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הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה
מוקדי מסחריי ועסקיי
תקציר
המועצה( ,המשתרע על
רוב תחומה של המועצה האזורית חו השרו )להל
כ  50,000דונ  ,הוא מרחב תכנו מקומי חו השרו אשר לו ועדה מקומית ,שחבריה
ה חברי המועצה של המועצה האזורית חו השרו  .במרחב התכנו המקומי שישה
מושבי  ,ארבעה קיבוצי ושני יישובי קהילתיי  .לפי נתוני הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,בסו שנת  2004היה מספר התושבי במועצה .8,870
בסו  2004ובראשית  2005בדק משרד מבקר המדינה את פעילותה של הוועדה
המקומית לתכנו ולבנייה חו השרו )להל הוועדה( בנושאי תכנו ובנייה ,רישוי
הבנייה ,הפיקוח עליה ואכיפת הוראות חוק התכנו והבנייה ,התשכ"ה ) 1965להל
החוק( .בדוח זה מפורטי ממצאי הנוגעי ל  11מוקדי פעילות עסקית שבתחו
מרחב התכנו המקומי .במספר מוקדי של פעילות עסקית נבדקה ג פעילותה של
המועצה האזורית בנושא רישוי העסקי ואכיפת הוראות חוק רישוי עסקי ,
התשכ"ח .1968

תכנו
שטחי מרחב התכנו המקומי נועדו לישובי כפריי ולשטחי פתוחי על פי
התכניות התקפות החלות עליה  .פעילות לתיירות ,נופש ותשתיות תותר בשטחי
הוועדה
פתוחי באישור הוועדה המחוזית לתכנו ולבנייה מחוז המרכז )להל
המחוזית( ,בתנאי שלא ייפגע אופיו הפתוח של השטח .הרחבת אזורי תעסוקה תותר
באישור הוועדה המחוזית בשטחי הגובלי עמ ובתנאי שלא ייפגע אופיו הפתוח
של השטח.
הוועדה ביקשה לקד תכנית מתאר חדשה למרחב התכנו המקומי ,שבי מטרותיה
פיתוח מוקדי מסחר ותעסוקה .מאחר שתכנית המתאר שהוצעה עמדה בסתירה
למדיניות התכנו הארצית והמחוזית וביקשה ,בי השאר ,להכשיר בדיעבד עבירות
בנייה ושימוש ,סירבה הוועדה המחוזית לאשרה .הידיינויות בי לשכת התכנו
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המחוזית ובי הוועדה בעניי תיקו תכנית המתאר המוצעת נמשכו ג לאחר תו
הביקורת.

הממצאי בבדיקת מוקדי פעילות עסקית
קיבו* שפיי
ח ו צ ו ת ש פ י י  :במקו נבנו ,על פי היתרי בנייה לתעשייה ,שני
מתח
מבני שחוברו אשר שטח הבנוי כ  36,000מ"ר .רוב השטח משמש למסחר
והמקו הפ -למרכז מסחרי גדול.
השימוש במקו לצורכי מסחר נגד את ייעודי האזור לפי תכניות תקפות ,א -הוועדה
המקומית לא פעלה נגד השימוש החורג במתח .
בשנת  1999אושרה תכנית מתקנת שאפשרה שימושי מעורבי באזור וביניה
מסחר ,ואול מאחר שתכנית זו הגבילה את היק השימוש למסחר ל  25%מהשטח
הבנוי ,והיק השימוש למסחר במתח הוא  67%מהשטח הבנוי ,יוצא שהיק
השימוש למסחר במתח הוא בניגוד לתכנית תקפה.
הוועדה נתנה היתר בנייה למבנה שירותי תקשורת וטלפו א שזכויות הבנייה
במתח מוצו .המבנה נבנה בסטייה מהיתר ומשמש למסחר בלא שהוועדה תפעל על
פי סמכותה נגד הבנייה ונגד השימוש החורג במקו .
במרת החנייה של מתח חוצות שפיי נבנו מבני ללא היתר בנייה .פועלי בה
עסקי מסחר בניגוד לייעוד המקו שהוא חנייה .במש -כשלוש שני לא הפעילה
הוועדה פיקוח במקו ולא עשתה דבר למניעת הבנייה הבלתי חוקית בו ולהפסקת
השימושי החורגי בו.
מ ס ל ו ל י מ ר ו * מ כ ו נ י ו ת  :הוועדה נתנה שלא כדי היתר בניה לסלילת
מסלולי מרו* )קרטינג( בשטח של כחמישה דונ באזור שאי לתת בו היתר אלא על
פי תכנית מפורטת; תכנית כזו לא אושרה לגבי אזור זה.
קיבו* געש
מ ר כ ז מ ס ח ר י  :על שתי חלקות בשטח כולל של  69דונ  ,שייעודה של האחת
"מבני משק" ושל האחרת "תעשייה" ,נבנו שני מבני בשטח כולל של  27,424מ"ר.
הוועדה נתנה היתרי לבניית המבני לייעוד שנקבע בתכניות התקפות החלות על
החלקות מבלי לבחו כנדרש את שאלת השימוש שייעשה בה ; ואכ  ,מיד ע גמר
הבנייה והאכלוס נעשה במבני שימוש למסחר בסטייה ניכרת מהתכניות התקפות
החלות על החלקות.
הוועדה נתנה היתרי בלתי חוקיי לשימוש חורג בחלק משטח המבני  .היא לא
פעלה לאכיפת החוק ולהפסקת השימוש החורג למסחר במבני .
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שמאי מטע הוועדה קבע שומות מסוימות בגי השימוש החורג בשתי החלקות.
אחר כ -הפחית אותו שמאי את השומות בהסכמת הוועדה וקיבו* געש .להפחתה
ניתנו נימוקי כלליי שלא צורפו לה נתוני  ,כנדרש על פי עקרו השקיפות
במינהל ציבורי תקי .
העסקי המתנהלי בשתי החלקות טעוני רישיו עסק וה פועלי בלעדיו ,בי
השאר ,משו שפעילות המסחרית נוגדת את התכניות התקפות ,ואי אפשר לתת
לה רישיונות עסק.
הוועדה אישרה סלילת מגרש על שלוש חלקות חקלאיות הסמוכות לחלקה
ל"תעשייה" ולחלקה ל"מבני משק" ושימוש חורג בו לחנייה .א שוועדת ערר
החליטה לבטל את אישור הוועדה ,לא עשתה הוועדה להפסקת השימוש החורג
בחלקות.
ה ח מ מ ה  :בשטח של כ  3,000מ"ר של חממות מפלסטיק לפרחי ,
מתח
בקרקע חקלאית מוכרזת ,נבנו מבני המשמשי למ אכלוס ועד מועד סיו
הביקורת ,במש -כשמונה שני  ,למסחר.
הוועדה נתנה היתר לבניית מבנה לשימוש חקלאי בלא שנתנה את דעתה לעובדה
שבמבני שנבנו עוד קוד לכ נעשה שימוש למסחר.
הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחי פתוחי לא אישרה בקשה לשימוש
חורג במבני  ,וערר שהוגש על כ -לוועדת ערר נדחה .העניי הגיע לביהמ"ש ,ומאחר
שבשעת הדיו פקע תוק החלטת הוועדה המחוזית ,שאישרה שימוש חורג במבני
בכפו למספר תנאי  ,הסכימו הצדדי שבקשה נוספת להיתר לשימוש חורג
שהוגשה לוועדה תידו לגופו של עניי  .עד סיו הביקורת לא קיבלה הוועדה
החלטות בעניי הבקשה לשימוש החורג במבני ולא פעלה להפסקתו.
ע ס ק ל ה ש כ ר ת ר כ ב  :על חלקה בשטח של כ  20דונ שייעודה מגורי ושטח
פרטי פתוח לשימוש הקיבו* ,נסללה חנייה ונבנה משרד למטרת השכרת רכב ,בניגוד
לתכניות התקפות וללא היתר לבנייה ולשימוש חורג; העסק פועל ללא רישיו עסק.
הוועדה לא אכפה את חוק התכנו והבנייה ,והמועצה לא אכפה את חוק רישוי
עסקי על החניו להשכרת רכב כדי להפסיק את הפעילות העסקית האסורה.
קיבו* תל יצחק
מ פ ע ל ב ט ו  :מפעל בטו הוק ללא היתר בניה על שטח שייעודו על פי התכנית
התקפה מבני משק ,ולכ אסור להקי בו מפעלי תעשייה.
המפעל פועל משנת  1997שלא כדי וללא רישיו עסק בלא שהוועדה והמועצה עשו
דבר כדי להפסיק את פעילותו.
מ פ ע ל נ ר ו ת  :מפעל נרות פועל משנת  2000באזור שייעודו חקלאי ,במבנה שנבנה
לשמש לול ,ללא היתר לשימוש חורג וללא רישיו עסק .הוועדה והמועצה לא פעלו
להפסקת פעילותו של מפעל הנרות.
619

דוח על הביקורת ברשויות מקומיות

מושב בית יהושע
ה ר כ ב ת  :במתח שנועד לתעשייה יש מבנה ששטחו כ  6,400מ"ר;
מתח
המבנה היה בעבר בית אריזה .במבנה פעלו ,בחריגה מהשימוש המותר על פי
התכנית התקפה ,חמישה עסקי מסחר ,בעיקר עסקי רהיטי  ,בלא היתר לשימוש
חורג .במתח נסלל מגרש חנייה מאספלט ששטחו  3,000מ"ר ונבנה משרד ,שהופעל
בו עסק להשכרת רכב .הבנייה והסלילה נעשו ללא היתר בנייה ,והעסק הופעל בלא
שנית לו היתר לשימוש חורג.
לשימושי החורגי בקרקע ובמבני לא נית אישור המועצה הארצית הנדרש על פי
תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל ,נוכח מיקו המבני בסמו -למסילת הברזל.
הוועדה לא פעלה נגד הבנייה בלא היתר ונגד השימושי החורגי בקרקע ובמבני
בלא היתר.
מושב בצרה
ש ל ו ש ה מ ו ק ד י מ ס ח ר  :בשלושה אזורי בבצרה ,על קרקע שייעודה חקלאי,
פועלי מזה שני עסקי מסחריי במבני חקלאיי שהוסבו לשימוש כחנויות,
ללא היתרי לשימושי חורגי .
הוועדה לא פעלה להפסקת השימוש החורג באזורי אלה .בהעדר טיפול של הוועדה
יזמה הוועדה המחוזית הגשת כתבי אישו נגד מפעילי העסקי באזורי אלה.

פיקוח ואכיפה
מסקרי שערכה יחידת הפיקוח המחוזית עולה ,כי היק עבירות הבנייה והשימוש
החורג במרחב התכנו המקומי גדול .לפי נתוני יחידת הפיקוח המחוזית ,מספר
עבירות הבנייה במרחב התכנו המקומי שהצטברו עד שנת  2004היה כ .1,400
הוועדה לא הפעילה פיקוח ראוי על הבנייה ועל השימושי החורגי בתחומה
במיוחד במוקדי פעילות עסקית .במקרי מסוימי הופעל פיקוח הוועדה לאחר
תקופה ארוכה ולאחר התערבות של יחידת הפיקוח המחוזית.
הוועדה לא אכפה בתחומה את החוק כראוי :הוצאו רק מעט צווי הפסקת עבודה
מינהליי  ,ה לא הובאו לאישור בית משפט ,ותוקפ פג אחרי  30יו ; הוועדה לא
ביקשה כלל הוצאת צווי הפסקת עבודה שיפוטיי ; רק במקרי מועטי הוצאו צווי
הריסה מינהליי ; רק במקרי מועטי הוגשו כתבי אישו .

♦
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מבוא
בחוק התכנו והבנייה ,התשכ"ה ) 1965להל החוק( ,נקבע ,בי היתר ,כלהל  :שר הפני רשאי
להכריז בצו על שטח כעל מרחב תכנו מקומי; לכל מרחב תכנו מקומי תהיה ועדה מקומית
לתכנו ולבנייה; במרחב תכנו מקומי הכולל תחו רשות מקומית אחת בלבד תהיה מועצת
הרשות המקומית הוועדה המקומית; ועדה מקומית תקי ועדת משנה לתכנו ולבנייה; כל
התפקידי והסמכויות של ועדה מקומית מוקני לוועדת משנה.
המועצה האזורית חו %השרו )להל המועצה( משתרעת על כ  50,000דונ  .לפי נתוני הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,בסו %שנת  2004היה מספר התושבי במועצה  .8,870שר הפני הכריז
על מרבית תחומה של המועצה כעל מרחב התכנו המקומי חו %השרו )להל מרחב התכנו
המקומי( .למרחב התכנו המקומי ועדה מקומית לתכנו ולבנייה שחבריה ה חברי מועצת
המועצה ,והיא הקימה ועדת משנה שדנה ,בי השאר ,בבקשות להיתרי לבנייה ולשימוש )הוועדה
המקומית או ועדת המשנה או שתיה להל הוועדה( .למ  3.12.97מכה מר אהרו בז'רנו
כראש המועצה וכיו"ר הוועדה המקומית ,ולמ  1.6.96מהנדס הוועדה הוא מר ירד ערמו .
בתחו מרחב התכנו המקומי היישובי האלה :ארבעה קיבוצי  1געש ,יקו  ,שפיי ותל יצחק;
שישה מושבי אודי  ,בית יהושע ,בני ציו  ,בצרה ,כפר נטר ורשפו ; שני יישובי קהילתיי
ארסו %וחרוצי .
הקרקע שבקיבוצי ובמושבי היא ברובה בניהול מינהל מקרקעי ישראל )להל ממ"י( ,ומיעוטה
בבעלות פרטית ,ובדומה לכ /ג את רוב הקרקע ביישובי הקהילתיי ובשטחי שמחו .לשטחי
היישובי מנהל ממ"י.
רוב תחומו של מרחב התכנו המקומי הוא שטחי פתוחי של אזורי חקלאיי  ,שמורות טבע
ועוד .רוב בעלי ער /נופי .ג הקיבוצי והמושבי הפזורי במרחב התכנו ה בעלי אופי כפרי
חקלאי ,על פי התכניות התקפות החלות על מרחב התכנו המקומי )ראו להל (.
בחדשי אוקטובר  2004עד אפריל  2005בדק משרד מבקר המדינה את פעילותה של הוועדה
בנושאי תכנו ובנייה ,רישוי הבנייה ,הפיקוח עליה ואכיפת הוראות החוק .בדוח זה מפורטי
ממצאי הנוגעי ל  11מוקדי פעילות עסקית בחמישה מהיישובי שבתחו מרחב התכנו
המקומי :קיבו .שפיי  ,קיבו .געש ,קיבו .תל יצחק ,מושב בית יהושע ומושב בצרה .במספר
מוקדי של פעילות עסקית נבדקו ג פעילותה של המועצה בנושא רישוי העסקי ואכיפת הוראות
חוק רישוי עסקי  ,התשכ"ח ) 1968להל חוק רישוי עסקי ( .בדיקות השלמה נערכו בממ"י,
בוועדה המחוזית לתכנו ולבנייה מחוז המרכז )להל הוועדה המחוזית( וביחידה הארצית
לפיקוח על הבנייה מחוז המרכז במשרד הפני )להל יחידת הפיקוח המחוזית(.

__________________

1

שטחו של קיבו גליל י שיי מוניציפלית לתחו המועצה ,א מבחינת תכנו ובנייה הוא נמצא
במרחב התכנו המקומי של הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה רמת השרו .
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הבסיס הנורמטיבי לעבודת הוועדה
חוק התכנו והבנייה
בחוק נקבע ,שאי לבנות בניי ולסלול דר /בלא היתר בנייה שנתנו הוועדה המקומית או רשות
הרישוי המקומית ,לפי העניי ועל פי תנאי ההיתר .עוד נקבע בחוק ובתקנות התכנו ובנייה )עבודה
ושימוש הטעוני היתר( ,התשכ"ז  ,1967כי טעוני היתר בנייה ג כל חציבה ,כרייה או מילוי
המשני את פני הקרקע ,את יציבותה או בטיחותה ושימוש חורג בקרקע .שימוש חורג בקרקע או
בבניי הוגדר "השימוש בה למטרה שלא הותר להשתמש בה ה במיוחד וה מהיות באזור או
בשטח מיוחד לפי כל תכנית או תקנה אחרת שלפי חוק זה חלות על הקרקע או הבניי או לפי היתר
על פי חוק הד בתכנו ובבנייה".
עוד קובע החוק ,כי לא יינת היתר לשימוש חורג א יש בכ /סטייה ניכרת מתכנית החלה על
הקרקע או הבניי  .בתקנות התכנו והבנייה )סטייה ניכרת מתכנית( ,התשכ"ז  ,1967ובתקנות
התכנו והבנייה )סטייה ניכרת מתכנית( ,התשס"ב ) 2002שתיה ייקראו להל תקנות סטייה
ניכרת( ,הוגדרה סטייה ניכרת מתכנית ,בי השאר" ,כשימוש בבני או בקרקע שיש בו שינוי
מהשימוש שנקבע בתוכנית והוא משנה את אופיה של הסביבה הקרובה".
עוד קובע החוק ,כי "מתפקידה של הוועדה המקומית ושל כל רשות מקומית במרחב תכנו הכולל
תחו של יותר מרשות מקומית אחת להבטיח את קיומ של הוראות חוק זה וכל תקנה על פיו".
בעניי קרקע חקלאית קובע החוק ,כי "לא ישתמש אד בקרקע חקלאית אלא בהתא לאמור
בתוספת הראשונה" .בתוספת הראשונה נקבע" :תוק ליד המועצה הארצית ועדה לשמירה על
קרקע חקלאית ושטחי פתוחי " ]ולקחש"פ[" .הועדה רשאית להכריז בהודעה ברשומות ...כי
קרקע פלונית תהא קרקע חקלאית לעניי חוק זה"" .לא תאושר תכנית החלה על קרקע חקלאית
אלא א אושרה התכנית על ידי הועדה או א היא תכנית מפורטת המקיימת את כל ההוראות של
תכנית מיתאר שאושרה על ידי הועדה" .עוד נקבע ,כי ")א( לא יינת על ידי מוסד תכנו היתר
לבניה או לשימוש בקרקע חקלאית למטרה לא חקלאית אלא בהתא לתכנית שנתמלאו בה
הדרישות של סעי] 6 %בתוספת לחוק[ או א הסכימה לכ /הועדה) .ב( 'מטרה לא חקלאית',
בסעי %זה בניה או שימוש בקרקע שאינ דרושי במישרי לייצור חקלאי ,לעיבוד חקלאי של
האדמה או לגידול בעלי חיי ) .ג( שימוש חורג בקרקע חקלאית טעו אישור הועדה ואישור
הועדה המחוזית".
לגבי המותר והאסור על פי תכנית פסק בית המשפט העליו  2כי "המונח 'היתר' ג במשמעותו
הלשונית הרגילה מלמד על רשות לעשות דבר שהיה אסור אלמלא אותו היתר .וכ /ג כא  :על
תוכנית להתיר במפורש שימוש מסוי  ,כדי שזה יהיה מותר .כל שאינו מותר מפורשות אסור".

חוק רישוי עסקי
לפי חוק רישוי עסקי  ,התשכ"ח ) 1968להל חוק רישוי עסקי ( ,שר הפני רשאי לקבוע
בצווי את העסקי הטעוני רישיו עסק כדי להבטיח את קיו המטרות שקבע החוק .הוצאת
הצווי טעונה התייעצות ע השר הנוגע בדבר באשר למטרה שבגללה מוצא הצו .רשות הרישוי
לעסק טעו רישוי בתחו רשות מקומית הוא ראש הרשות המקומית או מי שהוא הסמיכו לכ ./לא
__________________
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תית רשות רישוי רישיו עסק אלא א כ  ,בי השאר ,קוימו הדיני הנוגעי לתכנו ולבנייה
ולשירותי כבאות.
בצו רישוי עסקי )ועסקי טעוני רישוי( ,התשנ"ה ) 1995להל
טעוני הרישוי.

צו הרישוי( ,נקבעו העסקי

חוק רישוי עסקי קובע עונשי לאד שעסק ללא רישיו או ללא היתר זמני בעסק טעו רישוי או
שלא קיי תנאי מתנאי הרישיו או ההיתר הזמני או שלא קיי הוראת תקנה.

תכנו
התכניות החלות במרחב התכנו המקומי
החוק קובע את סול העדיפויות של התכניות :תכנית מתאר מקומית כוחה גדול מתכנית מפורטת,
א לא נאמר אחרת בתכנית המתאר; תכנית מתאר מחוזית כוחה גדול מתכנית מתאר מקומית
ומתכנית מפורטת ,א לא נאמר אחרת בתכנית המיתאר המחוזית; ותכנית מתאר ארצית כוחה
גדול מכל תכנית אחרת ,א לא נאמר אחרת בתכנית המתאר הארצית.
בתכנית המתאר הארצית תמ"א 331/ובתכנית המתאר הארצית תמ"א 435/מרחב התכנו המקומי
חו %השרו נועד ליישובי כפריי שבה מגורי בעלי אופי כפרי ומוסדות הקשורי להתיישבות
כפרית .עוד נועד מרחב התכנו המקומי לשטחי נו %פתוחי שבה משתמשי ג לחקלאות.
פעילות לתיירות ,לנופש ולתשתיות תותר בשטחי הפתוחי באישור הוועדה המחוזית ובתנאי
שלא ייפגע אופיו הפתוח של השטח .ייעודי אלה למרחב התכנו המקומי חו %השרו
והשימושי בה נקבעו ג בתכניות המיתאר המחוזית תמ"מ 53/ותמ"מ ,621/3/שהחליפה את
רוב הוראותיה של תמ"מ.3/
בתמ"א 31/נקבע ,כי הרחבת אזורי תעסוקה במרחב התכנו המקומי חו %השרו תותר באישור
הוועדה המחוזית בשטחי הגובלי ע אזור תעסוקה קיי ובתנאי שלא ייפגע אופיו הפתוח של
השטח; תנאי זה נקבע ג בתמ"מ .21/3/לפי תמ"א 35/שאושרה על ידי המועצה הארצית לתכנו
ולבנייה בינואר  ,2005א /טר אושרה על ידי הממשלה ,תכנית לפיתוח תופקד א נשקלה
השפעתה על חיזוק היישובי הסמוכי )העירוניי ( .בתשובתה לפניית משרד מבקר המדינה מיולי
 2005ציינה הוועדה ,כי "תוכנית זו ]תמ"א  [35אינה מקובלת על המועצות האזוריות וה
פועלות ...להביא למספר שינויי בהוראותיה".
באשר לתכנית לאזור תעשייה ,מלאכה ותעסוקה במועצה אזורית ,קבעה תמ"מ ,21/3/שוועדה
מחוזית מוסמכת לאשרה ,בי השאר ,א היק %השטח המיועד למסחר באזור פיתוח כפרי ברשות
__________________
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התכנית אושרה על ידי המועצה הארצית בינואר  2005ועד ספטמבר  2005עדיי לא אושרה על ידי
הממשלה.
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מקומית יהיה יחסי לגודל האוכלוסייה ברשות המקומית .מוסד תכנו הד בתכנית ישקול מניעת
פגיעה בחוסנ הכלכלי של הערי הסמוכות .תכנית כזאת הותנתה בהסכמת המועצה הארצית או
ועדת משנה שלה.
למרחב התכנו המקומי חו %השרו תכנית מתאר מקומית 7שבה נקבעו אזורי יישוב חקלאי
וחקלאי קיבוצי ,אזורי תעשייה ,אזורי בנייני ציבוריי ואזורי חקלאיי וכ נקבעו השימושי
המותרי בה כפו %לאישור תכנית מפורטת .לגבי כל אחד מהיישובי במרחב התכנו המקומי
אושרו תכניות מפורטות ע ייעודי  ,שימושי וזכויות בנייה לקרקע .כמו כ הכי ממ"י לכל אחד
מהיישובי )למעט יישוב אחד( תכנית משבצת מרכז )להל מש"מ( שהיא תכנית מפורטת וג
שינוי לתכנית המתאר המקומית ולכל תכנית החלה על כל אחד מהיישובי  .בי מטרותיה של
תכנית מש"מ איחוד חלקות קיימות וחלוקת מחדש ,קביעת אזורי  ,ייעודי ותכליות ורישו
אדמות היישובי וסביבת בספרי המקרקעי  .בתכניות המש"מ לא נקבעו זכויות בנייה ,וה
מפנות בנושא זה לאמור בתכניות המפורטות .תכניות המש"מ אושרו על ידי הוועדה המחוזית
המשותפת לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית למחוזות חיפה והמרכז.
בתמ"מ ,3/שתחילתה לאחר תחילת של תכנית המתאר המקומית וחלק ניכר מהתכניות
המפורטות ,נקבע שהיא אינה פוגעת בתוקפ של תכניות אלו אלא א כ ה סותרות את הוראותיה
או א ה חלות על קרקע חקלאית שהוכרזה כזו לפי התוספת הראשונה לחוק .באשר לקרקע
חקלאית ,קבעה תמ"מ 3/שהשימושי המותרי בה ה עיבוד לצורכי גידול עצי וצמחי וכ
לבנייה או לשימוש בקרקע הדרושי במישרי לייצור חקלאי,לעיבוד חקלאי או לגידול בעלי חיי .
תמ"מ 3/הגדירה קרקע חקלאית כקרקע שנועדה לשימוש לצורכי חקלאות בי שחלה עליה הכרזה
לפי התוספת הראשונה לחוק ובי שהכרזה כזאת לא חלה עליה .תמ"מ  21/3השאירה בתקפ את
הוראות תמ"מ 3/האמורות.
במהל /השני אושרו לגבי מרחב התכנו המקומי ג  109תכניות נקודתיות ,תכניות להרחבת
חמישה מושבי לבנייה למגורי )בית יהושוע ,בני ציו  ,בצרה ,כפר נטר ורשפו ( ותכניות להקמת
היישוב הקהילתי ארסו .%כמו כ אושרה למושבי שבמרחב התכנו המקומי תכנית מתאר המשנה
את תכנית המתאר המקומית ותכניות נוספות וקובעת אפשרות לפעילות שאינה חקלאית בנחלות
החקלאיות )תכנית פל"ח( .תכנית פל"ח מאפשרת בנייה עד  500מ"ר בנחלה א' לייעודי כמו
שירותי משרד ואחסנה ,מלאכה ותעשיה זעירה.

תכנית מתאר מוצעת
למרחב התכנו המקומי הוכנה תכנית מתאר חדשה במקו זו הקיימת )להל תכנית המתאר
המוצעת( .תכנית המתאר המוצעת הומלצה ביולי  1999על ידי ועדת היגוי שמונתה ע"י מינהל
התכנו במשרד הפני  ,והוגשה בנובמבר  1999על ידי הוועדה לוועדה המחוזית להפקדה .מטרות
התכנית ,בי השאר" ,שמירת האיכות הנופית והסביבתית של נו %כפרי פתוח"; "פיתוח בר קיימא
של הנו %הכפרי הפתוח כמשאב לפעילות כלכלית"; "חיזוק הבסיס הכלכלי של האזור פיתוח
מוקדי תעסוקה ופרנסה" .בדצמבר  2002משכה הוועדה בחזרה את תכנית המתאר המוצעת
מהוועדה המחוזית .בתשובתה לפניית משרד מבקר המדינה מיולי  2005הסבירה הוועדה את
__________________
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הסיבות לכ /ובי השאר ,כי תכנית המתאר המוצעת "נערכה ביוזמת משרד הפני כשבראש ועדת
ההיגוי עמדה ...ראש אג %במינהל התכנו ]... .היא[ נועדה לתת מענה ופתרונות למצב שנוצר
במועצה ולתושביה בגי קריסת החקלאות .זוהי תכנית אשר מצד אחד מוטית שימור לשטחי
הפתוחי ומצד שני נועדה לאפשר פיתוח בר קיימא באזורי מבוני או בסמיכות לה  .כל זאת
תו /שמירת האופי הכפרי של המועצה .ועדת ההיגוי אכ סמכה ידיה על התכנית אול הועדה
המחוזית ...החלה לבטל ,ישיבה אחר ישיבה ,כל ער /כלכלי תכנוני ]של התכנית[."...
מתכנ מחוז המרכז בוועדה המחוזית הסביר למשרד מבקר המדינה ,כי החלטת ועדת ההיגוי
להעביר את תכנית המתאר המוצעת לוועדה המחוזית לא הייתה בבחינת אישור התכנית משו
שהסמכות לאשר תכניות היא רק בידי מוסדות התכנו שנקבעו בחוק ,וא %בי חברי ועדת ההיגוי
שררו חילוקי דעות לגבי נושאי שוני בתכנית .עוד הסביר ,כי במקביל לדיוני שהתקיימו
בוועדת ההיגוי התגבשה מדיניות התכנו הארצית והמחוזית ,כפי שבאה לביטוי בתמ"מ;21/3/
תכנית המתאר המוצעת עומדת בסתירה למדיניות זו.
מתכנ המחוז א %ציי  ,כי תכנית המתאר המוצעת מבקשת להכשיר בדיעבד עבירות בנייה .בנושא
זה מסר ,כי יש הנחיות של היוע .המשפטי לממשלה ;8נוכח הנחיות אלו החליטה הוועדה
המחוזית ב  17.3.04כלהל :
"הכשרת עבירות בניה חותרת תחת עקרונות שלטו החוק וסמכויותיה של מוסדות
התכנו  ,ומשדרת מסר שלילי לציבור הרחב ופוגעת ביסודות חוק התכנו והבניה אשר על
פיו נקבע כי תכנו תחילה ולאחריו מעשה... .הוועדה רואה את עצמה כמחויבת לתת
דעתה בעת שהינה דנה בתכנית המיועדת להכשיר עבירות בניה ג לשיקול של אי עידוד
עבריינות ולתת לו את המשקל הראוי במסגרת מכלול השקולי אשר עליה לשקול
במסגרת סמכותה .בכל הנוגע להפעלת שיקול זה ,סבורה הוועדה כי יש לדו בכל מקרה
ומקרה לנסיבותיו ולתת במסגרת זאת את המשקל הראוי ,בי היתר ,לחומרת העבירה,
להיקפה ,למועד ביצועה של העבירה ביחס למועד הגשת התכנית ולדר /התנהגות
והתנהלות היז ולתו לבו"... ".הוועדה מנחה את לשכת התכנו המחוזית לבחו בעת
בדיקת המקדמית של כל תכנית המוגשת לועדה ,הא יש בתכנית בכדי להכשיר בדיעבד
עבירות בניה ולהביא את המידע האמור בפני הועדה לעת הדיו בתכנית .לצור /כ/
מחליטה הועדה כי ל'תנאי הס '%של קליטת תכנית יתווס %תנאי המחייב מסמ /המפרט
בא בתחו התכנית קיימת בניה שאינה חוקית וזאת באישור מהנדס הועדה המקומית
הרלוונטי".
בעקבות ישיבה בפברואר  2005אצל שר הפני בהשתתפות יו"ר הוועדה ויו"ר הוועדה המחוזית
בנושא תכנית המתאר המוצעת התקיימו דיוני בי המועצה לגורמי התכנו על הכנסת שינויי
בתכנית המתאר המוצעת כדי לאפשר את קידומה.
__________________

8

בהנחיה  (90.023) 8.1150מיו"  24.1.01בנושא "בקשות לדחיית דיו בהליכי" פליליי" בשל הגשת
בקשה להיתר או לתכנית" קבע היוע& המשפטי לממשלה ,כלהל  .6" :בשולי הדברי" יצוי  ,כי אי זה
מופר* ,כי במסגרת מכלול השיקולי" שרשאית ועדת התכנו לשקול לעניי הטיפול והאישור של
תכנית המוגשת לה על ידי מי שתלויי" ועומדי" נגדו הליכי" פליליי" ,כאמור ,רשאית היא להביא
בגדר שיקוליה ג" את העובדה שמדובר בבקשה המיועדת להכשיר בדיעבד עבירות בניה ,וכ את
השיקול של מניעת עידוד עבריינות בניה .הלכה פסוקה היא ,כי שיקול הדעת של רשויות התכנו
בדיו בתכניות אינו מוגבל 'לעצ" התכנו הפיזי /בלבד ,אלא רשאיות ה לשקול מכלול שיקולי" רחב
יותר ... .נראה ,איפוא ,כי רשויות התכנו רשאיות לשקול ג" שיקולי" של אי עידוד עבריינות,
במסגרת מכלול שיקוליה  ,כמוב מתו* סבירות ומידתיות".
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Ï˘ ·Ï˘Ï ‰ÚÈ‚‰ ‡Ï ÂÏÈÙ‡Â ,‰¯˘Â‡ ‡Ï ˙ÚˆÂÓ‰ ˙È Î˙‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú
,˙È˜ÒÚ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ È„˜ÂÓ Ï˘ ÌÓÂÈ˜ ˙‡ ,‰ÈÏÚ ÒÒ·˙‰· ,¯˘Ù‡Ï Ô˙È ‡Ï ÔÎ ÏÚÂ ,‰„˜Ù‰
· .ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ ,˙ÂÙ˜˙ ˙ÂÈ ÎÂ˙Ï „Â‚È

רישוי בנייה ושימושי קרקע
ממצאי הבדיקה שהועלו בבדיקת רישוי הבנייה ושימושי הקרקע ב  11מוקדי פעילות עסקית
שבחמישה יישובי הצביעו על כ שניתנו היתרי לבנייה או לשימוש חורג בניגוד לתכניות
התקפות החלות במרחב התכנו המקומי ,וכ היו בנייה ושימוש חורג בלא היתרי ובלא שהוועדה
פעלה לאכיפת החוק ,כמפורט להל :

קיבו שפיי
משרד מבקר המדינה בדק בתחו קיבו שפיי את הקמת ואת הפעלת של שני מוקדי פעילות
עסקית :חוצות שפיי ומסלולי מרו מכוניות )קרטינג( .להל ממצאי הבדיקה:
חוצות שפיי
‰ÈÈ ·‰
מתח הבנייה חוצות שפיי נמצא במזרחו של קיבו שפיי בסמיכות לכביש החו) #להל
מתח חוצות שפיי ( .בנויי בו שני מבני המחוברי זה לזה .המבנה האחד )להל המבנה
הדרומי( ,שטחו כ  12,800מ"ר ,והמבנה האחר )להל המבנה הצפוני( ,שטחו כ  24,000מ"ר .על
פי התכניות התקפות שחלו במתח חוצות שפיי בראשית  ,1995ייעוד של החלקות שעליה
בנויי שני המבני האמורי היה "תעשייה" .לפני כ היה ייעוד החלקה שעליה בנוי המבנה
הצפוני "חקלאי".
ביוני  1995נתנה הוועדה לקיבו שפיי היתר לבניית תוספת של כ  7,500מ"ר למבנה הדרומי
שהיה קיי במקו  .שטחו באותה עת היה כ  5,300מ"ר .ההיתר נית למבנה תעשיה .באוגוסט
 1996נתנה הוועדה היתר בנייה לבניית המבנה הצפוני כמבנה תעשייה בשטח כולל של כ 24,000
מ"ר.
˘‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ
בתכנית המתאר המקומית נקבע ,כי מתח חוצות שפיי הוא אזור חקלאי קיבוצי ,ובתכנית
מפורטת אפשר לקבוע באזור זה שימושי שוני שפורטו בתכנית המתאר .בתכנית שהיא "תכנית
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מפורטת ושינוי תכנית המתאר" נקבע כי אזור זה הוא אזור תעשייה שבו נית להשתמש לייעודי
האלה" :מפעלי תעשייה ומלאכה ,מתקני תשתית הדרושי לקיו תקי ורצו #של פעילות
תעשייתית ,לרבות משרדי  ,מחסני  ,דרכי  ,רחבות וחניות".
ממסמכי הוועדה עולה ,כי במבנה הדרומי ובמבנה הצפוני לא הייתה פעילות תעשייתית .למ
הקמת המבני בשני  1996ו  1997השתמשו בחלק הארי של השטח הבנוי למסחר; בחלק
מהשטח הבנוי השתמשו למשרדי  .שימושי אלה היו בניגוד לייעוד שעל פי התכנית התקפה
האמורה שחלה באזור זה ובניגוד לייעוד שעל פי היתרי הבנייה .ה שינו את אופייה של הסביבה
הקרובה ,ועל כ משמעות הייתה סטייה מהיתר וסטייה ניכרת מתכנית .הוועדה לא פעלה נגד
השימושי החורגי במקו .
במרס ובמאי  1997נתנה הועדה לקיבו שפיי היתרי לשימוש חורג למסחר בחלק משני מבני
התעשייה האמורי  .ההיתרי היו לשנה אחת וה חלו על שטחי במבנה הדרומי ששטח היה
כ  1,660מ"ר ,ועל שטחי במבנה הצפוני שהסתכמו ב  4,430מ"ר .היתרי אלו ניתנו בניגוד
לחוק הקובע כי לא יינת היתר לשימוש חורג א יש בכ סטייה ניכרת מתכנית החלה על הקרקע
או על הבניי .
באפריל  1999פורס דבר אישור תכנית שינוי לתכניות התקפות שחלו על מתח חוצות שפיי
תכנית השינוי( .אחת ממטרות התכנית הייתה "תוספת שימושי מסחריי לאזור
)להל
התעשייה" .תכנית השינוי קבעה כי "האזור מיועד למפעלי תעשייה ,משרדי ומסחר שימושי
מעורבי " והגבילה את היק #השטח לשימוש למסחר "עד  25%מהשטח הבנוי".
 .1תכנית השינוי קבעה ש"זכויות הבניה יהיו ע"פ מצב קיי וע"פ אישורי בניה שהוצאו עד
 ."17.4.96משמע ,היא נועדה להכשיר בדיעבד את השימוש החורג במתח חוצות שפיי  ,והיא
קבעה את זכויות הבנייה על פי המצב באותה עת .מצב זה פורט ב"לוח שטחי בנויי בפועל"
שבתכנית ,כלהל  :שטחי עיקריי  19,433מ"ר; שטחי שרות  11,097מ"ר; חנייה )במרת(#
 6,149מ"ר ,וסה"כ  36,679מ"ר.
 .2מנתוני מחלקת הגביה של המועצה עולה ,כי השטח הכולל למסחר הוא כ  13,300מ"ר ,שה
כ  67%מהשטחי העיקריי  .השימוש העיקרי במתח הוא אפוא לצורכי מסחר .החריגה
מהמגבלה שרק  25%מהשטח הבנוי ישמשו למסחר היא סטייה מתכנית השינוי.
 .3בתגובה מיולי  2005לעובדות האמורות שהציג לו משרד מבקר המדינה טע קיבו שפיי
ש"שטחי מסחר ה שטחי עיקריי לפי תקנה  9לתקנות התכנו והבנייה )חישוב שטחי ואחוזי
בנייה בתכניות ובהיתרי ( ,התשנ"ב  .1992שטחי מסחר עיקריי אלו הותרו בשיעור 25%
מהשטח הבנוי ולא מהשטח העיקרי ועל כ מותר לעשות שימוש בשטח של  9,441.5מ"ר למטרת
מסחר ".משרד מבקר המדינה דוחה טענה זו .בתקנות התכנו והבניה )חישוב שטחי ואחוזי בניה
בתכניות ובהיתרי ( ,תשנ"ב  ,1992נקבע ,כי "בתכניות ובהיתרי יחושבו שטחי בנייה ואחוזי
בנייה לפי הוראות תקנות אלה" .התקנות קובעות הפרדה בי שטחי עיקריי ובי שטחי שירות
ולא נית להעביר שטחי שרות לטובת שטחי עיקריי  .חישוב על פי שיטת הקיבו פירושו
העברה של שטחי שרות )לרבות שטח החנייה( לטובת שטחי עיקריי לשימוש מסחרי ,דבר אסור
על פי תקנות אלה .יתרה מזו ,ג לשיטת הקיבו  ,עדיי יש חריגה בכ  4,000מ"ר מהשטח המותר
למסחר על פי התכנית.
 .4נוס #על השטחי המסחריי האמורי  ,נמצאי במתח ג מחסני מכר ששטח הכולל ,על
פי נתוני מחלקת הגביה ,כ  2,500מ"ר; שטחי אלה ה חלק מהשטחי המשמשי למסחר.
קיבו שפיי טע בתגובתו מיולי  ,2005כי "אחסו מוגדר בתקנה  9לתקנות הנ"ל כשטחי
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למטרות שירות" .משרד מבקר המדינה דוחה טענה זו משו שתכנית השינוי הגדירה "מחסני
מכר" כשימוש למסחר.
˙‡ ‰¯˘Ù‡ ‡È‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ÈÎ ,‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÚÓ˙˘Ó‰ ÔÂÈÒÈ ‰ .˙ÂÙ˜˙‰ ˙ÂÈ Î˙Ï „Â‚È · ,˜‰·ÂÓ È¯ÁÒÓ ¯ÂÊ‡Ï ‰ÈÈ˘Ú˙ ¯ÂÊ‡ ˙ÎÈÙ‰
ÂÊ ˙È Î˙ ÈÙÏ Û‡˘ ÌÂ˘Ó ,ÁÏˆ ‡Ï ÁË˘· ¯ˆÂ ˘ ·ˆÓ‰ ˙‡ ¯È˘Î‰Ï ÈÂ È˘‰ ˙È Î˙Ó
‡.ÌÈÈ˜‰ Û˜È‰· ¯ÁÒÓÏ ÌÈ ·Ó· ˘ÂÓÈ˘‰ ¯ÂÒ

· ÌÈ‚¯ÂÁ ÌÈ˘ÂÓÈ˘Â ‰ÈÈ

ÌÈÙÒÂ

מ ב נ ה ל ש י ר ו ת י ת ק ש ו ר ת  :בנובמבר  1999נתנה הוועדה לקיבו שפיי היתר לבנות
בתחו תכנית השינוי מבנה לשירותי תקשורת וטלפו בשטח של כ  51מ"ר.
הועלה כי היתר הבנייה נית על ידי הוועדה שלא כדי מאחר שזכויות הבנייה על פי תכנית השינוי
מוצו בבנייה שנעשתה בעבר ,והיות שהבנייה שאושרה חרגה מעבר לקו המזרחי של חזית
המבני  ,בניגוד להוראות תכנית השינוי .עוד הועלה ,כי המבנה נבנה בסטייה מהיתר בשטח של
כ  134מ"ר; המבנה נבנה בחלקו על מקומות חנייה קיימי  ,והוא משמש למסחר.
,¯ÂÓ‡‰ ‰ÈÈ ·‰ ¯˙È‰ Ô˙Ó· ‰˙ÂÎÓÒÓ ‰‚¯Á ‡È‰˘ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.‚¯ÂÁ‰ ˘ÂÓÈ˘‰Â ‰ÈÈ ·‰ „‚ ,‰˙ÂÎÓÒ ÈÙ ÏÚ ,˘Â¯„Î ‰ÏÚÙ ‡Ï ‡È‰Â
ב נ י י ה ו ש י מ ו ש י מ ס ח ר י י ב מ ר ת  #ה ח נ י ה  :בשנת  2000בנה קיבו שפיי
בחלק ממרת #החנייה של מתח חוצות שפיי המיועד לחניה מבני בשטח כולל של כ 1,500
מ"ר ללא היתר בנייה .במבני פועלי עסקי מסחר ,אחדי משנת  , 2001ואחרי משנת .2003
הוועדה לא הפעילה פיקוח במקו ולא עשתה דבר למניעת הבנייה הבלתי חוקית ולהפסקת
השימושי החורגי במקו  .רק בדצמבר  ,2004בעקבות תלונה ,יזמה הוועדה הגשת כתבי אישו
נגד הבונה ונגד מפעילי העסקי בשל הבנייה והשימושי במקו ללא היתר .עד מועד סיו
הביקורת טר התקיי דיו בכתבי האישו .

‰Á·˘‰ ÏËÈ‰
בתוספת השלישית לחוק נקבעו ,בי השאר ,הוראות אלה בדבר קביעת היטל השבחה וגבייתו:
"חלה השבחה במקרקעי  ,בי מחמת הרחבת של זכויות הניצול בה ובי בדר אחרת,
ישל בעל היטל השבחה לפי האמור בתוספת זו )להל היטל(; היו המקרקעי
מוחכרי לדורות ,ישל החוכר את ההיטל"; "השבחה" "עליית שוויי של מקרקעי
עקב אישור תכנית ,מת הקלה או התרת שימוש חורג"" .שיעור ההיטל הוא מחצית
ההשבחה"" .ההשבחה תיקבע בידי שמאי מקרקעי בסמו לאחר אישור התכנית ,התרת
השימוש החורג או מת ההקלה; אול רשאית הועדה המקומית לדחות את עריכת שומת
ההשבחה עקב אישור תכנית עד למימוש הזכויות במקרקעי שבה חלה ההשבחה".
"מימוש זכויות במקרקעי " (1)" :קבלת היתר לפי חוק זה לבניה או לשימוש בה שלא
628

מועצה אזורית חו השרו

נית היה לתיתו אלמלא אישור תכנית ,מת הקלה או התרת שימוש חורג שבעקבותיה
חל היטל השבחה; ) (2התחלת השימוש בה בפועל כפי שהותר לראשונה עקב אישור
התכנית שבעקבותיו חל היטל השבחה; ) (3העברת או העברת החכירה לדורות בה ."...
"במקרקעי שבה אושרו מספר תכניות בזו אחר זו בלי ששול היטל עקב א #אחד
מאישורי אלה תהא ההשבחה ההפרש בי שווי של המקרקעי בסמו לפני אישורה של
התכנית הראשונה לבי שווי מיד לאחר אישורה של התכנית האחרונה".
כאמור ,המבני הוקמו על חלקות שנועדו לתעשייה; לפני כ היה ייעודה של אחת החלקות
חקלאי; תכנית השינוי קבעה שימושי מעורבי תעשיה ,משרדי ומסחר במבני  .נמצא ,כי
הוועדה לא קבעה את שומת ההשבחה בגי השינויי האמורי  ,וממילא לא עשתה לגביית היטל
השבחה .הוועדה רק גבתה היטל השבחה בס  1,311,097ש"ח לתקופה של כשנה וחצי בשני
 1998 1997בגי שימוש חורג בכ  6,090מ"ר שעשו שישה עסקי .
‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘Ï ÌÈ¯˙È‰‰ ÔÈ‚· ‰˙·‚˘ ÌÂÎÒ‰ ÈÎ ,‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÚ ÂÏÁ˘ ˙ÂÙ˜˙‰ ˙ÂÈ Î˙· ÌÈÈÂ È˘‰ ÔÈ‚· ‰Á·˘‰‰ ˙ÓÂ˘ ˙ÚÈ·˜· ‰Ï„ÁÓ˘ „ÓÏÓ
˙ÈÈ·‚Ï ˙Â˘ÚÏ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ .Á"˘ È ÂÈÏÈÓ Ï˘ ˙ÂÒ Î‰ ‰ ÓÓ Ú Ó ÌÈÈÙ˘ ˙ÂˆÂÁ ÌÁ˙Ó
.ÔÈ„Î ‰Á·˘‰‰ ÏËÈ‰

מסלולי מרו )קרטינג(
על חלקה בתחו קיבו שפיי נסללו מסלולי מרו )קרטינג( ,על פי היתר של הוועדה מינואר
" 2001לעבודות פיתוח )מסלולי אספלט( בשטח של  4800מ"ר".
הועלה כי היתר הבנייה נית על פי תכנית מש"מ הקובעת את ייעוד החלקה ל"אזור ספורט ,תיירות
ונופש" .תכנית המש"מ קבעה יעדי ואזורי בלבד ,ולכ היא קובעת כי "כל פיתוח ובינוי יאושרו
על סמ תכנית מפורטת אחרת הקובעת הוראות בענייני אלה ".התברר שאי תכנית מפורטת שעל
פיה נית היה לתת את היתר הבנייה ולכ לא היה בסמכותה של הוועדה לתתו ,והיא עשתה זאת
שלא כדי .

קיבו געש
משרד מבקר המדינה בדק בתחו קיבו געש את הקמת ואת הפעלת של שלושה מוקדי פעילות
עסקית :מרכז מסחרי ,מתח החממה וחניו השכרת רכב .להל ממצאי הבדיקה.
מרכז מסחרי
ÌÈ˘ÂÓÈ˘‰
בסמו לכניסה לקיבו געש ,על שתי חלקות הסמוכות זו לזו ,האחת בשטח של כ  27דונ
והאחרת בשטח של כ  42דונ  ,הוק מרכז מסחרי .על פי התכניות התקפות החלות על חלקות
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אלו ,ייעודה של האחת "תעשייה" )להל
)להל החלקה למבני משק(.

החלקה לתעשייה( ,וייעודה של האחרת "מבני משק"

בנובמבר  1997ובנובמבר  1998נתנה הוועדה היתרי להקמת מבנה בשטח כולל של כ 16,150
מ"ר על החלקה לתעשייה לתכלית "מחס הפצה".
בינואר  2000נתנה הוועדה היתר בנייה להקמת מבנה בשטח של כ  10,545מ"ר על החלקה למבני
משק לתכלית "נגריה מסגריה ,אחסו תוצרת חקלאית מוס ומחס תפעולי" .על פי נתוני הוועדה,
נבנו מבני בשטח של כ  11,270מ"ר .על חריגה של כ  730מ"ר מהיתר הבנייה הועמד הבונה
לדי .
הועלה ,כי למ הקמת של שני המבני הראשו בסו 1998 #והשני בסו #שנת  2000נעשה
בה שימוש למסחר .לפי נתוני מחלקת הגבייה של המועצה ,בנובמבר  2004פעלו בחלק מהמבנה
הראשו שני עסקי מסחר גדולי בשטח של כ  12,200מ"ר ,ובמבנה השני פעלו בשטח של כ
 11,300מ"ר עשרה עסקי מסחר .השימוש למסחר במבני האמורי חורג מ המותר על פי
התכניות התקפות .הוועדה לא עשתה להפסקתו.
הביקורת העלתה ,כי בדצמבר  1998נתנה הוועדה היתר לשימוש חורג למחסני מכר לתקופה של
חמש שני בחלק מהמבנה שבחלקה לתעשייה ששטחו כ  6,000מ"ר .ביוני  2002נתנה הוועדה
היתר זהה לשימוש בכ  6,900מ"ר בחלק מהמבנה בחלקה למבני משק.
אזור המגורי של הקיבו  ,מפעל תאורה שלו ואזור חקלאי סמוכי לחלקה לתעשייה ולחלקה
למבני משק .השימוש המסחרי הנרחב במבני שהוקמו על שתי חלקות אלו שינה את אופי
הסביבה הכפרית והפ אותה לסביבה שוקקת פעילות מסחרית .על פי תקנות סטייה ניכרת
השימוש במבני למסחר הוא אפוא סטייה ניכרת מתכנית ועל פי החוק אי לתת בגינו היתר.
ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂ Î˙‰ ·Á¯Ó· ˜ÂÁ‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï ÌÂ˜Ó· ÈÎ ,‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ¯Â˘È‡‰ Ô˙Ó ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È .ÏÂ„‚ Û˜È‰· ‰¯ÂÒ‡ ˙È¯ÁÒÓ ˙ÂÏÈÚÙÏ ‰ÚÈÈÒ ‡È‰
ÔÂ Î˙‰ ·Á¯Ó·˘ ¯ÂÓ˘Ï ‰„ÚÂÂ‰ „È˜Ù˙ .‰„ÚÂÂ‰ È„È ÏÚ ‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘Ï ÌÈ¯˙È‰‰Â
‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ .ÂÈÏÚ ˙ÂÏÁ‰ ˙ÂÙ˜˙‰ ˙ÂÈ Î˙‰ ˙‡ ÌÈ„‚Â ‰ ˘ÂÓÈ˘Â ‰ÈÈ · ÂÈ‰È ‡Ï ÈÓÂ˜Ó‰
.‰ÓÂÁ˙· ˜ÂÁ‰ ˙Â¯Ù‰ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï È„Î ˜ÂÁ‰ ‰˙Â˘¯Ï „ÈÓÚ‰˘ ÌÈÚˆÓ‡· ËÂ˜ Ï

‰Á·˘‰ ÏËÈ‰
בעקבות ההיתרי שנתנה הוועדה לשימוש חורג במבנה שהוק בחלקה לתעשייה ובמבנה שהוק
בחלקה למבני משק ,היא חייבה את קיבו געש בהיטל השבחה על פי שומת שמאי מקרקעי
מנובמבר  1998וממאי .2002
שומת ההשבחה בגי החלקה לתעשייה הייתה  4,200,000ש"ח ,ובגי החלקה למבני משק
 6,030,000ש"ח .הוועדה הסכימה שהשמאי יכי שומת השבחה נוספת כשומה המוסכמת עליה
ועל קיבו געש .על פי שומה מוסכמת זו ,סכו ההשבחה בגי החלקה לתעשייה היה 2,100,000
ש"ח )וההיטל  1,050,000ש"ח( ,וסכו ההשבחה בגי החלקה למבני משק היה  3,740,000ש"ח
)וההיטל  1,870,000ש"ח(.
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אלה נימוקי השמאי להפחתת שומת ההשבחה לגבי החלקה לתעשייה":דיו ע בעלי הנכס
ובהתחשב בהוצאות ההתאמה ,בשומות שנערכו בנכסי סמוכי ובעובדה שהשימוש החורג הוא
בשטח העיקרי בלבד" .הנימוקי להפחתת שומת ההשבחה לגבי החלקה למבני משק היו דומי :
"שמיעת טענות ונימוקי הבעלי ובהתחשב בשווי המקרקעי ובהתאמות המתבקשות" .נימוקי
אלה לא לוו בנתוני .
Ï·Â˜ÓÎ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂËÏÁ‰ Ï˘ ˙ÂÙÈ˜˘ ÁÈË·‰Ï ˙ Ó ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·‰ÂÂÏÓ ‰˜Ó ‰ ÏÚ ÂÒÒ·˙È ÌÈÏËÈ‰ ˙˙ÁÙ‰ ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,È¯Â·Èˆ‰ Ï‰ ÈÓ
˙.ÌÈ„ÚÂ˙ÓÂ ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÈ Â
הואיל ונעשה שימוש חורג למסחר שלא כדי בכ  6,200מ"ר בחלקה לתעשייה ובכ  4,400מ"ר
בחלקה למבני משק ,לא היה אפשר על פי החוק לגבות בגינ היטל השבחה.
ÌÂ˜Ó· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ÏÚ ˜ÂÁ‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï ‰˙·ÂÁÓ ÈÎ ,‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘‰¯È·Ú· ËÙ˘ ‰ ÏÚ ‰ÂÂˆÈ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ,˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÈÎ ÔÈÂˆÈ .¯˙È‰ ‡Ï· ‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ
·˜˘¯ ÈÓÂÏ˘˙ Â‡ ˙Â¯‚‡‰ ˙‡ ÌÏ˘Ï ˜ÂÁ‰ ÈÙÏ ¯˙È‰ ÌÈ ÂÚË‰ ˘ÂÓÈ˘Ï Â‡ ‰„Â·ÚÏ
ÏÚ ÛÒÂ ,¯˙È‰‰ Ô˙È ÂÏÈ‡ ‰Ú˘ ‰˙Â‡ ˜ÂÁ Â˙Â‡ ÁÂÎÓ ÌÏ˘Ï ÂÈÏÚ ‰È‰˘ ÌÈ¯Á‡ ‰·ÂÁ‰
‰Á·˘‰‰ ÏËÈ‰ ˙‡ ˙Â·‚Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÏÎÂ˙ ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ ˙¯‚ÒÓ· ÍÎÈÙÏ .¯Á‡ ˘ ÂÚ ÏÎ
.¯Î˘ ‡ËÂÁ ‡ˆ≈È ‡ÏÂ ‰Ï ÚÈ‚Ó‰

¯ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È
בחלקה למבני משק ובחלקה לתעשייה פועלי  18עסקי טעוני רישיו עסק על פי חוק רישוי
עסקי וצו הרישוי .בדיקת פעולת המועצה בתחו רישוי עסקי העלתה ,כי  18העסקי האמורי
פעלו ללא רישיו עסק ,והמועצה לא נקטה בפעולות לאכיפת חוק רישוי עסקי על  16מה  .רק
לגבי שניי  ,שה עסקי מזו  ,הוגש כתב אישו על ניהול עסק ללא רישיו .
ביוני  2005נתנה המועצה רישיו עסק לאחד העסקי הפועל במבנה שבחלקה למבני משק בשטח
שלגביו נתנה הוועדה היתר לשימוש חורג .כאמור ,ההיתר לשימוש חורג נית בסטייה ניכרת
מתכנית .לכ רישיו העסק ,שתנאי מוקד לנתינתו הוא קיו הדיני הנוגעי לתכנו ולבנייה ,נית
על ידי המועצה בחוסר סמכות.
˙ÂÈ‡Ï˜Á ˙Â˜ÏÁ· ‰ÈÈ Á
כדי לפתור את בעיית החנייה לעסקי הפועלי בחלקה לתעשייה ובחלקה למבני משק אישרה
הוועדה בספטמבר  2003שימוש חורג לחמש שני בשלוש חלקות חקלאיות סמוכות לש הקמת
מגרש חנייה בשטח של כ  12דונ  .הוגשה התנגדות לאישור השימוש החורג ,א זו נדחתה על ידי
הוועדה .על כ הגיש אחד מחברי הוועדה ערר לוועדת הערר המחוזית של מחוז המרכז.
ועדת הערר קבעה בספטמבר  2004שיש לבטל את החלטות הוועדה בדבר אישור שימוש חורג
בחלקות החקלאיות מהנימוקי הבאי :
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"אי המדובר בבקשה לאישור שימוש חורג במבנה קיי או שטח קיי כפי שהוא אלא
בקשה לביצוע עבודות ולשימוש חורג בשטח כפי שיוכשר ע"י אות עבודות .אי ספק כי
יש סמכות להתיר שימוש חורג ,כהגדרתו בחוק התכנו והבניה ,אשר אינו השימוש המותר
לפי התכניות התקפות א על העבודות ,להבדיל מהשימושי המתבקשי  ,להיות תואמות
בכל מקרה למותר לפי תכנית ,...כ שבסיו תקופת השימוש החורג ,שאופיו זמני ,נית
יהיה להשתמש במקרקעי ומה שיבנה בה  ,לפי הייעוד המקורי המאושר בתכנית.
הכשרת שטח כה גדול לחניות ,כולל עבודות סלילה ,סידור איי תנועה ומיסעות ,תמרורי ,
תאורה ,סידורי ניקוז ועבודות שונות להתאמת השטח ,באופ שלטעמנו אינו עולה בקנה
אחד ע המותר לבצע בקרקע חקלאית."...
נמצא כי מגרש החנייה הוק ומשמש את באי עסקי המסחר שבחלקה לתעשייה ובחלקה למבני
משק ,א #שוועדת הערר פסלה כאמור את החלטת הוועדה להקמת מגרש חנייה .הוועדה לא
הפעילה את סמכויותיה לאכיפת החוק על בעלי זכויות הקניי במגרש החנייה ,מקימיו ומפעיליו.
בתשובה לפניית משרד מבקר המדינה ביולי  2005הודיעה הוועדה ,כי הגישה ערר למועצה
הארצית על החלטת ועדת הערר ,א טר נקבע מועד לדיו .
ÛÂÎ‡Ï ‰˙·ÂÁÓ ‰Ê ‰È‰ ¯¯Ú‰ ˙„ÚÂ ˙ËÏÁ‰ ¯Á‡Ï ÈÎ ,‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÂÙÈË‰ ÔÈÈ Ú· ‰˙ÂÏ‰ ˙‰ .‰ÈÈ Á‰ ˘¯‚Ó· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙˜ÒÙ‰ ˙‡ ‰ÈÈ Á‰ ˘¯‚Ó ÈÏÚ· ÏÚ
· ‰¯ÈÎ· ˙È Â Î˙ ˙ÂÎÓÒ Ï˘ ˙˜ÓÂ Ó ‰ËÏÁ‰Ó ˙ÂÓÏÚ˙‰ ‰˘ÚÓÏ ‰˘Â¯ÈÙ ‰ÈÈ Á‰ ‡˘Â
.˙ÂÙ˜˙‰ ˙ÂÈ Î˙‰ ˙Â‡¯Â‰Ó ˙ÂÓÏÚ˙‰ Ì‚Â ¯˙ÂÈ

מתח החממה
‰ÈÈ ·‰
חלקה מסוימת ,ייעודה על פי התכנית התקפה החלה עליה "חקלאי" ,והיא הוכרזה כקרקע
חקלאית על פי התוספת הראשונה לחוק .לכ מותרת בה בנייה הקשורה לעיבוד חקלאי ,לגידול
בעלי חיי ולייצור חקלאי בלבד .בחלקה זו הוקמה על פי היתר מדצמבר  1968חממה מפלסטיק
לפרחי בשטח של כ  3,000מ"ר.
מתיעוד הוועדה עולה ,כי בסו #שנת  1996הוקמו בשטח החממה ללא היתר בנייה מבנה מפח
ורצפת בטו  ,ומחו לשטח זה ,על כ  400מ"ר הוק מבנה נוס #ע יסודות ,ע קונסטרוקציית
פלדה וע גג.
לפי נתוני מחלקת הגבייה של המועצה ,כבר בסו #דצמבר  1996ובמהל שנת  1997החלו לפעול
בשטחי המבוני עסקי מסחריי כגו חנויות לרהיטי  ,לכלי בית ולחפצי נוי .העסקי פעלו
ללא היתר לשימוש חורג .במועד סיו הביקורת ביולי  2005פעלו בשטחי אלו שמונה עסקי
מהסוג האמור.
במקביל לאכלוס השטחי המבוני למסחר הגיש קיבו געש בינואר  1997בקשה להיתר למבני
שנבנו בחממה ששטח כ  3,000מ"ר ,ובקשה להיתר לשימוש חורג.
בראשית מארס  ,1999נתנה הוועדה היתר בנייה ל"החלפת כיסוי ...מפלסטיק לפח לחממה קיימת"
בקבעה ,בהתא להמלצת מהנדס הוועדה בישיבות הוועדה מינואר  ,1997מאוגוסט 1998
ופברואר  ,1999שהמבנה ישמש "למטרת חקלאות בלבד".
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נמצא כי החלטת הועדה על מת היתר הבנייה ונוסח היתר הבנייה שהוצא על ידי הוועדה תאמו
מבחינה מילולית את הוראות התכנית התקפה החלה באזור ,ואול הוועדה פעלה בהתעלמות
מנתוני מחלקת הגבייה של המועצה ,שלפיה מראשית אכלוסו בסו 1996 #התנהלו במבנה עסקי
מסחר ,ומלכתחילה הוא הוק והותא לצורכי מסחר.
·Ô˙ È‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰È · ¯˙È‰ ÈÎ Ì‰ „ÂÒÈ ˙ÂÏÎ˘ÂÓ" ÈÎ ÔÂÈÏÚ‰ ˘"Ó‰È· Ú·˜ 9482/99 ‡"Ú
·ÈÂËÈ·‰ ˙ ÈÁ·Ó Ô‰ ‰ÈÈ ·‰ ÏÚ ˙ÂÏ·‚‰‰ ˙‡ ˙Ú·Â˜ ÂÊ ˙È Î˙ .¯‡˙ÈÓ‰ ˙È Î˙Ï Ì‡˙‰
ÒÁÈ· ÌÈÚ·˜ ‰ ÌÈ¯˙ÂÓ‰ ÌÈ˘ÂÓÈ˘‰ ˙ ÈÁ·Ó Ô‰Â ,ÂÈË·È‰ ÏÎ ÏÚ ,‰ÈÈ ·‰ Ï˘ ÈÊÈÙ‰
„ÒÂÓ ·¯˜· ÒÒÂ·Ó „˘Á ¯¯ÂÚ˙Ó ¯˘‡Î ,¯˙È‰‰ Ô˙Ó ·Ï˘· Ì‚ ...‰ÓÂÁ˙·˘ ÔÈÚ˜¯˜ÓÏ
¯‡˙Ó‰ ˙È Î˙Ó ‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘ Í¯ÂˆÏ ‰È ·Ï „ÚÂ ˘˜Â·Ó‰ ¯˙È‰‰ ÈÎ ÈË ÂÂÏ¯‰ ÔÂ Î˙‰
˘·˙‡„ÂÂÏ ·ÈÈÁ Û‡Â È Â ÎÈ˙‰ „ÒÂÓ‰ È‡˘¯ ,‰ÊÎ ˘ÂÓÈ˘ ÏÚ ¯È‰ˆÓ Â È‡ ˘˜·Ó‰Â ,Û˜Â
˘ÂÓÈ˘Ï ,˙ÓÈÈÂÒÓ ˙ÈÏÎ˙Ï ‡Ï‡ ‰ÈÈ · ÔÈ‡ ..È˜ÂÁ‰ ˘ÂÓÈ˘Ï Ì‡˙ÂÈ ‰ÈÈ ·‰ ¯˙È‰ ÈÎ
¯‡˙Ó‰ ˙È Î˙Ó ˜ÏÁ Â È‰˘ ÌÈ ·Ó· ˘ÂÓÈ˘‰ ÔÈ·Â ‰ÈÈ ·‰ ÈÙÂ‡ ÔÈ·˘ ¯˘˜‰Â ,ÌÈÈÂÒÓ
."ÂÓˆÚ ¯˙È‰‰ Ô˙Ó ˙Ú·Â ¯˙È‰Ï ‰˘˜·‰ ˙ ÈÁ· ˙Ú· Ì‚ ÈÂËÈ· Ï·˜Ï ·ÈÈÁ
¯˙È‰ ‰ ˙ ˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÚÈÈÒ ‰Ê Ï„ÁÓ· .‰Ù˜˙‰ ˙È Î˙Ï Â˙Ó‡˙‰ ˙‡Â Â· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ÈÏ·Ó ‰ ·ÓÏ
.‰¯È·Ú È¯·ÂÚ È„È· ‰„ÚÂÂ‰

ÌÈ˘ÂÓÈ˘‰
במרס  1997אישרה הוועדה את בקשת הקיבו לשימוש חורג במבני כמחס רהיטי כפו#
לאישור הוועדה המחוזית וממ"י .לאחר שנה פג תוקפה על פי תקנות ההיתר מבלי שנית לכ
אישור מממ"י; בפברואר  1999חידשה הוועדה את החלטתה והעבירה את הבקשה לאישור
הוועדה המחוזית.
במרס  2000החליטה הוועדה המחוזית לאשר את הבקשה לשימוש חורג עד מרס  ,2003בי
השאר ,בתנאי שהוולקחש"פ תאשר אותה והוועדה המקומית תגיש כתב אישו על השימוש
החורג ללא היתר.
באוקטובר  2002דחתה הוולקחש"פ את הבקשה לשימוש חורג "משיקולי של שמירה על שטח
פתוח ...שמירת הקרקע וניצולה למטרות חקלאיות ושטחי פתוחי  ".על החלטת הוולקחש"פ
הגיש קיבו געש ערר לוועדת ערר לעניי קרקע חקלאית ושטחי פתוחי )להל  :ועדת הערר(;
במרס  2003דחתה ועדת הערר את הערר בנימוק שהיא לא רואה מקו להמשי ולאשר שימושי
חורגי מתמשכי .
בעקבות החלטת ועדת הערר הגיש קיבו געש עתירה מינהלית לבית המשפט המחוזי בתל אביב
נגד ועדת הערר ועוד .מכיוו שבשעה שהתקיי הדיו בבית המשפט במרס  2004פג תוק #החלטת
הוועדה המחוזית ממרס  2000לאשר שימוש חורג במבני  ,וקיבו געש הגיש מחדש בקשה
לשימוש חורג בה לוועדה המקומית ,החליט בית המשפט למחוק את העתירה בקבעו ,כי "העותר
__________________

9

ע"א  482/99בלפוריה‰„ÚÂÂ‰ ' 'Á‡Â Ó"Ú· ˙ÈÙÂ˙È˘ ˙È‡Ï˜Á ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ÌÈ„·ÂÚ ·˘ÂÓ ,
 ,'Á‡Â ÌÈÏ‡Ú¯ÊÈ ‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰פ"ד נו).895 ,(1

633

דוח על הביקורת ברשויות מקומיות

יהיה רשאי להגיש עתירה חדשה כנגד ההחלטה בבקשה הנוכחית שהגיש ,במידה ולא תהיה
לשביעות רצונו"...
במאי  2004דנה הוועדה בבקשה לשימוש חורג שהוגשה מחדש והחליטה לדו בה "לאחר עיו
בהחלטת השופט "...ממרס  ;2004ואול עד סיו הביקורת ביולי  2005לא דנה הוועדה בבקשה.
במש תקופה ארוכה ,מסו #דצמבר  1996עד תו הביקורת ,לא פעלה הוועדה נגד בעלי הזכויות
במתח החממה ונגד מפעילי העסקי בשל השימוש החורג במבני ללא היתר.
·˙Î ‰˘È‚‰ ‡Ï ‡È‰ .˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï ‰„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÂÙ‡ ‰‡ÏÈÓ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰
‡˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ¯˘‡Î Ì‚ ,ÌÈ ˘ ‰ ÂÓ˘Î Í˘Ó· ¯˙È‰ ‡ÏÏ ‚¯ÂÁ‰ ˘ÂÓÈ˘‰ ÔÈ‚· ÌÂ˘È
„¯˘‰„ÚÂÂ‰ È ÂÈ„ .ÌÈ ·Ó· ‚¯ÂÁ‰ ˘ÂÓÈ˘Ï ‰¯Â˘È‡ Ô˙ÓÏ ÌÈ‡ ˙‰ „Á‡Î ‰ ÓÓ ˙‡Ê ‰
Â¯˘Ù‡ ‰Ï˘ ˘ÚÓ‰ ¯ÒÂÁÂ ‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘ÏÂ ‰ÈÈ ·‰ ¯˙È‰Ï ˙Â˘˜·· ÌÈ ˘ Â ÌÈ¯ÊÂÁ‰
.‰ÎÂ¯‡ ‰ÙÂ˜˙ Í˘Ó· ˜ÂÁÎ ‡Ï˘ ˙È¯ÁÒÓ ˙ÂÏÈÚÙ

¯ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È
במתח החממה פעלו שמונה עסקי הטעוני רישיו עסק על פי חוק רישוי עסקי וצו הרישוי.
עסקי אלה פעלו ללא רישיו עסק ובלא שהמועצה אכפה לגביה את הוראות חוק רישוי עסקי .
בספטמבר  2000ובאוקטובר  2002עשתה רשות הכבאות ביקורת בעסקי שבמתח החממה
שאות היא הגדירה "חנות רהיטי " .היא קבעה שלא הוגשו לה אפיו מערכת המי בכל המתח ,
אישור ממכו התקני בדבר תקינות מערכת המתזי ותכניות המחסני בכל שטח המתח .
בבדיקה שנעשתה בספטמבר  2005נמצא כי טר מולאו דרישות רשות הכבאות לסידורי מניעת
דלקות וכיבוי אש.
˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï ‰„È˜Ù˙ ˙‡ ‰‡ÏÈÓ ‡Ï ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯.˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ÂÏÚÙ˘ ÌÈ˜ÒÚ ÏÚ ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È

עסק להשכרת רכב
על חלקה בשטח של כ  20דונ בקיבו געש ,שייעודיה על פי התכניות התקפות החלות עליה
"מגורי " ו"שטח פרטי פתוח" ואסורי בה בנייה ושימוש לעסק מסחרי ,נסלל וגודר חניו  ,ונבנה
בתחומו משרד וכל זאת ללא היתר בנייה .מספטמבר  1999פועל במקו עסק מסחרי להשכרת רכב
ללא היתר לשימוש חורג בחלקה.
הוועדה התעלמה מהבנייה ומהשימוש הבלתי חוקיי הללו .לא נמצא שו תיעוד בוועדה על
איתור העבירה ועל פעולת אכיפה בעטיי של הסלילה ,הבנייה והשימוש הבלתי חוקיי .
עוד הועלה ,כי העסק להשכרת רכב פועל ללא רישיו עסק בלא שהמועצה אכפה את הוראות חוק
רישוי עסקי על מפעיליו.
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ÏÚ ÁË˘‰ Ï˘ „ÂÚÈÈÏ „Â‚È · È¯ÁÒÓ ˜ÒÚ ˙ÏÚÙ‰ ÈÎ ,‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘È .˜ÂÁÏ ˙„‚Â Ó ,Â· ˘ÂÓÈ˘‰ ¯˙Â‰˘ ‡Ï·Â Â˙Ó˜‰ ‰¯˙Â‰˘ ‡Ï· ,‰Ù˜˙‰ ˙È Î˙‰ ÈÙ
„ÈÙ˜‰Ï ˙·ÈÈÁ ‰ˆÚÂÓ‰ .‰„ÚÂÂ‰ ÌÚËÓ ÌÈÈÂ‡¯ ‰ÙÈÎ‡Â ÁÂ˜ÈÙ ¯„Ú‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï
˘.˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡Ï· ÂÏÚÙÈ ‡Ï ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ È ÂÚË ÌÈ˜ÒÚ

תכניות לאזורי תעשייה ומסחר בגעש
בהתייחס לממצאי בפרק זה על מוקדי עסקיי בקיבו געש מסר הקיבו למשרד מבקר
המדינה ,באוגוסט  2005פרטי על שתי תכניות שיז לשינוי התכניות התקפות החלות על שטחו
במטרה לאפשר מתחמי לתעשייה ולמסחר בשטחו כלהל :
˙  : 1 1 / 8 / ˘ Á ˙ È Îתכנית זו "התייחסה לשטח של כ  165דונ אשר משתרע בי השטח
המבונה של הקיבו לבי כביש החו] #כביש  [2ואשר יועד עפ"י התוכנית שבתוק ...#לשימושי
חקלאיי  ...מטרתה העיקרית הינה שינוי ייעוד שטח ב כ  30דונ בצמוד לאזור התעשייה
הקיי  ...לתעשייה ושינוי ייעוד של כ  11דונ נוספי למסחר .בשנת  ,1992קיימה הועדה
המחוזית דיו ראשו בתכנית חש 11/8/ובשנת  1995החליטה להפקידה בתנאי  .לאחר מילוי
התנאי פורס דבר הפקדתה של תכנית חש 11/8/בחודש פברואר  1998ברשומות ".היות
שהתכנית "נדרשת להקלה מתמ"א "31/היא הועברה לועדת המשנה לענייני תכנוניי עקרוניי
של המועצה הארצית )להל הוולנת"ע(.
הוולתנ"ע החליטה בדצמבר  1998שהיא מעבירה את התכנית לדיו במועצה הארצית לתכנו
ולבנייה ג כשינוי לתמ"מ 3/וכסטייה מתמ"א 12/בהמלצה שתכלול ,בי השאר ,את השינויי
הבאי " :השטח הכלול בתכנית יורחב צפונה )כולל השטח בו מצויי שימושי חורגי (".
"הועדה איננה מאשרת את שינוי היעוד במגרש מספר ] 2השטח שבי החלקות לתעשיה ולמבני
משק לבי כביש החו [#משטח חקלאי לאזור תעשיה .הועדה המחוזית תשקול חלופות לצמצו
השטחי הבנויי )תעסוקה ,תעשיה ומסחר( וריכוז ברצועה הצמודה לאזור המשק ,בכדי
להימנע מנגיסה באזור החיי הירוק האזורי שבי געש לנתניה" ".המבני בצפו התכנית בה
מתקיימי שימושי חורגי יסומנו כמבני להריסה" ".הועדה המחוזית תשקול שינוי ייעוד אזור
מבני המשק ]החלקה למבני משק[ לתעסוקה ומסחר".
לפי הסברי בא כוח הקיבו  ,לאחר החלטת הוולתנ"ע ,במש שני מספר ,נדונה תכנית חש11/8/
ע אנשי לשכת התכנו המחוזית .לבסו #הוגשה באפריל  2004לוועדה המחוזית תכנית מתוקנת
להפקדה .שטח התכנית המתוקנת הורחב לכ  204דונ ; שטח של  74,000מ"ר יועד בה לתעסוקה
ותעשיה ,ושטח של  31,500מ"ר יועד בה למסחר ומלונאות .הוועדה המחוזית החליטה באוגוסט
 2004שאי לאשר את הפקדת התכנית.
˙  : 1 5 / 8 / ˘ Á ˙ È Îבאוגוסט  1998המליצה הוועדה לוועדה המחוזית להפקיד את התכנית
המשנה את התכניות התקפות החלות על החלקה לתעשייה ועל החלקה למבני משק )ראו לעיל
מרכז מסחרי( .לפי תכנית זו ,הייעודי בשטח שתי החלקות יהיו אלה :כ  52דונ אזור למסחר
ולתעשייה עתירת ידע; כ  17דונ אזור למבני משק .כאמור ,הוולתנ"ע בהחלטתה מדצמבר
 1998קבעה שהוועדה המחוזית תשקול את שינוי ייעוד אזור מבני משק לתעסוקה ולמסחר.
בפברואר  2004סירבה הוועדה המחוזית להפקיד את התכנית.
הועלה כי הסיבה העיקרית לסירוב הוועדה המחוזית להפקיד את שתי התכניות הייתה העובדה
שעורכי התכניות ,לא קיימו את החלטת הוולתנ"ע מדצמבר  ,1998וה עומדות בסתירה לעקרונות
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תכנית המתאר המחוזית תמ"מ .21/3/להל חלק מנימוקי הוועדה המחוזית הנוגעי לשתי
התכניות:
 .1רוב שטח המגרש שבתכנית חש 11/8/מיועד לתעשייה ,בניגוד לתכנית המחוזית
תמ"מ 21/3/שמייעדת אותו לשמורת נו #המשתרעת מהרצליה בדרו עד שמורת נחל פולג בצפו .
שטח תכנית חש 15/8/גובל בשמורת הנו #וקרוב לג לאומי ולחו #הי ממערב לשמורות טבע,
והוועדה המחוזית סברה שמ הראוי לפתח שטח זה לשימוש המשלי את השימוש במקו
כשמורת נו #לנופש ,לפנאי וכו' ולא לשימוש לתעשייה ולמסחר .הוועדה המחוזית התבססה על
החלטת המועצה הארצית בהתנגדות שהגישו המועצה וקיבו געש לתמ"מ 21/3/בנושא ייעוד
השטח שממערב לכביש  2לשמורת נו .#המועצה הארצית קבעה ,כי " ...יש להותיר את הרצועה
בי הג הלאומי שלאור חו #הי לבי כביש  ,2באזורי שאינ בנויי ביעוד של שמורת נו,#
ומוצע שלא להקי בה שימושי שעלולי למנוע את הנאתו של הציבור מהחו #ומהשטח
הפתוח".
 .2גודל השטחי שיועדו בתכניות למסחר אינו פרופורציונלי לגודל אוכלוסיית הישוב והרשות
המקומית שניה ביחד או כל אחד לחוד כדרישת התכנית המחוזית תמ"מ ,21/3/ויש בה כדי
לפגוע בחוסנ הכלכלי של הערי הגובלות.
הוועדה והקיבו הודיעו למשרד מבקר המדינה ,כי על סירוב הוועדה המחוזית להפקיד את
התכניות האמורות ה הגישו ערר למועצה הארצית.
Ô˙Â‡ ÂÓÈ‡˙‰ ‡ÏÂ Ú" ˙ÏÂÂ‰ ˙˘È¯„Î Ô˙Â‡ Â ˜˙ ‡Ï ˙ÂÈ Î˙‰ ÈÓÊÂÈ ÈÎ ÌÈÚË‰Ï ˘È
ÌÈ¯˙È‰ ÈÎ ,Ú·Â˜ ‡Â‰ ÔÎ˘ ,˜ÂÁ‰ ˙‡ ‰„‚ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰ .21/3/Ó"Ó˙ ˙Â˘È¯„Ï
‡„ÂÂÏ ‡Ï· ÌÈ¯˙È‰ ‡ÂÙ‡ ‰ ˙ ‰„ÚÂÂ‰ .˙ÂÙ˜˙ ˙ÂÈ Î˙ ÈÙ ÏÚ Â‡ˆÂÈ ˘ÂÓÈ˘ÏÂ ‰ÈÈ ·Ï
˘‰·¯ÈÒ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰˘ ˙ÂÈ Î˙‰ ,ÂÊÓ ‰¯˙È .¯È˙Ó ˜ÂÁ‰˘ ˘ÂÓÈ˘Ï ÂÓ‡˙ÂÈ Ì‰
‚¯ÂÁ‰ ˘ÂÓÈ˘‰˘Î ,˜ÂÁÏ „Â‚È · ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ÏÚÙ˘ ÈÓÏ "ËÏ˜Ó" ¯ÂˆÈÏ Â„ÚÂ Ô„È˜Ù‰Ï
.˙ÂÈ Î˙‰ ˙‡ ¯˘‡Ï ıÁÏ ‰ÂÂ‰Ó Í˘Ó˙Ó‰

קיבו תל יצחק
משרד מבקר המדינה בדק בתחו קיבו תל יצחק את הקמת ואת הפעלת של מפעל בטו
ומפעל נרות .להל ממצאי הבדיקה.
מפעל בטו
על פי תכנית תקפה החלה על אחד האזורי בקיבו תל יצחק ,ייעוד האזור הוא "מבני משק",
ואלה השימושי המותרי באזור זה ,על פי התכנית" :רפתות ,מכו חליבה ,מתב  ,לולי  ,בורות
תחמי  ,מחסני  ,נגריה ,מסגריה ,מוס  ,סככה ,בניני מלאכה ואחסנה ,ושאר מבני ומתקני לדיור
והכנסת בעלי חיי  ,ליצור מזו לבעלי חיי  ,גנרטור ,תחנת דלק לצורכי הישוב בלבד".

636

מועצה אזורית חו השרו

באוגוסט  1996הגיש קיבו תל יצחק לוועדה בקשה למת היתר בנייה ל"מפעל בטו במגרש
חדש" על שטח באזור האמור שייעודו מבני משק .על פי מסמכי הוועדה ,מהנדסת הוועדה החזירה
את תכניות הבנייה לקיבו משו שעל פי ייעוד האזור לא נית להקי במקו את המפעל.
בספטמבר  1996הגיש הקיבו שוב את התכניות לוועדה בשינוי אחד :תיקו תיאור הבקשה להיתר
ל"מפעל בטו זמני נייד" .תכניות אלה לא הוחזרו לקיבו  ,א הוועדה לא התייחסה אליה ולא
נית לו היתר בנייה .במרס  2003הגיש קיבו תל יצחק בקשה למת היתר לשימוש חורג למפעל
בטו קיי  .ב"טופס בדיקת תכנית הגשה" של הועדה נכתב בהערות" :לא נמצאו תכניות ע היתר
למפעל" .נמצא ,כי הוועדה לא דנה בבקשה.
הועלה ,כי המפעל הוק ללא היתר בנייה וללא אישור ממ"י ,והוא פועל משנת  1997שלא כדי
בלא שהוועדה עשתה דבר כדי לאכו #על הקיבו את קיו החוק .מפעל הבטו טעו  ,על פי חוק
רישוי עסקי וצו הרישוי ,רישיו עסק ,א הוא פועל בלעדיו בלא שהמועצה עשתה דבר כדי
לאכו #על הקיבו את קיו חוק רישוי עסקי ולהפסיק את פעילותו.
Ï˘ ÂÓÂÈ˜Ó ÌÏÚ˙‰Ï Ô‰Ï ‰È‰ ¯ÂÒ‡ ÈÎ ,‰ˆÚÂÓÏÂ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÚ ·È‚‰Ï ‰È‰ Ô‰ÈÏÚ .˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ‡Ï·Â ‰ÈÈ · ¯˙È‰ ‡Ï· ÏÚÙÂ‰Â ‰ · ˘ ÏÚÙÓ‰
·˜˘‰ÈÈ ·Ï ¯˙È‰ ÂÏ ˙˙Ï ÔÈ‡ ‰Ù˜˙‰ ˙È Î˙‰ ÈÙ ÏÚ˘ ÂÏ ¯È‰·‰Ï ,ÏÚÙÓ‰ Ï˘ ÂÈ˙Â
˙‡ ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ÛÂÎ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰Â ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ .Â˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï ÂÈÏÚÂ ,‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘ÏÂ
.ÔÈ„Î ‡Ï˘ ‰˙˘Ú ¯˘‡ Â˙ÂÏÈÚÙ ˙˜ÒÙ‰Ï ‡È·‰ÏÂ ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯ ˜ÂÁ ˙‡Â ˜ÂÁ‰

מפעל נרות
בנובמבר  1982נתנה הוועדה לקיבו תל יצחק היתר לבנייה של "לול ,מחס  ,מבנה שירותי  ,גדר
סביב הלול" בשטח כולל של כ  1,800מ"ר באזור שעל פי התכניות התקפות החלות עליו ייעודו
חקלאי.
במקו האמור פועל למ ספטמבר  2000מפעל נרות .נמצא ,כי המפעל פועל בלא היתר לשימוש
חורג מטע הוועדה ובלא רישיו עסק מטע המועצה .בתיקי הוועדה לא היה תיעוד הנוגע
למפעל הנרות ,א #שבמחלקת הגבייה יש נתוני לגבי המפעל ,ונגבית ארנונה בגי מפעל נרות
בשל מחסני ששטח  548מ"ר ,בעבור משרדי ששטח  65מ"ר ובעבור קרקע תפוסה ששטחה
 1,416מ"ר.
˜ÂÁÂ ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ÂÏÚÙ ‡Ï ¯˘‡ ÏÚ ‰ˆÚÂÓÏÂ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯ÔÂÈ˘È¯ ‡Ï·Â ˙È‡Ï˜Á ‰Ó„‡ ÏÚ ˜ÂÁÎ ‡Ï˘ ÏÚÙ˘ ÏÚÙÓ‰ ÔÈ‚· ıÂ·È˜‰ ÏÚ ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È
.¯ÂÓ‡Î ÏÂÚÙÏ Ô˙·ÂÁ ÏÚÂ ˜ÒÚ
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בית יהושע
מתח הרכבת
במושב בית יהושע סמו לתחנת הרכבת מצוי מתח שעליו הוקמו מבני )להל מתח הרכבת(.
על מתח זה חלה תכנית תמא 23/תכנית מתאר ארצית למסילת ברזל ,10ועל פיה מצוי מתח
הרכבת בתחו קו הבניי מציר מסילת הברזל .על מתח הרכבת חלה ג תכנית מפורטת הקובעת
שייעוד האזור הוא "תעשיה ,מלאכה ,אחסנה ,מתקני הנדסיי  ,מקלטי ומגורי שומרי ; דרכי ,
שבילי ושטחי לחניה; מבני עזר לפעילויות הדרושי לתעשייה מלאכה ואחסנה; מתקני ספורט
עפ"י בינוי מאושר בוועדה מקומית".
הועלה ,כי במתח הרכבת ,במבנה ששטחו כ  6,400מ"ר אשר שימש בעבר כבית אריזה ,פעלו
חמישה עסקי מסחר )בעיקר עסקי רהיטי ( בניגוד לייעוד שבתכנית המפורטת התקפה שחלה
באזור ובלא שניתנו היתרי לשימוש חורג.
עוד העלתה הביקורת ,כי במתח על מגרש בשטח  3,000מ"ר הוכשר מגרש חנייה מאספלט ונבנו
משרדי בשטח של  130מ"ר ללא היתר בנייה .לשימוש במגרש החנייה כחניו להשכרת כלי רכב
לא נית היתר
שימוש שחורג מהייעוד שבתכנית המפורטת החלה על המתח
ומכירת
לשימוש חורג.
בפברואר  2003הגישה חוכרת מתח הרכבת "בקשה לשימוש חורג ממבנה בית אריזה למסחר,
ריהוט וכלי בית ושינוי ביעוד קרקע מתעשייה למכירת כלי רכב" .בפברואר  2003החליטה הוועדה
לאשר את הבקשה לשימוש חורג לחמש שני בתנאי שוני .
נוכח מיקומ של המבנה והחניו  ,השימוש בה למסחר חורג מהוראות תמא ,23/ועל כ היה על
הוועדה לנקוט בהליכי הקבועי בתמא 23/לקבלת אישור המועצה הארצית לשימוש החורג.
ואמנ  ,ביוני  2003שלחה יחידת הפיקוח המחוזית מכתב ליו"ר הוועדה ,ובו דרישה כי "טר מת
היתרי לשימושי החורגי יתקבל אישור מהמועצה הארצית )לתכנו ולבנייה( בנושא הנדו ",
מאחר שהשטח שאליו מתייחסת הבקשה לאישור שימוש חורג נמצא "'בתחו 'קו בניי ' מציר
המסילה" ,ו"בקשה לשימוש חורג בתחו 'קו בניי ' מחייבת אישור מהמועצה הארצית לתכנו
ולבנייה".
הביקורת העלתה ,כי לא נית אישור המועצה הארצית לשימוש החורג ,ולא נית אישור ממ"י
לבקשה למת היתר לשימוש חורג ,בניגוד להוראות תקנות ההיתר.
הוועדה לא עשתה דבר לאכיפת הוראות החוק על הבוני שלא כחוק ועל העסקי הפועלי
במקו בחריגה מהתכניות החלות על המתח וללא היתר לשימוש חורג.
ÚÂ ÓÏ ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ‰„È˜Ù˙ ˙‡ ‰‡ÏÈÓ ‡Ï ‡È‰ ÈÎ ,‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘¯˘‡Î ‰„È˜Ù˙ ˙‡ ‰‡ÏÈÓ ‡Ï Ì‚ ‡È‰ .Â˜ÈÒÙ‰Ï Â‡ ˙ÂÙ˜˙ ˙ÂÈ Î˙Ï „Â‚È · ‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ
.23 ‡"Ó˙ ÈÙ ÏÚ ˘¯„ Î ,˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ‰˙ Ù ‡Ï

__________________
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בצרה
שלושה מוקדי מסחר
בקרקע שבניהול ממ"י בשלושה אזורי בבצרה הוקמו שלושה מוקדי מסחר .על פי התכניות
התקפות החלות על הקרקע ,ייעודה חקלאי ועל כ אסור בה השימוש למסחר .במוקדי אלה
שהוסבו לשימוש
לולי ומחסני
מתנהלת מזה שני פעילות מסחרית במבני חקלאיי
כחנויות .השטח הבנוי של כל אחד ממוקדי המסחר הללו גדול מ  3,000מ"ר.
השימוש למסחר באזורי אלה הוא שימוש חורג ,ועל כ הפעלת העסקי בה טעונה היתר
לשימוש חורג .הועלה כי לא ניתנו היתרי לשימוש חורג בקרקע בגי עסקי אלה ,והוועדה לא
עשתה להפסקתו.
בהעדר טיפול של הוועדה טיפלו במקרי אלה יחידת הפיקוח המחוזית והוועדה המחוזית .הוגשו
כתבי אישו נגד מפעילי העסקי במוקדי המסחר האמורי  .הדיו בכתבי האישו שהוגשו בשנת
 2002נגד מפעילי העסקי באחד מהמוקדי הסתיי בנובמבר  2004במת צווי הריסה שביצוע
נדחה ל  12חודשי  .נגד מפעילי העסקי בשני המוקדי המסחריי האחרי הוגשו כתבי אישו
בדצמבר  2000וביוני  .2003הדיו בכתבי האישו הללו טר הסתיי .
˙‡ ÁÈË·‰Ï ‰„È˜Ù˙ ˙‡ ˙‡ÏÓÓ ‡Ï ‡È‰˘ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜ÌÈ‚¯ÂÁ‰ ÌÈ˘ÂÓÈ˘‰ „‚ ÏÂÚÙÏÓ ‰˙ÂÚ ÓÈ‰· .ÂÈÙ ÏÚ ‰ ˜˙ ÏÎÂ ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ Ï˘ ÔÓÂÈ
˙ÈÊÂÁÓ‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ Ï˘ Ì˙ÂˆÏÁÈ‰ .˜ÂÁÏ „Â‚È · ÌÈ˜ÒÚ‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ‰¯˘Ù‡ ‡È‰
Ï˘ ‰ÈÏ„ÁÓ ˜ÓÂÚ ÏÚ ‰ÚÈ·ˆÓ ÂÏ‡ ÌÈ¯˜Ó· ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡· ÏÙËÏ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰Â
.‰„ÚÂÂ‰

פיקוח על הבנייה ואכיפת הוראות החוק
פיקוח על הבנייה
מטרת הפיקוח הפיזי על הבנייה לאתר בנייה ושימוש בלתי חוקיי במקרקעי ובבנייני שבמרחב
התכנו המקומי ולבדוק שהבנייה והשימוש במבני נעשי על פי תנאי ההיתרי  .ע גילוי עבירות
על יחידת הפיקוח לדווח על כ לוועדה .על הוועדה לפעול נגד עוברי העבירות למניעת או עד
הפסקת והבאת מבצעיה לדי  .על גורמי הפיקוח לעקוב אחר ביצוע צווי מינהליי  ,צווי
שיפוטיי ופסקי די של בתי המשפט.
לוועדה מפקח אחד במשרה מלאה ומפקח אחר בחצי משרה .הפיקוח הפיזי הוא רק חלק קט
מפעילות .
הביקורת העלתה ,כי לא נקבעו נוהלי עבודה בכתב להנחיית המפקחי על הבנייה בדבר תדירות
הביקורי באזורי השוני שבמרחב התכנו המקומי ובאתרי הבנייה ,בדבר הרישו השוט #על
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הביקורי  ,בעניי הדיווח על הממצאי שהועלו וכ בדבר דרכי הטיפול במקרה של עבירות בנייה.
בעקבות הביקורת קבע מהנדס הוועדה ביוני  2005נוהל לטיפול בעבירות בנייה.
נמצא ,כי הפיקוח הפיזי של הוועדה על הבנייה ועל השימושי היה חלקי והוא נעשה שלא באופ
שיטתי .במספר מקרי התקיי פיקוח על הבנייה רק לאחר תקופה ארוכה של פעילות בלתי
חוקית ,וג זאת רק לאחר התערבות ודרישה של יחידת הפיקוח המחוזית.
בגלל אי פעילותה של הוועדה בעניי הפיקוח על הבנייה ובעניי אכיפת הוראות החוק התערבה
יחידת הפיקוח המחוזית בנעשה במרחב התכנו המקומי ,במיוחד בשני  .2005 2002במהל
התקופה שבי אוגוסט  2000לבי יוני  2001ערכה יחידת הפיקוח המחוזית סקר על שימוש חורג
ועל בנייה בלתי חוקית במושבי שבתחו הוועדה .בסיו כל סקר שלחה יחידת הפיקוח המחוזית
את הממצאי לוועדה וביקשה שתדווח לה על פעילותה לאכיפת חוק התכנו והבנייה .בספטמבר
 2001שלחה יחידת הפיקוח המחוזית לוועדה מכתב המסכ את כל הסקרי שעשתה ,ולפיו
"סה"כ השימושי /מבני ללא היתר במושבי אשר בתחו הוועדה המקומית חו #השרו הינ כ
 ."865התפלגות העבירות :מושב בצרה  ,200מושב בית יהושע  ,10מושב אודי  ,70מושב
רשפו  ,420מושב בני ציו .80
הוועדה לא התייחסה לממצאי יחידת הפיקוח המחוזית שבכל אחד מהסקרי האמורי ולא הגיבה
עליה  .יו"ר הוועדה הגיב באוקטובר  2001רק על המכתב המסכ וציי  ,בי השאר ,כי פנייה
לבית המשפט "אינה נראית" לו ,משו שהדבר "לא הוכיח את עצמו כיעיל ."...הוא ציי כי "יש
שתי תכניות המסדירות באופ חוקי את הנושא כולו "מבלי להיגרר לבתי משפט" והוסי #שהוא
"רואה את תפקידו" כסיוע לתושבי  ,מחד גיסא ,וכהעלאת פעולותיה על "מסלול החוק" ,מאיד
גיסא.
ÔÂ Î˙‰ ·Á¯Ó· ˜ÂÁ‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï ‰˙·ÂÁÓ ÈÎ ,‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÎ .ÂÊ ‰˙·ÂÁÓ ‰˙Â‡ ¯ÂËÙÏ È„Î ˙ÂÙ˜˙‰ ˙ÂÈ Î˙‰ ÈÂ È˘Ï ÏÂÚÙÏ ‰˙ÓÊÂÈ· ÔÈ‡Â ,ÈÓÂ˜Ó‰
˜ÂÁ‰ Ï˘ ˙ÂËÂ· ˙Â¯Ù‰Ó ˙ÂÓÏÚ˙‰ ÌÚ ÌÈÏ˘‰Ï ÔÈ‡ ,˙ÂÙ˜˙‰ ˙ÂÈ Î˙‰ Â Â˘ ‡Ï „ÂÚ
·.ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂ Î˙‰ ·Á¯Ó
במהל שנת  2004עשתה יחידת הפיקוח המחוזית סקרי נוספי על עבירות בנייה במרחב התכנו
המקומי .סקרי אלו הקיפו את המושבי ואת הקיבוצי שבמרחב התכנו המקומי .ה מלמדי
על גידול משמעותי במספר השימושי החורגי ובמספר עבירות הבנייה ללא היתר שהסתכמו ב
 ,1,426מה  111,250במושבי ו  12176בקיבוצי .
˙Ú¯ÎÓ Â˙Â·È˘Á ˙Â¯È·Ú ¯Â˙È‡Ï ÈÊÈÙ‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÎ ,‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,Â˙Â‡È¯· ÂÚ‚ÙÈÈÂ ,‰˘ÚÈ ÂÈ ÈÚ· ¯˘È‰ ˘È‡ ÈÊÈÙ ÁÂ˜Ù ¯„Ú‰· .˜ÂÁ‰ ÔÂËÏ˘ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Ï
·.ÛÂ Â Ú·Ë ÈÎ¯ÚÂ ¯Â·Èˆ‰ Ï˘ Â ÂÁËÈ·Â Â˙ÂÁÈË

__________________
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 ,92בית יהושע  ,75בני ציו

העבירות במושבי  :אודי
.506
העבירות בקיבוצי  :געש  ,59יקו

 ,22שפיי

 ,181בצרה  ,307כפר נטר  89ורשפו

 51ותל יצחק .44
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אכיפת הוראות החוק
צווי הפסקת עבודה
חוק התכנו והבנייה קבע אמצעי אפקטיביי להפסקת שימוש חורג ובנייה בלא היתר ע
תחילת  ,וביניה צווי הפסקת עבודה מינהליי וצווי הפסקת עבודה שיפוטיי .
בחוק נקבע ,כי "היה ליושב ראש הוועדה המקומית ,ובעירייה ג ליושב ראש ועדת המשנה
לתכנו ולבנייה ,או ליושב ראש הוועדה המחוזית ,או למתכנ המחוז או למהנדס העיר ,ובאי
מהנדס העיר למהנדס שהוסמ לכ על ידי יושב ראש הוועדה המחוזית או על ידי יושב ראש
הוועדה המקומית ...יסוד סביר להניח כי מבצעי עבודת בנייה בלי היתר לפי חוק זה או בסטייה
מהיתר או מתכנית ,הרי כל עוד לא הוגש לבית המשפט כתב אישו בדבר עבירה שבבנייה זאת או
בקשה להפסיקה לפי סעי ,239 #רשאי הוא לצוות בכתב לכל אד הנראה לו אחראי ,לפי סעי#
 ,208לביצוע העבירה ולכל עובד בשירותו של אותו אד להפסיק מיד את הבנייה שנעשתה ללא
היתר או בסטייה מהיתר או מתכנית )להל צו הפסקה מינהלי(""... .צו הפסקה מינהלי בטל
בתו שלושי יו מיו נתינתו זולת א לפני אותו תו מועד הוגשה לבית המשפט המוסמ לדו
בעבירה שבגללה נית הצו ,בקשה לאישורו  ...אישר בית המשפט את צו ההפסקה המינהלי ,ע
שינויי או בלי שינויי  ,רואי אותו מאותו יו ואיל כצו הפסקה שיפוטי ...סירב בית המשפט
לאשר צו הפסקה מינהלי ,בטל הצו מהחלטת בית המשפט".
עוד נקבע בחוק ,כי "נעשתה עבירה או השתמשו במקרקעי  ,בדר ובנסיבות שיש בה משו
עבירה לפי סעי ,204 #בי שהוגש על העבירה כתב אישו לבית המשפט ובי שטר הוגש ,רשאי
בית המשפט לצוות על הנאש או על מי שנראה לבית המשפט אחראי לביצוע העבירה ,ועל כל מי
עובד בשירותי להפסיק את העבודה או את השימוש )להל צו הפסקה שיפוטי( ,ותקפו של
הצו יהיה עד לביטולו או שינויו על ידי בית המשפט".
מנתוני הוועדה עולה ,כי בשני  2003 ,2002 ,2001ו  2004הוצאו  17 ,18 ,14ו  15צווי הפסקת
עבודה מינהליי בהתאמה .במרבית המקרי הצווי התייחסו לבנייה ללא היתר או בסטייה
מהיתר הבנייה למגורי או מהיתר הבנייה בנחלות .הוועדה לא הגישה את צווי הפסקת העבודה
המנהליי שהוציאה לאישור בתי המשפט ,ולפיכ בתו  30יו מיו הוצאת הצווי פג תוקפ .
עוד עולה ,כי הוועדה כלל לא ביקשה מבית המשפט הוצאת צווי הפסקת עבודה שיפוטיי .
‡Â‰Â ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡· ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰„È ˙ÏÊ‡ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÚÂ ÓÏ È„Î Ì˙ÙÈÎ‡·Â ‰„Â·Ú ˙˜ÒÙ‰ ÈÂÂˆ ˙‡ˆÂ‰·˘ ˙Â·È˘Á‰ ÏÚ ‰„ÚÂÂ‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰
.Ô˙Â ˘Ï ÔÎÓ ¯Á‡Ï ‰˘˜˘ ˙Â„·ÂÚ ˙¯ÈˆÈ

צווי הריסה מינהליי
בחוק התכנו והבנייה נקבע ,כי "הוק בניי חורג ,לרבות ללא היתר או בסטייה מהיתר או
מתכנית ,או הוחל בהקמתו של בניי כאמור ,רשאי יושב ראש הוועדה המקומית לצוות בכתב
שהבניי  ,או אותו חלק ממנו שהוק או הוחל בהקמתו ללא היתר או בסטייה מהיתר או מתכנית,
ייהרס ,יפורק או יסולק" )להל צו הריסה מינהלי( .עוד נקבע בחוק התכנו והבנייה ,כי "ביצועו
של צו הריסה מינהלי אינו פוטר מאחריות פלילית לעבירה לפי חוק זה".
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רק במקרי ספורי נת יושב ראש הוועדה צווי הריסה מינהליי  :מדצמבר  2003עד ינואר 2005
ניתנו כ  12צווי הריסה מנהליי  .במקרי אלה לא הגישה הוועדה כתבי אישו נגד מפרי החוק,
למרות שהחוק קובע ,שביצועו של צו הריסה מנהלי אינו פוטר מאחריות פלילית .עוד עולה ,כי לא
היו בוועדה נתוני על מת צווי הריסה לפני תקופה זו .מבדיקת גני האירועי שבתחו המועצה
)ראו "טיפול המועצות האזוריות באזור השרו בגני אירועי שבתחומ " בדוח זה( ומבדיקת
המוקדי העסקיי שצוינו לעיל מתברר כי במקרי רבי  ,כאשר היה חשוב לעצור בנייה בלתי
חוקית מיד ע תחילתה ,לא נעשה שימוש בצווי הריסה מינהלי .
כתבי אישו
כאמור לעיל ,בתחו מרחב התכנו המקומי נעברו עבירות רבות מאוד .ואול הבדיקה העלתה ,כי
בשני  2003 2001הוגשו  16כתבי אישו בלבד בגי עבירות בנייה ובגי אי קיו צווי בית
משפט .בשנת  2004הוגשו  22כתבי אישו בגי עבירות בנייה ובגי אי קיו צווי בית משפט
בעקבות התערבות הוועדה המחוזית והתחייבות הוועדה לוועדה המחוזית להגביר את האכיפה של
חוק התכנו והבנייה ולהתמיד בהגשת כתבי אישו .
בדיקת כתבי האישו העלתה ,כי מרבית העבירות שבגינ הוגשו כתבי אישו היו עבירות בנייה
קטנות בהיקפ שבוצעו בבנייני מגורי ובנחלות .כאמור ,הוועדה לא פעלה באמצעות צווי
מינהליי ושיפוטיי ולא הגישה כתבי אישו נגד עבירות בנייה בהיק #גדול שנעברו בקרקע
חקלאית ובפרויקטי עסקיי  ,ולכ הוועדה המחוזית היא זו שיזמה הגשת כתבי אישו במספר
מקרי .
בבדיקת מוקדי הפעילות העסקית המתוארי לעיל בולטי העדר הפיקוח ואי האכיפה מצד
הוועדה .עוד העלתה הביקורת ,כי הועדה א #לא פעלה ,בדר כלל ,כנגד השימושי החורגי
בנחלות.
ÌÈÚˆÓ‡‰ ˙‡ ‰ÏˆÈ ‡ÏÂ ‰„È˜Ù˙ ˙‡ ‰‡ÏÈÓ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ,‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
‰ÈÈ ·‰ ˙Â¯È·Ú Í˘Ó‰ ˙‡ „„ÂÚÏ È„Î ‰· ˘È ÂÊ ‰„·ÂÚ ;˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ‰˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰
.Ú˜¯˜· ÌÈ‚¯ÂÁ‰ ÌÈ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡Â ¯˙È‰ ‡ÏÏ
באוקטובר  2004קיי הממונה על מחוז המרכז ויו"ר הוועדה המחוזית ישיבת בירור ע נציגי
המועצה .מפרוטוקול הישיבה עולה ,כי הנושא היה בירור טענות שהעלתה יחידת הפיקוח
המחוזית על דר התנהלותה של הוועדה שאינה אוכפת את הוראות חוק התכנו והבנייה ותקנותיו,
מקבלת החלטות בחריגה מסמכותה ,אינה מדווחת לוועדה המחוזית וליחידת הפיקוח הארצית
ואינה נותנת מענה הול לפניות יחידת הפיקוח המחוזית.
יו"ר הוועדה טע שהוועדה במצב בעייתי ,משו שמחד גיסא ,לא מאשרי תכניות שהוועדה
מגישה ,ומאיד גיסא ,מחויבת המועצה להתנהלות יו יומית וליצירת מקורות הכנסה עצמיי .
בסיכו הישיבה הצהיר הממונה על המחוז ,בי השאר ,שאי להתעל מעבירות על חוקי התכנו
והבנייה ,יש לברר את המקרי עד תו ולבחו מה ראוי לעשות בעניי תפקוד הוועדה המקומית.
הוא הטעי כי יש להקפיד ולפעול לפי ההנחיות ה באכיפה וה בדיווח ,והדגיש כי הוועדה
המקומית חייבת ג בפעולות אכיפה כולל הריסת מבני בלתי חוקיי  .הממונה על המחוז אמר
ש"נושא מת היתרי בלתי חוקיי על ידי הוועדה המקומית" הוא דבר "חמור מאוד" וטעו בירור
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וביקש מכל הגורמי במועצה ובוועדה המקומית לנקוט את הצעדי "המתבקשי כדי להבטיח
 הוא סיי את דבריו בהזכירו את האחריות האישית של חברי." את קיו החוק והמינהל התקי
הוועדה המקומית והזהיר "שא ועדה מקומית תפעל בניגוד לחוק ולא תישמע להנחיות של
." נבטל את הסמכויות שלה" ו"לא נהסס למנות ועדה קרואה למועצה המקומית,הוועדה המחוזית
 נמצא כי מאז לא חל שינוי מהותי בכל הנוגע2004 בבדיקת סיכו תוצאות הישיבה מאוקטובר
.לפיקוח ולאכיפה מצד הוועדה במרחב התכנו המקומי
ÈÂÏÈÓÏ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰˙ÂÒÁÈÈ˙‰-È‡ ˙‡ ‰·¯ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ,˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰
ÔÙÂ‡· ÏÂÚÙÏ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ÔÎÏÂ ,‰ÓÂÁ˙· ˜ÂÁ‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï ˙È˘ÓÓ ‰ÏÂÚÙ ‰ÏÚÙ
ÈÂ È˘‰ ˙‡ ÏÏÂÁÏ È„Î ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ‰ ˙ ˘ ˙Â¯Â¯·‰ ˙Â‡¯Â‰‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ÈËÏÁ‰
.ıÂÁ ‰

✯
,ÌÈÈ‡Ï˜Á ÌÈ¯ÂÊ‡ Ì‰·˘ ÌÈÁÂ˙Ù ÌÈÁË˘ ¯˜ÈÚ· ÏÏÂÎ ÔÂ¯˘‰ ÛÂÁ ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂ Î˙‰ ·Á¯Ó
˙ÂÙ˜˙‰ ˙ÂÈ Î˙‰ .È¯ÙÎ Ì„ÂÚÈÈ˘ ÌÈ·Â˘ÈÈ ‰¯˘Ú ÌÈÈÂˆÓ ÂÓÂÁ˙· .„ÂÚÂ Ú·Ë ˙Â¯ÂÓ˘
ÈÙÂ‡‰Â ÌÈÁÂ˙Ù‰ ÌÈÁË˘‰ ˙¯ÈÓ˘ ¯·„· ˙Â‡¯Â‰ ÂÚ·˜ ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂ Î˙‰ ·Á¯Ó· ˙ÂÏÁ‰
.ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ Ï˘ È¯ÙÎ‰
‰„ÂÚÈÈ˘ Ú˜¯˜ ÏÚÂ ˙È‡Ï˜Á Ú˜¯˜ ÏÚ ÌÈÈ˜ÒÚ ÌÈÓÁ˙Ó ÂÓ˜Â‰ ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂ Î˙‰ ·Á¯Ó·
¯˙È‰ ‡Ï· ÂÓ˜Â‰ ÌÈ ·Ó .˜ÂÁ‰ Ï˘ ‰ËÂ· ‰¯Ù‰ ÍÂ˙ ÌÈ·¯ ÌÈ˜ÒÚ ÂÏÚÙÂ‰Â ,¯ÁÒÓÏ Â È‡
˘ÂÓÈ˘ Ì‰· ‰˘Ú Â ÌÈ¯˙È‰Ó ‰ÈÈËÒ· Â‡ ˜ÂÁÎ ‡Ï˘ Â ˙È ˘ ÌÈ¯˙È‰ ÈÙ ÏÚ Â‡ ‰ÈÈ ·
‰·Â¯˜‰ ‰·È·Ò‰ Ï˘ ‰ÈÈÙÂ‡ ˙‡ ‰ ˘Ó ÂÊ ˙ÂÏÈÚÙ .˙ÂÙ˜˙‰ ˙ÂÈ Î˙· Ú·˜ ˘ ‰ÓÓ ‚¯ÂÁ‰
.‰Ù˜˙‰ ˙È Î˙‰ ˙‡ ˙Â ˘Ï ‡Ï· ‰¯˘‡Ï ÔÈ‡˘ ˙È Î˙Ó ˙¯ÎÈ ‰ÈÈËÒ ‰ÂÂ‰ÓÂ
˙‡Â ˙È˜ÂÁ-È˙Ï·‰ ‰ÈÈ ·‰ ˙‡ ‰Ú Ó ‡Ï˘ ÍÎ· ‰˙·ÂÁ ˙‡ ‰‡ÏÈÓ ‡Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰
‰„ÚÂÂ‰ ‰·˘ ˙Â‡ÈˆÓ .‰ÓÂÁ˙· ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ‰ÏÚÙ ‡Ï˘ ÍÎ·Â Ú˜¯˜· ‚¯ÂÁ‰ ˘ÂÓÈ˘‰
˙ Ó ÏÚ ¯È„˙ ÔÙÂ‡· ‰ÈÏÚ Ï Ò ÎÈ‰Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÏ„ÁÓ Ï˘· ˙˘¯„ ˙ÈÊÂÁÓ‰
È˙ÂÚÓ˘Ó Ï˘Î ÏÚ ÚÈ·ˆ‰Ï È„Î Â· ˘ÈÂ ,ÔÈ˜˙‰ ·ˆÓ‰ Â È‡ ˜ÂÁ‰ ÌÂÈ˜ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï
.˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰„Â˜Ù˙·
ÌÈÈ˜ÂÁ-È˙Ï·‰ ˘ÂÓÈ˘‰ „‚ Â ‰ÈÈ ·‰ „‚ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡·Â ˙ÂÙÈ˜˙· ÏÂÚÙÏ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ
.˙ÂÙ˜˙‰ ˙ÂÈ Î˙‰ ˙‡ ˙Â„‚Â ‰ ˙ÂÈ Â Î˙‰ ‰È˙ÂÙÈ‡˘ ÏÚ ÒÒ·˙‰Ï ‡ÏÂ ,‰ÓÂÁ˙·˘ Ú˜¯˜·
‡È‰ ;˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰ÈÏ„ÁÓÏ ÍÏÈ‡Â 2003 ˙ ˘Ó ‰¯Ú ‰˙ÈÈ‰ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰
‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ .˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ˘ ‰È Ù· ‰ÚÈ¯˙‰Â ˙Â„Á‡ ÌÈÓÚÙ ‰ÓÂ˜Ó· ‰ÏÚÙ
ÔÂ¯˘‰ ÛÂÁ ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂ Î˙‰ ·Á¯Ó ÌÂÁ˙· ‰ÙÈÎ‡‰Â ·˜ÚÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ· ÍÈ˘Ó‰Ï ˙ÈÊÂÁÓ‰
.‰„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ˙ÂÙÎÏÂ
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˘‡¯ Ì‰˘ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·ÁÂ ‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ÂÊ ‰˜È„·· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰
˙ÈÓÂ˜Ó ‰„ÚÂÂÎ Ì‰ÈÏÚ ÂÏËÂ‰˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙‡ ˙Â‡ÈÎ Â‡ÏÈÓ ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·ÁÂ ‰ˆÚÂÓ‰
„ÈÓ ÏÂÁÈ ‡Ï Ì‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .1965-‰"Î˘˙‰ ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ ÈÙÏ
ÔÂÁ·Ï ÌÈ Ù‰ ¯˘ ÏÚ ‰È‰È ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰ÙÈÎ‡‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ,ÈÂ˘È¯‰ ˙ÂÏÂÚÙ· È„ÂÒÈ ÈÂ È˘
ÔÈ· ,‡È‰˘ [˘„Á ÁÒÂ ] ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙„Â˜ÙÏ 38 ÛÈÚÒ ÈÙÏ Â˙ÂÎÓÒ ˙ÏÚÙ‰
.‰ˆÚÂÓ‰Â ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ È„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓÏ ‰„ÚÂ ˙Â ÓÏ ,¯‡˘‰
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