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  קבלני  ופיקוח עליה רישו 

 תקציר
 נועד, ) החוק להל   (1969 ט"התשכ,  לעבודות הנדסה בנאיותקבלני    רישוחוק

  על פיובו ובתקנותובאמות מידה שנקבעו תנאי  ב עומדי  הקבלני להבטיח שרק 
 קבלני  רשומי  8,975 היו 2003 שנת בסו .  עבודות הנדסה בנאיותעשותיורשו ל

, ענפי  כגו  כבישי והיתר ב,  הבנייהבענ  קבלני  5,534ה  ב, בפנקס הקבלני 
 . ומי ניקוז, גשרי , תשתיות ופיתוח

  להל  (במשרד הבינוי והשיכו  )  יחידת הרש  להל  (יחידת רש  הקבלני  
אול  , מוסרת לרשויות המקומיות מידע על קבלני  הפועלי  בניגוד לחוק) המשרד

מועבר של הרשויות המקומיות במידע שטיפול    אחרשיטתי מקיימת מעקב היא אינה
 .אליה 

 כי על 1996 של מבקר המדינה החליטה הכנסת בשנת 46בעקבות האמור בדוח שנתי 
רש  א+ . רש  הקבלני  להפעיל ביתר תקיפות את אמצעי האכיפה העומדי  לרשותו

 נגד אחראי  מינהליי  צווי הפסקה לתת את סמכותו על פי חוק אינו מפעילהקבלני  
 . בחוקתנאי ההיתר שנקבעויגוד ל בנ שנעשולעבודות הנדסה בנאיות

אחת העילות לערעור מהימנותו של קבל  רשו  היא הרשעתו בעבירה בגינה נגזר דינו 
, זאת. או יותר, ח" ש6,400או לקנס של ) בפועל או על תנאי(לשלושה חודשי מאסר 

ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד (לפי תקנות רישו  קבלני  לעבודות הנדסה בנאיות 
 .1989 ט"התשמ, )בללמקו

הרש  הביא לדיו  בפני הוועדה המייעצת רק את עניינ  של קבלני  שנידונו לעונש 
 מאסר בפועל או מאסר על תנאי של ארבעה חודשי   חמור יותר מזה שנקבע בתקנות 

 .ויותר
 אג  הפיקוח אחראי, 1970 ל"התש, ]נוסח חדש[ פקודת הבטיחות בעבודה אכיפתל

ובידיו ג  מצטבר מידע על עבירות של , סחר והתעסוקההמ, תעשייהבמשרד ה
עד , בתחו  זהדיוני  וסיכומי  רבי  בעניי  שיתו  פעולה אול  למרות , קבלני 

  רש ליחידת המפקח הראשי את המידע המבוקש מסרלסיו  הביקורת לא 
 .הקבלני 

די  תאגימצוי מידע על ) ר" הכנ להל  (האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי בידי 
על פי , מידע זה מסייע לרש  הקבלני  לקבוע . חייבי  בפשיטת רגללעובפירוק 

ולבטל את רישומ  א  , אילו קבלני  אינ  זכאי  להירש  בפנקס הקבלני , החוק
 .ר  מידע בעניי  זה" לא פעל רש  הקבלני  כדי לקבל מידי הכנ2001משנת . נרשמו בו

 רשומי  קבלני  שפשטו את הרגלי  עדי הקבלני  שבפנקס, אפואלא מ  הנמנע 
 .חברות קבלניות שפורקוו

, 1988 ח"התשמ, )סדרי רישו (תקנות רישו  קבלני  לעבודות הנדסה בנאיות 
 ימי  מיו  קבלת המסמכי  הדרושי  על 60כי הרש  יחליט בבקשה בתו+ , קובעות

שה משלב סריקת הבק,  שנבדקו בקשות1,613  הממוצע בהטיפול מש+. פי התקנות
.  יותר מחמישה חודשי  ו   י162 כהיה , החלטת הרש  א  לאשרה או לדחותהועד 

 .בי  שישה חודשי  לשנהבקשות נמש+  מה18% בכהטיפול 
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העיכוב הלא סביר בטיפול בבקשות מחייב בדיקה יסודית לאיתור הסיבות 

י כד, להתמשכות הטיפול בה  וביצוע השינויי  הדרושי  לפישוט התהלי+ ולזירוזו
 .לייעל ולשפר את השירות לציבור

 השירות שיחידת הרש  נותנת מ  סקר שביעות רצו  שו הקבלני  לא ערש ו שרדהמ
  .לקוחותיהלציבור 

♦  
 מבוא

 החוק או חוק רישו   להל   (1969 ט"התשכ, חוק רישו  קבלני  לעבודות הנדסה בנאיות .1
בטיח שרק קבלני  העומדי  בתנאי   לה  על פי דברי ההסבר להצעת החוק  נועד , )קבלני 

החוק והתקנות שהותקנו על . ובאמות המידה שנקבעו בחוק יוכלו לעשות עבודות הנדסה בנאיות
פיו קובעי  את התנאי  לקביעת זכאות  של קבלני  לרישו  בפנקס הקבלני  לפי ענפי מקצוע 

 .שותלפי היק! העבודות שמותר לה  לע, ולסיווג הקבלני , ראשיי  ומשניי 
החוק נועד ג  להבטיח כי הקבל  יהיה מיומ  ויוכל לבצע בנייה שתעמוד בתקני  של איכות 

על ניסיונ  המקצועי ועל יכולת  הכספית של הקבלני  אמור , הפיקוח על הכשרת . מקצועית
. את איכות פעולותיה  ואת התמורה להשקעות בבנייה הציבורית והפרטית, בי  היתר, להבטיח

כדי למנוע , אתר קבלני  שמידת כשירות  המקצועית אינה עומדת בדרישות החוקחשוב מאד ל
וכדי להג  על הציבור מפני תוצאות של , ביצוע עבודות הנדסה בנאיות ברמה ובטיב שאינ  ראויי 

 .בנייה שנעשית בניגוד להוראות החוק
.   תקנות על פיווהוסמ# להתקי, ממונה על ביצוע החוק)  השר להל  (שר הבינוי והשיכו   .2

: להל  ג (רש  הקבלני  : לצור# ביצוע החוק והתקנות שהותקנו על פיו הוקמו גופי  אלה
שמייעצת לשר , ) מועצת הקבלני  להל  (מועצת הקבלני  לעבודות הנדסה בנאיות ; 1)הרש 

שעל הרש  להתייע& עמה לפני הפעלת , ועדה מייעצת; לרבות התקנת תקנות, בעניי  קיו  החוק
בפניה זכאי  לערור מי , ועדת ערר; סמכויותיו לאשר או לבטל רישומו של קבל  בפנקס הקבלני 

 מינה השר רש  קבלני  והוקמה במשרד 1970בשנת . שרואי  עצמ  נפגעי  מהחלטות הרש 
יחידה מינהלית שמסייעת לרש  בתפקידיו )  המשרד או משרד השיכו  להל  (הבינוי והשיכו  

 ).רש  יחידת ה להל  (
לאשר או לדחות בקשות של קבלני  לרישו  בפנקס , בי  היתר, תפקידיו של הרש  ה  .3

א  נהג דר# קבע בניגוד , או לנקוט נגדו אמצעי משמעת אחרי , לבטל רישומו של קבל ; הקבלני 
 .או הורשע בעבירה שיש בה כדי לערער את מהימנותו, לנוהג המקובל במקצוע

 מה  היו רשומי  בענ! 5,534.  קבלני  בפנקס הקבלני 8,975שומי   היו ר2003בסו! שנת  .4
 .נמלי  ועוד, ניקוז ומי , ביוב, גשרי , תשתיות ופיתוח, והיתר בענפי  כגו  כבישי , הבנייה

 בדק משרד מבקר המדינה ביחידת הרש  את פעולותיה למע  2004אוגוסט  בחודשי  אפריל .5
ואת סדרי הטיפול של יחידת ,  הרש  ובי  משרדי הממשלהאת שיתו! הפעולה בי , אכיפת החוק

__________________ 
„È˙ ˘ ÁÂ :  בדוחות מבקר המדינה המפורטי  להל ממצאי  על פעולותיו של רש  הקבלני  התפרסמו 1

27 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘) 1977( ,552' עמ , È˙ ˘ ÁÂ„29 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘) עמ, )1979) (ממצאי מעקב '
920 , È˙ ˘ ÁÂ„35 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘) 1985( ,164' עמ , È˙ ˘ ÁÂ„46‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ) 1996( ,עמ '
154 , È˙ ˘ ÁÂ„47 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘) 851' עמ, )1997) (יי  פסולי  במשרד הבינוי והשיכו מינו. 
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בדיקות השלמה ובירורי  נעשו ברשויות . הרש  בבקשותיה  של קבלני  לרישו  בפנקס הקבלני 
באג! החשב הכללי , ביחידה הארצית לפיקוח על הבנייה במשרד הפני , 2מקומיות אחדות
   .במועצה הישראלית לצרכנותבמוסד לביטוח לאומי ו, במכו  התקני , שבמשרד האוצר

 הצעה לשינוי חוק רישו  קבלני 
שתגבש הצעה לשינוי החוק , ל המשרד ועדת היגוי לחוק רישו  קבלני " מינה מנכ1996עוד בשנת 

,  מטרותיו לאחר שבחנה כמה היבטי  של החוק , 1997באוגוסט ).  הוועדה או ועדת ההיגוי להל  (
 . ל המשרד" הגישה ועדת ההיגוי את המלצותיה למנכ יותיו פעילויותיו וסמכו, תפקידי הרש 

שלדעתה עשויי  להביא לשיפור באיכות הבנייה , הוועדה המליצה על שינויי  בחוק ובתקנותיו
שיבטיח שהקבל  הוא בעל כישורי  לביצוע , יצירת מסלול הכשרה: כגו , ולהתייעלות הבנייה

שיהיה , מינוי קבל  ראשי בכל פרויקט; בל רישיו לפי הענ! והסיווג שעבור  קי, עבודות בנייה
; ) חוק התכנו  והבנייה להל   (1965 ה"התשכ, האחראי לביצוע העבודות לפי חוק התכנו  והבניה

ביצוע בקרת איכות כתנאי לרישו  ; הסמכת קבל  מיוחד לביצוע פרויקטי  הנדסיי  מורכבי 
יח שהעבודות יבוצעו רק על ידי קבלני  אכיפת החוק כדי להבט; ולקבלת מעמד של קבל  מוכר

לפי חוק התכנו  והבנייה , בתיאו  ע  הגורמי  המוסדיי  האחראי  לפיקוח באתרי הבנייה, רשומי 
 ).  פקודת הבטיחות בעבודה להל   (1970 ל"התש, ]נוסח חדש[ופקודת הבטיחות בעבודה 

ולכ  יש צור# להיער# , ק ובתקנותכי חלק ניכר מההמלצות מחייב שינויי  בחו, בדוח הוועדה נכתב
כי על החוק החדש ליצור כלי  יעילי  לאכיפה ולחיזוק הקשר , עוד נכתב בדוח. לניסוח הצעת חוק

פקודת הבטיחות בעבודה , כגו  חוק התכנו  והבנייה, קבלני  ובי  חוקי  אחרי  בי  חוק רישו 
משמעית את טיב  בצורה חדהחוק החדש אמור להגדיר . 1973 ג"התשל, )דירות(וחוק המכר 

הוועדה ציינה . הקשרי  בי  הגורמי  המופקדי  על האכיפה ואת האחריות של כל אחד מה 
לא רק לנהל את פנקס הקבלני  אלא ג  לשמש כגור  פעיל בקידו  הענ! "שתפקיד הרש  הוא 

 ".ובשכלולו
 ÛÈÏÁÈ˘ ˜ÂÁ ˙Úˆ‰Ï ‰ËÂÈË „¯˘Ó‰ ÔÈÎ‰ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰È˙ÂˆÏÓ‰ ˙Â·˜Ú· ˜ÂÁ‰ ˙‡

ÌÈÈ˜‰ . ¯‡Â È·2001‰˙Â‡ ‰¯˘È‡Â ˜ÂÁ‰ ˙Úˆ‰ ˙ËÂÈË· ÌÈ Ï·˜‰ ˙ˆÚÂÓ ‰ „  . ‡Ï Ê‡Ó
˜ÂÁ‰ ˙˜È˜Á ÌÂ„È˜Ï „¯˘Ó‰ ÏÚÙ , ˙„ÚÂ ‰˘È‚‰ Ê‡Ó ÌÈ ˘ Ú·˘Ó ¯˙ÂÈ ÂÙÏÁ˘ Û‡ ÏÚ

˜ÂÁ‰ ÈÂ È˘· Í¯Âˆ‰ ˙Â¯ÓÏÂ ‰È˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ÈÂ‚È‰‰ ,„¯˘Ó‰ Ú·˜˘ ÈÙÎ. 
השר על הקמת ועדה ציבורית לבחינת החוק ואופ  החליט , לאחר סיו  הביקורת, 2005בסו! ינואר 

חברי הוועדה התבקשו לבחו  א  החוק מתאי  למבנה הנוכחי של ענ! קבלני הבניי  באר& . יישומו
את אופ  תפקוד מרש  הקבלני  "וא  מושגות מטרת החוק וטובת הציבור באופ  מיטבי וכ  לבדוק 

 אותו כנדרש במסגרת הכלי  העומדי  במציאות הנוכחית ויכולתו לייש  את החוק ולאכו!
להמלי& על המבנה המשפטי הראוי והמתאי  "כמו כ  התבקשו חברי הוועדה הציבורית ". לרשותו

ולהגיש את הדוח ואת " או מסגרת חקיקתית חדשה/להציע תיקוני  לחוק ו"ובכלל זה " לכל אלה
   . ההמלצות בתו# ארבעה חודשי 

__________________ 
 . פתח תקווה והרצליה, נתניה, רמת ג , יפו'תל אביב, עיריות ירושלי  2
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 יישו  המלצות ועדת זילר

שהביאה למות  של , 24.5.01 בעקבות התמוטטות הרצפה באולמי ורסאי בירושלי  ב, 29.5.01 ב
ועדת החקירה הממלכתית לעניי  "החליטה הממשלה להקי  את , 356 אנשי  ולפציעת  של 23

 על פי חוק ועדות 29.6.01 ועדת החקירה מונתה ב". בטיחות מבני  ומקומות המשמשי  ציבור
ועדת זילר הגישה ).  ועדת זילר להל  (זילר ' בראשה עמד השופט וו, 1968 ט"התשכ, חקירה

 .22.12.03 ודוח סופי ב, 14.8.02 לממשלה דוח ביניי  ב
קביעת תקני , בי  המלצותיה. בשינויי חקיקה, ובכלל זה, ועדת זילר עסקה בהסדרת תחו  הבנייה

מליצה להקי  לאלתר ועדת ועדת זילר ה. שינויי  מבניי  בעבודת הממשלה ועוד, בנייה ברורי 
שחבריה יהיו אנשי מקצוע בתחומי התכנו  , ל משרד מקצועי"בראשות מנכ, היגוי מצומצמת

ועדת ההיגוי תפעל במסגרת משרד ממשלתי שיהיה אחראי ליישו  המלצות הוועדה כדי . והבנייה
 .שיהיה אפשר להפעיל את המער# החדש שהוועדה המליצה עליו

: בי  היתר נכתב בדוח. סקנותיה ובהמלצותיה ג  בחובת רישו  הקבלני ועדת זילר עסקה במ .1
. החוק המחייב רישו  קבלני  כתנאי לפעולת  כקבלני  איננו נאכ! ברבי  מאד מ  המקרי "

החל מהתקשרות ע  קבל  רשו  שבפועל אינו מבצע את , הדרכי  לעקו! את הוראות החוק ה  רבות
עבור , שאינ  רשומי ) שה  מבצעי העבודה האמיתיי (ה אלא מתקשר ע  קבלני משנ, העבודה

, דר# יצירת מער# פיקטיבי של מהנדסי  שכירי  אצל קבלני  שבזכות  נרש  הקבל  כקבל  רשו 
ביטול חובת הרישו  לא . מהוראות החוק וכלה בהעסקת קבלני  בלתי רשומי  המתעלמי  טוטלית

עדיי  יוטב המצב לעומת זה , וטל חובת הרישו אפילו תב, לעומת זאת. תזעזע אפוא מוסדות אר&
 ".א  יתקבלו המלצותינו במלוא , השורר היו 

הביצוע וגמר ,  התכנו  ועדת זילר המליצה לקיי  פיקוח מקצועי בכל שלבי עבודות הבנייה 
בקרה צמודה של מנהלי פרויקטי  , הוועדה ציינה כי פעולות כגו  התאמת הביצוע לתכנו . העבודה
אלה .   ובדיקות מעבדה של חומרי הבנייה יאפשרו לאתר קבלני  שאינ  מקצועיי  מספיקומפקחי

שהוא תנאי לאישור , מאחר שהיזמי  לא יקבלו אישור לטיב העבודות שנעשו, ייפלטו מהשוק
הרי שלא רק שאיכות ובטיחות מוצר הבנייה לא , ג  א  תבוטל חובת רישו  קבלני . "האכלוס
בנסיבות כאלו איננו רואי  שיש או שהיה . וטב לעומת המצב הנוהג היו אלא שמצב  י, ייפגעו

 ".יתרו  בטיחותי או איכותי כלשהו לחובת רישו  הקבלני  הנוהגת היו 
הציג ראש מינהל , 2004ל משרד השיכו  בתחילת פברואר "בישיבה שהתקיימה בלשכת מנכ .2

והוחלט לדו  , ותיה של ועדת זילרתכנו  והנדסה במשרד לחברי הנהלת המשרד את תמצית המלצ
 .בנושא באחת מישיבות ההנהלה הקרובות

¯ÏÈÊ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰· „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰ ‰ „ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „Ú , ˙ÂˆÏÓ‰· ‰Ê ÏÏÎ·
ÌÈ Ï·˜‰ Ì˘¯Ï ˙ÂÚ‚Â ˘. 

 הוא קיי  כמה 2004כי מאז פברואר ,  ציי  המשרד2004בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
 .בכלל זה בנוגע לרש  הקבלני , מלצות ועדת זילרדיוני  בנוגע לה

כי יש בו סיכו  של נושאי  אחדי  שהועלו ביו  , עיו  במסמ# שציר! המשרד לחיזוק דבריו מעלה
א# אי  בו החלטות בעניי  רש  הקבלני  או בעניי  המלצות ועדת , 2004עיו  שקיי  המשרד ביולי 

 .זילר
בלני  לעבודות הנדסה בנאיות לייע& לשר בעניי  ביצוע תפקידה של מועצת הק, על פי החוק .3

 .חוק רישו  קבלני 
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 ˙‡ ‰ Á· ‡ÏÂ ‰È˙ÂˆÏÓ‰·Â ‰„ÚÂÂ‰ È‡ˆÓÓ· ÌÈ Ï·˜‰ ˙ˆÚÂÓ ‰ „ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „Ú
ÌÈ Ï·˜ ÌÂ˘È¯ ˜ÂÁ Ï˘ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙¯·‚‰Ï ÌÈÚˆÓ‡‰.   

 סדרי אכיפה
 מיצוי הליכי תביעה ומינוי תובעי 

 קבל  בניגוד להוראות חוק רישו  קבלני  ה  בגדר הפרת היתר מאחר שעבודות בנייה שעשה .1
לפי חוק התכנו  )  ועדות תכנו  להל  (הבנייה הנית  בידי הוועדות המקומיות לתכנו  ולבנייה 

לשלב את אכיפת הוראות חוק רישו  ) ש" היועמ להל  (החליט היוע& המשפטי לממשלה , והבנייה
ש הנחיות לתובעי  " הפי& היועמ1997בפברואר . ו  והבנייהקבלני  ע  אכיפת הוראות חוק התכנ

, ולפיה  התובעי  שהוסמכו להגיש כתבי אישו  בנוגע להליכי תכנו  ובנייה, מטע  ועדות התכנו 
יוסמכו ג  לנהל הליכי  נגד , 1982 ב"התשמ, ]נוסח משולב[ לחוק סדר הדי  הפלילי 12מכוח סעי! 

 .קבלני  על פי חוק רישו  קבלני 
ש בעניי  אכיפת " ביקשה יחידת הרש  פעמי  אחדות את התערבותו של היועמ2001 1997בשני  

ש את יושבי ראש ועדות התכנו  ואת " הנחה שוב היועמ2001בדצמבר . חוק רישו  קבלני 
אול  על א! התערבותו , התובעי  ברשויות המקומיות להגביר את האכיפה של חוק רישו  קבלני 

חל שינוי מהותי בפעולותיה  של רוב ועדות התכנו  והרשויות המקומיות לאכיפת ש לא "של היועמ
עקב הענות מועטה ביותר למכתב היוע& "כי , ש" שוב כתב הרש  אל היועמ2002במאי . החוק

ר ותובעי הוועדות המקומיות ברשויות "אבקש# להוציא מכתב תזכורת ליו... המשפטי לממשלה
אינו , המצב אשר תיארת, למרבה הצער" כי 2002ש השיב ביולי "ועמהי...". המקומיות והאזוריות

ג  . ... זה זמ  שאנו מדווחי  מכ  כי אכיפתו של חוק רישו  קבלני  דלה ואינה מספקת. חדש
כי , ש"עוד נאמר במכתב היועמ...". מכתבו של היוע& המשפטי לממשלה לא הביא עמו שינוי

, יות המקומיות בדבר אכיפת חוק רישו  קבלני למרות הספק בתועלת שיש בתזכורות לרשו
תעשה לפרס  בשנית את מכתבו של היוע& המשפטי ... היועצת המשפטית למשרד הפני  "

 ".ל משרד הפני  המופ& לכל הרשויות המקומיות"לממשלה בחוזר מנכ
ש לרש  הקבלני  כי משרד המשפטי  מוכ  " הודיעה לשכתו של היועמ2001עוד בספטמבר  .2

שיגישו במישרי  כתבי אישו  , ול את האפשרות להסמי# ג  תובעי  מטע  רש  הקבלני לשק
שאכיפתו של חוק זה אינה "שכ  משרד המשפטי  יודע , בעקבות עבירות על חוק רישו  קבלני 

 ".מצויה בראש סדרי העדיפויות של הרשויות המקומיות
ד ורש  הקבלני  בהצעה של היועצת המשפטית של המשר, ל המשרד" דנו מנכ2002בפברואר 

משתתפי הדיו  הצביעו על היעדר תקציבי  ותקני  . ש להסמי# תובעי  מטע  המשרד"היועמ
ש כי המשרד ימשי# " השיב הרש  ליועמ2002בפברואר . שדרושי  להקמה של מער# תובעי 

ת על הקמת רשו(לפעול בנושא כבעבר עד שתקו  רשות עצמאית לאכיפת חוקי התכנו  והבנייה 
 ).אכיפה ראו להל 

לטיפול , ש והציע לרש  הקבלני  לשקול להסמי# תובעי  מטע  המשרד" שב היועמ2002ביולי 
 .אול  המשרד והרש  לא הגיבו על ההצעה, בעוברי  על חוק רישו  קבלני 
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ÂÚ„È ÌÈ Ï·˜‰ Ì˘¯Â „¯˘Ó‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ ÈÈ Ú‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰Ó , ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÚÂÂ· ÌÈÚ·Â˙‰˘

ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯·Â È·˙Î Â˘È‚‰ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ÌÈ Ï·˜ ÌÂ˘È¯ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ÂÏÚÙ ‡Ï ˙
˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÏÚ Â¯·Ú˘ ÌÈ Ï·˜ „‚  ÌÂ˘È‡ . ‰ËÓ ˙„Â·Ú „¯˘Ó· ‰˙˘Ú  ‡Ï ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ

Â˙Ï‰ ‰· ÌÈÈ˜˙‰˘ ÔÂÈ„‰ ˙‡¯˜Ï ,ÌÈÚ·Â˙ Í¯ÚÓ ˙Ó˜‰Ï ˙Â Â˘ ˙ÂÙÂÏÁ Â‚ˆÂ‰ ‡Ï , ‡Ï Ì‚Â
Ó‰ ÌÚËÓ ÌÈÚ·Â˙ Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰ ˙ÂÏÚ Ï˘ ·È˘Á˙ ÔÎÂ‰„¯˘ ,˙Â Â˘‰ ˙ÂÙÂÏÁ‰ ÈÙÏ .ÔÈÂˆÈ ,

 ÌÈÚ·Â˙ ˙ÏÚÙ‰ Ï˘ ‰ËÈ˘‰ ‰Ó˘ÂÈ ÌÈ Â˘ ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó· ÈÎ"ÌÈÈ ÂˆÈÁ" , È„·ÂÚ Ì È‡˘
„¯˘Ó‰ ,„¯˘Ó Â˙Â‡ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈ‰ ˙„ÈÁÈ È˘ ‡ Ï˘ ÌÁÂ˜ÈÙ·Â Ì˙ÈÈÁ ‰· . ˙ÂÏÚ

˙ÈÒÁÈ ‰ Ë˜ ‰Ï‡ ÌÈÚ·Â˙ Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰ , ÌÈ·‚ ‰ ˙ÂÒ ˜‰ ˙ÓÂÚÏ ˙ÈÏÂ˘ ‡È‰ ÏÏÎ Í¯„·Â
Â·˜Ú·Ì˙ÏÂÚÙ ˙ ,‰ÏÂ„‚ ‡È‰ ˜ÂÁ‰ ÔÂËÏ˘ÏÂ ¯Â·ÈˆÏ ‰‡È·Ó Ì˙˜ÒÚ‰˘ ˙ÏÚÂ˙‰Â. 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ Ï·˜ ÌÂ˘È¯ ˜ÂÁ ˙ÙÈÎ‡ Ï˘ ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰˙Â·È˘Á ¯Â‡Ï- 
 ÌÈÓÂ˘¯ ÌÈ Ï·˜ ˜¯ Â˘ÚÈ ‰ÈÈ ·‰ ˙Â„Â·Ú ˙‡ ÈÎ ÁÈË·‰Ï ‰„ÚÂ ˘- È ÙÏ ‰˙ÂÏÚ‰Ï ˘È 

‰ ÂÓÓ‰ ¯˘‰. 
כי הסמכת תובעי  מטע  רש  ,  נאמר2004במבר בתשובת המשרד למשרד מבקר המדינה מנו

מאחר שעל פי הניסיו  . הקבלני  תשפר במידה ניכרת את אכיפת החוק ותביא למימוש מטרותיו
; ספק א  המש# הטלת נטל האכיפה על הרשויות מביאה לתוצאות הרצויות", שנצבר עד כה

על , לא אחת, קובלי ) עי מנהלי אגפי  והתוב, מפקחי (העוסקי  במלאכה ברשויות המקומיות 
בתשובתה ". העדר תקצוב לאכיפת חוק רישו  קבלני  וקשיי  משפטיי  לצור# הצלחה במשימה זו

 בדבר תמיכתה בהעסקת 2001ש על הצעתה מספטמבר "למשרד מבקר המדינה חזרה לשכת היועמ
 .עורכי די  חיצוניי  ביחידת רש  הקבלני  לצור# הגשת כתבי אישו  נגד מפרי החוק

ציי  מבקר " רישו  קבלני  ופיקוח עליה "בפרק הד  ב) 162' עמ( של מבקר המדינה 46בדוח שנתי 
הבוני  , כי בהעדר אכיפה מתואמת של החוק מתאפשרת פעילות  של קבלני  לא רשומי , המדינה

ויפה שעה אחת ", ומ  הראוי למצוא דר# הולמת להגברת אכיפתו של החוק, בעיקר מבני  פרטיי 
 ".אי  לאפשר רמיסת החוק בכלל ובתחו  חשוב כמו ענ! הבנייה בפרט.  קוד

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‡Â‰ Á¯Î‰‰ ÔÓ ,˙ÈÁÎÂ ‰ ˙Â‡ÈˆÓ‰ ÈÎ , ‰ÈÂ‡¯ ‰ÙÈÎ‡ ÔÈ‡ ‰·
ÌÈ Ï·˜ ÌÂ˘È¯ ˜ÂÁ Ï˘ ,Ì„˜‰· ‰ Â˘˙.  

  להגברת האכיפהפעולות
יה לביצוע עבודות הנדסה כי בי  התנאי  בהיתר בני,  לחוק התכנו  והבנייה קובע145סעי!  .1

ייעשו , על כל שלביה , בנאיות שנתנה הוועדה המקומית לתכנו  ולבנייה תימצא החובה שהעבודות
 להגברה דנה הממשלה בצעדי  שיש לנקוט 2002 באוגוסט. בידי קבל  הרשו  בפנקס הקבלני 

 : 3 כדלהל , היתרבי , והחליטה, היפעולות האכיפה בתחו  דיני התכנו  והבנישל וייעול 
להקי  בפרקליטות ,  וע  פרקליטות המדינהש"מבתיאו  ע  היוע,  המשפטי שרלהטיל על  )א(

 הנחיות לפיותפעל , נושאי מקרקעי דיני  בה ויתעסוק באכיפת דיני התכנו  והבני שהמדינה יחידה
ביעה וכ  תפקח על יישומה על ידי גורמי הת, תביעה וענישה, חקירה לגיבוש מדיניות ש"מהיוע

  .והמרכזיי והאכיפה המקומיי  
__________________ 

 .4.8.02' מ2425' החלטה מס 3
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 ליחידה מקצועיתשתהיה כפופה פני  להקי  יחידה משטרתית ה לביטחו  השרלהטיל על  )ב(
 צווי  אכיפתה והמקרקעי  ובי באכיפת דיני התכנו  והבני ותעסוק באופ  בלעדיבפרקליטות המדינה
 .מינהליי  ושיפוטיי 

, בראשות ראש היחידה שתוק  בפרקליטות המדינה, משרדי  תיאו  מקצועי בי צוותלהקי   )ג(
 .הגופי  העוסקי  בתחו  זהשל  האכיפה המקצועיות פעולותאו  ילת

 התכנו לגיבוש הצעות לתיקו  חוק , ש"מבראשות המשנה ליוע, משרדי  בי צוותלהקי   )ד(
 . וייעולהשיפור האכיפהלצור# והבנייה 

בתו  שלושה חודשי  מיו  קבלת ,  לממשלהכי שר המשפטי  ידווח, הממשלה החליטה עוד
 . בביצועהההתקדמותעל , ההחלטה

ארבע החלטות נוספות שעניינ  הגברת הפיקוח והאכיפה בתחו  קיבלה הממשלה  2003בשנת  .2
על , היתרבי  , תופקדש להקי  יחידת סמ# 4 החליטה הממשלה2003במרס . הי התכנו  והבנידיני

 במשרד הבנייהה שתוק  ייטלו חלק היחידה הארצית לפיקוח על ביחיד. הטיפול בעבירות בנייה
היחידה תהיה  .ישראלהיחידה לפיקוח בשטחי  פתוחי  ואג! הפיקוח במינהל מקרקעי , הפני 

 .ש"מליועיקבע ראש הממשלה ומקצועית שכפופה מיניסטריאלית לשר 
ÌÈ¯Â¯È·Ó Ú˘‰˘Ú ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó·Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯ÈÎÊÓ· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰ÏÂ , ÈÎ

 ÌÂÈÒ „Ú˙¯Â˜È·‰ ‰ËÈÏÁ‰ Ì˙Ó˜‰ ÏÚ˘ ÌÈ˙ÂÂˆ‰Â ˙Â„ÈÁÈ‰Ó „Á‡ ‡Ï Û‡ Ì˜Â‰ ‡Ï 
‰Ï˘ÓÓ‰. 

 ולפיה תוק  מינהלה 5קיבלה הממשלה החלטה נוספת, לאחר סיו  הביקורת, 2004בדצמבר  .3
משרדית שתתמקד בהנחיית  ובתיאו  פעולותיה  של היחידות הממשלתיות העוסקות באכיפת  בי 

, פלישות למקרקעי ציבור ושימוש במקרקעי ציבור ללא היתר כדי , וגע לעבירות בנייההחוק בכל הנ
כי המינהלה תוכפ! למשרד , בהחלטת הממשלה נאמר עוד. ותבצע פעולות אכיפה ממוקדות

חברי . ובראשה יעמוד מנהל שתפקידו יהיה להנחות את חבריה ולתא  ביניה , לביטחו  הפני 
מנהל היחידה הארצית , משטרתית ייעודית לאכיפת דיני מקרקעי המינהלה יהיו מנהל יחידה 

מנהל היחידה שתוק  , מנהל אג! הפיקוח של מינהל מקרקעי ישראל, לפיקוח על הבנייה
ש בתחו  התכנו  והבנייה ונושאי "בפרקליטות המדינה ותנחה את התובעי  שיוסמכו על ידי היועמ

. צית לפיקוח בשטחי  פתוחי  ורש  הקבלני מנהל היחידה האר, מקרקעי  ותפקח על עבודת 
 .חוק רישו  קבלני  ועוד, לחוק התכנו  והבנייה' המינהלה תפעל לאכיפת הוראות פרק י

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰ËÏÁ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ·Ï ˙ÓÂ˘˙ ˘È„˜˙ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯ÈÎÊÓ˘ ÈÂ‡¯
‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ Ï˘ ÔÚÂˆÈ· ¯Á‡ ÌÈÈ˜Ï ‰¯ÂÓ‡ ‡È‰˘ ·˜ÚÓ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÂÊ6.  

__________________ 
  .25.3.03' מ85' החלטה מס 4
 .12.12.04' מ2886' החלטה מס 5
) È˙ ˘ ÁÂ„·53 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·)2003 ממצאי  בנושא מעקב אחר ביצוע החלטות ממשלה ראו  6

, "עבודת מטה במשרדי  ובמזכירות הממשלה לפי החלטות ממשלה ומעקב אחר ביצוע "בפרק הד  ב
 .30'13' עמ
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 לות הרש  לאכיפת החוק פעי

כי לא ייעשו עבודות הנדסה בנאיות שהיקפ  הכספי או מהות  , לחוק קובע) א(14סעי!  .1
את העבודות יעשה קבל  רשו  שקיבל רישיו  לענפי  ; המקצועית חורגי  מהתחו  שנקבע בתקנות

, עדה המקומיתר הוו"כי א  ליו, לחוק קובע) ג(14סעי! . או לענפי משנה שהוא רשאי לעסוק בה 
או לרש  הקבלני  היה יסוד סביר להניח שעבודת בנייה נעשתה בניגוד , למהנדס הרשות המקומית

ה  רשאי  לצוות בכתב על כל אד  שאחראי לעבודה ועל כל עובד בשירותו להפסיק , לתנאי ההיתר
 כ  הוגש לבית זולת א  לפני,  ימי  מיו  נתינתו15צו ההפסקה המינהלי בטל בתו  . מיד את הבנייה

 .המשפט כתב אישו  נגד האד  שהצו הופנה אליו
קבלני  שעושי  עבודות הנדסה בנאיות ואינ  : הקבלני  העוברי  על החוק נחלקי  לשני סוגי 

וקבלני  שרשומי  בפנקס הקבלני  ומבצעי  עבודות הנדסה בנאיות , רשומי  בפנקס הקבלני 
 . שנקבע לה  על פי התקנותהחורגות במהות  ובהיקפ  הכספי מהסיווג 

ציי  " רישו  קבלני  ופיקוח עליה "בפרק הד  ב) 160' עמ( של מבקר המדינה 46בדוח שנתי  .2
בגלל ", כי הרש  נמנע מלתת צווי  מינהליי  להפסקת בנייה המבוצעת בניגוד לחוק, מבקר המדינה

מבקר ". כ# בחוק הימי  שהוקצבו ל15חוסר היכולת של המשטרה להגיש כתב אישו  בתו# 
 יו  שנקבעה 15לשקול ליזו  תיקו  לחוק שיארי# את התקופה של "המדינה המלי& בדוח האמור 

 ".ויאפשר מרווח זמ  סביר להכנת כתב אישו  כל עוד הצו המינהלי עומד בתוקפו, בחוק
שאושרו במליאת הכנסת , בסיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת

כי רש  הקבלני  יפעיל ביתר , נקבע בי  היתר, בעקבות דוח מבקר המדינה האמור, 1997פריל בא
 .כגו  צווי  מינהליי  להפסקת בנייה אסורה, תקיפות אמצעי אכיפה קיימי 

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ‰˜ÒÙ‰ ÈÂÂˆ ˙˙Ï ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ Â˙ÂÎÓÒ ˙‡ ÏÈÚÙ‰ ‡Ï ÌÈ Ï·˜‰ Ì˘¯ ÈÎ
Â„Â·Ú ÚÂˆÈ·Ï ÌÈ‡¯Á‡‰ „‚  ÌÈÈÏ‰ ÈÓ˜ÂÁÏ „Â‚È · ˙ÂÈ‡ · ‰Ò„ ‰ ˙. 

לצור# אכיפת החוק מפעיל רש  הקבלני  חברת חקירות לאיסו! ראיות על קבלני  הפועלי   .3
שמטרת  לאתר קבלני  , הפעילות בתחו  זה מושתתת בעיקר על סריקות באתרי בנייה. בניגוד לחוק

עבודות שבניהול  חורגות או שה, העוסקי  בעבודות הנדסה בנאיות ואינ  רשומי  בפנקס הקבלני 
 . 7לחוק) 6)(א(4וקבלני  שמעסיקי  עובדי  בניגוד לקבוע בסעי! , מ  ההיק! הכספי המאושר לה 

 לרש  2002 הגישה חברת החקירות שזכתה במכרז שפרס  המשרד בדצמבר 2004בפברואר  .4
תה תקופה באו, על פי דוח זה. 2003דצמבר  הקבלני  דוח לסיכו  פעילותה בחודשי  פברואר

 תיקי  ובה  מסמכי  וראיות לצור# הגשת כתבי אישו  115 סריקות והכינה 180 עשתה החברה כ
כי נגד חלק מאות  קבלני  הוגשו כתבי אישו  וכמה קבלני  א! , עוד צוי  בדוח. נגד קבלני 

 .אול  כתבי האישו  ופסקי הדי  שניתנו לא פורטו בו, הורשעו
ברת החקירות נגד קבלני  המפרי  לכאורה את הוראות חוק את חומר הראיות שמכינה ח .5

רישו  קבלני  מעבירה יחידת הרש  לטיפול  של התובעי  בוועדות התכנו  או של מהנדסי 
 .הרשויות המקומיות
__________________ 

בפנקס הקבלני  ייעשה על ) שותפות או יחיד, תאגיד(לחוק קובע כי רישומ  של קבלני  ) 6)(א(4סעי,  7
 . סמ- העסקת שני מהנדסי  ע  כישורי  מתאימי 
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)‡( ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , Ï˘ ÔÏÂÙÈË ¯Á‡ È˙ËÈ˘ ·˜ÚÓ ˙ÓÈÈ˜Ó ‰ È‡ Ì˘¯‰ ˙„ÈÁÈ ÈÎ
ÈÏ‡ ‰¯È·Ú‰ ‡È‰˘ ÌÈ˜È˙· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ô‰ : ‰ÈÓÂ˘È¯Ó ˜ÈÒ‰Ï ‰˘˜ ˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ

˜ÂÁÏ „Â‚È · ÂÏÚÙ˘ ÌÈ Ï·˜ „‚  ÌÂ˘È‡ È·˙Î Â˘È‚‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ì‡ , ÍÓÒ ÏÚ
Ì˘¯‰ ˙„ÈÁÈ Ô‰Ï ‰¯ÒÓ˘ ˙ÂÈ‡¯‰ ¯ÓÂÁ ,ÔÎ Ì‡Â ,ÌÈÎÈÏ‰‰ ÂÓÈÈ˙Ò‰ „ˆÈÎ. 

‰˙ÏÚ‰ Ì˘¯‰ ˙„ÈÁÈ· ÌÈÎÓÒÓ ˙˜È„· , ÌÈ ˘· ÈÎ1998-2002 ˙Â„ÚÂÂÏ ‰¯È·Ú‰ ‡È‰ 
ÂÈÂ˘¯ÏÂ ÔÂ Î˙‰Î ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙-500Î È·‚Ï ˜¯ Í‡ ‰¯È˜Á È˜È˙Â ˙Â ÂÏ˙ -50 ÂÏ·˜˙‰ Ì‰Ó 

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ÓÂ ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÚÂÂÓ ˙Â·Â˘˙ .ÌÈÎÓÒÓ‰ ÈÙ ÏÚ ,Î „‚ -40 Â˘‚Â‰ ÌÈ Ï·˜ 
ÌÂ˘È‡ È·˙Î , ÔÈÈ Ú·Â25ÔÈ„ È˜ÒÙ Â ˙È  Ì‰Ó  . ‰¯Â‡ÎÏ Â¯Ù‰˘ ÌÈ Ï·˜ „‚  ˙Â ÂÏ˙‰ ¯˙È

Â¯‚Ò  ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡. 
)·( ÈÎ‰˘ ÁÂ„· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· Ì˘¯‰ ˙„ÈÁÈ ‰ ) ËÒÂ‚Â‡2004( , Ì‰ÈË¯Ù Â ÈÂˆ

 Ï˘53Ï ‰„ÈÁÈ‰ ‰¯È·Ú‰˘ ‰¯È˜Á È˜È˙ -17 ÏÈ¯Ù‡Ó ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ 2003 ÏÈ¯Ù‡ „Ú 
2004 .‰ÏÂÚ ÁÂ„‰ ÔÓ ,„·Ï· ÌÈ Ï·˜ ‰Ú·˘ „‚  ÌÂ˘È‡ È·˙Î Â˘È‚‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰˘ ,

ÔÈ„ È˜ÒÙ Â ˙È  Ì‰Ó ‰˘ÂÏ˘ ÔÈÈ Ú·Â .˜‰ ¯˙ÈÏ ¯˘‡ ÌÈ Ï·- ˙ÂÏÂÚÙ ÔÈÈˆÓ ÁÂ„‰ ÔÈ‡ 
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÚÂ ÂË˜ ˘. 

 ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯·Â ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÚÂÂ· ÌÈÚ·Â˙Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ˜È˙‰ ˙‡ ‰¯È·Ú‰ Ì˘¯‰ ˙„ÈÁÈ
 ˙‡ ‰¯˙È‡ Ì˘¯‰ ˙„ÈÁÈ ‰ÏÈÚÙÓ˘ ˙Â¯È˜Á‰ ˙¯·Á˘ ¯Á‡Ï ÚˆÂÓÓ· ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÈÓÁÎ

˜ÂÁ‰ ÏÚ ‰¯È·Ú· ÌÈ„Â˘Á‰ ÌÈ Ï·˜‰ .16È˜È˙‰ ÔÓ  Ï˘ ÌÏÂÙÈËÏ Â¯·ÚÂ‰ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ Ì
¯Â˙È‡‰ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰ ÂÓ˘ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÚ·Â˙‰ .ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î , ÏÈÚÙ‰ ‡Ï ÌÈ Ï·˜‰ Ì˘¯
ÌÈÈÏ‰ ÈÓ ‰˜ÒÙ‰ ÈÂÂˆ ˙˙Ï ˜ÂÁ‰ ÈÙÏ Â˙ÂÎÓÒ ˙‡. 

)‚( ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯Ó Â‡ ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÚÂÂÓ ÌÈÁÂÂÈ„ ÂÏ·˜˙‰˘Î Ì‚ ÈÎ ,
Ï˘ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· Â ÊÂ‰ ‡Ï Ì·Â¯Ì˙Ï·˜ „ÚÂÓÏ ÍÂÓÒ Ì˘¯‰ ˙„ÈÁÈ  , ·¯ ÔÓÊ ‡Ï‡

ÔÎÓ ¯Á‡Ï. 
כי יחידת הרש  פועלת להקלדת ,  ציי  המשרד2004בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 

 .המידע במערכת הממוחשבת
בעקבות פרסו  ממצאי הביקורת על מימו  עבודות בנייה ופיתוח ביהודה , 2004במאי  .6

מטרתו להסדיר את ביצוע עבודות הבנייה ופיתוח התשתיות הכי  המשרד נוהל ש, 8ושומרו 
שנעשות באמצעות הרשויות המקומיות ובמימו  מלא או חלקי של המשרד ביישובי  שבטיפול 

כתנאי לשחרור הכספי  תמורת הזמנות , על פי הנוהל האמור. המינהל לבנייה כפרית שבמשרד
 שמדובר בו תצהירי  של ראש הרשות עבודה על הרשות המקומית להמציא למחוז משרד השיכו 

שלפיה  כל העבודות בפרויקט נעשות על פי תכנית מתאר או תכנית מפורטת , ושל מהנדס הרשות
 .ולפי היתרי בנייה תקפי 

ל המשרד להוסי! לנוהל סעי! ולפיו יצהירו ראש "סמו# למועד פרסו  הנוהל ביקש הרש  ממנכ
לפי מהות ,  הבנייה יעשה קבל  הרשו  כחוקהרשות המקומית ומהנדס הרשות שאת עבודות

 .העבודה והיקפה הכספי
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,Ï‰Â · ÏÂÏÎ Â È‡ ‰ÊÎ ÛÈÚÒ˘ . ˙Ï‰ ‰˘ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ  ‡Ï

Ì˘¯‰ ˙Úˆ‰· ‰ „ „¯˘Ó‰. 
__________________ 

 .374'359' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„54‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·) 2004 ראו  8



 ב55דוח שנתי  474
קוד  שהרש  מחליט לאשר או לדחות את הבקשות לרישו  בפנקס הקבלני  הוא בודק  .7

אול  הרש  אינו בודק בדר# . כמפורט בתקנות לחוק,  ואישורי תצהירי , מסמכי  כגו  תעודות
, א! שלגבי חלק מהרישומי , כלל את איכות עבודות ההנדסה הבנאיות שעשו המועמדי  לרישו 

, שמשמעותה אפשרות לבנות בהיק! כספי גדול יותר, כגו  העלאת דרגת הסיווג של קבלני  רשומי 
די שהקבל  ישל  אגרה מדי , ר# חידוש רשיונו של קבל  רשו לצו, נוס! על כ#. יכול הוא לעשות כ 

והרש  אינו מתנה את חידוש הרשיו  בהצגת , שנה בשנה כדי שיוסי! להיות רשו  בפנקס הקבלני 
   .אישור מטעמו של מוסד מוכר לעניי  זה על בדיקות איכות של עבודות שמבצעי  קבלני  רשומי 

  לרש סדרי מסירת מידע מגורמי  שלטוניי 
 הנהלת בתי המשפט

לרש  הקבלני  סמכות להחליט על פסלות לרישו  וביטול רישו  בפנקס הקבלני  של מי  .1
כדי לערער את מהימנותו , לפי אמות המידה שנקבעו בתקנות לחוק, שהורשע בעבירה שיש בה

ע לעניי  שקב, לחוק התכנו  והבנייה' או מי שהורשע בעבירה אחרת לפי פרק י, להיות קבל  רשו 
וכל עוד לא עברו שלוש שני  מיו  שנשא עונשו על , זה השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת

 .לאחר היוועצות ע  הוועדה המייעצת, זאת. אותה עבירה
לחוק ) א(11קבע המחוקק בסעי! , כדי שהרש  יוכל לנקוט פעולות נגד קבלני  שפעלו בניגוד לחוק

 ,)2)(א(8ת הנדסה בנאיות בעבירה שנקבעה בתקנות לעניי  סעי! כי בית משפט שהרשיע קבל  לעבודו
ימציא לרש  העתק מפסק , כולו או מקצתו, לרבות בית משפט שדחה ערעור על הרשעה כאמור

 .ש"הדי  באמצעות היועמ
בסיכומיה ובהצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת שאושרו במליאת  .2

י על פרקליטות המדינה לציי  בכתבי אישו  על עבירות בנייה כי כ,  נכתב1997הכנסת באפריל 
הנאש  הוא קבל  רשו  כדי שהנהלת בתי המשפט תקיי  את חובתה על פי חוק כ# שהמידע אודות 

 .הרשעות של קבלני  בעבירות בנייה יובא לידיעת הרש 
‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ ,ÌÈ ˘ ˘ÓÁ ¯Â·ÚÎ ˜¯ ÈÎ , È ÂÈ·2002 , ˙Ï‰ ‰ ‰ Â˘‡¯Ï ‰¯ÒÓ È˙·

ÂÚ˘¯Â‰˘ ÌÈ Ï·˜ ÏÚ ÌÈ Â˙  Â·Â ·˘ÁÂÓÓ ı·Â˜ ÌÈ Ï·˜‰ Ì˘¯Ï ËÙ˘Ó‰ . ˙ÂÙÒÂ  ˙ÂÓÈ˘¯
 ÈÏÂÈ· Â¯·ÚÂ‰2003 ËÒÂ‚Â‡·Â 2004 .‡ˆÓ  , ËÒÂ‚Â‡· Ì˘¯‰ Ï·È˜˘ ÌÈÁÂÂÈ„· ÈÎ2004 

 Ï˘ Ì‰È˙ÂÓ˘ Â ÈÂˆ35 ˙ ˘· „ÂÚ ÂÚ˘¯Â‰˘ ÌÈ Ï·˜ 2002. 
ÔÈ„‰ È˜ÒÙ ˙¯·Ú‰· ·ÂÎÈÚ‰ Ï˘· ,ÈÈ Ú· Ì˘¯‰ ˙„ÈÁÈ· ÔÂÈ„‰ ÂÚ˘¯Â‰˘ ÌÈ Ï·˜ Ï˘ Ì 

¯Ò‡ÓÏ Â Â„È Â ,˙Â¯ÂÓÁ ˙Â¯È·Ú Ï˘· Ì˜ÏÁ ,‰Ú˘¯‰‰ ¯Á‡Ï ·¯ ÔÓÊ ÌÈÈ˜˙Ó , Ú‚ÂÙ‰ ¯·„
Ì˘¯‰ Ï˘ ‰Ú˙¯‰‰ ˙ÏÂÎÈ·. 

כי הורה לאג! ,  מסר המשנה למנהל בתי המשפט2004בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
ולקבוע ,   על הרשעת קבלני המחשוב בהנהלת בתי המשפט לשנות את הנוהל בדבר מסירת הנתוני

שהצלבת המידע שבקוב& הקבלני  הרשומי  ע  זה שבקוב& הקבלני  המורשעי  תיעשה פעמיי  
 .במקו  פע  בשנה כפי שנעשה עד כה, בשנה

כי יחידת הרש  אינה מטפלת במידע על הרשעת קבלני  סמו# לקבלתו , הביקורת העלתה .3
 .י  אחדי אלא באיחור של חודש, מהנהלת בתי המשפט
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אחת העילות לערעור מהימנותו של קבל  רשו  היא הרשעתו בעבירה בגינה נגזר דינו  .4
לפי תקנות רישו  , זאת. או יותר, ח" ש6,400או לקנס של ) בפועל או על תנאי(לשלושה חודשי מאסר 

 .1989 ט"התשמ, )ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל(קבלני  לעבודות הנדסה בנאיות 
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ÌÈ Ï·˜ Ï˘ Ì ÈÈ Ú ˙‡ ˜¯ ˙ˆÚÈÈÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ È Ù· ÔÂÈ„Ï ‡È·‰ Ì˘¯‰ ÈÎ

 ˙Â ˜˙· Ú·˜ ˘ ‰ÊÓ ¯˙ÂÈ ¯ÂÓÁ ˘ ÂÚÏ Â Â„È ˘- Ï˘ È‡ ˙ ÏÚ ¯Ò‡Ó Â‡ ÏÚÂÙ· ¯Ò‡Ó 
¯˙ÂÈÂ ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·¯‡.   

 פיקוח על הבטיחות באתרי בנייה 
 .דת הבטיחות בעבודהעילת ערעור מהימנות נוספת היא הרשעה בעבירות לפי פקו .1
להל  (שבמשרד התעשייה המסחר והתעסוקה )  אג! הפיקוח להל  (אג! הפיקוח על העבודה  .2
על פי חוק ארגו  הפיקוח על , על הבטיחות במקומות העבודה, בי  היתר,  מפקח9)ת" משרד התמ 

 .ופקודת הבטיחות בעבודה, 1954 ד"התשי, העבודה
דנו בשיתו! )  המפקח הראשי להל  (ת "במשרד התמרש  הקבלני  והמפקח הראשי ש .3

 סוכ  שהמפקח הראשי ימסור לרש  הקבלני  1996עוד בשנת . הפעולה ביניה  פעמי  רבות
דיווחי  שוטפי  על קבלני  לא רשומי  שמפקחי משרד העבודה והרווחה מצאו שה  פועלי  

 .שהמפקח הראשי לא מסר דוחות אלה לרש , נמצא. באתרי בנייה
דוחות שהכי  בעניי  תאונות עבודה , בי  היתר, שהמפקח הראשי ימסור לרש ,  סוכ 2001רס במ

ובה  תאונות שבעקבותיה  הוא המלי& למשטרה להעמיד לדי  פלילי קבלני  , שאירעו בענ! הבנייה
 .שהמפקח הראשי לא מסר ג  דוחות אלה לרש , נמצא. ומנהלי עבודה

אל המפקח הראשי והדגיש את הצור# בשיתו! הפעולה שעליו  פנה שוב רש  הקבלני  2002ביולי 
, המספר הרב של תאונות עבודה שנגרמות מביצוע לקוי ורשלני בתחו  הבנייה"נוכח , סוכ  בעבר

סכנת החיי  הכרוכה בענ! זה והצור# לאכו! את חוק רישו  הקבלני  בהקשר זה של פגיעה 
 ]". עבודות בנייהשל[במיומנות וביצוע לקוי , במהימנות המקצועית

 Ì˘¯Ï ÁÂ˜ÈÙ‰ Û‚‡Ó Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰Â ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ÔÈÈ Ú· ÌÈ·¯‰ ÌÈÓÂÎÈÒ‰Â ÌÈ ÂÈ„‰ ˙Â¯ÓÏ
ÌÈ Ï·˜‰ ,˘˜Â·Ó‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ Ì˘¯‰ ˙„ÈÁÈÏ È˘‡¯‰ Á˜ÙÓ‰ ¯ÒÓ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒÏ „Ú. 

כי הנוהל להעברת דוחות , ת" ציי  משרד התמ2004בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
 .2005ש  הקבלני  יונהג מינואר חקירה לר

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰„Â·Ú· ˙ÂÁÈË·‰ È˜ÂÁ ÏÚ ˙Â¯È·Ú ¯·„· ÌÈ Â˙  Ï˘ Ì˙¯·Ú‰
‰ÈÈ · È¯˙‡· ‰„Â·Ú ˙Â Â‡˙Ï ˙ÂÓ¯Â‚‰ , ÏÚ Ì˘¯‰ Ï˘ ÂÁÂ˜ÈÙ ˙‡ ÏÚÈÈÏÂ ¯Ù˘Ï ‰ÏÂÎÈ

ÌÈÈ˜ÂÁ‰ ˙Â¯È˘Î‰ È‡ ˙· Ì˙„ÈÓÚ ÏÚÂ ‰„Â·Ú ÈÏ‰ ÓÂ ÌÈ Ï·˜ Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì˙Â ÓÂÈÓ .˘È 
 ˙ ˘· „ÂÚ Ï·˜˙‰˘ ÌÂÎÈÒ‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï1996 Ì˘¯Ï È˘‡¯‰ Á˜ÙÓ‰ ÔÈ· 

Ì˘ÂÈ Ì¯Ë ÌÈ Ï·˜‰. 
__________________ 

 .אג, הפיקוח פעל בעבר במשרד העבודה והרווחה 9
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 האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי

, אילו קבלני  אינ  זכאי  להירש  בפנקס הקבלני , כאמור, לחוק רישו  קבלני  קובע) 1)(א(8סעי! 
למעט , ותאגיד הנמצא בפירוק,  עוד לא שוחררכל, פושט רגל"ובה  , וא  נרשמו בו יבוטל רישומ 

  להל  ( היה הסדר לפיו העביר האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי 2000עד שנת ". פירוק מרצו 
 .ליחידת הרש  וליחידת המחשוב במשרד מידע על פושטי רגל ועל תאגידי  בפירוק) ר"הכנ

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ˙ ˘ Ê‡Ó ÈÎ2001Ï·˜ ˘Â„ÈÁÏ Ì˘¯‰ ÏÚÙ ‡Ï  Ï˘ ˙ÂÊÎÂ¯Ó ˙ÂÓÈ˘¯ ˙
 Î‰Ó Ï‚¯ ˙ËÈ˘Ù· ÌÈ·ÈÈÁ Ï˘Â ˜Â¯ÈÙ· ÌÈ„È‚‡˙" ÂÈ„ÈÏ ÂÚÈ‚‰˘ ÌÈ Â˙  ÛÂÒÈ‡· ˜Ù˙Ò‰Â ¯

È‡¯˜‡· ,ÌÈ Â˙ÈÚ‰Ó ¯˜ÈÚ· .ÌÈ Â˙ ‰ Ï˘ È˙ËÈ˘Â ¯„ÂÒÓ ÔÂÎ„Ú ¯„ÚÈ‰· , Ú Ó ‰ ÔÓ ‡Ï
Â˜¯ÂÙ˘ ˙ÂÈ Ï·˜ ˙Â¯·ÁÂ Ï‚¯‰ ˙‡ ÂË˘Ù ÌÈÈ˙ È·˘ ÌÈ Ï·˜ ÌÈÓÂ˘¯ ÌÈ Ï·˜‰ Ò˜ Ù·˘ ,

Î ÍÎ· ˘ÈÂ ˙‡ ÔÎÒÏÂ ÌÈ Ï·˜‰ Ï˘ ˙ÈÒ  ÈÙ‰ Ì˙ÏÂÎÈ ¯·„· ¯Â·Èˆ‰ ˙‡ ˙ÂÚË‰Ï È„
ÌÓÚ Â¯˘˜˙È˘ ÌÈÈË¯ÙÂ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚ Ï˘ ˙ÂÈÙÒÎ‰ ˙ÂÚ˜˘‰‰. 

כי לרש  התברר לאחרונה , 2004משרד השיכו  כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
מידע המתפרס  באתר והוא יפעל להצלבת ה, ר"שהמידע האמור מתפרס  באתר האינטרנט של הכנ

  .ע  המידע שבמערכת הממוחשבת
 היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה במשרד הפני 

הצהיר כי ידוע , מגיש הבקשה, חוק התכנו  והבנייה מחייב מת  היתר בנייה רק לאחר שהיז , כאמור
 לו שעל פי חוק זה עליו להעסיק קבל  רשו  בעל רישיו  לעסוק בענ! הנדרש ובסוג העבודה

 .המתוכננת
פועלת )  היחידה לפיקוח על הבנייה להל  (היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה שבמשרד הפני  

היחידה מרכזת , בי  היתר. בכל אחד מהמחוזות של משרד הפני  לאכיפת חוק התכנו  והבנייה
 .נתוני  על הפרות של חוק התכנו  והבנייה ועל הגשת כתבי אישו  כנגד מפרי החוק

,  שעניינ  הגשת כתבי אישו  נגד קבלני  שעברו על החוק נאמר1997ש מפברואר " היועמבהנחיות
ידווח התובע על הרשעה זו ועל העונש "שכאשר קבל  מורשע בעבירה על חוק רישו  קבלני  

כמו כ  ידווח התובע על הרשעת הקבל  ... לרש  הקבלני , בצירו! העתק מפסק הדי , שהוטל
 ". שהוטל למנהל היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה שבמשרד הפני בפירוט העבירה והעונש

‰ÏÚ ‰ÈÈ ·‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ‰„ÈÁÈ· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ÌÈ¯Â¯È·Ó , ÌÚËÓ ÌÈÚ·Â˙‰˘
 ‰ÈÈ ·‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ‰„ÈÁÈ‰ Ï‰ ÓÏ Â¯ÒÓ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÚËÓÂ ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÚÂ

˙ÂÚ˘¯‰ ÏÚÂ ÌÂ˘È‡ È·˙Î ˙˘‚‰ ÏÚ ÌÈÙËÂ˘ ÌÈÁÂÂÈ„ ,‰ ÌÏÂ‡ ÌÈÁÂÂÈ„Ó ÌÈ·¯ Â¯ÒÓ ‡Ï Ì
ÌÈ Ï·˜‰ Ì˘¯Ï ‰Ï‡ ,ÓÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ ‰· Ú·˜ Î"˘. 

ÌÈÁÂÂÈ„‰ ÈÙ ÏÚ , ÌÈ ˘·2002-2004)  ËÒÂ‚Â‡ „Ú2004 ( Â˘‚Â‰21,580 „‚  ÌÂ˘È‡ È·˙Î 
 ˜ÂÁ ÏÚ Â¯·Ú˘ ÈÓÔÂ Î˙‰ı¯‡‰ È·Á¯ ÏÎ· ‰ÈÈ ·‰Â  , Â ˙È Â20,262ËÙ˘Ó‰ È˙·· ÔÈ„ È¯Ê‚  ,

ÌÈ Ï·˜‰ Ì˘¯Ï ¯ÒÓ  ‡Ï ‰Ê Ú„ÈÓ Í‡.  
ל משרד הפני  כי משרדו רואה חשיבות " מסר מנכ2004בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 

, וכי הוא הנחה את מנהל היחידה לפיקוח על הבנייה, בשיתו! פעולה לצור# אכיפת החוק
 .לתא  ע  רש  הקבלני  את הלי# העברת המידע, ובאמצעותו את הממוני  המחוזיי  על הפיקוח
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 ני תקציבי רש  הקבל
 2004 2000 שהועמדו לרשות הרש  בשני  10בטבלה שלהל  מובאי  נתוני  על התקציבי  .1
מהדוחות הכספיי  שמפרס  החשב , הנתוני  לקוחי  מהצעות התקציב השנתיות). ח"באלפי ש(

  :של המשרד" דוח יתרות תקציב"הכללי שבמשרד האוצר ומ
 ‡Ï˘ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰

‰ ˘‰ ÌÂ˙ „Ú ÂÓÏÂ˘ ·Èˆ˜˙‰ ÚÂˆÈ· ÔÎ„ÂÚÓ‰ ·Èˆ˜˙‰ È¯Â˜Ó‰ ·Èˆ˜˙‰ ‰ ˘‰ 
1,179 1,323 2,780 1,920 2000 
1,204 1,101 2,465 1,361 2001 
1,141 1,020 2,227 1,276 2002 
1,369 508 1,895 1,020 2003 
1,293 894 2,202 642 2004  

קס  על רישו  בפנ  בשיעורי  שיקבע  חוק רישו  קבלני  מסמי# את השר להטיל אגרות  .2
בטבלה שלהל  . לאחר התייעצות במועצת הקבלני  ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, הקבלני 

בהשוואה לתקציב ההוצאות של יחידת הרש  , מובאי  נתוני  על תקבולי המשרד מגביית אגרות
  ):ח"באלפי ש (2004 2000בשני  

 ˙ÂÒ Î‰‰Ó ·Èˆ˜˙‰ ¯ÂÚÈ˘
)ÌÈÊÂÁ‡·( ÔÎ„ÂÚÓ‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙Â¯‚‡Ó ˙ÂÒ Î‰‰ ‰ ˘‰ 

43 2,780 6,431 2000 
42 2,465 5,839 2001 
38 2,227 5,844 2002 
42 1,895 4,468 2003 
24 2,202 9,099 2004   

‰ÏÂÚ ˙Â‡Ï·Ë·˘ ÌÈ Â˙ ‰Ó , ÌÈ ˘Ï ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÈÎ2000-2004 ÔÈ· ÂÈ‰ 24%Ï -
43%ÌÈ ˘ Ô˙Â‡· ˙Â¯‚‡Ó ˙ÂÒ Î‰‰ ÍÒÓ  .„ÂÚÂ ˙‡Ê ,˙ÁÙ ˙Â¯‚‡‰Ó ·Èˆ˜˙‰ ¯ÂÚÈ˘ Í¯„· 

ÌÈ ˘‰ Í˘Ó· ÏÏÎ. 
בפרק ,  של מבקר המדינה46בעקבות ממצאי הביקורת שפורסמו בדוח שנתי , 1997בשנת  .3
ובעקבות הדיו  בה  בוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת , "רישו  קבלני  ופיקוח עליה "

 של הכנסות על משרד הבינוי והשיכו  לשקול הקצאת נתח גדול יותר"כי , החליטה מליאת הכנסת
, הפיקוח, יחידת הרש  לש  שיפור השרות והגברת יכולת תפקודה של היחידה בתחומי הניהול

 ".הביקורת והאכיפה
__________________ 

אינו כולל , שנכלל בתכנית נפרדת בסעי, התקציב של המשרד, התקציב למימו  פעילותו של הרש  10
 . המעבידלא כולל הפרשות , ח" מיליו  ש1.2' היה כ2004ס- הוצאות השכר בשנת ; הוצאות שכר
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כי לא זו , משרד מבקר המדינה בדק את המידה שבה יושמה ההחלטה האמורה של הכנסת ומצא

תקציבה . 11ללאלא תקציבה א! הל# וירד בדר# כ, בלבד שלא הוקצו יותר משאבי  ליחידת הרש 
   . 2000 מזה שבשנת 21%  היה קט  בכ2004המעודכ  של יחידת הרש  בשנת 
 סדרי מת  השירות לציבור

 התמשכות הטיפול בבקשות
ותקנות רישו  קבלני  לעבודות , 1988 ח"התשמ, )סדרי רישו (על פי תקנות רישו  קבלני   .1

קבל  שמבקש , ) תקנות הרישו  הל  ל (1988 ח"התשמ, )סיווג קבלני  רשומי (הנדסה בנאיות 
להירש  בפנקס הקבלני  וקבל  רשו  שמבקש לשנות את סיווגו צריכי  למלא טופס בקשה ולצר! 

כי הרש  יכריע , תקנות הרישו  קובעות. כמפורט בתקנות, תצהירי  ואישורי , אליו תעודות
 . יו  מיו  קבלת המסמכי  הדרושי  על פי התקנות60בבקשה בתו# 

סריקת הבקשה והמסמכי  המצורפי  אליה : פול בבקשה המוגשת לרש  שלושה שלבי לטי
בדיקת הבקשה על המסמכי  המצורפי  אליה בידי עובדי ; במערכת הממוחשבת של יחידת הרש 

 אישור הבקשה או דחייתה או  קבלת החלטה בידי הרש  ; והעברתה להחלטת הרש , היחידה
 .עדה המייעצת לרש  הקבלני החלטה להביא את הבקשה לדיו  בוו

 למאי 2000 בקשות שהוגשו בי  ינואר 6,800 משרד מבקר המדינה ניתח את נתוניה  של כ .2
על פי המערכת הממוחשבת של , להוספת ענ! ולהעלאת סיווג,  לרישו  בפנקס הקבלני 2004

 :והעלה את הממצאי  האלה, לצור# בדיקת דר# הטיפול בה , יחידת הרש 
)‡(  ¯Á‡Ï ˙ÂËÏ˜ Â ÈËÙÂ‡ ˜¯ÂÒ· ˙Â˜¯Ò  Ô‰ Ì˘¯‰ ˙„ÈÁÈ· ˙ÂÏ·˜˙Ó ˙Â˘˜·‰˘

˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· . Ô‰· ÏÂÙÈË‰ ˙ÏÈÁ˙ „Ú ˙Â˘˜·‰ ˙˜È¯ÒÓ ÛÏÂÁ˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ÌÏÂ‡
ÚˆÂÓÓ· ˘„ÂÁÎ Í˘Ó Â ÍÂ¯‡ ;Î· ÏÂÙÈË‰-2,000 ˙Â˘˜· )Î-30% ( „Ú ˘„ÂÁ ˜¯ ÏÁ‰ Û‡

Ô˙˜È¯Ò „ÚÂÓÓ ÌÈÈ˘„ÂÁ ;Î· ÏÂÙÈË‰-450 ÌÈÈ˘„ÂÁ ÏÁ‰ ˙Â˘˜·  ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘ „Ú
Ô˙˜È¯Ò „ÚÂÓÓ. 

לאחר שעובדי היחידה בודקי  את הבקשות נדרשי  , כי פעמי  רבות, מניתוח הנתוני  עולה )ב(
פנתה יחידת הרש  אל ) 8% כ( בקשות 520 לצור# הטיפול בכ. הפוני  להמציא מסמכי  נוספי 

 .מגישי הבקשות בי  שלוש לשמונה פעמי  לצור# קבלת מסמכי  נוספי 
Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„ ,Ô Â˘ÏÎ ˙Â ˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï È„Î , ÌÈ Ï·˜‰ Ì˘¯ ÏÚ

ÌÈ ÂÙÏ ÚÈ„Â‰Ï ,Ô˙˜È„· ¯Á‡Ï „ÈÓ Â‡ Ì‰È˙Â˘˜· ˙Ï·˜ ÌÚ , ˙Â˘È¯„‰ ÏÎ Â‡ÏÓ˙‰ Ì‡
Ô¯Â˘È‡Ï ,Â‡Ï Ì‡Â ,ÌÈ¯ÒÁ‰ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÏÎ ˙‡ Ë¯ÙÏ ÂÈÏÚ . ¯Â˘È‡ ÌÈ ÂÙÏ Ô˙ ÈÈ Ì˙Ï·˜ ÌÚ

‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÂÏ·˜˙‰ ÈÎ˙Â ˜˙ , ÔÈÈ Ó ÏÈÁ˙È Ê‡Â60 Ô˙ÓÏ „Ú ÌÈÓÈ‰ 
‰ËÏÁ‰‰ .ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÎ¯ÂˆÏ ˜¯ ‡Ï ıÂÁ  ¯·„‰ , ˙ÚÈ ÓÏÂ ‰˘˜·· ÏÂÙÈË‰ ÊÂ¯ÈÊÏ Ì‚ ‡Ï‡

‰˘˜·‰ ˘È‚ÓÓ ˙Â¯˙ÂÈÓ ‰„¯Ë‰Â ‰Á¯Ë. 
__________________ 

 265,000 נכללה בתקציב של רש  הקבלני  הוצאה למימו  מחשוב בסכומי  של 2002'2000בשני   11
 . לא נכלל תקציב למטרה זו2004' ו2003בשני  . בהתאמה, ח" ש121,000'ח ו" ש361,000, ח"ש
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 2000 בקשות שהוגשו בי  ינואר 6,800  מ2,883משרד מבקר המדינה ניתח את נתוניה  של  .3
פול בשלב של בדיקת הבקשות והמסמכי  הנלווי  אליה  והעלה את  בנוגע למש# הטי2004למאי 

 : הממצאי  הבאי 
· ÏÂÙÈË‰-636 ˙Â˘˜· )Î-22% ( ‰ ˘Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘ ÔÈ· Í˘Ó )· ÏÂÙÈË‰-247 

‰ ˘Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘È˘ ÔÈ· Í˘Ó  ‰Ï‡ ˙Â˘˜·Ó.( 
בר את מש# הזמ  שע,  הבקשות האמורות2,883  מ2,060 משרד מבקר המדינה בדק בנוגע ל .4

 .ממועד השלמת הטיפול בבדיקת המסמכי  ועד להחלטת הרש  לאשר או לדחות את הבקשה
‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ ,˙ÈÒÁÈ Í˘ÂÓÓ ‰˘˜·· Ì˘¯‰ Ï˘ ÏÂÙÈË‰ ÈÎ ;· ÏÂÙÈË‰-196 ˙Â˘˜·  

)Î-10% (ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘Ï ÌÈÈ˘„ÂÁ ÔÈ· Í¯‡ ;· ÏÂÙÈË‰-186 ˙Â˘˜· )Î-9% ( ÔÈ· Í¯‡
ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘È˘Ï ‰˘ÂÏ˘ ;· ÏÂÙÈË‰-90˘˜·  ˙Â)Î-4% (‰ ˘Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘È˘ ÔÈ· Í¯‡. 

 1,613נבדקו . משרד מבקר המדינה ניתח נתוני  בדבר המש# הכולל של הטיפול בבקשות .5
 .2004 למאי 2000בקשות שהטיפול בה  הסתיי  בי  ינואר 

‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ , „ÚÂ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· ‰ÓÂ˘È¯Ó ‰˘˜·· ÚˆÂÓÓ‰ ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó ÈÎ
 È„È· ‰˙ÈÈÁ„ Â‡ ‰¯Â˘È‡ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÈÓÁÓ ¯˙ÂÈ ‡Â‰ Ì˘¯‰ .‡ˆÓ  „ÂÚ , ÏÂÙÈË‰ ÈÎ 

Î·-300 ˙Â˘˜· )Î-18% (‰ ˘Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘È˘ ÔÈ· Í˘Ó . 
, כאמור, אלא, כי הטיפול בבקשות התעכב לא רק בגלל התפקוד הלקוי של יחידת הרש , ראוי לציי 

 . ג  עקב כ# שהמבקשי  לא תמיד הגישו בקשה שלמה שצורפו אליה כל המסמכי  הדרושי
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙È„ÂÒÈ ‰˜È„· ·ÈÈÁÓ ˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË· ¯È·Ò ‡Ï‰ ·ÂÎÈÚ‰

 ÍÈÏ‰˙‰ ËÂ˘ÈÙÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÈÂ È˘‰ ÚÂˆÈ·Â Ô‰· ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰Ï ˙Â·ÈÒ‰ ¯Â˙È‡Ï
ÂÊÂ¯ÈÊÏÂ ,¯Â·ÈˆÏ ˙Â¯È˘‰ ˙‡ ¯Ù˘ÏÂ ÏÚÈÈÏ È„Î.  

 סדרי קבלת קהל
פתוחה לקהל רק פעמיי  , ירושלי הפועלת במשרד הראשי של משרד השיכו  ב, יחידת הרש  .1

ג  שירות המענה הטלפוני . קבלת הקהל נעשית בידי שלושה עובדי . 12.00 09.00בשעות , בשבוע
. על פי תורנות יומית, על ידי ארבעה עובדי , 15.00 09.00בשעות , נית  לציבור רק פעמיי  בשבוע

 .12בשאר הימי  לא נית  שירות מענה טלפוני אנושי
Ê ÔÈÈ Ú·ÔÈÂˆÈ ‰ , ˙ ˘· „ÂÚ ˙È ÂˆÈÁ ‰¯·Á ‰˙˘Ú˘ È Â‚¯‡ ¯˜Ò· ÈÎ1994 ,„¯˘Ó‰ ˙˘˜·Ï ,

¯˜Â·‰ ˙ÂÚ˘· ˜¯ ˙ÓÈÈ˜˙Ó Ì˘¯‰ ˙„ÈÁÈ· Ï‰˜‰ ˙Ï·˜˘ ÔÈÂˆ , ˙ÂÚ˘ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï ıÏÓÂ‰Â
Ï‰˜‰ ˙Ï·˜ ,ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï ‰Ï‡ ˙ÂˆÏÓ‰ Í‡. 

__________________ 
השירות בפרק הד  בזמינות , )È˙ ˘ ÁÂ„53· ' ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘)2003 בעניי  השירות לציבור ראו  12

 ).133' עמ(ובפרק הד  באיכות השירות בטלפו  , )121' עמ(ביחידות המקבלות קהל 
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המשרד מספק זה כשנתיי  שירות מידע לקבלני  , נוס! על יחידת הרש  במשרד הראשי .2

קבלת קהל מתקיימת . מחוז הדרו  ומחוז הגליל, מחוז המרכז: בלשכות שבשלושה מחוזות בלבד
סיוע , ובה ניתני  שירותי  כגו  מסירת מידע כללי, 11.00 09.00בשעות , בלשכות פעמיי  בשבוע

במילוי הטפסי  הדרושי  להגשת בקשות לרישו  ולהעלאת סיווג והעברת הטפסי  ליחידת הרש  
 ".תיבת דואר"לשכות אלה ממלאות אפוא תפקיד של מעי  . רושלי במשרד בי

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,¯Â·ÈˆÏ ˙Â¯È˘‰ ˙‡ ¯Ù˘È ÌÈ Ï·˜‰ Ì˘¯˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ , ÏÏÎ·Â
ÚÂ·˘‰ ˙ÂÓÈ ÏÎ· È˘Â ‡ È ÂÙÏË ‰ ÚÓ ˜ÙÒÈ ‰Ê ,ÌÈÈ¯‰ˆ‰ ¯Á‡ ˙ÂÚ˘· Ì‚ . ˙Â¯È˘‰ ˙‡

ÈÓ ˜ÙÒÏ ÏÂÎÈÂ ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰· ‡È˜·‰ „·ÂÚ ˜ÙÒÏ ÍÈ¯ˆ ‰Ê‰˙Â˘˜·‰ ˙˘‚‰ ÔÙÂ‡ ÏÚ Ú„ ,
˙Â˘˜·Ï Û¯ˆÏ ˘È˘ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÏÚÂ ‡ÏÓÏ ˘È˘ ÌÈÒÙË‰ ÏÚ . ¯˘Â˜Ó ‰È‰È „·ÂÚ‰˘ ÈÂ‡¯

˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË‰ ·ˆÓ ÏÚ Ú„ÈÓ ˜ÙÒÏ È„Î Ì˘¯‰ ˙„ÈÁÈ Ï˘ ·Â˘ÁÓ‰ ˙Î¯ÚÓÏ .ÌÂÈÎ ,
ÌÈ Ï·˜‰ Ì˘¯ ˙„ÈÁÈÏ ˙Â ÙÂÓ˘ ˙Â˘˜·· ˙Ú· ‰· ÌÈÏÙËÓ ÌÈ ÂÙÏËÏ ÌÈ ÂÚ˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ ,

Â·Ú· Ô‰ Ú‚ÂÙ ¯·„‰Â˙ÂÁÂ˜ÏÏ Ô˙È ‰ ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÎÈ‡· Ô‰Â ˙ÙËÂ˘‰ Ì˙„. 
‰˙ÏÚ‰ Ì‚ ˙¯Â˜È·‰ , ˙‡ ˜Â„·Ï È„Î ÔÂˆ¯ ˙ÂÚÈ·˘ È¯˜Ò Â˘Ú ‡Ï ÌÈ Ï·˜‰ Ì˘¯Â „¯˘Ó‰ ÈÎ

‰È˙ÂÁÂ˜Ï ¯Â·ÈˆÏ ˙ ˙Â  Ì˘¯‰ ˙„ÈÁÈ˘ ˙Â¯È˘‰ ·ÈË.   
 ועדה מייעצת לרש  הקבלני  

חות בקשות לרישו   הסמכות לאשר או לד הרש  לא ישתמש בסמכויותיו ובה  , על פי החוק
 אלא לאחר  לבטל רישו  או לשנותו ולנקוט הליכי משמעת נגד קבלני  , קבלני  בפנקס הקבלני 

לאחר התייעצות ע  , את חברי הוועדה ממנה השר).  הוועדה להל  (התייעצות ע  ועדה מייעצת 
דעיי  שיש חברי הוועדה יהיו נציגיה  של מוסדות מ. מועצת הקבלני  לעבודות הנדסה בנאיות

 .ובלבד שה  אינ  קבלני  רשומי , לה  נגיעה לענ! הבנייה
‡ˆÓ  ,ÌÈ¯·Á ‰Ú·¯‡ ‰„ÚÂÂ· Â ‰ÈÎ ˙¯Â˜È·‰ ˙Ú· ÈÎ , Ï˘ ÌÈ‚Èˆ  ÂÈ‰ Ì‰Ó ÌÈÈ ˘ ˜¯Â

 ÌÈÈÚ„Ó ˙Â„ÒÂÓ-‰ÈÈ ·‰ ¯˜ÁÏ ÈÓÂ‡Ï‰ ÔÂÎÓ‰Â Ï‡¯˘ÈÏ È‚ÂÏÂ ÎË ÔÂÎÓ ÔÂÈ ÎË‰  . ¯·Á
ÌÈÏÎÈ¯„‡‰Â ÌÈÒ„ ‰Ó‰ ˙Î˘Ï Ï˘ ‚Èˆ  ‰È‰ È˘ÈÏ˘) ÈË¯Ù „¯˘Ó ÏÚ·( , ÈÚÈ·¯‰ ¯·Á‰Â

˙ÈÁ¯Ê‡ ‰Ò„ ‰Ï ÈË¯Ù „¯˘Ó ÏÚ· ‡Â‰ ÌÂÈÎÂ ‰„Â·Ú‰ ÔÂÈ¯ÙÏ ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ‚Èˆ  ¯·Ú· ‰È‰ .
 ˙ ˘ ˙ÏÈÁ˙ „Ú2003ÌÈ¯·Á ‰˘ÈÓÁ ‰„ÚÂÂ· Â ‰ÈÎ  .È˘ÈÓÁ‰ ¯·Á‰ , ÌÈ ˜˙‰ ÔÂÎÓ Ï˘ ‚Èˆ 

ÈÏ‡¯˘È‰ ,˘¯Ù ,ÂÓÂ˜Ó· ˘„Á ‚Èˆ  ‰ ÂÓ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂ. 
 È˙ ˘ ÁÂ„· Ì‚4613‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ¯ÈÚ‰  ,ÈÎ" : ÌÈ‚ˆÈÈÓ ÔÈÈ„Ú ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á Ì‡ ˜„·  ‡Ï

Ì ÓÊ· Ì˙Â‡ ÂÁÏ˘˘ ˙Â„ÒÂÓ‰ ˙‡ ,˜ÂÁ· ˘¯„ Î .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˜ÂÁ‰ ,
ÌÈÈÚ„Ó ˙Â„ÒÂÓ È‚Èˆ  ÂÈ‰È ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á˘ ÍÎ ÏÚ „ÓÚ˘ , ÏÈÚÙÈ Ì˘¯‰˘ ÁÈË·‰Ï ˘˜È·

˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰„ÚÂÂ· ˙ÂˆÚÈÈ˙‰ ¯Á‡Ï ˜¯ ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ,„Ú˙Ó‰Û Ú· ˙ÂÈÂÁ˙Ù˙‰‰ ÏÎ· ˙ Î." 
‡ˆÓ  , ‰„ÚÂÂ‰ ÌÚ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰ ÌÈÎÈ¯ˆÓ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ˘ ÌÈ‡˘Â  Ï˘ ÔÂÈ„Ï Ì˙‡·‰ ¯„Ò ÈÎ

ÌÈ Ï·˜‰ Ì˘¯ È„È· Ú·˜  .‰˙„Â·Ú È¯„ÒÏ Ï‰Â  ‰Ú·˜ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ .ÔÈÂˆÈ ,ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂÂ˘ ,
 ˙ ˘· ‰È˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ‰˘È‚‰ ¯ÂÓ‡Î˘1997 , ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏ‰  ˙ÚÈ·˜· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ‰˘È‚„‰

Ò ¯·„·ÂÈ˙Â ˜˙Â ˜ÂÁ‰ ÚÂˆÈ·· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÙÂ‚‰ Ï˘Â Ì˘¯‰ Ï˘ Ì˙„Â·Ú È¯„ ,
˙ˆÚÈÈÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ì‰·Â. 

__________________ 
13  È˙ ˘ ÁÂ„46 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ )1996( ,165' עמ. 



  481 וי והשיכו משרד הבינ
✯  

1. ÍÎ ÏÚ ÚÈ·ˆÓ ÁÂ„‰ ,ÌÈ Ï·˜ ÌÂ˘È¯ ˜ÂÁ Ï˘ ‰ÈÂ‡¯ ‰ÙÈÎ‡ ÔÈ‡˘ . ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ
 ÛÂ˙È˘ ˙˜ÓÚ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· Ì‚ ÌÈ Ï·˜‰ ÏÚ ‰ÙÈÎ‡‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙¯·‚‰· Í¯Âˆ‰ ‰ÏÂÚ

ÌÈÙÂ‚ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ‰‰Ï‡ ÌÈÓÂÁ˙Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ . 
 ˙ ˘· „ÂÚ1997 ÌÈ Ï·˜ ÌÂ˘È¯ ˜ÂÁ· ÌÈÈÂ È˘ ÏÚ „¯˘Ó· ‰Ó˜Â‰˘ ÈÂ‚È‰ ˙„ÚÂ ‰ˆÈÏÓ‰ 

˙ÂÈ‡ · ‰Ò„ ‰ ˙Â„Â·ÚÏ ,Î˘˙‰"Ë-1969 , ¯ÂÙÈ˘ÏÂ ‰ÙÈÎ‡‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙¯·‚‰Ï Â‡È·È˘
‰ÈÈ ·‰ ˙ÂÎÈ‡· .ÌÈÈ˜‰ ˜ÂÁ‰ ˙‡ ÛÈÏÁÈ˘ ˜ÂÁ ˙Úˆ‰ ÔÈÎ‰ „¯˘Ó‰ , ÏÚÙ ‡Ï „¯˘Ó‰ Í‡

˜ÂÁ‰ ˙˜È˜Á ÌÂ„È˜Ï . ¯‡Â È ÛÂÒ·2005 ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï , ÏÚ ÔÂÎÈ˘‰ ¯˘ ËÈÏÁ‰
ÂÓÂ˘ÈÈ ÔÙÂ‡Â ˜ÂÁ‰ ˙ ÈÁ·Ï ˙È¯Â·Èˆ ‰„ÚÂ ˙Ó˜‰. 

‡ˆÓ  ¯Â·ÈˆÏ ˙Â¯È˘‰ Ô˙Ó ˙˜È„·· , ÌÂ˘È¯Ï ˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË· ÌÈ¯È·Ò ‡Ï ÌÈ·ÂÎÈÚ ˘È˘
ÌÈ Ï·˜ .ÁÈ· ÌÈ‚Â‰ ‰ ‰„Â·Ú‰ ÈÎÈÏ‰˙ Ï˘ ˙˘„ÂÁÓ ‰ ÈÁ· ÌÈÈ˜Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ È„Î Ì˘¯‰ ˙„È

¯Â·ÈˆÏ ˙ ˙Â  ‡È‰˘ ˙Â¯˘‰ ˙‡ ÏÚÈÈÏÂ ‰˙„Â·Ú· ÌÈ·ÂÎÈÚ ÚÂ ÓÏ .  



  


