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 המועצה המקומית בית אריה
 תקציר

היישוב מנוהל על .  תושבי 2,400 והוא מונה כ, היישוב בית אריה נמצא באזור בנימי 
הבחירות האחרונות .  דונ 2,596 ותחו  שיפוטה משתרע על כ, ידי מועצה מקומית

. ונבחרו ראש מועצה ושישה חברי  למליאת המועצה, 1999למועצה התקיימו ביוני 
 .ח" מיליו  ש15  היה תקציב המועצה כ2000בשנת 

ובביצוע מספר , כי המועצה אישרה את תקציביה השנתיי  באיחור, הביקורת העלתה
. המועצה העניקה תמיכות כספיות ללא אישור ועדת תמיכות. סעיפי  נמצאו חריגות

, המועצה שילמה מתקציבה את הוצאות השימוש ברכב של החברה לפיתוח בית אריה
ס בתשלומי שכר דירה "המועצה לא חייבה את המתנ; ס"לרשות מנהל המתנשהועמד 

ס עבור עבודת  של עובדיה "לא חייבה המועצה את המתנ, כמו כ ; ומסי  עירוניי 
בנושא תקציבי  בלתי . חשבת השכר והיוע' המשפטי, גזבר המועצה: ס"במתנ

  .שהמועצה חרגה מהתקציב בביצוע פרויקט, נמצא) רי "תב(רגילי  
ובה  של שלושה , שביישוב קיימות חריגות בנייה רבות, בנושא תכנו  ובנייה נמצא

המועצה לא קיימה מעקב אחר התראות . שמאוחר יותר נבחרו כחברי מועצה, תושבי 
בכ* היה לפגוע בכוח ההרתעה מפני . ולא נקטה אמצעי  נגד , שנתנה לעברייני בנייה

 . חריגות בנייה
ובחלק  נמצאו ליקויי  , בתי העסק שביישוב פעלו ללא רישיו  12כי , בביקורת נמצא

מחסני המועצה נוהלו ללא פיקוח ומעקב נאותי  אחר פריטי הציוד שהיו ; בטיחותיי 
  . בה 

♦  
היישוב התנהל תחילה באמצעות ועד . 1981הוק  בשנת , הנמצא באזור בנימי , היישוב בית אריה

  להל  (המועצה המקומית בית אריה  . מטה בנימי שפעל במסגרת המועצה האזורית, מקומי
, )892' מס) (יהודה והשומרו (על פי צו בדבר ניהול מועצות מקומיות , 1989הוקמה בשנת ) המועצה
הכללי  שעל פיה  צריכה המועצה לפעול . שהוציא מפקד אזור יהודה והשומרו , 1981 א"התשמ

על פי ).  התקנו  להל   (1981 א"התשמ, )מרו יהודה והשו(קבועי  בתקנו  המועצות המקומיות 
 2,596 תחו  המועצה משתרע על כ;  תושבי 2,400  כ2001התגוררו ביישוב במאי , נתוני המועצה

נבחרו ראש המועצה ושישה חברי  ; 1999הבחירות האחרונות למועצה התקיימו ביוני . דונ 
 .למליאת המועצה

נבדקו בעיקר כוח . בקר המדינה ביקורת במועצה ער* משרד מ2001ספטמבר  עדמאי בתקופה 
איכות , נושאי ביטחו  ובטיחות, התקשרויות, תכנו  ובנייה, התקציב וביצועו, ועדות המועצה, האד 

  .הסביבה וניהול מחס  המועצה
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 ענייני כספי 
 תקציב המועצה. 1

 ח " מיליו  ש13.977 והביצוע הסתכ  ב, ח" מיליו  ש13.306 היה 1999תקציב המועצה בשנת 
 14.926  והביצוע הסתכ  ב, ח" מיליו  ש14.835 היה תקציב המועצה 2000בשנת ). 105.04%(

 ). 100.6%(ח "מיליו  ש
באישור הממונה מטע  משרד הפני  על היישובי  היהודיי  , רשאית המועצה, בהתא  לתקנו 

 מסעי( הוצאה אחד להעביר בכל שנה כספי  מתקציבה, ) הממונה להל  (ביהודה והשומרו  
שבה  , המועצה עשתה שימוש ביתרות כספיות בסעיפי  שוני  לצור* סעיפי  אחרי . למשנהו

בטבלאות שלהל  מוצגות חריגות בסעיפי תקציב של המועצה בשני  . נוצל כבר התקציב במלואו
 :2000  ו1999

  
 1999שנת 

 ¯ÂÚÈ˘ 
ÚÂˆÈ·‰  ÚÂˆÈ·‰ 

) ÈÙÏ‡·˘"Á( ·Èˆ˜˙‰ 
)˘ ÈÙÏ‡·"Á( Ò‰ÛÈÚ 

 הסברה ויחסי ציבור 17 50 294.1%

 איכות הסביבה 67 105 156.7%

 ייעו- משפטי 60 92 153.3%
 תכנו  420 496 118.0%

 נכסי  ציבוריי  1,841 2,102 114.1%

  
 2000שנת 

 ¯ÂÚÈ˘ 
ÚÂˆÈ·‰  ÚÂˆÈ·‰ 

)˘ ÈÙÏ‡·"Á(  ·Èˆ˜˙‰ 
)˘ ÈÙÏ‡·"Á( ÛÈÚÒ‰ 

 בריאות 31 176 567.7%

 יכות הסביבהא 40 49 122.5%
 ביוב 175 198 113.1%

 נכסי  ציבוריי  1,756 1,467 83.5%

  מי  630 465 73.8%
וללא קבלת , כי ההעברות נעשו ללא ציו  הסעיפי  שמה  ה  בוצעו, משרד מבקר המדינה העלה

 .אישור מהממונה
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י  של סעיפי כי על המועצה להקפיד בעתיד על תכנו  ועל ביצוע נאות, משרד מבקר המדינה מעיר
 .התקציב

ויגיש אותה לאישורה לא , יכי  ראש המועצה בכל שנה את הצעת התקציב למועצה, על פי התקנו 
המועצה תחל לדו  ; יאוחר מחודשיי  לפני תחילתה של שנת הכספי  שאליה מתייחסת ההצעה

עד , יי בשינויי  או ללא שינו, ותאשר אותה, בהצעת התקציב לא יאוחר משבועיי  מיו  הגשתה
לאחר אישור התקציב במועצה יש להביא את . יו  תחילת שנת הכספי  שאליה מתייחסת ההצעה

 .התקציב לאישור הממונה
 את התקציב לאישור 1999הגיש ראש המועצה בשנת , כי שלא כנדרש בתקנו , בביקורת עלה

המועצה .   באיחור של חמישה חודשי2001  ו2000ובשני  , המועצה באיחור של תשעה חודשי 
, תשעה חודשי  וארבעה חודשי , אישרה את התקציבי  באות  שני  באיחור של שמונה חודשי 

 .בהתאמה
כי בעקבות הבחירות שהתקיימו , 2001ראש המועצה מסר למשרד מבקר המדינה באוקטובר 

כי העיכוב , עוד מסר. 1999אישרה המועצה את התקציב לאותה שנה באוגוסט , 1999באמצע יוני 
ראש .  נבע מהעובדה שלא היה רוב במליאת המועצה לאישור התקציב2000באישור התקציב לשנת 

כי ייעשה , ומסר, 2001המועצה לא נת  הסבר לעיכוב שחל בהגשה ובאישור של התקציב לשנת 
 . 2002מאמ- לתק  זאת בשנת התקציב 

המועצה באישורו ה  בי  כי איחור בהגשת הצעת תקציב למועצה ואיחור , מבקר המדינה העיר כבר
אליו מעביר הממונה את (הסיבות לעיכובי  באישור התקציבי  של הרשויות על ידי משרד הפני  

, אישור התקציב לרשות מקומית באיחור רב. 1)הצעת התקציב המאושרת בידי המועצה לבדיקה
פוגע ו, גורע ממשמעות התקציב כמסגרת מחייבת לביצוע תקי  של פעילות הרשות המקומית

  .בבקרה על פעולותיה התקציביות
 דוחות תקופתיי  . 2

שבו מפורטי  הסכומי  ,  בכל חודש דוח חודשי25כי הגזבר יגיש לראש המועצה עד , בתקנו  נקבע
והסכומי  המצטברי  של התקבולי  והתשלומי  האמורי  , שחל( שהתקבלו או ששולמו בחודש

על . כל אחד מסעיפי התקציב המאושר לאותה שנהל, מתחילת שנת הכספי  ועד סו( החודש שחל(
ראש המועצה ; הכולל את הכנסותיה והוצאותיה באותו רבעו , המועצה להגיש לממונה דוח רבעוני

דוח מפורט על ענייני המועצה במש* ,  בינואר של כל שנה1אחרי , חייב להכי  בהקד  האפשרי
ישלח ראש , יי  או ללא שינויי ולאחר שתאשרו בשינו, הדוח יוגש למועצה ;השנה שחלפה

 . במארס בכל שנה1 וזאת לא יאוחר מ, המועצה העתק ממנו לממונה
 :בביקורת עלה כלהל 

 לא הכי  הגזבר עבור ראש המועצה את 2001 ועד אוגוסט 1999בתקופה שמתחילת שנת  . א
 .הדוחות החודשיי  המצטברי 

 . ולממונה את הדוחות השנתיי  כנדרש לא הכי  ראש המועצה למועצה2001   1999בשני   . ב
__________________ 
בפרק על הממונה על היישובי  היהודיי  ביהודה ', א52' ראו דוח שנתי של מבקר המדינה מס 1

 . 171' עמ, והשומרו 
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 מת  תמיכות. 3
שהוציא היוע- , "נוהל למת  תמיכות של רשויות מקומיות"הכללי  לחלוקת התמיכות קבועי  ב

 על נועד להסדיר מת  תמיכותהנוהל ).  הנוהל להל   (1985ואשר פורס  במאי , המשפטי לממשלה
 כי , קובעהנוהל; ו  הרשות בנושאי  שוני רשויות מקומיות לגופי  שוני  הפועלי  בתחידי 

שתיבחר מבי  חברי , )ועדת תמיכות(בקשות לקבלת תמיכות מרשות מקומית יידונו בוועדה מיוחדת 
על ; אלא לאחר שהבקשה נידונה בוועדת התמיכות, לא תינת  תמיכה מאת רשות מקומית; המועצה

הפיקוח ייעשה ; השימוש בכספי התמיכההרשות לקיי  פיקוח על מילוי התנאי  למת  התמיכה ועל 
גו( המבקש לקבל תמיכה מרשות מקומית יגיש ; על ידי מפקח מקרב עובדי הרשות המקומית

 . דוח כספי מבוקר של הגו( לשנה הקודמת, בי  היתר, לרשות המקומית
ס מפעיל מעונות לילדי  ומקיי  פעילויות "המתנ; ס הפועל ביישוב הינו עמותה רשומה"המתנ

ושלושה מקרב חברי המועצה , ס"ר עמותת המתנ"ראש המועצה מכה  כיו. נו* ותרבות לתושבי חי
בענייני  משפטיי  , על פי הצור*, היוע- המשפטי של המועצה מטפל; ס"מכהני  בהנהלת המתנ

וחשבת השכר של המועצה מבצעת עבור ; ס"גזבר המועצה משמש ג  כגזבר המתנ; ס"של המתנ
 . כר של עובדיוס את חשבות הש"המתנ

, ח" מיליו  ש1.346 ח וכ"ס בס* של כמיליו  ש" תמכה המועצה במתנ2000  ו1999בשני  
מ  התיעוד . ח" מיליו  ש1.191 ס תמיכה בס* של כ" אישרה המועצה למתנ2001לשנת . בהתאמה

( בנוס. ח" ש262,000  בגירעו  כספי של כ1999ס סיי  את פעילותו בשנת "כי המתנ, במועצה עלה
 המועצה .ח"ש מיליו  1.143 כ ב2000 למועצה הסתכמה בסו( שנת ס"מתנוב של ההחיתרת , לכ*

, ח" ש80,000 ח ו" ש42,000  בסכומי  של כ2000  ו1999ג  תמכה בתנועת נוער בשני  
 .ח" ש75,000 אישרה המועצה לתנועת הנוער תמיכה של 2001לשנת . בהתאמה

 :משרד מבקר המדינה מעיר כלהל 
בהיעדר , וה  ג  שמאשרי , ס"המצב בו ראש המועצה וחברי מועצה מכהני  בהנהלת המתנ . א

 . יוצר מצב של ניגוד ענייני  את התמיכה בו בעת הדיו  במועצה , ועדת תמיכות פעילה
א* זו לא הייתה פעילה בתקופה , מינתה אמנ  המועצה ועדה כזאת, בעניי  ועדת תמיכות . ב

 .2001 ספטמבר  ועד1998שמתחילת שנת 

 מינתה המועצה את אחת העובדות שלה לתפקיד מפקחת על השימוש בכספי 2000בדצמבר  . ג
מאז שהתמנתה לתפקידה לא קיימה המפקחת על התמיכות כל פיקוח על השימוש שעשו ; התמיכות

 .הגופי  הנתמכי  בכספי התמיכות
, במועד סיו  הביקורת. 24.1.01  רק ב1999ס הגיש למועצה את הדוח הכספי לשנת "המתנ . ד

והמועצה , 2000ס למועצה את הדוח הכספי המאושר לשנת "טר  הגיש המתנ, 2001בסו( אוגוסט 
 .לא דרשה ממנו לעשות כ*

ס רכב צמוד של החברה לפיתוח " העמידה המועצה לרשות מנהל המתנ2000החל מספטמבר  . ה
כי המועצה שילמה מתקציבה , נמצא; ילשימושו האיש)  החברה לפיתוח להל  (מ "בית אריה בע

יש לראות בכ* הענקת , לדעת משרד מבקר המדינה. לחברה לפיתוח עבור השימוש באותו רכב
 .שהייתה חייבת באישור ועדת התמיכות, ס"תמיכה למתנ

ס " לא חייבה המועצה את המתנ2001 ועד ספטמבר 1999כי בתקופה שמתחילת שנת , נמצא . ו
 לא חייבה 2001 ספטמבר  כי בתקופה ינואר , כ  נמצא; מסי  עירוניי בתשלומי שכר דירה ו

לדעת משרד מבקר . חשבת השכר והיוע- המשפטי, ס עבור עבודת  של הגזבר"המועצה את המתנ
שעל המועצה היה להתחשב בה , ס"יש לראות בכל אלה הענקת הטבה שוות כס( למתנ, המדינה

 .ס"בעת קביעת התמיכה למתנ
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לא נמצאו במועצה דוחות כספיי  של תנועת הנוער , מועד סיו  הביקורת, 2001 בספטמבר . ז
 .2000  ו1999לשני  

ס "כי המועצה רואה במתנ,  בעניי  זה2001ראש המועצה מסר למשרד מבקר המדינה באוקטובר 
, וזאת כחלופה למחלקת תרבות של המועצה, הנותנת למועצה שירותי תרבות, זרוע של המועצה

כי למרות שהמועצה לא ,  מסר ראש המועצה למשרד מבקר המדינה2002ביוני . יימתשאינה ק
והיא תבצע תהלי* מסודר מבחינה , היא מאמצת את המלצת מבקר המדינה, גילתה ניגוד ענייני 

נוער וספורט של , ס במועצה והפיכתו למחלקת תרבות"ארגונית ומשפטית של הטמעת המתנ
 . המועצה

צרי* , הרשו  כעמותה, ס כל עוד הוא גו( עצמאי"כי תמיכה במתנ, עירמשרד מבקר המדינה מ
  . שתיעשה על פי הכללי  הקבועי  בנוהל

 )רי "תב(תקציבי  בלתי רגילי  . 4
 הוא תקציב של מועצה המיועד לפעולה חד) ר" תב להל  (כי תקציב בלתי רגיל , התקנו  קובע

ולי  ותשלומי  לאותה פעולה או לאותו תחו  הכולל אומד  תקב, פעמית או לתחו  פעולה מסוי 
כי המועצה לא , עוד נקבע בתקנו . וכספי  שיועדו על פי די  למטרות שאינ  תקציב רגיל, פעילות

תחליט על התקשרות בחוזה א  אי  להוצאה או להתחייבות הקצבה מתאימה בתקציב המאושר של 
 .ר"לות התבבתקנו  מפורטי  המקורות הכספיי  למימו  פעו; המועצה

ר עבור הכנת תכניות "תב, ואחר כ* הממונה,  אישרה המועצה2000כי באוגוסט , בביקורת נמצא
 2001כי ביולי , משרד מבקר המדינה העלה. ח שהקציב משרד הפני " ש80,000מתאר בסכו  של 

 .109%  חריגה של כ ח " ש167,548 ר זה ב"הסתכמו הוצאות המועצה בתב
כי בעת הכנת תכניות המתאר סברה , המדינה הסביר ראש המועצהבתשובתו למשרד מבקר 

א* בפועל מימ  משרד השיכו  את חלקו בתשלו  , כי תקבל לכ* מימו  ג  ממשרד השיכו , המועצה
 .והמועצה נאלצה לממ  מתקציבה השוט( שינויי  ותוספות לתכניות המקוריות, ישיר למתכנני 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,„ÈÙ˜‰Ï ˘È ,Î·˙ ¯Â˘È‡ ˙Ú· È" ˙Â¯Â˜Ó‰ ÏÎ Â ÈÂˆÈ ‰ˆÚÂÓ· ¯
ÂÚÂˆÈ·Ï ÌÈÈÙÒÎ‰.  

 התקשרויות. 5
לא תתקשר המועצה בחוזה לרכישת מקרקעי  או כל זכות בה  או לרכישת טובי  או , על פי התקנו 

כי במש* למעלה מעשר שני  , משרד מבקר המדינה העלה. לביצוע עבודה אלא על פי מכרז
מעבר לתקופה שהייתה בחוזה , י  את החוזה ע  קבל  לאיסו( אשפההאריכה המועצה מספר פעמ

 ;העסיקה עדיי  המועצה את הקבל , 2001אוגוסט , בעת הביקורת. וזאת בלי לקיי  מכרז, להארכתו
  .ח" ש420,000  המועצה עבור שירותיו כו שילמה ל2000שנת ב
 מ"קשרי גומלי  ע  החברה לפיתוח בית אריה בע. 6

ר "ראש המועצה מכה  כיו; בעלות מלאה של המועצהבהינה  ו1990נוסדה בשנת  החברה לפיתוח
ראו (בצעת עבור המועצה עבודות בתחומי  שוני   שהחברה מ זה שני .מועצת המנהלי  שלה

 : ונמצא כדלקמ ,ברה לפיתוח בי  המועצה לבי  החבביקורת נבדקו קשרי הגומלי ). להל 
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כי החברה תעניק למועצה , ובו נקבע,  ע  החברה לפיתוח חתמה המועצה על הסכ 2001בפברואר 
כי תמורת השירותי  תשל  , בהסכ  נקבע. גינו  ואחזקה, הסעות, ניקיו : שירותי  בתחומי  שוני 

בתוספת עמלה , המועצה לחברה את הסכומי  שהחברה תשל  לגור  שלישי עבור ביצוע העבודות
כי בהסכ  לא נקבע שיעור העמלה שתשל  המועצה , נמצא. לכיסוי הוצאות מנהלתיות של החברה

 .המועצה שילמה לחברה לפיתוח עמלה בשיעורי  משתני , בפועל. לחברה
קיימה המועצה , כי בעקבות הביקורת, 2001ראש המועצה מסר למשרד מבקר המדינה באוקטובר 

הדדיי  בי   דיו  ע  רואה החשבו  של החברה לפיתוח לצור* קביעת נוהלי חיוב 2001בנובמבר 
 . ועדכו  ההסכ  שביניה , המועצה לבי  החברה

  
 ועדת ביקורת

לדו  . א: תפקידי ועדת הביקורת ה . על המועצה לבחור מבי  חבריה ועדת ביקורת, בהתא  לתקנו 
לדו  בכל . ב; שנעשה על ידי מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, בכל דוח ביקורת על המועצה

לדו  בכל דוח ביקורת . ג; ישראל על המועצה ובכל דוח של מבקר המועצהדוח של משרד הפני  ב
לעקוב אחר תיקו  הליקויי  שהעלתה . ד; שהוגש לפי כל די  ותחיקת ביטחו , אחר על המועצה

 .כי המועצה לא מינתה ועדת ביקורת, משרד מבקר המדינה העלה. הביקורת
 כי המועצה לא מינתה ועדת ביקורת ,2001ראש המועצה מסר למשרד מבקר המדינה בספטמבר 

 .וכי הממונה קיבל על כ* דיווח, עקב התנגדות חוזרת ונשנית של חברי המועצה לכה  בוועדה זו
אי  זה מ  הראוי שחברי מועצה יימנעו מלקבל על עצמ  חלק , לדעת משרד מבקר המדינה

 .מהתפקידי  שה  אמורי  למלא בתוק( תפקיד 
  

 ענייני  מוניציפאליי 
 תכנו  ובנייה. 1

, 79' מס, כפרי  ובנייני , תכנו  ורישוי הבנייה באזור יהודה והשומרו  מוסדרי  בחוק תכנו  ערי 
 א"התשל, )418' מס) (יהודה והשומרו (כפרי  ובנייני  , ובצו בדבר חוק תכנו  ערי , 1966לשנת 
  עליונה והוועדות המקומיות התכנו  והפיקוח על הבנייה ייעשו על ידי מועצת תכנו, לפי הצו. 1971

להוציא היתרי בנייה על פי תכניות , בי  היתר, ועדה מקומית לתכנו  ערי  מוסמכת. לתכנו  ערי 
 .מליאת המועצה ביישוב מכהנת ג  כוועדה מקומית לתכנו  ערי . קיימות ולאכו( את חוקי הבנייה

‰ .א È È  ·  ˙ Â ‚ È ¯ Á  לדוגמה, כ*. ת בנייה רבותכי ביישוב קיימות חריגו,  מ  המסמכי  עלה ,
נמצאו , 1999בסו( שנת )  המפקחת להל  (שערכה ביישוב המפקחת על הבנייה במועצה , בסקר

הורתה המועצה לבעלי הבתי  להגיש בקשה להיתר , עקב זאת.  בתי מגורי 45 חריגות בנייה בכ
 עד ו2000 ת שנת שמתחילתקופהכי המועצה שיגרה ב, מ  התיעוד במועצה ג  עלה. בנייה בדיעבד

התושבי  התבקשו ;  נוספות התראות על חריגות בנייה15 כ, מועד עריכת הביקורת ,2001 ספטמבר
, המועצה ג  הודיעה לאות  תושבי ; להרוס את חריגות הבנייה ולעמוד בתנאי  של היתרי הבנייה

.   חריגות הבנייהכי הינ  רשאי  להופיע בפני הוועדה לתכנו  ובנייה ולהשמיע את טיעוניה  בעניי
והמועצה לא נקטה נגד  , כי מרבית התושבי  לא הגיבו להתראות, משרד מבקר המדינה העלה

 2001 ספטמבר עד ו1999כי המועצה לא קיימה בתקופה שמתחילת שנת , עוד עלה. צעדי  כלשה 
 . מעקב אחר קיו  ההתראות ששיגרה לתושבי  בנושא חריגות בנייה
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מצויי  שלושה הנוגעי  לתושבי  ,  טיפלה המועצה בחריגות בנייהבי  יתר המקרי  בה  לא
 :להל  הפרטי . 1999שנבחרו לחברי המועצה בשנת 

הוא מבצע  כי, ובה נאמר, )' תושב א להל  (גרה המועצה התראה לאחד מה  י ש1997ביולי  )1
 ממנו המועצה ביקשה; עבודות בנייה במפלס שמתחת לביתו ובחצר הבית ללא היתר מהמועצה

לא שעה לדרישת ' תושב א. להרוס את כל מה שבנה ללא היתר ולהחזיר את המצב לקדמותו
 ,בהיותו כבר חבר מועצה, 2000כי במארס , מ  התיעוד במועצה עלה. והמצב נותר בעינו, המועצה

המועצה התראה על בנייה ללא רישיו  במפלס שתחת ביתו ועל בנייה ללא רישיו  של  לו גרהיש
, למועצה בקשה לאישור הבנייה בדיעבד'  הגיש תושב א2000באוגוסט . חייה בחצר ביתובריכת ש

עד . 1996 שעל פי המידע במחלקת ההנדסה במועצה הושלמה כבר ב, כולל בניית בריכת השחייה
ובקשתו ',  בחריגות הבנייה של תושב א המועצהלא דנה, 2001ספטמבר , מועד סיו  הביקורת
 .הייתה עדיי  בטיפול

להרוס קיר הפרדה אשר בנה בי  ביתו לבי  בית '  ביקשה המועצה מתושב ב1994בדצמבר  )2
לא ' תושב ב. ואשר נמצא חורג בחמישה מטרי  באורכו לתו* שטח ציבורי, שכנו ללא היתר בנייה
פע  נוספת '  פלש תושב ב1995כי בתחילת , עוד עלה ממסמכי המועצה. נענה לפניית המועצה

ותח  אותו בבניית גדר ובנטיעת , שהיה צמוד למגרשו,  אור* אל תו* שטח ציבוריבכעשרה מטרי 
א* , פלש אליו, שהוא חבר מועצה', שטח זה סומ  על פי מסמכי המועצה כשטח שתושב ב. עצי 

 .למרות זאת לא נמצא שהמועצה פנתה אליו בעניי  זה
כי , והודיעו, ר המועצהשכיה  כחב בעת',  פנה מהנדס המועצה לתושב ג1999בנובמבר  )3

נראה שלבית אי  היתר בנייה המתאי  לשטח , מבדיקה חיצונית של שטח ביתו שביצעה המועצה
. כי לכל פעולת בנייה נדרש היתר בנייה',  הודיע המהנדס לתושב ג1999בדצמבר . הבית בפועל

 . בקשה להיתר בנייה, חבר המועצה', במועד סיו  הביקורת טר  הגיש תושב ג
כולל , כי ביצע את עבודות הבנייה בביתו, 2001מסר למשרד מבקר המדינה באוקטובר ' ב אתוש

, עוד טע . וע  קבלת ההתראה הראשונה עמד בקשר ע  מהנדס המועצה; בתו  לב, הקמת הבריכה
 .לא הגיעה לידיו, 2000ממארס , כי ההתראה השנייה

 .ו לא הגיב לפניית משרד מבקר המדינה בעניי  הנד' תושב ב
 .כי הוא יפעל להגיש בקשה להיתר בנייה, מסר למשרד מבקר המדינה' תושב ג

, כי בעקבות הערת משרד מבקר המדינה, 2001ראש המועצה מסר למשרד מבקר המדינה בספטמבר 
וכי ענייניה  , בקשה להיתר בנייה שתידו  בישיבה הקרובה של ועדת התכנו  והבנייה' הגיש תושב א

 .יטופלו בהתא  לקבוע בחוק' גותושב ' של תושב ב
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÏÂÙÈËÓ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÂÚ ÓÈ‰ ÈÎ ˙È˜ÂÁ È˙Ï·‰ ‰ÈÈ ·· , ‰ÏÏÎ·

‰ˆÚÂÓÏ ÔÎÓ ¯Á‡Ï Â¯Á· ˘ ÈÓ È„È ÏÚ ‰˙˘Ú ˘ ‰ÈÈ · , ˙Â‚È¯Á È ÙÓ ‰Ú˙¯‰‰ ÁÂÎ· ˙Ú‚ÂÙ
‰ÈÈ · .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ , ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰ÈÈ ·Â ÔÂ Î˙ ˙„ÚÂÂ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ

˙‰ÈÈ · È¯˙È‰Ï ÌÈ·˘Â˙ Ï˘ ˙Â˘˜·· ¯È·Ò ÔÓÊ ˜¯Ù ÍÂ˙· ÔÂ„. 
‰ .ב È È  ·  È ¯ ˙ È שהיה שיי* אז למועצה , שוביבי'  בעת אכלוס שלב א,80 בשנות ה   ‰

שהוגדרו  , אישורי בנייההאזוריתהעניקה המועצה , )המועצה האזורית  להל   (אזורית מטה בנימי 
 את התושבי  בתשלו  אגרת  אותה עתייבה ח האזוריתהמועצה. לתושבי השכונה" ראשוניי "

 כי , לתושבי השכונה האזורית הודיעה המועצה1985בשנת . בנייה רק עבור חלק משטח הבית
 בדקה 1995בשנת  .ולקבל את היתר הבנייה הסופי, עליה  לשל  את יתרת החוב עבור אגרת הבנייה

נו לקבלת היתר הבנייה  מתושבי השכונה לא פ50 כי כ, ומצאהשל המועצה מחלקת ההנדסה 
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בי  תושבי  אלה נמנה . ח" ש77,000 וחוב  הכולל למועצה עבור אגרת בנייה הסתכ  בכ, הקבוע
  . ג  ראש המועצה

 רישוי עסקי  . 2
 שהוחל לפי התקנו  על המועצות המקומיות באזור יהודה ,1968 ח"התשכ, על פי חוק רישוי עסקי 

אלא א  , עסוק אד  בעסק טעו  רישוי בתחו  מועצה מקומיתלא י, בשינויי  המתחייבי , והשומרו 
 .בהתא  לכללי  ולתנאיו, יש בידו רישיו 

כי ,  בביקורת נמצא.מרכול ומפעלי , בריכת שחייהוביניה  ,  בתי עסק12 פעלו ביישוב 2001ביולי 
ילאו טר  משיו  וחלק  י חלק  לא ביקשו מהמועצה את הר- עסק  בתי העסק פעלו ללא רישיו כל

, בי  היתר,  עלה,2001 מספטמבר , מ  התיעוד במועצה בעניי  זה.את הדרישות בעניי  הרישוי
במפעל לייצור ; במרכול נמצאו על ידי המועצה ליקויי  תברואתיי  ובטיחותיי  חמורי :  הלכל

, ג  במוס* רכב. בעיקר בתחו  כיבוי אש, אבזרי  מע- ומטקסטיל נמצאו בעיות בטיחות חמורות
בית מלאכה לעבודות חשמל ובמחס  גדול שפעלו בתחו  היישוב התגלו ליקויי  בתחו  כיבוי ב

 .אש
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙Â˘ÈÁ · ÏÂÚÙÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯ ÔÈÈ Ú· , È„Î

 È‡ ˙ ‰ÓÂÁ˙· ÁÈË·‰Ï‰‡Â¯·˙Â ˙ÂÁÈË·ÌÈÓÏÂ‰ .  
  מתק  טיהור  איכות הסביבה . 3

ה במקו  מערכת ביוב אשר ניקזה את מי השפכי  לבור רקב  פעל1981ע  הקמת היישוב בשנת 
 130 כאשר גדלה האוכלוסייה והגיעה לכ.  משפחות60 באותה תקופה התגוררו ביישוב כ. מרכזי

שהחלי( את בור , ) המתק  להל  ( מתק  לטיהור מי שפכי  1991משפחות הקימה המועצה בשנת 
ולדברי ראש המועצה אמור היה ,  משפחות300 כהמתק  נועד לטפל במי השפכי  של . הרקב הזמני

יש . שלא הוק  בסופו של דבר, במימו  ממשלתי, להיות מוחל( כעבור שלוש שני  במתק  אזורי
 .  משפחות600 התגוררו ביישוב כ, 2001 ספטמבר, כי בעת הביקורת, לציי 

ל המתק  לטפל כראוי כי בעקבות התרחבות היישוב והגידול הנוס( באוכלוסייה חד, מ  התיעוד עלה
 1995בעניי  זה כתב באוגוסט . ואיבד את יכולתו להביא  לרמת הטיהור הנדרשת, בכל מי השפכי 

כי איכות מי הקולחי  ביציאה , רכז תעשיות ושפכי  במשרד לאיכות הסביבה אל מהנדס המועצה
 1996ביוני ". דהיעילות הרחקת המזהמי  משפכי  ירו"וכי , "ירודה מאוד ואיננה מספקת"מהמתק  

, בדיקות המעבדה מראות"כי , אל מהנדס המועצה, שתחזקה את מתק  הטיהור, כתב מנהל החברה
 ". כי ישנה הידרדרות באיכות הבוצה ובטיב התהלי* המבוצע במכו 

כי המועצה הגיעה , 2001מהנדס המועצה מסר לצוות עובדי משרד מבקר המדינה באוגוסט 
בנסיבות אלה . ו מסוגל לטפל כהלכה בכל מי השפכי  המוזרמי  אליושמתק  הטיהור אינ, למסקנה

 .עלולי  מי השפכי  לגרו  לזיהו  סביבתי
כי בימי  אלה עומד להיחת  חוזה , 2001ראש המועצה מסר למשרד מבקר המדינה באוקטובר 

יית  , המתק  החדש שיוק  בסיוע מינהלת הביוב הארצי; להקמת מתק  טיהור חדש בתו* שנה
  .ענה לכל הבעיות הקיימות לטווח של שני  רבותמ
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, בי  היתר, ניהול מחסניה והטובי  שלה, בתקנו  נקבעו כללי  המסדירי  את נושא רכישות המועצה
מנהל המחס  ינהל רישו  פנימי של פרטי ; טובי  יאוחסנו במחס  לפי תעודת כניסה בלבד: כלהל 
טובי  בלתי ; בכל יחידה) אינוונטר(אחת לשנה תיער* ספירת מצאי ; דכ  באופ  שוט(שיעו, הטובי 

 .ראויי  לשימוש יימכרו
. הטובי  של המועצה מאוחסני  בשלושה מחסני ; המועצה מעסיקה מחסנאי ומנהלת רכש

 .בענייני הקניות והבלאיהאמורה לטפל , המועצה מינתה ועדת רכש ובלאי
לא , 2001 ספטמבר, בזמ  עריכת הביקורת: יקורת בעניי  ניהול המחסני להל  הליקויי  שעלו בב

ולא היה באפשרותה לקיי  , היה ברשות המועצה מידע עדכני בדבר מלאי הפריטי  הנמצא ברשותה
המועצה לא ניהלה במרוכז רישומי  בנושא קבלת טובי  ; מעקב אחר פריטי הציוד השייכי  לה

 המועצה לקיי  פיקוח על ניפוק טובי  מהמחס  ולעמוד על חוסר בנסיבות אלו לא יכלה; וניפוק 
לא ערכה המועצה ,  מועד סיו  הביקורתועד 1997 מתחילת שנתבתקופה ש. בציוד ועל הסיבות לכ*

המועצה לא טיפלה באות  שני  בנושא טובי  ; כפי הנדרש, ספירות מלאי במחסניה ובדיקת מצאי
 .בלתי ראויי  לשימוש

כי על המועצה לנהוג בעניי  ניהול המחס  והטובי  על פי הוראות , דינה מעירמשרד מבקר המ
  .התקנו 

 שמירה. 2
שומר אחד עור* ; ביישוב מתבצעת שמירה לילית על ידי שני שומרי  מטע  חברת אבטחה פרטית

הסיור הממונע ביישוב נעשה באמצעות . סיור ממונע והשומר השני מוצב בשער הכניסה ליישוב
משלמת המועצה לחברה עבור , בהתא  לחוזה של המועצה ע  החברה.  חברת האבטחהרכב של

, משרד מבקר המדינה מעיר. ח בשנה" ש66,000  ובס* הכל כ, ח לחודש" ש5,500 רכב האבטחה כ
המועצה תחשיב כלכלי בדבר הכדאיות שבשכירת הרכב לעומת החלופה של   לא נמצא בידיכי

 .ביטחו רכישת רכב 
תשקול המועצה את , כי בעקבות הערת הביקורת, ה מסר למשרד מבקר המדינהראש המועצ

  .הכדאיות שברכישת רכב ביטחו  במקו  שכירתו
✯  ✯  ✯  
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