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 המועצה המקומית זיכרו  יעקב
 

 

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ
נבדקו , מרחבית שומרו  במועצה המקומית זיכרו  יעקב ובוועדה המקומית

   .ההיבטי  השוני  בעיסקת רכישת נכס
 עסקת רכישת נכס על ידי המועצה

 תקציר
משא )  המועצה להל  ( ניהלה המועצה המקומית זיכרו  יעקב 1995החל מסו  שנת 

לרכישת הזכויות במבנה ובחלקת הקרקע )  היז  להל  ( חברה יזמית לבנייה ומת  ע 
לשימוש אחת )  מבנה המועצה להל  (המהווי  חלק ממגרש היז  , הצמודה אליו
מצוי , שעל פי תכנית המתאר הקיימת מיועד להריסה, מבנה המועצה. ממחלקותיה

על , ושחלקו מצוי)  היז  מבנה להל  (במגרש שכלל מבנה נוס  שהיז  תכנ  להרחיבו 
שנחתמה , עסקת המקרקעי  בי  המועצה ליז . על דר# ציבורית, פי תכנית מפורטת

נעשתה כ# שבתמורה להעברת הזכויות במבנה , ) ההסכ  להל   (1998במארס 
וכ  תישא בתשלו  עבור ,  דולר20,000תשל  המועצה ליז  ס# של , המועצה למועצה

 .יז מבנה ההאגרות וההיטלי  החלי  על 
רשאית ועדה , ) חוק התכנו  להל   (1965 ה"התשכ, על פי חוק התכנו  והבנייה

מאחר שמבנה . רק על סמ# תכנית מאושרת, מקומית לתכנו  ולבנייה לתת היתר בנייה
לא נית  היה לתת היתר , היז  היה מצוי על פי התכנית המפורטת על דר# ציבורית

ל שינוי תכנית המתאר באישור הוועדה המחוזית אלא רק בדר# ש, בנייה להרחבתו
 .לתכנו  ולבנייה

מבנה היז  מצוי בדר# ציבורית ומסווג , שא  שעל פי תכנית מפורטת קיימת, הועלה
נתנה הוועדה המקומית לתכנו  , ותכנית מתאר חדשה טר  הופקדה, כמיועד להריסה

ז  על פי תכנית המתאר היתר בנייה לי, ) הוועדה המרחבית להל  (השומרו   ובנייה 
 .הקיימת וזאת תו# חריגה מסמכות

שיפו( מבנה . אמור היה היז  לשפ( את מבנה המועצה טר  מסירתו, על פי ההסכ 
המועצה חייב הוצאת היתר בנייה על פי חוק התכנו  ותקנו  התכנית המפורטת החלה 

, ות זאתכי למר, הועלה. זאת מאחר שהשיפו( כלל שינויי  חיצוניי , על האזור
א  , והוועדה המרחבית, המועצה לא חייבה את היז  בהוצאת היתר כמתחייב
 . התעלמה מכ# שמחובתה היה להתריע על כ# במסגרת הפיקוח על הבנייה 
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, עסקת מקרקעי  מחייבת בחינת כדאיות כלכלית תו# בדיקת חלופות אפשריות
כי המועצה לא , אנמצ. הערכת שמאי ונתוני  כלכליי  נוספי , תשואות חלופיות

והחלטותיה התקבלו על סמ# הערכת , בחנה את הכדאיות הכלכלית של העיסקה
שבה נבדק רק א  קיי  איזו  בי  האגרות וההיטלי  שהיו אמורי  להתקבל , שמאי

שלא נעשה במבנה שימוש על פי ייעודו , בדיעבד נמצא ג . מהיז  לבי  שווי המבנה
 .לא הושכר לחברה הכלכליתא,  לאחת ממחלקות המועצה המקורי 

, )א(המועצה ג  לא דאגה לתקצב את העיסקה כמתחייב מצו המועצות המקומיות 
 .כמתחייב, וכ  לא דאגה לרישו  מלוא העיסקה בספריה, 1950 א"התשי

רואי  , וא  לא נגמרה ברישו , עסקת מקרקעי  טעונה רישו  בפנקס המקרקעי 
לא דאגה לקבל ביטחונות שיאפשרו לה המועצה . אותה כהתחייבות לעשות עיסקה

 .לממש את הרישו 
בעסקת מקרקעי  נגבה לעתי  היטל השבחה הנובע בעיקר מעליית , על פי חוק התכנו 

היטל זה נגבה . מת  הקלה או התרת שימוש חורג, שווי המקרקעי  עקב אישור תכנית
) ר"תב (על ידי הוועדה המרחבית בלבד ומועבר למועצה כנגד תקציב בלתי רגיל

כי המועצה קיזזה את היטל ההשבחה מהתשלו  שהיה עליה לשל  , הועלה. מאושר
שלפיו הוועדה המרחבית היא המוסמכת לקבוע ולגבות את , בניגוד לחוק התכנו , ליז 

 . היטל ההשבחה
, והפסיקה, 1983 ג"התשמ, )התקנת מקומות חנייה(על פי תקנות התכנו  והבנייה 

כנגד ,  לפטור מ  החובה להתקי  מקומות חנייה על פי התק רשאית הוועדה המרחבית
וזאת , המיועד להקמת חניו  ציבורי במקו  אחר)  כופר חנייה להל  (תשלו  היטל 

כי , הועלה).  קר  חנייה להל  (בתנאי שנמצאת בידי המועצה קר  ייעודית לכ# 
ת מבלי שהיא וזא, במסגרת העיסקה גבתה המועצה את כופר החנייה בדר# של קיזוז

 .ניהלה כלל קר  חנייה
) מ"מע(חייבת עיסקה בטובי  בתשלו  מס ער# מוס  , על פי חוק מס ער# מוס 

, לפי בקשתה, היז  המציא למועצה. בשיעור שנקבע בחוק על מלוא העיסקה
והיא לא ביקשה ממנו שימציא לה חשבוניות ,  מער# העיסקה20% חשבוניות רק על כ

 .העיסקהשישקפו את מלוא ער# 
כי מי שפועל למע  אינטרס של , קובע, העיקרו  בדבר האיסור להימצא בניגוד ענייני 

. חייב להימנע מניגוד ענייני  בי  אותו אינטרס שלו עצמו ואינטרס אחר כלשהו, אחר
, כי היוע( המשפטי של הוועדה המרחבית משמש ג  כיוע( משפטי למועצה, הועלה

ז  כאשר במקביל נדרש לייע( לוועדה המרחבית ונטל חלק בעריכת ההסכ  ע  הי
. ומתו# כ# נוצר חשש לקיומו של ניגוד ענייני , בעניי  מת  היתר הבנייה לאותו יז 

החלה ג  על , ג  האדריכל שהכי  עבור הוועדה המרחבית את תכנית המתאר החדשה
חשש ובשל כ# נוצר , ייצג את היז  בבקשתו למת  היתר הבנייה במגרש, מגרש היז 

  . לקיומו של ניגוד ענייני 
♦  

רשאי "... , ) צו המועצות להל   (1950 א"התשי, )א( לצו המועצות המקומיות 190על פי סעי  
והוא רשאי לעשות כ  ג  , להתקשר בחוזה בש  המועצה, על פי החלטת המועצה, ראש המועצה
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ה כספית מתאימה בתקציב ללא החלטת המועצה א  לכל הוצאה כספית הכרוכה בחוזה ניתנה הקצב
מועצה מקומית רשאית להתקשר "כי ,  לתוספת הרביעית לצו המועצות3כ  נקבע בסעי  ". המאושר

 ".חוזה להעברת מקרקעי  לרשות המועצה המקומית... בחוזה ללא מכרז א  החוזה הוא מסוג 
, מוסמכת, )בית ועדה מרח להל  (הכוללת מספר רשויות מקומיות , ועדה מקומית לתכנו  ולבנייה

שימושי  , הקלות, לאשר היתרי בנייה; להפקיד ולאשר תכניות שבסמכותה, לערו&, בי  היתר
ולאכו  ; להטיל ולגבות היטלי השבחה, לשו ; לאשר תשריטי איחוד וחלוקה של קרקע; חורגי 

 .את החוק בתחומה
תיו במבנה המועצה לפיו יעביר למועצה את זכויו,  נחת  בי  המועצה ליז  הסכ 1998במארס 

 דולר לפי שער החליפי  ביו  134,000שה  (ח " ש394,400תמורת ס& של , ובמקרקעי  הצמודי  לו
 . 1995החל כבר בסו  שנת , המשא ומת  בי  הצדדי  בנוגע לעיסקה). ההסכ 

שהוא תכנ  , מבנה של היז )  המגרש להל  (בנוס  למבנה המועצה היה קיי  על מגרשו של היז  
לש  בניית שש דירות מעל ,  במגרש1הוועדה המרחבית אישרה ליז  זכויות בנייה והקלות. חיבולהר

העיסקה לרכישת הזכויות במבנה המועצה היא למעשה הסדר קיזוז שעל פיו בתמורה . מבנה היז 
כולל (ובתמורה לוויתור המועצה על היטלי  ואגרות ,  דולר שתשל  המועצה ליז 20,000לס& של 
יעביר היז  את הזכויות במבנה המועצה ובשטח , שהיז  חויב בה  בגי  מבנה היז ) בחההיטל הש

 .למועצה, הקרקע הצמוד אליו
הוא אוכלס במאי , על א  שבתחילה יועד מבנה המועצה לאכלס את אחת ממחלקותיה של המועצה

חברה  ה להל  (על ידי החברה הכלכלית לפיתוח זיכרו  יעקב , ע  מסירתו למועצה, 1999
 ). הכלכלית

, 1990שפורסמה למת  תוק  במארס ', ב12/ ועל פי תכנית מפורטת ש11/על פי תכנית מתאר ש
סומנו מבנה המועצה ' ב12/בתשריט תכנית ש. נמצא המגרש באזור המיועד למסחר ולמגורי 

 1995בינואר . מבנה היז  סומ  ג  כבניי  שגלש לדר& ציבורית, ומבנה היז  כמיועדי  להריסה
 המהווה שינוי  ' ג12/ תכנית ש פורסמה ברשומות הודעה על הכנת תכנית בניי  עיר מעודכנת 

,  פורסמה התכנית להפקדה1998בספטמבר . 'ב12/ ולתכנית מפורטת ש11/לתכנית המתאר ש
בתכנית זו שונה .  טר  אושרה למת  תוק 2002ולמועד סיו  הביקורת ובדיקת המעקב בינואר 

סומנו ' ג12/בתשריט המצור  לתכנית ש. למגורי  ולאזור תיירות מיוחד, סחרייעוד המגרש למ
לשימור ולטיפול כמבני  , להריסה, כאמור, יועדו' ב12/שבתכנית ש, מבנה המועצה ומבנה היז 

 .ומבנה היז  לא סומ  עוד כבניי  המצוי על דר& ציבורית, מיוחד
הבדיקה . את מרכיבי העיסקה, י לסירוג, 2001 למאי 1999משרד מבקר המדינה בדק בי  דצמבר 

בדיקת ).  הוועדה המרחבית להל  ( השומרו   נערכה במועצה ובוועדה המקומית לתכנו  ולבנייה 
 .2002מעקב נערכה בחודש ינואר 

תלויי  ועומדי  בבתי המשפט מספר הליכי  ובה  , בנוגע לעיסקה הנדונה שבי  היז  למועצה
מעלה היז  בתביעתו , בי  השאר. עדה המרחבית נגד היז תביעת היז  וכתב אישו  שהגישה הוו

  וכי בצד ההסכ  בכתב היה ג  הסכ  בעל פה , טענות בדבר כוונות הצדדי  וטיב העיסקה ומהותה
דוח זה אינו עוסק בשאלות התלויות ועומדות להכרעה . טענות המוכחשות על ידי המועצה

  . ויות הנוגעות בדבראלא בהיבטי  המינהליי  של פעולות הרש, שיפוטית
__________________ 

הקלה הינה הרשאה לבצע עבודה הטעונה היתר בסטייה מהוראת תכנית או תקנה אחרת שאי  בה משו   1
 .שימוש חורג
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 הוצאת היתרי בנייה על ידי הוועדה המרחבית 
1. Ì Ê È ‰  ‰  · Ó Ï  ‰ È È  ·  ¯ ˙ È ‰ 

תוספת מגורי  " בקשה לקבלת היתר ל1995הגיש היז  לוועדה המרחבית כבר בשנת , על פי התיעוד
, הבעייתיות של הוצאת היתר כזה).  הבקשה הראשונה להיתר להל  " (לבניי  קיי  ושימור מבנה
עלתה במספר התכתבויות , בחלקו על דר# ציבורית ומיועד להריסה' ב12/בהיותו מצוי לפי תכנית ש

הוגשה "כי ,  כתב מהנדס המועצה המקומית לראש המועצה22.10.95 כבר ב, כ# למשל. פנימיות
יש "וכי , "'ב12/המיועד להריסה על פי ש…  קומות מעל המבנה הקיי  2בקשה לבניית תוספת 

 ".ל נמצא על שטח הציבור"כי חלק מהמבנה הנ, דעתלתת את ה
כי , בהתייחס לבקשת ההיתר,  החליטה27.11.95 הוועדה המרחבית בישיבת מליאה שהתקיימה ב

 ".להשהות את הדיו  עד לבדיקת היוע) המשפטי של הוועדה"יש 
היז   הגיש היז  בקשה חדשה לוועדה המרחבית למת  היתר לבניית תוספת על מבנה 1997בשנת 

הוצא היתר בנייה , 30.3.97על פי החלטת מליאת הוועדה מיו  ).  בקשה שנייה להיתר להל  (
 :כי בהחלטת הוועדה נמצאו הליקויי  כלהל , הועלה. למבנה היז 

מתאר מקומית או (ועדה מרחבית מוסמכת לתת היתר בנייה א# ורק על סמ# תכנית מאושרת  )א(
במת  . סומ  מבנה היז  כגולש לדר# ציבורית', ב12/ורטת שעל פי תכנית מפ, כאמור). מפורטת

לקרקע המיועדת , מקרקע שיועדה בתכניות המאושרות לדר#, היתר הבנייה שונה ייעוד הקרקע
כשנית  לתת היתר כזה רק לאחר שינוי תכנית המתאר המקומית באישור , זאת. למסחר ולמגורי 
 .מרחבית לא נעשה בהלי# כזהמת  ההיתר על ידי הוועדה ה. הוועדה המחוזית

¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,¯˙È‰‰ ˙‡ ˙˙Ï ˙ÂÎÓÒ ‰˙È‰ ‡Ï ˙È·Á¯Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ÈÎ , „ÂÚ ÏÎ
˙¯˘Â‡Ó ¯‡˙Ó ˙È Î˙· Ú˜¯˜‰ „ÂÚÈÈ ‰ Â˘ ‡Ï. 

כי בדר# כלל נהוג היה לציי  , מסקירת הפרוטוקולי  של ישיבות הוועדה המרחבית עולה )ב(
א  היה מניי  חוקי לקבלת , בי  היתר,  כ# נית  להסיקומתו#, בה  את שמות הנוכחי  בישיבה

 כי בישיבה שנערכה , הבדיקה העלתה. ומי מהחברי  תמ# בהחלטות שהתקבלו, ההחלטות
 .בניגוד למקובל,  לא נרשמו שמות חברי הוועדה שהשתתפו בישיבה30.3.97 ב

י בכל ישיבה זכור לי כ: " למשרד מבקר המדינה2.9.01 מזכיר הוועדה ציי  בתשובתו מה
 והמליאה המתינה עד להגעת חברי הוועדה  שבתחילתה לא היה מניי  חוקי לא נפתחה הישיבה 

 וכמי שרוש  את הפרוטוקול דר#  ע  זאת ". "ל"לרבות בישיבה הנ, שהשלימו את המניי  החוקי
ול אני מקבל את הערת המבקרת באשר לדר# ניהול הפרוטוקול ואני ארשו  זאת בכל פרוטוק, קבע

 ".שיוצא להבא
כללו ] המרחבית[דיוני הוועדה "כי , ר הוועדה המרחבית" ציי  יו24.4.02 בתשובה נוספת מה

ועצ  העובדה כי הנושא לא נכלל בפרוטוקול אינו , במפורש את הדיו  בכל השיקולי  התכנוניי 
 דיו  מקוצר מהל#,  כולל נושאי  לדיו  נובע אלא מעובדה שרישו  הפרוטוקול נעשה בהתא  לדי  

 ".והחלטות
ג  אי  הוראה מיוחדת . אי  הוראה המחייבת רשות סטטוטורית לערו# פרוטוקול של כל הלי#, אכ 

עקרונות כלליי  של , אול . למעט הסעיפי  הנוגעי  לתיעוד ההחלטה ולהפצתה, לכ# בחוק התכנו 
פשר לבדוק את תקינות תיעוד אשר כזה מא. כי עיקרי הדיו  יתועדו בכתב, מינהל תקי  מחייבי 
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את , את נימוקי ההחלטה, את השיקולי  והנימוקי  שעלו בדיו  טר  שנתקבלה ההחלטה, ההחלטות
 .2וכ  את שמות המתנגדי  להחלטה והתומכי  בה, את הנעדרי  ממנו, פירוט הנוכחי  בדיו 

אשר בתנאי  ל: " בסעי/ בקשת ההיתר הוא30.3.97כי כל שנרש  בפרוטוקול הישיבה מיו  , הועלה
לא צוינו תנאי  כלשה  ולא הובא מהל# , לא נרש  דבר בפרוטוקול, אחרי מילי  אלה". הבאי 

 .ר הוועדה המרחבית"הדיו  כפי שנטע  בתשובת יו
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÌÊÈ‰ ‰ ·ÓÏ ‰ÈÈ ·‰ ¯˙È‰ ˙‡ˆÂ‰ ÈÎ , ‰Î˘Ó  Â· ˙Â ÈÈ„˙‰‰˘

ÌÈÓÈ ÌÈÈ˙ ˘Î ,˜Ó ‰‰ ˙‡ Û˜È˘ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰˘ ÈÏ·Ó‰Ê ¯˙È‰ Ô˙ÓÏ ‰ ,ÔÈ˜˙ Â È‡ .  
2. ‰ ˆ Ú Â Ó ‰  ‰  · Ó Ï  ¯ ˙ È ‰ 

כולל שינוי הנוגע לצד החיצוני , לא ייעשה כל תיקו  בבניי ,  לחוק התכנו  והבנייה145לפי סעי/ 
אלא לאחר שהוועדה המקומית או רשות הרישוי נתנה היתר , של הבניי  ופוגע בחזיתו או במראהו

 .תרוזאת רק בהתא  לתנאי ההי, לעשות כ 
 לא תהיה חובה להרוס את כל  )  תקנו  התכנית להל  (' ב12/על פי תקנו  תכנית מפורטת ש

והוועדה המרחבית תהיה מוסמכת לאפשר ניצול זכויות בנייה , המבני  המסומני  בתכנית להריסה
א  על פי שיקול דעתה יש טע  בשימור והוא , תו# שימור ושיקו  המבנה הקיי  או חלקי  ממנו

 . מהווה מטרד או מפגעאינו
אלא א  הבקשה להיתר תהיה תואמת לתכנית עיצוב , לא יינת  היתר בנייה, על פי תקנו  התכנית

כל שיפו) ייעשה תו# שמירה על . הגגות וכ  את חומרי הגמר, החזיתות שתקבע את צורת החזיתות
מקורית של חומרי הבנייה ופרטי הגמר ועל הצורה הארכיטקטונית של המעטפת החיצונית ה

 .על פי תכנית שתוגש בתיאו  ע  המועצה המקומית ותאושר על ידי הוועדה המרחבית, המבני 
השיפו) נגע ג  . כי היז  שיפ) עבור המועצה ובתיאו  איתה את מבנה המועצה, הבדיקה העלתה

 .ועל כ  חייב היה בהיתר על פי החוק ותקנו  התכנית, לצד החיצוני של הבניי 
כי מהנדס המועצה פנה מספר פעמי  ה  לראש , עולה, שנמצאה במועצה,  פנימיתעל פי תכתובת

וביקש שיוצא היתר בנייה לפני מסירת המבנה , באמצעות היז , המועצה וה  לוועדה המרחבית
 .המשופ) למועצה

על , ומכל מקו "כי השיפו) היה שיפו) פנימי , בתשובתה למשרד מבקר המדינה ציינה, המועצה
 ".לדאוג לקבלת היתר בנייה למבנההיז  היה 

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,È ÎË‰ Ë¯ÙÓ‰Ó ÈÎ , „¯˘Ó È„È ÏÚ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙˘˜·Ï ÔÎÂ‰˘
˘ ˙È Î˙ ˙‡ ÔÈÎ‰˘ ÌÈÏÎÈ¯„‡‰/12‚ ,'‰ÏÂÚ , ˜¯ ÂÈ‰ ‡Ï ‰ ·Ó· ÂÚˆÂ·˘ ÌÈˆÂÙÈ˘‰ ÈÎ

ÌÈÈÓÈ Ù ÌÈˆÂÙÈ˘ ,ÔÈÈ ·‰ ‚‚Â ˙ÈÊÁ‰ ıÂÙÈ˘ ˙‡ Ì‚ ÂÏÏÎ ‡Ï‡ , ÌÈÁ˙Ù ˙ÁÈ˙Ù ÌÏÏÎ·Â
ÌÈ˘„ÁÔÈÈ ·‰ È ÙÏ˘ ‰·Á¯‰ ÈÂ È˘Â  . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ , ˙È·Á¯Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÓÏÚ˙‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‡Â‰ ÈÎ
ÔÈ„‰ ÈÙ ÏÚ ˘¯„ Î ‰ˆÚÂÓ‰ ‰ ·Ó ıÂÙÈ˘Ï ¯˙È‰ ˙‡ˆÂ‰· Í¯Âˆ‰Ó ‰ˆÚÂÓ‰Â. 

__________________ 
¯‡˘ '   'Á‡Â Ô‰Î, 954/97  "בג; 478, 474) 1(ד מז "פ, Â„¯ÂÓ 'Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ-·È·‡-ÂÙÈ·  , 990/92  "בג 2

Á‡Â ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙Î˘Ï' ,529 528, 486) 3(ד נב"פ . 
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, והוועדה המרחבית, היתה אמורה להקפיד הקפדה יתרה על קיו  החוק, המועצה כרשות שלטונית
 .היתה אמורה לדרוש הוצאת היתר לשיפו  מבנה המועצה, יקוח על הבנייהבמסגרת הפ

  
 אישור העיסקה במועצה

ייערכו דיוני  הכוללי  בחינת היבטי  שוני  , כי בטר  תתקבל החלטה, כללי מינהל תקי  מחייבי 
 .ותיער  בחינה של חלופות אפשריות, של הנושא הנידו 

בלת ההחלטה על ידי מי שהוקנתה לו סמכות על פי חוק מ  תהלי  ק: "כי, בית המשפט העליו  קבע
אשר ה  הביטוי המוחשי , ממספר שלבי  בסיסיי  חיוניי , בדר  כלל, הראוי שיהיה מורכב

 ‡ÌÈ Â˙ ‰ ÌÂÎÈÒÂ ÛÂÒÈ: ואלו ה , להפעלת הסמכות המשפטית תו  התייחסות לנושא מוגדר
דבר  (·„ÌÈ Â˙ ‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰ ˙˜È, )א  ישנ  כאלה, לרבות חוות הדעת המקצועיות הנוגדות(

)  של התזות הנוגדותÔ‰È˙ÂÚ¯‚ÓÂ Ô‰È˙ÂÏÚÓג  את בדיקת , במקרה של תזות חלופות, הכולל
כי כל השיקולי  הענייניי  יובאו , תהלי  כגו  זה מבטיח. ÓÂ Ó‰ ‰ËÏÁ‰‰ ÌÂÎÈÒ˜˙, ולבסו"
תה נית  להעביר בשבט או, וכי תגובש החלטה, כי תיעשה בחינה הוגנת של כל טענה, בחשבו 

 3."הביקורת המשפטית והציבורית
לאחר שהיז  הגיש את הבקשה , 1995המשא ומת  בי  היז  למועצה החל כבר בסו" שנת , כאמור

 הכי  שמאי 1997ובמאי ,  ערכו הצדדי  טיוטה שלישית להסכ 1996בינואר . הראשונה להיתר
לעניי  הכדאיות הכלכלית "וות דעת ח, לבקשת המועצה, ) השמאי)להל  (הוועדה המרחבית 

בהתבסס על נתוני  ידועי  וטיוטת , "לרכישת מבנה שישמש כמשרדי  לאחת ממחלקות המועצה
 .ההסכ  באותו מועד בי  המועצה ליז 

האגרות והתשלומי  האחרי  שתישא בה  , הערי  השמאי את עלויות ההיטלי , על פי התיעוד
היטל השבחה בגי  הקלות בנייה . א: כדלקמ , ה המועצהא  תרכוש את הזכויות במבנ, המועצה

;  דולר18,000היטל פיתוח בס  . ג;  דולר70,000תשלו  לקר  חנייה בס  . ב;  דולר20,000בס  
ובס  הכל ;  דולר20,000תשלו  המועצה ליז  בס  . ה;  דולר6,000 הוצאות פיקוח בס  .ד

 . דולר134,000
לא ,  דולר116,000)מוער  לצד הזהיר ב... המועצה המקומית הנכס שתקבל "כי , כ  קבע השמאי

וכי הוא , "העיסקה מאוזנת מבחינה כלכלית"כי , על פי נתוני  אלה מסקנתו היתה ". מ"כולל מע
 ".ממלי  על ביצוע העיסקה"... 

ער  המבנה שווה לס  כל הוויתור של , כי על פי בדיקת השמאי בעסקת הרכישה, הביקורת העלתה
כולל היטל ההשבחה שיש לשלמו לוועדה , ה על כספי ההיטלי  והאגרות המגיעי  לההמועצ

כפי שעולה , אול  אי  בבדיקת השמאי. ובתוספת הסכו  שישול  על ידי המועצה, המרחבית
שכ  כדאיות כלכלית , כדי לענות על שאלת הכדאיות הכלכלית של העיסקה, מהדוח שהוגש למועצה

 .בדיקת חלופות ובדיקה של תשואה חלופית בהשקעה דומהעל פי , בי  היתר, נקבעת
במעמד זה נמסר .  הובאה לאישור מליאת המועצה כוונת ההתקשרות בי  המועצה ליז 12.6.97)ב

ומליאת המועצה החליטה לאשר את , "המחיר נקבע על פי הערכת השמאי"כי , לחברי המליאה
 .עסקת הרכישה

__________________ 
 ).ההדגשה במקור (49, 29) 3(ד לז" פ,˘¯ ‰ÌÈ Ù' ·¯‚¯  , 297/82  "בבג 3
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כגו  שכירת מבנה אחר לעומת רכישת , נו חלופות אחרותשלא נבח, בדיקת התיעוד במועצה העלתה
מעיו  בפרוטוקולי  של ועדת ההנהלה ומליאת . וג  לא התקשרות ע  יז  אחר, המבנה הנדו 
 נתוני  )וחלופות אפשריות לרכישה , ניירות עמדה, כי לא הובאו בפניה  תיעוד רקע, המועצה עולה

כדי לאפשר דיו  מעמיק , י הדיוני  או במהלכ שמ  הראוי היה שיוגשו למקבלי ההחלטות לפנ
 .ולקבל החלטה נכונה בדבר ניצול יעיל ונכו  של משאבי המועצה

לצור  בדיקת הכדאיות "כי ,  ציינה המועצה2001בתשובתה למשרד מבקר המדינה מספטמבר 
הלה הנ(את כל האופציות והציג  בפני נציגי וחברי המועצה ] השמאי[שקל , הכלכלית של העיסקה

 ".אשר החליטו בדבר התקשרות והסכ ) ומליאת מועצה
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , È‡Ó· ‰ ˙È ˘ È‡Ó˘‰ ˙Î¯Ú‰ ÈÎ1997 ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ˙ÏÏÂÎ ‰ È‡ 

˙ÂÙÂÏÁ ˙˜È„·Ï .‰˙ÏÚ‰ Ì‚ „ÂÚÈ˙‰ ˙˜È„· , ˙‡ ÏÏÂÎ‰ ¯Á‡ ÍÓÒÓ ‰ˆÚÂÓÏ ˘‚Â‰ ‡Ï ÈÎ
˙ÂÙÂÏÁ‰ ˙˜È„· ,‰ˆÚÂÓ· Â Â„È  Ô‰ ÈÎ ‡ˆÓ  ‡ÏÂ .¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „ , ÈÎ

‰ÏÂÚ ‰˜ÒÈÚ‰ ˙‡ ‰¯˘È‡˘ ‰‡ÈÏÓ‰ ˙·È˘È ÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÓ ,¯ÈÚ‰ ‰ˆÚÂÓ ¯·Á ÈÎ ,˘" ÈÏÂ‡
 ‰ˆÚÂÓ‰ ÔÈÈ ·Ï ‰ÓÂ˜ ˙ÙÒÂ‰ È„È ÏÚ „Á‡ ÌÂ˜Ó· ‰ˆÚÂÓ‰ ‰ ·Ó ˙ÈÈ · ˙‡ ÊÎ¯Ï È‡„Î

ÏÂÊ ¯˙ÂÈ ‰ÏÚÈ ¯·„‰ ."‰‡ÈÏÓ· ‰ Â„È  ‡Ï Â˙Úˆ‰ , ‰‡ÈÏÓ‰ È¯·Á È Ù· ÔÈÂˆ ‡Ï Ì‚Â
 ÏÚ ‰˜„·  ÂÊ ‰ÙÂÏÁ˘È‡Ó˘‰ È„È. 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙ÈÏÎÏÎ ˙ÂÈ‡„Î ˙˜È„· Úˆ·Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ‰È‰ , ˙‡ Á˙ Ï
‰ÈÎ¯ˆ ,‰È·‡˘Ó ˙‡ ˜Â„·Ï , ˙È ÂÎÒÈÁ‰Â ‰ÏÈÚÈ‰ ‰ÙÂÏÁ‰ ¯Á‡ ˘ÙÁÏÂ ˙ÂÙÂÏÁ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï
¯˙ÂÈ· , ¯˘˜˙˙ Ì¯Ë· ˙ÂÈ¯˘Ù‡‰ ˙ÂÙÂÏÁ‰ ÔÈ· ‰‡ÂÂ˘‰ ‰‡ÈÏÓ‰ È¯·Á È Ù· ‚Èˆ‰ÏÂ

˙‡ÊÎ ‰˜ÒÈÚ· ,·ÈÈÁ ‰ˆÚÂÓ‰ ÔÎ˘‰Ï˘ ÌÈÙÒÎ‰ ˜˘Ó Ï˘ È ÂÎÒÈÁÂ ÏÈÚÈ ÏÂ‰È Ï ‚Â‡„Ï ˙ .
ÂÎ¯Ú  ‡Ï ‰Ï‡Î ˙Â˜È„· ,¯·„‰ ˙ÂÚÓ˘ÓÂ , Ú‚Â · ˙Â‡„Â ‡ÏÏ ‰˜ÒÈÚ· ‰¯˘˜˙‰ ‰ˆÚÂÓ‰˘

‰˙ÂÈ‡„ÎÏ.   
 תקצוב העיסקה

חוזה שאי  להוצאות הכרוכות בו הקצבה מתאימה בתקציב "... ,  לצו המועצות191על פי סעי" 
השר הוא שר ,  לצו המועצות1על פי סעי" " (  אישור השר בכתבטעו  אישור המועצה וכ, מאושר
 ). או מי שהוסמ  על ידיו, הפני 

לא אישרה , כי המועצה לא הקציבה בתקציבה את הסכו  הנדרש למימו  העיסקה, הביקורת העלתה
ולא קיבלה אישור משר הפני  או מטעמו לרכישת מבנה , )ר" תב)להל  (תקציב בלתי רגיל 

 .המועצה
 קיבלה אישור בדיעבד 4.7.00)וב, עקבות הערת הביקורת פנתה המועצה לממונה על המחוזב

 .ר"לתב
‰ˆÚÂÓÏ ¯È‰·‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÊÂÊÈ˜ ¯„Ò‰ Ì‚ ÈÎ ,·˙· Ô‚ÂÚ ‡Ï˘"¯˘Â‡Ó ¯ , „‚Â 

ÌÈ È˜˙‰ ·Èˆ˜˙‰ ÏÂ‰È  È¯„Ò ˙‡Â ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰ È¯„Ò ˙‡ ; ˙‡ Ï·˜Ï ‰È‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ÈÎÂ
 ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈ¯Â˘È‡‰„·ÚÈ„· ‡ÏÂ ˘‡¯Ó. 
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 רישו  זכויות המועצה במקרקעי 
כ  . כי יצור" לו תשריט כחלק בלתי נפרד ממנו, כי בהסכ  שבי  המועצה ליז  נאמר, הועלה .1

 ) הכוללת ג  את השביל המוביל לבניי  המועצה, )לטובת המועצה(התחייב היז  לרשו  זיקת הנאה 
 .נחת  על ידי המועצה ללא תשריטכי ההסכ  , הביקורת העלתה. על פי התשריט

¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,˘¯„ Î ËÈ¯˘˙ ÌÎÒ‰Ï Û¯Âˆ ‡Ï˘ ¯Á‡Ó ÈÎ , ˙¯Ú‰˘ È¯‰
 ÏÎÂ ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ¯Â‡È˙ ‡ÏÏ „·Ï· ÌÎÒ‰‰ ÍÓÒ ÏÚ ‰˙È‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙·ÂËÏ ‰Ó˘¯ ˘ ‰¯‰Ê‡‰

Ì‰· ÈÂ ·‰ ,‰˜ÒÈÚ· ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˙‡ ÈÂ‡¯Î ÁÈË·‰ ‡Ï˘ ¯·„ . ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
‰ È„Ó‰ ,Î ÏÈ·ÂÓ‰ ÏÈ·˘· ‰ˆÚÂÓ‰ ˙·ÂËÏ ‰‡ ‰ ˙˜ÈÊ ÌÂ˘¯Ï Ô˙È  ‡Ï Ì‚ ËÈ¯˘˙‰ ÈÏ· È

‰ˆÚÂÓ‰ ÔÈÈ ·Ï ,ÌÎÒ‰· Ë¯ÂÙÓÎ. 
כי היז  התחייב בנוס" לרישו  הנכס בלשכת רישו  המקרקעי  לא , בדיקת ההסכ  העלתה .2

לפיו יצור" שטח מבנה המועצה לחלקת  (4ג  להגיש תשריט איחוד וחלוקה, 30.8.97)יאוחר מ
, ולהגיש את התשריט לאישור הוועדה המרחבית, ) אשר הופקעה לצורכי ציבור)ועצה הסמוכה המ

 .1998במארס , כאמור,  זאת על א" שההסכ  בי  הצדדי  נחת ) 15.9.97)לא יאוחר מ
¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,˙ÂÚÓ˘Ó ¯ÒÁ ‰È‰ ÌÎÒ‰· ÔÈÂˆ˘ ÌÈ ÓÊ‰ ÁÂÏ ÈÎ , ÌÈ„ÚÂÓ‰˘Î

È˙Á‰ „ÚÂÓÏ ÌÈÓ„Â˜ Â· ÂÚ·˜ ˘ÌÎÒ‰‰ ÏÚ ‰Ó. 
שהוא יפקיד בידי המועצה ערבות בנקאית , נקבע בהסכ , כדי להבטיח את התחייבויות היז  .3

ללא תארי  , והמחאות אישיות,  חודש מיו  חתימת ההסכ 12ח לתקופה של " ש100,000בס  
. שהיז  אכ  הפקיד במועצה את ההמחאות האישיות, נמצא. ח" ש135,000בס  כולל של , פירעו 

, ול  הערבות הבנקאית לא ניתנה למרות שמליאת המועצה נתנה את הסכמתה לחתימת ההסכ א
 .בכפו" למת  ערבות זו

כי טעינו בכ  שלא עמדנו על כ  כי , אכ  בדיעבד מסתבר: "המועצה מסרה למשרד מבקר המדינה
דשיי  באותה התקופה נמסר המבנה כחו, ע  זאת. תופקד הערבות הבנקאית על פי הוראות החוזה

 ".לאחר חתימת החוזה והיינו בטוחי  במסירתו
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰‰ÈÓ˙ ¯¯ÂÚÏ ÂÊ ˙Â‚‰ ˙‰· ˘È ,‰˙Â‰ÓÂ ‰˜ÒÈÚ‰ ÈÙÂ‡ ÁÎÂ . 

היה על המועצה לשל  , להסכ ) א (10על פי סעי" "  היז תלמילוי כל התחייבויו... בתמורה " .4
את , כי המועצה שילמה ליז , נמצא. רות דולר בנוס" להסדר קיזוז ההיטלי  והאג20,000ליז  

וזאת בדר  של קיזוז חובות אחרי  של היז  , בטר  מילא את כל התחייבויותיו, הסכו  האמור
 .למועצה

__________________ 
. כפי שה& בתכנית שאושרה, גבולות הקרקעתשריט איחוד וחלוקה הוא תשריט המפרט באופ& ברור את  4

שאושר או באי& תשריט ...אלא בהתא* לתשריט חלוקת קרקע ..., לא יינת& היתר לבנייה על הקרקע"
 ). 1965 ה"התשכ,  לחוק התכנו& והבנייה137סעי, " (בהסכמת הוועדה המחוזית, כאמור
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¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÍÒ· ‰¯˙È‰ ÌÂÏ˘˙· ÔÈ˙Ó˙ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ
20,000ÂÈ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ˙‡ ÌÊÈ‰ ‡ÏÓÈ˘ „Ú ¯ÏÂ„ .   

 אגרות והיטלי 
1. ‰ Á · ˘ ‰  Ï Ë È ‰  

בתנאי  , ועדה מקומית תגבה היטל השבחה בשיעור"כי , א לחוק התכנו  והבנייה קובע196סעי" 
לפי ההגדרה בתוספת השלישית לחוק התכנו  ". ובדרכי  שנקבעו בתוספת השלישית ועל פיה

ת  מ, עליית שוויי  של מקרקעי  עקב אישור תכנית"היא " השבחה "))  התוספת השלישית)להל  (
 ".הקלה או התרת שימוש חורג

, הועלה. קביעת שומת ההשבחה וגביית ההיטל אמורי  להיעשות על ידי הוועדה המרחבית, כאמור
של העיסקה " עניי  הכדאיות הכלכלית"כי במסגרת חוות הדעת שניתנה למועצה על ידי השמאי ל

 . מועצה ליז הוער  ג  היטל ההשבחה והסכו  קוזז בהסדר הרכישה בי  ה, 1997במאי 
‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙ÂÎÓÒ· Ì È‰ Â˙ÈÈ·‚Â ‰Á·˘‰ ÏËÈ‰ ˙ÚÈ·˜ ÈÎ

˙È˘ÈÏ˘‰ ˙ÙÒÂ˙‰ ÁÂÎÓ ˙È·Á¯Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ . ÏÚ ÊÂÊÈ˜ ¯„Ò‰ Ï˘ Í¯„· ‰Á·˘‰ ÏËÈ‰ ˙ÈÈ·‚
‰ˆÚÂÓ‰ È„È ,˙ÂÎÓÒ ¯ÒÂÁ· ‰˙˘Ú  , ˙È·Á¯Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ÔÈ· ˘ÂË˘Ë È„Î ÍÂ˙Â

‰ˆÚÂÓ‰Â.  
2. ‰ È È  Á  Ô ¯ ˜ 
חלות הוראות , רחב תכנו  מקומי שאי  בו תכנית מתאר מקומית בדבר התקנת מקומות חנייהבמ

במרחב תכנו  ).  התקנות)להל   (1983)ג"התשמ, )התקנת מקומות חנייה(תקנות התכנו  והבנייה 
 .מקומי השומרו  אי  תכנית מתאר כאמור

אשר למע  הקמתו תוק  , ציבוריכופר החנייה אמור לשמש את הקמתו של חניו  "כי , בפסיקה נקבע
אי  מוסד התכנו  רשאי לאשר את המרת ההתקנה בפועל של , בהעדר קר  כאמור. קר  מיוחדת

 5".' כופר החנייה'שה  , מקומות החנייה בתשלו  דמי השתתפות כאמור
היא גבתה מהיז  , כי על א" שהמועצה אינה מנהלת קר  נפרדת למימו  חניו , הביקורת העלתה

 .כופר חנייה)  של קיזוזבדר (
' ב12/תכנית ש"כי , המועצה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ציינה לעניי  הקר  למימו  חניו 

אשר בחלק  א" הוקמו על חשבו  המועצה , קובעת בנספח החניות ומסדירה חניוני  מאושרי  כדי 
 ".  לקר  חנייהאשר לצורכיה  גובה וגבתה המועצה תשלומי, המקומית מתו  תקציב קר  פיתוח

__________________ 
 ). טר  פורס  (Â¯È ‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ ˘Ó‰ ˙„ÚÂ  ÌÈÏ˘ 'Ô‰Î 124/00)   י(  "עת 5
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¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˜ÏÁÎ ‡ÏÂ „¯Ù · ÔÂÈ Á ÔÂÓÈÓÏ Ô¯˜ Ï‰ Ï ‰È‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ÈÎ
ÁÂ˙ÈÙ Ô¯˜Ó .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯·Î Ú·˜ ‰Ê ÔÈÈ Ú·6 , ˙Â ¯˜ ˙Ó˜‰ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ˘È ÈÎ

‰ÈÈ Á ,ÌÈ ÂÈ Á ˙Ó˜‰Ï ÌÈÙÒÎ Ì˙Â‡· ˘Ó˙˘‰ÏÂ. 
  

 רישו  העיסקה בספרי המועצה
על המועצה לפעול בהתא  להוראות תקנות הרשויות , וברישו  חשבונותיהבכל הקשור בנייהול 

כל ", על פיה ).  תקנות הנהלת חשבונות להל   (1988 ח"התשמ, )הנהלת חשבונות(המקומיות 
תקבול יירש  בחשבו  התקציבי המתאי  בקבצי התקבולי  והתשלומי  לפי העניי  או ייזק  לזכות 

 ".…קר  לעבודות פיתוח 
לא נרשמו , כי ההכנסות וההוצאות בגי  עסקת הרכישה שהמועצה ערכה ע  היז , רת עלהבביקו

 :כמפורט להל , בספרי החשבונות שלה במלוא  כנדרש
ח " ש73,000בדר& של זיכוי כרטיס הנהלת החשבונות שלו במועצה בסכו  של , המועצה שילמה ליז 

סכו  זה מהווה את היתרה ". כויות במקרקעי ז"בגי  , ) דולר20,000 שהיוו במועד זיכוי החשבו  כ(
שעמדה לזכות היז  לאחר קיזוז סכומי ההיטלי  וההוצאות האחרות שהמועצה התחייבה לשאת 

 .ח" ש394,400א  שכאמור מלוא ער& העיסקה היה , בה  על פי ההסכ 
‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‰ˆÚÂÓ‰ ÈÒ˜ Ù· ÂÓ˘¯  ‡Ï˘ ÌÈÙÒÎ· ¯·Â„Ó‰ ÈÎ , ‡Ï

ˆ·‰˘ÈÎ¯‰ ÚÂˆÈ·Ï ‰È˙Â‡ˆÂ‰ „ˆ· ‡ÏÂ ÌÈÏËÈ‰Â ˙Â¯‚‡Ó ‰È˙ÂÒ Î‰ „ .‡ˆÂÈ , ˙ÂÁÂ„‰˘
‰˘ÈÎ¯· ˙Â¯Â˘˜‰ ‰È˙Â‡ˆÂ‰Â ‰È˙ÂÒ Î‰ ÏÏÎ ˙‡ ‰ ÂÎ  ÂÙ˜È˘ ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ,

ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„Ò ÈÙ ÏÚÂ ˙Â Â·˘Á‰ ˙Ï‰ ‰ ˙Â ˜˙·Â ˙ÂˆÚÂÓ‰ Âˆ· ˘¯„ Î. 
כי האמור בדוח הביקורת יתוק  ,  ציינה2001המועצה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מספטמבר 

 .לאלתר
  

 מ"הימנעות מתשלו  מע
על כל עיסקה של מכירת טובי  או , )מ" חוק המע להל   (1975 ו"התשל, על פי חוק מס ער& מוס 

מ "שיעור המע. בשיעורי  הנקבעי  מדי פע  בפע ) מ" מע להל  (מת  שירות מוטל מס ער& מוס  
מ לקופת האוצר חל "תשלו  המע.  מהיק  העיסקה17%עמד על , הביקורתבמועד סיו  , על עסקות

העוסק רשאי לגבות ).  עוסק מ "כהגדרתו בחוק המע, להל (על מוכר הטובי  או על נות  השירות 
שהוא חייב להמציא לו בגי  כל עיסקה ועיסקה החייבת , מ מהקונה על פי חשבונית"את המע

מ שהוא שיל  עבור "את המע, שהוא חייב בגי  עסקותיו, מ"עעוסק רשאי לקזז מסכומי המ. מ"במע
מ מחייב לדרוש חשבונית מס וא  קובע עונשי  למי שלא "חוק המע. קניית טובי  או קבלת שירותי 

 .דרש חשבונית מס שהיה חייב לדרשה
__________________ 

 .73' עמ, 2000ס "התש, דוח על הביקורת בשלטו  המקומי 6
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וממילא אינה יכולה לקזז את , "עוסק"אינה , מ"ר כהגדרתו בחוק המע"שהינה מלכ, המועצה
היה על היז  להגיש למועצה , מ"אול  על פי חוק המע, הכלול בחשבוניות מס שהוצאו להמ "המע

 .ח" ש394,400כלומר על ס& , חשבונית מס על מלוא מחיר המבנה
בשתי ,  מער& העיסקה20% כי היז  המציא למועצה חשבוניות רק על כ, הביקורת העלתה

 לפי שער החליפי  ביו  הגשת  דולר20,000 שה  כ(ח " ש73,000 חשבוניות שהסתכמו ב
סכו  זה מהווה א& ורק את היתרה שעמדה לזכות היז  לאחר קיזוז האגרות וההיטלי  ). החשבוניות

 . שהיה חייב לשל  למועצה או לוועדה בגי  מבנה המועצה
מ על "מ ביקורת אצל היז  וחייב אותו בתשלו  מע" ער& אג  המכס והמע2000כי בינואר , נמצא

תוספת . על פי המקובל בעסקות של ביצוע עבודה תמורת אגרות והיטלי , העיסקהמלוא ער& 
 .ח" ש60,000 התשלו  לקופת המדינה הסתכמה בכ

לא המועצה וא  לא כל נציג "כי , בי  היתר, בתשובתה למשרד מבקר המדינה ציינה, המועצה
שרות נרש  במפורשות בהסכ  ההתק... מ "לסייע ליז  להעלי  מע, מנציגיה העלו בדעת  כביכול

ולפיכ& לא היה , מ ולא המועצה"היה זה החייב בתשלו  המע, כי בכל מצב היז  ורק הוא... 
. מ המגיע מהיז  בגי  העיסקה"למועצה כל מניע מכל סוג לשת  פעולה על מנת שלא ישול  המע

במישרי  מ "כי מחובתו של היז  היה להנפיק חשבונית מס למועצה ולשל  את המע, נבקש לציי 
 ".לשלטונות המס

 ליז  וביקשה להעביר לה 8.2.99 פנתה המועצה ב, כי על פי התיעוד, משרד מבקר המדינה מעיר
ומכא  שהמועצה היתה מודעת , שה  כאמור רק חלק מסכו  העיסקה, ח" ש73,000חשבונית על ס& 

 תשק  את לכ& שהיז  הוציא חשבונית מס רק על חלק מהעיסקה והיא לא ביקשה שהחשבונית
 .מלוא ער& העיסקה

  
 ניגוד ענייני 

חייב להימנע , כי מי שפועל למע  אינטרס של אחר, העיקרו  בדבר איסור על ניגוד ענייני  קובע
  7.מניגוד ענייני  בי  אותו אינטרס לבי  אינטרס שלו עצמו או אינטרס אחר כלשהו

.  ג  כיוע/ משפטי למועצהשהיוע/ המשפטי של הוועדה המרחבית שימש, הבדיקה העלתה .1
מעיו  בדיוני מליאת המועצה . מתוק  כ& היה קיי  חשש לכאורה לניגוד ענייני  בי  שני התפקידי 

והוא א  השתת  , כי היוע/ המשפטי נטל חלק בעריכת הסכ  הרכישה בי  היז  למועצה, עולה
בעניי  מת  היתר הבנייה זאת כאשר במקביל נדרש לייע/ לוועדה , בדיוני המליאה בנושא עיסקה זו

 .ליז 
כי היוע/ המשפטי נדרש לערו& את הסכמות , בתשובתה למשרד מבקר המדינה ציינה המועצה

הצדדי  בהסכ  רק חודשי  רבי  לאחר שהוגשה הבקשה הראשונה לקבלת היתר לוועדה המקומית 
  ניגוד מכא  שלא היה קיי  אפילו חשש לכאורה לעניי"ו, מ"ולאחר שסוכמו כל פרטי המו

  ... ".ענייני 
כי ער& את ההסכ  בי  היז  ,  למשרד מבקר המדינה אישר היוע/ המשפטי2002בתשובתו מאפריל 

לא : "עוד ציי  בתשובתו. למועצה וזאת מתוק  תפקידו כיוע/ משפטי של המועצה המקומית
חוות לרבות נמנעתי מל, נתבקשתי מעול  לחוות דעתי באשר לבקשות הבנייה שהגישה החברה

__________________ 
 .409) 1(ד מד "פ, ‰ÔÂÚÓ˘ 'ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó· ÌÂ¯„‰ ÊÂÁÓ ÏÚ ‰ ÂÓÓ  , 595/89  "בג 7
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וכי , "במסגרת הוועדה המקומית לתכנו  ולבנייה, בכל צורה שהיא, דיעה או לעסוק בנושא הנדו 
 ". בנסיבות האמורות לא נוצר אפילו חשש קל שבקלי  לניגוד ענייני  בנושא הנדו "

¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ¯·Ó·Â Ó ˙È·Á¯Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÓ ÈÎ1995 , Ô˙Ó· Ô„˘
Ú ÌÊÈ‰ ‰ ·ÓÏ ¯˙È‰‰ÏÂ ,Î‰ËÈÏÁ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙‡ÈÏÓ È , ˘È˘"˘‰Ï‰ ˙˜È„·Ï „Ú ÔÂÈ„‰ ˙‡ ˙Â

‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ."ÚÓ˙˘Ó ÍÎÓ , ˙ÂÂÁ ˙Ï·˜Ï ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ‰ÈÈ Ù ‰˙˘Ú  ÈÎ
ÔÂ„ · ˙Ú„. 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ ,· ˙È·Á¯Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙·È˘È ÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÓ Ì‚ ÈÎ-10.3.97 
‰ÏÂÚ ,‰· Û˙˙˘‰ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÈÎ ,˙‡ÊÂ ‰ ·ÓÏ ¯˙È‰ Ô˙Ó ÔÂ„È  ‰·È˘È ‰˙Â‡·˘ Û‡ ÏÚ 
ÌÊÈ‰. 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÍÈÏ‰˙· ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ ‰ÏÈÚÙ‰ Â˙ÂÙ˙˙˘‰
‰˘ÈÎ¯‰ ÌÎÒ‰ ÈË¯Ù ˘Â·È‚ ; ÔÈÈ Ú· ÂËÈÏÁ‰Â Â „˘ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙‡ÈÏÓ ˙Â·È˘È· Â˙ÂÙ˙˙˘‰

‰˘ÈÎ¯‰ ˙˜ÒÚ ;‰˘ÈÎ¯‰ ÌÎÒ‰ ˙ Î‰Â ,Ù˘Ó‰ ıÚÂÈÎ Ì‚ ˘Ó˘Ó Â„ÂÚ· ˙‡Ê ÏÎ Ï˘ ÈË
‰ÈÈ ·‰ ¯˙È‰ ˘Â·È‚· Û˙˙˘ÓÂ ˙È·Á¯Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ , ÔÂ„È · ‰Ú„ ÚÈ·‰ ‡Ï Ì‡ Ì‚- ÌÈÏÚÓ 

ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á. 
ובו הובאו הנחיותיו של המשנה ליוע/ המשפטי , ל משרד הפני " פורס  חוזר מנכ2001בפברואר 
רשות מקומית יוע/ משפטי של ועדה מרחבית אינו יכול לכה  כיוע/ משפטי של "ולפיה  , לממשלה

ע  קבלת הנחיה זו יש להפסיק את העסקת  של יועצי  משפטיי  ... הכלולה בתחו  הוועדה 
 ".המכהני  בשני התפקידי 

 עדיי  ייצג היוע/ המשפטי את 2002כי למועד סיו  הביקורת ובדיקת המעקב בינואר , הועלה
 הפני  והיוע/ המשפטי ל משרד"וזאת בניגוד להנחיית מנכ, הוועדה המרחבית וג  את המועצה

 .לממשלה
כי בתקופה הרלוונטית ",  מסר היוע/ המשפטי2002בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאפריל 

טר  הוצאו הנחיות היוע/ המשפטי הנזכרות בנוגע לניגוד ענייני  וכיו  איני , לעיסקה הנדונה
עת לוועדה משמש כיועצה המשפטי הקבוע של הוועדה המקומית ואני נמנע מלית  חוות ד

 ". המקומית או ליטול חלק בישיבותיה
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ¯·„· ÌÈÏÏÎ‰ ÂÏÁ ˙ÂÈÁ ‰‰ Â‡ˆÂ‰ Ì¯Ë ‰·˘ ‰ÙÂ˜˙· Ì‚ ÈÎ

ÌÈ ÈÈ Ú‰ „Â‚È  ¯ÂÒÈ‡ , Ï˘ ˙Â Â‰Î‰ È˙˘ ÔÈ· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á ÌÈÈ˜ ˙È ÈÈ Ú ‰ ÈÁ·Ó ÈÎÂ
ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ ,ÏÂÚ‰ ÈÙ ÏÚ ÈÎ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÓ ‰

 ÏÈ¯Ù‡Ó ˙È·Á¯Ó‰2002 , ˙‡Â ˙È·Á¯Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙‡ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ‚ˆÈÈ ‰Ê „ÚÂÓ· Ì‚
‰ˆÚÂÓ‰ ,Î Ó ¯ÊÂÁ ˙Â¯ÓÏÂ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ ‰ ˙Â¯ÓÏ" ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó Ï

ÔÂ„ ·. 
 ועד למועד 1992משנת ', ג12/כי משרד האדריכלי  שתכנ  את תכנית ש, הביקורת העלתה .2

 1997ובפברואר ,  עבור היז  מפרט טכני לשיפו/ מבנה המועצה1996הכי  בשנת , קורתסיו  הבי
' ב12/הגיש מטע  היז  את הבקשה השנייה להיתר בנייה עבור מבנה היז  שכאמור על פי תכנית ש

 .אינו מצוי על דר& ציבורית' ג12/ועל פי תכנית ש, היה מצוי על דר& ציבורית
כי מתו& הבנה , נאמר,  למשרד מבקר המדינה2002מאפריל בתשובתו של משרד האדריכלי  

אנו מוכני  לקבל על עצמנו את ההגבלה שבאי ", לרגישות הקיימת סביב סוגיית ניגוד הענייני 
 ".ומכתב ברוח זה נעביר לוועדה המרחבית', ג12/תכנו  מבני  נוספי  בתחומי תכנית ש
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¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‰È‰ ÌÈÏÎÈ¯„‡‰ „¯˘Ó ÈÎ ˙ Î‰· ÏÙÈË˘ ÍÎ· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È ·
¯‡˙Ó ˙È Î˙Ï ÈÂ È˘ ˙È Î˙ , ÈÂˆÓ‰ ‰ ·ÓÏ ÌÊÈ‰ ÌÚËÓ ¯˙È‰Ï ‰˘˜· ˙˘‚‰Ï ÏÈ·˜Ó·
‰· ÏÙÈË˘ ˙È Î˙‰ ÌÂÁ˙· .ÈÂ‡¯‰ ÔÓ , ÌÈ  Î˙Ó˘ „È˙Ú· „ÈÙ˜˙ ˙È·Á¯Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰˘

 ÌÈÓ¯Â‚ ¯Â·Ú ¯˙È‰Ï ˙Â˘˜· Â˘È‚È˘ ÍÎ· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È · Â‡ˆÓÈÈ ‡Ï ‰¯Â·Ú ÌÈ„·ÂÚ‰
ÌÈÈË¯Ù.  

✯  
·˜ÚÈ ÔÂ¯ÎÈÊ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ È„È ÏÚ ÒÎ  ˙˘ÈÎ¯ ÍÈÏ‰· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÌÈÏÚÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ .

 ÔÈ· ÌÈÓÂÁ˙ ˘ÂË˘Ë ÍÂ˙Â ˙Â·ÈÈÁÓ‰ ˙ÂÓ¯Â ‰Ó ‰‚È¯Á ÍÂ˙ ‰˙˘Ú ˘ ‰˜ÒÈÚ· ¯·Â„Ó
˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÔÈ·Ï ˙È·Á¯Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ , ÌÈÚÂ‚  ÂÈ‰ ‰˜ÒÈÚ· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰Ó ˜ÏÁ ¯˘‡Î

ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È ·. 
 Ú‚Â · ˙Â‡„Â ÔÈ‡‰˜ÒÈÚ‰ ˙ÂÈ‡„ÎÏ ,˙ÂÈÂÙÂÏÁ ˙Â‡Â˘˙ Â Á·  ‡ÏÂ ˙ÂÙÂÏÁ Â Á·  ‡Ï ÔÎ˘ .

„ÂÚÂ ˙‡Ê ,‡ˆÓ  „·ÚÈ„· ,˘Î¯  ‰Ó˘Ï˘ ‰¯ËÓÏ ‰ ·Ó· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú  ‡Ï ÈÎ , ¯Î˘Â‰ ‡Â‰Â
˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰¯·ÁÏ. 


