ועדה מקומית מרחבית
לתכנו ולבנייה זמורה

תכנו  ,רישוי ,אכיפה ,שימושי חורגי
ומינהל כספי
תקציר
מרחב התכנו המקומי של הוועדה המקומית מרחבית 1לתכנו ולבנייה זמורה )להל
הוועדה המקומית או הוועדה( משתרע על כ  35,000דונ  .מרחב התכנו כולל חמש
מועצות מקומיות :בני עי"ש ,גדרה ,ג יבנה ,מזכרת בתיה וקריית עקרו )להל
המועצות המקומיות( .בחודשי ספטמבר  2004עד פברואר  2005בדק משרד מבקר
המדינה את פעולות הוועדה בתחומי התכנו והרישוי של הבנייה ,הפיקוח עליה
ואכיפת הוראות החוק בעניינה ,קביעת היטלי ההשבחה וגביית והמינהל הכספי
של הוועדה.
ת כ נ ו  :בתחו המועצות המקומיות בני עי"ש ,גדרה ,ג יבנה וקריית עקרו חלות
תכניות מתאר מקומיות שאושרו בשנות השבעי ובתחילת שנות השמוני של
המאה העשרי  .על תחו המועצה המקומית מזכרת בתיה לא חלה תכנית מתאר
מקומית שמתווה את התכנו הכולל של תחו המועצה .על הוועדה להכי תכנית
מתאר עדכנית למועצה המקומית מזכרת בתיה .אשר למועצות המקומיות האחרות,
מ הראוי שתישקל האפשרות להכי תכניות מתאר עדכניות המותאמות לתכנית
המתאר המחוזית החדשה ,שאושרה בסו& שנת .2003
ש י מ ו ש ח ו ר ג  :במרחב התכנו של הוועדה ,בסמו' למרכז הקניות הקרוי "בילו
סנטר" ,2נבני ומאוכלסי בשני האחרונות מבני מסחר רחבי היק& בשטחי
שלפי התכניות החלות עליה ייעוד לתעשייה .הקמת המבני נעשתה ב'שיטה'
ולפיה נתנה הוועדה ליזמי היתרי בנייה להקמת מבני תעשייה ,א' בפועל שימשו
3
רוב למטרות מסחר ,ולאחר הבנייה הגישו היזמי לוועדה בקשות לשימוש חורג
__________________

1
2
3

ועדה מקומית מרחבית היא ועדה שהוקמה לפי סעי  19לחוק התכנו והבניה ,התשכ"ט ) 1969להל
החוק( במרחב תכנו מקומי הכולל תחו של יותר מרשות מקומית אחת.
בתחו המועצה המקומית קריית עקרו .
שימוש חורג בקרקע או בבניי הוא שימוש בה למטרה שלא הותר להשתמש בה  .היתר לשימוש
חורג אפשרי רק במקרי שבה השימוש אינו משנה את הסביבה שינוי ניכר ,וכאשר מדובר בשימוש
חורג מהתכנית ,היתר כזה נית רק לתקופה מוגבלת .קיימי היבטי שוני לפי החוק לשימוש חורג,
ובה שימוש חורג בקרקע או בבניי  ,שימוש חורג והקלה ,שימוש חורג מההיתר ושימוש חורג
מהתכנית.
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למטרות מסחר .הוועדה הייתה מודעת ל'שיטה' וא& נתנה לה את הסכמתה ,תו'
התעלמות מהיעדר התאמה בי השימוש המתוכנ במקרקעי לייעוד שנקבע לה
בתכנית המפורטת .ג את משרדיה שלה מיקמה הוועדה במבנה המיועד לתעשייה
אגב שימוש חורג מהוראות היתר הבנייה והתכנית המפורטת.
הוועדה עושה שימוש בדר' של מת היתרי לשימוש חורג בבנייני כדי לשנות את
ייעודו של המתח למסחרי ,בניגוד לייעודו בתכנית המתאר המחוזית ובניגוד
למגמות התכנו שהשלטו המרכזי מבקש לקד  .משרד מבקר המדינה העיר כי דר'
הפעולה של הוועדה פסולה ,שכ כפי שנקבע בפסיקת בית המשפט העליו  ,שימוש
חורג אינו כלי לגיטימי לקידו מטרות תכנוניות רחבות היק& ,והדר' הראויה לעשות
כ היא באמצעות תכנית מפורטת שבסמכות הוועדה המחוזית .בדר' פעולתה סייעה
הוועדה ליזמי לעקו& את הליכי התכנו ואת מוסדות התכנו שנקבעו בחוק ,ובעיקר
הוועדה המחוזית ,המוסמכת לבחו את העניי בחינה רב מערכתית ואזורית
בהתחשב במגוו שיקולי הנוגעי לתחבורה ולאיכות הסביבה ,להיק& המסחר
והתעשייה הראויי באזור וכד' .פעולתה של הוועדה המקומית סייעה לקבוע בשטח
עובדות מוגמרות ,ועלולה ,כדברי בית המשפט העליו " 4,להוות לח) בלתי רצוי על
ועדות התכנו " ורשויות השלטו האחרות ולסכל את יישו עקרונות התכנו שנקבעו
בחוק.
פ י ק ו ח  :הוועדה אינה פועלת בעוד מועד נגד בנייה לא חוקית ושימושי חורגי
ללא היתר ואינה עושה די להפסיק  .בשל כ' נמשכו הפרות חוק זמ רב .היחס
הסלחני של הוועדה כלפי מי שלא עמדו בתנאי ההיתר שנתנה ,בנו בסטייה מהיתר
או עשו במבנה שימוש חורג שלא הותר ,אינו מתיישב ע תפקידה להבטיח את קיו
הוראות החוק והתקנות שהותקנו לפיו.
ק ב י ע ת ה י ט ל ה ש ב ח ה  :מטעמה של הוועדה פעלו ארבעה שמאי שהעסיקה
תקופה ארוכה )שלושה מה הועסקו יותר מעשר שני ( .לוועדה לא היו הסכמי
התקשרות ע השמאי וה לא נבחרו בהלי' תחרותי כנדרש .כמו כ הוועדה לא
קבעה אמות מידה ותעריפי לתשלו לשמאי .
בבדיקה של  20שומות השבחה שהכינו השמאי בשני  2004 1999נמצא כי בחלק
חסרו פרטי הנדרשי על פי תקנות שמאי המקרקעי )אתיקה מקצועית(,
התשכ"ו  .1966זאת ועוד ,לרוב השומות לא צורפו הנתוני שהשומה מבוססת
עליה ותחשיב המפרט כיצד היא נקבעה .על הוועדה לדרוש שהשומות יהיו
מפורטות ומנומקות כדי שבעלי הקרקע יוכלו להתייחס ספציפית לנתוני ולנימוקי
של שמאי הוועדה ,וכדי ליצור שקיפות מלאה לפני בעל הקרקע .הפרשי גדולי
שנמצאו בי השומות שנעשו מטע הוועדה לשומות שנעשו מטע הבעלי ולשומה
המכרעת ,5מלמדי ג ה על הצור' בפירוט הבסיס לשומות.
__________________
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עע"מ  ,'Á‡Â ÌÂ¯„ ÊÂÁÓ ¯¯Ú ˙„ÚÂ ' (¯ÁÒÓ‰ ˙Î˘Ï) ˙ÏÈ‡· ÌÈ‡ÓˆÚ‰ ˙˙ÂÓÚ 402/03מובא
מתקדי )להל פסק די עמותת העצמאיי (.
שומה הנקבעת על ידי שמאי שלישי שמאי מכריע במקרה שהוועדה ובעל הקרקע לא הסכימו
ביניה על גובה ההשבחה.

ועדה מקומית מרחבית לתכנו ולבנייה זמורה

עוד העלתה הביקורת כמה וכמה ליקויי בהליכי הכנת של שומות ההשבחה
ובהליכי גביית היטל ההשבחה :בי היתר הועלה כי בכמה מהשומות שהכינו
שמאי מטע הוועדה נקבע שהיו הקובע 6לחישוב היטל ההשבחה הוא יו הכנת
השומה ,ולא היו שבו נכנסה לתוק& התכנית שגרמה לעליית ער' הקרקע או אושרו
ההקלה או השימוש החורג שגרמו לעלייתו ,כמו שנקבע בחוק; במקרה אחד נתנה
הוועדה היתר בנייה בלי ששול היטל ההשבחה הנדרש; שמאי מטע הוועדה
ושמאי מטע בעלי אחד המגרשי הכינו שתי שומות מוסכמות 7שונות בסכומ  ,בלי
שנית לוועדה כל הסבר לשוני; על שבעה מגרשי נעשו שומות מוסכמות בלי שבעלי
המגרשי הגישו לוועדה שומות אחרות מטעמ  ,כנדרש בתוספת השלישית לחוק.
המועצות המקומיות גדרה וקריית עקרו היו מעורבות בקביעת היטלי ההשבחה
ובגביית בניגוד לחוק ,המוסר סמכות זו לוועדה המקומית.
מ י נ ה ל כ ס פ י  :הביקורת העלתה כמה וכמה ליקויי בתחו הניהול הכספי של
הוועדה :למ שנת  2002ואיל' פועלת הוועדה ללא תקציב מאושר; לוועדה אי גזבר
כנדרש בנהלי שקבע משרד הפני ; מהנדס הוועדה עשה עבורה רכישות שונות
באמצעות כרטיס אשראי שהנפיקה לו הוועדה .נוהג זה עוק& את הדרישה ששני
מורשי חתימה יחתמו על כל פקודת תשלו ואינו מאפשר בקרה ופיקוח על
ההוצאות; הוועדה השתמשה בכספי היטלי השבחה שגבתה למימו הוצאות
שוטפות ולמימו העברת משרדיה לבניי חדש; הוועדה העתיקה את משרדיה למבנה
חדש בלי שבוצעה החלטתה לבדוק את עלות הכלכלית של החלופות השונות למבנה
ובלי לקבל אומד כספי כולל של עלות המעבר.

♦
הוועדה ומרחב התכנו המקומי
בחוק התכנו והבניה ,התשכ"ה ) 1965להל החוק( ,נקבע כי לכל מרחב תכנו מקומי תהיה
ועדה מקומית לתכנו ולבנייה )להל ועדה מקומית( .ועדה מקומית מרחבית היא ועדה שהוקמה
לפי סעי  19לחוק במרחב תכנו מקומי הכולל תחו של יותר מרשות מקומית אחת.
מרחב התכנו המקומי של הוועדה המקומית מרחבית לתכנו ולבנייה זמורה )להל הוועדה או
הוועדה המקומית( משתרע על כ  35,000דונ  .מרחב התכנו כולל חמישה יישובי  :המועצה
המקומית בני עי"ש ,המועצה המקומית גדרה ,המועצה המקומית ג יבנה ,המועצה המקומית
מזכרת בתיה והמועצה המקומית קריית עקרו )להל המועצות המקומיות(.
לפי החוק ,במרחב תכנו מקומי ,שבתחומו נמצאת יותר מרשות מקומית אחת ,יהיו חברי בוועדה
הממונה על המחוז או נציגו )והוא יתמנה ליו"ר( וכ שבעה חברי שימנה שר הפני מרשימת
__________________

6
7

היו שבו נוצרת החבות הרעיונית בהיטל השבחה ולפיו נקבע שוויי של המקרקעי .
על פי התוספת השלישית לחוק ,א קיבל החייב הודעת שומה מהוועדה המקומית ובדעתו להשיג
עליה ,הוא חייב להגיש שומה מטעמו .לאחר שהגיש את השומה רשאי הוועדה המקומית והחייב
לנהל משא ומת על סכו ההיטל ולקבוע שומה מוסכמת.
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אנשי שהרשויות שבמרחב התכנו המליצו עליה  ,ובלבד שלפחות שניי מחברי הוועדה לא
יהיו חברי המועצות של הרשויות המקומיות .בוועדה חברי ראשיה של כל המועצות המקומיות
שבמרחב התכנו )סה"כ חמישה( ועוד שני נציגי ציבור ,מקרב מומלצי הרשויות .מאוגוסט 2004
ואיל* משמש בתפקיד יו"ר הוועדה מר עמי יפרח; מנובמבר  2001ועד יולי  2004כיה בתפקיד
מר ב ציו גרובר.
הוועדה מופקדת על קיומ של הוראות החוק והתקנות שהותקנו מכוחו במרחב התכנו  ,בי היתר
בדבר התכנו  ,רישוי הבנייה ,הפיקוח עליה ואכיפת הוראות החוק.
בחודשי ספטמבר  2004עד פברואר  2005בדק משרד מבקר המדינה את פעולות הוועדה
בנושאי האלה :תכנו  ,שימושי חורגי  ,הפיקוח על הבנייה ואכיפת הוראות החוק בעניינה,
קביעת היטלי ההשבחה וגביית והמינהל הכספי .להל עיקר הממצאי :

דיוני הוועדה
מעיו בפרוטוקולי של דיוני הוועדה בשני  2004 2003עולה כי א שבישיבות הוועדה נכח
המניי החוקי לקיומ כנדרש בחוק ,הרי שב  20מ  22הישיבות שהתקיימו באות שני )עד
נובמבר  8(2004לא נכחו נציגי הציבור החברי בוועדה .עוד עולה ,כי בתשע ישיבות נכחו ,בנוס
ליו"ר ,רק שניי או שלושה חברי ועדה.9
È‚Èˆ ˙‡ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,‰È¯·Á ˙‡ „ÈÓÚ‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ,‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ¯·ÁÎ Ì‰ÈÏÚ ˙ÏËÂÓ‰ ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰·ÂÁ‰ ÏÚ ,‰È˙Â·È˘ÈÓ ˙ÂÙÂÎ˙ ÌÈ¯„Ú ‰ ,¯Â·Èˆ‰
·ÌÈÏ‚ÂÒÓ Ì‰ ÔÈ‡ Ì‡ ÈÎ ‰È¯·ÁÏ ¯È‰·‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ ÏÚ .‰È˙Â·È˘È· Û˙˙˘‰Ï ‰„ÚÂÂ
.ÌÈ¯Á‡Ï ÌÓÂ˜Ó ˙‡ Â ÙÈ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,Ì˙·ÂÁ ˙‡ ‡ÏÓÏ
בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממאי  2005מסרה הוועדה כי היא מקבלת את הביקורת ,ותוודא
שחברי הוועדה ידעו שחובה עליה לבוא לדיוני .

תכנו
בי יתר תפקידיה צריכה הוועדה המקומית לדאוג לפיתוחו של מרחב התכנו על ידי קידומ של
תכניות מתאר מקומיות שיוזמי היא ,הרשויות המקומיות ,משרדי ממשלה וכ גורמי פרטיי .
מרחב התכנו המקומי זמורה שיי* לתחו הוועדה המחוזית לתכנו ולבנייה מחוז מרכז )להל
הוועדה המחוזית( .בסו שנת  2003אושרה תכנית מתאר מחוזית למחוז המרכז )להל תמ"מ
 ,(21/3החלה ג על מרחב התכנו זמורה.
__________________
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הישיבות מתקיימות אחת לחודש.
בעניי הנוכחות בישיבות הוועדה המקומית ראו „,ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ
דוח מס' /1שנת  ,2004עמ' .161
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הוועדה פועלת על פי תכניות מתאר החלות על תחומי המועצות המקומיות שבמרחב התכנו  ,על
פי תכניות מפורטות הנגזרות מה ועל פי תכניות מפורטות הכוללות הוראות של תכנית מתאר
וחלות בשטחי שאי בה תכנית מתאר תקפה.
החוק קובע כי א מצאה ועדה מחוזית שיש צור* להכי תכנית בתחו מרחב תכנו מקומי ,תורה
לוועדה המקומית להכי תכנית מתאר מקומית או תכנית מפורטת ,לפי העניי  ,ולהגישה במועד
שקבעה.
הביקורת העלתה כי על תחומי המועצות המקומיות בני עי"ש ,גדרה ,ג יבנה וקריית עקרו חלות
תכניות מתאר מקומיות שאושרו בשנות השבעי ובתחילת שנות השמוני של המאה העשרי  .על
תחו המועצה המקומית מזכרת בתיה לא חלה תכנית מתאר מקומית שמתווה את התכנו הכולל
של תחו המועצה.
תכניות אב למועצה המקומית מזכרת בתיה ולמועצה המקומית ג יבנה שהוכנו בשני 1994
 1999שימשו בסיס להכנת תכניות מפורטות ,א* לא נית לה תוק סטטוטורי .בשנת  1996החלה
המועצה המקומית גדרה בהכנת תכנית אב האמורה לשמש בסיס לתכנית המתאר .במועד סיו
הביקורת ,בפברואר  ,2005טר החל ההלי* הסטטוטורי של הכנת תכנית המתאר ואישורה .כמו כ
הוחל בהכנת תכניות אב למועצה המקומית בני עי"ש ולמועצה המקומית קריית עקרו  ,א* הכנת
הופסקה עד למילוי דרישות תכנו של משרד הפני .
˙È Î„Ú ¯‡˙Ó ˙È Î˙ ÔÈÎ‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÎ¯ÂˆÂ 21/3 Ó"Ó˙· ÔÂ Î˙‰ ˙ÂÓ‚Ó ÁÎÂ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .‰È˙· ˙¯ÎÊÓ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓÏ
˙Â¯˘Ù‡‰ Ï˜˘È˙˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· ‰Ï„‚ Ô˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡˘ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰
ÌÈÈ ˘ È ÙÏ Â¯˘Â‡ Ô‰Ï˘ ¯‡˙Ó‰ ˙ÂÈ Î˙˘ ,˙Â¯Á‡‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓÏ Ì‚ ÔÈÎ‰Ï
ÏÚ .21/3 Ó"Ó˙·˘ ÔÂ Î˙‰ ˙ÂÓ‚ÓÏ ˙ÂÓÈ‡˙Ó‰ ˙ÂÈ Î„Ú ¯‡˙Ó ˙ÂÈ Î˙ ,ÌÈ¯Â˘Ú ‰˘ÂÏ˘Â
‰„ÚÂÂÏ ˙Â¯Â‰Ï ˜ÂÁ‰ ÈÙÏ ‰˙ÂÎÓÒ· ˘Ó˙˘˙˘ ÈÂ‡¯ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰
Ô¯Â˘È‡ ÈÎÈÏ‰ ˙‡ Ì„˜Ï ‰ÈÏÚÂ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó ¯‡˙Ó ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ Ô˙ Î‰ ˙‡ ÌÂÊÈÏ ˙ÈÓÂ˜Ó‰
˘.‰Ï Â˘‚Â‰ ¯·Î˘ ¯‡˙Ó‰ ˙ÂÈ Î˙ Ï
במאי  2005מסרה הוועדה בתשובתה כי היא מקבלת את הביקורת ותפעל לקד הכנת תכנית
מתאר חדשה ומעודכנת לכל אחד מ היישובי .
הוועדה המחוזית מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מיולי  2005כי ככלל היא "הסכימה
לקד תכניות מפורטות לישובי רק לאחר שנבח תכנו כולל בדמות תכנית אב .תכניות אב אלה
הוצגו בפני הוועדה המחוזית או בפני ועדות היגוי בה ישבו נציגי הוועדה המחוזית".
˙ÂÈ Î˙ ˙ Î‰· È„ ÔÈ‡ ÈÎ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂÏÂ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡·‰Ó¯Â ˙¯ˆÂ ÍÎ ˜¯ ÔÎ˘ ,¯‡˙Ó ˙È Î˙Ï È¯ÂËÂËËÒ Û˜Â˙ Ô˙ÓÏ ˙Â·È˘Á ˘È ÈÎÂ ,
˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂÏ ˙¯˘Ù‡ÓÂ ,˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈ Î˙ ¯˘‡Ï Ì‡Â·· ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ ˙‡ ˙·ÈÈÁÓ‰
 ··ÈÎÈÏ‰ ,ÍÎÓ ‰¯˙È .˙ÏÏÂÎ ˙È Â Î˙ ‰ÈÈ‡¯ - ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈ Î˙Ï Û˜Â˙ ˙˙Ï ‰‡Â‰ÓÂÈ˜ ˙‡ ¯Â·Èˆ‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ‡È·‰Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ ˜ÂÁ· ÂÚ·˜ ˘ ¯Â˘È‡‰
˘Ú Ó ¯Â˘È‡ ÈÎÈÏ‰ ¯„ÚÈ‰· .˙È Î˙Ï ˙ÂÈÂ„‚ ˙‰ ˘È‚‰Ï ÏÎÂÈ˘ È„Î ,¯‡˙Ó ˙È Î˙ Ï
.˙ÂÈÂ„‚ ˙‰ ˘È‚‰Ï Â˙ÂÎÊ ˙Ú‚Ù Â Ú„ÈÓ ¯Â·Èˆ‰Ó
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שימושי חורגי
 .1שימוש חורג בקרקע או בבניי מוגדר בחוק ,בי היתר ,אחד משני אלה) :א( שימוש בקרקע
או בבניי למטרה שלא הותרה בה לפי כל תכנית החלה על הקרקע או על הבניי  ,כלומר שימוש
החורג מתכנית) .ב( שימוש בקרקע או בבניי למטרה שלא הותרה בהיתר הבנייה ,כלומר שימוש
החורג מהיתר .א על פי שהשימוש החורג מנוגד לתכליות של התכניות או ההיתרי הנוגעי
לאזור ,החוק קובע כי ועדה מקומית רשאית להתירו .היתר לשימוש חורג מתכנית יינת לזמ
מוגבל מראש; היתר לשימוש חורג מהיתר או הקלה יכולי א ה להינת לזמ מוגבל מראש.
עוד נקבע בחוק ,כי ועדה מקומית לא תתיר שימוש חורג אלא לאחר שהתמלאו התנאי האלה:
)א( הוועדה פרסמה בעיתו הודעה על הבקשה לשימוש חורג ועל המועד להגשת התנגדות;
)ב( הוועדה מסרה את פרטי הבקשה לבעלי ולמחזיקי בקרקע או בבניי או גובלי בה ,
שלדעת הוועדה עלולי להיפגע מאישור הבקשה; )ג( הוועדה החליטה בעניי התנגדות של בעל
קרקע או בניי או מחזיק בה .
מת היתר בנייה או היתר לשימוש חורג מותנה בקיומ של התנאי שנקבעו בחוק ובתקנות שעל
פיו ,ובי היתר בחתימת מינהל מקרקעי ישראל )להל ממ"י( ,בתשלו אגרות בנייה ,ולפי הצור*
בתשלו היטל השבחה.
א על פי שמת היתר לשימוש חורג נתו לשיקול דעתה של הוועדה המקומית ,10המחוקק הגביל
את שיקול דעתה וקבע שלא יינת היתר לשימוש חורג א יש בו סטייה ניכרת מתכנית החלה על
הקרקע או על הבניי  .11עוד קובעות התקנות ,שמוסד התכנו אינו חייב לאשר היתר לשימוש חורג
מתכנית ,ג א אי בשימוש הזה סטייה ניכרת מהוראות התכנית.
בג" 12,כבר העיר כדלהל :
"במציאות שלנו שורש הרע הוא בעצ הסמכות לתת הקלה או להתיר שימוש חורג על ידי
גו כלשהו ,כי לא אחת הופכת ההקלה לתקלה והחריגה למפגע .תכנית קיימת ,עד שהיא
מקבלת תוק  ,עוברת הלי* המורכב משלבי שוני  ...שלבי אלה נקבעו כדי להבטיח
דיו ענייני בתכנית על ידי רשויות התכנו השונות והכרעה שקולה על יד  ,לאחר שמיעת
גורמי פרטיי וציבוריי שיש לה עניי בה או העלולי להיפגע על ידה ...א השימוש
החורג בעת שתכנית מקבלת תוק כבר קיי  ,אי ברירה אלא להשאירו בעינו .אבל למה
יקו שימוש חדש כזה שלא בדר* הרגילה של תיקו התכנית? הקלות היחסית שבה אפשר
להשיג ,לפי המצב החוקי הקיי  ,הקלה או שימוש חורג ,בהשוואה לעריכת שינוי תכנית
לפי כל הדקדוקי והמצוות ,קשה להלו אותה ע הצור* לקיי סדר תקי בעניי זה של
תכנו ובניה ,שהוא כה חיוני וקובע את איכות החיי והסביבה… מ הראוי לעיי מחדש
במדיניות ההקלות והשימושי החורגי למיניה ולשקול א אי להכניס ג אות
במסגרת הכללית הרגילה של שינוי תכנית ... .שינוי כזה  ...יבטיח  ...שיקול זהיר ומעמיק
יותר בכל בקשה כזאת מצד הרשויות המוסמכות בתחו ." ...
__________________

10
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.(4 ‰¯Ú‰ Â‡¯) ÌÈÈ‡ÓˆÚ‰ ˙˙ÂÓÚ ÔÈ„ ˜ÒÙ
בתקנות התכנו והבניה )סטייה ניכרת מתכנית( ,התשס"ב  ,2002נקבעו המצבי שיש בה משו
סטייה ניכרת מתכנית.
בג"  ,'Á‡Â ‰È ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ' Ó"Ú· (1973) „ÂÏ ˙Ó„È˜ È ÈÈ · 235/76פ"ד לא)(1
 ,579עמ' .585 583
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בעניי מרכז מסחרי שביקש יז להקי באילת 13קבע בית המשפט העליו כדלהל :
"הקמת מרכז מסחרי רחב מימדי והפעלתו בהסתמ* על היתר לשימוש חורג ,תו* עקיפת
הכנתה של תוכנית ובה פירוט סביר בנוגע לביצוע בניית המרכז המסחרי המיועד ,אינה
דר* ראויה ,וזאת משני טעמי לפחות .ראשית ,כעקרו  ,דר* זו הופכת את הדרישות
הדקדקניות הקבועות בחוק להכנתה של תוכנית לפלסתר ...הדרישה להכנת תוכנית לפי
כל דקדוקי החוק מתעצמת בנסיבות בה מוק מרכז מסחרי ,אשר עשויות להיות לו
השפעות תכנוניות נרחבות .שנית ,ככלל ,בנייה והפעלה של מרכז מסחרי רחב היק בדר*
של שימוש חורג עלולות ליצור עובדות מוגמרות בשטח ,אשר תכבולנה את ידי ועדות
התכנו בבוא להכי תוכנית לאזור .הקמת המרכז המסחרי ,בדר* חריגה ,עלולה להוות
לח ,בלתי רצוי על ועדות התכנו לאשר את התוכנית העתידית התואמת את המרכז
המסחרי שהוק  .נורמה זו אינה רצויה".
 .2ב  26.7.98הוציא מינהל התכנו דאז במשרד הפני מסמ* הנוגע ל"מדיניות מינהל התכנו
בנושא קניוני  ,ומרכזי מסחר בצידי דרכי או צמודי לתחנות תדלוק" .במסמ* נקבע כי "מדיניות
מינהל התכנו הינה לאפשר הקמת מרכזי מסחר בצידי דרכי רק בשטחי המתאימי לכ*
מבחינת התפיסה התכנונית האזורית ,באופ שאינו פוגע בתפקוד הרשויות העירוניות ובאופ
שאינו מהווה מטרד ואינו משנה מהותית את אופי המרחב ,את חזותו ואת תיפקודו במער*
הלאומי" .במכתב ששלח שר הפני דאז ב  16.1.02ליו"רי של הוועדות המחוזיות ולמתכנני
המחוז בעניי "תכניות לשטחי מסחר בשטחי חקלאיי " ,נאמר כי "מדיניות משרד הפני הינה
לעודד הקמת שטחי מסחר בשטחי נוספי עירוניי בלבד ,במטרה לחזק את הערי ואת מקורות
ההכנסה שלה ".
 .3מרכז הקניות "בילו סנטר" בקריית עקרו  ,המשתרע על כ  27דונ בצומת כביש  411וכביש
 ,40הוק בתחילת שנות התשעי  .המרכז הוק בשטח שהיה מיועד לתעשייה ,באמצעות שימוש
במבני תעשייה למטרות מסחר .במש* שני נוהלו במרכז עסקי מסחריי ללא היתר לשימוש
חורג ,ורק בסו שנות התשעי קיבלו חלק מה היתר לשימוש חורג .בשנת  2002נית תוק
לתכניות מפורטות ששינו את ייעודו של רוב שטחו של המרכז מתעשייתי למסחרי ונועדו להכשיר
בדיעבד את השימוש החורג .הביקורת העלתה כי השימוש החורג במבני נעשה ג בשטחי
נוספי הסמוכי למרכז שייעוד לא שונה למסחרי ,כמפורט להל :
בשני  2005 1999נבנו ואוכלסו מבני מסחר רחבי היק בשטחי הגובלי במרכז "בילו סנטר"
ובשטחי שמעבר לכביש  ,411שלפי התכניות החלות עליה ייעוד א הוא לתעשייה .יצוי כי
בדיו בוועדה לבנייה למגורי )להל ול"ל( 14מסר ראש המועצה המקומית קריית עקרו שמדובר
בשטחי התעשייה האחרוני בתחו המועצה.

__________________

13
14

פסק די עמותת העצמאיי .
הוועדה לבנייה למגורי )להל הול"ל( על פי חוק הליכי תכנו ובנייה )הוראות שעה( ,התש" .1990
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˙ˆ"2000 ÔÂ¯˜Ú"Â "¯Ë Ò ÂÏÈ·" ¯ÂÊ‡ :¯ÈÂ‡ ÌÂÏ
Ë¯ÂÙÈ˘ ÈÙÎ ,‰˙ÓÎÒ‰·Â ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÚÈ„È· ‰‚‰ Â‰˘ "‰ËÈ˘"· ‰˙˘Ú ÌÈ ·Ó‰ ˙Ó˜‰
·Â¯ ÏÚÂÙ· ;‰ÈÈ˘Ú˙ È ·Ó ˙Ó˜‰Ï ‰ÈÈ · È¯˙È‰ ÌÈÓÊÈÏ ‰„ÚÂÂ‰ ‰ ˙ ‰ÈÙÏÂ ,ÔÏ‰Ï
˙Â˘˜· ‰„ÚÂÂÏ ÌÈÓÊÈ‰ Â˘È‚‰ ‰ÈÈ ·‰ ¯Á‡Ï ;¯ÁÒÓ ˙Â¯ËÓÏ Â˘ÓÈ˘ ÂÓ˜Â‰˘ ÌÈ ·Ó‰
ÌÏÂ‡ ,˙Â˘˜·‰ ·Â¯ ˙‡ ‰¯˘È‡ Ì Ó‡ ‰„ÚÂÂ‰ .¯ÁÒÓ ˙Â¯ËÓÏ ÌÈ ÈÈ ·· ‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘Ï
,Â˙Ï·˜Ï ‰„ÚÂÂ‰ ‰Ú·˜˘ ÌÈ‡ ˙‰ ÏÎ Â‡ÏÂÓ ‡Ï˘ ÌÂ˘Ó ¯˙È‰ ÔÈ· ,¯˙È‰‰ Ô˙È ‡Ï ·Â¯Ï
·‰„ÚÂÂ‰ ÈÎÓÒÓÓ .‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘Ï ¯˙È‰ ‡ÏÏ ,¯ÁÒÓ ˙Â¯ËÓÏ ÌÈ ·Ó‰ ·Â¯ Â˘ÓÈ˘ ÏÚÂÙ
,È¯ÁÒÓÏ È˙ÈÈ˘Ú˙Ó ¯ÂÊ‡‰ Ï˘ Â„ÂÚÈÈ ÈÂ È˘Ï ÈÏÎ ÌÈ‚¯ÂÁ‰ ÌÈ˘ÂÓÈ˘· ‰˙‡¯ ‡È‰˘ ‰ÏÂÚ
˘˙È Î˙· ÂÚ·˜ ˘ ÔÂ Î˙‰ ˙Â¯ËÓÂ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó Ï˘ ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓ ˙ÂÈ È„Ó ÈÙ ÏÚ ‡Ï
:ÌÈË¯Ù‰ ÔÏ‰Ï .˙ÈÊÂÁÓ‰ ¯‡˙Ó‰

הקמת מרכז מסחרי
חברה א' היא הבעלי של מקרקעי ששטח כ  43דונ בקריית עקרו  .על המקרקעי חלה תכנית
מפורטת המייעדת אות לתעשייה .בחלק מהמקרקעי פועל מפעל ,ועל חלק משטחו ביקשה
חברה א' להקי מרכז מסחרי.
בתמ"מ  21/3מוגדר השטח אזור תעשייה ,מלאכה ותעסוקה .לפי הגדרות התמ"מ ,באזור מסוג זה
מותר להשתמש ג לצורכי מסחר ,שייקבעו בתכנית מתאר מקומית או בתכנית מפורטת ,אול
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"המסחר באזורי אלה יוגבל בהיקפו כדי למנוע פגיעה בחוסנ הכלכלי של הערי ובמרכזי
הערי ".
בפברואר  2002התרחש במפעל פיצו ,,ובשריפה שפרצה התלקחו ג חומרי מסוכני  .בעקבות
הפיצו ,נסגרו כבישי ראשיי הסמוכי למפעל ונשקלה האפשרות לפנות תושבי מבתיה .
במרס אותה שנה הודיע המשרד לאיכות הסביבה לוועדה כי הוא מתנגד לשינוי ייעוד של שטחי
הגובלי במפעל למגורי או למסחר.
הועלה כי במסמ* ששלחה חברה א' למהנדס הוועדה ב  6.8.03נאמר כדלקמ " :בהמש*
לפגישתנו אצל* ב  .1 ... 26.5.03נושאי שנדונו א .הצגנו פרויקט מסחרי במתכונת פאוור
סנטר ...הוב שאי ל* התנגדות לקידו פרוייקט כזה במתח  .ב .הצגת לנו מכשולי אפשריי
למימוש ) (1מצד רשויות איכות הסביבה (2) .המערכת התנועתית ...ג .סיכמנו על דר*
הפעולה ) (1להגיש בקשה להיתר לבניית אולמות רב תכליתי לתעשיה (2) .לאחר קבלת
ההיתר הנ"ל ,להגיש בקשה להיתר לשימוש חורג למבני  (3) .להתחיל בהליכי לתב"ע ]תכנית
מפורטת[ )בסמכות מחוזית( לשינוי יעוד מתעשיה למסחר .3 ... .2 .רצ"ב טיוטא לתכנית
בקשה להיתר ,המציגה את הבינוי המוצע במתח המיועד למסחר" .עוד הועלה ,כי המועצה
המקומית קריית עקרו תמכה בבקשה להקמת הפרויקט המסחרי.
ב  29.2.04נתנה הוועדה לחברה א' היתר בנייה להקמת אולמות רב תכליתיי לתעשייה בחלק
ממתח המפעל .ב  28.3.04אישרה הוועדה שימוש חורג בשטח של  8,400מ"ר למטרות מסחר
והורתה לחברה א' להכי בהמש* תכנית שתשנה את ייעוד השטח מייעוד תעשייתי למסחרי.
נמצא כי במקביל החלה חברה א' לפעול לקבלת אישור המשרד לאיכות הסביבה להקמת המרכז
המסחרי .על פי דרישת המשרד טיפלה החברה בקרקע ופעלה להפחית את הסיכו הנשק לסביבה
בשל פעילות המפעל.
בעקבות תלונה שהתקבלה בוועדה המחוזית ונשלחה ג למשרד מבקר המדינה ,התערבה הוועדה
המחוזית וביקשה למנוע את מת ההיתר לשימוש חורג בעניי זה.
לאחר שפנתה הוועדה המחוזית אל יו"ר הוועדה המקומית ,הוא הודיע לה בספטמבר  2004כי
חברה א' לא הסתירה את כוונתה להקי מבנה מסחרי .עוד הסביר ,כי מאחר שהליכי האישור של
תכנית נמשכי שני רבות ,סברה הוועדה המקומית כי "בהתחשב באופי הסביבה ובכ* שתכנית
המתאר המחוזית מאפשרת שימוש של מסחר בשטח זה לא יהא זה ראוי לשלוח את היז להלי*
ארו* ולמנוע את פיתוח האיזור" .בחוות דעת של היוע ,המשפטי של הוועדה המקומית נטע כי
"כל האזור הסמו* נמצא מזה שני בתהלי* של שינוי יעוד למסחר במסגרת תב"עות ובמסגרת
בקשות לשימושי חורגי והוא הפ* לאזור מעורב מסחרי ותעשייתי ...ולכ השימוש המתוכנ
במקרה דנ תוא את המדיניות התכנונית באזור ולפיכ* נראה היה לוועדה המקומית כי שימוש
חורג לתקופה מוגבלת הוא ההלי* הנכו והראוי במקרה זה ...אי בחוק הוראה האוסרת את ההלי*
וג הפסיקה לא קבעה מפורשות כי ההלי* האמור אינו תקי ".
באוקטובר ובדצמבר  2004הודיע יו"ר הוועדה המחוזית ליו"ר הוועדה המקומית ,כי לדעת
הוועדה המחוזית אי לאשר את הבקשה לשימוש חורג ,וכי בהתחשב בהיקפי המסחר המבוקשי ,
נדרש אישור של תכנית מפורטת שבה יובאו בחשבו שיקולי תכנו כוללי הנוגעי לתחבורה,
להיק המסחר הראוי באזור וכיו"ב.
בדצמבר  2004פנה ג מנכ"ל איגוד ערי לאיכות הסביבה דרו יהודה ליו"ר הוועדה המקומית
והעלה לפניו את הסתייגותו .לדבריו ,עוד לפני שנית אישור בנייה למרכז המסחרי גרמה הפעילות
המסחרית באזור מטרדי קשי של רעש ,זיהו אוויר ופקקי תנועה ביציאות הראשיות של
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היישובי שבסביבה .עוד ציי  ,כי פיתוח פעילות מסחרית באזור המיועד לתעשייה עלול לגרו
להקמת מבני תעשייה כמו מוסכי  ,נגריות ומסגריות באזורי מגורי .
באותו חודש כתשעה חודשי לאחר שהוועדה אישרה את השימוש החורג הודיע המשרד
לאיכות הסביבה למנכ"ל חברה א' כי אי לו התנגדות מבחינה בטיחותית להקמת המבנה המסחרי,
בתנאי שהמפעל יעשה פעולות להפחתת הסכנות לסביבה.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה באוגוסט  2005הסביר המשרד לאיכות הסביבה כי א שהסיר את
התנגדותו להקמת מבני מסחר בשטח המפעל מטעמי בטיחות ,עמדת נציגיו בוועדה המחוזית היא
כי אי לאשר שימוש חורג בשטח וא לא תכנית עתידית לשינוי ייעודו ,משו שהפיכת אזור
תעשייה לאזור מסחר היא ניצול לא יעיל של השטח.
ב  3.1.05החליטה הוועדה המחוזית להשתמש בסמכותה על פי החוק 15ולהורות לוועדה
המקומית שלא לתת היתר לשימוש חורג .בהחלטתה ציינה הוועדה המחוזית כי השימוש החורג
אינו תוא את המגמות שנקבעו בתכנית המתאר המחוזית ,וכי אישורו בהיקפי המבוקשי אפילו
לזמ מוגבל יפגע ביכולת של מוסדות התכנו לתכנ את השטח הזה תכנו מושכל ,מפני
שהפעולות שייעשו בשטח עלולות להכתיב את התכנו במקו  .אישור הבקשה היה מאל ,את
הוועדה המקומית לאשר בקשות דומות באזור ,והדבר היה מגביל עוד יותר את היכולת להסדיר
את השטח באמצעות תכנית לרווחת האזור .עוד ציינה הוועדה המחוזית ,כי "הבקשה הנדונה
מחייבת ראייה ובחינה רב מערכתית לרבות בחינה של השתלבות מסחר בסביבה הקרובה ,ושל
השתלבות היקפי המסחר במחוז בכלל .בחינה כאמור צריכה להיות במסגרת תכנית שתיבח על
ידי הוועדה המחוזית ,המוסמכת לשקול את העתיד התכנוני של המתח והאזור".
·‰¯·Á‰ ˙˘˜·· ·Â˘ 3.4.05-· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ‰ „ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰ ˙Â·˜Ú
¯˘‡Ï ,˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙Â‚ÈÈ˙Ò‰ ˙Â¯ÓÏ ,‰ËÈÏÁ‰ ‰„ÚÂÂ‰ .‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘Ï ¯˙È‰ Ï·˜Ï
‡˙ ˙‡Â ¯"Ó 3,768-Ï ‚¯ÂÁ‰ ˘ÂÓÈ˘‰ ¯˙ÂÈ Â·˘ ÁË˘‰ ˙‡ ‰ÓˆÓˆ Í‡ ‚¯ÂÁ‰ ˘ÂÓÈ˘‰
„È˜Ù‰Ï ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂÏ ıÈÏÓ‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ ‰ËÈÏÁ‰ „ÂÚ .ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Ï ˘ÂÓÈ˘‰ Í˘Ó
˙˙È Î˙‰ ˙‡ Ì„˜Ï" ‰ ÓÓ ˘˜·ÏÂ ÏÚÙÓ‰ ÌÁ˙Ó ÏÎ Ï˘ „ÂÚÈÈ‰ ÈÂ È˘Ï ˙Ë¯ÂÙÓ ˙È Î
·˙Ó¯Â˙Â ,¯ÂÊ‡‰ Ï˘ ˙ÂÈ Â Î˙‰ ˙ÂÓ‚Ó‰ ˙‡ ˙Ù˜˘Ó ˙È Î˙‰Â ¯Á‡Ó ‰ÈÂ‡¯ ˙Â¯È‰Ó
."ÌÂÈÎ ‡ˆÓ ‡Â‰ Â· ÌÂ˜Ó‰Ó ...[ÏÚÙÓ‰] Ï˘ Â˙‡ÈˆÈÏ
חברה א' מסרה למשרד מבקר המדינה ביוני  2005כי עשתה פעולות רבות ומאומצות למע איכות
הסביבה ,בתיאו מלא ע המשרד לאיכות הסביבה ועל פי הוראותיו ,והשקיעה סכומי עתק
הנאמדי בכשמונה מיליו ש"ח בשיפור תנאי עבודתו של המפעל ובאיכות המקרקעי שבסביבתו,
על פי דרישות הרשויות .כמו כ התחייבה להכי תכנית שתשנה את ייעוד המקרקעי מתעשייתי
למסחרי ,כדי לאפשר ,לאחר כמה שני  ,לפנות את המפעל ולשפר את איכות הסביבה ואת איכות
החיי של תושבי השכונות הסמוכות לו.
עוד מסרה חברה א' בתשובתה ,כי מיד לאחר רכישת המקרקעי היא החלה לבדוק במועצה
המקומית קריית עקרו  ,בוועדה המקומית זמורה ובמשרד לאיכות הסביבה א אפשר להשתמש
שימוש מסחרי בחלק מ המקרקעי  .לטענתה התברר שהדבר אפשרי וא רצוי לרשויות הנוגעות
__________________
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בסעי*  28לחוק נקבע כי הוועדה המחוזית רשאית להורות בכתב לוועדה מקומית לתכנו ובנייה
לעשות את כל הדרוש למילוי התפקידי המוטלי על הוועדה המקומית בחוק או על פיו ,ה בדר,
כלל וה בעניי מקו מסוי .

ועדה מקומית מרחבית לתכנו ולבנייה זמורה

בדבר ,שכ הוא טמ בחובו אפשרות ממשית לשפר את תנאי הסביבה באזור .הואיל והליכי
האישור של תכניות אורכי זמ רב ,לו פעלה א* ורק להכי תכנית לשינוי ייעוד המקרקעי לא
הייתה עושה אפילו אחת מ הפעולות "'מצילות הסביבה" שעשתה במקרקעי  ,שכ לא היה לה
תמרי ,כלכלי להשקיע בה סכומי עתק.
לאחר סיו הביקורת הגישה חברה א' לוועדת הערר של מחוז המרכז ערר על החלטת הוועדה
המקומית לצמצ את השימוש החורג ואת תוקפו .ביולי  2005החליטה ועדת הערר כי החלטתה
המקורית של הוועדה המקומית להתיר שימוש חורג בכ  8,000מ"ר לשמונה שני לא הייתה
ראויה ,וכי נדרשה "החלטה מתונה ומדודה יותר שאינה בגדר שינוי מרחיק לכת בקרקע הקובע
עובדות שיקשה לשנות  ,קצובה בזמ קצר יותר ,מותנית וכרוכה בהלי* שינוי התכנית או הימנעות
מהחלטה המאשרת שימוש חורג עד לקבלת עמדת הוועדה המחוזית באשר לתכנית לשינוי ייעוד".
ע זאת החליטה ועדת הערר ברוב דעות ,כנגד דעתה החולקת של נציגת מתכנ המחוז ,להותיר על
כנה את החלטת הוועדה המקומית מ  3.4.05בעניי אישור השימוש החורג בשטח המצומצ וא
להארי* את תקופתו לחמש שני  .ההחלטה התקבלה בנימוק שמאז ניתנה ההחלטה המקורית
עברה כשנה ,וחברה א' ,שהסתמכה על ההחלטה לאשר את השימוש החורג ,שינתה את מצבה
לרעה התקשרה ע צדדי שלישיי וא הוציאה הוצאות כבדות כדי לעמוד בדרישות המשרד
לאיכות הסביבה .עמדת נציגת מתכנ המחוז הייתה כי אי לאשר את הבקשה לשימוש חורג ג
בהיקפה המצומצ .
‰ ˙ ‰„ÚÂÂ‰ :‰˙ÏÂÚÙ Í¯„· ‰¯ÓÂÁ‰ ÏÚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,¯Á‡ ˘ÂÓÈ˘Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ ÌÈ ·Ó‰˘ ‰ÚÈ„È· "‰ÈÈ˘Ú˙Ï ÌÈÈ˙ÈÏÎ˙-·¯ ˙ÂÓÏÂ‡"Ï ‰ÈÈ · ¯˙È‰
˘‡,'‡ ‰¯·Á ÌÚ ‰„ÚÂÂ‰ È‚Èˆ ÂÓÎÈÒ ¯˙È‰‰ Ô˙ÓÏ Ì„Â˜ „ÂÚ .ÁË˘‰ „ÂÚÈÈ ˙‡ Ì‡Â˙ Â È
˘.Ì‰· ‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘Ï ‰˘˜· ‰¯·Á‰ ˘È‚˙ Ì˙Ó˜‰ ¯Á‡Ï „ÈÓ ÈÎ ,ÌÈ ·Ó‰ ˙‡ ‰ÓÈ˜‰
·‰ÈÈ ·‰ ¯˙È‰ Ô˙Ó ·Ï˘· „ÂÚ ˙Ë¯ÂÙÓ‰ ˙È Î˙‰ ÔÓ ‰ÈÈËÒ ‰„ÚÂÂ‰ ‰˘ÚÓÏ ‰¯È˙‰ ÍÎ
˙ÂÂ‰Ï" ,ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· È¯·„Î ,˙ÂÏÂÏÚ‰ ÁË˘· ˙Â„·ÂÚ ÚÂ·˜Ï '‡ ‰¯·ÁÏ ‰¯˘ÙÈ‡Â
˙ÂÈÂ„‚ ˙‰Ó ‰ÓÏÚ˙‰· ¯˙È‰‰ ˙‡ ‰ ˙ ‰„ÚÂÂ‰ ."ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÚÂ ÏÚ ÈÂˆ¯ È˙Ï· ıÁÏ
‡˙‡ ¯˜ÈÚ·Â ,ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ ˙„ÓÚ ˙‡ ‰Ï˜˘˘ ÈÏ·Â ÁË˘‰ „ÂÚÈÈ ÈÂ È˘Ï ˙ÂÈÂ¯˘Ù
‰Ù˙Â˘ ‰„ÚÂÂ‰ ‰˙ÈÈ‰ ÍÎ· .ÁË˘· ÈÂ‡¯‰ ˘ÂÓÈ˘Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ,˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙„ÓÚ
.˜ÂÁ· ÂÚ·˜ ˘ ÔÂ Î˙‰ ÈÎÈÏ‰ ˙ÙÈ˜ÚÏ

מתח "עקרו "2000
16

ג השטח המצוי בתחו המועצה המקומית קריית עקרו וידוע בש "עקרו  "2000הוגדר
בתמ"מ  21/3אזור תעשייה ,מלאכה ותעסוקה ,שהשימוש בו לצורכי מסחר מותר א* מוגבל
בהיקפו.
ב  6.2.97נית תוק לתכנית מפורטת זמ ,329/שאישרה ול"ל על פי חוק הליכי תכנו ובנייה
)הוראת שעה( ,התש"  .1990התכנית חלה על מתח "עקרו  ,"2000ששטחו  310מ"ר ומשנה
את ייעודו משטח חקלאי לתעשייה ,מלאכה ומסחר 167 .דונ )כ  (54%יועדו לתעשייה; מקצת
השטח 9 ,דונמי )כ  ,(3%יועד למסחר והיתר יועד לדרכי  ,לשטח ציבורי פתוח ,למתקני
__________________

16

נוס* על שטחי אחרי באזור ,ובי היתר השטח שבו ביקשה חברה א' להקי מרכז מסחרי ,כמפורט
לעיל.
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הנדסיי וכד' .בתכנית נקבע אילו מגרשי מיועדי לתעשייה ואילו למסחר .עוד נקבע בתכנית ,כי
ב  15%לכל היותר משטח המגרשי המיועדי לתעשייה יותר שימוש מסחרי ,נוס על המגרשי
שיועדו מלכתחילה למסחר )תשעה דונמי ( .הקרקע במתח זה נמצאת בניהולו של ממ"י.
בדיוני שהתקיימו בוול"ל באפריל  1994ובאפריל  ,1995בעניי אישור התכנית ,העלתה נציגת
המשרד לאיכות הסביבה את שאלת הצור* לשנות את ייעוד של שטחי נוספי במחוז המרכז
מחקלאי לתעשייתי .ראש המועצה המקומית קריית עקרו דאז אישר בדיו כי שטח התכנית הוא
השטח הפנוי האחרו של המועצה שנועד לפיתוח לצורכי תעשייה.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה הוועדה המחוזית כי כבר בשנת  2002דנה בבקשתה של
הוועדה המקומית לשינוי התכנית המפורטת החלה במתח  .הוועדה המחוזית החליטה שלא
לאשר את הבקשה "מתו* כוונה שאזור זה ישמש אזור תעשייה לכל דבר".
ממסמכי שמסרה הוועדה המקומית לוועדה המחוזית בעניי הקמת המרכז המסחרי האמור לעיל
עולה כי הוועדה שמה לה למטרה לעשות את מתח "עקרו  "2000לאזור מסחרי :ב 28.9.04
הודיע יו"ר הוועדה המקומית ליו"ר הוועדה המחוזית כי "ראוי לציי כי האזור כולו ]אזור צומת
בילו ומתח "עקרו  ["2000הפ* במש* השני לאזור מסחרי שוקק המשלב ג מעט תעשיה
ופעולות אחרות] ·ÂÈÁ· ÂÊ ‰ÚÙÂ˙ ‰‡Â¯ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂ‰ ˙ÂÈ È„ÓÎ .ההדגשה אינה במקור[" .עוד
אמר ,כי "מעבר לכביש בסמו* לשטח אושרה זה מכבר תכנית זמ"] 329/עקרו  ["2000המשלבת
תעשיה ומסחר עפ"י תכנית זו נבנו הרבה שטחי מסחר" .יודגש כי התכנית מייעדת את רוב השטח
לצורכי תעשייה ,וכי המבני המשמשי למסחר נבנו ,כמו שהעלתה הביקורת וכמו שיפורט להל ,
מתוק היתר בנייה לשימוש תעשייתי ,ובפועל נעשה בה שימוש חורג לצורכי מסחר .ג במכתבו
של היוע ,המשפטי של הוועדה ליו"ר הוועדה המחוזית מ  27.10.04צוי  ,כי "השימוש המתוכנ
במקרה דנ ]למסחר[ תוא את המדיניות התכנונית באזור" .ב  9.11.04שלח ראש המועצה
המקומית קריית עקרו מזכר ליו"ר הוועדה המחוזית וציי בו כי "הנושא חשוב לי מאד ולקריית
עקרו ויש לו השלכות ג על אזור התעשייה והמסחר החדש שלי ]"עקרו  ...["2000יש לי מס'
יזמי בפתח שקנו הרבה מאד שטח וה מחכי ".
˙Â Â¯˜Ú ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰ È‡ ‰˙ÂÈ È„Ó ÈÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â Â¯˜Ú‰ ÌÚÂ ÁË˘· ˘ÂÓÈ˘‰ È·‚Ï ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓÂ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÂÚ·˜˘ ÔÂ Î˙‰
˘ ˜·ÔÈÚ˜¯˜Ó‰Ó ÏÂ„‚ ˜ÏÁ· È¯ÁÒÓ‰ ˘ÂÓÈ˘‰˘ ¯Á‡Ó .˙ÈÊÂÁÓ‰ ¯‡˙Ó‰ ˙È Î˙· ÂÚ
·‡Â ˙È ˘ ‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘Ï ÌÈ¯˙È‰‰ Ì‚Â ,ÔÈ„Î ‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘Ï ¯˙È‰ ÈÙÏ ‰˘Ú Â È‡ ¯ÂÊ
˙ÂÈ È„Ó ˙‡ Ì‡Â˙ È¯ÁÒÓ‰ ˘ÂÓÈ˘‰˘ ÔÂÚËÏ ¯˘Ù‡ È‡ ,ÌÚ·Ë ÌˆÚÓ ÌÈÈ ÓÊ ˙ÂÈ‰Ï Â„ÚÂ
‰ÚÙ˘‰‰ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ‡È·‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ÔÂ Î˙‰ ˙ÂÈ È„Ó .‰·È·Ò‰ ÈÙÂ‡ ˙‡Â ¯ÂÊ‡· ÔÂ Î˙‰
˘ÏÚ ‡Ï‡ ,ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂ Î˙‰ ·Á¯Ó·˘ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ˜¯ ‡Ï ¯ÂÊ‡· ¯ÁÒÓ‰ ÈÙ˜È‰ ˙Ï„‚‰ Ï
.˙ ÊÂ‡Ó ‰Ú¯Î‰ ¯˘Ù‡Ó ‰·Î¯‰˘ ,˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÎÓÒ· ‡È‰ ‰˙ÚÈ·˜Â ,ÊÂÁÓ‰ ÏÏÎ
נמצא כי בשנת  1999הוחל בהקמת מבני במתח "עקרו  ."2000המבני ה מבני למטרות
מסחר ולא מבני תעשייה ובה שטח מסחרי נלווה מצומצ  ,כמו שהתירה התכנית המפורטת.
משרד מבקר המדינה בדק את הליכי הרישוי של שבעה מבני ששטח הכולל כ  24,000מ"ר,
שהוקמו ואוכלסו עד מועד סיו הביקורת בפברואר  ,2005ואת הליכי הפיקוח על הקמת ועל
השימוש בה  .למבני אחרי נית היתר בנייה א* ה טר אוכלסו או שבניית לא הושלמה.
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 : ‰ È È · ¯ ˙ È ‰ Ô ˙ Óבית המשפט העליו קבע 17כדלהל :
"כאשר מתעורר חשד מבוסס בקרב מוסד התכנו הרלוונטי כי ההיתר המבוקש נועד
לבנייה לצור* שימוש חורג מתכנית המתאר שבתוק  ,והמבקש אינו מצהיר על השימוש
כזה ,רשאי המוסד התיכנוני וא חייב לוודא כי היתר הבנייה יותא לשימוש החוקי... .
בחינת שאלת סוג השימוש במבנה שביחס אליו מבוקש היתר בנייה ,בטר מת ההיתר,
מהווה חלק מהותי מתפקידה של הוועדה המקומית .א הוועדה תצטר* לבחו את שאלת
השימוש רק בדיעבד ,לאחר סיו הבניה ,היא עלולה לעמוד בפני עובדות מוגמרות וא
בפני הסתמכות של צדדי שלישיי ".
‰ ˙ ˘Î ˙Ú„ÂÓ ‰„ÚÂÂ‰ ‰˙ÈÈ‰ Â˜„· ˘ ÌÈ ·Ó‰ ˙Ú·˘Ó ‰˘È˘Ï Ú‚Â · ˙ÂÁÙÏ ÈÎ ‡ˆÓ
‡˙ ˙È Î˙‰ ˙Â‡¯Â‰Ó ‚¯ÂÁ‰ È¯ÁÒÓ ˘ÂÓÈ˘Ï ‰ ·Ó ÌÈ˜‰Ï ÌÈÓÊÈ‰ ˙ ÂÂÎ·˘ ‰ÈÈ ·‰ ¯˙È‰
:ËÂ¯ÈÙ‰ ÔÏ‰Ï .ÍÎÓ ‰ÓÏÚ˙‰ Í‡ ,‰ÈÈ˘Ú˙Ï Â˙Â‡ ˙„ÚÈÈÓÂ ÁË˘· ‰ÏÁ‰ ˙Ë¯ÂÙÓ‰
 .1מ ב נ י א ' ו ב '  :חברה ב' החזיקה בשני מגרשי במתח "עקרו  "2000המיועדי
לשימוש תעשייתי .ביולי  2000נתנה הוועדה היתר בנייה להקמת מבנה א' ששטחו  5,608מ"ר .על
הבקשה להיתר צוי כי המבנה יהיה "מבנה לחנות ]מרכול[" .באותו מועד נתנה הוועדה היתר
לשימוש חורג מתעשייה למסחר לחמש שני ; בהיתר צוי שיש אפשרות להארי* את תוקפו
לחמש שני נוספות.
הביקורת העלתה כי כבר ב  ,8.8.99עוד לפני החלטת הוועדה המקומית ,שלח ראש המועצה
המקומית קריית עקרו דאז ,מר אריק חדד ,מכתב לחברה ב' ,והעתקו נשלח ליו"ר הוועדה דאז.
במכתב נאמר" :בהמש* לבקשתכ הריני להבהיר לכ שלמועצה יש עקרונית עניי רב לאפשר
שימוש חורג לתקופות ארוכות ) 10שני וא יותר( במבני שיוקמו באזור התעשייה 'עקרו '2000
למטרות מסחריות במקו תעשייה .כל זאת כמוב בהתא לנהלי המקובלי בוועדה לתכנו
ערי זמורה ,ואישורה .יש להניח שבשלב מסויי המועצה תיזו שינוי יעוד התב"ע מתעשייה
למסחר ,כל זאת על פי תנאי הביקוש למפעלי תעשיה ומסחר באזור".
עוד קוד לכ  ,ב  ,19.4.99נתנה הוועדה לחברה ב' היתר בנייה להקמת מבנה ב' על המגרש השני
שהחזיקה .למרות שהתכנית המפורטת מייעדת את המגרש לתעשייה ,בהיתר צוי כי הוא מיועד
להקמת "מבנה מסחרי בניי תעשייה" ששטחו  5,574מ"ר .ב  21.1.01החליטה הוועדה לאשר
שימוש חורג במבנה מתעשייה למסחר לפרק זמ של שלוש שני  .למרות החלטתה לא נתנה
הוועדה היתר לשימוש חורג .המבנה הוק על פי היתר הבנייה שנית  ,א* בפועל הוא משמש
למטרות מסחר ללא היתר לשימוש חורג.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה במאי  2005מסרה הוועדה כי מצאה ליקוי טכני בהלי* אישור
הבנייה ,ובגללו לא נית למבנה ב' היתר לשימוש חורג.
 .2מ ב נ י ג '  ,ד ' ו ה '  :הוועדה נתנה בשני  2002 2000היתרי בנייה להקמת שלושה
מבני תעשייה על מגרשי שייעוד תעשייתי :מבנה ג' ,ששטחו  5,028מ"ר ,מבנה ד' ,ששטחו
 1,761מ"ר ,ומבנה ה' ,ששטחו  1,340מ"ר .עוד קוד למת היתרי הבנייה נת שמאי מטע
הוועדה חוות דעת שלפיה על פי התשריט הכלול בבקשה להיתר בנייה מיועדי המבני למסחר
__________________
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שימוש החורג מהוראות התכנית המפורטת .למרות זאת נתנה הוועדה את היתרי
ולמשרדי
הבנייה תו* התעלמות מכוונות היזמי כפי שנלמדו מהתשריט וכפי שהצביע בפניה השמאי.
 .3מ ב נ ה ו '  :ב  20.9.00נתנה הוועדה היתר בנייה להקמת מבנה תעשייה ששטחו 2,527
מ"ר )להל מבנה ו'( .היז  ,הודיע למשרד מבקר המדינה במאי  2005כי" :לאור* כל הדר*
פעלנו בתו לב ובתיאו ע המועצה המקומית ]קריית עקרו [ והוועדה המקומית ]זמורה[ )הג
שהתברר בדיעבד שקיבלנו ג הבטחת שווא( .לפני שנגשנו למכרז לרכישת הקרקע מממ"י תיאמנו
פגישה ע ראש המועצה דאז ...כדי לברר את השימושי המותרי  ,וזאת לאור העובדה שבשטח
הוקמו כבר מספר מבני מסחריי גדולי  ...כשעפ"י התב"ע מותר תעשייה ...ראש המועצה
הצהיר בפנינו כי המתח ייועד בפועל למסחר בלבד וכי המועצה תדאג על חשבונה לשינוי
התב"ע בכל המתח  ...לימי התברר שהוועדה המחוזית אינה מוכנה לשנות את התב"ע".
 .1 : ‰ Ù È Î ‡ Â Á Â ˜ È Ùהפסיקה קבעה ,כי "היתר בנייה פירושו מסמ* בכתב ,שנית על ידי
ועדה מקומית ,המתיר את הבנייה ,וכל עוד לא נמסר מסמ* כזה לידי מבקש ההיתר ,הרי אי לו
היתר בנייה".18
הביקורת העלתה ,כי רק לשניי משבעת המבני נית היתר לשימוש חורג למרות שבפועל נעשה
בכל המבני שימוש חורג .למבנה א' נית כאמור היתר לשימוש חורג עוד לפני שנבנה ,ולמבנה ו'
נית היתר בדיעבד לאחר שאוכלס ונעשה בו שימוש מסחרי שלא כדי  ,ולאחר שהוועדה הגישה
כתב אישו נגד היז בגי השימוש החורג .למבני האחרי לא נית היתר לשימוש חורג כלל,
א* בפועל נעשה בה שימוש למטרות מסחר .היזמי שהקימו את מבני ב' ,ג' ו ז' )שטחו של
מבנה ז'  1,118מ"ר( אמנ הגישו בקשות לשימוש חורג; הוועדה אישרה את הבקשות בתנאי א*
לא נית היתר לשימוש חורג מאחר שהיזמי לא קיימו את התנאי שקבעה למת ההיתר.
היז שבנה את מבנה ד' מסר למשרד מבקר המדינה באוגוסט  ,2005כי שיל היטל השבחה בגי
השימוש החורג ,וכי לא ידע שאי די בתשלו כדי להכשיר את השימוש החורג.
הביקורת העלתה כי הוועדה נקטה צעדי משפטיי בגי השימוש החורג נגד היזמי שהקימו את
מבנה ו' ומבנה ג' בלבד .כאמור ,ליז שהקי את מבנה ו' נית בדיעבד היתר לשימוש חורג .את
היזמי שהקימו את מבנה ג' הרשיע בית המשפט בדצמבר  2002בשימוש חורג במבנה; בית
המשפט הוציא צו לאיסור שימוש חורג ,והוא קיבל תוק כעבור שישה חודשי  .עד מועד סיו
הביקורת בפברואר  ,2005כשנתיי לאחר שהצו קיבל תוק  ,הוסיפו היזמי להשתמש במבנה
שימוש חורג ללא היתר והוועדה לא פנתה לבית המשפט כדי לאכו את הצו.
נגד היזמי שבנו את מבנה ד' ,מבנה ה' ומבנה ז' לא נקטה הוועדה ,עד מועד סיו הביקורת,
בפעולות אכיפה אפקטיביות בגי השימוש החורג שנעשה בה  :ליז של מבנה ד' הוציאה
הוועדה עוד במרס  2003צו הפסקה מינהלי ,א* לא נקטה בפעולות אכיפה נוספות .נגד היזמי של
מבני ה' ו ז' לא נקטה הוועדה צעדי משפטיי כלל ,ורק לאחר שפנו אליה עובדי משרד מבקר
המדינה ,בדצמבר  ,2004היא שלחה ליזמי מכתבי התראה בשל השימוש החורג.
 .2הוועדה לא פיקחה כראוי על הבנייה ולא פעלה בעוד מועד למנוע הקמת מבני שאינ
מתאימי לייעוד בתכניות הבנייה .להל דוגמאות:
מבנה ד' הוק מתוק היתר בנייה להקמת מוס* .הביקורת העלתה כי במקו מוס* נבנה במגרש
מבנה מסחרי מפואר :בחזית המבנה נעשו שינויי ונבנו בו מבואה )לובי( מרוצפת וחלונות תצוגה
__________________
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גדולי  .ג מבנה ו' נבנה בבנייה באיכות גבוהה המתאימה למבנה מסחר .למרות זאת לא פעלה
הוועדה להפסיק את הבנייה כדי למנוע שימוש חורג במבני .
ÌÈ¯˙È‰Â (4 ÒÙÂË) ÌÈÓ‰Â ÏÓ˘Á‰ ˙˘¯Ï ¯Â·ÈÁÏ ¯Â˘È‡ Ô˙Ó
 : Ì È · Ó · Ì È È Â È ˘ Ú Â ˆ È · Ïהביקורת העלתה כי הוועדה נתנה למבני ג' ,ד' ו ז' טופס
 4א שכבר נעשה בה שימוש מסחרי המנוגד להיתר הבנייה ולתכנית המפורטת ,וחלק כבר
אוכלסו ללא אישור הוועדה .הוועדה ג אישרה מת היתרי בנייה לביצוע שינויי במבני
ולהקמת תוספות בנייה ,שנועדו להתאי את המבני לשימוש מסחרי ,לאחר שהחל השימוש
החורג בה  .להל דוגמה:
ב  12.8.02דנה הוועדה בבקשה למת היתר לביצוע שינויי במבנה ד' ,שנבנה מתוק היתר בנייה
למוס* .הבקשה כללה שינוי חזיתות ותוספת פיר מעלית ,והוועדה החליטה לאשר אותה ,א
שבתשריט הבנייה צוי שהמבנה משמש לאולמות תצוגה לחנויות רהיטי  .בביקורת שעשה מפקח
הבנייה במבנה באותו מועד הוא המלי ,שלא לתת בשלב זה טופס  ,4מאחר שהמבנה הוק
בסטייה מההיתר.
הוועדה ידעה שבמבנה נעשה שימוש מסחרי ,והיא הודיעה ליז ב  20.8.02כי עליו להסדיר את
השימוש המסחרי על ידי הגשת בקשה לשימוש חורג .נמצא כי א שהיז לא הגיש לוועדה בקשה
לשימוש חורג ,היא נתנה לו במועד מאוחר יותר טופס . 4
יתרה מזו ,ב  23.5.04נתנה הוועדה היתר בנייה לביצוע שינויי במבנה ד' ,א שהיז לא קיבל
היתר לשימוש חורג .בהיתר צוי שמדובר במבנה תעשייה ,א שבתשריט הבנייה צוי כי השטח
מיועד לשימוש מסחרי.
È¯˙È‰ Ô˙ÓÓÂ 4 ÒÙÂË Ô˙ÓÓ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,‰È˙ÂÏÂÚÙÓ ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
· ‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘ ÌÈ ·Ó· ˘Ó˙˘‰Ï ¯˘Ù‡˘ ÚÓ˙˘Ó ,‰ÈÈ · ˙ÂÙÒÂ˙ÏÂ ÌÈÈÂ È˘ ÚÂˆÈ·Ï ‰ÈÈ
˘.Â˙˜ÒÙ‰Ï ÌÈ„Úˆ ËÂ˜ ˙ ‰„ÚÂÂ‰˘ ÈÏ· ,¯˙È‰ ‡ÏÏÂ ˜ÂÁÎ ‡Ï
‡  :‰ · Ó ‰ Ò Â Ï Î ‡ Ï Â ‰ È È · ¯ ˙ È ‰ Ô ˙ Ó Ï Ì È ‡ ˙ Ì Â È ˜ - Èעל פי תקנה 16
לתקנות ,ועדה מקומית רשאית לקבוע תנאי למת היתר הנוגעי  ,בי היתר ,למקומות חנייה
ולגישה אליה  ,למערכות הביוב ,הניקוז ואספקת המי ולמתקני לבטיחות אש .בתקנה  22נקבע
כי היתרי בנייה לבנייני המיועדי לעסקי  ,למלאכות ותעשיות או למטרות ציבוריות תית
הוועדה המקומית לאחר שתתייע ,ע רשות הבריאות.
 .1הביקורת העלתה שהוועדה נתנה היתרי בנייה וא איפשרה לאכלס את המבני באמצעות
מת טופס  4בלי שהקפידה לקבל מהיזמי את כל האישורי הדרושי .
 .2הוועדה התנתה את מת היתר הבנייה להקמת מבנה א' ,בי היתר ,בקבלת אישור המשרד
לאיכות הסביבה ואישור יוע ,חנייה ,א* לא הקפידה לקבל את האישורי שדרשה קוד שנתנה
את היתרי הבנייה.
 .3למבנה א' ולמבנה ב' נית טופס  4א על פי שלחלק ממבנה א' ,המשמש חנות רהיטי ,
ולמבנה ב' לא היו אישורי של רשות כיבוי האש ושל פיקוד העור  .ג למבנה ד' נתנה הוועדה
טופס  4א שלא הומצא לה אישור פיקוד העור כמו שדרשה.
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עוד נמצא ,כי הוועדה לא דרשה את אישור רשויות הבריאות להקמת מבנה א' כדרוש בתקנות ,א
שידעה שנועד לשמש מרכול ,וממילא לא קיבלה את האישור לפני מת ההיתר לשימוש חורג
במבנה.
ÌÒÂÏÎ‡ ¯Â˘È‡·Â ‰ÈÈ · È¯˙È‰ Ô˙Ó·˘ ‰¯ÓÂÁ‰ ÏÚ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘,˘‡ ÈÂ·ÈÎÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ¯Â˘È‡‰ „ÁÂÈÓ·Â ,ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ¯Â˘È‡‰ ÏÎ ‡ÏÏ ÌÈ ·Ó Ï
.¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÁÈË· ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Ï ÌÈ·Â˘Á‰
‡  : Ì È · Ó Ï ˙ Â Ë ¯ Â Ù Ó ˙ Â È Î ˙ ¯ Â ˘ Èהביקורת העלתה כי למבנה א' ולמבנה ו'
אישרה הוועדה על פי סמכותה בחוק 19תכנית מפורטת נקודתית החלה על מגרש יחיד .על פי
הוראות התכנית ,הוגדל שיעור השטח המותר לשימוש מסחרי מ  15%ל  22.5%משטח המגרש.
ס* כל השטח המותר לבנייה נותר כשהיה .יש לציי כי ג לאחר אישור התכנית המפורטת החדשה
השימוש במבני אינו מתאי לתוכנית החלה עליו ,שכ בכל השטח הבנוי ,ששיעורו כ  40%עד
 50%משטח המגרש ,נעשה שימוש מסחרי על פי היתר לשימוש חורג ,המוגבל בזמ מעצ טבעו.
למבנה ג' החליטה הוועדה להפקיד תכנית דומה ,א* התכנית טר אושרה.

העברת משרדי הוועדה המקומית
·‡ÂÏÈ·" ¯ÂÊ‡Ï ÍÂÓÒ‰ ÔÈÈ ·· '· ‰ÓÂ˜Ï ‰È„¯˘Ó ˙‡ ‰„ÚÂÂ‰ ‰¯È·Ú‰ 2004 ¯·ÂË˜Â
‰¯˘È‡ Ì Ó‡ ‰„ÚÂÂ‰ .‰ÈÈ˘Ú˙Ï Â„ÂÚÈÈ ‰ÈÈ ·‰ ¯˙È‰ ÈÙ ÏÚ˘ ,ÔÂ¯˜Ú ˙È¯˜· "¯Ë Ò
‰ÓÂ˜·) ‰ ·Ó· ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˘ÂÓÈ˘‰ ÌÏÂ‡ ,¯ÁÒÓÏ ‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘ Ú˜¯˜‰ ˙ÓÂ˜· ˙Â˘ÚÏ
·'( ,2005 ÈÏÂÈ· ,‰Ê ÁÂ„ ˙·È˙Î „ÚÂÓ „Ú ,˙‡ÊÓ ‰¯È˙È .‰Ê ¯Â˘È‡Ó Û‡ ‚¯ÂÁ ÌÈ„¯˘ÓÏ
‚¯ÂÁ‰ ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ¯˘È‡ ‡Ï È"ÓÓ˘ ¯Á‡Ó ‰ ·Ó· ‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘Ï ¯˙È‰ ‰„ÚÂÂ‰ ‰ ˙ ‡Ï
˙È Î˙ ‰˘‚Â‰˘ Û‡ ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .‚¯ÂÁ‰ ˘ÂÓÈ˘‰ ÔÈ‚· ‰Á·˘‰ ÏËÈ‰ ÌÏÂ˘ ‡Ï˘ ¯Á‡ÓÂ
‰· ÔÈÂˆ ‡Ï ,Ú˜¯˜‰ ˙ÓÂ˜· È¯ÁÒÓ ˘ÂÓÈ˘Ï ‰ ·Ó‰ „ÂÚÈÈ ˙‡ ˙Â ˘Ï ‰˙¯ËÓ˘ ˙Ë¯ÂÙÓ
˘.ÌÈ„¯˘Ó ˙ÏÚÙ‰Ï ˘Ó˘È ‰ ·Ó‰
כמו כ נמצא כי מבנה המשרדי אינו מתאי לשמש מבנה ציבורי המיועד לקבלת קהל .על פי
החוק ,הוועדה המקומית לא תית היתר לבניי ציבורי אלא א כ נכללו בו הוראות בדבר סידורי
מיוחדי לנכי כפי שנקבע בתקנות .בתקנות נקבעו הוראות לגבי התקנת סידורי מיוחדי לנכי
כגו סידור הגישה אל הבניי  ,חניה ומעלית המיוחדות לנכי וחדרי שירותי לנכי  .נמצא כי
בבניי  ,המשמש את הוועדה לקבלת קהל ,לא הותקנו סידורי לנכי כנדרש בתקנות.
הוועדה מסרה בתשובתה כי היא מקבלת את הערות משרד מבקר המדינה .עוד מסרה ,כי ההיתר
לשימוש חורג למשרדי לא נית מאחר שלא התקבל אישור של ממ"י )בשל אי תשלו "דמי
הסכמה" לממ"י(.
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החוק קובע ,בי היתר ,כי ועדה מקומית מוסמכת לאשר תכנית מפורטת הכוללת שינוי של חלוקת
שטחי הבנייה המותרי בתכנית בתנאי שהשטח הכולל המותר לבנייה ,לכל ייעוד קרקע ,לא יגדל
ביותר מ .50%

ועדה מקומית מרחבית לתכנו ולבנייה זמורה

✩
הוועדה מסרה בתשובתה כי תפעל להכי תכניות שיסדירו את הפעולות באזורי שהוזכרו בדוח.
ע זאת הודיעה כי לדעתה נית וחשוב להיעזר בהיתר לשימוש חורג בהתא לשיקול דעתה
ובהתחשב בהוראות חוק התכנו והבנייה .עוד טענה ,כי לא ידעה מראש על כוונותיה של מרבית
היזמי .
בתשובתו למשרד מבקר המדינה באוגוסט  2005מסר ממ"י ,שבניהולו נמצאת הקרקע שבמתח
עקרו " ,"2000כי הוא מתקשה לאכו על יזמי את מימוש המטרה שלשמה הוקצתה הקרקע
)תעשייה( ,וכי דר* הפעולה המועדפת עליו בנסיבות אלה היא "תיקונה של ההפרה ,על פי כל די ,
ובכפו לתשלו דמי שימוש/היתר למינהל" .עוד מסר כי בעבור שני מבני שולמו לו דמי שימוש
בגי הקמת מבני מסחריי  ,בשני מבני לא ידע שנעשה שימוש מסחרי ובנוגע לשלושה מבני
הוא לא נקט כל פעולה ולא גבה דמי שימוש ,א שידע שה משמשי למטרות מסחר.
הוועדה המחוזית מסרה בתשובתה כי תפעל לפי סעי  28לחוק 20במקרי של שימוש חורג רחב
היק "שיובאו לפניה".
Ï˘ ˙ÂÈ È„Ó ˙È·˜ÈÚ ‰¯Âˆ· ˙Ó„˜Ó ‡È‰ ÈÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘˘ÂÓÈ˘Ï ÌÈ¯˙È‰ Ô˙Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ¯ÁÒÓÏ ‰ÈÈ˘Ú˙Ó "2000 ÔÂ¯˜Ú" ÌÁ˙Ó Ï˘ „ÂÚÈÈ‰ ÈÂ È
˙Ó˜‰· ÏÁÂ‰ ,‰ÈÈ˘Ú˙Ï ˙Â‡Ï˜ÁÓ ÌÁ˙Ó· Ú˜¯˜‰ „ÂÚÈÈ ÈÂ È˘ ¯Á‡Ï ¯ˆ˜ ÔÓÊ .‚¯ÂÁ
˘ÂÓÈ˘‰ ÔÈ· ‰Ó‡˙‰‰ ¯„ÚÈ‰Ó ‰ÓÏÚ˙‰ ‰„ÚÂÂ‰ ;È¯ÁÒÓ ˘ÂÓÈ˘Ï Â„ÚÂ ˘ ÌÈ ·Ó
Ï˘ „ÂÚÈÈ‰ ÔÈ·Â ,ÌÈÓÊÈ‰ ÈÎÏ‰ÓÓÂ ‰ÈÈ ·‰ ÈËÈ¯˘˙Ó „ÓÏ ˘ ÈÙÎ ,ÔÈÚ˜¯˜Ó· Ô ÎÂ˙Ó‰
‰˙ÈÈ‰˘ ˙Â¯ÓÏ ,‰ÈÈ˘Ú˙ È ·Ó ˙Ó˜‰Ï ‰ÈÈ · È¯˙È‰ ‰ ˙ Â ˙Ë¯ÂÙÓ‰ ˙È Î˙· ÔÈÚ˜¯˜Ó‰
.˙Ë¯ÂÙÓ‰ ˙È Î˙‰ ˙Â‡¯Â‰Ó ‚¯ÂÁ‰ È¯ÁÒÓ ˘ÂÓÈ˘Ï Â„ÚÂ ÌÈ ·Ó‰˘ ,ÍÎÏ ˙Ú„ÂÓ
˘ÂÓÈ˘Ï ÌÈ¯˙È‰ Ô˙Ó· ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„Â‚È · È¯ÁÒÓÏ È˙ÈÈ˘Ú˙Ó ¯ÂÊ‡‰ „ÂÚÈÈ ÈÂ È˘ÏÂ ˙ÂÈ Â Î˙ ˙Â¯ËÓ ÌÂ„È˜ Í¯ÂˆÏ ‚¯ÂÁ
ÈÊÎ¯Ó‰ ÔÂËÏ˘‰˘ ÔÂ Î˙‰ ˙ÂÓ‚Ó ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘Â ,˙ÈÊÂÁÓ‰ ¯‡˙ÈÓ‰ ˙È Î˙ ÈÙ ÏÚ Â„ÂÚÈÈÏ
˙Â·Á¯ ˙ÂÈ Â Î˙ ˙Â¯ËÓ ÌÂ„È˜Ï ÈÓÈËÈ‚Ï ÈÏÎ Â È‡ ‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘ ¯Â˘È‡ .Ì„˜Ï ˘˜·Ó
‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÎÓÒ·˘ ˙Ë¯ÂÙÓ ˙È Î˙ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡È‰ ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ‰ÈÂ‡¯‰ Í¯„‰Â ,Û˜È‰
˙È˙Î¯ÚÓ-·¯ ‰ ÈÁ· ÔÈÈ Ú‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙ÎÓÒÂÓ‰ ‡È‰ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ .‰¯˘‡Ï ˙ÈÊÂÁÓ‰
ÈÂ‡¯‰ ¯ÁÒÓ‰ Û˜È‰Ï ,‰¯Â·Á˙ È¯„Ò‰Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÏÂ˜È˘ ÏÂ˜˘Ï ¯˙È‰ ÔÈ·Â ,˙È¯ÂÊ‡Â
·‡Í¯„· .'„ÎÂ ÌÈÈ„È˙Ú ‰ÈÈ˘Ú˙ È¯ÂÊ‡ ÔÈÈ¯˘Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ,‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡ÏÂ ¯ÂÊ
ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ ˙‡Â ÔÂ Î˙‰ ÈÎÈÏ‰ ˙‡ ÛÂ˜ÚÏ ÌÈÓÊÈÏ ‰„ÚÂÂ‰ ‰ÚÈÈÒ ˙ÈÁÎÂ ‰ ‰˙ÏÂÚÙ
˘ ˜·˜ÂÁ· ÂÚ·˜ ˘ ÔÂ Î˙‰ ˙Â Â¯˜Ú ÍÎ ÌÂ˘ÓÂ ,˙Â¯Ó‚ÂÓ ˙Â„·ÂÚ ÁË˘· ÚÂ·˜ÏÂ ˜ÂÁ· ÂÚ
.ÔÎÂ˙Ó Â ˜Â¯ ÈÓÂ‡Ï‰Â ÈÊÂÁÓ‰ ÔÂ Î˙·Â
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בסעי*  28לחוק נקבע כי הוועדה המחוזית רשאית להורות בכתב לוועדה מקומית לתכנו ובנייה
לעשות את כל הדרוש למילוי התפקידי המוטלי על הוועדה המקומית בחוק או על פיו ,ה בדר,
כלל וה בעניי מקו מסוי .
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‚Ú‚Â ‰ ÏÎ· ,ÌÈÏ„ÁÓ ˙ÙÂˆ¯ ‰˙ÈÈ‰ ÌÈ‚¯ÂÁ‰ ÌÈ˘ÂÓÈ˘· ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰ÏÂÙÈË Í¯„ Ì
È„Î Â· ‰È‰˘ ÁÂ˜ÈÙ ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ .ÌÈ ·Ó· ‚¯ÂÁ‰ ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ ¯ÂÒÈ‡‰ ˙ÙÈÎ‡Ï
,˙Ë¯ÂÙÓ‰ ˙È Î˙‰Â ‰ÈÈ ·‰ ¯˙È‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ È¯ÁÒÓ ˘ÂÓÈ˘Ï ÌÈ ·Ó Ï˘ Ì˙Ó˜‰ ÚÂ ÓÏ
·ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ¯Â˘È‡‰ „ÁÂÈÓ·Â ,ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ¯Â˘È‡‰ ÏÎ ÂÏ·˜˙‰˘ ‡Ï· ÌÈ¯˜Ó‰Ó ˜ÏÁ
È„Úˆ· ‰Ë˜ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÁÈË· ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Ï ÌÈ·Â˘Á‰ ,˘‡ ÈÂ·ÈÎÏ
‡ÚÂˆÈ·Ï ‰ÈÈ · È¯˙È‰ ÌÈÓÊÈÏ ‰ ˙ Û‡Â ,ÌÈ ·Ó· ‚¯ÂÁ‰ ˘ÂÓÈ˘‰ ÔÈ‚· ÌÈÈ·ÈË˜Ù‡ ‰ÙÈÎ
˘ÍÎ·Â (4 ÒÙÂË) ÌÈÓ‰Â ÏÓ˘Á‰ ˙˘¯Ï ÌÈ ·Ó‰ ¯Â·ÈÁ ˙‡ ‰¯˘È‡Â ‰ÈÈ · ˙ÙÒÂ˙ÏÂ ÌÈÈÂ È
‡.·¯ ÔÓÊ Í˘Ó· ¯˙È‰ ‡ÏÏÂ ˜ÂÁÎ ‡Ï˘ ‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘ ÌÈ ·Ó· ˘Ó˙˘‰Ï ÌÈÓÊÈÏ ‰¯˘È
˘ÂÓÈ˘ÏÂ ¯˙È‰Ó ‰ÈÈËÒ· ‰ÈÈ ·Ï ,¯˙È‰·˘ ÌÈ‡ ˙‰ ÌÂÈ˜-È‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ È ÁÏÒ‰ ÒÁÈ‰
˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÂÈ˜ ˙‡ ÁÈË·‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ „È˜Ù˙ ÌÚ ·˘ÈÈ˙Ó Â È‡ ¯˙Â‰ ‡Ï˘ ‚¯ÂÁ
‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘ ˙Â˘ÚÏ ÌÈÓÊÈÏ Â¯˘ÙÈ‡˘ ,‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰ÈÏ„ÁÓ .ÂÈÙÏ Â ˜˙Â‰˘ ˙Â ˜˙‰Â
·È"ÓÓÏ ÌÏ˘Ï Ì‰ÈÏÚ ‰È‰˘ ‰·ÂÁ‰ ÈÓÂÏ˘˙Ó ˜ÓÁ˙‰Ï Ì‰Ï ÂÚÈÈÒ Ì‚ ,¯˙È‰ ‡ÏÏ ÌÈ ·Ó
·‚.‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘Ï ¯˙È‰‰ ˙Ï·˜Ï È‡ ˙Î È¯ÁÒÓ‰ ˘ÂÓÈ˘‰ ÔÈ
‰„ÚÂÂÏ ˙Â‡¯Â‰ ˙˙Ï ˜ÂÁ· ‰Ï ‰ Â˙ ‰ ˙ÂÎÓÒ· ˘Ó˙˘˙ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
‚¯ÂÁ‰ ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ˘¯˘Ï È„Î ˜ÂÁ· ‰Ï ˙Â Â˙ ‰ ‰ÙÈÎ‡‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ·Â ˙ÈÓÂ˜Ó‰
ÌÈÈÊÂÁÓ‰Â ÌÈÈˆ¯‡‰ ÔÂ Î˙‰ ˙Â Â¯˜Ú Ï˘ Ì˘ÂÓÈÓ ˙‡ ÏÎÒÏ ÏÂÏÚ‰ ,ÁË˘· ·Á¯ ‰
˘.Ì„˜Ï ‰ÈÏÚ
·Ï˘ Ì˙ÙÈÎ‡Â ÌÓÂÈ˜ ÏÚ ˙„˜ÙÂÓ‰ ,‰„ÚÂÂ‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È ‰¯È˙È ‰¯ÓÂÁ
·‚‡ ‰ÈÈ˘Ú˙Ï „ÚÂÈÓ‰ ‰ ·Ó· ‰Ï˘ ‰È„¯˘Ó ˙‡ ‰Ó˜ÈÓ ,‰ÈÈ ·Â ÔÂ Î˙Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ È„‰
˘‡Ï ‰ ·Ó‰˘ ÍÎÓ ‰ÓÏÚ˙‰·Â ,˙Ë¯ÂÙÓ‰ ˙È Î˙‰ÓÂ ‰ÈÈ ·‰ ¯˙È‰ ˙Â‡¯Â‰Ó ‚¯ÂÁ‰ ˘ÂÓÈ
.˙Â ˜˙· ˘¯„ Î ,Ï‰˜ ˙Ï·˜Ï Ì‡˙Â‰

הפיקוח על הבנייה ואכיפת הוראות החוק
 .1מטרת הפיקוח הפיזי על הבנייה היא לעקוב אחר עבודות הבנייה באתרי השוני ולגלות
בשלב מוקד בנייה ללא היתר או בסטייה מתנאי ההיתר .דיווח בעוד מועד על בנייה בלתי חוקית
מאפשר לוועדה המקומית לנקוט צעדי מינהליי ומשפטיי להפסקתה מוקד ככל האפשר
ולהעמיד עברייני לדי  .לביצוע הפיקוח הפיזי מעסיקה הוועדה שלושה מפקחי בנייה.
נמצא כי הוועדה לא קבעה למפקחי הבנייה תכנית עבודה מסודרת המחייבת אות לערו* ביקורי
באתרי הבנייה בשלבי שוני של הבנייה וסיורי בשכונות של המועצות המקומיות במחזוריות
סבירה .המפקחי ג לא נדרשו להגיש דוח על ביקוריה באתרי הבנייה במהל* שלבי הבנייה ועל
סיורי אקראיי שערכו בתחו הרשויות הכלולות במרחב התכנו של הוועדה .בפועל הגישו
המפקחי לוועדה דיווחי על בנייה לא חוקית שגילו בסיורי אקראיי ועל בדיקות שנדרשו
לעשות באתרי הבנייה ,כדי לאשר את חיבור הבנייני לרשתות החשמל והמי )טופס .(4
È¯˙‡· ‰¯È„Ò ÌÈ¯Â˜È· ˙È Î˙ ÌÈÁ˜ÙÓÏ ÚÂ·˜Ï ˘È ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡Ï ‰ÈÈ ·˘ ¯˘Ù‡‰ ˙„ÈÓ· ÁÈË·‰Ï È„Î ÌÈ¯Â˜È·‰ ÏÚ È˙ËÈ˘ ÁÂÂÈ„ ‚È‰ ‰ÏÂ ‰ÈÈ ·‰
.‰˙ÈÈ˘ÚÏ ÍÂÓÒ ‰Ï‚˙˙ ˙È˜ÂÁ
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הוועדה מסרה בתשובתה כי תקי צוות עבודה מקצועי שיקבע נהלי חדשי ומשופרי שיסדירו
את עבודת מפקחי הבנייה.
 .2כדי לפקח כראוי על איכות הבנייה נקבע בתקנות ,בי היתר ,שעל הבונה למנות אחראי
לביקורת על הביצוע )להל אחראי לביקורת( ,והוא יעשה ביקורת באתר הבנייה בתו כל שלב
שנקבע בתקנות וידווח לוועדה המקומית על ממצאיו בתו* שישה ימי ממועד הביקורת .על פי
התקנות ,חובת הביקורת מטע הבוני אינה משחררת את הוועדה המקומית מתפקידה להבטיח
את קיומ של הוראות החוק והתקנות.
נמצא כי הוועדה אינה מקפידה לקבל במועד את דיווחי האחראי לביקורת .רק בגמר הבנייה,
כשהיא עושה בדיקות כדי לאשר את חיבור הבנייני לרשתות החשמל והמי  ,היא בודקת א
הוגשו לה דיווחי של האחראי לביקורת ,וא לא הוגשו היא דורשת להמציא בדיעבד .הוועדה
אינה בודקת א אכ הוגשו הדיווחי על כל שלבי הבנייה שנקבעו בחוק .לרוב עסקו הדיווחי
באחד משלבי הבנייה בלבד.
- ˜ÂÁ· ‰Ú·˜ ˘ ‰·ÂÁ‰ ˙‡ ‡ÏÓÏ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÈÈ · ˙Â¯È·Ú ÈÂÏÈ‚Ï ‰·¯ ˙Â·È˘Á ÍÎÏ ˘È .„ÚÂÓ· ˙¯Â˜È·Ï ÌÈ‡¯Á‡‰ ˙ÂÁÂ„ ˙‡ Ï·˜Ï
·˘.‰ÈÈ ·‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙ÁË·‰ÏÂ Ì„˜ÂÓ ·Ï
 .3בתיקי הבנייה לא תויקו כל המסמכי הנוגעי לפיקוח ואכיפה בתחו הבנייה ובה דוחות
המפקחי  ,מכתבי התראה שנשלחו ,צווי שניתנו ומידע בעניי הגשת כתבי אישו .
הוועדה מסרה בתשובתה כי משנת  2004היא פותחת "תיק פיקוח" בעניי כל היתר בנייה ,לש
מעקב אחר הבנייה ובו היא מתייקת את דוחות הפקחי .
Ú„ÈÓ‰ ÏÎ ˙‡ ÂÙ˜˘È ‰ÈÈ ·‰ È˜È˙˘ ‡„ÂÂÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˙Â‚È¯Á ÏÚ Ú„ÈÓ ÏÏÂÎ ,¯˙È‰ ÌÈ ÂÚË˘ Ì‰· ˘ÂÓÈ˘ Â‡ ÔÈÚ˜¯˜Ó· ‰„Â·Ú ÚÂˆÈ· ÔÈÈ Ú
· ˜È˙"· ÏÂÏÎ‰ Ú„ÈÓ‰ Ï˘ ˜˙Ú‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,˙Ë˜Â ‰„ÚÂÂ‰˘ ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈÎÈÏ‰ ÏÚÂ ‰ÈÈ
."ÁÂ˜ÈÙ‰
 .4הביקורת העלתה כי בכמה מקרי לא פיקחה הוועדה כראוי על הבנייה ,ולכ לא גילתה בעוד
מועד בנייה לא חוקית שנעשתה בסטייה מהיתר הבנייה ושימושי חורגי ללא היתר ולא עשתה
די כדי להפסיק  .בשל כ* נמשכו חריגות הבנייה והשימושי החורגי ללא היתר זמ רב ,ולעתי
לא היה לוועדה מידע מספיק על היקפ  .נגד חלק מעברייני הבנייה הגישה הוועדה כתבי אישו ,
א* היא לא פעלה כדי לאכו עליה את הצווי שהוציאו בתי המשפט .להל דוגמה:
על מגרש בקריית עקרו חלה תכנית מפורטת המתירה שימוש לצורכי תעשייה .בתכנית נקבע קו
בניי צדי של עשרה מטרי וקו בניי אחורי של חמישה מטרי  .21עוד ב  2002הגיש היז תכנית
מפורטת לשינוי קווי הבניי  .בינואר  ,2003לפני שאושרה התכנית המפורטת ,נית היתר בנייה
להקמת מבנה לשירותי רכב וחניו במגרש ,על פי קווי הבניי המותרי בתכנית התקפה.
__________________
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קו בניי הוא הקו שנקבע בתכנית המפורטת כגבול לבנייה בצדי המגרש ,מאחוריו או בחזיתו.
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נמצא כי בסטייה מ ההיתר נבנתה תוספת למבנה המשתרעת עד לגבולות המגרש ,מעבר לקווי
הבניי  .בספטמבר  2003דיווח על כ* מפקח הבנייה של הוועדה ,ובאותו יו נית ליז צו הפסקה
מינהלי .בדוחות הפיקוח שהכינה הוועדה לא צוי היק החריגה מהיתר הבנייה .נמצא כי היז
המשי* בחריגות הבנייה למרות הצו המינהלי ,והוועדה לא נקטה פעולות אכיפה נוספות נגדו .זאת
ועוד ,הוועדה נתנה ליז במרס  2004טופס  4ללא תנאי  ,למרות החריגה וא על פי שלא נית
אישור פיקוד העור לאכלוס המבנה.
הביקורת העלתה כי בדצמבר  2004אמנ אישרה הוועדה תכנית מפורטת חדשה המכשירה את
חריגות הבנייה ומתירה לבנות בצד הבניי ומאחוריו עד גבולות המגרש )קו בניי " ,("0אול היז
לא קיבל היתר בנייה חדש התוא את הוראות התכנית המפורטת החדשה.
עוד נמצא ,כי במבנה נעשה שימוש מסחרי ,החורג מההיתר ומהתכניות המפורטות המייעדות את
המגרש לתעשייה .בדצמבר  ,2004בעקבות פניית עובדי משרד מבקר המדינה ,שלחה הוועדה ליז
מכתב התראה ובו דרשה שיפסיק את השימוש החורג ,א* היא לא נקטה פעולות אכיפה נוספות
נגדו.
„ÂÚ ‰ÈÈ · ˙ÙÒÂ˙ ÌÈ˜‰Ï ÌÊÈÏ Â¯˘ÙÈ‡ ‰ÈÏ„ÁÓ ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÂÏÈÙ‡˘ ˘È‚„‰Ï ˘È .˙ÂÏ„‚ÂÓ ‰ÈÈ · ˙ÂÈÂÎÊ ÂÏ ‰˜È ÚÓ‰ ,˘È‚‰˘ ˙È Î˙‰ ‰¯˘Â‡˘ È ÙÏ
‡ÌÊÈ‰Ó ˘Â¯„Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ‰È‰ ,‰ÈÈ ·‰ ˙Â‚È¯Á ˙‡ ‰¯È˘ÎÓ‰ ˙Ë¯ÂÙÓ ˙È Î˙ ‰¯˘Â
‰ÈÈ · ˙Â¯‚‡ Â ÓÓ ˙Â·‚ÏÂ ‰˘„Á‰ ˙È Î˙‰ ˙‡¯Â‰ ˙‡ Ì‡Â˙‰ ‰ÈÈ · ¯˙È‰ ˙Ï·˜Ï ÏÂÚÙÏ
.‰ ·Ó· ‚¯ÂÁ‰ ˘ÂÓÈ˘‰ „‚ Î ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ,ÔÎ ÂÓÎ .˘¯„ Î ‰Á·˘‰ ÏËÈ‰Â
 .5סעי  218לחוק קובע כי בית המשפט יצווה על הנשפט בשל עבירת בנייה ,נוס על כל עונש
שיטיל עליו בשל העבירה ועל החיוב בהוצאות המשפט ,לשל את האגרות או תשלומי החובה
האחרי שהיה עליו לשל מכוח החוק אילו נית היתר לבנייה שביצע .בית המשפט רשאי ג
לחייב את הנשפט בתשלו נוס שלא יעלה על סכו האגרה או תשלו החובה הקשורי בעבירה.
בעניי זה קבע בית המשפט העליו  ,22כי הסמכות לחייב את העבריי באגרות ובתשלומי חובה
אחרי "שהיו מגיעי ממנו ...אילו נית ההיתר" ,כאמור בסעי  218לחוק ,כוללת ג היטל
השבחה בגי שימוש חורג" .על גורמי האכיפה של הרשויות המקומיות והוועדות לתכנו ולבניה
למלא את חובת ולהגיש כתבי אישו על העברייני ובגדר ההליכי ג לפעול לגביית המגיע
לה  .קל וחומר ,כאשר מדובר בשימוש חורג שהוא עבירה הנמשכת והולכת ,שבגינה נית לחזור
ולהגיש כתב אישו חדש".
נמצא כי ג כשהגישה הוועדה כתבי אישו נגד עברייני בנייה בשל בנייה ללא היתר ובשל שימוש
חורג ,ובית המשפט הרשיע אות  ,היא לא ביקשה לגבות מה את תשלומי החובה לפי סעי 218
לחוק .כ* לדוגמה ,בתביעה שהגישה הוועדה נגד היזמי של מבנה ג' בגי שימוש חורג ובניית
קומה נוספת ללא היתר.
‰Ï ‰ ˜‰˘ ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÚˆÓ‡ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.¯Î˘ ‡ËÂÁ ‡‰È ‡Ï˘ È„ÎÂ ‰ÈÈ · È ÈÈ¯·Ú ÚÈ˙¯‰Ï È„Î ,Ì˙ÂˆÓÏÂ ˜ÂÁ‰
__________________
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שמאות וקביעת היטל השבחה
על פי החוק תגבה ועדה מקומית היטל השבחה בשיעור ,בתנאי ובדרכי שנקבעו בתוספת
השלישית לחוק ועל פיה .בתוספת השלישית לחוק נקבע כי א עלה שוויי של מקרקעי  ,עקב
אישור תכנית מתאר מקומית או תכנית מפורטת או עקב מת הקלה או התרת שימוש חורג בה ,
ישל בעל הקרקע היטל השבחה )להל היטל( ששיעורו מחצית העלייה בשווי .על הוועדה
שומת
לקבוע באמצעות שמאי מקרקעי את שומת ההשבחה ובהתא את ההיטל )להל
הוועדה( .על פי החוק ,שומת ההשבחה תחושב ליו תחילת תוקפה של התכנית או ליו אישור
ההקלה או השימוש החורג ,לפי העניי  ,בהתחשב בעליית ער* המקרקעי וכאילו נמכרו בשוק
החופשי .ההיטל ישול לא יאוחר מהמועד שבו מימש החייב את זכותו במקרקעי  ,א על ידי
קבלת היתר לבנייה או לשימוש במקרקעי  ,א על ידי התחלת השימוש במקרקעי בפועל כפי
שהותר עקב אישור תכנית וא על ידי העברת המקרקעי לבעלות אחרת .לאחר שהוכנה שומת
הוועדה ,רשאי החייב בהיטל להגיש שומה אחרת ,שהכי שמאי מקרקעי מטעמו )להל שומה
אחרת או שומת הבעלי ( .א הסכימו הוועדה המקומית והחייב לשומה ,יותא החיוב בהיטל
לשומה שהוסכ עליה )להל שומה מוסכמת(; א לא הסכימו יבחרו שמאי מקרקעי אחר
)להל שמאי מכריע( ושומתו )להל שומה מכרעת( היא שתכריע.
התקשרויות ע שמאי
 .1להכנת שומות השבחה מטעמה הפעילה הוועדה ארבעה שמאי  ,וכל אחד מה הכי שומות
השבחה בתחו מועצה מקומית אחת או שתיי  .נמצא כי התקשרות הוועדה ע שלושה מארבעת
השמאי נמשכה תקופה ארוכה ,ולוועדה לא היו נתוני על המועד שבו החלה את ההתקשרות
עמ  .ממסמכי הוועדה עולה כי שמאי א' נת לה שירותי יותר מ  13שני ; שמאי ב' יותר מ 12
שני ; שמאי ג' יותר מתשע שני ; ושמאי ד' כחמש שני .
.23Ì˙¯ÈÁ·Ï È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ ‰ÓÈÈ˜˘ ÈÏ· ÌÈ‡Ó˘‰ ˙Ú·¯‡Ó ˙Â‡Ó˘ È˙Â¯È˘ ‰˘Î¯ ‰„ÚÂÂ‰
‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ‰Ú·˜ ‡ÏÂ ·˙Î· ÌÎÒ‰· ˙Â¯È˘‰ Ô˙Ó È‡ ˙ ˙‡ ‰¯È„Ò‰ ‡Ï Ì‚ ‰„ÚÂÂ‰
‰ÓÏÈ˘ ‰„ÚÂÂ‰Â ÔÈÎ‰˘ ˙ÂÓÂ˘ ÔÈ‚· ÔÂ·˘Á ˘È‚‰ È‡Ó˘ ÏÎ .ÌÈ‡Ó˘Ï ÌÂÏ˘˙Ï ÌÈÙÈ¯Ú˙Â
‡˙ ˘ÈÙÈÚÒ Ô‰· Â ÈÈÂˆ ‡Ï ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ‡Ó˘‰ Â˘È‚‰˘ ˙ÂÈ Â·˘Á· ÔÂÈÚÓ .Â˙Á¯Ë ¯Î
‰„ÚÂÂ‰ ÔÈ· ˙Â¯˘˜˙‰ ÈÓÎÒ‰ ¯„ÚÈ‰· .ÏÏÂÎ‰ ÌÂÎÒ‰ ˜¯ ‡Ï‡ ÂÈÙÈ¯Ú˙Â ÌÂÏ˘˙‰
.ÌÂÏ˘˙Ï ÌÂÎÒ‰ È·ÈÎ¯Ó ÏÚ „ÂÓÚÏ Ô˙È ‡Ï ˙ÂÈ Â·˘Á· ËÂ¯ÈÙ ¯„ÚÈ‰·Â ÌÈ‡Ó˘Ï
בתשובת למשרד מבקר המדינה ביולי  2005הודיעו שמאי א' וב' כי שכר הטרחה שה גובי
מחושב לפי תערי לשכת שמאי המקרקעי בהנחה מסוימת .עוד ציינו ,כי נוס על שכר הטרחה,
בבחירת השמאי מטע הוועדה יש להביא בחשבו ג אמות מידה של אמינות ,מקצועיות וזמינות.

__________________
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ראו תקנה )5ג( לתקנות חובת המכרזי  ,תשנ"ג  ,1993הקובעת כי התקשרות ע בעל מקצוע מומחה,
ובכלל זה שמאי מקרקעי  ,שלא באמצעות מכרז תיעשה לאחר בדיקת כמה הצעות.
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Ï‰ ÈÓ‰ ÈÏÏÎ ˙‡ „‚Â ÌÈ‡Ó˘‰ ˙ÏÚÙ‰ ÔÙÂ‡ ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â¯˘˜˙‰· ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .ÌÈÈ¯˘Ù‡ ÌÈ˙Â¯È˘ È ˙Â Ï˘ ˙ÂÈÂ Ó„Ê‰‰ ÔÂÈÂÂ˘· Ú‚ÂÙÂ ÔÈ˜˙‰
˘ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ .˙Â¯Á˙ ˙Ú Ó Â ˙ÂÏ˙ ÈÒÁÈ ¯ˆÂÂÈ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ Í˘ÂÓÓ ‰Î ÔÓÊ ˙Î˘Ó
‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰· Â¯Á·ÈÈ˘ ÌÈ‡Ó˘ ÌÚ ·Âˆ˜ ÔÓÊ ˜¯ÙÏ ÌÎÒ‰· ¯˘˜˙‰Ï
˘˙˜·ÌÚÙÓ ˙Â¯˘˜˙‰‰ È‡ ˙ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ .ÔÂÈÒÈ Â ˙ÂÈÁÓÂÓ ,¯Î˘ ÂÓÎ ,Ú
.ÌÈ‡Ó˘‰ ÏÎ ÏÚ ÂÏÂÁÈ˘ ÌÂÏ˘˙Ï ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÚÂ·˜Ï ‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .ÌÚÙÏ
בעקבות הביקורת פרסמה הוועדה ביולי  2005הזמנה לקבלת הצעות למת שירותי שמאות.
הוועדה בחרה ,באמצעות ועדת בחינה שמינתה ,ארבעה שמאי חדשי ועמ התקשרה.
 .2עוד העלתה הביקורת כי כשנדרשה התקשרות ע שמאי מכריע ,נעשתה הבחירה ,בדר* כלל,
בהסכמה בי שמאי הוועדה לשמאי מטע הבעלי  ,על פי הצעתו של שמאי הוועדה.
שמאי א' ו ב' הסבירו למשרד מבקר המדינה כי לא תמיד הוועדה יודעת א יש ניגוד ענייני בי
השמאי מטעמה ובי השמאי המכריע ,ולכ מ הראוי שבחירת השמאי המכריע תיעשה
בהתייעצות ע שמאי הוועדה ובהתחשב בהמלצותיו.
„ÁÈ ¯ÂÁ·Ï ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ÏÚ· ÏÚÂ ‰ÈÏÚ ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÈÎ ,‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˙ ÈÎ Ì‡ ,‰„ÚÂÂ‰ È‡Ó˘ ÂÓÎ È ÂˆÈÁ Ì¯Â‚Ï ‰¯ÈÁ·‰ ˙‡ ¯ÂÒÓÏ ÔÈ‡Â ,ÚÈ¯ÎÓ‰ È‡Ó˘‰
.Â· ıÚÂÂÈ‰Ï ˙È‡˘¯ ‡È‰

היעדר פירוט בשומות ההשבחה
 .1בתקנות שמאי המקרקעי )אתיקה מקצועית( ,התשכ"ו ) 1966להל תקנות האתיקה( ,נקבע
כי הכנת דוח שומה שאינו מכיל את הפרטי המובאי בתוספת לתקנות היא בגדר התנהגות
שאינה הולמת את כבוד המקצוע .בי הפרטי שיש לכלול בדוח שומה :תיאור הנכס והסביבה;
הזכויות המוערכות )בעלות ,חכירה ,דיירות מוגנת וכיו"ב(; המצב התכנוני )ייעוד הקרקע
והתכניות החלות עליה(; הודעת השמאי על עריכת הביקור בנכס בציו עור* הביקור ומועד
הביקור; המועד הקובע לעניי השומה ;24והעקרונות שלפיה נעשתה השומה.
··„Ô˜ÏÁ· ÈÎ ‡ˆÓ 2004-1999 ÌÈ ˘· ‰„ÚÂÂ‰ ÌÚËÓ ÌÈ‡Ó˘ Â˘Ú˘ ˙ÂÓÂ˘ 20 Ï˘ ‰˜È
È‡Ó˘‰ Ï˘ ‰Ú„Â‰ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ˙ÂÓÂ˘ 11-· :‰˜È˙‡‰ ˙Â ˜˙ ÈÙ ÏÚ ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈË¯Ù Â¯ÒÁ
ÔÈÈ Ú· ÌÈË¯Ù Â¯ÒÁ ˙ÂÓÂ˘ 15-· ;¯Â˜È·‰ „ÚÂÓÂ ¯˜·Ó‰ Â ÈÂˆ ‡ÏÂ ÒÎ · ¯Â˜È·‰ ÏÚ
Ú·¯‡·Â ;Â‡Ï Ì‡ ˘¯‚Ó‰ ÏÚ ÔÈÈ · ˘È Ì‡ ÔÈÂˆ ‡Ï ˙Á‡ ‰ÓÂ˘· ;˙ÂÎ¯ÚÂÓ‰ ˙ÂÈÂÎÊ‰
˘.Â¯Â‡È˙ ¯ÒÓ ‡Ï Â‡ ÔÈÈ ·‰ ÁË˘ ÔÈÂˆ ‡Ï ˙ÂÓÂ
שמאי ב' השיב למשרד מבקר המדינה כי הוא מקפיד על כלילת כל הפרטי הנדרשי בתקנות
האתיקה בשומות ,למעט הזכויות המשפטיות המוערכות ,שה תמיד בעלות או חכירה.
__________________
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שמאי ד' השיב למשרד מבקר המדינה ביוני  2005כי בתחילת עבודתו אכ לא ציי את מועד
הביקור בנכס ואת ש המבקר ,אול כעת הוא מציי את הפרטי האלה בשומות .עוד ציי  ,כי אינו
מתמקד בתיאור בית המגורי אלא בתיאור המגרש והסביבה ,מאחר שהשומה נוגעת לשווי
המקרקעי ולא לשווי הבניי .
‰Ú·˜ „ˆÈÎ Ë¯ÙÓ‰ ·È˘Á˙‰ ‰Á·˘‰‰ ˙ÂÓÂ˘Ï Û¯Âˆ ‡Ï ˙Á‡ ‰ÓÂ˘ ËÚÓÏ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê
.‰Á·˘‰‰
שמאי א' ,ב' ו ד' השיבו למשרד מבקר המדינה כי התחשיבי המפורטי מוגשי לבעלי או
לשמאי מטעמו לפי דרישת  .שמאי ב' השיב כי נספח החישובי אינו מוגש בדר* כלל לוועדה
"בשל השימוש הרע שנעשה בו ...ע"י גורמי שוני " .שמאי ד' הוסי כי רוב השמאי אינ
כוללי בשומות ההשבחה תחשיבי "מכיוו שלמרבית הנישומי אי כלי להבי תחשיב זה".
‰ÓÚËÓ ÌÈ‡Ó˘‰˘ ˙ÂÓÂ˘‰˘ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÌÈË¯Ù Ô‰· Â¯ÒÁÈ ‡ÏÂ ,‰˜È˙‡‰ ˙Â ˜˙ ÈÙ ÏÚ Â˘ÚÈÈ ‰Ï ÌÈ˘È‚Ó
 .2בהשוואה בי  24שומות השבחה שעשתה הוועדה בשני הנסקרות לבי שומות הבעלי
נמצאו הפרשי גדולי ביניה  .בממוצע היה סכו היטל ההשבחה שנקבע בשומת הבעלי 16%
מזה שנקבע בשומת הוועדה .ב  23מהשומות היה סכו שומת הבעלי פחות ממחצית שומת
הוועדה .בשבע מהשומות נקבע שסכו שומת הבעלי הוא אפס ,כלומר שלא הייתה השבחה.
מבדיקה של שמונה שומות מכריעות עולה שסכו היטל ההשבחה שנקבע בה היה בממוצע 29%
מזה שנקבע בשומת הוועדה )בי  6%ל .(51%
שמאי ב' השיב למשרד מבקר המדינה כי יש פערי  ,בי היתר משו שהוראות התכנית המפורטת
אינ תמיד חד משמעיות ולכ יש כר נרחב לפרשנות; משו שאי מסד נתוני מהימ ועקבי על
עסקאות ,ולכ משתמשי בערכי שווי בסיסיי שוני ; ומשו ששיקולי זרי גורמי לשמאי
רבי "להקצי עמדות מתו* מחשבה שככל שיעשו כ* יביאו לשולחיה 'תוצאה' טובה יותר".
שמאי ד' השיב כי "שמאי רבי מעריכי בשומה נגדית את גובה ההשבחה באפס או קרוב לכ*
והשמאי המכריע נוטה להערי* את ההשבחה ...באמצע בי שני השמאי ".
˙ÂÓÂ˘Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÓÂ˘ ÔÈ· ÌÈÏÂ„‚‰ ÌÈ˘¯Ù‰‰ ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÓÂ˘Ï ÒÈÒ·‰ ˙‡ ¯¯·˙ ‰„ÚÂÂ‰˘ Í¯Âˆ‰ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ˙ÂÚÈ¯ÎÓ‰ ˙ÂÓÂ˘ÏÂ ÌÈÏÚ·‰
˙‡ ˙ÂË‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ÌˆÓËˆ˙ Ì‚ ÍÎ .‰˜È˙‡‰ ˙Â ˜˙ ÈÙ ÏÚ ˘¯„ ‰ ËÂ¯Ù‰ ÏÚ „ÈÙ˜˙Â
.˙ÂÓÂ˘‰ ÔÈ· ÌÈ¯ÚÙ‰ Â˙ÁÙÈÂ "ÁÂ˜Ï‰ ˙Â Âˆ¯" ÈÙ ÏÚ ˙ÂÓÂ˘‰ ÈÓÂÎÒ

היו הקובע לביצוע השומה
בתוספת השלישית לחוק נקבע כי היו הקובע לביצוע השומה הוא יו כניסתה של התכנית לתוק
או יו אישור ההקלה או השימוש החורג ,לפי העניי  .כאמור" ,היו הקובע" או "יו אירוע המס"
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הוא היו שבו נוצרת החבות הרעיונית בהיטל השבחה וליו זה תיקבע ההשבחה .על פי החוק,
מועד התשלו הוא לא יאוחר מ המועד שהחייב מימש זכות במקרקעי .
נמצא כי ב  12שומות שעשו שמאי מטע הוועדה בשני  2004 2001נקבע שהיו הקובע הוא
יו הכנת חוות הדעת ,ולא יו אישור התכנית או ההקלה שבגינה ניתנה חוות הדעת ,משו
שבאותו מועד טר אושרו ההקלה ,השימוש החורג או התכנית המפורטת שבגלל נקבע היטל
ההשבחה.
Ú‚Â ‰ ÏÎ· ˜ÂÁÎ Â˘ÚÈÈ ˙ÂÓÂ˘‰˘ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.‰ÓÂ˘· Ú·˜ ‰ ‰Á·˘‰‰ Í¯Ú ÏÚ ÚÈÙ˘Ó Ú·Â˜‰ ÌÂÈ‰˘ ˘È‚„‰Ï ˘È .Ú·Â˜‰ ÌÂÈÏ

אי גביית היטל השבחה במועד
על פי התוספת השלישית לחוק ,היטל השבחה ישול לא יאוחר מהמועד שהחייב בו מימש זכות
במקרקעי שההיטל חל עליה  .קבלת היתר ,מת הקלה או התרת שימוש חורג מוגדרי בחוק
כמימוש זכויות במקרקעי .
ב  1.4.03נתנה הוועדה ליז היתר בנייה לבניית קומה נוספת במבנה תעשייה לאחר שאישרה
הקלה במגרש ,בלי שגבתה היטל השבחה .על פי שומת השמאי מטע הוועדה היה סכו היטל
ההשבחה  141,000ש"ח .עד מועד סיו הביקורת ,במרס  ,2005לא גבתה הוועדה מהיז את היטל
ההשבחה.
‰ÈÈ ·‰ ¯˙È‰ Ô˙Ó È ÙÏ ‰Á·˘‰‰ ÏËÈ‰ ˙ÈÈ·‚-È‡ ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯˙È‰ Ô˙Ó ˙‡ ˙Â ˙‰Ï ‰È‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ .ÌÂÏ˘˙‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï ‰ÈÏÚ ‰˘˜Ó‰ Ï„ÁÓ ‡Â‰
‰ÈÏÚ ,¯˙È‰‰ Ô˙Ó Ì¯Ë ˙‡Ê ‰Ú·˙ ‡Ï˘Ó .˜ÂÁ· ˘¯„ Î ‰Á·˘‰‰ ÏËÈ‰ ÌÂÏ˘˙· ‰ÈÈ ·‰
.¯˙Ï‡Ï ÂÓÂÏ˘˙ ˙‡ ÌÊÈ‰Ó ÚÂ·˙Ï

שומה מוסכמת
על פי התוספת השלישית לחוק ,א קיבל החייב הודעת שומה מהוועדה המקומית ובדעתו להשיג
עליה ,הוא חייב להגיש שומה מטעמו .לאחר שהגיש את השומה רשאי הוועדה המקומית והחייב
לנהל משא ומת על סכו ההיטל ולקבוע שומה מוסכמת .לא הגיעו לידי הסכמה על סכו ההיטל,
עליה לבחור שמאי נוס  ,והחלטתו של שמאי זה היא שתכריע .על השמאי המכריע מוטלת
החובה לפרט ולנמק את החלטתו .25שומה מוסכמת ,שלא כשומה מכרעת ,אינה מנומקת על פי
רוב ,ומצוי בה רק סכו היטל ההשבחה שהצדדי הסכימו עליו.

__________________
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הכנת שתי שומות
ב  25.12.01הכי שמאי מטע הוועדה שומה בגי אישור לשימוש חורג בנכס לחמש שני
ששיעורה  688,000ש"ח .ב  20.2.02הגיש הבעלי שומה אחרת ונקבע בה היטל השבחה בס*
 80,000ש"ח .נמצא כי השמאי מטע הוועדה והשמאי מטע הבעלי הכינו שתי שומות
מוסכמות :האחת ב  5.5.02בס*  350,000ש"ח ,והאחרת ב  11.8.03בס*  280,000ש"ח .ממסמכי
הוועדה עולה כי לא הוסבר לה מדוע הוכנו שתי שומות .הוועדה לא גבתה את היטל ההשבחה.
˙‡ ˙·ÈÈÁÓ ‰ Â˘ ÔÎ¯Ú˘ ˙ÂÓÂ˘ È˙˘ ˙ Î‰ ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.˙ÂÓÂ˘‰ È˙˘ ÔÈ· È Â˘Ï ¯·Ò‰ È‡Ó˘‰Ó ˘Â¯„Ï ‰„ÚÂÂ‰

˜ÂÁ· ÚÂ·˜‰ ÍÈÏ‰· ‡Ï˘ ˙ÂÓÎÒÂÓ ˙ÂÓÂ˘ ˙ Î‰
נמצא כי הוועדה הכינה כמה שומות מוסכמות ע בעלי המקרקעי בלי שדרשה מה להציג את
השגותיה על שומות הוועדה באמצעות שומה מטעמ  ,כנדרש בתוספת השלישית לחוק:
 .1נמצאו שלוש שומות מוסכמות שעשה שמאי מטע הוועדה ע הבעלי בלי שהגישו שומה
אחרת .כאמור שומה מוסכמת אינה מנומקת על פי רוב .ג השומות המוסכמות האלו לא היו
מנומקות ובהיעדר שומה אחרת ולא ברור מדוע נקבע בה גובה השומה כפי שנקבע.
 .2ב  24.3.02עשה שמאי מטע הוועדה שומת השבחה למגרש מסוי  .ב  14.7.03פנתה
החברה בעלת המגרש לוועדה וביקשה לעשות שומת השבחה למגרש בגי מימוש מלא .החברה
ציינה כי שמאי מטעמה ושמאי אחר מטע הוועדה קבעו שומה מוסכמת למגרש אחר באותה
חלקה וביקשה כי "תחילו את השומה המוסכמת ג לגבי המגרשי הנ"ל".
ב  13.8.03הודיע שמאי מטע הוועדה לוועדה כי "יש לערו* שומה למימוש מלא לכל מגרש
באופ ספציפי באשר אי זהות מלאה בגודל המגרשי ומיקומ ' .הפחתה' בגי שומה מוסכמת
תינת בצמוד לעריכת השומה הפרטנית" .ב  3.9.03הכי שמאי מטע הוועדה שומת השבחה
חדשה למגרש.
א שהחברה לא הגישה שומה אחרת חתמו ב  14.9.03שמאי מטע הוועדה ובא כוח של החברה
על שומה מוסכמת .בשומה צוי כי היא הוכנה "על פי הנחיתו של ]מהנדס הוועדה[ ובהתבסס על
שומה מוסכמת שנחתמה בעבר בי שמאי הוועדה לבי שמאי הבעלי לגבי מגרש אחר".
מהשוואה בי שתי השומות עולה כי בשתיה היה שיעור השומה המוסכמת כ  70%משומת
הוועדה.
ÈÏÚ·Ó ˘Â¯„ÏÂ ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÚÈ‚‰Ï Ô˙È ‰ÒÈÒ· ÏÚ ˜¯˘ ˙¯Á‡ ‰ÓÂ˘ ˘È‚‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÓÂ˘ ÏÚ ÌÈ˜ÏÂÁ˘ ÔÈÚ˜¯˜Ó
.˙ÓÎÒÂÓ ‰ÓÂ˘Ï
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מעורבות המועצות המקומיות בקביעת היטלי השבחה
החוק קובע ,כאמור ,כי הוועדה המקומית לתכנו ובנייה היא שתגבה את היטל ההשבחה .בתוספת
השלישית לחוק נקבע כי "היטל המגיע על פי שומה סופית לגבי מקרקעי הנמצאי בתחו של
רשות מקומית ,רשאית הרשות המקומית לגבותו בש הוועדה המקומית ובהסכמתה".
נמצא כי לעתי היו המועצות המקומיות מעורבות בקביעת היטלי ההשבחה ובגביית בניגוד
לחוק.
 : ‰ ¯ „ ‚ ˙ È Ó Â ˜ Ó ‰ ‰ ˆ Ú Â Ó ‰ממסמכי הוועדה עולה כי המועצה המקומית גדרה מטפלת
בקביעה ובגבייה של היטלי השבחה בגי כמה תכניות מפורטות החלות בשטחה .את תשלו שכר
הטרחה לשמאי משלמת הוועדה.
¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ˙ÂÎÓÒ ‰Ï ÔÈ‡ ÈÎ ‰¯„‚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ È„ÚÏ· ÔÙÂ‡· ÂÊ ˙ÂÎÓÒ ¯ÒÓ ˜ÂÁ‰ ÔÎ˘ ,‰Ï ÌÈÚÈ‚Ó‰ ‰Á·˘‰‰ ÈÏËÈ‰
 : Ô Â ¯ ˜ Ú ˙ È È ¯ ˜ ˙ È Ó Â ˜ Ó ‰ ‰ ˆ Ú Â Ó ‰המועצה המקומית קריית עקרו חתמה על
הסכמי ע שתי חברות שהקימו מבני בתחומה )חברה א' וחברה ב'( עוד קוד שאושרה תכנית
מפורטת או נית היתר שבגינ נוצרה חבות בהיטל השבחה .בהסכמי נקבע הלי* הכנת השומה,
ובכלל זה מינוי שמאי מוסכ  ,וסוכ שחלק מהיטל ההשבחה ישול ישירות למועצה .להל
דוגמה:
ב  2.10.03חתמו המועצה המקומית קריית עקרו וחברה א' על מסמ* עקרונות ובו נאמר
שהוועדה נתנה אישור עקרוני לתכנית מפורטת המשנה את ייעוד השטח מתעשייתי למסחרי .א
שהוועדה המחוזית טר אישרה את השינוי ,נקבע במסמ* העקרונות שהוועדה תמנה שמאי מכריע
שיקבע את היטל ההשבחה שיוטל על החברה בשל השינוי .עוד הוסכ  ,כי החברה תשל למועצה
המקומית ,עוד קוד לאישור התכנית 500,000 ,ש"ח על חשבו היטל ההשבחה שיוטל עליה א
תאושר התכנית; יתרת היטל ההשבחה תשול על פי התקדמות המיז שתקי החברה .לאחר
שהוועדה המחוזית תאשר את התכנית תהיה השומה המוסכמת לשומה סופית "אלא א כ קיימי
שינויי מהותיי ".
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה חברה א' כי שילמה  500,000ש"ח למועצה המקומית
קריית עקרו על חשבו היטל ההשבחה .עוד ציינה ,כי מאחר שהיטל ההשבחה שנגבה במרחב
התכנו המקומי ,שבתחומו נמצאת יותר מרשות אחת ,מועבר ממילא לרשות המקומית או ליישוב
שעבור נגבה ,העובדה שהמועצה המקומית גבתה ממנה כספי על חשבו היטל ההשבחה שיגיע
לה אינה עומדת בסתירה להסדר החקיקתי הקיי  ,ונציגי הוועדה המקומית עצמה ה שהפנו אותה
לחתימה על מסמ* העקרונות ,ה שהמליצו לה לפנות לשמאי מוסכ וה שהציעו את השמאי
שנבחר .לטענת החברה ,המועצה לא גרמה לעצמה כל נזק בלתי הפי* כשקיבלה תשלומי על
חשבו החבות בהיטל ההשבחה )ובתו* כ* קבעה מנגנו להשבת הכספי א הדבר יידרש(.
לחברה עצמה חשוב לדעת מוקד ככל האפשר באילו סכומי והיטלי תחויב ,ובכלל זה היטל
השבחה  ,כדי לשקול את כדאיות המיז .
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ÏÂÒÙ ˘È ÈÎ ÔÂ¯˜Ú ˙ÈÈ¯˜ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓÏÂ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·‰·¯Ú˙‰˘Î˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ „ÁÂÈÓ· ,‰Á·˘‰ ÏËÈ‰ ˙ÚÈ·˜· ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ˙Â·¯ÂÚÓ
Ú·˜ Ì È‚·˘ ‚¯ÂÁ‰ ˘ÂÓÈ˘‰ Â‡ ˙Ë¯ÂÙÓ‰ ˙È Î˙‰ Â¯˘Â‡ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ÔÈÈ Ú· ‰ˆÚÂÓ‰
‰È‰ ‡Ï Ì‚ ,Â¯˘Â‡È ÔÎ‡ Ì‰˘ ‰·Â¯Ú ÏÎ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ‰ˆÚÂÓÏ˘ ¯Á‡Ó .‰Á·˘‰‰ ÏËÈ‰
.ÏËÈ‰‰ ÈÙÒÎÓ ˜ÏÁ ˘‡¯Ó ˙Â·‚Ï ÌÂ˜Ó

✩
בתשובתה ממאי  2005מסרה הוועדה כי תקי צוות עבודה מקצועי שיכלול את יו"ר הוועדה,
מהנדס הוועדה ,היוע ,המשפטי שלה וחבר מליאה ,וה יקבעו בתו* זמ סביר אילו שינויי
בתחו היטלי ההשבחה יש לעשות על פי הערות משרד מבקר המדינה.

מינהל הכספי
תקציב הוועדה
בחוק נקבע" :היה מרחב התכנו כולל תחו של כמה רשויות מקומיות תערו* הוועדה המקומית
בכל שנה הצעת תקציב המראה את אומד הכנסותיה והוצאותיה" .עוד נקבע ,כי "התקציב יוגש
לאישור שר הפני ולא ישול סכו מכספי הוועדה המקומית ,אלא על פי תקציב מאושר כאמור
ולא תתחייב הוועדה המקומית בשו התחייבות אלא לפיו או לפי החלטה שאושרה כאמור".
בחוזר מנכ"ל משרד הפני מאוגוסט  ,1975הד ב"ניהול הכספי של ועדה מקומית לתכנו ולבנייה
למספר רשויות" )להל הנהלי ( ,נקבע כדלהל )" :א( כל ועדה תכי ותנהל תקציב עצמאי
ונפרד משלה) .ב( התקציב יוגש לאישורו של הממונה על המחוז שבתחומו נמצא מרחב התכנו
המקומי של הוועדה) .ג( התקציב המאושר על ידי הוועדה יוגש לא יאוחר מיו  30בינואר
שלפני כל שנת כספי שלגביה הוכ התקציב."26
 .1הצעות התקציב לשני  2004 2002אושרו במליאת הוועדה רק בדצמבר  ,2002נובמבר
 2003ונובמבר  2004בהתאמה .הצעות התקציב האלה נשלחו בדיעבד לממונה על המחוז א* הוא
לא אישר אות .
בתשובתה למשרד מבקר המדינה בספטמבר  2005מסרה הוועדה המחוזית ,כי התקציב מותנה
באישור מליאת הוועדה המקומית שהינה גו סוברני והיכולת לכפות עליו לאשר את התקציב
מוגבלת .עוד מסרה הוועדה "כי כל סנקציה נגד הוועדה משמעה פגיעה במת שירותי לתושבי
__________________

26

הנהלי נקבעו בשנת  ,1975כאשר שנת הכספי החלה באפריל והסתיימה במרס בשנה הבאה .כיו
שנת הכספי מתחילה בינואר ומסתיימת בדצמבר .לכ התקציב שהוועדה מאשרת יוגש לא יאוחר
מחודשיי לפני ינואר.
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המתגוררי במרחב התכנו של הוועדה .ע זאת ,לאחרונה הועלו רעיונות למנות ועדה קרואה
במקרי של אי תפקוד הוועדה".
‡ÏÏ ˙ÏÚÂÙ ‡È‰ ÍÏÈ‡Â 2002 ˙ ˘Ó˘ ÔÈ˜˙ ‰Ê ÔÈ‡ ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙˜ˆ.¯˘Â‡Ó ·È
 .2בעת הכנת הצעת התקציב לשנת  2003דרשו המועצות המקומיות להכניס שינויי בהצעה
שהכינה הוועדה .נמצא כי בעת אישור התקציב לא עמדה לנגד עיני חברי הוועדה הצעת התקציב
המעודכנת ,הכוללת את פירוט השינויי שדרשו.
˙‡ ÔÂÁ·Ï ÈÏ· ·Èˆ˜˙‰ ˙‡ ‰¯˘È‡˘ ÍÎ· ÏÂÒÙ‰ ÏÚ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á Â˘¯„˘ ÌÈÈÂ È˘‰ ˙‡ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙ Î„ÂÚÓ‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙Úˆ‰

ניהול כספי
בנהלי נקבע כי ")א( כל ועדה תמנה גזבר) .ב( יו"ר הוועדה והגזבר אחראי לביצוע תקציב
הוועדה) .ג( כל המחאה או פקודת תשלו לחובת הוועדה יהיו חתומי ביד יו"ר הוועדה וביד
הגזבר".
 .1נמצא כי הוועדה לא מינתה גזבר ,ואת התקציב ניהל מהנדס הוועדה .על פי החלטות מליאת
הוועדה ,מורשי החתימה ,שחתימת מחייבת את הוועדה ,ה יו"ר הוועדה ואחד מחמשת ראשי
המועצות החברי בה.
È„È· ‡Ï˘ ˙ÂÓÂ˙Á‰ ÌÂÏ˘˙ ˙Â„Â˜Ù ˙ Î‰· ÏÂÒÙ‰ ÏÚ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.¯·Ê‚‰ Â ÈÈ‰„ ,Ô‰ÈÏÚ ÌÂ˙ÁÏ ÍÓÒÂÓ˘ ÈÓ
 .2בדצמבר  1999החליטה מליאת הוועדה להעמיד לרשות מהנדס הוועדה כרטיס אשראי.
המהנדס השתמש בכרטיס לרכישות שונות עבור הוועדה ,ובי היתר לרכישת ציוד מחשבי
ומוצרי חשמל ,ולתשלו עבור שירותי של חברות הטלפו והאינטרנט ושל חברת כביש חוצה
ישראל בע"מ .התשלומי נעשו באשראי לפרק זמ של עד שלוש שני  ,באמצעות הבנק שחשבו
הוועדה מתנהל בו .כמו כ הוועדה החזירה מדי חודש בחודשו למהנדס כספי עבור תשלומי
ששיל עבורה באמצעות כרטיס האשראי הפרטי שלו ,בי היתר לרכישת ציוד משרדי ולתשלו
לחברת טלפו נייד.
הוועדה מסרה בתשובתה כי כרטיס האשראי הונפק לצור* רכישה בתשלומי של פריטי מחשב
וציוד משרדי שנדרשו בשל "באג  ,"2000והיה אפשר לרכש רק בכרטיס אשראי .עוד טענה ,כי
כרטיס האשראי הפרטי של המהנדס נועד לשמש רק בעסקה אחת ע ספק אינטרנט לפני שהונפק
כרטיס האשראי של הוועדה .הוועדה הודיעה כי בעקבות הביקורת תבטל את כרטיס האשראי
שהעמידה לרשות המהנדס.
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Ï‰ ÈÓ‰ ÈÏÏÎ ˙‡ ˙„‚Â È‡¯˘‡ ÒÈË¯Î· ‰˘ÈÎ¯‰ ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Û˜ÂÚ ‰Ê ‚‰Â .ÌÂÏ˘˙ ˙„Â˜Ù ÏÎ ÏÚ ¯·Ê‚‰Â ¯"ÂÈ‰ ÂÓ˙ÁÈ Ì‰ÈÙÏ˘ ,ÌÈÏ‰ ‰ ˙‡Â ÔÈ˜˙‰
‡˙ ‰¯˙È ‰¯ÓÂÁ .˙Â‡ˆÂ‰‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÂ ‰¯˜· ¯˘Ù‡Ó Â È‡Â ‰ÓÈ˙Á È˘¯ÂÓ È ˘Ï ‰˘È¯„‰
˙ÂÙÒÂ ˙Â˘ÈÎ¯Ï Â˘ÓÈ˘ ÈË¯Ù‰ È‡¯˘‡‰ ÒÈË¯Î ¯˜ÈÚ·Â È‡¯˘‡‰ ÈÒÈË¯Î˘ ‰„·ÂÚ· ˘È
.Ô‰Ï Â„ÚÂ ˘ ‰Ï‡ ÏÚ
ÏÚ· Â‡ ¯·Ê‚ ˙Â ÓÏ Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˙˜ÊÁÓ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰Ó‚Â„‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙.‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÈÙÒÎ‰ ÏÂ‰È Ï È‡¯Á‡ ‰È‰È˘ ¯Á‡ ÈÚÂˆ˜Ó „È˜Ù
בתשובתה במאי  2005מסרה הוועדה כי בעקבות הביקורת החליטה למנות את ראש המועצה
המקומית מזכרת בתיה לגזברה.
דוחות כספיי
לפי כללי החשבונאות המקובלי  ,הדוח הכספי השנתי ,הכולל מאז וחשבו הכנסות והוצאות,
אמור לשק את מלוא הפעולות הכספיות ,ללא קיזוזי  .יש להציג בחשבו ההכנסות וההוצאות
שבדוח הכספי את ההוצאות בשלמות בצד ההוצאות ואת ההכנסות בשלמות בצד ההכנסות.
להל נתוני על ההכנסות 27וההוצאות של הוועדה כפי שהשתקפו בדוחותיה הכספיי בשני
) 2004 2001בש"ח(:
‰ ˘‰
2001
2002
2003
2004

התקציב
בפועל
התקציב
בפועל
התקציב
בפועל
התקציב
בפועל

˙ÂÒ Î‰‰
3,849,500
3,660,208
4,288,500
5,151,850
4,470,000
5,975,203
4,265,000
3,818,039

˙Â‡ˆÂ‰‰
3,849,500
3,700,634
4,288,500
4,599,728
4,470,000
4,861,300
4,265,000
5,150,090

‰¯˙È‰
40,426
552,122
1,113,903
1,332,051

נמצא כי בדוחות הכספיי של הוועדה בשני  2004 2001לא השתקפו בחשבו ההכנסות
וההוצאות מלוא ההכנסות מהיטל ההשבחה שהיא גבתה עבור חמש המועצות והסכומי
שהעבירה לה בגי חלק בהיטל .בדוחות נרשמה רק עמלה בס*  10%שהוועדה גבתה לעצמה
מכספי היטל ההשבחה.

__________________

27

ההכנסות ה מגביית דמי מכסות )ראו בפרק הבא( ,מעמלה בשיעור  10%מס" כל היטל ההשבחה
שנגבה מאגרות בגי הנפקת אישורי ותיקי מידע ומקנסות בית משפט.
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‡ÂÏÓ ˙‡ ÌÈÈÙÒÎ‰ ‰È˙ÂÁÂ„· ÏÂÏÎÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ,‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÈ‚· ‰È˙Â‡ˆÂ‰ ‡ÂÏÓÂ ‰Á·˘‰ ÈÏËÈ‰Ó ‰È˙ÂÒ Î‰ ‡ÂÏÓ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,‰È˙Â‡ˆÂ‰Â ‰È˙ÂÒ Î‰
.‰˙·‚˘ ‰Á·˘‰ ÈÏËÈ‰ ÔÂ·˘Á ÏÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓÏ ‰¯È·Ú‰˘ ÌÈÓÂÎÒ‰

מכסות
לפי החוק ,הוועדה רשאית להטיל על הרשויות המקומיות שבתחומה תשלומי למימו תקציבה
לפי מכסות שתקבע .המכסות נועדו לממ את פעילותה השוטפת.
על פי נהלי שנקבעו בחוזר מנכ"ל משרד הפני " ,על א שקביעת המכסות ודר* חישוב נתוני
להחלטת הוועדה מומל ,שחישוב המכסות ייעשה לפי חלקה היחסי של כל רשות מקומית בסה"כ
מטרז' הבנייה שאושר על ידי הוועדה בשנה הקלאנדרית החולפת .יש לרשו בתקציב את סכומי
המכסות המוטלי על כל רשות ורשות ובדברי ההסבר תצויי הנוסחה לפיה מוטלות המכסות".
עוד נקבע בנהלי  ,כי "תשלומי אגרות הבנייה ישולמו לוועדות במישרי לקופת הוועדה ולא
באמצעות הרשויות המקומיות" .בעניי סדרי ההתחשבנות הנהלי קובעי כי "הוועדות רשאיות
לנכות מסכומי שנתקבלו כאגרות בנייה את סכומי המכסות המוטלות על הרשויות המקומיות ואת
היתרה עליה להעביר לקופת הרשויות המקומיות בסמו* לסיו שנת הכספי ".
הוועדה נהגה לקזז את המכסות שהטילה על המועצות שבתחומה מכספי אגרות הבנייה שגבתה.
הנוסחה שהמכסות מוטלות על פיה נקבעה בוועדה כדלקמ  :מחצית מדמי המכסות התבססה על
מספר התושבי בכל מועצה מקומית בסו השנה שעברה ,והמחצית האחרת נחלקה בשווה בי
המועצות .בשני  2004 2001הטילה הוועדה על המועצות המקומיות מכסות בסכו כולל של
כ  2.79מיליו ש"ח ,כ  3.16מיליו ש"ח ,כ  3.09מיליו ש"ח וכ  2.45מיליו ש"ח בהתאמה.
סכומי אלה היו  52% ,61% ,76%ו  64%מכלל ההכנסות של הוועדה באות שני  ,בהתאמה.
 .1בטבלה שלהל מוצגי נתוני על יתרות דמי המכסות על פי הדוחות הכספיי של הוועדה
בשני ) 2004 2001בש"ח(:
2001
558,327
בני עי"ש
600,702
גדרה
563,245
ג יבנה
503,912
מזכרת בתיה
1,360,498
קריית עקרו
-250,966 ÏÎ‰ ÍÒ

2002
1,128,800
6,272
460,347
768,146
877,496
-771,531

2003
1,636,510
121,880
278,024
1,503,099
1,346,099
-1,323,366

2004
1,900,504
1,062,356
380,928
1,626,403
908,088
261,095

הביקורת העלתה כי הוועדה לא נקטה פעולות כלשה כנגד המועצות בני עי"ש וקריית עקרו כדי
שיסדירו את חובותיה בגי תשלו המכסות .בשל אי גביית חובות אלה לא נותרו בקופת הוועדה
עודפי  ,שהיה עליה להעביר לקופות המועצות גדרה ,גו יבנה ומזכרת בתיה בגי היתרות שנזקפו
לזכות  ,בשל חלק באגרות הבנייה ,כנדרש על פי הנהלי  .רק בדצמבר  ,2004בעת הביקורת ,קבע
יו"ר הוועדה הסדרי תשלומי ע נציגי המועצות המקומיות בני עי"ש וקריית עקרו .
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 .2בטבלה שלהל מוצגי נתוני על ס* כל המכסות שהטילה הוועדה על המועצות שבתחומה
בשני  2004 2001ועל ס* כל המכסות שהיו מוטלות על המועצות אילו חושבו על פי הנהלי
שמשרד הפני המלי ,עליה  .הנתוני שבטבלה מצביעי על פערי ניכרי :
· ˘"ÈÚ È

‚„¯‰

‚‰ ·È Ô

ÔÂ¯˜Ú ˙ÈÈ¯˜ ‰È˙· ˙¯ÎÊÓ

‰"Ò

המכסות שקבעה הוועדה
2,345,000

11,493,000

בש"ח

18.0

22.0

21.9

17.8

20.3

100.0

במ"ר

8,876

182,000

162,798

60,774

75,239

489,687

באחוזי

1.8

37.2

33.2

12.4

15.4

100.0

180,506

1,615,824 3,723,897 4,122,098

1,850,675

11,493,000

באחוזי

2,045,400 2,513,850 2,524,950 2,063,800

שטח הבנייה בשנה הקודמת*

המכסות לפי שטח הבנייה
)בש"ח(

‰Ú·˜˘ ˙ÂÒÎÓ‰ ÔÈ· ˘¯Ù‰‰
ÌÈÏ‰ ‰ ÈÙÏ ˙ÂÒÎÓÏ ‰„ÚÂÂ‰
)·˘"429,576 -1,210,047 -1,597,148 1,883,294 (Á

*

494,325

בשני .2003 2000

הוועדה מסרה בתשובתה כי תפעל לפי ההמלצות שתגיש ועדת ההיגוי שהקי משרד הפני
באוגוסט  2004לבחינת שיטת קביעת המכסות בוועדות המרחביות לתכנו ולבנייה.
המועצות המקומיות גדרה וג יבנה השיבו למשרד מבקר המדינה ביולי  2005כי שיטת קביעת
המכסות נתונה לשיקול דעתה של הוועדה ,וכי לוועדה ג הוצאות שאינ קשורות להיק הבנייה
שאושרה בשנה מסוימת .המועצה המקומית בני עי"ש השיבה באוגוסט  2005כי אי פרופורציה
בי הכנסותיה מאגרות בנייה למכסות שהוועדה מטילה עליה .עוד טענה ,כי הקריטריוני שלפיה
הוועדה מחשבת את המכסות "אינ משקפי נכונה את צריכת השירותי ע"י המועצות המקומיות
בגי הבניה בשטחי שיפוט והמבוססי על הנתו המשתנה של גודל האוכלוסייה ביישוב שאי לו
השפעה מהותית על תקציב זמורה".
ÔÁ·˙ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ ÂÏ·˜˙È˘ „Ú˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÈÂ‡¯ .‰ÓÂÁ˙·˘ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÏÚ ˙ÂÒÎÓ‰ ˙ÏË‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ ˘„ÁÓ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰
˘·.ÌÈÏ‰ · ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ıÈÏÓ‰ Ô‰ÈÏÚ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ÔÂ·˘Á· Â‡·ÂÈ ˙ÂÒÎÓ‰ ·Â˘ÈÁ

הניהול הכספי של גביית היטל ההשבחה
בתוספת השלישית לחוק נקבע כי "במרחב תכנו מקומי שבתחומו נמצאות יותר מרשות מקומית
אחת ...יועברו לרשות המקומית ...הסכומי שיגבו כהיטל בשל מקרקעי שבתחומ  ,לאחר ניכוי
המגיע מה לוועדה המקומית ...לצור* המטרות המפורטות בתוספת" .עוד נקבע בתוספת ,כי
כספי ההיטל ישמשו "להכנת תכניות במרחב התכנו או בתחו הרשות המקומית ,לפי העניי ,
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ולביצוע  ,לרבות הוצאות פיתוח ורכישת מקרקעי לצורכי ציבור ,כפי שהוגדרו בסעי  188בחוק
זה לרבות הוצאות שימור אתר או הפקעתו לפי התוספת הרביעית".
 .1הוועדה גובה עמלה בשיעור  10%מס* כל היטל ההשבחה שהיא גובה .הכנסותיה מעמלות
בשני  2004 2001הסתכמו בסכומי אלה :כ  0.64מיליו ש"ח ,כ  1.78מיליו ש"ח ,כ 1.91
מיליו ש"ח וכ  1.17מיליו ש"ח ,בהתאמה .נמצא ,כי הוועדה משתמשת בכספי אלה ,בי
השאר ,למימו פעולותיה השוטפות.
 .2באוקטובר  2004הועברו משרדי הוועדה מרחובות למשכנ החדש בקריית עקרו )ראו
לעיל( .כאמור באותה שנה הסתכמו הוצאות העברת המשרדי בכ  795,000ש"ח .נמצא כי בעת
העברת המשרדי לא היה לוועדה תקציב מאושר למימו ההעברה.
ב  31.10.04החליטו גזברי המועצות המקומיות החברות בוועדה להשתמש ב  800,000ש"ח
מהעוד שהצטבר בשנת  2003בתקציב הוועדה ,ומקורו ,על פי דוחותיה הכספיי  ,בגביית היטלי
השבחה ,למימו העברת משרדי הוועדה למשכנ החדש .בדיו על התקציב לשנת  2004שהתקיי
ב  21.11.04אישרה מליאת הוועדה את ההחלטה.
˙Â¯ËÓÏ ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ Â„ÚÂ ‰Á·˘‰‰ ÏËÈ‰ ÈÙÒÎ ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜·,„ÂÚÂ ˙‡Ê .˙ÂÙËÂ˘‰ ‰È˙Â‡ˆÂ‰ ÔÂÓÈÓÏ Ì‰· ˘Ó˙˘‰Ï ˙È‡˘¯ ‰ È‡ ‰„ÚÂÂ‰Â ,˙ÂÚÂ
‡.ÍÎÏ ·Èˆ˜˙ ‰Ï ¯˘Â‡˘ ÈÏ· ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙‡ ‰¯È·Ú‰ ‰„ÚÂÂ‰˘ ÔÈ˜˙ ‰Ê ÔÈ

העברת משרדי הוועדה
בשנת  2000החליטה הוועדה להעביר את משרדיה למבנה חדש .הוועדה השוותה בי כמה מבני
מבחינות שונות כגו נגישות להולכי רגל ,קיומ של שירותי נלווי באזור ועבודות הבנייה
הנדרשות לש התאמת המבנה לשימוש כמשרדי  ,א* לא הכינה אומד של עלות החלופות
השונות.
ב  3.8.03החליטה מליאת הוועדה להסמי* את יו"ר הוועדה ואת מהנדס הוועדה "להחליט באשר
לשתי הצעות לשכירת משרדי הוועדה ...לאחר ההחלטה בעניי המקו יוזמ שמאי לצור* הערכת
עלות ההשכרה ...ההצעה למעבר תציג ג את עלויות המעבר הכוללות דמי ניהול ,חניות ועלויות
אחרות".
בישיבת מליאת הוועדה ב  11.7.04הוחלט להעביר את המשרדי לבניי מסוי בתחו המועצה
המקומית קריית עקרו  .מפרוטוקול הישיבה עולה לכאורה כי לפני חברי המליאה לא הונחו שתי
ההצעות לשכירת משרדי והערכה של שמאי בעניי עלות השכירות .ב  4.8.04חתמה הוועדה על
הסכ לשכירת חלק מהמבנה ובאוקטובר  2004העתיקה אליו את משרדיה.
˙ÂÙÂÏÁ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ ‰˜È„· ‡ÏÏ ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙¯·Ú‰ ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.‰ÓˆÚ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰ ˙‡Â ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰ ÈÏÏÎ ˙‡ ˙„‚Â ˙ÂÈÂÏÚ ˙Î¯Ú‰ ‡ÏÏÂ
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✯
ÏÚ .ÈÂ˜Ï ‰È‰ ‰¯ÂÓÊ ‰ÈÈ ·Â ÔÂ Î˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ „Â˜Ù˙ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ
¯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
˙ÂÓ‚ÓÏ „Â‚È · ,¯ÁÒÓÏ ‰ÈÈ˘Ú˙ È¯ÂÊ‡ Ï˘ Ì„ÂÚÈÈ ˙‡ ˙Â ˘Ï È„Î ‰ÓÂÁ˙·˘ ÔÈÚ˜¯˜Ó·
Û‡ È˙ÈÈ˘Ú˙ ˘ÂÓÈ˘Ï ÌÈ¯˙È‰ ‰ ˙ ‰„ÚÂÂ‰ .Ì„˜Ï ˘˜·Ó ÈÊÎ¯Ó‰ ÔÂËÏ˘‰˘ ÔÂ Î˙‰
‰ÙÎ‡ ‡Ï ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó·Â ,¯ÁÒÓ ÈÎ¯ÂˆÏ ÌÈ ·Ó· ˘Ó˙˘‰Ï ‰ ÂÂÎ‰˘ ÍÎÏ ˙Ú„ÂÓ ‰˙È‰˘
˙‡ ÛÂ˜ÚÏ ÌÈÓÊÈÏ ‰¯˘ÙÈ‡ ‡È‰ ÍÎ· .¯˘Â‡ ‡Ï˘ ‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘ ÏÚ ¯ÂÒÈ‡‰ ˙‡ ÈÂ‡¯Î
˙Â¯Ó‚ÂÓ ˙Â„·ÂÚ ÁË˘· ÚÂ·˜Ï Û‡Â ˜ÂÁ· ÂÚ·˜ ˘ ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ ˙‡Â ÔÂ Î˙‰ ÈÎÈÏ‰
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .ÁË˘Ï ˙ÂÈ Î˙ ÔÈÎ‰Ï Ì‡Â·· ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ ˙‡ ÏÈ·‚‰Ï ˙ÂÏÂÏÚ‰
‰˙ ÈÁ·Ï ‡·Â˙˘ ˙Ë¯ÂÙÓ ˙È Î˙ ˙ Î‰ ·ÈÈÁÓ ·Á¯ Û˜È‰· „ÂÚÈÈ ÈÂ È˘ ÈÎ ,‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰
.˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰¯Â˘È‡Â
‰„ÚÂÂ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .‰Á·˘‰ ÈÏËÈ‰ ˙ÈÈ·‚Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ÌÈ·¯ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
‰˙Â¯˘˜˙‰ ˙‡ ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ÔÁ·˙Â È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰· ‰˜ÈÒÚÓ ‡È‰˘ ÌÈ‡Ó˘‰ ˙‡ ¯Á·˙
˜ÂÁ‰ ÈÙÏ Â˘ÚÈÈ ‰ÓÚËÓ ˙ÂÓÂ˘‰˘ ÂÁÈË·È˘ ‰„Â·Ú ˙ÂËÈ˘ ‚È‰ ‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ .ÌÓÚ
.˙Â˜„ˆÂÓÂ ˙Â˜ÓÂ Ó ,˙ÂË¯ÂÙÓ ÂÈ‰ÈÂ
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