבנייה הקלההמדינה את מצב הבתי  שנבנו בש

 .שכאמור היה בתוק$ בעת הקמת הבתי 
באישורי .  בתי  משלושה דגמי 800בשכונת נחל בקע בבאר שבע נבנו בשיטת הבנייה הקלה  .2

אבל רק ,  לשלושת הדגמי  ציי  מכו  התקני  כי ה  מתאימי  למפרט422ההתאמה למפרט 
באשר לשני ; 10וכ  ג  טיב הטיפוס שלו,  מה  צוי  כי התיק הטכני שלו נבדקבאישור לאחד

   . הדגמי  האחרי  לא צוי  דבר זה
 ליקויי  ומפגעי  אופייניי  והטיפול בה  

פ בדקה את בתיה  של הדיירי  שהתלוננו "ושו, ע  הזמ  התגלו ליקויי  בבתי  רבי , כאמור .1
באזור דרו  האר' בוצעו מאז , 2006פ לשנת "תוני  של שועל פי נ. על כ  בפניה ובפני המשרד

  . הבתי  שנבדקו3,290  מ2,713  תיקוני  ב1994
· ÌÈ Â˜È˙ ÂÚˆÂ· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÎÈÒ „ÚÂÓÏ „Ú-2,815ı¯‡‰ ÌÂ¯„· ÌÈ˙·  . ‰Ï‡‰ ÌÈ˙·‰ ·¯˜·

ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ÌÈˆÂÙÈ˘Â ÌÈ Â˜È˙ Ì‰· Â˘Ú ˘ ÌÈ˙· ÂÈ‰ . ÌÈ Â˜È˙‰ Í¯ÂˆÏ ˙Â˜È„·‰ ˙‡
‰ ‰˘Ú „¯˘Ó)Â˘ ˙ÂÚˆÓ‡·"Ù ( ¯˜Ò ÍÓÒ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈ¯ÈÈ„ Ï˘ ˙ÂÈ Ë¯Ù ˙Â ÂÏ˙ ÍÓÒ ÏÚ

ÛÈ˜ÓÂ ÏÏÂÎ ÌÈÈÂ˜ÈÏ . ˙Â¯È˜· ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ì‰ ˙Â˜È„·‰ ÍÏ‰Ó· Â‡ˆÓ ˘ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰
ÌÈÈ ÂˆÈÁ ,‰ÈˆÏËÒ È‡· ,·ÂÈ·Ï ¯Â·ÈÁ· ,Á·ËÓ ËÂ‰È¯· ,‰Ùˆ¯· , ‰¯˜˙·)ÌÈÓ ˙ÂÙÈÏ„ ,

Û¯ÂÁ· ¯˜ÈÚ· (˘ ˙Â¯ÂÓ‚ È˙Ï· ˙Â„Â·Ú ÔÎÂ¯ˆÁ ÁÂ˙ÈÙ Ï.   
__________________ 

 ".ספקי "ות  כהגדירו א) חברות וקבלני (חוזי ההתקשרות ע  מקימי הבתי    8
 .124' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„43 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ )1993 ראו   9
 .מצבו של הבית לאחר הקמתו  10
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ÒÓ ‰ ÂÓ˙ '1 :ÌÈ˜ÙÂ‡· ˙È·· ·ÂÈ·Ï ¯Â·ÈÁ· ÈÂ˜ÈÏ 

 ועד למועד סיכו  הביקורת שיל  המשרד בגי  תיקוני  ושיפוצי  של 1994משנת , כאמור .2
לסכו  זה נתווספו . 11ח" מיליו  ש110 בתי  שנבנו בשיטת הבנייה הקלה ברחבי האר' סכו  של כ

 . בכלל זה הוצאות משפטיות, פשרות והליכי גישור, סקי די ח ששולמו בעקבות פ" מליו  ש40 כ
ח לתיקוני  ולשיפוצי  של בתי  שנבנו " מיליו  ש46 שיל  המשרד 2004 ועד שנת 1994משנת 

 מיליו  64 החל מאותה שנה ועד למועד סיכו  הביקורת שיל  המשרד כ. בשיטת הבנייה הקלה
 .נו שבו וחזרו על עצמ  באות  בתי  לאחר מכ כי רבי  מהליקויי  שתוק, הבדיקה העלתה. ח"ש

3.  ˙ËÈ˘· Â · ˘ ÌÈ˙·· ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÈÎ ‡ˆÓ  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰˜È„··
ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ ¯ˆÈ ÏÏÎ Í¯„· ÌÈ ÈÈÙ‡Ó ‰Ï˜‰ ‰ÈÈ ·‰ , Â˙Â‡ È„È· Â˜ÙÂÒ˘ ÌÈ·¯ ÌÈ˙·· ¯ÓÂÏÎ

ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ Ì˙Â‡ ˙‡ ‡ÂˆÓÏ ¯˘Ù‡ Ô¯ˆÈ .˘ ˙ÂÚÈ‚Ù‰ ˙„ÈÓ ÈÎ ‡ˆÓ  „ÂÚ ‰ Â˘ ÌÈ˙·‰ Ï
ÌÈ¯ÓÂÁ‰ Ì˙Â‡Ó Â¯ˆÂÈ ÌÈ˙·‰ Ì‡ Û‡ Ô¯ˆÈÏ Ô¯ˆÈÓ . 

משרד מבקר המדינה בדק את העלויות הנוגעות לשיפוצי  שביצע המשרד בבתי  מדג  מסוי  
 הבתי  בשכונה בשני 188  מ183 השיפוצי  נעשו ב. בשכונת שפירא באופקי ) ' דג  א להל  (

 1995עלות השיפוצי  שנעשו בשני  . 2006 2005ני   ובש1996 1995בשני  : פרקי זמ  עיקריי 
 יוצא כי עלות השיפוצי  לבית הייתה באות  השני  כ; ח" מיליו  ש27.3  הסתכמה בכ2006

 . ח בממוצע" ש150,000
 ÌÈÓÂÎÒ ÚÈ˜˘‰Ï ÌÂ˜Ó· ˙Â¯Á‡ ˙ÂÙÂÏÁ ÏÂ˜˘Ï ÈÂ‡¯ ‰È‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

‰ ·ˆÓ ˙‡ Â¯ÙÈ˘ ‡Ï ÌÈ˙ÚÏ˘ ÌÈˆÂÙÈ˘· ÌÈ¯ÎÈ ¯ÎÈ  ÔÙÂ‡· ÌÈ˙· . ÔÁ· „¯˘Ó‰˘ ‡ˆÓ  ‡Ï
ÌÈ˙·‰ ıÂÙÈ˘Ï ˙ÂÙÂÏÁ. 

__________________ 
 .1' ראו הערה מס  11
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למרות עלות ,  הודיע המשרד כי במקרה זה2007בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
', אישורי  וכד, משו  שזו מצריכה תכנו , הוא החליט שלא ליזו  בנייה חדשה, השיפוצי  הגבוהה
 .  תקדי  עבור דיירי  אחרי וכ  משו  שלא רצה ליצור, הנמשכי  זמ  רב

 ÏÂ˜˘Ï ÈÂ‡¯ ÔÎ‡ ‰‰Â·‚ ÌÈˆÂÙÈ˘‰ ˙ÂÏÚ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙ÂÙÂÏÁ)‰˘„Á ‰ÈÈ · ‰Ó‚Â„Ï ÂÓÎ( , ˙ÂÏÚÓ ˙ˆ˜Ó· ‰ÎÂÓ  ÌÈˆÂÙÈ˘‰ ˙ÂÏÚ Ì‡ Û‡ ˙‡Ê

˘„ÁÓ ˙È·‰ ˙Ó˜‰ , ÂˆÙÂ˘˘ ÌÈ˙·· ÌÈ¯ÊÂÁ ÌÈˆÂÙÈ˘ Â˘¯„  ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÈÙ ÏÚ ÔÎ˘
¯·Ú· .‡·ÂÏ ¯˘"ÌÈ„˜˙" , Í¯„· ÌÈ˙·· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙· ÏÙËÈ „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

ÌÈ Â˘‰ ÌÈ˙·‰ ÈÓ‚„Ï ÌÈÈ ÈÙÂ‡‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÈÙ ÏÚÂ ˙È·ËÈÓ‰. 
פ נמצא "על פי מסמכי שו: להל  דוגמה לליקוי אופייני לדג  מסוי  של הבתי  באתר מסוי  .4

רצפת הע' בכל הבתי  ,  בתי 125שבו , ) הפרויקט להל  (כי בפרויקט שהוק  בשכונת מעו$ בערד 
 .הייתה חורקת
פ ונגד מדינת " דיירי  בפרויקט תביעה נגד שו60 הגישו 1995פ צוי  כי כבר בשנת "במסמכי שו

על דר  ,  קבע בית המשפט200112בפסק די  שנית  ביולי . ישראל בשל ליקויי  שלא תוקנו בזמ 
ני  ועבור נזקי  נלווי  סכו  של כי על הנתבעי  לשל  לתובעי  עבור עלות התיקו, הפשרה
ולחלק מהתובעי  על הנתבעי  לשל  ג  סכומי  נוספי  על איחור במסירה וכ  , ח לבית" ש41,000

 . הוצאות משפט
Ë˜ÈÂ¯Ù· ÌÈ˙·‰ ¯˙È· Ì‚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,˙ÂÚÈ·˙ Â˘È‚‰ ‡Ï Ì‰ÈÏÚ·˘ , ‡Ï

„¯˘Ó‰ ÏÙÈË . 
 התקבל תקציב לביצוע 2007דינה כי בסו$ שנת  הודיע המשרד למשרד מבקר המ2008בינואר 

 .תיקוני  בפרויקט
 „ÈÓ Ë˜ÈÂ¯Ù· ÌÈ˙·‰ ÏÎ Ï˘ Ì Â˜È˙Ï ÏÂÚÙÏ ÍÈ¯ˆ ‰È‰ „¯˘Ó‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

ÌÈÓ‚Ù‰ ÈÂÏÈ‚ ÌÚ ;‰˘Ú ‡Ï ‡Â‰˘ ¯·„. 
עקב ריבוי תלונות הדיירי  על מצב הבתי  שנבנו בשיטת הבנייה הקלה ועל תנאי המגורי   .5

 מכו  טכנולוגי   מהמכו  הלאומי לחקר הבנייה שליד הטכניו  1999פ באוגוסט "ינה שובה  הזמ
הסיבות לליקויי  שנגרמו בה  , חוות דעת בדבר מצב הבתי )  המכו  לחקר הבנייה להל  (לישראל 

והעתקי  ממנה , 1999פ בחודשי  אוגוסט ונובמבר "חוות הדעת הוגשה לשו. והאפשרות לתקנ 
 . תפקידי  במשרדהועברו לבעלי 

 220המכו  לחקר הבנייה בדק חמישה מבני  בשכונת נחל בקע בבאר שבע השייכי  לפרויקט של 
במבוא לחוות הדעת הודיע המומחה שבדק מטע  המכו  לחקר הבנייה ). 'דג  ב(בתי  מדג  מסוי  

שנת  את כי לא נמסר לו התיק הטכני שעליו התבסס מכו  התקני  כ)  המומחה להל  (את הבתי  
עוד הודיע המומחה כי השיטה שעל פיה הוקמו . 422אישורו לכ  שהבתי  הללו מתאימי  למפרט 

 . הבתי  לא נבחנה בידי המכו  לחקר הבנייה ולא נית  לה אישור בנייה
בייחוד באיטומ  ובהגנת  מפני רטיבות , בחוות הדעת צוי  כי התגלו ליקויי  ברצפות הבתי 

הנובעי  משימוש לא , וי  שהתגלו ליקויי  הפוגמי  במעטפות החיצוניותעוד צ. ממקורות שוני 

__________________ 
 .מופיע בתקדי , 'Â ÏËÈ·‡-59Á‡  '  'Ú· Ï‡¯˘ÈÏ ÁÂ˙ÈÙÂ ÔÂÎÈ˘"Á‡Â Ó 194/95)  #י(תא   12
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ליקויי  במערכות הניקוז והביוב של ; נכו  בחומרי  ובציפויי  ומסטייה מפרטי תכניות המבנה

כמו כ  צוי  בחוות הדעת כי את חלקי החילו$ הנדרשי  . וכ  תקלות בתריסי הגלילה; המבני 
המומחה ציי  ג  כי בבתי  נמצאו תקלות שמקור  במהל  . שראללתיקו  התקלות אי  להשיג בי

עוד ציי  המומחה שמרשימת עבודות הנגרות שהועברה אליו עולה כי בוצעה חריגה . הקמת 
ממסמכי החוזה שנחתמו בידי הספק וכי פריטי הנגרות בבית שנמכר לדיירי  אינ  מתאימי  לחוזה 

 . שנחת  בי  המשרד לספק
˙Ú„ ˙ÂÂÁ ÌÂÎÈÒ· ‡Â‰ ÌÈ˙·· Â‡ˆÓ ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ Ï˘ Ì¯Â˜Ó Â˙Ú„Ï ÈÎ ‰ÁÓÂÓ‰ ·˙Î Â

ÌÈ˙·· ‚È¯Á ˘ÂÓÈ˘Ó Â‡ ‰Á Ê‰Ó ˙Ú·Â  ‰ È‡ ˙ÂÏ˜˙Ï ‰·ÈÒ‰ ÈÎÂ ÌÓˆÚ ÌÈ˙·· . ÛÈÒÂ‰ „ÂÚ
¯˙ÂÈ· ·Á¯  Û˜È‰· ÌÈ Â˜È˙ ÌÈ˙·· ÌÈ˘¯„  Â˙Ú„Ï ÈÎ ‰ÁÓÂÓ‰. 

 בתי  בפרויקט 116 2000בעקבות חוות הדעת של המכו  לחקר הבנייה תיק  המשרד במהל  שנת 
 .שבגינ  הוגשו תלונות, זה בשכונת נחל בקע

ÌÈ˘„Á ÌÈÏÂÚ Ï˘ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ¯˜ÈÚ· ˙¯¯Â‚˙Ó ‰Ê Ë˜ÈÂ¯Ù· ÌÈ˙·· ,ÌÂÈ È˘˜Â ÌÈ˘È˘˜ .
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯˙È ˙‡ Ì‚ ˜Â„·Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰ „¯˘Ó‰104 Â˙Â‡· Â · ˘ ÌÈ˙·‰ 

Ë˜ÈÂ¯Ù ;‰˘Ú ‡Ï „¯˘Ó‰˘ ¯·„ .Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰˜È„·· Â˙Â‡· ÌÈ˙· ‰ÓÎ· ‰ È„
 ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÌÈ˙·· Â‡ˆÓ  Ë˜ÈÂ¯Ù)ÔÏ‰Ï Â‡¯.( 

 הזמי  המשרד חוות דעת ממכו  התקני  באשר לטיב  ולמהות  של השיפוצי  2006ביולי  .6
 .2007מכו  התקני  הגיש את חוות דעתו במאי . שעשה בחלק מ  הבתי 

מומחה מטע  מכו  . בנתיבותבאופקי  ו,  בתי  בארבע שכונות בבאר שבע17מכו  התקני  בדק 
השיפוצי  שבוצעו ; התקני  קבע בחוות דעתו כי בנסיבות העניי  ביצוע השיפוצי  ראוי ומקובל

בנושא חרקי  מכרסמי ע' . ובמקרי  רבי  א$ חל בבתי  שיפור ממצב  המקורי, יסודיי  למדי
א  , ות דעת בנושאציי  מכו  התקני  כי אמנ  לא נדרש לתת חו) ראו להל (הקרויי  טרמיטי  

אי  ספק כי זיהוי מוקד  , הוחרפה הבעיה עד כדי קריסה מוחלטת של רכיבי "במקרי  רבי  
 ".וטיפול מונע בשלב ראשוני היה מקטי  לאי  שעור את הנזקי 

 ‰ÈÈ ·‰ È¯ÓÂÁ ÏÎ ‡Ï ÈÎ ‰ÏÂÚ Â˙Ú„ ˙ÂÂÁÏ ÌÈ ˜˙‰ ÔÂÎÓ Û¯Èˆ˘ „ÂÚÈ˙‰ ˙˜È„·Ó
· Â„ÓÚ ÌÈˆÂÙÈ˘‰ ÍÏ‰Ó· Ì‰· Â˘Ó˙˘‰˘ÈÏ‡¯˘È‰ Ô˜˙‰ ˙Â˘È¯„ .‰Ó‚Â„Ï ÍÎ , ˜ÏÁ·

 ˙Â˘È¯„Ï ˙ÂÓÈ‡˙Ó Ô È‡˘ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙Â ÈÂˆÓ ÔÂË·‰ ˙Â˜ÈˆÈ ·ÈË ˙˜È„· Ô ÈÈ Ú˘ ˙Â„ÂÚ˙‰Ó
Ô˜˙‰. 

שסווגו בידי מכו  התקני  כבתי קבע , אור  החיי  של הבתי  הללו, 422על פי מפרט  .7
י  הללו לעמוד בתקני  של  כי על הבת422עוד קבע מפרט .  שנה לפחות50יעמוד על , למגורי 

באשר לפריטי  ולתחומי  . לאומי לתקינה א  ה  חברות בארגו  הבי , ארצות המוצא שלה 
הפריטי  והתחומי  הללו ה  מערכות .  כי יהיו לפי תקני  ישראליי  בלבד422מסוימי  קבע מפרט 

 . ות אשבידוד אקוסטי ובטיח, בידוד תרמי, אביזרי אינסטלציה מסוימי , החשמל והגז
פ " בתי  שעל פי התיעוד של שו31בה  ,  בתי  באופקי 32 נציגי משרד מבקר המדינה סיירו ב

 . נעשו בה  שיפוצי 
בקרב הליקויי  והפגמי  שנמצאו בבדיקה של משרד מבקר המדינה היו ג  פריטי  שהיו אמורי  

וג  פריטי  שהיו , שאושרו כאמור בידי מכו  התקני , לעמוד בתקני  של ארצות המוצא שלה 
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הבדיקה בוצעה בחמישה משישה דגמי  שוני  שהוקמו . אמורי  לעמוד בתקני  הישראליי 
 :בבדיקה האמורה הועלו הליקויי  העיקריי  האלה. באופקי 

)‡(  Ì¯Â˜Ó˘ ÌÈÈÒ„ ‰ ÌÈÏ˘ÎÂ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÏ‚˙‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˜„·˘ ÌÈ ·Ó‰ ÏÎ·
˙È¯Â˜Ó‰ ‰ÈÈ ·· ,ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó·˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ÂÌÈ Â˜È˙ Ì‰· ÂÚˆÂ·  , ÌÈ ·Ó· ÌÈÈÂˆÓ ÔÈÈ„Ú
ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Ó ‰ÓÎ ; Í¯Â‡ ÈÏÚ· ˙ÂÈ‰Ï Ì˙ÏÂÎÈ ˙‡ ˜ÙÒ· „ÈÓÚÓÂ ÌÈ˙·‰ ˙Â È˜˙· Ì‚ÂÙ ¯·„‰

 Ï˘ ÌÈÈÁ50˙ÂÁÙÏ ÌÈ ˘  ,Ú·˜ È ·ÓÏ Ô˜˙‰ ÈÙ ÏÚ ˘¯„ Î. 
)·( È‡ Â‡ˆÓ - Ë¯ÙÓ ˙Â˘È¯„ ÔÈ· ˙ÂÈ„ÂÒÈ ˙ÂÓ‡˙‰422 ÔÈ·Â ÈÏ‡¯˘È‰ ÌÈ ˜˙‰ ÔÂÎÓ Ï˘ 

ÌÈ ·Ó· ÌÈÈ˜‰ÏÚÂÙ·  ,‰Ó‚Â„Ï : Ë¯ÙÓ· Ú·˜ ÌÈ ˜˙‰ ÔÂÎÓ422 ÌÈÙÚ¯ ‚‚ ÌÂËÈ‡ ˙Ú· ÈÎ 
ÌÈÙÚ¯‰ ˙‡ ˙‡˘Â ‰ ˙È˙˘˙‰ ˙Î¯ÚÓÏ ˙Á˙Ó ÌÂËÈ‡ ˙ÂÚÈ¯È ÔÈ˜˙‰Ï ˘È , Ï˘ ÌÈ ·Ó· Í‡

˙È˙˘˙ ‡ÏÏ ÌÈÙÚ¯‰ ÂÁ Â‰ ÌÈ ¯ˆÈ‰ „Á‡ ; Ë¯ÙÓ ÈÎ Û‡422 ˙ÈÈÏÚ· ¯Â¯ÂÂ‡‰ ÈÁ˙Ù˘ Ú·˜ 
ÌÈ˜¯ÁÂ ÌÈÓ ˙¯È„Á È Ù· ÌÈ ‚ÂÓ ÂÈ‰È ‚‚‰ ,Ú ‡Ï ÌÈ ¯ˆÈ ¯ÙÒÓ Ï˘ ¯Â¯ÂÂ‡‰ ÈÁ˙Ù Â„Ó

ÂÏÏ‰ ˙Â˘È¯„· ; Ë¯ÙÓ422‰„ÏÙ ¯Â„Î Ï˘ ‰ÚÈ‚Ù È Ù· Â„ÓÚÈ ÌÈÈ ÂˆÈÁ‰ ˙Â¯È˜‰˘ Ú·˜  ,
˜ÈÙÒÓ ÌÈ ˙È‡ Ì È‡ ˙Â¯È˜‰ ÈÎ ‡ˆÓ  ÌÈ·¯ ÌÈ ·Ó· Í‡ . Â ˜˙Â‰ ÌÈ·¯ ÌÈ ·Ó· ÈÎ ‡ˆÓ  „ÂÚ

¯‡· ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈ·ÈÎ¯‰ ˙‡Â ÏÂÊ¯Ù‰ ˙‡ ÌÈÓ‡Â˙ Ì È‡˘ ÌÂÈ ÈÓÂÏ‡ È¯ˆÂÓ Â˙Ú˘·ı ; ÈÎÂ
·Á¯  Û˜È‰· ÌÈ Â˜È˙ Úˆ·Ï ÍÈ¯ˆ‰ ÌÈ„ÈÓÚ ‡Ï ÌÈ¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘‰ , ÌÈ ·Ó· Â¯˙Â  ÔÈÈ„Ú Í‡

ÌÂÈÓÂÈ‰ ÈÈÁ· ÌÈÓ‚ÂÙÂ ÂÙÏÁÂ‰ ‡Ï˘ ‰ÈÈ · È·ÈÎ¯ ,ÌÈ¯¯ÂÙ˙Ó Á·ËÓ ˙Â Â¯‡ Ï˘ÓÏ , ˙Â˘ÈÓ‚
„ÂÚÂ ˙ÂÙˆ¯· ¯˙È. 

 
ÒÓ ‰ ÂÓ˙ '2 : ÌÈ˜ÙÂ‡· ˙È· Ï˘ ‚‚ 
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8. ÂÎ˘· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ  Â˘Ú˘ ¯ÂÈÒ· Ú·˘ ¯‡·· Ú˜· ÏÁ  ˙ )ÔÏ‰Ï Â‡¯ (

ÌÈ˙·‰ Ï˘ ˙ÂÈ ÂˆÈÁ‰ ˙ÂÙËÚÓ· ÌÈ˜„Ò Â‡ˆÓ  . ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ Ï ÌÈ¯ÈÈ„‰ ÈÁÂÂÈ„ ÈÙ ÏÚ
‰ È„Ó‰ ,Ú˜¯˜ ˙ÂÚÈ˜˘ Ï˘· ÂÓ¯‚  ÌÈ˜„Ò‰ . ˙ÂÓÂ„ ˙ÂÚÙÂ˙ ÈÎ ‰ÏÂÚ „¯˘Ó‰ ÈÎÓÒÓÓ

‰ ÂÓÈ„· Ì‚Â Ú·˘ ¯‡··˘ Ô˘Ú ÏÁ  ˙ ÂÎ˘· Ì‚ ÂÏ‚˙‰ .Ï˘ ÌÂ¯„‰ ÊÂÁÓ· ÔÂ„  ‰Ê ÔÈÈ Ú 
„¯˘Ó‰ , ˙ ˘· ¯·Î Â˘Ú ˘ ˙Â·È˘È È˙˘ ÈÓÂÎÈÒÓÂ1995 ˙Â ÙÏ ˘È˘ ËÏÁÂ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ 

‰Ï‡ ÌÈ˜„Ò· ÏÂÙÈËÏ ˙ÂˆÏÓ‰Â ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ ÔÂÈ ÎËÏ . ÊÂÁÓ ˙Ï‰ ‰ ÈÎ ‡ˆÓ  ‡Ï
Â‰˘ÏÎ ÔÙÂ‡· ÍÎ· ‰ÏÙÈË Â‡ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ÔÂÈ ÎËÏ ‰˙ Ù ÌÂ¯„‰.  

 
ÒÓ ‰ ÂÓ˙ '3 :ÏÁ  ˙ ÂÎ˘· ˙È· Ï˘ ˙È ÂˆÈÁ ˙ÙËÚÓ· ˜„ÒÚ·˘ ¯‡·· Ú˜·  

 הודיע המשרד למשרד מבקר המדינה כי בדעתו לטפל בשקיעות הקרקע 2008בתשובתו מינואר 
 .2008במסגרת תקציב 

משרד מבקר המדינה מעיר כי בהיעדר טיפול מיידי בנזקי  ה  עלולי  להחמיר ולהוסי$ על 
 .המצוקה המתמשכת של הדיירי 

יש ג  כשלי  , ני  המרכיבי  את המבני מלבד הכשלי  הנובעי  מטיב הפריטי  השו .9
של ) שלד הבתי (והכשל הבולט שבה  הוא הרכבת הקונסטרוקציה , שמקור  בהרכבת הבתי 

כשלי הרכבת קונסטרוקציה , 2004על פי הערכה של מחוז הדרו  של המשרד מדצמבר . הבתי 
 .  מכלל הבתי  שהוקמו בשיטת הבנייה הקלה בדרו  האר'15% קיימי  ב
ÏÚÂ‰Èˆ˜Â¯ËÒ Â˜ È Â˜È˙ ÂÚˆÂ· ‡Ï ÈÎ ‰‰‰Ê Ï˘ÎÓ ÌÈÏ·ÂÒ‰ ÌÈ˙··  . ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

 È„Î ‰Èˆ˜Â¯ËÒ Â˜· ÌÈÏ˘Î‰ ¯Â˙È‡Ï ÛÈ˜ÓÂ È„ÂÒÈ ¯˜Ò ˙Â˘ÚÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ ‰È‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ
Ì Â˜È˙· ÏÙËÏ. 
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10. ˙È·‰ ¯ˆÁ ÁË˘· Ô‰ ÁÂ˙ÈÙ ˙Â„Â·Ú· ‰ÎÂ¯Î ÌÈ¯Â‚Ó ˙È· ˙Ó˜‰ ,È¯Â·Èˆ‰ ÁË˘· Ô‰Â .
ÒÂ‚Â‡Â È ÂÈ ÌÈ˘„ÂÁ· Ë2007 È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ  Â¯ÈÈÒ ‰· -24 ÏÁ  ˙ ÂÎ˘· ÌÈ˙· 

Ú·˘ ¯‡·· Ú˜· .·-10Ú˜¯˜‰ ‰Ú˜˘ ÌÈ˙·Ï ˙Á˙ÓÂ ¯ˆÁ· ÈÎ ‡ˆÓ  ÌÈ˙·  . ÌÓˆÚ ÌÈ˙·‰
ÂÚ˜˘ ‡Ï ,˙Â‡Ò ÂÏÎ ÏÚ ÌÈ·ˆÈ  Ì‰˘ ÔÂÂÈÎÓ . ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·

Â ÂÙËÈ˘‰ ÏÏ‚· ˜¯ ‡Ï ‰Ú˜˘ Ú˜¯˜‰˙˘ ÌÂ˘Ó Ì‚ ‡Ï‡ ÏÁ · ÂÈ‰˘  ‡Ï ˙Â¯ˆÁ· Ú˜¯˜‰
ÈÚ·„Î ‰˜„Â‰ . ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÁË˘· Ì‚ ÈÎ ‡ˆÓ  ÔÎ ÂÓÎ)˙Â·ÂÁ¯Â ˙ÂÎ¯„Ó ( ÏÁ  ˙ ÂÎ˘·

Ú˜· ,ÁÂ˙ÈÙ ˙Â„Â·Ú „¯˘Ó‰ ‰˘Ú Ì‰·˘ ,Ú˜¯˜‰ ‰Ú˜˘ . ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÎÈÒ „ÚÂÓÏ „Ú
‰ÏÙÂË ‡Ï ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÁË˘ Ì˙Â‡· Ú˜¯˜‰ ˙ÚÈ˜˘. 

 
ÒÓ ‰ ÂÓ˙ '4 :Ú·˘ ¯‡·· Ú˜· ÏÁ  ˙ ÂÎ˘· ˙È· ¯ˆÁ· ‰ÚÈ˜˘ 

שהיא , "המדרי  לדייר" כאמור בחוברת  כדי לתק  את הבתי  שנבנו בשיטת הבנייה הקלה  .11
לש  כ  .  יש להשתמש בחלקי חילו$ מתאימי   422חוברת הוראות לתחזוקת הבית שעל פי מפרט 

, הדבר נכו  שבעתיי  באשר לבתי  מתוצרת חו'. היה צרי  המשרד להכי  מלאי סביר של חלפי 
 . לה  אינ  מיוצרי  בישראלשהחלפי  ש

ÛÂÏÈÁ È˜ÏÁ Ï˘ È‡ÏÓ ˙¯ÈˆÈÏ „ÚÂÓ „ÂÚ· Í¯Ú  ‡Ï „¯˘Ó‰˘ ‡ˆÓ  ˙¯Â˜È·· , ÍÎ Ï˘·Â
 ÌÈÂÒÓ ËÈ¯ÙÓ ˜ÏÁ ˘Î¯  ‡Ï ˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ- ÔÂÏÁ Ï˘ Â‡ ˙Ï„ Ï˘ ˙¯‚ÒÓ ÂÓÎ -Ú‚Ù ˘  ,

ËÈ¯Ù‰ ÏÎ ˙‡ Â˘Î¯ ‡Ï‡ ,˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙Ï„‚‰Ï Ì¯‚˘ ¯·„ .   
 פיקוח ובקרה

העלות הגבוהה של . ח" מיליו  ש110  בכ2007הסתכמה עד אוגוסט עלות התיקוני  , כאמור
 .התיקוני  חייבה את המשרד להנהיג סדרי פיקוח ובקרה הדוקי  אחר ביצוע 

שכר , פ"לצור  הפיקוח על התיקוני  ועל השיפוצי  שעשה המשרד בדרו  האר' באמצעות שו
, ל הפרויקט על ידי המשרדעל פי הגדרת התפקיד של מנה.  מנהל פרויקט2000המשרד בשנת 
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לאמוד את עלויות התיקוני  והשיפוצי  על , מתפקידו להשתת$ בעשיית סקרי  על ליקויי  בבתי 

לאשר את ביצוע התיקוני  ולאשר , להשתת$ בניסוח מכרזי  לקבלני השיפוצי , סמ  אות  סקרי 
 .לתשלו  את החשבוניות שהגישו הקבלני 

נה ע  מנהל הפרויקט מסר זה שלפני שהוא מאשר את בבירור שעשה משרד מבקר המדי .1
עוד מסר מנהל הפרויקט כי אישוריו מסתמכי  על . החשבוניות לתשלו  הוא מבקר בבתי  שתוקנו

שאות  הוא משווה לרשימת התיקוני  הדרושי  , פ"דיווחי  של שני מפקחי שטח מטע  שו
 . שהוכנה מראש

‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,„ÈÙ˜‰ ‡Ï „¯˘Ó‰˘ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ Ï˘ ‰„Â·Ú È ÓÂÈ ÏÂ‰È  ÏÚ 
Â˘ ÌÚËÓ"Ù , ˙¯Â˜È·‰ ·ÈË ˙‡ ˜ÙÒ· „ÈÓÚÓÂ ÌÈÏ·Â˜Ó ÁÂ˜ÈÙ ÈÏÏÎÏ „Â‚È · „ÓÂÚ‰ ¯·„

„¯˘Ó‰ ÌÚËÓ. 
עוד הועלה כי מנהל הפרויקט אינו מבצע בדיקות מדגמיות לאור  זמ  לאחר ביצוע התיקוני   .2

 . כדי לעמוד על טיב  ועל תקפות 
למשרד מבקר המדינה מסר המשרד כי יעמיק את בדיקותיו המדגמיות  2007בתשובתו מנובמבר 

, עוד מסר המשרד כי הוא מעורב בנעשה בשטח. לאחר הביצוע כדי לבחו  את טיב  של השיפוצי 
 . פ ומבקר בשטח"מקבל דיווחי  שוטפי  משו, עוקב באופ  שוט$ אחר ביצוע התיקוני 

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,„ÂÚÈ˙ ‡ˆÓ  ‡Ï ÈÎ , ·˜ÚÓÂ ‰¯˜· ‰˘Ú „¯˘Ó‰˘ ÍÎ ÏÚ ‡Ï
Â˘ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ"ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· Ù ,ÌÈÏÏÎ Ú·˜˘ ÍÎ ÏÚ ‡Ï , ÏÂÙÈËÏ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡Â ÌÈÏ‰ 

ÌÈ˙·· ,ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ Í¯ÂˆÏ ÌÈÙËÂ˘ ÌÈÁÂÂÈ„ Ï·È˜˘ ÍÎ ÏÚ ‡ÏÂ .   
 תופעת הטרמיטי  

יני  בישראל מצויי  מ. הטרמיטי  ה  חרקי  השוהי  בדר  כלל במחילות חשוכות באדמה .1
לעתי  ה  גורמי  נזקי  . וה  ניזוני  מחלקי צמחי  יבשי  ומע' מעובד, אחדי  של טרמיטי 

 . כבדי  לבתי ע' או למשקופי דלתות וחלונות מע'
שכאמור קבע את התנאי  שלפיה  יינתנו היתרי בנייה לבתי  שנבנו בשיטת הבנייה , 422מפרט 
ע  קירות יסוד או , ע  אוויר החו', ע  הקרקעדרש כי חלקי הע' של המבנה הבאי  במגע , הקלה

. 'טרמיטי  וכד, עובש, אורגניזמי , חרקי , ע  יסודות יקבלו טיפול בהחדרה בלח' נגד רטיבות
 כי מלבד הטיפול שלעיל יוש  מתחת לחלקי הע' הבאי  במגע ע  היסודות 422עוד נאמר במפרט 

 הגנה  להל  (מנחושת או מאב' , יניו מאלומ, או ע  קירות היסוד מחסו  מפח פלדה מגולוו 
 . וזאת כדי למנוע חדירת טרמיטי  ומכרסמי , )מכנית
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ÂÂÁ ˙‡ ˜„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Óֹ Â‡ Ì˙Ó‡˙‰Ï ¯˘‡· ÌÈ ˜˙‰ ÔÂÎÓ Ô˙ ˘ ˙Ú„‰ ˙ 
È‡Ï- Ë¯ÙÓÏ ı¯‡‰ ÌÂ¯„·˘ ÌÈÓ‚„‰ Ï˘ Ì˙Ó‡˙‰422 . ‰ ‚‰Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ‰‡ˆÓ  ‰˜È„··

Ó ‰Ú·¯‡· ˜¯ ÌÈ˜ÈÊÓ È ÙÓ ıÚ‰ ÏÚ-11Â˜„· ˘ ÌÈÓ‚„  . ‰ ˙È  ‡Ï ÌÈ˙· ÈÓ‚„ ‰Ú·˘Ï
ıÚ‰ ÏÚ ‰ ‚‰Ï ÌÈ‡˙Ó ÏÂÙÈË ÏÚ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ .ÂÂÁ ÈÎ ‰˜È„·· ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚֹ ÔÂÎÓ Ï˘ ˙Ú„‰ ˙

ÌÈËÈÓ¯Ë È ÙÓ ˙È ÎÓ‰ ‰ ‚‰‰ ‡˘Â · ÏÏÎ ÂÚ‚  ‡Ï ÌÂ¯„‰ ¯ÂÊ‡· ÌÈÓ‚„Ï ¯˘‡· ÌÈ ˜˙‰ ,
È‡˘ ÍÎ-Ì‰È ÙÓ ‰ ‚‰Ï ¯Â˘È‡ ‰Ï‡ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ· ˙Â‡¯Ï ¯˘Ù‡ .„ ‡Ï „¯˘Ó‰ ÔÂÎÓÓ ˘¯

ÔÈÈ ÚÏ Â˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ˙‡ ÌÈ ˜˙‰ . ÈÙ ÏÚ Â · ˘ ÌÈ˙·‰Ó „Á‡ Û‡ ÈÎ ‡ˆÓ  ˙¯Â˜È··11 
 Ë¯ÙÓ ÈÙ ÏÚ ˘¯„ Î ˙È ÎÓ ‰ ‚‰· Ô‚ÂÓ ‡Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓ‚„‰422 . 

לדברי מנהל האג$ ללוחמה במזיקי  . תוק$ הטיפול המונע באדמה מפני מזיקי  מוגבל בזמ  .2
הטיפול , 26.2.07ועדה לענייני ביקורת המדינה ביו  שהופיע לפני הו, במשרד להגנת הסביבה

במועד הכניסה לבית יש , 422על פי מפרט . באדמה נגד טרמיטי  תק$ לשנתיי  עד שלוש שני 
בעת שחילק המשרד לדיירי  את "). המדרי  לדייר("למסור לדייר חוברת הוראות לתחזוקת הבית 

הועלה כי בכל חוברות . בלו את המדרי הוא אמנ  החתי  אות  על כ  שקי" המדרי  לדייר"
פ לא נכללה "שהופצו בידי החברות שהקימו את הבתי  באמצעות המשרד ושו" המדרי  לדייר"

 . וממילא לא נאמר בה  דבר על תוק$ הטיפול נגד , התייחסות לנושא הטרמיטי 
ביר להניח מדובר בדירת קרקע וס" למשרד מבקר המדינה מסר המשרד כי 2007בתשובתו מנובמבר 

כי דייר המתגורר בדירת קרקע יודע כי הוא חשו$ למזיקי  מהקרקע וכי נית  לטפל בתופעה 
ועל כ  הדיירי  לא היו מודעי  , משרד מבקר המדינה מעיר שמדובר במבני  מסוג חדש". בהדברה

המשרד היה צרי  לפעול לכ  שהנושא , זאת ועוד. לאפשרות שתיתכ  בה  פגיעת מזיקי  כאמור
 . ובא לידיעת רוכשי הבתי  הללו באופ  מסודרי

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ë¯ÙÓ· ÌÈËÈÓ¯Ë‰ ‡˘Â  ˘‚„Â‰˘Ó422 , „¯˘Ó‰ ÏÚ ‰È‰
ÏÎÈÈ ‡˘Â ‰˘ ‡„ÂÂÏÏ ˙¯·ÂÁ· "¯ÈÈ„Ï ÍÈ¯„Ó‰ ." ˙‡ ÌÈˆÚ‰ ‰Ê ÔÈÈ Ú· „¯˘Ó‰ Ï˘ Ï„ÁÓ‰

Ì‰È¯ÈÈ„Ï ˘Ù  ˙Ó‚ÂÚÏÂ ÌÈ˙·Ï ÌÈ˜Ê Ï Ì¯‚Â ‰ÚÙÂ˙‰ È„ÓÓ. 
הקליטה והתפוצות של הכנסת וכ  ממסמכי מחוז הדרו  של המשרד , עלייה מדיוני ועדת ה .3

בערד ,  באופקי 2004ומתלונות דיירי  עולה כי פעילות טרמיטי  בהיק$ נרחב אובחנה כבר בשנת 
ובעיקר ברצפות , בחלקי ע' מרכזיי : הטרמיטי  פגעו בקונסטרוקציה של בתי  רבי . ובנתיבות

 .יי  עד כדי פגיעה ביציבות המבני המדובר בנזקי  משמעות. הע'
 ועד שהחל לטפל בה חל$ זמ  רב 2004אול  הועלה כי מיו  שהתגלתה התופעה למשרד בשנת 

ואת ההדברה עשה , 2006המשרד החל לעשות סקר על פגיעות טרמיטי  באמצע שנת : יחסית
יוזמתו בעת ולא תיק  מ, יש לציי  כי המשרד פעל בדר  של הדברה בלבד. 2007בתחילת שנת 

 . ביצוע התיקוני  הכלליי  אלמנטי  שנפגעו מהטרמיטי 
 הבתי  שנבדקו ונמצאו 3,218  מ2,147 נמצא כי עד למועד סיכו  הביקורת בוצעה הדברה ב

לצור  תיקו  הנזקי  בבתי  שנפגעו מטרמיטי  הקצה המשרד חמישה . פגועי  בידי טרמיטי 
שיעור הבתי  שנבדקו מס  . רת לא הוחל בתיקו  הנזקי אול  עד למועד סיכו  הביקו, ח"מיליו  ש

 . וכל הבתי  שנבדקו נמצאו פגועי  בידי טרמיטי , 59%כל הבתי  בדרו  האר' הוא 
„¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Ì¯Ë˘ ÌÈ˙·· Ú ÂÓ‰ ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ˘ÈÁ‰Ï ÂÈÏÚ ÈÎ

ÂÚ‚Ù  .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ ,‚Ù ˘ ÌÈ˙· Ï˘ ‰Â·‚ ‰Î ¯ÂÚÈ˘ ÈÎ ÌÈËÈÓ¯ËÓ ÂÚ
‰Ï˜‰ ‰ÈÈ ·‰ ˙ËÈ˘· Â · ˘ ÌÈ˙·‰ ÏÎÏ ‡ÏÓÂ ÛÈ˜Ó ÔÂ¯˙Ù ˘¯Â„. 
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 אכלוס הבתי 

פ לצור  "הבתי  שנבנו בשיטת הבנייה הקלה נרכשו בידי המשרד ונמסרו לשו, כאמור .1
. כשקיבל את הבתי  מהספקי , לכל בית ובית בנפרד" פרוטוקול מסירה"המשרד לא עשה . שיווק 

 שהליקויי   והמוכר , י  להיות מפורטי  הליקויי  שנמצאו בעת המסירה זה אמורלבפרוטוקו
בשל מחדל זה נאל' המשרד לבצע בעצמו תיקוני  .  נדרש לתק  ליקויי  אלה מוסכמי  ג  עליו 

 .ושיפוצי  בעלות גבוהה
ברוב הפרויקטי  תמה תקופת האחריות של הספקי  לתק  את הליקויי  בבתי  עוד בטר   .2

החל אכלוס ,  בתי 125שבו , לדוגמה, בפרויקט בשכונת מעו$ בערד. ד את הבתי אכלס המשר
 . חודשי  מיו  שנמסר הפרויקט למשרד14 הבתי  כ

על רקע זה מ  הראוי היה . הבתי  שנבנו בשיטת הבנייה הקלה לא היו נפוצי  בישראל .3
לי  בדג  זה או אחר שהמשרד יעקוב אחר מצב  של הבתי  ויית  מענה לתקלות או למפגעי  המתג

   . דבר שלא נעשה, של הבתי 
 בתי  בניהול עמידר 

והשליטה בה , 1975 ה"התשל, עמידר היא חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות
. ראש הממשלה ושר הבינוי והשיכו  אחראי  לענייני החברה. נמצאת במלואה בידי הממשלה

. תחזוקה ומכירה של דירות השיכו  הציבורי,  השכרה:עמידר מבצעת עבור המשרד פעולות רבות
ותחזוקת ,  מהבתי  שנבנו בשיטת הבנייה הקלה הושכרו לעולי  חדשי  על ידי עמידר900 כ

 .היא באחריותה המלאה של עמידר, שה  בבעלות מדינת ישראל, הבתי  האלה
,  מה 364  ו, בתי  בשיטת הבנייה הקלה800בשכונת נחל בקע בבאר שבע נבנו כאמור  .1

 בתי  שבניהול 24 נציגי משרד מבקר המדינה סיירו ב. נמסרו לניהול עמידר, משלושה דגמי 
 :כלהל ,  מ  הבתי  הללו20 בדיקת הבתי  העלתה ליקויי  יסודיי  ב. עמידר

‰ )א( Ù ˆ גליות בשטיח שבמקור נדבק לרצפה ; )'דג  ג(גמישות יתר ברצפת דג  מסוי   :¯
שקיעת מרצפות באזור דלתות ', ריקבו  במקומות אחדי  ברצפת דג  ג; ממנהאול  ע  הזמ  ניתק 

 .כרסו  של רכיבי ע' על ידי הטרמיטי  ;סדקי  ושברי  מקומיי  בריצו$; הכניסה
˙ )ב( Â ¯ È סדקי  ושברי  ; התקלפויות טיח חיצוני, סימני רטיבות על קירות חיצוניי  :˜

סדקי  ושברי  מקומיי  בקירות ;  הפנלי  החיצוניי פתיחת תפרי  בי , מקומיי  בפנלי  חיצוניי 
 .ריקבו  בחיבורי  שבי  הרצפה לקיר; פנימיי 

˙ ) ג( Â ‚ ‚ Â  ˙ Â ¯ ˜  .בבתי  אחדי  נצפו כתמי רטיבות בתקרות הסלו  וחדרי שינה :˙
˙ ) ד( Â  Â Ï Á Â  ˙ Â ˙ Ï בבתי  אחדי  בדלתות הכניסה לסלו  ובדלתות היציאה לחצר  :„

ריקבו  בי  תחתית ; בבתי  אחדי  נמצא פרזול לא תקי ;  למשקו$נמצא מרווח בי  כנ$ הדלת
 .בכמה בתי  יש קושי לסגור דלתות וחלונות. המשקופי  של דלתות פנימיות ובי  הרצפה

· ) ה( Â È · Â  Ì È Ó  ˙ ¯  .במבני  אחדי  נצפו נזילות צנרת מי  וביוב :ˆ 
¯ ) ו( Â ¯ Â Â ‡ Â  „ Â „ È התקררות יתרה דיירי  דיווחו על התחממות יתרה בקי' ועל  :·

 . בחור$
˘ ) ז( ‡  ˙ Â Á È Ë  .לא כל המבני  היו מצוידי  במטפי  לכיבוי אש :·
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 ˙Â·Â‚˙Ï ÌÈ˙ÚÏ ÌÈÓ¯Â‚ ÌÈ˙·‰ Ï˘ ¯Ó‚‰ ˙Â„Â·Ú· Â‡ ‰ÈÈ ·· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÈÎ ÔÈÈˆÏ ÈÂ‡¯
ÌÈ¯ÈÈ„‰ Ï˘ ÈË¯Ù‰ Ì˘ÂÎ¯Ï ÌÈ˜Ê Ï Û‡Â ˙¯˘¯˘ .Ï˘ÓÏ ÍÎ , ‰Ó¯‚  ˙Â¯È˜ ˙ÊÂÊ˙ ·˜Ú

˙¯Â˘˜˙ ÈÂÂ˜ Â˜˙Â Â Ê‚ ˙ÙÈÏ„˜Ê· Ï˘  . 
הבתי  שנבנו בשיטת הבנייה הקלה המנוהלי  בידי עמידר באזור דרו  האר' נמסרו לטיפולה  .2

לית דאז של עמידר עולה " אל המנכ2004ממכתבו של מהנדס האזור בעמידר מאוגוסט . 1995בשנת 
יי  מהנדס האזור ציי  כי מלבד הליקו. כי כבר בזמ  קבלת המבני  התגלו בבתי  ליקויי  רבי 

 .שבבתי  עצמ  התגלו ג  שקיעות קרקע סביב הבתי  ובשטחי  ציבוריי 
 למשרד בבקשה לקבל תקציב לטיפול בנזקי  1996 עוד עולה ממכתבו של מהנדס האזור כי פנה ב

. בשל כ  ביצעה עמידר רק תיקוני  מזעריי  בבתי  באזור הדרו ; א  הפנייה לא נענתה, ובליקויי 
רד לבצע בדיקות בבתי  שבניהול עמידר ותקצב לצור  תיקונ  כחמישה  החל המש2004רק בשנת 
 בתי  בשכונת נחל בקע 104 הועלה כי הסכו  האמור שימש את עמידר לתיקוני  ב. ח"מיליו  ש

עד למועד סיכו  הביקורת לא בוצעו תיקוני  ביתר . בבאר שבע בלבד וכ  לתיקו  תשתיותיה 
 .  ביתר הבתי  שבניהולה באזור הדרו הבתי  בנחל בקע שבניהול עמידר ולא

 הודיע המשרד למשרד מבקר המדינה כי מכיוו  שהתקציבי  לשיפו' 2007בתשובתו מנובמבר 
, העדיפה המדינה לשפ' תחילה את הבתי  שמכרה, הבתי  האמורי  אושרו למשרד באופ  מדורג

גור ברמת מגורי  ואילו לבתי  השכורי  בחרה להעניק טיפול שוט$ כדי לאפשר לדייריה  ל
עוד הודיע המשרד כי הבתי  השכורי  שטר  שופצו יטופלו במסגרת תקציב שהועבר . סבירה

 .לאחרונה לעמידר
 ÔÂ·˘Á ÏÚ ‡Â·Ï ÏÂÎÈ Â È‡ ¯ÎÓ „¯˘Ó‰˘ ÌÈ˙·· ÏÂÙÈË‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

‰ È„Ó‰ ˙ÂÏÚ··˘ ÌÈ˙·· ÏÂÙÈË‰ ,ÔÈ˜˙ ˙È· ¯ÎÂ˘‰ ˙Â˘¯Ï „ÈÓÚ‰Ï ‰ÈÏÚ ‰¯ÈÎ˘ÓÎÂ .Î ÂÓ
 ÂÓˆÚ ÏÚ Á˜Ï „¯˘Ó‰˘ ÌÈ˙·· ‰ÈÈ · ÈÈÂ˜ÈÏ Ï˘· ÂÓ¯‚ ˘ ÌÈ˜Ê ‰ ÔÂ˜È˙· ÏÙËÏ ‰ÈÏÚ ÔÎ

Ì ˜˙Ï ,‰¯·Á· ˙ÂÁÙ ˙ÒÒÂ·Ó‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÌÚ ÏÏÎ Í¯„· ÌÈ Ó  Ì‰È¯ÎÂ˘ ¯˘‡ ÌÈ˙· . 
חברה , ) חוק זכויות הדייר להל   (1998 ח"התשנ, לפי חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי .3

 יו  מיו  קבלת הפנייה 30ענות לכל פנייה של שוכר דירה ציבורית בתו  לדיור ציבורי חייבת ל
 ימי  מיו  שנודע לה על הצור  60 ולא יאוחר מ, ולהתחיל בביצוע תיקו  בדחיפות המתחייבת

 לחוק זכויות הדייר נקבע כי שר הבינוי והשיכו  ממונה 8בסעי$ . ולהשלימו בתו  זמ  סביר, בתיקו 
. לרבות בדבר השתתפות עצמית של דיירי ,  רשאי להתקי  תקנות לביצועווהוא, על ביצוע החוק

להל   (2000 א"התשס, השר התקי  על פי חוק זכויות הדייר את תקנות זכויות הדייר בדיור הציבורי
עוד נקבע בתקנות . שקבעו את שיעורי ההשתתפות העצמית של הדיירי , ) תקנות זכויות הדייר 

ר צריכה לספק לדיירי  לש  אחזקה שוטפת א  התבלו משימוש או היו ִמפרט של פריטי  שעמיד
 . חסרי  מלכתחילה

 ÌÈÚ‚ÙÓ ÏÚ ¯„ÈÓÚÏ ÂÚÈ„Â‰ ÌÈ·¯ ÌÈ¯ÈÈ„ ÈÎ ‡ˆÓ  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰˜È„··
ÌÈ˜Ê Â ,ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ Â ˜Â˙ ‡Ï ‰Ú„Â‰‰ ÌÂÈÓ ·¯ ÔÓÊ ¯·Ú˘ ¯Á‡Ï Ì‚ ÌÏÂ‡ . ˙ÂÚ„Â‰‰ „ÂÚÈ˙Ó

ÌÈÚ‚ÙÓ‰ ÏÚ , È„È· ˜¯ ‡ˆÓ ˘12ÌÈ¯ÈÈ„  , ˙ ˘Ó ÌÈÚ‚ÙÓ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰2004ÂÏÙÂË ‡Ï . 
הועלה כי משו  שעמידר לא נענתה לבקשותיה  לטפל בנזקי  נאלצו דיירי  רבי  לתק  את 

לא נמצא כי עמידר בחנה את המקרי  כדי להחליט א  יש מקו  להחזיר . הליקויי  על חשבונ 
 .לדיירי  הללו את הוצאותיה 
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ú ˜ÂÁ ·ÈÈÁÓ˘ ÈÙÎ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ¯„ÈÓÚ Ï

ÌÈÓÂ‚Ù ÌÈ˙· Ì˙Â‡· ÌÈ¯‚‰ ÌÈ¯ÈÈ„‰Ó Í˘Ó˙Ó Ï·Ò ÚÂ ÓÏ È„Î ¯ÈÈ„‰ ˙ÂÈÂÎÊ . 
במסגרת התיקוני  השוטפי  ולפי תקנות זכויות הדייר נוהגת עמידר לגבות מדיירי הדיור  .4

נמצא כי הפריטי  שהוחלפו .  הציבורי שבניהולה דמי השתתפות עצמית בתיקוני  הנעשי  בבתי
שעבור  גבתה עמידר דמי ,  ועד למועד סיו  הביקורת2005 בתי  בנחל בקע משנת 41 או תוקנו ב

 במסגרת  השתתפות עצמית זהי  לאות  פריטי  אשר המשרד מממ  את החלפת  או את תיקונ  
הוא אינו גובה בשל א  ;  בבתי  כאלה שנמכרו פ "התיקוני  והשיפוצי  שהוא עושה באמצעות שו

 .כ  דמי השתתפות מבעלי הבתי 
מצב  של הדיירי  של עמידר הגרי  בשכירות בבתי  שנבנו , מכא  יוצא שמבחינת מימו  התיקוני 

 . בשיטת הבנייה הקלה טוב פחות מזה של הדיירי  שרכשו בתי  כאלה וה  בעליה 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÈÊÁ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÌÈ¯ÎÂ˘‰ ÌÈ¯ÈÈ„Ï ¯

˙Â‡ˆÂ‰· ˙ÂÙ˙˙˘‰Î ¯„ÈÓÚ Ì‰Ó ‰˙·‚˘ ÌÈÙÒÎ . 
5. ¯„ÈÓÚ ,¯ÂÓ‡Î ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·Á ‰˙ÂÈ‰· ,˙„¯Ù  ˙ÈËÙ˘Ó ˙ÂÈ˘È‡ ‡È‰ . ÍÎ˘ ÔÂÂÈÎÓ

ÌÈ˙·· ÂÏ‚˙‰˘ ÌÈ·¯‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ· ÔÂ„Ï ‰¯·Á‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ÏÚ ‰È‰ . ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
· ‰ËÏÁ‰ ÏÎ Ï·È˜ ‡ÏÂ ÂÊ ‰ÈÈ‚ÂÒ· Ô„ ‡Ï ÏÏÎ ¯„ÈÓÚ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÎÈÒ „ÚÂÓÏ „Ú ‡˘Â  .

ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰ ÁÎÂ  , ‰ÈÈ ·‰ ˙ËÈ˘· Â · ˘ ÌÈ˙·‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ· ÔÂ„Ï ¯„ÈÓÚ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ÏÚ
Ì‰· ÂÏ‚˙‰˘ ÌÈ·¯‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ·Â ‰Ï˜‰ , ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï È„Î ÏÂÙÈË ÈÎ¯„ ˘·‚ÏÂ

ÌÈ¯ÎÂ˘· ‰ÚÈ‚Ù‰Â .   
 טיפול בבתי  ומת  שירותי  בתחו  עיריית באר שבע

במהל  .  בתי  בשיטת הבנייה הקלה2,236הוקמו )  העירייה להל  (ת באר שבע בתחו  עיריי
הביקורת בדק משרד מבקר המדינה את טיפול  של העירייה ומשרדי הממשלה הרלוונטיי  בבתי  

בבדיקה .  בתי  בשיטת הבנייה הקלה800שבה הוקמו כאמור , ומת  שירותי  בשכונת נחל בקע
בשיפור שני סוגי שירותי  , ומשרדי הממשלה הנוגעי  בדברנמצא שמעורבות  של העירייה 

 .הייתה חלקית, לתושבי  בשכונה
  להל   (1970 ל"התש, )תנאיו ואגרות, בקשה להיתר( לתקנות התכנו  והבנייה 21על פי סעי$  .1

לפי בקשתו של בעל היתר בנייה יעניק לו מהנדס הוועדה המקומית לתכנו  , )תקנות התכנו  והבנייה
תעודה המעידה כי כל הבנייה בוצעה על פי היתר הבנייה ותנאיו )  הוועדה המקומית להל  (בנייה ו
עוד קובעות תקנות התכנו  והבנייה כי בקשה לתעודת גמר תוגש למהנדס ).  תעודת גמר להל  (

 .13בידי בעל ההיתר)  המהנדס להל  (הוועדה המקומית 
Â‰ Ò„ ‰Ó ˜È Ú‰ ‡Ï ˘Â¯„‰ „ÚÂÓ· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ¯˙È‰‰ ÈÏÚ·Ï Ú·˘ ¯‡· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂ

¯ÂÓ‡Î ¯Ó‚ ˙Â„ÂÚ˙ Ú·˘ ¯‡·· ‰Ï˜‰ ‰ÈÈ ·‰ ˙ËÈ˘· ˙Â ÂÎ˘‰ ˙ÈÈ ·Ï. 
__________________ 

 .משרד הבינוי והשיכו , לעניי  זה  13
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 הודיעה העירייה כי לא המשרד ולא החברות שבנו 2007בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
עוד מסרה העירייה כי נוכח ממצאי . את הבתי  הגישו בקשות לקבל תעודות גמר לבתי  אלה

 . קורת תשקול הוועדה לכפות על דיירי הבתי  להוציא תעודות גמר למבני הבי
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï˘ ÌÓÂÈ˜ ¯˙È‰‰ ÈÏÚ·Ó ˘Â¯„Ï ÏÂ˜˘Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ

ÌÈ˙·Ï ¯Ó‚ ˙Â„ÂÚ˙ ˙‡ˆÂ‰Ï ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ‡ ˙‰ ÏÎ ,‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˙Â ˜˙· ¯ÂÓ‡Î . 
רי  דליקי  יותר מבתי  הבנויי  בבנייה הבתי  שנבנו בשיטת הבנייה הקלה עשויי  חומ .2

בבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה בשכונת נחל בקע לא נמצאו מתקני  לכיבוי אש . תקונבנציונלי
 .ברחובות השכונה

וזו , בתשובתה האמורה למשרד מבקר המדינה מסרה העירייה כי התריעה על כ  בפני עמידר
. א  לא עמדה בהתחייבותה,   משאבי  כספיי התחייבה לטפל בנושא כיבוי אש ולהקצות לש  כ

 כי סופקו מטפי  לכיבוי 2007המשרד לעומת זאת מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו מנובמבר 
 . אש לכל הבתי  בשכונת נחל בקע שנמסרו לניהול עמידר

 Ì‚ ˘‡ ÈÂ·ÈÎÏ ÌÈ ˜˙Ó ÌÈ˜‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Â‡ „¯˘Ó‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ ÂÎ˘‰ ˙Â·ÂÁ¯·. 

 2005בשנת .  לפקודת העיריות הקימה העירייה ועדת תנועה150בתוק$ סמכותה לפי סעי$  .3
בבדיקה . ובכלל זה ג  בנחל בקע, החליטה הוועדה לארג  מחדש את התחבורה הציבורית בעיר

שעשה משרד מבקר המדינה הועלה כי קו האוטובוס היחיד בשכונה נוסע במסלול מעגלי ומקי$ את 
ועקב כ  תושבי  שיעד  בכיוו  הנסיעה הנגדי נאלצי  לנסוע דר  ארוכה , ו  אחדהשכונה בכיו

. בהרבה מהנדרש או לחלופי  לחצות את השכונה כדי להגיע לתחנת האוטובוס הנוסע לכיוו  השני
נמצא כי העירייה הגישה בשנת . בעיקר על הקשישי  שבה , מציאות זו מקשה על ציבור הנוסעי 

 ה תכנית אשר עיקריה היו איחוד קו זה ע  קו אחר כדי ליצור תנועה דו למשרד התחבור2005
אול  לא נמצא שעד למועד סיכו  .  א  יהיו להגדיל את התדירות ולמזער הפסדי  , סטרית

 .הביקורת עסק משרד התחבורה בתכנית זו
 כי מתקיימות פגישות 2007משרד התחבורה הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

תהלי  זה אמור בי  היתר . ארגו  בקווי התחבורה הציבורית שיתו$ העירייה ליישו  תהלי  של רהב
 . לפתור את בעיית התחבורה הציבורית בשכונת נחל בקע

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÌÈ ÂÈ„‰ ˙‡ Ì„˜‰· ÌÈÏ˘‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰Â ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚ ÈÎ
‰¯ ˙‡ ÍÂ¯ÚÏÂ-˙‰ ˙ÁÂÂ¯Ï ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰¯Â·Á˙· ÔÂ‚¯‡‰ÌÈ·˘Â. 

4. ÌÈ·˘Â˙ ÈÙÏ‡ ÌÈ¯‚ Ú˜· ÏÁ  ˙ ÂÎ˘·˘ ÌÈ˙·· ,ÌÂÈ È˘˜Â ÌÈ˘È˘˜ ¯˜ÈÚ· . ‰˜È„··
‰ ÂÎ˘· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ , ˙ÂÙÂ˜Ó ‰ÙÂ˜ ÌÂ˘ Ï˘ ‰‡Ù¯Ó ‰ ÂÎ˘· ÔÈ‡ ÈÎ ‡ˆÓ 

ÌÈÏÂÁ‰. 
 מסר משרד הבריאות כי האוכלוסייה שבשכונת נחל 2007בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

 . המרוחקת ממנה קילומטר וחצי לכל היותר, ות במרפאות שבשכונה הסמוכה נווה נויבקע מקבלת שיר
 ‰ ÂÎ˘‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ·Â¯˘ ÍÎ· ·˘Á˙‰· ÈÎ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

‰˙Â‡  ‰¯Â·Á˙ ‰ ÂÎ˘· ÔÈ‡˘ ÍÎ·Â ‰˘È˘˜ ,·¯ ˜Á¯Ó· ¯·Â„Ó. 
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Î ˘Î¯ ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ È·‰ „¯˘Ó-11,000 ·‰ ˙ËÈ˘· Â · ˘ ÌÈ˙·  Ì‰· ÔÎÈ˘Â ‰Ï˜‰ ‰ÈÈ
ÌÈÓÚ‰ ¯·Á ˙Â È„ÓÓ ÌÈ˘„Á ÌÈÏÂÚ ˙Ó„Â˜‰ ‰‡Ó‰ Ï˘ ÌÈÚ˘˙‰ ˙Â ˘ ˙È˘‡¯· . ¯Â·ÚÎ

„ÂÒÈ‰ ÔÓ Ì ˜˙Ï Í¯Âˆ ‰È‰ ÈÎ „Ú ÌÈ˘˜ Û‡Â ÌÈ·¯ ÌÈ˜Ê  ÌÈ˙·‰ Ì˙Â‡· ÂÏ‚˙‰ ‰Ó ÔÓÊ. 
˙¯Â˜È·‰ ÌÂÎÈÒ „ÚÂÓÏ „Ú , ËÒÂ‚Â‡2007 ,Î ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ È·‰ „¯˘Ó ÌÏÈ˘-110˘ ÔÂÈÏÈÓ " Á

È˙·‰ ÔÂ˜È˙Ï‰Ï˜‰ ‰ÈÈ ·‰ ˙ËÈ˘· Â · ˘ Ì ,Î Ï˘ ÔÂ˜È˙Ï Â·Â¯· ˘ÓÈ˘ ‰Ê ÌÂÎÒ-2,800 
 ı¯‡‰ ÌÂ¯„ ¯ÂÊ‡· ÌÈ˙·)Î-50%¯ÂÊ‡ Â˙Â‡· Â · ˘ ÌÈ˙·‰Ó  .( ÌÈ˙· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰

ıÂÙÈ˘Ï ÌÈ˜Â˜ÊÂ ÌÈÓÂ‚Ù ÔÈÈ„Ú ÌÈ·¯ ,ÌÈˆÂÙÈ˘ Ì‰· ÂÚˆÂ· ¯·Î˘ ÌÈ˙· ˙Â·¯Ï . ÏÁ‰ Ì¯Ë·
ÌˆÂÙÈ˘Â ÌÈ˙·‰ ÔÂ˜È˙· „¯˘Ó‰ ,‰ ‰ ‰ „ ‡Ï Ï˘ ÌÈˆÂÙÈ˘Â ÌÈ Â˜È˙Ï ˙ÂÙÂÏÁ· „¯˘Ó‰ ˙Ï

„Â‡Ó ¯ÂÓÁ ˜Ê  Â˜ÂÊÈ ˘ ÌÈ˙· ,ÈÏÂ‰È  Ï˘Î ÏÚ „ÈÚÓ‰ ¯·„. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÎÂÈ˘ È„Î ‰ÙÈ˜Ó ‰ËÓ ˙„Â·Ú ‰˘ÚÈ „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

ÌÈÈÂ˜ÈÏ· ÏÂÙÈËÏ ˙ÏÏÂÎ ˙È Î˙ ÔÈÎ‰Ï . ÌÈ˙·‰ ÏÏÎ· ÛÈ˜Ó ¯˜Ò ˙Â˘ÚÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ ÍÎ Ì˘Ï
‰ÈÈ ·‰ ˙ËÈ˘· Â · ˘ ÌÈ˘¯Â„‰ ÌÈ˙·‰ ÈÓ‚„ ˙‡ Â‡ ˙Â ÂÎ˘‰Â ÌÈ¯ÂÊ‡‰ ˙‡ ˙Â‰ÊÏÂ ‰Ï˜‰ 

ÌÈÈ„ÂÒÈ ÌÈ Â˜È˙ .ÔÎ ÂÓÎ ,ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈ˜Ê  Ì‰ ÌÈ˙·‰Ó ÌÈ·¯· ÌÈ˜Ê ‰˘ ÔÂÂÈÎÓ , ˜ÙÒ ‰ÏÂÚ
ÌÈˆÂÙÈ˘‰ ˙ÂÈ‡„Î ¯·„· , ÏÏÂÎ ÔÂ¯˙Ù Ô˙Ó Ï˘ ˙Â Â˘ ˙ÂÙÂÏÁ ÏÂ˜˘Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÔÎ ÏÚÂ

ÌÈ¯ÈÈ„Ï .‰Ó‚Â„Ï ,ÌÈ˙· Ì˙Á˙ ÌÈ˜‰ÏÂ ÌÈ˙· ÒÂ¯‰Ï ÌÂ˜Ó· Ì‰È¯ÈÈ„ ˙‡ ·˘ÈÈÏ Â‡ ÌÈ¯Á‡ 
¯Á‡ ,ÌÈ¯ÈÈ„‰ Ï·Ò ÏÚ Ï˜‰ÏÂ „È˙Ú· ÌÈ¯ÊÂÁ ÌÈ Â˜È˙ ÔÈ‚· ˙Â‡ˆÂ‰· ÍÂÒÁÏ È„Î . ÏÚ

·¯ ˙È Î˙ ÔÈÎ‰Ï „¯˘Ó‰-‰Ï‡ ˙ÂÈ‚ÂÒ· ÏÂÙÈËÏ ‰ ÓÓ ÌÈ¯Ê‚ ‰ ÌÈ·Èˆ˜˙Â ˙È˙ ˘ . ‚¯„‰ ÏÚ
 ˙Ï‰ ‰ È Ù· ‰‚Èˆ‰ÏÂ ‰È˙ÂÙÂÏÁ ÏÚ ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú ÏÂÏÎÓ ˙‡ ÔÈÎ‰Ï „¯˘Ó· ÈÚÂˆ˜Ó‰

‰„¯˘Ó ;ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÁÎÂ  ˙Ù˙Â˘Ó ‰ ÈÁ· ¯Á‡ÏÂ , ÔÂÈ„ Í¯ÂˆÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ È Ù· ‰‚Èˆ‰Ï
˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Â.  


