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   מועצה מקומית תל מונד
 מימו  והקמה של מבני  בקריית החינו  

 תקציר
משתת  במימו  הקמת  )  משרד החינו  להל  (התרבות והספורט , משרד החינו 

הפרויקטי  שמשרד החינו  . של מוסדות חינו  שרשויות מקומיות מקימות בתחומ 
משרד החינו  . שרהמחליט לממ  נכללי  בתכנית האדריכלית של מוסד החינו  שאו

מממ  את הפרויקט רק לאחר שאישר את התקציב וקיבל מ  הרשות המקומית 
 .מסמכי  מפורטי  בדבר ההתקשרות להקמת הפרויקט ולביצועו

 4,500 מנו כ)  המועצה להל  (כשתושבי המועצה המקומית תל מונד , 1995בשנת 
, קריית חינו  דונ  100 החליטה המועצה להקי  בתחומה על שטח של כ, נפש

יסודיי  ומתקני ספורט  בתי ספר יסודיי  ועל, שהייתה אמורה לכלול גני ילדי 
 .ותרבות עבור 

 בדק משרד מבקר המדינה את 2005 ובראשית שנת 2004במחצית השנייה של שנת 
 מבנה לכיתות  מימו  הקמת  של שני מבני  בקריית החינו  שהקימה המועצה 

בבדיקה ). מבנה האודיטוריו (יטוריו  ולחדר מחול בבית ספר מקי  ומבנה לאוד
הועלו ממצאי  חמורי  הנוגעי  לדיווחי  לא נכוני  שהמועצה העבירה למשרד 

 :להל  הממצאי ; החינו  כדי לזכות במימו 
משרד החינו  אישר למועצה תקציב להשלמת בית ספר מקי  בקריית החינו   .1

 מבנה לכיתות לימוד  קמת שני מבני  התקציב יועד לה. על פי תכנית אדריכלית
 מבנה  להל  (לחדרי מעבדה ולאודיטוריו  , ומבנה לאולפני רדיו וטלוויזיה

א  ,  הקימה המועצה את מבנה הכיתות בלבד2001נמצא כי בשנת ). התקשורת
בחוזה שנחת  ע  . דיווחה למשרד החינו  על שטח בנייה שכלל את שני המבני 

ה הכיתות בבית הספר המקי  ובחשבונות הקבל  הקבל  שנבחר להקמת מבנ
שהגישה המועצה למשרד החינו  נכללו הוצאות בגי  עבודות סלילת חניות לקריית 

שהוצגו כחלק מ  ההוצאות להשלמת , החינו  ובגי  עבודות פיתוח בבית ספר יסודי
עקב כ  הוטעה משרד החינו  ואישר למועצה מימו  מלא . בית הספר המקי 

 . ח" מיליו  ש9.8 ית הספר המקי  בס  כלהשלמת ב
תכנית אדריכלית להקמת , לבקשת המועצה,  אישר משרד החינו 2002בשנת  .2

שאחד מאגפיה תוכנ  , בקריית החינו )  חטיבת הביניי  להל  (חטיבת ביניי  
 השלב הראשו  בחטיבת  להל  (להיבנות על שטח מבנה התקשורת האמור 

)  הוועדה המקומית להל  " (שרוני "ת לתכנו  ולבנייה הוועדה המקומי). הביניי 
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בעקבות התקשרות המועצה . היתר לבניית חטיבת הביניי , לבקשתה, נתנה למועצה
 מיליו  2.48ע  קבל  לבניית השלב הראשו  בחטיבת הביניי  אישר משרד החינו  

בד בבד התקשרה המועצה ע  אותו קבל  לבניית מבנה . ח למימו  הבנייה"ש
 ). מבנה האודיטוריו  להל  (לאודיטוריו  ולחדר מחול 

ובמקומו הקימה המועצה את , נמצא כי השלב הראשו  בחטיבת הביניי  לא נבנה
כדי להשיג את מימו  משרד החינו  להקמתו . מבנה האודיטוריו  ללא היתר בנייה

 העביר ראש המועצה ועובדי  בכירי  במועצה למשרד החינו  מידע מטעה ובלתי
בכספי  שנת  לה ; אשר לפיו היא הקימה את השלב הראשו  בחטיבת הביניי , נכו 

 .המשרד לביצוע השלב הראשו  היא השתמשה להקמת מבנה האודיטוריו 
 החברה למשק  להל  (מ "החברה למשק וכלכלה של מרכז השלטו  המקומי בע .3

קמת מבנה שניהלה את הקמת מבנה הכיתות בבית הספר המקי  ואת ה, )וכלכלה
הייתה מעורבת בקיו  הקשר ע  משרד החינו  , האודיטוריו  ופיקחה על בניית 

  .נכוני  למשרד החינו  והיא א  נושאת באחריות למסירת חלק מ  הדיווחי  הלא
משרד החינו  לא פיקח כראוי על ניצול התקציבי  שהעמיד לרשות המועצה  .4

ת של משרד מבקר המדינה לא עמד ולמעשה עד הביקור, לשני הפרויקטי  האמורי 
על כ  שכספי  שייעד להקמת מבני חינו  מסוימי  שימשו להקמת בנייה אחרת 

 . בקריית החינו 
הוועדה המקומית לא פיקחה כיאות על הבנייה בקריית החינו  ולא הבחינה  .5

  .בכ  שמבנה האודיטוריו  הוק  ללא היתר בנייה
♦  

 מבוא
לפי .  דונ 8,000 משתרע על כ)  המועצה להל  (ומית תל מונד שטח השיפוט של המועצה המק

;  נפש7,900  כ2003נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מנתה אוכלוסיית תל מונד בסו  שנת 
 תלמידי  585בה  ,  תלמידי 2,950 באותה עת למדו במוסדות החינו& שבתחו  המועצה כ

 .צור  המתגוררי  בתחו  המועצה המקומית קדימה
החליטה המועצה להקי  בתחומה על שטח ,  נפש4,500 כשתושבי המועצה מנו כ, 1995בשנת 
יסודיי   בתי ספר יסודיי  ועל, שהייתה אמורה לכלול גני ילדי ,  דונ  קריית חינו&100 של כ

 .ומתקני ספורט ותרבות עבור 
שני בתי ספר , ני ילדי  ג  נבנו רוב המבני  שתוכננו להיָ,נות בקריית החינו& 2004עד סו  שנת 

. אול  ספורט ומגרשי ספורט, )ס המקי " ביה להל  (שנתי  יסודי מקי  שש בית ספר על, יסודיי 
והתקשרות המועצה ע  הקבלני  לגבי כל שלב של הפרויקט , רוב מוסדות החינו& נבנו בשלבי 

וב השתתפו בו את ההחלטות בדבר אופ  הבנייה ושלבי ביצועה קיבל צוות שלר. נעשתה בנפרד
מפקח  מהנדס, נציגי מחלקות ההנדסה והחינו&, גזברית המועצה, ממלא מקומו, ראש המועצה
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 הוערכו ההוצאות על בניית קריית החינו& עד אותה 2004בספטמבר ).  הצוות להל  (ואדריכלית 
 .ח" מיליו  ש100 עת בכ

  להל  (כו במכרזי  משותפי  רוב התקשרויות המועצה לבניית קריית החינו& נעשו ע  קבלני  שז
 החברה  להל  (מ "שפרסמה החברה למשק וכלכלה של מרכז השלטו  המקומי בע) מכרזי מסגרת
 .1)למשק וכלכלה

בחוזי  . המועצה התקשרה ע  הקבלני  שזכו במכרזי המסגרת באמצעות החברה למשק וכלכלה
מנהלת את , וחת המועצהשנחתמו בי  המועצה לחברה למשק וכלכלה נקבע שהחברה פועלת כשל

לצור& כ& התקשרה החברה למשק וכלכלה ע  חברה . ביצוע העבודות ומפקחת עליה  מטעמה
 . בחוזי  לתיאו  הבנייה ולפיקוח עליה)  החברה המפקחת להל  (הנדסית 

 בדק משרד מבקר המדינה במועצה המקומית 2005 ובראשית שנת 2004במחצית השניה של שנת 
השלמת הבנייה של בית הספר המקי  : המימו  וההקמה של שני פרויקטי תל מונד את אופ  
בוועדה המקומית לתכנו  , בדיקות השלמה נעשו בחברה למשק וכלכלה. ומבנה האודיטוריו 

 משרד  להל  (התרבות והספורט , ובמשרד החינו&)  הוועדה המקומית להל  " (שרוני "ולבנייה 
  ).החינו&

 בית הספר המקי מימו  השלמת הבנייה של 
 מקי  ס ה"ביה התקציבית להשלמת ההרשאה

 ממשרד החינו& מימו  לקבלמוסד חינו& זכאית מבנה ל המבקשת להקי  בתחומה מקומית רשות
 ותכנית אדריכלית אישר פרוגרמה של המבנהו ההקמה הכיר בנחיצות המשרדא  , ולהקמת

 החינו&  משרדפרס  וקבעשאות במסגרת הור .המיישמת מבחינה הנדסית את שנקבע בפרוגרמה
 בנייה חדשה וחידוש   חינו& מוסדות לפיתוח  בקשות להקצאת תקציבי להגשת נוהל"נכלל 

 ,בי  היתר, י מפורטזה בנוהל ).  נוהל ההקצאה התקציבית להל  " (והתאמה של מבני  קיימי 
לתכנית , פרוגרמהל אישור כדי לקבל שעל רשות מקומית להגיש למשרד החינו& המסמכי 

ובו  ,"קרקע טופס"להגיש למשרד  הרשות המקומית על , הנוהלפיל .קבלת המימו ל והאדריכלית
 תקציבי אישור אינה  הצרכי הגדרת" עוד נקבע בנוהל כי . נושאי כמה לגבי הרשות של הצהרה
כל עוד לא התקבלה , לכ  .ואי  בה התחיבות לביצוע הפרויקט או לעיתוי של ביצועו, כלשהו
 הנהלת ידי או על ולתקצוב  ומנהל האג  לבינויהמשרדחתומה על ידי חשב , ה תקציביתהרשא

 או לחתו  על חוזה העבודות הרשות המקומית מנועה מלפרס  מכרז לביצוע, מפעל הפיס
 כספי  שחרור נוהל" בנושא המקומיות  משרד החינו& לגזברי הרשויותשהפי/ בחוזר ."לביצוע 

 לבנייתכתנאי לקבלת המימו  שאושר שנקבע ) גזברי ל חוזרה  הל  ל" (לבניית מוסדות חינו&
ובה   , החינו& מסמכי  שוני למשרד להמציאהרשות  נדרש גזברברשות מקומית מוסד חינו& 

 . ובנייתשיעסוק בתוצאות מכרז לבחירת הקבל  ומוסד ת הבניילהיתר 
__________________ 

, 1972 ב"התשל, )מכרזי  משותפי ( בחוק הרשויות המקומיות 9ההתקשרות נעשתה על פי סעי   1
 מי כי רשות מקומית רשאית באישור משרד הפני  להתקשר לביצוע עבודה ע , בי  היתר, שבו נקבע

 .שזכה במכרז שפורס  מטע  ארגו  או מוסד ציבורי
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תות בשטח של י כ36מקי  ב   משרד החינו& תכנית אדריכלית לבניית בית ספר אישר 1997מאי ב
 לתכנית זו קיבלה בהתא ;  בקריית החינו& שבמועצה המקומית תל מונד2ר"מ 6,950 של כ

ס "ביה בנייה להיתר עוד קיבלה המועצה 2000ספטמבר ב. היתר בנייה 1998פברואר המועצה ב
ימה  הק2000 עד סו  שנת .האדריכלית לשטח שנקבע בתכנית ר" מ300 כובו נוספו , מקי ה

, הבנייההיתר על פי על פי התכנית האדריכלית ו,  ששטח ,מקי ס ה"ביההמועצה חלק ממבני 
  .משטח זה ר" מ4,343מועד בנייה של אותו  החינו& מימ  עד משרדו ,3ר" מ4,899 הסתכ  ב

להשלמת שנותר  השטח , ראש המועצה למשרד החינו& כי על פי הפרוגרמהכתב 2000אוגוסט ב
יכלול השלמה של  2001משרד לשנת התקציב שביקש ו ,ר" מ2,617 הואמקי  הס "בביההבנייה 

 ". הפרוגרמהיתרת "
מקי  ס ה"ביה של תו משרד החינו& למועצה הרשאה תקציבית להשלמת בניי נת 2001פברואר ב

משרד החינו& נוהג לחשב את ההיק  הכספי של הרשאה תקציבית שהוא . ר"מ 2,611בשטח של 
קבע , לפי מפתח זה.  בנייה במוסד חינו&ר" מלכל"  עלותמפתח"פי   עלתמקומי לרשות נות 

המשרד ; ח" ש8,518,294האמור היה  הבנייה בשטח להשלמת הנדרש משרד החינו& כי הסכו 
והחלק האחר ימומ  מכספי , ר" מ193 לבניית ח" ש629,430למועצה ישל  הוא  זה מסכו קבע כי 

   ר" מ2,418  הנותר   השטח כי הוא יממ  את בניית2001במרס  מפעל הפיס הודיע .מפעל הפיס
 .ח"ש 7,888,864ויקצה לכ& 

 כשראש המועצה ביקש אישור להשלמת הפרוגרמה של   2000באוגוסט ש הביקורת העלתה
 מבני שני  חסרו להשלמת הבנייה על פי הפרוגרמה והתכנית האדריכלית עוד  ס המקי  "ביה

ר כפי שציי  ראש המועצה " מ2,617 ולא ר" מ2,056, ייההיתר הבנעל פי , ששטח  הכולל
ר הכולל " מ719ששטחו ובמבנה , ר"מ 1,337 ב ששטחו"י  וא" יתותיכל מדובר במבנה .בבקשתו

  " מרכז תקשורת וטכנולוגיה " חדר מינהל , חדרי מעבדה, חדר בקרה, אולפני רדיו וטלוויזיה
 ). מבנה התקשורת להל  (ואודיטוריו  

„¯˘ÓÓ  ¯˜·‰ È„Ó‰ ‰‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ  ÈÎ‰ÈÈ ·‰ ÁË˘ ÔÈÈˆ˘ Â·˙ÎÓ· ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ 
 ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ËÒÂ‚Â‡Ó2000) 2,617Ó "¯ ( ˙Â‡˘¯‰‰ ˙¯˙È ÏÚ ÒÒ·˙‰˙ÂÈ·Èˆ˜˙‰ 

 ‰ˆÚÂÓ‰˘˙È‡ÎÊ ‰˙ÈÈ‰Ï·˜Ï  , ËÒÂ‚Â‡ „Ú ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ¯˘È‡˘ ÌÈÁË˘Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙Ó‰
2000 . ¯ÂÓ‡‰ ÁË˘‰‡Ï Ì‡˙ ÏÚ ÏÚÂÙ· ‰ÈÈ ·Ï ¯˙Â ˘ ÁË˘‰ ˙‡  ÈÙ ‰ÈÈ ·‰ ¯˙È‰

 ÏÚ ÒÒÂ·Ó‰ ¯˘È‡˘ ˙ÈÏÎÈ¯„‡‰ ˙È Î˙‰‰ „¯˘Ó)2,056 Ó"¯(.   
  ההתקשרות לביצוע העבודה היק 

הצעת )  הקבל  להל  ( קיבלה המועצה מחברה קבלנית שזכתה במכרז מסגרת 2000ספטמבר ב
 ההצעה. ר" מ1,760בשטח של ) ס המקי "בביה' שלב ה(ב "י  וא"תות יימבנה לכהמחיר להקמת 
. והחברה המפקחת אישרה אותה) לא כולל עבודות פיתוח(ח " ש4,637,613 הסתכמה ב

__________________ 
 . הנכללות בהיתר הבנייהר" מ309  כולל פרגולות בשטח של כלא 2
 המבוסס על התכנית האדריכלית ,1998 מפברואר ההיתרפי   עלה  השטח שיובאו להל  נתוני  3

 . שאושרה בידי משרד החינו)
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בהתא  "  השלב"התקשרה החברה למשק וכלכלה ע  הקבל  בחוזה לבניית  2000אוקטובר ב
. האמורתות י עבודות פיתוח למבנה הכעבור ח" ש400,000בס& בחוזה נכלל סכו  נוס  . להצעתו

 מתשובת החברה למשק ).מ"ללא מע (ח" ש5,037,613  החוזה ב הכספי שלההיק לפיכ& הסתכ  
ר נישות " מ123 מזה כ, ר" מ1,760' וכלכלה למשרד מבקר המדינה עולה כי בפועל נבנו בשלב ה

משנת  ובהיתר הבנייה  שעל פיה ניתנה ההרשאה התקציביתבתכנית האדריכליתשיצוי  . ופרגולות
 .  בלבדר" מ1,337.42יהיה  הכיתותנקבע כי שטח מבנה  1998

ס "בנייתו של ביההשלמת ההרשאה התקציבית ל החינו&משרד התקבלה מ שלאחר, 26.3.01 ב
על חוזה חדש ע  הקבל  בהיק  מה ומטעהמועצה חתמה החברה למשק וכלכלה בש  , המקי 

  גזברית המועצה מכתבעל פי ).  החוזה המוגדל להל   (מ" ללא מעח" ש8,129,284כספי של 
 . שנחת  ע  הקבל  החוזה המקורילהחלי  אתחוזה זה נועד , 18.4.01 מ

 ÈÎ ‡ˆÓ ‰ÊÂÁ‰‰  ‰ ·Ó ˙Ó˜‰Ï ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÏÚ ‰ÈÁÂÂÈ„· ‰ˆÚÂÓ‰ ˙‡ ˘ÓÈ˘˘ Ï„‚ÂÓ
˙Â˙ÈÎ‰, ÏÏÎ È˙˘ ˙Â„Â·Ú ˘ Ô È‡ ˙Ó˜‰· ˙ÂÏÂÏÎÎ‰ ‰ ·ÓÈ ˙Â˙‰È··"ÛÈ˜Ó‰ Ò :˙ÏÈÏÒ 
‰˘ÂÏ˘¯˜· ‰È Á È˘¯‚Ó ÈÍÂ ÈÁ‰ ˙È - ‰ÊÂÁ· ‰˙ ÂÎ˘ ‰„Â·Ú " ˙ÙÒÂ˙· ·Ï˘" ,Â˙Â„Â·Ú 
 ÁÂ˙ÈÙ˙È˙˘˙ÂÈ„ÂÒÈ ¯ÙÒ ˙È·· ÍÂ ÈÁ‰ ˙ÈÈ¯˜·  . ÈÙÂÒ‰ ÔÂ·˘Á‰ ÈÙ ÏÚÔÏ·˜‰ ˘È‚‰˘ ,

 ÈÙÒÎ‰ ÔÙ˜È‰ ‰Ï‡ ˙Â„Â·Ú È˙˘ Ï˘ÌÎ˙Ò‰ ·-2,142,779 ˘"Á) ÏÚÓ ‡Ï"Ó( ,ÔÏ‰ÏÎ: 
1,176,016˘ "¯Â·Ú Á ˙ÏÈÏÒ È˘¯‚Ó ‰‰È ÁÂ -966,763˘ "Á ‰ ¯Â·Ú˙Â„Â·Ú ˙È·· ‰ ¯ÙÒ

‰È„ÂÒÈ.ÂÁ· ÈÎ ÔÈÂˆÈ ‰Ê , ‡Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ÂÁÏ˘ ˘ ˙Â Â·˘Á·Â ÂÏ ÂÙ¯Âˆ˘ ÌÈÎÓÒÓ·
‰È Á È˘¯‚Ó ˙ÏÈÏÒÏ ˘Ó˘Ï „ÚÂÈÓ ˙Â‡ˆÂ‰‰Ó ˜ÏÁ˘ „ÓÏÓ‰ Ú„ÈÓ ÏÎ ‰È‰. 

... שלושת מגרשי החנייה" כי 2005ראש המועצה הסביר למשרד מבקר המדינה בתשובתו מיוני 
עבודות "; "שרד החינו&מהווי  חלק בלתי נפרד מבניית המקי  כל זה בידיעה ובתיאו  ע  מ

ס המקי  ולא "ס היסודי כללו את שבילי הגישה והפיתוח בכניסה לביה"הפיתוח והתשתית בביה
נית  להפריד  מעבודות המקי  שכ  כל קריית החינו& מהווה מתח  אחד משות  ללא גדרות 

 ".חוצצי  וע  שבילי גישה ומתקני  משותפי 
היה עליה לכלול בחוזה המוגדל את העבודות כי לא , משרד מבקר המדינה מעיר למועצה

שכ  ההרשאה התקציבית לא יועדה , ללא קשר לידיעת משרד החינו&, הקשורות לסלילת החניות
כי הממצאי  , 2005כמו כ  משרד החינו& השיב למשרד מבקר המדינה ביולי . לעבודות אלו

בקשר להשלמת הבנייה בדבר הדיווחי  הלא נכוני  של המועצה ] הביקורת[המפורטי  בדוח 
 .ס המקי  נמצאו על ידי משרד החינו& כנכוני "בביה
 מסרה החברה למשק וכלכלה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי הסכומי  הנוגעי  2005במאי 

נועדו לעבודות פיתוח ותשתיות המשמשות א  את בית "ס היסודי שנכללו בחוזה "לפיתוח ביה
כמו כ  מסרה ". ח נוספות שנדרשו להשלמת קרית החינו&וחלק  הוצאות פיתו... הספר המקי  

נכללה תוספת בלתי צבועה , במסגרת תקצוב משרד החינו& את הבנייה בקרית החינו&"החברה כי 
וזאת מתו& הכרה בהוצאות הנוספות הנדרשות בבניית ', קרית חינו&' לכל חשבו  בגי  14%של 

; " שבה  מדובר נכללי  בגדרה של תוספת זוהסכומי . בשונה ממבנה חינו& רגיל, קרית חינו&
תו& גילוי מלא בכתבי , בחשבונות אלא נכללו בפירוט' הובלעו'כל התוספות האמורות לא "

 ".י משרד החינו&"הכמויות שצורפו ה  לחוזה וה  לחשבו  הסופי אשר אושרו ע
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 ˘ ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰‡˘¯‰‰ ÈÎ ‰ÏÎÏÎÂ ˜˘ÓÏ ‰¯·ÁÏÂ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ô˙
 ˙ÈÈ ·Ï ‰„ÚÂ  ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó2,611Ó "‰È·Ï ‰¯˘Â‡˘ ‰Ó¯‚Â¯Ù‰ ˙ÓÏ˘‰Ï Â¯˙Â ˘ ¯" Ò

ÛÈ˜Ó‰ , ÌÈ ·Ó È ˘ ˙Ó˜‰Ï Ì·Â¯-˙¯Â˘˜˙‰ ‰ ·ÓÂ ˙Â˙ÈÎ‰ ‰ ·Ó  ; ÂÊ ‰‡˘¯‰·˘ ÌÂÎÒ‰
ÍÂ ÈÁ ˙ÈÈ¯˜· ‰ÈÈ ·‰ ¯Â·Ú d˙ƒ̇Ï ËÈÏÁ‰ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó˘ ˙ÙÒÂ˙ ÏÎ ÏÏÂÎ ¯·Î .

„Á‡ ˜¯ ÌÈ˜‰Ï ÔÏ·˜‰ ÌÚ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰¯˘˜˙‰˘ÓÌÈ ·Ó‰ È ˘Ó  , ˘˜·˙˘ ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï
‰Ï˘ ˙Â¯Á‡ ˙Â‡ˆÂ‰ ÈÂÒÈÎÏ Ì‰· ˘Ó˙˘˙Â ‰ ·  ‡Ï˘ ‰ ·Ó‰ „Ú· ÌÈÙÒÎ. 

 ¯ÙÒ‰ ˙È·· ˙ÂÙÒÂ ‰ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙Â„Â·Ú ÔÈ‚·Â ‰È Á‰ È˘¯‚Ó ˙ÏÈÏÒ ÔÈ‚· ˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙ÏÏÎ‰
ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ÁÂÂ„Ï ‰ˆÚÂÓÏ ‰¯˘Ù‡ ÔÏ·˜‰ ÌÚ Ì˙Á ˘ Ï„‚ÂÓ‰ ‰ÊÂÁ· È„ÂÒÈ‰ , ÔÙÂ‡·

ÔÈ˜˙ ‡Ï ,Â‰ ÏÚ˙¯˘Â‡Ó‰ ‰ÈÈ ·‰ ÔÈ‚· ˘¯„ ‰Ó ˙ÂÏÂ„‚ ˙Â‡ˆ ,ÔÏ‰Ï ¯‡Â˙ÓÎ.   
  היק  הבנייה ועלותהעל המועצה למשרד החינו  דיווחי

 בפברוארס המקי  שנת  משרד החינו& למועצה "בביהתקציבית להשלמת הבנייה ההרשאה ה
מועצה בפועל בנתה ה.  מבנה הכיתות ומבנה התקשורת לבניית שני מבני  , כאמור,  נועדה2001

 .את מבנה הכיתות בלבד
‡ˆÓ  ˘‰ˆÚÂÓ‰ ‡Ï ‰ÚÈ„Â‰Î‰ ‰ ·Ó ˙‡ ˜¯ ‰˙ ·˘ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ È˙Â˙ - ÏÚ ÂÁË˘˘ 

ÈÙ ‰ÈÈ ·‰ ¯˙È‰ 1,337 Ó"¯ -Ó ‰˘˜È·Â ‰ „¯˘ÓÏ ¯˘‡ ‰ÏÏ ÔÂÓÈÓ ˙ÈÈ ·2,611Ó "¯, 
ÏÎ Â ÈÈ‰„ ÁË˘‰ ˘¯„ ‰ ˙ÓÏ˘‰Ï ‰È·"‰ ÒÛÈ˜Ó. 

 בפועל שעשתהפעולות הו בקנה אחד ע  לא עלש המועצה למשרד החינו& דיווחי פירוט להל 
 ההרשאה במסגרתרד החינו& שבהסתמ& עליה  שיל  לה מש, מקי ס ה"בניית ביהלהשלמת 

 : מ  הנדרשגדולי התקציבית האמורה סכומי  
תות י לבנייה של מבנה כ נגעה2000ספטמבר ב הגיש הקבל  למועצהש המחירהצעת , כאמור .1

 לגבי 2001 ובמרס 2000מה המועצה ע  הקבל  באוקטובר בחוזי  שחת. ר" מ1,760 של בשטח
אול  התמורה שנקבעה בה  זהה לזו שנקבעה בהצעת , הקמת מבנה הכיתות לא צוי  שטח המבנה

 .ר" מ1,760מכא  שההתקשרות ע  הקבל  נגעה להקמת מבנה כיתות ששטחו . המחיר האמורה
 להשלמתהנוגע "  תוצאות המכרזפסטו"חה המועצה למשרד החינו& את  של2001יוני ב כי נמצא

נרשמו ש  הקבל  הזוכה בטופס . ר" מ2,611 ייבנו בפועלבו נכתב כי ו, ס המקי "בביההבנייה 
 ח" ש2,315,655מזה  (מ"ללא מע ח" ש8,129,284  בשהסתכמו ,והוצאות הבנייה על פי הצעתו

 . שאישר המשרד למועצה למימו דומהסכו  ה; )לעבודת פיתוח
נמצא כי ". כתב כמויות של הקבל  הזוכה", בי  היתר, ינו& דרש בטופס להמציא לומשרד הח .2

עקב ; המועצה לא המציאה למשרד את כתב הכמויות האמור והמשרד לא עמד על מילוי דרישתו
  ר " מ2,611  כ& לא ידע המשרד שהיק  הבנייה שהמועצה דיווחה עליו בטופס תוצאות המכרז 

ר " מ1,760  יה שצוי  בהצעת המחיר של הקבל  ובחוזה שנחת  עמו אינו תוא  את היק  הבני
 . בלבד
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3.  ÒÙÂËÏ˙Â‡ˆÂ˙ ‰ Ê¯ÎÓ˘ ‰ÁÏ˘‰ˆÚÂÓ‰ ÁÙÒ  Û¯Âˆ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ "‰¯‰ˆ‰ ÏÚ 
ÏÚÂÙ· ‰ÈÈ · ÁË˘" ,Â Â·Â¯È‰ˆ‰‰ˆÚÂÓ· ÏÓ˘Á‰ ˙˜ÏÁÓ Ï‰ Ó 4Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÈÏÎÈ¯„‡Â  

ÔÏ‰Ï„Î" :Â ‡ÌÈ¯È‰ˆÓ  , ÈÎ˙¯‚ÒÓ··˜‰ ÌÚ Ì˙ÁÈ˘ ‰ÊÂÁ‰  Ï˘ ÁË˘ ‰ ·È ÔÏ2,611 
Ó"¯ ‰ÈÈ ·‰ ¯˙È‰ ÈÎÂ ÂËÂ¯· ÔÂ Î˙‰Â˙ÈÏÎÈ¯„‡‰ ˙È ÎÂ˙‰ ˙‡ ÌÈÓ‡Â˙ Ê¯ÎÓÏ Ë¯ÂÙÓ‰ ... 

 ÌÂÈ· ÌÎ„È ÏÚ ‰¯˘Â‡˘1.5.97 , ˙ÂÈ ÎÂ˙Ï Ì‡˙‰· ‰ÈÈ ·‰ ÚÂˆÈ·Ï ÌÈ‡¯Á‡ Â ‡ ÔÎ ÂÓÎ
 ‰"Ï , ÔÈÂˆÓ‰ ¯˙‡·ÂÏÈÚÏ." 

‡ˆÓ  ÈÎ ‰ÊÂÁ·· ÔÏ·˜‰ ÌÚ Ì˙Á ˘  Ò¯Ó2001 -Ï Ì„Â˜ ÌÈÈ˘„ÂÁÎ  ‰¯ÂÓ‡‰ ‰¯‰ˆ‰- 
Ú·˜  ÈÎ ‰È··" ÛÈ˜Ó‰ Ò ‰ ·ÈÈ"·Ï˘‰ ", Â ÈÈ‰„Î ‰ ·Ó ÈÈ ˙Â˙"‡Â -È"· . ‰Ê ‰ ·Ó ÁË˘

 ÈÙ ÏÚ ˙ÈÏÎÈ¯„‡‰ ˙È Î˙‰ÏÚÂ  ÈÙ¯˙È‰ ·‰ È ‰È ‡Â‰1,337Ó "¯„·Ï· , ‡Â‰Â· ÔË˜ Î-
1,300Ó "¯ ÁË˘‰Ó ˘‰ˆÚÂÓ‰ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ÂÈÏÚ ‰ÁÂÂÈ„ . ÁÂÂÈ„‰˘ ÍÎÓ ‡ˆÂÈ 

·„· ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯·ÚÂ‰˘‰ÈÈ · ¯ ,‰¯Â‡ÎÏ , Ï˘2,611Ó "ÔÂÎ  ‰È‰ ‡Ï ¯. 
אני ראיתי בתכנונה של : " כתבה אדריכלית הפרויקט בתשובתה למשרד מבקר המדינה2005במאי 

בבית הספר המקי  .  כ& שהשלבי  השוני  היוו רק פרוצדורה הקריה כולה מעשה אדריכלי של  
שלבי ) ... ר" מ7,000 של כ" רוגרמההפ"הרבה יותר משטח (ר " מ10,000 ניבנו בפועל למעלה מ

במידת האפשר לדרישות , הותאמו על ידי המועצה והצוות המקצועי, הבניה השוני 
לי ...  א& הושפעו בעיקר מקצב זרימת הכספי  ממשרד החינו&  הפונקציונאליות והפדגוגיות 

ההדגשה " (מו באופ  אישי אי  כל התמצאות ולא הייתי מעורבת בקביעת החוזי  התקציבי  והמי
 ).במקור

 תל מקי "ס "בביהב "י  וא"תות יימבנה לכה חשבונות בגי  הקמת ארבעה הגיש הקבל  .4
 ההוצאות הנכללות בחוזה שחתמה המועצה ע  כלבדיקת החשבונות העלתה כי ".  השלב  מונד 
 החברההחשבונות אושרו בידי ; תות ועבודות הפיתוח סביבוי יוחסו לבניית מבנה הכהקבל 

  שלחה2002פברואר  2001בפרק הזמ  יוני .  ובידי עובדי החברה למשק וכלכלההמפקחת
 ולכל אחד מה  צור  אחד ,תשלו המועצה למשרד החינו& ארבעה טופסי בקשה לשחרור 

על טופסי . מפעל הפיסל י  דומבד בבד שלחה המועצה מסמכי  ;ארבעת החשבונות האמורי מ
  בחוזה המוגדל    כפי שנרש  הפרויקטביצוע על ההוצאה כו  סאת , בי  היתר,  שכללו,הבקשות

על בבקשה הנוגעת לחשבו  הסופי נרש  כי ההוצאות .  וממלאי תפקידי  בהחתמו ראש המועצה
 הנוגעבטופס הבקשה ). תוהתייקרויו מ" מעבכלל זה (ח" ש9,829,151 בביצוע הפרויקט הסתכמו 

; ר" מ2,611כי הבנייה בפועל היא בשטח של למשרד החינו& נרש  שנשלח חשבו  הראשו  ל
י ליש לשחרור כספי  שהועברו למשרד החינו& ולמפעל הפיס בנוגע לחשבו  השהבקשהפסי ובט

 משרד אישר 4.4.02 ב".  ברוטור" מ2,611 בפועל הוא הנבנה השטח: "המפקחת החברה הצהירה
 .ח" ש9,828,855 החינו& לזכות את חשבו  המועצה ב

__________________ 
הוסמ  מנהל מחלקת החשמל ו ,ה המועצה מהנדס חסר2001  עד דצמבר1997 נובמבר בפרק הזמ  4

 . מינתה המועצה מהנדס2002 בתחילת שנת .המועצה לחתו  במקו  מהנדס
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ÔÓ ¯ÂÓ‡‰ ÈÚÏÏ ‰¯·Á‰Â ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰ÏÎÏÎÂ ˜˘ÓÏ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ÂÚÈ„Â‰ ˘ Â · 
 Ï˘ ÁË˘· ÌÈ ·Ó2,611Ó "¯  Û‡ ˜¯ ‰ ·  ÏÚÂÙ·˘ ‰ ·Ó ‰ÊÓ ÔË˜ ÁË˘· „Á‡ ‰„ÈÓ·

˙¯ÎÈ  - 1,760Ó "¯ - ‰Ï Ì‡˙‰·ÔÏ·˜‰ Ï˘ ¯ÈÁÓ‰ ˙Úˆ ; ‰ÊÓ1,337Ó " ÈÙ ÏÚ Â ·  ¯
„¯˘Ó‰ ¯˘È‡˘ ˙ÈÏÎÈ¯„‡‰ ˙È Î˙‰ .‡ˆÓ  „ÂÚ ,‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎ ‰ÚÈ„Â„¯˘ÓÏ ÍÂ ÈÁ‰ 

˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰‰È· ˙ÓÏ˘‰ ÏÚ" ÛÈ˜Ó‰ Ò- ¯‡Â¯·ÙÓ ‰‡˘¯‰‰ È‡Â˘  ÌÈ ·Ó‰ È ˘ ˙Ó˜‰ 
2001 - ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙Â‡˘¯‰· ÂÏÏÎ  ‡Ï˘ ‰Ó¯‚Â¯Ù‰ ˙¯‚ÒÓ· ‰ÈÈ · ÈÁË˘ ÏÚÂ - 

Î· ÂÓÎ˙Ò‰-9.8˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á)  ÏÏÂÎÚÓ"Ó( . ÔÓÓÏ ˘˜·˙‰ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
Î Ì‚-719Ó " ¯- ‰ ·Ó ÁË˘  ‰ ·  ‡ÏÂ ˙ÈÏÎÈ¯„‡‰ ˙È Î˙· ÏÏÎ ˘ ˙¯Â˘˜˙‰-Î Ì‰˘ -
27%˙È·Èˆ˜˙‰ ‰‡˘¯‰‰ ‰ ˙È  Â¯Â·Ú·˘ ÁË˘‰ ÔÓ  . Ï˘ ¯˙È‰ ÌÂÏ˘˙ ˘ÓÈ˘ ÏÚÂÙ·

È„ÂÒÈ ¯ÙÒ ˙È·· ÁÂ˙ÈÙ ˙Â„Â·Ú ÚÂˆÈ·ÏÂ ‰ÈÈ Á È˘¯‚Ó ‰˘ÂÏ˘ ˙ÏÈÏÒÏ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó. 
י היק  הבנייה למעשה ובס& הכל הכלל: " למשרד מבקר המדינה2005ראש המועצה השיב ביוני 

כולל עבודות פיתוח !!! ח" ש57,000,000 ר ובהיק  כספי של כ" מ10,000 הגיע למעלה מ
קביעת& שהשטחי  אות  בנתה המועצה קטני  מהשטחי  עליה  דיווחה למשרד !!!"... וחניות

ל לגבי ההיקפי  "כנ. החינו& הפוכה לגמרי מהמציאות בשטח וזאת בהיבט הכולל של הפרוייקט
". ביצוע הפרוייקט על שלביו השוני  היה בידיעה ובתיאו  מלא ע  משרד החינו&. ... י הכספי

 .כפי שיתואר להל  משרד החינו& חלק על טענה זו מכל וכל
הבדיקה שנועדה לוודא כי " ש2005החברה למשק וכלכלה השיבה למשרד מבקר המדינה במאי 

כה להעשות בראייה של כלל הפרוייקט אכ  הרשות המקומית לא חרגה מההרשאות שניתנו לה צרי
כ הדיווחי  שנמסרו "וסה) כפי שבא לידי ביטוי בפרוגרמה המאושרת שמוציא משרד החינו&(

. במנותק ממכלול הפרוייקט, בחינת כל שלב בנפרד]ב[ולא , ובהתייחס לפרוגרמה, ביחס אליו
מעבר , של המועצהנבנה בית הספר המקי  בקרית החינו& תו& השקעה כספית רבה , בענייננו

ס מקי  בשטח "על בסיס פרוגרמה שהוציא משרד החינו& לבניית בי. לתקצוב של משרד החינו&
לאחר "החברה ציינה כי ". ר" מ7,147דיווחה המועצה למשרד החינו& על בניית ... ר " מ6,955של 

 8,245 בניית בית הספר המקי  בשטח של] את[השלימה המועצה , ב"י א"השלמת מבנה הכיתות י
 .ר" מ2,541כ  נבנו פרגולות ושטחי  מקורי  בהיק  של ; "ר"מ

 ‡˘Â · Ô‰È˙Â·Â‚˙ ÈÎ ‰ÏÎÏÎÂ ˜˘ÓÏ ‰¯·ÁÏÂ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 È¯„Ò ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡˘ ‰˘È‚ ˙Â‡Ë·Ó ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙ÂÈ·Èˆ˜˙‰ ˙Â‡˘¯‰‰

‡˘Â · ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó Ú·˜˘ ˙ÂÓ¯Â ‰ ÌÚÂ ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ .Â˘È¯„‰ „¯˘Ó ÈÏ‰Â · ÂË¯ÂÙ˘ ˙
˙ÈÏÎÈ¯„‡ ˙È Î˙ ¯Â˘È‡ ¯·„· ÍÂ ÈÁ‰ ,‰ÈÈ · È¯˙È‰ ˙‡ˆÓ‰ , ÌÈÊÂÁÂ ÌÈÊ¯ÎÓ ÌÂÒ¯Ù

 ‰‡˘¯‰ ˙Ï·˜Ï ‰˘˜· ‰˘‚Â‰ ÂÈ·‚Ï˘ Ë˜ÈÂ¯Ù· ·ÈÎ¯Ó ÏÎÏ Ú‚Â · „¯Ù  ‰ÊÂÁ ÏÚ ‰ÓÈ˙ÁÂ
˙È·Èˆ˜˙ ,ÔÓÓÓ ‡Â‰˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ ‰ÈÂ‡¯ ‰¯˜· ‰È‰˙ „¯˘ÓÏ˘ ÁÈË·‰Ï Â„ÚÂ  .

Ó‰ ˙˘È‚ ıÂÓÈ‡ È·‚Ï ˙ÂÈ·Èˆ˜˙‰ ˙Â‡˘¯‰‰ ÌÂ˘ÈÈ ¯·„· ‰ÏÎÏÎÂ ˜˘ÓÏ ‰¯·Á‰Â ‰ˆÚÂ
ÂÏÂÎ Ë˜ÈÂ¯Ù· ‰ÈÈ ·‰ ÁË˘ , ÌÈ ·Ó ¯ÙÒÓ ÂÓ˜Â‰ Â· ¯˘‡Â ÌÈ ˘ ˘ÓÁÓ ¯˙ÂÈ Í˘Ó ˘

˙ÂÈ˙˘˙Â ,ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó Ú·˜˘ ‰¯˜·‰Â ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰‡ˆ˜‰‰ ÈÏ‰  ˙‡ ÔÎÂ˙Ó Ô˜Â¯È. 
Â·¯ ÌÈ¯ËÓ ÈÙÏ‡ ˙ÈÈ ·˘ ‰ˆÚÂÓÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ ÔÎ ÂÓÎ ‰Ï‡Ó ¯˙ÂÈ ÌÈÚ

˙ÈÏÎÈ¯„‡‰ ˙È Î˙· Â¯˘Â‡˘ , ‰¯ÒÓ˘ ÌÈ ÂÎ  ‡Ï‰ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ˙‡ ¯È·Ò‰Ï È„Î ‰· ÔÈ‡
 ÏÏÎ ˘ ‰ ·Ó ˙Â ·Ï ‡Ï ‰˙ËÏÁ‰ ÏÚ ÁÂÂÈ„ ˙¯ÈÒÓÓ ‰˙ÂÚ ÓÈ‰ ˙‡Â ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ

ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ¯˘È‡˘ ˙ÈÏÎÈ¯„‡‰ ˙È Î˙·. 
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˙·Â ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙ÚÈ„È· ‰È‰ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ· ÈÎ ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ ˙ÚÈ·˜Ï ¯˘‡ ‡ÏÓ ÌÂ‡È
ÂÓÚ , È‡Ó· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯È‰·‰ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó2005 ÈÎ " ÂÏ‡ ÌÈÁÂÂÈ„ È¯ÂÁ‡Ó

‰ÈÚË‰ ˙„ÓÂÚ ,‰¯Â‡ÎÏ , ÂÏ‡Î ÌÈ¯ÚÙ ÏÚ ˙ÂÏÚÏ ÌÈÏÎ ÔÈ‡ „¯˘Ó· ÁÂ˙ÈÙ‰ Ï‰ ÈÓÏÂ
ÁË˘· ."ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ·˙Î „ÂÚ , È ÂÈ·2005 ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰·Â˘˙·" : ˙Â˘¯

ÈÓ Â „¯˘ÓÏ ¯È·Ú‰Ï ÔÂÎ Ï ˙‡ˆÂÓ‰ÔÂÎ  È˙Ï·Â ‰ÚËÓ Ú„ , Ï˘ ÁË˘ ‰˙ · ‡È‰ ÂÈÙÏ
2,611Ó "¯ ,ÙÚ ˙‡ÊÂ" È4ÌÈ Â˘ ÌÈÁÂÂÈ„  ,ÌÈÓÂ˙Á ÁÂÂÈ„ ÏÎ ÏÚ ¯˘‡Î :‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ ,

‰ˆÚÂÓ‰ Ò„ ‰ÓÂ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙È¯·Ê‚ ,Î ˜¯ ‰‡¯ Î ‰˙ · ÏÚÂÙ·˘ „ÂÚ·-1,760Ó "¯ , ˙·ÈÈÁ
ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ¯·Ò‰‰ ˙‡ ÍÎ ÏÚ ˙˙Ï." 

העבודה מול כל הגורמי  " כי 2005המדינה במאי החברה למשק וכלכלה השיבה למשרד מבקר 
בהוגנות ובבטחו  גמור כי , נעשתה באמונה שלמה בהגינות, וגזברית המועצה בפרט, במועצה

גורמי  אלו לא יכשלו בכל אות  ההיבטי  בפרוייקטי  אשר היו מצויי  בתחו  אחריות  
בטפסי  שהעבירה ...  המועצהי"הוגשו ע] לשחרור כספי [הבקשות האמורות "ו, "הבלעדי כאמור

י המועצה "והוס  ע, החברה המפקחת למועצה לצור& הדיווח נותר הדיווח בגי  השטח הנבנה ריק
 ".בדיווח למשרד החינו&

 ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ÌÈÁÂÂÈ„ ÏÚ ‰˙ÓÈ˙Á ÈÎ ‰ÏÎÏÎÂ ˜˘ÓÏ ‰¯·ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈË¯Ù‰ ÏÎ ˙‡ ÌÈÏÏÂÎ Ì È‡˘ ,‰ ÌÈË¯Ù‰˘ ‰ÓÎÒ‰ ·‚‡ È„È· Â‡ÏÂÓÈ ÌÈ¯ÒÁ

¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó „ÚÂÓ· ‰ˆÚÂÓ‰ , ‰¯·Á‰ ˙Â¯˘Ù‡ ˙‡ Ï‡Ï ‰Ó˘Â ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎÏ ˙„‚Â Ó
Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ È˘ÓÓ ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜Ï . ‡Ï‰ ÌÈÁÂÂÈ„Ï ˙ÂÈ¯Á‡· ‰¯·Á‰ ˙‡˘Â  ÏÚÂÙ·

‰„È ÏÚ Â ˙È  Û‡ Ì˜ÏÁ·˘ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ÌÈ ÂÎ  . Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ „È˜Ù˙
‰ÏÎÏÎÂ ˜˘ÓÏ ‰¯·Á‰ ,Â‰ÊÓ ¯˙ÂÈ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ‚ˆÈÈÓ‰ È¯Â·Èˆ ÛÂ‚ ‰˙ÂÈ‰ ˙„·ÂÚ ,

‰Ï˘ÓÓ È„¯˘ÓÏ ÌÈ ÂÎ  ‡Ï ÌÈÁÂÂÈ„ ÚÂ ÓÏ ‰˙Â‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ . ÔÈ· Ì˙Á ˘ ‰ÊÂÁ· ÈÎ ÔÈÂˆÈ
 ÌÈÙÒÎ ¯Â¯Á˘Ï ‰˘˜· ÒÙÂË˘ Ú·˜  ˙Á˜ÙÓ‰ ‰¯·Á‰ ÔÈ·Â ‰ÏÎÏÎÂ ˜˘ÓÏ ‰¯·Á‰

 ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÓ"Á˜ÙÓ‰ È„È ÏÚ ‡ÏÂÓÈ " ÌÈË¯Ù‰ ÏÎ ÏÚ ‰„Ù˜‰·"‡˙‰· ÌÈ·Ï˘Ï Ì
‰È ·‰ Ï˘ ÌÈ Â˘‰ ." 

אני משמשת כגזברית המועצה : "2005גזברית המועצה השיבה למשרד מבקר המדינה במאי 
בהתא  ... המקומית תל מונד ותפקידי הוא בי  היתר לממש את התחייבויות משרדי הממשלה

לדיווחי  שקיבלתי מאנשי המקצוע הרלוונטיי  בהקשר לקצב ההתקדמות פעלתי לשחרור 
' היק  ההתקשרות לביצוע העבודה'בהקשר לפרק שכותרתו "; "כספי  המגיעי  למועצהה
בחוזה שנחת  ע  ... כמו כ  , שטחי  שניבנו ולכאורה קטני  מהשטח שנבנה בפועל] ... הכולל[

הינ  ברוב  נושאי  "נושאי  אלה ". ס המקי "הקבל  נכללו עבודות אשר לא קשורות לביה
אדריכלית ומהנדס מפקח ואינ  בתחו  : המקצוע הרלוונטיי  כגו טכניי  הקשורי  לאנשי 

 ".אחריותי
בתוק  : " בתשובתו למשרד מבקר המדינה2005מנהל מחלקת החשמל במועצה כתב ביוני 

מעול  לא . עסקתי בצדדי  הטכניי  בפרוייקט, תפקידי כמנהל מחלקת חשמל ותקשורת במועצה
חתימתי על הטפסי  . ... לי ג  את הכישורי  לכ&מקו  מהנדס המועצה ואי  . מ.מוניתי למ

, המוזכרי  במכתב& מהווה אישור לביצוע העבודות בלבד ללא התייחסות כל שהיא לשטחי בנייה
וכל זאת לאחר אישור של כל הגורמי  הנוגעי  . לביצוע כלל העבודות כפי שבוצעו בשטח

 ".לעניי 
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‰ ÈÏÚ· ˙ÓÈ˙Á ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰ÓÚËÓ ÂÏÚÙ˘ ‰ˆÚÂÓ· ÌÈ„È˜Ù˙
 ÌÈÈ Î„Ú ÌÈ Â˙ Ï Ì‡˙‰· Ì‰ÈÁÂÂÈ„ ˙‡ ˘È‚‰ÏÂ Ì‰È˙ÂÓÈ˘Ó ˙‡ Úˆ·Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ÂÈ‰Â
 ˘ÓÈ˘˘ Ú„ÈÓ‰ ˙ ÈÁ· ‡ÏÏ ˙ÈÏ‰ ƒÓ ‰ÈÈ˘ÚÏ ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ ÈÎ ¯ÈÚÓÂ Ì‰È„È· Â Á· ˘ ÌÈ ÂÎ Â

ÒÈÒ·Î ‰Ï. 
מימו  ל" שחרור התשלו " כארבעה חודשי  קוד  שאישר משרד החינו& את   2001בנובמבר 

 אישור הפרוגרמה להקמת לצור&"  קרקעטופס" למשרד המועצה  הגישה ס המקי  "השלמת ביה
 . משרד את הפרוגרמה ה אישר 18.4.02 ב;  החינו&תיבקרי"  חדשהביניי  חטיבת"

נמצא שעל פי הפרוגרמה של חטיבת הביניי  החדשה והתכנית האדריכלית שהוכנה לפיה ואושרה 
ק מחטיבת הביניי  החדשה היה אמור להיבנות על חלק מהשטח שיועד חל, בידי משרד החינו&

 . ס המקי  להקמת מבנה התקשורת"בתכנית האדריכלית ובהיתר הבנייה של ביה
ולכ  לא הבחי  שהוגשה , עוד נמצא כי משרד החינו& לא בח  את מיקו  חטיבת הביניי  החדשה

  חלק מתכנית אדריכלית אחרת בקשה לאישור פרוגרמה ותכנית אדריכלית על שטח שהוא 
ובתוכה מבנה , שכבר ניתנה הרשאה תקציבית לבנייתו, ס המקי "התכנית האדריכלית של ביה

  . התקשורת שלכאורה כבר ניבנה
✩  

 ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ˙ÂÈ˙˘˙ ˙Ó˜‰Â ‰ÈÈ · Ï˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰Ó ÌÈ·¯ ÌÈ ÓÓÓ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ;¯Ù ÏÚ ˙È·Èˆ˜˙Â ˙È Â Î˙ ‰¯˜· ÁÈË·‰Ï È„ÎÂ ÌÈÏ‰  ÂÚ·˜  ‰Ï‡ ÌÈË˜ÈÂ
 ÌÈ„ÁÂÈÓ . Ú‚Â · ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ÌÈ˜ÈÂ„ÓÂ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈÁÂÂÈ„

 Ï˘ ‰ È˜˙ ‰‡ˆ˜‰Ï ‰·Â¯Ú Ì‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ Â ÓÈÓ˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ÌÚÂˆÈ·ÏÂ Ì Â Î˙Ï
ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ ‰ÈÂ‡¯ ‰¯˜· Ï˘ ‰ÓÂÈ˜Ï È‡ ˙ Ì‰Â ÌÈ·‡˘Ó‰. 

 ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÍÂ , ÂÏ ˘‚Â‰˘ „ÂÚÈ˙· ‰˘Ú˘ ‰ÈÂ˜Ï‰ ‰ ÈÁ·‰ ÈÎ
È‡Â-Â„È· ÂÈ‰˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÏÎ· ˘ÂÓÈ˘ , ‰˙ÈÈ‰˘ ‰ÊÓ ÏÂ„‚ ÔÂÓÈÓ Ï·˜Ï ‰ˆÚÂÓÏ Â¯˘Ù‡

Ï·˜Ï ‰¯ÂÓ‡. 
 ˙Ï·˜Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰˙ÏÂÚÙ ÔÙÂ‡ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

‡˘¯‰‰ ÈÙ ÏÚ ÂÏ·˜˙‰˘ ÌÈÙÒÎ· ‰˙˘Ú˘ ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡Â ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰‡˘¯‰‰ Í¯ÂˆÏ ‰
ÛÈ˜Ó‰ ¯ÙÒ‰ ˙È·· ‰ÈÈ ·‰ ˙ÓÏ˘‰ . ˙Ú‚ÂÙ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ÌÈ ÂÎ  ‡Ï ÌÈÁÂÂÈ„ ˙¯ÈÒÓ

ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘Ï ÈÊÎ¯Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ÔÈ·˘ ÌÈÒÁÈ‰ ˙Î¯ÚÓ· . ˙‡˘Â  ‰ÏÎÏÎÂ ˜˘ÓÏ ‰¯·Á‰
 ÁÂ˜ÈÙÂ ÏÂ‰È  È˙Â¯È˘ ˙ ˙Â Î ‰„È˜Ù˙ Û˜Â˙Ó ‡˘Â · ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏÏ ˙ÂÈ¯Á‡· ‡È‰ Û‡

˙Â„Â·Ú‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ .·Á ‰˙ÂÈ‰ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙ÂÓ¯Â Ï ‰ÙÂÙÎÂ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ„È˜Ù˙ ˙‡ÏÓÓ‰ ‰¯
ÂÊ ‰˙ÂÈ¯Á‡Ï Û˜Â˙ ‰ ˘Ó ‰ ˜Ó .   
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 הקמת מבנה האודיטוריו  
 מבוא
בספטמבר .  החליט הצוות על הקמת מבנה לאודיטוריו  ולחדר מחול בקריית החינו&2001ביולי 

תיאו  ופיקוח ,  ניהוליאותה שנה התקשרה המועצה ע  החברה למשק וכלכלה לקבלת שירות
בש  ומטע  המועצה " חתמה החברה למשק וכלכלה 2002ובפברואר ; בנוגע להקמת המבנה

 חוזה   להל (על חוזה ע  הקבל  שנבחר לבניית המבנה לאודיטוריו  ולחדר מחול " המקומית
בניית (עלות העבודה ". '  שלב ו ס מקי  תל מונד "אודיטוריו  ביה"החוזה כונה ; )האודיטוריו 

) ר וביצוע חלק מעבודות הפיתוח סביבו" מ722בנה לאודיטוריו  ולחדר מחול בשטח של מ
ההוצאה מומנה בחלקה מתקציב משרד ; מ"ח בלי מע" ש3,388,263 הסתכמה על פי החוזה ב

 ).ראו להל (החינו& 
, חדר הלבשה, קפיטריה, מבואה,  הוחל בבניית המבנה שנועד לכלול אודיטוריו 2002במרס 
המבנה הוק  על חלק מהשטח ; ) מבנה האודיטוריו  להל  (חדרי שירותי  וחדר מחול , מחס 

 ).ראו להל (שבו היה אמור להיבנות השלב הראשו  של חטיבת ביניי  
כי בעת שנחת  חוזה האודיטוריו  לא היו בידי המועצה תכניות מפורטות של כל , הועלה

משנמצא כי לש  השלמת . אות על הקמתוממילא חסרו לה נתוני  להערכת כל ההוצ; מרכיביו
, ח נוס  על הסכו  שנקבע בחוזה" מיליו  ש1.5 יידרשו עוד כ, כולל מתקני במה, האודיטוריו 

 . הוחלט להשלי  את מבנה האודיטוריו  בלא לציידו במערכות מיזוג אוויר ובמתקני במה
 ¯·Ó·Â · ‰ÓÈÈ˙Ò‰ ÌÂÈ¯ÂËÈ„Â‡‰ ‰ ·Ó ˙Ó˜‰ ÈÎ ‡ˆÓ 2003 ,„ÚÂÓ· Í‡˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ  ,

 ÏÈ¯Ù‡2005 ,‰ ·Ó‰ ÍÂ˙· ˙Â˘Â¯„‰ ˙Â„Â·Ú‰ ÏÎ ÂÓÏ˘Â‰ Ì¯Ë , ÏÎ Â· ‰˘Ú  ‡Ï ÏÚÂÙ·Â
˘ÂÓÈ˘.   

 פעולות המועצה לש  השגת מימו  להקמת מבנה האודיטוריו 
לקבל ממשרד החינו& , כאמור לעיל, רשות מקומית המבקשת להקי  בתחומה מוסד חינו& זכאית

אישר פרוגרמה ותכנית אדריכלית ונת  הרשאה , רד הכיר בנחיצותוא  המש, מימו  להקמת המבנה
 . תקציבית להקמתו

 ˙‡ ‰ ÓÈÓÂ ÌÈÈ È·‰ ˙·ÈËÁÓ ˜ÏÁ ˙Ó˜‰ ÏÚ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ‰ÁÂÂÈ„ ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ 
‰·ÈËÁ·˘ ‰Ê ˜ÏÁ ˙Ó˜‰Ï Â·ˆ˜Â‰˘ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ÈÙÒÎÓ ÌÂÈ¯ÂËÈ„Â‡‰ ‰ ·Ó ˙Ó˜‰ .

·˜Ï È„Î ‰ˆÚÂÓ‰ ‰Ë˜ ˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰Ï‰Ï‡ ÌÈÙÒÎ Ï:   
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 הרשאה תקציבית לבניית חטיבת ביניי 
" חטיבת ביניי  חדשה" ביקשה המועצה ממשרד החינו& לאשר פרוגרמה להקמת 2001בנובמבר 

.  אישר המשרד את הפרוגרמה2002באפריל ; "טופס קרקע"ולצור& זה הגישה לו , בקריית החינו&
, יכלית שהוכנה בהתא  לפרוגרמה הגישה המועצה למשרד החינו& תכנית אדר2002ביוני 

בתכנית האדריכלית נקבע שבניית החטיבה תיעשה בכמה . והמשרד אישר אותה ביולי אותה שנה
 . שלבי 

 ÈÏÂÈ·2002  ‰„ÚÂÂÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰˘È‚‰˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰˘˜· Ï ˙Ï·˜¯˙È‰ ÏÈÈ ·˙ ˙·ÈËÁ ‰ ÌÈÈ È·
 Ï˘ ÁË˘·2,604 Ó"¯) 15˙Â˙ÈÎ ,  È¯„ÁÓÈÏ‰ ‰ Â¯ÙÒÈ‰È ( „ÂÚÂ241Ó "¯  ÌÈ¯„ÁÏ

ÌÈ ‚ÂÓ, ˘˜Â·Ó‰ ‰ÈÈ ·‰ ¯˙È‰ ˙‡ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ‰ ˙  ‰ ˘ ‰˙Â‡ ËÒÂ‚Â‡·Â.  
, של חטיבת הביניי ' ח לביצוע שלב א" ש2,322,589 הגיש הקבל  הצעת מחיר בס& 2002ביוני 

והקבל  על חוזה לביצוע העבודה ) בש  המועצה(ובאותו חודש חתמו החברה למשק וכלכלה 
'  שלב אלביצועמכרז ה תוצאות טופס. בסכו  זהה לזה שבהצעה) ביניי  חוזה חטיבת ה להל  (

מהנדס , המועצהבידי ראש  2002בספטמבר  נחת  ,שנבחרהקבל  ש  בו ו, של חטיבת הביניי 
הנחיות ה על פי,  באוקטובר אותה שנה הטופס נשלח למשרד החינו&;ית המועצהוגזברהמועצה 

 למשרד את היתר הבנייה הנוגע להקמת חטיבת בד בבד הגישה המועצה. גזברי לבחוזר ש
'  נת  לה הרשאה תקציבית לביצוע שלב א13.10.02 וב, המשרד נענה לבקשת המועצה. הביניי 

  .של חטיבת הביניי 
היו אמורי  ' על פיה בשלב א; בתכנית האדריכלית לחטיבת הביניי  נקבעו ארבעה שלבי בנייה

מתשובת החברה למשק וכלכלה למשרד . ה מינהלהלהיבנות מבנה לחמש כיתות לימוד ומבנ
 עולה כי הצעת המחיר שהגיש הקבל  והחוזה שנחת  עמו לא נגעו 2005מבקר המדינה מאפריל 

שיועד ,  בניית אג  ב  קומה אחת בתכנית האדריכלית " שלב ד"לשלב הבנייה האמור אלא ל
 ).  הראשו  בחטיבת הביניי  השלב להל  (שהמועצה ביקשה לבצעו ראשו  , "מעבדות וספריה"ל

משרד החינו& הבהיר בתשובה למשרד מבקר המדינה שההרשאה התקציבית שנת  לשלב הראשו  
אלא הייתה תקצוב , בחטיבת הביניי  לא יועדה לשלב בנייה מסוי  שנקבע בתכנית האדריכלית

 .ראשו  לפרויקט
ˆ˜˙ ‰‡˘¯‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ô˙ È˙ ˙È·È

˙¯˘Â‡Ó‰ ˙ÈÏÎÈ¯„‡‰ ˙È Î˙‰ ˙¯‚ÒÓ· ¯„‚Â‰˘ Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ,ÚÂˆÈ·‰ È·Ï˘ ˙‡ ˙Ë¯ÙÓ‰ ,
‰‡˘¯‰‰ ‰„ÚÂÈ ÂÓ˘Ï˘ ‰ÈÈ ·‰ ·Ï˘ ÔÈÈ Ú· ˙ÂÓÈÓÚ ËÂ˜ Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡Â. 

ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÓ ‰Ï·È˜ ¯·Î ¯ÂÓ‡Î ‰ˆÚÂÓ‰ , ÏÈ¯Ù‡·2002 , ‰ ·Ó ˙ÈÈ ·Ï ÌÈÙÒÎ
‰È· Ï˘ ˙ÈÏÎÈ¯„‡‰ ˙È Î˙· ÏÏÎ ˘ ˙¯Â˘˜˙‰"ÛÈ˜Ó‰ Ò .„ ·Ï˘ ÈÎ ‡ˆÓ  ' ˙È Î˙·

ÌÈÈ È·‰ ˙·ÈËÁ Ï˘ ˙ÈÏÎÈ¯„‡‰ ,Ú ‰¯˘Â‡˘" ÈÏÂÈ· ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó È2002 , ˙‡ ÛÙÁ
˙¯Â˘˜˙‰ ‰ ·Ó ˙Â ·È‰Ï ¯ÂÓ‡ ‰È‰ Â·˘ ÁË˘‰ . ÌÈÈ È·‰ ˙·ÈËÁ· ÔÂ˘‡¯‰ ·Ï˘‰

„ ·Ï˘ ‰È‰ ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰‡˘¯‰‰ ˙‡ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰˘˜È· Â˙ÈÈ ·Ï˘ 'ÛÙÂÁ‰ ÁË˘· ÈÂˆÓ‰ . 
Á· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰ ˙È  ¯·Î˘ ÁË˘· ‰ÈÈ · ÔÂÓÈÓÏ ‰˘˜·‰ ˙˘‚‰ ˙‡ ‰¯ÓÂ

˙È·Èˆ˜˙ ‰‡˘¯‰ ÂÈ·‚Ï ,Â· ‰ÈÈ ·Ï ÔÂÓÈÓ Ï·˜˙‰ ¯·ÎÂ , ˙‡ Â‰ ÌÂ˘Ó ˘È ÂÊ ‰ÏÂÚÙ·
˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯˘ ÈÂ‡¯ ‰Ê ÔÈ‡Â ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ,˜ÂÁ‰ ˙¯ÈÓ˘ ÏÚ ‰ ÂÓ‡‰ ,ÂÊ Í¯„· ÏÚÙ˙. 
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˙‡ ·ËÈ‰ ÔÁ·È˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ÈÎ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙È Î˙‰ 
ÌÈÈ È·‰ ˙·ÈËÁÏ ‰ ÎÂ‰˘ ˙ÈÏÎÈ¯„‡‰ ,‰¯Â˘È‡ ˙Ú· . ÂÏ ¯¯·˙Ó ‰È‰ ˙‡Ê ‰˘Ú ÂÏÈ‡

˙ÓÈÈ˜ ˙ÈÏÎÈ¯„‡ ˙È Î˙Ó ˜ÏÁ ÛÙÂÁ ‰˜ÏÁ˘ ,‰ÏÂÎ ‰Ó˘ÂÈ ‰¯Â‡ÎÏ˘.  
 דיווחי  מטעי  למשרד החינו 

ÌÈÈ È·‰ ˙·ÈËÁ· ÔÂ˘‡¯‰ ·Ï˘‰ ÚˆÂ· ‡Ï ÏÚÂÙ· ÈÎ ‡ˆÓ  , ‰ˆÚÂÓ‰ ‰˘È‚‰ ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏÂ
ÈÚËÓ ÌÈÎÓÒÓ „¯˘ÓÏ‰ÚˆÂ· ‰ÈÈ ·‰˘ ‰ÏÚ Ì‰Ó˘ Ì ;ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÈÙ ÏÚ , ‰Ï·È˜

‰ÈÈ ·‰ ÔÂÓÈÓÏ ÌÈÙÒÎ „¯˘Ó‰Ó ‰ˆÚÂÓ‰ , ‰ ·Ó ˙Ó˜‰Ï ‰˙Â‡ Â˘ÓÈ˘ ‰Ï‡Â
ÌÂÈ¯ÂËÈ„Â‡‰ .ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰Ï: 

 הגישה המועצה למשרד החינו& את טופס תוצאות המכרז להקמת חטיבת 12.9.02 ב .1
הכולל הצהרה חתומה בידי מהנדס המועצה ואדריכלית "  הצהרות מתכנני"הביניי  בצירו  טופס 

ר " מ760ייבנה שטח של , במסגרת החוזה שייחת  ע  הקבל "כי , בי  היתר, ובה נאמר, הפרויקט
לחטיבת ... [וכי היתר הבנייה והתכנו  המפורט למכרז תואמי  את התוכנית האדריכלית , ברוטו

ל ובאתר "אי  לביצוע הבנייה בהתא  לתוכנית הנשאושרה על ידכ  וכמו כ  אנו אחר] הביניי 
 ".המצויי  לעיל

 ‰¯ÂÓ‡‰ ‰¯‰ˆ‰‰ ÒÙÂË ÏÚ ˙ÈÏÎÈ¯„‡‰Â ‰ˆÚÂÓ‰ Ò„ ‰Ó Ï˘ Ì˙ÓÈ˙Á „ÚÂÓ· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
 ¯˙È‰· „ÚÂÈ˘ ÁË˘‰ ÔÓ ˜ÏÁ ÏÚ ÌÂÈ¯ÂËÈ„Â‡‰ ‰ ·Ó ˙‡ ÌÈ˜‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ‰ÏÁ‰ ¯·Î

‰˘„Á‰ ÌÈÈ È·‰ ˙·ÈËÁÏ ˙ÈÏÎÈ¯„‡‰ ˙È Î˙·Â ‰ÈÈ ·‰ .˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ˙ÈÏÎÈ¯„‡‰Â Ò„ ‰Ó‰
‰ ÂÎ  ‡Ï ‰¯‰ˆ‰ Â¯ÒÓ ,ÚÂˆÈ·Ï ˙ ˙È  ‰ È‡˘ ,Ì‰Ï ÚÂ„È ‰È‰ ‰Ê „ÚÂÓ·˘ ¯Á‡Ó , ÏÚ ÈÎ

¯Á‡ ‰ ·Ó ˙Ó˜‰Ï ˙Â„Â·Ú ¯·Î ˙ÂÓÈÈ˜˙Ó ‰·ÈËÁ‰ ÁË˘Ó ˜ÏÁ. 
הצהרת 'חתמתי על הטופס : " כתב מהנדס המועצה2005בתשובה למשרד מבקר המדינה מינואר 

 760כאשר הטופס הזה מתייחס לבניית , ב חדשה"יית חטבהמש& להחלטת המועצה לבנ' מתכנני 
בהמש& ביקשתי מאדריכלית התוכנית להגיש תוכנית שינויי  ... ב"ר בלבד מתו& כל החט"מ

 ".להסדרת ההיתר
חתמתי על התכניות : " נאמר2005מאפריל , בתשובת אדריכלית הפרויקט למשרד מבקר המדינה

תו& כדי כ& דאגתי להתאמה . פר המקי  ושל החטיבה של בית הס בהתא  לשני ההיתרי  בתוק  
של החטיבה וזאת תו& ] ... והבנייה] ... [ס המקי "השלמת ביה[תכנונית בי  הבנייה שהחלה 
 ".שינויי  מינימאליי  נדרשי 

 ˙È Î˙ ¯Â˘È‡Ï ‰ÏÚÙ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ¯˙È‰ ˙Ï·˜ÏÂ ÌÈÈ È·‰ ˙·ÈËÁÏ ˙ÈÏÎÈ¯„‡ ‰ ·Ó ˙Ó˜‰· ‰ÏÁ‰ ¯·Î˘ ¯Á‡Ï ‰˙ÈÈ ·Ï
‰·ÈËÁÏ „ÚÂÈ˘ ÁË˘‰Ó ˜ÏÁ ÏÚ ÌÂÈ¯ÂËÈ„Â‡. 

 הודיעה גזברית המועצה לקבל  כי הזמנת העבודה הנוגעת למבנה 25.12.02 במכתב מ .2
מוקטנת בזאת ומוגבלת לס& , מ"בתוספת מע, ח" ש3,388,263שהיקפה ", האודיטוריו 
 .מכתב נשלח לחברה המפקחת ולחברה למשק וכלכלההעתק ה". מ"בתוספת מע, ח" ש1,065,674
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 ההיק    5ח" מיליו  ש2.32 נמצא כי הסכו  שנקבה הגזברית במכתבה האמור הוא סכו  משלי  ל
 דומה לסכו  ההרשאה התקציבית למימו  הקמת  שהיה כאמור , הכספי של חוזה חטיבת הביניי 
 .השלב הראשו  בחטיבת הביניי 

השינוי לחוזה המקורי וחלוקתו לשני : "ה למשרד מבקר המדינההגזברית הסבירה בתשובת
ח " ש2,488,470הסכמי  נבע מכ& שהיק  ההרשאה התקציבית מטע  משרד החינו& עמדה על ס& 

האמור לעיל מלמד כי פיצול חוזה ". היתרה מומנה ממקורות מימו  עצמי של המועצה
שישמש את המועצה בדיווחיה , יתהאודיטוריו  נועד ליצור חוזה תוא  את ההרשאה התקציב

 .למשרד החינו& לצור& קבלת המימו  המובטח
 הגיש הקבל  למועצה ארבע דרישות תשלו  2003 עד אוקטובר 2002בפרק הזמ  דצמבר  .3

נמצא כי כל אחת מדרישות . בהתא  להתקדמות העבודות, בגי  הקמת מבנה האודיטוריו 
בו  אחד בגי  עבודות לבניית האודיטוריו  וחשבו  חש: התשלו  הוגשה בשני חשבונות מקבילי 

וזאת למרות שבפועל ; אחר בגי  עבודות שבוצעו לכאורה לבניית השלב הראשו  בחטיבת הביניי 
הסכו  בכל אחד . סכו  שני החשבונות היה הסכו  הנדרש לתשלו . לא נבנתה חטיבת הביניי 

 חוזה האודיטוריו   ל אחד מהחוזי  משני החשבונות נקבע בהתא  לתנאי התשלו  שפורטו בכ
את שמונת החשבונות שהגיש . וחוזה חטיבת הביניי  ולא שיק  למעשה את הדברי  כהווית 

 .הקבל  אישרו לתשלו  החברה המפקחת ועובדי החברה למשק וכלכלה
חשבונות הקבל  שהוגשו לכאורה בגי  בניית השלב הראשו  בחטיבת הביניי  שימשו את  .4

שתי  המועצה למשרד שלחה 16.1.03 ב: רישותיה לקבל מימו  ממשרד החינו&המועצה בד
 לשחרור תשלו  בקשה"  בגי  השלב הראשו  בחטיבת הביניי  " שחרור תשלומי "בקשות ל

, חטיבת הביניי צור  אליה חוזה  שחטיבת הביניי של '  אשלבביצוע  של "עבור השלב הראשו 
חשבו  כזה שלחה ). גמר שלד וגג( של הפרויקט ובקשה לשחרור תשלו  עבור השלב השני

טיח (וצורפה אליו בקשה לשחרור תשלו  עבור שלב הבנייה השלישי , 28.3.03 המועצה ג  ב
בצירו  חשבו  סופי ) גמר בנייה ופיתוח( נשלחה בקשה לתשלו  אחרו  26.1.04 ב). וריצו 

 של החברה למשק וכלכלה לכל אחד מחשבונות הקבל  צור  טופס ובו אישור. שהגיש הקבל 
 .לחשבו 

הסכו  הכולל של ההוצאות על ביצוע השלב הראשו  בחטיבת הביניי  שצוינו בחשבונות הקבל  
א  שהשלב הראשו  . ח" ש2,949,752 הסתכ  ב, ונשלחו למשרד החינו& לש  קבלת אישורו

 ועצה  לזכות את חשבו  המ2004אישר המשרד בפברואר , בחטיבת הביניי  לא בוצע כלל
 . ח עבור ביצועו" ש2,949,585 ב
משרד החינו& ציר  לחוזר לגזברי  טופסי בקשה לשחרור כספי  עבור כל אחד משלבי  .5

  בטופסי הבקשה שמילאה המועצה נרש  ש  מוסד החינו& שנבנה . הבנייה עד לחשבו  הסופי
לטופסי הבקשה . ומספר ההרשאה התקציבית" סמל המוסד וקוד הפרויקט"; "'חטיבת ביניי  א"

ובצד  , תצלומי  של מבנה האודיטוריו  בשלבי הקמתו השוני , על פי הנדרש, האמורי  צורפו
הטפסי  נחתמו בידי ראש . האחורי של התצלומי  נכתב שמדובר בבניית חטיבת הביניי 

החברה המפקחת ומהנדס מטעמה אישרו בחתימת  ; מהנדס המועצה וגזברית המועצה, המועצה
מהנדס , ראש המועצה.  מהטפסי  שהסתיי  ביצועו של שלב הבנייה שהטופס נוגע אליוחדעל כל א

 . שלב הבנייה" לשחרר את התשלו  עבור"המועצה וגזברית המועצה חתמו על הטפסי  כמבקשי  
__________________ 

) = החוזה המוקט  לאודיטוריו (ח " ש1,065,674) + חוזה חטיבת הביניי (ח " ש2,322,589 5
 ).החוזה המקורי לאודיטוריו (ח " ש3,388,263
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 מסכו  המימו  4%משרד החינו& נוהג לאשר לרשויות מקומיות מימו  נוס  בשיעור של  .6
לש  כ& נקבע בחוזר לגזברי  . צוע עבודות של ביסוס המבנה המוק לצור& בי, שהחליט עליו

 ". דוח יוע/ ביסוס", בי  היתר, שעל הרשות המקומית להמציא למשרד החינו&
,  קיבלה המועצה באמצעות הקבל  ואדריכלית הפרויקט דוח של יוע/ לביסוס מבני 30.1.02 ב

הובאו ' בנספח שצור  להמלצה א). ' א המלצה להל  (ובו המלצות לביסוס מבנה האודיטוריו  
וצוי  , מפת  ודיאגרמה של קידוחי ניסיו , לרבות תיאור , פרטי  הנוגעי  לקידוחי  שנעשו

 .במפורש כי מדובר בקידוחי  שנעשו לצור& בניית מבנה האודיטוריו 
שרשו  בו , נמצא שהיוע/ לביסוס מבני  הכי  והגיש טופס נוס  של המלצות לביסוס )א(

להל  " (המלצות לביסוס חטיבת ביניי  חדשה: "ועליו נרש ', רי& זהה לזה שצוי  על המלצה אתא
יצוי  . 'לא כללה נספחי  וחסרה חלק מפרטי הביסוס שנכללו בהמלצה א' המלצה ב). ' המלצה ב 

ה  נתוני  של מבנה ' שהנתוני  על מיקו  המבנה וכל הנתוני  הטכניי  שנכללו בהמלצה ב
נשלחה למשרד החינו& כנספח לטופס תוצאות המכרז ' עוד נמצא כי המלצה ב.  האודיטוריו

 .נגנזה' ואילו המלצה א, לצור& אישור המימו  לעבודות הביסוס
ציי  בפנינו שחלה טעות ... הקבל : "היוע/ לביסוס מבני  הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה

להחלי  רק את ] הקבל ... [ נדרשתי על ידי 'אודיטוריו ' של הפרוייקט וכאשר כתבתי ברישו  הש 
א  אכ  היתה הטעיה "הוא הוסי  ". כי כ& נמסר לי שקוראי  לפרוייקט', חטיבת ביניי ' הכותרת ל

 ".ואנו רואי  את הדבר בחומרה יתרה, ג  אנו הוטעינו", בשימוש בשמות הפרויקטי " מכוונת
ËÓ‰ „ÂÚÈ˙‰ ˙‚ˆ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó „¯˘Ó È Ù· ÔÂÎ  È˙Ï·‰Â ‰Ú

ÍÂ ÈÁ‰ ,ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ˙‡ ˙Â Â‰Ï Â„ÚÂ ˘ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙÓ ˜ÏÁÎ , ÔÂÓÈÓ· ˙ÂÎÊÏ È„Î
ÔÈ„Î ‡Ï˘ .‡˘Â Ï ˙ÂÈ¯Á‡· ˙‡˘Â  ‰ÏÎÏÎÂ ˜˘ÓÏ ‰¯·Á‰ ,‰ÈÏÚ ‰È‰Â , ‰Ï‰È ˘ ‰¯·ÁÎ

Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ,ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ‰Ê „ÂÚÈ˙ ˙‡ˆÓ‰ ÚÂ ÓÏ. 
 משרד החינו& לשלב הראשו  בחטיבת הביניי  ובהיתר הבנייה בתכנית האדריכלית שאישר )ב(

כאמור , המועצה שלחה למשרד החינו&. נקבע כי המבנה שייבנה באותו שלב יהיה ב  קומה אחת
 קומות 1 2מתוכנ  חטיבת ביניי  חדשה בת : "בפתיח להמלצה נכתב. של היוע/' את המלצה ב

  ...". 2.6,  3.6;  4.5] פלסי מ... [המרת  יהיה מדורג. מעל מרת  תת קרקעי
 ‰ ·Ó‰ ÔÈ·Ï ‰ÈÈ ·Ï ¯˘È‡˘ ‰ ·Ó‰ ÔÈ· È˙Â‰Ó‰ È Â˘· ÔÈÁ·‰ ‡Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ÈÎ ‡ˆÓ 

ÒÂÒÈ·‰ ıÚÂÈ ÁÂ„· ¯‡Â˙˘ ;Ï ‰˘˜·‰ ˙˘‚‰ ÌÚ „¯˘Ó‰ Ú„È ‡Ï ‡ÏÈÓÓ" ¯Â¯Á˘
ÌÈÓÂÏ˘˙ "ÏÏÎ Ì˜Â‰ ‡Ï˘ ‰ ·Ó ÔÓÓÏ ˘˜·˙Ó ‡Â‰ ÈÎ. 

מבנה האודיטוריו  : " כלהל 2005ה מפברואר ראש המועצה כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינ
אושר על ידי משרד החינו& לבניה ) הכולל אודיטוריו  טכנולוגי וכלל חדרי הספח(הטכנולוגי 

לאחר מכ  הגשנו לאישור משרד החינו& את "; ]"1998היתר הבנייה משנת [במסגרת הפרוגרמה 
באותה תקופה "; " מונד וצור שאמורה היתה לשרת את ילדי תל, הקמת חטיבת הביניי  החדשה

המועצה החליטה ; "הוטל ספק א  אכ  יהיה צור& בהקמת חטיבת ביניי  חדשה בתל מונד
לשנות את שלבי הבנייה של חטיבת הביניי  ובהתא  לכ& להתחיל לבנות את השלב הצמוד "

ו& כל הטענות בדבר הונאת משרד החינ: "עוד כתב ראש המועצה". ס המקי  כשלב ראשו "לביה
כפי , שינוי השלביות ובניית האודיטוריו . נדחות על ידי מכל וכל ואי  בה  ולו שמ/ של אמת

 ".על דעת משרד החינו& ובפיקוחו, נעשו למיטב הבנתנו, שנבנו
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, המבנה שבגינו ניתנה הקצבת משרד החינו& נבנה בפועל"גזברית המועצה כתבה בתשובתה כי 
למסמכי  צורפו . ובודאי שלא תו& הונאה או כוונה להונאה, תו& ביקור ואישור של משרד החינו&

 ".ל"תמונות של המבנה הנ
הייתי סבור כי הייתה קיימת הבנה ע  גורמי  שוני  במשרד : "בתשובת מהנדס המועצה נכתב

ב יהיה השלב הראשו  בבניית החטיבה כולה וישרת בהמש& "החינו& שהאג  הטכנולוגי של חט
זאת ועוד התכנית של החטיבה . רבי  ואת החטיבה בתו  בנייתהש "את בית הספר המקי  ע

אושרה במשרד החינו& כאשר מקוד  להבנתי הייתה אמורה להיות מאושרת ג  התוכנית של 
בעניי  . למיטב ידיעתי אנשי  ממשרד החינו& בקרו בשטח במהל& הבניה, כמו כ  . ס המקי "ביה

פ מאדריכלית הפרוייקט להכי  ולהגיש " ובעהתאמת הבנייה להיתר ביקשתי מספר פעמי  בכתב
 ".תוכנית שינויי  להיתר כדי להסדיר את הבנייה כחוק

אי  כל ממש : " כלהל 2005החברה למשק וכלכלה השיבה למשרד מבקר המדינה באפריל 
או חשבונות /או מסרה לו דיווחי  ו/כי החברה למשק וכלכלה הטעתה את משרד החינו& ו, בטענה
ולמיטב , ה פעלה כל העת בהתא  להנחיות המועצה ולתכניות אדריכלית הפרוייקטהחבר. כוזבי 

למשרד , ה  עולות בקנה אחד ע  התכניות אשר הוצגו על ידי אדריכלית הפרוייקט, בדיקתנו
לחטיבת הביניי  כאמור ' ה/'שלב ד)". "בכפו  לשינויי  פנימיי  שנעשו(ב "החינו& ולוועדה לתו

 ובאות  קווי מתאר חיצוניי  של מבנה שלב על אותו תא השטחוהמועצה י האדריכלית "תוכנ  ע
למעט , בעיקרו, ג  מהות התכנו  הפנימי של שני הפרוייקטי  דומה. של בית הספר המקי ' ו

...)". ' אודיטוריו  טכנולוגי'ויצרו , בשטח זהה(ארבעה חדרי סדנה אשר הוסבו לחלל מרכזי אחד 
והוא אותו שלב ) ה לתכניות/שלב ד(כמפורט לעיל , בוצע  השלב הראשו  בחטיבת הביניי"

בעניי  ייעוד ההרשאות התקציביות הסבירה החברה כי ". בפועל המכונה בדוח האודיטוריו 
שלב "להמשי& בבניית המבנה שהוגדר בתכנית חטיבת הביניי  ... את החברה"המועצה הנחתה 

, )סדנאות וחדרי מנהלה, חדרי מעבדות(יי  וכלל את המרכז הטכנולוגי של חטיבת הבינ" ... ה/ד
 ".יעודו ותפקודו נותרו ללא שינוי, כי מהות הבניי , תו& שהובהר

ל ומנהל המינהל לפיתוח מערכות חינו& במשרד החינו& הבהיר למשרד מבקר המדינה "הסמנכ
הבנייה "ו,  כי ההרשאה של משרד החינו& ניתנה לבניית שלב בחטיבת הביניי 2005במאי 

 נעשתה שלא בידיעת משרד החינו&  חדר מחול וקפיטריה ,  הקמת אודיטוריו  עשתה בפועל שנ
 ".וממילא מבלי שנת  אישורי  לכ&

 ÌÈÈ È·‰ ˙·ÈËÁ· ÔÂ˘‡¯‰ ·Ï˘‰ ÈÎ ‰ÏÎÏÎÂ ˜˘ÓÏ ‰¯·ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì˜Â‰˘ ÌÂÈ¯ÂËÈ„Â‡‰ ‰ ·ÓÓ ÔÈËÂÏÁÏ ‰ Â˘ ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰‡˘¯‰‰ ‰ ˙È  Â È‚·˘ : ·Ï˘‰

ÂÓ‡‰˙Á‡ ‰ÓÂ˜· ‰ÈÈ¯ÙÒÂ ‰„·ÚÓ È¯„Á ÏÂÏÎÏ ¯ÂÓ‡ ‰È‰ ÌÈÈ È·‰ ˙·ÈËÁ Ï˘ ¯ ; ÂÏÈ‡Â
‰‡Â·Ó ÏÏÂÎ ÌÂÈ¯ÂËÈ„Â‡‰ ‰ ·Ó ,‰È¯ËÈÙ˜ ,‰˘·Ï‰ ¯„Á , È˙˘ Â‰·Â‚˘ ÌÂÈ¯ÂËÈ„Â‡ ÌÏÂ‡

ÔÂ˙Á˙ ÒÏÙÓ· ÈÂˆÓ‰ ÏÂÁÓ ¯„ÁÂ ˙ÂÓÂ˜ ,‰ÈÈ¯ÙÒÂ ‰„·ÚÓ ˙Â˙ÈÎ ÔÈ‡ ‰ ·Ó·Â . ÏÎ ÔÈ‡
ÂËÈ„Â‡‰ ‰ ·Ó È„ÂÚÈÈ ÔÈ· ‰‡ÂÂ˘‰Ï ÌÂ˜Ó ˙·ÈËÁ Ï˘ ¯ÂÓ‡‰ ‰ ·Ó‰ È„ÂÚÈÈÏ ÌÂÈ¯

ÌÈÈ È·‰ . È‡Ó· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯È‰·‰ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ÈÎ ÔÈÂˆÈ „ÂÚ2005 ÈÎ " ÏÎ
 ÔÂ ÎÈ˙‰ Ï˘ ÈÂ È˘ ˙Â·¯Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ¯Â˘È‡ ·ÈÈÁÓ ˙ÈÏÎÈ¯„‡‰ ˙È ÎÂ˙‰Ó ÈÂ È˘

 ‰ ·Ó ÏÎ Ï˘ ÌÈ¯„Á‰ È„ÂÚÈ ÈÂ È˘Â ÈÓÈ Ù‰-˙ÙËÚÓ‰ ÍÂ˙·˘ ‰ÈÈ ·‰ Â ÈÈ‰„ " ;·‚Ï Ï˙ È
 „ ÂÓ"ÂÊÎ ‰˘˜· ÏÎ ‰˘‚Â‰ ‡Ï." 

לסיורי  )  הנציג להל  (משרד החינו& נוהג דר& קבע לשלוח נציג של האג  לבינוי ולתקצוב  .7
 סייר הנציג ליד מבנה האודיטוריו  בליווי 15.4.04 ב. במבני  של מוסדות חינו& שנבנו במימונו
שהגיש לאחר " ור במוסדות חינו&דוח סי"נמצא כי ב. בעלי החברה המפקחת וגזברית המועצה
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החטיבה הינה חלק מקרית ". "גמור"ב חדשה "מכ  ציי  הנציג כי מבנה כתות שלב א של חט
וזאת ולמרות שבפועל הוק  במקו  , "מינהלה+  כיתות 15בסופו של דבר ייבנו בחטיבה . חינו&

 .לדוח צורפו תצלומי  של המבנה שצולמו בידי הנציג . מבנה אודיטוריו 
הסברי מנהל האג  לבינוי ולתקצוב במשרד החינו& למשרד מבקר המדינה עולה כי בסיור מ

ומלוויו הסבירו לו כי מדובר במבנה שנבנה בשלב , שהתקיי  לא נכנס הנציג למבנה האודיטוריו 
הנציג לא ש  לב אפוא . עוד הבהיר המנהל כי הנציג הוא כלכל  ולא מהנדס. של חטיבת ביניי ' א

 .מבנה שהוק  אינו המבנה שאישר משרד החינו&לעובדה שה
את הפרטי  הטכניי  : " נאמר2005בתשובת גזברית המועצה למשרד מבקר המדינה מינואר 

ע  . הציג בפניו המפקח המתא  של הפרוייקט שכ  אינני בקיאה בה ) 'דהיינו מיקו  המבני  וכד(
 ".של חטיבת הביניי ' זאת ברור כי הסיור נער& בשלב א

מאחר שחטיבת , כי אמירה זו של הגזברית אינה במקומה, ד מבקר המדינה מעיר למועצהמשר
 .בפועל נער& הסיור מסביב למבנה האודיטוריו ; הביניי  כלל לא הוקמה

הסביר משרד החינו& , 2005 ובהבהרות שניתנו ביולי 2005בתשובה למשרד מבקר המדינה מיוני 
ולא את ) 'שבילי  וכו, גדרות, מגרשי ספורט, חצרות(כי נציג האג  אמור לבדוק את הפיתוח 

 .על פי נוהג הקיי  במשרד מזה שני , המבנה עצמו
 ‰˙˘Ú ˘ ‰ÈÈ ·‰ ÏÚ ÁÂÂÈ„‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

ÔÓÈ‰ÓÂ ÈÚÂˆ˜Ó ‡‰È .Ú·˜ Í¯„ ‰˘ÚÈ˙ ‰˜È„·‰ ÈÎ ÌÂ˜Ó ˘È , ÏÂÎÏ Ì„Â˜ ÏÂÏÎÏ ‰ÈÏÚÂ
‰ ·Ó‰ ˙‡ ,ÈÓ‰ ·Â¯˘Â˙Ó˜‰Ï „ÚÂ  ÔÂÓ . ‰˘ÚÈ „¯˘Ó‰ ÌÚËÓ ˙¯Â˜È·‰ ˙‡˘ ÈÂ‡¯ „ÂÚ

˜Â„·Ï ÏÎÂÈ˘ ‰ÈÈ ·Â ÔÂ Î˙ È‡˘Â · È˜·‰ „·ÂÚ ,ÌÈÈÒ„ ‰‰ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÈÙ ÏÚ , ‰ ·Ó‰ Ì‡
¯˘È‡ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó˘ ‰ ·Ó‰ ‡Â‰ ÏÚÂÙ· Ì˜Â‰˘ . 

הליקויי  : "למשרד מבקר המדינה, 2005ביולי , מנהל אג  בינוי ותקצוב במשרד החינו& כתב
חייבו שיתו  פעולה של כל הגורמי  המוזכרי  , צאו על ידי מבקר המדינה במסמכי הרשותשנמ

למשרד החינו& אי  . ובה  בעלי תפקידי  שה  מנהלי  בתאגיד וראש הרשות שהוא נבחר ציבור
לבדוק את כל , מבחינת מצבת כח אד , ג  אי  לנו את היכולת. סמכות ענישה על דיווחי  כאלו

משרדנו מינה לאחרונה מהנדס יוע/ , לכ  כפי שהודענו לכ . תוקצבי  על ידנומבני החינו& המ
 ."כדי להקטי  את ההסתברות להתרחשות  של מקרי  אלה, לבדיקה אקראית

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰·ˆ˜‰‰˘ ÁÈË·‰Ï Â„ÚÂ  ÂÈ˙ÂÈÁ ‰Â ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ÈÏ‰Â 
  ÂÓ˘Ï˘ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÔÂÓÈÓÏ ˙˘Ó˘Ó ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯Ï Ô˙Â  ‡Â‰˘‰„ÚÂ , Ì‡Â˙ Ë˜ÈÂ¯Ù‰Â

¯˘È‡ ‡Â‰˘ ˙ÈÏÎÈ¯„‡‰ ˙È Î˙‰ ˙‡ .ÂÈ˙ÂÈÁ ‰Â ÂÈÏ‰  ÌÂÈ˜ ÏÚ „ÓÚ ‡Ï „¯˘Ó‰ ÌÏÂ‡Â ,
 ¯˘È‡ ‡Ï ‡Â‰˘ Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ÔÂÓÈÓ Â˙ÚÈ„È ‡Ï· Â ÓÓ Ï·˜Ï ‰ˆÚÂÓÏ ¯˘Ù‡ ¯·„‰Â .  

✯  
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‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ Ï˘ Ì˙ÓÈ˙Á ˙‡ ‰¯˙È ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙È¯·Ê‚
Ú ‰ˆÚÂÓ‰ Ò„ ‰ÓÂ ‰ˆÚÂÓ‰ È„Î ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ Â˘‚Â‰˘ ÌÂÏ˘˙ ¯Â¯Á˘Ï ˙Â˘˜·‰ Ï

‰ ·  ‡Ï˘ ‰ ·Ó ˙ÈÈ · ¯Â·Ú ÌÈÙÒÎ· ‰ˆÚÂÓ‰ ˙‡ ‰ÎÊÈ˘ . ¯Á‡Ï ‰Ï‡ ÌÈÙÒÎ ˙˘È¯„
˙¯Â˘˜˙‰ ‰ ·Ó ¯Â·Ú ÔÂÓÈÓ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÓ ‰Ï·È˜ ¯·Î ‰ˆÚÂÓ‰˘ , ˙Â ·È‰Ï ¯ÂÓ‡ ‰È‰˘
‰ ·  ‡ÏÂ ÌÈÈ È·‰ ˙·ÈËÁ· ÔÂ˘‡¯‰ ·Ï˘Ï „ÚÂÈ˘ ÁË˘‰ ÏÚ ,˙¯ÓÂÁ ˙‡ ‰ÓÈˆÚÓ 

‰˘ÚÓ‰ .‰ÏÎÏÎÂ ˜˘ÓÏ ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ÔÎ ÂÓÎ , ˙ÂÚˆÓ‡·˘
ÌÈ ÂÎ  ‡Ï ÌÈ Â˙  ÏÏÂÎ‰ ¯Â˘È‡ ÏÚ ‰ÓÈ˙Á ‰¯˘ÙÈ‡ ‰ÓÚËÓ ˙Á˜ÙÓ‰ ‰¯·Á‰ , ÂÈÙÏ ¯˘‡

‡ ·Ï˘ ‰ ·Ó ‰ ·È  'ÌÈÈ È· ˙·ÈËÁ· .Â˘Ú  ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÎ ,¯ÂÓ‡Î , ˙ÈÈÚË‰ ·‚‡
ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó.  

  הביניי  שלא הוקמהמימו  רכישת ציוד לחטיבת
לשנת " להצטיידות בסיסית" הודיע משרד החינו& למועצה כי הוא אישר תכנית 2003במרס 

לכיתות חדשות שבניית  הושלמה או הייתה ) 2004אוגוסט  2003ספטמבר (ד "הלימודי  התשס
המשרד התנה את השתתפותו במימו  רכישת הציוד לכיתות . 2003אמורה להסתיי  במהל& שנת 

ה בכ& שהסכו  שלא יפחת מסכו  ההקצבה המאושרת ובהגשת דוח ביצוע חתו  ומאושר בידי אל
 .ראש הרשות וגזברה

בהתבסס על המסמכי  שהגישה המועצה למשרד החינו& בדבר השלמת בנייתה של חטיבת 
' ח לרכישת ציוד לכיתות בשלב א" ש88,200 הקצבה של 2003אישר המשרד ביוני , הביניי 

 .יי בחטיבת הבינ
ר " ראש המועצה ממליאת המועצה להגדיל תב9.7.03 נמצא כי בעקבות ההודעה האמורה ביקש ב

בסכו  ההקצבה , בי  היתר, "ציוד וריהוט מוסדות חינו&"קיי  לרכישת ) תקציב בלתי רגיל(
לא , שלהצטיידותה נועדה ההקצבה, בלא שיידע את המועצה כי מבנה חטיבת הביניי , המבוקש
בינואר ; ח" ש331,300 ר ל"מליאת המועצה נענתה לבקשתו ואישרה להגדיל את התב. הוק  כלל

 .ר" אישר משרד הפני  את הגדלת התב2004
 ראש המועצה וגזברית המועצה על דוח ביצוע רכישת ציוד 1.7.03 לצור& קבלת ההקצבה חתמו ב

כפי , ד"ל תשס"לשנההיננו מצהירי  כי רכשנו ריהוט וציוד לכתות חדשות : "ובו נכתב, וריהוט
לפחות בסכו  ההקצבה שקבלנו ממשרד החינו& בס& , 75' שפורטו בכתב ההתחייבות מס

בחטיבת ביניי  ' סכו  שנועד לרכישת ציוד לשלב א, כאמור,  הקצבה שכללה " ח" ש331,300
 .אשר כלל לא נבנה

‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ ,‰ ÂÎ  ‡Ï ‰¯‰ˆ‰ ÏÚ ÂÓ˙Á ˙È¯·Ê‚‰Â ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ ÈÎ ,‰ ˙„ÚÈÈÓ
Ì˜Â‰ ‡Ï ÏÏÎ˘ ‰ ·Ó ¯Â·Ú „ÂÈˆ ˙˘ÈÎ¯Ï ·Èˆ˜˙ ‰¯Â‡ÎÏ . ˙˜ÏÁÓ Ï‰ Ó ÈÎ ‡ˆÓ  ÔÎ ÂÓÎ

 ËÒÂ‚Â‡· ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÓ ˘¯„ ‰ˆÚÂÓ· ÍÂ ÈÁ‰2003 ‰¯ÂÓ‡‰ ‰·ˆ˜‰‰ ˙‡ Ï·˜Ï 
„ÂÈˆ‰ ˙˘ÈÎ¯Ï ‰„ÚÂ ˘ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,‡ ·Ï˘Ï 'ÌÈÈ È·‰ ˙·ÈËÁ·. 

סמו& למועד כניסתי : "חינו& כתב מנהל מחלקת ה2005בתשובה למשרד מבקר המדינה מינואר 
למיטב הבנתי דובר על . התבקשתי לחתו  בתוק  תפקידי על בקשה להקצבת הצטיידות, לעבודה

 ".ב הקיי "הצטיידות למוסדות חינו& קיימי  שסיו  בניית  הושל  לרבות חט
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למיטב ידיעתי הצהרתי על גבי דוח : "גזברית המועצה כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה 
 ". נכונה1.7.03צוע מיו  הבי

של חטיבת הביניי  ניבנה בפועל ולפיכ& ג  נדרשה ' שלב א"בתשובת ראש המועצה נאמר כי 
 ".בגינו הקצאה לציוד

¯ÂÓ‡Î ,ÏÏÎ Ì˜Â‰ ‡Ï ÌÈÈ È·‰ ˙·ÈËÁ ‰ ·Ó , ‰ ·Ó Ì˜Â‰ ÂÏ „ÚÂÈ˘ ÌÂ˜Ó·Â
ÌÂÈ¯ÂËÈ„Â‡‰ .‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ Â˘Ú˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,

 „ÂÈˆ ˙˘ÈÎ¯Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÓ ÌÈÙÒÎ Ï·˜Ï È„Î ÍÂ ÈÁ‰ ˙˜ÏÁÓ Ï‰ ÓÂ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙È¯·Ê‚
‰¯ÂÓ‡‰ ÌÈÈ È·‰ ˙·ÈËÁÏ.   

 היתר הבנייה למבנה האודיטוריו 
 על שטח שלגביו נתנה הוועדה 2002מבנה האודיטוריו  החל להיבנות בשנת , כאמור .1

מבנה זה נועד . ס המקי " ביההיתר לבניית מבנה התקשורת במסגרת, 1998בשנת , המקומית
. חדר מינהל ואודיטוריו , חדרי מעבדה, חדר בקרה, אולפ  טלוויזיה, אולפ  רדיו, כאמור, לכלול

 מספר חודשי  לאחר התחלת בניית מבנה האודיטוריו  נתנה הוועדה המקומית למועצה 8.8.02 ב
 תוכנ  להיבנות על  פרייה קומתי למעבדות ולס  מבנה חד שחלקה , היתר לבניית חטיבת הביניי 
 . שטח שיועד למבנה התקשורת

חדר , קפיטריה, מבואה, כולל כאמור, 2003שהקמתו הסתיימה בנובמבר , מבנה האודיטוריו 
השונה לחלוטי  בגודלו , חדר מחול במפלס נמו& ואודיטוריו  שגובהו שתי קומות, הלבשה

 .ובצורתו מזה שתוכנ  לכלול במבנה התקשורת
 ÈÎ ‡ˆÓ ‰˘˜È·˘ ‡Ï· ÌÂÈ¯ÂËÈ„Â‡‰ ‰ ·Ó ˙‡ ‰˙ · ‰ˆÚÂÓ‰ ,‰Ï·È˜˘ ‡Ï· Û‡ ‡ÏÈÓÓÂ ,

Â·È·Ò ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙Â„Â·Ú ÚÂˆÈ·ÏÂ Â˙Ó˜‰Ï ‰ÈÈ · ¯˙È‰. 
בתשובה למשרד מבקר המדינה בעניי  היתר הבנייה והקמת מבנה האודיטוריו  ללא היתר בנייה 

הוועדה נוהגת לתת עומס העבודה בנוס  לאמו  ש" כי 2005הסבירה הוועדה המקומית במרס 
 ".לרשויות המקומיות החברות בה איפשרו את המקרה שצוי  בפנייתכ 

ס המקי  "שערכה את הבקשות להיתרי הבנייה לביה, אדריכלית קריית החינו& מטע  המועצה
הקבל  החל בהכשרת " למשרד מבקר המדינה ש18.4.05 ולחטיבת הביניי  כתבה בתשובתה מ

וכ  ביסוס המבני  המיועדי  להקמה הכל בהתא  , טיית קווי ביובה, המגרש ביצוע עבודות עפר
; ס המקי  כולל את כל בית הספר ולא נית  להפרידו"היתר הבנייה לביה". "לתכניות ולהיתרי 

לא יתכ  שהיתר הבנייה לגבי המקי  פג תוקפו כאשר . כזה הוא ג  ההיתר לחטיבת הביניי 
והגישו בקשה נוספת להיתר כאשר יש ] אודיטוריו מבנה ה[התחילו לבנות את מרכז המשאבי  

 מה שיש לעשות לאחר  הרי במקרה כזה שני ההיתרי  ה  בתוק  . חפיפה בי  שני האיזורי 
 ".ההתאמות התכנוניות בשטח להוציא תכנית שינויי  להיתר הבנייה בהתא  לתכנו  בפועל
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ההיתר שנית  לבניית חטיבת כי , הטענה" ש2005החברה למשק וכלכלה כתבה בתשובתה מאפריל 
 ביטל למעשה את ההיתר לבניית האג  שבתוכו האודיטוריו  אינה 2002הביניי  באוגוסט 

היה חופ  למבנה , ]מבנה למעבדות וספריה[ה כהגדרתו בתכניות חטיבת הביניי  /שלב ד... נכונה
ניבנה על אותו וא  , זהה ביעודו, ]מבנה התקשורת[בתכנית בית הספר המקי  ' שהוגדר כשלב ו

 ". ובאות  קווי מתאר חיצוניי "; "שטח
‰ÏÎÏÎÂ ˜˘ÓÏ ‰¯·ÁÏÂ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‰˘È‚‰˘ ‡È‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎ

˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ‰ÈÈ ·‰ È¯˙È‰ È ˘ ˙‡ . È ˘· ÛÙÂÁ‰ ÁË˘· ¯·Â„Ó˘ ÏÎÎ
˜˙‰ ¯˙È‰Î ¯ÁÂ‡Ó‰ ¯˙È‰Ï ÒÁÈÈ˙‰Ï ‰È‰È ÔÂÎ  ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ ·˘ È¯‰ ÌÈ¯˙È‰‰Û . 

‰ÏÎÏÎÂ ˜˘ÓÏ ‰¯·ÁÏÂ ‰ˆÚÂÓÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ , ˙‡ˆÂ‰ ÈÎ" ˙È Î˙
‰ÈÈ · ¯˙È‰Ï ÌÈÈÂ È˘ "Û˜˙‰ ¯˙È‰Ï „Â‚È · ‰ÈÈ · ‰˙˘Ú ˘ ¯Á‡Ï , ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰Ï ˙„‚Â Ó

‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ . Ì‰· ¯·Â„Ó˘ ÌÈ ·Ó‰ È ˘ Ï˘ Ì„ÂÚÈÈ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰‰Ê Â È‡ ‰ÏÎÏÎÂ ˜˘ÓÏ ‰¯·Á‰ ˙·Â˘˙· ,˘„ÚÂÈ ˙¯Â˘˜˙‰ ‰ ·Ó ÔÎ ,¯ÂÓ‡Î , È ÙÏÂ‡Ï

‰ÈÊÈÂÂÏËÂ ÂÈ„¯ ,ÌÂÈ¯ÂËÈ„Â‡ÏÂ ˙Â„·ÚÓÏ , ÂÏÈ‡Â"„ ·Ï˘/ÌÈÈ È·‰ ˙·ÈËÁ· ‰ " „ÚÂÈ
˙Â„·ÚÓÏÂ ‰ÈÈ¯ÙÒÏ ;ÌÈÓ‡Â˙ Ì È‡ ÌÈ ·Ó‰ È ˘ Ï˘ ÌÈÈ ÂˆÈÁ‰ ¯‡˙Ó‰ ÈÂÂ˜ Ì‚Â . ÏÚÂÙ·

ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ ·Ó‰ È ˘Ó ÔÈËÂÏÁÏ ‰ Â˘‰ ÌÂÈ¯ÂËÈ„Â‡ ‰ ·Ó ÌÂ˜Ó· ‰ · . 
; "מפה מצבית", בי  היתר, ות התכנו  והבנייה נקבע כי לבקשה להיתר בנייה תצור בתקנ .2

המפה תהא מבוססת על )  ב.  (1:250מפה מצבית תיער& בקנה מידה )  א"(,  בתקנות4לפי סעי  
ובלבד שהמדידות או הסימו  במפה נערכו תו& ששה ,  א1מדידות או על המפה המסומנת בתקנה 

אב  , גדר, כל בני ) 7 ... ( במפה המצבית יצויינו )  ג.  ( הגשת הבקשהחודשי  שקדמו למועד
וכ  , שוחה וכל עצ  הנמצא בנכס או בדרכי  הגובלות, ע/, עמוד טלפו , עמוד חשמל, שפה

המפה המצבית תכלול מפת הסביבה ערוכה )  ה...  (האמורי ... (המרחקי  בי  העצמי  האמורי 
 ".1:250בקנה מידה 
המפה המצבית : קשת המועצה להיתר בנייה לחטיבת הביניי  לא נערכה בהתא  לנדרשנמצא כי ב

והדבר מקשה על בחינת המצוי בשטח ועל , שהוא רבע מ  הדרוש, 1:1,000נערכה בקנה מידה 
כשנתיי  לפני הגשת , 26.8.00 במפה צוי  כי היא עודכנה ב; קריאה ראויה של הרישומי  בה

הגדר והמבני  שהוקמו בשטח , וממילא לא צוינו בה החפירות, ותבניגוד לנדרש בתקנ, הבקשה
 .כנדרש, המפה המצבית לא כללה מפת סביבה; כאמור לעיל, לצור& הקמת מבנה האודיטוריו 

החישובי  הסטטיי  יחתמו ויוגשו "בתוספת השנייה לתקנות התכנו  והבנייה נקבע כי  .3
נמצא כי בתיקי הוועדה המקומית . 6"ח לסימ  זהלועדה המקומית בידי מתכנ  הבני  בטופס שבנספ

  .והיא לא התנתה את מת  היתר הבנייה בקבלתו, לא היה הטופס האמור
 פיקוח הוועדה המקומית על בנייה בקריית החינו 

להבטיח את קיומ  של הוראות ... מתפקידה של הוועדה המקומית "בחוק התכנו  והבנייה נקבע כי 
כדי לבצע את תפקידה עליה להפעיל פיקוח על כל עבודה בקרקע ". חוק זה וכל תקנה על פיו

פיקוח . כי ה  טעוני  היתר, שלגביה  נקבע בחוק או בתקנות לפיו, ובבניי  ועל כל שימוש בה 
__________________ 

חישובי  הנדסיי  שיש בה  להוכיח "ה  " חישובי  סטטיי ", נייה לתקנות התכנו  והב1לפי תקנה  6
 ".את יציבותו של בניי  ויציבות ביסוסו
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וא  הוחל כבר , הדוק עשוי להקל על הוועדה לתכנו  ולבנייה לגלות הכנות לביצוע עבירות בנייה
 לגלות  בשלביה  המוקדמי  ולנקוט בצעדי  מינהליי   בבנייה או בשימוש שלא כחוק 

 .ומשפטיי  להפסקת  בעוד  באב  ולהעמיד את מפירי החוק לדי 
‡ˆÓ  , ÌÂÈ˜ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ‰„È· ÂÈ‰˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÏÎ ˙‡ ‰ÏˆÈ  ‡Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ

˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ,ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ: 
נייה שיועד בהיתר הבנייה לחטיבת הוועדה המקומית לא קיימה פיקוח פיזי ראוי בשטח הב .1

 .בניגוד לנדרש, הביניי 
אשר .  הקי  הקבל  יסודות לבניית המיפלס התחתו  של מבנה האודיטוריו 2002באוגוסט  )א(

עולה כי מבנה החטיבה שהיה אמור להיבנות בשטח שבו , להיתר הבנייה שהוצא לחטיבת הביניי 
וקווי הבניי  של מבנה החטיבה לא תאמו ; לס תחתו ניבנה מבנה האודיטוריו  לא כלל בנייה במפ

 .את קווי הבניי  של מבנה האודיטוריו 
; כי נבני  בו יסודות, לאחר שסייר באתר, 2002כי מפקח הוועדה המקומית דיווח באוגוסט , נמצא

וממילא לא , אול  הוא לא הבחי  שהיסודות מצויי  במפלס נמו& מזה שנקבע בהיתר הבנייה
 . שלגביו נית  היתר הבנייה היסודות שראה אינ  מתאימי  למבנה חטיבת הביניי  דיווח כי 

 עד מועד סיו    מועד הדיווח האמור של מפקח הוועדה המקומית   2002מאוגוסט  )ב(
לא דיווחו מפקחי הוועדה המקומית על ביקור נוס  בשטח קריית , 2004נובמבר , הביקורת
וממילא א  לא ,  מודעת כלל להקמת מבנה האודיטוריו ולמעשה הוועדה לא הייתה; החינו&

 .פעלה להפסקת הבנייה במועד
ובה  , 2003בידי הוועדה המקומית תצלומי אוויר של שטח קריית החינו& שנעשו בסו   .2

 .נראה בבירור מכמה כיווני  מבנה האודיטוריו  שהוק 
לא ידעה הוועדה , ר הבנייהנמצא כי א  שהמבנה שבתצלומי  היה שונה מזה שמדובר בו בהית

מהאמור . שהמבנה הוק  ללא היתר, המקומית ג  בשלב הסיו  של הקמת מבנה האודיטוריו 
עולה שהוועדה המקומית לא ניצלה כראוי את כלי הפיקוח שנמצא ברשותה ולא עשתה השוואה 

 . בי  הבניי  שצול  לבי  המבנה שאושר בהיתר הבנייה לחטיבת הביניי 
כי לא יוחל בבנייה אלא לאחר שנתמנה אחראי , שניה לתקנות התכנו  נקבעבתוספת ה .3

האחראי לביקורת ידווח לוועדה המקומית א  העבודות . לביקורת הביצוע על ידי בעל ההיתר
וא  תחו  האחריות של המדווח , לחוק ולתקנות שהותקנו על פיו, בוצעו בהתא  לתנאי ההיתר

 ייקבע בתעודה ג  שהעבודות בוצעו  ת כמשמעות  בחוק כולל ג  את התאמת הבנייה לתכניו
 . מה ה  הסטיות שנמצאו, א  נמצאו סטיות, או, בהתא  לתכניות כאמור

, כנדרש בתקנות, נמצא כי המועצה הקימה את מבנה האודיטוריו  בלי שמינתה אחראי לביקורת
 .וכ& לא היה בידי הוועדה מידע על המתרחש באתר הבנייה

Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÏÚ È‡¯Á‡ ÈÂ ÈÓ ‡„ÂÂÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„
˙Â ˜˙· ˘¯„ Î ˙¯Â˜È·‰. 

בתקנות התכנו  והבנייה נקבע כי ביקורת של האחראי  לביקורת לסוגיה  תיעשה לפחות  .4
, גמר הקמת השלד)  ג(;   גמר יסודות הבניי )  ב(;   סימו  קווי הבניי )  א:  (בגמר השלבי  האלה
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כי , עוד נקבע בתקנות. גמר הבנייה)  ד(;    ע  תו  הקמתו מתו מחייבת הקמת מקלט וא  הק
 לא יאוחר משישה ימי  לאחר   כל אחד בתחומו  האחראי  לביקורת ידווחו לוועדה המקומית 

 .על מועד עשיית הביקורת ועל תוצאותיה, המועד שבו נעשתה הביקורת
יווחה המועצה לוועדה המקומית שהיא עשתה את נמצא כי בעת הקמת מבנה האודיטוריו  לא ד

 . הביקורות הנדרשות ומה היו תוצאותיה 
עוד נמצא כי הוועדה המקומית לא פנתה למועצה בדרישה להעביר לה את הדיווח הראשו  הנוגע 

. שהיה אמור להיות ברשותה במועד ביקורו של המפקח שלה באתר הבנייה, לסימו  קווי הבניי 
דה על כלי פיקוח נוס  שהיה מאפשר לה לגלות שמבנה האודיטוריו  הוק  ללא בכ& ויתרה הווע

היא לא עמדה על , ג  כאשר נמסרו לוועדה צילומי האוויר של המבנה לאחר שהושל . היתר בנייה
וממילא לא נודע לה א  באותו שלב שמבנה האודיטוריו  , קבלת הדיווחי  הנדרשי  בתקנות

  .הוק 
✩  

 È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰ˆÚÂÓ‰˘ ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ÌÂÁ˙· ˙Â¯≈·Ú‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰
‰ÚˆÈ· :‰ÈÈ · ¯˙È‰ ‡ÏÏ ÌÂÈ¯ÂËÈ„Â‡‰ ‰ ·Ó ˙Ó˜‰ ; ‰ÚËÓÂ ‡ÏÓ ‡Ï Ú„ÈÓ ˙¯ÈÒÓ

ÌÈÈ È·‰ ˙·ÈËÁÏ ‰ÈÈ · ¯˙È‰ ˙Ï·˜Ï ‰˘˜·· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ . ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„ÈÙ˜‰˘ ‡Ï· ÌÈÈ È·‰ ˙·ÈËÁÏ ‰ÈÈ · ¯˙È‰ ‰ ˙ ˘ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ÌÂÈ˜ ÏÚ ‰

‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˙Â ˜˙· ˙ÂÏÂÏÎ‰ ˙Â˘È¯„ , ‰ ·Ó˘ ˙ÂÏ‚Ï ÌÈÏÎ ‰È„È· Ô˙Â  ‰È‰ ÔÈÂÏÈÓ˘
¯˙È‰ ‡ÏÏ Ì˜Â‰ ÌÂÈ¯ÂËÈ„Â‡‰ , ‰˙˜ÒÙ‰ÏÂ ‰ÈÈ ·‰ ÈÂÏÈ‚Ï ÈÂ‡¯ ÈÊÈÙ ÁÂ˜ÈÙ ‰ÓÈÈ˜˘ ‡Ï·Â

‰˙ÏÈÁ˙ ÌÚ.   
 הפיקוח של החברה למשק וכלכלה על הקמת המבני 

" תיאו  ופיקוח, שירותי ניהול"וכלכלה לש  קבלת המועצה התקשרה כאמור ע  החברה למשק 
בחוזי המסגרת שנחתמו בי  החברה לבי  . בכל הנוגע להקמת מבנה הכיתות ומבנה האודיטוריו 

תיאו  , הקבל  נאמר שהתשלומי  שנקבעו בחוזה כוללי  החזר הוצאות של החברה בעבור ניהול
 . שישול  לקבל  על פי החוזה) מ"המעלרבות ( שתנוכה מכל תשלו  9%ופיקוח ותקורה בשיעור 

כי החברה למשק וכלכלה שניהלה את הקמת מבנה , כאמור, מ  הממצאי  שהועלו בביקורת עולה
הייתה מעורבת בקיו  , ס המקי  ואת הקמת מבנה האודיטוריו  ופיקחה על בניית "הכיתות בביה

 .נכוני  למשרד י  הלאהקשר ע  משרד החינו& והיא נושאת באחריות למסירת חלק מ  הדיווח
בחוזי  שנחתמו בי  החברה למשק וכלכלה ובי  החברה המפקחת נקבעו השירותי  שהחברה 

הבקרה על ביצוע , הכנת הזמנות עבודה, המפקחת תספק לחברה למשק וכלכלה בתחומי התכנו 
: את התפקידי  האלה, בי  היתר, החברה המפקחת נדרשה בחוזי  למלא. הפרויקט והפיקוח

להגיש סיוע בקבלת היתרי ; ח על ביצוע העבודה ולבדוק א  הקבל  מבצע את החוזה כהלכהלפק
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; בנייה והיתרי  נוספי  הנדרשי  לביצוע הפרויקט ולעקוב אחר קבלת  מהרשויות המוסמכות
לעשות מעקב צמוד ושוט  אחר אישור התכניות לבניית מוסדות חינו& ומוסדות ציבור בידי 

בקבלת אישורי  , לסייע לרשויות המזמינות בהשלמת מסמכי ; שרי המוסדות והגופי  המא
, לקד  את הפרויקט; ובדיווח על פי נוהלי הגו  המתקצב לצור& אישור הזמנת העבודה וביצועה

לסייע ולייע/ לרשויות המזמינות אצל הגופי  המתקצבי  ולתת פתרונות רלוונטיי  לקידו  
 .חשבונותחוזי התקשרות ואישורי , אישור תכניות

 לממצאי משרד מבקר המדינה בעניי  מבנה 2005בתגובת החברה למשק וכלכלה מאפריל 
לא נפל פג  : "האודיטוריו  נאמר באשר לאחריותה כחברה הנותנת שירותי פיקוח כלהל 

". בתפקודה של החברה אשר פעלה כל העת בהתא  לסמכויותיה ולמשימות שהוטלו עליה
˙Â„Â·Ú ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÂ ÏÂ‰È  Ï˘ „È˜Ù˙ כלה בפרוייקט זה היה תפקידה של החברה למשק וכל"

ÁË˘· ‰ÈÈ ·‰ ,ועל פי הנחיותיה , המתכננת/י המועצה"על בסיס התכניות שנמסרו לחברה ע .
˜Â„Â ,ÔÂ Î˙‰ ÌÂ„È˜Â ÔÂ Î˙‰ ‡˘Â  ÏÎ· ‰ÏÙÈË ‡Ï ‰¯·Á‰ ,ÂÈ·Ï˘ ÏÎ ÏÚ , ¯Â˘È‡ ˙Â·¯Ï

ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó·Â ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÚÂ· ˙ÂÈ Î˙‰ ,˘‡Ú È„ÚÏ· ÔÙÂ‡· ÂÏÙÂË ¯" ‰ˆÚÂÓ‰ È
‰ÓÚËÓ ˙ÈÏÎÈ¯„‡‰Â) "2005ג  בתשובת החברה למשרד מבקר המדינה ממאי ). ההדגשה במקור 

לא טיפלה בנושא תאו  התכנו  וקידו  התכנו  "כתבה החברה כי , הנוגעת להקמת מבנה הכיתות
עוד ". ד החינו&י משר"לרבות נושא התאמת התכנו  לפרוגרמה המאושרת ע, מול משרד החינו&
רשימת המטלות בחוזה התאו  שבי  החברה לבי  החברה המפקחת מופעלת "הבהירה החברה כי 

בכל ] החברה למשק וכלכלה[ל "לפי הצור& ובהתא  לשירותי  המוזמני  ממשכ, באופ  סלקטיבי
 שבי  החברה לבי  המפקח והמנהל מהחוזי  הפנימיי אי  ללמוד "ו; "רשות מזמינה לפי העני 

הכוללי  מכלול שירותי  נרחב שנועד לתת מענה לכלל השירותי  השוני  שמעמידה החברה 
י המועצה "לא נדרשה החברה ע, במקרה הנדו "החברה הוסיפה כי ". לרשויות המקומיות השונות

. ובעני  זה פעלה המועצה באופ  בלעדי ועצמאי, לטפל בכל הקשור בעבודה מול משרד החינו&
החוזי  . י הנחיות המועצה"פעלה החברה עפ, ועלה של החברה בפרוייקטבכל פ, אשר על כ 

כ& ג  . וכללו תכניות וכתבי כמויות מפורטי , נערכו בהתא  להנחיות המועצה, שהוצאו על ידינו
ותו& , ÈÂÏÈ‚ ÍÂ˙ ÏÎ‰Â ˙Â‡ Â ‡ÏÓ, אישור החשבונות נעשה תו& התאמה מלאה לחוזי  כאמור

תעמוד בכל הדרישות המתבקשות במסגרת , בטי  שבאחריותה בכל ההי אמו  מלא כי המועצה 
 ). ההדגשה במקור" (הפרוייקטי  האמורי 

 Ì‰˘ÏÎ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ  ‡Ï ÈÎ ‰ÏÎÏÎÂ ˜˘ÓÏ ‰¯·ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ˆÚÂÓÏ ˙˙Ï ‰¯ÂÓ‡ ‰˙ÈÈ‰ ‡È‰˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Û˜È‰ ÌÂˆÓˆ ¯·„· ÌÂÎÈÒ ÌÈÏÏÂÎ‰ . Ì‡Â

˙Â¯È˘Ó ˜ÏÁ ˜¯ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰ ÈÓÊ‰ Ì Ó‡‰¯·Á‰ È , ‰ÊÂÁ‰ ÔÂ˜È˙ ·‚‡ ÌË¯ÙÏ ‰È‰ ÈÂ‡¯
‰ˆÚÂÓ‰ ÔÈ·Ï ‰ È· ,‰¯·Á‰ ÏÚ ˙ÂÏËÂÓ‰ ˙Â·ÂÁ‰ Ô‰ ‰Ó ¯Â¯È·· ˙Ú„Ï Ô˙È  ‰È‰È˘ È„Î . 

 נאמר כי פרויקט 2005יצוי  כי בתשובתו של ראש המועצה למשרד מבקר המדינה מפברואר 
י החברה למשק "כולו ענוהל רובו כ", שהוא פרויקט רב ממדי , הקמת קריית החינו& בתל מונד

וכלכלה של השלטו  המקומי אשר ניהלה את המכרז לבחירת הקבל  וא  ניהלה את כלל ההליכי  
 ".לביצוע הפרויקט

בהתייחסותה של החברה למשק וכלכלה באשר לאחריותה לנושאי התכנו  והתיאו  מול משרד 
 כחריג ביחס  הנדו  כי במקרה , 2005באוגוסט , מסרה החברה למשרד מבקר המדינה, החינו&

 הנחתה מפורשות  לדר& פעולתה השגרתית של החברה במסגרת שירותיה לרשויות המקומיות 
 .המועצה המקומית תל מונד את החברה למשק וכלכלה שלא לטפל בנושאי  אלה
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כי לא נמצא תיעוד כלשהו המתייחס להנחיה , משרד מבקר המדינה מעיר לחברה למשק וכלכלה
זאת ועוד החברה גבתה . ה המקומית תל מונד שלא לטפל בנושאי  האמורי מפורשת של המועצ

.  מכל תשלו  ששול  לקבל 9%את מלוא שיעור התמורה בעד שירותיה שהוא כאמור לעיל 
כי החברה לא הודיעה למועצה המקומית על הקטנת שיעור התמורה בהתא  להקטנת היק  , נמצא

  .7לגירסתה, השירותי  שהוזמנו ממנה
✯  

 ˙ÚÈ„È ‡ÏÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰˙˘Ú˘ ˙Â‚È¯Á‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÔÈ„Î ‡Ï˘ ÔÂÓÈÓ Â ÓÓ Ï·˜Ï È„Î ÌÈ¯˜Ó È ˘· ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó- ˙¯Â˘˜˙ ‰ ·Ó ˙Ó˜‰Ï 

‰ ·  ‡Ï ÏÏÎ˘ ,¯˘È‡ ‡Ï ‡Â‰˘ ÌÂÈ¯ÂËÈ„Â‡ ‰ ·Ó ˙Ó˜‰ÏÂ .ÂÏÏÎ ˙Â‚È¯Á‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ , ÔÈ·
¯˙È‰ ,˘ „ÂÚÈ˙Â ÌÈ ÂÎ  ‡Ï ÌÈ Â˙  ˙‚ˆ‰ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ˙Â‡ÈˆÓ‰ ˙‡ Û˜˘Ó Â È‡- 

 ‰ ÂÓ‡ ˙ÂÈ‰Ï ‰¯ÂÓ‡˘ ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯Ó ‰ÙÂˆÓÏÂ ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„ÒÏ ˙„‚Â Ó˘ ˙Â‚‰ ˙‰
Â˙ÙÈÎ‡Â ˜ÂÁ‰ ˙¯ÈÓ˘ ÏÚ. 

 ˙Ó˜‰ ˙‡ ‰Ï‰È ˘ ‰¯·Á‰ ‰˙ÂÈ‰· ÈÎ ‰ÏÎÏÎÂ ˜˘ÓÏ ‰¯·ÁÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì˙ÈÈ · ÏÚ ‰Á˜ÈÙÂ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ,ÂÈ˜· ÏÚÂÙ· ‰˙Â·¯ÂÚÓ ÁÎÂ ÂÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ÌÚ ¯˘˜‰ Ì ,

‰ÈÙ˙ÎÏ Ì‚ ¯·ÂÚ ‰Ê ÁÂ„· ¯ÂÓ‡Î ‰˘Ú Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰Ó ˜ÏÁ˘ È¯‰ . ¯˘˜· ‰˙ÂÏÈÚÙ
 ÛÂ‚ ‚Â‰ Ï ¯ÂÓ‡ Ì‰ÈÙ ÏÚ ˙ÂÓ¯Â ‰Ó ‰ÈÈËÒ ‰ÂÂ‰Ó ‰Ê ÁÂ„ ˜ÒÂÚ Ì‰·˘ ÌÈË˜ÈÂ¯ÙÏ

ÌÈÈ¯Â·Èˆ Ì˙Â‰Ó· Ì‰˘ ÌÈ„È˜Ù˙ ‡ÏÓÓ‰ , ÌÈÙÂ‚ ÏÚ ˙ÂÏÁ‰ ˙ÂÓ¯Â  ÂÈÏÚ ÌÈÏÁ ¯˘‡Â
ÌÈÈ¯Â·Èˆ. 

Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó Ô˙ ˘ ˙ÂÈ·Èˆ˜˙‰ ˙Â‡˘¯‰· ‰ˆÚÂÓ‰ ‰˙˘Ú˘ ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ ÈÂ‡¯Î Á˜ÈÙ ‡
Â ÓÓ ‰Ï·È˜˘ ÌÈÙÒÎ· ÍÂ ÈÁ È ·Ó ˙Ó˜‰Ï ‰Ï . „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

ÍÂ ÈÁ‰ , Â˙Â˘¯· ÌÈÈÂˆÓ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÏÎ ˙‡ ˙Â‡ÈÎ Ïˆ Ï ÂÈÏÚ ÈÎ
ÚÂÙ· Â˘Ó˘È ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈË˜ÈÂ¯ÙÏ ¯˘È‡˘ ÌÈ·Èˆ˜˙˘ ÚÂ ÓÏ È„Î ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÔÂÓÈÓÏ Ï

ÌÈ¯Á‡ ,Â˙Ú„ ÏÚ ‡Ï˘. 
 ‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰"ÌÈ Â¯˘ " Ï˘ ‰ÈÈ ·‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ˙Â‡ÈÎ ‰Á˜ÈÙ ‡Ï

‰ÓÂÁ˙· ¯˙È‰ ‡ÏÏ ‰ÈÈ · ÚÂ ÓÏ È„Î ‰ˆÚÂÓ‰ . ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÈÓÂ˜Ó‰ , ‰ÓÂÁ˙·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÚËÓ ‰ÈÈ ·‰ ÏÚ ˙Â‡  ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ

Î ‰ˆÚÂÓ‰ È„È· ÌÂÈ¯ÂËÈ„Â‡‰ ‰ ·Ó ˙Ó˜‰· ‰˘Ú  ¯·„‰˘ ÈÙÎ ¯˙È‰ ‡ÏÏ ‰ÈÈ · ÚÂ ÓÏ È„
„ ÂÓ Ï˙ ˙ÈÓÂ˜Ó‰.  
__________________ 

תיאו  ופיקוח לפרוייקטי  שה  , החברה למשק וכלכלה מוכרת לרשויות מקומיות שירותי ניהול 7
החברה גובה עמלות עבור שירותי  אלה . מבצעות באמצעות מכרזי מסגרת שעורכת החברה

ניהול ותיאו  הקשר בי  הרשויות המקומיות המבצעות פרוייקטי  של בינוי , בי  היתר, וללי הכ
שבה  סיפקה החברה לרשויות מקומיות רק חלק , במקרי  מסויימי . ופיתוח לבי  משרדי הממשלה

גבתה החברה שיעורי עמלה נמוכי  , התיאו  והפיקוח, מהשירותי  שהיא מציעה בתחו  הניהול
 .ירבית שנקבעה למלוא כל שירותיה בתחו  זהמהעמלה המ


