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  אזוריות באזור השרו  מועצות טיפול
   בגני אירועי  שבתחומ 

רוב  בשטח  של ,  מה  באזור השרו 46;  גני אירועי 80 באזור המרכז פועלי  כ
גני האירועי  מצויי  בדר  כלל בשטחי  פתוחי  על אדמה . ארבע מועצות אזוריות

ועי  משתרעי  על גני האיר. ליד מקווי מי  ונחלי , בחורשות, בפרדסי , חקלאית
בחממות , רוב  כוללי  אולמות שמחה במבני  קשיחי ; פני שטחי  נרחבי 

באירועי  שבגני  אלה . גני  פתוחי  ומגרשי חנייה, וכ  מבני עזר, ובאהלי 
בתנועה , בי  היתר, ופעילות  כרוכה, משתתפי  במהל  השנה מאות אלפי אנשי 

 .  הסביבהברעש ובהשפעה על, אינטנסיבית של כלי רכב
, השטחי  הפתוחי  שבתחו  המועצות האזוריות שבה  פועלי  גני אירועי 

הקמת גני אירועי  . מהווי  שטחי חי# וריאות ירוקות לאוכלוסיית מרכז האר#
בשטחי  פתוחי  נובעת בי  השאר מהביקוש לאירועי  בחיק הטבע ומשיקולי 

יש ניגוד . דמה החקלאיתעלות הקרקע והרווח שבשימוש מסחרי בא, זמינות הקרקע
בי  רצו  היזמי  להקמת  לבי  הצור  בשמירת השטחי  הפתוחי  מסיבות 

חשיבות השמירה על שטחי  פתוחי  . לטובת הציבור והדורות הבאי , סביבתיות
בטיחותו ובריאותו מחייבי  שגני האירועי  יעמדו בדרישות , ועל ביטחו  הציבור

   .לרישוי עסקי הדיני  הנוגעי  לתכנו  ולבנייה ו
 פעולות הביקורת

 ביקורת על טיפול המועצות 2005 עד פברואר 2004משרד מבקר המדינה עשה בתקופה אוגוסט 
גני אירועי  שבתחומ  של ) 18"מ (16נבדקו . האזוריות שבמחוז המרכז בגני אירועי  שבתחומ 

בביקורת ). י אירועי שבעה גנ(ועמק חפר ) תשעה גני אירועי (המועצות האזוריות חו% השרו  
נבדקו הפעולות של הוועדה המקומית לתכנו  . ורישוי עסקי , תכנו  ובנייה: נבדקו שני נושאי 

ולבנייה חו% השרו  בתחו  מרחב התכנו  המקומי חו% השרו  והפעולות של הוועדה המקומית 
  של הוועדות נבדקו פעולותיה. לתכנו  ולבנייה עמק חפר בתחו  מרחב התכנו  המקומי עמק חפר

השימוש החורג ואכיפת , פיקוח על הבנייה, רישוי הבנייה, ביחס לגני האירועי  בנושאי תכנו 
נבדקו פעולותיה  של המועצות האזוריות בנושאי  רישוי עסקי גני . הוראות חוק התכנו  והבנייה

 .פיקוח עליה  ואכיפת הוראות חוק רישוי עסקי  עליה , האירועי 
ביחידה הארצית , עשו בוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחי  פתוחי בדיקות השלמה נ

 הוועדה "להל  (בוועדה המחוזית לתכנו  ולבנייה מחוז המרכז , לפיקוח על הבנייה מחוז המרכז
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במשטרה וברשות , וכ  במשרד הבריאות) י" ממ"להל  (במינהל מקרקעי ישראל , )המחוזית
   .רש למת  רשיו  עסקשאישור  נד, הכבאות הנוגעת לעניי 
 עיקרי הממצאי 

 רבי  הוקמו והופעלו בשטחי  הפתוחי  שבאזור השרו  במהל( יותר מעשר השני  אירועי  גני
 וחוק ) החוק"להל   (1965"ה"ה התשכי בהפרה בוטה של הוראות חוק התכנו  והבנהאחרונות

 ). חוק רישוי עסקי "להל   (1968"ח"רישוי עסקי  התשכ
 מצביעי  על כ( שגורמי הפיקוח והאכיפה שתפקיד  למנוע את ביצוע העבירות רתהביקו ממצאי

הבנייה בגני  והפעילות שלה  הלכו והתרחבו במהל( , למעשה.  כשלו בתפקיד האמורות
 המועצותאת האחריות לכ( יש להטיל ה  על הוועדות המקומיות לתכנו  ובנייה וה  על . השני 

ה  על , והאכיפההנושאות בנטל העיקרי בתחו  הפיקוח , פרהאזוריות של חו% השרו  ועמק ח
  .הבעלי  של השטחי  שבה  נבנו והופעלו הגני , מינהל מקרקעי ישראל

  ובנייהתכנו 
הליכי התכנו  . הרישוי והאכיפה, הליכי התכנו , היתרבי  ,  ובתקנות שהותקנו מכוחו נקבעובחוק

היתרי הבנייה . את השימוש בקרקע, בי  היתר,  המגדירותלתכניותשנקבעו בחוק קובעי  מסגרת 
הליכי האכיפה כוללי  כלי  מגווני  לאכיפתו של ;  התקפותהחלותצריכי  להתאי  לתכניות 

 .החוק
מי שמבצע עבודה או משתמש במקרקעי  בלא , בי  היתר, לפיה .  ג  הוראות עונשיותנקבעו בחוק
מי שמבצע עבודה או משתמש במקרקעי  ו,  כשביצוע העבודה או השימוש טעוני  היתרהיתר

 אתהחוק קבע דרכי פעולה לאכיפה והטיל . צפוי לקנסות או למאסר,  מהיתר או מתכניתבסטייה
 .תפקידי הפיקוח והאכיפה בעיקר על הוועדות המקומיות לתכנו  ובנייה

לשניי  .  מהגני  נבנו בלא היתר כלל12;  הייתה בנייה בהיק% גדול בלא היתרהאירועי  גני 16"ב
 בנייה היתריושני גני אירועי  הוקמו על בסיס ,  האירועי  נית  היתר בנייה רק לחלק מהבנייהמגני

 .לחממה
 13;  הוקמו והופעלו בניגוד לתכניות התקפות שחלו על האזורי  שבה  הוקמוהאירועי  מגני 15

 שימושעילות זו היא  מה  מופעלי  באזורי  שפ12"ו,  אירועי  אלו הוקמו על קרקע חקלאיתמגני
 .ולכ  היא אסורה, חורג בסטייה ניכרת מתכנית

במקרה .  לתכנו  ולבנייה חו% השרו  אישרה בשני מקרי  תכניות בינוי שלא כדי המקומית הוועדה
 הכולל אול  אירועי  בניגוד להוראות תכנית אירועי  שכללה הקמת ג  בינוי אושרה תכנית אחד
הייעוד אול  , שלא כדי ,  תכנית מאושרת שבה נכללעלישור במקרה האחר התבסס הא. תקפה

במקרה נוס% אושרה חממה . מהתכנית המופקדת,  המחוזיתהוועדהא% שנמחק בהוראת , אירועי 
בשני מקרי  נית  אישור לחיבור חשמל .  נבנה ש  אול  אירועי בפועלא( , בג  אירועי  קיי 

 .אשרת בוועדה המקומית לתכנו  ולבנייה עמק חפר הרשות המי" שלא כדי  עשנבנולגני אירועי  
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 המקומית לתכנו  ולבנייה חו% השרו  לא אכפה את הוראות חוק התכנו  והבנייה הוועדה, ככלל
 וצווי הריסהלא נהג להוציא צווי , רנו'מר אהרו  בז,  הוועדהר"יו:  האירועי  שבתחומהגניעל 

 עבודה וצווי הפסקתה בקשות להוצאת צווי כמו כ  הוועדה לא הגיש; הפסקת עבודה מינהליי 
 .  נגד מבצעי העבירותאישו ומלבד שני מקרי  לא הגישה כתבי ; איסור שימוש חורג שיפוטיי 

רק .  הוועדה המקומית לתכנו  ולבנייה עמק חפר הייתה חלקית ובלתי אפקטיביתשל פעילותה
ביקשה מבית המשפט להוציא  הוציאה הוועדה צווי הפסקת עבודה מינהליי  וספורי במקרי  
,  הוועדהר"יו, ככלל. א( היא לא אכפה אות ,  להפסקת הבנייה והשימוש החורגשיפוטיי צווי  

,  צווי הריסה מינהליי הוציאפעמיי  הוא ; לא הוציא צווי הריסה מינהליי , מר נחו  איצקובי.
רי  הוגשו כתבי אישו  ובשני מק, באיחורבארבעה מקרי  הוגשו כתבי אישו  . א( ה  לא בוצעו

 .  כתבי האישו  בהתא תוקנוא( כשנעברו עבירות בנייה נוספות לא , במועד
 זו נגדה שפעילותלמרות ) משישה שנבדקו( לא מנע את פעילות  של חמישה גני אירועי  י"ממ

 אישור י"ממ נת במקרה אחד . את חוזה החכירה שבינו ובי  הישוב שלו הוחכרו המקרקעי 
  .  האזור אינה מאפשרת זאתעלקרקעי  כג  אירועי  א% שהתכנית התקפה החלה לשימוש במ

  עסקי רישוי
.  את נושא רישוָי  של עסקי מסדירי התקנות והצווי  שהותקנו על פיו , עסקי  רישוי חוק

ההוראות בדבר רישוָי  והדרכי  , הרישויהעסקי  טעוני , בי  השאר, בחקיקה האמורה נקבעו
.  רישיו  או שלא על פי התנאי  שנקבעוללאל מי שמנהלי  עסק טעו  רישוי לאכיפת החוק ע

 טעו  רישוי בתחו  רשות מקומית הוא ראש לעסקבחוק רישוי עסקי  נקבע כי רשות הרישוי 
 רישוי עסקי  קבע כי ג  אירועי  הוא עסק טעו  חוק. הרשות המקומית או מי שהוא הסמיכו לכ(

 .בטיחותו ובריאותו, הציבור רישוי במטרה להג  על ביטחו 
 ר"יו.  מגני האירועי  בלא רישיו  עסק16פעלו , 2005פברואר ,  עריכת הביקורתסיו  במועד

 רישיונות עסק אירועי הוציא בעבר לארבעה גני , רנו'מר אהרו  בז, המועצה האזורית חו% השרו 
 בלא אישור משרד ורתהביק גני אירועי  פעלו במהל( תקופת 12. לתקופות קצובות שלא כדי 

 פעלו בלא שהיה אירועי ושמונה גני ,  גני אירועי  פעלו בלא אישור משטרהשמונה, הבריאות
,  הובטחו ביטחונ לאבהעדר רישיונות ואישורי  כאמור . ביד  אישור של רשות הכבאות

 .בטיחות  ובריאות  של המוזמני  לאירועי 
רו בקשות לרישיו  עסק לגופי  המאשרי  למרות  חו% השרו  ועמק חפר העביהאזוריות המועצות

 .מאחר שלא נית  היתר בנייה למבני גני האירועי ,  לתת רשיו  עסק לגני האירועי נית שלא 
 חו% השרו  ועמק חפר לא אכפו את חוק רישוי עסקי  על מפעילי גני האזוריות המועצות
ת עסק ובלא האישורי  הדרושי  א% שפעילות בלא רישיונו,  הפסיקו את פעילות ולאהאירועי  

  .   ליקויי  תברואתיי  ובטיחותיי עלמעידה 
✯  
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È ‚ ÌÈÚÂ¯È‡ ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È · ÔÂ¯˘‰ ¯ÂÊ‡· ÂÏÚÙÂ‰Â ÂÓ˜Â‰ ÌÈ·¯ 
„Â‚È ·ÂÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯ ˜ÂÁÏ  . ÛÂÁ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰˘ ÌÈ„ÓÏÓ ‰Ê ÁÂ„ Ï˘ ÂÈ‡ˆÓÓ
 ÔÂ¯˘‰˜ÓÚÂ¯ÙÁ  ,˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ Ì‚ Ô‰˘ÔÓÂÁ˙· ˙ÂÈÓÂ , Ì˙Ó˜‰ ˙ÚÈ ÓÏ ˘¯„ Î ÂÏÚÙ ‡Ï
 È ‚ Ï˘ÌÈÚÂ¯È‡‰Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙˜ÒÙ‰Ï ÌÈÈ·ÈË˜Ù‡ ÌÈ„Úˆ ÂË˜  ‡ÏÂ  . 
Í˘Ó· ¯˙ÂÈ ¯˘ÚÓ ËÚÓÎ ÔÂ¯˘‰ ÛÂÁ ‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ‰˙˘Ú ‡Ï ÌÈ ˘ 

 ÈÏÎ· ˘ÂÓÈ˘‰ÙÈÎ‡‰ ‰ÏÚÙ‰Â ‰Ó˜‰ ÚÂ ÓÏ ˙ Ó ÏÚ ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ· ÌÈ¯„ÒÂÓ‰ 
 Ï˘ ÔÈ„Î ‡Ï˘ È ‚ÌÈÚÂ¯È‡‰ÓÂÁ˙·  . ÔÂ Î˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÏÈÚÙ

 ‰˙ÈÈ‰ ¯ÙÁ ˜ÓÚ ‰ÈÈ ·ÏÂ˙È˜ÏÁÈ˙Ï·Â -˙È·ÈË˜Ù‡ .‡ÈˆÂ‰˘ ÌÈ·¯ ÌÈÂÂˆÂ È˙·Â ÂÊ ‰„ÚÂ 
 È ‚ ÈÏÈÚÙÓ „‚ Î ËÙ˘Ó‰ÌÈÚÂ¯È‡‰ÂÙÎ‡  ‡Ï . 

˙Â‡ÈˆÓ ÂÊ ˙Ù˜˘Ó˙Â·¯ ÌÈ ˘ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ „È ˙ÏÊÂ‡  , ˙¯Ù‰ „„ÂÚÏ È„Î ‰· ˘ÈÂ
˜ÂÁ . ÈÎ ‰‡¯ ˙Â„„ÂÓ˙‰ ˙Ù˙Â˘Ó ‰ÏÂÚÙ ·ÈÈÁ˙ ÌÈ ˘ Í˘Ó· ‰ÂÂ‰˙‰˘ ·ˆÓ‰ ÌÚ ‰ÏÈÚÈ 

 ÈÓ¯Â‚ Ï˘ ˙Ó‡Â˙ÓÂ‰ÙÈÎ‡‰ ‡˘Â Ï ‰ÚÈ‚  Ì‰Ï ˘È˘ - ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ , ‰„ÚÂÂ‰
˙ÈÊÂÁÓ‰ ,‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ,ÓÓ"È‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰Â  . ÈÎ ÈÂ‡¯ıÚÂÈ‰ ÈËÙ˘Ó‰ 

‰ ˙ÚÙÂ˙ ˙‡ ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ÌÚ „ÁÈ ÔÁ·È ‰Ï˘ÓÓÏ È ‚ Ï˘ ˙ÂË˘Ù˙‰ÌÈÚÂ¯È‡‰ 
„È˙ÚÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ ˜ÈÙ‰Ï ˙ Ó ÏÚ ÔÂ¯Á‡‰ ¯Â˘Ú· ÌÈÁÂ˙Ù‰ ÌÈÁË˘· . ÛÒÂ ˘È 

ÔÈÚ˜¯˜Ó È È„ ˙ÙÈÎ‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÌÂ‡È˙Ï ‰Ï‰ ÈÓ ˙Ó˜‰Ï ˙ÂÏÂÚÙ‰˘ ÍÎÏ ‰ ÂÈÏÚ ˙Â·È˘Á ,
‰ÈÏÚ˘ ¯·Óˆ„· ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰ 2004 ,È¯˘Ù‡ Ì„˜‰· ÂÓÏ˘ÂÈ . ÏÏÂÁÏ ÈÂ˘Ú ‰Ê ¯·„
 ÈÂ È˘‰˙ÏÂÎÈ·ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ‰ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ‰ÙÈÎ‡‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘  . 

È ‚ ÌÈÚÂ¯È‡‰¯ÂÓÈ˘Ï Â„ÚÂ ˘ ÌÈÁÂ˙Ù‰ ÌÈÁË˘· ÌÈÓ˜ÂÓÓ Â˜„· ˘ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÌÂÁ˙·˘  .
 Ì˙ˆÂÙ˙¯ÂÊ‡·‰Ê ˙Â¯È˘· È˙ƒÓ‡ Í¯Âˆ ¯Â·ÈˆÏ ˘È˘ ˙„ÓÏÓ  ; ‰ Á·‰ ‡ÏÏ Ì˙Ó˜‰ ÌÏÂ‡Â

 ˜ÂÁÏ „Â‚È ·˙Ú‚ÂÙ ¯Â·Èˆ· ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ·Â ÊÎ¯Ó‰ ÊÂÁÓ Ï˘ ˙Â˜Â¯È‰ ˙Â‡È¯· ÂÏÂÎ . 
˙È Î˙ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯ÂÊ‡· ÌÈÚÂ¯È‡ È ‚ ˙Ó˜‰ ˙¯˘Ù‡Ó ˙ÈÊÂÁÓ‰ ¯‡˙Ó‰ ; ‰„ÚÂÂ‰ ÔÎ ÂÓÎ

˙ÈÊÂÁÓ‰  Â¯Á‡Ï ‰Ú·˜ ‰˙‡  ÏÚ˘ ˙Â Â¯˜Ú‰Ì‰ÈÙ ÈÚÂ¯È‡ È ‚ Ï˘ Ì˙Ó˜‰ ¯˘ÙÂ‡˙ Ì
ÊÎ¯Ó· ı¯‡‰ .Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ÏÚ ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ ÏÚ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰

 Ô˙ÂÈ È„Ó˘Ô‰È˙ÂËÏÁ‰Â ‰¯ÈÓ˘ ÂÁÈË·ÈÌÈÁÂ˙Ù‰ ÌÈÁË˘‰ ÏÚ  ,‡ÒÈ‚ „ÁÓ , Â¯˘Ù‡ÈÂ
 È ‚ Ï˘ ‰ÏÚÙ‰Â ‰Ó˜‰ÌÈÚÂ¯È‡ ¯‡˙Ó‰ ˙È Î˙Ï Ì‡˙‰· ¯ÂÊ‡· , ÂÚ·˜ ˘ ˙Â Â¯˜ÚÏ

ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ÏÂ ,‡ÒÈ‚ Í„È‡Ó.  
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 טיפול רשויות מקומיות 
   בדרי רחוב שבתחומ 

בגני  , בבתי  נטושי , ברשויות מקומיות בישראל חיי  אלפי תושבי  ברחובות
) דרי רחוב להל  (ובאתרי בנייה ציבוריי  

1

חו# מהיות  מחוסרי דיור יש לדרי . 
היעדר תעסוקה , כגו  בעיות הסתגלות חברתית, הרחוב מאפייני  בולטי  נוספי 

היעדר תמיכת המשפחה וחולי , חוסר תפקוד ברוב תחומי החיי , ומקורות קיו 
 2004דרי הרחוב בשנת מנתוני משרד הרווחה על פרופיל אוכלוסיית . נפשי או גופני

יותר ממחצית  היו עולי  חדשי  מארצות חבר ; עולה כי רוב  היו גברי  בודדי 
 ).אלכוהול או סמי  ( העמי  ומרבית  השתמשו בחומרי  פסיכואקטיביי

 2000בשנת . בשני  האחרונות חל גידול ניכר במספר דרי הרחוב המוכרי  בישראל
 הגיע מספר  של 2004בשנת . לעובדי הרווחה דרי רחוב מוכרי  900 היו בערי  כ

דהיינו גידול של ,  איש2,870 לכ, על פי נתוני משרד הרווחה, דרי הרחוב המוכרי 
היו באר# , משרד הרווחה הערי  כי בכל אחת מהשני  שנסקרו. 200% למעלה מ

 .  דרי רחוב שאינ  מוכרי  לרשויות הרווחה1,000 עוד כ
על פי , דו הרשויות המקומיות שבתחומ  ה  גרי על הטיפול בדרי הרחוב הופק

משרד הרווחה קבע ופירס  בתקנו  . 1958 ח"התשי, הוראות חוק שירותי הסעד
   .הוראות לטיפול בדרי הרחוב) ס" התע להל  (עבודה סוציאלית 

 פעולות הביקורת
יריות  בדק משרד מבקר המדינה כיצד מטפלות שבע ע2005 עד אפריל 2004בחודשי  אוקטובר 

העיריות ).  דרי רחוב1,116, בידי שבע רשויות אלה,  טופלו2004בשנת (בדרי הרחוב שבתחומ  
 מכלל דרי #30%שה  כ (2 מטופלי 877 #יפו #תל אביב: שנבדקו ומספר דרי הרחוב שטופלו בה 

 25 #אשקלו  ;  מטופלי 42 #אשדוד ;  מטופלי 108 #חיפה ; )הרחוב שטופלו באר( בשנה זו
בביקורת .  מטופלי 16 #נתניה ;  מטופלי 23 #פתח תקווה ;  מטופלי 25 #בת י  ; י מטופל

 דרי רחוב שבה  טיפלו המחלקות לשירותי  חברתיי  ברשויות #200נבדקו תיקי התיעוד של כ
 . כמו כ  נעשתה בדיקה משלימה במשרד הרווחה. המקומיות האמורות
__________________ 

בבתי  ,  הגר ברחוב18מעל גיל ) גבר או אישה(אד  " "דר רחוב"בתקנו  עבודה סוציאלית הוגדר  1
בדר" כלל נמצא . או נפשית/שרוי בהזנחה גופנית ו. גני  ושטחי  ציבוריי  ואתרי בנייה, נטושי 

 ".אינו נאבק לשנות מצבו. בניתוק או ניכור ממשפחה תומכת
 .בלבד" טיפול קצר מועד וייעוצי "ופלי  נית   מהמט#253ל 2
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מסגרות ; הטיפול בדרי הרחוב; וע הראשוני לה איתור דרי הרחוב והגשת הסי: הנושאי  שנבדקו
; התקציב לטיפול בדרי הרחוב; טיפול באוכלוסיות ייחודיות של דרי רחוב; לטיפול בדרי הרחוב

הקצאת עובדי  סוציאליי  לטיפול בדרי הרחוב והפיקוח של משרד הרווחה על טיפול הרשויות 
   . המקומיות בדרי הרחוב
 עיקרי הממצאי 

עלו בבדיקה מלמדי  שהעיריות שנבדקו לא נערכו כראוי לטפל באוכלוסיית דרי הממצאי  שהו
משרד הרווחה . ס"הרחוב שבתחומ  ולא הקפידו למלא את כל ההוראות שנקבעו בנושא זה בתע

  . ס"לא וידא שהרשויות המקומיות יפעלו על פי מדיניות הטיפול שנקבעה בהוראות התע
 טיפול רשויות מקומיות בדרי הרחוב

בשלוש : פעילות העיריות שנבדקו לאיתור דרי הרחוב השוהי  בתחומ  הייתה לקויה .1
לא נערכו כלל סיורי  לאיתור דרי רחוב וא- לא נעשו ) בת י  ופתח תקווה, אשקלו (מהעיריות 

, חיפה(פעולות יזומות אחרות לאיתור דרי הרחוב שבתחומ  ובשלוש עיריות אחרות שנבדקו 
היו פעולות האיתור היזומות מעטות וה  לא תוגברו בחודשי החור- ) ויפ#נתניה ותל אביב

העיריות שנבדקו לא בחנו את האפשרות להיעזר בעובדי הפיקוח העירוני המסיירי  . ובלילות
 . בעיר באורח שוט- ככוח עזר לאיתור דרי הרחוב

לא דאגו ) יפו#פתח תקווה ותל אביב, נתניה, חיפה, בת י , אשקלו (שש מהעיריות שנבדקו  .2
 . לספק ארוחות לדרי הרחוב שאינ  שוהי  במסגרות טיפול

ס בנוגע להקמת מסגרות טיפול "נמצא פער ניכר בי  ההוראות שקבע משרד הרווחה בתע .3
, למעשה. בדרי רחוב על ידי הרשויות המקומיות ובי  פעולת  של העיריות שנבדקו בתחו  זה

ס ואינה יכולה "ות שנבדקו אינה עונה על דרישות התעהתשתית הקיימת כיו  בתחו  זה בעירי
 .לספק את הצרכי  הטיפוליי  של מירב דרי הרחוב הנחוצי  לה  לשיקומ 

לא הכינו ) יפו#פתח תקווה ותל אביב, נתניה, חיפה, בת י , אשקלו (שש מהעיריות שנבדקו  .4
 רק בחלק מהמקרי  .ס למרבית דרי הרחוב שבה  טיפלו"תכניות טיפול אישיות כנדרש בתע

בעת שהוגשו בקשות עבור חלק , בטופס שנשלח למשרד הבינוי והשיכו , פורטו יעדי הטיפול
 . מדרי הרחוב לקבל סיוע בתשלו  שכר דירה

לא שלחו את דרי הרחוב ) חיפה ופתח תקווה, בת י , אשקלו , אשדוד(חמש מהעיריות  .5
 . שטופלו על יד  לבדיקות רפואיות

לא נהגו ללוות את דרי הרחוב בדרכ  ) בת י  ופתח תקווה, אשקלו (יריות בשלוש מהע .6
  . למיצוי זכויותיה  או בדרכ  למסגרות אשפוז
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 הטיפול של משרד הרווחה בנושא 
משרד הרווחה לא בדק בשיטתיות ובעקביות כיצד ממלאות הרשויות המקומיות את  .1

 .רי  בי  ההוראות ובי  הטיפול בפועלולכ  לא יכול לאתר ולמפות את הפע, ס"ההוראות בתע
משרד הרווחה הקצה לרשויות המקומיות תקציבי  לכסוי חלק מהוצאותיה  לטיפול בדרי  .2

 .רחוב א. חלוקת התקציבי  בי  הרשויות המקומיות לא התבססה על אמות מידה ברורות ואחידות
,   על טיפולי  שנעשויפו להעביר אליו דיווחי#משרד הרווחה הנחה את עיריית תל אביב .3

 . א- על פי שמסגרות טיפול כאלה לא הופעלו בעיר כלל, במסגרות טיפול מקומיות, כביכול
משרד הרווחה לא קיי  זה כשבע שני  קורסי  וימי עיו  העוסקי  ישירות בנושא הטיפול  .4

, שנבדקוברוב העיריות , בשל כ. לא קיבלו העובדי  הסוציאליי  העוסקי  בנושא. בדרי הרחוב
  .הכשרה מלאה לתפקיד 

✯  
Ï‡¯˘È· ·ÂÁ¯‰ È¯„ ¯ÙÒÓ· ¯˙ÂÈ· ·Á¯  ÏÂ„È‚ ÏÁ ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· , ˙ ˘· ÈÎ „Ú2004 

Î· Ì¯ÙÒÓ Í¯ÚÂ‰-4,000Ì„‡ È ·  . ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï Ô˙È ‰ ÏÂÙÈË‰ ‰Ê‰ ÁÂ„‰ È‡ˆÓÓ ÈÙ ÏÚ
 ÂÊ‰ ÌÈ˜˜Ê ‰- ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó È„È ÏÚ Ô‰Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È„È ÏÚ Ô‰ -ÙÈ˘ ÔÂÚË  ¯Â

¯ÎÈ  .·ÂÁ¯‰ ˙Â¯„ ˙ÚÙÂ˙ ‰·Á¯˙‰˘ ÌÈ ˘· , Ú·˜˘ ˙ÂÈ È„Ó‰ ÔÈ· ¯ÚÙ‰ „Â‡Ó ˜ÈÓÚ‰
‰Ê ÌÂÁ˙· ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó , ‰„Â·Ú‰ ÔÂ ˜˙· ÂÚ·˜ ˘ ˙Â‡¯Â‰ Ï˘ ÏÂÏÎÓ· ˙Ù˜˙˘Ó‰

˙ÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ ,ı¯‡· ·ÂÁ¯‰ È¯„Ó ÌÈ·¯ ÌÈ‰Â˘ Ô‰·˘ Â˜„· ˘ ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ÏÂÙÈË‰ ÔÈ·Â .
 ˙‡ ˙È„ÂÒÈ ‰ ÈÁ· ÔÂÁ·Ï ˙·ÈÈÁÓ ÂÊ ˙Â‡ÈˆÓ ÏÂÏÎÓ ˙Â˘ÚÏÂ ‰Ê ‡˘Â · ÏÂÙÈËÏ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰

ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ˙ÂÏÂÚÙ : 
 ÏÂÙÈË· ·Â˘ÁÂ È„ÂÒÈ ·ÈÎ¯Ó ‡È‰ ·ÂÁ¯‰ È¯„Ï È Â˘‡¯‰Â ÈÒÈÒ·‰ ÚÂÈÒ‰ ˙˜ Ú‰

ÂÊ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ,ÂÈÈÁ ˙‡ ÔÎÒÏ ‰ÏÂÎÈ‰ ‰˜ÂˆÓÓ ·ÂÁ¯‰ ¯„ ˙‡ ıÏÁÏ ¯ÂÓ‡ ‡Â‰Â .ÔÎ ÏÚ ,
È‚‰Ï ‰ „Ù˜˙ ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ÈÎ ‰·¯ ˙Â·È˘Á ˘ÈÔÂÊÓÂ ‰ÒÁÓÎ ÌÈÈÒÈÒ· ÌÈÎ¯ˆ ·ÂÁ¯‰ ¯„Ï ˘ ,

˘¯„ Î .·ÂÁ¯‰ È¯„ ¯Â˙È‡Ï ‰ÓÂÊÈ ˙ÂÏÈÚÙ ˙Â˘ÚÏ Â˜„· ˘ ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ . ‰ÓÂÊÈ ˙ÂÏÈÚÙ
 ÌÈÏÙÂËÓÂ ÌÈ¯ÎÂÓ‰ ·ÂÁ¯‰ È¯„ ¯ÙÒÓ ÔÈ· ¯ÚÙ‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏ ‰ÈÂ˘Ú ˙ÂÈ˙ËÈ˘· ˙È˘Ú ‰

ÌÈÏÙÂËÓ Ì È‡Â ÌÈ¯ÎÂÓ Ì È‡˘ ‰Ï‡ ÔÈ·Ï . 
ÔÈ· ¯ÚÙ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ ˙ÂÈÏÂÙÈË ˙Â¯‚ÒÓ ˙„ÓÚ‰ ¯·„· Ú·˜˘ ˙Â‡¯Â‰‰ 

·ÂÁ¯‰ È¯„Ï ,ÔÎ ÂÓÎÂ ‰Ê ÌÂÁ˙· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ Ô˙ÏÂÚÙ ÔÈ·Â , ˙‡ ¯È‰·‰Ï ÂÈÏÚ
 ˙ÂÈÏÂÙÈË‰ ˙Â¯‚ÒÓ‰ Ï˘ Ô˙ÏÚÙ‰Â Ô˙Ó˜‰ ÏÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ Ô˙ÂÈ¯Á‡

Ú˙· ˙ÂË¯ÂÙÓ‰"Ò . 
‰ ˙ÂË¯ÂÙÓ ÏÂÙÈË ˙ÂÈ Î˙ ÔÈÎ‰Ï „ÈÙ˜‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚÚÈÈÒÏ ˙Â¯ÂÓ‡ , ÔÈ·

¯˙È‰ ,·ÂÁ¯‰ ¯„ Ï˘ ÌÂ˜È˘‰ ÍÈÏ‰˙ ˙ÂÓ„˜˙‰ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ . 
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·ÂÁ¯ È¯„ ˙Â¯˘Ú ÌÈ¯ËÙ  ‰ ˘· ‰ ˘ È„Ó . „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ÓÂÁ˙· ¯ËÙ  ·ÂÁ¯ ¯„˘ ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯ ˘¯„È˙ ÂÈÙÏÂ Ï‰Â  Ú·˜È ‰ÁÂÂ¯‰ , ˙‡ ÔÂÁ·Ï

Â˙ÂÓ È ÙÏ ÂÏ Ô˙È ˘ ÏÂÙÈË‰ ˙‡Â Â˙ÂÓ ˙Â·ÈÒ  ;ÓÚÏ ˜ÈÒ‰ÏÂ Â· ÏÂÙÈË· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÏÚ „Â
„È˙Ú· ÌÈÓÂ„ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÚ ÓÈÂ ÌÈ¯Á‡ ·ÂÁ¯ È¯„· ÏÂÙÈË ÈÎÈÏ‰· ÂÓ˘ÂÈÈ˘ ˙Â ˜ÒÓ . ˙‡

 ÏÎÂÈ˘ È„Î ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯È·Ú‰Ï ÈÂ‡¯ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Â ÈÎÈ˘ ˙ÂÁÂ„‰
˙Èˆ¯‡ ‰ ÈÁ· ‡˘Â ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï. 

 ˙ ‚ÂÓ ˙Èˆ¯‡ ˙¯‚ÒÓ ˙Ó˜‰Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ)˙ÈÓÂ˜È˘Â ˙ÈÏÂÙÈË ( ·ÂÁ¯ È¯„Ï
Ì‰ÈÈÁÏ ‰ ÎÒ ˙Ù˜˘ ˘ . 

˙Â·Â˘Á ˙ÂÏÂÚÙ È˙˘ ˙Â˘ÚÏ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ˘¯„  ·Èˆ˜˙‰ ÌÂÁ˙· : ‰„Á‰ ‰„È¯È‰ ÁÎÂ 
˙È·Èˆ˜˙‰ ‰‡ˆ˜‰‰ Û˜È‰· , ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙Â‡ˆ˜‰‰ Ì‡ ˙È„ÂÒÈ ‰˜È„· ˜Â„·Ï ÌÂ˜Ó ˘È

Ú˙· ˙ÂË¯ÂÙÓ‰ ˙Â˘È¯„‰ ¯Á‡ ‡ÏÓÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Â¯˘Ù‡Ó"ÈËÏ ¯˘‡· Ò ÏÂÙ
·ÂÁ¯‰ È¯„· ;ÔÎ ÂÓÎ , ÔÈ· ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ˙‡ˆ˜‰ ˙˜ÂÏÁÏ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÚÂ·˜Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ

·ÂÁ¯ È¯„ ÌÈ‰Â˘ ÔÓÂÁ˙·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ .  
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   שימור מבני  ואתרי 
ארכיטקטוני מעיד על יחסה של  ויסטוריה, רבותי תר  עבעלי מבני  ואתרי שימור 

, ות של פיתוח בר קיימא את העקרונהחברה לעברה ולערכיה המוצהרי  ותוא 
אבד  . שמטרתו להבטיח שמירת משאבי  חומריי  ורוחניי  ג  לדורות הבאי 

אתרי  ומבני  היסטוריי  מדלדל את מטע  הזיכרו  הקולקטיבי ולכ  מ  הראוי 
   .לעשות לשימור 

 פעולות הביקורת
 #229שלח לשנ, משרד מבקר המדינה בדק את נושא שימור המבני  והאתרי  באמצעות שאלו 

באר , ירושלי (בדיקה מורחבת יותר נעשתה בתשע רשויות מקומיות . רשויות מקומיות בישראל
מא והמועצה האזוריות כהמועצה המקומית כפר , שפרע , צפת, פתח תקווה, טבריה, חיפה, שבע

, משרד החינו.,  משרד הפני #בדיקות השלמה נעשו במספר משרדי ממשלה ). הגליל התחתו 
; המשרד לאיכות הסביבה, משרד הבינוי והשיכו , ) משרד החינו.#להל  ( והספורט התרבות

לרבות המועצה לשימור מבני  ואתרי התיישבות , במינהל מקרקעי ישראל ובגופי  ציבוריי 
   ).  המועצה לשימור#להל  (

 עיקרי הממצאי 
 שימור מבני  ואתרי  בישראל הלכה למעשה

 להגנה על מורשת 1972ו משנת " לאשרר את אמנת אונסק1999 ממשלת ישראל החליטה באוגוסט
שבה חברי  נציגי  , הוועדה הישראלית).  האמנה#להל  (התרבות ומורשת הטבע של העול  

וועדה ה. אחראית ליישומה, מגופי  ומרשויות ציבוריות וממוסדות אקדמיי , ממשרדי ממשלה
 .  איננה נובעת ממדיניות שימור ממלכתיתאול  פעילותה, הישראלית קידמה את השימור בישראל

 וקי  חיצוע בל עופקדי  משראורשויות שלטוניות  משלה משרדי מעורבי  מימור שתהליכיב
, הבניה ותכנו  הוק ח-קתומ # פני  השרד מ:שימור התחו  לנוגעות הוראות הבה  שאמנותו
, וק רשות העתיקותוח, #1978ח"התשל, וק העתיקותח תוק-מ # חינו. השרדמ; #1965ה"תשכה

 ישו יל, ו"בהתא  לתקנו  הוועד הישראלי לאונסק, משרד החינו. אחראי ג ; #1989ט"התשמ
אתרי  , שמורות טבע, חוק גני  לאומיי  תוק-מ # סביבה האיכות למשרדה; ו"ונסק אמנותא

 מתוק- חוק שיפו( בתי  #משרד הבינוי והשיכו  ; #1998ח"התשנ, לאומיי  ואתרי הנצחה
פקודת המועצות , מתוק- פקודת העיריות #הרשויות המקומיות ; #1980 "התש, קת ואחז
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מועצות (וצו המועצות המקומיות , #1950א"התשי, )א(צו המועצות המקומיות , המקומיות
הרשויות המקומיות מוסמכות לחוקק חוקי עזר ולהתקי  תקנות בדבר . #1958ח"התשי, )אזוריות

נהל י מתוק- חוק מ#)  המינהל#להל  (מינהל מקרקעי ישראל ;  שמירת המראה של חזיתות הבתי
 .#1960."התש, מקרקעי ישראל

 כנו  תעדות ו;ר  קיימת לישראלקו, שימור למועצההובה  , גורמי  נוספי  מעורבי  בשימור
מי  כלל. מבצעי  וגופי  תכנני מ, גורמי  פרטיי  ובה  יזמי ; רציותאו חוזיותמ, קומיותמ

 .רכזית בתחו  מדיניות מואי  ,שלו מטרות מרשימו בשעוסק
ריבוי החוקי  והגופי  המעורבי  בשימור מבני  ואתרי  מקשה על הגורמי  , מהצד האחד

למרות ריבוי החוקי  ה  אינ  , ומ  הצד האחר, השוני  את התיאו  בעניי  ואת ביצוע השימור
 . כוללי  את כל התחומי  שהשימור נוגע לה 

בעניי  זה וריבוי הגופי  העוסקי  בשימור והעובדה שטר  נקבע אינדקס ביזור הסמכויות 
, תרבותי והטבעי שלה על פי האמנה#שיאפשר לישראל להציג את המגוו  הרב, ממלכתי לאתרי 

ַמקשי  על נקיטת פעולות , מאיד. גיסא, ובהתא  לצורכי השימור הממלכתי והמקומי, מחד גיסא
 .שימור בישראל

ו "ונסק אמנת אישו  יועל מורשת לזיקה העל הטמעת ,חינו. היפוח טל עקדמופ חינו. השרדמ
נמצא כי . ורשות העתיקות שימור למועצה הפעילות לת- שוהואו, הטבע ותרבות המירת שתחו ב

חשיבות של שימור מבני   הלהטמעת תכניות ונוהלי פעולה באשר, דיניות מוגדרת מי אלמשרד 
 . ואתרי 

מסדירה את נושא שימור , )חוק ה# הל ל (#1965ה"תשכה, הבנייה ותכנו ה וקחהתוספת הרביעית ל
 כ. שהחוק אינו מרחיב שלב, יתר הי ב, אותה ישמו יעטות משויות רקרא.  ,המבני  והאתרי 

  .ובהיעדר כלי  אפקטיביי  להגנה על מבני  ואתרי  הראויי  לשימור מורשיה בנושא הוראותיוב
שיש בה   ,וחד כאשר בוחני  אותו בהשוואה לחוקי מדינות אחרותניכר במי חוק היישו  בקושיה

הלוואות ומת  תמריצי  כספיי  , דרכי מימו  השימור לרבות ניוד זכויות: הוראות בענייני  אלה
אמצעי אכיפה ועונשי  למי שפוגעי  במבני  ; לבעלי הנכסי  בגי  תחזוקה ושימור של הנכסי 

 . או בשימור 
 שימור העדת וידי בשאיר מוא ה. א,הנחיות וכלי  מסוימי  מקומיות הויותרש הידי בות  נחוקה
 ורמשי ההנחיות מת עכל בסגת לה  למאפשר החב רתח פלבנייה ותכנו  למקומית הוועדה הבידיו

וההוצאות מוטלות לעתי  , הרשויות המקומיות ה  שקובעות מה לשמר בתחומ . בעו קצמ  עה ש
  . עדות המקומיותעל הרשויות המקומיות ועל הוו

  הרמה הלאומית החלטות בעניי  שימור ויישומ  
כנית מתאר ארצית היא תכנית סטטוטורית הכוללת נושאי  בעלי חשיבות לאומית שמציגה את ת

 # 9בשנות השישי  של המאה העשרי  הוכנה תכנית מתאר ארצית . המדיניות באות  נושאי 
 לבי  #19 ומבני  מהתקופה שבי  ראשית המאה ה אתרי 206 שכללה #תכנית לאתרי התיישבות 

התכנית הטילה מגבלות על בנייה . קו  המדינה המשקפי  את הפעילות הציונית באר( ישראל
אול  היא לא , התכנית נדונה בוועדות התכנו  והגיעה לשלבי  סופיי . באתרי  ועל שימוש בה 

דבר שפגע , השימוש במבני  אלהוכתוצאה מכ. לא הוטלה כל מגבלה על הבנייה ועל , אושרה
 .באפשרות לשמר 
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שהיא תכנית לאתרי מלחמת העצמאות , 21 אישרה הממשלה את תכנית מתאר ארצית 1982בשנת 
מצא כי ממועד אישור נ.  אתרי  שחשיבות  הלאומית הוכרה וה  מיועדי  לשימור119הכוללת 

ללו הוכרז על ידי שר הפני  אתר א- לא אחד מהאתרי  ה, 2005יוני , התכנית ועד סיו  הביקורת
לא אפשרו להקנות , י הטבעתרבמיוחד לא, הכרזה על האתרי  והיעדר תכניות מפורטות#אי. לאומי

 .להג  עליה  ולשמר אות , לה  את מעמד  המיוחד
וק גני  לאומיי  ח אתרי  כאתרי  לאומיי  מתוק- 18 הכריזו שרי הפני  על 1979#2000בשני  

, אתרי  לאומיי  ואתרי הנצחה, שמורות טבע, וחוק גני  לאומיי , #1963ג"שכהת, ושמורות טבע
האתרי  הוכרזו בלא שנקבעו . במגמה למנוע פגיעה בה  ולאפשר את שימור , #19981ח"התשנ

 . לכ. אמות מידה ברורות
אתרי  , שמורות טבע, שהוא המשרד האחראי ליישו  חוק גני  לאומיי , המשרד לאיכות הסביבה

 את מצב  הפיזי של 2005בדק לראשונה בפברואר , #1998ח"התשנ, מיי  ואתרי הנצחהלאו
הבדיקה העלתה כי אתרי  אלה חלק  טופלו בידי . האתרי  ואת האחריות להפעלת  ולתחזוקת 

 .13 אתרי  שומרו #18מ. ולא היה מידע על תחזוקת  ועל האחריות לכ., גופי  שוני 
 #75 אתרי ההתיישבות בעלות של כ50טה ממשלת ישראל לשק   החלי#2005 ו2001, 1998בשני  

 הועברו 2005עד יוני  .מצא כי החלטות הממשלה לא יושמו במלוא נ). 1998במחירי (ח "מיליו  ש
 . מ  התקציב המובטח#40%לגופי  המופקדי  על השימור והשיקו  רק כ

 #להל  (קרקעי ישראל מל  להקי  ועדת שימור במינה1988מועצת מקרקעי ישראל החליטה בשנת 
על הוועדה הוטל . שבה יהיו חברי  ג  נציגי המועצה לשימור ונציגי קר  קיימת לישראל) המינהל

לגבש את עמדת המינהל בנושא שימור מבני  ואתרי התיישבות בכלל ולהמלי( על דרכי פעולה 
 . הוועדה לא מילאה את התפקידי  שיועדו לה. בנושא

ר הממשלתי שבמשרד האוצר ובידי הרשויות המקומיות אי  מידע לגבי בידי מינהל נכסי הדיו
 .מבני  המיועדי  לשימור שהמדינה מחזיקה

( ה  שלושה מתחמי  המיועדי  "בניי  מנדלבאו  ומתח  מע, )בניי  הכנסת לשעבר(בית פרומי  
- על לשימור בירושלי  אשר הוחזקו במש. שני  על ידי המדינה בלא ששוקמו ובלא ששומרו א

 . פי שהוכרו כמיועדי  לשימור
 1700נכס שנעשה בידי אד  לפני שנת , בי  היתר, עתיקה היא, #1978ח"התשל, לפי חוק העתיקות
והוא בעל ער. ,  לספירה הכללית1700ונכס שנעשה בידי אד  החל בשנת , לספירה הכללית

ת העתיקות שקדמה סמכות דומה הייתה לשר על פי פקוד. היסטורי והשר הכריז שהוא עתיקה
אול  ג  באתרי  מסוימי  , 1700רשות העתיקות מטפלת בעיקר באתרי  מלפני שנת . לחוק

, לפי משמעות  בחוק העתיקות, מבלי שהכריזה עליה  כעתיקות, מתקופות מאוחרות יותר
שימור לבי  המועצה , חלוקת הסמכויות בעניי  שימור אתרי  בי  רשות העתיקות. #1978ח"התשל

  .1700#1888במיוחד לגבי אתרי  מהתקופה ,  הרשויות המקומיות אינה ברורהובי 
__________________ 

שנכנס , 1992 ב"התשנ, אתרי  לאומיי  ואתרי הנצחה, שמורות טבע, קד  לו חוק גני  לאומיי  1
 .1992שנת בלתוק  
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  הרמה המקומית החלטות בעניי  שימור ויישומ  
אחת הדרכי  לשמירה על חזות  החיצונית של מבני  ובי  היתר של מבני  המיועדי  לשימור 

אפשר  מ,#1980 "התש, וק שיפו( בתי  ואחזקת ח. היא שיפו( ותחזוקה נאותה של חזיתותיה 
נמצא כי . לרשויות המקומיות לשמר מבני  ולמנוע את הידרדרות  הפיזית באמצעות שיפו(

 .משרד הבינוי והשיכו  והרשויות המקומיות לא עשו שימוש בחוק
 1958#2000 משו בכלי  העומדי  לרשות  וחוקקו בשני ת הרשויות המקומיות הש#255 מ49רק 

  .פו( של חזיתות בתי  ושמירה עליה חוקי עזר המאפשרי  אכיפת שי
 שימור מבני  ואתרי  ברשויות המקומיות

 וקמו המקומיות הרשויות הכל באלכי  ולהעבעניי  יישו  התוספת הרביעית לחוק  הממצאי מ
עילות והרכב  לא תא  את הוראות  פחלק מהוועדות שהוקמו לא היו; כנדרש בחוק, ימור שעדותו

 ידע מידיו בולא היה, מקומיות הרשויות בשימור העדות וקמת הל עחיק פא לפני  השרדמ. החוק
 .מעודכ  א  הוקמו

ר הוועדה המקומית לתכנו  " איוש תפקיד יו#כי יש צור. בשינוי הרכב ועדת שימור , נמצא
מאחר שהשיקולי  העומדי  לנגד , ותו אד  טומ  בחובו בעייתיותאר ועדת השימור ב"ולבנייה ויו
ר הוועדה "בכובעו כיו: ר ועדת שימור"ועדה מקומית נוגדי  לעתי  את אלה של יור "עיניו של יו

ואילו ,  העיר ולפיתוחה בהווה ובעתידו המקומית הוא מתמקד במכלול השיקולי  הקשורי  לתכנ
ר ועדת השימור הוא מחויב לשימור מורשת העבר ולשמירה על האינטרס הציבורי "בכובעו כיו
 . הצביע ג  מהנדס עיריית ירושלי על בעיה זו . בהקשר זה

 מה  כללה הרשימה #18ורק ב,  רשויות מקומיות הוכנה רשימת אתרי  מיועדי  לשימור#58רק ב
 רשויות מקומיות נקבעו אמות מידה #50נמצא כי רק ב, כמו כ . את כל הפירוט הנדרש בחוק

 . להכנת הרשימה
אתרי  מאושרות המעוגנות בתכניות לא נית  להג  על מבני  ואתרי  ולשמר  ללא רשימות 

 #10ורק ב,  רשויות מקומיות ועדת השימור אישרה את רשימת האתרי #35רק ב. סטטוטוריות
 .רשויות אישרה הוועדה המקומית לתכנו  ולבנייה את הרשימה

 השימור ואת עבודת היחידות תרק ברשויות מקומיות אחדות הוכ  נוהל המסדיר את עבודת ועד
 . נגיעה לכ.השונות שלה 

 על הצבת שלטי  באתרי  בעלי 1986ינואר בהחליטה עוד  ועדת השרי  לענייני סמלי  וטקסי 
היסטורית והטילה על המועצה לשימור לעשות סקר ולקבוע מה  האתרי  #משמעות חינוכית
  #1,000הותקנו שלטי  בכ, 2005ל פי נתוני המועצה לשימור משנת ע. הראויי  לשילוט

 . י האר(בבני  ואתרי  המיועדי  לשימור ברח מ#10,000מכ
שימור המבני  והאתרי   ל שכלכלי הפוטנציאל הנבחנו מקומיות החלק מהרשויותברק  י כמצאנ

  .וההשפעות התכנוניות הישירות והעקיפות שלו על המערכת העירונית
 המיועדי  ברוב הרשויות המקומיות לא נעשו אומדני  ובדיקות לגבי עלויות השיפו( של מבני 

  .לשימור ולא הוכנו תכניות לשיפו( המבני  הללו
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היטל : בחקיקה נקבעו כמה מקורות כספיי  למימו  ולעידוד פעולות לשימור מבני  ואתרי 
מת  זכויות בנייה נוספות וניוד זכויות בהתא  למגבלות , שינוי השימוש המותר במבנה, השבחה

ורוב  ציינו כי אי  , עטות פועלות למימוש מקורות אלהנמצא כי רק רשויות מ. ולתנאי  הספציפיי 
 . לה  המשאבי  הדרושי  למימו  שימור המבני  והאתרי 

מלבד (לאומית הראויי  לשימור # אתרי  בעלי חשיבות לאומית ובי #3,000בירושלי  יש יותר מ
 ). האתרי  בעיר העתיקה

א. בהיעדר כרטסת , ה בנושאעיריית ירושלי  הגבירה בראשית שנות האלפיי  את פעילות
מאושרת ומעוגנת בתכניות בניי  עיר מרבית האתרי  המיועדי  לשימור בעיר נותרו ללא הגנה 

אול  עד כה לא , ת רחביה מכינה העירייה תכנית מתאר חדשה לשכונ2004מאפריל . סטטוטורית
  .הנעשית בהיתר, עצרו הליכי התכנו  את הריסת המבני  בשכונה

 מבני  כמה , באישור ועדות התכנו  העירוניות,היטלבבנות נהרסו ברחביה ובשני  האחרו
 נוס- על כ. המליצה .9 ארלוזרוב ' והבית ברחבית פונר, בית בס  #בכרטסת השימור  הרשומי 

אב  שפרוט '  מבנה ברח#ועדת השימור העירונית להרוס שני מבני  הרשומי  בכרטסת השימור 
ההחלטות על הריסת המבני  ניתנו בניגוד לדעת מהנדס העיר . 14 אב  עזרא'  ומבנה ברח17#19

 .לא נומקו ולא פורטו בה  השיקולי  לקבלת , ולהמלצת צוות היועצי  לשימור
, כמו המושבה הגרמנית והמושבה היוונית, בשכונות שיש לה  תכניות הכוללות הנחיות שימור

 במרק  פוגעות באופי המבני  ופוגמותנעשות לעתי  פעולות כמו מת  אישור לתוספות בנייה ה
 .פעולות אלה נעשות בשל זכויות בנייה מוקנות. השכונה

מרבית  נמצאי  בשטח ;  ראויי  לשימור#300 אתרי  מוכרזי  לשימור ועוד כ#110בבאר שבע כ
 קידמה עיריית באר שבע הליכי תכנו  סטטוטורי לכמה אתרי  2004#2005בשני  . העיר העתיקה

אול  הזנחה ממושכת של אתרי  גרמה לנזקי  שעלות .  פארק המדע ואתר קצי  העירבעיר כגו 
 וזירזה הריסת אתרי  # תחנת הרכבת הטורקית ובית אשל #תיקונ  גבוהה באתרי  הלאומיי  

 .אחרי 
עיריית באר שבע מקדמת בשני  האחרונות כמה תכניות סטטוטוריות נקודתיות בשטח העיר 

ולפיכ. , יש חשיבות לתפיסת השטח כאתר אחד, כנית האב לעיר העתיקהע  זאת לפי ת, העתיקה
 החל משרד הבינוי והשיכו  2002בשנת . לש  פיתוחו ולשימורו דרוש ג  תכנו  מרכזי וכולל שלו

תכניות פיתוח ושימור לשני מתחמי  בעיר העתיקה ששטח  , בשיתו- עיריית באר שבע, לקד 
 הנותרי  #60%מה תכנו  מרכזי וכולל לשימור אתרי  בנמצא שהעירייה לא קיד.  משטחה40%

 . של העיר העתיקה
אול  יש , בעיר בוצעו עבודות לשימור בפרויקטי  שוני . בחיפה נשמרו מבני  היסטוריי  רבי 

בית אמיל תומא , כגו  בית רוזנפלד, מבני  מיועדי  לשימור אשר לא טופלו ומצב  הפיזי הידרדר
וכתוצאה מכ. , ני  המיועדי  לשימור בוצעו שינויי  ונבנו תוספות בנייהבכמה מב. אדה'ובית הנג

 .נגר  נזק למרק  הבנייני  ולייחוד 
 אתרי  #60יש בעיר כ, על פי הערכה של ועדת השימור והוועדה המקומית בעיריית פתח תקווה

 שניי  רק. ממצאי הביקורת מצביעי  על אזלת יד קשה של העירייה בשימור . הראויי  לשימור
יותר מעשרה אתרי  נשרפו או נהרסו עד כדי כ. שהיה צור. , לעומת זאת.  אתרי  שומרו#60מ

 מבני  נמצאי  במצב של #15יותר מ. להכריז על המבנה כמבנה מסוכ  או להרוס אותו לחלוטי 
  . הזנחה מחמירה והולכת
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א- על פי שהייתה העירייה לא טיפלה בה  .  מבני  ואתרי  המיועדי  לשימור#86בטבריה כ
חלק מ  המבני  נהרסו או ננטשו ורבה .  להכנת תכנית אב לשימור לעיר1988שותפה עוד בשנת 

 . בשכונת מימוניה" בית אלומות"בית אלישבע וב#למשל במלו  גינוסר, בה  העזובה
בשחזור ובשימור של בית שאמי כמרכז , בשיתו- המועצה לשימור, בכפר כמא החלה המועצה

 .האתרי  האחרי  נשארו נטושי  והרוסי . רקסית ובשימור גרעי  הכפר'ורשת העדה הצעולמי למ
המועצה ביצעה עבודות .  אתרי  המיועדי  לשימור#110במועצה האזורית הגליל התחתו  כ

במושבה מצפה ארבעה . שימור בתוואי הרחוב הראשי באילניה א. לא שימרה את כל המתח 
ה  הוא מבנה בית הספר היש  שנמצא נטוש והוכרז מבנה אחד מ, אתרי  המיועדי  לשימור

 .מסוכ 
מוזנחי  , חלק  הרוסי . בתי מגורי  ובתי כנסת:  אתרי  ומבני  היסטוריי #350בצפת כ
, ולחלק  נגר  נזק בלתי הפי., העירייה לא טיפלה במבני  ובאתרי  ולא שימרה אות . ונטושי 

 . וררי שמבניו נטושי  ומתפ, כגו  מתח  בית בוסל
במצודה בוצעו שיפוצי  . בעיר שפרע  אתרי  היסטוריי  שהבולט ביניה  הוא מצודת שפרע 

  .קירותיה מטי  לנפול והיא מסוכנת לציבור, א. היא נותרה שוממת ומוזנחת, חלקיי 
✯  

‡ÓÈÈ˜ ¯· ÁÂ˙ÈÙ Ï˘ ˙Â Â¯˜Ú È„È ÏÚ È ·¯Â‡‰ ÔÂ Î˙‰ ‰Á ÂÓ ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· , Ì˙¯ËÓ˘
 ÌÈ‡ ˙ ÁÈË·‰ÏÌÈÈ˙¯·Á ,ÌÈ‡·‰ ˙Â¯Â„Ï Ì‚ ÌÈ˙Â‡  ÌÈÈ˙·È·ÒÂ ÌÈÈÏÎÏÎ . ˙˘¯ÂÓ‰ ¯ÂÓÈ˘

‰Ï‡ ˙Â Â¯˜Ú Â˘ÓÂÓÈ Ì˙¯ÊÚ·˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ ÈÏÎÓ „Á‡ ‡Â‰ ˙È˙Â·¯˙‰. 
¯ÈÁÓ Ì‚ ÂÏ ˘È Í‡ Ë¯ÙÏÂ ‰¯·ÁÏ Ì¯Â˙ ÌÈ¯˙‡Â ÌÈ ·Ó ¯ÂÓÈ˘ . ÈÎÈÏ‰˙ ÌÂ˘ÈÈ ˙Ú· ÔÎÏ

 ‚‰ ÔÈ·Â ÁÂ˙ÈÙ ÔÈ·Ï ¯ÂÓÈ˘ ÔÈ· ÔÂÎ ‰ ÔÂÊÈ‡‰ ˙‡ ‡ÂˆÓÏ ˘È ¯ÂÓÈ˘ ÔÈ·Ï Ë¯Ù‰ ÔÈÈ ˜ ÏÚ ‰
ÌÈ‡·‰ ˙Â¯Â„Ï ‰ÏÈÁ ‰ÏÂ Â˙˘¯ÂÓ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ÏÏÎ‰ Ò¯Ë È‡ . 

¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÏÎ Ïˆ‡ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ : ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó- „¯˘Ó 
ÌÈ Ù‰ ,ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó , ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó‰Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó-˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â  . 

‡ ‰ÙÈ˜Ó ‰ ÈÁ· ÔÂÁ·Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÚ „Á‡ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÈ¯Á‡‰Â ˙ÂÎÓÒ‰ ÈÓÂÁ˙ ˙
 ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰Ó¯· ÌÈ¯˙‡Â ÌÈ ·Ó ¯ÂÓÈ˘ ‡˘Â · ‰˜È˜Á‰ ÈÂ È˘· Í¯Âˆ‰ ˙‡Â Ì‰Ó

˙ÈÓÂ˜Ó‰Â . 
ÓÔ‰ ÈÂ‡¯˘ „¯˘Ó‰ ÌÈ ÙÈ ÔÁ·‡ ˙‰ ÌÈÎ¯„ ÌÈÏÎ ˙ÙÒÂ‰Ï ÌÈÈ·ÈË˜Ù‡Ï  ÏÚ ‰ ‚‰ÓÌÈ · 
Â Ì¯ÂÓÈ˘ÏÂ ÌÈ¯˙‡·¯‰ ˙ÙÒÂ˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÂ˘ÈÈ ÔÈÈ Ú· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ Á˜ÙÈÂ ˙ÈÚÈ

‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁÏ ,Î˘˙‰"‰-1965 . 
ÔÈ·‰ ‰ Ó‡‰ ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ „˜ÙÂÓ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó-¯ÂÓÈ˘‰ ÌÂÁ˙· ˙ÈÓÂ‡Ï , ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ

˙Â˜È˙Ú‰ ˙Â˘¯ ÏÚÂ ¯ÂÓÈ˘Ï ‰ˆÚÂÓ‰ , ÌÈÈ¯˘Ù‡ ˙Â Â¯˙Ù ˘·‚ÏÂ ÔÂÁ·Ï ÂÈÏÚ ÔÎÏÂ
˙ÚÈ·˜ ÂÓÎ ˙ÂÈ Â¯˜Ú ˙ÂÈ‚ÂÒÏÒ È¯„‰ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú ÌÈ¯˙‡Â ÌÈ ·Ó ¯ÂÓÈ˘Ï ˙¯„‚‰ÂÓ ˙ÂÈ È„ 

˘¯ÂÓÈÓ ˙È˙ÎÏÓ, ÌÂÁ˙· ˙˜ÒÂÚ‰ ‰ Ó‡‰ Ï˘ ‰ÚÓË‰Â ÌÂ˘ÈÈ , ÌÈÙÂ‚‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÌÂ‡È˙
¯ÂÓÈ˘‰ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ ,¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÈÏÎÏÎ‰Â ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ˆ˜‰. 
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 ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈˆÈ¯Ó˙‰Â ÌÈ·‡˘Ó‰ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ˙„ÈÓ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ
ÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ˙Â˘¯Ï ÌÂÈÎ ÌÈ„ÓÂÚ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ Ô‡Â·· ˙ÂÈ

 ÌÈˆÈ¯Ó˙ ˙¯ÈˆÈ· Í¯Âˆ‰ ˙‡Â ¯ÂÓÈ˘ È‡˘Â · ˙ÈÚÈ·¯‰ ˙ÙÒÂ˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡Â ‰Ï˘ÓÓ‰
ÌÈÙÒÂ  . ÏÚ ¯˜Ò Ì„˜‰· Â˘ÚÈ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÔÎ ÂÓÎ

Ì‰· ‰˜ÈÊÁÓ‰ Â‡ Ì‰· ˙ÂÈÂÎÊ‰ ˙ÏÚ· ‡È‰ ‰ È„Ó‰˘ ¯ÂÓÈ˘Ï ÌÈÈÂ‡¯‰ ÌÈ ·Ó‰ , ÂÙÓÈ
‰Â  Â ÈÎÈÂ Ì˙Â‡˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÚ ÌÂ‡È˙· Ï. 

 ÏÚÙÈÂ ÌÈÈÓÂ‡Ï‰ ÌÈ¯˙‡‰ Ï˘ Ì·ˆÓ ˙‡ ˜Â„·È ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
 ‡Ï ÌÈÈÓÂ‡Ï ÌÈ¯˙‡Î Ì˙Ê¯Î‰˘ ‡„ÂÂÏÂ ÌÈ˜Ê  Ì‰Ó ÚÂ ÓÏ È„Î Ì¯ÂÓÈ˘ÏÂ ÌÓÂ˜È˘Ï

ÌÈÈ˙Ù˘ ÒÓ ˙ ÈÁ·· ¯‡˘È˙. 
· Ô‰Ó ˘¯„ Ï Ì‡˙‰· ÌÈ¯˙‡Â ÌÈ ·Ó ¯ÂÓÈ˘Ï ÏÂÚÙÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ˜ÂÁ

 ÌÈ ÈÈÙ‡Ó‰ ˙˘‚„‰· Ô˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÈÏÎÏÎ‰Â ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈÏÎ‰ ˙ÂÚˆÓ‡·
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ . ÈÏÚ· ˙‡Â ÌÈÓÊÈ‰ ˙‡ „„ÂÚÏÂ ¯ÂÓÈ˘‰ ˙ÂÈÂÏÚ ˙‡ ÔÓÓÏ È„Î

 ‰˜È˜Á· ÌÈ¯ÎÊÂÓ‰ ÌÈˆÈ¯Ó˙·Â ÔÂÓÈÓ‰ ÈÎ¯„· ˘Ó˙˘‰Ï ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ ÌÈÒÎ ‰
‰Á·˘‰ ÏËÈ‰ ÂÓÎ , ·Ó· ¯˙ÂÓ‰ ˘ÂÓÈ˘‰ ÈÂ È˘‰ , ˙ÂÈÂÎÊ „ÂÈ Â ˙ÂÙÒÂ  ‰ÈÈ · ˙ÂÈÂÎÊ Ô˙Ó

ÌÈÈÙÈˆÙÒ‰ ÌÈ‡ ˙ÏÂ ˙ÂÏ·‚ÓÏ Ì‡˙‰· .  
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 פעולות רשויות מקומיות 
   באמצעות עמותות
, הרשויות המקומיות מעבירות פעילויות שבסמכות  לבצע לתאגידי  שה  מקימות

  נתנו הרשויות2003בשנת . וג  תומכות בעמותות הפועלות בתחומ , בה  עמותות
 .ח" מיליו  ש500 המקומיות לעמותות כ

, כל אחד בתחומו, משרד הפני  ורש  העמותות במשרד המשפטי  אחראי 
 .להנחיה ולהדרכה בכל הנוגע לשיתו. פעולה בי  רשויות מקומיות לעמותות, לפיקוח

הרשויות המקומיות פועלות לא רק באמצעות עמותות עירוניות
1

 שקיבלו את אישור 
 עמותות  " מעי  עמותות עירוניות"באמצעות , שלא כדי , פועלות ג אלא , שר הפני 

 .וה  מכהני  כמנהליה , שייסדו בעלי תפקידי  ברשויות המקומיות באופ  אישי

  
 פעולות הביקורת

 ביקורת על פעולות הרשויות מבקר המדינה עשה משרד 2005 עד מרס 2004בחודשי  נובמבר 
; חיפה ונשר, הרצליה, נתניה, רת נעשתה בעיריות גבעתיי הביקו. המקומיות באמצעות עמותות

לב , חו  הכרמל, מגידו, ובמועצות האזוריות מטה אשר; במועצות המקומיות יקנע  ופוריידיס
בדיקות נוספות נעשו .  עמותות50כ! נבדקו יחסי הגומלי! של רשויות אלה ע  . השרו! ומשגב
ביחידת רש  העמותות שבמשרד המשפטי  , טהתרבות והספור, במשרד החינו", במשרד הפני 

 .ובאג  הסיעוד שבמוסד לביטוח לאומי
ניהול , קביעת מטרות העמותות והפעילות למימוש!, נבדקו דרכי הייסוד של עמותות עירוניות
. הפיקוח עליה! בידי הרשויות והדיווח הכספי שלה!, העמותות באמצעות נציגי הרשות המקומית

 . של משרד הפני  ושל רש  העמותות על עמותות אלהכ! נבדקו דרכי הפיקוח
היק  התמיכה בכס  , ניגוד ענייני , לגבי עמותות מקבלות תמיכה נבדקו הכללי  למת! התמיכות

עוד נבדקו פעולות . ובשווה כס  ומת! ערבויות של הרשויות המקומיות להלוואות שנטלו עמותות
 .תותהפיקוח והאכיפה של הרשויות המקומיות על העמו

לקשר , לניגוד ענייני , לניהול!, נבדקו נושאי  הקשורי  לייסוד!" מעי! עמותות עירוניות"לגבי 
 .לפיקוח עליה! ולדיווח הכספי שלה!, הקיי  בינ! לבי! הרשות המקומית

__________________ 
, מועצה מקומית או מועצה אזורית, עמותה עירונית היא עמותה שהקימה או חברה בה עירייה 1

 . לתאגיד עירוני מסוג עמותהומתקיימי  לגביה התנאי  שנקבעו
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 עיקרי הממצאי 
הממצאי  שהעלתה הביקורת בדוח זה מלמדי  כי הרשויות המקומיות פועלות שלא כדי! 

ובכ" ה! עוקפות את הצור" לקבל משר הפני  אישור לייסוד " י! עמותות עירוניותמע"באמצעות 
העמותות ולחברות בה! ואת החובה למלא את ההוראות החלות על עמותות עירוניות כגו! 
הדרישה שהסיעות החברות במועצת הרשות המקומית ייוצגו במוסדות המנהלי  של העמותה לפי 

להגיש למשרד הפני  תכנית , למועצת הרשות דיווח תקופתיוהדרישות להגיש , כוח! במועצה
לקבל את אישור היוע$ המשפטי של הרשות כי מטרות העמותה ה! במסגרת , אסטרטגית ומימונית

 .תפקידיה וסמכויותיה של הרשות המקומית ועוד
בדר" של תקצוב " מעי! עמותות עירוניות"ג  חלק מתקציב! של הרשויות המקומיות מועבר ל

חו  , מגידו, כ" נוהגות עיריות חיפה וגבעתיי  ומועצות אזוריות לב השרו!. ר שלא כדי!ישי
 .מטה אשר ומשגב, הכרמל

, ה  נבחרי ציבור ועובדי  ברשות המקומית" מעי! עמותות עירוניות"נושאי המשרה ברבות מ! ה
ומיות ובעלי יש שראשי רשויות מק. וה  נמצאי  במצב של ניגוד ענייני  בדרגות חומרה שונות

תפקידי  בכירי  בה! מנצלי  את מעמד  ברשות המקומית להיטיב ע  העמותות שה  עומדי  
 .בראש! או מנהלי  בה!

ר ועדת תמיכות שאישרה תמיכה לעמותה "בעיריית נשר שימש ראש העירייה מר דוד עמר כיו
ר "ל סלע כיובמועצה אזורית חו  הכרמל כיה! ראש המועצה מר כרמ. שהוא מורשה חתימה בה

יעל גרמ! ' ראש עיריית הרצליה גב. ועדת תמיכות שאישרה תמיכה לעמותה שהוא עומד בראשה
מעי! "עסקה בעירייה בנושאי  הקשורי  לעמותה שהיא עמדה בראשה בתקופה שהעמותה הייתה 

 ".עמותה עירונית
, זוריות מגידוובמועצות הא, במועצה מקומית יקנע , גבעתיי , בעלי תפקידי  בעיריית נתניה

המקבלות , מטה אשר ומשגב פועלי  בניגוד ענייני  בשמש  כמנהלי  בעמותות שאינ! עירוניות
 . כספי  מאות! רשויות מקומיות

לקבל דיווח , מועצות הרשויות המקומיות אינ! נוהגות לדו! בעמותות העירוניות לפחות פע  בשנה
 .2נדרש בצווי כ, מפורט על פעולותיה! ולדו! בדוחותיה! הכספיי 

בעמותות העירוניות בעיריית גבעתיי  כיהנו עובדי  מטע  העירייה בוועדת ביקורת של העמותות 
 .בניגוד להוראות של רש  העמותות למנות לכהונה זו נציגי ציבור שאינ  נושאי משרה בעירייה

 ניתנו בי! היתר. חלק מהרשויות המקומיות משתמשות בעמותות לשרשר תמיכות לגופי  אחרי 
כ" לדוגמה ראש מועצה אזורית . תשלומי  לעמותה אחת עבור פעילויות שעשתה עמותה אחרת

לחשבונות המועצה , שקיבלה עמותה שבראשותו, משגב מר ארז קרייזלר הורה להעביר תרומות
; ר"ולשתי עמותות נוספות שהוא נמנה ע  מייסדיה! באופ! אישי ובאחת מה! הוא ג  מכה! כיו

רשויות מקומיות אחרות שילמו לעמותות למטרת . ח" ש980,000&ברו לחשבונותיה! כעקב כ" הוע
 . מגידו ומטה אשר, חו  הכרמל: כ" פעלו מועצה אזורית. מימו! שכר עובדי  ברשות המקומית

__________________ 
 א"התשי) א(לצו המועצות המקומיות '  א146סעי  , 1980  "התש) הקמת תאגידי (צו העיריות  2

לצו המועצות ) 11)(א (63 וסעי  1953 ג"התשי) ב(לצו המועצות המקומיות '  א140סעי  , 1950
 .1958 ח"התשי) מועצות אזוריות(המקומיות 
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רשויות מקומיות רכשו קבוצות ספורט ונתנו ערבויות כספיות להלוואות שנטלו עמותות וכתבי 
בלי שהמוסדות המוסמכי  של , י  לאיגוד הכדורסל בגי! קבוצות ספורטהתחייבויות בלתי חוזר

ראש עיריית חיפה מר יונה יהב . הרשות המקומית שקלו את הקצאת המשאבי  ואישרו אותה
וראש עיריית נשר מר דוד עמר רכשו קבוצת ספורט בכדורסל ואישרו לממ! את פעילותה בשני  

 .וג  ערבו לקבוצת הכדורסלח " מיליו! ש4.5& בסכו  של כ2005&2003
משרד הפני  לא גיבש את עמדתו בעניי! התמיכה של רשויות מקומיות בתאגידי ספורט מקצועני 

תמיכה , כגו! תמיכה המיועדת לתשלו  משכורות לשחקני  מקצועיי , על כל היבטיה, לבוגרי 
ערבויות מת! , בתאגידי  המנהלי  קבוצות ספורט ואינ  מקיימי  פעילות ספורט בעצמ 

להלוואות שנטלו תאגידי ספורט כמו ג  מת! בטוחות לרשות הספורט לכדורסל בגי! תאגידי 
 .הספורט מתקציב הרשות המקומית

אי! במשרד הפני  וביחידת רש  העמותות במשרד המשפטי  מאגר מידע של  ומסודר על 
נושאי המשרה שבאמצעותו נית! לאתר את " מעי! עמותות עירוניות"העמותות העירוניות וה

בהיעדר נתוני  על עמותות ועל הקשר שלה! ע  נושאי . ברשויות המקומיות המנהלי  עמותות
משרות ברשויות המקומיות נמנע ממשרד הפני  ומרש  העמותות למלא את תפקידי הפיקוח 
שהוטלו עליה  ובכלל זה להבטיח שכספי הרשויות המקומיות ישמשו למימוש המטרות שנקבעו 

כגו! להעסקת עובדי  באמצעות העמותה , לא ינוצלו לעקיפת הוראות משרד הפני לעמותות ו
 .בחריגה משיא כוח האד  שנקבע לרשות המקומית

משרד הפני  לא בח! את השאלה הא  יש מקו  להחיל על עמותות המקבלות תמיכות מהרשויות 
. ויי  המחויבי המקומיות כללי  שהוחלו על עמותות המקבלות תמיכות ממשרדי הממשלה בשינ

בהגבלת שיעור! של הוצאות ההנהלה וההוצאות הכלליות של , בי! היתר, כללי  אלה עוסקי 
בדרישה להמציא אישור ניהול תקי! ובמניעת כפל תמיכות מהתקציב , הגו  מקבל התמיכה

  .הציבורי
✯  

 ÌÈ¯„ÒÂÓ Ì È‡ ÂÊ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰Â ˙Â˙ÂÓÚ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÂÏÈÚÙ
ÌÈÈ„ .ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ¯Ê‚Ó· ˙ÂÏÚÂÙ ˙Â·¯ ˙Â˙ÂÓÚ . ˙ÂÈÂ˘¯

˙ÂÈ Â¯ÈÚ Ô È‡˘ ˙Â˙ÂÓÚ È„ÈÏ Ô˙ÂÎÓÒ ÌÂÁ˙·˘ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ¯˙ÂÈÂ ¯˙ÂÈ ˙Â¯È·ÚÓ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ,
 ÌÈ‡ ˙‰ ¯Á‡ Â‡ÏÈÓ˘ ÈÏ·Â ÔÈ„Î ‡Ï˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È·Èˆ˜˙Ó ˙Â ÂÊÈ  Ô‰ Í‡

 ÌÈÏÁ‰ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó È„È ÏÚ ÌÈ˘¯„ ‰˙ÂÈ Â¯ÈÚ ˙Â˙ÂÓÚ ÏÚ. 
ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ ÌÈ„ÓÏÓ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ , ˙Â˙ÂÓÚ ÌÈ˜‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯˘‡Ï Â„È˜Ù˙˘

Ô‰· ˙Â¯·Á ˙ÂÈ‰ÏÂ ˙ÂÈ Â¯ÈÚ ,Ô‰ÈÏÚ Á˜ÙÏÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ ÍÈ¯„‰Ï ÔÎÂ , ‡Ï
ÂÏ˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ÏÈÚÙ‰ ; ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó· ÂÓ˜ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î" ˙Â˙ÂÓÚ ÔÈÚÓ

˙ÂÈ Â¯ÈÚ" ,ÂÚÂ ÌÈ¯Á· Â ˙Â‚¯„· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È · Ô‰· ÌÈÏÚÂÙ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ÌÈ„·
˙Â Â˘ ‰¯ÓÂÁ , ‰Ú·¯‡ Â‡ ‰˘ÂÏ˘· ÌÈ˙ÚÏ Û‡Â ÌÈ„È˜Ù˙ ÏÙÎ· ÌÈ ‰ÎÓ Ì‰ ¯˘‡Î

˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯Ï ˙Â¯Â˘˜‰ ˙Â˙ÂÓÚ· ÌÈ„È˜Ù˙. 
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 È‡˘Â  Ï˘ ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ· ˙ÂÈÂÎÓÒ ˘ÂË˘Ë ÌÈÈ˜˘ ˜¯ ‡Ï ÈÎ ¯Â·Ò ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯· ‰¯˘Ó˙Â˙ÂÓÚ·Â ˙ , ÌÚËÓ ˙Â˙ÂÓÚ‰ ÏÚ Á˜ÙÏ ‰„ÚÂ ˘ „È‰ ÍÎ ·˜ÚÂ

Ô˙Â‡ ˙Ï‰ Ó‰ „È‰ Ì‚ ‡È‰ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ , ‡È·‰Ï ÏÂÏÚ‰ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  ÌÈÈ˜˘ ‡Ï‡
‰¯˘Ó È‡˘Â  Ì˙Â‡ ÌÈ ‰ÎÓ Ô‰·˘ ˙Â˙ÂÓÚ Ï˘ ‰Ù„Ú‰Ï . ÔÂ¯˜Ú· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ‰Ê ¯·„

˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ˆ˜‰· ÔÂÈÂÂ˘‰. 
˘ÓÂ ˙Â˙ÂÓÚ‰ Ì˘¯ ÏÚ ¯˙‡ÏÂ ‰ÏÂÚÙ Û˙˘Ï ÌÈ Ù‰ „¯"˙ÂÈ Â¯ÈÚ ˙Â˙ÂÓÚ ÔÈÚÓ "

Ô‰Ï˘ ˙Â˙ÂÓÚ Ô‰ ÂÏÈ‡Î Ô‰· ˙Â‚‰Â  ˙ÂÈÂ˘¯‰˘. 
‰¯Ú·Ï ˘È˘ ‰ÈÂ‡¯ ‡Ï ‰ÚÙÂ˙ ‡Â‰ ˙Â˙ÂÓÚ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÙÒÎ ¯Â˘¯˘ . ˙Â˙ÂÓÚ‰˘ ¯ÂÒ‡

˙ÂÓÂ¯˙ ÂÓÎ ÌÈÙÒÎ ˙¯·Ú‰Ï ¯Â Èˆ Â˘Ó˘È ,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯· ÌÈ„·ÂÚ ¯Î˘ ÔÂÓÈÓ , Ô˙Ó
Ï ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰Â ˙ÂÈÂ·¯ÚÌÈÙÂ‚ÏÂ ˙Â˙ÂÓÚ , ˙‡ Ì‰Ï ˙˙Ï ˙ÂÏÂÎÈ Ô È‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰˘

ÔÈ¯˘ÈÓ· ÌÈÙÒÎ‰. 
 ˙ÂÈ Â¯ÈÚ‰ ˙Â˙ÂÓÚ‰ ˙Â„ÒÂÓ· ÈÏÂ‰È ‰ ÔÁÂÎ ˙¯ÈÓ˘ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ

ÔÈ„Î , ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰È„È˜Ù˙Â ‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ¯„‚· Ì È‡˘ ÌÈ‡˘Â · ˙ÂËÏÁ‰ ÂÏ·˜˙È ‡Ï˘ È„Î
˙ÈÓÂ˜Ó‰ . 

˙¯·Ú‰ Ï˘ ˙Â¯ËÓ‰ ˙Á‡˘ Û‡ ˙Â˘¯‰ ÏÚÓ ÈÙÒÎ‰ ÒÓÂÚ‰ ˙Ï˜‰ ‡È‰ ‰˙ÂÓÚÏ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ 
ÌÈÙÒÂ  ˙Â¯Â˜ÓÓ ÌÈÙÒÎ ÒÂÈ‚ È„È ÏÚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ , ˙ÂÏ˙ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ

˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯· ˙Â˙ÂÓÚ‰ Ï˘ ˙¯·Â‚ ˙ÈÏÎÏÎ , Ô ÂÓÈÓ ÏÎ ˙‡ ˙ÂÏ·˜Ó ˙Â˙ÂÓÚ‰Ó ˙Â·¯Â
 ÔÂËÏ˘‰ ÈÙÂ‚Ó-˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯Â ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó  ,˜È„· ·ÈÈÁÓ ¯·„‰Â ˙ÏÚÂ˙‰ ˙

˙Â˙ÂÓÚ ˙ÂÚˆÓ‡·˘ ÂÊ ˙ÂÏÈÚÙ·˘. 
 „¯˘Ó ˙ˆÏÓ‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ÔÂÎ Ï Â‡¯ ‡Ï ‰Ê ÔÈÈ Ú ˜„·  Ô‰·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰˘ ¯Á‡Ó

˙Â˙ÂÓÚÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ˙ÈÙÒÎ‰ ‰ÎÈÓ˙‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ÏÈ·‚‰Ï ÌÈ Ù‰ , ÈÂ‡¯
 ˙ÂÁÈË·Ó‰ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ Ì‰·Â ‰Ê ÔÈÈ Ú· ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏ‰ Â ˙ÂÈ È„Ó Ú·˜È ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘

ÌÈ Â˘‰ ÌÈÙÂ‚Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ È·‡˘Ó Ï˘ ˙ ‚Â‰ ‰˜ÂÏÁ . 
˙Â˙ÂÓÚÏ ÌÈÙÒÎ ÌÂ¯˙Ï ˙ÂÏÈ‰˜Â ˙Â¯·Á Ï˘ Ô Âˆ¯ ˙‡ Û ÓÏ È„Î , ÔÂÓ‡ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ˘È

˙Â˙ÂÓÚ· ÌÈÈ¯˘Ù‡‰ ÌÈÓ¯Â˙‰ , ÏÚÂ ˙Â˙ÂÓÚ ÏÚ ÌÈ Â˙  Ï˘ ˙Â‡  ÈÂÏÈ‚ È„È ÏÚ ¯‡˘‰ ÔÈ·
Ô˙ÂÏÈÚÙ .Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚÂ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó· ˙Â˙ÂÓÚ‰ Ì˘¯ ÏÚ ÌÈ Â˙  ¯‚‡Ó ¯ÂˆÈ

 ‡ÏÓÏÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯Ó ‰ÎÈÓ˙ ˙ÂÏ·˜Ó‰ ˙Â˙ÂÓÚ ÏÚÂ ˙ÂÈ Â¯ÈÚ ˙Â˙ÂÓÚ ÏÚ ÔÈÓÊÂ ÔÈÓ‡
˜ÂÁ· Ì‰ÈÏÚ ÂÏËÂ‰˘ ˙Â˙ÂÓÚ‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ È„È˜Ù˙ ˙‡. 

˙Â˙ÂÓÚ ÏÂ‰È Ï ˙Â‡¯Â‰‰ ÏÎ ˙‡ ı·˜ÏÂ Ô Ú¯Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ , ˙ÚÈ ÓÏ ÌÈÏÏÎ‰ ˙‡
„ÂÒÈÈ‰ È‡˘Â · ˙ÂÈÁ ‰‰ ˙‡Â ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  , ‰˙Â˙ÂÓÚ‰ Ï˘ ÏÂ‰È , ÔÁÂÂÈ„Â Ô‰ÈÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰

ÈÙÒÎ‰ ,ÔÓÂ˘ÈÈ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏÂ Ô‰ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ ˙ÂÁ ‰Ï.  
✯ 

 

Î Ó ‰ ÈÓ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú·" ¯·ÂË˜Â‡· ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó Ï2005ıÂÚÈÈ Ì˘Ï ‰„ÚÂ  , ‰˜È„·
˙Â˙ÂÓÚ Ì‰·Â ÌÈÈ Â¯ÈÚ ÌÈ„È‚‡˙Ï ‰¯È˜ÁÂ. 
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   גביית אגרות בידי רשויות מקומיות
  להל  (היטלי  ותשלומי חובה אחרי  , כויותיה של עירייה להטיל אגרותסמ

המעניקה לעירייה סמכות להתקי  , ]נוסח חדש[נקבעו בפקודת העיריות ) אגרות
חוקי עזר כדי לאפשר לה לבצע את שהיא נדרשת או מוסמכת לעשות על פי הפקודה 

למועצות המקומיות . רותאו על פי כל די  אחר ובי  היתר להטיל בחוקי עזר אלה אג
משק : לחוק יסוד) א (1הוראת סעי. . 1ולמועצות האזוריות הוקנתה סמכות דומה

ושיעוריה  לא , מילוות ותשלומי חובה אחרי  לא יוטלו, מסי "המדינה קובעת כי 
הוראה זו חלה ג  על אגרות ". הוא הדי  לגבי אגרות; ישונו אלא בחוק או על פיו

   .יותשמטילות רשויות מקומ
 פעולות הביקורת

 רשויות מקומיות 18  בדק משרד מבקר המדינה ב2005 עד אפריל 2004בחודשי  נובמבר 
בדיקה משלימה נערכה .  הטלת  וגביית  של אגרות2ובשלוש ועדות מקומיות לתכנו  ולבנייה

אגרת , אגרות חניה, הבדיקה התמקדה באגרות פינוי אשפה. במשרד הפני  ובמשרד האוצר
   . אגרות בתחו  התכנו  והבנייה ואגרת כיבוי אש, אגרות קבורה, אגרת אמבולנס, רהשמי

 עיקרי הממצאי 
". מחיר"ו, "אגרה", "מס: "בדיני המיסי  מקובלת ההבחנה בי  שלושה סוגי  של חיובי  כספיי 

, שהוא תשלו  כפוי שמטילה רשות ציבורית,  יש מדרג שבקצהו האחד נמצא המס3לפי הפסיקה
שהוא תשלו  מרצו  , ובקצהו האחר נמצא המחיר, א ניתנת כנגדו תמורה ישירה ושוות ער$של

בי  שני הקצוות הללו . והוא נקבע בתנאי  של שוק חופשי, שיש כנגדו תמורה ישירה ושוות ער$
 .ומשול  תמורת מצר$ או שירות, שהיא תשלו  חובה המוטל בכפייה או מרצו , נמצאת האגרה

__________________ 
, )א(וכ  צו המועצות המקומיות ] נוסח חדש[פקודת המועצות המקומיות  ל22  ו14ראו סעיפי   1

מועצות (וצו המועצות המקומיות ; 1953 ג"התשי, )ב(צו המועצות המקומיות ; 1950 א"התשי
 . שהותקנו מכוח פקודה זו, 1958 ח"התשי, )אזוריות

, קריית אתא, קריית י , תנצרת עלי, רחובות, רמת השרו , יבנה, רעננה: עיריות, הרשויות שנבדקו 2
מזכרת , שה : מועצות מקומיות. יפו תל אביב, קריית אונו, נס ציונה, ראשו  לציו , קריית ביאליק

לב , מורדות הכרמל: ועדות מרחביות. גדרות: מועצה אזורית. יקנע , קריית טבעו , אב  יהודה, בתיה
 .השומרו  ומבוא העמקי כמו כ  התקבל מידע מוועדות מרחביות . שפלת הגליל, הגליל

 .25 24'  עמ16) 2(ד נה "נ, ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚ‰'  נÏ‡¯˘È ˙ È„Ó 1816/97א "בע 3
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 חוקי עזר 
נה היא המס העיקרי שגובות רשויות מקומיות וא% המקור העיקרי למימו  ההוצאות הדרושות ארנו

 נקבע מנגנו  מסודר לקביעת 4בחוקי ההסדרי  במשק המדינה. לביצוע סמכויותיה  ותפקידיה 
 הוגבל כוח  של הרשויות המקומיות לשנות את שיעורי הארנונה 1987ומאז שנת , שיעורי הארנונה

 .שר הפני  ושר האוצרבלא אישור 
לשר הפני  ניתנה סמכות לעכב . משרד הפני  הוא הגו% הבודק את כל חוקי העזר טר  פרסומ 
ולעיתי  נדרש אישורו המפורש , פרסומו של כל חוק עזר בתו$ שישי  יו  מיו  שהובא לידיעתו

ו וחוקיותו סמכות זו נועדה לאפשר למשרד הפני  לבחו  את סבירות. של השר לפרסו  חוק העזר
של ההסדר המוצע בחוק העזר ואת השפעת פעולתה של הרשות המקומית על מערכת השלטו  

נמצא כי משרד הפני  לא הוציא לרשויות המקומיות הנחיות כלליות בכל הנוגע לסמכות  . כולה
 .ובעיקר באשר להיק% הסמכות לגבות אגרות ולמגבלותיה, להתקי  חוקי עזר המטילי  אגרות

נקיו  רחובות , פינוי אשפה: כגו ) שירותי ליבה(ארנונה ממומני  שירותי  בסיסיי  מכספי ה
שירותי פינוי אשפה ה  חלק משירותי הליבה שמספקות . שכל מחזיק בנכס נזקק לה , ותחזוקת 

לפי עמדת משרד הפני  אפשר להטיל אגרת פינוי אשפה רק בגי  פינוי . הרשויות המקומיות
ית משו  שכמותה חורגת מזו של פסולת ביתית ומשו  שהיא כרוכה פסולת עסקית ותעשיית

נמצא כי . ולכ  אינה ממומנת מכספי הארנונה, בהשקעות ובטיפול חריגי  מצד הרשות המקומית
משרד הפני  איפשר לרשויות המקומיות להטיל בחוקי עזר אגרות בגי  פינוי פסולת עסקית אפילו 

כגו  ניירת או ציוד (כה בטיפול חריג מצד הרשות המקומית כשאינה בכמות חריגה או כשאינה כרו
 . וזאת שלא בהתא  לעמדתו האמורה ובלא שנית  הסבר לכ$, )משרד

מ  הראוי שמשרד הפני  יפעל לגיבוש מדיניות ולקביעת כללי  , לדעת משרד מבקר המדינה
, זאת ועוד.  ויקפיד על יישומ, אחידי  שינחו את הרשויות המקומיות בבוא  להטיל אגרות

אלא שאי  , הארנונה נועדה לממ  סל שירותי  סטנדרטי בסיסי שמספקות הרשויות המקומיות
. בנמצא הגדרה מפורשת המפרטת את השירותי  הכלולי  באותו סל שבעבורו נגבית הארנונה

ומכיוו  שבהטלת אגרות יש משו  הכבדת הנטל הכספי על התושבי  ולעתי  , בשי  לב לכ$
ראוי שמשרד הפני  יקפיד שהרשויות המקומיות , נונה תו$ כדי עקיפת הוראות החוקהעלאת האר

הטלת . יימנעו מלהטיל אגרות חדשות בגי  שירותי  שמומנו באופ  מסורתי מכספי הארנונה
ועל הרשויות המקומיות לעשות בה שימוש , אגרות בעבור שירותי  מיוחדי  היא פעולה חריגה

  .   ומוגדרי זהיר ומושכל במקרי  מעטי
 גביית היטלי 

 הוא סוג של אגרה שרשויות מקומיות נוהגות לגבות למימו  תשתיות מוניציפליות כגו  5היטל
 נקבע כי אי  לסווג היטל באופ  מוחלט כמס או אגרה כאשר הוא 6בפסיקה. סלילת כבישי  וביוב

, לי  מגביית ההיטלכאשר השירות ממומ  בעזרת המשאבי  המתקב: קשור לשירות הנית  תמורתו
אזי ההיטל , כאשר ההיטל מנותק מכל זיקה לשירות הנית  תמורתו; אזי ההיטל כמוהו כאגרה

__________________ 
חוק ההסדרי  במשק ; 1986 ו"התשמ, )4' תיקו  מס(חוק ההסדרי  לשעת חירו  במשק המדינה  4

 .1992 ג"התשנ, )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(המדינה 
  ת המקומיות את שיטת החיוב האמורה והמירו אותה בשיטה אחרת ע  חלו/ הזמ  נטשו רוב הרשויו 5

 ".שיטת ההיטל"
 .64, 57) 4(ד לז "פ, ˘Û˘¯ ‰„¯ÂÂ ‰ÁÓ'  נÈÏˆ¯‰ ˙ÈÈ¯ÈÚ ˙ˆÚÂÓ‰ 620/82א "ע 6
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סכו  ההיטל נקבע בדר$ כלל על בסיס חלוקת ס$ ההוצאות למימו  השירות בס$ . כמוהו כמס
 .כלומר אי  קשר ישיר בי  השירות לתשלו , החייבי  ולא בתמורה לקבלת שירות מסוי 

. בהירות בכל הנוגע לסמכותה של רשות מקומית להטיל היטלי  כדי לממ  את הוצאותיה אייש 
לא ברור מהי הזיקה הנדרשת בי  תשלו  ההיטל ובי  השירות הנית  תמורתו ועל מה מתבסס 
חישוב ההיטל הנדרש כדי להבטיח שההיטל לא יחרוג מגדר סמכותה של הרשות המקומית ויהיה 

 הובע ספק בדבר סמכות  של הרשויות המקומיות להטיל על תושביה  7יבפסק די  אל עמ. למס
 . באמצעות חוקי עזר היטלי  שאי  זיקה ישירה בינ  ובי  השירותי  שבגינ  הוטלו

מ  הראוי שמשרד הפני  יית  את דעתו לעמימות שבעניי  סמכות  , לדעת משרד מבקר המדינה
וזמה חקיקתית להסדרת הנושא באופ  שתוסר של הרשויות המקומיות להטיל היטלי  וישקול י

  .עמימות זו
Ô È „ ·  ‡ ˙ Î Ó Ò ‡  ‡ Ï Ï  ˙ Â ¯ ‚ ‡  ˙ È È · ‚ 

עיריית תל : הביקורת העלתה כי רשויות מקומיות גבו אגרות בלא אסמכתה בדי  כדלקמ  .1
עיריית רחובות ועיריית ; עיריית רחובות ועיריית יבנה גבו אגרה בגי  הצבת תמרורי , יפו אביב

המועצה מקומית קריית טבעו  גבתה אגרה בגי  ; בו אגרה בגי  הנפקת תוויות חניהקריית אונו ג
יפו גבתה אגרות בגי  דמי טיפול בפעולות המבוצעות  עיריית תל אביב; חניה באמצעות מדחני 
המועצה המקומית קריית טבעו  והמועצה המקומית מזכרת בתיה גבו ; בידי אג% נכסי  ומשק

" תיק מידע"המועצה המקומית מזכרת בתיה גבתה אגרה בגי  ; שפהאגרה בגי  החלפת כלי א
ג  הוועדות ; יפו גבתה אגרה בגי  הבלטת מרפסות מחו, לקו הרחוב עיריית תל אביב; לבוני 

  .מרחביות שפלת הגליל ולב הגליל גבו אגרות בלא אסמכתה בדי  המקומיות
 ˙ Â ¯ ‚ ‡  ˙ È È · ‚"˙ Â ˘ ¯ " Ì È · ˘ Â ˙ ‰  ˙ Ó Î Ò ‰  ˙ Ï · ˜  ‡ Ï Ï 

 באמצעות חשבו  הארנונה בלא לקבל את 8"רשות" רשויות מקומיות שגבו אגרות נמצאו .2
ועל התושבי  הוטל להודיע לרשות המקומית , הסכמת  הכתובה של התושבי  לתשלו  האגרה

לעיריית קריית ביאליק ולמועצה המקומית קריית . בכתב שאי  ה  מעונייני  בתשלו  האגרה
ועל פיו נדרש תושב שאינו מעוניי  בשירות , 9קבורה נוספי טבעו  היה חוק עזר למת  שירותי 

המועצות המקומיות יקנע  עילית וקריית טבעו  , זאת ועוד. להודיע על כ$ בכתב לרשות המקומית
בלא לקבל הסכמת התושבי  , גבו ע  הארנונה אגרת אמבולנס שלא היתה מעוגנת בחוק עזר

 . בכתב
ת רשות באמצעות חשבו  הארנונה בלא לקבל הסכמה גביית אגרו, לדעת משרד מבקר המדינה

  .ה  פסולות, לצור$ גביית אגרות" שתיקה כהסכמה"ושימוש בדר$ של , מפורשת של התושבי 
__________________ 

 ).פורס  בתקדי  (Ú· ‰ÈÈ ·Â ˙ÂÚ˜˘‰ ÌÂÊÈÈ ÈÓÚ Ï‡"Ó'  נÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ 889/01א "ע 7
 .תאגרות שיש לשלמ  רק א  צורכי  שירו 8
ארגו  סידורי , הסעות: הכוללי  שירותי  נוספי  לשירותי הקבורה שמממ  המוסד לביטוח לאומי 9

 .לוויה וכדומה
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ר ז ע ה י  ק ו ח ב ו  ע ב ק נ ש י   פ י ר ע ת ה י  פ ל  ע א  ל ש ת  ו ר ג א ת  י י ב  ג
עיריית תל : נמצאו רשויות מקומיות שגבו אגרות שלא על פי התעריפי  שנקבעו בחוק העזר .3
ועיריית , עיריית רחובות והמועצה המקומית יקנע  עילית גבו אגרת פינוי אשפת מפעל, יפו ביבא

משרד מבקר המדינה . רמת השרו  גבתה אגרת שילוט שלא על פי התעריפי  שנקבעו בחוק העזר
 צרי$ שייעשה בדר$ של   הפחתת  או העלאת   העיר לרשויות המקומיות כי שינוי התעריפי  

 .העזר ורק לאחר שחוק העזר אושר ופורס  כדי תיקו  חוק 
עיריית קריית ביאליק ועיריית נצרת עילית המעניקות שירותי קבורה בתחומ  גבו אגרה בגי   .4

] נוסח משולב[שמירת חלקת קבר שלא על פי התעריפי  שהותרו בחוק שירותי הדת היהודיי  
  ). חוק שירותי הדת להל   (1971 א"התשל

˘  ˙ ¯ ‚ ‡  ˙ È È · ‚‰ ¯ È Ó 
משרד . שמכוח  הוטלה על התושבי  אגרת שמירה, רשויות מקומיות התקינו חוקי עזר .5

הפני  אישר להטיל את האגרה למימו  הוצאות חריגות שנבעו ממצב הביטחו  החריג ששרר 
נמצא . בתנאי שלא מומנו בעבר מכספי הארנונה, 2000במדינה עקב פעולות הטרור מאז סו% שנת 

ל עיריית נס ציונה ושל המועצה המקומית מזכרת בתיה שאושרו בידי משרד כי בחוקי העזר ש
א% על פי , כי שירותי השמירה ישמשו ג  למימו  הוצאות לשמירת הרכוש בתחומ , הפני  נקבע

 אישר משרד 2004כי בשנת , כ  נמצא. שלהוצאות אלו אי  קשר מובהק למצב הביטחו  החריג
  חוק עזר לשמירה בלי שיושמו בו כל הנחיותיו הוא להטלת הפני  לעיריית נצרת עילית להתקי

 . האגרה
המועצה המקומית אב  יהודה עשתה שימוש בכספי אגרת השמירה למימו  הוצאות שלא  .6

ההוצאות הללו לא נכללו בתחשיב שהגישה לאישור משרד הפני  . נבעו ממצב הביטחו  החריג
ס ציונה השתמשה בכספי האגרה לצור$ העסקת עיריית נ. ושעל פיו נקבע תערי% אגרת השמירה

אגב פעילות  בשמירה ובאבטחה הועסקו הפקחי  האלה ג  . פקחי  כעובדי עירייה מ  המניי 
פעילות זו ממומנת מהוצאותיה השוטפות של העירייה ואינה . באכיפת חוקי העזר של העירייה

 .תואמת את ייעוד האגרה
מועצות מקומיות , נס ציונה ורעננה, יות ראשו  לציו עיר(כל הרשויות המקומיות שנבדקו  .7

לא ניהלו את כספי אגרת השמירה כקר  ) ומועצה אזורית גדרות, אב  יהודה ומזכרת בתיה, שה 
, בשי  לב לכ$ שאגרת השמירה היא אגרה ייעודית. נפרדת ייעודית אלא בסעיפי התקציב הרגיל

כדי לאפשר ,  כמשק סגור ובקר  ייעודית נפרדתהיה על הרשויות המקומיות לנהל את כספי האגרה
זו ג  הייתה הנחיית . בקרה על השימוש בכספי  ולהבטיח כי ישמשו א$ ורק למטרה שלשמה נגבו

 .משרד הפני  לרשויות המקומיות
העובדה שבידי כמה מהרשויות המקומיות נותרו עודפי  בלתי מנוצלי  מכספי האגרה והעובדה 

קציבי בי  הכנסות האגרה ובי  ההוצאות בגינה מחזקות את הצור$ בניהול שה  לא הגיעו לאיזו  ת
כ$ שתתאפשר בקרה על הכספי  ויימנע שימוש בה  למימו  שירותי  , כספי האגרה בקר  נפרדת

  .אחרי 
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˙ „ ¯ Ù   Ô ¯ ˜ ·  ‰ È È · ‚ ‰  È Ù Ò Î  ˙ ¯ È Ó ˘ 
ניהלו את עיריית קריית ביאליק והמועצה המקומית קריית טבעו  לא , עיריית נצרת עילית .8

, למרות עודפי גבייה ניכרי  שהיו לה , הכספי  שגבו כאגרת שירותי קבורה נוספי  בקר  נפרדת
ולא הפרידו בי  ההוצאות בגי  שירותי קבורה נוספי  ובי  הוצאות לתפעול שוט% של שירותי 

  .הקבורה
✯  

Ó‡· Ô‰Â ‰ Â ¯‡‰ ˙ÂÚˆÓ‡· Ô‰ ÌÈ˙Â¯È˘ ÔÓÓÏ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙¯˘Ù‡Ó ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ˙„Â˜Ù ˙ÂÚˆ
 ˙Á‡ ÏÎ ˙ÂÚˆÓ‡· Â ÓÂÓÈ ÌÈ˙Â¯È˘ ÂÏÈ‡ ÚÂ·˜Ï ‡Ï· ¯ÈÁÓ Â‡ ÌÈÏËÈ‰ Â‡ ˙Â¯‚‡

ÌÈÎ¯„‰Ó. 
È‡ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰- ˙Â¯‚‡ ÏÈË‰Ï Ô‰È˙ÂÈÂÎÓÒÏ Ú‚Â · ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ïˆ‡ ˙Â¯È‰·

)ÌÈÏËÈ‰ Â‡ (¯ÊÚ È˜ÂÁ ˙ÂÚˆÓ‡· ,˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ˙„Â˜Ù· Ô‰Ï ˙Â ˜ÂÓ‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ÁÎÓ .
Â‡ˆÓ  ˙Â Â˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯· ˙Â¯‚‡ ˙Â·‚Ï ÌÈ˙ÚÏ Â¯˘Ù‡˘ ‰ÊÓ ‰Ê ÌÈ Â˘ ¯ÊÚ È˜ÂÁ 
ÈÊÎ¯Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÈ È„ÓÏ „Â‚È ·. 

¯ÊÚ È˜ÂÁ ‡Ï· ˙Â¯‚‡ Â·‚˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ Â‡ˆÓ  , Ï˘ ‰ ÂÎ  ‡Ï ˙Â ˘¯Ù ÏÚ ÌÎÓ˙Ò‰·
 ‚˘ÂÓ‰"¯ÈÁÓ " ˙ÓÂÚÏ"‰¯‚‡ ." ÌÈ Â˘ ÌÈ˙Â¯È˘ ¯Â·Ú· ÌÈÙÒÎ Â·‚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯

ÂÚˆÓ‡· Â‡ ˙Â¯‚‡ ˙ÈÈ·‚ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰ÈÈ·‚‰ ÈÂ ÈÎ ˙"¯ÈÁÓ" , ÔÂÓÈÓÏ ÈÂ‡¯‰ ¯Â˜Ó‰˘Î Ì‚
˙ÈÏÏÎ‰ ‰ Â ¯‡‰ ‡È‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ì˙Â‡. 

È‡-˙Â Â˘ ÌÈÎ¯„· ˜ÂÁ‰ ˙‡ ˘¯ÙÏ ‰¯˘Ù‡ ÂÊ ˙Â¯È‰· , ˜ÈÒÚÓÂ ˜ÈÒÚ‰ ˙ÂÈÂ ˘¯Ù‰ ÈÂ·È¯Â
Ô‰È·˘Â˙Ï ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÈ· ÌÈÎÈÏ‰ ÈÂ·È¯Ï Ì¯Â‚Â ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Î¯ÚÓ ˙‡ . ÈÂ È˘· Í¯Âˆ‰

ÈÂËÈ· Ï·È˜ ‡˘Â · È·ÈËÓ¯Â ÌÈ¯˜Â·Ó‰ ÌÈÙÂ‚‰Ó ‰ÓÎ Ï˘ Ì‰È˙Â·Â˘˙· Ì‚ . 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯È„Ò‰Ï È„Î ‰ÓÊÂÈ ˙ËÈ˜  ÏÂ˜˘È ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÔÂÓÈÓÏ ˙Â¯‚‡ ˙ÏË‰Ï ˙¯‚ÒÓ‰ ˙‡ ˙Ë¯ÂÙÓ ˙È˘‡¯ ‰˜È˜Á· ,
‰ÈÎ¯ˆ ÈÙ ÏÚ ‰Ï˘ ¯ÊÚ‰ È˜ÂÁ· ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯ ÏÎ· ÂÚ·˜ÈÈ ÌÈÈ Ë¯Ù‰ ÌÈ¯„Ò‰‰Â . ‰˜È˜Á

¯¯È„Ò ÔÙÂ‡· ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙‡ Ï·˜Ï ¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÎÊ ˙‡ ÁÈË·˙ ÂÊÎ ˙È˘‡ , ‰ÈÂ‡¯ ˙ÂÎÈ‡·
ÔÓÊ Í¯Â‡Ï ÏÚÂÙ· Ì˙ÂÏÚ ˙‡ ÂÙ˜˘È˘ ÌÈÙÈ¯Ú˙·Â ,˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙Â‡„ÂÂ‰ ˙‡ ¯È·‚˙Â . ˘È ÔÎ

 ˙‡ Ïˆ Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ÂÚ ÓÈ˘ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ È Â ‚ Ó ‰˜È˜Á· ÚÂ·˜Ï Í¯Âˆ
 ÓÈÂ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙˜ÙÒ‡· Ô‰Ï ˘È˘ ˙ÂÈ„ÚÏ·‰ ÔÓ ˜ÏÁ Ï˘ ÊÂ·Ê· Â‡ ˙ÂÏÈÚÈ ¯ÒÂÁ ÂÚ

ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÔÂÓÈÓÏ ÌÈ·˘Â˙‰Ó ˙Â·Â‚ Ô‰˘ ÌÈÙÒÎ‰. 
 ÏÒ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ÈÂ‡¯ ‰˜È˜Á· ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÈ ÈÈ Ú‰ ˙¯„Ò‰Ï „Ú

ÔÓÊ Í¯Â‡Ï ˙ÈÒÁÈ ˙Â·ÈˆÈ ÏÚ ¯ÂÓ˘È ‰ Â ¯‡‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÓÂÓÓ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ , ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÈÎÂ
È˘ ÏÚ ˙Â¯‚‡ ÏÈË‰ÏÓ ÂÚ ÓÈÈ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰‰ Â ¯‡‰ ÈÙÒÎÓ Â ÓÂÓ ¯·Ú·˘ ÌÈ˙Â¯ . ÌÈ˙Â¯È˘

ÌÈ˘„Á ,˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ , È ÓÊ ÈÙÂ‡ ÈÏÚ· Ì‰Â ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ È„È· ¯·Ú· Â˜ÙÂÒ ‡Ï˘) ÔÂ‚Î
‰¯ÈÓ˘ È˙Â¯È˘( , ‰ È‚· ˙Â‡ˆÂ‰‰Â ˙ÂÒ Î‰‰˘ ˙È„ÂÚÈÈ ‰¯‚‡ ˙ÂÚˆÓ‡· Â ÓÂÓÈ˘ ÔÎ˙ÈÈ

˙„¯Ù  Ô¯˜· ÂÏ‰Â È ,  ‰Ó˘Ï˘ ‰¯ËÓÏ ˜¯ Â˘Ó˘È ‰¯‚‡‰ ÈÙÒÎ˘ ÁÈË·‰Ï È„ÎÂ„ÚÂ , ÔÎÂ
˙Ú‰ ‡Â··˘ ÁÈË·‰Ï È„Î ,‰¯‚‡· Í¯Âˆ‰ ÏË·˙È˘Î ,‰˙ÈÈ·‚ ˜ÒÙÈ˙. 
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 Â‡ ÔÈ„· ˙¯Á‡ ‰˙ÎÓÒ‡ ÈÏ· Â‡ ¯ÊÚ ˜ÂÁ ÈÏ· ˙Â Â˘ ˙Â¯‚‡ Â·‚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ˜ÏÁ
ÈÊÎ¯Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ È„È ÏÚ Â‡ ˜ÂÁ· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈÏÏÎ‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ , ‡ÏÏ ˙Â¯‚‡ ˙ÈÈ·‚ ÂÓÎ

ÌÈ‰Â·‚‰ ÌÈÙÈ¯Ú˙· ˙Â¯‚‡ ˙ÈÈ·‚Â ¯ÊÚ È˜ÂÁ¯ÊÚ‰ È˜ÂÁ· ÌÈÙÈ¯Ú˙‰Ó  . 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ Ô„ÓÚÓÂ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ï˘ Ì˙Â‰Ó

 ‰¯˜· ˙Â˘ÚÏ ÈÊÎ¯Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ ‰Ï‡‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ï˘ È„ÚÏ· ˜ÙÒÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÏÚ ÏÚ ˙„Ó˙Ó . ˙Â¯‚‡ Ï˘ Ô˙ÏË‰Ï ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰˜„ˆ‰‰ ÔÁ·È˙˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÂÓÎ

‰ ˙Â˘¯‰˘ ˙ÓÈ‡ ÏÎ ÈÙ ÏÚ ‰¯‚‡ ˙ÈÈ·‚ ˙ÂÚˆÓ‡· È¯Â·Èˆ ˙Â¯È˘ ÔÓÓÏ ˙¯ÁÂ· ˙ÈÓÂ˜Ó
‰ Â ¯‡‰ ÈÙÒÎÓ ‡ÏÂ ¯ÊÚ ˜ÂÁ . 

 Â Î„ÂÚÈ ‰Ï‡‰ ¯ÊÚ‰ È˜ÂÁ˘ ÈÏ· ÌÈ ˘È ¯ÊÚ È˜ÂÁ ÍÓÒ ÏÚ ˙Â¯‚‡ Â·‚ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ˜ÏÁ
„„ÓÏ ‰„Óˆ‰ ÔÈÈ ÚÏ ¯ÊÚ ˜ÂÁ Ô‰Ï ‰È‰˘ ÈÏ· ÔÈÙÂÏÁÏÂ . ‰¯ËÓ‰Â Ô‰È˙ÂÒ Î‰ ÂÚ‚Ù  ÍÎ·

¯ÊÚ‰ ˜ÂÁ Ô˜˙Â‰ ‰Ó˘Ï˘ .Ó‰¯‚‡‰ ‡ÏÂ ‰ Â ¯‡‰ ‰È‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ì˙Â‡Ï ÔÂÓÈÓ‰ ¯Â˜ .
 Ô¯˜· ÔÈÙÂÏÁÏ Â‡ ¯Â‚Ò ÈÙÒÎ ˜˘Ó· ‰¯‚‡‰ ÈÙÒÎ ˙‡ ÂÏ‰È  ‡Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ‰ÓÎ

˙È„ÂÚÈÈ , ‰ Â ¯‡‰ ‡Â‰ Ì ÂÓÈÓ ¯Â˜Ó˘ ÌÈ˙Â¯È˘ Â ÓÈÓ ‰¯‚‡‰ ÈÙÒÎÓ Ô‰È˙ÂÒ Î‰Â
˙ÈÏÏÎ‰. 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î ˙‡ Ï‰ Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ¯Â‚Ò ˜˘Ó· ‰¯‚‡‰ ÈÙÒ
Â„ÚÂ  ‰Ó˘Ï˘ ‰¯ËÓÏ ˜¯ Â˘Ó˘È ˙Â¯‚‡‰ ÈÙÒÎ˘ ÁÈË·‰Ï È„Î. 

 ‡Ï ‰¯‚‡‰ ÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘‰Â ˙Â¯‚‡‰ ˙ÈÈ·‚ ÏÚ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÈÚÙ‰˘ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰
ÌÈÏÈÚÈ ÂÈ‰ ,ÁÂ„· Â¯‡Â˙˘ ˙Â‚È¯Á‰ ÏÎ Â¯˘Ù‡˙‰˘ ÍÎ. 

ÏËÈ‰‰Â ˙Â¯‚‡‰ ÈÙÒÎ ˙ÈÈ·‚ ÏÚ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ ÏÚÂ ÌÈ
‰Ï‡‰ ÌÈÙÒÎ· ˙Â˘ÂÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰˘ ˘ÂÓÈ˘‰ , ‰Ú¯Ï ˘ÂÓÈ˘ Ï˘ ·ˆÓ ÚÂ ÓÏ È„Î

ÌÈÈÏÙÈˆÈ ÂÓ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÔÂÓÈÓ ‡˘Â · ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˜ÂÁ‰ ‰ ˜‰˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ· .  
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  שלאגרות והיטלי  , מסי  גביית
    מקומיות ממשרד הביטחו  רשויות

בור נכסי  המוחזקי  על  הוטלה על המדינה חובת תשלו  ארנונה ע1995 בשנת החל
 נקבע שיעור תשלו  הארנונה שנדרש משרד 1997מאז שנת . הביטחו ידי מערכת 

 בצווי שנקבע משיעור המס המלא 30% ל שבשימושו נכסי הביטחו  לשל  עבור 
 . הארנונה של הרשויות המקומיות

 מחנות ומתקני  הנמצאי  בתחומי 470  משל  מסי ארנונה עבור כהביטחו  משרד
כמו כ  נדרש משרד . ל" מקומיות ומשמשי  בעיקר את צהרשויות 94השיפוט של 

פעמיות עבור עבודות   המקומיות היטלי  ואגרות חדלרשויותהביטחו  לשל  
,  מי צינורות כבישי  ומדרכות ואגרת הנחת סלילת היטל, היטל ביוב: כגו , פיתוח

 אגרת: כגו , ות המקומיותוכ  אגרות שירותי  שוטפי  הניתני  לו על ידי הרשוי
 . מי  ואגרת ביוב

 לוגיסטיי  ונכסי  במשרד הביטחו  מרכז את טיפולו של המשרד מבצעי  אג'
 העביר משרד הביטחו  2004 2001בשני  . אגרות והיטלי , ארנונהבתשלומי מסי 

, ח" מיליוני ש218 כ, ח" מיליוני ש175  ארנונה בס( כתשלומילרשויות המקומיות 
של העלייה , למגמה זו. כסדר השני , ח" מיליוני ש280  וכח"שמיליוני  239 כ

שינוי החקיקה בנושא : ניתני  כמה הסברי ,  הארנונהתשלומיהעקבית בשיעור 
 של מרבית הרשויות המקומיות שאילצה התקציביתהמצוקה ; 1995הארנונה משנת 

 משרדי עורכי  חברות מדידה וע ע התקשרות ; אות  לחפש תחומי גבייה נוספי 
 פיחות שחל במעמדה של וכ כדי להרחיב ולהעמיק את הגבייה ממשרד הביטחו  , די 

   .מערכת הביטחו  בעיני המערכת האזרחית
 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה את אופ  הטיפול בנושא גביית 2005 ומרס 2004בתקופה שבי  נובמבר 

 20 הבדיקה נערכה ב. מקומיות ממשרד הביטחו וההיטלי  של הרשויות ה, האגרות, המסי 
  במשרד הביטחו  ; ל" שבתחומ  מצויי  למעלה ממאה מחנות ומתקני  של צה1רשויות מקומיות

 במרכז הבינוי  ל "בצה; בלשכת היועצת המשפטית למערכת הביטחו  ובאג" הבינוי,  "באמו

__________________ 
ראשו  לציו  , צפת, עפולה, יבנה, טירת הכרמל: עיריות: להל  פירוט הרשויות המקומיות שנבדקו 1

באר : מועצות אזוריות; כפר יונה ומזכרת בתיה, ג  יבנה, גדרה: מועצות מקומיות; ורמת השרו 
 . עמק יזרעאל ורמת נגב, מרחבי , מרו  הגליל, מגידו, רווה ג , גזר, גול , ברנר, טוביה
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בדיקות . נוי בחיל האווירבמחלקת תקציבי  ובמחלקת בי, שבאג" הטכנולוגיה והלוגיסטיקה
 .השלמה נערכו במשרד הפני 

אופ  סיווג נכסי משרד הביטחו  בצווי הארנונה של : בביקורת נבדקו בעיקר הנושאי  הבאי 
דר% יישוב חילוקי הדעות וגיבוש ההסדרי  בי  רשויות מקומיות ובי  משרד ; הרשויות המקומיות

; ל לצור% חישוב החבות בארנונה"י  של צההלי% ביצוע המדידות במחנות ובמתקנ; הביטחו 
הסדרי החיוב הקיימי  ; ל"חיוב משרד הביטחו  בתשלומי ארנונה בגי  שטחי הקרקע במחנות צה

תשלו  עבור היטלי  ; מת  הנחות בתשלומי ארנונה למשרד הביטחו ; ביחס ליישובי עולי 
 .פעמיות ואגרות חד

  במשרד הביטחו  רכוז "ל וראש אמו"סמנכ לתגובת 10.7.05 משרד מבקר המדינה העביר ב
  לממצאי  הועברה למשרד מבקר המדינה "התייחסות אמו. ממצאי  לכאוריי  שעלו בביקורת

באיחור ניכר מ  התארי% שבו ביקש משרד מבקר המדינה לקבל את , כעבור כארבעה חודשי 
משרד מבקר . תגובהומשני מועדי  נוספי  שבה  התחייב משרד הביטחו  להעביר את ה, התגובה

בפעולתו זו היה . המדינה רואה בחומרה את הסחבת שנקט משרד הביטחו  בהעברת התייחסותו
   . כדי לפגוע בעבודת ביקורת המדינה ובסדרי המינהל התקי 

 עיקרי הממצאי 
מאז אמצע ,  כי טיפול  של משרד הביטחו  והרשויות המקומיות בנושא זה היההעלתה הבדיקה

במכלול הממצאי  המפורטי  בדוח זה יש כדי ללמד על הצור% . לקוי באופ  יסודי, התשעי שנות 
משרד האוצר ומשרד , ולש  כ% נדרשת מעורבות  של משרד הפני ,  כוללת של הנושאבהסדרה

 :להל  הליקויי  העיקריי  שהועלו; המשפטי 
  שנעשה בה בשנת לאחר תיקו,  נקבע1938, )פיטורי ( העירייה ומסי הממשלה מסיבפקודת  .1

 מקומיות ששר הפני  הכריז עליה  כעל יישובי עולי  יגבו מסי ארנונה על נכסי רשויותכי , 1954
.  כשאר הרשויות המקומיות30% ולא 100% של בשיעור, לרבות נכסי מערכת הביטחו , מדינה
ה  , ולי כיישובי ע, בעיקר בשנות החמישי , שהוכרוכי חלק ניכר מהרשויות המקומיות , נמצא

עיריית רמת השרו  : כגו  (ובתחומ  אי  עולי  רבי , עודרשויות שמצב  הכלכלי אינו קשה 
 חר", מצד שני יש רשויות מקומיות שלא הוכרו כיישובי עולי . )ומועצה אזורית באר טוביה

עיריית נתניה ומועצה : כגו  (העובדה שמצב  הכלכלי דחוק ובתחומ  מתגוררי  עולי  רבי 
 הדמוגרפיי  והכלכליי  שחלו באוכלוסיית השינויי משרד הפני  לא בח  את . )ש"ת בני עימקומי

כמו כ  לא קבעו .  ולעדכ  החלטות קודמות בעניי לשנותהרשויות המקומיות במרוצת השני  כדי 
 או אחרי  כדי לקבל החלטות בדבר הכרזה על כמותיי משרד הפני  ומשרד האוצר מדדי  

 .יישובי עולי רשויות מקומיות כ
 שבתחומ  לא עלה תמיד ל" סיווגו רשויות מקומיות מבני  ומתקני  במחנות צהשבוהאופ   .2

 שקבעו, רשויות מקומיות נהגו לגבות ארנונה על פי סוגי  מיוחדי .  אחד ע  הוראות הדי בקנה
 לא אחרותרשויות מקומיות ; בניגוד לחוק, בצווי הארנונה שלה  לנכסי  של משרד הביטחו 

 .שלה סיווגו מבני  במחנות צבא לפי השימוש המתאי  ביותר הקיי  בצו הארנונה 
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בי  , המדובר.  לצרכי  מבצעיי  מובהקי ל" והמתקני  משמשי  את צהמהמבני חלק  .3
 לא משרד ראש הממשלה.  תחמושת ומתקני  המשמשי  לאחסו  כלי טייסמחסני, במוצבי , היתר
 . שא תשלו  הארנונה עבור מתקני  אלו להסדרת נוופעולת את  השלי

במקרי  ,  נעשהל" הביטחו  בתשלומי ארנונה עבור שטחי קרקע במחנות צהמשרדחיוב  .4
משרד הביטחו  לא שיל  תשלומי ארנונה עבור .  על בסיס הוראות החוק בעניי  זהשלא, רבי 
ת שנבדקו בביקורת  משטחי הקרקע במחנות המצויי  בתחומ  של כל הרשויות המקומיוניכרחלק 

בפועל היו שטחי הקרקע שחויבו בתשלו  ארנונה קטני  במידה ניכרת מהשטחי  שהיו . זו
משרד . ובפסיקה אמות המידה שנקבעו בדי  י" להיות מחויבי  אילו היה נעשה החיוב עפאמורי 

 בבסיסי  הקרקעהביטחו  לא העביר לחלק מהרשויות המקומיות מידע על התפלגות שטחי 
 לחייב באופ  מקומיותהסכמת  של רשויות . יי  בתחו  שיפוט  ועל השימוש שנעשה בה המצו

 על אמות מידה כללחלקי את משרד הביטחו  עבור שטחי הקרקע שבמחנות לא הושתתו בדר% 
 .  ע  משרד הביטחו שניהלואלא היו תוצאה מאולצת שנקבעה בסיו  הליכי משא ומת  , ברורות

ל  ארנונה בגי  למעלה ממאתיי  מתקני  ומחנות שבתחומי עשרות  לא שיהביטחו משרד  .5
 . מקומיותרשויות 

הרשויות המקומיות .  העביר לרשויות מקומיות תשלומי ארנונה בפיגור ניכרהביטחו משרד  .6
 . תשלומי ריבית והצמדה כנדרש בחוקגבולא 

שבתחומ  מצויי   מחלוקות בי  מרבית הרשויות המקומיות התגלעו 2004 1998בשני   .7
 הרשויות 20 מתו% 7.  משרד הביטחו  בנוגע לגביית תשלומי ארנונהובי  ל"מחנות של צה

בביקורת שנערכה ברשויות .  תביעות לבתי משפט נגד משרד הביטחו הגישוהמקומיות שנבדקו 
 המוקד  שנקבע בהנחיית הבירור הלי%כי בחלק מהמקרי  לא הופעל , נמצאהמקומיות שנבדקו 

 שהגישו תביעות לפני, ) ההנחיות להל  ( משרד הפני  ל"ע/ המשפטי לממשלה ובחוזר מנכהיו
הוא נמצא בלתי , במקרי  אחרי  שנבדקו שבה  הופעל הלי% הבירור המוקד .  משפטלבתי

 . המחלוקות ליישוב הביא ובלתי יעיל ולא מתאי 
מושתת למעשה , מפורטות חוקיותחר" העובדה שלגבי נושא הארנונה נקבעו בדי  נורמות  .8

 הסדרי  שנקבעו על המקומיותחלק ניכר מתשלומי הארנונה שמשל  משרד הביטחו  לרשויות 
. התמקחות ומאבקי כוח ולא על בסיס של עקרונות וקווי  מנחי ,  משא ומת לאחרבי  הצדדי  

ובי   שסוכמו בי  משרד הביטחו  השוני  מכ% קיימי  הבדלי  ניכרי  בי  ההסדרי  כתוצאה
 . רשויות מקומיות שונות

 ניהול המאבק לצור%,  המקומיות לשכוררשויותהמחלוקות שהתעוררו אילצו את ה .9
מדובר בעיקר . ח"ששעלות  הסתכמה לעתי  במיליוני , שירותי  מקצועיי , במשרד הביטחו 

  מחברות העוסקותשירותי ושכירת , בשכירת שירותי  משפטיי  ממשרדי עורכי די  פרטיי 
 .   לצור% שכירת השירותי מקומיותהועלו ליקויי  בהתקשרויות של רשויות . במדידות הנדסיות

.  בעצמ המדידות את ל" אינו מתיר לרשויות המקומיות לבצע במחנות צההביטחו משרד  .10
רק בתחילת . מעודכני כתוצאה מהמצב האמור נגבו תשלומי ארנונה על בסיס נתוני  חסרי  ולא 

 לא נעשתה במחנות חיל זואול  פעולה ,  למדוד מחנות באופ  שיטתיל"החל צה 2004שנת 
 . האוויר

 לא שולמו שנבדקו הארנונה שהעביר משרד הביטחו  לרשויות המקומיות תשלומירוב  .11
 ובקרה על ביצוע התשלומי  ועל מעקבהודעת החיוב מאפשרת לקיי  .  הודעות חיובי"עפ

 . בפועלוהחיובשל שטחי הנכסי  התאמה בי  הנתוני  העדכניי  
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 מקומיות העניקו במקרי  רבי  הנחות בשיעורי  שחרגו באופ  ניכר מהשיעורי  רשויות .12
שהותקנו , )ארנונה כללית ברשויות מקומיות( על פי תקנות ההסדרי  במשק המדינה המותרי 

 .1993 בשנת הכספי  החל
ומי אגרות והיטלי  שהיה עליו לשל   לא שיל  לרשויות המקומיות תשלהביטחו משרד  .13

 המצטבר של דרישות הרשויות המקומיות לתשלו  אגרות והיטלי  אלו הסתכ  הס%. על פי חוק
  . מיליוני שקלי 550  בלמעלה מ2005בפברואר 

✯  
‡˘Â  ˙ÈÈ·‚ ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰· ¯„ÒÂÓ ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó ÈÒÎ  ¯Â·Ú ‰ Â ¯‡‰ ÈÓÂÏ˘˙ 

 ˙„Â˜Ù· ˙ÂË¯ÂÙÓ‰ÔÈ¯ÂËÈÙ‰ ,˜ÂÁ· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ‰ Â ¯‡‰ ÈÂÂˆ·Â ÌÈ¯„Ò‰‰ 
Ï‡¯˘È· . ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó˙ÂÈÂ˘¯‰Â ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ÌÈ ˘ Í˘Ó· ‰Ê ÌÂÁ˙· ÂÏÚÙ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ 

ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ , ˙Ï·˜ ÍÂ˙˙ÂËÏÁ‰ È¯„Ò ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ˙ÂÏÂÚ Ô È‡ ¯˘‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ·Â 
ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰ . ÍÎÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰˙ÏËÂÓÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ Ì‚ ¯˙È‰ ÔÈ·  , „¯˘Ó ¯ˆÂ‡‰

 ˙ÂÈ˘ÓÓ ˙ÂÏÂÚÙ ÂË˜  ‡Ï˘ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÂ‰È‰˘ ÔÙÂ‡· È„ÂÒÈ ÈÂ È˘Ï ‡È·‰Ï È„Î Ô‰· 
˙ÂÏ‰ ˙‰‰ . 

˙Ú„Ï „¯˘Ó ¯˜·ÓÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰ È„Ó‰  , È„Î ÏÂÚÙÏ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó
 ÈÂ È˘Ï ‡È·‰ÏÈ„ÂÒÈ ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó È„È ÏÚ ‰Ê ‡˘Â · ÏÂÙÈË‰ Ï‰ ˙Ó Â·˘ ÔÙÂ‡· 

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â ,ÎÂÈ„ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ‰˘ÚÈ˙ ‰ Â ¯‡‰ ÈÒÓ ˙ÈÈ·‚ ÈÎ ÁÈË·‰Ï  .
 ÔÂÁ·Ï ÌÂ˜Ó ˘È ÍÎ ÍÂ˙·˘„ÁÓ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÈ· ÂÓÎÂÒ˘ ÌÈ¯„Ò‰‰ ˙Î¯ÚÓ ÏÎ ˙‡ 
ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó ÔÈ·Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ . 

1.  ÏÚ„¯˘Ó Ï˘ ‰ÙÈ˜Ó ‰ ÈÁ· ÌÈÈ˜Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ÌÈ Ù‰ ‰¯Î‰‰ ˙ÂÈÂ˘¯· 
ÌÈÏÂÚ È·Â˘ÈÈÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ,ˆÓ‰ ÔÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏÂ ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó· Â·˘ ·ÔÈ‡ ÏÎ ‰˜„ˆ‰, ÈÙÏ

 ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ÈÏÎÏÎ‰ Ô·ˆÓ¯ÙÒÓÂÔ‰· ÌÈ¯¯Â‚˙Ó‰ ÌÈÏÂÚ‰  , È·Â˘ÈÈÎ Ô‰· ¯ÈÎ‰Ï ÍÈ˘Ó‰Ï
ÌÈÏÂÚ . ˙‡ Á˙ Ï ˘È ‰Ê Í¯ÂˆÏÌÈ Â˙ ‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÎ Ï˘ ÌÈÈÙ¯‚ÂÓ„‰Â ÌÈÈÙÒÎ‰ 

ı¯‡· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ , Ô‰Ó ˜ÏÁ· ‰¯Î‰‰ ˙‡ ÏË·ÏÊÈ¯Î‰ÏÂ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ÏÚ , Ô‰˘
‡·ÌÈÏÂÚ È·Â˘ÈÈ ˙Ó ,‰Ï‡ÎÎ . 
2.  ÔÙÂ‡‰Â·˘‰ˆ ˙Â ÁÓ· ÌÈ ˜˙ÓÂ ÌÈ ·Ó ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ Â‚ÂÂÈÒ "ÏÌÓÂÁ˙·˘  , ‡Ï

 „ÈÓ˙ ‰ÏÚ‰ ˜·ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÚ „Á‡  . ÌÈÒÎ ‰ ÏÎ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ
 ˙Â ÁÓ·‰ˆ"Ï ÂÈ ˜˙Ó·ÂÙÚ Â‚ÂÂÒÈ "È ÌÈ‚ÂÒ‰‰ Â ¯‡‰ Âˆ· ÌÈÓÈÈ˜‰  , ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ Ì‰˘

ÂÓÈ˘Ï ¯˙ÂÈ·ÒÎ · ‰˘Ú ˘ ˘ ; Ô‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ˜ÂÁÓÏ „ÁÂÈÓ ‚ÂÒ ÏÎ ‰ Â ¯‡‰ ÈÂÂˆÓ 
‰ˆ ÈÒÎ Ï Ú·˜ ˘"ÏÔÂÁËÈ·‰ „¯˘ÓÏ Â‡  

˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó  , ‰¯„Ò‰ Í¯ÂˆÏ‰˙Â‡  ÏÚ ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó ÈÒÎ  ‚ÂÂÈÒ Ï˘ 
¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó , ÌÚ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰ ¯Á‡ÏıÚÂÈ‰‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰  , ˘·‚Ï

˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ Â¯È„‚È˘ ˙ÂÈÁ ‰ÌÈ ·Ó· ÌÈ˘Ú ‰ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈ ,ÌÈ ˜˙Ó· ˙ÂÚ˜¯˜·Â 
‰ˆ ˙Â ÁÓ·˘"Ï ,ÌÈ¯„Ò‰‰ ˙Â ˜˙· ÌÈÈÂˆÓ‰ ÌÈ‚ÂÒÏ Ì˙Â‡ ÂÓÈ‡˙ÈÂ ,ÈÂÂˆÏÂ Ï˘ ‰ Â ¯‡‰ 

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ .ÁÈË·‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ÂÏ‡ ˙ÂÈÁ ‰ ˙ÚÈ·˜ , ÌÈ ·Ó˘ÌÈ ˜˙ÓÂ ÔÙÂ‡· Â¯„‚ÂÈ 
„ÈÁ‡Â ÌÏÂ‰ , ÌÈÓÂ„ ÌÈ ˜˙ÓÂ ÌÈ ·ÓÏ ¯Á‡ ‚ÂÂÈÒ Ô˙ ÈÈ ‡Ï˘ÂÒÈÒ··ÌÈÌÈ Â˘  . 
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3.  ÏÚ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó ¯·ÂË˜Â‡· ‰ÏÁ‰˘ ‰ÈÈ˘Ú‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï 1997 ˙¯„Ò‰Ï 
 ¯Â·Ú ‰ Â ¯‡‰ ÌÂÏ˘˙ ‡˘Â ÌÈ ˜˙Ó ÌÈÈÚˆ·Ó )ÔÂ‚Î :˙˘ÂÓÁ˙ È ÒÁÓÂ ÌÈ·ˆÂÓ( , ˘·‚ÏÂ
 „¯˘Ó ÂÏÚÙÈ ÂÈÙ ÏÚ˘ ¯„Ò‰ÔÂÁËÈ·‰˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â  . ¯„ÒÂÈ ‡Ï ‰Ê ‡˘Â ˘ ÔÓÊ ÏÎ

 ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó ·ÈÂÁÓ ¯ÂÓ‡ÎÏ˘ÏÌÂÏÏ‰ ÌÈÒÎ ‰ ÏÎ ¯Â·Ú ‰ Â ¯‡  . 
4.  Â·ÂÈÁÏ˘‰ˆ ˙Â ÁÓ Ï˘ Ú˜¯˜ ÈÁË˘ ¯Â·Ú ‰ Â ¯‡ ÈÓÂÏ˘˙· ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó "Ï 

‰˘Ú  , ÌÈ¯˜Ó·ÌÈ·¯ ,‰Ê ÔÈÈ Ú· ÂÚ·˜ ˘ ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ „ÂÒÈ ÏÚ ‡Ï˘ , ÈÁË˘ ‰˘ÚÓÏÂ
 ÌÂÏ˘˙· Â·ÈÂÁ˘ Ú˜¯˜‰ÌÈ Ë˜ ÌÈ·ÈÂÁÓ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ÂÈ‰˘ ÌÈÁË˘‰Ó ˙¯ÎÈ  ‰„ÈÓ· 

Ú  ‰È‰ ÂÏÈ‡ ·ÂÈÁ‰ ‰˘ÈÙÏ‰˜ÈÒÙ·Â ÔÈ„· ÂÚ·˜ ˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡  . 
ÌÈ Â˙  ÌÈ ÓÈ‰Ó Ì‰ Ì‰· ‰˘Ú ˘ ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚÂ ˙Â ÁÓ·˘ Ú˜¯˜‰ ÈÁË˘ ÏÚ ÌÈË¯ÂÙÓÂ 

 ÈÒÈÒ· È‡ ˙˙¯„Ò‰Ï‡˘Â ‰  ; ÏÎ È„È· ÂÈ‰È ÂÏ‡ ÌÈ Â˙  ÈÎ ÁÈË·‰Ï ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó ÏÚ
 ˙ÂÈÂ˘¯‰˙ÂÈÓÂ˜Ó‰‰ˆ ˙Â ÁÓ ÌÈÈÂˆÓ ÔÓÂÁ˙·˘ "Ï .ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ, „¯˘Ó 
 ÔÂÁËÈ·‰˙ÂÈÂ˘¯‰Â ‰ Â ¯‡ ÈÓÂÏ˘˙· Ú˜¯˜ ÈÁË˘ ·ÂÈÁÏ ˙ÂÓÎÒ‰‰ ÈÎ ÁÈË·‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ 

 ÂÙ˜˘È ‡Ï‰‡ˆÂ˙Ô˙ÓÂ ‡˘Ó ÈÎÈÏ‰ Ï˘ ˙ˆÏÂ‡Ó  , ˙ÂÚ¯Î‰ ÏÚ ˜¯Â Í‡ Â˙˙˘ÂÈ ‡Ï‡
 ˙ÂÈËÙ˘ÓÂÓÎÂÒÈ˘ ÏÚ Ú˜¯˜ ‚ÂÂÈÒÏ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ÈÙ Ú˜¯˜Î‰ÒÂÙ˙  . 

5. ˘ ˙Â˜ÂÏÁÓ· ÏÂÙÈË‰ ÔÙÂ‡· È„ÂÒÈ ¯Â¯È· ÌÈÈ˜Ï ˘È ÔÈ· ÂÚÏ‚˙‰˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ 
‰ Â ¯‡‰ ÈÓÂÏ˘˙ ˙ÈÈ·‚ ‡˘Â · ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó ÔÈ·Â . ·Á¯ ‰ ˘ÂÓÈ˘‰‰˘Ú ˘ Ï˘ Í¯„· 

 ˙˜ÈÁÓ ÏÚ ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó ÌÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ÂÏ‰È ˘ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó· ˙ÂÁ˜Ó˙‰˙Â·ÂÁ ,
„·Ï· ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙Ú„ ÏÚ Â˘Ú ˘ ÌÈ¯„Ò‰ ˘Â·È‚Â , ÌÈ È„‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ Â È‡

ÌÈ¯È„ÒÓ‰ÓÂÁ˙ ‰Ï‡ ÌÈ . ÂÏ‡ ÌÈ È„Â¯È˙Â‰ È„È· ¯ˆ ÁÂÂ¯Ó ˜¯ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ 
 ‰ Â ¯‡ ˙ÚÈ·˜· È‡ÓˆÚ ˙Ú„ ÏÂ˜È˘Ï ¯˙ÂÈ· ÌˆÓÂˆÓÂ¯Â˙ÈÂÂ·Â˙Â·ÂÁ ÏÚ  . Ô˙ÓÂ ‡˘Ó

 ¯„‚ÂÓ ÁÂÂ¯Ó ÏÚÂ ÌÈÈÏÏÎ ÌÈÁ Ó ˙Â Â¯˜Ú ÏÚ ÒÒ·˙Ó Â È‡˘ÏÂ˜È˘Ï˙Ú„  , ¯ÒÂÁÏ ÏÈ·ÂÓ
˙ÂËÏÁ‰· ÔÂÈÂÂ˘ ,˙ÂÈÂ˘¯ ÔÈ· ‰ÈÏÙ‡ÏÂ ˙ÂÙÈ˜˘ ¯„ÚÈ‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó . ˙Ú‚ÂÙ ˙‡Ê „·ÏÓ

 ˙ÂÙÂ˜·Â ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÒ¯Ë È‡· Ì‚ ‰Ê ÔÙÂ‡· ÌÈ¯„Ò‰ ˙ÚÈ·˜˙ÂÈÂ˘¯‰˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ . 
‰„·ÂÚ‰ ˙Â˜ÂÏÁÓ‰ ·Â¯ ˙‡ ·˘ÈÈÏ ÁÈÏˆ‰ ‡Ï Ì„˜ÂÓ‰ ¯Â¯È·‰ ÍÈÏ‰˘ Â¯¯ÂÚ˙‰˘ ÌÈ ˘· 

˙Â Â¯Á‡‰ ,Í¯Âˆ‰ ÏÚ ‰ÚÈ·ˆÓ , ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰Â ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ÂÚÈˆÈ Â‡ ¯„Ò‰ 
ÈÙÂÏÁ ÍÈÏ‰ ,È¯˙ÂÈ ÏÈÚ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï , È„¯˘ÓÏÂ ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘ÓÏ‰Ï˘ÓÓÌÈ¯Á‡  ,

 ÚÂÈÒ ÚÈÈÒÏ È„Î Â· ‰È‰È˘Ï˘ ˘ÓÓÌ‰È È· ˙Â˜ÂÏÁÓ‰ ·Â˘ÈÈ·  .„ÂÒÈ· ˙Â˜ÂÏÁÓ‰ ˙È·¯Ó 
 ÏÚ ˙Â·Á¯  ˙ÂÚÙ˘‰ Ô‰Ï ˘È˘ ˙ÂÈ Â¯˜Ú ˙ÂÈËÙ˘Ó ˙ÂÈ‚ÂÒ ˙Â„ÓÂÚ˙ÂÈÂ˘¯˙Â·¯ ˙ÂÈÓÂ˜Ó  .

‰ ˙Ú¯Î‰Ï Â‡·ÂÈ ÂÏ‡ ˙ÂÈ‚ÂÒ˘ ÌÂ˜Ó ˘È˘ Ô‡ÎÓ ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈ‚¯„¯˙ÂÈ· ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó· 
‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ïˆ‡Â , ˙Â·ÈÈÁÓ ˙ÂÚ¯Î‰ ÂÚÈ¯ÎÈ ÂÏ‡˘ È„ÎÂÁ È˘ ‚Â‰ Ï „ˆÈÎ 

ÌÈ¯˜Ó· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÓÂ„ ˙ÂÈÂ˘¯Ï˙Â¯Á‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó   . 
6.  ˙Ú„Ï„¯˘Ó ÏÚ ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó ÏÈË‰˘ Û¯Â‚‰ ¯ÂÒÈ‡Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó 

 ÌÚËÓ ÌÈ„„ÂÓ ˙ÒÈ Î˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆ ˙Â ÁÓ· ˙Â„È„Ó ÍÂ¯ÚÏ È„Î"Ï . „¯˘Ó ÏÚ
 ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘ÓÂ ÌÈ Ù‰ÔÂÁ·Ï ÌÈ„„ÂÓ Ï˘ ‰ˆÂ·˜Ï È ÂÁËÈ· ¯˘Î‰ ˙˙Ï ˙Â¯˘Ù‡ 

ÌÈÈÁ¯Ê‡ , ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÂÏÎÂÈ ÌÎÂ˙Ó˘˙ÂÈÓÂ˜Ó‰˙Â„È„Ó‰ ˙‡ Ô¯Â·Ú Úˆ·È˘ „„ÂÓ ¯ÂÁ·Ï  .
 ‰ Â ¯‡ È·ÂÈÁ ÚÂ·˜Ï ÂÏÎÂÈ ÂÊ Í¯„·ÌÈÒÒÂ·Ó‰ÌÈÈ Î„ÚÂ ÌÈ˜ÈÂ„Ó ÁË˘ È Â˙  ÏÚ  .¯˜Ó· ÌÈ

 ˙ÂÏÈÚÙ ˙ÓÈÈ˜˙Ó Ì‰·˘ „·Ï· ÌÈËÚÂÓ˙‚ÂÂÒÓ‰„È„Ó‰ ‰˘ÚÈ˙ „ÁÂÈÓ·  , ‚È¯Á ÔÙÂ‡·
È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰·Â , „¯˘Ó Ï˘ ÌÈ„„ÂÓ È„È ÏÚÔÂÁËÈ·‰¯ÂÓ‡Î ÏÂÙÈË‰ ˙¯„Ò‰Ï ¯˘˜ ‡ÏÏ   . 
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7.  ÏÚ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÂÏ˘˙ ÏÎ ÏÚ ·ÂÈÁ ˙ÂÚ„Â‰ ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘ÓÏ ‡ÈˆÂ‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ 
‰ Â ¯‡ . ·Ï˘ Â‰ÊÈÁ¯Î‰·‚ ÈÎÈÏ‰· È ÂÈÁÂ ÌÈÈ Â¯ÈÚ ÌÈÒÓ ˙ÈÈ , ·Â˘Á ·˜ÚÓ ÈÚˆÓ‡ ‡Â‰Â
˙˜È„·Ï È„ÚÂÓ ÈÓÂÏ˘˙‰ Â ¯‡‰  , ˙¯˜·ÏÂÌÈÈÂ È˘ Ì‰ÈÙ ÏÚ˘ ÌÈÈÒÈÒ·‰ ÌÈ Â˙ · ÌÈÏÁ‰ 

È Â˘‡¯‰ ·ÂÈÁ‰ ‰˘Ú  . 
8.  ÏÚ˙ÂÈÂ˘¯‰ „¯˘ÓÏ ˙ÂÁ ‰ Ô˙Ó ÔÈÈ Ú· ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ 

 ¯Â˙ÈÂÂ ÔÂÁËÈ·‰ÏÚÈ¯ÂÁÈ‡ ÔÈ‚· ‰„Óˆ‰Â ˙È·È¯ ÈÓÂÏ˘˙ ÌÂÏ˘˙· Ì . 
9.  ıÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ ‰Â ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ÈËÙ˘Ó‰ Ô È‡ ÌÈÏËÈ‰ ÌÂÏ˘˙ È·‚Ï ‰Ï˘ÓÓÏ 

 ÌÏÚ˙‰ÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘ÓÏ ˙Â¯˘Ù‡Ó˙Â˘È¯„Ó Â˘Ú˘ ÈÙÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ 
 ˙ ˘ ÛÂÒ Ê‡Ó2002 .ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó ÏÚ , ˙ÂˆÚÈÈ˙‰·ÌÚ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰  ,

ÏËÈ‰‰ ‡˘Â · ‰„ÈÁ‡Â ‰¯Â¯· ˙ÂÈ È„Ó ˙ÂÂ˙‰ÏÌÈ , ÂÙ¯ËˆÈ Ì¯Ë·˙ÂÈÂ˘¯ ˙Â·¯ ˙ÂÈÓÂ˜Ó 
ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó „‚  ˙ÂÈËÙ˘Ó ˙ÂÚÈ·˙Ï ˙Â¯Á‡ . ‰Ï‡Î ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈ˜·‡ÓÌÈÏÂÎÈ 

ÌÈ ˘ Í˘ÓÈ‰Ï , ÈÓÂÎÒ Ì ÂÓÈÓÏ ÌÈ¯Ê‰Ï ˙Ï„ÏÂ„Ó‰ ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÙÂ˜‰ ˘¯„È˙ Ô‰·˘˜˙Ú. 
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  וכלכלה של למשק החברה
    מ"השלטו  המקומי בע

  וניהול מכרזי מסגרת החברה פעילות

 לרשויות המקומיות
נתונה בבעלות ) ל" משכ להל   (מ" וכלכלה של השלטו  המקומי בעלמשק החברה
ובבעלות ארגו  המועצות האזוריות) 90%( המקומי השלטו מרכז 

1

 ל"משכ). 10% (
 של המוניציפליי הוקמה כדי לתכנ  ולבצע פעולות כלכליות ומשקיות עבור הגופי  

 שלוש ל"משכל". וייעולחסכו  ,  לידי תועלת מנת להביאעל", השלטו  המקומי
 . בבעלותהחברות בנות פעילות 

 חוק  להל   (1972 ב"התשל, )מכרזי  משותפי ( המקומיות הרשויות חוק
, על פי אישור של שר הפני , מאפשר לרשות מקומית, )משותפי המכרזי  ה

  בת שלה  והחברה הל"משכ.  או מוסד ציבוריארגו להתקשר על פי מכרז שפירס  
עוסקות ) א" פמ להל   (מ"בע) 1995(  המקומיבשלטו החברה לפיתוח משאבי אנוש 

עריכה ופרסו  של מכרזי מסגרת עבור הרשויות המקומיות: פעילות תחומי בשני
2

 ;
לפרויקטי  ברשויות )  שירותי הניהול להל  (תיאו  ופיקוח ,  שירותי ניהולומת 

 ל"משכ. וספקי  שזכו במכרזי המסגרת שבחרו להתקשר ע  קבלני  המקומיות
 .גובות מ  הרשויות המקומיות עמלה עבור שירותיה )  החברות להל   (א"ופמ
הנוגעות לחובה , המינהלי לנכו  להחיל נורמות מתחו  המשפט מצאומשפט ה בתי

על תאגידי  הפועלי  בתחו  המשפט הפרטי ,  ובשוויו בסבירות, לנהוג בהגינות
  דוגופי "גופי  אלה מכוני  בפסיקה . ציבוריי יני  ואשר יש לה  מאפי

  יש לחברות מאפייני  של גופי  דוהמדינהלדעת משרד מבקר ". מהותיי 
 .מהותיי 
 נת  המשנה ליוע. המשפטי לממשלה דאז חוות דעת בעניי  האישור 2001 באוגוסט

  המקומיות להתקשר על פי מכרזי המסגרת שהחברותלרשויותששר הפני  נות  
בחוות הדעת א' .  האישורלמת  תנאי  בהוקבע , ) חוות הדעת להל  (מפרסמות 

__________________ 
ארגו  ; בישראל השלטו  המקומי הוא עמותה המאגדת את העיריות ואת המועצות המקומיות מרכז 1

 .עצות האזוריות בישראלאת המועמותה המאגדת וא המועצות האזוריות ה
 לכלל מפרסמות בתחומי  שוני  בעלי עניי  א" ופמל" ה  מכרזי  פומביי  שמשכמסגרת מכרזי 2

 המקומית והרשות,  בוחרות בכל מכרז מסגרת כמה זוכי א" ופמל"משכ. הרשויות המקומיות
  .המעוניינת בכ  מחליטה א  להתקשר עמ  באמצעות המכרז
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משרד הפני  לא .  בחקיקהבמפורש תוסדר ל"כי ראוי שפעילותה של משכ, נקבע
 . בחקיקהל"פעל להסדיר את פעילותה של משכ

 משרד הפני  נוהל למת  אישור לפי חוק 2002 במאיפרס  , בעקבות חוות הדעת
 נוהל  להל  ( או מוסד ציבורי ארגו תפי  למכרזי מסגרת שעור( המכרזי  המשו

בכל הנוגע לתוכ  המכרז , הדעתהמעג  את התנאי  שפורטו בחוות , )משרד הפני 
 הבקשה לאישור הגשת,  המכרזי ועדתותנאיו וביניה  אופ  עשיית המכרז והרכב 

   .תקשרות של רשות מקומית ע  זוכה במכרזהמשרד הפני  ואופ  ה
 פעולות הביקורת

, ]נוסח משולב [1958 ח"התשי, לחוק מבקר המדינה) 7(9מבקר המדינה בתוק  סמכותו לפי סעי  
בי' אוגוסט . א" על פמ11.12.04 ל וב" להפעיל את ביקורת המדינה על משכ1.8.00 החליט ב

 בדק משרד מבקר המדינה לסירוגי' את פעולות החברות בניהול מכרזי 2005 לאפריל 2004
במת' שירותי הניהול ובהיבטי( כספיי( שוני( הנוגעי( , מסגרת לרשויות המקומיותה

ובדיקות השלמה נעשו ; 3הבדיקה נערכה במשרדי החברות ובמספר רשויות מקומיות. לפעולותיה'
   .במשרד הפני( וברשות המסי(

 עיקרי הממצאי 
, על פי מכרזי המסגרת משרד הפני( מאפשרי( לרשויות המקומיות להתקשר ונוהל הדעת חוות

הביקורת העלתה כי מאחר שהחברות רואות בשני .  ניהול מהחברות דווקאלשירותיבלי להזדקק 
, מכלול אחד) עריכת מכרזי מסגרת ושירותי הניהול( מציעות לרשויות המקומיות שה'השירותי( 

, מכרזי המסגרתוברוב ההתקשרויות שעשו רשויות מקומיות על פי ,  בי' שני השירותי(זיקהנוצרה 
 ונוהלשלא על פי חוות הדעת , בפעילות' כרכו החברות.  רכשו מהחברות ג( שירותי ניהולה'

 עמלותהחברות לא קבעו . את השימוש במכרזי המסגרת בקבלת שירותי ניהול, משרד הפני(
 שלא א משרד הפני( אישר מכרזי מסגרת ; נפרדות לשימוש במכרזי המסגרת ולשירותי הניהול

 לרשויות להעבירהחברות נהגו . שלא כאמור בנוהל משרד הפני(, ו בה( שיעורי העמלותנקבע
 במחירי כבר נכללו הניהולכשעמלות , מקומיות תוצאות של הליכי התמחרות בי' קבלני( וספקי(

 ברשויות מקומיות כלל לא ידעו שה( יכולי( להתקשר על פי התפקידי(חלק מבעלי . ההצעות
 עסק בו ובלי לקבל מה' המסגרת שמכרז את החברות למנהלות הפרויקט נותלממכרז המסגרת בלי 

 . שירותי ניהול
 המדינה בעצ( קיומה של זיקה זו יש כדי לפגוע בתחרות החופשית במגזר מבקר משרד לדעת

ראוי למנוע מצב שבו האישורי( שנות' משרד הפני( לרשויות , על כ'. הפרויקטי(ניהול 

__________________ 
ומועצות ; רמת ג  ורמת השרו , תח תקווהפ, נתניה: עיריות(הביקורת נערכה בשש רשויות מקומיות  3

 ). דרו  השרו  ועמק חפר: אזוריות
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ישמשו כמנו  להרחבת פעילות' של , מכרזי מסגרת שפרסמו החברות להתקשר על פי המקומיות
 . בשוק ניהול הפרויקטי(החברות
 לא ערכו בירור מחירי( של שירותי ניהול ופיקוח בחברות אחרות בשוק לפני מקומיות רשויות

 שירותי ניהול מ' החברות בלי לחתו( עמ' על הרשויות הזמינוכמו כ' .  ע( החברותשהתקשרו
 .  שני הצדדי(שלסדיר את החובות והזכויות חוזה שי
 מדיניות באשר לשיעור העמלות הנגבות מהרשויות המקומיות ובאשר למרווחי התוו לא החברות

החברות לא נהגו ; הנובעי( מהיחס בי' שיעור העמלות הנגבות ובי' העלויות, החברותהרווח של 
לחלק מהרשויות המקומיות ;  את התעריפי( של העמלות שה' גובות עבור שירותיה'לפרס(
החברות נתנו הנחות בתעריפי העמלות ;  לא היה מידע על תעריפי העמלות של החברותשנבדקו

תעריפי העמלות משרד הפני( מינה חברת ייעו, לבדוק את .  על פי אמות מידה אחידותשלא
המלי,  משרד הפני( חשבג( .  את העמלות של החברותלהפחית המליצהוהיא , שגובות החברות

 קיבל החלטות בעניי' שיעור העמלות ולאמשרד הפני( לא בח' את ההמלצות האלה . לעשות כ-
 .  גובותשהחברות

ע( זוכי( שנבדקו מקומיות הרשויות ה נעשו תהלי- ההתמחרות וההתקשרויות של מקרי( בכמה
נידונו  שנתקבלו בתהלי- ההתמחרות לא ההצעות:  על פי נוהל משרד הפני(שלא המסגרתבמכרזי 

לא נמצא תיעוד של הלי- ;  בנוהל משרד הפני(כנקבעעל ידי הפורו( המתאי( ברשות המקומית 
 המקומיות לא נתנו אישורי( מוקדמי( להתקשרות הרשויותהיועצי( המשפטיי( של ; ההתמחרות

 . ע( קבלני( זוכי(
כהחזר עמלות ועל פיה( הרווחי( השנתיי( ניתני( ,  על הסכמי( ע( בעלי מניותיהחתמה ל"משכ

 שניתנונמצא כי החזרי העמלות . ל" המניות ולרשויות המקומיות ומושקעי( ברוב( במשכלבעלי
 ניתנו מההחזרי(חלק , בנוס . בפועל לרשויות המקומיות היו רק חלק קט' מרווחי החברות

בשני( האחרונות נהגה .  כנגד התקשרות עתידית ע( החברותזיכוילרשויות המקומיות באמצעות 
ומשו( כ- רק חלק מהרשויות המקומיות קיבלו ,  לנתינת החזרמינימו(לקבוע סכו( ל "שכמ

המיועד להחזר עמלות הכולל  בספריה את הסכו( ל"זמ' רב עבר מאז רשמה משכ. החזרי(
לרשויות המקומיות לא היה . שנית' הזיכוי הספציפי לכל רשות מקומית המקומיות ועד לרשויות

 .  שעל פיה( קיבלו את ההחזרי(דרי(וההסמידע על התחשיבי( 
 לתת לחלק מהרשויות המקומיות מימו' ביניי( באמצעות תשלו( לקבלני( עבור נוהגות החברות
במקרי( בה( הרשויות המקומיות לא העבירו את הסכומי( לתשלו( לקבלני( ,  שביצעועבודות
את היקפו ואת , י(לחברות אי' נהלי( המסדירי( את אמות המידה למת' מימו' הביני. במועד

 פרויקטי(לעתי( נוצרה זיקה בי' מת' מימו' הביניי( ובי' ביצוע .  הניתנות בגינוהבטוחות
 .עתידיי(
חזרי ה בפועל בי' מת' מימו' הביניי( לבי' ביצוע פרויקטי( עתידיי( ובי' מת' שנוצרו בזיקות

יש כדי לכבול , רות של רשויות ע( החבעתידיות לרשויות המקומיות לבי' התקשרויות העמלות
 . לקבלת שירותי ניהול ע( החברותהתקשרויותאת הרשויות המקומיות לביצוע 

 מיסוי הסדרי ובי' מס הכנסה נעשו ל"בי' משכ.  כחברות עסקיות בעניי' מס הכנסהסווגו החברות
 במועד החברות בעוד ששיעור מס 18.72% הוא ל"ועל פיה( נקבע ששיעור המס שתשל( משכ

 יושקעו ל"משכ מרווחי 75%מס הכנסה קבע התנייה ולפיה לפחות . 36%ההסכ( היה החתימה על 
 ח" מיליו' ש128  ל1999 בשנת ח"ש מיליו' 63  מל"בשל כ- גדל הונה העצמי של משכ. בה

הסדר המיסוי של . ל" את הסדרי המיסוי של משכהכנסה לא בח' מס 1996מאז שנת . 2003בשנת 
 .ל"המיסוי של משכ הסדר אימ, את עקרונות א"פמ
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 אלא מ"מע כמוסדות ללא כוונת רווח בעניי' מס ער- מוס  ועל כ' אינ' משלמות סווגו החברות
 פרסו(  האחד ציבורי :  בשני תחומי(לת פועל"משכ, כאמור. רי("את המס שבו מחויבי( מלכ

שלטונות  לא מסרה מידע עדכני לל"משכ.  מת' שירותי ניהול  עסקי לכאורה והשנימכרזי מסגרת 
 שקבעולפיכ- יש לבחו' א( ההסדרי( ,  בדבר מאפייני פעילותה ומקורות הכנסותיהמ"מע

 .( למאפייני( העדכניי( של פעילות החברותי בעבר רלוונטימ"שלטונות מע
 ולכ' מסחרי היא עסקת אקראי בעלת אופי ר" עסקה למת' אשראי בידי מלכמ" נוהלי מעפיעל 

 לרשויות המקומיות אשראי על מת' מ"לא דיווחה לשלטונות מע ל"נמצא כי משכ. מ"במעחייבת 
 על הריבית שהיא גובה מ"עמומשו( כ- לא שילמה , באמצעות מימו' ביניי( לביצוע פרויקטי(

 .בגי' מת' האשראי
היא רשמה :  הנוגע לפעילותהבכל מציגה בדוחות הרווח וההפסד שלה מידע מלא אינה ל"משכ

היא הציגה את ;  שכר קבלני המשנהניכוי לאחר  קטי( בנטו את הכנסותיה מעמלות ומפרוי
בלא שרשמה בביאורי( לדוחות ,  זאת.המימו'לאחר ניכוי הוצאות , הכנסות המימו' שלה בנטו

 .הכספיי( את מרכיבי הוצאות המימו'
 את החובות שהרשויות המקומיות חייבות לקבלני( 2003 במאז' שלה לשנת כללה ל"משכ

א  , ל" שהרשויות המקומיות העבירו לה( באמצעות משכלומי(התשולספקי( ואת 
הצגת הנתוני( כאמור .  בי' הרשויות המקומיות ובי' קבלני( וספקי(נעשושההתקשרויות האלה 

 .2003 בסו  שנת ל" את נכסיה ואת התחייבויותיה של משכנכונהאינה משקפת 
 כפול ומשמשי( ה' דירקטורי(  אוחזי( בתפקידל" המקומיות בדירקטוריו' משכהרשויות נציגי

 החבי(   ל" שה' לקוחות משכ וה' נציגי הרשויות המקומיות , החבי( לה חובת נאמנות, ל"במשכ
. הדירקטורי(במצב זה גלומה בעיה מובנית העלולה להשפיע על תפקוד( של . לה' חובת נאמנות

 מנגנוני בקרה לקיי(ת הדירקטורי( והלקוחות א  עלולה לפגוע ביכול, הזהות בי' בעלי המניות
 .ל"יעילי( במשכ

ופעולות הפיקוח של משרד הפני( בתחומי( שהחברות פועלות ,  הקיימי(הנורמטיביי( ההסדרי(
  . למלא את הנדרש ממנו בתחו( זה הפני( יכולי( לשמש בסיס המאפשר למשרדאינ(בה( 

✯  
‰¯·Á‰ ˜˘ÓÏÚ· ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ Ï˘ ‰ÏÎÏÎÂ "Ó ‰¯·Á‰Â‰Ï˘ ˙·‰  ,‰¯·Á‰ ÁÂ˙ÈÙÏ 

 ÔÂËÏ˘· ˘Â ‡ È·‡˘ÓÈÓÂ˜Ó‰) 1995 (Ú·"Ó ,‡ÏÓÓ˙Â „È˜Ù˙ ¯È„Ò‰Ï ÚÈÈÒÓ‰ ·Â˘Á 
˙Â„Â·Ú‰ ˙˘ÈÎ¯ ˙‡ ÏÚÈÈÏÂ , ˙ÂÚˆ·Ó˘ ÌÈ¯ˆÂÓ‰Â ÌÈ˙Â¯È˘‰˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ 

Ï‡¯˘È· .¯·Á‰˘ ˙¯‚ÒÓ‰ ÈÊ¯ÎÓ˙Â˘ÂÚ ˙Â ÌÈÚÈÈÒÓ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ¯Â·Ú Ô‰Ï 
Ù‰ Ï‡ ÁÂÎ‰ ÔÓ ÌÈÈÏÙÈˆÈ ÂÓ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ‡ÈˆÂ‰ÏÏÚÂ  . 

˙¯Â˜È·· ÂÊ , ˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈË·È‰ Ï˘ ÏÂÏÎÓ ‰ Á·˘˙Â¯·Á‰ , ÌÈ‡ˆÓÓ ÂÏÚ
 ÌÈÈ„ÂÒÈÌÈ¯Â˘˜‰˙ÂÏÈÚÙ· Ô‰˘ ¯˘˜·Â ÔÓÈÈ˜Ó Â˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÚ ˙ .ÌÈ‡ˆÓÓ‰ 

 ˙¯Â˜È·· ÂÏÚ˘ÌÈ·ÈÈÁÓÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ˙‡  ,˙ÂÈÂ˘¯‰‰Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰  ˙Â¯·Á ‰ÓÎ ˙Â˘ÚÏ
˙Â ˜˙Ó ˙ÂÏÂÚÙ ‰ÓÎÂ . 
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 ˙Ú„Ï„¯˘Ó‰ ¯˜·Ó  ÌÈ˙Â¯È˘‰ È ˘ ÔÈ· ‰‡ÏÓ ‰„¯Ù‰ ‰È‰˙˘ ÁÈË·‰Ï ˘È ‰ È„Ó
˙Â¯·Á‰˘ÚÈˆÓ ˙Â ˙ÂÈÂ˘¯Ï˙ÂÈÓÂ˜Ó‰  , Ï˘ ÏÂ‰È ‰ È˙Â¯È˘Â ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙ÎÈ¯Ú ¯ÓÂÏÎ

ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ , ˙ÂÈÂ˘¯‰˘ È„ÎÂÏÎÂÈ ÌÚ Ô˙Â¯˘˜˙‰Ï ¯˘˜ ‡ÏÏ ˙¯‚ÒÓ‰ ÈÊ¯ÎÓ· ˘Ó˙˘‰Ï 
ÏÂ‰È ‰ È˙Â¯È˘Ï Ú‚Â · ˙Â¯·Á‰ .ÂÓÎÔÎ  ,Ú·˜ÈÈ˘ ‡„ÂÂÏ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ ˙Â„¯Ù  ˙ÂÏÓÚ Â

‰Ï‡‰ ÌÈ˙Â¯È˘Ï , Â‚ˆÂÈ Ô‰˘ÂÈÎÓÒÓ·Ê¯ÎÓ‰  , ˙ÂÂ˘‰Ï ÂÏÎÂÈ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰˘ È„Î
 ÏÂ‰È ‰ È˙Â¯È˘ Ï˘ ÌÈ¯ÈÁÓ‰ ÔÈ·˙Â¯·Á˘˙ÂÚÈˆÓ ˜Â˘· ˙Â Â˘  . 

 ˙‡ÈÙÏ‡ ÌÚ ‰ ˘· ‰ ˘ È„Ó ˙Â˘ÂÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰  ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘ÚÏ ˘È
˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÊÂÁ Â¯È„ÒÈ˘ ˙Â·ÂÁ‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ˙ÂÈÂÎÊ‰ÂÌÈ„„ˆ‰ Ï˘  . 

 ‡˘Â ˙ÂÏÓÚ‰˘ ˙Â·Â‚ ˙Â¯·Á‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ÔÂÚË ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ‰˜È„· ˙È„ÂÒÈ . „¯˘Ó ÏÚ
 ÌÈ Ù‰ÔÂÁ·Ï‰Ê ÔÈÈ Ú· ÌÊÈ˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰˜È„·‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡  , ÏÂ˜˘Ï ÔÎÂ˙‡ Í¯Âˆ‰ 
˜Â„·Ï ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ˙ÂÏÓÚ‰ ˙Â¯·Á‰˘ ˙Â·Â‚ ˙ÂÏÓÚ‰ ˙ÓÂÚÏ ÌÈ·Â‚˘ ÌÈÓ¯Â‚ ÌÈ¯Á‡ 
˜Â˘· ,ÌÈÙ˜˘Ó‰Ó ˙ÂÈÂÏÚ ÏÂ‰È  È˙Â¯È˘ Ï˘ ˙Â¯ÚÊÂÓ . ÍÓÒ ÏÚ˙Â˜È„· ‰Ï‡ ÂÈÏÚ ˘·‚Ï 
‰„ÓÚ ¯˘‡·Ï ¯ÂÚÈ˘ ˙ÂÏÓÚ‰ ÔÎ„ÚÏÂ ˙‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÂÈ˙Â ˜ÒÓ·‰Ê ‡˘Â · . 

 ÏÚ˙Â¯·Á‰ Ú„ÈÓ ¯È·Ú‰Ï ÊÎÂ¯Ó ÏÏÎÏ Ú·˜ Í¯„ ˙ÂÈÂ˘¯‰˙ÂÈÓÂ˜Ó‰  , Ì‰ ‰Ó Â· ¯È‰·‰Ï
 Ô‰È˙Â¯È˘ ¯Â·Ú ˙Â˘¯Â„ Ô‰˘ ˙ÂÏÓÚ‰ ÈÙÈ¯Ú˙„ÈÙ˜‰ÏÂ‰ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ  ˙ÓÈ‡ ÏÎ ÌÈÙÈ¯Ú˙

ÌÈÈÂ È˘ ÏÚ ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜˙Ó˘ . ÏÚ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÍÎÏ ÏÂÚÙÏ ¯·ÚÂÈ Ë¯ÂÙÓÂ ‡ÏÓ Ú„ÈÓ˘ 
˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰Ú·˜ Í¯„  . 

 ÏÚ˙ÂÈÂ˘¯‰ „ÈÙ˜‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘ÚÏ ˙‡ Ì‡˙‰· ˙¯‚ÒÓ‰ ÈÊ¯ÎÓ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ 
˙Â‡¯Â‰Ï Ï˘ ˙ÂÂÁÂ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ‰ ˘Ó‰ Ï˘ ˙Ú„‰ Ï˘ Ï‰Â Î Ó "Ï¯˘Ó  „

ÌÈ Ù‰. 
 ÈÂ‡¯ÏÎ˘ Ï˘ ÏÂÙÈË‰ Î˘Ó"Ï ˙ÂÏÓÚ‰ ¯ÊÁ‰· ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ Ô‚ÂÚÈ Ï‰Â · ÈÓÈ Ù 

 ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÈ· Â˙˜ÂÏÁ ÔÙÂ‡ ˙‡Â ¯ÊÁ‰‰ ÌÂÎÒ Ï˘ ·Â˘ÈÁ‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ Â¯È„ÒÈ ÂÈ˙Â‡¯Â‰˘
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ,ÌÂÏ˘˙‰ È„ÚÂÓ ˙‡ , ÂÚ·˜ ˘ ÌÈÙÒÂ ‰ ÌÈ¯„Ò‰‰ ˙‡Â ÌÂÏ˘˙‰ ˙¯Âˆ ˙‡

‡˘Â · . ÂÓÎÔÎ ,Î˘Ó ÏÚ"Ï· Ì˘ÈÈÏ  ‡˘Â · ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙ËÏÁ‰ ˙‡ È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰
 ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ÏÚ‰¯ÊÁ‰‰˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï  . Ô‰È˙Â‡ˆÂ‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÚÈÈÒÈ ¯·„‰
˙ÂÈÂÏÚ ÍÂÒÁÏÂ .‰‡ˆÂ˙ ‰ÏÚ˙ ÂÊ ‰ ˜· ˙Â¯ËÓ ÌÚ „Á‡ Î˘Ó"Ï ÂÓÎ‰¯ÈÎÊ˙· ÂÁÒÂ ˘  .

 ‰ÎÈ¯ˆ „ÂÚÎ˘Ó"Ï Ú ÓÈ‰ÏÂ ‰Ï‡‰ ÌÈ¯ÊÁ‰· ÏÂÙÈËÏ ÌÈ ÓÊ ÁÂÏ ÚÂ·˜Ï ÏÎÎ ¯˘Ù‡‰ 
‡˘Â · ÏÂÙÈË· ÌÈ·ÂÎÈÚÓ . 

 ÏÚ˜Ï ˙Â¯·Á‰ ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯Ï Ô˙È ‰ È‡¯˘‡‰ È‡ ˙ ÔÈÈ Ú· ˙Â„ÈÁ‡ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÚÂ·
ÌÒ¯ÙÏÂ ÌÚÙÓ ˙È·È¯‰ È¯ÂÚÈ˘ ˙‡Â ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ˙‡ ÌÚÙÏ , ÏÏÎ ˙ÚÈ„ÈÏ Â‡·ÂÈ˘ È„Î

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ .Ï˙Ú„ ¯Â˘˜Ï ÔÈ‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÔÈ· Â‡ ÌÈÈ È· ÔÂÓÈÓ Ô˙Ó 
·Â ÌÈÓÂÏ˘˙ ¯„Ò‰ÌÈÈ„È˙Ú ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÚÂˆÈ· ÔÈ . ‰˜ÈÊ ÏÎ‰˘ÚÈ˙˘ ‰ÏÂÏÚ ‰Ê ÔÈÈ Ú· 

 ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÈ„È˙Ú ˙Â„Â·Ú ÚÂˆÈ·Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ ÏÂ·ÎÏ˙Â¯·Á‰ , ÂÏÎÂÈ˘ ÈÏ·
Ë˜ÈÂ¯ÙÂ Ë˜ÈÂ¯Ù ÏÎ· Ô‰Ï ‰ÓÈ‡˙Ó‰ ‰ÏÂÚÙ‰ Í¯„ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï . 

 ÏÚ ˙Â¯·Á‰ÓÚ‰ È¯ÊÁ‰ ÌÂÏ˘˙Â ÌÈÈ È·‰ ÔÂÓÈÓ Ô˙Ó ÔÈ· ¯˘˜ ÌÈÈ˜˙È ‡Ï˘ ÁÈË·‰Ï ˙ÂÏ
 ÔÈ·Ï˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰˙Â¯·Á‰ ÌÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ ˙ÂÈ„È˙Ú  . Ì‚ ˙Â˜ÈÊ Ï˘ ÔÓÂÈ˜

 ‰Ï‡ ÌÈÓÂÁ˙·˙ÂÏÂÏÚÏÂ·ÎÏ , ¯ÂÓ‡Î ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡. 
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 ÈÂ‡¯ÒÓ˘ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ È ÈÈÙ‡Ó ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÁ·È ‰Ò Î‰  ˙Â¯·Á‰‰È˙ÂÒ Î‰ ¯Â˜Ó ˙‡ÂÔ 
 Â‡Â··ÚÂ·˜Ï˙Ò Î‰ ˙‡ ÔÌÈÏËÂÓ‰ ÒÓ‰ È¯ÂÚÈ˘ ˙‡Â ÒÓ· ˙·ÈÈÁ‰ ‰ÈÏÚ Ô .ÔÎ ÂÓÎ , ÏÚ

 ˙Â ÂËÏ˘ÚÓ"Ó Ï˘ ÌÈÈÁÎÂ ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ È ÈÈÙ‡Ó Ì‡ ˜Â„·Ï  ˙Â¯·Á‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ÌÈÏÂÚ
ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ÚÓ ÈÏ‰Â · ÂÚ·˜ ˘ "ÓÎÏÓÎ Â‰˘ÏÎ ÛÂ‚ ‚ÂÂÈÒÏ "¯ . 

Î˘Ó ÏÚ"ÌÈÈÙÒÎ‰ ‰È˙ÂÁÂ„· ‰È˙ÂÒ Î‰ ˙‡ ‰‚ÈˆÓ ‡È‰ ‰·˘ Í¯„‰ ÈÂ È˘Ï ÏÂÚÙÏ Ï , ˙‡Ê
Ï ‚ˆÂÈ˘ Ú„ÈÓ‰ ÈÎ ÁÈË·‰Ï ˙ Ó ÏÚÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ È¯·Á , ÒÓ‰ ˙Â ÂËÏ˘Â ˙ÂÈ Ó‰ ÈÏÚ·

Ô˙˜Ù‰· ˙ÂÎÂ¯Î‰ ˙Â‡ˆÂ‰Ï ¯˘‡·Â ‰È˙ÂÒ Î‰Ï ¯˘‡· ,‡ÏÓ Ú„ÈÓ ‰È‰È. 
 ÏÂÏÎÓÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈÈ·ÈËÓ¯Â ‰ ÌÈ¯„Ò‰‰ ÔÈ‡ ÈÎ ÌÈ„ÈÚÓ ‰Ê ÁÂ„· ÂÏÚ˘ 

 ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÏÂÚÙÂÏ˘Ì‰· ˙ÂÏÚÂÙ ˙Â¯·Á‰˘ ÌÈÓÂÁ˙· ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó  , ÒÈÒ· ˘Ó˘Ï ÌÈÏÂÎÈ
˘Ù‡È˘ ÈÂ‡¯ „¯˘ÓÏ ¯¯È„Ò‰Ï‰Ê ÌÂÁ˙ ÏÚ Á˜ÙÏÂ  . Û˜È‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

 ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÚ ˙Â¯·Á‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ Ô˙ÂÏÈÚÙÏ ˘È˘ ‰ÏÂ„‚‰ ˙ÈÙÒÎ‰ ‰ÚÙ˘‰‰Â 
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ , ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ„¯˘Ó‰˜È˜Á· ‡˘Â ‰ Ï˘ ‰¯„Ò‰Ï ÏÂÚÙÏ ÌÈ Ù‰ . 

 ÏÚ„¯˘Ó ˙ÂÏÈÚÙÏ Ú‚Â · Â˙Â·¯ÂÚÓ ˙„ÈÓ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÌÈ Ù‰  ÌÈ¯˘˜Ï Ú‚Â ·Â ˙Â¯·Á‰ Ï˘
 ÔÈ·˙ÂÈÂ˘¯‰ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ ‰Ê ÁÂ„· Â Â„ ˘ ÌÈ‡˘Â · ˙Â¯·ÁÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰  : ˙ÓÈÈ˜‰ ‰˜ÈÊ‰
 ÔÈ·È˙Â¯È˘ ‰ÎÈ¯Ú‰ ÌÂÁ˙· Ô˙ÂÏÈÚÙ ÔÈ·Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Â¯ÎÂÓ ˙Â¯·Á‰˘ ÏÂ‰È ‰ 

 ÌÂÒ¯Ù‰ÂÏ˘˙¯‚ÒÓ‰ ÈÊ¯ÎÓ  ;˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ˙Â¯·Á‰ ˙Â·Â‚˘ ˙ÂÏÓÚ‰ ¯ÂÚÈ˘ ; ˘È
ÈÙ˜‰Ï ÍÎ ÏÚ „˙Â¯·Á‰˘ È Î„ÚÂ ‡ÏÓ Ú„ÈÓ ˙¯ÈÒÓ ÍÂ˙ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÚ Â„·ÚÈ 

 ÌÈ˙Â¯È˘‰ ¯·„·ÌÈ Â˘‰ ,Ì˙¯ÈÎÓ· ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ Â˘‰ ÌÈÈÙÒÎ‰ ÌÈ¯„Ò‰‰Â Ì˙ÂÏÚ ; ˙Ï·˜
 ˙ÂËÏÁ‰ ¯·„· ÌÈ ÂÎ„Ú˙ÂÈÏÂ‰È ˙Â¯·Á‰ ÂÏ·È˜˘ ˙ÂÈÏÎÏÎÂ  , ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ˙ÂÏÂÎÈÂ

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ . ÔÎ ÂÓÎÈÂ‡¯ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÈÎ  ÏÚ ¯ÓÂÁÂ Ú„ÈÓ ˙Â¯·Á‰Ó Ï·˜È 
Ô‰Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ , ÏÚÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù˙ÂÏ‰ ‰‰ Ï˘  , Ô‰Ï ÂÚ·˜ ˘ ÈÂÒÈÓ‰ È¯„Ò‰ ÏÚ

Ô‰Ï˘ ÌÈÁÂÂ¯‰ ˙‡ˆ˜‰ ÔÙÂ‡ ÏÚÂ .  
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   עיריית בית שמש
   הוועדה המקומית לתכנו  ולבנייה 

 הפיקוח על הבנייה ואכיפת החוק
ל בה גידול מוא. בהיק'  עלה בבית שמש מספר התושבי  וחתבשני  האחרונו

 , והאוכלוסייה גדלה מאז פי שלושה, 1999עיקר הגידול היה בשנת . הבנייה

   . תושבי 60,000 לכ
 פעולות הביקורת
את אופ  הפיקוח על , לסירוגי ,  בדק משרד מבקר המדינה2005 ומרס 2004בי  החודשי  דצמבר 

סגרת זו נבדקו התנהלותה הארגונית במ. 2004 2002הבנייה בוועדה המקומית בית שמש בשני  
ואופ  טיפולה של , הפיקוח ואכיפת החוק על ידי המדור לפיקוח על הבנייה, של הוועדה המקומית

המחלקה המשפטית של העירייה בעבירות הבנייה שהטיפול בה  הועבר אליה על ידי הוועדה 
   . המקומית

 עיקרי הממצאי 
 רוניי ארגו  והתנהלות של מוסדות התכנו  העי

ברציפות , חלק מחברי מועצת העירייה ששימשו חברי הוועדה המקומית נעדרו שני  רבות
ראש העירייה מר . בלטו בהעדר  מר שלו  אדרי ומר עמי אוריו . מישיבות הוועדה, ובקביעות

לא העיר לה  על היעדרות  ועל הימנעות  , ר הוועדה"דניאל וקני  שמתוק! תפקידו משמש ג  יו
 . חויבות  הציבוריתמקיו  מ

המפקחי  על הבנייה לא עבדו . נמצאו עבירות בנייה שהמפקחי  על הבנייה כלל לא טיפלו בה 
כתוצאה . על פי תכנית עבודה מובנית ולא סרקו באופ  שיטתי את רחובות העיר ואתרי הבנייה

 .ובשל כ# רק מעטות מה  טופלו, מכ# נעלמו מעיניה  עבירות בנייה רבות
הוועדה המקומית לא עקבה . ומנוהל ידנית, קוח על הבנייה בבית שמש אינו ממוכ מער# הפי

נמצאו תיקי פיקוח רבי  שנפתחו . בשיטתיות ובאופ  מלא אחר כל שלבי הטיפול בעבירות הבנייה
הועלה כי תיקי בניי  רבי  שהוזמנו מארכיב אג! . זה מכבר א# הטיפול בה  הופסק ללא הסבר

ובשל חסרונ  הפסיק מדור הפיקוח על הבנייה את הטיפול בעבירות , נמצאולא ) 94% כ(ההנדסה 
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 כבר התריע על מחדלי  דומי  1998דוח מבקר המדינה שפורס  בשנת . הבנייה שנעשו במבני 
 . בארכיב

שהזמינו את העברייני  , "מכתבי התראה"ע  גילויה של עבירת בנייה נהגה העירייה לשלוח 
א# מכתב ההתראה לא היה מלווה בסנקציה ,   בוועדה המקומיתלכאורה להסדיר את העניי

מכתב ההתראה כשלעצמו מחטיא . כגו  הוצאה במקביל של צו הפסקת עבודות מינהלי, כלשהי
 העיר כי אי  מקו  לשגר מכתב התראה כהלי# מקדי  משרד מבקר המדינה. את תכלית האכיפה
ברייני הבנייה ומביא לכדי לגליזציה של לע" זמ  שאול"מאחר שהוא מקנה , העומד בפני עצמו

  .הפרת החוק
 התערבות עובדי עירייה שאינ  מוסמכי  לכ( בטיפול בעבירות בנייה

בביקורת התגלה שהיו מקרי  שבה  עוכבו או הופסקו פעולות פיקוח או אכיפה הנוגעות לעבירות 
ר בביתו של " מ90ח על בנייה ללא היתר בשט, כ# למשל. וזאת בהוראת בעלי תפקידי , בנייה

 ניתנה הוראה מלשכת ראש 1999בתיק הפיקוח רשו  כי בדצמבר . חבר המועצה מר שלו  מנורה
נמצא כי אכ  לא הוגש נגד ; "לא למסור חומר לכתב אישו "העירייה למדור הפיקוח על הבנייה 

נייה מר מנורה כתב אישו  בגי  עבירת הבנייה ולא נעשתה כל פעולת אכיפה בגי  עבירות ב
 .שנעשו בביתו של מר מנורה

 עבירות בנייה שנעשו בחמש דירות בבניי  2002מדור הפיקוח על הבנייה גילה ביולי , במקרה אחר
הועלה כי מנהל המוקד העירוני הורה למדור הפיקוח על הבנייה לתת לבעלי אחת . הארבל' שברח

".  לפני המש# טיפול לדבר איתוואחר כ#...  יו 90הארכה של ) " הדירה החמישית להל  (הדירות 
, שחרג בכ# מסמכותו, נמצא כי הוועדה המקומית מילאה את הוראת מנהל המוקד העירוני

על א! שנעברו בה עבירות בנייה זהות , והפסיקה את הטיפול בעבירת הבנייה בדירה החמישית
 .לאלו שבדירות האחרות שבעליה  הועמדו לדי 

 נסגרו שטחי חנייה 2001 המפקח על הבנייה כי בנובמבר נחל קישו  מצא' במקרה נוס! ברח
בתיק הפיקוח נכתב כי אדריכלית העיר . ונעשה בה  שימוש שלא לפי תכנית וללא היתר כחוק

הורתה בלא סמכות למפקח על הבנייה לחדול מהטיפול בעבירות הבנייה ולא להגיש חומר לכתב 
  . הופסקבמועד סיו  הביקורת נמצא כי הטיפול בתיק. אישו 

 עבירות בנייה
בה  הסמכויות להוציא צווי הפסקת עבודה , המחוקק מסר בידי הוועדות המקומיות אמצעי אכיפה

בתי עסק נדרשי  ג  לרישיו  . וצווי הריסה מינהליי  ולהרוס בנייה לא חוקית על פי צו הריסה
. ש מנו! לאכיפהדבר שיכול לשמ, ואת הענקתו אפשר להתנות במצב עבירות הבנייה בנכס, עסק

הועלה כי העירייה והוועדה מיעטו לנצל את מגוו  הסמכויות המסורות בידיה  ונובעות מחוק 
 ח"תשכה, ומחוק רישוי עסקי )  חוק התכנו  והבנייה להל   (1965 ה"התשכ, התכנו  והבנייה

  ).להל  חוק רישוי עסקי  (1968
ה צ ע ו מ י  ר ב ח ו י   ר י כ ב ל  ש ה  י י נ ב ת  ו ר י ב  ע

ית לא פיקחה באופ  שיטתי על הבנייה הבלתי חוקית ולא איתרה עבירות בנייה הוועדה המקומ
ר הוועדה המקומית מר דניאל וקני  ועל ידי מנהלת "שנעשו בי  היתר על ידי ראש העירייה ויו

ג  עבירות בנייה שנעשו על ידי חמישה מבי  חברי המועצה הקודמת והנוכחית ונושאי . לשכתו
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בי  חברי המועצה הקודמת . וחלק  לא טופל על ידי הוועדה,  אותרומשרה אחרי  בעירייה לא
מר שלו  מנורה ומר יהודה , מר צבי ווליצקי, הרב גול  שליט, מר דוד ב  חמו: והנוכחית נמצאי 

  .מדיזדה
ק ס ע י  ת ב י   ש מ ש מ ה י   נ ב מ ב ה  י י נ ב ת  ו ר י ב  ע

מבנה סמו# לבניי  כ# למשל נמצא כי ב. הוועדה המקומית טיפלה באופ  כושל בעבירות בנייה
; נעברו עבירות בנייה בוטות כולל פלישה לשטח ציבורי, המשמש חנות ירקות וִמְסָ/ָרה, העירייה

 .אול  העירייה לא נקטה נגד  צעדי , בתי העסק ג  פעלו זמ  ממוש# בלי רישיו 
  ועיהעירייה והוועדה המקומית כשלו בטיפול  בעבירות בנייה בבית עסק נוס! המשמש אול  איר

במבנה זה נעברו עבירות בנייה . 1992על א! שעבירות הבנייה בו החלו כבר בשנת , ומכו  כושר
בתי המשפט פסקו לעצור את הבנייה העבריינית . ר"ונעשה שימוש חורג בהיק! של אלפי מ

המהנדס שתכנ  , זאת ועוד. ואסרו על השימוש במבני  אלה, ולהרוס את כל שנבנה בניגוד לחוק
פעולות העירייה והוועדה לא היו .  את אחריותו למבנה2003ה המקורי הסיר באוקטובר את המבנ

בבדיקת מעקב שנעשתה . וה  לא היו עיקשות מספיק כדי להביא לקיו  החוק, נמרצות דיי 
ר " מ84  הועלה כי נוספה למבנה זה בנייה לא חוקית חדשה בשטח של כ2005בתחילת ספטמבר 

עוד עלה כי באול  האירועי  התקיימה לאחרונה . י הוועדה המקומיתוא! היא לא טופלה על יד
קיו  אירוע רב משתתפי  . ר הוועדה המקומית"ראש העירייה ויו, חתונת בתו של מר דניאל וקני 

ושבוצעו בו הפרות חוזרות , באול  שתלויי  ועומדי  כנגדו צווי איסור שימוש וצווי הריסה
ושהמהנדס שתכנ  , שנשלל ממנו רישיו  העסק, ת בית המשפטונשנות של החוק ואי קיו  החלטו

הוא זלזול בוטה בחוק אותו צרי# ראש , את המבנה בו שוכ  האול  הסיר ממנו את האחריות
מ  הראוי שבעל תפקיד שהעמיד עצמו לבחירת . וסיכו  חיי אד  ביודעי , העירייה לקיי  ולאכו!

  מנע ג  מבני משפחתו הקרובי  לערו# אירועיישמש דוגמה וי, הציבור ונבחר כראש העירייה
  . ולקשור עסקאות ע  מקומות המפרי  ברגל גסה את החוקי  שעל אכיפת  הוא ממונה

 האכיפה
 צווי הפסקת 19הוצאו על ידי הוועדה המקומית )  התקופה הנסקרת להל   (2004 2002בשני  

 נתוני  על מספר עבירות בנייה הועלה כי אי  בידי הוועדה המקומית. עבודה מינהליי  בלבד
משרד מבקר במהל# הביקורת מסרה העירייה ל. שהופסקו בגי  צווי הפסקת עבודה מינהליי 

 כי מספר  של צווי הפסקת עבודה מינהליי  שהומרו בבית המשפט לצווי הפסקת עבודה המדינה
 .שיפוטיי  הוא זעו 

ט בגי  הפרת צווי הפסקת עבודה וצווי נמצא כי הוועדה לא נהגה להגיש כתבי אישו  לבית המשפ
הוועדה חדלה מלעקוב ולטפל , משהוגש כתב אישו  לבית המשפט, זאת ועוד. הריסה מינהליי 

אכיפת צווי  אי. פעולות הוועדה בענייני  אלה נמצאו לא יעילות. בעברות ובעברייני הבנייה
 עבודה וצווי הריסה המרת  בצווי הפסקת ואי, הפסקת העבודה וצווי ההריסה המינהליי 

 . הפכה אות  לכלי חסר תועלת שאיבד את פוטנציאל ההרתעה הגלו  בו, שיפוטיי 
נמצאו פערי  משמעותיי  בי  מספר תיקי הפיקוח שנפתחו לבי  מספר אלה שבעניינ  הוגש כתב 

  מספר גזרי הדי  באות  נתוני  עצמ  ) 43% כ(כמו כ  נמצא פער גדול . אישו  ונית  גזר די 
 בי  המספרי  שנמסרו לצוות הביקורת על ידי היוע3 המשפטי של העירייה  שניתנו בבית המשפט 
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הפער בי  שני המקורות מעלה חשש לפגיעה בהמש# הטיפול . ואלה שנמסרו על ידי הוועדה
 . ובשל כ# לפגיעה באכיפת החוק, בתיקי 

 הוועדה ובי  הלשכה המשפטית נמצא כי היעדר מאגרי מידע מדויקי  ועדכניי  וחוסר תיאו  בי 
מספר  המצומצ  של צווי הפסקת העבודה , נוס! על כ#. מובילי  לטיפול לקוי בעבירות הבנייה

וצווי ההריסה המינהליי  מצביע על כי הוועדה אינה ממצה כהלכה את סמכותה בכל הנוגע 
  .לשימוש בכלי אכיפה מינהליי 

✯  
 ˘Ó˘ ˙È· ÔÂ Î˙ ·Á¯Ó· ‰ÈÈ ·‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ÌÈ·Â˘Á‰ ‰È„È˜Ù˙Ó Ì‰ ‰ÈÈ ·‰ È˜ÂÁ ˙ÙÈÎ‡Â

˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ .Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘·˙ Û˜È‰· ı‡ÂÓ ÏÂ„È‚ ÏÁÂ ÌÈ·˘Â˙‰ ¯ÙÒÓ Ï„‚ 
¯ÈÚ· ‰ÈÈ ·‰ , ‡ÏÂ ¯ÈÚ· ‰ÈÈ ·‰ ˙ÙÂ ˙ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ‰ÏÈÎ˘‰ ‡Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÌÏÂ‡

‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ ˙ÙÈÎ‡ ÏÚ ˙È‡¯Á‡Î ‰„È˜Ù˙ ˙‡ ‰ÎÏ‰Î ‰ÚˆÈ· ,Î˘˙‰" Á- 1965 .
 ˙ÙÈÎ‡· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÂÙÈË· „È ˙ÏÊÂ‡ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ‰Ê ˜¯Ù· Â‡·Â‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰

‰ÈÈ ·‰ È˜ÂÁ. 
˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÁÎÂ  , ÏÚ‰ ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ÌÂÈ˜ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ

‰˙ÂÈ¯Á‡ ÌÂÁ˙· ‰ÈÈ ·‰Â ,‰ÈÈ · ˙Â¯È·Ú Ï˘ ÔÚÂˆÈ· ÚÂ ÓÏ ,ÂÏ ÌÈÏÈÚÈ ‰ÙÈÎ‡ È„Úˆ ËÂ˜ 
Ï ‰ÈÈ · ÌÈ Â·‰ „‚ ˙È˜ÂÁ ‡ . ÂÏˆ È ‰ÈÈ · È¯˙È‰ ÈÏ·˜Ó ÂÈÙÏ ·ˆÓ ÚÂ ÓÏ Ì‚ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ

‰ÈÈ ·‰ ˙Â¯È·Ú· ÏÂÙÈË· ‰Ï˘ „È‰ ˙ÏÊÂ‡ ˙‡ ,‰Ó Â‚¯ÁÈÂ˙ÈÌ„È·˘ ‰ÈÈ ·‰ È¯ . ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ
 ‡È‰ Ì‰ÈÏÚ ÌÈÒ¯Ë È‡‰ ˙¯ÈÓ˘ ÍÂ˙ ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯ ˜ÂÁ ˙ÙÈÎ‡Â ÌÂÈ˜ ÏÚ Ì‚ „ÈÙ˜‰Ï

˙„˜ÙÂÓ ,ÂÓÂÏ˘ÏÂ ¯Â·Èˆ‰ ˙ÁÂÂ¯Ï ,ÂÈÂÎÊ ˙‡ ˘ÓÓÏÂ ÈÙ ÏÚ ‰ Â ¯‡ ÈÙÒÎ ˙ÈÈ·‚· ‰È˙
ÌÈÒÎ ‰ Ï˘ ÌÈÈ˙ÈÓ‡‰ Ì‰È„ÓÓ . 
ÂÈ Ì‚ ‡Â‰˘ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ ÏÚ"˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ¯ , È¯·Á Ì‚ Ì‰˘ ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á ÏÚÂ

‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ‰„ÚÂÂ‰ ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ È¯ÈÎ· ÏÚÂ ,‰ÈÈ · ˙Â¯È·ÚÓ Ú ÓÈ‰Ï ; ˘Ó˘Ï Ì‰ÈÏÚ
ÂÈ˙¯˘ÓÂ ¯Â·Èˆ‰ È¯Á· Î ˜ÂÁ‰ ˙¯ÈÓ˘Ï ˙ÙÂÓÂ ‡Ó‚Â„. 

‡¯ ÏÚ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘ ,ÌÈ˘¯ÂÓ ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ È„È˜Ù ˙Â·¯Ú˙‰ ÚÂ ÓÏ ,Â˙Î˘Ï È„·ÂÚ Ì‰· ,
˜ÈÒÙ‰Ï ‰¯ËÓ· ,ÌÈÈ˜ÂÁ ‰ÙÈÎ‡Â ÁÂ˜ÈÙ ÈÎÈÏ‰ ˙Â ˘Ï Â‡ ·ÎÚÏ. 

„·ÚÈ„· ‰ÈÈ · ¯˙È‰Ï ˙Â˘˜·‰ Ï˘ ‰Â·‚‰ Ô¯ÂÚÈ˘ ÁÎÂ  , ˙ÂÈ È„Ó ˘·‚Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ
Ô‰· ÏÂÙÈËÏ ,‡˘Â · ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ ‰Ï Ì‡˙‰· ˙‡ÊÂ. 

ÈÚ‰ ÏÚ ‚˘È‰· ÂÈ‰È ÔÈÈ ·‰ È˜È˙˘ È„Î ‰Ò„ ‰ Û‚‡ ·ÈÎ¯‡ ˙‡ ÈÂ‡¯Î ¯ÂÓ˘ÏÂ Ï‰ Ï ‰ÈÈ¯
„È ,ÌÓÂ˜Ó· ÌÈ˜È˙ ¯˙‡Ï Ú„È ¯·ÈÎ¯‡‰˘ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚÂ , Ì‰ ÈÓÏ ˜ÈÂ„Ó ÌÂ˘È¯ Ï‰ È

ÌÈ¯ÒÓ  ,„ÚÂÓ· Ì˙¯ÊÁ‰ ÏÚ Á˜ÙÈÂ . 
 ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÌÈ„ÚÈ ˙ÂÙÈÁ„· ÚÂ·˜Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ

È¯·Â ÌÈ¯Â¯·‰ÈÈ ·‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÔÈÈ Ú· ‰‚˘‰  , ˙Â˘¯„ ‰ ˙ÂÓÂ˘˙‰ ˙‡ ÚÈ˜˘‰ÏÂ
Ì˙‚˘‰Ï .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ  ,˙È Î˙‰ ÌÂ˘ÈÈ ˙‡ ÔÂÁ·Ï È„Î ·˜ÚÓÂ ‰¯˜· È Â ‚ Ó ˙Â ·Ï ‰ÈÏÚ. 
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 שילוב חברות קבלניות בניקיו  העיר
בעקבות אכלוסה הנרחב והמוא. של רמת בית שמש גדל מספר השטחי  הציבוריי  

והיא , ) העירייה להל  (  שיפוטה של עיריית בית שמש ומבני הציבור שבתחו
בי  היתר הוחלט . החליטה להיעזר בשירותי  קבלניי  לצור( תחזוקת  השוטפת

שפינוי האשפה והטיאוט בעיר ייעשו בידי חברות קבלניות בפיקוח האג' לשיפור פני 
   . העיר ולתברואה

 פעולות הביקורת
 מבקר המדינה את התקשרות העירייה ע  חברות קבלניות  בדק משרד2005 ובתחילת 2004בסו! 

באג! לשיפור , ל העירייה"הביקורת נעשתה בלשכת סמנכ. המספקות שירותי  בתחו  התברואה
בדיקות השלמה נעשו במועצה האזורית מטה ; פני העיר ולתברואה ובאגפי  נוספי  בעירייה

ובמחוז ) אבו גוש, מטה יהודה, בית שמש(ביחידה האזורית לאיכות הסביבה שורק , יהודה
  .ירושלי  של המשרד לאיכות הסביבה

 עיקרי הממצאי 
Ë Â ‡ È Ë: מכני (במכרז פומבי של העירייה למת  שירותי טיאוט '  זכתה חברה א2003 במאי

העירייה העלתה טענות על . א# ביצוע העבודה היה מלווה בתקלות רבות, בבית שמש) וידני
. בודת המטאטא המכני וכתוצאה מכ# אזורי  שלמי  לא נוקותקלות בע, היעדרות עובדי 

ולא השתמשה בסמכויות שהקנה לה ההסכ  שחתמה ע  ' העירייה לא פיקחה כראוי על חברה א
 . ולפיכ# היא לא הצליחה לספק לתושבי בית שמש שירותי ניקיו  ברמה נאותה, החברה
, בהיותה נתונה במצב כספי קשה, הכי העירייה לא יכלה לעמוד בגובה התשלומי  לחבר, הועלה

 את היק! העסקת החברה במת  שירותי 25% ולכ  נאלצה במהל# ההתקשרות ע  החברה לקצ3 ב
 .הטיאוט ובניקיו  העיר וכתוצאה מכ# נפגעו שירותי הניקיו  לתושבי 

‰ Ù ˘ ‡  È Â  È Ù:בשכונות הוותיקות של בית שמש העירייה מפנה את האשפה בעצמה  ,
הבתי  לתחנת מעבר לפסולת שנמצאת באזור התעשייה הצפוני של העיר והאשפה מועברת מ

',  מפנה את האשפה חברה ב1999מנובמבר , לעומת זאת, ברמת בית שמש).  תחנת המעבר להל  (
 .והאשפה מועברת ישירות לאתר לסילוק פסולת

כלי חשוב נוהל כזה הוא ; העירייה לא קבעה נוהל עבודה לפינוי של האשפה בבית שמש הוותיקה
 .והיעדרו פוגע ביעילות הפינוי, לניהול פינוי האשפה
בכל הנוגע לתדירות פינוי האשפה ולניקיו  השטח שסביב מכולות האשפה ' תפקודה של חברה ב

לא קבעה לה נוהל עבודה ולא , העירייה לא פיקחה כראוי על החברה. ברמת בית שמש היה לקוי
 חזרו ונשנו הליקויי  האמורי  במש# כל שנות ועקב כ#, התערבה בסדרי עבודות הפינוי

 . ההתקשרות ע  החברה
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משרד מבקר המדינה העיר לעירייה שעליה לפעול במיוחד לשיפור פינויה של הפסולת הנוצרת 
באזורי  ' ולהגביר את פיקוחה על פעולות הטיאוט של חברה א, במפעלי  שבאזורי התעשייה

 .אלה ובכלל
¯ · Ú Ó ‰  ˙  Á לה במש# שני  תחנת מעבר לפסולת באזור התעשייה הצפוני העירייה הפעי :˙

בעקבות התקנת . ובי  היתר גר  הדבר לזיהו  סביבתי, של בית שמש ללא תשתיות מתאימות
נדרשה העירייה על ידי המשרד , 1998 ח"התשנ, )תחנת מעבר לפסולת(תקנות רישוי עסקי  

החל . 2001נה הסתיימה ביולי הכשרת התח; לאיכות הסביבה להכשיר בה תשתיות מתאימות
נמצא . שנבחרה במכרז שפרסמה העירייה',  מפעילה את תחנת המעבר חברה ב2002באפריל 

 .שהפעלת התחנה אינה נעשית בהתא  לתקנות אלו ולתנאי רישיו  העסק
. המהווי  מפגע תברואתי, תחנת המעבר פועלת במתח  פתוח ופולטת לסביבה ריחות ואבק

והדבר מחייב לשדרג את התחנה ולבנות לה מבנה ,  ומתפתח אזור מסחריבקרבת התחנה הול#
ואול  העירייה לא . סגור כדי למנוע את פליטת הריחות והאבק או להעתיק אותה למקו  אחר

 . שדרגה את התחנה ולא איתרה לה מקו  חלופי
ה ובעלי נגד העיריי,  הוגש בעקבות חקירה של המשרד לאיכות הסביבה כתב אישו 2004ביולי 

בהפעלת תחנת המעבר בלי תשתיות מתאימות ובתפעול , בי  השאר, שבו הואשמו, תפקידי  בה
מאחר '  הוגש כתב אישו  ג  נגד חברה ב2005בפברואר . 2002 עד 1999לקוי של התחנה בשני  

, במועד תו  הביקורת. שהליקויי  בתפעול התחנה נמשכו ג  לאחר העברתה לאחריות החברה
 .עדיי  לא תוקנו הליקויי  שבגינ  הוגשו כתבי האישו , 2005אפריל 

עוד הועלה שהעירייה אינה עושה בקרה על תהלי# שינוע האשפה באמצעי  כגו  שקילת האשפה 
ולכ  אינה יכולה לאמת את החשבוניות , ופיקוח על משאיות הנכנסות לתחנה ויוצאות ממנה

 .בגי  שירותיה' שמגישה לה חברה ב
 ˙ Ï Â Ò Ù  È Â  È Ù¯ Ù Ú  È Ù „ Â Ú Â  Ô È È עוסקת שני  רבות בפינוי פסולת בניי  ' חברה ג: · 

נצפו על ידי עובדי , נמצא כי בגלל היעדר אמצעי בקרה בתחנת המעבר העירונית. באזור בית שמש
ללא , משאיות של החברה שופכות בה פסולת בניי " שורק"היחידה האזורית לאיכות הסביבה 

כמו כ  נמצא שהחברה מניחה מכולות מלאות פסולת . דא! שהיא מיועדת לאשפה בלב, אישור
והמכולות מפריעות לתנועת כלי הרכב ומלכלכות , מאתרי שיפוצי  בצדי כבישי  ובמפרצי חנייה

העירייה והמשרד לאיכות הסביבה אינ  בודקי  א  מכולות אלה . את המקומות שהונחו בה 
 .מפונות לאתר פסולת מוסדר

רה משתמשת בשטחי  שאינ  שלה ושלא הורשו לשמש כאתרי עוד נמצא שבמש# שני  החב
, העירייה אינה משתמשת בכלי האכיפה העומדי  לרשותה. פסולת או כאתרי  לאיחסו  מכולות

  . כדי להפסיק פעילות זו
✯  

 ˙Â¯·Á‰ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ· ÌÈ ˘ Â ÌÈ¯ÊÂÁ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÂ ÈÙ·Â ¯ÈÚ‰ ÔÂÈ˜È · ˙Â˜ÒÂÚ‰‰ ÓÓ ˙ÏÂÒÙ‰  . ˙ÂÈÂÎÓÒ· ˘ÂÓÈ˘ ˙Â˘ÚÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ

‰Ï‡ ˙Â¯·Á ÌÚ ‰Ó˙Á˘ ÌÈÓÎÒ‰‰ ‰Ï Â ˜‰˘ , È„Î Ô‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰· „ÂÓÚÏ Ô‰ÈÏÚ ÛÂÎ‡ÏÂ
ÔÂˆ¯ ÚÈ·˘Ó ‰È‰È ¯ÈÚ‰ ÔÂÈ˜È ˘ ÁÈË·‰Ï. 
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 ¯ÂÊ‡· ÁÂ˙Ù ÌÁ˙Ó· ÏÂÚÙÏ ‰ÎÈ˘ÓÓ ˘Ó˘ ˙È· ˙ÈÈ¯ÈÚ ‰ÓÈ˜‰˘ ˙ÏÂÒÙÏ ¯·ÚÓ‰ ˙ Á˙
ÂÏÙÏÂ ¯ÈÚ‰ Ï˘ È ÂÙˆ‰ ‰ÈÈ˘Ú˙‰˜·‡Â ˙ÂÁÈ¯ ‰·È·ÒÏ Ë . ‰ÈÈÁ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ

 ‰˜È˙Ú‰Ï Â‡ È¯ÁÒÓ ¯ÂÊ‡Î Á˙Ù˙ÓÂ ÍÏÂ‰‰ ÌÁ˙Ó ˙·¯˜· ˙‡ˆÓ ‰ ¯·ÚÓ‰ ˙ Á˙ ‚Â¯„˘Ï
¯Á‡ ÌÂ˜ÓÏ.  



 

 

 



 

47 

   מועצה מקומית תל מונד
 מימו  והקמה של מבני  בקריית החינו  

הקמת  משתת' במימו  )  משרד החינו( להל  (התרבות והספורט , משרד החינו(
הפרויקטי  שמשרד החינו( . של מוסדות חינו( שרשויות מקומיות מקימות בתחומ 

משרד החינו( . מחליט לממ  נכללי  בתכנית האדריכלית של מוסד החינו( שאושרה
מממ  את הפרויקט רק לאחר שאישר את התקציב וקיבל מ  הרשות המקומית 

 .צועומסמכי  מפורטי  בדבר ההתקשרות להקמת הפרויקט ולבי
 4,500 מנו כ)  המועצה להל  (כשתושבי המועצה המקומית תל מונד , 1995בשנת 

,  דונ  קריית חינו(100 החליטה המועצה להקי  בתחומה על שטח של כ, נפש
יסודיי  ומתקני ספורט  בתי ספר יסודיי  ועל, שהייתה אמורה לכלול גני ילדי 

   .ותרבות עבור 
 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה במועצה המקומית 2005 ובראשית שנת 2004 של שנת במחצית השניה
השלמת הבנייה של בית הספר המקי  : תל מונד את אופ  המימו  וההקמה של שני פרויקטי 

בדיקות השלמה נעשו בחברה למשק וכלכלה של מרכז השלטו  המקומי . ומבנה אודיטוריו 
 "להל  " (שרוני "עדה המקומית לתכנו  ולבנייה בוו, ) החברה למשק וכלכלה"להל  (מ "בע

   ). משרד החינו%"להל  (התרבות והספורט , ובמשרד החינו%) הוועדה המקומית
 עיקרי הממצאי 

בבדיקה הועלו ממצאי  חמורי  הנוגעי  לדיווחי  לא נכוני  שהמועצה העבירה למשרד החינו% 
  .כדי לזכות במימו 

 ספר המקי'מימו  השלמת הבנייה של בית ה
משרד החינו% אישר למועצה תקציב להשלמת בית ספר מקי  בקריית החינו% על פי תכנית 

 מבנה לכיתות לימוד ומבנה לאולפני רדיו "התקציב יועד להקמת שני מבני  . אדריכלית
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 הקימה 2001נמצא כי בשנת ).  מבנה התקשורת"להל  (לחדרי מעבדה ולאודיטוריו  , וטלוויזיה
א% דיווחה למשרד החינו% על שטח בנייה שכלל את שני , מבנה הכיתות בלבדהמועצה את 

בחוזה שנחת  ע  הקבל  שנבחר להקמת מבנה הכיתות בבית הספר המקי  ובחשבונות . המבני 
הקבל  שהגישה המועצה למשרד החינו% נכללו הוצאות בגי  עבודות סלילת חניות לקריית החינו% 

. שהוצגו כחלק מ  ההוצאות להשלמת בית הספר המקי ,  יסודיובגי  עבודות פיתוח בבית ספר
 9.8"עקב כ% הוטעה משרד החינו% ואישר למועצה מימו  מלא להשלמת בית הספר המקי  בס% כ

  . ח"מיליו  ש
 הקמת מבנה אודיטוריו 

להל  (תכנית אדריכלית להקמת חטיבת ביניי  , לבקשת המועצה,  אישר משרד החינו2002%בשנת 
שאחד מאגפיה תוכנ  להיבנות על שטח מבנה התקשורת , בקריית החינו%) בת הביניי  חטי"

, לבקשתה, הוועדה המקומית נתנה למועצה).  השלב הראשו  בחטיבת הביניי "להל  (האמור 
בעקבות התקשרות המועצה ע  קבל  לבניית השלב הראשו  . היתר לבניית חטיבת הביניי 

בד בבד התקשרה . ח למימו  הבנייה" מיליו  ש2.48נו% בחטיבת הביניי  אישר משרד החי
 ). מבנה האודיטוריו "להל  (המועצה ע  אותו קבל  לבניית מבנה לאודיטוריו  ולחדר מחול 

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

אשר לפיו היא הקימה את , ועובדי  בכירי  במועצה למשרד החינו% מידע מטעה ובלתי נכו 
בכספי  שנת  לה המשרד לביצוע השלב הראשו  היא השתמשה ; השלב הראשו  בחטיבת הביניי 

  .להקמת מבנה האודיטוריו 
 פעילות גורמי הפיקוח

ניהלה את הקמת מבנה הכיתות בבית הספר המקי  ואת הקמת החברה למשק וכלכלה ש .1
הייתה מעורבת בקיו  הקשר ע  משרד החינו% והיא א  , מבנה האודיטוריו  ופיקחה על בניית 

 .נכוני  למשרד החינו%"נושאת באחריות למסירת חלק מ  הדיווחי  הלא
מועצה לשני משרד החינו% לא פיקח כראוי על ניצול התקציבי  שהעמיד לרשות ה .2

ולמעשה עד הביקורת של משרד מבקר המדינה לא עמד על כ% שכספי  , הפרויקטי  האמורי 
 . שייעד להקמת מבני חינו% מסוימי  שימשו להקמת בנייה אחרת בקריית החינו%

הוועדה המקומית לא פיקחה כיאות על הבנייה בקריית החינו% ולא הבחינה בכ% שמבנה  .3
  . היתר בנייההאודיטוריו  הוק  ללא

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

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

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

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

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

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

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

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

Â˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙Ó˜‰· ‰˘Ú  ¯·„‰˘ ÈÙÎ ¯˙È‰ ‡ÏÏ ‰ÈÈ · ÚÂ ÓÏ È„Î ‰ÓÂÁ˙·˘ ˙ÂÈÓ
„ ÂÓ Ï˙ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ È„È· ÌÂÈ¯ÂËÈ„Â‡‰ ‰ ·Ó.  
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   עיריית חיפה
 יחסי גומלי  בי  העירייה ובי  תאגידי  עירוניי 

פועלי  כמה תאגידי  עירוניי  , ) העירייה להל  (בתחו  שיפוטה של עיריית חיפה 
תו( שה  מפעילי  נכסי  של , פנאי וחברה, בשירותי תרבות, היתרבי  , העוסקי 
בפיתוח עסקי , או בשיתו' פעולה ע  גופי  ותאגידי  עירוניי  אחרי /העירייה ו
. מת  שירותי תחבורה ובנקאות, תשתיות תחבורה, תשתיות,  בנייה וביזמות 

, ונועדו] ח חדשנוס[ לפקודת העיריות 249פי סעי'  התאגידי  העירוניי  הוקמו על
תו( כדי ניצול מרחב , להקל על העירייה במת  שירותי  לתושבי העיר, בי  היתר

.הכלכלי והעסקי שמעניק התאגיד לאספקת השירותי , התמרו  המינהלי
1   

 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה את יחסי הגומלי  בי  עיריית חיפה 2005 עד מאי 2004מנובמבר 

 החברה  להל  " (מ"החברה הכלכלית לחיפה בע: "וניי  המפורטי  להל לתאגידי  העיר
הכרמלית ", ) חברת יפה נו" להל  " (מ"תשתיות ובנייה בע, חברת יפה נו" תחבורה", )הכלכלית
 התאטרו   להל  " (מ"תיאטרו  עירוני חיפה בע", ) חברת הכרמלית להל  " (מ"חיפה בע
" חברת מוזיאו  חיפה", )ס" אתו להל  " (מ"פורט חיפה בעתרבות וס, החברה לאמנות", )העירוני

 ). חברת חס$ להל  " (מ" קופת חסכו  לחינו$ בע חס$ "ו)  חברת המוזאו  להל  (
דרכי המינוי של : נבדקו, בי  היתר. התאגידי  שצוינו לעיל נבדקו בהתא  לאופי פעילות  והיקפה

מעורבות העירייה ; ב התאגידי  העירוניי הגשת דוחות ודיווחי  כספיי  על מצ; הדירקטורי 
דרכי הפיקוח והבקרה של ; התקשרויות והתחייבויות כספיות; בפעילות הפיננסית של התאגידי 

, במשרד התחבורה ובבנק ישראל, בדיקות השלמה נעשו במשרד הפני . העירייה על התאגידי 
   .אצל הפיקוח על הבנקי 
__________________ 

הקמתה "כי , נקבע, 17) 5(ד מט " פ'Á‡Â Ô¯Â‡ '  'Á‡Â ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚ ˙ˆÚÂÓ 3250/94צ "בבג 1
להקל על העירייה בביצוע תפקידיה , בי" השאר, של חברה הנתונה לשליטתה של עירייה נועדה

ויימות מהצור% להתמודד ע$ מנגנו" ביורוקרטי המאפיי" מנגנו" ציבורי באשר ולשחרר פעילויות מס
 ...".הוא
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 עיקרי הממצאי 
ריית חיפה לתאגידיה העירוניי  חורגי  מהמתחייב בחוק ובחוזרי משרד יחסי הגומלי  בי  עי

מעורבותה של . נוגדי  את ההחלטות שקיבלה העירייה בקוב) הנהלי  שהיא אישרה, הפני 
 .העירייה בפעילות הפיננסית של תאגידיה פגעה בניהול השוט" שלה  וגרמה לה  נזקי 

על הפעילות השוטפת של התאגידי  העירוניי  משרד הפני  לא פעל על פי סמכותו ולא פיקח 
 .ועל יחסי הגומלי  בי  העירייה ותאגידיה

ולא , העירייה לא פעלה בהתא  לקוב) נהליה המאושר בעניי  יחסי הגומלי  בינה ובי  תאגידיה
 .גיבשה נוהלי עבודה בעניי  קשריה ע  מרבית תאגידיה העירוניי 

 הדירקטוריוני  בתאגידיה העירוניי  לא עלו בקנה אחד המהלכי  שהעירייה נקטה לקביעת הרכבי
 .והיו בניגוד לקוב) הנהלי  שהיא עצמה קבעה, ע  הוראות החוק ולא ע  הנחיות משרד הפני 

לא הגיש ראש העירייה למועצת העירייה דוחות מפורטי  על מצב התאגידי  , 2003 2002בשני  
 .חייבכמת, בצירו" הסברי  של הנהלותיה , העירוניי 

החברה הכלכלית של חיפה מנהלת כמה מיזמי  לפיתוח העיר ומבצעת בדיקות היתכנות במיזמי  
עוד . בלי שנחתמו הסכמי  להסדרת תנאי ההתקשרות ביניה , הכול לפי בקשת העירייה, אחרי 
כי בכמה מיזמי  נחתמו הסכמי  בי  העירייה ובי  החברה הכלכלית שני  אחדות לאחר , הועלה
 .הפעילות בה תחילת 

, העירייה נתנה לחברה הכלכלית התחייבויות כספיות לש  ביצוע מיזמי  בהיקפי  כספיי  גדולי 
 .בלי חתימת גזבר העירייה בניגוד לפקודת העיריות וכללי מינהל תקי 

. לחברה עסקית)  " מת להל  ( בת  העירייה והחברה הכלכלית מכרו את השליטה בחברה 
  והחברה העסקית לגייס הו  בדר$ של "לית לא פעלו אצל חברת מתהעירייה והחברה הכלכ

חברת , בי  החברה הכלכלית, 1998וזאת בניגוד להסכ  שנחת  בספטמבר , הנפקת ניירות ער$
 . בכ$ נפגעה יכולת המימו  של מיזמי  עליה  הוסכ  בהסכ  האמור.   והחברה העסקית"מת

, ש$ חודשי  ארוכי  עשרות מליוני שקלי במ, העירייה נהגה לעכב בחשבונות הבנק שלה
כ$ זכתה . שהעביר אליה משרד התחבורה למימו  מיזמי  תחבורתיי  שביצעה חברת יפה נו"

עיכבה מיזמי  , העירייה לרווחי מימו  של מיליוני שקלי  בכל שנה על חשבו  חברת יפה נו"
  העברות הכספי  ממשרד פעולות העירייה בעניי. תחבורתיי  בעיר והקשתה על תפקוד התאגיד

 .2001התחבורה לחברת יפה נו" נוגדות את ההסכ  בי  העירייה לחברת יפה נו" ממרס 
אלו ; העירייה לא הקפידה לרשו  בספריה את העברות הכספי  לחברת יפה נו" במועד ביצוע 

 כ$ הציגה העירייה בספריה יתרת חוב מופחתת. נרשמו לעתי  בתארי$ מוקד  מתארי$ ההמחאה
התאמות בי  רישומי העירייה ובי  הרישומי  של  אי, בי  היתר, הדבר גרר. שלה לחברת יפה נו"

 .ח" מיליו  ש123  לכ86ההפרשי  בי  היתרות נעו בי  . חברת יפה נו"
ואת השינוי המגמתי ,  רואה בחומרה את העיכוב השיטתי שנקטה העירייהמבקר המדינהמשרד 

כ$ נוצר מצג שיש פער ניכר בינו לבי  . ברישומי  בספריההחוזר ונשנה של מועדי התשלו  
 .המציאות

בערכי  (ח " מיליו  ש84  ממשרד התחבורה כ2004 עד 1994א" שהעירייה קיבלה בשני  
היא לא נתנה , בגי  מלוות שהיא לקחה עבור חברת הכרמלית לשיפו) מנהרת הכרמלית) נומינליי 

נה בספריה את חובה לעירייה בגי  אות  מלוות את דעתה לעובדה שחברת הכרמלית לא הקטי
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במש$ שני  לא נקטה העירייה ; ח" מיליו  ש191.2  הגיע לכ2003עד שבדצמבר , שהל$ ותפח
הדבר עשוי ; או לפחות חלק ממנו, כלל צעדי  כדי שחברת הכרמלית תפרע את חובה לעירייה

למצב הענייני  הזה ; טשהיא גו" נשל, להיחשב למחילת חוב מ  העירייה לחברת הכרמלית
 .מ"ובייחוד במע, עשויות להיות השלכות על חיוב חברת הכרמלית במיסי 

העמידה , שהיא תאגיד עירוני בעל רישיו  לפעול בתור מוסד כספי לפי חוק הבנקאות, חברת ֶחֶס$
כי העירייה לא פרעה את , הבדיקה העלתה. לעירייה הלוואות לתקופת פירעו  של שלוש שני 

עקב כ$ גדלו התחייבויות העירייה לחברה . למעט סכומי  קטני  וחלקיי , אות לחברת חס$ההלוו
בעקבות זאת הפרה חברת חס$ את . ח" מיליו  ש236  הסתכמו בכ31.12.04 וב, מדי שנה בשנה

הוראות הפיקוח על הבנקי  שבבנק ישראל הנוגעות לשמירה על רמת הנזילות הנדרשת ממנה 
הפיקוח על הבנקי  לא פעל בצורה נחרצת . ק" הכספי  הנזילי  שלה קט והי, בתור מוסד כספי

 .לבלימת הגידול בגירעונות
 .ג  בחינת מערכת היחסי  בי  העירייה לתאגידי  עירוניי  שה  לתועלת הציבור העלתה ליקויי 

העירייה החליטה להקי  תזמורת עירונית חדשה בלי לדו  במועצת העירייה בהוצאות  .1
שהעירייה תשפה , ס התחייבות"ל העירייה נת  לאתו"מנכ.  הכרוכות בכ$ ובלי לאשר הכספיות

אותה על כל סכו  שהיא תידרש לשל  לצד שלישי בשל תביעות שיופנו אליה בגי  חובות או 
ההתחייבות ניתנה בלא אישור . התחייבויות של התזמורת הסימפונית חיפה במתכונתה הקודמת

 .כמתחייב,  העירייההעירייה ובלא חתימת גזבר
, העירייה העמידה לרשות חברת מוזיאו  חיפה אתרי  ונכסי  בעלי ער$ כספי והיסטורי רב .2

 .א" שלא נחת  חוזה בי  הצדדי 
היא העבירה ;  מהו  המניות של התאטרו  העירוני50% על א" שהעירייה מחזיקה בפחות מ .3

וא" נתנה ערבות להלוואה , כמתחייב, יכותלו מדי שנה כספי  מתקציבה השנתי שלא לפי נוהל תמ
 .2004שהוא לקח בשנת 

בלא ) 2005מאי ( ועד מועד סיו  הביקורת 2002התאטרו  העירוני פעל מאפריל  .4
 .תוק" של רשות הכבאות ובלא רישיו  עסק מטע  העירייה אישור עסק בר

, 2002 בנובמבר שהתקבל בכנסת, 2002 ג"התשס, )14' תיקו  מס(בתיקו  לחוק חובת המכרזי  
 החיל המחוקק חובת פרסו  מכרז ג  על תאגידי  שבשליטת הרשויות המקומיות כאמור בסעי" 

 לחוק 4  ו3 כי תקנות ראשונות לפי סעיפי ,  לחוק זה נקבע4בסעי" . לחוק חובת המכרזי ) א(2
 פרסו   ימי  מיו 90יותקנו בתו$ , ) חוק חובת המכרזי  להל   (1992 ב"חובת המכרזי  התשנ

  .לא התקי  שר הפני  תקנות) 2005מאי (עד מועד סיו  הביקורת . התיקו  לחוק חובת המכרזי 
✯  

ÌÈ·¯ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰˙ÏÚ‰ ÌÈÈ Â¯ÈÚ‰ ‰È„È‚‡˙Ï ‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÔÈ· ÔÈÏÓÂ‚‰ ÈÒÁÈ ˙ ÈÁ· , ÔÂ‚Î
˙ÂÈÁ ‰Ï „Â‚È · ÌÈÈ Â¯ÈÚ‰ ÌÈ„È‚‡˙· ÌÈ¯ÂË˜¯È„ ÈÂ ÈÓ , ÌÈÈÙÒÎ ÌÈÁÂÂÈ„Â ˙ÂÁÂ„ ¯„ÚÈ‰

Ó ÏÚÌ·ˆ ,ÏÂÚÙ˙Â ÏÂ‰È  ÈÓÎÒ‰ ¯„Ú‰ ,˙È¯Â·Èˆ ˙ÂÙÈ˜˘Â ÌÈÒÎ · ˙ÂÈÂÎÊ. 
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ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‰‡· ÌÈÈ Â¯ÈÚ‰ ‰È„È‚‡˙ Ï˘ ˙ÈÒ  ÈÙ‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚ Ï˘ ‰˙Â·¯ÂÚÓ ,
¯˙È‰ ÔÈ· ,ÌÈ˙¯Â·Á˙ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÚÂˆÈ· Ì˘Ï ÛÂ  ‰ÙÈ ˙¯·ÁÏ Â„ÚÂÈ˘ ÌÈÙÒÎ ·ÂÎÈÚ· .

¯·ÁÓ ‰Á˜Ï˘ ˙Â‡ÂÂÏ‰ ¯ÊÁ‰Ó ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰˙ÂÚ ÓÈ‰ÍÒÁ ˙ ,‰˙ËÈÏ˘·˘ È‡˜ · „È‚‡˙ ,
ÌÈÎÒÂÁÏ ‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ˙‡ ÔÎÈÒÂ ÍÒÁ ˙¯·Á Ï˘ ˙ÂÏÈÊ ‰ ˙Ó¯· Ú‚Ù . ‰ ˙  ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰

 ÌÈÎÏ‰Ó· ‰Ë˜  ‡ÏÂ ˙ÈÏÓ¯Î‰ ˙¯·Á Ï˘ È ÂÚ¯È‚‰ ÈÙÒÎ‰ ‰·ˆÓ ÏÚ ‰˙Ú„ ˙‡
‰ÓÂÈ˜Ï ‰ ÎÒ‰ ˙‡ ˙ÈÁÙÈ˘ ˙ÂÈÙÒÎ‰ ‰È˙ÂÈÚ·Ï ÔÂ¯˙Ù ˙‡ÈˆÓÏ ÌÈÈ·ÈË¯ÙÂ‡. 

ÚÂˆÈ·· ·ÂÎÈÚ ÚÂ ÓÏ È„Î ‰ÚÈ‚ÙÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰ËÂÙÈ˘ ÌÂÁ˙· ÌÈÈ˙¯Â·Á˙ ÌÈÓÊÈÓ 
ÛÂ  ‰ÙÈ ˙¯·Á Ï˘ ‰„Â˜Ù˙· , ÌÈÏ·˜˙Ó‰ ÌÈÙÒÎ „ÚÂÓ· ¯È·Ú˙ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

ÛÂ  ‰ÙÈ ˙¯·ÁÏ ÌÈ„ÚÂÈÓÂ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÓ ,Ô‰È È· ÈËÙ˘Ó‰ ÌÎÒ‰Ï Ì‡˙‰·. 
˙ÂÏÈÊ ‰ ˙Ó¯ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï È„Î ÍÒÁ ˙¯·ÁÏ ‰È˙Â·ÂÁ ˙ Ë˜‰Ï Ì„˜‰· ÏÂÚÙÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ 
 ‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰· „ÂÓÚ˙ ‡Ï ÍÒÁ ˙¯·Á˘ ·ˆÓ ÚÂ ÓÏ È„ÎÂ ÌÈ˜ ·‰ ÏÚ Á˜ÙÓ‰ ˘¯Â„˘

ÌÈÎÒÂÁÏ. 
ÈÂ‡¯‰ ÔÓ , ‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚ˘ ·ˆÓÏ ÔÂ¯˙Ù ˙‡ÈˆÓÏ ˙ˆ¯Á  ‰¯Âˆ· ÏÚÙÈ ÌÈ˜ ·‰ ÏÚ Á˜ÙÓ‰˘

È‡˜ · „ÒÂÓ ¯Â˙· ÍÒÁ ˙¯·Á ÏÚ ÂÈ˙ÂÎÏ˘‰ÏÂ ÍÒÁ ˙¯·ÁÓ „ÈÁÈ ‰ÂÂÏ ‡È‰. 
ÈÙ Ï˘ ‰ËÈ˘ ‚È‰ È ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈÈ Â¯ÈÚ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ÏÚ ÛËÂ˘ ÁÂ˜

 ‰È„È‚‡˙Ï ‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÔÈ· ÔÈÏÓÂ‚‰ ÈÒÁÈ ÏÚ Â˙Ú„ ˙‡ Ô˙ÈÈÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÈÓÂÁ˙·
Ì˙ÂÚˆÓ‡· ‰˙ÂÏÈÚÙÏÂ ÌÈÈ Â¯ÈÚ‰.  

✯  
Î Ó ‰ ÈÓ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú·" ¯·ÂË˜Â‡· ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó Ï2005 Ì˘Ï ‰„ÚÂ " ‰˜È„· ıÂÚÈ
ÌÈÈ Â¯ÈÚ‰ ÌÈ„È‚‡˙Ï ‰¯È˜ÁÂ."  
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   ריית בת י עי
 ניהול נכסי  מושכרי 

 78:  נכסי  המיועדי  להשכרה111בי  נכסיה של עיריית בת י  נמני  על פי נתוניה 
, ]נוסח משולב[וחל עליה  חוק הגנת הדייר , מה  מושכרי  בשכירות מוגנת

   . מה  מושכרי  בשכירות לא מוגנת33  ו1972 ב"התשל
 פעולות הביקורת 

 בדק משרד מבקר המדינה את פעולותיה של העירייה בנושא 2004מבר דצ בחודשי  ספטמבר
פעולות הביקורת .  בשכירות מוגנת40  בשכירות לא מוגנת ו33:  נכסי 73נבדקו . השכרת נכסיה

. יחידת הנכסי  העירונית ורישוי עסקי , גיזברות, מחלקת ההנדסה, נערכו במחלקה המשפטית
   .מ"רוני חברת חו# בת י  בעכמו כ" התקבלו נתוני  מהתאגיד העי

 עיקרי הממצאי 
 רישו  וניהול הנכסי  והשכרת 

העירייה ; זכויותיה של העירייה בכשליש מנכסיה המושכרי  לא נרשמו בלשכת רישו  המקרקעי"
על בדיקה כלכלית , בי" היתר, לא פעלה בהתא  למדיניות של ניהול נכסי  מושכרי  המבוססת

 .  של דרכי  חלופיות לניהול
, א  נושא המכרז הוא חוזה להעברת מקרקעי", 1987 ח"התשמ, )מכרזי (על פי תקנות העיריות 

נמצא כי העירייה לא הכינה שומות לחלק . יש לערו+ שומת מקרקעי" על ידי שמאי מקרקעי"
  .מנכסיה המושכרי 
 חוזי השכירות

והעירייה , ינו את הנכסהשוכרי  לא פ, תקופת השכירות שנקבעה בחוזי שכירות לא מוגנת תמה
בחלק מחוזי השכירות הלא מוגנת לא דרשה העירייה . לא וידאה שהחוזי  יחודשו ויוארכו
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שהעירייה תוכל לממש  א  יפר השוכר את , מהשוכרי  להמציא לה ביטחונות לקיו  תנאי החוזה
 .התחייבויותיו בחוזה

חייב את השוכרי  לבטח את בחוזי שכירות ע  שוכרי  בשכירות לא מוגנת נהגה העירייה ל
 .א+ היא לא אכפה חובה זו וביטחה את הנכסי  בעצמה, הנכסי  על חשבונ 

כמו , העירייה לא פיקחה על עמידת  של שוכרי  בהתחייבויות שנקבעו בחוזי שכירות
להחזיקו במצב טוב ולתק" על חשבונ  כל נזק או קלקול , ההתחייבות לשמור על הנכס המושכר

  .קופת השכירות וההתחייבות שלא לעשות כל שינוי בנכס בלי רשות העירייהשייגר  לו בת
 רישוי עסקי 

תשעה מנכסי העירייה המושכרי  אשר היו עסקי  טעוני רישוי פעלו ללא רישיו" עסק כנדרש לפי 
  .1968 ח"התשכ, חוק רישוי עסקי 

 גביית דמי שכירות
של מחזיקי נכסי העירייה )   ואגרת ביובמי, ארנונה(חובות דמי השכירות ותשלומי  נלווי  

וא# חידשה , העירייה לא פעלה בנחישות לגביית החובות מהשוכרי . ח" מיליו" ש10 הסתכמו בכ
 . בלי שהסדירו את יתרת חוב , את החוזי  ע  חלק מה 

העירייה לא פעלה להסרת כל המפגעי  המסכני  את הציבור בנכס עירוני שהיא משכירה על חו# 
  .הי 

 בנייה בלתי חוקית בנכסי  מושכרי 
ובכלל , מתפקידיה" של הוועדה המקומית לתכנו" ולבנייה והעירייה לפקח על מקרקעי" שבתחומ"

כדי למנוע מהשוכרי  לעשות בה  פעולות לא חוקיות כגו" בנייה לא חוקית , זה נכסי  מבוני 
את , נקוט נגד עושיה"על הוועדה המקומית ל, א  נעשו פעולות כאלה; ושימושי  חורגי 

 .1965 ה"התשכ, האמצעי  העומדי  לרשותה על פי חוק התכנו" והבנייה
, ר" מ2,000  נכסי העירייה המושכרי  על חו# הי  נמצאו חריגות בנייה בהיק# כולל של כ13בכל 

והפעולות שעשו העירייה והוועדה המקומית לתכנו" ולבנייה נגד הבוני  לא היה בה" כדי למנוע 
ושטחו של נכס אחד , עקב הבנייה הלא חוקית הוכפל או שולש שטח  של חלק מהנכסי . "אות

 .הוגדל פי תשעה
העירייה והוועדה המקומית לא קיימו פיקוח שוט# לאיתור חריגות בנייה בנכסי העירייה שבאזור 

  .וכ+ איפשרו לשוכרי  להשתמש במש+ שני  בנכסי  ששטח  הוגדל שלא כדי", התעשייה
✯  
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Ó‰ ÈÒÎ · ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÂÙÈË· ÌÈÏ˘Î ÌÈÏ‚Ó ‰Ê ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓ
ÌÈ¯Î˘ÂÓ‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ . 

ÔÈÚ˜¯˜Ó· ‰È˙ÂÈÂÎÊ ÌÂ˘È¯ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ; Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ
˙ÒÒÂ·Ó‰ ÌÈ¯Î˘ÂÓ ÌÈÒÎ  ÏÂ‰È  Ï˘ ˙ÂÈ È„ÓÏ ,¯˙È‰ ÔÈ· , ÌÈÎ¯„ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ ‰˜È„· ÏÚ

ÌÏÂ‰ Ï ˙ÂÈÙÂÏÁ .‚ ‰ÈÏÚ ‰È‡¯· ˙Â¯ËÓ ˙ÚÈ·˜ ÏÚ ˙ÒÒÂ·Ó‰ ˙ÂÈ È„Ó ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ Ì
ÌÂ˜È˘ ÈÎ¯ÂˆÏ ÌÈÒÎ  ˙¯Î˘‰ È·‚Ï ˙È¯Â·Èˆ ,ÂÊ ‰¯ËÓÏ Â¯Î˘ÂÈ ÈÎ ËÏÁÂÈ Ì‡· ; ÏÚ

 Ì‰· ÏÏÎÈ˙˘Â Û˜Â˙· ‰È‰˙ ˙Â¯ÈÎ˘‰ ÈÊÂÁ· ‰Ú·˜ ˘ ˙Â¯ÈÎ˘‰ ˙ÙÂ˜˙˘ ‡„ÂÂÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
ÌÓÂÈ˜Ï ˙Â ÂÁËÈ· Ï·˜Ï ‰˘È¯„ ;Â ˙Âˆ¯Ó  ˙ÂÏÂÚÙ ˙Â˘ÚÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ˙Â·‚Ï È„Î ˙ÂÈ·˜Ú

Î· ÌÈÓÎ˙ÒÓ‰ ÌÈ¯ÎÂ˘Ó ‰Ï ÌÈÚÈ‚Ó‰ ˙Â·ÂÁ‰ ˙‡-10˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á ; ‰ÈÈ ·‰ ˙Â‚È¯Á ÁÎÂ 
‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ‡·Â ÌÈ‰ ÛÂÁ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÒÎ · ˙Â¯ÎÈ ‰ , ˘Ó˙˘‰Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ

 ÌÈ Â·‰ ÏÚ ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ· ‰Ï Â ˜Â‰˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ· ˙Â˘ÈÁ ·
˙È˜ÂÁ ‡Ï ‰ÈÈ · ; ÌÈ Â· „‚  ÌÈÊÂÁ‰Ó ˜ÏÁ· ‰Ï Â ˜Â‰˘ ÌÈÚˆÓ‡· ÚÈÈ˙Ò‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ
˙È˜ÂÁ ‡Ï ‰ÈÈ · ; ÏÚ ‰ÈÒÎ · Â˘Ú ˘ ‰ÈÈ ·‰ ˙Â‚È¯Á ˙‡ ˙ÂÙÓÏÂ „Â„ÓÏ Ì‚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ

 Ï·˜ÏÂ ˙È˜ÂÁ ‡Ï‰ ‰ÈÈ ·‰ ¯ÂÚÈ˘ ÏÚ „ÂÓÚÏ ÏÎÂ˙˘ È„Î ‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ‡·Â ÌÈ‰ ÛÂÁ
‰· ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó‰Ï ¯˘‡· ˙ÂËÏÁ‰.  



 

 

 



 

59 

   רעות  מכבי  עיריית מודיעי 
 הטיפול בפסולת בניי  ובעודפי עפר 

שטח .  החל אכלוסו1996וביולי ,  הונחה אב  הפינה ליישוב מודיעי 1993בדצמבר 
 56,000 משתרע על פני כ)  מודיעי  להל  (רעות  מכבי  השיפוט של העיר מודיעי 

   .מיו  היווסדה גדלי  אוכלוסיית העיר והיק, הבנייה בה במהירות. דונ 
 פעולת הביקורת

 2004בדק משרד מבקר המדינה בי  נובמבר , נוכח הבנייה והקמת התשתיות המואצת במודיעי 
הביקורת נעשתה .  את הליכי הטיפול בפסולת בניי  ובעודפי עפר בעיר מאז הקמתה2005למרס 

השלמות נעשו , "מ"חברה הכלכלית לפיתוח מודיעי  עיר העתיד בע"בעיריית מודיעי  וב
במשרד הבינוי והשיכו  ברכבת , במשרד לאיכות הסביבה, משרדי  המחוזיי  של משרד הפני ב

   .ישראל ובמינהל מקרקעי ישראל
 עיקרי הממצאי 

 מפגעי פסולת בניי  ועודפי עפר במודיעי  
 בתקופה זו נוצרו בה ; ר בעיר מודיעי " מ1,480,000  הסתיימה בניית  של כ2003 עד 1995 מ
בשטח השיפוט של מודיעי  איתרה . ורוב רובה נותר בתחומי העיר, ו  פסולת בניי  ט300,000 כ

פסולת בניי  שהופקרה . אשר בה  הושלכה פסולת בניי ,  אתרי  פירטיי 16העירייה לפחות 
בריאותיי  וכלכליי  כגו  סיכו  מי התהו  , בתחומי העיר מודיעי  גורמת מפגעי  סביבתיי 

 .עופגיעה בנו) ובערכי טב
הסדרת הטיפול . אי  בידי עיריית מודיעי  פתרו  הול  לבעיית סילוק פסולת הבניי  ועודפי העפר

עיריית מודיעי  אינה מקיימת פעולות פיקוח ואכיפה יעילות ; בפסולת בניי  לקויה כבר זמ  רב
 . בנושא

לו לאישור מוסדות התכנו  במודיעי  לא פע, 1998למרות איתור מקומות לעודפי עפר עוד בשנת 
  .אתרי  מוסדרי  לעודפי עפר בתחומי העיר
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 טיפול החברה הכלכלית בעודפי העפר ובפסולת הבניי 
היא חברה )  החברה הכלכלית להל  " (מ"החברה הכלכלית לפיתוח מודיעי  עיר העתיד בע"

בנושא סילוק עודפי , בי  היתר, החברה הכלכלית טיפלה. בשליטה מלאה של העירייה, עירונית
בנוגע להפעלת אתר לגריסת ' וא) התקשרה ע  חברה א, עפר ופסולת בניי  בתחומי העיר מודיעי 

התנהלות החברה הכלכלית והמועצה המקומית ובהמש, עיריית מודיעי  . עודפי העפר של העיר
. בנוגע להסדרת פינוי עודפי העפר ופסולת הבניי  ממרחבי העיר לאתר הגריסה לקתה בחסר

נמשכת הטמנת פסולת הבניי  ועודפי העפר בשטח השיפוט של הרשות , י  היתרב, כתוצאה מכ,
 החברה הכלכלית והעירייה לא פעלו להשגת 2004עד שנת . כמתחייב, המקומית ולא באתר מוסדר

  . האישורי  וההיתרי  הנדרשי  על פי די  להפעלת אתר לטיפול בפסולת בניי  ובעודפי עפר
 ההקמת תחנת מעבר לפסולת יבש

, התחנה לא הוקמה, למרות החלטת המועצה המקומית מודיעי  להקי  תחנת מעבר לפסולת יבשה
במועד סיו  הביקורת ; ולכ  ההתחייבות הכספית של המשרד לאיכות הסביבה בעניי  זה בוטלה

  . עדיי  לא הוקמה בעיר תחנת מעבר לפסולת יבשה
 פיקוח ואכיפה

י  אינה מפקחת על פינוי עודפי העפר לאתרי  המורשי  הוועדה המקומית לתכנו  ולבנייה מודיע
העדר פיקוח ואכיפה מאפשר היווצרות  של אתרי  פירטיי  של עודפי עפר . ואינה אוכפת זאת

לוועדה המקומית אי  מידע על כמויות עודפי העפר הצפויות בעבודות הטעונות היתר . במודיעי 
ה של העירייה וגור  לאובד  השליטה על הנעשה העדר מידע פוג  ביכולת הפיקוח והאכיפ. בנייה

 . בתחו  הטיפול בעודפי עפר
לרשות עיריית מודיעי  עומדי  דברי חקיקה שוני  אשר באמצעות  היא יכולה להתמודד ע  

למרות היתרונות הגלומי  בניהול . מֵפרי החוק המזהמי  את העיר בפסולת בניי  ובעודפי עפר
נמנעה העירייה מלפעול מכוחו בשטח , 1984 ד"התשמ, קיו הליכי  על פי חוק שמירת הני
ג  המשרד לאיכות הסביבה לא הוציא צווי ניקוי בשטח השיפוט . שיפוטה ולא הוציאה צווי ניקוי

נוכח כמויות פסולת הבניי  ועודפי העפר הגדולות הפזורות בשטח השיפוט . של עיריית מודיעי 
  . בחוקי העזר העירוניי  הרלוונטיי של מודיעי  נעשה שימוש מוגבל יחסית ג 

 2927החלטת ממשלה מספר 
יקצו , ובה  משרד הבינוי והשיכו , כי שישה משרדי , בי  היתר,  קבעה הממשלה2003בפברואר 

ח כל אחד למשרד לאיכות הסביבה לש  ניקוי השטחי  המזוהמי  " שלושה מיליו  ש2003בשנת 
. ות הסביבה ייעד חלק מתקציב זה לניקוי העיר מודיעי המשרד לאיכ. בפסולת בניי  ברחבי ישראל

, במועד סיו  הביקורת טר  הקצה משרד הבינוי והשיכו  את הסכו  למשרד לאיכות הסביבה
  . וטר  הוחל בניקוי השטחי  המזוהמי 
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 עודפי העפר כמשאב כלכלי 
ר הגרוס לשימוש נית  לנצל את עודפי העפר לשימושי  שוני  כמו למשל גריסה ומכירה של החומ

למרות ניסיונותיה לא השכילה עיריית מודיעי  לנצל את הפוטנציאל הכלכלי . בתעשיית הבנייה
  .הטמו  בעודפי העפר

✯  
 ÔÈÚÈ„ÂÓ ˙ÈÈ¯ÈÚÂ ÔÈÚÈ„ÂÓ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰)ÂÈ¯Á‡Â „ÂÁÈ‡‰ Ì¯Ë ( ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ÂÒÈ 

‰ÁÏˆ‰ ‡ÏÏ ¯ÈÚ· ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙÂ ¯ÙÚ ÈÙ„ÂÚ Ï˘ ˙ÈË¯ÈÙ ‰ÎÏ˘‰ .Ú‰ ÏÚ ‡ÂˆÓÏ ‰ÈÈ¯È
ÌÈÈË¯ÈÙ‰ ÌÈ¯˙‡‰ ÈÂ˜È ÏÂ ¯ÙÚ‰ ÈÙ„ÂÚÂ ÔÈÈ ·‰ ˙ÏÂÒÙ ˜ÂÏÈÒÏ ÌÏÂ‰ ÔÂ¯˙Ù. 

 ÈÙ„ÂÚ ˙ÒÈ¯‚Ï ¯˙‡‰ ˙ÏÚÙ‰Ï ÌÈÎÈÏ‰‰ ˙‡ Ì„˜‰· ÌÈÏ˘˙ ÔÈÚÈ„ÂÓ ˙ÈÈ¯ÈÚ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
 ÌÈÈÂˆÓ‰ ¯ÙÚ‰ ÈÙ„ÂÚ· ÔÂÓË‰ ÈÏÎÏÎ‰ Ï‡Èˆ ËÂÙ‰ ˙‡ Ïˆ ˙ ÍÎÂ ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙÂ ¯ÙÚ

‰ËÂÙÈ˘ ÁË˘· .˙Ù ˙‡ÈˆÓ· ·ÂÎÈÚ ÏÎ ‰ÎÏ˘‰ ˙Ó¯Â‚˘ ÌÈ˜Ê ‰ ˙‡ ÛÈ¯Á‰Ï ÏÂÏÚ ÔÂ¯
ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙÂ ¯ÙÚ ÈÙ„ÂÚ Ï˘ ˙ÈË¯ÈÙ . 

 ˙‡ ˘ÓÓÏ ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó‰ ÏÚÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ‡˘Â · ‰Ú˙¯‰‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï È„Î
ÔÂÈ˜È ‰ ˙¯ÈÓ˘ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ Ì˙ÂÎÓÒ .ÏÈ·˜Ó· , È˜ÂÁ· ÏÎ˘ÂÓ ˘ÂÓÈ˘ ˙Â˘ÚÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ

Ú ÈÙ„ÂÚ ˙ÎÏ˘‰Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÈ Â¯ÈÚ‰ ¯ÊÚ‰ ‰ÏÈÚÈ ‰Ú˙¯‰ ¯ÂˆÈ˘ ÔÙÂ‡· ‰ÈÈ · ˙ÏÂÒÙÂ ¯Ù
È˙Ï· ¯ÊÚ‰ ˜ÂÁ ˙¯Ù‰ ˙‡ ˙Â˘ÚÏÂ-˙È‡„Î ,˙Â ˘ Â ˙Â¯ÊÂÁ ˙Â¯È·Ú· Ë¯Ù· . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯ÙÚ ÈÙ„ÂÚÂ ÔÈÈ · ˙ÏÂÒÙ Ï˘ ‰ÎÏ˘‰Ó ÂÓ¯‚ ˘ ÌÈ˜Ê ‰ ÁÎÂ 
ÌÓÂ˜È˘· ˙ÂÎÂ¯Î‰ ˙Â‰Â·‚‰ ˙ÂÈÂÏÚ‰ ÁÎÂ ÏÂ ÌÈÈË¯ÈÙ ÌÈ¯˙‡· ,ÔÈÚÈ„ÂÓ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÚ ,ÏÚ 

 ÏÂÚÙÏÂ ‰Ê ÌÚ ‰Ê ‰ÏÂÚÙ Û˙˘Ï ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó‰ ÏÚÂ ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ È·‰ „¯˘Ó
ÌÈÈË¯ÈÙ‰ ÌÈ¯˙‡‰ ÌÂ˜È˘ÏÂ ÌÈÚ‚ÙÓ ˜ÂÏÈÒÏ ˙Â¯È‰Ó·.  
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   עיריית פתח תקווה
 טיפול בדוחות חניה 

 176,000 כ)  העירייה להל  ( התגוררו בתחומי עיריית פתח תקווה 2004בסו, שנת 
. 95,000 מונעי  שהיו ברשות תושבי העיר הסתכ  בכומספר כלי הרכב המ, נפש

מספר התושבי  שבתחומי העירייה גדל מאז תחילת שנות השמוני  של המאה 
390% ומספר כלי הרכב שלה  גדל מאז בכ, 47% העשרי  בכ

1

כתוצאה מהגידול . 
, במספר כלי הרכב של תושבי העיר ושל תושבי ישובי  אחרי  הפוקדי  את העיר

בייחוד באזורי המסחר , חוסר במקומות חניה, כבערי  אחרות,  תקווהנוצר בפתח
ובאזורי המגורי  המרכזיי 
2

. 
באותה ;  מקומות חניה מוסדרי 4,100  היו בתחו  העירייה כ2004בסו, שנת 

העירייה .  דוחות חניה לנהגי  שחנו שלא כדי 60,600 השנה רשמה העירייה כ
 החברה  ת בעיר בידי חברה עירונית הפקידה את ניהול נושא החניה המוסדר

   ).  החברה להל  (מ "לפיתוח פתח תקוה בע
 פעולות הביקורת
ביקורת על , לסירוגי ,  עשה משרד מבקר המדינה2005 עד אפריל 2004בחודשי  אוקטובר 

לצור  עשיית הביקורת הפעיל מבקר . פעולות העירייה והחברה בנושא הטיפול בדוחות החניה
הפיקוח על רישו  : הנושאי  האלה, בי  היתר, נבדקו. יקורת המדינה על החברההמדינה את ב
וטיפול )  חובות חניה"להל  (אכיפת תשלו  קנסות חניה ותוספות הפיגור בגינ  , דוחות חניה

לצור  הביקורת קיבל משרד מבקר המדינה מ  החברה מאגר מידע . בבקשות לביטול קנסות
הקנסות שהוטלו בגינ  ומצב ,  על דוחות החניה2004ליולי ממוחשב ובו נתוני  מעודכני  

   . גביית 
__________________ 

 .על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1
 . נרשמו לתושבי העיר פתח תקווה2003 2001כשליש מכלל הדוחות בשני   2
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 עיקרי הממצאי 
מעקב אחר תשלו  , בבדיקה הועלו ליקויי  רבי  בתחומי  של פיקוח על רישו  דוחות חניה

 . הקנסות שהוטלו בגי  חניה שלא כדי  וגביית קנסות
ות חניה שנרשמו לחוני  שלא העירייה לא בחנה את הסיבות לירידה החדה שחלה במספר דוח

 .כדי  בשני  האחרונות
התאמות בי  מספר דוחות החניה שהונפקו "נמצאו אי; הפיקוח על עבודת פקחי החניה היה לקוי
 .בלא שהחברה פעלה למציאת הסיבות לכ , ובי  מספר  במחשבו  הנייד של הפקחי 

ו ובקנסות הפיגורי  שהוטלו שמקור  בקנסות על חניה שלא כדי  שלא שולמ, גבייה"חובות בני
נמצא כי העירייה לא פעלה לאכיפת תשלו  . ח" מיליו  ש81" בכ2004הסתכמו ביולי , על החייבי 

 2002החובות וא) לא יידעה את חברת הגבייה שנשכרה לש  כ  בדבר חובות שנוצרו לאחר שנת 
 .כדי שזו תפעל לגביית 

 החייבי  שהודעות התשלו  שנשלחו אליה  החברה לא הקפידה לשלוח הודעות תשלו  קנס לכל
במאגר הנתוני  הממוחשב של החברה : הוחזרו בגי  שינוי כתובת וכתובותיה  החדשות אותרו

,  דוחות חניה שא) כי כתובות בעליה  אותרו זמ  רב לפני מועד הבדיקה1,200"היו רשומי  כ
 .החברה לא שלחה לבעליה  הודעות תשלו 

ו לשלוח לכל החייבי  הודעה חוזרת לתשלו  קנס בתו  שלוש שני  העירייה והחברה לא דאג
כקבוע בחוק סדר הדי  הפלילי , כתוצאה מכ  נפסק ביצוע העונש. ממועד ההודעה הראשונה

ביולי . הקנסות התיישנו ולא היה אפשר לגבות  עוד, דהיינו; 1992"ב"התשמ, ]נוסח משולב[
ח שלא היה אפשר לגבות עוד בגי  התיישנות "יו  ש מיל34" היו רשומי  בחברה חובות של כ2004

 .הקנסות
לעתי  א) , והטיפול בה  נמש  זמ  רב, העירייה לא נערכה לטיפול בבקשות לביטול קנסות חניה

בסו) . עד כי חלק מהודעות תשלו  הקנס שבגינ  הוגשו הבקשות לביטול הקנס התיישנו, שני 
  . בלא שהוחלט בעניינ 2003"2000 בקשות מהשני  4,000" נותרו כ2004שנת 

✯  
 ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÂÙÈË· ÌÈÈ„ÂÒÈ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰ÓÎ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ ‰Ê ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰

Ú· ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ÁÂ˙ÈÙÏ ‰¯·Á‰Â"‰È Á ˙ÂÁÂ„· Ó , ˙ÂÎ¯ÚÈ‰· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÌÈÏÚÓ Ì‰Â
ÌÈÈ¯˜ÈÚ ÌÈÓÂÁ˙ ‰˘ÂÏ˘· ˙˘„ÂÁÓ: 

1. ÌÂ˘È¯Ï ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ‰¯˜·‰ ˙‡ ˜ÊÁÏ ÌÂ˜Ó ˘È ÈÎ ÁÈË·‰ÏÂ ‰È Á ˙ÂÁÂ„ 
 Í¯ÚÓ· ˙Â¯Â˘˜‰ ˙Â·ÈÒÓ ˜¯ ÂÏÂÁÈ ÌÈÓ˘¯ ˘ ˙ÂÁÂ„‰ Û˜È‰· ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈÈÂ È˘

¯ÈÚ· ‰ÚÂ ˙‰ , ˙ˆÚÂÓ ‰¯˘È‡ Ì˙Â‡ ‰Ê ‡˘Â · ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÂÈ È„Ó· ÌÈÈÂ È˘Ó ‰‡ˆÂ˙Î Â‡
‰ÈÈ¯ÈÚ‰. 

2.  Ï˘ Ì˙Â ˘ÈÈ˙‰Ï ÂÏÈ·Â‰ ¯˘‡ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ Ï˘ Ì Â˜È˙Ï ÏÂÚÙÏ ‰¯·Á‰ ÏÚÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ
˙Â¯˘Ú˘ È ÂÈÏÈÓ ˙Â¯˘Ú Ï˘ ÈÙÒÎ Û˜È‰· Ò ˜ ÌÂÏ˘˙ ˙ÂÚ„Â‰ ÈÙÏ‡ "Á. 
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3.  „È˙Ú· ˙Â˘ÚÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÌÏÂËÈ·ÏÂ ˙ÂÒ ˜ ˙˙ÁÙ‰Ï ÌÈ·˘Â˙ Ï˘ ˙Â˘˜·· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÂÙÈË
 ÏÂÙÈË‰ ÏÂ‰È  ÏÚ Ô‰Â „ÚÂÓ· Ì˙˘˜·Ï ‰ ÚÓ Ï·˜Ï ÌÈ˘˜·Ó‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ Ô‰ ‰„Ù˜‰ ÍÂ˙Ó

ÈÏÈÏÙ‰ ÔÈ„‰ ¯„Ò ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ‡˘Â ·.  
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    ראשו  לציו עיריית
   ועדה מקומית לתכנו  ולבנייה 

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

 חוק  להל   (1965 ה" התשכ,היכמרחב תכנו  מקומי בהתא  לחוק התכנו  והבנ
 הכולל תחו  מקומי במרחב תכנו  כי, בחוק התכנו  והבנייה נקבע). 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
 פעולות ביקורת

ה המקומית בתחומי  הוועדפעולות בדק משרד מבקר המדינה את 2005מרס   ינוארבחודשי 
 בדיקות השלמה נעשו . החוקהוראותאכיפת את הפיקוח עליה ו והתכנו  והרישוי של הבנייה

   ).י" ממ להל  (בוועדה המחוזית ובמינהל מקרקעי ישראל 
 עיקרי הממצאי 

 מיז  דיור לאוכלוסייה מבוגרת 
יה מבוגרת הוצג מידע לדיור לאוכלוסיקבלת החלטה על מת  היתר בנייה להקמת מיז  ש  בדיו  ל

 הוועדה . השימוש המותר במגרש על פי תכנית המתארבעניי  כל הפרטי  הוצגולא ו, מטעה וחסר
לא הגבילה את השימוש במבנה למגורי אוכלוסייה של מבוגרי  ושל נכי  כנדרש בהוראות תכנית 

תא  את מידע ש, פנו לקבלת מידע תכנוניי  שדהוועדה המקומית נתנה ליזמי  אח. המתאר
הוראות תכנית  ואת 1970 ל"התש, )תנאיו ואגרות, בקשה להיתר(ה י תקנות התכנו  והבניהוראות
 מנוגדת פרשנות היתר בנייה על סמ& , ליז  שזכה במכרז להקמת המיז נתנהזמ  ב ווב, המתאר

  . בכ& הפרה הוועדה את עקרו  השוויו  והתחרות ההוגנת;התכניתלהוראות 
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 של בכירי  ושל קרוביה , מית בחריגות בנייה של חברי המועצהטיפול הוועדה המקו
 למניעת העונשי  על ביצוע  ואמצעי  , האחראי  לה ,  התכנו  והבנייה נקבעו העבירותבחוק

 בעלי תפקידי  וכ  כמה המקומיתחברי מועצת העירייה והוועדה שאחדי  מ נמצא. ולהפסקת 
עבירות לכאורה אלו . כאורה על חוק התכנו  והבנייהיה  עשו פעולות שה  עבירות לבכירי  וקרוב

שטח בנייה ללא היתר ב;  ובסטייה מהיתרבנייה ללא היתר: היתרבי  ,  כללוה . לא טופלו כהלכה
מינהל מקרקעי  מסמכי  מטעי  לאישור הגשת; של העירייה שימוש בשטחי ; המיועד להפקעה

 לכאורהעבירות ה כי חלק מהתברר. בנייה על ההוועדה המקומית לא קיימה פיקוח יעיל. ישראל
משרד מבקר של ביקורת ב נתגלו רק וחלק ,  החל מתחילת שנות השמוני נעברוציבור הנבחרי של 

אחד ב היא לא פעלה א( א&,  על בנייה ללא היתרמידעלוועדה היה כמה פעמי  . המדינה
 חשש להעלמת עי  עוררזה מדבר . רתהד להסוהבנייהמהאמצעי  העומדי  לרשותה בחוק התכנו  

 :להל  חלק מהדוגמאות. מספקת מצביע על אכיפת חוק בלתי, או למצער, לכאורהעבירות מה
‰  · Ó ‡': הועלו ליקויי  . רחל טנא' גב,  מתגוררת מנהלת לשכת ראש העירייהבמבנה

 שהתיר הקמת מבנה נוס( למבנה  הוועדה נתנה היתר בנייה. להקמת המבנההרישויחמורי  בהלי& 
 .הקמת מבנה יחיד על החלקהשאישר , במקרקעי  הזכות שהוא בעל ,י"ממלעמדת בניגוד קיי  ה

שהיא אמה של מנהלת הלשכה ומתגוררת באחד משני ( ההיתר במת  היתר הבנייה למבקשת
 הוועדה ג  לא מנעה אי, י"להקי  שני מבני  במקו  מבנה יחיד כפי שהסכי  ממ) המבני 

 . י  ובכ& היטיבה עמה שלא כדי תשלו  דמי היתר ומסי  אחר
‰  · Ó ·': הוועדה המקומית . סימה קושניר' גב, במבנה מתגוררת בתה של מהנדסת העיר

ג  לאחר , כפי שהיא נוהגת,  המבנה לפני מת  ההיתראלנמנעה באופ  עקבי מלשלוח מפקח בנייה 
דה נמנעה  הווע. במבנה שבצעה בתה של מהנדסת העירבנייהשהיה בידה מידע על חריגות 

של בת מהנדסת ) שכללה בנייה ללא היתר ובסטייה מהיתר (חוקית מלפעול נגד הבנייה הבלתי
 חשש כי בשל מתעורר . פעלההיא שעשו פעולות דומות שנגד דיירי  מאותו רחוב א( ,העיר

 ליחס מועד( לעומת תושבי  זכתה היאלמהנדסת העיר של בעלת המבנה  המשפחתיתקרבתה 
 .אחרי 

‰  · Ó ‚': מתגוררת מנהלת לשעבר של יחידה באג( נכסי  מבוני  של העירייהבמבנה  .
 בנייהלמרות שהיה בידה מידע על ,  עובדת עירייהה נמנעה מלפעול נגד מי שהייתה בשעתהוועדה

 .להפקעהבשטח המיועד שהיא ביצעה ללא היתר 
„  ‰  · Ó:עצת העירייה במבנה מתגורר יושב ראש ועדת המשנה של הועדה המקומית וחבר מו ,

 נית  לו היתר בנייה שמכשיר 1997 לאחר שב, שבנה בנייה בלתי חוקית חדשה, מר שלמה לוי
בי  ,  כללו2005חריגות הבנייה שאותרו במרס . בדיעבד בנייה בלתי חוקית שבוצעה קוד  לכ 

 .שונו שיפוע וגובה גג רעפי ; נאטמו חלונות; נבנתה מרפסת פתוחה: היתר
È  ‰  · Ó"‡:מר מילברג ביצע בנייה בלתי . ל העירייה" מתגורר מר דורו  מילברג מנכ במבנה

 . חוקית שכללה סגירת מרפסת בגג רעפי  ושינויי  נוספי  במבנה
מר דוד אלימל& : חריגות בנייה נתגלו במבני  בה  מתגוררי  חברי מועצת העירייה הבאי 

מר ; כה  ג  כסג  ראש העירייהמר אבי דנינו המ; המכה  ג  כסג  ראש העירייה וממלא מקומו
: בי  היתר, חריגות הבנייה כללו. מר טומשי  שמואל; מר אס( דעבול; מר עקיבא מאיר; ציו  כה 

הקמת שתי סככות ; יציקת שני גגוני בטו ; הקמת חדר; ר" מ142הקמת קומה ומרפסת בשטח של 
  .   ר" מ110 רעפי  ששטח  הסתכ  ב
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 מתח  רחוב אליקו 
 ההליכי  לאישורה החלו עוד בראשית .דונ  150 כלשטח של  תכנית מתאר היא 81/1/תכנית רצ

שה  קרוביו של היוע. המשפטי החיצוני של העירייה פלשו שני בעלי חלקות . שנות התשעי 
בבעלות וחלקו  י"ממבניהול שחלקו ,  וחצי מידונכארבעה שטח של ל השמוני בסו( שנות 

בלי שפעלה , השטח לחזקתהאמצעי  המתאימי  להשבת האת בלי שהעירייה נקטה , העירייה
. י על הפלישה"בעניי  העבירות לכאורה על חוק התכנו  והבנייה שנעברו בו ובלי שיידעה את ממ

גודל השטח אליו פלשו שני נוכח . י"הובא העניי  לידיעת ממ, 2005במרס , רק בעקבות הביקורת
 ונוכח העובדה שבדר& כלל ,קרבת מרכז העירבשכונת מגורי  ב,  שנה15  כמש&תושבי העיר ב

, חוקית ג  בעבירות קלות יחסית על חוק התכנו  והבנייה פעלה העירייה בנחישות נגד בנייה בלתי
 .  זומעבירה לכאורהעולה חשש כי הוועדה המקומית העלימה עי  

לכ  היה  . בהגשת ההתנגדות לה ואחר כ& ,  המשפטי בהליכי אישור התכניתהיוע. טיפל 1998 מ
 לתכנית ועיכובי  התנגדויותיש לציי  כי .  ולו למראית עי ניגוד ענייני היוע. המשפטי במצב של 

פלשו אליה  כל שהשתמשו בשטחי  של היוע. המשפטי שטיבו ע  קרובי משפחתו יבאישורה ה
 ער&  להשפיע ג  עלות התרתה יכולאומניעת בנייה רוויה . עוד לא אושרה התכנית לבנייה במקו 

כי היה , שידעה על הקרבה המשפחתית, משרד מבקר המדינה העיר לעירייה. קרוביונכסיה  של 
משרד מבקר המדינה ; זו בתכנית מתאר את הטיפול מלהטיל על היוע. המשפטי להימנעעליה 

  .העיר ליוע. המשפטי כי היה עליו להימנע מלטפל בעניי 
 שימוש חורג 

 שטחי  חקלאיי בשימוש חורג  מת  היתר ל על המחוזיתהמליצה לוועדההוועדה המקומית 
כ& הביאה הוועדה בעשותה  .בבנייה רחבת היק( מדוברג  כשהיה , ובאזורי תעשייה ולבנות בה 

רשויות על  רצוי על ועדות התכנו  ובלתי לח. להוותעלול זה  דבר .ליצירת עובדות בשטח
א( שהדר& הראויה להתרת בנייה , ק  האחרות להתאי  כל תכנית עתידית למבנה שהוהשלטו 

 .1היא בדר& של שינוי תכנית המתאר
היתר בנייה למבנה חקלאי בניגוד ' הוועדה נתנה לחברה א:  חקלאיתבקרקע חורג שימושהיתר ל

דעה כי מדובר במבנה שישמש ג  אירועי  ולא  של הוועדה המקומית בָיהרישוילעמדת מהנדסת 
 שהכינה בלי לשימוש חורג לחברה זו היתר מת  על 2004 הוועדה המליצה ב; חקלאיתלמטרה 

  .מחוזיתהמתאר הכמתחייב מהוראות תכנית , מקומיתקוד  לכ  תכנית מתאר 
 ללא אזור תעשייה מטרופוליני להקמתיזמה תכנית הוועדה לאחר ש:  חורג באזורי תעשייהשימוש

חליטה לאשר מת  היתר בנייה ההיא ,  מסחריי  וקיבלה את אישור הוועדה המחוזית לכ&שימושי 
 מת  בדר& של,  מלכתחילה לשימוש מסחרי בהיק( גדולשיועד ,להקמת מבנה חדש'  גלחברה
 . חורגשימושהיתר ל

הייתה בעצ   כי הכוונה שידעה למרות ,היתר בנייה למבנה תעשייתי' לחברה דהוועדה נתנה 
 מתאר תכניתי טר  שינוי הוועדה אישרה את הקמת המרכז המסחר. להקי  מרכז מסחרי גדול

אישור למש& זמ  כזה חורג  .שנה 25שימוש חורג לתקופה של היתר ללמרות היקפו הגדול בדר& 
 . עובדות בשטח שבעתיד עלולות לכבול את ידי רשויות התכנו יוצרמהמקובל ו

__________________ 
'  ) ¯ÂÓÚ ˙ÏÈ‡· ÌÈ‡ÓˆÚ‰ )ÁÒÓ‰ ˙Î˘Ï˙˙ 402/03 מ"עכ  פסק בית המשפט במקרה דומה בע 1

 ¯¯Ú ˙„ÚÂÊÂÁÓÁ‡Â ÌÂ¯„‰ ' ,199) 3( נח ד"פ . 
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✯  

ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰˙ ÌÈ·¯ ÌÈ‡ˆÓÓ ‰˘ ‰„ÚÂÂ‰ „Â˜Ù˙ ÈÎ ‰ÏÂÚ Ì‰Ó˙ÈÓÂ˜Ó‰ÈÂ˜Ï . 
ÏÚ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰  ‡È·‰Ï ˙ÈÓÂÏ Ú„ÈÓ‰ ÏÎ ˙‡ ‰È¯·Á È Ù˘Â¯„‰ Ï˙Ï·˜˙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¯Á˙‰Â ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú˙ ‚Â. 
˘È ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘ ÌÈ¯·Á‰ ¯Â·Èˆ È¯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‡·. ÂÊ ‰˙ÏÂÚÙ Í¯„·  ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰Ú‚ÙÂÈÏÚ˙„˜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 ‰ · ˘ 

ÌÂÈ‰ Ì‚ ÔÈ„Ï ‰ È‚· „ÈÓÚ‰Ï Ô˙È ˘ ˙Î˘Ó  ‰¯È·Ú ‡Â‰ ˜ÂÁÏ „Â‚È · . 
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  . ÏÚ Ú ÓÈ‰Ï ‰È‰ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰

 ÏÚ ÏÈË‰ÏÓıÚÂÈ‰Û˜È‰ ˙·Á¯ ¯‡˙Ó ˙È Î˙· ÏÙËÏ ÈËÙ˘Ó‰  ,¯ÂÓ‡‰ ÁË˘‰ ÏÚ ‰ÏÁ˘ ,
ÁË˘Ï Â˘ÏÙ Â˙ÁÙ˘Ó È·Â¯˜˘ ÌÂ˘Ó. 

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·ÂÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÚÂ ÏÚ ÈÂˆ¯ È˙Ï· ıÁÏ ˙ÂÂ‰Ï  . 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   .  
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   יפו  תל אביבעיריית
 בנייה ושימוש למשרדי  

 דו לתעשייהבאזורי  שיוע
סביב נתיבי איילו  שני אזורי )  העירייה להל  (יפו   תל אביביעיריית של בתחומה
 בי  נתיבי איילו  במערב לשדרות ההשכלה במזרח והאזור   המזרחיהאזור : תעשייה
במערב ) דר0 פתח תקווה לשעבר( במזרח ודר0 מנח  בגי  איילו  בי  נתיבי  המערבי 

 ). המתח  להל  (
 . נאסר השימוש במתח  למשרדי 1969מראשית שנת ) 1043' מס (מאושרת בתכנית

 הותר השימוש במתח  למשרדי  2001מסו, ) א1043' מס(בתכנית מאושרת 
 שתי התכניות ובעיקר במהל0 שנות אישורבתקופה שבי  . ולתעשייה עתירת ידע

בני  במ, כמו כ  נעשה. במתח התשעי  הייתה בנייה נרחבת של בנייני משרדי  
 הסתכ  השטח 2004 בשנת. שימוש נרחב למשרדי , שהיו קיימי  במתח 

   .1988 בשנת ר" מ200,000  לעומת כר" מ423,100 בכהמשמש למשרדי  
 פעולות הביקורת

 .במתח  בדק משרד מבקר המדינה את הבנייה ואת השימושי  2005אפריל ל 2004 אוגוסטבי  
 להתפתחותבקשר )  הוועדה להל  (יפו  ולבנייה תל אביבפעולות הוועדה המקומית לתכנו  נבדקו 

שהיא ,  הוועדההובילהבחינת תהלי" התכנו  והבנייה במתח  אותו , האחד: המתח  בשני היבטי 
 מפעילותה של העירייה שנבעובחינת ההשלכות , והשני; במהל" שנות התשעי , מועצת העירייה

 הדרושות לאחר שאושרה ההסדרהעולות בשנות התשעי  ובדיקה הא  העירייה ביצעה את פ
בדיקות השלמה נערכו . הבדיקה נערכה בעירייה ובוועדה. א1043'  תכנית מס2001בדצמבר 

   . בוועדה המחוזית לתכנו  ולבנייה תל אביב ובמשרד התחבורה
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 עיקרי הממצאי 
  והבנייה במתח  במהל0 שנות התשעי התכנו 
אשר עקפה , העירייה הובילה שאותה, יה במתח  בדר" נעשה עיקר הפיתוח והבניהתשעי  בשנות

 זו לאור" שני  נעשתה באופ  שמערכי התנהלות יישומה של.  והבנייההתכנו את הוראות חוק 
 וכל זאת במטרה לקד  בפעולות מלנקוט  או שנמנעובפעולותטיפול שוני  בעירייה נקטו 

 .הג  שזו יושמה שלא על פי הדי , מדיניות
 התכנו  בוועדה על היעודי  המתאימי  במתח  השתנתה באופ  משמעותי אנשיהשקפת  .1

 המציאות במתח  של בנייה ושימוש למשרדי  וה  התאימו את המדיניות נוכחבמהל" השני  
אחת הדרכי  העיקריות להתאמה האמורה היתה מדיניות של הרחבת .  במתח למציאותהתכנונית 
בסו* שנות השמוני  הייתה . שחלה על המתח  בתכנית המופיע" תעשייה "המונחפרשנות 
 שה  רק לוואי משרדי  וכ "  עתירת ידעתעשייה"ג   לכלול יש" תעשייה"כי במונח , ההשקפה

 הייתה מגמה לכלול התשעי מאמצע שנות .  שירותי  הנדסיי  טכניי  וכלכליי  לתעשייה 
  "משרדי  העוסקי  בנדלמשרדי ביטוח ו,  של גופי  פיננסיי  משרדי ג " תעשייה"בהגדרה 

 אפוא כי הוועדה התוותה מדיניות הנוגדת את התכנית יוצא.  וחשבונאיי משפטיי בשירותי  ו
 לכ" שמדיניות זו תוביל שינוי במגמות הבנייה והפיתוח ופעלה, המאושרת שחלה על המתח 

 .  בתכנית סטטוטורית עדכניתאושרזאת בטר  הדבר , במתח 
.  בנייני  שפעלו בה  משרדי  בחלק משטחי הבניי  או בכול 99מתח   אותרו בהביקורת במהל"

 יתר.  לחלק משטחי הבנייני  או לכול   הבנייני  ניתנו היתרי בנייה למשרדי  99  מ18 לרק 
 או" מלאכה"ל, "תעשייה"הבנייני  המשמשי  בנייני משרדי  הוקמו על פי היתרי בנייה ל

וממילא לא ניתנו אישורי  , חורגיל  בקשות לשימוש לא הוגשו בשב".  עתירת ידעתעשייה"ל
 .כאלה

 בנייני  שבמתח  עולה כי כל הבנייני  הללו נבנו כבנייני משרדי  31 של רישויי מסקירת  .2
לתעשייה עתירת ידע ובשני מקרי  היתר משולב ,  שההיתר שנית  לה  היה לתעשייההעובדהחר* 

 המאפייני ות שבתכניות הבנייה של בנייני  אלו נזכרו היתרי  אלו ניתנו למר.  ומשרדי לתעשייה
 . של בנייני משרדי  ונעדרו המאפייני  של בנייני תעשייה

 הבנייה ולאחר סיומה כי הבנייני  הוסבו לבנייני במהל"המפקחי  על הבנייה לא דיווחו  .3
 .למשרדי משרדי  והשימוש בה  הוא 

היא לא נקטה צעדי  למניעת . נייה של בנייני  הבלהפסקתהוועדה מצידה לא נקטה צעדי   .4
היא , וג  לאחר שהחל השימוש בה  למשרדי ,  הבנייני בנייתהשימוש למשרדי  ע  השלמת 
  . החורגהשימושלא עשתה דבר כמעט להפסקת 

  של הבנייה והשימושי  למשרדי ההשלכות
˙ Â Î Ï ˘ ‰ ‰˙ Â È Ï Î Ï Î ‰   

 הבנייני  31 מתו" 29 ות הבנייה שנקבעו ל משרד מבקר המדינה בדק את אגר  בנייהאגרות  .1
, נמצא".  עתירת ידעתעשייה "או" תעשייה" נבדק ושניתנו להקמת  היתרי בנייה ליעוד שרישויי 

 בפועל.  בנייה לפי התעריפי  לתעשייהאגרותכי העירייה גבתה מהיזמי  שבנו את הבנייני  
 .  בנייני  אלו כבנייני משרדי משמשי 
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 ואיל" אפשר להוציא היתרי בנייה לבנייני  המיועדי  2002מינואר , א1043 'מס פי תכנית על
לכ  אפשר היה להגיש לוועדה בקשה למת  היתר להמרת השימוש מתעשייה . במתח למשרדי  
אילו . א" בפועל משמשי  למשרדי ,  שעל פי היתרי הבנייה ייעוד  לתעשייהבבנייני למשרדי  

הוועדה גובה מהמבקשי  אגרות בנייה גדולות פי שבעה בקירוב  בקשות כאלו הייתה מוגשותהיו 
הפרשי אגרות הבנייה בגי  המרת הסוג .  ששולמו כשניתנו ההיתרי  לבנייני תעשייהמאלה

 .ח" נאמדי  במליוני שלמשרדי "  עתירת ידעתעשייה"ומ" תעשייה"מ
, מוש לתעשייה לאור העובדה שהיתרי הבנייה במתח  ניתנו לבנייה ושי  השבחההיטל  .2

 נעשה בעבר בעצ  כבר"  הזכויותמימוש"הרי ש,  הבנייה והשימוש למשרדי היואול  בפועל 
ועל , הוועדה לא גבתה בגי  מבני  אלו היטל השבחה משו  שבא בעבירה.  המותרהשימוששינוי 

' סמשאושרה תכנית מ.  שינוי הייעוד והשימוש צריכי  להיות על פי תכנית מאושרת כדי החוקפי 
 ידי המרת על,  הבנייה והשימוש שהיו בעבר בלתי חוקיי את" להכשיר"א ניתנת האפשרות 1043

 עליה להגיש שיהיההרי , כי א  לא תעשה כ", משרד מבקר המדינה העיר לוועדה. היתרי הבנייה
 בנייה והיטל אגרותבכ" תתאפשר גבייה של . כתבי אישו  בגי  בנייה ושימוש בניגוד להיתר

 של הפסד הוועדה מאי הכולליצוי  כי הסכו  .  לחוק התכנו  והבנייה218ל פי סעי* השבחה ע
  . שקלי תשלו  היטלי השבחה במתח  עשוי להיאמד בעשרות מיליוני 

˙ Â Î Ï ˘ ‰ ˙ Â È ˙ ¯ Â · Á ˙   
בהתירה את השימוש למשרדי  , בי  השאר, 1043'  מסתכניתא שינתה את 1043' תכנית מס .1

 מושכי  לאזור בכל שעות היו  קהל לקוחות בהיק* גדול יותר אלו  עסקי. ולתעשייה עתירת ידע
הוועדה והעירייה לא בחנו את .  לנסיעות אל האזור וממנוהביקושמשמושכת תעשייה וגדל 

ג  לא נמצא . א1043' על פי תכנית מס,  הצפויי  בשימושי השינויי ההשלכות התחבורתיות של 
 .נעשתה בחינה כאמור, א1043'  בתכנית מסשנזכר,  החנייהבנושאתיעוד המצביע א  

פתרונות אלו דורשי  ;  הביקוש לנסיעות יש לתכנ  פתרונות תחבורתיי  ולבצע גידולבגלל . 2
העירייה והוועדה לא עשו תחשיבי  לחישוב ההוצאות הכרוכות בתכנו  הפתרונות . מימו 

ת פתרונות תחבורתיי  בתו"  וההפסדי  שייגרמו א  ה  לא ייערכו למציאובביצוע התחבורתיי  
, העירייה והוועדה ג  לא הצביעו על מקורות המימו  של ההוצאות האמורות. ובסביבתוהאזור 
  . לא הצביעו על שיעור השתתפות  במימו וממילא

✯  
Í˘Ó· È ˘Î ÌÈ¯Â˘ÚÌÈ„¯˘Ó È ÈÈ · ˙Â¯˘Ú ÂÒÏÎÂ‡Â ÂÓ˜Â‰  ,˙ÂÓÂ˜ È·¯ Ì˜ÏÁ , ÌÁ˙Ó·

 È·È˙  È„ˆ È ˘Ó˘ÔÂÏÈÈ‡ ,˜Ó·˘‰ÈÈ˘Ú˙ ¯ÂÊ‡ ˘Ó˘Ï „ÚÂ  ¯Â . ‡Ï˘ ˘Á¯˙‰ ÍÈÏ‰˙‰
 È È„ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰·ÔÂ Î˙‰ÌÈÓÈ Ì˙Â‡· ¯ÂÊ‡· ‰Ù˜˙ ‰˙È‰˘ ˙È Î˙Ï „Â‚È ·Â ‰ÈÈ ·‰Â  . 

ÏÂÏÎÓ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÂÏÚÂ‰˘ ˙ˆÚÂÓ ‰Ú Ó ‡Ï ‰ÙÂ˜˙ ‰˙Â‡ ÏÎ Í˘Ó·˘ ÌÈÚÈ·ˆÓ ‰Ê ÁÂ„· 
 Ï˙ Ï˘ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰·È·‡-ÂÙÈ ,˙ ‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ì‚ ‡È‰˘·È·‡ Ï-ÂÙÈ , ˙‡

 ÌÈ„¯˘ÓÏ ‰ÈÈ ·‰Â ˘ÂÓÈ˘‰¯ÂÊ‡· ,‰ÏÚÙ ÂÏÈÙ‡Â ,ÌÈÚ˘˙‰ ˙Â ˘· ¯˜ÈÚ· , „Â„ÈÚÏ
ÌÈ„¯˘Ó‰ È ÈÈ · Ï˘ ÒÂÏÎ‡‰Â ‰Ó˜‰‰  . 
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‰„ÚÂÂ‰ ‰¯Á· ÏÂÚÙÏ˙ÂÙ˜˙‰ ˙ÂÈ Î˙·Â ˜ÂÁ· Ú·˜ ˘ ‰ÊÏ ÈÙÂÏÁ ·È˙ ·  , ‰ÓˆÚÏ ‰Ú·˜Â
‰˘ÈÓ‚ ˙ÂÈ È„Ó ,‰ÓÂ˘ÈÈ˘˘ ˘ÂÓÈ˘‰ÓÂ ¯ÂÊ‡· ‰ÈÈ ·‰Ó ÔÈÚ ˙ÓÏÚ‰ ·ÈÈÁ  ÌÈ ·Ó· ‰˘Ú 

Â· ÂÓ˜Â‰˘ . ˙‡Ê ÏÎ‡Ï˘ÔÈ„‰ ÈÙ ÏÚ  . Í¯„ Ì˙Ò‰ ÔÓ ‰ÏÈ·Â‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 ‰‡ˆ˜‰Ï Ì‚ ÂÊ ‰ÏÂÚÙÈ˙Ï·È˙¯·Á‰ ¯„Ò· ‰ÚÈ‚ÙÏÂ ÌÈ·‡˘Ó Ï˘ ˙È ÂÈÂÂ˘ . 

˙Â‡ÈˆÓÂÊ  ,‰˘Á¯˙‰˘ÌÈ ˘ Í¯Â‡Ï ¯ÂÓ‡Î  , ÔÙÂ‡· ˙ÂÈ„ÂÒÈ ˙ÂÈÚ· Û˜˘Ï È„Î ‰· ˘È
‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰˙ÏÂÚÙ .ÏÎ˙È¯Â·Èˆ ˙Â˘¯  , ˙ÂÏÂÚÙ ˙Úˆ·Ó‰ ÂÊÎ ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ˙Á‡ ÏÚÂ

‰ÓÂÁ˙·˘ ÌÈÁ¯Ê‡ ÏÚ ‰ÙÈÎ‡ , Ï‡‰Ï ‰Ï „ÈÓÚ‰˘ ˙ÂÏÂ·‚‰ ÔÓ ‚Â¯ÁÏ ‰ÓˆÚÏ ¯È˙‰Ï 
ÔÈ„‰ . ‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó ‰„ÚÂ˙Úˆ·Ó‰ ˙Â„Â·ÚÏ ˙ÂÚ‚Â ‰ ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÈÙÏ‡ 

ÌÈÓˆÓÂˆÓÂ ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ˘ÂÓÈ˘ÏÂ ‰ÈÈ · ,‰ È‡ÏÎ ˙Â·Á¯  ˙ÂÏÂÚÙ ¯È˙‰Ï ˙Ú· ‰· ‰ÏÂÎÈ  
 ˙ÂÈ È„Ó ÏÚ ˙Â Ú˘È‰·Â ÔÈ„‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ÍÎ˙È Â Î˙˙Ó„˜Ó ‡È‰˘  . ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È

ÂÊ ‰ÏÂÚÙ Í¯„ ˜È„ˆ‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰ ÂÈÒÈ  ˙‡ ,ÌÂ˜Ó· ‰¯ËÓ· ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰Ï ÏÂÚÙÏ 
„È˙Ú· ‰ÓÂ„ ˙ÂÏ‰ ˙‰ ÚÂ ÓÏ . 

„ÁÈ ˙‡Ê ÌÚ ¯Â·Ò‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó  , ˙È„Â˜Ù˙ ˙Â‡ÈˆÓ Ï˘ Í˘Ó˙Ó‰ ‰ÓÂÈ˜ ÌˆÚ˘
‚Â ‰ ˙·Á¯  ˙‡ ˙„˜ÂÁ‰ , ÌÈ¯ÈÎ·‰ ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ ˙‡Â ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ˙‡ ·ÈÈÁÓ

 ˙‡ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ÔÂÁ·ÏÌÈÓ¯Â‚‰ ÂÏ‡Ï ˙ÂÈÙÂÏÁ ÌÈÎ¯„ ıÓ‡Ï ‰ÏÂ„‚ ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯ ÂÏÈ·Â‰˘ 
 Ì„˜Ï È„Î ÔÈ„· ÂÚ·˜ ˘˙‡˙È Â Î˙‰ ‰˙ÂÈ È„Ó  . ÌÈÎÈÏ‰˙‰ ˘¯Â˘Ï ˙„¯Ï ÂÊ ‰˜È„· ÏÚ

 ¯·„· ˙Â ÚË‰ ÌÚ „„ÂÓ˙‰ÏÂÔ˙ÂÏ·‚ÂÓ˘¯‰ Ï˘ ÔÓÂÁ˙· ˙È Â Î˙ ˙ÂÈ È„Ó Ì„˜Ï ˙ÂÈÂ  . 
˙ÂÏ‰ ˙‰Ï˙ÂÂÏ  ˙Â‡ˆÂ˙ ÂÈ‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÂÊ  , Ô‰ÏÂ˙ÂÚÓ˘Ó‰„·Î  , ÌÈË·È‰Ï ÛÒÂ 

ÏÈÚÏ ÂË¯ÂÙ˘ ÌÈÈ Â¯˜Ú‰ : ˙‡ Ô‚ÚÏ ‰„ÚÂÂ‰ ‰ËÈÏÁ‰˘Î Ì‚"˙ÂÈ È„Ó‰ "˙È Î˙· ÂÏ‰ ˙‰ 
ÌÈÈ˙ÏˆÚ· ÌÈ ÈÈ Ú‰ ; ÔÓÊ ÛÏÁ ˙È Î˙‰ ¯Â˘È‡ „Ú·¯ -Î Ú˘˙ÌÈ ˘  . ÔÓÊ ÛÏÁ˘ Û‡ ÏÚ ·¯

 ÏÚ ˙È Î˙‰ Ï˘ ‰È˙ÂÎÏ˘‰ ˙‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰˜„· ‡Ï‰¯Â·Á˙‰ . ˜Â„·Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰Â ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ
 ÌÈ„¯˘Ó‰ ÊÂÎÈ¯Ó ÌÈÚ·Â ˘ ÌÈÈ˙¯Â·Á˙‰ ÌÈÈÂ È˘‰ ˙‡ÌÁ˙Ó· , ˙‡ Ô Î˙Ï ÍÎÏ Ì‡˙‰·Â

ÌÈ˘È·Î‰ ˙Î¯ÚÓ , ·Î¯·Â ÈË¯Ù ·Î¯· ˙ÂÚÈÒ Ï ÏÂ„È‚· ·˘Á˙‰·È¯Â·Èˆ. 
¯Á‡Ï ‰¯˘Â‡˘ ˙È Î˙‰‚Ï È„Î ¯·„ ‰„ÚÂÂ‰ ‰˙˘Ú ‡Ï  ˙‡Â ‰ÈÈ ·‰ ˙Â¯‚‡ È˘¯Ù‰ ˙‡ ˙Â·

 ‰Á·˘‰‰ ÏËÈ‰ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ÓÌÈ„¯˘Ó· . 
ÏÚ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÂÚÙÏ ÌÈ„¯˘ÓÏ ˘ÂÓÈ˘ ÔÈ‚· ‰ÈÈ · ˙Â¯‚‡ ˘¯Ù‰Â ‰Á·˘‰ ÏËÈ‰ ˙ÈÈ·‚Ï 

‰ÈÈ˘Ú˙Ï ˘ÂÓÈ˘ ÌÂ˜Ó· .Ì˘Ï ÏÚ ‡Ï˘ ÌÁ˙Ó· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙‡ ¯˙‡Ï ‰ÈÏÚ ÍÎ 
˜ÂÁÎ ¯˙È‰ ÈÙ , ˙¯Ó‰Ï ˙Â˘ÚÏÂÈ¯˙È‰˙Ï ¯·Ú· Â ˙È ˘ ‰ÈÈ ·‰  ˙¯È˙Ú ‰ÈÈ˘Ú˙ÏÂ ‰ÈÈ˘Ú

 Ú„È-ÌÈ„¯˘ÓÏ  . Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó Ì˙Â‡·ÈÏÚ· È¯˙È‰ ˙¯Ó‰ Â˘˜·È ‡Ï ‰ÈÈ ·‰ È¯˙È‰ 
¯ÂÓ‡Î ‰ÈÈ ·‰ , ˙˘‚‰ ÏÂ˜˘Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ‰È‰ÈÈ·˙Î „Â‚È · ˘ÂÓÈ˘Â ‰ÈÈ · ÔÈ‚· ÌÂ˘È‡ 

¯˙È‰Ï , ‰ÈÈ · ˙Â¯‚‡ Ï˘ ‰ÈÈ·‚ ¯˘Ù‡˙˙ ÍÎ·ÂÏËÈ‰Â ÛÈÚÒ ÈÙ ÏÚ ‰Á·˘‰ 218˜ÂÁÏ .  
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   פר קאס  מועצה מקומית כ
 טיפול בנזקקי 

)  המועצה להל  ( התגוררו בתחו  המועצה המקומית כפר קאס  2003בסו, שנת 
המחלקה לשירותי  חברתיי  של המועצה משמשת לשכת סעד .  תושבי 16,600

ועליה החובה לטפל בנזקקי  , 1958 ח"התשי, כהגדרתה בחוק שירותי הסעד
היו בטיפול , 2004סו, שנת ,  הביקורתבמועד. שבתחו  המועצה ולהגיש לה  סעד

 נזקקי  שנתוניה  רוכזו 3,100 כ)  המחלקה להל  (המחלקה לשירותי  חברתיי  
   . תיקי טיפול990 בכ

 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה את טיפולה של המועצה 2005 עד ינואר 2004בחודשי  אוקטובר 

הבדיקה נעשתה ; נערות במצוקה ונפגעי סמי ,  קטיני  בסיכו: בשלוש אוכלוסיות של נזקקי 
במשרד הבריאות וברשות הלאומית למלחמה , בדיקות השלמה נעשו במשרד הרווחה; במחלקה

   . בסמי 
 עיקרי הממצאי 

שטיפול המועצה בכל אחת מקבוצות הנזקקי  , הממצאי  שהעלתה הביקורת בדוח זה מלמדי 
רת מתקנו  עבודה סוציאלית המאגד את ההנחיות היה לקוי באופ  יסודי ונעשה בחריגה ניכ

). ס" תע$להל  (ל משרד הרווחה לרשויות המקומיות "שהוציא מנכ, וההוראות למת  שירותי סעד
לא נוהלו תיקי מטופלי  או נוהלו ; בשלושת התחומי  לא נעשו פעולות לאיתור נזקקי  לטיפול

 . יע של הנזקקי לא ניתנו טיפולי  פרטניי  לרוב  המכר; בצורה לקויה
משרד הרווחה לא קיי  פיקוח נאות על תפקוד המועצה בתחומי  האמורי  ולא נקט פעולות 

  .ממשיות כדי להביא לתיקו  המצב
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 קטיני  בסיכו 
הטיפול בקטיני  בסיכו  היה , ככלל: הועלו ליקויי  חמורי  בטיפול המועצה בקטיני  בסיכו 

; ח למשרד הרווחה על פניות שקיבל בדבר קטיני  בסיכו פקיד הסעד של המועצה לא דיוו; מזערי
, לא נקבע על מי מהקטיני ; ס"החקירה הנוגעת לקטיני  בסיכו  לא נעשתה בהתא  לנדרש בתע

, )טיפול והשגחה(שבחוק הנוער " קטי  נזקק"חלה הגדרת , שמידע על פגיעה בה  נמסר למועצה
שמתפקידה להחליט על דרכי הטיפול , דהממילא לא הובא עניינ  לדיו  בווע; $1960&"התש

רבי  מהקטיני  בסיכו  נותרו . ולא הוכנו עבור  תכניות טיפוליות)  ועדת החלטה$להל   (1בקטי 
 .ללא טיפול

כי , נמצא.  קיבלה המועצה מידע על קבוצת קטיני  שנפלו קורב  לתקיפה מינית2002בשנת 
 לא $משרד הבריאות ומשרד הרווחה , נו& משרד החי$המועצה ומשרדי הממשלה הנוגעי  בדבר 

נערכו כראוי למת  טיפול פרטני לקטיני  הנפגעי  ולא פעלו להגשת טיפול חיוני זה לכל נפגע 
  .ולמשפחתו

 נערות במצוקה
הממצאי  שהועלו באשר לטיפול בנערות במצוקה מלמדי  שהמועצה לא מילאה כראוי את 

המועצה לא : קה שבתחומה את הטיפול הדרושחובתה כרשות סעד ולא העניקה לנערות במצו
במועדו  הטיפולי שניהלה ; לא נית  לנערות טיפול פרטני; יזמה פעולות לאיתור נערות במצוקה

לנערות שהשתתפו ; המועצה עבור נערות במצוקה לא הוגשמו המטרות שלשמ  הוא הוק 
כנדרש , ת קבוצתית טיפוליתבפעילויותיו לא נבנו תכניות טיפול פרטניות ולא התקיימה בו פעילו

כתוצאה מתפקודה הלקוי של המועצה בתחו  זה חסרה אוכלוסיית הנערות במצוקה . ס"בתע
  .שבתחומה תמיכה וטיפול ראויי 

 נפגעי סמי 
נמצא כי המועצה לא היתה ערוכה כלל למת  טיפול , אשר לטיפול באוכלוסיית נפגעי הסמי 

  . ה כל טיפול לנפגעי הסמי  שבתחומהוהיא לא העניק, לאוכלוסיית נזקקי  זו
✯  

‰ÓÂÁ˙·˘ ÌÈ˜˜Ê Ï ÈÏ‡ÈˆÂÒ ÏÂÙÈË ˘È‚‰Ï ˙·ÈÂÁÓ ÌÒ‡˜ ¯ÙÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ .
Î ‰„È˜Ù˙ ˙‡ ‰‡ÏÈÓ ‡Ï ‡È‰˘ ÌÈ„ÓÏÓ ‰Ê ÁÂ„· Â¯‡Â˙˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰"„ÚÒ ˙Â˘¯ " ÏÎ·

ÔÂÎÈÒ· ÌÈ ÈË˜Ï ‰ÁÂÂ¯‰ È˙Â¯È˘ Ô˙ÓÏ Ú‚Â ‰ ,ÌÈÓÒ ÈÚ‚Ù ÏÂ ‰˜ÂˆÓ· ˙Â¯Ú Ï. 
__________________ 

 .1965 ו"התשכ, )אחזקת ילדי  במעו  רגיל(כינו  הוועדה נקבע בתקנות הפיקוח על מעונות  1
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‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó , ˙ÂÈÂ˘¯ È„È· ‰ÁÂÂ¯‰ È˙Â¯È˘ Ô˙Ó ÏÚ È˙ÎÏÓÓ ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜Ï ¯ÂÓ‡‰
˙ÂÈÓÂ˜Ó , ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ÛÂÎ‡Ï È„Î ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ÏˆÈ  ‡ÏÂ ˙Â‡ÈÎ Â„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÈÓ ‡Ï

ÌÈ˙Â‡  ‰ÁÂÂ¯ È˙Â¯È˘ ˙˙Ï . ˙ÂÎ¯ÚÈ‰Ï ‚Â‡„ÏÂ ˙È· ˜„· ˙Â˘ÚÏ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ
Ï ‰¯ËÓ· ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ‰˜ÏÁÓ‰ Ï˘ ˙˘„ÂÁÓ ˘ÂÏ˘Ó ÌÈ˜˜Ê Ï ˙˙

˘¯„ ‰ ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡‰ ; ÌÈÚˆÓ‡‰ ‰˜ÏÁÓ‰ È„È· Ì‡ ÔÂÁ·Ï ÈÂ‡¯ ÍÎ ÍÂ˙·
ÍÎÏ ÌÈ˘Â¯„‰ . 

‰˙ÂÏÈÚÙ ÔÙÂ‡· ÈÒÈÒ· ÈÂ È˘ ˙Â˘ÚÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙˘¯„  ÔÂÎÈÒ· ÌÈ ÈË˜· ÏÂÙË‰ ÌÂÁ˙· , ÔÈ·Â
‰Ï‡‰ ÌÈ‡˘Â · ¯˙Ï‡Ï ÏÙËÏ ¯˙È‰ : ÌÈ ÈË˜ ÌÈÏÙÂËÓ Ô‰·˘ ˙Â¯‚ÒÓ ÌÚ ¯˘˜ ÌÂÊÈÈ

Ï ‰¯ËÓ·‰ˆÚÂÓ‰ ÌÂÁ˙·˘ ÌÈ˜˜Ê  ÌÈ ÈË˜ ¯˙‡ ; ˙ÂÈ Ù· ‰˜ÏÁÓ‰ ÏÂÙÈË· È„ÂÒÈ ÈÂ È˘
ÔÂÎÈÒ· ‰¯Â‡ÎÏ ÌÈÈÂˆÓ‰ ÌÈ ÈË˜ ¯·„· ‰ÈÏ‡ ; ˙ÚÈ·˜Â ‰Ê ÌÂÁ˙· ˙ÂÈ Ù‰Ó ˙Á‡ ÏÎ ˙¯È˜Á

‰ËÏÁ‰ ˙„ÚÂ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰ÓÈ‡˙Ó ÏÂÙÈË ˙È Î˙ ; ¯·„· Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘ÓÏ ÁÂÂÈ„ ÏÚ ‰„Ù˜‰
ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈ. 

˙Â¯Ú ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ÏÂÙÈË· Ì‚¯ÎÈ  ¯ÂÙÈ˘ ıÂÁ  ‰˜ÂˆÓ·  . ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ
‰˜ÂˆÓ· ˙Â¯Ú  ¯Â˙È‡Ï ; ‰˜ÏÁÓ‰ ˙„Â·Ú ˙‡ ÒÒ·ÏÂ Â¯˙Â‡˘ ˙Â¯Ú · È Ë¯Ù ÏÂÙÈË ÏÙËÏ

˙Â¯„‚ÂÓ ˙ÂÈÏÂÙÈË ˙Â¯ËÓ ˙‚˘‰Ï ˙Â„ÚÂÈÓ‰ ÏÂÙÈË ˙ÂÈ Î˙ ÏÚ . 
 ÌÈÚ‚Ù ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ÏÂÙÈË Í¯ÚÓ ÌÈ˜‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ÌÈÓÒ‰ ÈÚ‚Ù · ÏÂÙÈË‰ Í¯ÂˆÏ

 ‰ÏÂ„‚‰‰ÓÂÁ˙·˘ . ˙È˙ÏÈ‰˜‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙‡ ˘„ÁÏÂ Ì‰· ÏÙËÏÂ ÌÈÓÒ ÈÚ‚Ù  ¯˙‡Ï ‰ÈÏÚ
ÌÈÓÒ· ‰ÓÁÏÓÏ . ÌÈ ÎÂÒÓ‰ ÌÈÓÒ‰ Ú‚ · ˜·‡ÓÏ ‰„ÚÂ ¯˙Ï‡Ï ˙Â ÓÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ

‰ˆÚÂÓ‰ ¯Â˘È‡Ï ‰˘È‚˙Â ‰ÚÈ ÓÏÂ ÏÂÙÈËÏ ˙È Î˙ ˘·‚˙˘ .  
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   מועצה מקומית ריינה
 התקשרויות ומת  תמיכות, בניית בית ספר

 11,500 משתרע על כ)  המועצה להל  ( של מועצה מקומית ריינה תחו  שיפוטה
 נפש15,000 כ, לפי נתוני המועצה,  מנתה אוכלוסיית ריינה2004בדצמבר . דונ 

1

 כ. 
 . מתושביה ה  מוסלמי  והשאר נוצרי 80%

 תלמידי  בבתי 3,792 למדו 2004על פי דוח הביקורת שהוציא משרד הפני  לשנת 
   .ניי ספר יסודיי  ותיכו
 פעולות הביקורת

 ביקורת על פעולות המועצה מבקר המדינה עשה משרד 2005 מרס   2004בחודשי  נובמבר 
: הביקורת התמקדה בעיקר בנושאי  האלה.  ועל חשבונותיה לאות  שני 2004  ו2003בשני  

 .הידי המועצ התקשרויות ע  יועצי  ומת  תמיכות על, ספר בשכונת בלאל פרויקט בניית בית
   .בדיקת השלמה נערכה במשרד החינו! התרבות והספורט

 עיקרי הממצאי 
 בניית בית ספר

לבניית )  הקבל  הזוכה להל  ( התקשרה המועצה בהסכ  ע  קבל  שזכה במכרז 2001בספטמבר 
ר וחטיבה צעירה בת שתי " מ724בית ספר יסודי ובו אג& כיתות ב  חמישה חדרי  בשטח של 

 .ר במבנה נפרד" מ220כיתות ג  בשטח של 
לאחר הפסקה של . כי הקבל  הזוכה הקי  רק את שלד אג& הכיתות והפסיק את העבודה, נמצא

ע  קבל  משנה לביצוע המש! העבודה , בהסכמת המועצה, 2003כעשרה חודשי  התקשר ביולי 
שה וכעבור כשלו, קבל  המשנה ביצע עבודות טיח וריצו& באג& הכיתות).  קבל  המשנה להל  (

 .חודשי  הפסיק א& הוא את העבודה באתר
__________________ 

המספר כולל תושבי  המתגוררי  בשכונת בלאל שבתחו  המועצה ורשומי  במשרד הפני  כתושבי  1
 .העיר השכנה נצרת
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)  מנהל הפרויקט להל  ( מינה ראש המועצה מהנדס חיצוני לתפקיד מנהל הפרויקט 2004ביוני 
 .במטרה להשלי  את הבנייה

והצדדי  , )'קבל  ג(מהקבל  הזוכה לקבל  שלישי , בהסכמת המועצה, הוסב ההסכ , באותו מועד
 1.314  ועלותה תסתכ  בכ2 תיעשה בשיטת מחיר פאושאליהספר הסכימו שהשלמת בניי  בית

 .ח בהתא  לאומד  שהכי  מנהל הפרויקט"מיליו  ש
הבדיקה העלתה כי מאחר שהאומד  שהכי  מנהל הפרויקט נגע להשלמת אג& הכיתות בלבד ללא 

שכלל את עלות הקמת , החטיבה הצעירה סכו  ההתקשרות חרג מהסכו  שנקבע בהסכ  המקורי
 .הצעירההחטיבה 

הקמת בית הספר והחטיבה הצעירה הייתה אמורה להסתיי  בתו! שמונה חודשי  ממת  צו 
 לא 2005במרס , כי עד מועד סיו  הביקורת, נמצא. 2002דהיינו באמצע יולי , התחלת העבודה

אול  לא בנה את החטיבה , אמנ  השלי  את אג& הכיתות' קבל  ג. הושלמה בניית בית הספר
 .שלי  את עבודות הפיתוחהצעירה ולא ה

המועצה לא דרשה מהקבלני  לבנות בפועל את החטיבה הצעירה לפי התוכניות המאושרות ולפי 
בעלי התפקידי  הנוגעי  בדבר לא העירו בכל שלב שהוא כי יש . הסכ  ההתקשרות בינה לבינ 

 .לבנות את החטיבה הצעירה
  להל  (מועצה בדקו שני מפקחי  כי את רוב החשבונות שהגישו הקבלני  ל, בבדיקה נמצא

ושהכמויות וסכומי החשבונות שאישרו היו שוני  בכל , פעמי  מספר) המפקחי  הצמודי 
חשבו  חלקי  (3 אישרו המפקחי  הצמודי  חשבו  חלקי מספר 2002לדוגמה ביולי . בדיקה
ה בסכו  שהגיש הקבל  הזוכ) המסכ  את המחיר של כל העבודות שבוצעו עד אותו מועד, מצטבר
 אישרו המפקחי  הצמודי  את אותו 2002ואילו בספטמבר , מ"ח כולל מע" ש879,000 של כ

 .מ"ח כולל מע" מיליו  ש1.728 החשבו  בגי  אות  העבודות בסכו  של כ
ח " מיליו  ש1.099  בסכו  של כ4 אישרו המפקחי  הצמודי  חשבו  חלקי מספר 2002בנובמבר 
 שאושר 3ח מסכו  חשבו  חלקי מספר " ש629,000 יה קט  בכסכו  חשבו  זה ה; מ"כולל מע

 .בספטמבר אותה שנה
בצירו& חשבונות , 2002שהמועצה העבירה למשרד החינו! את החשבו  שאושר בספטמבר , נמצא

עד , ועל סמ! חשבונות אלה שיל  משרד החינו! למועצה, שכר טרחה של עבודות תכנו  ופיקוח
המועצה לא מסרה למשרד החינו! את חשבו  . ח" מיליו  ש1.949 כסכו  כולל של , 2002נובמבר 
קבלת כספי  בדר! . ועקב כ! שיל  לה משרד החינו! כספי  שלא הגיעו לה באותה עת, 4מספר 

 .זו אינה מתיישבת ע  כללי מינהל תקי 
חלק מהפיתוח והתכנו  , הסתכמה עלות בניית אג& הכיתות, 2005מרס , עד מועד סיו  הביקורת

עד אותו מועד חרגה המועצה מההרשאה הכספית שאושרה לה . ח" מיליו  ש3.318 והפיקוח בכ
השלמת החטיבה , פי הערכת המועצה על. בלי שבנתה את החטיבה הצעירה, ח" ש230,000 בכ

הגירעו  לאחר שתושל  העבודה כולה יהיה גדול , לפיכ!. ח" ש550,000 הצעירה תעלה כ
  .בהרבה

__________________ 
 .י  ביצוע עבודות מוגדרותמחיר סופי קבוע מראש בג 2
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 התקשרויות
, 1950 א"התשי, )'א( ובצו המועצות המקומיות 1953 ג"התשי, )'ב(ועצות המקומיות בצו המ

נמצא שהמועצה . נקבע שקרובו של חבר מועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה ע  המועצה
בנו של חבר המועצה מר פרח בראנסה ששימש במועד ,  בהסכ  ע  עור! די 2001התקשרה במאי 

חבר . ההתקשרות לא הובאה לדיו  במועצה. מלא מקומוההתקשרות כסג  ראש המועצה ומ
, לא הודיע למועצה בכתב על ניגוד הענייני  שבו הוא מצוי, המועצה שע  בנו נעשתה ההתקשרות

  .וג  לא פנה לוועדה המייעצת שמינה שר הפני  לטפל בשאלות של ניגוד ענייני 
 מת  תמיכות

ידי  מילאה את הוראות הנוהל למת  תמיכות עלבעניי  מת  תמיכות לגופי  נתמכי  המועצה לא 
המועצה העניקה תמיכות ):  נוהל מת  תמיכות להל   (1985רשויות מקומיות שפורס  במאי 

בלי שצירפו מסמכי  , למוסדות דת ולקבוצות ספורט בלי שהגישו בקשות בכתב לקבלת תמיכה
קצבה המועצה את התמיכות  ת2004  ו2003בשני  . כדרוש ובלי שהנושא נדו  בוועדת תמיכות

 554,000  הסתכמו ב2004  ו2003, 2002התמיכות שהמועצה העניקה בשני  . רק באופ  חלקי
  .ח בהתאמה" ש527,000 ח ו" ש580,000, ח"ש

✯  
 ÔÈÈ Ú· ÌÈ Ï·˜ ÌÚ ‰ ÈÈ¯ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â¯˘˜˙‰· ÌÈ·¯ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰

· ‰¯ÈÚˆ ‰·ÈËÁ Â·Â È„ÂÒÈ ¯ÙÒ ˙È· ˙ÈÈ ·‰ÓÂÁ˙ . Ì‚ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ÈÒ„ ‰ ıÚÂÈ ÌÚÂ ÔÈ„ Í¯ÂÚ ÌÚ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰·. 

˙ÂÎÈÓ˙ Ô˙Ó Ï‰Â  ÈÙÏ ‡Ï˘ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰ÏÚÙ ˙ÂÎÈÓ˙ Ô˙Ó ‡˘Â · , ÌÈ·Èˆ˜˙Ó ‰‚¯Á
˙ÂÎÈÓ˙‰ ÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘‰ ¯Á‡ ‰·˜Ú ‡ÏÂ ‰Ê ÔÈÈ ÚÏ ‰˙ˆ˜‰˘. 

È˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰· ‰Ï˘ ÌÈÒ¯Ë È‡‰ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ˙‡˘ ¯˙È· ÏÚÙ˙ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÌÚ ‰
‰È„ÚÈ ˙‡ ˘ÓÓÏ È„Î ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈˆÚÂÈ ÌÚÂ ÌÈ Ï·˜.  
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   מועצה אזורית זבולו 
 רישוי עסקי 

 12, 1950שהוקמה בשנת , ) המועצה להל  (בתחו  המועצה האזורית זבולו  
שלושה ישובי  קהילתיי  ושני יישובי  , שני מושבי , חמישה קיבוצי : יישובי 
 10,000 וחיי  בו כ,  דונ 62,440 משתרע על כתחו  השיפוט של המועצה . ערביי 

 ). בתי אב2,540 שה  כ(תושבי  
מפעלי  , גידול בעלי חיי , מקורות הפרנסה העיקריי  של התושבי  ה  חקלאות

   .ועסקי  אחרי  בתחומי הקיבוצי  והמושבי 
 פעולות הביקורת
 את הפיקוח עליה  ואת , בדק משרד מבקר המדינה את רישוי העסקי 2004בי  ספטמבר לדצמבר 

ובוועדה )  המחלקה להל  (הביקורות נעשו במחלקת רישוי עסקי  . אכיפת הוראות החוק במועצה
בדיקות השלמה נעשו . אצל הווטרינר הרשותי ואצל היועצת המשפטית של המועצה, המקומית

להל  (ות  מרכז ענ! רישוי עסקי  ותעשי במשרד לאיכות הסביבה מחוז חיפה , בשירותי הכבאות
 משרד  להל  (וכ  במחלקה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות מחוז חיפה , )ס" המשרד לאיכה 

   ).הבריאות
 עיקרי הממצאי 

 124:  עסקי  שלמועצה היה ידוע כי ה  טעוני רישוי169 פעלו בתחו  המועצה 2004בנובמבר 
מועצה בנושא רישוי במאגר המידע הממוחשב של ה.  פעלו בלא רישיו  עסק  75%  כ מה  

, לצור+ בקרה, בי  היתר, המידע הזה דרוש. עסקי  לא היה מידע על כל העסקי  שפעלו בתחומה
 .פיקוח ואכיפה

נקבע כי רשות רישוי לא תעניק רישיו  לעסק , ) החוק להל   (1968 ח"התשכ, בחוק רישוי עסקי 
געי  לעניי  ושל גורמי  טעו  רישוי אלא א  כ  נית  לכ+ אישור  של משרדי הממשלה הנו

 .לפי סוג העסק, אחרי 
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 בקשות 50  לא הסתיי  הטיפול ב2004הבדיקה העלתה כי עד מועד סיו  הביקורת בסו! דצמבר 
, תחנות דלק, לרבות בקשות לרישוי רפתות, 1999שהוגשו למחלקה עוד בשנת , לרישיו  עסק

בעבור  את האישורי  מנותני מאחר שהמחלקה לא קיבלה , זאת. מפעלי תעשייה ועסקי מזו 
המחלקה לא הודיעה למבקשי הרישיו  על העיכובי  בטיפול . כדרוש על פי החוק, האישורי 

 .בבקשותיה  ועל דרישותיה להשלמת הלי+ הרישוי
רפתות (עסקי  לגידול בעלי חיי  , במרבית יישובי המועצה פועלי  זה שני  בלא רישיו  עסק

י  לחלחל למי התהו  ולזה  את מקורות המי  וכ  ליצור מטרד ששפכיה  עלול, )וחוות סוסי 
 .המסכ  את בריאות הציבור

 1995 ה"התשנ, )עסקי  טעוני רישוי(נמצא כי המועצה לא אכפה את הוראות צו רישוי עסקי  
שלרבי  מה  לא היה אישור ממשרד החקלאות ומהמשרד לאיכות , על עסקי  אלו, ) הצו להל  (

 ).ס"המשרד לאיכה  להל  (הסביבה 
בתחו  המועצה פועלי  זה שני  בלא רישיו  עסק שני מפעלי  גדולי  ששירותי הכבאות סיווגו 

ולמרות זאת המועצה , מפעלי  אלו לא מילאו את דרישות שירותי הכבאות. בדרגת סיכו  גבוהה
א אישור שלושה מפעלי  אחרי  פועלי  בל. נתנה לה  היתר זמני במש+ שני  רבות בניגוד לחוק

 .והמועצה נתנה לאחד מה  רישיו  עסק לצמיתות בניגוד לחוק, ס"המשרד לאיכה
לתחנת דלק אחרת . אחת מתחנות הדלק הציבוריות בתחו  המועצה פועלת בלא רישיו  עסק

שכ  היא לא קיבלה אישורי  מהמשטרה , הוציאה המועצה רישיו  עסק לצמיתות שלא כדי 
י בתחו  המועצה פועלות שש תחנות דלק פנימיות בלא רישיו  עוד נמצא כ. ס"ומהמשרד לאיכה

 . עסק
אול  ספורט ושני , אכסניית נוער(בתחו  המועצה פועלי  זה שני  רבות ארבעה עסקי  רבי קהל 

נמצא כי א! ששני  רבות סירב משרד הבריאות לתת את אישורו . בלא רישיו  עסק) גני אירועי 
, עקב תנאי תברואה לקויי , )אכסנת אלפי ילדי  במש+ השנההמ(לפעילותה של אכסניית הנוער 

ה  פועלי  זה זמ  רב א! שהמועצה לא אכפה את סמכותה בעניינ  ולא תבעה , ושל גני האירועי 
 . ממפעיליה  לעמוד בדרישות החוק ולהשלי  את הלי+ הרישוי

תמשי  רחב בתחו  המועצה פועלי  בלא רישיו  עסק כמה עסקי מזו  המיועדי  לקהל מש
מאחר , העסקי  האלה פועלי  זמ  רב בלא רישיו  עסק). מאפייה ומטבח של מכללה, צרכניות(

נמצא כי המועצה לא פעלה . שמשרד הבריאות סירב לאשר את הפעלת  בשל ליקויי  תברואתיי 
לא ניהלה פיקוח כדרוש ולא , 1983 ג"התשמ] נוסח חדש) [מזו (בהתא  לפקודת בריאות הציבור 

  .תמשה נגד  בסמכויות האכיפה המוקנות לה בחוקהש
✯  

 ÈÂ˘È¯ ÌÂÁ˙· ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰· ÌÈÎ˘Ó˙ÓÂ ÌÈ·¯ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ
ÌÈ˜ÒÚ‰ ÈÂ˘È¯ È È„ ˙ÙÈÎ‡·Â ÌÈ˜ÒÚ . 

˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÓ ÌÈ¯Â˘È‡ ÈÏ·Â ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡Ï· ÂÏÚÙ ‰ˆÚÂÓ‰ ÌÂÁ˙·˘ ÌÈ˜ÒÚ‰ ·Â¯ ,
‰ÎÈ‡Ï „¯˘Ó‰Ó"·Î‰ È˙Â¯È˘ÓÂ Ò˙Â‡ . 
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 „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÌÈÏÚÙÓ‰ „Á‡Ï ˙Â˙ÈÓˆÏ ˜ÒÚ ÔÂÈ˘¯ Ô˙Ó ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È 
˜Ï„ ˙ Á˙ÏÂ , ˙Â˘È¯„ ˙‡ Â‡ÏÈÓ˘ ÈÏ·Ó ¯Á‡ ÏÚÙÓÏ ˙Â·¯ ÌÈ ˘ Í˘Ó· È ÓÊ ¯˙È‰ Ô˙ÓÂ

ÌÈ¯Â˘È‡‰ È ˙Â  .˜ÒÚ ÔÂÈ˘¯ ‡ÏÏ Ï‰˜ È·¯ ÌÈ˜ÒÚ ˙ÏÚÙ‰ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È „ÂÚ , ¯˜ÈÚ·
‡ ÔÎÂ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ Ë¯ÂÙÒ ÌÏÂ‡¯ÚÂ  È · ÈÙÏ‡ ˙˘Ó˘Ó‰ ‰ÈÈ ÒÎ . ÌÈ˜ÒÚ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ

 ¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÁÈË·· ‰ÚÈ‚ÙÏ ‡È·‰Ï ‰ÏÂÏÚ ˜ÒÚ ÔÂÈ˘¯ ‡Ï· ÂÏÚÙ˘ ÌÈ˜ÒÚÏ ÛÒÂ  ‰Ï‡
ÌÈÈ˙·È·Ò ÌÈÚ‚ÙÓ ¯ÂˆÈÏÂ Â˙Â‡È¯··Â . 

ÈÂ˘È¯‰ È ÂÚË ÌÈ˜ÒÚ‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ , ˙ÙÈÎ‡Ï ˙‡˘ ¯˙È· ÏÂÚÙÏÂ
Ï· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ˜ÒÚ ÏÚ ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ÔÂÈ˘È¯ ‡ , ÈÙ ÏÚ ÌÈÚˆÓ‡‰ ÏÎ ˙‡ ˙Ë˜Â  ‡È‰˘ ÍÂ˙

ÔÈ„.  
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   מועצה אזורית חו  השרו 
     המקומית לתכנו  ולבנייההוועדה

 מוקדי  מסחריי  ועסקיי 
המשתרע , ) המועצה האזורית להל   ( תחומה של המועצה האזורית חו, השרו רוב

, ר לו ועדה מקומיתהוא מרחב תכנו  מקומי חו, השרו  אש, דונ  50,000 על כ
לפי נתוני הלשכה .  המועצה האזורית חו, השרו שלשחבריה ה  חברי המועצה 

 התושבי  במועצה האזורית מספר היה 2004בסו, שנת , המרכזית לסטטיסטיקה
ארבעה קיבוצי :  בתחו  מרחב התכנו  המקומי היישובי  האלה.8,870חו, השרו  

1

 
, בני ציו , בית יהושע,  אודי   מושבי  שישה; שפיי  ותל יצחק, יקו ,  געש 

 .  ארסו, וחרוצי  שני יישובי  קהילתיי  ; כפר נטר ורשפו , בצרה
  להל  (הקרקע שבקיבוצי  ובמושבי  היא ברובה בניהול מינהל מקרקעי ישראל 

ובדומה לכ0 ג  את רוב הקרקע ביישובי  , ומיעוטה בבעלות פרטית, )י"ממ
רוב תחומו של מרחב . י" לשטחי היישובי  מנהל ממהקהילתיי  ובשטחי  שמחו2

רוב  , שמורות טבע ועוד, התכנו  המקומי הוא שטחי  פתוחי  של אזורי  חקלאיי 
ג  הקיבוצי  והמושבי  הפזורי  במרחב התכנו  ה  בעלי אופי . בעלי ער0 נופי

   ). ראו להל(על פי התכניות התקפות החלות על מרחב התכנו  המקומי , כפרי חקלאי
 פעולות הביקורת

לתכנו   המקומית הוועדה בדק משרד מבקר המדינה את פעילותה של 2005 ובראשית 2004 בסו 
הפיקוח , רישוי הבנייה, בנושאי תכנו  ובנייה, ) הוועדה המקומית להל  (ולבנייה חו  השרו  

 זה מפורטי# בדוח. ) החוק להל   (1965 ה"התשכ,  והבנייההתכנו עליה ואכיפת הוראות חוק 
במספר מוקדי# של .  עסקית שבתחו# מרחב התכנו  המקומיפעילות מוקדי 11 ממצאי# הנוגעי# ל

 של המועצה האזורית בנושא רישוי העסקי# ואכיפת הוראות פעילותה ג# הפעילות עסקית נבדק
 הביקורת נערכה בוועדה .) חוק רישוי עסקי# להל   (1968 ח"התשכ, חוק רישוי עסקי#

 הוועדה  להל  (בדיקות השלמה נערכו בוועדה המחוזית לתכנו  ולבנייה מחוז המרכז ; יתהמקומ
  . י"ובממ) המחוזית

__________________ 
א  מבחינת תכנו  ובנייה הוא נמצא , שטחו של קיבו  גליל י  שיי  מוניציפלית לתחו  המועצה 1

 .במרחב התכנו  המקומי של הוועדה המקומית לתכנו  ולבנייה רמת השרו 
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 עיקרי הממצאי 
הממצאי# שהועלו בדוח זה מצביעי# על כ* שבמוקדי# המסחריי# והעסקיי# שלגביה# נערכה 

וממילא לא , עי בהסכמת הוועדה המקומית או בהעלמת , הבדיקה היו בנייה ושימוש שלא כדי 
  . אכפה הוועדה המקומית את החוק במוקדי# אלו

 תכנו 
 פי התכניות התקפות על מרחב התכנו  המקומי נועדו לישובי# כפריי# ולשטחי# פתוחי# שטחי

 באישור הוועדה פתוחי#נופש ותשתיות תותר בשטחי# , פעילות לתיירות. ה#החלות עלי
 אזורי תעסוקה תותר באישור הרחבת.  של השטחבתנאי שלא ייפגע אופיו הפתוח, המחוזית
 . בשטחי# הגובלי# עמ# ובתנאי שלא ייפגע אופיו הפתוח של השטחהמחוזיתהוועדה 
שבי  מטרותיה , המקומי המקומית ביקשה לקד# תכנית מתאר חדשה למרחב התכנו  הוועדה

ניות התכנו   למדיבסתירהמאחר שתכנית המתאר שהוצעה עמדה . פיתוח מוקדי מסחר ותעסוקה
סירבה הוועדה ,  ושימושבנייהלהכשיר בדיעבד עֵברות , בי  השאר, הארצית והמחוזית וביקשה

 לשכת התכנו  המחוזית ובי  הוועדה המקומית בעניי  תיקו  בי הידיינויות . המחוזית לאשרה
  . ג# לאחר תו# הביקורתנמשכותכנית המתאר המוצעת 

 עסקיתמסחרית ומוקדי פעילות 
ı Â · È ˜Ì È È Ù ˘   
Ì Á ˙ Ó ˙ Â ˆ Â ÁÌ È È Ù ˘ שני מבני# שחוברו , על פי היתרי בנייה לתעשייה, נבנובמקו#  : 

 .רוב השטח משמש למסחר והמקו# הפ* למרכז מסחרי גדול. ר"מ 36,000 אשר שטח# הבנוי כ
א* הוועדה המקומית לא ,  לצורכי מסחר נגד את ייעודי האזור לפי תכניות תקפותבמקו# השימוש

 .וש החורג במתח# נגד השימפעלה
ואול# ,  תכנית מתקנת שאפשרה שימושי# מעורבי# באזור וביניה# מסחראושרה 1999 בשנת

והיק  השימוש ,  מהשטח הבנוי25%  הגבילה את היק  השימוש למסחר לזומאחר שתכנית 
יוצא שהיק  השימוש למסחר במתח# הוא בניגוד ,  מהשטח הבנוי67%למסחר במתח# הוא 

 .לתכנית תקפה
 נתנה היתר בנייה למבנה שירותי תקשורת וטלפו  א  שזכויות הבנייה במתח# המקומית וועדהה

 בלא שהוועדה תפעל על פי סמכותה נגד למסחר נבנה בסטייה מהיתר ומשמש המבנה. מוצו
 . הבנייה ונגד השימוש החורג במקו#

 בה# עסקי מסחר פועלי#.  של מתח# חוצות שפיי# נבנו מבני# ללא היתר בנייההחנייה במרת 
 לא הפעילה הוועדה המקומית פיקוח שני#במש* כשלוש . בניגוד לייעוד המקו# שהוא חנייה

 .חוקית בו ולהפסקת השימושי# החורגי# בו הבלתיבמקו# ולא עשתה דבר למניעת הבנייה 
È Ï Â Ï Ò Ó ı Â ¯ Ó˙ Â È  Â Î Ó ה לסלילת י נתנה שלא כדי  היתר בניהמקומית הוועדה    

 שאי  לתת בו היתר אלא על פי תכנית באזורבשטח של כחמישה דונ# ) ינגקרט(מסלולי מרו/ 
 .תכנית כזו לא אושרה לגבי אזור זה; מפורטת
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˜ı Â · È˘ Ú ‚   
Ê Î ¯ ÓÈ ¯ Á Ò Ó "  משקמבני"שייעודה של האחת ,  דונ69#על שתי חלקות בשטח כולל של  : 

המקומית נתנה הוועדה . ר" מ27,424נבנו שני מבני# בשטח כולל של , "תעשייה" האחרת ושל
 החלות על החלקות מבלי לבחו  כנדרש התקפותהיתרי# לבניית המבני# לייעוד שנקבע בתכניות 

 הבנייה והאכלוס נעשה במבני# שימוש גמרמיד ע# , ואכ ; את שאלת השימוש שייעשה בה#
 .  החלקותעללמסחר בסטייה ניכרת מהתכניות התקפות החלות 

היא לא פעלה . המבני#חוקיי# לשימוש חורג בחלק משטח   המקומית נתנה היתרי# בלתיהוועדה
 .במבני#חוק ולהפסקת השימוש החורג למסחר הלאכיפת 

אחר .  החלקותבשתי מטע# הוועדה המקומית קבע שומות מסוימות בגי  השימוש החורג שמאי
 ניתנולהפחתה . וקיבו/ געשהמקומית בהסכמת הוועדה ות כ* הפחית אותו שמאי את השומ

 .כנדרש על פי עקרו  השקיפות במינהל ציבורי תקי , נתוני# צורפו לה# שלאי# כלליי# נימוק
משו# , בי  השאר, בלעדיו המתנהלי# בשתי החלקות טעוני# רישיו  עסק וה# פועלי# העסקי#

 . רישיונות עסקלה#אפשר לתת  ואי, שפעילות# המסחרית נוגדת את התכניות התקפות
" תעשייה" לחלקה להסמוכותת מגרש על שלוש חלקות חקלאיות  המקומית אישרה סלילהוועדה
א  שוועדת ערר החליטה לבטל את אישור . לחנייה חורג בו ושימוש"  משקמבני" לולחלקה
 . בחלקותהחורגלהפסקת השימוש המקומית לא עשתה הוועדה ,  המקומיתהוועדה

Ì Á ˙ Ó ‰ Ó Ó Á רקע חקלאית בק,  של חממות מפלסטיק לפרחי#ר" מ3,000 כבשטח של  :‰
, במש* כשמונה שני#,  למ  אכלוס# ועד מועד סיו# הביקורתהמשמשי#נבנו מבני# , מוכרזת
 .למסחר
לשימוש חקלאי בלא שנתנה את דעתה לעובדה י# מבנה נתנה היתר לבניית המקומית הוועדה

  . למסחרשימושנעשה שבמבני# שנבנו עוד קוד# לכ  
, פתוחי# לא אישרה בקשה לשימוש חורג במבני# על קרקע חקלאית ושטחי# לשמירה הוועדה
ומאחר שבשעת הדיו  פקע תוק  , ש" לביהמהגיע העניי .  על כ* לוועדת ערר נדחהשהוגשוערר 

 הצדדי#הסכימו , שאישרה שימוש חורג במבני# בכפו  למספר תנאי#, החלטת הוועדה המחוזית
עד סיו# . עניי ידו  לגופו של שבקשה נוספת להיתר לשימוש חורג שהוגשה לוועדה המקומית ת

 ולא פעלה במבני#הביקורת לא קיבלה הוועדה המקומית החלטות בעניי  הבקשה לשימוש החורג 
 .להפסקתו

˜ Ò Ú ˙ ¯ Î ˘ ‰ Ï· Î ¯  דונ# שייעודה מגורי# ושטח פרטי פתוח 20  של כבשטחעל חלקה  : 
ניות התקפות וללא בניגוד לתכ,  משרד למטרת השכרת רכבונבנהנסללה חנייה , לשימוש הקיבו/

 . העסק פועל ללא רישיו  עסק; חורגהיתר לבנייה ולשימוש 
והמועצה האזורית לא אכפה את חוק רישוי ,  לא אכפה את חוק התכנו  והבנייההמקומית הוועדה
  . על החניו  להשכרת רכב כדי להפסיק את הפעילות העסקית האסורהעסקי#

ı Â · È ˜Ï ˙  -˜ Á ˆ È 
Ï Ú Ù Ó Ô Â Ë יה על שטח שייעודו על פי התכנית התקפה י היתר בנללא# מפעל בטו  הוק: ·

 . תעשייהמפעליולכ  אסור להקי# בו , מבני משק
 שלא כדי  וללא רישיו  עסק בלא שהוועדה המקומית והמועצה 1997 משנת פועל המפעל

  . כדי להפסיק את פעילותודברהאזורית עשו 
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Ï Ú Ù Ó ˙ Â ¯ במבנה שנבנה לשמש , ו חקלאי באזור שייעוד2000 משנתמפעל נרות פועל  : 
הוועדה המקומית והמועצה האזורית לא פעלו .  עסקרישיו ללא היתר לשימוש חורג וללא , לול

  .הנרותלהפסקת פעילותו של מפעל 
· ˘ Â ÓÚ ˘ Â ‰ È  ˙ È ·   
Ì Á ˙ Ó ˙ · Î ¯  היה המבנה; ר" מ6,400  מבנה ששטחו כיש לתעשייהבמתח# שנועד  :‰

 עסקי חמישה, ה מהשימוש המותר על פי התכנית התקפהבחריג, במבנה פעלו. בעבר בית אריזה
 מאספלטבמתח# נסלל מגרש חנייה . בלא היתר לשימוש חורג, בעיקר עסקי רהיטי#, מסחר

 ללא נעשוהבנייה והסלילה . בו עסק להשכרת רכבשהופעל ,  ונבנה משרדר" מ3,000ששטחו 
 . היתר לשימוש חורגהופעל בלאוהעסק , היתר בנייה
 בקרקע ובמבני# לא נית  אישור המועצה הארצית הנדרש על פי תכנית מתאר החורגי# לשימושי#

 .נוכח מיקו# המבני# בסמו* למסילת הברזל,  ברזללמסילותארצית 
 לא פעלה נגד הבנייה בלא היתר ונגד השימושי# החורגי# בקרקע ובמבני# בלא המקומית הוועדה

  .היתר
· ˘ Â Ó‰ ¯ ˆ ·   

‰ ˘ Â Ï ˘ È „ ˜ Â Ó¯ Á Ò Ó פועלי# , על קרקע שייעודה חקלאי,  בבצרהאזורי#בשלושה  : 
ללא היתרי# לשימושי# ,  שהוסבו לשימוש כחנויותחקלאיי#מזה שני# עסקי# מסחריי# במבני# 

 . חורגי#
בהעדר טיפול של הוועדה .  לא פעלה להפסקת השימוש החורג באזורי# אלההמקומית הוועדה

  .נגד מפעילי העסקי# באזורי# אלה הוועדה המחוזית הגשת כתבי אישו# יזמההמקומית 
  ואכיפהפיקוח
כי היק  עֵברות הבנייה והשימוש החורג במרחב ,  יחידת הפיקוח המחוזית עולהשערכה מסקרי#
 התכנו מספר עברות הבנייה במרחב , לפי נתוני יחידת הפיקוח המחוזית.  המקומי גדולהתכנו 

 . 1,400  היה כ2004המקומי שהצטברו עד שנת 
 לא הפעילה פיקוח ראוי על הבנייה ועל השימושי# החורגי# בתחומה במיוחד המקומית ההוועד

במקרי# מסוימי# הופעל פיקוח הוועדה המקומית לאחר תקופה ארוכה .  פעילות עסקיתבמוקדי
 . התערבות של יחידת הפיקוח המחוזיתולאחר
י הפסקת עבודה הוצאו רק מעט צוו:  לא אכפה בתחומה את החוק כראויהמקומית הוועדה

הוועדה לא ביקשה כלל ;  יו30#ותוקפ# פג אחרי ,  לא הובאו לאישור בית משפטה#, מינהליי#
רק ; רק במקרי# מועטי# הוצאו צווי הריסה מינהליי#;  הפסקת עבודה שיפוטיי#צוויהוצאת 
  . מועטי# הוגשו כתבי אישו#במקרי#

✯ 
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·Á¯Ó ÔÂ Î˙‰ÈÁË˘ ¯˜ÈÚ· ÏÏÂÎ ÔÂ¯˘‰ ÛÂÁ ÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈÈ‡Ï˜Á ÌÈ¯ÂÊ‡ Ì‰·˘ ÌÈÁÂ˙Ù Ì ,

 Ú·Ë ˙Â¯ÂÓ˘„ÂÚÂ .ÂÓÂÁ˙·ÌÈÈÂˆÓ , ¯‡˘‰ ÔÈ· , ÌÈ·Â˘ÈÈ ‰¯˘ÚÌ„ÂÚÈÈ˘È¯ÙÎ  . ˙ÂÈ Î˙‰
 ˙¯ÈÓ˘ ¯·„· ˙Â‡¯Â‰ ÂÚ·˜ ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂ Î˙‰ ·Á¯Ó· ˙ÂÏÁ‰ ˙ÂÙ˜˙‰ÌÈÁË˘‰ ÌÈÁÂ˙Ù‰ 

ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ Ï˘ È¯ÙÎ‰ ÈÙÂ‡‰Â. 
·Á¯Ó· ÔÂ Î˙‰‡Ï˜Á Ú˜¯˜ ÏÚ ÌÈÈ˜ÒÚ ÌÈÓÁ˙Ó ÂÓ˜Â‰ ÈÓÂ˜Ó‰  ‰„ÂÚÈÈ˘ Ú˜¯˜ ÏÚÂ ˙È

Â È‡¯ÁÒÓÏ  , ‰ËÂ· ‰¯Ù‰ ÍÂ˙ ÌÈ·¯ ÌÈ˜ÒÚ ÂÏÚÙÂ‰ÂÏ˘˜ÂÁ‰  . ¯˙È‰ ‡Ï· ÂÓ˜Â‰ ÌÈ ·Ó
 ‰ÈÈËÒ· Â‡ ˜ÂÁÎ ‡Ï˘ Â ˙È ˘ ÌÈ¯˙È‰ ÈÙ ÏÚ Â‡ ‰ÈÈ ·ÌÈ¯˙È‰Ó ˘ÂÓÈ˘ Ì‰· ‰˘Ú Â 

˙ÂÙ˜˙‰ ˙ÂÈ Î˙· Ú·˜ ˘ ‰ÓÓ ‚¯ÂÁ‰ . ˙‡ ‰ ˘Ó ÂÊ ˙ÂÏÈÚÙ‰ÈÈÙÂ‡ ‰·Â¯˜‰ ‰·È·Ò‰ Ï˘ 
È  ‰ÈÈËÒ ‰ÂÂ‰ÓÂ ˙‡ ˙Â ˘Ï ‡Ï· ‰¯˘‡Ï ÔÈ‡˘ ˙È Î˙Ó ˙¯Î˙È Î˙‰‰Ù˜˙‰  . 

‰„ÚÂÂ‰ ˙ÈÓÂ˜Ó‰È˙Ï·‰ ‰ÈÈ ·‰ ˙‡ ‰Ú Ó ‡Ï˘ ÍÎ· ‰˙·ÂÁ ˙‡ ‰‡ÏÈÓ ‡Ï - ˙‡Â ˙È˜ÂÁ
 ‚¯ÂÁ‰ ˘ÂÓÈ˘‰Ú˜¯˜·‰ÓÂÁ˙· ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ‰ÏÚÙ ‡Ï˘ ÍÎ·Â  . ‰„ÚÂÂ‰ ‰·˘ ˙Â‡ÈˆÓ

 Ï˘· ˙˘¯„  ˙ÈÊÂÁÓ‰ÈÏ„ÁÓ¯È„˙ ÔÙÂ‡· ‰ÈÏÚ Ï Ò ÎÈ‰Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰  ˙ Ó ÏÚ 
 Â È‡ ˜ÂÁ‰ ÌÂÈ˜ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï·ˆÓ‰ÔÈ˜˙‰  , È˙ÂÚÓ˘Ó Ï˘Î ÏÚ ÚÈ·ˆ‰Ï È„Î Â· ˘ÈÂ
˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰„Â˜Ù˙·. 

ÏÚ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÂÚÙÏÈ˙Ï·‰ ˘ÂÓÈ˘‰ „‚ Â ‰ÈÈ ·‰ „‚  ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡·Â ˙ÂÙÈ˜˙· - ÌÈÈ˜ÂÁ
‰ÓÂÁ˙·˘ Ú˜¯˜· ,‡ÏÂ˙ÂÙ˜˙‰ ˙ÂÈ Î˙‰ ˙‡ ˙Â„‚Â ‰ ˙ÂÈ Â Î˙‰ ‰È˙ÂÙÈ‡˘ ÏÚ ÒÒ·˙‰Ï . 

„ÚÂÂ‰‰ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰˙ÈÈ‰ ˙ ˘Ó ‰¯Ú 2003˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰ÈÏ„ÁÓÏ ÍÏÈ‡Â  ; ‡È‰
 ÌÈÓÚÙ ‰ÓÂ˜Ó· ‰ÏÚÙ˙Â„Á‡˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ˘ ‰È Ù· ‰ÚÈ¯˙‰Â  . ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ

 ˙ÂÏÂÚÙ· ÍÈ˘Ó‰Ï ˙ÈÊÂÁÓ‰·˜ÚÓ‰ ÔÂ¯˘‰ ÛÂÁ ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂ Î˙‰ ·Á¯Ó ÌÂÁ˙· ‰ÙÈÎ‡‰Â 
 ‡ÏÓÏ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ˙ÂÙÎÏÂ˙‡‰„È˜Ù˙  . 

ÓÓ‰ÌÈ‡ˆ ÂÈ˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ÂÊ ‰˜È„·· ÂÏÚÂ‰˘"¯  ‰„ÚÂÂ‰Ê· ÔÂ¯‰‡ ¯Ó' Â ¯ È¯·ÁÂ
 ˙ÈÓÂ˜Ó ‰„ÚÂÂÎ Ì‰ÈÏÚ ÂÏËÂ‰˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙‡ ˙Â‡ÈÎ Â‡ÏÈÓ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ÈÙÏ  ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ

‰ÈÈ ·‰ÂÎ˘˙‰ "‰-1965.  „ÈÓ ÏÂÁÈ ‡Ï Ì‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„ÏÈÂ È˘  È„ÂÒÈ
ÈÂ˘È¯‰ ˙ÂÏÂÚÙ· ,„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰ÙÈÎ‡‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ÔÂÁ·Ï ÌÈ Ù‰ ¯˘ ÏÚ ‰È‰È ‰˙ÏÚÙ‰ 

 ÛÈÚÒ ÈÙÏ Â˙ÂÎÓÒ38 ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙„Â˜ÙÏ ]˘„Á ÁÒÂ  [‡È‰˘ ,¯‡˘‰ ÔÈ· ,˙Â ÓÏ 

‰ˆÚÂÓ‰Â ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ È„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓÏ ‰„ÚÂ.  
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   מועצה אזורית מרו  הגליל
 רישוי עסקי  וארנונה כללית

 20:  יישובי 23 וכלולי  בה 1950הוקמה בשנת )  המועצה להל  (המועצה האזורית מרו  הגליל 
,  דונ 190,000 שטח השיפוט של המועצה משתרע על כ. שני כפרי  וקיבו" אחד, מושבי 

 . בתי אב2,350  תושבי  בכ11,000  כ2002ואוכלוסייתה מנתה בשנת 
ותיירות כפרית , מקורות הפרנסה העיקריי  של התושבי  ה  חקלאות לרבות גידול בעלי חיי 

   ).רי אירוחהשכרת חד(
 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את דר) הטיפול של המועצה 2005 פברואר   2004בחודשי  נובמבר 
בוועדה , ביקורת משלימה נעשתה ברשות הכבאות. בנושא רישוי עסקי  ואכיפת דיני רישוי עסקי 

 את טיפול דינהמבקר המעוד בדק משרד . במשרד הבריאות ובמשרד לאיכות הסביבה, המקומית
   .גביית חובות והטיפול בעררי ,  חיוב נכסי  בארנונה המועצה בענייני ארנונה כללית 

 עיקרי הממצאי 
 רישוי עסקי 

כי רשות הרישוי לעסק הטעו  רישוי , נקבע)  החוק להל   (1968 ח"התשכ, בחוק רישוי עסקי 
במועד הביקורת היה מר . )היא ראש הרשות המקומית בתוק, תפקידו או מי שהוא הסמי) לכ

 .שלמה לוי ראש המועצה האזורית מרו  הגליל
 334.  עסקי  שהיה ידוע למועצה שה  טעוני רישוי374 פעלו בתחו  המועצה 2004בנובמבר 

 . פעלו ללא רישיו  עסק  90%  כ מה  
במאגר המידע הממוחשב של המועצה בתחו  רישוי העסקי  לא היה מידע על כל העסקי   .1
 .מידע זה דרוש לצור) בקרה ופיקוח ולנקיטת אמצעי אכיפה. פעלו בתחומהש
בחוק נקבע כי רשות רישוי לא תית  רישיו  לעסק טעו  רישוי אלא א  כ  נית  לכ) אישור   .2

 .של משרדי הממשלה הנוגעי  בדבר ושל גורמי  אחרי  לפי סוג העסק
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שיו  עסק שהוגשו לה כנדרש על פי דיני הבדיקה העלתה כי רשות הרישוי לא טיפלה בבקשות לרי
 . ולא העבירה את הבקשות למשרדי הממשלה ולגופי  אחרי  לצור) קבלת אישור , רישוי עסקי 

, תברואתיי  ובטיחותיי , בתחו  המועצה פועלי  עסקי  שלפעילות  יש היבטי  סביבתיי  .3
 :כמודג  להל ,   עסקשהמועצה לא אכפה עליה  את חובת הרישוי וה  פועלי  ללא רישיו

) דירי , רפתות, לולי (במרבית יישובי המועצה יש עסקי  של גידול בעלי חיי   )א(
מאחר ששפכיה  עלולי  לחלחל למי התהו  ולזה  , שלפעילות  יש השפעה על איכות הסביבה
 .את מקורות המי  ולסכ  את בריאות הציבור

. נרת שממנה נשאבי  רוב מי המוביל הארצייישובי המועצה נמצאי  בתחו  אג  ההיקוות של הכ
נמצא כי המועצה לא אכפה את הוראותיו של החוק על עסקי  של גידול בעלי חיי  ולא טיפלה 
בשפכי  ממקומות הגידול של בעלי חיי  ולא נקטה אמצעי  למניעת חלחול של שפכי בעלי 

 . ות  של מי הכנרתכתוצאה מכ) עלולי  להיפגע איכ. ולאג  ההיקוות, החיי  למי התהו 
בתחו  המועצה הוקמו בשני  האחרונות חדרי אירוח רבי  להשכרה על בסיס יומי או  )ב(

  להל  (בעל עסק שמחזיק חדרי אירוח שמספר  גדול משלושה , על פי הוראות החוק. שבועי
 מת  הרישיו  טעו  בי  היתר אישור של משרד הבריאות ושל; חייב ברישיו  עסק) יחידת אירוח

 .שירותי הכבאות לש  הבטחת מטרות שנקבעו בחוק
. הבדיקה העלתה כי המועצה לא אכפה את חובת הרישוי על יחידות האירוח שפעלו ביישוביה

למועצה . נמצא כי רבות מה  פעלו ללא רישיו  עסק וללא אישור משרד הבריאות ושירותי הכבאות
הפעלת . מקומ  ושמות בעליה , יהג  לא היה מידע על מספר יחידות האירוח שפעלו ביישוב

יחידות אירוח ללא האישורי  האמורי  עלולה לחשו, את האורחי  לתנאי תברואה לקויי  
 .ולסכנות בטיחות כגו  שריפות

המועצה לא אכפה את חובת הרישוי על שלושה עסקי  לאחסו  דלק שפעלו ללא רישיו   )ג(
 לש  הבטחת  של המשרד לאיכות הסביבה אישור , בי  היתר, הפעלת עסקי  אלה טעונה. עסק

ואלה ,  ואישור של השר לביטחו  הפני  איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעי  ומטרדי  
. אמורי  להודיע לרשות הרישוי על התנאי  שיש להתנות ברישיו  או על סירוב מנומק לתת רישיו 

  היתר מפגעי  סביבתיי  בהיעדר אישור מהגורמי  האמורי  עסקי  אלה עלולי  ליצור בי
 .ובטיחותיי 

לפי החוק מקווה הוא עסק טעו  .  מקוואות טהרה19המועצה הדתית מרו  הגליל הפעילה  )ד(
רישוי . ומטרת הרישוי היא הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותי  במקווה, רישוי

המועצה לא אכפה את . תמקווה טעו  בי  היתר אישור של משרד הבריאות ושל שירותי הכבאו
 .והפעלת  עלולה לגרו  למפגעי  תברואתיי  ובטיחותיי , חובת הרישוי על המקוואות

המועצה פיקחה על עסקי מזו  א) לא הכינה רשימה של עסקי המזו  טעוני הפיקוח  .4
בעסקי  אחרי  לא עשתה המועצה פעולות פיקוח . שבתחומה ותכנית לביקורת סדירה כנדרש

 . מהסמכות הנתונה בידיה ולא בדקה א  ה  ממלאי  את הוראות החוק והתקנותהמתחייבות
המועצה לא השתמשה באמצעי האכיפה שהקנה לה החוק ולא פעלה נגד עסקי  המנוהלי  ללא 

למרות דרישות משרד הבריאות לא פעלה המועצה נגד עסקי מזו  שנוהלו ללא רישיו  . רישיו 
  .תברואתיי ומשרד הבריאות מצא בה  ליקויי  
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 ארנונה כללית
, 2000 ס"התש, )2000ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת (בתקנות הסדרי  במשק המדינה 

נקבע כי מועצה רשאית להטיל ארנונה לגבי בנייני  , 2004שבה  כלולות ג  הוראות לגבי שנת 
יינתנו לפי כללי  הנחות בארנונה . לרבות אדמה חקלאית, תפוסי  או פנויי , וקרקעות בתחומה

תיקוני חקיקה להשגת יעדי (ותנאי  שקבע שר הפני  בתקנות מכוח חוק הסדרי  במשק המדינה 
 .1993 ג"התשנ, )התקציב

 משטח הדירה 75%בחישוב ארנונה על דירות מגורי  בתחומה הביאה המועצה בחשבו  רק 
עצה לא תפחית פעולה זו אינה מתיישבת ע  ההסדר בחוק שלפיו מו. במקו  שטחה המלא

. בשיעורי  ובתנאי  המפורטי  בתקנות, תשלומי ארנונה כללית אלא לזכאי  הנקובי  בתקנות
המועצה לא חייבה את תושביה בארנונה בעד אדמות ומבני  חקלאיי  המשמשי  למשק בעלי 

ובכ) ויתרה בכל , א, שקבעה את סכומי הארנונה הכללית על נכסי  אלה, )דיר, רפת, לול(חיי  
 .נה על הכנסות ניכרותש

המועצה לא טיפלה במש) שנה וחצי בעררי  שהגישו שלוש חברות בנושא הארנונה שהוטלה על 
וטיפלה בערר של מפעל בדר) של פשרה שלא תאמה בפרטיה את התנאי  שנקבעו , עסקיה 

 .1993 ג"התשנ, )הנחה מארנונה(בתקנות ההסדרי  במשק המדינה 
נית שמנהלת את מחלקת הגבייה לטפל בביצוע פסקי די  המועצה לא איפשרה לחברה קבל

ולא שילמה לה עבור אגרת פתיחת תיקי  בלשכת הוצאה לפועל לביצוע ,  חייבי 167שהוצאו נגד 
  . חייבי  אחרי 337פסקי די  נגד 

✯  
 ÌÂ¯Ó ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈÎ˘Ó˙ÓÂ ÌÈ·¯ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ

˘È¯ ÌÂÁ˙· ÏÈÏ‚‰˙ÈÏÏÎ ‰ Â ¯‡ ‡˘Â ·Â ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯ È È„ ˙ÙÈÎ‡Â ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ . ˙Á Ê‰
ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯· ÏÂÙÈË‰ ,ÌÈÈÁ ÈÏÚ· ÏÂ„È‚ È˜ÒÚ· „ÁÂÈÓ· , ˙Â„ÈÁÈÂ ˜Ï„ ÔÂÒÁ‡Ï ÌÈ˜ÒÚ

ÁÂ¯È‡ ,ÌÈÈ˙·È·Ò ÌÈÚ‚ÙÓÏ ÌÂ¯‚ÏÂ Â˙ÂÁÈË··Â ¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯·· ‰ÚÈ‚ÙÏ ÌÂ¯‚Ï ‰ÏÂÏÚ. 
 ÌÈÎÂÓ  ÂÈ‰ ‰ Â ¯‡‰ ˙ÈÈ·‚ È¯ÂÚÈ˘ ÈÎ ‡ˆÓ  „ÂÚ ˙Â˜ÈÙÒÓ ˙ÂÏÂÚÙ ‰˙˘Ú ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰Â

˙Â·ÂÁ‰ ÌÂÏ˘˙ ˙ÙÈÎ‡Ï ,ÌÈÈÓˆÚ ˙Â¯Â˜ÓÓ ‰È˙ÂÒ Î‰ ÂÚ‚Ù  ÍÎ·Â. 
ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ Ô‰È˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÏÚ ˜ÂÁ‰ ÈÙÏ „˜ÙÂÓ‰ ,

 ˙ÂÏÂÚÙ ¯Á‡ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ·Â˜ÚÏÂ ˜ÂÁ· ÂÏ Â ˜Â‰˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï
 ˘È‰ ˙‡ ÚÂ ÓÏ È„Î ‰ˆÚÂÓ‰˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ Ï˘ Ì˙Â.  
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 מרחבית  ועדה מקומית
   לתכנו  ולבנייה זמורה

 שימושי  חורגי  , אכיפה, רישוי, תכנו 
 ומינהל כספי

מרחבית מרחב התכנו  המקומי של הוועדה המקומית
1

להל  ( לתכנו  ולבנייה זמורה 
 התכנו  כולל חמש מרחב.  דונ 35,000 משתרע על כ)  הוועדה המקומית או הוועדה 

  להל  (מזכרת בתיה וקריית עקרו  , ג  יבנה, גדרה, ש"בני עי: מועצות מקומיות
הוועדה טיפלה בנושאי התכנו  של הרשויות המקומיות ). המועצות המקומיות

   .רישוי הבנייה והפיקוח עליה ואכיפת הוראות החוק, המצויות בתחומה
 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את פעולות הוועדה בתחומי 2005ד פברואר  ע2004בחודשי  ספטמבר 
קביעת היטלי ההשבחה , הפיקוח עליה ואכיפת הוראות החוק בעניינה, התכנו  והרישוי של הבנייה

פעולות הביקורת נעשו ג  בוועדה המחוזית לתכנו  ולבנייה . וגביית  והמינהל הכספי של הוועדה
   .ש"ג  יבנה ובני עי, יות קריית עקרו ובמועצות המקומ, מחוז המרכז

 עיקרי הממצאי 
Ô Â  Î ˙ 

ג  יבנה וקריית עקרו  חלות תכניות מתאר מקומיות , גדרה, ש"בתחו  המועצות המקומיות בני עי
על תחו  המועצה . שאושרו בשנות השבעי  ובתחילת שנות השמוני  של המאה העשרי 

ית שמתווה את התכנו  הכולל של תחו  המקומית מזכרת בתיה לא חלה תכנית מתאר מקומ
אשר למועצות . על הוועדה להכי  תכנית מתאר עדכנית למועצה המקומית מזכרת בתיה. המועצה

__________________ 
 1969 ט"התשכ,  לחוק התכנו  והבנייה19ועדה מקומית מרחבית היא ועדה שהוקמה לפי סעי   1

 . במרחב תכנו  מקומי הכולל תחו  של יותר מרשות מקומית אחת)  החוק להל  (
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מ  הראוי שתישקל האפשרות להכי  תכניות מתאר עדכניות המותאמות , המקומיות האחרות
  . 2003שאושרה בסו! שנת , לתכנית המתאר המחוזית החדשה

ג ר ו ח ש  ו מ י  ש
נבני  ומאוכלסי  בשני  , 2"בילו סנטר"בסמו# למרכז הקניות הקרוי , רחב התכנו  של הוועדהבמ

הקמת . האחרונות מבני מסחר רחבי היק! בשטחי  שלפי התכניות החלות עליה  ייעוד  לתעשייה
א# , ולפיה נתנה הוועדה ליזמי  היתרי בנייה להקמת מבני תעשייה' שיטה'המבני  נעשתה ב

 3ולאחר הבנייה הגישו היזמי  לוועדה בקשות לשימוש חורג,  רוב  למטרות מסחרבפועל שימשו
תו# התעלמות , וא! נתנה לה את הסכמתה' שיטה'הוועדה הייתה מודעת ל. למטרות מסחר

ג  את . מהיעדר התאמה בי  השימוש המתוכנ  במקרקעי  לייעוד שנקבע לה  בתכנית המפורטת
המיועד לתעשייה אגב שימוש חורג מהוראות היתר הבנייה משרדיה שלה מיקמה הוועדה במבנה 

 . והתכנית המפורטת
הוועדה עושה שימוש בדר# של מת  היתרי  לשימוש חורג בבנייני  כדי לשנות את ייעודו של 

בניגוד לייעודו בתכנית המתאר המחוזית ובניגוד למגמות התכנו  שהשלטו  , המתח  למסחרי
שכ  כפי ,  המדינה העיר כי דר# הפעולה של הוועדה פסולהמשרד מבקר. המרכזי מבקש לקד 

שימוש חורג אינו כלי לגיטימי לקידו  מטרות תכנוניות , שנקבע בפסיקת בית המשפט העליו 
והדר# הראויה לעשות כ  היא באמצעות תכנית מפורטת שבסמכות הוועדה , רחבות היק!

 הליכי התכנו  ואת מוסדות התכנו  בדר# פעולתה סייעה הוועדה ליזמי  לעקו! את. המחוזית
מערכתית %המוסמכת לבחו  את העניי  בחינה רב, ובעיקר הוועדה המחוזית, שנקבעו בחוק

להיק! המסחר , ואזורית בהתחשב במגוו  שיקולי  הנוגעי  לתחבורה ולאיכות הסביבה
בדות פעולתה של הוועדה המקומית סייעה לקבוע בשטח עו. 'והתעשייה הראויי  באזור וכד

" להוות לח& בלתי רצוי על ועדות התכנו  "4,כדברי בית המשפט העליו , ועלולה, מוגמרות
  .ורשויות השלטו  האחרות ולסכל את יישו  עקרונות התכנו  שנקבעו בחוק

Á Â ˜ È Ù 
הוועדה אינה פועלת בעוד מועד נגד בנייה לא חוקית ושימושי  חורגי  ללא היתר ואינה עושה די 

היחס הסלחני של הוועדה כלפי מי שלא עמדו . כ# נמשכו הפרות חוק זמ  רבבשל . להפסיק 
אינו מתיישב , בנו בסטייה מהיתר או עשו במבנה שימוש חורג שלא הותר, בתנאי ההיתר שנתנה

  .ע  תפקידה להבטיח את קיו  הוראות החוק והתקנות שהותקנו לפיו
__________________ 

 . בתחו  המועצה המקומית קריית עקרו  2
היתר לשימוש . שימוש חורג בקרקע או בבניי  הוא שימוש בה  למטרה שלא הותר להשתמש בה  3

כאשר מדובר בשימוש ו, חורג אפשרי רק במקרי  שבה  השימוש אינו משנה את הסביבה שינוי ניכר
, קיימי  היבטי  שוני  לפי החוק לשימוש חורג. היתר כזה נית  רק לתקופה מוגבלת, חורג מהתכנית

שימוש חורג מההיתר ושימוש חורג , שימוש חורג והקלה, ובה  שימוש חורג בקרקע או בבניי 
 .מהתכנית

מובא , 'ÏÈ‡· ÌÈ‡ÓˆÚ‰ ˙˙ÂÓÚ)¯ÁÒÓ‰ ˙Î˘Ï (  'Ó ¯¯Ú ˙„ÚÂÁ‡Â ÌÂ¯„ ÊÂÁ˙  402/03מ "עע 4
 ). פסק די  עמותת העצמאיי  להל  (מתקדי  



 מרחבית לתכנו  ולבנייה זמורה ועדה מקומית

99 

ה ח ב ש ה ל  ט י ה ת  ע י ב  ק
שלושה מה  הועסקו יותר (  שהעסיקה תקופה ארוכה מטעמה של הוועדה פעלו ארבעה שמאי

לוועדה לא היו הסכמי התקשרות ע  השמאי  וה  לא נבחרו בהלי# תחרותי ). מעשר שני 
 .כמו כ  הוועדה לא קבעה אמות מידה ותעריפי  לתשלו  לשמאי . כנדרש

ו פרטי   נמצא כי בחלק  חסר1999%2004 שומות השבחה שהכינו השמאי  בשני  20בבדיקה של 
לרוב , זאת ועוד. %1966ו"התשכ, )אתיקה מקצועית(הנדרשי  על פי תקנות שמאי המקרקעי  

על . השומות לא צורפו הנתוני  שהשומה מבוססת עליה  ותחשיב המפרט כיצד היא נקבעה
הוועדה לדרוש שהשומות יהיו מפורטות ומנומקות כדי שבעלי הקרקע יוכלו להתייחס ספציפית 

הפרשי  . וכדי ליצור שקיפות מלאה לפני בעל הקרקע, מוקי  של שמאי הוועדהלנתוני  ולני
גדולי  שנמצאו בי  השומות שנעשו מטע  הוועדה לשומות שנעשו מטע  הבעלי  ולשומה 

 .   מלמדי  ג  ה  על הצור# בפירוט הבסיס לשומות, 5המכרעת
השבחה ובהליכי גביית היטל עוד העלתה הביקורת כמה וכמה ליקויי  בהליכי הכנת  של שומות ה

בי  היתר הועלה כי בכמה מהשומות שהכינו שמאי  מטע  הוועדה נקבע שהיו  : ההשבחה
ולא היו  שבו נכנסה לתוק! התכנית ,  לחישוב היטל ההשבחה הוא יו  הכנת השומה6הקובע

 כמו שנקבע, שגרמה לעליית ער# הקרקע או אושרו ההקלה או השימוש החורג שגרמו לעלייתו
שמאי מטע  ; במקרה אחד נתנה הוועדה היתר בנייה בלי ששול  היטל ההשבחה הנדרש; בחוק

בלי ,  שונות בסכומ 7הוועדה ושמאי מטע  בעלי אחד המגרשי  הכינו שתי שומות מוסכמות
על שבעה מגרשי  נעשו שומות מוסכמות בלי שבעלי המגרשי  ; שנית  לוועדה כל הסבר לשוני

 .כנדרש בתוספת השלישית לחוק, אחרות מטעמ הגישו לוועדה שומות 
המועצות המקומיות גדרה וקריית עקרו  היו מעורבות בקביעת היטלי ההשבחה ובגביית  בניגוד 

  . המוסר סמכות זו לוועדה המקומית, לחוק
È Ù Ò Î  Ï ‰  È Ó 

 ואיל# 2002 שנת מ ל: הביקורת העלתה כמה וכמה ליקויי  בתחו  הניהול הכספי של הוועדה
מהנדס ; לוועדה אי  גזבר כנדרש בנהלי  שקבע משרד הפני ; לת הוועדה ללא תקציב מאושרפוע

 נוהג זה עוק! .הוועדה עשה עבורה רכישות שונות באמצעות כרטיס אשראי שהנפיקה לו הוועדה
על  ואינו מאפשר בקרה ופיקוחיחתמו על כל פקודת תשלו   חתימה מורשישני שאת הדרישה 

שתמשה בכספי היטלי השבחה שגבתה למימו  הוצאות שוטפות ולמימו  הוועדה ה; ההוצאות
הוועדה העתיקה את משרדיה למבנה חדש בלי שבוצעה החלטתה ; העברת משרדיה לבניי  חדש

לבדוק את עלות  הכלכלית של החלופות השונות למבנה ובלי לקבל אומד  כספי כולל של עלות 
  . המעבר

__________________ 
 במקרה שהוועדה ובעל הקרקע לא הסכימו   שמאי מכריע  שומה הנקבעת על ידי שמאי שלישי  5

 . ביניה  על גובה ההשבחה
 .היו  שבו נוצרת החבות הרעיונית בהיטל השבחה ולפיו נקבע שוויי  של המקרקעי  6
א  קיבל החייב הודעת שומה מהוועדה המקומית ובדעתו להשיג , השלישית לחוקעל פי התוספת  7

לאחר שהגיש את השומה רשאי  הוועדה המקומית והחייב . הוא חייב להגיש שומה מטעמו, עליה
 .לנהל משא ומת  על סכו  ההיטל ולקבוע שומה מוסכמת
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✯  
Â˜Ù˙ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓÈÂ˜Ï ‰È‰ ‰¯ÂÓÊ ‰ÈÈ ·Â ÔÂ Î˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ „ . ÏÚ

 ¯Ù˘ÏÂ ‰ÓÂÁ˙·˘ ÌÈ·Â˘ÈÈÏ ¯‡˙Ó ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ Ô ÂÎ„ÚÂ Ô˙ Î‰ ÈÎÈÏ‰ ˙‡ Ì„˜Ï ‰„ÚÂÂ‰
ÈÙÒÎ‰ ‰ÏÂ‰È  ˙‡Â ‰ÈÈ ·‰ ÌÂÁ˙· ‰ÙÈÎ‡‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÎÈÏ‰ ˙‡ ÏÚÈÈÏÂ . 

 ‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘ ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ˙„„ÂÚÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰˙ÂÈ È„Ó ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È
Ó·¯ÁÒÓÏ ‰ÈÈ˘Ú˙ È¯ÂÊ‡ Ï˘ Ì„ÂÚÈÈ ˙‡ ˙Â ˘Ï È„Î ‰ÓÂÁ˙·˘ ÔÈÚ˜¯˜ , ˙ÂÓ‚ÓÏ „Â‚È ·

Ì„˜Ï ˘˜·Ó ÈÊÎ¯Ó‰ ÔÂËÏ˘‰˘ ÔÂ Î˙‰ . Û‡ È˙ÈÈ˘Ú˙ ˘ÂÓÈ˘Ï ÌÈ¯˙È‰ ‰ ˙  ‰„ÚÂÂ‰
¯ÁÒÓ ÈÎ¯ÂˆÏ ÌÈ ·Ó· ˘Ó˙˘‰Ï ‰ ÂÂÎ‰˘ ÍÎÏ ˙Ú„ÂÓ ‰˙È‰˘ , ‰ÙÎ‡ ‡Ï ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó·Â

¯˘Â‡ ‡Ï˘ ‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘ ÏÚ ¯ÂÒÈ‡‰ ˙‡ ÈÂ‡¯Î .Î· ˙‡ ÛÂ˜ÚÏ ÌÈÓÊÈÏ ‰¯˘ÙÈ‡ ‡È‰ Í
 ˙Â¯Ó‚ÂÓ ˙Â„·ÂÚ ÁË˘· ÚÂ·˜Ï Û‡Â ˜ÂÁ· ÂÚ·˜ ˘ ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ ˙‡Â ÔÂ Î˙‰ ÈÎÈÏ‰

ÁË˘Ï ˙ÂÈ Î˙ ÔÈÎ‰Ï Ì‡Â·· ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ ˙‡ ÏÈ·‚‰Ï ˙ÂÏÂÏÚ‰ . ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ , ‰˙ ÈÁ·Ï ‡·Â˙˘ ˙Ë¯ÂÙÓ ˙È Î˙ ˙ Î‰ ·ÈÈÁÓ ·Á¯  Û˜È‰· „ÂÚÈÈ ÈÂ È˘ ÈÎ

È‡Â˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰¯Â˘ . 
‰Á·˘‰ ÈÏËÈ‰ ˙ÈÈ·‚Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ÌÈ·¯ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ . ‰„ÚÂÂ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

 ‰˙Â¯˘˜˙‰ ˙‡ ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ÔÁ·˙Â È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰· ‰˜ÈÒÚÓ ‡È‰˘ ÌÈ‡Ó˘‰ ˙‡ ¯Á·˙
ÌÓÚ . ˜ÂÁ‰ ÈÙÏ Â˘ÚÈÈ ‰ÓÚËÓ ˙ÂÓÂ˘‰˘ ÂÁÈË·È˘ ‰„Â·Ú ˙ÂËÈ˘ ‚È‰ ‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ

˙ÂË¯ÂÙÓ ÂÈ‰ÈÂ ,Â Ó˙Â˜„ˆÂÓÂ ˙Â˜Ó .  


