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   עיריית ראשו  לציו 
  ועדה מקומית לתכנו  ולבנייה 

 חריגות בנייה ושימושי  חורגי 
 תקציר
והוא הוכרז , דונ  59,000  השיפוט של עיריית ראשו  לציו  משתרע על כתחו 

 חוק  להל   (1965 ה" התשכ,כמרחב תכנו  מקומי בהתא  לחוק התכנו  והבניה
 הכולל תחו  מקומיכי במרחב תכנו  , יה נקבעבחוק התכנו  והבני). התכנו  והבנייה

 המקומיתתהיה מועצת הרשות המקומית הוועדה , שיפוט של רשות מקומית אחת
 מכה  הוועדה המקומית ר"בתפקיד יו).  הוועדה המקומית להל  (יה ילתכנו  ולבנ

 .ראש העירייה
ומית  הוועדה המקלותופע בדק משרד מבקר המדינה את 2005מרס   ינוארבחודשי 

 . החוקהוראותאכיפת את הפיקוח עליה ו ובתחומי התכנו  והרישוי של הבנייה
 ).י" ממ להל  (בדיקות השלמה נעשו בוועדה המחוזית ובמינהל מקרקעי ישראל 

ז  י תמ ר ג ו ב מ ה  י י ס ו ל כ ו א ל ר  ו י ד קבלת החלטה על מת  ש  בדיו  ל : 
לא ו, טעה וחסרלדיור לאוכלוסייה מבוגרת הוצג מידע מהיתר בנייה להקמת מיז  

לא  הוועדה . השימוש המותר במגרש על פי תכנית המתארבעניי  כל הפרטי  הוצגו
הגבילה את השימוש במבנה למגורי אוכלוסיה של מבוגרי  ושל נכי  כנדרש 

פנו לקבלת מידע י  שדהוועדה המקומית נתנה ליזמי  אח. בהוראות תכנית המתאר
תנאיו , בקשה להיתר(כנו  והבניה  תקנות התהוראותמידע שתא  את , תכנוני
 ליז  שזכה נתנהזמ  ב ווב, הוראות תוכנית המתארואת , 1970 ל"התש, )ואגרות

 בכ) ;התכנית להוראות מנוגדת פרשנותבמכרז להקמת המיז  היתר בנייה על סמ) 
 .הפרה הוועדה את עקרו  השוויו  והתחרות ההוגנת

ל ו פ י בט ח ל  ש ה  י י נ ב ת  ו ג י ר ח ב ת  י מ ו ק מ ה ה  ד ע ו ו ה י   הר צ ע ו מ , ה
ל  וש י   ר י כ ה ב י ב ו ר ק ל  ,  התכנו  והבנייה נקבעו העבירותבחוק :ש

שאחדי   נמצא.  ולהפסקת למניעת העונשי  על ביצוע  ואמצעי  , האחראי  לה 
 בעלי תפקידי  בכירי  וכ  כמה המקומיתחברי מועצת העירייה והוועדה מ

עבירות לכאורה . בנייהיה  עשו פעולות שה  עבירות לכאורה על חוק התכנו  והוקרוב
בנייה ;  ובסטייה מהיתרבנייה ללא היתר: היתרבי  ,  כללוה . אלו לא טופלו כהלכה

 מסמכי  הגשת; של העירייה שימוש בשטחי ; שטח המיועד להפקעהללא היתר ב
 על הוועדה המקומית לא קיימה פיקוח יעיל. מינהל מקרקעי ישראלמטעי  לאישור 

 החל מתחילת נעברוציבור הנבחרי של  לכאורהעבירות ה כי חלק מהתברר. הבנייה



 דוח על הביקורת ברשויות מקומיות

490 

כמה פעמי  . משרד מבקר המדינהשל ביקורת ב נתגלו רק וחלק , שנות השמוני 
אחד מהאמצעי  ב היא לא פעלה א* א),  על בנייה ללא היתרמידעלוועדה היה 

 חשש להעלמת זה מעוררדבר . רתהד להסוהבנייההעומדי  לרשותה בחוק התכנו  
להל  חלק . מספקת מצביע על אכיפת חוק בלתי, או למצער, לכאורהעבירות מהעי  

 :מהדוגמאות
ה נ ב הועלו . רחל טנא' גב,  מתגוררת מנהלת לשכת ראש העירייהבמבנה :'א מ

 שהתיר  הוועדה נתנה היתר בנייה. להקמת מבנההרישויליקויי  חמורי  בהלי) 
, במקרקעי  הזכות שהוא בעל ,י"ממלעמדת בניגוד הקמת מבנה נוס* למבנה הקיי  

שהיא ( ההיתר  במת  היתר הבנייה למבקשת.הקמת מבנה יחיד על החלקהשאישר 
להקי  שני מבני  במקו  ) אמה של מנהלת הלשכה ומתגוררת באחד משני המבני 

תשלו  דמי היתר ומסי   הוועדה ג  לא מנעה אי, י"מבנה יחיד כפי שהסכי  ממ
 . כדי אחרי  ובכ) היטיבה עמה שלא 

ה נ ב הוועדה . סימה קושניר' גב, במבנה מתגוררת בתה של מהנדסת העיר :'ב מ
כפי ,  המבנה לפני מת  ההיתראלהמקומית נמנעה באופ  עקבי מלשלוח מפקח בנייה 

 במבנה שבצעה בתה של בנייהג  לאחר שהיה בידה מידע על חריגות , שהיא נוהגת
שכללה בנייה  (חוקית ייה הבלתי הוועדה נמנעה מלפעול נגד הבנ.מהנדסת העיר

 שנגד דיירי  מאותו רחוב א* ,של בת מהנדסת העיר) ללא היתר ובסטייה מהיתר
של  המשפחתיתבשל קרבתה   חשש כימתעורר . פעלההיא שעשו פעולות דומות

 . ליחס מועד* לעומת תושבי  אחרי זכתה היאלמהנדסת העיר בעלת המבנה 
ה נ ב שעבר של יחידה באג* נכסי  מבוני  של  מתגוררת מנהלת לבמבנה :'ג מ
למרות ,  עובדת עירייהה נמנעה מלפעול נגד מי שהייתה בשעתהוועדה. העירייה

 .להפקעהבשטח המיועד שהיא ביצעה  ללא היתר בנייהשהיה בידה מידע על 
ח  ת ו מ ק י ל א ב  ו ח ר  150 כלשטח של  תכנית מתאר היא 81/1/תכנית רצ : 

שה  שני בעלי חלקות . עוד בראשית שנות התשעי  ההליכי  לאישורה החלו .דונ 
שטח ל השמוני בסו* שנות קרוביו של היוע. המשפטי החיצוני של העירייה פלשו 

בלי , בבעלות העירייהוחלקו  י"ממבניהול שחלקו ,  וחצי מידונכארבעה של 
בלי שפעלה , השטח לחזקתהאמצעי  המתאימי  להשבת את השהעירייה נקטה 

י "ת לכאורה על חוק התכנו  והבנייה שנעברו בו ובלי שיידעה את ממבעניי  העבירו
נוכח . י"הובא העניי  לידיעת ממ, 2005במרס , רק בעקבות הביקורת. על הפלישה

בשכונת מגורי  ,  שנה15  כמש)גודלו של השטח אליו פלשו שני תושבי העיר ב
ישות נגד בנייה  ונוכח העובדה שבדר) כלל פעלה העירייה בנח,בקרבת מרכז העיר

עולה חשש כי , חוקית ג  בעבירות קלות יחסית על חוק התכנו  והבנייה בלתי
 .  זומעבירה לכאורההוועדה המקומית העלימה עי  

 בהגשת ההתנגדות  ואחר כ) ,  המשפטי בהליכי אישור התכניתהיוע. טיפל 1998 מ
יש לציי  כי .  עי  ולו למראיתניגוד ענייני לכ  היה היוע. המשפטי במצב של  .לה

של היוע. טיבו ע  קרובי משפחתו י לתכנית ועיכובי  באישורה ההתנגדויות
כל עוד לא אושרה התכנית לבנייה , שפלשו אליה השתמשו בשטחי  המשפטי ש

 להשפיע ג  על ער) נכסיה  של ות התרתה יכולאומניעת בנייה רוויה . במקו 
כי , שידעה על הקרבה המשפחתית, משרד מבקר המדינה העיר לעירייה. קרוביו
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משרד ; זו בתכנית מתאר את הטיפול מלהטיל על היוע. המשפטי להימנעהיה עליה 
 .מבקר המדינה העיר ליוע. המשפטי כי היה עליו להימנע מלטפל בעניי 

ש ו מ י גש ר ו ח  מת  היתר  עלהמליצה לוועדה המחוזיתהוועדה המקומית  : 
 מדוברג  כשהיה ,  תעשייה ולבנות בה  ובאזורישטחי  חקלאיי בשימוש חורג ל

עלול זה  דבר .כ) הביאה הוועדה ליצירת עובדות בשטחבעשותה  .בבנייה רחבת היק*
 האחרות להתאי  כל השלטו רשויות על  רצוי על ועדות התכנו  ובלתי לח. להוות

א* שהדר) הראויה להתרת בנייה היא בדר) של , תכנית עתידית למבנה שהוק 
 .1 המתארשינוי תכנית
ל ר  ת י שה ו מ י ג ש ר ו ח ע  ק ר ק תב י א ל ק ח היתר '  הוועדה נתנה לחברה א: 

דעה כי  של הוועדה המקומית בָיהרישויבנייה למבנה חקלאי בניגוד לעמדת מהנדסת 
 2004 הוועדה המליצה ב; חקלאיתמדובר במבנה שישמש ג  אירועי  ולא למטרה 

, מקומיתלכ  תכנית מתאר  קוד  שהכינה בלי לשימוש חורג לחברה זו היתר מת על 
  .מחוזיתהמתאר הכמתחייב מהוראות תכנית 

ש ו מ י הש י י ש ע ת י  ר ו ז א ב ג  ר ו ח  אזור להקמתיזמה תכנית הוועדה  לאחר ש: 
 מסחריי  וקיבלה את אישור הוועדה המחוזית שימושי  ללאתעשייה מטרופוליני 

 דשיוע ,להקמת מבנה חדש'  גלחברההחליטה לאשר מת  היתר בנייה היא , לכ)
 . חורגשימוש מת  היתר לבדר) של, מלכתחילה לשימוש מסחרי בהיק* גדול

 כי הכוונה שידעה למרות ,היתר בנייה למבנה תעשייתי' לחברה דהוועדה נתנה 
הוועדה אישרה את הקמת המרכז המסחרי . להקי  מרכז מסחרי גדולהייתה בעצ  
וש חורג לתקופה של שימהיתר ל מתאר למרות היקפו הגדול בדר) תכניתטר  שינוי 

 עובדות בשטח שבעתיד עלולות יוצראישור למש) זמ  כזה חורג מהמקובל ו .שנה 25
  .לכבול את ידי רשויות התכנו 

♦  
 מבוא

מנתה , לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  דונ 59,000 ראשו  לציו  משתרעת על כ
לפי נתוני מחלקת הגבייה של . בי  תוש215,000  כ2003אוכלוסיית ראשו  לציו  בסו  דצמבר 

בבחירות לרשויות .  בתי אב79,563 היו בה 2003בשנת , ) העירייה להל  (עיריית ראשו  לציו  
הוא מכה  .  נבחר לתפקיד ראש העירייה מר מאיר ניצ 2003המקומיות שהתקיימו באוקטובר 

 .  חברי מועצה27במועצת העירייה . 1983בתפקיד מאז שנת 
 956 הסתכמו הכנסותיה בתקציב הרגיל בכ, 2003ח הכספי המבוקר של העירייה לשנת על פי הדו
. ח" מיליו  ש39 דהיינו הגירעו  השוט  היה כ, ח" מיליו  ש995  בכ והוצאותיה , ח"מיליו  ש

 . ח לסו  אותה שנה" מיליו  ש66 לעירייה גירעו  נצבר שהסתכ  בכ
__________________ 

'  ) ÂÓÚ ˙ÏÈ‡· ÌÈ‡ÓˆÚ‰ )¯ÁÒÓ‰ ˙Î˘Ï˙˙ 402/03 מ"עכ  פסק בית המשפט במקרה דומה בע 1
 ¯¯Ú ˙„ÚÂÊÂÁÓ‡Â ÌÂ¯„‰ Á' ,199) 3( נח ד"פ . 
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 ה"התשכ, בהתא  לחוק התכנו  והבניה, ו  מקומיתחו  השיפוט של העירייה הוכרז כמרחב תכנ
כי במרחב תכנו  מקומי הכולל , בחוק התכנו  והבנייה נקבע).  חוק התכנו  והבנייה להל   (1965

תהיה מועצת הרשות המקומית הוועדה המקומית , תחו  שיפוט של רשות מקומית אחת בלבד
מר מאיר , ה המקומית היה ראש העירייהר הוועד"יו).  הוועדה המקומית להל  (לתכנו  ולבנייה 

 11המונה )  ועדת המשנה להל  (הוועדה המקומית הקימה ועדת משנה לתכנו  ולבנייה . ניצ 
פועלת , נוס  על כ*. ר ועדת המשנה כיה  בעת הביקורת מר שלמה לוי"בתפקיד יו. חברי 

יה ה  יושב ראש הוועדה רשות רישוי אשר חבר,  לחוק התכנו  והבנייה30על פי סעי  , בעירייה
 .המקומית ומהנדס הוועדה

 שאישרה הוועדה המחוזית לתכנו  1/1/על מרחב התכנו  המקומי חלה תכנית מתאר מקומית רצ
 הכינה הוועדה המקומית 1984בשנת . 1969 ב)  הועדה המחוזית להל  (ולבנייה מחוז המרכז 
 להפקיד את התכנית 1984באוגוסט הוועדה המחוזית החליטה . 2000/רצ, תכנית מתאר מקומית

 ). בעיקר בשל הליכי טיפול ממושכי  בהתנגדויות שהוגשו בגינה, התכנית טר  אושרה(
בהכנת תכניות מתאר ותכניות מפורטות ומטפלת בהליכי , בי  היתר, הוועדה המקומית עוסקת

 .רישוי הבנייה והפיקוח עליה
 ביקורת בוועדה המקומית ובדיקות השלמה  עשה משרד מבקר המדינה2005מרס  בחודשי  ינואר

טיפול הוועדה המקומית ; פרויקט למגורי  לאוכלוסייה מבוגרת, בי  היתר, נבדקו. 2בעירייה
מתח  ; של בכירי  בעירייה ובוועדה המקומית ושל קרוביה , בחריגות בנייה של חברי מועצה

בשטחי  חקלאיי  ובאזורי שימושי  חורגי  ; 81/1/הטיפול בתכנית מתאר רצ; רחוב אליקו 
   .להל  יובאו הממצאי  העיקריי . תעשיה

 פרויקט למגורי  לאוכלוסייה מבוגרת
תכנית )  הוועדה המחוזית להל  ( אישרה הוועדה המחוזית לתכנו  ולבנייה מחוז המרכז 1993 ב

.  דונ 1,213 התכנית חלה על שטח של כ).  התכנית להל   (58/1/במ/מתאר מפורטת רצ
משפחתיות ולבנייה רוויה של  קביעת אזורי מגורי  ליחידות דיור דו, בי  השאר, ותיה היומטר

 .ייעוד שטחי  לאזורי מסחר והגדרת שטחי  ציבוריי  פתוחי ,  קומות12בנייני  עד 
להל  (מגרש ששטחו ארבעה דונ  שמנהל מינהל מקרקעי ישראל ' מגרש מיוחד'התכנית הגדירה כ

בנייני  מיוחדי  ומוסדות כגו  בית "השימוש המותר במגרש יהיה בניית , יתעל פי התכנ). י" ממ 
בנוגע למגרש זה ". באישור הוועדה המקומית'  מיוחדות וכד3יחידות אכסו , גיל הזהב, אבות

 מכרז לחתימה על חוזה פיתוח לשלוש שני  שבעקבותיו אמור היה להיחת  1999 י ב"פרס  ממ
במכרז צוי  כי התכנית החלה עליו .  שני 98 פציה להארכה עוד ל שני  ע  או98 חוזה חכירה ל

  ).' יז  א להל  (זכתה בו חברה לבנייה . 58/1/במ/היא רצ
__________________ 

„ÁÂ , ראו מבקר המדינה,  פרס  משרד מבקר המדינה ממצאי ביקורת על עיריית ראשו  לציו 1995 ב 2
ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ,169' עמ, 1995 ה"התשנ. 

 .מלשו  אכסניה 3
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 המידע שהוצג בפני ועדת המשנה
לוועדה המקומית בקשה להיתר בנייה על המגרש המיוחד לשלושה '  הגיש יז  א2000בינואר 

 יחידות אכסו  144"על ידי פרגולות לש  הקמת בנייני  בני שש קומות המחוברי  ביניה  
בקשת היז  נדונה בישיבת ועדת )". קשישי  ורווקי , סטודנטי , זוגות צעירי , לזכאי (מיוחדות 

 .27.1.00 המשנה של הוועדה המקומית ב
' סדר היו '. שהוגש לעיו  חברי הוועדה' סדר יו 'התברר כי לקראת ישיבת ועדת המשנה הוכ  

שבו רשמה מנהלת אג  רישוי ופיקוח , הערות על התאמת הבקשה להיתר למצב התכנוניכלל סעי  
 )". סטודנטי , זוגות צעירי , זכאי ( יחידות אכסו  מיוחדות 150מותר לבנות : "על הבנייה

ולא צוי  בה כי השימוש המותר במגרש , הבקשה להיתר הוצגה אפוא כתואמת את תכנית המתאר
' גיל הזהב'מקו  מגורי  ל, ת בנייני  מיוחדי  ומוסדות כגו  בית אבותלפי התכנית הוא לבניי
 .במקו  זאת נכללה בה רק הפרשנות של מנהלת אג  רישוי ופיקוח. ויחידות אכסו  מיוחדות

 נתנה הוועדה 2000ובמרס ',  אישרה ועדת המשנה ללא מתנגדי  את בקשת יז  א27.1.00 ב
. בהיתר לא היו פרטי  נוספי ".  יחידות אכסו  מיוחדות144"המקומית ליז  היתר בנייה לבניית 

 נתנה לו הוועדה המקומית תעודת 2003ובנובמבר , בעקבות קבלת ההיתר בנה היז  את המבנה
 .נמצא כי הדירות הוצעו למכירה לקהל הרחב בלא מגבלות כלשה . גמר בהתא  לתקנות

· ÏÂÒÙ ˘È ÈÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰ÚËÓÂ ¯ÒÁ Ú„ÈÓ ˙‡·‰
‰ÈÈ ·‰ ¯˙È‰ Ô˙Ó ÏÚ ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·ÁÏ .   

 'יחידות אכסו  מיוחדות'פרשנות הוועדה למושג 
  להל   (1970 ל"התש, )תנאיו ואגרות, בקשה להיתר(בתוספת השניה של תקנות התכנו  והבניה 

כת חדרי  הכוללת חדר לינה או מער, חדר לינה: "כ*ÔÂÒÎ‡ ˙„ÈÁÈ  1995מוגדרת מאז ) התקנות
בי  א  חדר השירותי  צמוד לאותו חדר או לאותה מערכת חדרי  ובי  א  הוא , ע  חדר שירותי 

יוצא אפוא ". יחידת אכסו  המותאמת לאכסו  נכי " מוגדרת כÁÂÈÓ ‰„ÈÁÈ„˙". במקו  אחר
לו יחידות ואי, שתקנות התכנו  והבנייה מגדירות את יחידות האכסו  ולא את השימוש בה 

 . מיוחדות ה  יחידות אכסו  המותאמות לנכי 
ה  דירות למגורי  המיועדות ' יחידות אכסו  מיוחדות'נתברר כי הפרשנות של הוועדה המקומית ש

לחוק התכנו  והבנייה , מנוגדת לייעוד המגרש שנקבע בתכנית המתאר, בעצ  למרבית האוכלוסייה
 ).  אדריכלית העיר להל  ( ואדריכלית העיר וא  לחוות דעת שנתנה סגנית מהנדס העיר

יחידות אכסו  , גיל הזהב, בנייני  מיוחדי  ומוסדות כגו  בית אבות"בנוסח שבתכנית המתאר 
וה  מפרטות ' כגו 'מופיעות לאחר המילה ' יחידות אכסו  מיוחדות'המילי  " 'מיוחדות וכד
בניגוד לתקנות ', יחידות אכסו  מיוחדות'בָפר0ה את . 'בנייני  מיוחדי  ומוסדות'ומבהירות את 
לזוגות צעירי  ולסטודנטי  התירה למעשה הוועדה המקומית , כדירות לזכאי , התכנו  והבנייה
במסמכי הוועדה . 'בנייני  מיוחדי  ומוסדות'שקבעה , וזאת בניגוד לנקבע בתכנית, בנייה למגורי 

 .לא נמצאו הנימוקי  שעליה  התבססה
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‰ÔÂÒÎ‡Ï ‰ ÂÂÎ "' יחידות אכסו  מיוחדות'ציינה אדריכלית העיר כי במונח  1998כבר ביוני 
ÌÈÏ·‚ÂÓ ,ÌÈ¯‚ÙÓ ."העתקי  מחוות הדעת של . הסבר זה מתיישב ע  תקנות התכנו  והבנייה

 היוע2  להל  (האדריכלית הופנו למהנדס העיר ואל היוע2 המשפטי החיצוני של הוועדה 
 . שהתעניי  בייעוד המגרש) ראו בהמש*',  יז  ב להל   (חוות הדעת ניתנה ליז  אחר). המשפטי

אל הוועדה המקומית בבקשה לקבלת מידע לצור* הגשת הצעה למכרז '  פנה יז  ב1998ביוני 
גיל , לבית אבות"אדריכלית העיר השיבה לו כי המגרש מיועד . י לגבי המגרש האמור"שפרס  ממ

 ".פגרי מ, למוגבלי ... יחידות אכסו  מיוחדות+ הזהב 
 כתבה מנהלת אג  רישוי ופיקוח על הבנייה אל סג  ראש העירייה וממלא מקומו 2000במאי 

אכסו  מיוחד "ש, בעניי  תלונות תושבי  לגבי השימוש שהתירה הוועדה המקומית במגרש זה
. עולי  חדשי  ורווקי , זכאי משרד השיכו , י הבנת הוועדה המקומית זה מגורי  לסטודנטי "עפ

 ".וסייה זו מיועדות יחידות הדיור הקטנותלאוכל
 באמצעות עור* דינו אל 1999בדצמבר ) 'יז  ג(פנה יז  נוס  ' לאחר מסירת המגרש ליז  א

הוא טע  . הוועדה המקומית וציי  ששמע שיתירו לבנות במגרש המיוחד דירות קטנות לסטודנטי 
לא " בשו  פני  ואופ " כי ,כי לא השתת  במכרז לאחר שנמסר לו במשרדי הוועדה המקומית

 ". דירות מגורי "ייבנו במגרש 
˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÈÙ ÏÚ Ô‰ ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ Ô‰ ÈÎ

ÌÈÎ ÏÂ ˙¯‚Â·Ó ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï ‰ÈÈ · ‰È‰ ˘¯‚Ó‰ „ÂÚÈÈ ¯‡˙Ó‰ ˙È Î˙ ˙Â‡¯Â‰ . ˙Â ˘¯Ù·
 ‚˘ÂÓÏ ‰ ˙ ˘'˙Â„ÁÂÈÓ ÔÂÒÎ‡ ˙Â„ÈÁÈ '˙‡ ‰˘ÚÓÏ ‰„ÚÂÂ‰ ‰¯È˙‰ ˘¯‚Ó· ˘ÂÓÈ˘‰ 

‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙È·¯ÓÏ ÌÈ¯Â‚ÓÏ .ÌÈÚË‰Ï ˘È ÌÏÂ‡Â , „ÚÈÈÏ ¯˘Ù‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ‰˙ˆ¯ ÂÏÈ‡ ÈÎ
ÌÈ¯Â‚ÓÏ ˘¯‚Ó‰ ˙‡ ,˙È Î˙‰ ˙Â‡¯Â‰· ˘¯ÂÙÓ· Ô‚ÂÚÈ ¯·„‰˘ ‚Â‡„Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ , ÈÙÎ

ÂÊ ˙È Î˙ ÌÂÁ˙· ÂÏÏÎ ˘ ˙Â¯Á‡‰ ¯ÂÈ„‰ ˙Â„ÈÁÈ ˙Â‡ÓÏ ‰ÒÁÈÈ˙‰· ‰˙˘Ú ÔÎ‡˘ . „ÂÚ
 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ , Ú‚Â · ˙ÂÈ ˘¯Ù ˙Â˜ÙÒ Ï˘ ‰¯˜Ó· ÈÎ

‰ÈÙÏ ÏÂÚÙÏÂ ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ‰ÈˆÚÂÈÓ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ Ï·˜Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ¯‡˙Ó ˙ÂÈ Î˙ ˙Â‡¯Â‰Ï .
ÌÈ¯Â‚ÓÏ ‰ÈÈ · ˙¯ÒÂ‡ ˙È Î˙‰˘ ‰„ÚÂÂ‰ ‰¯È‰·‰ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓÊÈÏ˘ ÍÎ· ÏÂÒÙ ˘È , Â·Â

ÌÈ¯Â‚ÓÏ ‰ÈÈ · ¯˙È‰ Ê¯ÎÓ· ‰ÎÊ˘ ÌÊÈÏ ‰ ˙  ÔÓÊ· .ÚÂÂ‰ ‰¯Ù‰ ÍÎ· ˙‡ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„
˙ ‚Â‰‰ ˙Â¯Á˙‰Â ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú . ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰È˙Â ÂÂÎ ÏÚ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÓÊÈ‰ ÂÚ„È ÂÏ

˘¯‚Ó· ÌÈ¯Â‚ÓÏ ‰ÈÈ · ¯È˙‰Ï ,Ê¯ÎÓ· Ì‰ Ì‚ ÌÈÙ˙˙˘Ó ÂÈ‰˘ ¯˘Ù‡. 
 כי בעקבות דוח משרד מבקר המדינה הנחה ראש העירייה 7.8.05העירייה מסרה בתשובתה מיו  

את ייעוד " בשפה ברורה ופשוטה"אלא להבהיר " עמו "ינוח את גורמי התכנו  שלא להשתמש במ
הגדרה חדה וברורה . הקרקע במסגרת כל תכנית בני  עיר חדשה שתאושר על ידי הוועדה המקומית

   . של תכליות ושימושי  תמנע תקלות אלו בעתיד



 עיריית ראשו  לציו 

495 

טיפול הוועדה המקומית בחריגות בנייה של חברי 

 של בכירי  ושל קרוביה , מועצה
לא יעשה אד  אחד מאלה ולא יתחיל "כי , בי  היתר,  לחוק התכנו  והבנייה קובע145סעי  

היתר , לפי העניי , לעשותו אלא לאחר שנתנה לו הוועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית
, הריסתו והקמתו שנית, הקמתו של בניי )  2...  (לכ* ולא יעשה אותו אלא בהתא  לתנאי ההיתר

 ...".למעט שינוי פנימי בדירה, הוספה לבניי  וכל תיקו  בו, כולו או מקצתו
העונשי  על ביצוע  ואמצעי  , האחראי  לה , לחוק התכנו  והבנייה נקבעו העבירות' בפרק י

 לרשויות האכיפה ניתנו אמצעי  למניעה ולהפסקה של בנייה ושימוש בלתי. למניעת  ולהפסקת 
צווי הפסקת : ע  אמצעי  אלה נמני . ות החוקחוקיי  במבני  ולהענשת העוברי  על הורא

צווי הריסה על פי פסקי , צווי הריסה מינהליי , צווי הפסקת עבודה שיפוטיי , עבודה מינהליי 
חוקית מעברייני  שהורשעו בגי   די  של בית משפט וכ  קנסות ותביעת כפל שווי הבנייה הבלתי

 .ה בידי הוועדה המקומיתהפעלת  של חלק מהאמצעי  נתונ. חוקית בנייה בלתי
לעקוב אחר , בי  היתר, שתפקיד ,בוועדה המקומית פועלת יחידת פיקוח המונה תשעה מפקחי 

הבנייה ולגלות בשלבי  מוקדמי  ככל האפשר בנייה ללא היתר או סטייה מתנאי ההיתר ומ  
ומית דיווח המפקחי  על חריגות וסטיות מבעוד מועד מאפשר לוועדה המק. התכניות שאושרו

, לנקוט צעדי  מינהליי  ומשפטיי  להפסקת  ולהבטיח את קיו  הוראות חוק התכנו  והבנייה
 .לרבות העמדת עברייני  לדי 

כשהתגלו עבירות לכאורה נכתבו דוחות ; נמצא כי הוועדה המקומית פיקחה בסדירות על הבנייה
 . פיקוח והועברו למחלקה המשפטית

במכתב נדרש ( מכתבי התראה לבוני  1,864,  על פי נתוניה, שלחה הוועדה המקומית2004בשנת 
יועבר , ומוזהר שא  לא יעשה כ , הבונה להשיב את המצב לקדמותו או לדאוג להיתר בנייה כחוק

הוועדה .  מכתבי  כאלה539 שלחה 2005 מרס  ובחודשי  ינואר , )העניי  לטיפול משפטי
כמו שינוי מיקו  (רות הנחשבות קלות יחסית המקומית טיפלה בעבירות בנייה חמורות וג  בעבי
 ). מכלי גז והרכבת מזגני  ודודי שמש ללא היתרי בנייה

 ‰ÈÈ¯ÈÚ· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· ÌÈ¯¯Â‚˙Ó Ì‰·˘ ÌÈ ·Ó ¯ÙÒÓ Ï˘ ÔÈÈ · È˜È˙ ˙˜È„·Ó
‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ˆÚÂÓ È¯·ÁÂ Ì‰È·Â¯˜Â ,Â˘Ó˙˘‰ Ì‰ ÈÎ ‡ˆÓ  ,˙Â·¯ ÌÈ ˘ ÌÈ˙ÚÏ , ÌÈ ·Ó·

· ‰ÈÈ · ‰ÚˆÂ· Ì‰·˘˙È˜ÂÁ È˙Ï ;‰ÈÈ ·‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ . ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˙Â‡ÈÎ ÂÏÙÂË ‡Ï ‰ÈÈ ·‰ È¯˙È‰Ó ‰ÈÈËÒÂ ‰ÈÈ · ˙Â‚È¯Á ÈÎ.  

 'מבנה א
על . ר" מ540  נית  היתר בנייה להקמת מבנה יחיד על מגרש במרכז העיר ששטחו כ1949 ב

 .י"ממ) ' מבקשת א הל  ל(את המגרש החכיר לחוכרת . המגרש נית  להקי  שתי יחידות דיור
; על המגרש) שני(בקשה להיתר בנייה לצור* הקמת מבנה נוס  '  הגישה מבקשת א25.5.99  ב

רחל ' גב, שאחת מה , את זכויותיה במקרקעי  לשני ילדיה'  העבירה מבקשת א1999בנובמבר 
 . טנארחל' המבנה הוק  ובו התגוררה בעת הביקורת גב. ניהלה את לשכת ראש העירייה, טנא
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י מפרטי  "לוועדה המקומית ולממ' הועלה כי במסגרת הלי* הבקשה להיתר הציגה מבקשת א
 :כמפורט להל , שוני 

תוספת בנייה חדשה : "לוועדה המקומית נרש ' על גבי המפרט הראשו  שהוגש על ידי מבקשת א
הקיי  שורטט המבנה : במפרט זה שורטטו שני מבני ]". יחידת דיור[ד " תוספת יח למבנה קיי  

ג  בפרוטוקול רשות הרישוי .  המבנה החדש המיועד להיבנות  בצבע אדו  –ולצדו , צבוע בלתי
 דירה אחת בחצר  בתוספת בניי  חדש "שדנה בבקשה ועל גבי היתר הבנייה שנית  צויי  כי מדובר 

 ". יחידות דיור2... אחורית של בית פרטי קיי  ב  יחידת דיור אחת 
 שונה באופ  מהותי מהמפרט שהיא הגישה 4י"לממ' שני שהגישה מבקשת אנמצא שהמפרט ה
י נמחקו בעזרת נוזל מחיקה לב  המילי  בדבר תוספת "במפרט שהגישה לממ. לוועדה המקומית

במפרט זה שורטט המבנה החדש בצבע ". תוספת בנייה חדשה: "ונותרו רק המילי , יחידת דיור
על מפרט זה . כמיועד להריסה,  הקיי  שורטט בצבע צהובואילו המבנה, כמיועד להיבנות, אדו 

על סמ* הבקשה נחת  חוזה . י באשרו את המבנה המבוקש כמבנה יחיד על החלקה"חת  נציג ממ
ואול  בסיור , אשר על פיו בחלקה תהיה יחידת דיור אחת, י"חכירה חדש בי  המבקשת ובי  ממ

המבנה שיועד להריסה : יי  עליה שני מבני  בחלקה נמצא כי בנו9.5.05 שער* צוות הביקורת ב
 .לא נהרס, י"בתשריט שהוגש לממ

‰ „ Ú Â Â ‰  È „ È  Ï Ú  Ì È Ë ¯ Ù Ó Â  ˙ Â È  Î ˙  ˙ ˜ È „ במסגרת הלי* רישוי בנייה על : ·
עליה לבדוק א  המפרט שהוגש . הוועדה המקומית לבדוק את המפרטי  והתשריטי  המוגשי  לה

 . אותו והטביע עליו את חותמתוי אישר "לה בתחילה זהה למפרט שהוגש לה לאחר שממ
בטר  מת  היתר בנייה הוועדה המקומית נוהגת לבדוק בעזרת בודק תכניות ומהנדס הרישוי א  
מבקש ההיתר קיי  את כל התנאי  שנדרשו למת  ההיתר וא  הציג את כל האישורי  והמסמכי  

לאחר שגורמי  הוועדה ג  בודקת א  המפרט שהוגש לה זהה להעתקיו . שהוא נתבקש להמציא
 .י חתמו עליו"א וממ"הג, מוסמכי  כגו  מכבי אש

 . י לקבלת אישורו"נמצא כי המפרט שהוגש לוועדה לא הושווה לזה שהוגש לממ
 ÌÈË¯ÙÓ‰ ˙˜È„·Ó ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÚ ÓÈ‰ÓÂ ÏÈÚÏ ˙¯‡Â˙Ó‰ ÌÈ ÈÈ Ú‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰Ó

‰È Ù· Â‚ˆÂ‰˘ ,ÌÈÓÂ„ ÌÈ¯˜Ó· ˙Â˘ÚÏ ˙‚‰Â  ‡È‰˘ ¯·„ ,˘ ˘˘Á ‰ÏÂÚ ÔÈÚ ‰ÓÈÏÚ‰ ‡È‰
ÓÓ È„È ÏÚ ÌÂ˙Á‰ Ë¯ÙÓ‰˘ ÍÎÓ"˙˘˜·Ó‰ ‰‚Èˆ‰˘ È ,„Á‡ ‰ ·Ó ÒÂ¯‰Ï ‰·ÈÈÁ˙‰ Â· ,

ÌÈÈ˜‰ ÏÚ ÛÒÂ  ‰ ·Ó Ì˜ÂÈ ÂÈÙÏ˘ ‰„ÚÂÂÏ ‰‚Èˆ‰ ‡È‰˘ Ë¯ÙÓ‰Ó ˙È˙Â‰Ó ‰ Â˘ , ˙‡ÊÂ
 ÌÈÏÚ·‰ ˙ÓÎÒ‰Ï „Â‚È ·-ÓÓ Â ÈÈ‰„ "È . ‡Â‰ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ‰ ˙ ˘ ‰ÈÈ ·‰ ¯˙È‰

ÓÓ ˙„ÓÚÏ „Â‚È ·"È. 
Ó Â Ï ˘ ˙Ì È Ò Ó  È: י גובה דמי חכירה שנתיי  או מהווני  עבור זכויות חכירה לבנייה "ממ

י ע  קבלת "דמי ההיתר משולמי  לממ. נוספת במקרקעי  אשר בגינ  לא שולמה לו תמורה
יש לדווח על , כאשר החוכר נדרש לשל  דמי היתר. אישורו לתוספות בנייה על מקרקעי  שבניהולו

 .ו  מס רכישה ומס שבח מקרקעי כ* לרשויות המס לצור* תשל
י שונה "נמצא כי בשל התעלמות הוועדה המקומית מהעובדה שהמפרט החתו  על ידי ממ

ראו (היה כרו* בתשלו  גבוה של המבקשת , י"שאילו אושר על ידי ממ, מהמפרט שהיה בידה
__________________ 

בהתא  לתקנות , י ועל כ  נדרש ממנו אישור לקבלת היתר הבנייה המבוקש"המגרש בניהול ממ 4
 .תכנו  והבנייהה



 עיריית ראשו  לציו 

497 

עדה י דמי היתר בגי  תוספת המבנה על פי המפרט שמסרה לוו"המבקשת לא שילמה לממ, )להל 
 .המקומית

 מער* הקרקע של המגרש שעליו הוק  51% ה  1999כי דמי ההיתר לשנת , י עולה"מבדיקה בממ
 .בניכוי מחצית מתשלו  היטל ההשבחה, המבנה החדש

דמי ההיתר שלא שולמו ,  שנתקבלו מהוועדה1999בהסתמ* על נתוני שווי מגרשי  בשנת 
 .ח"מסתכמי  בעשרות אלפי ש

‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ , ˙‡ ‰Ú Ó ‡Ï ‰˙ÏÂÚÙ Í¯„ Ï˘· ÈÎ 
È‡-È‡ ˙‡Â ¯˙È‰ ÈÓ„ ÌÂÏ˘˙-Á·˘ ÒÓÂ ‰˘ÈÎ¯ ÒÓ ÂÓÎ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÒÓ‰ ÌÂÏ˘˙ , ÍÎ·Â

˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÙÂ˜· ‰Ú‚ÙÂ ÔÈ„Î ‡Ï˘ ¯˙È‰‰ ˙˘˜·Ó ÌÚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ‰·ÈËÈ‰. 
ÓÓ ·Ï ˙ÓÂ˘˙ ˙‡ ‰ ÙÈ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"Ù ÏÚ ‡Ï˘ ‰ ·  ‰ ·Ó‰˘ ‰„·ÂÚÏ È È

 ÂÏ ÌÈÚÈ‚Ó‰ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ˙ÈÈ·‚ Ì‰·Â ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙ËÈ˜ · Í¯Âˆ ˘È˘ ÍÎÏÂ Â¯Â˘È‡
˘¯‚Ó· ‰ÈÈ ·‰ ÈÙ ÏÚ. 

בהתא  לתכנית , דהיינו( כי פעל בהתא  לנהליו 11.10.05 י הודיע למשרד מבקר המדינה ב"ממ
טח הריסת י כי ימלי2 על שינוי הנוהל הקיי  ויציע כי על מנת שתוב"עוד מסר ממ). שהוצגה בפניו

י הודיע כי העניי  יועבר לטיפול המחלקה "ממ. יפקיד החוכר בידיו ערבות בנקאית, מבנה קיי 
 . המשפטית שלו לש  הגשת תביעה משפטית

לא המנהל "כי , בי  היתר,  הסבירה מנהלת הלשכה24.7.05 בתשובתה למשרד מבקר המדינה מ
ואי  באי הריסתו בשלב , ת הבניי  הקיי קצבו זמ  מוגדר להריס] המקומית[ולא הוועדה ] י"ממ[

 ...".זה סטייה מהיתר הבנייה
 ‰˘˜·‰ ÈÙ ÏÚ ÈÎ ÌÈÈ˜‰ ÔÈÈ ·‰ ˙ÒÈ¯‰Ï ÔÓÊ ‰·ˆ˜ ‡Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ÌÈÚË‰Ï ˘È

‰„È ÏÚ ‰¯˘Â‡Â ‰Ï ‰˘‚Â‰˘ ¯˙È‰Ï , ÔÈÈÂˆ˘ ÈÙÎ ‡ÏÂ ÂÏ˙ ÏÚ ¯‡˘È‰Ï ¯ÂÓ‡ ‰È‰ ‰ ·Ó‰
ÓÓÏ ‰˘‚Â‰˘ ‰˘˜··"È .  

 'מבנה ב
 מבנה של ארבע 90 הוק  בראשית שנות ה)  המגרש להל  (נת מישור הנו  על מגרש בשכו

בקשה להיתר להקמת ) 'להל  מבקשת ב( הגישה אחת הדיירות 2002במאי . טורי' יחידות קוטג
 . סימה קושניר' גב, המבקשת היא בתה של מהנדסת העיר. שלושה גגוני 
כי א  , עוד נקבע. השטחי  שנבנוכי לבקשה להיתר יצור  תשריט סכמתי של , בתקנות נקבע

יצוינו בתשריט הסכמתי שטחי הבנייה הקיימי  , הוגשה בקשה להיתר להוספה לבניי  קיי "
 ". בנפרד והמוצעי  בנפרד

מידע זה נחו2 לוועדה . נמצא כי התשריט שהוגש לא תא  את שטח הדירה הבנויה של המבקשת
יות המתאר התקפות ואת שטחי הבנייה כדי לבחו  א  הבקשה להיתר תואמת את הוראות תכנ

 .א  בנו כ*, המותרי  על פיה  וג  כדי לטפל בבנייה ללא היתר
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קומה , קומת קרקע: ביקשה לבנות שלושה גגוני  מכוסי  ברעפי  בשלושה מפלסי ' מבקשת ב
. ר" מ44.52ושטח  הכולל הוא , ר" מ15 כי שטח כל גגו  הוא כ, בבקשה להיתר צוי . 'וקומה ב' א

מכא  עולה כי ה  ". מצב קיי "הוגדרו ' הגגוני  בקומת הקרקע ובקומה א, על פי הבקשה להיתר
 .ובקשת ההיתר שהוגשה לגביה  היא בקשה לקבלת היתר בנייה בדיעבד, ניבנו ללא היתר בנייה

 :הדברי  האלה, בי  היתר, בחוק התכנו  והבנייה נקבעו
סוכנו , בעצמו או על ידי קרובו,  בעקיפי במישרי  או, חבר במוסד תכנו  שיש לו ) א"(

כל חלק או טובת הנאה בכל עניי  העומד לדיו  במוסד או , או שותפו או על ידי קרוביה 
    מועדותיו הבועד

  פה מיד לאחר שנודע לו כי העני יודיע על כ* ליושב ראש בכתב או בעל ) 1(
קול הישיבה תירש  בפרוטו, פה נמסרה ההודעה בעל; האמור עומד לדיו 

 ;הקרובה של המוסד או הועדה
 ולא יצביע בהחלטה על  לא יהיה נוכח בדיוני המוסד או הועדה באותו עני ) 2(

 ...כל שאלה בקשר אליו 
הוראה זו אינה גורעת ;  מאסר שנה אחת דינו , העובר על הוראות סעי  זה ) ג(

 .מאחריותו הפלילית או האזרחית של אד  על פי כל די  אחר
  ... לאד  פלוני " קרוב", בסעי  זה ) ד(

 ...". צאצאי ב  זוג ובני זוג  של כל אחד מאלה, צאצא, הורי הורה, הורה ) 2(
חברי , לפי הפרוטוקול. ' דנה רשות הרישוי המקומית בבקשה להיתר של מבקשת ב13.6.02 ב

וממלאת ,  המקומיתראש העירייה ויושב ראש הוועדה, רשות הרישוי בישיבה זו היו מר מאיר ניצ 
סימה קושניר שהייתה בעת הביקורת מהנדסת העיר וראש מינהל ' גב, מקו  מהנדס העיר דאז

רשות הרישוי החליטה לאשר את הבקשה לבניית שלושת ).  מהנדסת העיר להל  (ההנדסה 
 .  נתנה הוועדה המקומית למבקשת היתר בנייה9.10.03 וב, הגגוני 

נה בעניי  לא נמצא רישו  שמלמד שמהנדסת העיר יצאה מהישיבה בעיו  בפרוטוקול הוועדה שד
בפרוטוקול ג  לא נמצאה עדות לכ* שמהנדסת העיר הודיעה בישיבה על קרבתה . כנדרש

 . למבקשת ההיתר
¯ÈÚ‰ ˙Ò„ ‰ÓÏÂ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Ï˘ „ÂÒÈ ˙ÂÏÎ˘ÂÓ ÈÙÏ ÈÎ

 ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  È È„Â ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎ ËÈÏÁ‰ÏÂ ÔÂ„ÏÓ Ú ÓÈ‰Ï ¯ÈÚ‰ ˙Ò„ ‰Ó ÏÚ ‰È‰
‰˙· È„È ÏÚ ‰˘‚Â‰˘ ‰ÈÈ · ¯˙È‰Ï ‰˘˜·· ,‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ· ˘¯„ Î . 
 שהיא לא נכחה בישיבה שבה הובאה לדיו  1.7.05 מהנדסת העיר השיבה למשרד מבקר המדינה ב

שרד מבקר ג  העירייה השיבה למ. לא נרש  הדבר בפרוטוקול, ואול  לצערה, בקשתה של בתה
 .שהמהנדסת לא נכחה באותה ישיבה) 21.9.05 ב(המדינה 

 ˙‡ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÌÂ˘¯Ï Í¯Âˆ ‰È‰ ÈÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÂÈ·Ï˘Ó ·Ï˘ ÏÎ· ÔÂÈ„· ÌÈÁÎÂ ‰ ˙‡Â ˙È˙ÁÙ˘Ó‰ ‰·¯˜‰ ÔÈÈ Ú. 
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‰ È È  ·  ¯ ˙ È ‰  Ô ˙ Ó  Ì ¯ Ë ·  Á ˜ Ù Ó  ˙ ˜ È „ מ  הראוי , על פי כללי מנהל תקי : ·
על פי נוהל פנימי של . דה המקומית תבדוק את התאמת הבקשה להיתר בנייה למצב בשטחשהווע

ע  קבלת בקשה להיתר היא נוהגת לבדוק את המקרקעי  או את המבנה הקיי  , הוועדה המקומית
מטרת הבדיקה היא השוואה בי  . אשר לגביה  הוגשה הבקשה באמצעות מפקח בנייה מטעמה

לפני מת  , ובי  המצב בשטח במטרה לאתר בשלב מוקד , ור הוועדהתכנית הבנייה שהוגשה לאיש
 . חריגות בנייה אשר נעשו בעבר, היתר הבנייה

במסגרת טיפולה בבקשה , נמצא כי בניגוד לנוהג של הוועדה המקומית ובניגוד לכללי מנהל תקי 
ת לא שלחה הוועדה מפקח בנייה מטעמה לבדיקת התאמ, לקבל היתר בנייה' של מבקשת ב

 .הבקשה להיתר למצב בשטח
˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÏÂÙÈË‰ ÔÓ ‰Ê ‰¯˜Ó· ‰˙ÂÚ ÓÈ‰ ÈÎ

‰Ú·˜ ‰ÓˆÚ ‡È‰˘ Ï‰Â ‰ ÈÙ ÏÚ ‰˘Ú ˘ È˙¯‚˘‰ , ‰ÙÈ‡ Ï˘ ˙ÂÏ‰ ˙‰Ï ˘˘Á ‰ÏÚÓ
ÔÂÈÂÂ˘ ¯ÒÂÁÏÂ ‰ÙÈ‡Â. 

מקומי פורסמה בעיתו  , יותר משנה לאחר שהוועדה אישרה את הבקשה להיתר, 2003באוקטובר 
במקו  גגו  רעפי  נבנה בקומה השנייה של המבנה חדר ללא , על פיה. כתבה)  המקומו  להל  (

במקו  אשר יועד בתשריט להקמת , על פי התמונה. לכתבה צורפה תמונה של החדר. היתר בנייה
כי שטח החדר גדול יותר , לכאורה, מ  התמונה ג  עולה. נבנה חדר ע  שלושה חלונות, גגו 

כי ביו  אשר בו ביקש העיתו  את , עוד צוי  בכתבה. הגגו  אשר לגביו נתבקש ההיתרמשטח 
ג  ). לשלושת הגגוני (נית  למבקשת היתר בנייה בדיעבד , תגובת העירייה לבנייה ללא היתר

 .בעקבות פרסו  הכתבה לא נשלח מפקח בנייה לצור* בדיקת הטענות שהגיעו לידיעת הוועדה
ביקורת במגרש ע  מפקח הבנייה של הוועדה המקומית ומצא כי חריגת  סייר צוות ה2.5.05 ב

ראו ( זהה למצב המבנה שנצפה באותו סיור 2003הבנייה בתצלו  שהופיע במקומו  באוקטובר 
 ). להל 

˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‰ ·Ó‰ ˙Ó‡˙‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ
¯·„· Ú„ÈÓ‰ ˙Ï·˜Ï ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÍÂÓÒ ¯˙È‰Ï ˜ÂÁ‰ ˙Â¯Ù‰· ÏÙËÏÂ ‰ÈÈ ·‰ ˙Â‚È¯Á 

Ï·Â˜ÓÎ . 
לצור* עשיית )  הסוקר להל  ( חתמה עיריית ראשו  לציו  על הסכ  ע  חברה 2003באוגוסט 

 . ללא צור* בכניסה לחצרות ולבתי , סקרי  לאיתור חריגות בנייה באמצעות תצלומי אוויר
וביניה  הרחוב ,  מישור הנו  צפה הסוקר מ  האוויר על מספר רחובות בשכונת2004בספטמבר 

 . שבו התגוררה בתה של מהנדסת העיר
 :כמפורט להל , הסוקר מצא חריגות בנייה נוספות בבית בת המהנדסת

 .ר" מ17 בקומת הקרקע הוגדלה מרפסת מקורה ב .1
היא ; ר ללא היתר בנייה"בקומה השנייה נבנתה תוספת למבנה העיקרי בשטח של חמישה מ .2

 .קי  ותקרהכוללת קיר בלו
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ונבנו בה שלושה , ר בבניית בלוקי " מ18בקומה השנייה נסגרה מרפסת מקורה בשטח של  .3
כ* שנוצר חדר בשטח של , ר"תוספת בנייה זו צמודה לתוספת הבנייה ששטחה חמישה מ(חלונות 

 ).ר" מ23
 .ר" מ40 מסתכ  ב, על פי דוח הסוקר, השטח הכולל שנבנה ללא היתר ובסטייה מהיתר

 בקומה השנייה של המבנה היא אותה חריגה 2004יגת הבנייה שמצא הסוקר בספטמבר חר
והיא אותה חריגת בנייה אשר עליה דיווח , 2005שנראתה בבדיקת משרד מבקר המדינה במאי 

 . 2003המקומו  כבר באוקטובר 
‰¯Â‡ÎÏ˘ Ú·Â  Ô‡ÎÓ ,ÔÂÓÂ˜Ó· ÌÂÒ¯Ù‰Ó ‰ÏÂÚ Ì‚˘ ÈÙÎ , ‰„ÚÂÂ‰ ‰ ˙ ˘ ‰ÈÈ ·‰ ¯˙È‰˘

Ó‰ ¯·ÂË˜Â‡· ˙ÈÓÂ˜2003 ,‰Ê „ÚÂÓ· ¯·Î ÂÏ˙ ÏÚ „ÓÚ˘ ‰ ·Ó‰ È Â˙  ˙‡ Ì‡˙ ‡Ï :
ÏÏÎ ‰ÈÈ ·‰ ¯˙È‰ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,‰ÈÈ ˘‰ ‰ÓÂ˜· ÔÂ‚‚ ˙ÈÈ · , Ì˘ ‰È‰ ¯˙È‰‰ Ô˙Ó ˙Ú· Í‡

ÈÂ · ¯„Á ¯·Î. 
נמצאה ,  במבנה בליווי מפקח הבנייה של הוועדה המקומית9.5.05 בסיור שער* צוות הביקורת ב

של המבנה ' בקומה א: ספת שלא אותרה על ידי הסוקר שהכי  את תצלומי האווירחריגת בנייה נו
 .ר" מ55 כל חריגות הבנייה במבנה מסתכמות ב. נסגר ללא היתר גגו  מרפסת

˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‰ ·Ó‰ ˙˜È„·Ó ˙È·˜Ú‰ ‰˙ÂÚ ÓÈ‰ Ï˘· ÈÎ
 ‰ÈÈ ·‰ ¯˙È‰ Ô˙ÓÏ Ì„Â˜ ‰ÓÚËÓ ‰ÈÈ · Á˜ÙÓ È„È ÏÚ ¯·ÂË˜Â‡·2003 ‰˙ÂÚ ÓÈ‰ ÏÏ‚·Â 

ÔÈÈ Ú· ÍÓÒÂÓ Ú„ÈÓ ‰„È· ‰È‰ ‡Ï ÔÂÓÂ˜Ó· ‰·˙Î‰ ¯Á‡Ï Ì‚ ‰˜È„·Ó , ‰ÏÚÙ ‡Ï ‡È‰Â
‰ÈÈ ·‰ ˙Â‚È¯Á „‚ Î ‰˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÚˆÓ‡· ,˙Â˘ÚÏ ‰˙ÈÈ‰ ‰ÎÈ¯ˆ˘ ÈÙÎ . 

 . בבדיקה בשכונת מישור הנו  איתר הסוקר חריגות בנייה במבני  שוני  באותו רחוב
 שלחה הוועדה המקומית מכתבי התראה לדיירי הרחוב שבו התגוררה בתה של 2005בפברואר 

ונכללה , במכתבי  תוארו החריגות. חוקית שבבתיה  איתר הסוקר בנייה בלתי, מהנדסת העיר
כי א  לא תוגש בקשה , במכתבי  צוי .  יו 30בה  דרישה להגשת בקשות להיתרי בנייה בתו* 

העתקי  מ  . חוקית לפירוק או לסילוק הבנייה הבלתי, ריסההוועדה המקומית תפעל לה, להיתר
 .ג  למהנדסת העיר, בי  היתר, המכתבי  נשלחו

ברוב הבתי  , בבדיקה שעשה צוות הביקורת לגבי תוצאות הסקר ברחוב שבו התגוררה המבקשת
א  על פי שהוועדה המקומית ). למעט חמישה בתי (הועלו חששות לקיומ  של חריגות בנייה 

לבתה של ,  מכתבי התראה לכל התושבי  אשר במבניה  נמצאו חריגות בנייה3.2.05 רה בשיג
העירייה שלחה מכתב התראה לבתה של . הדבר לא נומק. מהנדסת העיר לא נשלח מכתב כזה

לאחר הביקורת והבירורי  שעשה משרד מבקר המדינה בוועדה , 2005מהנדסת העיר רק במאי 
 .המקומית בנושא זה

˜·Ó „¯˘Ó˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯ ,È‡ ÈÎ- Ï˘ ‰˙·Ï ‰‡¯˙‰‰ ·˙ÎÓ ¯Â‚È˘
ÌÈ·Â¯˜ ˙Ù„Ú‰Ï ˘˘Á ¯¯ÂÚÓÂ ‰ÂÓ˙ ¯ÈÚ‰ ˙Ò„ ‰Ó . ·˙ÎÓ ÁÂÏ˘Ï ‰È‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ

‰˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÚˆÓ‡· ÔÈÈ Ú· ÏÙËÏÂ ¯ÈÚ‰ ˙Ò„ ‰Ó Ï˘ ‰˙·Ï Ì‚ ‰‡¯˙‰ , ‰ÓÂ„·
 „Â‚È · Â‡ ¯˙È‰ ‡ÏÏ ‰¯Â‡ÎÏ Â ·˘ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ¯ÈÈ„· ‰ÏÂÙÈËÏ¯˙È‰Ï . 
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ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· È¯·„ ˙‡ ËËˆÏ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰Ê ÔÈÈ Ú· :  "˙ÂÈ˜ÂÁ‰ ÔÂ¯˜Ú ˙‡ ÚÈÓ˘Ó ˜ÂÁ‰ ÔÂËÏ˘ ÔÂ¯˜Ú , Í¯Âˆ ÚÈÓ˘ÓÂ ‡Â‰ ÛÈÒÂÓÂ
‰ÈÏÙ‰ ‡ÏÏÂ È ÂÈÂÂ˘ Á¯Â‡· ˜ÂÁ‰ ˙ÏÚÙ‰·"5" . ‰¯·ÁÏ ¯˙ÂÈ È Ò¯‰ Ì¯Â‚ ÍÏ ÔÈ‡

‰ÙÈ‡Â ‰ÙÈ‡ Ì‰· ÌÈ‚‰Â  ÈÎ ‰È˙Â ·Â ‰È · ˙˘ÂÁ˙ ¯˘‡Ó . ¯ÒÂÁ ˙˘ÂÁ˙ ÔÂÈÂÂ˘‰
˙Â˘ÂÁ˙·˘ ‰˘˜‰Ó ‡È‰ ,‰¯·Á‰ ˙‡ ÌÈ„Á‡Ó‰ ˙ÂÁÂÎ· ˙Ú‚ÂÙ ‡È‰ , ˙Ú‚ÂÙ ‡È‰
Ì„‡‰ Ï˘ ˙ÈÓˆÚ‰ ˙Â‰Ê·"6 . 

כי שלחה מכתב התראה לבתה של מהנדסת , בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה העירייה
 . מכתבי התראה נוספי 90 יחד ע  18.5.05 העיר ב

 מכתבי ההתראה 90התברר כי כל , קר המדינה שעשה משרד מב2005בבדיקת השלמה מאוקטובר 
מכתבי ההתראה לדיירי . לא נשלחו לדיירי הרחוב שבו מתגוררת המבקשת, שאות  ציינה העירייה

 . ולא נכלל בה  מכתב לבתה של מהנדסת העיר, 2005רחוב זה נשלחו כאמור עוד בחודש פברואר 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‚ÈÙ‰Ï È„Î ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ È¯·Ò‰· ÔÈ‡ ·˙ÎÓ ÈÎ ˘˘Á‰ ˙‡ 

¯ÈÚ‰ ˙Ò„ ‰ÓÏ ˙˘˜·Ó‰ ˙·¯˜ Ï˘· ÁÏ˘  ‡Ï ‰‡¯˙‰‰. 
כי למ  הרגע שנודע לה על ,  מסרה מהנדסת העיר18.7.05בתשובתה למשרד מבקר המדינה מיו  

הבנייה ועד מועד עריכת הביקורת לא התערבה בטיפול אג  הרישוי בבקשה להיתר ולא התערבה 
  .בעבודת יחידת הפיקוח על הבנייה

 'מבנה ג
) 2002אשר פרשה לגמלאות באפריל ( הגישה מנהלת יחידה באג  נכסי  מבוני  1998ביולי 

היא אחת מבעלי המגרש שבו (בקשה להיתר בנייה לתוספת למבנה קיי  ) ' מבקשת ג להל  (
ושטחו הבנוי על פי הבקשה להיתר , 1950 המבנה הוק  על פי היתר בנייה שנית  ב). נמצא המבנה

ר " מ40תוספת מחס  " הוגדרה כ1998הבקשה להיתר משנת . ר בקומה אחת" מ133 דאז היה
העלייה אליה היא מחלל ; כי מדובר בתוספת קומת גלריה למבנה, מעיו  בתכנית עולה". כגלריה

 . 1998היתר בנייה נית  למבקשת באוקטובר . קומת הקרקע
ימציא תחילה , ר בניה בנכס פלוניהרוצה להגיש בקשה להית) א: "(בתקנות נקבעו ההוראות האלה
מפת הנכס הערוכה בידי מודד מוסמ* והמכילה את הפרטי  , לועדה המקומית בשני ֳעתקי 

א  שוכנע כי , המהנדס רשאי לפטור מגיש בקשה כאמור מחובה זו... ;]מפה מצבית [4שבתקנה 
 ".הבניה המבוקשת אינה מחייבת הגשת מפת נכס

כי ,  עולה2001בשנת ' קשה להיתר שהגיש השכ  של מבקשת גמעיו  במפה מצבית שצורפה לב
בתחו  המגרש ', נבנתה גדר אב  מסביב לביתה של מבקשת ג: היא בנתה בשטח שמיועד להפקעה

 . המיועד להפקעה עבור העירייה
__________________ 

 . 441) 1(ד מז" פ,Â˙ ‰ Ï‰'  ÔÓ 'Ï‡¯˘È ˙ È„Ó¯‚ 3520/91פ "ע 5
 . 309) 2(ד מב" פ,Ê¯ÂÙ  '·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ ˘‡¯-ÂÙÈ  953/87צ "בג 6
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חוקית בשטח המיועד   היה לוועדה המקומית מידע על הבנייה הבלתי2001למרות שכבר בשנת 
 . לפירוקה או לסילוקה, היא לא נקטה צעדי  להריסתה, בורלהפקעה לצורכי צי

רק בעקבות פניית צוות הביקורת למפקח הבנייה של הוועדה המקומית הוא עשה ביקורת במבנה 
, ונוס  על כ*,  ודיווח כי איתר במקו  בנייה ללא היתר בתחו  שטח שמיועד להפקעה21.3.05 ב

 .ר ללא היתר" מ30 טח של כשטח הבניי  הוגדל על ידי בניית תוספת בש
 ‡Ï ÂÈËÚ·˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÌÂÁ˙· ‰Ï„ÁÓ ÏÚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

‰‚È¯Á‰ ‰ÈÈ ·‰ ˙‡ „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ‰˙ÏÈ‚ .‰„·ÂÚ‰ „ÁÂÈÓ· ‰¯ÂÓÁ , ‰„È· ‰È‰˘ ˙Â¯ÓÏ˘
‰Ú˜Ù‰Ï „ÚÂÈÓ‰ ÁË˘· ¯˙È‰ ‡ÏÏ ‰ÈÈ · ÏÚ Ú„ÈÓ , „‚  ÌÈ„Úˆ ˙ËÈ˜ Ó ‰„ÚÂÂ‰ ‰Ú Ó 

 ˙„·ÂÚ ‰˙ÈÈ‰˘ ÈÓ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ . 
כי לא יינת  היתר , נקבע) יציבות הבני : ו"חלק ט(בתוספת השנייה לתקנות התכנו  והבנייה 

לבנייה אלא א  הוגשו לועדה המקומית החישובי  הסטטיי  המתייחסי  לבניי  נשוא הבקשה 
 .ואלה ייחתמו ויוגשו לוועדה המקומית בידי מתכנ  שלד הבניי , להיתר

הגשת "כי היתר הבנייה להקמת קומת הגלריה יינת  בתנאי של ,  נקבעג  בהחלטת ועדת המשנה
 ". חישובי  סטטיי  והצהרת מהנדס

לא היו חתימה ופרטי  של מתכנ  שלד , 9.7.98 נמצא כי במפרט שהוגש ונחת  על ידי הוועדה ב
 .ובתיק הבניי  לא נמצאו חישובי  סטטיי  בגי  תוספת קומת הגלריה, הבניי 

Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯Â·Èˆ‰ ÌÂÏ˘Ï ÔÂÎÈÒ‰ ÏÚÂ ‰¯ÓÂÁ‰ ÏÚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„
ÌÈÈËËÒ ÌÈ·Â˘ÈÁ ‡ÏÏÂ ÔÈÈ · Ò„ ‰Ó ¯Â˘È‡ ‡ÏÏ ‰ÓÂ˜ ˙ÙÒÂ˙Ï ‰ÈÈ · ¯˙È‰ Ô˙Ó·˘.  

 ' מבנה ד
 נתנה הוועדה המקומית היתר לאד  מסוי  להריסת מבנה יש  ולבניית בית מגורי  חדש 1976 ב

. מרפסת ומקלט, בנייה של שלושה חדרי מגורי , י  היתרב, ההיתר כולל. בשיכו  המזרח שבעיר
שהיה בעת הביקורת יושב ראש ועדת המשנה של הוועדה המקומית ,  נית  למר שלמה לוי1984 ב

 נית  למר שלמה לוי 1997 ב. היתר לתוספת בנייה במבנה באותו מגרש, וחבר מועצת העירייה
מאז לא ביקר .   והבנייה שנעברו במבנההיתר בנייה שמכשיר בדיעבד עבירות על חוק התכנו

בעקבות פניית צוות הביקורת למפקח הבנייה של הוועדה . מפקח מטע  הוועדה המקומית במבנה
,  קבע כי היו בו חריגות בנייה חדשות10.3.05 ובדוח שהגיש ב, הוא בדק את המבנה, המקומית

 :כמפורט להל 
נפרצו שני .  3;   נאטמו חלונות.  2;   ר" מ2.73 בשטח של כ' נבנתה מרפסת פתוחה בקומה א.  1

מעל ', שונו שיפוע וגובה של גג רעפי  מעל קומה א.  4;   וחלו  בקומת הקרקע' חלונות בקומה ב
 .חדר מדרגות ומעל חדר מגורי 

 ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ÈÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ ˙ˆÚÂÓ ¯·Á Ïˆ‡ ÂÏ‚˙  ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰˘ÂÈÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ"˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰ ˘Ó‰ ˙„ÚÂ ¯ ,

˜ÂÁ‰ ˙¯ÈÓ˘· ¯Â·ÈˆÏ ‰Ó‚Â„ ˘Ó˘Ï ¯ÂÓ‡˘ . 
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, כי המבנה הנדו  מצוי בשכונת שכו  המזרח, בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה העירייה
תושבי השכונה בנו לעצמ  תוספות בנייה ". אקס טריטוריאלי"ובמש* עשרות שני  התנהל כשטח 

הוועדה המקומית . ועל רקע זה יש לראות את ההיסטוריה של המבנה, מהרשויותללא קבלת היתר 
כי מר לוי , עוד הסבירה העירייה. 1989 והיא אושרה ב, יזמה תכנית להסדרת הבנייה בשכונה

 נית  לו היתר בנייה 1997 ב.  ועשה להסדרת חריגות הבנייה1993 נבחר למועצת העירייה ב
 .  לכ  ללא היתרלשינויי  שבוצעו במבנה קוד 

 הסביר יושב ראש ועדת המשנה וחבר מועצת העירייה 10.7.05 בתשובתו למשרד מבקר המדינה מ
נעשו לפני שני  רבות וא  לפני שהתחלתי ... אות  חריגות נטענות"...כי , בי  היתר, מר שלמה לוי

 הנדרשת שמא יש לראות את הדברי  בקונסטלציה הנכונה ובזהירות... לעסוק בפעילות ציבורית
באופ  המפלה אות  , ימצאו עצמ  נבחרי ציבור נבחני  תחת זכוכית מגדלת ובדקדקנות מופרזת

 בקשה להיתר 2005ר ועדת המשנה הגיש באוגוסט "נמסר כי יו". מאזרחי  רגילי , דווקא, לרעה
 .חוקית בנייה להסדרת הבנייה הבלתי

‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙‡ Ï·˜Ï ÔÈ‡ ÈÎ‰¯·Ò‰ . ‰ÈÈ · ˙Â‚È¯Á· ¯·Â„Ó
 ˙ ˘· Â¯˙Â‡˘2005 ,·˘ ¯Á‡Ï Â˘Ú  Ô‰Â-1997˙ÂÓ„Â˜ ‰ÈÈ · ˙Â‚È¯ÁÏ ¯˙È‰ Ô˙È  . 

ÂÈ Ï˘ Â˙˘È‚· ÏÂÒÙ ˘È˘ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ˘˘Á ˘È ÂÏÈ‡Î ‰ ˘Ó‰ ˙„ÚÂ ¯
˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙Â¯˘Ó· ÌÈ‡˘Â  Ì È‡˘ ÌÈÁ¯Ê‡ ˙ÓÂÚÏ Â˙ÈÈÏÙ‡Ï .ÂÈ ˙¯˘Ó ‡ÏÓÓ ÏÚ" ˙„ÚÂ ¯

 ÔÂ Î˙Ï ‰ ˘Ó‰ÈÈ ·ÏÂ ,‰¯ÈÎ· ˙È¯Â·Èˆ ‰¯˘Ó ‡È‰˘ ,‰ÈÈ · ˙Â‚È¯ÁÓ ÛÁ ˙ÂÈ‰Ï , ÂÈÏÚÂ
˜ÂÁ‰ ˙¯ÈÓ˘Ï ‰Ó‚Â„ ˘Ó˘Ï .ÂÈ ‰˘ÂÚ˘ ˘ÂÓÈ˘‰" ÔÙÂ‡· Â· Â ·˘ ÔÈÈ ·· ‰„ÚÂÂ‰ ¯

È˙Ï·- È˜ÂÁ-ÏÂÒÙ  . 
להל  מובאות דוגמאות נוספות לחריגות בנייה במבני  אשר בה  מתגוררי  חברי מועצת העירייה 

מפקח . ולא היה לה מידע על חריגות הבנייה בה , פיקחה על מבני  אלההוועדה לא . ובכירי 
הבנייה של הוועדה המקומית עשה ביקורת במבני  הללו בעקבות דרישה של משרד מבקר 

  : להל  עיקרי הממצאי . המדינה
 ' מבנה ה
חבר שהיה אז סג  ראש העירייה וממלא מקומו ו, התגורר בעת הביקורת מר דוד אלימל*' במבנה ה

 :כמפורט להל , במבנה בנו ללא היתר. מועצת העירייה
 ; הוק  שער כניסה בגבול המגרש.  2;   ר" מ12הוס  לו חדר ע  גג רעפי  בשטח של  .1
 .ר" מ15 הוקמה סככה בשטח של כ.  4;   ר"הוקמה פרגולה בקומת הקרקע בשטח של תשעה מ.  3

ר אלימל* טע  שאת תוספות הבנייה כי מ, בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה העירייה
. ובגלל נסיבות אישיות לא טיפל בקבלת היתר בנייה, האמורות הוא הוסי  בתחילת שנות השמוני 

 . נתנה הוועדה המקומית למר אלימל* היתר בנייה בדיעבד2005כי במאי , עוד מסרה העירייה
בי  ,  מר דוד אלימל* הסביר חבר מועצת העירייה11.7.05 בתשובתו למשרד מבקר המדינה מ

כ* שחלפו כעשרי  , השינויי  שבוצעו במבנה בוצעו עוד בתחילת שנות השמוני "...כי , היתר
  בעניי  טענת ההתיישנות ... " (תקופה שבה ניתנת התיישנות אפילו על פשעי  חמורי  , שנה מאז
 ).ראו להל 
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 'מבנה ו
נמצא כי .  מועצת העירייה מר אבי דנינוהתגורר בעת הביקורת סג  ראש העירייה וחבר' במבנה ו

בקומת , ר" מ70 הוקמה סככת רעפי  בשטח של כ.  1:   כמפורט להל , בנו במבנה ללא היתר
 .של המבנה' ר בקומה א" מ40 הוקמה סככת רעפי  בגודל של כ.  2;   הקרקע

ו אלא  מסר מר דנינו כי המבנה אינו בבעלות12.7.05בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיו  
אי  לייחס לו עבירת בנייה בגי  , לדבריו. והוא עצמו לא עשה בו כל שינוי, בבעלות אבי רעייתו

 .בית שאינו שלו
˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏÂ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÈÎ , ‰˘ÂÚ‰ Ì‚

˘¯„  ‰Ê˘ ˙Ú· ¯˙È‰ ‡Ï· Â · Ì‰ÈÏÚ˘ ÔÈÚ˜¯˜Ó· ˘ÂÓÈ˘ ,˙ÈÏÈÏÙ ‰¯È·Ú ¯·ÂÚ . „ÂÚ
 ¯ÈÚ‰‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ˆÚÂÓ ¯·ÁÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ Ô‚Ò· ¯·Â„Ó˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,

‰ÈÈ · ˙Â‚È¯ÁÓ Ú ÓÈÈÂ ˜ÂÁ‰ ˙¯ÈÓ˘Ï ‰Ó‚Â„ ˘Ó˘È˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ.  
 'מבנה ז
נמצא כי במבנה בנו . התגורר בעת הביקורת מר ציו  כה  שהיה אז חבר מועצת העירייה' במבנה ז
 :כמפורט להל , ללא היתר

הוק  גגו  מבטו  בשטח של . 2; בקומת הקרקע, ר" מ19 כת רעפי  בשטח של כהוקמה סכ .1
 .ר בקומת הקרקע"כארבעה מ

כי מר כה  אישר את דבר קיומ  של תוספות , בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה העירייה
  .ובדעתו להגיש בקשה להיתר בדיעבד, הבנייה

 'מבנה ח
כי בדירה בה , נמצא. העירייה מר עקיבא מאירהתגורר בעת הביקורת חבר מועצת ' במבנה ח

 . ר" מ20 התגורר נבנה ללא היתר חדר בשטח של כ
, 2003 שכיה  בה מ, כי חבר מועצת העירייה, בתשובתה למשרד מבקר המדינה הסבירה העירייה

 שנה 15 בנה את החדר כ, ולפי הסבריו,  ילדיו11  יחד ע  רעייתו ו1986התגורר בדירה משנת 
בקשתו להיתר , לדברי חבר המועצה שהובאו בתשובת העירייה.   בשל הצפיפות בביתוקוד  לכ

פינוי " למתח  שבו מצוי המבנה הוכנה תכנית של 1999 משו  שמ, בנייה לחדר הנוס  נדחתה
עוד קבעה העירייה כי בשל התיישנות . ועל פיה לא נית  לקבל היתרי בנייה במתח , "בינוי

מה "לא ברור לה , מאיד* גיסא, "בקרוב"בדה שצפויה הריסת המבנה והעו, העבירות מחד גיסא
 ".יכולה הוועדה המקומית לעשות כיו  בנושא
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Î Í˘Ó· ˙ÓÈÈ˜ ‰ÈÈ ·‰ ˙‚È¯Á˘ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó-15‰ ˘  ,
‰˙¯Ò‰Ï ÌÈÚˆÓ‡ ‰Ë˜  ‡Ï ‡È‰Â .¯˙È‰ ‡ÏÏ ‰ÈÈ · ‰˜È„ˆÓ ‰  È‡ ˙ÂÙÈÙˆ . ¯ÈÚ‰ „ÂÚ

Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‰ È„ ,È˙Ï·‰ ‰ÈÈ ·‰ ˙¯˘Î‰Ï ˙Â¯˘Ù‡ ÔÈ‡· ÈÎ-‰Ê ‰¯˜Ó· ˙È˜ÂÁ , ÏÚ
‰· ÏÂÙÈËÓ Ú ÓÈ‰Ï ‡ÏÂ ‰˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÚˆÓ‡· ‰˙¯Ò‰Ï ÏÂÚÙÏ ‰È‰ ‰„ÚÂÂ‰ . ˙‡Ê

„ÂÚÂ ,˙Â ˘ÈÈ˙‰ ¯·„· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ ÚË ˙‡ Ï·˜Ï ÔÈ‡ ,ÔÎ˘ ,˜ÂÁ‰ ÈÙÏ , ˘ÂÓÈ˘ ˙ÈÈ˘Ú Ì‚
È˙Ï· ÔÙÂ‡· ‰ · ˘ ‰ ·Ó·-˙ÈÏÈÏÙ ‰¯È·Ú ‡È‰ È˜ÂÁ .‰ ‰ÈÁ˘ ‰ÁÙ˘ÓÏ ÚÈÈÒÏ ÔÂˆ¯

‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ È È„ ÔÂ·˘Á ÏÚ ‡Â·Ï ÏÂÎÈ Â  È‡ ˙ÂÙÈÙˆ·.  
 'מבנה ט
נמצא כי במבנה שבו . התגורר בעת הביקורת חבר מועצת העירייה מר אס  דעבול' במבנה ט

 : כמפורט להל , מתגורר מר דעבול בנו ללא היתר
, לצוות הביקורת נמסר(גדר בקו המגרש בוטלו שתי חניות בתחו  המגרש על ידי בניית קיר  .1

נוצק גגו  מבטו  בשטח . 2; )מחו2 לתחו  המגרש, כי מר דעבול מחנה את כלי הרכב שלו ברחוב
הוקמו שער כניסה ממתכת . 3; המשמש כמרפסת, ר ומסביבו הוק  מעקה ברזל"של כארבעה מ

 . חלונותהותקנו חמישה. 4; בקו המגרש ומדרגות כניסה חיצוניות לקומת המרת 
 הגיש מר דעבול בקשה להיתר בגי  15.9.05 בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה העירייה כי ב

  .חריגות הבנייה שאיתר מפקח הבנייה
 'מבנה י
נמצא כי במבנה נבנתה ללא היתר קומה . התגורר חבר המועצה מר טומשי  שמואל' במבנה י

 .ר" מ22.5 בשטח של כ' אר ומרפסת מצדה המזרחי של קומה " מ120 בשטח של כ
כי א  שחלה התיישנות על תוספות הבנייה , בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה העירייה

והוועדה אישרה את , הגיש מר טומשי  בקשה להיתר)  ראו בהמש* בעניי  טענת ההתיישנות (
  . 16.8.05 מת  ההיתר בישיבתה ב

 א"מבנה י
נמצא כי במבנה בנו ללא היתר כמפורט . רו  מילברגל העירייה מר דו"א התגורר מנכ"במבנה י

 :להל 
שונה גג . 2; ר ונבנה מעליה גג רעפי " מ5.6נסגרה מרפסת ע  חלונות זכוכית בשטח של  . 1

 .בוטל גג רעפי  ללא היתר; הרעפי 
וחלה עליה , 1991 בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה העירייה כי הבנייה ללא היתר הייתה ב

ל העירייה דבר "למרות זאת לאחר שהובא לידיעת מנכ, אול , )בעניי  זה ראו להל  (התיישנות
ביו  ; 9.5.05 הוא הגיש בקשה להיתר שאושרה על ידי הוועדה המקומית ב, הבנייה ללא היתר

  . נית  לו היתר בנייה24.5.05
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✩  
דינה הועלתה חלק מחברי המועצה ובכירי העירייה למשרד מבקר המ, בתשובות שמסרו העירייה

 .הטענה כי על חלק מחריגות הבנייה שנעשו בעבר חלה התיישנות בחלו  השני 
 ‰˙˘Ú  ‰ÈÈ · ˙‚È¯Á Ì‡ Ì‚ ÈÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏÂ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

‰ ˘ÈÈ˙‰Â ÌÈ ˘ È ÙÏ , ˙Î˘Ó  ‰¯È·Ú ‡Â‰ ˜ÂÁÏ „Â‚È · ‰ · ˘ ‰ ·Ó· ˘ÂÓÈ˘‰ ÌˆÚ È¯‰
 ˙Ú· ÔÈ„Ï ‰ È‚· „ÈÓÚ‰Ï Ô˙È ˘‰ÈÂÏÈ‚. 

ÈÂ˘È¯· ˙Â˜ÒÂÚ‰ ˙Â„ÚÂÂ· ÌÈ¯·Á ¯Â·Èˆ È¯Á·  ,‰ÈÈ ·‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ·Â ÔÂ Î˙· , ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ
‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ÌÂÈ˜ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È

‰Ê ÔÈÈ Ú· ÌÈ„Úˆ ‰Ë˜  ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰Â ‰ÈÈ · ˙Â‚È¯Á ÂÚˆÈ· ¯Â·Èˆ‰ È¯Á· ˘ ‰„·ÂÚ‰ , ‡Ï
‡¯Î ‰ÈÈ ·‰ ÏÚ ‰Á˜ÈÙ ÌÈ ˘ Í˘Ó· ˙Â‚È¯Á‰ ÂÈ‰ Ì‰·˘ ÌÈ ·Ó· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ‰¯˘Ù‡Â ÈÂ

˙ÂÎÂ¯‡.   
 מתח  רחוב אליקו  

שלושה מ  .  מגרשי  מסוימי 16 משפחתיי  ב בסו  שנות השמוני  הוקמו שלושה מבני  דו
בקצה שכונת , נמצאי  ברחוב אליקו )  שלושת המגרשי   להל  575 ו, 574, 573(המגרשי  

שניי  , על פי הרישומי  במחלקת ההנדסה של העירייה). שכונת ג  נחו (בתי  צמודי קרקע 
מהמגרשי  שייכי  לקרובי משפחתו של היוע2 המשפטי החיצוני של העירייה ושל הוועדה 

בבית שבאחד המגרשי  מתגוררי  הורי אשת היוע2 המשפטי ):  היוע2 המשפטי להל  (המקומית 
  להל  (גיסתו של היוע2 המשפטי ,  מתגוררת בת ובבית שבמגרש האחר, )' משפחה א להל  (

 ).81/1/ראו להל  בפרק על טיפול היוע2 המשפטי של הוועדה המקומית בתכנית רצ) ('משפחה ב
ה  , 5.5.05  ומ20.3.05 י מ"מדרו  לשלושת המגרשי  מצויות שמונה חלקות שעל פי רישומי ממ

 והיא 53בתוו* מצויה חלקה .   מוחכרותי ובבעלות הקר  הקיימת לישראל ואינ"בניהולו של ממ
 . בבעלות העירייה

כ* ,  סייר צוות הביקורת באזור ומצא ששטחי  מדרו  לשלושת המגרשי  גודרו2005בפברואר 
בקטע הדרומי של הגדר . שנוצר מתח  סגור אחד של השטחי  שגודרו ושל שלושת המגרשי 

אל השער מובילה דר* עפר . ודרהותק  שער מתכת המאפשר כניסת כלי רכב אל המתח  שג
 .בבדיקה במחלקת ההנדסה הועלה כי כל הפעולות הללו נעשו בלא היתר. כבושה

בעקבות פניית צוות הביקורת למפקח הבנייה . הוועדה המקומית לא קיימה פיקוח על המגרשי 
ת של הוועדה המקומית לצור* קבלת מידע מפורט על חריגות הבנייה בחלקות אלה בדק המפקח א

, הוק  ג  לול; הוא מצא כי במתח  הוקמה בריכת שחיה יבילה. 2005העניי  באפריל וביולי 
כ* . 'ומהמבנה שבבעלות משפחה ב' והתברר כי יש גישה למתח  מהמבנה שבבעלות משפחה א

 ). ראו בתשריט להל (נוצרו רצ  ומעבר חופשי בי  שני המבני  הללו ובי  המתח  המגודר 
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 Ï˘ ÁË˘‰ ËÈ¯˘˙4.5‡ ˙ÂÁÙ˘Ó Â˘ÏÙ ÂÈÏ‡ Ì Â„  'Â-· ,'Â˙Â‡ Â¯„È‚˘ ¯Á‡Ï . ˙ÂÁÙ˘Ó‰
 Í˘Ó· ‰Ê ÁË˘· Â˘Ó˙˘‰15‰ ˘ ) .˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰Ó Ï·˜˙ ˘ ËÈ¯˘˙ ÏÚ ÒÒÂ·Ó ËÈ¯˘˙‰( 
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 הוא ' ב ו' שטח החלקות שפלשו אליה  משפחות א, על פי נתוני  שהתקבלו ממינהל ההנדסה
 .יהר בבעלות העירי" מ1,350 מה  כ, ר" מ4,580 כ

 . י לא פעל לסילוק יד הפולשי  מהקרקע"וממילא ממ, י"נמצא כי השטחי  סופחו ללא ידיעת ממ
י כי קוד  שפנה אליו משרד מבקר " מסר ממ11.10.05בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיו  

מאותו מועד . פלשו לחלקות שבניהולו' ומשפחה ב' הוא לא ידע שמשפחה א, 2005המדינה במרס 
הכנת תרשימי  ודוחות פיקוח מקיפי  באשר לשטחי  אלה לצור* הגשת תביעה נגד י ל"פעל ממ

 .המחזיקי  בה  שלא כדי 
,  מסרה העירייה כי על פי נתוני הוועדה המקומית21.9.05 בתשובתה למשרד מבקר המדינה מ

ובחינת תצלומי אוויר שציל  אג  הפיקוח העלתה , הבנייה במקו  נעשתה בסו  שנות השמוני 
עוד מסרה העירייה כי יש להצטער שאג  הפיקוח לא . 1989בשנת , ככל הנראה,  הגידור נעשהכי

. אפשר להבחי  בה מהרחוב הגובל במתח  ממערב אי, לטענתו. היה ער לקיומה של הגדר
העירייה מסרה כי תפעל לסילוק יד המחזיקי  מהשטח שבבעלותה והוסיפה כי לא ידעה שהחלקה 

 .האמורה היא בבעלותה
אי  באפשרותה לנקוט ,  שנה מגידור המתח 15 עוד מסרה העירייה בתשובתה כי מאחר שחלפו כ

 .י לפעול לשמירת זכויותיו במקרקעי "ועל ממ, הליכי  פליליי 
הטיפוח והנטיעות ,  ה  הסבירו כי הגידור10.8.05מיו  ' ומשפחה ב' בתשובת  של משפחה א

, מחסרי בית, ממטרדי  הנגרמי  ממרוצי אופנועי בשטח האמור נועדו להג  על יושבי הבתי  
 .ממסיבות סמי  ומשריפות

לאחר פניית משרד מבקר המדינה אל , 20.7.05 על פי דוח שמסר מפקח הבנייה לצוות הביקורת ב
סולקו ממנו בריכת השחייה , המתגוררי  בחלקות ולאחר שמפקח הבנייה סייר במתח  המגודר

 .והלול שהוקמו בניגוד לחוק
Ó‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰·¯ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ÈÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ ,

˙È˜ÂÁ È˙Ï· ‰ÈÈ ·˘ ,ÓÓ ÏÂ‰È · ÌÈÁË˘Ï ‰˘ÈÏÙÂ ‰Ï˘ ÌÈÁË˘Ï ‰˘ÈÏÙ ‰ÏÏÎ˘"È , ‡Ï
ÏÚ ‰˙Ï‚˙‰-‰È„¯˘ÓÏ ÍÂÓÒ ‰˙˘Ú  ‰ÈÈ ·‰˘ ‰„·ÂÚ‰ Û¯Á ‰„È ,ÍÎ ·˜ÚÂ , ‰Ë˜  ‡Ï ‡È‰

‰ÈÚˆ·Ó „‚  ÌÈÚˆÓ‡ ÌÂ˘·. 
Â‡¯‰ ‰ÏÂÙÈË ÁÎÂ ÌÈ¯Á‡ ˙ÂÓÂ˜Ó· ‰ÈÈ · ˙Â¯È·Ú· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ È , ˘˘Á ‰ÏÂÚ

‰Ê ‰¯˜Ó· Û˜È‰‰ ˙·Á¯ ‰ÈÈ ·‰ ˙‚È¯ÁÓ ÔÈÚ ‰ÓÈÏÚ‰ ‡È‰ ÈÎ .Î Ï˘ ÁË˘Ï ‰˘ÈÏÙ-4.5 
‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰ ·ÓÏÂ ¯ÈÚ‰ ÊÎ¯ÓÏ ‰·Â¯˜˘ ‰ÏÂ„‚ ÌÈ¯Â‚Ó ˙ ÂÎ˘· Ì Â„ , ˙ÂÈ‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ‰˙È‰

˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ¯È„Ò‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙¯‚ÒÓ· ˙¯˙Â‡Ó. 
ÔÈ‡ Í˘Ó· ÂÊ ‰¯ÂÓÁ ‰ÈÈ · ˙¯È·Ú ‰¯˙È‡ ‡Ï ‡È‰ ÈÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ ÚË ˙‡ Ï·˜Ï 

Ó ¯˙ÂÈ-15‰· ÔÈÁ·‰Ï Ô˙È  ‡Ï˘ ÌÂ˘Ó ‰ ˘  ; ‰ÙÂ˜˙‰Ó „ÂÚ ¯ÈÂÂ‡ ÈÓÂÏˆ˙ ‰È„È· ÂÈ‰
‰¯È·Ú‰ ‰ÚˆÂ· ‰·˘ . 

Î ‰˙ ·  ¯„‚‰ Ì‡ Ì‚-15˙¯Â˜È·‰ È ÙÏ ‰ ˘  , ˙Î˘Ó  ‰¯È·Ú ‡Â‰ ÔÈÚ˜¯˜Ó· ˘ÂÓÈ˘‰
‚· ÔÈ„Ï „ÈÓÚ‰Ï Ô˙È ˘‰ÈÂÏÈ‚ ˙Ú· Ì‚ ‰ È .ÔÎ ÂÓÎ ,‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ ÈÙÏ , ÏÂ˜˘Ï Ô˙È 

‰¯È·Ú· Â‰„ Ô‡Ó Ï˘ ‰Ú˘¯‰ ‡ÏÏ Ì‚ ‰˙ · ˘ ¯„‚ ˙ÒÈ¯‰Ï Âˆ ËÙ˘Ó‰ ˙È·Ó ˘˜·Ï . ÏÚ
˙È˜ÂÁ È˙Ï·‰ ¯„‚‰ ˙ÒÈ¯‰Ï ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰. 
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 ‰ÙÈ˜Ó ‰˜È„· ˙Â˘ÚÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ Ï˘
Ô‰ÈÏ‡ ˙Â˘ÈÏÙ ÚÂ ÓÏ È„Î ‰˙ÂÏÚ··˘. 

ÓÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" È„Î ÂÏÂ‰È ·˘ ÌÈÒÎ ‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ÂÈÏÚ ÈÎ È
Ì‰ÈÏÚ ˙ÂËÏ˙˘‰Â Ì‰· ‰˘¯ÂÓ È˙Ï· ˘ÂÓÈ˘ ÚÂ ÓÏ .   

  81/1/הטיפול בתכנית רצ
עמ  בהתנגדויות נמצא כי היוע2 המשפטי החיצוני של הוועדה המקומית ושל העירייה טיפל מט

, השטח שעליו חלה התכנית גובל בשטחי  שבבעלות קרובי משפחתו. 81/1/שהוגשו לתכנית רצ
שקרוביו היו , בטיפולו של היוע2 המשפטי בתכנית. ואחד מקרוביו היה בי  מגישי ההתנגדויות לה

 :להל  הפרטי . נוצר ניגוד ענייני  ולו למראית עי , בעלי עניי  בה
המתח  שעליו . 81/1/תשעי  החלה הוועדה המקומית בהכנת תכנית מתאר רצבתחילת שנות ה

בשלושת , ובי  היתר, חלקו הצפוני גובל בשכונות מגורי . חלה התכנית נמצא בדרו  העיר
יז  פרטי , י"בעלי הקרקע שעליה חלה התכנית ה  ממ. המגרשי  האמורי  במתח  רחוב אליקו 

 .ואחרי ) ' יז  ד להל  (
רוב  המכריע בבתי  רבי ,  יחידות דיור1,192 דונ  תותר בניית  של 182 כנית ששטחה כעל פי הת
בהכנת התכנית הובאו בחשבו  היבטי  תכנוניי  שוני  כמו איכות ).  קומות22עד (קומות 
היבטי  תכנוניי  אלה באו לידי ביטוי בנספחי  לתכנית שהיו חלק . הסדרי תנועה וחנייה, הסביבה

 .ממסמכיה
  החליטה מליאת הוועדה המקומית להמלי2 לוועדה המחוזית על הפקדת תכנית 20.7.98 ב
 . 81/1/רצ
 החליטה הוועדה המקומית לבטל את החלטתה האמורה והמליצה ליוזמי התכנית 30.12.98 ב

: התואמת את אופי הסביבה הקרובה והשכונה הכוללת דהיינו"להגיש לה הצעה לתכנית חדשה 
נפחי התנועה והמרק  העירוני לשכונת ג  נחו  , התואמת מבחינת אופי הבינויבנייה צמודת קרקע 

 ].השכונה גובלת בשטח שעליו חלה התכנית ונמצאות בה שלוש החלקות[
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה העירייה כי אכ  ועדת המשנה המליצה על הפקדת התכנית 

לאור . "מועצה לקיי  דיו  חוזר בתכניתדרשו חברי " הד ציבורי"אול  בעקבות , 1998ביולי 
, אשר נתמכה בעובדות תכנוניות] 81/1/הגובלת בתכנית רצ, משכונת ג  נחו [עמדת התושבי  

סברו רוב  המכריע של חברי מליאת הוועדה המקומית כי הצדק עימ  וכי הייעוד הראוי לשטח 
 ".הנדו  הינו בנייה צמודת קרקע
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¯¯·˙‰ ,‰ÏËÈ· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰˘ˆ¯ ˙È Î˙ ˙‡ „È˜Ù‰Ï ‰ËÏÁ‰‰ ˙‡ /81/1 ˜ÂÓÈ  Ï˘· 
 „ÈÁÈ-È‡ - ‰· ˙Ï·Â‚‰ ‰ ÂÎ˘‰ ÈÙÂ‡Ï ‰Ó‡˙‰- ‰˙ÈÈ‰ ˙È Î˙‰ ÈÁÙÒ ·˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ 

‰·È·Ò‰ ÏÚ ‰˙ÚÙ˘‰Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ . ˘È˘ ˙ÂÈ Â Î˙ ˙Ú„ ˙ÂÂÁÂ ÌÈÎÓÒÓ ‰„ÚÂÂ· Â‡ˆÓ  ‡Ï
ÏÂËÈ·‰ ˙‡ ¯È·Ò‰Ï È„Î Ì‰· ,˘Â¯„ ‰È‰˘ ¯·„ ,ÂÎ‰ ˙È Î˙‰ Ï˘ ‰˙Ó‡˙‰ ÁÎÂ  ˙ÏÏ

˙ÈÊÂÁÓ‰ ¯‡˙Ó‰ ˙È ÎÂ˙· ÂÚ·˜ ˘ ÔÂ Î˙‰ ˙Â˘È¯„Ï ‰ÈÂÂ¯ ‰ÈÈ · . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ È„Ó‰ ,ÒÒ·˙‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙ÈÈ‰ ‰„˜Ù‰‰ ÏÂËÈ· ÏÚ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰ ,¯˙È‰ ÔÈ· , ˙ÂÂÁ ÏÚ

ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÈ˜ÂÓÈ  ÌÈÏÏÂÎ‰ ÌÈÎÓÒÓÂ ˙Ú„ , Â‰Ó ¯È‰·‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ‰È‰ ‰ËÏÁ‰·Â
Â„È ‰È‰ ‡Ï˘ ‰ÎÓ˙Ò‰ ÂÈÏÚ˘ ˘„Á‰ Ú„ÈÓ‰ ‰ ˘ ÈˆÁÎ ˙È Î˙‰ ˙‡ ‰¯˘È‡ ¯˘‡Î ‰Ï Ú

ÔÎÏ Ì„Â˜ . 
לוועדה ' בעקבות החלטת הוועדה המקומית על ביטול המלצתה להפקיד את התכנית הגיש יז  ד

.  קומות17 יחידות דיור במבני  של עד 1,200אשר לפיה נית  לבנות , המחוזית תכנית מתאר אחרת
 . נית החליטה הוועדה המחוזית על הפקדת התכ14.2.01 ב

ומייעדת אות  לשימושי  ', ב ו' כי התכנית חלה על השטחי  שפלשו אליה  משפחות א, הועלה
 .דרכי  ומסחר, שטחי  ציבוריי  פתוחי : האלה

הוועדה , בעקבות החלטת הוועדה המחוזית על הפקדת התכנית הגישו לוועדה המחוזית העירייה
 . יתהתנגדות לתכנ', ביניה  משפחה ב, המקומית ותושבי 

 דנה ועדת המשנה להתנגדויות ועררי  של הוועדה המחוזית בכל ההתנגדויות 17.11.03 ב
לא "הוועדה קבעה בהחלטתה כי . 81/1/שהוגשו לה והחליטה לדחות  ולתת תוק  לתכנית רצ

מצאה בטיעוני המתנגדי  נסיבות ונימוקי  המצדיקי  לערו* שינויי  מפליגי  על ידי בנייה 
 ".  מצאה מקו  לאשרה בניגוד למדיניות התכנו  הנקוטה בערי  במרכז האר2צמודת קרקע ולא

הגישו הוועדה המקומית והעירייה , בעקבות ההחלטה על מת  תוק  לתכנית, 2004בינואר 
באוקטובר . ערר על אישור התכנית)  המועצה הארצית להל  (למועצה הארצית לתכנו  ולבנייה 

וקבעה כי מקובלת , ת את מרבית טענותיה  של העוררי  החליטה המועצה הארצית לדחו2004
עמדה , עמדתה העקרונית של הוועדה המחוזית לעני  הצור* בציפו  האזורי  העירוניי "עליה 

המבטאת מדיניות תכנו  ארצית שנדונה ואושרה במועצה הארצית ומתבטאת בתכניות הארציות 
ת לוועדה המחוזית על מנת שתכלול בה המועצה הארצית הורתה להחזיר את התכני". והמחוזיות

 .את השינויי  הדרושי 
בי  , 2004בעקבות דחיית הערר כתב היוע2 המשפטי של העירייה לראש העירייה באוקטובר 

נית  לראות בכ* ניצחו  לעמדת הוועדה המקומית באשר לאי התאמת התכנית המוצעת "כי , היתר
 ".והדיו  התכנוני חוזר לראשיתו, לסביבתה

 1998צא כי היוע2 המשפטי החיצוני של הוועדה המקומית והעירייה טיפל מטעמ  כבר משנת נמ
הוא טיפל ג  בהליכי ). שביטלה הוועדה המקומית אותה שנה (81/1/בהליכי אישור תכנית רצ

א  על פי שהתכנית חלה על שטח הגובל , הגשת ההתנגדויות לוועדה המחוזית ולמועצה הארצית
 . רובי משפחתו ועל חלקות שבני משפחתו השתמשו בה בחלקות שבבעלות ק

לקרובי משפחתו של היוע2 המשפטי היה עניי  ה  בעיכוב אישור התכנית וה  בשינוי הבנייה בה 
כל עוד לא אושרה התכנית ה  יכולי  . 1: מבנייה רוויה לבנייה צמודת קרקע משני טעמי 

 המקומית והעירייה ינקטו נגד  להמשי* להשתמש במקרקעי  שלא בבעלות  בלי שהוועדה
בי  הנימוקי  להתנגדות שהגישה משפחה . 2. צעדי  בגי  בנייה ללא היתר ובשל פלישה לשטחי 
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צוי  שביצוע התכנית יביא לירידה של עשרות אחוזי  בער* הנכס שה  מתגוררי  בו וער* ' ב
 .הנכסי  האחרי  הגובלי  בשטח שעליו חלה התכנית

קרובי משפחתו של ', התושבי  שהגישו התנגדויות ובכלל  משפחה ברשימת השמות של כל 
 .5.6.02 הוגשו על ידי אדריכל העיר ומנהל אג  תכנו  עיר ליוע2 המשפטי ב, היוע2 המשפטי

ÔÈÚ ˙È‡¯ÓÏ ÂÏÂ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  ¯ˆÂ  ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰ ÔÓ ,ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ïˆ‡ ,
Ï ˙ÂÈÂ„‚ ˙‰·Â ˙È Î˙‰ ¯Â˘È‡ ÈÎÈÏ‰· ÏÙÈË˘Î‰˙„˜Ù‰ , ˙È Î˙Ï ˙Â„‚ ˙‰‰˘ ÌÂ˘Ó

Â˙ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ ÌÚ Â·ÈËÈ‰ ‰¯Â˘È‡· ÌÈ·ÂÎÈÚÂ. 
 Ú‚Â ‰ ÏÎ· ÏÂÚÙÏÓ Ú ÓÈ‰Ï ‰È‰ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÏÚ ÈÎ ¯Â·Ò ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

˙È Î˙Ï . ÏÏÎ ÈÙÏ Ì‚14)· ( ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙Î˘Ï ÈÏÏÎÏ)˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰˜È˙‡( ,Ó˘˙‰"Â-1986 ,
"ÁÂ˜Ï ÔÈ„ Í¯ÂÚ ‚ˆÈÈ ‡Ï ,ÓˆÚ ÏÚ Ï·˜È ‡ÏÂÂ‚ÂˆÈÈ· ÍÈ˘ÓÈ ‡ÏÂ Â‚ˆÈÈÏ Â , ˘˘Á ÌÈÈ˜ Ì‡

ÂÈÙÏÎ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ Â˙·ÂÁ ˙‡ ‡ÏÓÏ ÏÎÂÈ ‡Ï˘ ,ÂÏ˘ È˘È‡ ÔÈÈ Ú Ï˘· , ˙Â·ÈÈÁ˙‰ Ï˘· Â‡
¯Á‡ ÈÙÏÎ ÂÏ ˘È˘ ˙Â Ó‡  ˙·ÂÁ Â‡." 

פוגעת מבחינה תכנונית ומבחינה "בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה העירייה כי התכנית 
עוד . תכ  לכפות על הוועדה המקומית תכנית שאינה רוצה בהוג  משו  שלדעתה לא יי" כלכלית

הא  נבחרי הציבור ... מאבק באשר לגור  השליט בענייני התכנו  "ציינה העירייה כי מדובר ב
 ...".או יזמי  פרטיי  , ובראש  ראש העירייה שנבחרו לכ* בבחירות דמוקרטיות

ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‰ÈÈ ·‰Â  , Ú˜¯˜ ÏÚ· È‡˘¯
 ÈÙÏ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ Â‡ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ¯Â˘È‡Ï ‰˘È‚‰ÏÂ ˙ÈÓÂ˜Ó ¯‡˙Ó ˙È Î˙ ÔÈÎ‰Ï

ÔÈÈ Ú‰ ,˙È Î˙Ï ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·È˜˘ ÌÊÈ‰ Ë˜  ÂÊ Í¯„·Â. 
כי היוע2 המשפטי הודיע לראש העירייה סמו* לאחר שהיז  הגיש את , עוד מסרה העירייה
מאחר שהעמדה שהביעו . כי משפחת רעייתו מתגוררת בסמו* למתח , מחוזיתהתכנית לוועדה ה

הורה ראש העירייה , הייתה זהה לעמדת הוועדה המקומית) ובכלל  קרובי משפחתו(התושבי  
 . כבכל תכנית אחרת, ליוע2 המשפטי לטפל בתכנית זו

' שפחה בומ'  מסר היוע2 המשפטי כי משפחה א7.7.05 בתשובתו למשרד מבקר המדינה מ
הכיר , ואת בית הורי אשתו, עוד בטר  הכיר את אשתו, מתגוררות במקו  משלהי שנות השמוני 

שהיא פרי , הוא מסר כי ייצג את הוועדה המקומית בהתנגדותה לתכנית. כפי שהיה בעת הביקורת
 התנגדות  של קרובי משפחתו לתכנית, לטענתו. ר הוועדה המקומית"מדיניות תכנונית שהתווה יו

 . כי יש חפיפה בי  עמדת  ובי  עמדת הוועדה, אינה מציבה אותו במצב של ניגוד ענייני 
 ıÚÂÈ‰ Ï˘ Â˙ÁÙ˘Ó È·Â¯˜Ï˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ  ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

‰ÚÂˆÈ· ·ÂÎÈÚ·Â ˙È Î˙‰ ÈÂ È˘· ÔÈÈ Ú ˘È ÈËÙ˘Ó‰ , ÏÈË‰ÏÓ Ú ÓÈ‰Ï ‰È‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ
ÂÊ ˙È Î˙· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ,ÂÈÏÚÂ‰· ÏÙËÏ ·¯ÒÏ ‰È‰ .   
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 שימוש חורג
שימוש בקרקע או בבניי  למטרה שלא : כ*, בי  היתר, שימוש חורג בקרקע או בבניי  מוגדר בחוק

; )שימוש חורג מתכנית(הותר להשתמש בה  לפי כל תכנית החלה על הקרקע או על הבניי  
 ).  מהיתרשימוש חורג(שימוש בקרקע או בבניי  למטרה שלא הותרה בהיתר הבנייה 

א  על פי שהשימוש החורג מנוגד לתכליות התכנוניות של התכניות או של ההיתרי  הנוגעי  
הוועדה המקומית רשאית להעניק על פי שיקול דעתה היתר לשימוש חורג מתכנית או , לאזור
בחוק נקבע שלא יינת  היתר לשימוש חורג א  יש בכ* סטייה ניכרת מתכנית , ע  זאת. מהיתר

 ב"התשס, )סטייה ניכרת מתכנית(לפי תקנות התכנו  והבניה . ל הקרקע או על הבניי החלה ע
שימוש בבניי  או בקרקע שיש בו שינוי מהשימוש ", בי  היתר, סטייה ניכרת מתכנית היא, 2002

 ".שנקבע בתכנית והוא משנה את אופייה של הסביבה הקרובה
ת לא תתיר שימוש חורג אלא לאחר שהתמלאו הוועדה המקומי, ככלל, על פי חוק התכנו  והבנייה

התנאי  שנקבעו בחוק ובכלל זה פרסו  הודעה בעיתו  ובמקרקעי  שעליה  חלה הבקשה 
או בנכס , הודעה על הבקשה נמסרה לכל הבעלי  והמחזיקי  בקרקע או בבניי ; לשימוש חורג
מת  פרק זמ  סביר ; האו שעלולי  לדעת הוועדה להיפגע מאישור הבקש, או שייפגעו, הגובל בה 

לשימוש . והודיעה על כ* למתנגדי  במכתב רשו , להגשת התנגדויות והוועדה החליטה בעניינ 
 .חורג מתכנית מתאר ארצית או מחוזית יש לקבל את אישור המועצה הארצית לתכנו  ולבנייה

וש חורג והיתר לשימ, כי היתר לשימוש חורג מתכנית יינת  לתקופה מוגבלת מראש, החוק קובע
 .מהיתר יכול להינת  לתקופה מוגבלת מראש

 : כדלהל , 7בית המשפט קבע
כאשר מתעורר חשד מבוסס בקרב מוסד התכנו  הרלוונטי כי , ג  בשלב מת  ההיתר"

והמבקש אינו , ההיתר המבוקש נועד לבנייה לצור* שימוש חורג מתכנית המתאר שבתוק 
 וא  חייב לוודא כי היתר הבנייה יותא  רשאי המוסד התיכנוני, מצהיר על שימוש כזה

' שימוש חורג'ישקול בי  היתר א  יש מקו  לאשר , א  יש צור* בכ*. לשימוש החוקי
הקשר שבי  אופי הבנייה ובי  השימוש במבני  שהינו חלק ... בדר* הקבועה בחוק

חייב לקבל ביטוי ג  בעת בחינת הבקשה להיתר ובעת מת  ההיתר , מתכנית המתאר
·ÈÈ · ¯˙È‰ ˘˜Â·Ó ÂÈÏ‡ ÒÁÈ·˘ ‰ ·Ó· ˘ÂÓÈ˘‰ ‚ÂÒ ˙Ï‡˘ ˙ ÈÁ· , Ô˙Ó Ì¯Ë‰... עצמו

¯˙È‰‰ ,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰„È˜Ù˙Ó È˙Â‰Ó ˜ÏÁ ‰ÂÂ‰Ó]  ההדגשה של משרד מבקר
, לאחר סיו  הבניה, א  הוועדה תצטר* לבחו  את שאלת השימוש רק בדיעבד]. המדינה

נית  ... ני הסתמכות של צדדי  שלישיי היא עלולה לעמוד בפני עובדות מוגמרות וא  בפ
לקבוע כי כאשר החליטה הוועדה לדחות את ההכרעה בחוקיות השימוש לשלב האכלוס 

חששה של הוועדה בדבר שימוש שלא ... נמנעה מלהפעיל את שיקול הדעת הנדרש ממנה
היה עליה , על כ  משעלה בוועדה הנושא האמור, בהתא  לתכנית היה חשש מבוסס

 ".עמו ולהכריע בשאלה שלפניהלהתמודד 
 :קבע בית המשפט העליו  כ*) 8ד עמותת העצמאי "להל  פס(בפסק די  אחר 

__________________ 
‰È¯ÂÙÏ· ,Ú· ˙ÈÙÂ˙È˘ ˙È‡Ï˜Á ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ÌÈ„·ÂÚ ·˘ÂÓ"Á‡Â Ó '  ' ‰„ÚÂÂ‰ 482/99א "ע 7

 ‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰  Á‡Â ÌÈÏÚ¯ÊÈ'. 
 )3(ד נח " פ',ÌÂ¯„‰ ÊÂÁÓ ¯¯Ú ˙„ÚÂ Á‡Â'  ) ÏÈ‡· ÌÈ‡ÓˆÚ‰ ˙˙ÂÓÚ)¯ÁÒÓ‰ ˙Î˘Ï˙  402/03מ "עע 8

199 . 
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"‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘Ï ¯˙È‰ ÏÚ ÍÓ˙Ò‰· Â˙ÏÚÙ‰Â ÌÈ„ÓÈÓ ·Á¯ È¯ÁÒÓ ÊÎ¯Ó ˙Ó˜‰ , ÍÂ˙
„ÚÂÈÓ‰ È¯ÁÒÓ‰ ÊÎ¯Ó‰ ˙ÈÈ · ÚÂˆÈ·Ï Ú‚Â · ¯È·Ò ËÂ¯ÈÙ ‰·Â ˙È Î˙ Ï˘ ‰˙ Î‰ ˙ÙÈ˜Ú ,

‰ÈÂ‡¯ Í¯„ ‰ È‡ ,˙‡ÊÂ˙ÂÁÙÏ ÌÈÓÚË È ˘Ó  .˙È˘‡¯ ,ÔÂ¯˜ÚÎ , ˙‡ ˙ÎÙÂ‰ ÂÊ Í¯„
¯˙ÒÏÙÏ ˙È Î˙ Ï˘ ‰˙ Î‰Ï ˜ÂÁ· ˙ÂÚÂ·˜‰ ˙ÂÈ ˜„˜„‰ ˙Â˘È¯„‰ . ˙ÂÏÏÂÎ ‰Ï‡ ˙Â˘È¯„

˙È Î˙ ˙ Î‰ ,‰˙„˜Ù‰ ,‰ÓÂÒ¯Ù ,‰Ï ˙ÂÈÂ„‚ ˙‰ ˙˘‚‰ , ‰Ï ˙ÂÈÂ„‚ ˙‰· ‰Ú¯Î‰Â ÔÂÈ„)¯ '
Â ÔÓÈÒ '‚ ˜¯Ù· '˜ÂÁÏ .( ÔÂÊ ¯· ËÙÂ˘‰ È¯·„ ‰Ê ÔÈÈ ÚÏ ÌÈÙÈ‚··" ˆ235/76 È È · 

 „ÂÏ ˙Ó„˜)1973 (Ú·"  Ó '„ÂÏ· ‰È ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ,Ù" ‡Ï „)1 (579 ,
ÓÚ '584: 

' ‚È˘‰Ï ¯˘Ù‡ ‰· ˙ÈÒÁÈ‰ ˙ÂÏ˜‰ [...]‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘ , ˙È Î˙ ÈÂ È˘ ˙ÎÈ¯ÚÏ ‰‡ÂÂ˘‰·
˙ÂÂˆÓ‰Â ÌÈ˜Â„˜„‰ ÏÎ ÈÙÏ ,ÈÈ Ú· ÔÈ˜˙ ¯„Ò ÌÈÈ˜Ï Í¯Âˆ‰ ÌÚ ‰˙Â‡ ÌÂÏ‰Ï ‰˘˜Ô ‰Ê 

 Î˙ Ï˘‰·È·Ò‰Â ÌÈÈÁ‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙‡ Ú·Â˜Â È ÂÈÁ ‰Î ‡Â‰˘ ‰È ·Â ÔÂ'." 
" ÊÎ¯Ó Ì˜ÂÓ Ô‰· ˙Â·ÈÒ · ˙ÓˆÚ˙Ó ˜ÂÁ‰ È˜Â„˜„ ÏÎ ÈÙÏ ˙È Î˙ ˙ Î‰Ï ‰˘È¯„‰

È¯ÁÒÓ ,˙Â·Á¯  ˙ÂÈ Â Î˙ ˙ÂÚÙ˘‰ ÂÏ ˙ÂÈ‰Ï ˙ÂÈÂ˘Ú ¯˘‡ .˙È ˘ ,ÏÏÎÎ , ‰ÏÚÙ‰Â ‰ÈÈ ·
ÂÚ ¯ÂˆÈÏ ˙ÂÏÂÏÚ ‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘ Ï˘ Í¯„· Û˜È‰ ·Á¯ È¯ÁÒÓ ÊÎ¯Ó Ï˘ ˙Â¯Ó‚ÂÓ ˙Â„·

ÁË˘· ,¯ÂÊ‡Ï ˙È Î˙ ÔÈÎ‰Ï Ô‡Â·· ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÚÂ È„È ˙‡ ‰ ÏÂ·Î˙ ¯˘‡ . ÊÎ¯Ó‰ ˙Ó˜‰
È¯ÁÒÓ‰ ,‰‚È¯Á Í¯„· , ˙‡ ¯˘‡Ï ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÚÂ ÏÚ ÈÂˆ¯ È˙Ï· ıÁÏ ˙ÂÂ‰Ï ‰ÏÂÏÚ

Ì˜Â‰˘ È¯ÁÒÓ‰ ÊÎ¯Ó‰ ˙‡ ˙Ó‡Â˙‰ ˙È„È˙Ú‰ ˙È Î˙‰ .‰ÈÂˆ¯ ‰ È‡ ÂÊ ‰Ó¯Â  " 
   ).ההדגשה של משרד מבקר המדינה(

 שימוש חורג בקרקע חקלאית
לא ישתמש אד  בקרקע חקלאית אלא "כי , בעניי  קרקע חקלאית נקבע בחוק התכנו  והבנייה

תוק  ליד המועצה הארצית : "בתוספת הראשונה לחוק נקבע". בהתא  לאמור בתוספת הראשונה
... ומותהוועדה רשאית להכריז בהודעה ברש... ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחי  פתוחי 
לא תאושר תכנית החלה על קרקע חקלאית ... כי קרקע פלונית תהא קרקע חקלאית לעניי  חוק זה

אלא א  אושרה התכנית על ידי הוועדה או א  היא תכנית מפורטת המקיימת את כל ההוראות של 
 ".תכנית מיתאר שאושרה על ידי הוועדה

 :בתוספת הראשונה נקבע כ*
סד תכנו  היתר לבנייה או לשימוש בקרקע חקלאית למטרה לא לא יינת  על ידי מו ) א"(

 או א  הסכימה לכ* 6חקלאית אלא בהתא  לתכנית שנתמלאו בה הדרישות של סעי  
 .הוועדה

 בניה או שימוש בקרקע שאינ  דרושי  במישרי   בסעי  זה ', מטרה לא חקלאית' ) ב(
 . חיי לעיבוד חקלאי של האדמה או לגידול בעלי, לייצור חקלאי

  ".שימוש חורג בקרקע חקלאית טעו  אישור הוועדה ואישור הוועדה המחוזית ) ג(
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 הוראות תכניות המתאר
על . במרחב התכנו  המקומי של עיריית ראשו  לציו  יש קרקעות המיועדות לשימוש חקלאי

, )21/3/מ" תמ להל   (21/3חלה תכנית מתאר מחוזית )  להל  ראו (החלקות החקלאיות שנבדקו 
עוד חלה במרחב התכנו  המקומי תכנית מתאר מקומית ראשו  לציו  . 2003שאושרה בנובמבר 

  .1969  שאישרה הוועדה המחוזית ב1/1/רצ
 21/3/מ"תמ
בפרק העוסק באזור נופש .  כוללת שטחי  המיועדי  לאזור נופש מטרופוליני21/3/מ"תמ

. ת מתאר מחוזית חלקית לאזור בשלמותומטרופוליני נקבע כי תוכ  תכנית מתאר מקומית או תכני
הבנייה והפיתוח באזור נופש מטרופוליני יהיו על פי תכניות מפורטות שיוגשו על פי תכנית 

התכנית תייעד את מרבית השטח . "המתאר המקומית או העל פי תכנית המתאר המחוזית החלקית
". בראייה אזורית,   בלבדלמטרות שטחי  פתוחי  ונופש בשטחי  פתוחי  ושירותי  נילווי  לה

אירוח , מתקני ספורט, התכליות המותרות לפי תכנית זו באזור נופש מטרופוליני ה  חקלאות
, מתקני תשתית, שטחי  פתוחי , סדנאות וירידי אמנות, מתקני  לבילוי בשעות הפנאי, והסעדה

 . דרכי  וחניות
מותר , "אירוח והסעדה"תכלית שנקבעה לו ה,  נקבע כי באזור נופש מטרופוליני21/3/מ"בתמ

בסייגי  המנויי  לעיל בדבר הכנת תכנית מתאר מקומית או תכנית מתאר , השימוש לגני אירועי 
  . מחוזית חלקית

 1/1/רצ
, משתלות, חקלאות"השימושי  המותרי  באזור חקלאי ה  , 1/1/על פי תכנית מתאר מקומית רצ

ניקוז , תיעול, מתקני השקיה; מאזורי מגורי  מטר 200רפתות ולולי  במרחק ; גננות וחממות
מבני  "ר לצור* הקמת " מ10,000גודלו המזערי של מגרש באזור זה יהיה ". והספקת מי  וביוב

  ".הקשורי  בעיבוד הקרקע ללא מגורי 
 ב"מבנה י

היא מייעדת את השטח לאזור נופש ; 21/3/מ"חלה תמ)  המקרקעי  להל  (על שתי חלקות 
על פי סעי  , המקרקעי  הוכרזו. השטח מיועד לשימוש חקלאי, 1/1/על פי תכנית רצ. מטרופוליני

השטח הכולל של שתי החלקות הוא . כקרקע חקלאית,  לתוספת הראשונה לחוק התכנו  והבנייה5
 .ר" מ18,805
 בקשה להיתר 2000הגישה לוועדה המקומית בינואר , ששכרה את החלקות מבעליה ', חברה א

 . ר ולגידור שתי החלקות" מ1,876 מחס  חקלאי ששטחו כבנייה להקמת 
שבו נרשמת תגובת הוועדה המקומית על הבקשה להיתר ועל התאמתה , "ההערות לבקשה"בסעי  

המחס  מתוכנ  בשתי חלקות שלא "ציינה מהנדסת הרישוי ש, לתכניות לצור* דיו  הוועדה בבקשה
ס  מתוכנ  ע  דלתות וחלונות מסביב והצורה המח... אי  דר* גישה סטטוטורית למגרש... אוחדו

מצור  ... לא קיי  אישור משרד החקלאות לתכנית... החיצונית שלו לא מתאימה למחס  חקלאי
המאפשר לשוכר הקמה וניהול של עסק , ]ההיתר[הסכ  בי  בעל הקרקע למבקש ] להיתר[לבקשה 
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התכנית "כיוו  ש, הבקשה להיתרמהנדסת הרישוי המליצה לדחות את ". לשירותי אירועי  ואירוח
ומשו  שאי  דר* , " ואת דרישות החוק בקשר לשימוש בקרקע חקלאית1/1/לא תואמת את רצ

 .גישה למגרש
 התברר כי למרות חוות הדעת של מהנדסת הרישוי החליטה ועדת המשנה של הוועדה המקומית ב

 הוועדה המקומית ליז   נתנה30.6.00 וב,  לאשר את בקשת היז  להקמת מחס  חקלאי24.2.00
 .היתר בנייה

ובסעי  , נמצא כי הערותיה של מהנדסת הרישוי שנרשמו בסעי  ההערות לבקשה נמחקו בעט
עוד ". אי  התנגדות "24.2.00 נרש  בפרוטוקול ישיבת ועדת המשנה מ" המלצות מהנדס הוועדה"

 התנאי קבלת אישור לא נכלל בה ; נמצא כי ועדת המשנה התנתה את מת  ההיתר בתנאי  שקבעה
 .כדרוש בהיתר מסוג זה, משרד החקלאות

אדריכלית העיר ומהנדס העיר , בפרוטוקול ישיבת ועדת המשנה נאמר שהיועצי  המשפטיי 
הואיל ומדובר בשימוש בקרקע חקלאית ללא אישור "הסתייגו מההחלטה לתת את היתר הבנייה 

 ".משרד החקלאות
˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰ ·Ó ˙ÈÈ ·Ï ¯˙È‰ ‰ ˙ ˘ ÍÎ· ÏÂÒÙ ˘È˘ ˙ÈÓÂ

È‡Ï˜Á ,ÈÂ˘È¯‰ ˙Ò„ ‰Ó Ï˘ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ÈÙÏ˘ Û‡ ,‰„È· ‡ˆÓ ˘ ¯ÓÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ , ‰ ÂÂÎ˙‰
‡ ‰¯·Á 'ÁÂ¯È‡Â ÌÈÚÂ¯È‡ È˙Â¯È˘Ï ˜ÒÚ ÌÈ˜‰Ï , ˙ÂÏÁ‰ ¯‡˙Ó‰ ˙ÂÈ Î˙ ˙‡ Ì‡Â˙ Â È‡˘

ÁË˘‰ ÏÚ ,È„È˙Ú‰ ÔÂ Î˙Ï ÚÈ¯Ù‰Ï ‰ÏÂÏÚ‰ ‰„·ÂÚ ¯ÂˆÈÏ ÍÎ·Â .¯ÂÓ‡Î ,˙È· ËÙ˘Ó‰ 
Ú·˜9 ,¯‡˙Ó‰ ˙È Î˙Ó ˜ÏÁ ‡Â‰˘ ÌÈ ·Ó· ˘ÂÓÈ˘‰ ÔÈ·Â ‰ÈÈ ·‰ ÈÙÂ‡ ÔÈ·˘ ¯˘˜‰ ÈÎ ,

ÂÓˆÚ ¯˙È‰‰ Ô˙Ó ˙Ú·Â ¯˙È‰Ï ‰˘˜·‰ ˙ ÈÁ· ˙Ú· Ì‚ ÈÂËÈ· Ï·˜Ï ·ÈÈÁ. 
ולפיה ישמש , להיתר לשימוש חורג במבנה'  דנה ועדת המשנה בבקשת חברה א29.3.01 ואמנ  ב

כמו כ  דנה הוועדה בבקשת . לתקופה של עשר שני , המבנה אול  שמחות במקו  מחס  חקלאי
כפי שג  , ועדת המשנה החליטה. ר" מ482החברה להיתר בנייה להוספת גלריה מבטו  ששטחה 

 .להמלי2 לוועדה המחוזית לתת היתר בנייה והיתר לשימוש חורג, המלי2 מהנדס הוועדה
שהיא נוגדת החלטה קודמת אחד מחברי מועצת העירייה ערר על החלטת ועדת המשנה בנימוק 
 החליטה הוועדה 19.4.01 ב. של הוועדה שלפיה לא יינתנו היתרי בנייה למי שאינו חקלאי

ר "לדרישת יו: "עוד החליטה כי. המקומית לדחות את הערר ולאשר את החלטת ועדת המשנה
 ".תמליאת הוועדה לא תדו  ועדת המשנה בהיתרי  או בשימושי  חורגי  נוספי  בקרקע חקלאי

 החליטה ועדת המשנה של הוועדה המחוזית לדחות את המלצת הוועדה המקומית 16.10.01 ב
 :מהסיבות האלה, בי  היתר, לאשר את השימוש החורג במבנה ואת תוספות הבנייה

א* , המבנה קיבל היתר בנייה כמבנה חקלאי, בקשה זו ממוקמת באזור נופש מטרופוליני"
ללא מאפייני  של , ו שימוש חורג הינו מבנה איכותיהמבנה שמבוקש ב. לא נבנה ככזה
על ) 'סדורי  פנימיי  וכד, גובה, מדרגות דקורטיביות, מבחינת חומרי גמר(מבנה חקלאי 

במידה והשימוש לג  אירועי  לא יאושר . פניו נראה שנועד מלכתחילה למטרת ג  אירועי 
י  דר* גישה סטטוטורית א.  סביר כי לא נית  לבצע בו שימוש חקלאי על פי ההיתר 

המגמה לאשר שימושי  חורגי  .  הגישה הינה באמצעות דר* חקלאית למקו  
   פוגעת בתכנו  כולל של כל חטיבת השטח  או מסחר /המשמשי  לאולמות אירועי  ו

__________________ 
 .פסק די  בלפוריה, ראו לעיל 9
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הוועדה סבורה שאי  מקו  לקבוע .  לאזור נופש מטרופוליני21/3/מ"י תמ"המיועד עפ
 ".וותו תכנו  כוללעובדות בשטח שיסכלו ויע

לא הועברה הבקשה לטיפול הוועדה , בשל סירוב הוועדה המחוזית לתת היתר לשימוש חורג
 .לשמירה על קרקע חקלאית ושטחי  פתוחי 

ובה  בניית , בגי  ביצוע עבודות ללא היתר' הוועדה המקומית הגישה כתב אישו  נגד חברה א
ני  מקומיי  בראשו  לציו  להרוס את הגלריה  ציווה בית המשפט לעניי2001ובנובמבר , גלריה

 .ואסר את השימוש במקרקעי 
'  הגישה הוועדה המחוזית שני כתבי אישו  בגי  עבירות בנייה נוספות נגד חברה א2002ביולי 

משתמשת ' חברה א(' ומנהליה וג  נגד בעליה  של החלקות הסמוכות למתח  שבו בנתה חברה א
ר שעל " מ500ובה  קיי  מבנה נוס  בשטח של , מת ג  הארועי ג  בחלקות הסמוכות לצור* הק

, במסגרת הסדר טיעו ' בית המשפט גזר על חברה א).  יועד לשימוש חקלאי1997 פי היתר בנייה מ
ח וצו שיפוטי האוסר על הנאשמי  להשתמש או לבצע עבודות בנייה " ש250,000קנס בס* 
שהיה אמור , לגלריה ולעבודות פיתוח שבוצעו, גדרותל, כמו כ  נית  צו הריסה למבני . במקרקעי 

 .30.4.05להיכנס לתוקפו ביו  
 2004המליצה באוקטובר , נמצא כי למרות פסקי הדי  שנתנו ולמרות שלא הוכנה תכנית מפורטת

 .הוועדה המקומית לוועדה המחוזית לאשר שימוש חורג לעשר שני  במבנה לג  אירועי 
החליטה הוועדה המחוזית כי לצד ,  הפועלי  בניגוד לחוק10אירועי לאור המספר הגדול של גני 

. יש לגבש כללי  מפורטי  למיקומ  הראוי של גני אירועי , נקיטת צעדי  נגד גני אירועי  אלה
 . בנוגע לגני אירועי  במחוז המרכז" מסמ* מדיניות" גיבשה הוועדה המחוזית 2005במרס 

החליטה " אזור נופש מטרופוליני" הוא 21/3/מ"יעודו בתמלעניי  מיקו  גני אירועי  באזור שי
 בכפו  להוראות  הוועדה המחוזית כי השימוש לגני אירועי  מותר באזור נופש מטרופוליני 

הוועדה . לרבות הדרישה לעריכת תכנית כוללת לכל אזור הנופש המטרופוליני,  בנדו 21/3/מ"תמ
יא מתנגדת לאישור שימושי  לא חקלאיי  בדרו  ה, כי בהיעדר תכנית כוללת, המחוזית הבהירה

 .באזור המיועד לנופש מטרופוליני, ראשו  לציו 
והחליטה , לאשר שימוש חורג במבנה'  דנה הוועדה המחוזית בשנית בבקשת חברה א2005ביוני 

קבעה הוועדה , בי  היתר. 'לדחות את בקשת הוועדה המקומית לאשר שימוש חורג לחברה א
. סטייה ניכרת... אופי הבקשה אינו תוא  את הסביבה ומשנה אותה באופ  המהווה "כי , המחוזית
תקופה ארוכה ] המחוזית[לדעת הועדה ,  שני  המהווה10 הבקשה הינה לתקופה של כ, זאת ועוד

". כי אינה ראוייה לשימוש זמני אלא שימוש קבוע המחייב תכנית, שלגביה סבורה הוועדה, יחסית
מצרה מאד על כ* "תחה ביקורת על פעולות הוועדה המקומית וציינה שהיא הוועדה המחוזית מ

 ". שהוועדה המקומית נתנה בעבר היתר למבנה הקיי  שנועד כבר בבנייתו לאול  אירועי 
הבקשה הנדונה אינה תואמת את עקרונות התכנו  של הועדה "עוד קבעה הוועדה המחוזית ש

,  בנוס  לא הבשיל התכנו  של אזור הנופש המטרופוליני.לגבי מיקומ  של גני אירועי ] המחוזית[
הוועדה א  פנתה לגורמי ". ונראה כי השטח נשוא הבקשה אינו מתוכנ  לפיתוח או לגני אירועי 

כדי שתעדכ  , וליחידת הפיקוח המחוזית, כדי שיפעלו לאכיפת החוק במתח , הפיקוח העירוניי 
 . יהאותה בדבר ההליכי  שיינקטו למימוש החלטות

כי החלו להכי  ,  מסרו העירייה והוועדה המקומית7.8.05בתשובת  למשרד מבקר המדינה מיו  
 .תכנית כוללת לאזור
__________________ 

 .1' עמ, ראו פרק על טיפול מועצות אזוריות באזור השרו  בגני אירועי  שבתחומ  10
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Ì˜Â‰˘ ‰ ·Ó· ‰ÏÂÙÈË Í¯„ ÏÚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó : ‰„ÚÂÂ‰
‡ ‰¯·ÁÏ ‰ ˙  ' ¯˙È‰‰ Ô˙ÓÏ ‰„‚ ˙‰˘ ÈÂ˘È¯‰ ˙Ò„ ‰Ó˘ Û‡ È‡Ï˜Á ‰ ·ÓÏ ‰ÈÈ · ¯˙È‰

 ‰Ú·˜ÌÈÚÂ¯È‡ Ô‚ ‰‡¯ ‰ ÏÎÎ ˘Ó˘È ‰ ·Ó‰˘ ,˙È‡Ï˜Á ‰¯ËÓÏ ‡ÏÂ . ‰ÈÈ ·‰ ¯˙È‰ Ô˙Ó·
‰˘˜·‰ ÈÙ ÏÚ „ÚÂÈ ‰Ï˘ ‰¯ËÓÏ ‰‡¯ ‰ ÏÎÎ ˘Ó˘È ‡Ï ‰ ·Ó‰˘ ‰ÚÈ„È· , ‰‡È·‰

ÁË˘· ˙Â„·ÂÚ ˙¯ÈˆÈÏ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ,˙ÂÏÂÏÚ‰ ,ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· È¯·„Î11 , ˙ÂÂ‰Ï
‰ ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÈÂ˘¯Â ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÚÂ ÏÚ ÈÂˆ¯ È˙Ï· ıÁÏ ˙È„È˙Ú ˙È Î˙ ÏÎ ÌÈ‡˙‰Ï ˙Â¯Á‡

Ì˜Â‰˘ ‰ ·ÓÏ .‰ ·Ó· ‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘Ï ¯˙È‰ Ô˙Ó ÌÚ ÏÂ„‚Ï ÏÂÏÚ ‰Ê ÈÂˆ¯ È˙Ï· ıÁÏ .
· ‰ˆÈÏÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰-2004 ˙È Î˙ ‰ ÈÎ‰˘ ‡Ï· ÌÈ ˘ ¯˘ÚÏ ‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘Ï ¯˙È‰ Ô˙Ó ÏÚ 

Ó˙ ˙Â‡¯Â‰Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ È ÈÏÂÙÂ¯ËÓ‰ ˘ÙÂ ‰ ¯ÂÊ‡Ï ˙ÈÓÂ˜Ó ¯‡˙Ó"Ó/21/3 . 
'  בחלקות של חברה א9.5.05  סייר מפקח הבנייה של הוועדה המקומית ב,לבקשת צוות הביקורת

א  , כי המבני  והגדר לא נהרסו, בסיור הועלה. ובחלקות הסמוכות בה  היא עושה שימוש
 .30.4.05היה , שקבע בית המשפט, שהמועד האחרו  לביצוע ההריסה

קשה נוספת לדחיית המועד בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה העירייה כי הנאשמי  הגישו ב
  .האחרו  לביצוע הצווי 

 ג "מבנה י
 לשטח 1/1/ר מיועדת על פי תכנית מתאר מקומית רצ" מ17,000  ששטחה כ3630 בגוש 10חלקה 

 . לאזור נופש מטרופוליני21/3/מ"חקלאי ועל פי תמ
, האחת: לבנייה על החלקה'  דנה ועדת המשנה בשתי בקשות להיתר שהגישה חברה ב13.8.98 ב

בקשה לשימוש , ר והשנייה" מ200 ר ו" מ1,919בקשה להקמת שני מבני  חקלאיי  ששטח  
הוועדה . ר למשרדי  ולניצול רוב שטח החלקה לחניו  אוטובוסי " מ200חורג במבנה ששטחו 

ר ואישרה את הקמת המבנה החקלאי ששטחו " מ1,919דחתה את הבקשה להקמת המבנה ששטחו 
ושימוש , מלי2 לוועדה המחוזית לאשר שימוש חורג במבנה זה למשרדי ר והחליטה לה" מ200

 של העירייה אל מהנדס 12ר הוועדה החקלאית" פנה יו16.8.98 ב. בחלקה לחניו  לחמש שני 
שהמבקשי  אינ  מוכרי  "כי הוועדה מתנגדת לאישור הבקשה כיוו  , הוועדה המקומית דאז וציי 

 ". ל"בקשי  לפתח או לקיי  חקלאות בחלקה הנלא ידוע דבר על כוונת המ. כחקלאי 
ר ולשימוש " מ200בקשה מחודשת לשימוש חורג במבנה ששטחו '  הגישה חברה ב2003באוגוסט 

 החליטה ועדת המשנה לדו  בבקשה רק לאחר קבלת בקשה 28.8.03 ב. בחלקה כחניו  אוטובוסי 
 .להיתר בנייה
בקשתכ  , על פי החלטת ראש העירייה"כי ,  הודיעה הוועדה המקומית לחברה2004באוגוסט 

בוועדה , לשינויי  ולשימוש חורג תובא לדיו  בוועדה לאחר דיו  בתכנית מתאר עבור דרו  העיר
 ".המקומית

__________________ 
 .ÏÈ‡· ÌÈ‡ÓˆÚ‰ ˙˙ÂÓÚ˙פסק די  , ראו לעיל 11
, שבי  יתר תפקידיה וסמכויותיה, ]נוסח חדש[על פי פקודת העיריות ,  חקלאיתבעירייה פועלת ועדה 12

 . ה  ביזמתה וה  לפי בקשת המועצה, בכל עני  חקלאי, לייע  למועצת העירייה
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הכנתה של תכנית מתאר מקומית היא תנאי למת  היתר , 21/3/מ"נמצא כי א  שלפי הנחיות תמ
טתה בדבר מת  היתר בנייה למבנה חקלאי  לחדש את החל1.3.05 החליטה ועדת המשנה ב ,בנייה
 .ר ולהמלי2 לוועדה המחוזית לתת היתר לשימוש חורג במבנה ובחלקה" מ200של 

 ‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘Ï ¯˙È‰ ˙˙Ï ‰˙ˆÏÓ‰ ÈÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ó˙ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ¯‡˙Ó‰ ˙È Î˙ ˙Â‡¯Â‰Ï ˙„‚Â Ó"Ó/21/3 ¯‡˙Ó ˙È Î˙ ˙ Î‰ Ô‰ÈÙÏ˘ 

È‡ ˙ ‡È‰ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ÈÈ · ¯˙È‰ Ô˙ÓÏ  ,‰¯·ÁÏ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰˙Ú„Â‰Ï ˙„‚Â Ó Ì‚Â. 
לחידוש ההחלטה הוגשה ' בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה העירייה כי בקשת חברה ב

ובכל מקרה הועברה להכרעת הוועדה ", בשל קידומה של הכנת תכנית המתאר המקומית
 ".המחוזית

‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‰¯·Ò‰· ÔÈ‡ ÈÎ ‰„ÚÂÂ‰ ˙Ú¯Î‰Ï ¯·ÚÂ‰ ‡˘Â ‰ ÈÎ
˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡ ‰ ÓÓ ¯ÈÒ‰Ï È„Î ˙ÈÊÂÁÓ‰ ,ÌÈÈ Â Î˙ ÌÈ‡˘Â · , ÏÚ ‰˙ˆÏÓ‰Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ ÈÎÂ

˙ÈÊÂÁÓ ¯‡˙Ó ˙È Î˙ ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È · ‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘Ï ¯˙È‰ Ô˙Ó , ˙ÂÈ È„Ó‰ ÍÓÒÓÏ „Â‚È ·
‰¯·ÁÏ ‰ÁÏ˘ ‰ÓˆÚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰˘ ‰Ú„Â‰Ï „Â‚È · Û‡Â ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘. 

È È  ·¯ ˙ È ‰  ‡ Ï Ï דהיינו כשבוע ימי  אחרי דיו  הוועדה המקומית בבקשה , 10.3.05 ב: ‰ 
ע  , סייר צוות ביקורת של משרד מבקר המדינה בחלקה שבה עוסקת הבקשה להיתר, להיתר

הכוללות , בסיור נמצא כי בוצעו בחלקה עבודות ללא היתר. מפקח הבנייה של הוועדה המקומית
 24.3.05 בעקבות הסיור שלח מפקח הבנייה ב. שני קרוואני גידורה והצבת , כבישת החלקה

 .בדבר העבודות שבוצעו ללא היתר בחלקה' התראה לחברה ב
ÈÂ˜Ï‰ ‰ÁÂ˜ÈÙ ÏÚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,· ‰¯·ÁÏ ¯˘ÙÈ‡˘ '

‰˜ÏÁ· ˙Â˘ÚÏ ,˙ÂÏÏÂÎ‰ ˙Â„Â·Ú ¯˙È‰ ‡ÏÏ ,‰˜ÏÁ‰ ˙˘È·Î ˙‡ , ÏÚ ‰„ÈÚÓ‰ ‰ÏÂÚÙ
˘Ó˙˘‰Ï ‰ ÂÂÎÔÂÈ ÁÎ ‡Ï‡ ˙ÂÈ‡Ï˜Á ˙Â¯ËÓÏ ‡Ï˘ ‰˜ÏÁ·  .   

 שימוש חורג באזורי תעשייה
 ד "מבנה י
 מרכז מטרופוליני לתעשייה   67/1/ אישרה הוועדה המחוזית את תכנית המתאר רצ1995במרס 

המהווה שינוי לתכנית מתאר ") מעוי  שורק"הקרויה (ושירותי  הנדסיי  דרו  מערב ראשו  לציו  
שהוא אחד מבעלי הקרקע שהתכנית , י" את התכנית יזמו הוועדה המקומית וממ.1/1/מקומית רצ
שינוי : ובי  יתר מטרותיה היו,  דונ 2,790 שטח הקרקע שהתכנית חלה עליה הוא כ. חלה עליה

 .ומסו  לתחבורה ציבורית, הייעוד של קרקע חקלאית להקמת מרכז תעשייה מטרופוליני



 עיריית ראשו  לציו 

519 

 נקבע בי  היתר כי תותר הקמת  של מפעלי 67/1/כנית רצבת, ברשימת התכליות לאזור תעשייה
מבני  ושטחי  לאחסנה וקירור ושירותי  נלווי  כגו  משרדי  לשימוש המפעלי  , תעשייה
 .בלבד

ר מיועדת " מ9,000 כי חלקה מסוימת ששטחה כ, נקבע, בפרק העוסק במסו  לתחבורה ציבורית
יהיה לכלול בתחו  החלקה ג  חניו  לרכב באישור משרד התחבורה נית  . למסו  אוטובוסי 
כי , עוד נקבע בתכנית.  כי נותר מקו  פנוי13א  יתברר בשלב הכנת הפרוגרמה, פרטי ולמשאיות

 . יידרש אישור משרד התחבורה לפרוגרמה ולתכנית הבינוי של המסו 
 .טר  הוכנה הפרוגרמה לגבי החלקה, 2005נמצא כי בעת הביקורת במאי 

בעלות המדינה המיועדת לשמש מסו  לתחבורה ציבורית נמצאת חלקה פרטית בסמו* לחלקה שב
 .והיא מיועדת לפי תכנית המתאר לתעשייה, ר" מ11,836ששטחה ' בבעלות חברה ג

שהוא אחד משני הפולשי  בניגוד לחוק לקרקע במתח  רחוב (' ל חברה ג" פנה מנכ2004במאי 
אנו מגישי  בקשה , בהתא  לסיכו  הפגישה "אל ראש העירייה וציי  כי)  ראו לעיל אליקו  

החלקה שבבעלות [להיתר בנייה ע  שימוש מסחרי וכ  בקשה להכשרת חניו  בחלקה הגובלת 
 ".אשר יוכשר על ידינו כחנייה פתוחה לציבור ללא תשלו , ]המדינה
וי  כי בחלקה הפרטית במע"' כי סוכ  ע  חברה ג,  כתב ראש העירייה למהנדסת העיר2004ביוני 

כאשר שטח החניו  במגרש הגובל בחלקה , שורק תוגש בקשה להיתר בנייה לתעשייה ומסחר
 ".יש לקד  הנושא ברשויות הרישוי. י היזמי  וישמש חניו  ציבורי פתוח"מצפו  יוכשר ע

 :והחליטה לאשר '  דנה ועדת המשנה בשלוש בקשות להיתר שהגישה חברה ג2004באוקטובר 
 . מקומות חנייה175ובו ) כולל שטחי שירות(ר " מ5,000  בשטח של כהקמת מבנה לתעשייה .1
 .היתר לשימוש חורג במבנה מתעשייה למסחר לתקופה של עשר שני  .2
 . כלי רכב שישמש את באי המבנה המסחרי312 בקשה לשימוש במגרש הסמו* כחניו  ל .3

וא  שטר  , ינהנמצא כי הבקשות אושרו א  שטר  הוכנה פרוגרמה לחלקה שבבעלות המד
דנה ועדת המשנה בבקשת חברה , א  יוותרו שטחי  לחניו  הפרטי כפי שנקבע, בשל כ*, הוברר

י שאי  לו כוונות לבנות מסו  "אישור משרד התחבורה ואשור ממ"והחליטה לאשרה בכפו  ל', ג
 ".לתחבורה ציבורית

‰˙ÏÂÚÙ Í¯„ ÏÚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó :ÓÊÈ˘ ¯Á‡Ï ˙È Î˙ ‰
 È ÈÏÂÙÂ¯ËÓ ‰ÈÈ˘Ú˙ ¯ÂÊ‡ ˙Ó˜‰Ï)ÌÈÈ¯ÁÒÓ ÌÈ˘ÂÓÈ˘ ‡ÏÏ ( ‰„ÚÂÂ‰ ¯Â˘È‡ ˙‡ ‰Ï·È˜Â

ÍÎÏ ˙ÈÊÂÁÓ‰ , Û˜È‰· È¯ÁÒÓ ˘ÂÓÈ˘Ï ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ „ÚÂÈ˘ ‰ ·Ó ˙Ó˜‰ ¯È˙‰Ï ‰ËÈÏÁ‰
ÏÂ„‚ ,‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘ ˙¯˙‰ Ï˘ Í¯„· . ËÙ˘Ó‰ ˙È· ˙ÚÈ·˜Ï „Â‚È · ‰˙ÈÈ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰

ÔÂÈÏÚ‰14 Î˙ ˙ Î‰ Ï˘ ‰˙Â·È˘Á ÈÎ  ÊÎ¯Ó· ¯·Â„Ó˘Î ˙ÓˆÚ˙Ó ˜ÂÁ‰ È˜Â„˜„ ÏÎ ÈÙÏ ˙È
È¯ÁÒÓ ,˙Â·Á¯  ˙ÂÈ Â Î˙ ˙ÂÚÙ˘‰ ÂÏ ˙ÂÈ‰Ï ˙ÂÈÂ˘Ú˘ , ÊÎ¯Ó Ï˘ ‰ÏÚÙ‰Â ‰ÈÈ · ÈÎÂ

ÔÂ Î˙‰ ˙ÂÈÂ˘¯ È„È ˙‡ ÏÂ·ÎÏ ˙ÂÏÂÏÚ ‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘ Ï˘ Í¯„· Û˜È‰ ·Á¯ È¯ÁÒÓ. 
__________________ 

כדי לקבוע , לפני מת  היתרי בנייה, בתקנו  של תכנית מתאר נכללת דרישה להכנת פרוגרמה, לעתי  13
בתכנית המתאר לאזור התעשייה המטרופוליני . וראותיה של התכניתאת אופ  מימוש ה, ביתר פירוט

 . צוי  כי תוכ  פרוגרמה עבור החלקה המיועדת לשמש מסו  תחבורה ציבורית67/1/רצ
 .ÌÈ‡ÓˆÚ‰ ˙˙ÂÓÚפסק די  , ראו לעיל 14
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Î‰ ¯Á‡Ï ‰˘˜·· ÔÂ„Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ ˙ 
‰˜ÏÁÏ ‰Ó¯‚Â¯Ù ,Â· ‚¯ÂÁ‰ ˘ÂÓÈ˘‰Â È¯ÁÒÓ‰ ‰ ·Ó‰ ˙Ó˜‰ ˙‡ ‰¯˘‡· ÈÎÂ , Ô˙Ó ÍÂ˙

È¯Â·Èˆ ˘ÂÓÈ˘Ï „ÚÂ ˘ ‰ÈÈ Á ˘¯‚Ó· ‰ÈÈ Á ˙Â Â¯˙Ù , ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ˙‡ ‰„ÈÓÚ‰ ‡È‰
ÓÓÂ" È-˙¯Ó‚ÂÓ ‰„·ÂÚ È Ù·  , È·‚Ï ˙È·ËÈÓ‰ ‰ËÏÁ‰‰ ˙‡ Ï·˜Ï Ì‰Ó ÚÂ ÓÏ ‰ÏÂÏÚ‰

‰˜ÏÁ· ˘ÂÓÈ˘‰. 
 מסר משרד התחבורה כי כל הבקשות שתוארו 25.9.05דינה מיו  בתשובתו למשרד מבקר המ

בנוגע לבקשה . 67/1/וכי לא הוגשה לו פרוגרמה בהתא  לתכנית רצ, לעיל אינ  מוכרות לו
הוא צומת גישה יחידה " עי  הקורא"כי צומת , לשימוש חורג למסחר מסר משרד התחבורה

. מבחינת כמות כלי הרכב העוברי  בו" רוויה"וכי הצומת כבר הגיע ל, "מעוי  שורק"למתח  
לדעת משרד התחבורה אי  לאשר את הבקשה לשימוש חורג כל עוד לא נעשתה בדיקה תחבורתית 

  .שיש בה  כדי להשפיע על התנועה בצומת זה, שתביא בחשבו  את כל זכויות הבנייה המאושרות
 ו "מבנה ט

, ) התכנית להל  (ב /15/1/אר רצ אישרה הוועדה המחוזית תכנית שינוי לתכנית מת1996 ב
, תעשיה: שאחת ממטרותיה הייתה לקבוע את ייעודי הקרקע והשימושי  המותרי  בה כגו 

שיש בה  שימוש , בנוגע למפעלי תעשייה או עסקי  מסחריי  קיימי . מלאכה ואזורי  מסחריי 
 לחוק 178עי  תקופת מקסימו  לחריגה בהתא  לס, כי תיקבע לה  בהמש*, קבעה התכנית, חורג

 .שבסיומה ייאסר עליה  להמשי* ולפעול בשימוש חורג, התכנו  והבנייה
ייעוד  , ועל פי התכנית, ר" מ19,202היא בעלת הזכויות בשתי חלקות ששטח  הכולל ' חברה ד
בתי : בי  היתר, ובה , בתכנית פורטו השימושי  המותרי  בקרקע המיועדי  לתעשייה. לתעשייה
 .בתי אריזה ועוד, בתי מלאכה, מוסכי , מסעדות, שטחי  ומבני  לאחסנה, רבתי קירו, חרושת

לקבלת היתר '  אישרה רשות הרישוי של הוועדה המקומית את בקשת חברה ד2003בספטמבר 
ביצוע עבודות עפר ובניית גדרות , הקמת מבני  זמניי , הכולל הריסת מבני ) 'שלב א(בנייה 

 . נתנה הוועדה לחברה את היתר הבנייה המבוקש29.1.04 ב. הזמניות ויסודות עבור מבנה תעשיי
להקמת מבנה תעשייה הכולל קומת קרקע '  דנה רשות הרישוי בבקשת חברה ד24.11.03 ב

 נתנה הוועדה המקומית 22.2.05 ב. ר שטחי שירות" מ3,200 ר ועוד כ" מ7,701ששטחה העיקרי 
 .'את היתר הבנייה לחברה ד

כי לוועדה הוגשה בקשה , רייה בעיתו  הודעה לפי חוק התכנו  והבנייה פרסמה העי2004ביוני 
וכי המעונייני  בכ* מוזמני  להגיש ,  שנה למסחר25 לשימוש חורג במבנה ל, למת  היתר
 החליטה ועדת המשנה של הוועדה המקומית לאשר את השימוש 2004באוגוסט . התנגדויות

 .'ועדה המקומית היתר לשימוש חורג לחברה ד נתנה הו30.11.04 ב. החורג לתקופה המבוקשת
 לגבי הבקשה לשימוש חורג לתקופה 6.6.05כי כבר בהחלטת הוועדה המחוזית מיו  , יש לציי 

הבקשה הינה לתקופה של : "בי  היתר, היא קבעה, )ראו לעיל(' של עשר שני  שהגישה חברה א
שלגביה סבורה הוועדה כי , חסיתתקופה ארוכה י, ]המחוזית[לדעת הוועדה ,  שני  המהווה10 כ

 ".אינה ראויה לשימוש זמני אלא שימוש קבוע המחייב תכנית
' וחברה ה' חברה ד,  בהשתתפות נציגי העירייה והוועדה המקומית4.8.03מפרוטוקול ישיבה מיו  

עולה כי העירייה ידעה כי מטרת חברה ) התקשרה עמה לצור* הפעלת המרכז המסחרי' שחברה ד(
השימוש "בישיבה נאמר כי .  להקי  מבנה מסחרי בדר* של קבלת היתר לשימוש חורגהייתה' ד



 עיריית ראשו  לציו 

521 

, יתבקש שימוש חורג, לש  כ*]. לשימוש כלבו[הנוכחי הוא לתעשייה והיז  מבקש להקי  מבנה 
 ".נקודתית] תכנית בני  עיר[ע "ובמקביל יפעל היז  לאשר תב

נציגי מינהל ההנדסה בעירייה ונציגי חברה ,  בהשתתפות ראש העירייה24.8.03בסיכו  דיו  מיו  
ובקשה , לתעשייה, החליט ראש העירייה כי תוגש בקשה להיתר בנייה על פי תכנית המתאר', ד

 . להיתר לשימוש חורג תוגש בשלב מאוחר יותר
 החליטה ועדת המשנה להמלי2 לוועדה המחוזית להפקיד תכנית בגי  החלקות שבה  1.3.05 ב

נוי יעוד מאזור תעשיה לאזור מסחרי וזאת במקו  השימוש החורג הקיי  לשי"עוסקת הבקשה 
 ]".'לבני  של חברה ה[היו  

‰Ë˜ ˘ ‰ÏÂÚÙ‰ Í¯„· ÏÂÒÙ‰ ÏÚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó : ‰„ÚÂÂ‰
È¯ÁÒÓ ÊÎ¯Ó ÌÈ˜‰Ï ‰˙ÈÈ‰ ‰ ÂÂÎ‰˘ ‰ÚÈ„È· È˙ÈÈ˘Ú˙ ‰ ·ÓÏ ‰ÈÈ · ¯˙È‰ ‰ ˙  . ‰„ÚÂÂ‰

ÊÎ¯Ó‰ ˙Ó˜‰ ˙‡ ‰¯˘È‡¯‡˙Ó ˙È Î˙ ÈÂ È˘ È ÙÏ È¯ÁÒÓ‰  ,ÏÂ„‚‰ ÂÙ˜È‰ ˙Â¯ÓÏ , Í¯„·
‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘ Ï˘ , Ï˘ Ï·Â˜Ó‰Ó ‰‚È¯Á ‰ÙÂ˜˙Ï25‰ ˘  ,ÁË˘· ˙Â„·ÂÚ ¯ˆÂÈ‰ ¯·„ ,

ÏÂÏÚÂ ,ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· È¯·„Î , ˙ÂÈÂ˘¯Â ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÚÂ ÏÚ ÈÂˆ¯ È˙Ï· ıÁÏ ˙ÂÂ‰Ï
ÒÓ‰ ÊÎ¯Ó‰ ˙‡ ˙Ó‡Â˙‰ ˙È„È˙Ú‰ ˙È Î˙‰ ˙‡ ¯˘‡Ï ˙Â¯Á‡‰ ÔÂËÏ˘‰Ì˜Â‰˘ È¯Á . ÏÚ

„ ‰¯·ÁÓ ˘Â¯„Ï ‰È‰ ‰„ÚÂÂ‰ ' ˙ÚÈ·˜Ó Ú ÓÈ‰ÏÂ ¯‡˙Ó‰ ˙È Î˙ ÈÂ È˘ Ï˘ Í¯„· ÏÂÚÙÏ
‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘Ï ¯˙È‰ Ô˙Ó Ï˘ Í¯„· ÁË˘· ˙Â„·ÂÚ.  
✯  

ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰˙ ÌÈ·¯ ÌÈ‡ˆÓÓ ‰˘ ‰„ÚÂÂ‰ „Â˜Ù˙ ÈÎ ‰ÏÂÚ Ì‰Ó˙ÈÓÂ˜Ó‰ÈÂ˜Ï . 
ÏÚ ‡È·‰Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï Ú„ÈÓ‰ ÏÎ ˙‡ ‰È¯·Á È Ù˘Â¯„‰ ÏÏ·˜˙˙ÂËÏÁ‰  . Í¯ÂˆÏ

 ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈ‡˘Â · ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙Ï·˜˙Â ˘¯ÙÏ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ˙È Â Î˙  ˙Ú„ ˙ÂÂÁ Ï·˜
ÓÔÂ Î˙‰ ˙„ÈÁÈ ,ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ‰ÈˆÚÂÈÓÂ. ÏÎÏ ‰‰Ê Ú„ÈÓ ˙˙Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ‰ÊÈ ÌÈÓ

 ˙‡ ¯Ù‰Ï ‡Ï˘ È„Î Ú„ÈÓ ‰ ÓÓ ÌÈ˘˜·Ó˘˙ ‚Â‰‰ ˙Â¯Á˙‰Â ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú. 
˘È ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘¯Â·Èˆ È¯Á·  ÌÈ¯·Á‰ ˙Â„ÚÂÂ·ÈÂ˘È¯· ˙Â˜ÒÂÚ‰  , ÔÂ Î˙

‰ÈÈ ·‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÂ , Ì‰ Ì„È˜Ù˙ ˙¯‚ÒÓ·˘ÌÈ ÂÓ‡ ÏÚ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÂÈ˜  , ˙ÂÏÂÚÙ Â˘Ú
 Ô‰˘˙Â¯È·Ú ‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ ÏÚ ‰¯Â‡ÎÏ‰ÈÈ · ,˙Â¯ÂÓÁ Ô˜ÏÁ ,Â ‰„ÚÂÂ‰ ‡ÏË˜ ‰ 

Ì„‚  ÌÈÚˆÓ‡·. ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰Ú‚Ù ÂÊ ‰˙ÏÂÚÙ Í¯„· ÂÈÏÚ˙„˜ÙÂÓ ‡È‰ . ÏÚ 
Ï ‰„ÚÂÂ‰ÌÈÈ˜‰ˆÚÂÓ È¯·Á ·¯˜· Ì‚ ÏÈÚÈ ÁÂ˜ÈÙ  , ÌÈ¯ÈÎ·Ì‰È·¯Â˜ÓÂ . ˙‡ Ï·˜Ï ÔÈ‡

‰„ÚÂÂ‰ ˙ ÚË , ÈÎ˙Â¯È·Ú‰Ó ˜ÏÁ ‰¯Â‡ÎÏ ‰ÏÁ ÔÎÏÂ ˙Â·¯ ÌÈ ˘ È ÙÏ ÂÚˆÂ· Ô‰ÈÏÚ 
˙Â ˘ÈÈ˙‰ :‰ ˘ÈÈ˙‰Â ÌÈ ˘ È ÙÏ ‰ÚˆÂ· ‰ÈÈ · ˙¯È·Ú Ì‡ Ì‚ , ˘ÂÓÈ˘‰‰ ·Ó· ‰ · ˘ 

Ô˙È ˘ ˙Î˘Ó  ‰¯È·Ú ‡Â‰ ˜ÂÁÏ „Â‚È ·ÌÂÈ‰ Ì‚ ÔÈ„Ï ‰ È‚· „ÈÓÚ‰Ï  . 
ÏÚ ‰„ÚÂÂ‰Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰È‰ ‰ÈÈ · ˙¯È·Ú „‚ Î ÏÂÚÙÏÂ ¯˙‡Ï  ‰¯Â‡ÎÏ·Á¯  Û˜È‰· , ‰ÏÏÎ˘

 ¯„‚ ˙Ó˜‰Ï ‰˘ÈÏÙÂÎ Ï˘ ÁË˘-4.5 „ÂÚ Ì Â„ È ÙÏÎ -15 ‰Ê ÁË˘· ˘ÂÓÈ˘‰˘Â ‰ ˘ 
 ˜¯ ¯˙Â‡ÏÚ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È„È  . Ú ÓÈ‰Ï ‰È‰ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ

ÏÚ ÏÈË‰ÏÓ ıÚÂÈ‰Û˜È‰ ˙·Á¯ ¯‡˙Ó ˙È Î˙· ÏÙËÏ ÈËÙ˘Ó‰  ,¯ÂÓ‡‰ ÁË˘‰ ÏÚ ‰ÏÁ˘ ,
ÁË˘Ï Â˘ÏÙ Â˙ÁÙ˘Ó È·Â¯˜˘ ÌÂ˘Ó. 
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ÏÚ¯˘‡ÏÓ Ú ÓÈ‰Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ , ıÈÏÓ‰ÏÂ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂÏ , ÌÈ¯˙È‰ ÏÚ˘ÂÓÈ˘Ï 
‚¯ÂÁ ,˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÙÂ˜˙ÏÂ Û˜È‰ ˙·Á¯ ‰ÈÈ · È·‚Ï , ÁË˘· ˙Â„·ÂÚ ÚÂ·˜Ï Ô‰· ˘È ¯˘‡
ÍÎ·Â˙Ï· ıÁÏ ˙ÂÂ‰Ï ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÚÂ ÏÚ ÈÂˆ¯ È . ÏÂÚÙÏ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ÈÙÏ ˙È Î˙ ˙Â‡¯Â‰

¯‡˙Ó‰Â ˙ÈÊÂÁÓ‰  ÈÙÏ ÍÓÒÓ‰ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙ÂÈ È„Ó˘ÏÔÎÂ˙ Ì‰ÈÙ ˙È Î˙  È ÙÏ
 Ô˙Ó¯˙È‰‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘Ï  .  


