
 ראש העיר –: מר אבי גרובר  עבור
 

 7/7/19הצעה לסדר לישיבת מליאת מועצת העיר בתאריך הנדון : 
 

 : פיקוח על הבנייה ואכיפה ברמת השרון הנושא
 

: לאחרונה , במסגרת ישיבת ועדת תכנון ובנייה ובמסגרת ישיבת ועדת המשנה לתכנון ובנייה , עלו  רקע
 שאלות הנוגעות לאופי ואופן הפעולה של מחלקת הפיקוח

 על הבנייה של עיריית רמה"ש.         
ן סביב הפיקוח , הוצאת הצווים והאכיפה הנוגעים לישיבה במליאת ועדת תכנון ובנייה נסב הדיו         

 התורנית בבית הכנסת בר יוחאי.
בישיבת וועדת המשנה )בה לא נכחתי( נסב הדיון סביב חריגות בנייה הקיימות בפועל בבניין ברחוב          

 .38, בניין שעבר שיפוץ במסגרת פרויקט תמ"א  4רמב"מ 
ביב אופן וטיב פעולת מחלקת הפיקוח במקרים אלו ביצעתי מספר בדיקות לאור העימות שנוצר ס         

 ומצאתי :
)מצורף מעלה( , דו"ח המעלה נקודות רבות של ביקורת לגבי  2014דו"ח מבקר העירייה לשנת  (א

 אופי ואופן התנהלות הפיקוח על הבנייה בעיר ,
 , בדו"ח המצורף. 141-210על הבנייה בעמודים ניתן למצוא את הפרק העוסק בפיקוח 

)מצורפת מעלה(, כתבה בה מתבטא ראש העיר הנכנס מר אבי  2016כתבה ב'גלובס' מאפריל  (ב
 אשר הוגש לעיון העירייה. 2014גרובר בצורה קשה ונחרצת כלפי המצב המתואר בדו"ח 

שנים מאז תקופת הדו"ח המדובר  5רו הוויכוח שצף ועלה בשני מקרים אלו מעיד על כך שלמרות שעב         
העיר לגבי העובדות והמסקנות העולות מן  ( ושלוש שנים ויותר מאז התבטאותו הפומבית של ראש2014)

 הדו"ח , 
 לא תוקנו הליקויים , ואירועים דומים שבים ועולים בהקשר הפיקוח על הבנייה.        

 
 יקוח על הבנייה והאכיפה בעיר.: עיריית רמה"ש תקים צוות לבדיקת נושא הפ ההצעה

 עיריית רמה"ש תשלב בצוות מומחי תוכן חיצוניים בלתי תלויים ולשם כך תפנה אל:              
הממונה על המחוז במשרד הפנים , עו"ד כרמית פנטון, ותבקש שתמנה נציג בכיר מטעמה  (א

 לצוות הבדיקה.
וסק , ותבקש שתמנה נציג בכיר ליו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה , הגב' דניאלה פ (ב

 מטעמה לצוות הבדיקה
 למנהל יחידת הפיקוח הארצית ותבקש שימנה נציג בכיר מטעמו. (ג

 צוות זה יבדוק בסטנדרטים מקצועיים מקובלים :           
נהלים , איוש , הכשרה , אופי  -את אופן תפקוד מחלקת הפיקוח על הבנייה ברמה"ש   (1

 הפיקוח בפועל(הפעולה , סטנדרטים )ביצוע 
 ביצועי(.-את אופן ביצוע האכיפה בפועל ברמה"ש )משפטי (2

חודשים מיום המינוי ולא יאוחר מ  3צוות הבדיקה שימונה יגיש את מסקנותיו והמלצותיו תוך עד           
31/10/19 

 
שנלווים אליהם , מעלים חשש באשר להתנהלות לא : הדיונים האחרונים והוויכוחים  תמצית הנימוקים

 התנהלות שאינה עולה בקנה אחד עם כללי מינהל תקין.לסבירה , עד כדי חשש 
, יש לקיים בדיקה  2014לאור חשיבות הנושא והתמשכותו מאז הגשת דו"ח המבקר לשנת                            

 ינות תהליכי הפיקוח והאכיפה, הרגישים ממילא,מקצועית , מקיפה ונמרצת , על מנת לוודא את תק
 ועל מנת לתקן ליקויים במידה ואכן יימצאו כאלו.                           

 
לאור מסקנות הדו"ח המקצועי והדיון שיתקיים בו לאחר מכן , יוכלו לקבל בכירי העירייה                  

 וש , סדר ונהלים במחלקת הפיקוח על הבנייה.וחברי מועצת העיר החלטות הנוגעות לארגון , אי
 

 בברכה                                                                                                                                                          

 רוני בלקין )רק(                                                                                                                                                

 


