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בדיקת תלונה  -היתר בנייה
מבוא
.1

.3

.4

ב 4.4.14-התקבלה בלשכת מבקרת העירייה תלונה לפיה מפקח בנייה מיחידת הפיקוח על
הבנייה (להלן  -יחידה) באגף רישוי ופיקוח על הבנייה (להלן  -אגף) במינהל הנדסה נוהג,
לכאורה ,אֵ יפָ ה ואֵ יפָ ה בטיפול בחריגות הבנייה בין המתלוננים לשכניהם .בחודשים
מאי-יוני  3114שלחו המתלוננים תלונות נוספות באותו נושא .בספטמבר  3114מסרו
המתלוננים בעל פה תלונה נוספת הקשורה ,בין היתר ,להתנהלותו של אותו מפקח.
המתלוננים (להלן גם  -משפחה א') גרים בבניין משותף הכולל  11יחידות דיור -
דופלקסים טוריים .הם מתגוררים בדירת גן בקומת קרקע והשכנים (להלן  -משפחה ב')
גרים בקומה א' (מתחת לגג) ,מעל דירת משפחה א'.
בדיקת הביקורת התרכזה בעובדות על אודות בנייה ללא היתר בדירות השייכות למשפחה
א' ומשפחה ב' ובהתנהלות העירייה בנוגע לכך .הביקורת התעלמה מנושאים הנוגעים
לסכסוך שכנים בין שתי המשפחות ומכך שלפחות חלק מהתלונות ההדדיות הן מקור
המידע בדבר חריגות הבנייה של הצדדים.

עבודת הביקורת
.1

.3
.4

הבדיקה כללה ,בין היתר ,את הפעולות הבאות:
א .פגישות עם המתלוננים ,עם מנהלת האגף ,עם מפקח הבנייה נשוא התלונה (להלן -
המפקח) ועם מהנדסת הרישוי הבודקת תכניות באזור.
ב .עיון בתיק הבניין ובמידע בתוכנת ההנדסה "קומפלוט" (להלן  -תוכנת קומפלוט).
ג .סיור בנכס נשוא התלונה.
הליך איסוף הממצאים נערך בחודשים יוני-נובמבר .3114
טיוטות הממצאים הועברו להתייחסות המבוקרים.

ממצאים
 .1טענת איפה ואיפה
 1.1רקע

א.

ב 1...14-שלחה משפחה א' תלונה למבקרת העירייה בה נכתב ,בין היתר:
"...צר לנו לראות כי יחידת הפיקוח על הבנייה במינהל ההנדסה ממשיכה לפעול
בצורה לא תקינה ושוויונית כלפי תושבי העיר באמצעות המפקח האזורי...

344

מבקרת עיריית ראשון לציון

אנו רוצים לציין כי במשך כל זמן הטיפול של מחלקת הפיקוח על הבנייה בענייני
הבניין אנו רואים את הקו המנחה את הפקח ...וחוסר הצדק שהוא יוצר בין שני
הצדדים.
הפקח ...אינו טורח לברר את העובדות לאשורן ,הפרטים שהוא מטיח על גבי
המכתב כוללים עובדות ומונחים שגויים וחסרי כל ביסוס ,ניסוחים שמעצימים
את הפער בין המצוי בתמונה שהפקח ...ושכנינו היקרים [משפחה ב'] מעוניינים
לצייר...
כאשר אנו פונים ליחידת הפיקוח בנוגע לחריגות הבנייה ועברות שנעשו ע"י
[משפחה ב'] אנו נתקלים בתשובה המוכרת כי מדובר בסכסוך שכנים וכי
העירייה אינה צד בדבר"...

ב.

ב 3...14-השיבה מנהלת האגף למשפחה א':
"ראשית אציין כי המפקח אינו היחיד שטיפל בנושא החריגות של [משפחה א']
ו[-משפחה ב'][ ,המפקח] החל לעבוד [בשכונה] ב .3113-כבר בשנת  3111נשלחו
מכתבי התראה ל[משפחה א' ולמשפחה ב'] ,זאת בעקבות תלונות אחד על השני,
מכתבים הנוגעים לחריגות הבנייה שנמצאו בביתם .עוד בשנת  3111הוכן כנגד
[משפחה א'] דוח פקח וכתב אישום שהסתיים זה מכבר בהתראה להריסת
חריגת הבנייה  -סככה מברזל ,דבר שלא נעשה עד היום .אי לכך בשנת 3114
הוכן ע"י [המפקח] דוח על אי ביצוע פסק דין של בית משפט בנוגע להריסת
הסככה וכן דוח נוסף על חריגות בנייה נוספות שנמצאו בביתכם .בטרם הוכן
הדוח הנוסף הוזמן [אב משפחה א'] פעמיים ע"י מכתבים שנשלחו בדואר רשום
למשרדו של [המפקח] למתן עדות על מנת למסור את גרסתו לאישומים כנגדו,
אך אף אחד ממשפחתכם לא הגיע .כנגד [משפחה ב'] הוכן דוח פקח על חריגות
בנייה והאדון הגיש בקשה להיתר לחלק מהבנייה הבלתי חוקית שניתן לאשר
ואת השאר הרס בעצמו .נכון להיום ההליכים המשפטיים כנגד השניים נמצאים
בטיפולה של היועצת המשפטית של העירייה ...אני דוחה את תלונתכם על
תפקוד לקוי של מח' הפיקוח על הבנייה ,ומציינת כי מפקח הבנייה ...עושה את
עבודתו על פי הוראות החוק ללא כל משוא פנים ,ומן הראוי שתחזרו בכם
מתלונתכם ,ותדאגו לפעול על פי החוק".

ג .בתלונה ששלחה משפחה א' למבקרת העירייה מ 11...14-נכתב ,בין היתר:
"אנו מבקשים ממשרד מבקרת העירייה לבצע חקירה לנושא ההיתר והטיפול
הלא שוויוני שמקבלים שני תושבים מן המניין לתלונותיהם ,אין זה מקובל
שנציג עירייה יטען לאשמת אחד הצדדים ,או לחילופין לחפותו של האחר רק
משמיעת צד אחד".
 1.3מכתבי התראה
מבדיקת הביקורת עולה כי המפקח החל לדווח על חריגות הבנייה של משפחות א' ו-ב'
בשנת  3113וכי קודם לכן שלחו מפקחים אחרים מכתבי התראה:
 שני מפקחים אחרים מהיחידה דיווחו על חריגות בנייה בדירת משפחה א' :בשנים
 1444ו 3111-נשלחו שני מכתבי התראה בגין התקנת מזגן ובניית סככה בגודל
כ .-מ"ר ללא היתר.
.11

דוח שנתי 43

בשנים  3113ו 3114-דיווח המפקח על חריגות בנייה בדירת משפחה א' :בשנת 3113
שלח שני מכתבי התראה בגין התקנת מדחס של מזגן ושינוי חזית באמצעות
פתיחת חלון מחדר השירותים .בשנת  3114שלח מכתבי התראה בגין פתיחת חלון
בקיר חיצוני בחדר השירותים ,התקנת מדחס של מזגן על קיר חיצוני ,פתיחת דלת
בקיר חיצוני ,בניית תוספת למבנה והריסת אדנית של משפחה ב' שהייתה בנויה על
הקיר החיצוני.
 שני המפקחים ששלחו מכתבי התראה בנוגע לחריגות הבנייה של משפחה א' דיווחו
גם על חריגות בנייה בדירתה של משפחה ב' :בשנים  1444ו 3111-נשלחו שני
מכתבי התראה בגין סגירת מרפסת ללא היתר בקומה א' ובניית מרקיזה בקומת גג
בגודל כ 4-מ"ר.
בשנת  3113שלח המפקח שני מכתבי התראה בגין חריגות בנייה בדירת משפחה ב':
סגירת חלון כניסה לגג המבנה ,התקנת מרקיזה בחזית ,סגירת מרפסת פתוחה,
התקנת חוצץ פלסטיק בגובה  3מטרים לרוחבו של גג המבנה ,פתיחת חלל סגור
בעליית הגג ,התקנת כיור ושער ברזל בגג המבנה.
 1.4דוחות פקח
בשני המקרים נכתבו דוחות פקח:
 בשנת  3111כתב מפקח אחר מהיחידה דוחות למשפחה א' בגין סככה בגודל
כ .-מ"ר ללא היתר ,ולמשפחה ב' בגין בניית פרגולה בגודל כ 3-מ"ר והקמת סככה
נוספת בגודל כ 4-מ"ר ,ללא היתר.
בשנת  3111הגישה משפחה א' בקשה להיתר בנייה לסככה ובשנת  3114הגישה
בקשה לקבלת היתר לשינויים בחזית ופתיחת דלת במקום חלון.
 בשנת  3114כתב המפקח שני דוחות פקח למשפחה א' בגין אי-ביצוע פס"ד
מ( 3.4.13-הריסת הסככה  -ראו סעיף  )3ובגין חריגות בנייה כאמור במכתבי
ההתראה מאותה שנה.
 בשנת  3113כתב המפקח דוח פקח למשפחה ב' בגין חריגות בנייה כאמור במכתבי
ההתראה מאותה שנה.
ב 33.11.13-הגישה משפחה ב' בקשה להיתר לחריגות הבנייה.
 ב 1..3.14-עדכן המפקח בתוכנת קומפלוט כי ב 41.11.14-ייערך דיון בבית משפט
בגין אי-ביצוע פס"ד בידי משפחה א' (הריסת סככה) ,וב 1...14-עדכן כי נגד
משפחה א' ומשפחה ב' הוגשו כתבי אישום (בקשות לצווי הריסה) והדיונים
בעניינם ייערכו ב.3..13.14-
תגובת המפקח:
"הנני מעיד על עצמי כי לאורך כל התקופה בה אני מטפל בנושא זה לא הפלתי לרעה או
לטובה צד זה או אחר בסכסוך .אין לי עניין אישי בנדון וכל פעולותיי היו רק בתוקף
תפקידי כמפקח בנייה באזור".
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 .2ביטול היתר בנייה
 3.1ב 11.4.14-הגישה אם משפחה א' תלונה בעל פה בלשכת מבקרת העירייה .אחד
הנושאים עליהם הלינה היה כי ההיתר שהונפק בשנת ( 3113להלן  -היתר  )1להגדלת
סככה ב .-מ"ר בוטל ללא ידיעת משפחתה .זאת ,לדבריה ,חרף העובדה כי נהגו
בהתאם להיתר  -הסככה שהייתה קיימת ללא היתר הורדה (מתחת לפרגולה קיימת)
והוקטנה ל 1.-מ"ר בלבד.1
 3.3רקע
א .ב 33.3.11-כתב מפקח מהיחידה דוח פקח על עברת בנייה" :בצד דרום של
המקרקעין קיימת סככה צמודה לדירה בגודל כ ..1-מ"ר לערך ללא היתר".
מעיון בתמונה שצולמה ב 3111-עולה כי מדובר בקונסטרוקציה שכללה פרגולה
ומעליה סככה:
סככה

פרגולה

ב .בית משפט לעניינים מקומיים קבע ב 4...11-בנוגע לבקשת העירייה למתן צו
הריסה לסככה בגודל  .מ"ר..." :הצו ייכנס לתוקפו ביום  ,2....6אלא אם כן יהיה
בידי המשיב [משפחה א'] היתר בנייה כדין".
ג .ב 1.4.11-הגישה משפחה א' בקשה להוצאת היתר בנייה ל"תוספת סככה בחצר
דירת גן".
ד .החלטת ועדת המליאה מ 34.1.13-הייתה לפרק את הסככה ולהתקינה מחדש
מתחת לקורות הפרגולה הקיימת ,בגודל של עד  1.מ"ר.
ה .מעיון בהיתר  1מ 3....13-עולה כי ההיתר היה ל"תוספת סככה בחצר דירת גן"
בגודל  14.31מ"ר.
ו .ב 13.3.13-הגישה סגנית היועצת המשפטית לעירייה בקשה לבית המשפט:
"להורות על מחיקת ההערה שנרשמה בפנקסי המקרקעין ...בגין צו הריסה
1

לקבלן שבנה את הבניין ניתן היתר לבניית פרגולה בגודל של  11מ"ר בלבד .בפועל ,משפחה א' הגדילה
את הפרגולה ואת הסככה בכ .-מ"ר ,ללא היתר.
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שיפוטי שניתן ע"י בית משפט נכבד זה ...ניתן היתר לבנייה נשוא הצו"...
ב 1..3.13-קיבל בית המשפט את הבקשה.
תגובת המפקח:
"קיימת הבחנה בין ההליך השיפוטי להליך הרישוי .ההיתר שניתן לסככה אינו חופף
את צו ההריסה השיפוטי שניתן ולכן הוכן דוח על אי ביצוע פס"ד ולכן עדיין קיימת
הדרישה להריסה של הפרגולה הבלתי-חוקית".
 3.4היתר ראשון
א .ב 31.3.14-דיווח המפקח על ביקור בדירת משפחה א' ועדכן בתוכנת קומפלוט:
"לא ביצעת פס"ד של בית משפט ...שמועדו האחרון היה ב ".13/14/13-בפברואר
 3114שלח למשפחה א' מכתב הזמנה למתן עדות וב 1..3.14-עדכן המפקח את
סטטוס הטיפול בתוכנת קומפלוט" :הכנת כתב אישום".
לדברי המפקח ,על משפחה א' היה להרוס חלק מהפרגולה שבנתה ללא היתר,
נוסף להורדת הסככה מתחת לפרגולה .בפועל ,לדבריו ,הסככה הורדה מתחת
לפרגולה ,אך חלק הפרגולה שבנתה משפחה א' לא נהרס.
ב .בהחלטת ישיבת מליאה מ 34.1.13-נקבע..." :באם לא יתקבל הסכם הצדדים
[במסגרת הליך גישור] מחליטה הוועדה לאשר את הבקשה בתנאי תיקונה כך
שקירוי הסככה יפורק ויבוצע מתחת לקורות הפרגולה הקיימת בגודל השטח
המותר"...
מפרוטוקול ישיבת המליאה עולה כי ההתייחסות התכנונית של מינהל הנדסה
הייתה..." :יש להוריד את כל הקונסטרוקציה (הפרגולה  +הסככה) בכ 1.-ס"מ
ולהקטין את גודל הסככה עד  1..11מ"ר"...
ג .נמצא כי בתשריט שצורף להיתר  1צוירו סככה ומתחתיה פרגולה ,אך רק הסככה
לפירוק סומנה בצבע צהוב (הריסה) .אף ביתר התשריטים שנמצאו בתיק הבניין
לא סומן להריסה חלק הפרגולה שנבנה ללא היתר.
סככה לפירוק

סככה מאושרת
בהיתר

פרגולה קיימת

משמעות אי-סימון הריסת החלק של הפרגולה הקיימת ללא היתר היא לכאורה
שלא נדרשת הריסת הפרגולה שנבנתה ללא היתר.
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ד .ב 4.1.13-נמסר למשפחה א' היתר  ,1לבניית סככה בגודל  14.31מ"ר .לדברי
משפחה א' ,הסככה פורקה ונבנתה מחדש מתחת לקונסטרוקציית הפרגולה
בגודל של כ 1.-מ"ר.

פרגולה קיימת
(ללא שינוי)

סככה
(בהיתר)

הפרגולה והסככה שהורדה מתחתיה והוקטנה לכ 1.-מ"ר

הביקורת מציינת כי לפי הבקשה ,פרוטוקול הוועדה (התייחסות מינהל הנדסה
והחלטה) ,היתר הבנייה והתשריט שצורף להיתר ,נעשתה הבחנה בין פרגולה לסככה.
בעוד שהמפקח טוען כי משפחה א' לא ביצעה את הנחיית הוועדה במלואה (בכל הנוגע
להריסת קטע הפרגולה ללא היתר) ,מהמסמכים הנ"ל עולה כי התייחסות הוועדה
בסופו של דבר הייתה לסככה בלבד .לאור העובדה כי בהחלטת הוועדה ,בהיתר
הבנייה ובתשריט לא צוין כי יש להרוס חלק מהפרגולה  -הסיקה משפחה א' כי
הפרגולה אינה להריסה .הביקורת מוסיפה כי גם בהחלטת בית המשפט מ4...11-
מדובר בהוצאת היתר בנייה לסככה בלבד.
אם כוונת הגורמים במינהל הנדסה הייתה להוריד ולהקטין אף את הפרגולה ,לא כך
הוצגו הדברים במסמכים הרלוונטיים.
הביקורת מפנה גם להנחיית מנהל האגף דאז מ ,1..3.14-לפיה עמדת משרד הפנים
לעניין בנייה בלתי חוקית היא ,בין היתר ,כי "נדרש לסמן את הבנייה הבלתי חוקית
להריסה במסגרת היתר הבנייה" ו"נכון יהא להתנות ולקבוע כי הריסת הבנייה הבלתי
חוקית תהיה תנאי להיתר בנייה ".כלומר ,נכון היה לדרוש הריסת קטע הפרגולה
שנבנה ללא היתר ולהתנות את ההיתר לסככה בהריסה זו.
תגובת המפקח:
"...אם קיימת אי-בהירות בהיתר שניתן ,הרי יש לזקוף זאת לחובת מחלקת הרישוי
והוועדה המקומית לתכנון ובנייה אשר אישרה את הבקשה כמו שהיא".
לדעת הביקורת ,גם למפקח הבנייה שבדק את הבקשה שהוגשה בשנת  3111יש
אחריות לאי-סימון חלק הפרגולה להריסה .זאת ,מאחר שלפי תוכנת קומפלוט,
יומיים לאחר הגשת הבקשה בידי משפחה א' ולפני סיום בדיקת מהנדס הרישוי את
התכניות ,דווח בתוכנה כי בוצעה בדיקה של מפקח .קרי :על מפקח הבנייה (אינו
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המפקח נשוא התלונה) היה לבדוק את התאמת הבקשה להיתר למצב בשטח וליידע
את מהנדס הרישוי בממצאיו.
 3.3ביטול היתר
א .ב ,....14-לאחר בניית הסככה מחדש מתחת לקונסטרוקציית הפרגולה ,הועלה
הנושא לוועדת המשנה .בפרוטוקול הישיבה נרשם" :מאחר ואושר שטח סככה
בגודל  1.מ"ר ולא  14.31מ"ר כפי שהוגש בבקשה המקורית ,יש לתקן את השטח
של הסככה המבוקשת בהיתר הבנייה .כמו כן יש להוסיף תנאי לדרישות לצורך
הוצאת היתר בנייה :דוח פיקוח על ביצוע עבודה".
ההיתר עליו החליטה הוועדה ב( ....14-להלן  -היתר  )2נמסר למשפחה א'.
ב .משפחה ב' הגישה ערר לוועדה המחוזית על ההחלטה מ.....14-
ועדת ערר קבעה ב 13.3.14-כי דינו של הערר להידחות מאחר שהבקשה נדונה
בוועדה המקומית עקב טעות קולמוס והמועד להגשת ערר עבר זה מכבר (ניתן
היה להגיש ערר רק בגין ההחלטה משנת  .)3113עם זאת ,ועדת הערר הפנתה את
הוועדה המקומית להחלטתה בערר מספר  3/13בנושא אחר "ולהתחשב בקבוע
שם ,היה ותוגש בקשה לתוספת מרפסת בבית העוררים".
בהתאם להחלטת ועדת ערר הנ"ל ,ב 41.3.14-כתב יועץ משפטי חיצוני למהנדס
העיר על אודות החלטת ועדת ערר ,לרבות הפנייתה לערר מספר  3/13שעסק
2
במקרה זהה של דיירים אחרים באותו בניין בו גרים המתלוננים.
ועדת המשנה התכנסה ב 13...14-לדיון בהחלטת ועדת הערר וקבעה בין היתר
דרישות כדלקמן:
" -דוח פיקוח על ביצוע עפ"י החלטת הוועדה
 תיקון היתר בנייה (שטח סככה  1..11מ"ר במקום  14.11מ"ר) חתימה על התחייבות להסיר את הפרגולה ככל שתידרש על ידי הגורמיםהמקצועיים בוועדה המקומית ,אם וכאשר תוגש בקשה לתוספת מרפסת
בקומה מעל
 בהיתר ייקבעו התנאים: .1עצם אישור הפרגולה לא יהווה שיקול בהתרתה של תוספת מרפסת א'

2

שכנה מהדירה הצמודה לדירת משפחה א' ערערה על החלטת הוועדה המקומית שלא לאשר לה הגדלת
פר גולה המונעת מדיירי הקומה מעליה לממש את האפשרות לבנות מרפסת .ועדת ערר מחוזית מספר
 113/13מ 14.3.13-קבעה בנוגע לאישור הפרגולה הקיימת (אישור בדיעבד)..." :אילו הייתה בניית
הפרגולה מתבקשת מראש ,קרוב לוודאי כי הייתה מוגבלת באופן שיאפשר בניית מרפסת בקומה ממעל.
הע ובדה כי העוררת הקדימה בנייה לרישוי אינה יכולה ליתן בידיה זכויות יתר .במקרה דנן ,בניית מרפסת
בקומה ראשונה ככל שתתבקש תאושר ותבוצע ,תשיג גם את מטרת בנייתה של הפרגולה שכן תיצור קירוי
לדירת המבקשת היא העוררת ...ההיתר המבוקש יינתן בתנאים הבאים:
א .חתימת העוררת על התחייבות להסיר הפרגולה ככל שתידרש על ידי הגורמים המקצועיים בוועדה
המקומית ,אם וכאשר תוגש בקשה לתוספת מרפסת בקומה ממעל.
ב .בהיתר יקבעו תנאים מפורשים:
 ..עצם אישור בניית הפרגולה לא יהווה שיקול בהתרתה של תוספת מרפסת בקומה א'.
 .6במידה ותתבקש תוספת כזו ,תפורק הפרגולה ומהנדס הוועדה המקומית יקבע קירוי חלופי בתחתית
תוספת המרפסת שתתבקש".

.1.

מבקרת עיריית ראשון לציון

 .3אם תתבקש בעתיד תוספת המרפסת ,תפורק הפרגולה ומהנדס הוועדה
המקומית יקבע קירוי חלופי בתחתית המרפסת שתתבקש".
תנאים נוספים שדרשה הוועדה מולאו טרם מסירת היתר .1
ג .משפחה א' הלינה כי לא ידעה על ביטול היתר  1ועל הערר שהגישה משפחה ב'
עקב היתר  .3לדבריה ,המחלוקת בינם לבין משפחה ב' היא בנוגע להריסת
תוספת הפרגולה המונעת ממשפחה ב' להגיש בקשה לבניית מרפסת מעל דירת
משפחה א' .הביקורת מעירה כי קונסטרוקציית קטע הפרגולה הקיימת ללא
היתר אינה תומכת בסככה שנבנתה מתחתיה (בהתאם להיתר משנת  .)3113זאת,
בניגוד לסככה שנבנתה בעבר ללא היתר שהייתה בגודל הפרגולה וככל הנראה
נתמכה בקונסטרוקציה.
ד .נכון לדצמבר  3114טרם הוצא היתר חדש הכולל את החלטות ועדת המשנה
מ 13...14-מאחר שמשפחה א' לא חתמה על התחייבות להסיר את הפרגולה
במידה שמשפחה ב' תגיש בקשה לתוספת מרפסת בקומה מעל.
ה .רכזת ועדות התכנון מסרה לביקורת כי הודעה על ביטול היתר  1ודיון בוועדת
המשנה לא נמסרה למי מהצדדים לפני הדיון .ההחלטה ,לדבריה ,נשלחה למבקש
(משפחה א') ולמתכנן מטעמו בלבד.
סעיף (13.ה) לחוק התכנון והבנייה ,תשכ"ה ,141.-קובע" :מהנדס ועדה מקומית רשאי
להתיר שינויים בהיתר לצרכי התאמה ככל הנדרש במהלך ביצוע עבודה על פי היתר".
משמעות סעיף זה היא כי בסמכותו של מהנדס העיר לשנות היתר שהונפק .לפי החוק,
אפוא ,מהנדס העיר לא חייב היה לפנות לוועדה לאישור השינוי.
סעיף 13ב .לחוק קובע ,בין היתר ,כי סמכותה של ועדת ערר "לדון ולהחליט בערר על
החלטה של ועדה מקומית ,של רשות רישוי מקומית "...כמו כן ,החלטה זו תהא סופית.
המשמעות היא כי ועדת המשנה נהגה כשורה עת הוסיפה בהיתר החדש התייחסות
לערר מספר .3/13
עם זאת ,מעיון בתוכנת קומפלוט עולה כי החלטת ועדת הערר ושיבוץ הבקשה פעם
נוספת לדיון בוועדת המשנה היו ידועים ואף עודכנו במערכת הממוחשבת 3לפני
שהיתר  3הועבר לחתימות ( )3...14ונמסר למשפחה א'.

3

מהנדסת הרישוי אף הזינה ב 41.3.13-הערה לאירוע "בקשה מוכנה לישיבה"" :דיון חוזר לאחר
החלטת ועדת ערר".
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מהנדסת
רישוי

למעשה ,ועדת המשנה דנה בבקשה ובהחלטת ועדת הערר לאחר שכבר נמסר
למשפחה א' היתר  .3בסופו של דבר ,למשפחה א' הונפקו שני היתרי בנייה
שבוטלו עקב טעויות של עובדי מינהל הנדסה.

 .3ביקור מפקח בנכס
 4.1בתלונת משפחה א' מ 4.4.14-נכתב ,בין היתר:
"זה מספר פעמים שהזמנו את הפקח [נשוא התלונה] לסיור בבניין ומעבר על כל
הנושאים שהעלה ,שיראה במו עיניו את התלונות אותן הוא מעלה על הכתב ,אך גם
הפעם ויתר הפקח על האפשרות לעשות כן כי כנראה סבור הוא שמכיר את כל
הפרטים".
לדברי משפחה א' ,המפקח לא ביקר בנכס שבבעלותה ואת המכתבים כתב על סמך
צפייה על ביתם מדירת משפחה ב'.
 4.3ממכתבי ההתראה הנ"ל עולה כי המפקחים ביקרו בנכס נשוא המכתבים .כמו כן,
המפקח שלח דואר אלקטרוני למנהלת האגף ב 33.3.14-בו נרשם בין היתר" :בטרם
נשלחו מכתבי ההתראה נעשו בביתם של השניים [משפחות א' ו-ב'] ובנוכחותם
ביקורים רבים על מנת להבין את תלונותיהם הן על ידך מנהלת האגף ,והן על ידי
מנהל המחלקה [פיקוח על הבנייה] ואנוכי".
המפקח מסר לביקורת כי ביקר פעמיים בנכס שבבעלות משפחה א' (אחת הפעמים
בנוכחות עורכת הבקשה שהוגשה בשנת .)3113
 4.4מעיון בתמונות שנמצאו בתיק הבניין ,בתיק הפיקוח ובמחשבו של המפקח עולה כי
צולמו תמונות רבות מבית משפחה ב' או מהשטח הציבורי ,לרבות כאלו שהמפקח
מסר שצולמו בידי משפחה ב'.
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תגובת המפקח:
"קיימות תמונות במחשב אשר צולמו מבית [משפחה א'] מה 14/11/3114-בנוכחות
עורכת הבקשה של המשפחה"...
הביקורת מדגישה כי המפקח שלח למשפחה א' מכתבי התראה ודוחות פקח לפני
ה.14.1.14-

 .4זימון המתלוננים
3.1

3.3

3.4
3.3

בתלונה מ 4.4.14-נכתב ,בין היתר:
"בתאריך  3./3/3114הגיע למעוננו מכתב רשום ממחלקת הפיקוח על הבנייה (מצ"ב)
על הזמנה לדיון שלמרבה ההפתעה נקבע לאותו היום  3./3/3114בשעה  ,11:41על
המכתב חתום מפקח הבנייה באזור [המפקח] .תוכן המכתב נרשם ע"י הפקח
ב ,14/3/3114-מדוע הוא נשלח רק ב ,3./3/3114-האם אין צורך לאפשר לתושב להגיב
תוך פרק זמן הולם".
משפחה א' מסרה לביקורת כי ב 3..3.14-השאיר הדוור הודעה (פתק) בתיבת הדואר
שלהם על אודות המכתב הרשום ,וכי דבר הדואר נמסר לידיהם רק ב.33.3.14-
משפחה א' הציגה לביקורת את מכתב הזימון הנושא תאריך  14.3.14ואת הפתק
שהשאיר לטענתה הדוור.
מעיון בתיק הפיקוח עולה כי המכתב קיבל מספר דואר רשום ב 1..3.14-ולעירייה
הועבר טופס אישור מסירה מ.33.3.14-
מעיון במכתב מ 14.3.14-עולה כי לוגו העירייה המופיע על המכתב אינו מעודכן:
מינהל התכנון ההנדסי מכונה כבר מזה מספר שנים "מינהל הנדסה" ומנהל אגף
רישוי ופיקוח על הבנייה המכותב למכתב סיים עבודתו בעירייה מספר שנים לפני
כתיבת המכתב:
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 3..בתוכנת קומפלוט לא נמצא תיעוד למכתב הנ"ל ,אך נמצא מכתב הזמנה נוסף למתן
עדות ב 11.4.14-ששלח המפקח ב .33.3.14-מכתב זה נמסר למשפחה א' ב.3.4.14-
המפקח מסר לביקורת כי משפחה א' לא הגיעה לתת עדות באף אחד משני המועדים
אליהם זומנה.

 .5סכום לתשלום
..1
..3

..4

..3

...

משפחה א' הלינה כי נדרשה לשלם סך של כ 4,111-ש"ח בגין היטלי פיתוח עבור
תוספת לשטח הסלון ,בגין טעות מכוונת בחישוב שערך המפקח.
ב 14.3.14-כתב המפקח מכתב התראה למשפחה א' ממנו עולה בין היתר כי נבנתה
תוספת בגודל  3..מ' על  1.31מ' בחזית הדרומית .מכתב זה הועבר למינהל כספים
להוצאת חיוב בגין היטלי פיתוח.
ב 4.4.14-קיבלה משפחה א' מאגף השתתפות בעלי נכסים במינהל כספים דרישה
לתשלום היטלי פיתוח בגין תוספת שטח" :על פי מידע שהתקבל מאגף הפיקוח על
הבנייה ,קיימים בנכס שבנדון חריגות בנייה של  11מ"ר ללא היתר ...יש לחייב חריגה
זו בהיטלי פיתוח בסך  3,314.1ש"ח"...
אֵ ם משפחה א' מסרה לביקורת כי פנתה למנהלת אגף השתתפויות בעלי נכסים
בבקשה לבדוק את דרישת התשלום ,וזו האחרונה מצאה כי מדובר בטעות .ב11.4.14-
הוצא תיקון לדרישה מ 4.4.14-ובאותו מועד שילמה משפחה א' היטלי פיתוח עבור
חריגות בנייה של מטר אחד בלבד.
לדברי מנהלת אגף השתתפות בעלי נכסים ,הטעות בחישוב הייתה של אחת מעובדות
האגף עליו היא ממונה והנתון לא התקבל כלל מהמפקח .כלומר ,הטענה כי המפקח
טעה במכוון אינה נכונה.

מסקנות והמלצות
 .1מהממצאים עולה כי המפקח כתב מכתבי התראה ודוחות פקח הן למשפחה א' והן
למשפחה ב'  -כל אחת בגין חריגות הבנייה שביצעה בנכס שבבעלותה .עם זאת ,לדעת
הביקורת ,העובדה כי המפקח צפה בחריגות הבנייה של משפחה א' ואף צילמן ,לפני
הוצאת מכתבי התראה ודוחות פיקוח ,מביתה של משפחה ב' היא ככל הנראה אחת
הסיבות לתחושותיה של משפחה א' והגורם לטענת אֵ יפָ ה ואֵ יפָ ה בהתנהלותו של המפקח.
במקרים בהם ניתן לראות את חריגת הבנייה רק משטח הנכס ,ובעל הנכס אינו מונע
ממפקח הבנייה לבקר בו ,על זה האחרון להגיע למקום ולתעד את העברה לפני שליחת
מכתבים על אודות חריגת הבנייה.
 בישיבת הצוות לתיקון ליקויים הוחלט כי ההמלצה תבוצע.
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מבקרת עיריית ראשון לציון

 .3בתשריט לא סומן קטע הפרגולה ללא היתר להריסה ובהחלטות הוועדה ובהיתרים לא
הותנתה בניית הסככה בהריסת הפרגולה.
על מהנדסי הרישוי לוודא כי בנייה בלתי-חוקית תסומן להריסה בתשריט ,המידע יירשם
בהחלטת ועדת התכנון ,וההריסה תהא תנאי להיתר עצמו .כך גם היה נכון לעשות בנוגע
לתוספת הפרגולה שבנתה משפחה א' ללא היתר ,ולהתנות את היתר הסככה בהריסתה.
הביקורת מדגישה כי בכל מקרה ,חלק מהפרגולה בנוי ללא היתר ,ואף שלא נדרש להריסה
בהיתר ,יש להסדירו.
 בישיבת הצוות לתיקון ליקויים הוחלט כי ההמלצה תבוצע.
 .4למשפחה א' נמסרו שני היתרי בנייה שבוטלו עקב טעויות של עובדי מינהל הנדסה :היתר
ראשון בוטל עקב טעות קולמוס בשטח שצוין בהיתר ,וההיתר השני נמסר לפני שוועדת
המשנה דנה בהחלטת ועדת הערר ,זאת ,אף על פי שלפי תוכנת קומפלוט במועד העברת
ההיתר לחתימות היה ידוע ואף עודכן בתוכנה כי נקבע מועד לדיון בוועדה עקב החלטת
ועדת ערר.
על עובדי המינהל לוודא כי היתרי בנייה ייחתמו רק לאחר סיום כל הדיונים בעניינם .יש
לשים לב לסטטוס הבקשות בתוכנת קומפלוט ולהערות שהוזנו בידי מהנדסי רישוי.
 בישיבת הצוות לתיקון ליקויים נמסר" :יבוצע .הוכנס אירוע חוסם ,כשיש ערר  -לא
יופק היתר".
 .3משפחה א' קיבלה מכתב זימון למתן עדות יומיים לאחר שעבר המועד אליו זומנה.
לוגו העירייה המופיע על המכתב אינו מעודכן" :מינהל התכנון ההנדסי" מכונה כבר מזה
מספר שנים "מינהל הנדסה" ומנהל אגף רישוי ופיקוח על הבנייה המכותב למכתב סיים
עבודתו בעירייה מספר שנים לפני כתיבת המכתב.
לא נמצא תיעוד למכתב בתוכנת קומפלוט.
יש לשלוח מכתבי זימון לפחות שבועיים לפני המועד שנקבע למתן עדות על מנת למנוע
מצבים בהם המכתבים מגיעים לאחר המועד הנקוב במכתב.
יש לוודא כי מכתבים מהעירייה יירשמו רק על טפסים רשמיים ועדכניים של העירייה וכל
מכתבי המפקחים ייסרקו ויתועדו בתוכנת קומפלוט.
 בישיבת הצוות לתיקון ליקויים נמסר כי ההמלצה בוצעה.
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