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הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה
פיקוח על הבנייה ואכיפת החוק
תקציר
בשני האחרונות עלה בבית שמש מספר התושבי וחל בה גידול מוא בהיק
הבנייה .עיקר הגידול היה בשנת  ,1999והאוכלוסייה גדלה מאז פי שלושה,
לכ  60,000תושבי  .בדי וחשבו זה מובאי ממצאי ביקורת על הוועדה המקומית
לתכנו ולבנייה בית שמש )להל הוועדה המקומית ,או הוועדה( בנושאי הפיקוח
והאכיפה בתחו הבנייה ,שה מתפקידיה החשובי של הוועדה.
חלק מחברי מועצת העירייה ששימשו חברי הוועדה המקומית נעדרו שני רבות,
ברציפות ובקביעות ,מישיבות הוועדה .בלטו בהעדר מר שלו אדרי ומר עמי אוריו .
ראש העירייה מר דניאל וקני  ,שמתוק תפקידו משמש ג יו"ר הוועדה ,לא העיר
לה על היעדרות ועל הימנעות מקיו מחויבות הציבורית.
נמצאו עבירות בנייה שהמפקחי על הבנייה כלל לא טיפלו בה  .המפקחי על
הבנייה לא עבדו על פי תכנית עבודה מובנית ולא סרקו באופ שיטתי את רחובות
העיר ואתרי הבנייה .כתוצאה מכ& נעלמו מעיניה עבירות בנייה רבות ,ובשל כ& רק
מעטות מה טופלו.
מער& הפיקוח על הבנייה בבית שמש אינו ממוכ  ,ומנוהל ידנית .הוועדה המקומית
לא עקבה בשיטתיות ובאופ מלא אחר כל שלבי הטיפול בעבירות הבנייה .נמצאו
תיקי פיקוח רבי שנפתחו זה מכבר א& הטיפול בה הופסק ללא הסבר .הועלה כי
תיקי בניי רבי שהוזמנו מארכיב אג ההנדסה )כ  (94%לא נמצאו ,ובשל חסרונ
הפסיק מדור הפיקוח על הבנייה את הטיפול בעבירות הבנייה שנעשו במבני  .דוח
מבקר המדינה שפורס בשנת  1998כבר התריע על מחדלי דומי בארכיב.
בביקורת התגלה שהיו מקרי שבה עוכבו או הופסקו פעולות פיקוח או אכיפה
הנוגעות לעבירות בנייה ,וזאת בהוראת בעלי תפקידי  .כ& למשל ,על בנייה ללא
היתר בשטח  90מ"ר בביתו של חבר המועצה מר שלו מנורה .בתיק הפיקוח רשו
כי בדצמבר  1999ניתנה הוראה מלשכת ראש העירייה מר דניאל וקני למדור הפיקוח
על הבנייה "לא למסור חומר לכתב אישו "; נמצא כי אכ לא הוגש נגד מר מנורה
כתב אישו בגי עבירת הבנייה ולא נעשתה כל פעולת אכיפה בגי עבירות בנייה
שנעשו בביתו של מר מנורה.
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במקרה אחר ,מדור הפיקוח על הבנייה גילה ביולי  2002עבירות בנייה שנעשו בחמש
דירות בבניי שברח' הארבל .הועלה כי מנהל המוקד העירוני הורה למדור הפיקוח
על הבנייה לתת לבעלי אחת הדירות )להל הדירה החמישית( "הארכה של 90
יו  ...ואחר כ& לפני המש& טיפול לדבר איתו" .נמצא כי הוועדה המקומית מילאה
את הוראת מנהל המוקד העירוני ,שחרג בכ& מסמכותו ,והפסיקה את הטיפול
בעבירת הבנייה בדירה החמישית ,על א שנעברו בה עבירות בנייה זהות לאלו
שבדירות האחרות שבעליה הועמדו לדי .
במקרה נוס ברח' נחל הקישו מצא המפקח על הבנייה כי בנובמבר  2001נסגרו
שטחי חנייה ונעשה בה שימוש שלא לפי תכנית וללא היתר כחוק .בתיק הפיקוח
נכתב כי אדריכלית העיר הורתה למפקח על הבנייה לחדול מהטיפול בעבירות
הבנייה ולא להגיש חומר לכתב אישו  .במועד סיו הביקורת נמצא כי הטיפול בתיק
הופסק.
המחוקק מסר בידי הוועדות המקומיות אמצעי אכיפה ,בה הסמכויות להוציא צווי
הפסקת עבודה וצווי הריסה מינהליי ולהרוס בנייה לא חוקית על פי צו הריסה.
בתי עסק נדרשי ג לרישיו עסק ,ואת הענקתו אפשר להתנות במצב עבירות
הבנייה בנכס ,דבר שיכול לשמש מנו לאכיפה .הועלה כי העירייה והוועדה מיעטו
לנצל את מגוו הסמכויות המסורות בידיה ונובעות מחוק התכנו והבנייה,
התשכ"ה ) 1965להל חוק התכנו והבנייה( ומחוק רישוי עסקי  ,התשכ"ח 1968
)להל חוק רישוי עסקי (.
הוועדה המקומית לא פיקחה באופ שיטתי על הבנייה הבלתי חוקית ולא איתרה
עבירות בנייה שנעשו בי היתר על ידי ראש העירייה ויו"ר הוועדה המקומית מר
דניאל וקני ועל ידי מנהלת לשכתו .ג עבירות בנייה שנעשו על ידי חמישה מבי
חברי המועצה הקודמת והנוכחית ונושאי משרה אחרי בעירייה לא אותרו ,וחלק
לא טופל על ידי הוועדה .בי חברי המועצה הקודמת והנוכחית נמצאי  :מר דוד ב
חמו ,הרב גול שליט ,מר צבי ווליצקי ,מר שלו מנורה ומר יהודה מדיזדה.
הוועדה המקומית טיפלה באופ כושל בעבירות בנייה .כ& למשל נמצא כי במבנה
ומ ְס ָָ 0רה ,נעברו עבירות בנייה בוטות
סמו& לבניי העירייה ,המשמש חנות ירקות ִ
כולל פלישה לשטח ציבורי; בתי העסק ג פעלו זמ ממוש& בלי רישיו  ,אול
העירייה לא נקטה נגד צעדי .
העירייה והוועדה המקומית כשלו בטיפול בעבירות בנייה בבית עסק נוס המשמש
אול אירועי ומכו כושר ,על א שעבירות הבנייה בו החלו כבר בשנת  .1992במבנה
זה נעברו עבירות בנייה ונעשה שימוש חורג בהיק של אלפי מ"ר .בתי המשפט
פסקו לעצור את הבנייה העבריינית ולהרוס את כל שנבנה בניגוד לחוק ,ואסרו על
השימוש במבני אלה .זאת ועוד ,המהנדס שתכנ את המבנה המקורי הסיר
באוקטובר  2003את אחריותו למבנה .פעולות העירייה והוועדה לא היו נמרצות דיי ,
וה לא היו עיקשות מספיק כדי להביא לקיו החוק .בבדיקת מעקב שנעשתה
בתחילת ספטמבר  2005הועלה כי נוספה למבנה זה בנייה לא חוקית חדשה בשטח
של כ  84מ"ר וא היא לא טופלה על ידי הוועדה המקומית .עוד עלה כי באול
האירועי התקיימה לאחרונה חתונת בתו של מר דניאל וקני  ,ראש העירייה ויו"ר
הוועדה המקומית .קיו אירוע רב משתתפי באול שתלויי ועומדי כנגדו צווי
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איסור שימוש וצווי הריסה ,ושבוצעו בו הפרות חוזרות ונשנות של החוק ואי קיו
החלטות בית המשפט ,שנשלל ממנו רישיו העסק ,ושהמהנדס שתכנ את המבנה בו
שוכ האול הסיר ממנו את האחריות ,הוא זלזול בוטה בחוק אותו צרי& ראש
העירייה לקיי ולאכו  ,וסיכו חיי אד ביודעי  .מ הראוי שבעל תפקיד שהעמיד
עצמו לבחירת הציבור ונבחר כראש העירייה ,ישמש דוגמה וימנע ג מבני משפחתו
הקרובי לערו& אירועי ולקשור עסקאות ע מקומות המפרי ברגל גסה את
החוקי שעל אכיפת הוא ממונה.
ע גילויה של עבירת בנייה נהגה העירייה לשלוח "מכתבי התראה" ,שהזמינו את
העברייני לכאורה להסדיר את העניי בוועדה המקומית ,א& מכתב ההתראה לא
היה מלווה בסנקציה כלשהי ,כגו הוצאה במקביל של צו הפסקת עבודות מינהלי.
מכתב ההתראה כשלעצמו מחטיא את תכלית האכיפה .משרד מבקר המדינה העיר
כי אי מקו לשגר מכתב התראה כהלי& מקדי העומד בפני עצמו ,מאחר שהוא
מקנה "זמ שאול" לעברייני הבנייה ומביא לכדי לגליזציה של הפרת החוק.
בשני ) 2004 2002להל התקופה הנסקרת( הוצאו על ידי הוועדה המקומית 19
צווי הפסקת עבודה מינהליי בלבד .הועלה כי אי בידי הוועדה המקומית נתוני על
מספר עבירות בנייה שהופסקו בגי צווי הפסקת עבודה מינהליי  .במהל& הביקורת
מסרה העירייה למשרד מבקר המדינה כי מספר של צווי הפסקת עבודה מינהליי
שהומרו בבית המשפט לצווי הפסקת עבודה שיפוטיי הוא זעו .
נמצא כי הוועדה לא נהגה להגיש כתבי אישו לבית המשפט בגי הפרת צווי הפסקת
עבודה וצווי הריסה מינהליי  .פעולות הוועדה בענייני אלה נמצאו לא יעילות.
אי אכיפת צווי הפסקת העבודה וצווי ההריסה המינהליי  ,ואי המרת בצווי
הפסקת עבודה וצווי הריסה שיפוטיי  ,הפכה אות לכלי חסר תועלת שאיבד את
פוטנציאל ההרתעה הגלו בו.
נמצאו פערי משמעותיי בי מספר תיקי הפיקוח שנפתחו לבי מספר אלה
שבעניינ הוגש כתב אישו ונית גזר די  .כמו כ נמצא פער גדול )כ  (43%באות
מספר גזרי הדי שניתנו בבית המשפט בי המספרי שנמסרו
נתוני עצמ
לצוות הביקורת על ידי היוע המשפטי של העירייה ואלה שנמסרו על ידי הוועדה.
הפער בי שני המקורות מעלה חשש לפגיעה בהמש& הטיפול בתיקי  ,ובשל כ&
לפגיעה באכיפת החוק.
נמצא כי היעדר מאגרי מידע מדויקי ועדכניי וחוסר תיאו בי הוועדה ובי
הלשכה המשפטית מובילי לטיפול לקוי בעבירות הבנייה .נוס על כ& ,מספר
המצומצ של צווי הפסקת העבודה וצווי ההריסה המינהליי מצביע על כי הוועדה
אינה ממצה כהלכה את סמכותה בכל הנוגע לשימוש בכלי אכיפה מינהליי .

♦
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מבוא
גידול האוכלוסייה והדרישה ההולכת וגדלה למשאבי הקרקע ,המצומצמי והיקרי בלאו הכי,
העלו את חשיבות וחיוניות של תכנו נאות של הבנייה ושל הפיקוח הקפדני על יישומו ,כדי
למנוע פגיעה בשימוש עתידי בקרקע ,וכדי לעצור באיב עבירות על חוק התכנו והבנייה,
התשכ"ה ) 1965להל החוק( )להל עבירות בנייה( ,כמו בנייה על ידי יזמי  ,בי א מוסדיי
ובי א פרטיי  ,באזורי המיועדי למטרות אחרות.
בחוק נקבע כי תכנו הקרקעות ייעשה במסגרת תכניות מתאר ותכניות מפורטות ברמות השונות
)ארצית ,מחוזית ,מקומית( .על פי החוק ,כל בנייה או שימוש בקרקע ייעשו על פי התכניות
העדכניות ויהיו טעוני רישוי .עוד קובע החוק כי כל המבצע עבודה או משתמש במקרקעי בלא
ההיתר הנדרש ,או בסטייה מהיתר או מתכנית ,עובר עבירה פלילית וצפוי לעונש .החוק מונה ג
את האמצעי למניעת העבירות ולעצירת אלה שכבר הוחל בביצוע .
הוועדה המקומית מפעילה מדור לפיקוח על הבנייה ,שתפקידו ג לאכו $את החוק באמצעי
מינהליי  .כאשר האמצעי המינהליי אינ מספיקי  ,הוועדה המקומית פונה אל היוע %המשפטי
של העירייה ,וזה מצדו פונה לבתי המשפט המוסמכי ופותח בהליכי משפטיי נגד המפרי את
החוק.
בסו $שנת  2004התגוררו בבית שמש כ  60,100תושבי  .בשני האחרונות נמנית בית שמש בי
הערי שבה קצב גידול האוכלוסייה מוא %ביותר .אוכלוסיית העיר גדלה בקצב שנתי של כ 7.1%
והגידול נובע מריבוי טבעי וממאז חיובי וגבוה של הגירה פנימית.1
במקביל להאצה בגידול האוכלוסייה הואצה בעיר ג הבנייה למגורי ולתעשייה .היקפי אכלוס
ובנייה כה מסיביי דורשי מהעירייה להקדיש תשומת לב מרובה לפיקוח ,ה על הבנייה החדשה
וה על פעולות בינוי במבני קיימי .
בי החודשי דצמבר  2004ומרס  2005בדק משרד מבקר המדינה ,לסירוגי  ,את אופ הפיקוח על
הבנייה בוועדה המקומית בית שמש בשני  .2004 2002במסגרת זו נבדקו התנהלותה הארגונית
של הוועדה המקומית ,הפיקוח ואכיפת החוק על ידי המדור לפיקוח על הבנייה ,ואופ טיפולה של
המחלקה המשפטית של העירייה בעבירות הבנייה שהטיפול בה הועבר אליה על ידי הוועדה
המקומית.

ארגו והתנהלות של מוסדות התכנו העירוניי
החוק קובע ,כי במרחב תכנו מקומי הכולל תחו רשות מקומית אחת בלבד" ,תהיה מועצת
הרשות המקומית הועדה המקומית" .עוד קובע החוק באותו סעי $ש"ועדה מקומית תקי ועדת
משנה לתכנו ולבניה" )להל ועדת המשנה( ,ולה כל התפקידי והסמכויות של הוועדה המקומית.
עוד נקבע בסעי 30 $לחוק כי "יושב ראש הועדה המקומית ,או יושב ראש ועדת המשנה של
__________________
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הועדה המקומית ומהנדס הועדה המקומית ,יחדיו ,יהיו רשות רישוי מקומית לעני מת היתר לפי
סעי) 2"145 $ראו להל (.
התכנסות מוסדות התכנו העירוניי
תקנות התכנו והבניה )תדירות דיוני מוסד תכנו ( ,התשס"ג  ,2003קובעות את מניינ ותדירות
של ישיבות מוסדות התכנו  .התקנות קובעות כי "ועדה מקומית תקיי ישיבה מ המניי אחת
לחודש לפחות ,א ,רשאית היא להחליט שלא לקיימה בחודש אחד בשנה ובלבד שמני ישיבותיה
בשנה לא יפחת מ  ."12תקנה  6לתקנות קובעת כי "רשות רישוי מקומית תקיי ישיבה מ המניי
אחת לחודש לפחות".
˙Â˘¯ Í‡ ,‰ÈÂ‡¯ ˙Â¯È„˙· ÂÒ Î˙‰ ‰ ˘Ó‰ ˙„ÚÂÂ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰Ó
ÌÈÈÓÚÙ ‰Ò Î˙‰ ,‰ ˘· ÌÈÓÚÙ 12 ˙ÂÁÙÏ Ò Î˙‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ‰˙ÈÈ‰˘ ,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ÈÂ˘È¯‰
·˙Â˘˜·· ÌÏÂ‰ ÏÂÙÈË Ú Ó ÍÎ·Â ,2004 ˙ ˘· „·Ï· ÌÈÓÚÙ ˘ÂÏ˘Â ,2003 ˙ ˘· „·Ï
˘¯˘‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ „ÓÂÚ ÈÂ˘È¯‰ ˙Â˘¯ ˘‡¯· .Ô‰· ÏÙËÏ ˙ÎÓÒÂÓ ˙ÈÓÂ˜Ó ÈÂ˘È¯ ˙Â
3
ÏÂ·ËÂ·‡ ‰˘Ó ·¯‰ ,‰ ˘Ó‰ ˙„ÚÂ ¯"ÂÈ Â‡ ,ÔÈ ˜Â Ï‡È „ ¯Ó ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯Â ˙ÈÓÂ˜Ó‰
.È˙Ù¯ˆ È „ ¯Ó ,¯ÈÚ‰ Ò„ ‰Ó Ì‚ ¯·Á ‰·Â 4È¯„‡ È˜'‚ ¯ÓÂ

השתתפות חברי הוועדה המקומית בישיבות
חברי הוועדה המקומית בבית שמש ה חברי מועצת העירייה הנבחרי  .סעי 42 $לחוק קובע כי
"המני החוקי בישיבות של מוסד התכנו הוא מחצית החברי " .מי שממנה חבר במוסד תכנו
רשאי למנות לאותו חבר ממלא מקו  ,ועל אחד מה להשתת $בדיוני הוועדה המקומית.
Â¯„Ú Ì·Â¯ÓÂ ,‰ ˘Ó‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ÌÈ ÂÈ„ 13 ÂÓÈÈ˜˙‰ 2002 ˙ ˘· ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰Ó
ÔÂÈ¯Â‡ ÈÓÚ ¯Ó ÂÓÂ˜Ó ‡ÏÓÓÂ ,„·Ï· „Á‡ ÔÂÈ„· Û˙˙˘‰˘ È¯„‡ ÌÂÏ˘ ¯Ó ‰„ÚÂÂ‰ ¯·Á
˘.‰ ˘Ó‰ ˙„ÚÂ È ÂÈ„ 13 ÔÈ·Ó ‰˘ÂÏ˘· ˜¯ ÂÙ˙˙˘‰ „ÁÈ Ì‰È ˘ ;ÌÈ ÂÈ„ È ˘· Û˙˙˘‰
·˘ ˙ ÔÏÊÂ‚ „Â„ ¯Ó ‰ ˘Ó‰ ˙„ÚÂ ¯·Á Û˙˙˘‰ (˘Ó˘ ˙È· ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙ ˘) 2003
·‡ÏÓÓ ÂÊ ‰Èˆ „˜· ‰È‰˘ ,È¯„‡ ÌÂÏ˘ ¯Ó ‰ ˘Ó‰ ˙„ÚÂ ¯·Á .‰È˙Â·È˘È ¯˘ÚÓ ˘ÓÁ
˘˘· ˜¯ ÂÙ˙˙˘‰ „ÁÈ Ì‰È ˘ ;„·Ï· ˙Â·È˘È È˙˘· Û˙˙˘‰ ,ÔÏÊÂ‚ „Â„ ¯Ó Ï˘ ÂÓÂ˜Ó
¯Ó ‰ ˘Ó‰ ˙„ÚÂ ¯·Á .˙Â·È˘È 14 ÂÓÈÈ˜˙‰ 2004 ˙ ˘· .5‰ ˘Ó‰ ˙„ÚÂ ˙Â·È˘È ¯˘ÚÓ
˘„ÁÈ Ì‰È ˘ .„Á‡ ÏÎ ˙Â·È˘È Ú·¯‡· ÂÙ˙˙˘‰ È˜ˆÈÏÂÂ È·ˆ ¯Ó ÂÓÂ˜Ó ‡ÏÓÓÂ È¯„‡ ÌÂÏ
.ÂÊ ‰ ˘· ‰ ˘Ó‰ ˙„ÚÂ ˙Â·È˘ÈÓ ˙ÈˆÁÓÎÓ Â¯„Ú

__________________

2
3
4
5

סעי  145לחוק קובע כי אד לא יתחיל לעשות עבודות הטעונות היתר בנייה ,ובהינת היתר לא יעשו
עבודות החורגות מתנאי ההיתר שנית .
הרב אבוטבול כיה כיו"ר ועדת המשנה עד הבחירות שהתקיימו בנובמבר .2003
מר ג'קי אדרי מכה כיו"ר ועדת המשנה לאחר הבחירות שהתקיימו בנובמבר .2003
באחת מה נכחו ה חבר המועצה וה ממלא מקומו.
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בתשובתו ממאי  2005של מר אדרי למשרד מבקר המדינה הוא כתב כי "עקב לחצי עבודה
ונושאי דחופי לא השתתפתי בכל ישיבות הועדה ...אול מסו $שנת  2004ועד היו אני מקפיד
להשתת $בכל ועדה".
בתשובתו ממאי  2005של מר אוריו למשרד מבקר המדינה הוא כתב כי שימש ממלא מקומו של
מר אדרי בוועדת המשנה בעת שהיה חבר מועצת העירייה .עוד כתב כי "מר אדרי הודיע לי כי הוא
מקפיד להופיע לישיבות הוועדה ,ולכ לא ראיתי צור ,להגיע לישיבות .אני מופתע לקרוא כי מר
אדרי נעדר תקופה ארוכה מישיבות הוועדה".
באותו חודש השיב ג מר ווליצקי למשרד מבקר המדינה וכתב כי שימש ממלא מקומו של מר
אדרי בוועדת המשנה ,וכי "אינני נוהג להופיע מבלי שידוע לי שהוא עצמו יעדר ...ביקשתי ממר
אדרי ליידע אותי באשר להופעותיו .לצערי אי מר אדרי נוהג לעשות כ  ...בעקבות מכתבכ
בכונתי לפנות למר אדרי לעיתי תכופות לוודא הגעתו לישיבות ובמידת הצור ,להופיע בעצמי".
È¯·ÁÓ ˜ÏÁ Ï˘ ‰ ˘Ó‰ ˙„ÚÂ ˙Â·È˘È ·Â¯Ó ˙ÂÈÂ¯„ÚÈ‰‰ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÚ‚ÂÙ ,ÌÂ˜Ó È‡ÏÓÓÎ Ì‡Â ‰„ÚÂ È¯·ÁÎ Ì‡ ,Ë¯Ù· È¯„‡ ¯Ó Ï˘Â ÏÏÎ· ‰ˆÚÂÓ‰
·.ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰ ÈÏÏÎ ˙‡ ˙Â„‚Â Â ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰¯È„Ò‰ ‰„Â·Ú
בתשובתו מיוני  2005של ראש העירייה למשרד מבקר המדינה הוא כתב בעניי זה כי "מינה ממ"ק
]ממלאי מקו [ לחברי על מנת לוודא נוכחות מלאה של חברי הוועדה" .עוד כתב כי בעקבות
הדוח שלח לכל חברי מועצת העירייה מכתב ,ובו נדרשו להקפיד על נוכחות בוועדות השונות.
¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ‰ ˘Ó‰ ˙„ÚÂÂ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ Ô‰Ó ¯„Ú ˘ ÈÓÏ ¯È‰·‰ÏÂ ,‰È˙Â·È˘È· ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á Ï˘ ‰¯È„Ò ˙ÂÁÎÂ
˘˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˜¯ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÔÈÈˆÓ „ÂÚ .ÌÈ¯Á‡Ï ÂÓÂ˜Ó ˙‡ ‰ ÙÈ
ÍÓÒÂÓ Â È‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ ÈÎÂ ,‰ ˘Ó‰ ˙„ÚÂÂ· ÌÈ¯·ÁÏ ÌÂ˜Ó È‡ÏÓÓ ˙Â ÓÏ ˙ÎÓÒÂÓ
.ÔÎ ˙Â˘ÚÏ
בתשובה של משרד הפני )להל המשרד( מיולי  2005למשרד מבקר המדינה נטע כי החברי
בוועדת המשנה נבחרי על ידי הוועדה המקומית ולא על ידי ראש הרשות בעצמו ,ומכיוו
שמדובר בחברי ועדות שה נבחרי ציבור ,אי אפשר להפעיל נגד סנקציה של הרחקה מחברות
במוסד התכנו .
È¯·Á „‚ Î ÌÈÚˆÓ‡ ˜ÂÁ· ÚÂ·˜Ï ÏÂ˜˘Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÈÎ ¯Â·Ò ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ËÂ˜ Ï Â‡ ,‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ˙Â¯È„Ò· ÌÈÙ˙˙˘Ó Ì È‡Â ˙ÈÓÂ˜Ó ‰„ÚÂÂ· ÌÈ ‰ÎÓ‰ ‰ˆÚÂÓ
„¯.‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‡ÏÓ ·Î¯‰·Â ¯È„Ò „Â˜Ù˙ ÁÈË·‰Ï È„Î ˙Â¯Á‡ ÌÈÎ

דיווח לוועדה המחוזית על בנייה לא חוקית
לפי תקנות התכנו והבניה )דיווח על בניה שלא כדי ( ,התשמ"ח ) 1987להל תקנות דיווח על
בנייה שלא כדי (" ,אחת לחודש ידווח יושב ראש ועדה מקומית ליושב ראש הועדה המחוזית
שבתחו סמכותה מצויה הועדה ,על בניה שלא כדי שנעשתה במרחב התכנו המקומי ,במקומות
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שלפי התכניות החלות עליה אסורה הבניה" .עוד קובעות התקנות כי א "לא בוצעה בניה שלא
כדי  ...ישא הדיווח את המילי 'לא בוצעה בניה שלא כדי ' וייער ,וישלח ...א $א לא בוצעה כל
בניה שהיא שלא כדי ".
Â˙·ÂÁ ˙‡ ‡ÏÈÓ ‡Ï ,ÔÈ ˜Â Ï‡È „ ¯Ó ,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˘‡¯ ·˘ÂÈ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰Ó
‰„ÚÂÂ‰Ó Ú Ó ÁÂÂÈ„ ¯„ÚÈ‰· .˘¯„ Î ÁÂÂÈ„‰ ÍÈÏ‰ ˙‡ ÌÈÈ˜ ‡ÏÂ ‰Ï‡ ˙Â ˜˙ ÈÙÏ
ÔÂ Î˙‰ ·Á¯Ó· ˙È˜ÂÁ È˙Ï·‰ ‰ÈÈ ·‰ Ï˘ ˙È Î„Ú ·ˆÓ ˙ ÂÓ˙ Ï·˜Ï ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÊÂÁÓ‰
‰˘¯„ ˙¯˜Ò ‰ ‰ÙÂ˜˙· ÈÎ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ ‡Ï ÔÎ ÂÓÎ .˙„˜ÙÂÓ ‡È‰ ÂÈÏÚ
.˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰Ó ‰ÊÎ ÁÂÂÈ„ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰
בתשובה מיוני  2005של ראש העירייה למשרד מבקר המדינה נכתב כי "מהנדס העיר מינה את
מנהל מחלקת הפיקוח אשר ידווח ליו"ר הוועדה המחוזית בהתא לנוהל ולחוק".
בתשובתו מיולי  2005של המשרד למשרד מבקר המדינה נאמר" :על רקע הקשיי ביישו אכיפת
חוק התכנו והבניה נערכו בשנת  2004 2001מספר מגעי  ...לצור ,שפור מער ,הפיקוח על
עבירות הבניה" בבית שמש.
בתשובת הוועדה המחוזית מיולי  2005למשרד מבקר המדינה נאמר" :אכ הועדה המקומית בית
שמש לא דווחה ליו"ר הועדה המחוזית כמתחייב לפי תקנות התכנו והבניה" .ע זאת לא ציינה
הוועדה המחוזית בתשובתה מדוע לא דרשה מיו"ר הוועדה המקומית בית שמש דיווח כזה ,ומה
בכוונתה לעשות בעתיד במצבי דומי .
˙Ï·˜ ÏÚ „ÂÓÚÏ ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ ÏÚ ÈÎ ,¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„.‰ÊÎ ÁÂÂÈ„ ÛÂÎ‡È „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ ,ÔÈ„Î ‡Ï˘ ‰ÈÈ · ÏÚ ÁÂÂÈ„ ˙Â ˜˙· ˘¯„ Î ÁÂÂÈ

נהלי עבודה והנחיות
ארגו שמשימותיו מחייבות מיומנות אישית גבוהה של עובדיו ,ודורשות תיאו מרבי ע גופי
נוספי  ,ראוי לו שיפעל על פי דפוסי עבודה קבועי  ,ברורי ואחידי  ,שיהיו מעוגני בהנחיות
ובהוראות קבע ,ויקלו בכ ,על העובדי והמנהלי למלא את משימותיה .
¯˘‡· ˙Â¯Â„Ò ˙ÂÈÁ ‰ Â ˙È ‡ÏÂ ‰„Â·Ú ÈÏ‰ ‰ÓÒ¯Ù ‡Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ‡ˆÓ
ÂÏ‚˙‰ ‰ÈÈ ·‰ ˙Â¯È·Ú ·Â¯ .‰ÈÈ ·‰ È¯˙‡·Â ¯ÈÚ‰ Ï˘ ÌÈ Â˘ ÌÈ¯ÂÊ‡· ÌÈ¯Â˜È·‰ ˙Â¯È„˙Ï
ÌÈ¯ÂÈÒ ÍÏ‰Ó· Â‡ ,‰ÈÈ ·‰ È ÈÈ¯·Ú Ï˘ Ì‰È Î˘Ó ·Â¯ ÈÙ ÏÚ ,ÂÏ·˜˙‰˘ ˙Â ÂÏ˙Ó
‡˜¯‡‰ÈÈ ·‰ ÏÚ ÌÈÁ˜ÙÓÏ ‰„Â·Ú ÈÏ‰ ˘·‚ÏÂ „ÈÙ˜‰Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ .ÌÈÈ
˙ÂÈÚÂ·˘ ‰„Â·Ú ˙ÂÈ Î˙ ‰ÈÈ ·‰ ÏÚ ÌÈÁ˜ÙÓÏ ÔÈÎ‰Ï ˘È ÔÎ ÂÓÎ ,·˙Î‰ ÏÚ Ì˙ÂÏÚ‰ÏÂ
.ÌÈ„ÚÈ· ‰„ÈÓÚ ÏÚ ÁÂÂÈ„ Ì‰Ó ˘Â¯„ÏÂ ,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ È˘‚„Ó ‰ ¯Ê‚È˙˘ ˙ÂÈ˘„ÂÁÂ
בתשובתו מיוני  2005של ראש העירייה למשרד מבקר המדינה נאמר כי " ...לכשיתוגבר כח אד ...
ישונה כל מער ,הפיקוח" .בתשובה נוספת של ראש העירייה למשרד מבקר המדינה ,מיולי ,2005
נאמר בעניי זה" :א כוונת המבקר היא לנהלי כתובי  ,מהנדס העיר ידאג לכתוב נהלי אלו
בתכנית עבודה לשנת  ...2006הנהלי יפורסמו לא יאוחר מ ."31.12.05
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˙ÂÈ¯Á‡· Ì‰ ‰ÈÈ ·‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ËÈ˘Â Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙·ˆÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯‡˘ Í¯„‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‰Ê ‡Â‰Â ,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ Ì‚ Â˙ÂÈ‰ Ï˘· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
.ÏÈÚÈ ÁÂ˜ÈÙ Í¯ÚÓÏ ÚÈ‚‰Ï ¯˙ÂÈ· ÌÈÈ·ÈË˜Ù‡‰ ÌÈÚˆÓ‡‰Â

בקשות היתרי לבנייה שהוגשו בדיעבד
בחוק ומכוחו נקבעו עבודות בנייה שונות הטעונות היתר .בנייה ללא היתר נעשית על פי רוב ללא
תכנו הול וללא ליווי מהנדס; עצ החריגה מתנאי אלה עלולה לסכ את הבונה ,את שכניו ואת
הסביבה.
מנתוני שמסרה הוועדה המקומית למשרד מבקר המדינה עולה כי בתקופה הנסקרת הוגשו 1,040
בקשות 6להיתר בנייה ,שימוש חורג ,סטיות ,הקלות ועוד .הוועדה המקומית לא בדקה אלו
מהבקשות הוגשו לש הכשרה ·„ „·ÚÈשל בנייה שכבר נעשתה ,ולכ אי בידי הוועדה המקומית
נתוני על כ .,אמנ יש בידי הוועדה המקומית תוכנה לניהול הפיקוח על הבנייה ,והיא מאפשרת
לנהל ג נתו זה ,א ,נמצא שהוועדה המקומית לא עשתה שימוש בתוכנה זו.
לפי הערכת אג $ההנדסה ,שיעור הבקשות שהוגשו לוועדה המקומית ואשר העבודות שבגינ
הוגשו מצויות כבר בשלבי ביצוע או א $לאחר שהסתיימו ,עולה על  .50%בקשות מסוג זה
מחייבות התייחסות שונה של הוועדה ,כי היא נדרשת לדו בבנייה שנעשתה כבר בפועל והיא
בלתי חוקית.
˙Â¯˘Ù‡ Ú Ó ‰ÈÈ ·‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÏÂ‰È Ï ‰ ÎÂ˙· ˘ÂÓÈ˘-È‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ
,‰„ÚÂÂÏ Â˘‚Â‰˘ ¯˙È‰Ï ˙Â˘˜·‰ ÏÏÎ ÍÂ˙Ó „·ÚÈ„· ‰ÈÈ · ¯˙È‰Ï ˙Â˘˜·‰ ˙‡ ÁÏÙÏ
„·ÚÈ„· ‰¯˘Î‰ Ì˘Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ Â˘‚Â‰˘ ˙Â˘˜·‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ ÌÈ Â˙ Â¯ÒÁ ÔÎÏÂ
˘.‰ÈÈ · ˙Â¯È·Ú Ï

הפיקוח והמפקחי על הבנייה
הפיקוח על הבנייה שימוש במכתב התראה
הפיקוח על הבנייה נועד בי השאר לאתר מבעוד מועד בנייה או שימוש במקרקעי ובבנייני ,
הנעשי ללא היתר או חורגי מתנאי ההיתר .ע גילוי עבירה בפועל או היערכות לביצוע עבירה,
על המפקח על הבנייה לדווח על כ ,לוועדה המקומית .על הוועדה המקומית לנקוט צעדי
מינהליי ומשפטיי נגד מבצעי העבירה כדי למנעה או לעצרה ,ולהביא את האשמי לדי  .רצוי
כמוב שהעבודות תופסקנה עוד לפני שנקבעו עובדות בשטח.
החוק מפרט מגוו רב של סמכויות לאכיפת החוק והתקנות שהותקנו מכוחו .בי היתר ,המפקחי
על הבנייה מקבלי משר הפני סמכויות מעצר וחיפוש וסמכויות לגביית עדות .7סמכויות אלה
__________________
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 319בקשות בשנת  457 ,2002בקשות בשנת  2003ו' 264בקשות בשנת .2004
בסעי 257א לחוק.
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ניתנו למפקחי על הבנייה כדי שישמשו זרוע חוקרת ומבצעת של הוועדה המקומית ,וכדי שיוכלו
לפקח על קיו הוראות החוק ותקנותיו.
החוק ג מקנה ליו"ר הוועדה המקומית סמכות לפעול בכמה דרכי מינהליות נגד מבצעי עבירות
הבנייה .1 :מת צו הפסקה מינהלי 8שתוקפו  30יו  ,ואפשר להאריכו באישור בית המשפט
המוסמ .2 ,מת צו הריסה מינהלי) 9ראו להל (.
העירייה הוסיפה על דעתה הלי ,מקדי  ,ועל פיו שולח המפקח על הבנייה לבעל הנכס שבו נעברה
העבירה מכתב התראה .10בנוסח המכתב נאמר בי השאר (1" :בסיור שערכנו בתארי ...,עולה כי
ביצעת עבודות בניה ללא היתר ו/או בחריגה ובסטייה מהיתר שנית לכ  (2 .הנני להודיעכ ,
כי לפני משורת הדי ניתנת לכ בזאת ,אורכה של  30יו לפנות למדור פיקוח בניה ,ולמלא אחר
הוראותינו".
מממצאי הביקורת עולה כי חלק ממכתבי ההתראה נשלחו זמ רב לאחר שהמפקח על הבנייה היה
במקו בו בוצעה עבירת הבנייה .לדוגמה :ב  5.9.04נשלח מכתב התראה על עבירת בנייה
שהתגלתה כ  16חודש לפני כ  ,ב  ;1.5.03ב  8.3.04נשלח מכתב התראה על עבירת בנייה
שהתגלתה ב  ;15.12.03ב  16.1.02נשלחו מכתבי התראה על עבירות בנייה שהתגלו כחצי שנה
קוד לכ  ,ב .11.7.01
‡ˆÓ Â ,‰ÏÈÚÈ‰Â ‰¯È‰Ó‰ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÈÏÎ˙ ˙‡ ‡ÈËÁÓ ÂÓˆÚÏ˘Î ‰‡¯˙‰‰ ·˙ÎÓ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
‰ÙÈÎ‡Â ÁÂ˜ÈÙ ˙ÂÈÂÎÓÒ ÔÂÂ‚Ó ÈÂˆÓ ˜ÂÁ· .‰ÈÈ ·‰ È ÈÈ¯·ÚÏ "ÏÂ‡˘ ÔÓÊ" ‰ ˜Ó ‡Â‰ ÈÎ
‡ˆÂÈ˘ ÈÏ· ‰‡¯˙‰‰ ·˙ÎÓ ÁÂÏ˘Ó .Ì‰È È· Â È‡ ‰‡¯˙‰‰ ·˙ÎÓÂ ˙ÂÈËÂÙÈ˘Â ˙ÂÈÏ‰ ÈÓ
·ÏÂÏÚ ‡Â‰ Ì‰·˘ ˙ÂÁÙÏ „ÒÁ ÈÓÈ 30 ÔÈÈ¯·ÚÏ ¯È˙ÂÓ ÈÏ‰ ÈÓ ‰„Â·Ú ˙˜ÒÙ‰ Âˆ ÏÈ·˜Ó
Âˆ Ï˘ ˙ÈÏÎ˙‰ ˙‡ ˙¯˜ÚÓ ‰ÊÎ ·ˆÓ· ˙Â„Â·Ú‰ ˙ÓÏ˘‰ .˙Â„Â·Ú‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰ÏÂ Ê¯„Ê‰Ï
˙¯È·Ú ÈÂÏÈ‚ ˙ÚÓ ¯·ÂÚ˘ ÔÓÊ‰ Í˘Ó ÈÎ ‡ˆÓ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .ÈÏ‰ ÈÓ‰ ‰„Â·Ú‰ ˙˜ÒÙ‰
Ì È‡ Ì‰ÈÁÏÂ˘ Ì‚˘ ˘ÈÁÓÓÂ ,„Â‡Ó ·¯ ÌÈ˙ÚÏ ‡Â‰ ‰‡¯˙‰‰ È·˙ÎÓ ÁÂÏ˘Ó „Ú ‰ÈÈ ·‰
.‰·Â¯Ó ˙Â·È˘Á Ì‰Ï ÌÈÒÁÈÈÓ
בתשובתו מיוני  2005של ראש העירייה למשרד מבקר המדינה נאמר כי "אכ במקרי מסויימי
מכתב התראה מקנה 'זמ שאול' לעברייני בנייה ובמקרי רבי אחרי גור המכתב לתושבי
להגיע לאג $ההנדסה ולהתחיל בהליכי לקבלת היתר כחוק."...
È Ù· „ÓÂÚ‰ ÌÈ„˜Ó ÍÈÏ‰Î ‰‡¯˙‰‰ ·˙ÎÓÏ ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙˜ÒÙ‰ Âˆ ˙‡ˆÂ‰ Ï˘ Í¯„· ÏÂÚÙÏ ˘È ,‰ÈÈ · ˙Â¯È·Ú ˙ÂÏ‚˙Ó Ì‰· ÌÈ¯˜Ó· .ÂÓˆÚ
.‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ· ¯ÂÓ‡Î ,ÈÏ‰ ÈÓ ‰„Â·Ú

__________________
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בסעי  224לחוק.
בסעי 238א לחוק.
מכתב מאת אג ההנדסה שהמפקח על הבנייה שולח לבעל הנכס ע גילוי עבירת בנייה ,ובו נדרש
בעל הנכס לפנות תו  30יו למדור הפיקוח על הבנייה לש קבלת הנחיות.
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המפקחי על הבנייה
בתקופה הנסקרת הועסקו לסירוגי במדור הפיקוח על הבנייה שני עובדי בהיק $של  1.6משרות
בלבד .האחד )במשרה מלאה( מפקח על הבנייה בעיקר באזור בית שמש הוותיקה ,באזורי
התעשייה ובגבעת שרת ,והשני )במשרה בהיק (60% $באזור רמת בית שמש.
נמצא כי על א $הגידול המרשי שחל במספר התושבי )פי שלושה משנת  (1999ובהיק $הבנייה
בבית שמש ,לא עלה מספר העובדי והיק $המשרות בתחו הפיקוח על הבנייה בעשר השני
האחרונות.
ביולי  2004כתב הממונה על הפיקוח על הבנייה בוועדה המחוזית של מחוז ירושלי מכתב לבעלי
תפקידי בעיריית בית שמש ובמחוז ,ועניינו אכיפת חוק התכנו והבנייה בבית שמש ,ובו נכתב:
"רמת האכיפה הנוכחית אינה נותנת מענה מספק לכמות עבירות הבניה המבוצעות בעיר והפתרו
הנדרש הינו הגדלת יח' הפיקוח בכ"א ובאמצעי  ,וכ לתגבר את התביעה" .הועלה כי ג מהנדס
הוועדה פנה מספר פעמי בכתב לראש העירייה ,המשמש ג יו"ר הוועדה המקומית ,לאחרונה
במרס  ,2003וביקש בי השאר "להגדיל את כח האד " במדור הפיקוח על הבנייה" ,כ ,שהרכבה
יכלול מנהל מחלקה לפיקוח על הבנייה ושלושה פקחי שיחולקו על פי אזורי ".
ÏÚ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï ‰ÏÈÎ˘‰ ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ‡ ˙Ï ,(ÔÏ‰Ï Â‡¯) Ì˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÚˆÓ‡‰Â ,Ì‰È¯Â˘ÈÎÂ Ì˙¯˘Î‰ ,‰ÈÈ ·‰
˘.ÍÎÏ ‰˙Ú„ ˙‡ Ô˙È˙ ‡È‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ ‰·˘ ˙ˆ‡ÂÓ‰ ‰ÈÈ ·Ï ¯˜ÈÚ·Â ,¯ÈÚ· Â ˙˘‰

ניהול מידע במדור לפיקוח על הבנייה
על המדור לפיקוח על הבנייה לפתוח "תיק פיקוח" לכל נשוא פיקוח ,לנהל בו רישו ומעקב מש,
כל זמ הפיקוח עליו ,ולהשלי בו פרטי ונתוני הנדרשי לש קבלת החלטה על המש,
ההליכי בתיק.
עד מועד הביקורת לא היה בידי הוועדה המקומית רישו ממוחשב של עבירות הבנייה ,והיא לא
קיימה מעקב שיטתי ומלא אחר הטיפול בה  .קשה היה אפוא לקבל תמונה עדכנית ובזמ אמת של
חריגות הבנייה .במהל ,הביקורת החל אג $ההנדסה לרשו נתוני על גבי גיליו אלקטרוני ,א,
עד מועד סיו הביקורת לא היו הנתוני האלה מלאי ושלמי  .אמנ יש לוועדה המקומית תוכנת
מחשב לניהול רישוי הבנייה והפיקוח עליה ,א ,בוועדה המקומית לא עשו בה שימוש.
המדור לפיקוח על הבנייה נוהג לפתוח תיק פיקוח ולנהל את הרישו בו רק א וכאשר הבשיל
לכדי הגשת כתב אישו  .בתקופה הנסקרת נפתחו על ידי מדור הפיקוח על הבנייה והועברו ליוע%
המשפטי של העירייה ,על פי נתוניו 273 ,תיקי לש הגשת כתב אישו .
במשרד מפקח הבנייה שברמת בית שמש נמצאו כ  200תיקי פיקוח ,בה תיקי ישני שהטיפול
בה הופסק בי השאר בשל תיוק לא נכו של תיק הפיקוח .להל דוגמאות .1 :משפחה א' בנתה
ללא היתר מחסני  ,סככות וגלריה .באפריל  2001נשלח אליה מכתב התראה .המשפחה ביקשה
היתר בנייה בדיעבד ,א ,באוקטובר  2001החליטה הוועדה המקומית כי "לא נית לאשר את
הבקשה" .הועלה כי מאז ההחלטה לא נעשה כל טיפול בתיק ,והוא נמצא מתויק בקטגוריה "בעלי
נכס שביקשו ארכה" ,על א $שבעלי הנכס כלל לא ביקשו ארכה .2 .שני אחי הגרי בדירות
נפרדות באותו בניי חפרו ללא היתר מתחת לבניי המגורי שטח של  117מ"ר כל אחד .ביוני
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 2001שלח אליה המפקח על הבנייה מכתב התראה בגי עבירות הבנייה .בעלי הנכס הגישו
לוועדה המקומית בקשה כולל תכניות לש קבלת היתר לעבודות אלה ,א ,הוועדה המקומית
דחתה את הבקשה .נמצא כי המדור לפיקוח על הבנייה לא המשי ,את הטיפול המתבקש בעבירת
הבנייה.
הועלה כי המפקח על הבנייה הזמי מהארכיב תיקי בניי כדי לטפל בעבירות בנייה ולפתוח תיקי
פיקוח ,א ,רק חלק קט מבקשותיו נענה .חסרונ של תיקי הוא אחת הסיבות להיעדר טיפול
בעבירות בנייה רבות .מהבדיקה שעשה נציג משרד מבקר המדינה עולה כי מתו 64 ,תיקי בניי
שהוזמנו מהארכיב על ידי המפקח על הבנייה 60 ,לא נמצאו .עוד עולה כי בשל חוסר מקו
בארכיב מאוחסני חלק מתיקי הבניי במספר מבני וחדרי  ,א ,לאחראי על הארכיב אי רשימה
מסודרת של מקומ של התיקי  .ג אי לו רשימה של תיקי שהושאלו ,לאיזה גו $בעירייה ומתי.
‰ËÚÂÓ ‰ËÈÏ˘Â ÌÈËÏÂ· ÌÈ¯„Ò-È‡ ÂÏ‚˙ ˘Ó˘ ˙È· ˙Ó¯· ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·ÌÈÙÒÂ ˙ÂÓÂ˜Ó· ÌÈ ÒÁÂ‡Ó ÔÈÈ · È˜È˙ ÈÎ ‰Ï‚˙‰ „ÂÚ .ÁÂ˜ÈÙ‰ È˜È˙Â ÔÈÈ ·‰ È˜È˙ Í¯ÚÓ
ÂÓÈÏÚÈ ÔÈÈ Ú ÈÏÚ· ÌÈÓ¯Â‚˘ ˘˘Á ÌÈÈ˜ ÍÎÈÙÏ .„Á‡ Ì¯Â‚ Ï˘ Â˙ËÈÏ˘· ÌÈ‡ˆÓ Ì È‡Â
‡˙ ˙ÚÂˆÈ· ˙‡ ˜ÈÒÙ‰ÏÂ ¯˙‡Ï ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÓ¯Â‚ ÏÚ „Â‡Ó Â˘˜È ÍÎ·Â ,Ì‰Ï˘ ÔÈÈ ·‰ È˜È
‰ÙÂ˜˙ Í˘Ó· (94%-Î) Â‡ˆÓ ‡Ï˘ ÔÈÈ ·‰ È˜È˙ Ï˘ ‰Â·‚‰ Ì¯ÙÒÓ .‰ÈÈ ·‰ ˙Â¯È·Ú
‡¯.Ì‰ÈÏÚ ÌÈ ÂÓÓ‰ Ï˘Â ·ÈÎ¯‡‰ ÏÚ ÌÈ‡¯Á‡‰ Ï˘ „È‰ ˙ÏÊÂ‡ ÏÚ ÚÈ·ˆÓ ,‰ÎÂ
.1998 È ÂÈ· ÌÒ¯ÂÙ˘ 11‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„ ¯·Î ÚÈ·ˆ‰ ÏÈÚÏ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Ó ˜ÏÁ ÏÚ ÈÎ ÔÈÂˆÈ
.Â ˜Â˙ Ì¯Ë ,Ê‡ ¯·Î Ì‰ÈÏÚ Ú¯˙Â‰˘Â ‰Ï‡ ÌÈÈÂ˜ÈÏ
Ò„ ‰Ó È„È ÏÚ ˘¯„ Î „Á‡ ·˘ÁÓ ‡Ï Û‡ ‰ÈÈ ·‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ¯Â„Ó È„È· ÔÈ‡ ÈÎ ‡ˆÓ „ÂÚ
ÏÚ ˙ÎÓ˙ÒÓ ,·˜ÚÓ ˙ÂÏÂÚÙ ÈÙÏ‡Â ÌÈ˜È˙ ˙Â‡Ó· ˙˜ÒÂÚ‰ ,ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÎÂ ,‰„ÚÂÂ‰
¯˙‡ ‰ÏÚÓ È „È ÌÂ˘È¯Â ,ÁÂ˜ÈÙ È˜È˙ Ï˘ ¯„ÂÒÓ Ú„ÈÓ Ï‰ Ï ¯˘Ù‡ È‡ ÍÎ .È „È ÌÂ˘È
˘È·˙ÎÓ Ï˘ Ì¯ÙÒÓ ÏÚ ÌÈ Â˙ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ È„È· ÔÈ‡ ÈÎ ‡ˆÓ „ÂÚ .˙ÂÈÂÚË Ï˘ Ô˙ÂÁÈÎ
ÂÓÎ ,Â˘Ú ˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ÊÎÂ¯Ó Ú„ÈÓ ‰È„È· ÔÈ‡Â ,ÌÈ·˘Â˙Ï ‰ÁÏ˘˘ ‰‡¯˙‰‰
Â‡ ÌÈÈÏ‰ Ó ÌÈÓÚËÓ ˜ÒÙÂ‰ Ì‰· ÏÂÙÈË‰˘Â ÂÁ˙Ù ˘ ÁÂ˜ÈÙ È˜È˙ ÏÚ ÌÈ Â˙ Ï˘ÓÏ
·.ÏÂÙÈË‰ ˙˜ÒÙ‰Ï ÌÈ˜ÂÓÈ ‰Â Ì¯ÙÒÓ ,ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˙˘‚‰ È„ÎÏ ÂÏÈ˘·‰ Ì¯Ë
˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡· ‰ÚÈ‚Ù È„Î „Ú ÈÂ˜Ï ÌÂÈÎ ·ÈÎ¯‡‰ ÏÂ‰È ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È„È ÏÚ Ô‚ÂÓ‰ È¯Â·Èˆ‰ Í¯Ú‰ Ú‚Ù Â ‰Ú˙¯‰‰ ˙Ú‚Ù ÍÎ .ÂÈÏÚ ÌÈ¯·ÂÚ‰ ÌÚ ÔÈ„‰ ÈÂˆÈÓÂ
,‰Ò„ ‰‰ Û‚‡ Ï˘ ·ÈÎ¯‡‰ ÏÂ‰È ˙‡ È„ÂÒÈ ÔÙÂ‡· ¯˙Ï‡Ï ˜Â„·Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ .˜ÂÁ‰
¯˘Ù‡ ÍÎ ˜¯ .˙ÂÏ˜· Ì¯˙‡Ï ‰È‰È ¯˘Ù‡˘ ÍÎ Ì ÒÁ‡ÏÂ ,ÌÈ¯ÒÁ‰ ÔÈÈ ·‰ È˜È˙ ˙‡ ‡ÂˆÓÏ
.‰ÙÈÎ‡‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ÈÂ‡¯Î Úˆ·ÏÂ ,ÔÈÈ ·‰ È˜È˙ Ï˘ ‰‡ÏÓ ‰ ÂÓ˙ Ï·˜Ï ‰È‰È

אמצעי ניוד במדור לפיקוח על הבנייה
תפקידו של המפקח על הבנייה דורש ממנו בי השאר לנוע ממקו למקו  .שטחו הגדול של מרחב
תכנו בית שמש מחייב לעתי שימוש בכלי רכב כדי להגיע לאתרי הפיקוח .הועלה כי חוסר
__________________
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ראו את הפרק על הביקורת בעיריית בית שמש בדוח מבקר המדינה על הביקורת בשלטו המקומי,
התשנ"ח "  ,1998עמ' .318
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אמצעי ניוד גור למפקחי לבזבז זמ רב בהליכה מאתר לאתר ,וזו אחת הסיבות למספר הנמו,
יחסית )ראו להל ( של דוחות הפיקוח על בנייה לא חוקית )להל דוחות פיקוח(.
È ÂÎÒÁÂ ÏÈÚÈ ,ÔÈÓÊ ÔÂ¯˙Ù ˙‡ÈˆÓÏ ‰˙Ú„ ‰ ˙ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.‰ÈÚ·‰ ˙‡ ¯Â˙Ù˙Â ÍÎÏ ˘¯„È˙˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ ‰ÈÈ ·‰ ÏÚ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ Ï˘ „ÂÈ ‰ ˙ÈÈ‚ÂÒÏ

ארגו וניהול
אופ קבלת מידע בדבר עבירות בנייה
המידע על עבירות בנייה נאס $מכמה מקורות ,בה ) :א( המפקחי על הבנייה; )ב( תלונות
בטלפו ובכתב שנמסרות למוקד העירוני ולמדור הפיקוח על הבנייה ,אלה מביאות ,לדברי מהנדס
הוועדה ,לפתיחה של כ  80%מכלל תיקי עבירות הבנייה.
הועלה כי בתקופה הנסקרת הועברו למוקד העירוני  494פניות בנושאי הקשורי לאג $ההנדסה,
מה  151תלונות בנושא "בנייה לא חוקית".
¯Â„ÓÏ È Â¯ÈÚ‰ „˜ÂÓ‰ ¯ÒÓ˘ ˙È˜ÂÁ ‡Ï ‰ÈÈ · ‡˘Â · ˙Â ÂÏ˙‰ 151 ÍÂ˙Ó ÈÎ ‡ˆÓ
35-· ÏÏÎ ÏÙÈË ‡ÏÂ (77%-Î) ˙ÂÈ Ù 116-· ÏÙËÏ ¯Â„Ó‰ ÏÈÁ˙‰ ,‰ÈÈ ·‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ
ÔÂÂÈÎÓ ,ÌÏ˘ ‰È‰ ‡Ï È Â¯ÈÚ‰ „˜ÂÓ‰ Ï˘ ÁÂÂÈ„‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ „ÂÚ .(23%-Î) ˙ÂÈ Ù
˘·.‰ ÂÏ˙· ÏÙËÏ ‰È‰ Ô˙È ‡Ï Ì‰È„ÚÏ·˘ ÌÈÈÒÈÒ· ÌÈ‰ÊÓ ÌÈË¯Ù Â¯ÒÁ ˙Â·¯ ˙ÂÚ„Â‰
·Ï˘ ÔÂÙÏË 'ÒÓ ,˙È˜ÂÁ ‡Ï‰ ‰ÈÈ ·‰ ‰˙˘Ú ‰· ˙˜ÈÂ„Ó ˙·Â˙Î ÂÈ‰ ÌÈ¯ÒÁ‰ ÌÈË¯Ù‰ ÔÈ
.„ÂÚÂ ‰¯È·Ú‰ ÈË¯Ù ,(ÈÓÈ Â ‡ ‡Ï Ô ÂÏ˙Ó‰ Â· ‰¯˜Ó·) Ô ÂÏ˙Ó‰
„ÈÙ˜‰Ï È Â¯ÈÚ‰ „˜ÂÓ‰ È„·ÂÚ ˙‡ ˙ÂÁ ‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.Ô ÂÏ˙Ó‰Ó ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈË¯Ù‰ ˙‡ ˙ÂÏ„Ï
בתשובתו מיוני  2005של ראש העירייה למשרד מבקר המדינה נאמר כי "הנחה את מנהל המוקד
לדאוג לקבל את מירב הפרטי האפשריי ".
איתור כתובות
מזה כמה שני עוסקת העירייה בשינוי שמות רחובות ומספרי בתי  .בידי הוועדה המקומית אמנ
נמצאת מפה שבאמצעותה אפשר לאתר כתובת חדשה ,אול איתור על פי כתובת ישנה של בית
שכתובתו שונתה ,קשה עד בלתי אפשרי .במהל ,הביקורת נלווה צוות הביקורת למפקחי על
הבנייה במספר סיורי שערכו בעיר במטרה לאתר עבירות בנייה.
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Â‡ˆÓ ˙Â ÓÂÊÓ ÌÈ˙ÈÚÏ .12ÌÈ˙· È¯ÙÒÓÂ ·ÂÁ¯‰ Ì˘ ËÂÏÈ˘ ¯ÒÁ ÌÈ·¯ ˙Â·ÂÁ¯· ÈÎ ‡ˆÓ
Â‡/Â ·ÂÁ¯‰ Ì˘˘ ÌÂ˘Ó ,ÌÈ Â˘ ˙Â·ÂÁ¯Ï ÌÈÒÁÈÈ˙Ó‰ ÌÈ¯ÙÒÓ È ˘ ÔÈÈ · ˙ÈÊÁ ‰˙Â‡ ÏÚ
ÏÚ ˙ÒÒÂ ˙Ó‰ ¯ÙÒÓ‰ ˙ÈÁÂÏ ÏÚ ÌÈÓÂ˘¯‰ ÌÈ¯ÙÒÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ „ÂÚ .Â Â˘ ˙È·‰ ¯ÙÒÓ
.¯ÈÚ‰ Ï˘ ˙Â˘„Á‰ ˙Â‡ˆÓ˙‰‰ ˙ÂÙÓ· ÌÈ ÈÂˆÓ˘ ÌÈ¯ÙÒÓÏ ÌÈÓÚÙÏ ÌÈÓ‡Â˙ Ì È‡ ˙È·‰
‰ÈÈ · ˙Â¯È·Ú ¯˙‡Ï ‰ÈÈ ·‰ ÏÚ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ÏÚ „Â‡Ó ÌÈ˘˜Ó ,‰ÚËÓ ËÂÏÈ˘Â ËÂÏÈ˘ ¯„ÚÈ‰
˘„˜È˙·˘ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÔÈ· ,Ì„È ÏÚ ÌÏÂˆÓ‰ ¯ÓÂÁ‰ ÔÈ· ¯Â˘˜Ï Â‡ ,¯Â·Èˆ‰ È„È ÏÚ ÂÁÂÂ
.˙È˙ÈÓ‡‰ ˙·Â˙Î‰ ÔÈ·Â ÁÂ˜ÈÙ‰
בתשובתו מיוני  2005של ראש העירייה למשרד מבקר המדינה נאמר כי העירייה "פרסמה מכרז
למספור הבתי על פי סדר שנקבע ע הגורמי המקצועיי  ,עבודה זו טר הושלמה ובימי אלו
היא בשלבי יישו וביצוע".
··„Ì¯Ë ‰ÓÈ˘Ó‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ 2005 ËÒÂ‚Â‡· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‚Èˆ ‰˘Ú˘ ·˜ÚÓ ˙˜È
.‰ÓÂÈÒ „ÚÂÓ ˙‡ ÍÈ¯Ú‰Ï ÏÂÎÈ˘ ÈÓ ‰ÈÈ¯ÈÚ· ÔÈ‡Â ,‰ÓÈÈ˙Ò‰

התערבות עובדי עירייה שאינ מוסמכי לכ בטיפול בעבירות בנייה
במשרדו של המפקח על הבנייה שברמת בית שמש נמצאו כאמור תיקי רבי שלא טופלו כראוי
מטעמי שוני  .ביניה נמצאו ג תיקי שהטיפול בה הופסק בהוראת בכירי בעירייה שלא היו
מוסמכי להורות זאת .הועלה כי בתיקי שוני נרש כי "ניתנו הוראות שלא להמשי ,לטפל
בה " ,ובעקבות הוראות אלה התיקי אכ לא טופלו .להל שתי דוגמאות:
 .1מדור הפיקוח על הבנייה גילה ב  9.7.02עבירות בנייה שנעשו לכאורה בחמש דירות בבניי
שברח' הארבל .באותו יו נשלחו לכל בעלי הדירות מכתבי התראה .הועלה כי על פי רישומי תיק
הפיקוח הורה מנהל המוקד העירוני ב  21.7.02למדור הפיקוח על הבנייה לתת לבעלי אחת
הדירות )להל הדירה החמישית( "הארכה של  90יו  ...ואחר כ ,לפני המש ,טיפול לדבר איתו".
הטיפול בעבירות הבנייה בארבע הדירות האחרות נמש ,,והוועדה המקומית א $הגישה ב 5.9.02
חומר ליוע %המשפטי ע המלצה להגיש כתב אישו נגד בעלי ארבע הדירות הללו .ה אכ
הואשמו ,וב  25.4.04גזר בית המשפט את דינ  .נמצא כי הוועדה המקומית מילאה את הוראת
מנהל המוקד העירוני ,שחרג בכ ,מסמכותו ,והפסיקה את הטיפול בעבירת הבנייה בדירה
החמישית ,על א $שנעברו בה עבירות בנייה זהות לאלו שבדירות האחרות.
בתשובתו מ  2.5.05של מנהל המוקד העירוני למשרד מבקר המדינה הוא ציי כי "הגב' הנ"ל
]בעלת הדירה החמישית[ התקשרה לח"מ ...והתלוננה כי היא רתוקה לכסא גלגלי  ...כששאל
הח"מ ]את מדור הפיקוח על הבנייה[ מה מקובל במקרי כגו אלו והתשובה הייתה חד משמעית
]כי[ נהוג לתת אורכה של כ  3חודשי על מנת להוציא היתר ...ההערה שביקשתי לרשו בתיק
הייתה על מנת לוודא שאכ פעלו ע הגב' הנ"ל כפי שסוכ ע נציג מהנדס העירייה" .עוד הוסי$
כי "הח"מ בנוס $לתפקידו כמנהל המוקד משמש ג בתפקיד מנהל פניות הציבור."...
__________________

12

כנדרש ב"חוק עזר לבית שמש )קביעת לוחיות מספר בבניני ( ,התשי"ט "  ,"1959המסמי את
הרשות המקומית לאכו על בעלי הבניי "לקבוע על גבי הבני לוחית"מספר".
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Ï‰ Ó Ï˘ Â˙ÂÎÓÒ· ÔÈ‡ ¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÈ Ù ÏÚ ‰ ÂÓÓ Â˙ÂÈ‰· Ì‚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙‡ ˙Â ˙‰ÏÂ ÁÂ˜ÈÙ ˙ÂÏÂÚÙ ·ÎÚÏ ‰ÈÈ ·‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ¯Â„ÓÏ ˙Â¯Â‰Ï È Â¯ÈÚ‰ „˜ÂÓ‰
.ÂÈÏ‡ ÁÂÂÈ„· Ô‰· ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó‰
בתשובה בעניי זה מיוני  2005של ראש העירייה למשרד מבקר המדינה נאמר שהתערבותו של
מנהל המוקד העירוני בנושא עבירת הבנייה שבדירה החמישית "הייתה מאחר והודיעו נציגי
משפחתה ...כי ]היא[ אישה חולנית ויתכ שבשלב מסויי אכ ישבה על כסא גלגלי  ...הפיקוח
נתבקש לאשר דחיה בטיפול לתקופה של  90יו שבמהלכ התחייבה המשפחה להגיש תכניות
וא בתו ,תקופה זו לא יוגשו תכניות יש לפעול על פי החוק .יתכ ומנהל הפיקוח הבי אחרת
יצויי כי דחייה לתקופה של  90יו ניתנת כמעט לכל פונה ולא נעשה דבר חריג מעבר למקובל".
·¯Â„Ó Ï‰ Ó 16.5.05-· ¯ÈÈÒ È Â¯ÈÚ‰ „˜ÂÓ‰ Ï‰ ÓÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ Ï˘ Ì‰È˙Â¯Ú‰ ˙Â·˜Ú
ÏÚ ÛÒÂ ÈÎ ‡ˆÓ .˙È˘ÈÓÁ‰ ‰¯È„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‚Èˆ ÈÂÂÈÏ· ‰ÈÈ ·‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰
.‰˘„Á ‰ÈÈ · ˙¯È·Ú ‰ÙÒÂ ,‰ÏÙÂË ‡Ï˘ ,˜È˙· ‰ÓÂ˘¯‰ ˙Ó„Â˜‰ ‰ÈÈ ·‰ ˙¯È·Ú
˙Â¯È·Ú ˙ÂÓÈÈ˜ Ì‡ ˘„ÁÓ ˜Â„·Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
· ˙Â¯Â‰Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ÈÙ ÏÚ Ô‰· ÏÙËÏÂ ,ÌÂ˜Ó· ‰ÈÈ
ÌÈÓ¯Â‚Ó ‰ Ú‚˙˘ ˙ÂÈ ÙÏ ˙ÂÚ˘ÏÓ Ú ÓÈ‰Ï ‰ÓÚËÓ ‰ÙÈÎ‡·Â ÁÂ˜ÈÙ· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÙÂ‚Ï
·ÌÈÏÏÎÏ Ì‡˙‰· ˜ÂÁ‰ ÏÚ ‰¯È·Ú ÚÂˆÈ·Ï „˘Á ÏÎ· ÏÙËÏ Ì˙ÂÁ ‰ÏÂ ,ÌÈÎÓÒÂÓ È˙Ï
˘ ˜·.ÔÈ„· ÂÚ
‡˘¯ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó‰ ˙‡ ¯È„ÒÓ‰ ·Â˙Î Ï‰Â ÌÈÈ˜ ‡Ï ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ÌÂÈ 90-Ï ‰ÈÈÁ„ Ô˙ÓÏ
.‰ÈÈ ·‰ ˙Â¯È·Ú· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ˙ÂÁ„ÏÂ ‰Î¯Â‡ ˙˙Ï Ô˙È
ÌÈÓÈÈ˜ Ì‡ ,ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÛÂ˙È˘· ÔÂÁ·Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.·Â˙Î Ï‰Â · ÌÈ¯·„‰ ˙‡ Ô‚ÚÏ Ì‰ÓÂ ,¯ÂÓ‡Î ÌÈ¯˜Ó
 .2ברח' נחל הקישו מצא המפקח על הבנייה כי בנובמבר  2001נסגרו שטחי חנייה ונעשה בה
שימוש שלא לפי תכנית וללא היתר כחוק .בתיק הפיקוח נכתב כי לאחר שבוע ימי הורתה
אדריכלית העיר למפקח על הבנייה לחדול מהטיפול בעבירות הבנייה ולא להגיש חומר לכתב
אישו  .במועד סיו הביקורת נמצא כי הטיפול בתיק הופסק.
בתשובתה מ  9.5.05של אדריכלית העיר למשרד מבקר המדינה היא כתבה ..." :מדובר בחניות
שנסגרו לצור ,בית כנסת או גנ"י ]גני ילדי [... ,מאחר ולרשות לא היתה יכולת לספק לתושבי
מבני לצרכי ציבור ננקטה ע"י ו.ב.ע] .ועדת בניי ערי [ הגישה המאפשרת אישור בקשות לשמוש
חורג למטרות ציבוריות ...לא היתה כוונה מצידי להנחות לחדול מהטיפול בעבירות הבניה ו/או
שלא להגיש חומר לכתב אישו  ...כוונתי היתה להנחות את הפקח להתריע על העבירה ע"פ הנוהל
וליידע את התושבי והעמותה על האפשרות להגיש בקשה להיתר." ...
·ÏÚ Á˜ÙÓ‰ ÌÂ˜Ó· Â˘Ú˘ ÌÈ¯ÂÈÒ·Â ,˙È ˘ ÔÈÈ Ú‰ ˜„· ¯ÈÚ‰ ˙ÈÏÎÈ¯„‡ ˙·Â˘˙ ˙Â·˜Ú
Â È‡ ¯‚Ò ˘ ¯"Ó‰ 30 Ô· ÁË˘‰ ÈÎ ‡ˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‚Èˆ ˙ÂÁÎÂ · ‰ÈÈ ·‰
‡Ï ÔÎ ÂÓÎ .˙ÈË¯Ù ‰‡Ù¯ÓÎ ˘Ó˘Ó ‡Ï‡ ,˙ÈÏÎÈ¯„‡‰ ˙·Â˘˙· Â ÈÂˆ˘ ÌÈ„ÂÚÈÈÏ ˘Ó˘Ó
.‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘Ï ‰˘˜· ˜È˙· ‰‡ˆÓ
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✩
ÍÎÏ ÍÓÒÂ‰˘ ÈÓÏ ˜¯ ‰ÈÈ · ˙Â¯È·ÚÏ ˙Â„˘Á· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï ˙ÂÎÓÒ ‰ ˜Ó ˜ÂÁ‰
ÌÈÁ˜ÙÓ‰ Ïˆ‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· ˙Â·¯Ú˙‰ Ï˘ ‰ÚÙÂ˙‰ .Â· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈÎÈÏ‰· ˜¯Â
¯˙ÂÈ· ‰¯ÂÓÁ ‡È‰ ,Ô˙Ë‡‰ Â‡ ,Ô˙˜ÒÙ‰ ,‰ÈÈ · ˙Â¯È·Ú· ÏÂÙÈË‰ ÔÙÂ‡Ï Ú‚Â · ‰ÈÈ ·‰ ÏÚ
˙Ú„Ï .˜ÂÁ‰ È Ù· ÏÂÎ‰ ÔÂÈÂÂ˘Â ˜„ˆ‰ ÔÂ¯˜Ú· ˙Ú‚ÂÙ ‰ÚÙÂ˙‰ .˘¯Â˘‰ ÔÓ ‰¯˜ÚÏ ˘ÈÂ
Ï˘Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ È„È˜Ù Ï˘ ˙Â Ó‡ ‰ ˙·ÂÁ ˙‡ ˙˘·˘Ó ‰ÚÙÂ˙‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Â‡ ‰ÙÈ‡Â ‰ÙÈ‡Ï ÌÂ¯‚Ï ‰ÏÂÏÚ ,Â˙ÂÏÏÎ· ¯Â·Èˆ‰ ˙·ÂËÏ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÈ ·‰ ÏÚ ÌÈÁ˜ÙÓ‰
‰ÚÙÂ˙‰ .‰ËÈÁÒÂ „ÁÂ˘ ˙Â ÂÈÒÈ Ï ¯Â·Èˆ‰ È˙¯˘Ó ˙‡ ÛÂ˘ÁÏ Û‡Â ,ÂÊÎ ÔÈÚ ˙È‡¯ÓÏ
˜·‡È‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ .ÏÂÎÂ ÏÂÎÓ ‰ÏÂÒÙ ‡È‰Â ,ÔÈ˜˙‰ È¯Â·Èˆ‰ Ï‰ ÈÓ‰ ÈÏÏÎ· ˙Ú‚ÂÙ
È˙Ï· ˙ÂÈÁ ‰ Ï˘· ‰ÈÈ · ˙Â¯È·Ú· ÏÂÙÈË‰ ˜ÒÙÂ‰ Ì‰· ÌÈ¯˜Ó‰ ÏÎ ˙‡ ¯˙‡Ï ,ÂÊ ‰ÚÙÂ˙·
.˙ÂÏÈÚÈ·Â È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· Ô‰· ÏÙËÏÂ ,‰ÈÈ¯ÈÚ· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· Ï˘ ˙ÂÎÓÒÂÓ

עבירת בנייה שסיכו בצדה
( התגלתה עבירת בנייה שעניינה תוספת בנייה בשטח של1 'בבניי מגורי )ראו להל תמונה מס
 וממילא, עלה כי בעלי הנכס לא הגישו לעירייה בקשה לקבלת היתר בנייה.  מ"ר לבית קיי54
 שלחה העירייה מכתב התראה לבעלי2005  בינואר.הוועדה המקומית לא אישרה תוספת בנייה
 נמצא.  המשפטי של העירייה חומר לש הגשת כתב אישו% וחודש לאחר מכ הועבר ליוע,הנכס
(2 ' ושנפער בו סדק חמור )ראו להל תמונה מס,כי התוספת נבנתה על גג של בניי ב ארבע קומות
.13 בתפר שבי חלקי הבניי
‰˙ÂÎÓÒ ˙‡ ‰˘ÓÈÓ ‡ÏÂ ÒÎ ‰ ÈÏÚ·Ï ‰‡¯˙‰ ·˙ÎÓ ÁÂÏ˘Ó· ‰˜Ù˙Ò‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÎ ‰ÏÚ
,‰˙È˘‡¯· ‰˙ÈÈ‰ „ÂÚ ‰ÈÈ ·‰˘Î ÈÏ‰ ÈÓ ‰„Â·Ú ˙˜ÒÙ‰ Âˆ ‡ÈˆÂ‰Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘
Â·ˆ˜ ˘ ÌÈÓÈ‰ 30 ÌÂ˙· ,ÏÚÂÙ· .ÌÈÓ„˜ÂÓ ÌÈ·Ï˘· ÂÏ‚˙ ‰Ï‡‰ ‰ÈÈ ·‰ ˙Â¯È·Ú˘ ˙Â¯ÓÏ
Â· „ÚÂÓ‰ ˙‡ ‰¯ÁÈ‡ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰Â ,‰„Â·Ú‰ ˙‡ ÒÎ ‰ ÈÏÚ· ÂÓÈÈÒ ,‰‡¯˙‰‰ ·˙ÎÓ·
.‰·È‡· ‰„ÂÚ· ˙È˜ÂÁ ‡Ï ‰ÈÈ · ˜ÈÒÙ‰Ï ‰˙ÂÎÓÒ ˙‡ Ïˆ Ï ‰ÏÎÈ
Âˆ ‡ÈˆÂ‰Ï ‰˙ÂÎÓÒ· ‰˘Ó˙˘‰ ‡Ï Ì‚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰Ú˙¯‰ ¯ÂˆÈÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ‰„·È‡ ‰˙‰˙˘‰˘ ÍÎ· .ÈÏ‰ ÈÓ ‰ÒÈ¯‰
.È˜ÂÁ ‡Ï‰ ‰ ·Ó‰ ˙‡ „ÈÓ ÒÂ¯‰ÏÂ ‰ÏÈÚÈÂ ˙È·ÈË˜Ù‡

__________________

 כעולה ממכתבו,עניי יציבות הבניי ומכלול הסיבות שבגינ נוצר הסדק נמצא בבדיקת מהנדס העיר
. ואי עדיי מסקנות מוחלטות לגבי רמת המסוכנות של המבנה,15.2.05"למשרד מבקר המדינה מ
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תוספת
בנייה
לא
חוקית

.ÌÈ¯Â‚Ó ÔÈÈ ·· ¯˙È‰ ‡ÏÏ ‰ÈÈ · ˙ÙÒÂ˙ - 1 ‰ ÂÓ˙

(ÏÈÚÏ 1 'ÒÓ ‰ ÂÓ˙ Â‡¯) ‰ÈÈ · ˙ÙÒÂ˙ ¯˙È‰ ‡ÏÏ ‰˙ · Â‚‚ ÏÚ˘ ,˜„Ò‰ ÏÚ· ÔÈÈ ·‰ - 2 ‰ ÂÓ˙
.Â˙Â·ÈˆÈ ˙‡ ÔÎÒÏ ‰ÏÂÏÚ‰
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עבירות בנייה של בכירי וחברי מועצה
בחודשי דצמבר  2004וינואר פברואר  2005התלוו מדי פע נציגי משרד מבקר המדינה לנציגי
הפיקוח על הבנייה בסיורי שעשו ,ומצאו תוספות בנייה החשודות כבלתי חוקיות ב  34אתרי
ובנייני  .ב  20מ  34בנייני שנבדקו )כ  (59%לא היה ידוע לוועדה המקומית על קיומ של
עבירות בנייה לכאורה ,והמפקחי על הבנייה לא איתרו אות קוד לכ  .עד מועד סיו הביקורת
החלה הוועדה המקומית לטפל ,בדר ,של משלוח מכתבי התראה וריכוז חומר לש הגשת כתב
אישו  ,ב  12מבי  20המקרי החדשי שהתגלו .בשמונה מקרי נוספי  ,מה ארבעה שעניינ
נכסי של חברי מועצה ובכירי בעירייה ,טר התחילה הוועדה המקומית לטפל.
בתשובה מיוני  2005של ראש העירייה למשרד מבקר המדינה נאמר כי "אכ חריגות הבניה
שהתגלו בסיורי שנערכו בחודשי דצמבר  2004עד פברואר  2005לא התגלו ]קוד לכ [ על ידי
הפיקוח בשל מצוקת כח אד ".
˙˜ÂÏÁ ÈÎ ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ ÔÈÈˆ ‰˙Â‡ Ì„‡‰ ÁÎ ˙˜ÂˆÓ ÔÈÈ Ú· ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ú·˜È˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÏÚÂ ,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ Ï˘ Â˙ÂÎÓÒ· ‡È‰ ÌÈ·‡˘Ó‰
‡˙ .ÏÈÚÈ ÁÂ˜ÈÙ Í¯ÚÓÏ ¯˙ÂÈ· ˙È·ÈË˜Ù‡‰ Í¯„· Â‡È·È˘ ˙ Ó ÏÚ ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰
בביקורת עלה כאמור כי ג חברי מועצה נבחרי ובכירי בעירייה נמצאו מבצעי חריגות בנייה,
אול הוועדה המקומית לא טיפלה בה כיאות.
 .1נגד מר דוד ב חמו חבר המועצה הקודמת הוגש כתב אישו בהיותו חבר המועצה בגי
תוספת בנייה ללא היתר בשטח  16.1מ"ר בנכס שבבעלותו .בית המשפט קבע בגזר הדי שבעל
הנכס ישל קנס ויהרוס את התוספת .נמצא כי למרות החלטת בית המשפט מיוני  ,2001וא $על פי
שמדור הפיקוח על הבנייה דיווח ביוני  2002לתובע העירוני שגזר הדי לא בוצע ,לא הוסרה
התוספת עד מועד סיו הביקורת ,ובעל הנכס לא נקט פעולות כדי לקבל עליה היתר .זאת ועוד,
הוועדה המקומית לא הגישה כתב אישו נגד בעל הנכס בגי אי קיו צו בית המשפט.
בתשובתו מ  8.6.05של מר ב חמו למשרד מבקר המדינה הוא כתב" :אנו  7דיירי שבנינו ועדיי
לא קיבלנו היתר מכיוו שהיינו צריכי לעשות כמה שינויי בסביבת הבניי  ...לו הייתי לבד היה
אפשר לעשות משהו זריז אבל אנו  7דיירי וכבר יש לנו אדריכל שמטפל בנושא ...והוא ממתי
שיסיימו את השיפוצי ".
˙‡ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ¯Ê‚ Ê‡Ó ÌÈ ˘ Ú·¯‡Ó ¯˙ÂÈ ÂÙÏÁ˘ Û‡ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„¯·ÁÏ ÍÎ· ‰¯˘Ù‡Â ,˜ÂÁ‰ ˙‡ ÂÓÁ Ô· ¯Ó ÏÚ ÛÂÎ‡ÏÓ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ‰Ú Ó ,Â È
.ÔÈ„‰ ˜ÒÙ· ˘¯„ Î ‰ÈÈ ·‰ ˙ÙÒÂ˙ ˙‡ ÒÂ¯‰Ï ‡Ï ÂÈ Î˘ ˙˘˘ÏÂ ¯·Ú˘Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ˆÚÂÓ
 .2בבית מגוריו של הרב גול שליט חבר המועצה הקודמת התגלתה תוספת בנייה לא
חוקית בבית וכ מחס שנבנה ללא היתר בנייה .המדור לפיקוח על הבנייה שלח לו מכתב התראה
והוגש נגדו כתב אישו לבית המשפט ,וזה גזר עליו במאי  2003קנס ,והורה להרוס את תוספת
הבנייה ואת המחס  .עד מועד סיו הביקורת ,יותר משנתיי לאחר שהורה בית המשפט להרוס את
התוספות שנבנו בלא היתר ,לא דאגה הוועדה לאכו $את קיומו.
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 .3לוועדה ידוע על תוספת בנייה ללא היתר בביתו של חבר מועצת העירייה מר צבי ווליצקי,
וא $על פי כ לא נקטה הוועדה בפעולות אכיפה ,בנימוק שמר ווליצקי הגיש בקשה לקבלת היתר
בנייה בדיעבד.
בתשובתו מ  20.5.05של מר ווליצקי למשרד מבקר המדינה הוא כתב כי כשרכש את ביתו לפני
כשש שני לא הכיר את חוקי הבנייה .כ כתב שהיה סבור "שהיות ונשארו לי זכויות בנייה
באפשרותי לבנות ...ביקורכ בביתי ארע ערב הגשת התוכניות כ ,שכעבור שבוע ימי  ...היו
התוכניות מופקדות באג."$
ÚÂ ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰ È‡ „·ÚÈ„· ‰ÈÈ · ¯˙È‰Ï ‰˘˜· ˙˘‚‰ ÌˆÚ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÈÈÁ ‰· Ì‚ .¯·ÎÓ ‰Ê Â˘Ú ˘ ‰ÈÈ · ˙Â¯È·Ú· ÏÙËÏÓ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰Ó
,ÏÏÎÎ" ÈÎ Ú·˜ "‰È ·Â ÔÂ Î˙ È˜È˙· ÌÈÎÈÏ‰ ·ÂÎÈÚÏ ˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË" ‡˘Â · 14‰Ï˘ÓÓÏ
‡È˙Ï·‰ ˘ÂÓÈ˘‰ Â‡ ‰È ·‰ ¯˘‡Î ,‰È ·Â ÔÂ Î˙ ˙Â¯È·Ú Ï˘ ÌÈ˜È˙· ÌÈÎÈÏ‰ ·ÎÚÏ ÔÈ
...„·ÚÈ„· ¯˙È‰ ˙Ï·˜ È„È ÏÚ - ˘ÂÓÈ˘‰ Â‡ ‰È ·‰ ˙¯˘Î‰ ÌˆÚ .Ì ÈÚ· ÌÈ„ÓÂÚ ÌÈÈ˜ÂÁ
‡Ï˘ ‰Ú˙¯‰‰ ·ÈÎ¯Ó Ú‚ÙÈÈ ˙¯Á‡ ÔÎ˘ ,ÌÈÎÈÏ‰ ·ÂÎÈÚ ˜È„ˆ‰Ï È„Î ,‰ÓˆÚÏ˘Î ,‰· ÔÈ
."˙ÂÈ ÂÓ‰ ˙Â¯È·Ú Ï˘ ‰ÊÎ ‚ÂÒ· ÈÊÎ¯Ó ·ÈÎ¯Ó ‡Â‰˘ ,ÌÈÎÈÏ‰‰
 .4בעקבות בנייה ללא היתר בשטח  90מ"ר בביתו של חבר המועצה מר שלו מנורה נשלח
אליו מכתב התראה והוצא נגדו צו הפסקת עבודה .נמצא כי לא הוגש כתב אישו בגי עבירת
הבנייה .הועלה כי בתיק הפיקוח רשו כי בדצמבר  1999ניתנה הוראה למדור הפיקוח על הבנייה:
"מלשכת ראש העיר קיבלתי בקשה לא למסור חומר לכתב אישו מכיוו שבעל הבית יגיש
תוכניות וא יהיה צור ,בקשה לשינוי ת.ב.ע.".
בינואר  2004אושרה הבקשה לשינוי תב"ע )כחמש שני לאחר מועד תחילת העבודות( .האישור
הותנה בקיו תנאי מסוימי  .עד מועד סיו הביקורת טר מולאו כל התנאי ולא נית היתר
לבעל הנכס בגי העבודות שבוצעו.
ÁÂ˜ÈÙ‰ ¯Â„Ó ˜ÈÒÙ‰ ,˙˜„ˆÂÓ ‰·ÈÒ ‡Ï·Â ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ ˙Î˘Ï ˙ÈÈÁ ‰ Ï˘· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
˙ÏÂÚÙ ÏÎ ‰˙˘Ú ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ ,‰ÈÈ ·‰ ˙¯È·Ú· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ‰ÈÈ ·‰ ÏÚ
‡.1999 ˙ ˘· „ÂÚ ‰¯Â Ó ¯Ó Ï˘ Â˙È·· Â˘Ú ˘ ‰ÈÈ · ˙Â¯È·Ú ÔÈ‚· ‰ÙÈÎ
ראש העירייה ביקש ממבקר העירייה להשיב למכתב ממשרד מבקר המדינה ,ובתשובתו ממאי
 2005של מבקר העירייה הוא הסביר כי "לא נית היה לבקש ולאשר היתר בניה עקב נתוני תכנו
העיר )התב"ע( ...ואור ,הזמ שהבקשה שוהה בועדה המחוזית לתכנו ובניה ."...עוד כתב מבקר
העירייה כי "אי אנו רואי בהתערבות פקידי עירייה )כולל מלשכת ראש העיר( משרתי ציבור
התערבות חריגה."...
˙Â·¯Ú˙‰· ÏÂÒÙ ÔÈ‡ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ¯˜·Ó Ï˘ Â˙„ÓÚ ˙‡ Ï·˜Ó Â È‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÎ ,‰·¯ ‰¯ÓÂÁ· ¯ÈÚÓÂ ,ÌÈÈ˜ÂÁ ‰ÙÈÎ‡Â ÁÂ˜ÈÙ ÈÎÈÏ‰· ‰È¯Á· Â‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ È„È˜Ù
ÌÈÈ˜ÂÁ ÌÈÎÈÏ‰ ˙Â ˘Ï Â‡ ·ÎÚÏ ,˜ÈÒÙ‰Ï ‰¯ËÓ· ‰È¯Á· Â‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ È„È˜Ù ˙Â·¯Ú˙‰
‡.˙Â„ÈÓ‰ ˙˙Á˘‰ ÌÂ˘Ó ‰· ˘ÈÂ ,‰ÏÂÒÙÂ ‰¯ÂÒ
__________________
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 .5עוד עולה כי בשלושה מקרי נוספי של נבחרי ציבור ונושאי משרה נעברו עבירות בנייה,
א ,עד מועד סיו הביקורת לא עשתה הוועדה המקומית דבר בעניינ  .ואלה ה :
)א( בביתו של ראש העירייה מר דניאל וקני נבנתה חנייה מקורה בחלק מהחצר שבחזית הבית.
על פי התב"ע שבתוק ,$חצר זו אינה מקורה; כמו כ נסגרה חזית הבית )לש אותה חנייה( בשער
חשמלי; חריגה זו התגלתה רק בסיור שעשה מדור הפיקוח על הבנייה ע נציג משרד מבקר
המדינה בינואר .2005
בתשובה מ  15.5.05של ראש העירייה למשרד מבקר המדינה הוא כתב" :אכ בחצר ביתי ישנה
חנייה הבנוייה מ  4עמודי מתכת ומקורה בפח ,כשאי קירות לחנייה ...אכ המהנדס התבקש על
ידי להגיש תוכנית לחנייה הנ"ל אני מאמי כי ההיתר יינת לא יאוחר מחודש מהיו " .בתשובה
נוספת מיוני  2005של ראש העירייה למשרד מבקר המדינה נאמר כי "כפי שהתחייב הח"מ הוגשה
תכנית ואושרה" וב  5.6.05הופק היתר בנייה.
¯"ÂÈ Ì‚ ‡Â‰˘ ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ Ï˘ Â˙Â‚‰ ˙‰ ˙‡ ‰·¯ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆÂ ,˘Ó˘ ˙È· ÔÂ Î˙ ·Á¯Ó· ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ ˙ÙÈÎ‡ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ÛÂ‚‰
ÈÓ¯Â‚Â ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .¯Â·Èˆ ˘È‡Î ˙ÙÂÓÏÂ ‡Ó‚Â„Ï
˘‡¯ Ì‰·Â ,‰ÈÈ¯ÈÚ· ¯Â·Èˆ‰ È¯Á· ÏÚ Ì‚ ˜ÂÁ‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï È„Î ÏÂÚÙÏ ‰Ï˘ ‰ÙÈÎ‡‰
.‰ÈÈ · ˙Â¯È·Ú ¯Â·ÚÏ Ì‰Ó ÚÂ ÓÏÂ ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰
בעניי עבירות בנייה של נושאי משרה בכירי וחברי מועצה כתב ראש העירייה בתשובתו מיוני
 2005למשרד מבקר המדינה כי "ישנו די אחד לכל תושב ללא קשר למעמדו ,ולכל חריגה ישנו
טיפול אחד ויחיד לעשיר ולעני ,לבכיר וליושבי הקרנות כאחד ...לאור הערותכ הונחה מהנדס
העיר לזמ את הגורמי המעורבי על מנת לטפל בחריגות אלו בכדי להפיק היתרי בניה כחוק.
אגב חלק מחברי מועצת העיר המעורבי בנו את התוספות עוד בטר התמנו לתפקיד כ,
שהמסקנה כאילו לחברי מועצת העיר יש הכשר לעבירות אינה במקומה".
משרד מבקר המדינה מעיר כי תשובת ראש העירייה חורגת מכללי המינהל התקי  .הוא יוצא מתו,
הנחה שגויה מהותית ,לפיה הדר ,היחידה לטפל בעבירות הבנייה של חברי המועצה ובכירי
העירייה היא להוציא היתר ,ג במקרי שחריגות הבנייה אינ תואמות את התב"ע התקפה או את
תכנית המתאר .תשובת ראש העירייה כי "חלק מחברי מועצת העיר המעורבי בנו את התוספות
עוד בטר התמנו לתפקיד " רק ממחישה חידלו העירייה בטיפול בעבירות בנייה הנמשכות על
פני שני רבות.
)ב (

נמצא כי בנכס בו גר חבר המועצה מר יהודה מדיזדה נבנתה מרפסת בלא היתר.

בתשובתו ממאי  2005של מר מדיזדה למשרד מבקר המדינה הוא כתב כי הוא גר בבית חמותו
שסובלת מקשיי הליכה ,והמרפסת נבנתה כדי להקל עליה את היציאה מביתה .עוד כתב
שהמשפחה פנתה עתה לאג $ההנדסה לש הסדרת העניי  .עוד ציי כי "נפעל בכדי שלא ייתפס
בנו רבב מסוג דברי אלו כפי שראוי לנבחר ציבור".
,¯˙È‰Ï ‰˘˜· ‰˘‚Â‰˘ ÈÏ· ¯·ÎÓ ‰Ê ‰Ó˜Â‰ ˙ÒÙ¯Ó‰ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â‰Ó ˙‡ ˜Â„·Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ .‰˙Ó˜‰Ï ‰ÈÈ · ¯˙È‰ Ï·˜˙ ˘ ÈÏ· ‡ÏÈÓÓÂ
.˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ Ô‰· ÏÙËÏÂ ÌÂ˜Ó· ‰ÈÈ ·‰ ˙Â¯È·Ú
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)ג( בביתה של מנהלת לשכת ראש העירייה התגלתה בנייה ללא היתר .בהשוואה שעשה צוות
הביקורת בי התכנית המאושרת ובי המבנה עצמו נמצא כי הקומה העליונה )ראו להל תמונה
מס'  (3נבנתה בלי שהוגשו תכניות לאישור הוועדה המקומית ,וממילא בלי לקבל היתר בנייה .זאת
ועוד ,מהשוואת שטח הדירה הרשו בתכנית המאושרת לזה הרשו באג $הגבייה לצור ,גביית
ארנונה עולה כי תשלו הארנונה נעשה לפי השטח המופיע בתכנית המאושרת ,דבר המלמד כי על
תוספת השטח שנבנה ללא היתר לכאורה ג לא משולמת ארנונה כחוק .עד מועד סיו הביקורת
לא נקטה הוועדה המקומית בפעולה כלשהי נגד בעלי הנכס שעברו את עבירות הבנייה ,ולכ לא
נית בשלב זה לאמוד את ההיק $המדויק של החריגה ,א $שממראה עיניי נראה כי שטחה כמה
עשרות מ"ר.

תוספת בנייה ללא היתר

˙.‰ ÂÈÏÚ‰ ‰ÓÂ˜· ¯˙È‰ ÈÏ· ‰ÈÈ · ˙ÙÒÂ˙ - 3 ‰ ÂÓ
בתשובתה ממאי  2005של מנהלת לשכת ראש העירייה למשרד מבקר המדינה נאמר כי "הקומה
המצויינת ...הינה 'עליית גג' ...בגובה ממוצע של כ  1.7מ' ולפי מיטב הבנתי לא שול מס בנכסי
בגובה הנמו ,מ  1.8מ' ...עיריית בית שמש הגישה שינוי לתכנית בני עיר ...התכנית נמצאת
בוועדה המחוזית וטר הובאה לדיו  ...במסגרת תכנית זו לכשתאושר תוגש בקשה להיתר" .בנוגע
לתשלו הארנונה היא כתבה כי "מח' הגבייה ערכה/עורכת מדידות של דירות מעת לעת ומעדכנת
את השטחי החייבי בארנונה בהתא והנחת הח"מ כי העירייה מדדה את המבנה .מיותר לציי
כי בא מגיע תשלו נוס $כל שהוא הרי שלא שול בתו לב ולא חלילה מתו ,מגמה של
התחמקות מתשלו ." ...
בתשובה מיוני  2005של ראש העירייה למשרד מבקר המדינה בעניינה של מנהלת לשכתו הוא
כתב כי "העירייה תפעל כפי שפעלה ופועלת על פי הכללי הקבועי ולא תנהג איפה ואיפה בי
תושב לבי נושא משרה כל שהיא".
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‰˙ · ‰¯ÈÎ·‰ ˙„·ÂÚ‰ Ï˘ ‰˙È·· ‰ÙÒÂ ˘ ‰ÓÂ˜‰ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯Á‡Ï ˜¯ ‡È‰ ¯˙È‰ ˙Â ÂÚË‰ ‰ÈÈ · ˙Â„Â·Ú Úˆ·Ï ˙È˜ÂÁ‰ Í¯„‰ .¯˙È‰ ‡ÏÏ ‰¯Â‡ÎÏ
˜·ËÂ˜ ÏÂ ÌÂ˜Ó· ‰ÈÈ ·‰ ˙Â¯È·Ú Û˜È‰Â ˙Â‰Ó ˙‡ ˜Â„·Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ .¯˙È‰ ˙Ï
·ˆ,‰ Â ¯‡‰ ÌÂÏ˘˙ ÔÈÈ ÚÏ .˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ‰Ï ˙Â Â˙ ‰ ˙ÂÈÂÎÓÒÏ Ì‡˙‰· ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈ„Ú
‰ÏÁ ÂÈÏÚ˘ ÌÈ¯Â‚ÓÏ ÔÈÈ · ÁË˘ Ï˘ ‰È¯Â‚Ë˜Ï ˙ÎÈÈ˘ ‚‚ ˙ÈÈÏÚ 15‰ Â ¯‡‰ Âˆ ÈÙÏ È¯‰
Û˜È‰Â ˙Â‰Ó ˙‡ ˜Â„·Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ,ÔÎÏ .¯"ÓÏ 100% ¯ÂÚÈ˘· ‰ Â ¯‡ ÌÂÏ˘˙ ˙·ÂÁ
.ÔÈ„ ÏÎ ÈÙ ÏÚ Â È‚· ÌÏ˘Ï ˘È˘ ÌÂÏ˘˙‰ ˙‡Â ˙È·Ï ÛÒÂ ˘ ÁË˘‰
˙ÂÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ‰ÈÈ¯ÈÚ· ÌÈ¯ÈÎ· ‰¯˘Ó È‡˘Â Â ¯ÈÚ‰ È¯Á· ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘˙ÂÙÈ˜˙ ¯˙ÈÂ ˙Â¯È‰Ê ‰ ˘Ó ËÂ˜ Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ .˙ÙÂÓÏÂ ‡Ó‚Â„Ï ˜ÂÁ È¯ÓÂ
·.‰ÈÈ¯ÈÚ· ÌÈ¯ÈÎ· ‰¯˘Ó È‡˘Â Â ¯ÈÚ‰ È¯Á· È„È ÏÚ ˙Â˘Ú ˘ ‰ÈÈ · ˙Â¯È·Ú· ‰ÏÂÙÈË ˙Ú
‰ÈÈ ·‰ ˙Â¯È·Ú „‚ ˘¯„ ÎÂ Ï·Â˜ÓÎ ÏÂÚÙÏ ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ ÏÚ ÌÈ ÂÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ÏÚ
˘.È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰·Â ,ÂÏ‚˙‰

עבירות בנייה במבני המשמשי בתי עסק
השיקולי במת היתר בנייה של בתי עסק חורגי מעבר לעצ הבנייה וההרחבה הפיזית ,ומביאי
בחשבו ג את החשש לקיומ של רעש ,לכלו ,,פגיעה באיכות הסביבה ,פגיעה בקרקע ציבורית
שנועדה לרווחת ציבור ,וג עלולה לסכ עובדי ותושבי  .לכ  ,בנייה ללא היתר של בתי עסק
עלולה לעיתי לפגוע באינטרס הציבורי.
בנוס $לכ ,,בבנייה שנעשית שלא על פי חוק ,היזמי ג אינ משלמי את האגרות ואת ההיטלי
הנדרשי מהשבחת המבנה ,ולעתי אינ נתבעי לשל ארנונה תואמת לשטח האמיתי של
המבנה והשירותי  ,ובכ ,נגר נזק כספי לרשות המקומית.
נמצא כי במקרי אחדי נעשו עבירות על חוק התכנו והבנייה על ידי בעלי עסקי :
אול אירועי ומכו כושר
באזור התעשייה שבבית שמש מצויי מספר מבני תעשייה .על כל השטח חלה תכנית מפורטת
מאושרת המגדירה אותו כאזור תעשייה .עלה כי חלק מהמבני משמשי אול אירועי ומכו
כושר בניגוד לתכנית המפורטת וללא היתר שימוש חורג .שימוש זה נמש ,כבר למעלה מעשר
שני .
מעיו בתיקי הפיקוח עלה בי השאר כי קיימות חריגות בנייה כדלקמ ) :א( חריגת בנייה בשטח
המאושר של המבני בדר ,של השתלטות על שטחי ציבוריי )להל שצ"פ( ודרכי  ,בשטח
של כ  1,000מ"ר; )ב( השתלטות על שצ"פ עירוני ובניית משטח לטכס חופה )ללא גג( בשטח
כולל של כ  800מ"ר; )ג( סטייה מהיתר על ידי עבודות ציפוי אב  ,שינוי פתחי בחזית ועוד.

__________________
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 .1בינואר  92הגיש היז בקשה לוועדה המקומית לאישור שימוש חורג 16במבנה .בקשתו
נדחתה בנימוק שעל פי התכנית המפורטת הקיימת" ,לא נית לאשר ,ע"פ החוק ,שימוש חורג
במקרה דנ " ,והדבר מחייב שינוי ייעוד השטח .במרס  ,1995כשלוש שני לאחר שנודע לה על
החריגות ללא היתר בבנייה ובשימוש ,הוציאה הוועדה המקומית צו הפסקה מינהלי ראשו על
עבודות החיבור בי החלקות )ראו להל תמונה מס'  .(4בגי עבירה שעניינה סגירת חללי בשטח
 361מ"ר הוגש כתב אישו  ,ובית המשפט 17גזר קנס בס 45,000 ,ש"ח ,הריסה ,ואיסור השימוש
בנכס.

תוספת בנייה
תוספת בנייה בלא היתר

˙¯˙È‰ ‡ÏÏ ‰ÈÈ ·Â ÌÈ ·Ó È ˘ ÔÈ· ¯·ÚÓ· ÁË˘ ˙ÒÈÙ˙ - ‰ ·Ó· ‰ÈÈ · ˙ÙÒÂ˙ - 4 ‰ ÂÓ
·˘.(23.12.04-· ÌÏÂˆ) ¯"Ó 361 Ï˘ ÁË
 .2היז השתלט על שטחי ודרכי ציבוריי  ,ובשנת  1997גזר בית המשפט 18על היז קנס
נוס $של  45,000ש"ח בגי עבירת בנייה נוספת שעניינה בניית מבנה בלוקי ובטו ב שלש
קומות וגג רעפי בשטח של כ  310מ"ר .בית המשפט חייב את היז להרוס את המבנה ,ואסר
להשתמש בו .הועלה כי על א $החלטות בית המשפט המשיכו להשתמש בנכסי  ,והחלטות בית
__________________
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עניינו של פרק ז' בחוק הוא שימוש חורג .לפי החוק ,שימוש חורג בקרקע או בבניי הוא שימוש בה
למטרה שלא הותר להשתמש בה  .היתר לשימוש חורג אפשרי רק במקרי שבה השימוש אינו
משנה את הסביבה שינוי ניכר ,וכאשר מדובר בשימוש חורג מהתכנית ,היתר כזה נית רק לתקופה
מוגבלת.
ת"פ )י" ( ) 'Á ¯Ó ' È"Ó 789/96טר פורס (.
ת"פ )י" ( ) 'Á ¯Ó ' È"Ó 788/96טר פורס (.
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המשפט לא קוימו .היז החל לפעול אצל הוועדה המחוזית לשינוי התב"ע .כדי לדו בתכנית
ביקשה הוועדה המחוזית מהיז באוגוסט  1998ובינואר  1999עוד פרטי והשלמות .בדצמבר
 2000כתבה הוועדה המחוזית ליז " :נדרש ממ ,להשלי חומר לצור ,הבאת התכנית לדיו
בועדה המחוזית ועד היו לא התקבל החומר ...במידה ולא יוגשו השלמות תו 30 ,יו  ,תוחזר
התכנית אלי ,והיא תבוטל" .באוקטובר  2001החליטה הוועדה המחוזית לבטל את הבקשה.
 .3הרחבה המיועדת לעריכת טכסי חתונה נבנתה בלא היתר בנייה מחו %לאול האירועי .
הוועדה המקומית לא נקטה בפעולות מינהליות ,למרות השתלטות היז על שצ"פ עירוני וביצוע
עבודות שחרגו מההיתר .בשנת  2002הוגש כתב אישו  19שנדו בבית המשפט בשנת  ,2003ונגזר
על היז קנס בס 5,000 ,ש"ח ,איסור שימוש בנכס והריסת המבנה החריג עד אפריל  .2004ג
לאחר גזר הדי המשי ,היז להשתמש בנכס ,והחלטת בית המשפט להרוס אותו לא קוימה.
למרות זאת לא הוגש כתב אישו נוס $בגי אי קיו הצו.
 .4עוד עולה כי נגד אותו יז הוגשו תביעות משפטיות נוספות בגי הפרת חוק רישוי עסקי :
לאול האירועי היה רישיו עסק בתקופה שבי  7.6.99ל  ,31.12.00ומאז דצמבר  2000פועל
המקו בלי רישיו עסק .ג לאול הכושר ,שהוק במקו בשנת  ,2000לא נית מעול רישיו
עסק .היות שבתי העסק הופעלו ללא רישיו עסק ,בניגוד לחוק רישוי עסקי  ,התשכ"ח ,1968
)להל חוק רישוי עסקי ( הוגש נגד היז כתב אישו  ,20ובאוקטובר  2002גזר עליו בית המשפט
קנס בס 2,000 ,ש"ח והוציא צו סגירה למקו שנכנס לתוק $באפריל  .2003עד מועד סיו
הביקורת לא קוימו ולא נאכפו החלטות בית המשפט ,וג במקרי אלה לא הוגש נגד בעלי הנכס
כתב אישו נוס $בגי אי קיו צו בית המשפט .נמצא כי בנוגע לעבירות בנייה נוספות ,חריגה מקו
הבניי ושימוש במקרקעי בניגוד לייעוד ,לא פעלה הוועדה המקומית כלל.
ÔÈÈ„ ˙Âˆ¯Ó ÂÈ‰ ‡Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È˙· È ˘ ,ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î .ÌÈÂ˜È ˜ÂÁ‰˘ ÍÎÏ ÌÂ¯‚Ï È„Î ˙˜ÙÒÓ ˙Â˘ÈÁ Ô‰· ‰˙ÈÈ‰ ‡ÏÂ
˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ ÌÂÈÒ „ÚÂ 1992 ˙ ˘Ó ÌÈÏÚÂÙ ‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ‡·˘ ‰ ·Ó· ÌÈ‡ˆÓ ˘ ˜ÒÚ‰
.˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ Ì‚ ‰ÙÂ˜˙‰Ó ˜ÏÁ·Â ,‰ÈÈ · ¯˙È‰ ‡ÏÏ
 .5באוקטובר  2003שלח המהנדס שתכנ את המבנה למהנדס העיר מכתב ,ובו הודיע כי נודע
לו שבמבנה מתבצעות עבודות בנייה ,וכי "הנני מודיע בזה שאני מסיר אחריות על המבנה".
בעקבות המכתב כתב בינואר  2004מהנדס העיר ליז שמבדיקה שעשה עלה שישנו "מצב חמור
של חריגות בניה ללא רישוי ,אשר בגינ נית בעבר צו הריסה שטר בוצע וניהול עסק ציבורי,
תו ,סיכו המשתמשי במקו ובסביבתו" .מהנדס העיר דרש מהיז להחזיר את המצב לקדמותו,
לפנות את השטח הציבורי אליו פלש ו"להסדיר את כל הניירת הנדרשת על פי כל די ".
ÏÎ ¯ÈÚ‰ Ò„ ‰Ó ‰˘Ú ‡ÏÂ ÌÊÈ ‡Ï ,·˙ÎÓ‰ ˙·È˙Î ËÚÓÏ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰È‰ ÏÂÎÈ ¯ÈÚ‰ Ò„ ‰Ó .Â ÓÓ ‰ ·Ó‰ Ô Î˙Ó Ï˘ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙¯Ò‰ ÁÎÂ ˘ÓÓ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ
,‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ ÁÂÎÓ ‰ ·Ó· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙˜ÒÙ‰ ˙‡ ˙ÂÙÎÏ ÍÎ·Â ‰ ·Ó‰ ˙‡ ÒÂ¯‰Ï
.ÔÈ„‰ È˜ÒÙÂ ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯ ˜ÂÁ
__________________
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ת"פ )בי"ש( ) 'Á‡Â 'Î ‰¯·Á ' È"Ó 1390/02טר פורס (.
ת"פ )בי"ש( ) 'Á‡Â '· ‰¯·Á ' È"Ó 1497/01טר פורס (.
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ÏÚ ‡Ï˘ ‰ ·Ó· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ¯ÂÓ‡Î ¯Ò‡ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ
˙È· .·Âˆ˜ ÔÓÊ ˜¯Ù ÍÂ˙· ˙ÂÈ˜ÂÁ È˙Ï·‰ ˙ÂÙÒÂ˙‰ ˙‡ ÒÂ¯‰Ï ÌÊÈ‰ ÏÚ˘ Ú·˜Â ,Â„ÂÚÈÈ ÈÙ
,‰„ÚÂÂ‰ ˙‡Ê ‰˘Ú˙ ,‰Ê ÔÓÊ ˜¯Ù ÍÂ˙· ‰ÒÈ¯‰‰ ˙‡ Úˆ·È ‡Ï ÌÊÈ‰ Ì‡˘ Ú·˜ Ì‚ ËÙ˘Ó‰
‡˘Â · ¯·„ ‰˙˘Ú ‡Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÌÏÂ‡ ,ÒÎ ‰ ÏÚ· ÏÚ ‰ÒÈ¯‰‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ˙‡ ÏÈË˙Â
.ËÙ˘Ó‰ ˙È· ˙ËÏÁ‰ ˙ÙÈÎ‡· ‰Ï˘¯˙‰ ÍÎ·Â ,˙¯Â˜È·‰ ˙ÙÂ˜˙·
 אליו להטיל$ ובמקומו או בנוס, לחוק ניתנה לבית המשפט סמכות להטיל קנס219 $ בסעי.6
."21קנס "כפל שווי
˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ‰˘˜È· ‡Ï ,˜ÂÁ‰ ÏÚ ˙Â¯È·Ú· ‰Ú˘¯‰ Ï˘ ‰¯˜Ó· ,ÏÏÎÎ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
Ì‚ .˙È˜ÂÁ ‡Ï‰ ‰ÈÈ ·‰ ÏÚ "ÈÂÂ˘ ÏÙÎ" ÌÂÏ˘˙ ÌÈÓ˘‡ ‰ ÏÚ ÏÈË‰Ï ËÙ˘Ó‰ ˙È·Ó
‡Ï ,"ÈÂÂ˘ ÏÙÎ" ÔÈ‚· Ò ˜ ÂÚ˘¯Â‰˘ ÌÈÓ˘‡ ÏÚ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ÏÈË‰ ‡Ï Ì‰· ÌÈ¯˜Ó·
‰ Ú·Â˙ Ï˘ Í¯„· ‰Ê ÌÂÏ˘˙ Ì‰Ó ÚÂ·˙Ï ‰˙ÂÎÓÒ· ˘ÂÓÈ˘ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ‰˙˘Ú
.˙ÈÁ¯Ê‡
‡Ï ‰ÚÈ·˙‰ ÚÂ„Ó ¯Â¯· ‡Ï ‰È ·‰ Û˜È‰· ·˘Á˙‰·" :ÈÎ 22ËÙ˘Ó‰ ˙È· ¯ÈÚ‰ ‰Ê ÔÈÈ ÚÏ
ÈÙ ÏÚ ‰Ê ‰¯˜Ó· Ú·˜È Ò ˜‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ...ÈÂÂ˘ ÏÙÎ ÔÈÈ ÚÏ È‡Ó˘ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ‰˘È‚‰
ËÙ˘Ó‰ ˙È· Ï·‚ÂÓ ,È‡Ó˘ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ¯„ÚÈ‰· ÈÎ Ú·˜ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ."ÌÈ ·Ó‰ Ï˘ ÌÈÂÂ˘
.Ì˘‡ ‰ ÏÚ ÏÈË‰Ï ÏÂÎÈ ‡Â‰ Â˙Â‡ Ò ˜‰ ‰·Â‚·
„·Ï· ÂÊ ‡Ï .‰ÈÈ ·‰ ˙ÂÙÒÂ˙ ˙‡ ÒÂ¯‰Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ÈÎ ¯Ó‡ ÔÈ„‰ È˜ÒÙ È ˘·
˙˘‚‰ ÏÚ ˙Â¯Â‰Ï ÌÂ˜Ó ‰‡ˆÓ ‡Ï Ì‚ ‡Ï‡ ,‰ÒÈ¯‰‰ ˙‡ ‰ÚˆÈ· ‡Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰˘
˙ÙÈÏÁ· ‰˜Ù˙Ò‰Â ,ËÙ˘Ó‰ ˙È· ÈÂÂˆ ˙¯Ù‰ ¯·„· ÌÈÓ˘‡ ‰ „‚ ÌÈÙÒÂ ÌÂ˘È‡ È·˙Î
ÏÎ ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰Â ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÂÓ¯˙ ÍÎ· .˙Â‡¯˙‰ ÁÂÏ˘Ó· Â‡ ÌÈÓ˘‡ ‰ ÌÚ ÌÈ·˙ÎÓ
.ËÙ˘Ó‰ ˙È· ˙ËÏÁ‰ ÌÂÈ˜-È‡ÏÂ ,˜ÂÁ‰ Ï˘ ‰ËÂ· ‰¯Ù‰ ˙˜ÒÙ‰-È‡Ï ,‰ÓÂÁ˙· ˙Á‡
ÌÏ˘Ï ÌÊÈ‰ ÏÚ ‰È‰˘ ÌÈÏËÈ‰‰Â ˙Â¯‚‡‰ ,‰ Â ¯‡‰ ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙Î¯Ú‰ ÈÙÏ ÈÎ ‰ÏÂÚ „ÂÚ
.Á"˘ È ÂÈÏÓ ‰ÓÎ· ÌÈ„Ó‡ ‰¯Â‡ÎÏ ‰ÈÈ ·‰ ˙Â‚È¯Á ÔÈ‚· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏÂ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ
.˙ÂÙ¯ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ‰ÈÈ·‚‰ ÔÈÈ Ú· Ì‚ ÈÎ ‡ˆÓ
[  של ראש העירייה למשרד מבקר המדינה הוא כתב כי "די אול ]האירועי2005 בתשובתו מיוני
 המשפטי פועל כנגד אול% היוע.כדי שאר האולמות לשמחות כדי כל בניי ציבורי אחר בעיר
 כמו כ נבדקות אופציות משפטיות נוספות כמו "כפל,]האירועי [ על פי הכללי הקבועי בחוק
." ...שווי הנאה
ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Â„ÒÂÓ˘ ÍÎ ÏÚ ‰ÚÈ·ˆÓÂ ‰‡ˆÂ˙‰ ÔÁ·Ó· ˙„ÓÂÚ ‰ È‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ ˙·Â˘˙
.˘¯„ Î ÂÏÚÙ ‡Ï ‰ÙÈÎ‡‰Â
 בשעות הבוקר הרסה3.7.05 , דיווח ראש העירייה למשרד מבקר המדינה כי "בתארי2005 ביולי
."העירייה את רחבת החופה שנבנתה ללא היתר
__________________

.קנס בגובה כפול משווי המבנה
.( ' )טר פורסÁ ¯Ó ' È"Ó 788/96 ,789/96 ( "ת"פ )י

21
22
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˙Â¯È·Ú ÁÎÂ È¯ÚÊÓÂ ÈÓÂ˜Ó ÏÂÙÈË ‡È‰ ÁÂÂ„ ‰ÈÏÚ ‰ÒÈ¯‰‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÂÂˆ‰ ÁÎÂ Â ,¯˘ÂÎ‰ ÔÂÎÓÂ ÌÈÚÂ¯È‡‰ ÌÏÂ‡ ÌÈ ÎÂ˘ Ì‰· ÌÈ ·Ó· Â˘Ú ˘ ˙Â·¯‰ ‰ÈÈ ·‰
˘ÚÂˆÈ· „ÚÂÓ· ,‰È‡¯ÏÂ .‰Ï‡ ÌÈ ·Ó· ˙ÂÈ˜ÂÁ È˙Ï·‰ ‰ÈÈ ·‰ ˙ÂÙÒÂ˙ ˙ÒÈ¯‰Ï Â‡ˆÂ‰
‡ÏÂ ,(ÔÏ‰Ï Â‡¯) ÌÂ˜Ó· ˙È˜ÂÁ È˙Ï· ‰ÈÈ · Ï˘ ‰˘„Á ˙ÙÒÂ˙ ÏÚ ‰„ÚÂÂ‰ ‰Ú„È ‰ÒÈ¯‰‰
˜.‰È·‚Ï ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÌÂ˘· ‰Ë
 .7בבדיקה נוספת שעשה במקו נציג משרד מבקר המדינה בתחילת ספטמבר  2005נמצאה
תוספת בנייה בלתי חוקית חדשה משמאל למבנה המתואר בתמונה מס'  4לעיל ,ושטחה  83.6מ"ר.
כל56י כניסה לאול אירועי קט שנמצא במקו  .מ
ִ
התוספת )ראו להל תמונה מס'  (5משמשת
הראוי לציי כי דבר עבירת הבנייה היה ידוע לוועדה המקומית עוד בשלביה הראשוני באפריל
 ,2005א ,היא נמנעה מלנקוט בכל אמצעי אכיפה ,ולא הוציאה צו הפסקת עבודה מינהלי או צו
הריסה מינהלי ,ונמנעה א $מלבקש מבית המשפט צווי שיפוטיי להפסקת העבודות ולהריסת
התוספת ,או צו האוסר את השימוש במבנה .ב  18.5.05העביר המדור לפיקוח על הבנייה ליוע%
המשפטי של העירייה מסמכי ע המלצה להגיש כתב אישו נגד היזמי  ,אול עד  1.9.05טר
הוגש כתב אישו לבית המשפט בגי תוספת בנייה בלתי חוקית זו

המבנה
בתמונה
מס' 4

תוספת הבנייה
הבלתי חוקית
החדשה

˙4 'ÒÓ ÏÈÚÏ ‰ ÂÓ˙· ÚÈÙÂÓ‰ ‰ ·ÓÏ ‰„ÂÓˆ ‰˘„Á ˙È˜ÂÁ È˙Ï· ‰ÈÈ · ˙ÙÒÂ˙ - 5 ‰ ÂÓ
)ˆ.(1.9.05-· ÌÏÂ
בתשובת ראש העירייה למשרד מבקר המדינה מספטמבר  2005נאמר כי "הוחלט להגיש כתבי
אישו ולא להוציא צו הריסה מנהלי" ,א ,בד בבד נאמר שבהיעדר כוח אד מספק אצל היוע%
המשפטי של העירייה טר הוגש כתב אישו .
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ËÂ˜ Ï ‡Ï˘ ‰ËÏÁ‰Ï Ú Î˘Ó ˜ÂÓÈ ‚Èˆ‰ ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ï·˜Ï ‰˘˜·· ËÙ˘Ó‰ ˙È·Ï ˙Â ÙÏ ¯ÚˆÓÏÂ ,‰ÈÈ ·‰ È ÈÈ¯·Ú „‚ ÌÈÈÏ‰ Ó ÌÈÚˆÓ‡ „ÈÓ
ˆ‰ÈÏ„ÁÓ .ÌÈÈ˙¯„Ò ‰ÈÈ · È ÈÈ¯·Ú· ¯·Â„Ó˘ ¯Á‡Ó „ÁÂÈÓ· ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î ÌÈÈËÂÙÈ˘ ÌÈÂÂ
˘ÌÏÂ‡ ˙‡ ÏÈÚÙ‰ÏÂ È¯Â·Èˆ ÁË˘ ÏÚ ËÏ˙˘‰ÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï ÌÊÈÏ ÌÈ¯˘Ù‡Ó ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï
ÏÚ ÔÎÏÂ ,ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯ ˜ÂÁÂ ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ Ï˘ ˙Î˘Ó˙Ó ‰¯Ù‰ ·‚‡ ÌÈÚÂ¯È‡‰
.˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡Ï „ÈÓ ÏÂÚÙÏ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
עוד עולה כי באול האירועי התקיימה לאחרונה חתונת בתו של ראש העירייה.

.8

בעניי זה כתב ראש העירייה ,מר דניאל וקני  ,למשרד מבקר המדינה ביוני " :2005תמהני הכיצד
מתבקש הח"מ להגיב לאירוע ש'ער ',ו'קיי ' גופא באול כאשר למעשה מדובר בחתונת בתו...
וב זוגה ...אשר בחרו מתי היכ וכיצד תער ,חתונת כשני אינדיבידואלי בגירי  .לח"מ לא היו
יד ורגל בבחירת פרטי האירוע ...הפרטי הובאו לידיעת הח"מ דה פקטו".
Â„‚ Î ÌÈ„ÓÂÚÂ ÌÈÈÂÏ˙˘ ÌÏÂ‡· ÌÈÙ˙˙˘Ó ·¯ ÚÂ¯È‡ ÌÂÈ˜ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ˆÌÂÈ˜-È‡Â ˜ÂÁ‰ Ï˘ ˙Â ˘ Â ˙Â¯ÊÂÁ ˙Â¯Ù‰ Â· ÂÚˆÂ·˘Â ,‰ÒÈ¯‰ ÈÂÂˆÂ ˘ÂÓÈ˘ ¯ÂÒÈ‡ ÈÂÂ
Â· ‰ ·Ó‰ ˙‡ Ô Î˙˘ Ò„ ‰Ó‰˘Â ,˜ÒÚ‰ ÔÂÈ˘È¯ Â ÓÓ ÏÏ˘ ˘ ,ËÙ˘Ó‰ ˙È· ˙ÂËÏÁ‰
˘‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ ÍÈ¯ˆ Â˙Â‡ ˜ÂÁ· ‰ËÂ· ÏÂÊÏÊ ‡Â‰ ,˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡ Â ÓÓ ¯ÈÒ‰ ÌÏÂ‡‰ ÔÎÂ
.ÔÈÚ„ÂÈ· Ì„‡ ÈÈÁ ÔÂÎÈÒÂ ,ÛÂÎ‡ÏÂ ÌÈÈ˜Ï
„È˜Ù˙ ÏÚ·˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ,ÔÈ ˜Â Ï‡È „ ¯Ó ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘È ·Ó Ì‚ Ú ÓÈÂ ‰Ó‚Â„ ˘Ó˘È ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯Î ¯Á· Â ¯Â·Èˆ‰ ˙¯ÈÁ·Ï ÂÓˆÚ „ÈÓÚ‰
˙‡ ‰Ò‚ Ï‚¯· ÌÈ¯ÙÓ‰ ˙ÂÓÂ˜Ó ÌÚ ˙Â‡˜ÒÚ ¯Â˘˜ÏÂ ÌÈÚÂ¯È‡ ÍÂ¯ÚÏ ÌÈ·Â¯˜‰ Â˙ÁÙ˘Ó
.‰ ÂÓÓ ‡Â‰ Ì˙ÙÈÎ‡ ÏÚ˘ ÌÈ˜ÂÁ‰

ומ ְס ָ ָרה
חנות ירקות ִ
במרכז המסחרי השוכ במבנה הסמו ,לבניי העירייה )ראו להל תמונה מס'  (6נמצאות חנות
ומ ְס ָ8רָה .בעליה )להל היז ( הגישו לוועדה המקומית בקשה לש קבלת היתר בנייה.
ירקות ִ
באוגוסט  2003החליטה הוועדה המקומית כי בקשת לתוספת בנייה של כ  72מ"ר במבנה
תאושר ,א ,התנתה וקבעה כי "לא יוצא היתר בנייה עד למת תוק $לשינוי ת.ב.ע .".עלה כי היז
לא פעל לשינוי התב"ע לצור ,קבלת ההיתר ,והחל לבצע את עבודות הבנייה ללא היתר ,וג זאת
תו ,סטייה מהותית מהתכנית שהגיש ומהחלטת הוועדה המקומית .עוד נמצא כי החריגות התמקדו
בהגדלת חנות קיימת ובניית קומה נוספת עבור ִמ ְס ָ8רָה ,ולכ ,נוספו גגוני  ,קונסטרוקציות,
מדרגות ספירליות חיצוניות ועוד ,בשטח של  99.3מ"ר ,חלק תו ,פלישה לשטח ציבורי .עוד
עלה כי לחנות הירקות נית רישיו עסק בשנת  1973ונשלל באוקטובר " 2004עקב שינויי שנעשו
במבנה" ,ומאז היא פועלת ללא רישיו עסק .באוגוסט  2004הגיש היז למחלקת רישוי עסקי של
המ ְס ָ8רָה ,אול עד מועד סיו הביקורת טר נית לה
העירייה בקשה לקבלת רישיו עסק עבור ִ
רישיו "עקב מס' חסרי בתיק רישוי ,וביניה חריגות בנייה" .רק משהחלו להגיע לוועדה
המקומית תלונות תושבי )באפריל  ,(2004החל הפיקוח על הבנייה לפעול נגד עבירות הבנייה.
במאי  2004שלחה העירייה לבעלי הנכס מכתב התראה על חריגות הבנייה; היז התעל ממכתב
ההתראה ולא פעל על פיו .באותו חודש נמסר ליז צו הפסקת עבודה מינהלי שג אליו לא שעה,
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ולכ בספטמבר  2004הוגש נגדו כתב אישו  23בגי עבירה על החוק ,בי השאר על כי בביצוע
עבודות הבנייה השתלט על שטח ציבורי ולא שעה לצו הפסקת העבודה המינהלי .כתב האישו
נדו בבית המשפט בדצמבר  2004והנאש הורשע .בית המשפט קבע בגזר הדי כי על הנאש
לשל  6,000ש"ח קנס ,וכי עליו להרוס את תוספות הבנייה .עד מועד סיו הביקורת טר בוצע
פסק הדי  ,ותוספות הבנייה עדיי לא נהרסו.

חריגות מהתכנית שהוגשה
)גג ,מרפסת ומדרגות לולייניות(.

˙.‰ÈÈ¯ÈÚÏ ÍÂÓÒ‰ ‰ ·Ó· ˙Â˜¯È ˙Â Á ÏÚÓ ‰»¯»t¿ÒÓƒÏ ‰ÓÂ˜ ˙ÙÒÂ˙ ,‰ÈÈ · ˙Â‚È¯Á - 6 ‰ ÂÓ
בתשובתו מיוני  2005של ראש העירייה למשרד מבקר המדינה הוא כתב..." :לאור הבניה הנוספת
נתבקש היוע %המשפטי לפעול במישור המשפטי כמתחייב בחוק .היוע %המשפטי ידאג לאכיפת
גזר הדי ".
˙˘‡È‰ Â·˘ ÔÙÂ‡‰ ˙‡ È„ ‰¯È‰·Ó ‰ È‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ ˙·Â
‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ .ÍÎÏ ÌÈ ÓÊ ÁÂÏ ˙˜ÙÒÓ ‰ È‡Â ËÙ˘Ó‰ ˙È· ˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï ˙ ÂÂÎ˙Ó
ÏÚ ÈÎÂ ,‰˙Â˘¯Ï ˙Â„ÓÂÚ‰ ÌÈÎ¯„‰ ÏÎ· ÔÈ„‰ È˜ÒÙ Ï˘ ‰ÙÈÎ‡Ï ¯˙Ï‡Ï ‚Â‡„Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰
‡Ï· ÌÈÏÚÂÙ‰ ¯ÂÓ‡‰ ‰ ·Ó· ˜ÒÚ‰ È˙· „‚ ˙Â˘ÈÁ · ÏÂÚÙÏÂ ‰˙·ÂÁ ˙‡ ˘ÓÓÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
¯.˜ÒÚ ÔÂÈ˘È

__________________

23

ת"פ )בי"ש( )'˘ ' È"Ó 20340/04טר פורס (.

349

דוח על הביקורת ברשויות מקומיות

התוספת השלישית לחוק עוסקת בי השאר בחישוב ובקביעת התנאי לתשלו היטל השבחה.24
מסעי)2 $א( של התוספת השלישית עולה כי יוטל היטל השבחה ג בגי תכנית מאושרת .בסעי$
 (1)4לתוספת השלישית נאמר כי "ההשבחה תיקבע בידי שמאי מקרקעי בסמו ,לאחר אישור
התכנית ,התרת השימוש החורג או מת ההקלה".
˙¯‡Â¯·Ù ˘„ÂÁ· ˜¯ Û˜Â˙Ï ‰Ò Î Â ‰¯˘Â‡ ‰ ·Ó‰ ÏÚ ‰ÏÁ‰ ‰˘„Á‰ ¯ÈÚ‰ ÔÈÈ · ˙È Î
,˙È Î˙‰ ˙ÏÈÁ˙ ÌÂÈÏ Í¯ÚÈ‰Ï ‰˙ÈÈ‰ ‰ÎÈ¯ˆ˘ ‰Á·˘‰‰ ÏËÈ‰ ˙ÓÂ˘ ÈÎ ‡ˆÓ .2005
.‰¯˘Â‡ ˙È Î˙‰˘ È ÙÏ ‰ ˘Ó ‰ÏÚÓÏ ¯ÓÂÏÎ ,2004 ¯‡Â È· „ÂÚ ‰ÓÏÂ˘Â ‰·˘ÂÁ
בתקנות התכנו והבניה )בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות( ,התש"ל  ,1970נקבע ש"החלטת מוסד
תכנו לתת היתר או לחדשו ,תיחשב כבטלה בתו שנה מהיו שבו הודיע מוסד התכנו למבקש
על אישור בקשתו ,א במש ,התקופה האמורה לא הוצא ההיתר ." ...באוגוסט  2003אישרה
כאמור הוועדה המקומית את הבקשה להיתר הבנייה ,א כי בהתניה .מכיוו שחלפו כשנתיי מאז
ניתנה ההחלטה הרי היא בטלה.
‰˜ÈÒÙ‰ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ,‰Á·˘‰‰ ÏËÈ‰ ˙‡ ÌÏÈ˘ ÌÊÈ‰˘ ÔÂÂÈÎÓ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰Ó
.ÌÊÈ‰ Ï˘ ‰ÈÈ ·‰ ˙Â¯È·Ú· ÏÙËÏ

האכיפה
בפרק י' לחוק נמנו עבירות הבנייה ,העונשי והאמצעי למניעת ולהפסקת  .ע אמצעי אלה
נמני אמצעי מינהליי ושיפוטיי  ,בה צווי הפסקת עבודה מינהליי  ,צווי הפסקת עבודה
שיפוטיי  ,צווי הריסה מינהליי  ,צווי הריסה על פי פסקי די של בית משפט וכ קנסות וחיוב
בתשלו כפל שווי .הסמכות לית צו הפסקת עבודה מינהלי נתונה בי השאר בידי יו"ר הוועדה
המקומית ויו"ר ועדת המשנה לתכנו ולבנייה .הסמכות לית צו הריסה מינהלי מסורה ליו"ר
הוועדה המקומית בלבד .הסמכויות השיפוטיות מסורות בידי בית המשפט המוסמ.,
צווי הפסקת עבודה מינהליי ושיפוטיי
בחוק נקבע
"היה ליושב ראש הוועדה המקומית ,ובעירייה ג ליושב ראש ועדת המשנה לתכנו
ולבנייה ,או ליושב ראש הוועדה המחוזית ,או למתכנ המחוז או למהנדס העיר ...יסוד
סביר להניח כי מבצעי עבודת בנייה בלי היתר לפי חוק זה או בסטייה מהיתר או מתכנית,
הרי כל עוד לא הוגש לבית המשפט כתב אישו בדבר העבירה שבבנייה זאת או בקשה
להפסיקה לפי סעי ,239 $רשאי הוא לצוות בכתב לכל אד הנראה לו אחראי לפי סעי$
 208לביצוע העבירה ולכל עובד בשירותו של אותו אד  ,להפסיק מיד את הבנייה
__________________
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"השבחה" עליית שוויי של מקרקעי עקב אישור תכנית ,מת הקלה או התרת שימוש חורג.

עיריית בית שמש

שנעשתה ללא היתר) ...להל צו הפסקה מינהלי( ...צו הפסקה מינהלי בטל בתו
שלושי יו מיו נתינתו זולת א לפני תו אותו מועד הוגשה לבית המשפט המוסמ,
לדו בעבירה שבגללה נית הצו ,בקשה לאישורו  ...אישר בית המשפט את צו ההפסקה
המינהלי ...רואי אותו מאותו יו ואיל ,כצו הפסקה שיפוטי ...סירב בית המשפט לאשר
צו הפסקה מינהלי ,בטל הצו מיו החלטת בית המשפט".
עוד נקבע בחוק
"נעשתה עבירה או השתמשו במקרקעי  ,בדר ,ובנסיבות שיש בה משו עבירה לפי
סעי ,204 $בי שהוגש על העבירה כתב אישו לבית המשפט ובי שטר הוגש ,רשאי
בית המשפט לצוות על הנאש או על מי שנראה לבית המשפט אחראי לביצוע העבירה,
ועל כל מי שעובד בשירות להפסיק את העבודה או את השימוש )להל צו הפסקה
שיפוטי( ,ותקפו של הצו יהיה עד לביטולו או שינויו על ידי בית המשפט".
בתקופה הנסקרת ) (2004 2002העבירה הוועדה המקומית ליוע %המשפטי של העירייה ,לש
הגשת כתבי אישו  273 ,תיקי פיקוח שנפתחו בגי בנייה לא חוקית ,וב  157מה נפסקה הרשעה.
נמצא כי בתקופה זו הוצאו  19צווי הפסקת עבודה מינהליי בלבד .עלה כי אי בידי הוועדה
המקומית נתוני על מספר עבירות הבנייה שאכ הופסקו על פי צווי הפסקת העבודה המינהליי ,
א ,היוע %המשפטי של העירייה מסר למשרד מבקר המדינה כי בתקופה הנסקרת הוגשו לבית
המשפט רק ארבעה כתבי אישו בגי הפרת צווי הפסקת עבודה מינהליי  .עוד מסר היוע%
המשפטי לנציג משרד מבקר המדינה כי "זעו " מספר של צווי הפסקת עבודה מינהליי
שהוועדה ביקשה מבית המשפט להמיר לצווי הפסקת עבודה שיפוטיי .
מממצאי הביקורת עולה כי הוועדה המקומית מיעטה מאוד להשתמש בצווי הפסקת עבודה
מינהליי  .מועטות היו ג הבקשות לאישור צווי ההפסקה המינהליי בבית המשפט ,ולהפיכת
לצווי הפסקת עבודה שיפוטיי  .עוד נמצא כי הוועדה המקומית לא נהגה להגיש כתבי אישו על
הפרת צווי הפסקה מינהליי  ,וכי בתקופה הנסקרת הוגשו לבית המשפט אישומי ספורי בלבד
בגי מקרי כאלה .לדברי מנהל מדור הפיקוח על הבנייה ,היעדר אכיפה של צווי הפסקת העבודה
המינהליי הביאה את הוועדה המקומית עצמה לכלל הסקה שגויה שאינ אפקטיביי  ,ולכ היא
הפסיקה לנקוט באמצעי זה.
‰ÙÈÎ‡-È‡ .˙ÂÏÈÚÈ ‡ÏÎ Â‡ˆÓ ‰„Â·Ú ˙˜ÒÙ‰ ÈÂÂˆ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÏÂÚÙ
˘Ì¯ÈÓ‰Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ „ˆÓ ‰ÓÊÂÈ ¯„ÚÈ‰Â ,ÌÈÈÏ‰ ÈÓ‰ ‰„Â·Ú‰ ˙˜ÒÙ‰ ÈÂÂˆ Ï
‰„ÚÂÂ‰ ‰˙ÈÈ‰ ÂÏ .˙ÏÚÂ˙ ¯ÒÁ ÈÏÎÏ Ì˙Â‡ ‰ÎÙ‰ ,ÌÈÈËÂÙÈ˘ ‰„Â·Ú ˙˜ÒÙ‰ ÈÂÂˆÏ
‰˜ÒÙ‰ ÈÂÂˆ ˙‡ˆÂ‰Ï ˙ÏÚÂÙ Â‡ ,ÌÈÈÏ‰ ÈÓ‰ ‰„Â·Ú‰ ˙˜ÒÙ‰ ÈÂÂˆ ˙‡ ˙ÙÎÂ‡ ˙ÈÓÂ˜Ó‰
˘‰ÈÈ ·‰ È ÈÈ¯·Ú „‚ ÌÂ˘È‡ È·˙Î ‰˘È‚ÓÂ ,‰ÈÈ ·‰ Ï˘ ÌÈ Â˘‡¯‰ ‰È·Ï˘· ÌÈÈËÂÙÈ
ÍÎ· ‰È‰Â ,ÌÂÈ‰ ‰¯ÒÁ˘ ‰Ú˙¯‰ ˙¯ÈÂÂ‡ ˘Ó˘ ˙È·· ˙¯ˆÂ ‰˙ÈÈ‰˘ ¯˘Ù‡ ,ÌÈÂÂˆ‰ È¯ÙÓÂ
.˙È˜ÂÁ ‡Ï‰ ‰ÈÈ ·‰ ˙‡ „Â‡Ó ÌˆÓˆÏ È„Î
ÌÈÂÂˆ· ˘ÂÓÈ˘ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ‰˘Ú˙ Í¯Âˆ‰ ˙Ú·˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.˜ÂÁÏ ÚÓ˘È‰Ï ˘Ó˘ ˙È·· ÌÈÓÊÈ‰ ˙‡ ÚÈ ˙˘ ÍÎ ,Ì˙ÙÈÎ‡Ï ‚‡„˙Â ÌÈÈÏ‰ ÈÓ‰
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צווי הריסה מינהליי
בחוק נקבע כי "הוק בניי חורג ,לרבות ללא היתר או בסטייה מהיתר או מתכנית ,או הוחל
בהקמתו של בניי כאמור ,רשאי יושב ראש הוועדה המקומית לצוות בכתב שהבניי  ,או אותו חלק
ממנו שהוק או הוחל בהקמתו ללא היתר או בסטייה מהיתר או מתכנית ,ייהרס ,יפורק או יסולק
ובלבד שהוגש לו תצהיר חתו בידי מהנדס הוועדה המקומית או מהנדס הרשות המקומית".
הועלה כי בתקופה הנסקרת הוציא יו"ר הוועדה המקומית שישה צווי הריסה מינהליי  ,מה אחד
שנית באפריל  2002ועד מועד סיו הביקורת טר בוצע; ארבעה מחמשת צווי ההריסה
המינהליי האחרי שבוצעו היו פינוי קרוואני .
השימוש בצווי הריסה מינהליי אמנ צרי ,שיהיה מדוד ושייעשה בזהירות רבה ,א ,יחד ע זאת,
במצב ענייני שבו עבירות על חוק התכנו והבנייה הפכו לנוהג רווח בעיר ,על הוועדה המקומית
להפעיל במקרי המתאימי את הסמכות שניתנה בידה ,לאחר שבחנה לעומק את הצור ,בצווי
ההריסה המינהליי .
המחוקק מסר בידי הוועדות המקומיות אמצעי אכיפה ,בה הסמכות להוציא צווי הפסקת עבודה
וצווי הריסה מינהליי  ,ולבצע בעצמה את ההריסה לפי צו ההריסה .כשמדובר בבתי עסק
שנדרשי ג לרישיו עסק ,סל האפשרויות המסורות בידי הרשות המקומית מתרחב ,שכ אפשר
להכניס למערכת השיקולי למת הרישיו את העובדה שנעברו בו עבירות בנייה .25חוק רישוי
עסקי והתקנות שהותקנו לפיו מאפשרי הוצאת צו להפסקה ארעית של העיסוק בנכס ,צו מניעת
פעילות ועוד ,והוא פותח בפני הרשות המקומית אפשרויות פעולה ואכיפה נוספות על אלה
שמקנה חוק התכנו והבנייה.
˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ Ô‰Ï ˙Â¯ÂÒÓ‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙‡ ·Ï˘Ï ÂËÚÈÓ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÎ ‰ÏÚ
È·˙ÎÓ"· ‰·Â‚˙‰ ‰˙ˆÓ˙‰ ÏÏÎ Í¯„· .ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚÂ ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰
ÈÚˆÓ‡Î ÌÈÏÈÚÈ ÂÈ‰ ‡Ï ¯ÂÓ‡Î ‰Ï‡Â ,‰ÈÈ ·‰ È ÈÈ¯·ÚÏ ÁÏ˘ ‰Ò„ ‰‰ Û‚‡˘ "‰‡¯˙‰‰
‡˙È·Ï Â˘‚Â‰˘ ÌÂ˘È‡‰ È·˙Î ¯ÙÒÓ ¯Â‡Ï ,ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ .˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰ÙÈÎ
Ì¯ÙÒÓ ÔÈÚÏ ËÏÂ· ,‰ÈÈ ·‰ ˙Â¯È·Ú ÌÂÁ˙· ¯ÈÚ· ˙¯¯Â˘‰ ˙Â¯˜Ù‰‰ ÁÎÂ ÏÂ ËÙ˘Ó‰
Ï˘ ‰ ÂÏ„Á ˙‡ Û˘ÂÁ‰ ,ÌÈÈÏ‰ ÈÓ‰ ‰ÒÈ¯‰‰ ÈÂÂˆ Ï˘Â ‰„Â·Ú‰ ˙˜ÒÙ‰ ÈÂÂˆ Ï˘ ÍÂÓ ‰
.ÌÈÈÏ‰ ÈÓ ‰ÙÈÎ‡ ÈÏÎ· ˘ÂÓÈ˘Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰
ÚÂˆÈ· ¯Á‡ ·˜ÚÓÏ ÌÈÏ‰ ‰„È· ÂÈ‰ ‡Ï ÈÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ˆ˙·ÂÁ ‰ÏÁ ÈÓ ÏÚ ÌÈ Â˙ ‰È„È· ÂÈ‰ ‡Ï ,ËÙ˘Ó‰ ˙È· È„È ÏÚ Â ˙È ˘ ‰ÒÈ¯‰‰ ÈÂÂ
‰ÓÎÂ ,ÌÈÓ˘‡ ‰ ÏÚ ‰ÒÈ¯‰‰ ‰˘ÚÓ ˙‡ ÂÏÈË‰ ÌÈÂÂˆ‰Ó ‰ÓÎ ‰Ï ÚÂ„È ‡Ï ÔÎÏÂ ,ÚÂˆÈ·‰
 .˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚÏ˘ ÌÈ¯˜Ó· Ë¯Ù· ,‰ÙÈÎ‡ ¯„ÚÈ‰ ÈÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ
ÔÂËÏ˘· Ú‚ÂÙ ,‰ÒÈ¯‰ ÈÂÂˆ ÂÓÎ ,ÌÈ Â˘‰ ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÏÎ· ˘ÂÓÈ˘-È‡Â ,·Á¯‰ ¯Â·Èˆ· ‰ÚÈ‚Ù
.˙Â¯È·Ú ÚÂˆÈ· È ÙÓ ‰Ú˙¯‰‰ ÁÂÎ·Â ˜ÂÁ‰

__________________
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ראו הנחיות היוע המשפטי לממשלה מס'  8.1151מ  9.11.03בדבר "מת רשיו עסק לעסק שאינו
עומד בדיני התכנו והבניה".

עיריית בית שמש

הגשת כתבי אישו
במחלקה המשפטית של העירייה ,היוע %המשפטי הוא עובד העירייה היחיד המוסמ ,לשמש עור,
די  ,ולדבריו ,העומס המוטל עליו בענייני העירייה בכלל ובענייני האכיפה הנוגעי לוועדה
המקומית בפרט ,גור לעיכוב בלתי סביר בהגשת כתבי האישו לבית המשפט .ממסמכי שהוצגו
בפני נציג משרד מבקר המדינה עולה כאמור כי בתקופה הנסקרת ניתנו  157גזרי די מרשיעי על
ידי בית המשפט .ס ,שטח חריגות הבנייה בתיקי אלה הגיע לכ  7,900מ"ר.
מדוחות שהועברו למשרד מבקר המדינה על ידי הוועדה המקומית ועל ידי היוע %המשפטי של
העירייה עולי הממצאי הבאי  (1) :קיי פער גדול בי מספר התיקי שהוועדה המקומית
מסרה ליוע %המשפטי של העירייה לש הגשת כתב אישו ובי מספר כתבי האישו שהוגשו
בפועל לבית המשפט ,הפער נובע כאמור מפיגור בטיפול בהגשת כתבי אישו לבית המשפט.
) (2חל $זמ רב ,לעיתי שנה או יותר ,בי מועד העברת תיקי הפיקוח ליוע %המשפטי של
העירייה לש הגשת כתב אישו  ,ובי מועד הגשת כתב האישו לבית המשפט .כ ,לדוגמה :תיק
פיקוח לש הגשת כתב אישו  ,שהועבר לתובע העירוני באפריל  ,2002הוגש לבית המשפט במרס
 ;2004תיק פיקוח אחר הועבר לתובע העירוני בפברואר  ,2003וכתב אישו הוגש במרס ;2004
עוד תיק פיקוח הועבר לתובע העירוני בנובמבר  ,2002וכתב אישו בעניינו הוגש בפברואר .2004
) (3בי הדוחות שנמסרו למשרד מבקר המדינה על ידי היוע %המשפטי של העירייה לאלה
שנמסרו על ידי הוועדה המקומית נמצא פער גדול במספר גזרי הדי שניתנו בתקופה הנסקרת .לפי
נתוני היוע %המשפטי של העירייה ניתנו בתקופה זו  157גזרי די  ,ולפי נתוני הוועדה המקומית
הועברו אליה תוצאותיה של ) 90כ  (57%גזרי די בלבד .ראוי לציי כי על הוועדה המקומית
מוטלת החובה לוודא את ביצוע גזרי הדי  ,ולדווח על אי ביצוע ליוע %המשפטי של העירייה
לש המש ,טיפול.
ÔÈ·Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ÌÈ˜È˙ ˙¯·Ú‰ „ÚÂÓ ÔÈ·˘ ÍÂ¯‡‰ ÔÓÊ‰ Í˘ÓÏ ÛÒÂ
ıÚÂÈÏ Â¯·ÚÂ‰˘ ÌÈ·¯ ÌÈ˜È˙ Ì‚ Â‡ˆÓ ,ËÙ˘Ó‰ ˙È·Ï Ì ÈÈ Ú· ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˙˘‚‰ „ÚÂÓ
.ËÙ˘Ó‰ ˙È·Ï ÌÂ˘È‡ ·˙Î Ì ÈÈ Ú· ˘‚Â‰ Ì¯ËÂ 2004-2002 ÌÈ ˘· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰
ÌÂ˘È‡‰ È·˙Î Ï˘ ÌÂ˘È¯ ˙Ï‰ Ó ‰ È‡ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ
˘È¯Ê‚ ˙ÂÚˆÓ‡· ˜¯ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ˙ÂËÏÁ‰ ÚÂˆÈ· ¯Á‡ ˙·˜ÂÚ ‡È‰Â ,ËÙ˘Ó‰ ˙È·Ï Â˘‚Â‰
‡Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ È„È· ÈÎ ‡ˆÓ .‰ÈÏ‡ ¯È·ÚÓ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰˘ ÔÈ„‰
.Â ˙È ˘ ÔÈ„‰ È˜ÒÙ ÏÎ ÌÈÈÂˆÓ
בתשובתו מיוני  2005של ראש העירייה למשרד מבקר המדינה הוא כתב" :יתכ שקיי פער בי
אג $ההנדסה לבי לשכת היוע %המשפטי שכ בעת ביצוע הביקורת היו בלשכה המשפטית תיקי
רבי אשר בה ניתנו גזרי די א ,טר הספיקו לדווח עליה לאג $ההנדסה .בתשובה נוספת
מיולי  2005של ראש העירייה למשרד מבקר המדינה בעניי זה ,הוא כתב שהנחה את היוע%
המשפטי "להוציא הנחיות ברורות במסגרת תכנית העבודה לשנת  2006ובמסגרת זו יכתבו על ידי
היוע %המשפטי הנחיות ביחס לחלוקת אחריות בי לשכת היוע %המשפטי לבי לשכת מהנדס
העיר ,ולא יאוחר מ ."31.12.05
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דוח על הביקורת ברשויות מקומיות

‰Î˘Ï‰ È Â˙ ÔÈ·Â ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ È Â˙ ÔÈ· ÌÈÈ˜‰ ¯ÚÙ‰ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÙÂ‚‰ È ˘ ÏÚ .‰Ï‡ ÌÈÓ¯Â‚ È ˘ ÔÈ· ˙ÚËÂ˜ÓÂ ˙È˜ÏÁ ÌÈ Â˙ ˙ÓÈ¯Ê ÏÚ „ÈÚÓ ˙ÈËÙ˘Ó‰
‡ÂÏÓ Ï˘ Ì‡ˆÓÈ‰ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ,Ì˙Â˘¯· ÌÈ‡ˆÓ ‰ ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ ·ÈÈËÏÂ ÌÈÏ˘‰Ï
.ÌÂ˘È‡ ·˙Î Ì È‚· ˘‚Â‰ ‡Ï ÔÈÈ„ÚÂ ‰ÚÈ·˙Ï ¯·ÎÓ ‰Ê Â¯·ÚÂ‰˘ ÌÈ˜È˙Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ Â˙ ‰
¯Ê‚ ÚÂˆÈ· ˙‡ ˙‡„ÂÂÓ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Â· ,ÌÂÈÎ ‚‰Â ‰ ÌÈ¯·„‰ ·ˆÓ· ,ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ
ËÙ˘Ó‰ ˙È· ˙ÂËÏÁ‰˘ ‡„ÂÂÏ ‰˙ÏÂÎÈ ˙‡ ¯˜ÚÓ ‰ÈÏ‡ ÔÈ„‰ È¯Ê‚ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙¯·Ú‰-È‡ ÔÈ„‰
˜.ÔÚÂˆÈ· ˙ÁË·‰Ï ‰„È· Â ˙È ˘ ÌÈÚˆÓ‡· ËÂ˜ Ï Í¯Âˆ‰ ˙Ú·Â ,ÂÓÈÂ

צווי הריסה שיפוטיי
סעי 243 $לחוק קובע כי "צו הריסה שיפוטי יכול להינת בי שהוגש כתב אישו בשל עבירה לפי
סעי 26240 $ובי שלא הוגש" .סעי 241 $לחוק קובע" :נמשכו פעולות הבניה בניגוד לצו הפסקה
מינהלי או בניגוד לצו הפסקה שיפוטי ,בלי היתר לפי חוק זה ...רשאי בית המשפט ...לצוות שכל
מבנה או חלק ממנו שהוקמו בניגוד להוראות צו ההפסקה המינהלי או השיפוטי ייהרסו מיד".
בתקופה הנסקרת 27הוטלו בסה"כ  122צווי הריסה שיפוטיי .28
סעי 242 $לחוק מגדיר מי יבצע את צו ההריסה השיפוטי .על פי סעי $זה ,יטיל בית המשפט את
הביצוע "על האד הנראה לו אחראי ...לביצוע העבירה שבבניה ,א אותו אד והמבקש הסכימו
לכ ;,באי הסכמה ,וכ במקרה שאותו אד לא ביצע את צו ההריסה ,יחולו הוראות אלה:
) (1הוגשה הבקשה לצו ההריסה על ידי הועדה המקומית ,יטיל בית המשפט את ביצוע הצו
עליה." ...
˙È· È„È ÏÚ Â ˙È ˘ ‰ÒÈ¯‰ ÈÂÂˆ ÚÂˆÈ· ¯Á‡ ·˜ÚÓ ‰Ï‰È ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ‰ÏÚ
ıÚÂÈ‰ È„È ÏÚ ‰˙ÚÈ„ÈÏ Â‡·Â‰ ÔÈ„‰ È¯Ê‚ ˙Â‡ˆÂ˙˘ ÌÈ¯˜Ó Ì˙Â‡· ˜¯ ÌÏÂ‡ ,ËÙ˘Ó‰
È¯Ê‚ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ‰ÁÂÂÈ„ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ .‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰
„ÏÎ· ¯·„ ‰˘Ú ‡ÏÂ ÏÙÈË ‡Ï ‡Â‰ Í‡ ,ÂÚˆÂ· ‡Ï˘ ‰ÒÈ¯‰ ÈÂÂˆ Ì‰· ,ÂÓÈÂ˜ ‡Ï˘ ÔÈ
Â˘‚Â‰ ¯˘‡Î ÈÎ ‡ˆÓ ÔÎ ÂÓÎ .ËÙ˘Ó‰ ˙È· ˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ ÂÓÈÈ˜ ‡Ï˘ ÌÈ ÈÈ¯·ÚÏ Ú‚Â ‰
·˜˘˙Â˘˜· Ì‚ ¯˘‡Î ÌÏÂ‡ ,‰ÒÈ¯‰‰ ÈÂÂˆ Ï˘ ÌÚÂˆÈ· ‰Á„ ,„·ÚÈ„· ‰ÈÈ · ¯˙È‰Ï ˙Â
‡.‰ÒÈ¯‰‰ ÈÂÂˆ ÚÂˆÈ·Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ‰ÏÚÙ ‡Ï ,ÂÁ„ ‰Ï

✯
·„˘Ó˘ ˙È· ‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ˙¯Â˜È· È‡ˆÓÓ Â‡·Â‰ ‰Ê ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ
.‰ÈÈ ·‰ ÌÂÁ˙· ‰ÙÈÎ‡‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ È‡˘Â · ˘Ó˘ ˙È· ˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÚÂ
__________________

26
27
28
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סעי 240 $לחוק ד ב"אי קיו צו הפסקה שיפוטי".
לפי דוח "ריכוז תיקי חריגות בנייה" שנמסר לביקורת ב .7.2.05
בשנת  2002הוטלו  69צווי הריסה שיפוטיי  ,ב  22 2003צווי וב  31 2004צווי .

עיריית בית שמש

ÌÈ·Â˘Á‰ ‰È„È˜Ù˙Ó Ì‰ ‰ÈÈ ·‰ È˜ÂÁ ˙ÙÈÎ‡Â ˘Ó˘ ˙È· ÔÂ Î˙ ·Á¯Ó· ‰ÈÈ ·‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ
Û˜È‰· ı‡ÂÓ ÏÂ„È‚ ÏÁÂ ÌÈ·˘Â˙‰ ¯ÙÒÓ Ï„‚ ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· .˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘
‡ÏÂ ¯ÈÚ· ‰ÈÈ ·‰ ˙ÙÂ ˙ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ‰ÏÈÎ˘‰ ‡Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÌÏÂ‡ ,¯ÈÚ· ‰ÈÈ ·‰
.1965-Á"Î˘˙‰ ,‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ ˙ÙÈÎ‡ ÏÚ ˙È‡¯Á‡Î ‰„È˜Ù˙ ˙‡ ‰ÎÏ‰Î ‰ÚˆÈ·
˙ÙÈÎ‡· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÂÙÈË· „È ˙ÏÊÂ‡ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ‰Ê ˜¯Ù· Â‡·Â‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰
.‰ÈÈ ·‰ È˜ÂÁ
ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ÌÂÈ˜ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ,˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÁÎÂ
ÌÈÏÈÚÈ ‰ÙÈÎ‡ È„Úˆ ËÂ˜ ÏÂ ,‰ÈÈ · ˙Â¯È·Ú Ï˘ ÔÚÂˆÈ· ÚÂ ÓÏ ,‰˙ÂÈ¯Á‡ ÌÂÁ˙· ‰ÈÈ ·‰Â
ÂÏˆ È ‰ÈÈ · È¯˙È‰ ÈÏ·˜Ó ÂÈÙÏ ·ˆÓ ÚÂ ÓÏ Ì‚ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ .˙È˜ÂÁ ‡Ï ‰ÈÈ · ÌÈ Â·‰ „‚
‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ .Ì„È·˘ ‰ÈÈ ·‰ È¯˙È‰Ó Â‚¯ÁÈÂ ,‰ÈÈ ·‰ ˙Â¯È·Ú· ÏÂÙÈË· ‰Ï˘ „È‰ ˙ÏÊÂ‡ ˙‡
‡È‰ Ì‰ÈÏÚ ÌÈÒ¯Ë È‡‰ ˙¯ÈÓ˘ ÍÂ˙ ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯ ˜ÂÁ ˙ÙÈÎ‡Â ÌÂÈ˜ ÏÚ Ì‚ „ÈÙ˜‰Ï
ÈÙ ÏÚ ‰ Â ¯‡ ÈÙÒÎ ˙ÈÈ·‚· ‰È˙ÂÈÂÎÊ ˙‡ ˘ÓÓÏÂ ,ÂÓÂÏ˘ÏÂ ¯Â·Èˆ‰ ˙ÁÂÂ¯Ï ,˙„˜ÙÂÓ
.ÌÈÒÎ ‰ Ï˘ ÌÈÈ˙ÈÓ‡‰ Ì‰È„ÓÓ
È¯·Á Ì‚ Ì‰˘ ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á ÏÚÂ ,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ Ì‚ ‡Â‰˘ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ ÏÚ
˘Ó˘Ï Ì‰ÈÏÚ ;‰ÈÈ · ˙Â¯È·ÚÓ Ú ÓÈ‰Ï ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ È¯ÈÎ· ÏÚÂ ,‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ‰„ÚÂÂ‰
.ÂÈ˙¯˘ÓÂ ¯Â·Èˆ‰ È¯Á· Î ˜ÂÁ‰ ˙¯ÈÓ˘Ï ˙ÙÂÓÂ ‡Ó‚Â„
,Â˙Î˘Ï È„·ÂÚ Ì‰· ,ÌÈ˘¯ÂÓ ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ È„È˜Ù ˙Â·¯Ú˙‰ ÚÂ ÓÏ ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ ÏÚ
.ÌÈÈ˜ÂÁ ‰ÙÈÎ‡Â ÁÂ˜ÈÙ ÈÎÈÏ‰ ˙Â ˘Ï Â‡ ·ÎÚÏ ,˜ÈÒÙ‰Ï ‰¯ËÓ·
˙ÂÈ È„Ó ˘·‚Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ,„·ÚÈ„· ‰ÈÈ · ¯˙È‰Ï ˙Â˘˜·‰ Ï˘ ‰Â·‚‰ Ô¯ÂÚÈ˘ ÁÎÂ
.‡˘Â · ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ ‰Ï Ì‡˙‰· ˙‡ÊÂ ,Ô‰· ÏÂÙÈËÏ
‚˘È‰· ÂÈ‰È ÔÈÈ ·‰ È˜È˙˘ È„Î ‰Ò„ ‰ Û‚‡ ·ÈÎ¯‡ ˙‡ ÈÂ‡¯Î ¯ÂÓ˘ÏÂ Ï‰ Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ
Ì‰ ÈÓÏ ˜ÈÂ„Ó ÌÂ˘È¯ Ï‰ È ,ÌÓÂ˜Ó· ÌÈ˜È˙ ¯˙‡Ï Ú„È ¯·ÈÎ¯‡‰˘ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚÂ ,„È
.„ÚÂÓ· Ì˙¯ÊÁ‰ ÏÚ Á˜ÙÈÂ ,ÌÈ¯ÒÓ
ÌÈ„ÚÈ ˙ÂÙÈÁ„· ÚÂ·˜Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙Â˘¯„ ‰ ˙ÂÓÂ˘˙‰ ˙‡ ÚÈ˜˘‰ÏÂ ,‰ÈÈ ·‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÔÈÈ Ú· ‰‚˘‰ È¯·Â ÌÈ¯Â¯·
.˙È Î˙‰ ÌÂ˘ÈÈ ˙‡ ÔÂÁ·Ï È„Î ·˜ÚÓÂ ‰¯˜· È Â ‚ Ó ˙Â ·Ï ‰ÈÏÚ ,ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ .Ì˙‚˘‰Ï
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