
תל גזר ותל מלוטסיור חברי מליאה



מתאר כוללניתתכנית
חגי דביר  

אדריכלים ומתכנני ערים

חגי דביר

אדריכלים ומתכנני ערים

ניר מעוז–אלפנדריטובי –גסולר דלית "ד–עזרא סדן ' פרופ

רחל ברקן–לביא נטיף –לשם שפר –רם איזנברג 
כוללניתמתארתכנית |||

31' ישיבת מליאה מס
10.4.2022



מתאר כוללניתתכנית
חגי דביר  

אדריכלים ומתכנני ערים

חגי דביר

אדריכלים ומתכנני ערים

ניר מעוז–אלפנדריטובי –גסולר דלית "ד–עזרא סדן ' פרופ

רחל ברקן–לביא נטיף –לשם שפר –רם איזנברג 
כוללניתמתארתכנית |||

עדכון ראשת המועצה



עוד שלב בדרך  
–מ "להקמת רג

התכנית אושרה 
למתן תוקף בוועדה  

!המחוזית

אגף צמיחה כלכלית



מתקדמים בפריסת  
הסיבים

,  בית חשמונאי-יישובים בפריסה 
;  עזריה וכפר שמואל

לאחר פסח תתחיל העבודה גם  
,  כפר בן נון, סתריה, במשמר דוד

;גני הדר ורמות מאיר, מצליח

יפרסו 2022במחצית השנייה של שנת 
,  גני יוחנן, בית עוזיאל, משמר איילון

,  ישרש, ם"יד רמב, יציץ, כפר בילו
.שעלבים ופתחיה, פדיה

עד סוף השנה כל יישובי מועצה  
אזורית גזר יחוברו לסיבים אופטיים



תגבור פינוי  
האשפה לקראת  

החג

הון אנושי-מינהל כללי 



מועצה אזורית  
גזר 

–
בטיפול 100ציון 

בהון אנושי

הון אנושי-מינהל כללי 



מבצע איסוף  
תרומות לפליטים  

באוקראינה
מבצע שנוהל על ידי מחלקת 
היישובים במועצה ומתנדבים  

.מהיישובים

יישובים-מינהל כללי 



יום המעשים  
הטובים
29.3.22

שירותים  –מינהל כללי 
חברתיים



אירועי האביב  
–המסורתיים 
צעדת הרצל

קהילה-מינהל כללי  



אירועי האביב  
–המסורתיים 

טור גזר

קהילה-מינהל כללי  



אביב בגזר
אירועים  52

, במרחבים הפתוחים
ביישובים ובבתי 

הספר

ת הפורום בהובל 
–לקיימות הבינאגפי

אגף , היחידה הסביבתית
,  מחלקת תיירות, קהילה

דיגיטלאגף , אגף חינוך
ומחלקת יישובים



אביב בגזר
הרצוג  , שלהבת בנות, מעיין–בתי ספר4•

ועתידים

–אירועים קהילתיים אקולוגיים ביישובים8•

| בית עוזיאל | משמר דוד | כפר שמואל | קבוץ גזר 
כפר בן נון| נצר סרני | חולדה 

–גינות פתוחות בבתים ביישובים21•

קיבוץ גזר    | משמר איילון| כפר שמואל | כפר בן נון 
ו"כפר ביל| סתריה | נען | משמר דוד | 

סדנאות וסיורים מטעם , אירועים19•
המועצה



חודש  
האישה

בגזר
אירועים3
משתתפות210

קהילה-מינהל כללי  



קולות קוראים  
לתושבים

קהילה-מינהל כללי  



מועצה אזורית  
גזר 

–
אירוח תחרויות  
ספורט ארציות  

בפורים

קהילה-מינהל כללי  

מארחים את אליפות הרולרבליידס בתיכון איתן

בבית חשמונאיבטאקוואנדוסאנגרוקאליפות 



קייטנות אגף קהילה

משתתפים  40
במחנה פסח לכדורסל

משתתפות בכנס  60
המחול  



קייטנות פסח אגף חינוך

גני ילדים
ילדים וילדות 950

נרשמים חדשים שאינם 270מתוכם 
מגיעים לצהרון בשגרה

בתי הספר
ילדים וילדות 450

נרשמים חדשים שאינם 380מתוכם 
מגיעים לצהרון בשגרה

המועצה סבסדה יום פעילות נוסף 
עבור כל הילדים שהולכים לצהרון בשגרה



חציבת שביל גזר

מארבעת  ' שכבת י
התיכונים של המועצה

ליום  שעלביםנפגשו ביער 
שיא במסגרת תוכנית  

"להיות אזרח ואזרחית בגזר"
והחלו לחצוב את שביל גזר 

דרך שביל הגתות

אגף חינוך



מתאר כוללניתתכנית
חגי דביר  

אדריכלים ומתכנני ערים

חגי דביר

אדריכלים ומתכנני ערים

ניר מעוז–אלפנדריטובי –גסולר דלית "ד–עזרא סדן ' פרופ

רחל ברקן–לביא נטיף –לשם שפר –רם איזנברג 
כוללניתמתארתכנית |||

הצהרת אמונים

חבר מליאה חדש



עזריה–חבר מליאה חדש 

בסעדיוסף
.עסקיםבמנהלשניתוארבעלעזריהמושביליד34בן

חברת-פרשקובסקיבחברתפרויקטמנהלכעוזרעובד
.ן"ונדליזמות,בניה

שוניםבתפקידיםהממשלהראשבמשרדשנים11-כעבד
.שנים3כהממשלהראשבלשכתהיתרובין

,נאמנות,כוחותשילובכדיתוך,משותפתבעבודהמאמין
.הדדיתועזרהשקיפות

אני מתחייב בזאת לשמור אמונים למדינת ישראל  

ולמלא באמונה את שליחותי במועצה



מתאר כוללניתתכנית
חגי דביר  

אדריכלים ומתכנני ערים

חגי דביר

אדריכלים ומתכנני ערים

ניר מעוז–אלפנדריטובי –גסולר דלית "ד–עזרא סדן ' פרופ

רחל ברקן–לביא נטיף –לשם שפר –רם איזנברג 
כוללניתמתארתכנית |||

אישור פרוטוקול מליאה  

30' מס



מתאר כוללניתתכנית
חגי דביר  

אדריכלים ומתכנני ערים

חגי דביר

אדריכלים ומתכנני ערים

ניר מעוז–אלפנדריטובי –גסולר דלית "ד–עזרא סדן ' פרופ

רחל ברקן–לביא נטיף –לשם שפר –רם איזנברג 
כוללניתמתארתכנית |||

אסטרטגיה דיגיטלית במועצה



–אסטרטגיה דיגיטלית 
מועצה דיגיטלית חכמה



במועצה אזורית  הדיגיטליזציהמתגבש צוות מתנדבים הבא לקדם -2020מרץ •
.  גזר

:  חברי הצוות
משמר דוד–טל דרי 

כרמי יוסף–ניר רפפורט 
ו"כפר ביל–עמרי טל 



אתר אינטרנט חדש



פורטל אירועים



פורטל עסקים



פורטל חוגים



פורטל תיירות



זימון תורים דיגיטלי



קבלת חשבון ארנונה ישירות למייל



מערכות מידע ומה שביניהם , קורונה
מתגבש צוות  , בסמוך להתפרצות נגיף הקורונה, 2020במרץ 

הדיגיטליזציההבא לקדם את ( CRM"–נבחרת ה )"מתנדבים 
,  במועצה

:  חברי הצוות
.ממשמר דוד, ל מוצרים ומומחה סייבר"סמנכ–טל דרי 

.מכרמי יוסף, במשרד האוצרCRMמנהל יישומי –ניר רפפורט 
.ו"מכפר ביל, ארכיטקט מערכות תוכנה–עמרי טל 



 CRM"–נבחרת ה "במשך כחצי שנה חקרו אנשי 
:באמצעות, את תמונת המצב הדיגיטלית של הרשות

מיפוי המערכות הקיימות•
בירור ומיפוי צרכים עם מנהלי המחלקות והאגפים•
פגישות עם ספקים קיימים•
פגישות חקר ולמידה מרשויות אחרות•
בדיקת ספקים ויכולות הקיימות בשוק•
סריקה של האמצעים לאבטחת המידע ברשות•



הציגו חברי הנבחרת לראשת המועצה את  2020בספטמבר 
תוך שהצביעו על פערים , האסטרטגיה הדיגיטלית המומלצת

.השירות לתושב ואבטחת המידע, בתחום מערכות המידע

:ההמלצות כללו בין השאר
.הגדלת ההשקעות בתחום מערכות המידע וליווי יועץ מומחה

ביצוע סקר סיכונים בתחום אבטחת המידע.
הגדרת תהליכים ארגוניים טרם הטמעת מערכות חדשות.
 תוכנית ארוכת טווח ליישום–מיקוד והגדרת סדרי עדיפויות.



:הנושאים שהוגדרו בעדיפות לטיפול
והסברהדיגיטלהקמת אגף -
שיפור מערכות    ו( רית"מנמ)גיוס מנהלת מערכות מידע חדשה -

אבטחת המידע
מתכללתכמערכת מועצתית CRMהקמת מערכת -
הקמת מוקד המועצה  -
הדיגיטלשיפור השירות לתושב באמצעות קידום תהליכים ל-



סקר אבטחת מידע✓

ביצוע סקר על ידי חברה חיצונית
בניית תכנית עבודה המבוססת על  

ממצאי הסקר

כתיבה ועדכון נהלי אבטחת מידע✓

הסדרת מאגרי המידע✓

המכילות  הרשותיותמיפוי המערכות 
מינוי מנהלי מאגרי מידע, מידע רגיש

ורישום המאגרים במשרד המשפטים

התאמת מערכות טכנולוגית ✓
ותהליכי עבודה

:אבטחת מידע



אתר המועצה
ש בינה.א

טפסים דיגיטליים
ש בינה.א

מערכות ליבהמימד
מטרופולינט

הנדסה
בר טכנולוגיות

GIS
אינטרטאון

שועל  
פיקוד העורף

רישוי עסקים ווטרינריה
רמה

קנסות
מילאון

מיפוי המערכות  
הראשוני שבוצע



CRMמערכת 

אתר המועצה
ש בינה.א

טפסים דיגיטליים
ש בינה.א

מערכות ליבהמימד
מטרופולינט

הנדסה
בר טכנולוגיות

GIS
אינטרטאון

שועל  
פיקוד העורף

רישוי עסקים ווטרינריה
רמה

קנסות
מילאון

:  תחילת יישום התהליך
הבנה כי נדרשת מערכת אחת ›

,  מרכזית לניהול המידע והנתונים
ובניית תהליכים דיגיטליים



מוקד
ש בינה.א

אתר המועצה
ש בינה.א

טפסים דיגיטליים
ש בינה.א

מערכות ליבהמימד
מטרופולינט

הנדסה
בר טכנולוגיות

GIS
אינטרטאון

שועל  
פיקוד העורף

רישוי עסקים ווטרינריה
רמה

קנסות
מילאון

זימון תורים
ש בינה.א

מערכת אחזקה
ש בינה.א

מוקד המועצהCRMמערכת 

:CRMהרחבת מערכת המוקד כתשתית 

אפיון המערכות הביא להחלטה 
כי מערכת המוקד תהיה המובילה 

ובהמשך לכך הוקם מוקד פנימי במועצה



מבחוץ פנימה–בניית מוקד המועצה 
.  ועם השותפים לתהליך, ראיונות עומק עם אגפי ומחלקות המועצה: מיפוי הצרכים✓

.צוותי המועצה נרתמו לקידום המהלך והיו שותפים מלאים לגיבושו ויישומו
.בחינת הספקים והמערכות הקיימות בתחום✓
.בחירת מערכת המוקד✓
.כתיבת תורת ההפעלה של המוקד✓
.הקמת מערכת המוקד✓



גיוס והטמעה, חשיפת מערכת המוקד לעובדים
. שעות ביממה24המוקד נותן שירות •
צ המוקד מאויש בנציגות שירות עובדות המועצה שנותנות שירות בכל  "אחה17בבוקר ועד 7מהשעה •

.ונושאים דחופים מטופלים, בבוקר ובסופי שבוע ישנה כוננית7צ ועד "אחה17מהשעה . הנושאים



:ניתן ליצור קשר עם מוקד המועצה ולקבל שירות בארבעה ערוצים



תהליכי העבודה במוקד המועצה
–המוקד מושתת על תהליכים דיגיטליים בשילוב טכנולוגיה מתקדמת •

.   CALL CENTER CRMמערכות
.ואת המטפלים שלה,(SLA)את הזמני התגובה שלה , לכל פניה יש את הסיווג שלה•
.ומטפלת בה, נציגת השירות מקבלת את פרטי הפניה•
.  נושאים מקצועיים עוברים למחלקה המטפלת•



תהליכי העבודה במוקד המועצה
לכל בעל תפקיד או קבלן חיצוני קיים חיבור לאפליקציה ובה  

מתועד אופן הטיפול ומצורפות , מתקבלות כל הפניות
. עד להשלמת הטיפול בפנייה–תמונות ככל הנדרש 



מחלקת הגבייה: מקרה בוחן מייצג
סקר מקדים שערכנו העלה כי עיקר הפניות למוקד  

.המועצה הינן בנושאים הקשורים בגבייה

נציגות מחלקת הגבייה נדרשו להשקיע  , כפועל יוצא מכך
,זמן רב בטיפול בפניות ובחזרה לפונים

גויסה נציגה , כמענה לפניות הרבות הקשורות בגבייה
.ייעודית לנושא

, מהפניות למוקד בנושאי גבייה נסגרות מייד57%, כעת
מבלי שנדרש להעבירן להמשך טיפול במחלקת הגבייה  

.  מהן מועברות להמשך טיפול במחלקה43%ורק 

זמן הטיפול התקצר  , השירות לתושב השתפר: התוצאה
נציגות מחלקת הגביה פנויות  . והמענה לרוב הפניות מידי

.יותר לטיפול בנושאים מורכבים ובקבלת הקהל

57%
מהפניות  
מטופלות  

במוקד

43%
מועברות  
לטיפול  
בגבייה



CRM –מערכת ה 
כמערכת ניהול תהליכים



מילוי טופס בקשה באתר כולל תשלום

נפתחת קריאת שירות תהליכית בוועדה

-1לאחר בדיקה מעבירה לגבייה  שלב 

לתושב יש חוב–אופציה א 

לגביית החובלטלריתמועבר 

-3שלב –מועבר למנהלת גבייה 
לסיום תהליך בגבייה  

עובר לוועדה לסיום התהליך

מופק אישור לתושב

לתושב אין חוב–אופציה ב 

-3שלב –מועבר למנהלת גבייה 
לסיום תהליך בגבייה  

עובר לוועדה לסיום התהליך

מופק אישור לתושב

לתושב אין מדידה של הנכס-אופציה ג 

מועבר לחברת המדידות

2שלב –לאחר מדידה חוזר לגבייה 

לתושב יש חוב–אופציה א 

לגביית החובלטלריתמועבר 

–3שלב –מועבר למנהלת גבייה 
לסיום תהליך בגבייה  

עובר לוועדה לסיום התהליך

מופק אישור לתושב

:מחלקות/דוגמא לתהליך הנעשה באופן דיגיטלי ומשלב טיפול של מספר אגפים



תהליכי שרות דיגיטליים

. היום באתר המועצה קיימים מאות טפסים דיגיטליים•
CRM–חלק מהפניות שנפתחות באופן דיגיטלי נפתחות כבקשה במערכת ה •







–לסיכום 
:אנו מתחילים לראות תוצאות וערך מוסף להשקעה הרבה בתחום הדיגיטציה במועצה

מגוון הפעולות והשירותים המוצעים היום באופן דיגיטלי מאפשרים התייעלות  ✓
.וחיסכון של זמן רב עבור התושבים והגורמים המטפלים במועצה

דבר המאפשר קבלת החלטות מושכלות ומבוססות  , איכות המידע השתפרה✓
.נתונים

מידע רלוונטי זמין לתושבים באמצעים דיגיטליים שונים המאפשר קבלת מענה ✓
.בצד ייעול עבודת צוותי המועצה, מהיר וללא מאמץ עבורם

.מהפניות למוקד נעשות באופן דיגיטלי30%–מתחילת השנה כ ✓
וכיום  , מגוון השירותים אותם ניתן לצרוך באמצעים דיגיטליים מתרחב כל הזמן✓

,  ב מבוצעים דרך אתר המועצה באופן דיגיטלי"בקשות וכיו, תיאומים, הרשמות
שירותים אותם  6,500–ומתחילת השנה נהנו התושבות והתושבים מלמעלה מ 

.צרכו באופן דיגיטלי



? ומה צפוי לנו

ומטה ישראל אלכאוינט 'הג, במסגרת התוכנית אותה יזמו משרד הפנים✓
-אשר מיועדת למנהלים וסגלים בכירים בשלטון המקומי , דיגיטלית

לקידום ח"אש213הוקצה תקציב בסך  , "מובילים דיגיטליים"
.הטרנספורמציה הדיגיטלית במועצה

בצד תקציבים נוספים אשר הוקצו  )בכוונתו להשתמש בתקציב זה 
המאפשרות  , לקידום מערכות שרות מתקדמות יותר( בתקציב המועצה
.ממוקד ויעיל, מותאם אישית, מתן שירות פרטני

.תהליכים רבים נוספים ישופרו ויהפכו לתהליכי שרות דיגיטליים✓



וטרינריהנכסים וארנונה

עסקיםחינוךחוגיםבינוי

\

!במרכז -התושב והשירותים אותם הוא צורך –תמונה עתידית 



מתאר כוללניתתכנית
חגי דביר  

אדריכלים ומתכנני ערים

חגי דביר

אדריכלים ומתכנני ערים

ניר מעוז–אלפנדריטובי –גסולר דלית "ד–עזרא סדן ' פרופ

רחל ברקן–לביא נטיף –לשם שפר –רם איזנברג 
כוללניתמתארתכנית |||

רים"אישור תב



שיפוצי קיץ במוסדות החינוך

תוספת שיפוצי קיץ בבתי הספר ובגני  
הילדים ביישובי המועצה

מקרנות הרשות₪ 1,500,000•

איטומי
גגות

תיקוני  
נזילות

החלפת 
חלונות

הצללות

תיקון  
מדרכות

צביעת 
גנים  
וכיתות

עבודות  
הנגשה

תיקוני  
גדרות

צביעת 
מבנים  
בבתי 
הספר

תיקון  
מתקני  

חוץ  
בבתי 
צביעת הספר

מבני בתי 
הספר

החלפת 
ארגזי  

חול

מערכות  
השקייה

טיפול 
בסניטריה

תיקון  
מגרש  

ק"השחב
בשדות  

איילון



י לפיתוח משמר דוד"גיוס תקציב נוסף מרמ

השלמת פיתוח משמר דוד

רשות מקרקעי ישראל-₪ 4,711,151•



CRMפיתוח פרויקט 

אגףומנהלתהמועצהלית"מנכנבחרואליהדיגיטלייםמוביליםתוכניתבמסגרת
.השנהלאורךעובדיםעליודיגיטלילמיזםסכוםרשותלכלמוקצה,וחדשנותאסטרטגיה

.(CRM)אחודהמידעשכבתיצירתהואשנבחרהפרויקט

213,333₪–הפניםמשרד•

50,000₪–גזראזוריתמועצה•



רים"תבעדכון 

מספר  
ר"תב

ר"תבשם 
( ₪)תקציב קודם 

הגדלה
מקור מימון(₪)תקציב מבוקש 

סולר וחשמל למקוואות
720

100,000100,000
קרן דת200,000

100,000
200,000



מתאר כוללניתתכנית
חגי דביר  

אדריכלים ומתכנני ערים

חגי דביר

אדריכלים ומתכנני ערים

ניר מעוז–אלפנדריטובי –גסולר דלית "ד–עזרא סדן ' פרופ

רחל ברקן–לביא נטיף –לשם שפר –רם איזנברג 
כוללניתמתארתכנית |||

ביטול התזכיר הישן  

של החברה הכלכלית
(קידום הליכי אסדרה)



מתאר כוללניתתכנית
חגי דביר  

אדריכלים ומתכנני ערים

חגי דביר

אדריכלים ומתכנני ערים

ניר מעוז–אלפנדריטובי –גסולר דלית "ד–עזרא סדן ' פרופ

רחל ברקן–לביא נטיף –לשם שפר –רם איזנברג 
כוללניתמתארתכנית |||

מינוי חברי המליאה לוועדות



מינוי חברי המליאה לוועדות

ומר איתי ברדה לחבר , ר ועדת הנחות"מינוי אורי נדם ליו–ועדת הנחות •

.  ועדה

מינוי יוסף בסעד ואיתי  –ועדת המאבק בסמים מסוכנים ומיגור אלימות •

.  ברדה לחברים

.  מינוי יוסף בסעד לחבר–ועדת הנהלה וכספים •

.  מינוי יוסף בסעד לחבר–ועדת איכות סביבה •



מתאר כוללניתתכנית
חגי דביר  

אדריכלים ומתכנני ערים

חגי דביר

אדריכלים ומתכנני ערים

ניר מעוז–אלפנדריטובי –גסולר דלית "ד–עזרא סדן ' פרופ

רחל ברקן–לביא נטיף –לשם שפר –רם איזנברג 
כוללניתמתארתכנית |||

אישור ועדות ביקורת יישוביות



מתאר כוללניתתכנית
חגי דביר  

אדריכלים ומתכנני ערים

חגי דביר

אדריכלים ומתכנני ערים

ניר מעוז–אלפנדריטובי –גסולר דלית "ד–עזרא סדן ' פרופ

רחל ברקן–לביא נטיף –לשם שפר –רם איזנברג 
כוללניתמתארתכנית |||

אישור העסקה בעבודה נוספת



דיון והצבעה
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הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גזר

2021ח שנתי "דו
על פעילויות האכיפה 
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ח זה מסכם את פעילויות האכיפה  "דו
בוועדה המקומית לתכנון ובניה גזר  

.2021במהלך שנת 

ח לרשות "לאחר הצגתו מועבר הדו
המרכזת את  , האכיפה במקרקעין

הנתונים מכל הוועדות בארץ לצורך 
.הצגתם בכנסת ובממשלה
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.מפקחי בניה ומזכירה2, מנהלת מחלקה: עובדים4מחלקת הפיקוח בוועדה מונה 

לפי-למחלקהממדורשונתההתפקידהגדרת.הפיקוחיחידתלחיזוקפועלתהמקומיתהוועדה

לפיקוחהארציתהיחידהדרישת

.הסמכההליךמקדמתנמצאתלתכנוןהוועדה

והנראותהאכיפהלהגברתותושביההמועצהמליאתדרישתעםמתכתבהדבר,עצמאיתכוועדה

.ביישובים

מחלקת הפיקוח של הוועדה
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איתורמקור
בנייהעבירות

תלונות תושבים

סקר עבירות 

א "פענוח תצ

אכיפה יזומה 

(פ בין מחלקות"שת)אחר 

היחידה הארצית 

ארנונה
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בנייהעבירותסוגי

סוגים  3-החוק מכיר ב
:של עבירות בניה

, בניה)עבודה אסורה
(.סלילה וכדומה, חציבה

שימוש  )שימוש אסור
(.בקרקע או במבנה

צו שיפוטי או  )הפרת צו
מנהלי שהורה לעצור  

להפסיק שימוש  , עבודות
(.או להרוס מבנה
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סוגי עבירות בנייה

8, טיפול בהליך פלילי

9, טיפול בהליך מנהלי

0, קנסות מנהליים

0, צווים שיפוטיים

1, ללא טיפול

פילוח סוגי הטיפול בעבירות

פעילויות  18ביצעו 2021במהלך 
:מתוכן, אכיפה מכל הסוגים

.היו בהליכים פליליים8

.היו בהליכים מנהליים9
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.החוק מכיר בעבירות אשר נחשבות למחמירות

עבירות בנסיבות מחמירות  
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:תיקים18-: פילוח סוגי הטיפול ופעולות האכיפה שבוצעו בהתאמה

הליכי האכיפה

(.עבודות אסורות)עבירות על ביצוע עבודות הטעונות ללא היתר –( ג()ב()א)243עבודה אסורה ואיסור שימוש לפי סעיף -13

.העושה שימוש אסור במקרקעין–( ו()ה()ד)243שימוש חורג לפי סעיף -4

.במועד שנקבע לכך או בהחלטת בית המשפט, מי שאינו מקיים צו שהוטל עליו–246אי קיום צו לפי סעיף -1

8, טיפול בהליך פלילי

9, טיפול בהליך מנהלי

0, קנסות מנהליים

0, צווים שיפוטיים 1, ללא טיפול

פילוח סוגי הטיפול בעבירות
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:תיקים9–פילוח פעולות אכיפה בהליך מנהלי 

2-מנהליהריסהצו

7-עבודהלהפסקתמנהליצו

הליכי האכיפה

0, צו מנהלי להפסקת שימוש

2, צו הריסה מנהלי

7, צו מנהלי להפסקת עבודה

0, צו מנהלי לסגירת בנין

צו מנהלי להריסת 
0, תוספת בניה צו מנהלי ארעי 

0, להפסקת עבודה
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י מחלקות הפיקוח  "מספר תיקי החקירה שהוגשו ע
.2לתביעה של הוועדה המקומית עומד על 

הליכי האכיפה
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קנסות וגבייה

:קנסות מוטלים על המבצעים באחת משלוש הדרכים הבאות

.קנס שהטיל בית המשפט על מבצע העבירה

.קנס שמבצע העבירה הסכים לשלם כדי לא לעמוד לדין פלילי–הסדר מותנה 

(.גזרב"ותולא -ועדות עצמאיות בלבד)קנס שהטילה הרשות המקומית –קנס מנהלי 

.  281,000₪: בסכום של, קנסות במסגרת גזרי דין10הוטלו 2021בשנת 

.558,102₪:   בפועל נגבו בשנה זו
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:פילוח הקנסות שהוטלו ונגבו בפועל לפי סוג העבירה

קנסות וגבייה
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2021מפת העבירות שטופלו במהלך 
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השוואת תפוקות הוועדה ביחס לשנה קודמת
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השוואת תפוקות הוועדה ביחס לשנה קודמת
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ח"ממצאי הדו

:פעילות האכיפה

.(דונם130,000-כ)רחבהואהמועצהשלהשיפוטתחום•

נוסףמפקחגויס2022בשנתולכן,הקיימתהעבירותלכמותביחסדלהאדםכוח•

.יותרואפקטיביתיעילהאכיפהלצורך

ושימושאסורהעבודהמסוגעבירותאיתורעלדגשהושםהאכיפהמדיניותבמסגרת•

.המפקחיםלרשותהעומדיםמנהלייםבכלים

בנסיבותיזומהבאכיפהנעשוהמפקחיםי"עשאותרומהעבירותמרביתכילצייןראוי•

.(מוכרזחקלאישטח)מחמירות
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ח"ממצאי הדו

:האכיפהפעילות

.האדםכחלמצבתביחסרחבהינוהשיפוטתחום

התופעות.קרקעצמודתובניהנחלות,חקלאייםבשטחיםמתאפיינתהמועצה•

למגוריםהמיועדיםבמבנים,פתוחציבוריבשטחחורגיםשימושיםהינההעיקריות

לאחסנהחקלאיתבקרקעאסורושימושדיורליחידותפיצול,חקלאיםובשטחים

.ושיפוטייםמנהלייםצוויםהפרת,פתוחה

אכיפהקיימת,ובנחלותהפתוחיםבשטחיםאדמהשפיכתשלמקריםריבויבעקבות•

חורגיםשימושיםאיתורולצורךחקלאייםבשטחיםבעיקרהוועדהמפקחיי"עיזומה

.לרשותההעומדיםהמנהלייםבכליםשימושעושהוהוועדה
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ח"ממצאי הדו

:מחמירותבנסיבותאכיפה

.מחמירותבנסיבותעבירותהיו50%,שנאכפוהעבירותכללמתוך•

ההכרזהבמפתמופיעיםגזראזוריתבמועצההחקלאייםמהשטחיםמרבית•

.מוכרזתחקלאיתכקרקעומוגדרים

עבודהשלעבירותהינןשנאכפומחמירותבנסיבותהעבירותמרבית•

.פ"שצ/מוכרזתחקלאיתקרקעגבייעלאסורשימוש/אסורה

תאכוףהפיקוחשמחלקתהנמנעמןלא,במועצההחקלאייםהשטחיםריבויבשל

.אלושטחיםגביעלרבותעבירות



מסקנות והמלצות
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מסקנות והמלצות  

פעילותעלמהותיבאופןהשפיעה2021שנתשלבעיקרההנמוכההאדםכחמצבת1.

.השוניםהאכיפהבתחומיאותותיוקיבלהדבר,הפיקוחיחידת

.למחלקהממדורשונתההתפקידהגדרת.הפיקוחיחידתלחיזוקפועלתהמקומיתהוועדה

.חדשיםמפקחיםשנינקלטו,חדשהמחלקהמנהלתגויסה
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והמלצותמסקנות
– אדמהשפיכת

פתוחיםבשטחים

,הקודםהשנתיבדוחשפורטכפי.2

מתופעותעדייןסובלהמועצהמרחב

.קרקעשפיכות

דיוניםהמועצהזימנה2021בשנת

ראשתבראשותבנושארבים

נציגיהוזמנואלולדיונים.המועצה

,לאכיפההארציתהיחידה,י"רמ

,ירוקהמשטרה,ישראלמשטרת

...ועודס"להגנהמשרד
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והמלצותמסקנות
– אדמהשפיכת

פתוחיםבשטחים

להםקוראתהמועצהכילכלהובהר.2

בטיפולתמיכהובקשתלעזרה

.אלהבעבירות

הכליםאתאיןלמועצהאולוועדה

.זהבנטללעמודהדרושים

עושה,זהדוחבנתונישעולהכפי

מנתעלבידהשעולהככלהמועצה

אך,זופליליתבתופעהלהילחם

....דליםויכולותיהאמצעיהכיברור
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והמלצותמסקנות
– אדמהשפיכת

פתוחיםבשטחים
,מנהלייםעבודההפסקתצווימספרהונפקולראיה.2

והיחידההוועדהמפקחימקצועיותשלכתוצאהוזאת

.תושביםוערנותהסביבתית

שפיכתפעולתשמתחילהבשעהכילצייןחשוב•

להשיבןשקשהבשטחעובדותיוצרהדבר,הקרקע

יש,הקרקעוערכילחקלאותלדורותנזקומייצרות

וכפשיעהמשמעותיתכבעיהלתופעהלהתייחס

.כלכלית

,בתופעהלטיפולוהראוייםהנכוניםהפיקוחהליכי

גוףקייםלאכיום.ארציתברמהלהיותצריכים

ומגבשהתופעהאתבוחן,שמתכללממשלתי

כך,במקורותמנעוטיפוללאיתורופתרונותמדיניות

.בהקדםאחדיוקםכישראוי
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הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גזר

2021ח שנתי "דו
על פעילויות האכיפה 


