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ועדה מקומית לתכנון 
 ובניה באר טוביה

 
 

  תכנית עבודה

2021 לשנת   
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 נתונים כללים הוועדה המקומית לתכנון ובניה לשנת 2020:

 

משנה ועדות 11, רישוי רשות 19:  ועדות 34 התקיימו  

משנה ועדתוב 95, רישוי ברשות 96: בקשות 191 נדונו  

:וועדות תמרור 4התקיימו   

בוועדת תמרורבקשות  37  
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 סיכום תקציב 2020

שנתיות הכנסות  

₪ 825,318,1     - בניה אגרות  

₪ 000,821 – השבחה היטל  

₪ 062,579,4 – סלילה היטלי  

₪ 469,535,2 -הקמה היטלי  

₪ 413,254,9 – כ"סה  

₪  000,617,3: הוצאות  

100% ביצוע מול תכנון 100%: שוטף תקציב  

 

 צפי הכנסות ל 2021

תעשייה בקשות חדשות. ימבנ 5-כ  

 44 יח"ד קיבוץ חצור+ כ-40 יח"ד חדשות.

₪ ,0009,000כ  -והקמה סלילה היטלי  

₪ 2500000 כ - השבחה היטל  

₪ 1300000כ  -בניה אגרות  

₪ 200000כ -בניה קנסות  

₪ 13,000,000  - הכנסות צפי כ"סה  
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 מטרות הוועדה המקומית:

 

והבנייה. התכנון בחוק הרפורמה . יישום1  

ביצוע היתרי הבניה בתחום המועצה. . הגדלת2  

תעסוקה. אזורי . פיתוח3  

עסקים תוך חיזוק               ולבעלי . מטרת העל הינה מתן שירות מיטבי לתושב4
התשתית הפנים ארגונית ,קליטת עובדים ובדגש על קידום שקיפות 

 ושיתוף ציבורי. 

. קידום תכניות מתאר ותכניות מפורטות בתחום המועצה.5  

תמרור. ורשות תנועה ועדת וניהול .ריכוז6  

 

 מטרות מח' התכנון:

הכפרי. התכנון מרחב במסגרת מפורטות תכניות .הכנת1  

.הכנת מסמכי מדיניות מכח תכנית המתאר.2  

והיתרים. תכניות הגשת לצורך תכנוני מידע מתן .3 

מערכת המידע הגאוגרפית בתחום שירות מתן .4 

ויזמים. חוץ למתכנני והנחיות ביקורת, עיר בניין תכניות בדיקת .5 

ולבנייה. לתכנון המקומית לוועדה דעת וחוות תכניות הכנת .6 

אדריכלי ופגישות פרה רולינג עם הוועדה המחוזית. תיאום .7 

והקצאות הפקעות, שטחים חילופי: כגון, מקרקעין בהליכי טיפול .8 

רים ותשריטי חלוקה."תצ .אישור9   
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 קידום תכניות מפורטות:

המחוזית. בוועדה פל"ח )פעילות לא חקלאית( ואישורה תכנית .קידום1  

מ.א. באר טוביה. . קידום תכנית מתאר כוללנית בתחום2  

תיקון התקנון.-. אישור תכנית לבריכות שחייה3  

.קידום תכניות מפורטות משמעותיות.4  

 

 מטרות מחלקת רישוי בנייה ומידע:

 ולתכנית לחוק בהתאם בנייה היתרי בהוצאת הקשורים בהליכים .טיפול1
 המתאר

 רישוי וועדת רשות לדיון דעת חוות ומתן בנייה להיתרי בקשות .הכנת2
 המשנה.

 בהתאם ותכניות מקצועי חומר ומתכננים להשלמת יזמים וליווי .הנחיית3
הוועדה המקומית. לדרישות  

בנייה. היתרי .הנפקת4  

.ערר בוועדות המקומית הוועדה .ייצוג5     

והיתרים. תכניות הגשת לצורך תכנוני מידע מתן .6 

 

 מטרות מחלקת הפיקוח:

 לפי מאושרות לתוכניות בהתאם בנייה עבודות ביצוע על ומעקב .פיקוח1
הוועדה. והחלטות לתקנות, לחוק הבנייה ובהתאם היתרי  

המועצה. ברחבי חוקית בלתי בנייה .מניעת2  

ציבוריות קרקעות על .שמירה3  

גמר ותעודות טופס התחלת עבודות והנפקת סופית ביקורת .ביצוע4  
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בטאבו העברה לקראת בנייה אישורי למתן ביקורת .ביצוע5  

צווי הפסקת שימוש  ,עבודה הפסקת צווי י"ע החוק אכיפת בהליכי .טיפול6
  , צווי הריסה

מנהליים הריסה צווי והוצאת תביעות משפטיות להגשת נתונים .הכנת7  

. 2020. עמידה במסמך מדיניות האכיפה אושר בשנת 8  

.הגברת אכיפה ופיקוח יזום באמצעות מבצעי אכיפה בהתאם לתכנית 9
 העבודה.

טיוב הליכי המענה לפניות תושבים ע"י הקמת מערכת מעקב לפניות .10
.ציבור  

מתקיים  -עבודה נהלי ויצירת המחלקות בין הפעולה שיתוף .העמקת11
      שיתוף 

. , רישוי עסקים ומחלקת תשתיותאיכות הסביבהפעולה עם פיקוח        

תכניות התארגנות                דגש על  -דגש על מניעת מטרדים וסכנות באתרי בנייה.12
 באתרים באזורי התעשייה.

לחוק התכנון והבניה. 116סקר חריגות בניה בהתאם לתיקון  13  

 

 מטרות מחלקת תשתיות ופיתוח:

 -הציבורית הבנייה בתחום פרויקטים של הביצוע וליווי התכנון קידום .1
המועצה. ברחבי ציבור מבני הקמת ופיקוח ניהול                     

ציבור.   למבני בנייה היתרי בהוצאת הקשורים בהליכים טיפול      

הסדרת תמרור ותנועה בתחום המושבים ואזורי                 - שיפור התנועה במרחב.2
 התעשייה.

.תכנון וביצוע תשתיות וכבישים.3  

ציבוריים שטחים ופיתוח נופי .תכנון4  

בנייה. להיתרי בקשות במסגרת פיתוח תכניות ואישור .בדיקה5  
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משטרה. לרבות חוץ גורמי עם, בתשתיות וטיפול לפיתוח .תיאום6  

ציבור במבני הנגשה ביצוע על .אחריות7  

מבנים. תחזוקת מחלקת עם הציבור מבני שיפוץ עבודות וביצוע .תיאום8  
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 תכנית עבודה 2021 – מטרות ויעדים אל מול ביצוע בשנת 2020

 

2021להמשך ביצוע   

 

 יעדים בוצע

שיפור תנאי העסקה של . 1

העובדים, בדגש על תפקידי 

 ,הליבה בתחום הרישוי

 הפיקוח, התכנון והביצוע

 

. "שכר עידוד" בהתאם 2

 לרפומה.

 

. קליטת מהנדס וועדה.3  

 

.מפקחת בניה בתקופת 4

 ניסיון.

 

. קליטת אחראי/ת מערכת 5

 מידע גאוגרפית.

)G.I.S(   

 

.קליטת חשב כספים. 6  

..קליטת מזכירה כללית7  

חצי –.קליטת ארכיבאי/ת 8

 משרה

בוצעו שינויים ארגוניים .1

במחלקות רישוי, פיקוח 

ותכנון תוך יצירת תפקידים 

ם.חדשי  

 

 2נקלטו  2020 בשנת. 2

 עובדים 

 למחלקת הפיקוח .

עובדת אחת עזבה את 

 תפקידה.

 

. "שכר עידוד" בהתאם 3

בוצע -לרפורמה   

 

ביצוע שינוי ארגוני של 

מנהל ההנדסה בראיית 

 הרפורמה

  וקליטת עובדים
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ביצוע הדרכות שוטפות .1

לעובדים בהתאם לתכנית 

.תההדרכה השנתי  

 

.השתלמויות מקצועיות וימי עיון 2

לבודקי ההיתרים, מידענים ,בודקי 

התכניות ,מפקחי בניה ויתר עובדי 

 המחלקה. 

 

. ספרות מקצועית.3  

. 

בוצעו הדרכות נרחבות .

בדגש על תפקידי ליבה 

בנושאים הקשורים 

התכנון  לרפורמה בחוק

 והבניה.

 

הקיים שדרוג מערך כ"א  

.שיפור תהליכים במערכת 1

הול הוועדה המקומית.ני  

 

. הטמעת מערכת הרישוי 2

מתבצע בשוטף.-הזמין  

 

חדש של נרכש מערך.3  

      GIS -intertown  

נציג  ידי על שוטפת תחזוקה  

 החברה. 

 המועצה מחלקות הכנסת

בישובים. ביקור, לעבודה  

 

.חב' בר טכנולוגיות זכתה 4

במכרז בפרוייקט ייעודי 

התחלת ביצוע  -הקרקע

2021 פרוייקט  

 

שודרגה מערכת ניהול .1

- הוועדה בר טכנולוגיות

.בוצע  

  

.הטמעת מערכת רישוי 2

בוצע.-זמין   

 

.הכנת מכרז למערכת 3

מידע גאוגרפית, ייעודי 

–קרקע וניהול נכסי ציבור. 

 בוצע.

 

 -.שידרוג האתר הנדסי 4

 בוצע 

 

 

 

 

 שדרוג מערכות מחשוב

מערכת  ניהול ,חומרה,

 מידע גאוגרפית

G.I.S    
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. חב' בר טכנולוגיות זכתה 5

במכרז בפרוייקט ניהול נכסי 

-ציבור  

 קביעת ספר נכסים למועצה.

, הרשות נכסי אחרי מעקב

, המבנה מצב אחרי מעקב

 המערכת. בו והשימוש

 ניהול במערכת גם משתלבת

ב, ועדה  GIS ומערכות 

ועתידיות נוספות ממוחשבות  

.  2021 התחלת ביצוע  

 

שדרוג  –.אתר הנדסי 6

 והטמעת טפסים בשוטף.

 

סקר חריגות בניה בהתאם  7

לחוק התכנון  116לתיקון 

 והבניה.

 

 אלכסוני צילום עדכון. 8

 ואורתופוטו המועצה ביישובי

הפתוחים. ובשטחים ביישובים  

 

.סריקת וטיוב ארכיון הוועדה 1

ביצוע בשוטף.–  

 

-. ארכיון הוועדה2  

.סריקת וטיוב ארכיון 1

 הוועדה.

 

 

הנגשת מידע הנדסי 

 לציבור
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לניצול  רכישת קומפקטוס-

 מיטבי של הארכיון החדש.

יש להסדיר רישום וטיוב תיקי -

הבניין בארכיון ע"י חברה 

 מבצעת.

 

.סריקת התכניות )תב"ע( 3

הנמצאות בוועדה והעברתן 

 לארכיון החדש.

 

ההיתרים הנגשת מידע .4

והעלאתו לאתר הסרוקים 

 האינטרנט "מרכז מידע

הנדסי". כיווץ הקבצים 

 הגדולים שנסרקו בעבר.

 

. קישור כל התשריטים 5

הישנים לארכיב הקבצים 

 במערכת לניהול וועדה. 

 

 

 

 

.סגירה ופינוי ארכיון 2

הוועדה בוצע ע"י מנכ"ל 

.המועצה  

 

שיפוץ משרדי  וציוד 

 לוועדה:

. דלת כניסה הכוללת 1

אינטרקום ומצלמות 

למדרגות.בצמידות   

 

.החלפת הריהוט 2

המשרדי )שולחנות 

  

שדרוג תשתית פיזית 

 לאגף

 וציוד
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וכיסאות לקבלת 

 הקהל(.

 

.ריהוט חדש בפינת 3

 ההמתנה.

 

.מכונת צילום 4

 צבעונית. 

 

. רכישת מרכזייה )טלפונייה( 5

 לוועדה.

 

.רכישת שני לפטופים לוועדה.6  

 

.רכישת טאבלטים 7  

 למפקחי הבניה.

 

.החלפת תאורה 8

משרדית ובפינת 

 ההמתנה.

 

.כרטיסי ביקור.9  

 

.ציוד משרדי שוטף. 10  
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