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   אזורי  יהודה והשומרו מועצות מקומיות ב
ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ

נבדקו פעולותיה  של המועצה המקומית גבעת זאב ושל המועצה המקומית בית 
   .אריה

 המועצה המקומית גבעת זאב
 תקציר

היישוב .  תושבי 10,700 היישוב גבעת זאב נמצא מערבית לירושלי  והוא מונה כ
תחו  שיפוטה של המועצה . 1983מנוהל על ידי מועצה מקומית שהוקמה בשנת 

ונבחרו , 1998הבחירות האחרונות למועצה התקיימו במאי .  דונ 4,270 משתרע על כ
  היה תקציב המועצה 2000בשנת .  חברי  למליאת המועצה10 בה# ראש המועצה ו

 . ח" מיליו# ש40 כ
שלא על , נמצאו מקרי  שבה  העניקה המועצה לתושבי  הנחות על תשלומי ארנונה

; שלא על פי כללי מינהל תקי#, ופטרה תושבי  מתשלו  אגרות והיטלי , י התקנותפ
המועצה לא פעלה כנדרש כדי לגבות את החובות של עובדי  במועצה עבור מסי ארנונה 

המועצה הקפיאה את הליכי הגבייה ; ודחתה הגשת תביעות משפטיות נגד , ואגרות
שהחלה בבניית שכונה חדשה , ני של מסי ארנונה עבור אדמת בניי# מקבוצת קבל

 .לאחר שהתברר כי היק' המכירות בפרויקט מצומצ , ביישוב
נמצאו ליקויי  באופ# שבו התקשרה המועצה ע  יז  לצור) הקמת פרויקט בנייה 

; מרכז מסחרי ובנייני מגורי , שבמסגרתו אמורי  להיבנות משרדי המועצה, ביישוב
בה של מגרש הכדורגל ביישוב פעלה המועצה בפרויקט שיזמה המועצה לחידוש ולהרח

המועצה והוועדה המקומית לתכנו# ולבנייה לא פעלו ; ללא קבלת היתרי בנייה כדי#
 .כדי להפסיק שימוש חורג שעשה סג# ראש המועצה בחניית ביתו

, נמצאו ליקויי  בדר) הטיפול של המועצה והוועדה המקומית בפרויקטי  של בנייה
המועצה והוועדה המקומית .  לפיתוח ולהשקעות שפעלה ביישובשבוצעו על ידי חברה

לא סיכמו כראוי את התחייבויותיה של החברה בנוגע לפיתוח של שכונה חדשה 
בפרויקט ; ולא פעלו כנדרש כדי שזו תמלא את כל התחייבויותיה, שהוקמה ביישוב
י תכנית שלא על פ, קומות אישרה הוועדה המקומית לחברה לבנות לבניית בניי# רב

 . בלא שהייתה לה סמכות לכ), בניי# הערי 
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המועצה לא ניהלה רישו  של כל נכסיה ולא ; טיפול המועצה בניהול נכסיה היה לקוי
בבדיקה פרטנית שנערכה , כמו כ#. ניהלה כראוי חלק מ# החוזי  הנוגעי  לנכסיה
 . י נמצאו ליקויי  משמעותי, בעניי# טיפול המועצה בשני נכסי  שלה ביישוב

. גזבר המועצה עסק בעבודות נוספות בלי שקיבל את אישור המועצה כנדרש בתקנו#
  . נמצאו ליקויי  באופ# שבו טיפלה המועצה בנושא זה בשני  האחרונות

♦  
על פי הצו בדבר ניהול )  המועצה להל  ( הוקמה המועצה המקומית גבעת זאב 1983באוגוסט 

הכללי$ שעל פיה$ צריכה . 1981 א"התשמ, )892' מס) (יהודה והשומרו (מועצות מקומיות 
  להל   (1981 א"התשמ, )יהודה והשומרו (המועצה לפעול קבועי$ בתקנו  המועצות המקומיות 

 חברי$ 10 ונבחרו בה  ראש המועצה ו, 1998הבחירות האחרונות למועצה התקיימו במאי ). התקנו 
 עובדי$ 213המועצה מעסיקה . 1993אז שנת אותו ראש מועצה מכה  בתפקידו מ. למליאת המועצה

על פי נתוני משרד .  דונ4,270$ שטח השיפוט של המועצה משתרע על כ). כולל מורי$ וגננות(
 . בתי עסק113  בתי אב ו2,333ביישוב .  תושבי10,672$ התגוררו ביישוב 2002בינואר , הפני$

ביקורת על פעולות , סירוגי ל,  ער* משרד מבקר המדינה2001בתקופה מאפריל עד נובמבר 
 .ניהול נכסי המועצה וכוח האד$, תכנו  ובנייה, נבדקו בעיקר תחומי גביית מסי$. 1המועצה

  
 התקציב

. ח" מיליו  ש40.7 ח והביצוע הסתכ$ בכ" מיליו  ש38.5  הסתכ$ בכ1999תקציב המועצה לשנת 
 . ח" מיליו  ש42 ח והביצוע בכ" מיליו  ש40.5  הסתכ$ תקציב המועצה ב2000בשנת 

 .ח" מיליו  ש7.2  בכ30.6.01 של המועצה הסתכ$ ב) כולל חובות מ  העבר(הגירעו  המצטבר 
 34% המהווי$ כ, ח" מיליו  ש13.6  בכ2000עומס המלוות של המועצה הסתכ$ בסו, שנת 

 הגיע סכו$ פירעו  המלוות בתקציב הרגיל של המועצה 2000בשנת . מתקציב המועצה באותה שנה
 .ח" מיליוני ש2.3 לכ

  ):ח"באלפי ש (2000  ו1999להל  פירוט הכנסות המועצה בשני$ 
__________________ 

' וממצאיה פורסמו בדוח שנתי של מבקר המדינה מס, 1992ביקורת קודמת על המועצה נערכה בשנת  1
 .900' עמ, 43
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2000 1999 ‰Ò Î‰ ¯Â˜Ó 
 מענק לאיזו  11,911 11,533

 מסי  והיטלי  11,617 12,776

 מענקי ממשלה 11,551 13,362

 שירותי   4,318 4,452

 ריבית  7 7

42,130 39,404 Ò"‰  
  ):ח"באלפי ש (2000  ו1999 הבלתי רגיל של המועצה בשני  להל  נתוני  על התקציב

 Û„ÂÚ)ÂÚ¯È‚Ô( ÌÈÓÂÏ˘˙ ÌÈÏÂ·˜˙  
1,422 10,805 12,227 1999 

290 11,816 12,106 2000  
באישור הממונה על היישובי  היהודיי  באזור יהודה והשומרו  , רשאית מועצה, על פי התקנו 

כי בסו$ , בביקורת עלה. הוצאה אחד של התקציב למשנהולהעביר כספי  מסעי$ , ) הממונה להל  (
 עדכנה המועצה את התקציב של אותה שנה תו' כדי העברת כספי  מסעי$ הוצאה אחד 1999שנת 

 מסרה המועצה למשרד מבקר 2002באפריל . כנדרש, בלי שקיבלה לכ' את אישור הממונה, למשנהו
 וקיבלה את אישורו לעדכו  שביצעה בתקציב פנתה המועצה לממונה, כי בעקבות הביקורת, המדינה

   .2001של שנת 
 הטלת מסי  וגביית 

, אגרת בנייה, אגרת מי  וביוב; ארנונה כללית: המועצה הטילה על תושביה מסי  ואגרות כלהל 
 התקשרה המועצה 1997במאי . אגרת הנחת צנרת ואגרת חיסוני , אגרת שמירה, אגרת מבנה ציבור
 2001בינואר . שהחלה לגבות עבורה את המסי  והאגרות, ) חברת הגבייה ל  לה(ע  חברה פרטית 

 . נכסי  ביישוב2,750 טיפלה מחלקת הגבייה של המועצה ב
 80%  לכ2000 1998כי שיעורי הגבייה של מסי הארנונה הגיעו בשני  , מנתוני המועצה עולה

 . 2 מס' כל פוטנציאל הגבייה50% ולכ, מהחיוב השוט$ בכל שנה
__________________ 

פחות הפטורי  , כולל יתרות הפיגורי  שנצברו בשני  הקודמות, פוטנציאל הגבייה הינו ס  כל החיוב  2
 .וההנחות
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 מת  פטורי  והנחות. 1
. המועצה רשאית להעניק הנחות ופטורי  מארנונה בהתא  להוראות התקנו  שנקבעו בעניי  זה

   להל  (1993 ג"התשנ, )הנחות מארנונה(כי תקנות הסדרי  במשק המדינה , בי  היתר, בתקנו  נקבע
 .יחולו על תשלומי ארנונה באזור, כפי תוקפ  בישראל מעת לעת, )התקנות

מועצה רשאית לקבוע .  א:   קיימי  שני מסלולי  לאישור הנחות מארנונה לתושבי ,  פי התקנותעל
שהתקיימו לגביו , שהוטלה באותה שנת כספי  על מחזיק בנכס, הנחה מסכו  הארנונה הכללית

אשר , מועצה תמנה ועדת הנחות.  ב.   התנאי  המפורטי  בתקנות ובשיעורי  המפורטי  בתקנות
למחזיק בבניי  ריק או ; כהגדרתו בתקנות, "נזקק"כת לתת הנחה למחזיק בנכס שהוא תהא מוסמ

 . ולבעל עסק; הבבניי  המשמש לתעשיי
באלפי  (2000   1998שאישרה המועצה בשני  , להל  נתוני  בדבר הפטורי  וההנחות מארנונה

  ):ח"ש
 ÌÈ¯ÂËÙ‰ ¯ÂÚÈ˘

˙ÂÁ ‰‰Â ˙ÂÁ ‰Â ÌÈ¯ÂËÙ Ò"È˙ ˘‰ ·ÂÈÁ‰ ‰  
10.0% 898 9,023 1998 

2.6% 259 9,795 1999 

7.8% 1,024* 13,132 2000 

  . הינו לאחר ניכוי תיקוני חיובי  שנעשה בעקבות סקר נכסי 2000סכו  הפטורי  וההנחות לשנת  (*)
‰ Â ¯‡ ÈÒÓÓ ˙ÂÁ ‰‰ ˙‡ ˜„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ·Â˘ÈÈ· ÌÈ·˘Â˙Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ‰˜È Ú‰˘

 ÌÈ ˘·1998 - 2000 ,ÔÏ‰ÏÎ ‡ˆÓÂ: ÌÈ·˘Â˙ ‰¯ËÙÂ ˙ÂÁ ‰ ‰˜È Ú‰ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÌÈ¯˜Ó ÂÏÚ 
˙Â ˜˙‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ‰ Â ¯‡ ÈÓÂÏ˘˙Ó .ÔÎ ÂÓÎ , ‰ˆÚÂÓ‰ ‰¯ËÙ ÌÈÙÒÂ  ÌÈ¯˜Ó ¯ÙÒÓ·

ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ÌÈÏËÈ‰Â ˙Â¯‚‡ ÌÂÏ˘˙Ó ÌÈ·˘Â˙ .˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï : ÔÂ·˘Á
˙Â·ÂÁ ¯ÊÁ‰ ¯„Ò‰Ï ÂÓÈÚ ‰ÚÈ‚‰ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ¯Á‡Ï ÒÙÂ‡ ·˘Â˙ Ï˘ , Ì¯Ë ˙‡ÊÂ ÏÁ‰˘

¯„Ò‰‰ ÈÙ ÏÚ ÌÏ˘Ï ·˘Â˙‰ ;‰ Â ¯‡ ÌÂÏ˘˙Ó ·˘Â˙ ˙Â˙ÈÓˆÏ ‰¯ËÙ ‰ˆÚÂÓ‰ ; ¯ÂËÙ Ô˙È 
ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘ Í˘ÓÏ ‰¯ÈÓ˘ ˙¯‚‡ ÌÂÏ˘˙Ó ·˘Â˙Ï ; Ï˘ ¯ÂÚÈ˘· ‰Á ‰ ·˘Â˙Ï ‰ ˙È 67% 

‰Á ‰‰ Ô˙Ó „ÚÂÓÏ ÂÓ„˜˘ ÌÈ ˘‰ ˘ÓÁÏ ˙È·ÈË˜‡Â¯Ë¯ ‰¯ÈÓ˘ ˙¯‚‡ ÌÂÏ˘˙Ó ; ‰¯˜Ó·
 ‰ Â ¯‡ ÌÂÏ˘˙Ó ·˘Â˙ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰¯ËÙ ÛÒÂ ÌÈÈ˙ ˘ Í˘ÓÏ , ‰˘Ó˙˘‰ ‡È‰˘ ÌÂ˘Ó

‰Ù˘‡ ˙ÏÂÎÓ ˙Á ‰Ï ÂÏ˘ ÔÈÚ˜¯˜Ó· .  
 גביית חובות . 2
‰ . א ˆ Ú Â Ó  È „ · Â Ú  ˙ Â · Â Á   רשאית מועצה לקבוע הסדר תשלומי  ,  על פי התקנו

שרשויות מקומיות בישראל רשאיות לעשות כ  , לפירעונ  של מסי  באות  תנאי  ובאות  מקרי 
כפי , 1980  "התש, )ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה (על פי חוק הרשויות המקומיות

כי רשות מקומית רשאית לקבוע לארנונה כללית , בחוק האמור נקבע. תוקפו בישראל מעת לעת
כל ; ולמס עסקי  הסדר לפירעונ  בתשלומי  במש. תקופה שלא תעלה על שנה ממועד החיוב בה 

 .  הצמדהישול  בתוספת הפרשי, כאמור, תשלו  לפי הסדר
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‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· , ¯Â·Ú ‰ˆÚÂÓ· ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ˙Â·ÂÁ ˙Â·‚Ï È„Î ˘¯„ Î ‰ÏÚÙ ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎ
˙Â¯‚‡Â ‰ Â ¯‡ ÈÒÓ .ÌÈ ˘ Í˘Ó Ì„‚  ˙ÂÈËÙ˘Ó ˙ÂÚÈ·˙ ˙˘‚‰ ‰˙Á„ ‰ˆÚÂÓ‰ , ‰˜˙È  ‡ÏÂ

ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ¯˘‡Î ÌÈÓ‰ ˙‡ .‰ÏÚ „ÂÚ , Ì‚ ÌÈÓÂÏ˘˙ ¯„Ò‰Ï ‰ÚÈ‚‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎ
‰È„·ÂÚÓ ÌÈ„Á‡ ÌÚ , ‡Ï˘ÔÂ ˜˙· ÚÂ·˜‰ ¯„Ò‰‰ ÈÙ ÏÚ ; ÔÂÚ¯ÈÙ‰ ˙ÙÂ˜˙ ÌÈ¯˜Ó‰Ó ˜ÏÁ·

ÌÈ ˘ ¯ÙÒÓÏ ÚÈ‚‰Ï ‰ÏÂÏÚ ·ÂÁ‰ Ï˘ . ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈ„Úˆ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰Ë˜  ˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú·
‰ˆÚÂÓ È„·ÂÚ ¯ÙÒÓ „‚  , ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ·ÂÁ‰ ÈÂÒÈÎÏ È˘„ÂÁ‰ ¯ÊÁ‰‰ ÌÂÎÒ ˙‡ ‰ÏÈ„‚‰Â

ÌÈÙÒÂ . 
Ì . ב È · È È Á ·  Ï Â Ù È Ë  בר הרכב יתרות החייבי  מהדוחות הכספיי  של המועצה בד  ‰
 כי יתרת החובות למועצה עבור מסי ארנונה ואגרות הסתכמה,  עלה31.12.00 ל

המועצה ). סכו  זה כולל את חובות הקבלני  עבור ארנונה של אדמת בניי (ח " מיליו  ש12.5 בכ
ה משרד מבקר המדינ. ח בלבד" מיליו  ש3.3 נקטה צעדי  משפטיי  נגד חייבי  שחוב  הסתכ  בכ

לא אפשרה לה לקיי  בקרה שוטפת אחר הטיפול , שמפעילה המועצה, כי תוכנת המחשב, מעיר
 . בחייבי 

Ì . ג È  Ï · ˜  ˙ Â · Â Á  כי מועצה תטיל בכל שנת כספי  ארנונה כללית על ,  התקנו  קובע
כל קרקע בתחו  מועצה : "המוגדרת בתקנו  כדלקמ , לרבות על אדמת בניי , הנכסי  שבתחומה

 ".אינה בניי  ולא אדמה חקלאית ולא קרקע תפוסהש, מקומית
‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· , ¯·Ó·Â · ÂÓÎ˙Ò‰ ÔÈÈ · ˙Ó„‡ Ï˘ ‰ Â ¯‡ ¯Â·Ú ‰ˆÚÂÓÏ ÌÈ Ï·˜ ˙Â·ÂÁ ÈÎ

2001· -4.8˘ È ÂÈÏÈÓ "Á . ¯·Ó·Â Ï ÔÂÎ 2001 È·‚Ï ˙ÂÈËÙ˘Ó ˙ÂÚÈ·˙ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰˘È‚‰ ‡Ï 
˙Â·ÂÁ‰Ó ˙ÈˆÁÓÓ ¯˙ÂÈ . ÌÈ Ï·˜‰Ó ˜ÏÁ Ï˘ ˙Â·ÂÁ· ÏÂÙÈË‰ ˙‡Ù˜‰ ˙Â·˜Ú· ‰˙˘Ú 

ÔÈÈ Ú· ‰ˆÚÂÓÏ ÌÈ Ï·˜‰ ˙ÈÈ Ù ,Ï„ ‰ ˜Â˘· ‰Ë‡‰‰ Ú˜¯ ÏÚ ‰˙˘Ú ˘"Ï‡¯˘È· Ô3 . È‡Ó·
2001 ˙Ó„‡ ¯Â·Ú ‰ Â ¯‡‰ ÈÓÂÏ˘˙ ˙‡ ˙ÂÁ„Ï ÌÈ Ù‰ ¯˘Ï ‰˘˜· ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ ˘È‚‰ 

ÌÈ Ï·˜ Ì˙Â‡ Ï˘ ÔÈÈ · .Î Ó ÌÚ ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ Ï˘ ÔÂÈ„ ÌÂÎÈÒ·" ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ È·‰ „¯˘Ó Ï
 ÈÏÂÈÓ2001Ú·˜   ,‰ ÈÎÎ Ó"‡˘Â · ÌÈ Ù‰ ¯˘ Ïˆ‡ ÚÈÈÒÈ Ï . 

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙Â·ÂÁ ˙ÈÈ·‚Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ Ï˘ ‰˜ÒÙ‰Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï ÈÎ
ÌÈ Ï·˜‰ ,ÌÈ Ù‰ ¯˘ È„È· ¯ÂËÙ ¯˘Â‡ ‡Ï „ÂÚ ÏÎ . 

‰ . ד È È · ‚  ˙ ¯ · Á  Ì Ú  ˙ Â ¯ ˘ ˜ ˙  בחוזה ההתקשרות של המועצה ע  חברת גבייה   ‰
לטובת , ערבות בנקאית, מיד ע  חתימת החוזה, ורכי החברה מתחייבת למס,  נקבע1997ממאי 

טר  העבירה חברת הגבייה , 2001דצמבר , עד מועד סיו  הביקורת. ח" ש50,000בס. של , המועצה
 .והמועצה א/ לא דרשה זאת ממנה, למועצה את הערבות

Ì . ה È Ò Î   ¯ ˜ Ò  )   1   ( ערכה המועצה סקר נכסי  של בתי מגורי  פרטיי  1999בשנת 
 מהנכסי  60% כי על המועצה לתק  את נתוני השטח של כ, מהסקר עלה. י ' וילות וקוטג וב בייש

כי בעקבות , בביקורת עלה. ר" מ40,000 וכי התווספו לשטחי  החייבי  במסי ארנונה כ, שנבדקו
 .ר בלבד" מ20,000 הגדילה המועצה את שטחי החיוב בארנונה בכ, הסקר

, כי בשונה מהתהלי. הקיי  בישראל, יצוי . ות בבתי קומותבסקר הנכסי  לא נבדקו דיר ) 2(
ניתני  בלי שנבדק גודל ) ובכלל זה גבעת זאב(היתרי האכלוס לבתי מגורי  באזור יהודה והשומרו  

גביית הארנונה עבור הדירות נעשית על בסיס התכניות ההנדסיות שהגישו , משו  כ.. הדירות בפועל
__________________ 

 ". אג  איילות"קבלני  הבוני  בפרויקט בנייה מסוי  המוק  בהמדובר בעיקר בחוב  של   3
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לדעת . ל וילות ובתי  פרטיי  מאז שבוצע סקר הנכסי  האמורבשונה מאופ  החיוב ש, הקבלני 
ולאור , מאחר שבתי המגורי  המשותפי  מהווי  כמחצית מהבתי  ביישוב, משרד מבקר המדינה
מ  הראוי שהמועצה תבח  עריכת סקר ג  , שנער. לבתי המגורי  הפרטיי , תוצאות סקר הנכסי 

 . לגבי בתי הקומות המשותפי 
 למשרד מבקר המדינה 2002החובות עבור מסי ארנונה ואגרות מסרה המועצה באפריל בעניי  גביית 

 :כלהל 
חלק מהחובות נפרעו וחלק  ; המועצה החלה לפעול לגביית חלק מהחובות של עובדיה ) 1(

; חלק מהעובדי  שנקבע לה  הסדר תשלומי  ה  מוגבלי אמצעי ; מצויי  בהליכי  משפטיי 
 . ת המשפט לחייב את החייבי  להחזיר את החובובחלק מהמקרי  החליט בי

. ראש המועצה הגיש בקשה לשר הפני  לפטור קבלני  מתשלו  מסי ארנונה על אדמת בניי  ) 2(
 . כי עד למועד סיו  הביקורת לא התקבל כל פטור בנדו , משרד מבקר המדינה מעיר

 . למעקב אחר חייבי  הצטיידה מחלקת הגבייה במועצה בתוכנה מיוחדת 2002בינואר  ) 3(
 . נתוני הסקר הינ  נתוני  ראשוניי  לפני בחינת הערעורי  ) 4(

שכ  , בנתו  זמני אינה סבירה, כביכול, שמדובר, כי הטענה, בעניי  זה מעיר משרד מבקר המדינה
והחברה שערכה אותו סיימה את , לפני למעלה משלוש שני , 1999סקר הנכסי  נער. בשנת 

 .  רבעבודתה לפני זמ 
 .המועצה תבח  עריכת סקר נכסי  ג  לבתי  משותפי  ) 5(

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,„È˙Ú· „ÈÙ˜‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ , ‰ Â ¯‡ ÈÒÓÓ ÌÈ¯ÂËÙÂ ˙ÂÁ ‰˘
ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎÂ ˙Â ˜˙‰ ÈÙ ÏÚ Â ˙ ÈÈ ˙Â¯‚‡Â . ÔÂ ˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰

ÌÈÏÏÎ‰Â ,‰ÈÈ·‚· ÏÂÙÈË‰ ˙Â„ÈÁ‡·Â ˙ÂÙÈ˜˘· ˙ÂÚ‚ÂÙ .ÎÔÎ ÂÓ , ÌÈ„Úˆ ËÂ˜ Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ
‰ˆÚÂÓ È„·ÂÚÓÂ ÌÈ Ï·˜Ó ‰ÈÈ·‚‰ ˙¯·‚‰Ï ,‰˙ÂÎÓÒ·˘ ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÚˆÓ‡ ÏÎ ˙‡ ÏÈÚÙ‰ÏÂ ,

·¯ ¯Â‚ÈÙ ÏÁ Ì ÂÚ¯ÈÙ·˘ ˙Â·ÂÁÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· „ÁÂÈÓ·.   
 תכנו  ובנייה

 תחו  השיפוט של המועצה. 1
תחו  השיפוט של והוא נקטע על ידי שטחי  השייכי  ל, שטח השיפוט של גבעת זאב אינו רצי/

; שטחי  חקלאיי  השייכי  לתושבי היישוב עפרה: כמפורט להל , המועצה האזורית מטה בנימי 
 בי  הכניסה ליישוב בית חורו  ועד לאזור הר 443כביש ; היישובי  גבעו  החדשה ובית חורו 

עו  כי בפועל מקבלי  תושבי היישובי  גב, יצוי . שמואל בואכה תחו  השיפוט של ירושלי 
, רפואה, )ס בריכה"מתנ(קהילה , כמו שירותי חינו., החדשה ובית חורו  שירותי  שוני  מהמועצה

 . מסחר וביוב
ביוני . ל משרד הפני  ועדה בעניי  הרחבת תחו  השיפוט של המועצה" מינה מנכ1993באוקטובר 

טח השיפוט של ולפיה  יש לצר/ לש, ל משרד הפני "ר הוועדה את מסקנותיה למנכ" הגיש יו1994
הנמצאי  בשטח השיפוט של , המועצה ג  את השטחי  של היישובי  בית חורו  וגבעו  החדשה

את קטע הכביש מהכניסה לבית חורו  ועד לתחו  השיפוט של ; המועצה האזורית מטה בנימי 
ואשר גובלי  בשטח , שסומנו במפות שצורפו לדוח הוועדה, ושטחי  נוספי ; עיריית ירושלי 

 .צההמוע
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לא המשי. משרד הפני  את הטיפול , כי לאחר שהוועדה הגישה את מסקנותיה, בביקורת עלה
המציאות שבה היישובי  מקבלי  ממילא שירותי  רבי  , לדעת משרד מבקר המדינה. בנושא

  והמגבלות התכנוניות הנובעות מהיעדר רצ/ טריטוריאלי בשטח השיפוט של המועצה , מהמועצה
על משרד הפני  לפנות . מהותיי  המצביעי  על הצור. בקבלת החלטה בנושא זהמהווי  שיקולי  

כדי שאלה יבחנו את הסוגיה לאור מסקנות , לגורמי התכנו  במינהל האזרחי ולאלו/ פיקוד המרכז
  . לשטח השיפוט של המועצה, שאליה  התייחסה הוועדה, וישקלו את צירו/ השטחי , הוועדה

 תכניות התכנו . 2
מהווה את )  חוק התכנו  להל   (1966לשנת ) 79(' מס) חוק זמני(כפרי  ובנייני  , נו  ערי חוק תכ

כי יוכנו , חוק התכנו  קובע. המקור המשפטי העיקרי בנושא התכנו  והבנייה באזור יהודה והשומרו 
לאופ  ההתפתחות האזורית מבחינה , שיכללו הוראות בנוגע לשימושי הקרקעות, תכניות מתאר

החוק מונה את הנושאי  שייכללו . לית וחברתית ולשלבי ביצוע של מרכיבי הבינוי השוני כלכ
 .בתכניות

כי מאז הקמתה לא פעלה המועצה בתחומי התכנו  והבנייה על פי תכנית מתאר , בביקורת עלה
עקב מחלוקות , מצב זה נבע בעיקר משו  שלא נית  היה לית  תוק/ לתכנית מתאר. אזורית מאושרת

אשר כונו , במש. השני  יזמה המועצה תכניות אחדות. ר הבעלות על חלק מקרקעות היישובבדב
א. ה  טר  אושרו על ידי מועצת התכנו  העליונה , למרחב הגיאוגרפי של גבעת זאב" אב תכניות"

שהכינה המועצה , להל  פירוט התכניות).  מועצת התכנו  העליונה להל  (באזור יהודה והשומרו  
אב לעיצוב  תכנית; תכנית אזורית למרחב בי  ירושלי  ומודיעי ; 220תכנית מתאר : ני במש. הש

במצב הקיי  פעלה הוועדה המקומית בתחו  התכנו  . אב מרחב גבעו  ותכנית; ולפיתוח גבעת זאב
שאמורה הייתה להוות בסיס להחלטות הוועדה המקומית , והבנייה ללא מסגרת תכנונית רחבה

 .לאור. השני 
אב לאזור  על מועצת התכנו  העליונה לפעול ביתר שאת לאישור תכנית, עת משרד מבקר המדינהלד

ותנחה את הוועדה , אשר תהווה מסגרת מנחה לקבלת החלטותיה בנושא התכנו  והבנייה, גבעת זאב
בקיומה של תכנית זו יש א/ כדי למנוע אפשרות של קבלת החלטות תכנוניות . המקומית בעבודתה

 מסרה מועצת התכנו  העליונה למשרד מבקר 2002באפריל . את הראייה האזורית הרחבההחסרות 
  .אב למרחב גבעו  נמצאת בהליכי  מתקדמי  לקראת אישורה כי תכנית, המדינה

 הוועדה המקומית לתכנו  ובנייה. 3
רי שכל חבריה הינ  חב, ) הוועדה המקומית להל  (במועצה פועלת ועדה מקומית לתכנו  ובנייה 

והיא מטפלת באופ  שוט/ בתחו  , סמכויות הוועדה המקומית נקבעו בחוק התכנו . המועצה
בהוצאת היתרי בנייה ובפיקוח על , ובכלל זה בהכנת תכניות מפורטות לבנייה, התכנו  והבנייה

 . הבנייה
) שומרו יהודה וה) (12' תיקו  מס(כפרי  ובנייני  ,  הוצא צו בדבר חוק תכנו  ערי 1999באוקטובר 

כי יושב הראש והמהנדס של הוועדה , הצו קובע).  הצו להל   (1999 ס"התש, )1471' מס(
בקשה ).  רשות רישוי להל  (המקומית יהיו יחדיו רשות רישוי מקומית לעניי  מת  רישיו  לבינוי 

, וזו תית  את הרישיו  רק א  העבודה או השימוש, לקבלת רישיו  בינוי תוגש לרשות הרישוי
; לתחיקת הביטחו  ולתקנות שהותקנו מכוח , מתאימי  להוראות החוק, שעבור  מבוקש הרישיו 

ולכל ההוראות וההנחיות המהוות חלק בלתי נפרד ; לתכניות החלות על הקרקע או הבניי  הנידוני 
 .רשות הרישוי המקומית רשאית להעביר את הבקשה להחלטת הוועדה המקומית. מה 
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. 1999שהחלה לפעול באוקטובר , ת  של הוועדה המקומית ושל רשות הרישויבביקורת נבדקה עבוד
 :להל  הממצאי  בעניי  זה

È . א Â ˘ È ¯ ‰  ˙ Â ˘ ¯  È  Â È „ ·  Ì È Ù ˙ ˙ ˘ Ó  כי ,  מפרוטוקולי  של רשות הרישוי עולה
שעל , ג  שלושה מחברי מליאת המועצה, בנוס/ לראש המועצה ומהנדס המועצה, בדיוני  השתתפו

דרשה , כי כבר בתקופה שבה פעלה הוועדה המצומצמת, יצוי . חברי הקואליציהנמנו ע  , פי רוב
כי נציג מקרב חברי , 1999במסגרת ישיבת הוועדה המקומית ממארס , חברת מועצה מהאופוזיציה

 .בקשתה לא נענתה. האופוזיציה במליאה ישתת/ בדיוני הוועדה המצומצמת
È . ב ‡-Ì È È Ò „  ‰  Ì È  ˜ ˙ ·  ‰ „ È Ó Ú  שמקיימת הוועדה המקומית על , ח במסגרת הפיקו

בעיקר בנוגע לחוזק הבטו  , נדרשי  הקבלני  להציג תוצאות של בדיקות הנדסיות, הבנייה ביישוב
נעשו הבדיקות על ידי מכו  התקני  הישראלי בהתא  לתק  הישראלי שנקבע , על פי רוב. במבנה
זק הבטו  אינו עומד בתק  שחו, שבה  הבדיקות הצביעו על כ., בביקורת נמצאו מקרי . בנושא
המועצה הסתפקה . והוועדה המקומית העבירה את תוצאות הבדיקות לקבל  ולמהנדס, הנדרש

ולפיה , שניתנה רק לאחר סיו  הבנייה, בהצהרה כללית של המהנדס של הבניי  או של הפרויקט
 .4נעשתה הבנייה על פי התקני  הדרושי 

Ì . ג È Ï Î È ¯ „ ‡  Ì Ú  Ì È Ó Î Ò דריכלי  מחייבת הסדרה של נושאי   התקשרות ע  א  ‰
בחלק מהמקרי  התקשרה המועצה ע  אדריכלי  לביצוע . ייחודיי  לעבודת התכנו  ההנדסי

אשר שימשו את המועצה להתקשרות ע  , עבודות תכנו  באמצעות טפסי  של הסכמי  אחידי 
ע  קבלני הסכמי  אלה עוסקי  בהיבטי  שוני  של התקשרות . קבלני  לביצוע עבודות בנייה

וה  אינ  נותני  מענה לתחומי  הייחודיי  הצריכי  להיות מוסדרי  בהסכמי התקשרות ע  , בנייה
לוחות זמני  , כמו מהות העבודה הנדרשת והיקפה, אדריכלי  הנדרשי  לבצע עבודות תכנו 

  .ותחומי אחריות
 שימוש חורג של סג  ראש המועצה בחניית ביתו. 4

 המקומית לסג  ראש המועצה ולאחד מתושבי היישוב היתר בנייה בדיעבד  נתנה הוועדה1994ביוני 
מעיו  בתכניות . שנבנה בהתא  לתכנית המפורטת הרלוונטית, משפחתי של שתי קומות לבית דו

משפחתי אמורה להיבנות חניה  כי לצדה של כל אחת מיחידות הדיור של הבית הדו, ההנדסיות עלה
 .מקורה

‰ÏÚ ÌÈÎÓÒÓ‰Ó ,Ï‰Ó· ÈÎ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘‰ Í , ‰˘ ÔÓÊ·"‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ Ô‚ÒÎ Ô‰ÈÎ Ï ,
ÍÎ ÏÚ ˙Â ÂÏ˙ ‰ˆÚÂÓÏ Â¯·ÚÂ‰ ,‰ÈÈ ·‰ ¯˙È‰Ï „Â‚È · „¯˘Ó ‰ ·  Â˙È· ˙ÈÈ Á·˘ . ˙¯Â˜È··

‰ÏÚ ,„¯˘Ó Â˙È· ˙ÈÈ Á· ÌÈ˜‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ Ô‚Ò ÈÎ , ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï È„Î ‰ÏÚÙ ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰Â
‰ ·Ó· ‚¯ÂÁ‰ ˘ÂÓÈ˘‰ .‚Ò ÍÈ˘Ó‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ˘Ó˙˘‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ Ô

„¯˘Ó·Î ‰È Á· .   
__________________ 

ראו בנושא זה דוח מבקר המדינה בנושא היערכות וטיפול ועדות מקומיות לתכנו  ולבנייה להבטחת  4
 .43' עמ, 1996 ז"התשנ, דוח על הביקורת בשלטו  המקומי, איכות הבנייה בתחומ 
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 פרויקטי  בתחו  התכנו  והבנייה
 פרויקט בנייה. 1

לפעול להקמת פרויקט )  היז  להל  (מ " החלו המועצה והחברה לבינוי ופיתוח בע1989בשנת 
, ) משרדי המועצה להל  (שבמסגרתו אמורי  היו להיבנות מבנה למשרדי המועצה , בנייה ביישוב
 המועצה ייעדה לפרויקט קרקע בשטח של . בנייני מגורי  ושני גני ילדי , )קניו (רי מרכז מסח

הבעלות על הקרקע ).  הקרקע להל  ( דונ  הנמצאת סמו% לכניסה הראשית ליישוב 21.5 כ
, )באמצעות הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש באזור יהודה והשומרו (מתחלקת בי  המדינה 

 5.6 שמתוכ  ניתנה ליז  הרשאה לתכנו  לכ,  דונ  בבעלות המדינה12 כ: כלהל , היז  והמועצה
 . דונמי  בבעלות המועצה2.5 וכ;  דונמי  בבעלות היז 7 כ; דונ 

ועל פיו התחייב היז  להקי  על מתח  הפרויקט ,  חתמה המועצה על הסכ  ע  היז 1997ביולי 
 500שש יחידות דיור בשטח של ; ) יחידות דיור60(ר " מ5,800שלושה מבני מגורי  בשטח של 

שני גני ילדי  בשטח ; ר" מ4,300בשטח של )  יחידות דיור45 כ( קומות 15בית מגורי  של ; ר"מ
 1,500ובניי  עבור המועצה בשטח של ; ר" מ8,100בשטח של ) קניו (אזור מסחרי ; ר" מ250של 
ל הדירות שייבנו בחתימתה על הסכ  זה נתנה המועצה את הסכמתה מראש למכירת כ. ר"מ

בתמורה . על ידי היז  ועל ידי קבלני המשנה שעימ  יתקשר, בפרויקט ולמכירת כל שטחי המסחר
 .לכ% התחייב היז  לבנות את מבנה המועצה ואת שני גני הילדי 

 את תכנית בניי  עיר 1998שינתה הוועדה המקומית בנובמבר , כדי לאפשר את ביצוע הפרויקט
במהל% . שכללה את תכנית הפרויקט, 220/1/12' ית בניי  עיר מפורטת מסואישרה תכנ, 220/1/1

 . ועמדה לפני הפקדתה, הביקורת של משרד מבקר המדינה נדונה תכנית זו במועצת התכנו  העליונה
 :בביקורת בנושא זה עלו הממצאי  הבאי 

Ê . א ¯ Î Ó  ‡ Ï Ï  ˙ Â ¯ ˘ ˜ ˙ , כי המועצה לא תתקשר בחוזה למכירה,  בתקנו  נקבע  ‰
השכרה ולהחכרה של מקרקעי  או טובי  וכ  לרכישת מקרקעי  או כל זכות בה  או לרכישת טובי  ל

אשר ההצעות שהוגשו בעקבות פרסומו נבדקו על ידי ועדת , אלא על פי מכרז, או לביצוע עבודה
כי הממונה יקבע כללי  לעריכת מכרזי  ולדרכי הזמנה וקבלה של הצעות , עוד נקבע. מכרזי 

ה  בסוגי , ורשאי הוא בכללי  לפטור מועצה מחובת עריכת מכרז, עקבות פרסו  מכרזמחירי  ב
 .התקשרויות מסוימי  וה  בענייני  מיוחדי 

העניקה לו המועצה זכויות בנייה במקרקעי  , כי במסגרת התקשרותה ע  היז , בביקורת עלה
של בניי  המועצה וגני וכ  העבירה לו את ביצוע עבודות הבנייה , שבבעלותה ללא עריכת מכרז

כי מבנה המועצה אמור להיבנות על מקרקעי  המצויי  , יצוי . א. זאת ללא עריכת מכרז, הילדי 
 .בבעלות המדינה

וממילא ג  לא , ש"כי המועצה לא פנתה לממונה על היישובי  היהודיי  באיו, עוד עלה בביקורת
 . קיבלה את אישורו לפטור ממכרז

כי לא היה מקו  ולא הייתה אפשרות לערו% , צה למשרד מבקר המדינה מסרה המוע2002באפריל 
משרד מבקר . וזאת משו  הזכויות שיש ליז  במקרקעי  שעליו אמור להיבנות הפרויקט, מכרז

היה על המועצה לפנות לממונה , כי ג  א  לגו. העניי  היה מקו  לתת פטור ממכרז, המדינה מעיר
 . לי שקיבלה את הפטור ממכרז כנדרשולא להתקשר ע  היז  ב, בנושא זה

˙ . ב Â ¯ ˘ ˜ ˙ ‰ ‰  Ì Î Ò  בהסכ  ההתקשרות ע  היז  לא הסדירה המועצה תחומי  שוני    ‰
כדי להבטיח את ביצועו התקי  ואת התמורה המירבית ממנו לתועלת , הנוגעי  להקמת הפרויקט

 :להל  הפירוט. היישוב
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שבו תאושר התכנית במועצת , מ  המועדהמועצה לא קבעה לוחות זמני  לביצוע הפרויקט ל ) 1(
 .התכנו  העליונה

כפי שיקבע , "לתנאי  כלליי  מקובלי "כי מבנה המועצה ייבנה בהתא  , בהסכ  נקבע ) 2(
מאחר שבמועד החתימה על ההסכ  לא היה בידי המועצה תכנו  של מבנה , כמו כ . מתא  הפרויקט

שנבנה באותה עת במעלה , י  המועצהאימצה המועצה את המיפרט הפנימי של בני, המועצה
כי אימו/ של מיפרט פנימי של מבנה אחר אינו מהווה תחלי. , משרד מבקר המדינה מעיר. אדומי 

 . שלפיה  תבוצע העבודה, להסדרה של כלל התנאי 

וממילא לפני שהוועדה , מאחר שההסכ  נחת  בטר  הגיש היז  תכנית תכנו  כלשהי ) 3(
 המועצה התקשרה ע  היז  בלי שנדונו התנאי  והדרישות בתחו  התכנוני ,המקומית דנה בפרויקט

 . והאדריכלי בקשר לבניית המבנה המסחרי
‚ . ‰ ¯ Â Ó ˙  ‡ Ï Ï  ‰ È È  · ‰  ˙ Â È Â Î Ê  ˙ Ï „ ‚ ‰ - ÂÚ·˜  ÌÊÈ‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰· 

¯ÂÈ„‰ ˙Â„ÈÁÈ ÂÓ˜ÂÈ Ì‰ÈÏÚ˘ ÔÈÚ˜¯˜Ó· ÌÊÈ‰ Ï˘ ‰ÈÈ ·‰ ˙ÂÈÂÎÊ ‰˘ÚÓÏ . ˙ÓÈ˙Á Ê‡Ó
 ˙ ˘· ÌÎÒ‰‰1997ÓÏ „ÚÂ  ¯·ÂË˜Â‡· ˙¯Â˜È·‰ ˙ÎÈ¯Ú „ÚÂ2001 ˙‡ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰ÏÈ„‚‰ 

· ÌÈ¯Â‚ÓÏ ÌÊÈ‰ Ï˘ ‰ÈÈ ·‰ ˙ÂÈÂÎÊ-1,580Ó "ÌÈÙÒÂ  ¯ ,Î ÌÈÂÂ‰Ó‰-15% ‰ÈÈ ·‰ ˙ÂÈÂÎÊÓ 
 ÌÎÒ‰‰ ÈÙ ÏÚ ÔÏ·˜‰ È‡ÎÊ ‰È‰ Ô‰Ï˘ ÌÈ¯Â‚ÓÏ) ˙˘ÂÏ˘ ˙‡ ˙ÏÏÂÎ ÌÈ¯Â‚ÓÏ ‰ÈÈ ·‰

ÌÈ ÈÈ ·‰ ,¯ÂÈ„‰ ˙Â„ÈÁÈ ˘˘ ˙‡Â ÌÈ¯Â‚Ó‰ ˙È· ˙‡ .( 
Ê· ÈÂ È˘‰˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ¯Â˘È‡Ï ‡·Â‰ ‡Ï ÌÊÈ‰ Ï˘ ‰ÈÈ ·‰ ˙ÂÈÂÎ . ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

¯ÈÚÓ ,Ë˜ÈÂ¯Ù· ÌÊÈ‰ Ï˘ ‰ÈÈ ·‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˙‡ ‰ÏÈ„‚‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎ , ÌÈÈÂ È˘ ÂÏÁ˘ ÈÏ·
ÌÈ„ÏÈ‰ È ‚Â ‰ˆÚÂÓ‰ ‰ ·Ó ˙ÈÈ ·Ï Ú‚Â · ÂÈ˙Â·ÂÁ· . 

Ô . ד È Ú ˜ ¯ ˜ Ó ·  ‰ ˜ Ò È Ú  ¯ Â ˘ È כור כי מועצה לא תהיה רשאית למ,  בתקנו  נקבע  ‡
, כאמור. אלא על פי החלטת המועצה ברוב חבריה ובאישור הממונה, מקרקעי  או להחליפ 

  .וממילא א. לא קיבלה את אישורו לכ%, המועצה לא פנתה לממונה בעניי  ההתקשרות ע  היז 
 "נווה מנח "פיתוח שכונת . 2

שלגביה  אישרה , י היא בעלת הזכויות במקרקע) ' חברה א להל  (חברה פרטית לפיתוח והשקעות 
  להל  )" ( נווה מנח  גבעת זאב מזרח  (220/7' תכנית מפורטת מס"הוועדה המקומית את 

והיא כוללת , ובפיתוחה)  השכונה להל  " (נווה מנח "התכנית עוסקת בהקמת השכונה ). התכנית
 .דונ  175שטח התכנית משתרע על .  יחידות דיור ושטחי  מסחריי  וציבוריי 620בנייה של 

להכי  תכנית לפיתוח ותכנית לתיאו  מערכות לכל שטח ' כי על חברה א, בי  היתר, בתכנית נקבע
פינוי ; ביוב; תיעול וניקוז; כבישי : תכניות הפיתוח הנדרשות התייחסו למערכות הבאות. השכונה
; יתאחזקה וטיפול שוט. בתשת; עיצוב הנו. ופיתוח השטחי  הציבוריי ; תקשורת; חשמל; אשפה

 . וביטחו 
תבצע על חשבונה את כל עבודות התשתית וכ  את עבודות התכנו  ' כי חברה א, בתכנית ג  נקבע

שיאושרו , בהתא  לתכניות פיתוח, ופיתוח התשתיות למבני ציבור המצויי  בתו% תחומי תכנית זו
  הנדרשי  ביצוע עבודות הפיתוח ה  חלק מהתנאי; בתחילת ביצוע העבודה על ידי מהנדס המועצה

וזה יהיה רשאי להתנות , ביצוע התשתית ייעשה בתיאו  ע  מהנדס המועצה; לקבלת היתר בנייה
; שיושלמו מערכות אלו לשביעות רצונו, בכ%' ביוב וכד, מי , חיבור חשמל, מת  אישור אכלוס

יוגשו ויבוצעו בהתא  להוראות המפורטות בחוק התכנו  , תכניות הפיתוח והתשתית ייערכו
 .הנוהג בישראל, 1965 ה"תשכ, בנייהוה
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האישור והביצוע של תכניות הפיתוח הכלולות , משרד מבקר המדינה בדק את הליכי התכנו 
 :והעלה כלהל , בתכנית

‡ .  ˙ ˘ Ê‡Ó Â˘Ú  ‰ ÂÎ˘‰ Ï˘ ‰ÈÈ ·‰Â ÁÂ˙ÈÙ‰1993 ,‡ ‰¯·ÁÓ ‰Ï·È˜ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÈÏ· ' ˙‡
ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÁË˘‰ ÁÂ˙ÈÙÂ ÈÙÂ ‰ ·ÂˆÈÚ‰ ˙È Î˙  הוציאה הוועדה המקומית צו 1996ינואר  ב 

מאחר שהחברה לא הגישה תכניות פיתוח מפורטות , הפסקת עבודה לכל עבודות הפיתוח בשכונה
 הוציאה הוועדה המקומית 1996בפברואר . כפי שהתחייבה לעשות בנספח להיתרי הבנייה, למועצה

וזאת , גשת תכניות וקבלת היתרהמורה על הפסקת כל עבודות הפיתוח עד לה, צו הפסקת עבודה שני
ובלי שהחברה הגישה תכניות , תו% הפרת צו הפסקת העבודה הקוד , עקב המש% עבודות הפיתוח

, שלושה חודשי  לאחר מכ . מפורטות בנושא הקמת המדרכות והגדרות לאישור מחלקת הנדסה
ית את תכניות דרש מהנדס המועצה מהחברה פע  נוספת לקבל לאישור הוועדה המקומ, 1996במאי 

 מסרה המועצה למשרד מבקר 2002באפריל . הפיתוח ואת הצעת לוח הזמני  לביצוע העבודה
כי לא התקבלה מהחברה תכנית לעיצוב נופי ולפיתוח השטחי  הציבוריי  של שכונת נווה , המדינה
 .מנח 

. יי נתקל בקש' כי ביצוע עבודות הפיתוח והתשתית בשכונה על ידי חברה א, מהמסמכי  עלה
 נאלצה המועצה להתמודד ע  עיכובי  בהשלמת עבודות הפיתוח 2001   1997במהל% השני  

אשר , שבשכונה, כי המועצה רואה בחומרה רבה,  כתב מהנדס המועצה לחברה1997במאי . בשכונה
 כתב מהנדס המועצה 1998בספטמבר ; לא הושלמו עבודות הפיתוח והתשתית, רובה כבר מאוכלסת

מזה למעלה משנה אנו מנהלי  אתכ  תכתובת ושיחות טלפו  מרובות להשלמת : " כלהל, לחברה
הפיתוח במתח  נווה מנח  והנושא נופל על אוזניי  אטומות ואי  כל התייחסות מצדכ  לנושא 

 .  פנה שוב מהנדס המועצה לחברה באותה לשו 2001ביולי ". זה
.  ואת תכנית אחזקת מערכות התשתיתאת תכנית פינוי האשפה' המועצה לא קיבלה מחברה א . ב

כי היא לא ראתה צור% שהחברה תגיש לה ,  מסרה המועצה למשרד מבקר המדינה2002באפריל 
ובכלל זה תכנית מערכת , כי החובה בדבר הגשת תכניות, משרד מבקר המדינה מעיר. תכניות אלו

רה על ידי מועצת הוטלה על החב, פינוי אשפה ותכנית אחזקה וטיפול שוט. במערכות תשתית
כי כל החלטה הפוטרת את החברה , ראוי, אשר על כ . שאישרה את התכנית, התכנו  העליונה

 .לאחר שיוצגו לה  הנימוקי  המקצועיי  לכ%, מהגשת תכניות תתקבל רק על ידי רשויות התכנו 
 אישור היו צריכות לקבל את, למועצה' שהגישה חברה א, כל תכניות הפיתוח, על פי התכנית . ג

במסמכי המועצה לא נמצאו אישורי  של מהנדס . מהנדס המועצה לפני תחילת ביצוע העבודה
מנתוני  שמסרה . ולפיכ% לא נית  לדעת א  התכניות אושרו ומתי, המועצה לתכניות הפיתוח

 . כי מהנדס המועצה לא אישר חלק מתכניות הפיתוח, מחלקת ההנדסה במועצה לצוות הביקורת עלה
, את סלילת כבישי השכונה' טר  השלימה חברה א, 2002מארס ,   למועד סיו  הביקורתנכו . ד

נמנעה החברה , לטענת המועצה. וזאת א. שחלפו למעלה מארבע שני  מאז שרוב השכונה אוכלסה
מאחר שבמספר מקומות בשכונה עדיי  מתבצעות עבודות בנייה , מלהשלי  את העבודות בנושא זה

היה על המועצה לפעול , לדעת משרד מבקר המדינה. סה של כלי  כבדי הכרוכות לעתי  בכני
ובמיוחד נוכח העובדה , כדי שזו תסיי  את כל התחייבויותיה במועד סביר, בנחישות כלפי החברה

 . שהשכונה מאוכלסת זה מספר שני 
לא עסקה בהיבטי  רבי  של חובות החברה , לוועדה המקומית' שהגישה חברה א, התכנית . ה

לא נקבעו בתכנית , בי  היתר. בכל הנוגע לתכנו  ולהקמה של תשתיות השכונה ולפיתוח השכונה
הסדרת פיצויי  עקב , לוחות זמני : כגו , שעל פיה  תמלא החברה את התחייבויותיה, התנאי 

הרי שלא נקבעו ', מאחר שלא הייתה כל התקשרות חוזית בי  המועצה לבי  חברה א. נזקי  וערבויות
כי , יודגש. והמועצה התקשתה לאכו. את ביצוע העבודות כנדרש, נאי  בנוגע לנושאי  אלוכל ת

 . ח"עבודות הפיתוח והתשתית כרוכות בהוצאה כספית בהיק. של מיליוני ש
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כי הבנק ערב כלפי , ובו נקבע, למועצה כתב ערבות בנקאית'  העבירה חברה א1993ביוני  . ו
שיידרש מהחברה בקשר להבטחת דרישות הוועדה , ח" ש100,000המועצה לתשלו  כל סכו  עד 

מאז . פגיעה במערכות הקיימות ניקוז ואי, קירות תומכי , עבודות עפר: המקומית בנושאי  הבאי 
בהגדרת הערבות האמורה לא היה כדי להבטיח את . את הערבות מעת לעת'  חידשה חברה א1993

וי חובות החברה כלפי המועצה בכל הנוגע מיל המועצה מפני אפשרויות רבות נוספות של אי
 . לפיתוח השכונה

. המועצה התקשתה להתאי  את היק. הערבות ותנאיה לצרכי  שהתעוררו במהל% ביצוע העבודות
, מאחר שמש% תקופה ארוכה החברה לא עמדה בכל התחייבויותיה ולא נענתה לדרישות המועצה

 200,000ערבות בנקאית נוספת על ס% דרשה המועצה מספר פעמי  מהחברה להפקיד במועצה 
המועצה לא השתמשה . החברה לא נענתה לדרישות אלה. ח להבטחת גמר הפיתוח בשכונה"ש

מת   אי: כגו , באמצעי  אחרי  העומדי  לרשותה על מנת לאכו. על החברה את ביצוע חובותיה
  .או פנייה לערכאות משפטיות, היתרי  לאכלוס הבתי 

 ומות בשכונהק הקמת בניי  רב. 3
לבניית בניי  בגובה של , "4 אזור מגורי  ב"אשר סומ  בתכנית כ, 501על פי התכנית יועד מגרש 

. 1993התכנית קיבלה תוק. במארס ).  הבניי  להל  (שמונה קומות מדורגות על קומת עמודי  
, י לקבלת רישיו  להקמת הבני'  אישרה הוועדה המקומית את בקשתה של חברה א1993בדצמבר 

 .ר על אותו מגרש" מ3,000  דירות בשטח בנייה כולל של כ25ובו 
 :מבדיקת הליכי התכנו  והבנייה של הבניי  עלו הממצאי  הבאי 

˙ . א Ë ¯ Â Ù Ó ‰  ˙ È  Î ˙ ‰ Ó  ‰ ‚ È ¯ Á  È „ Î  Í Â ˙  ‰ È È  ·  ¯ ˙ È ,  על פי חוק התכנו   ‰
ואינה , .רשאית הוועדה המקומית להוציא רישיונות רק על סמ% תכניות מפורטות שקיבלו תוק

המהווה חלק מהתכנית , בתשריט. מוסמכת לשנות תכניות קיימות או לאשר תכניות חדשות
, על פי החת%; המשק. את המתאר הכללי של הבניי , נקבע החת% העקרוני של הבניי , המפורטת

בקשה '  הגישה חברה א1997ביוני . יכלול הבניי  שני אגפי  בני שמונה קומות ואג. נוס. מדורג
שהתבטא בשינוי בקווי המתאר המדורגי  , עדה המקומית לערו% שינוי בחת% העקרוני של הבניי לוו
הוועדה המקומית החליטה לאשר את בקשת . שינוי זה הגדיל את השטח הבנוי של הבניי . שלו

 . החברה לערו% את השינוי האמור בתכנית המפורטת
ינויי  שאישרה הוועדה המקומית לא כי הש, 2002המועצה מסרה למשרד מבקר המדינה באפריל 

כי שינוי החת% , משרד מבקר המדינה מעיר. הובילו לחריגה מהשטח הבנוי המירבי המאושר לבניי 
מחייב אישור של מועצת התכנו  , ג  במסגרת השטח הבנוי המאושר לבניי , העקרוני של הבניי 

 . ואינו בסמכות הוועדה המקומית, העליונה
‰ . ב Ó Â ˜  Ï ˘  ‰ È È  ·˙ Ù Ò Â קומת כניסה , הבניי  כולל קומת מרת., ע" על פי התב    

ושטח ) בשני האגפי  הגבוהי  של הבניי (שמונה קומות מגורי  , הכוללת ג  דירת מגורי  אחת
אישרה , בפועל). שטח שבו ממוקמות מערכות טכניות של הבניי (טכני מעל הקומה השמינית 

, המיועד לשמש כחלל טכני, על הקומה השמיניתהוועדה המקומית לחברה לנצל חלק מהחלל שמ
 .  שצורפה לדירות שבקומה השמינית  קומה תשיעית  לצור% הקמת קומת מגורי  נוספת 

 :בעניי  זה מעיר משרד מבקר המדינה כלהל 
אישור הוועדה המקומית להקמת קומת מגורי  מעל הקומה השמינית מהווה למעשה שינוי  ) 1(

הגור  המוסמ% להענקת אישור זה היא מועצת התכנו  .  של הבניי נוס. של החת% העקרוני
 . ע"שכ  מדובר בשינוי תב, העליונה
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שעל פיה  מנוצל חלק , הוועדה המקומית אישרה את תכניות הבניי  שהגישה לה החברה ) 2(
שהחברה לא הגישה בקשה מיוחדת בנושא שינוי השימוש , חר. העובדה, מהשטח הטכני למגורי 

א. לא נדונה כל בקשה להגדיל את שטח הדירות בקומה , וממילא, מיועד לחלל הטכניבשטח ה
 . השמינית תו% כדי ניצול השטח הטכני למטרות אחרות

‰ . ג È È  · ‰  ¯ ˙ È ‰ Ï  „ Â ‚ È  ·  Ô È È  · ‰  Û ˙ ¯ Ó ·  ˘ Â Ó È  על פי היתר הבנייה   ˘
שישמש , ר" מ140 הייתה אמורה להיבנות בבניי  קומת מרת. בשטח של כ, 1993המקורי מדצמבר 

כי המרת. יירש  כשטח משות. ,  נקבע1997בהחלטת הוועדה המקומית מיוני . שטח שירות
בהחלטה נוספת של הוועדה . וכי לא מאושר להקי  משרדי  בקומה זו, שישמש להקמת מחסני 

.  לא אושרה בקשת החברה להקי  יחידת דיור נוספת בקומת המרת.1999המקומית ממארס 
, מ  המסמכי  עלה. בפועל שיכנה החברה את משרדיה בקומת המרת. של הבניי כי , בביקורת עלה

. כי המועצה לא פעלה כדי למנוע את השימוש הבלתי חוקי שנעשה בקומת המרת. של הבניי 
כי פעילות החברה במרת. הבניי  ,  מסרה המועצה2002בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאפריל 

כי , עוד מסרה החברה למשרד מבקר המדינה. ולה בפרויקטמתקיימת באופ  זמני עד לסיו  טיפ
משרד מבקר . מרת. הבניי  משמש באופ  זמני כמשרד מכירות להשלמת מכירת הדירות בבניי 

, המשיכה החברה לשכ  את משרדיה בבניי , 2002מארס , כי למועד סיו  הביקורת, המדינה מעיר
 . לאחר שאוכלסוזאת כשלוש שני  לאחר שהסתיימה בניית הבניי  ו

‰ . ד Ò È  Î ‰  ˙ Ó Â בתקנו  התכנית המפורטת .  קומת הכניסה לבניי  היא קומת עמודי   ˜
כי בקומת עמודי  נית  לבנות דירת מגורי  על שטח שלא יעלה על מחצית משטח הקומה , נקבע

 18% כי שטח הדירה בקומת הכניסה חרג בכ, מבדיקת התכניות המאושרות עלה. שמעליה
 . ורה בתקנו מהמגבלה האמ

‰ . ה È È  ·  ¯ Ó ‚  ˙ „ Â Ú שנעשתה בקומה הכניסה של הבניי  וחר. השימוש ,  חר. הבנייה  ˙
הוציאה הוועדה , שלא על פי התכניות והחלטות הוועדה המקומית, שעשתה החברה בקומת המרת.

בתעודת . כי הבניי  נבנה לפי תנאי ההיתר, ובה נקבע,  תעודת גמר לבניי 2000המקומית בינואר 
למרות השינויי  שנעשו בתכנית הבניי  , כי ההיתר נית  בהתא  לתכנית המפורטת, הגמר א. נכתב

 .בהשוואה לתכנית המפורטת
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÔÈÈ ·‰ Ï˘ ‰ÈÈ ·‰ ˙È Î˙· ÌÈÈÂ È˘‰Ó ˜ÏÁ ¯˘‡Ï ‰È˙ÂËÏÁ‰·

‰˙ÂÎÓÒÓ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ‰‚¯Á ,ÈÎ‡ÏÂ ÁÂ˜ÈÙÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· ‰„È˜Ù˙ ˙‡ ‰‡ÏÈÓ ‡ÏÂ ‰Ù
‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ È˜ÂÁ Ï˘ .  

 220/18תכנית . 4
י  'קוטג( יחידות דיור 34להקי  ',  דנה הוועדה המקומית בבקשתה של חברה א1997בפברואר 

בכפו. לעריכת ,  אישרה הוועדה המקומית את בקשת החברה1997באפריל . בתחו  היישוב) טוריי 
נו  העליונה על הפקדה ומת  תוק. והחליטה להמלי/ למועצת התכ, שינויי  אחדי  בתכנית

 .לתכנית
שנועדה לשנות את ייעוד השטח ,  נתנה מועצת התכנו  העליונה תוק. לאותה תכנית1999בינואר 

יחידות הדיור , על פי התכנית. משטח חקלאי לאזור מגורי  ולאפשר בנייה של יחידות דיור במקו 
 בינ  לבי  השטח המיועד לבנייה אמור כאשר, היו מתוכננות להיבנות סמו% לשורת בתי  קיימת

הכביש תוכנ  לעבור בצמידות לשורת הבתי  הקיימת ובמפלס . היה להיסלל כביש הגישה לפרויקט
כי הפרש הגובה בי  מפלס הכביש המתוכנ  לבי  , בחת% העקרוני של התכנית נקבע. גבוה ממנה

כי יש צור% , במפלס זה נקבעלצור% סלילת הכביש . מפלס שורת הבתי  הקיימי  יהיה חצי מטר
 .לחצוב לאור% תוואי הכביש בעומק של מטרי  אחדי 



 א53דוח שנתי  208

 file: chap141 05/09/2002  רביעיתהרצה 

ובכלל זה את עבודות ,  אישרה הוועדה המקומית את ביצוע עבודות התשתית במתח 2000במארס 
',  החלה חברה א2000כי באפריל , מהמסמכי  עלה. התשתית לסלילת כביש הגישה לפרויקט

לאחר ימי עבודה אחדי  באתר . ודות עפר לצור% סלילת הכבישלבצע עב, באמצעות קבל  משנה
שהיה גבוה במספר מטרי  ממפלס , כי עבודות העפר בוצעו לש  הקמת הכביש במפלס, התברר

, הוחל בבניית קיר, כמו כ . ללא כל ביצוע עבודות חציבה לאור% תוואי הכביש, הבתי  הקיימי 
מועצת , כאמור, צעו בניגוד לתכנית שאישרהעבודות אלו התב. שנועד לתמו% במפלס הכביש

כי בביצוע הכביש במפלס זה יש כדי לצמצ  באופ  ניכר את עלות הקמת , יצוי . התכנו  העליונה
 .הכביש ולחסו% לחברה את העלויות הכרוכות בחציבה ובפינוי האדמה מהמקו 

בניגוד לתכנית כי הקמת הכביש במפלס הגבוה ובניית קיר גבוה , משרד מבקר המדינה מעיר
 .המאושרת יש בה  כדי לפגוע באיכות חייה  של התושבי  המתגוררי  בשורת הבתי  הסמוכה

החלו תושבי  המתגוררי  סמו% לכביש , סמו% להתחלת העבודות האמורות, 2000במהל% מאי 
במשרד הפני  ובמשטרת ישראל כדי , במינהל האזרחי, המתוכנ  לפנות לגופי  שוני  במועצה

שבה נערכה , כי בתקופה, יצוי . שנעשו בניגוד לתכנית המאושרת, ו להפסקת העבודותשיפעל
 .הופסקו כל עבודות הפיתוח והבנייה בכביש, הביקורת

 :בביקורת עלו הממצאי  הבאי 
 ועדת המשנה  להל  ( הוציאה ועדת המשנה לפיקוח במינהל האזרחי 2000באפריל ובמאי  . א

לחברה על עבודות פיתוח ופריצת דרכי  שנערכו בניגוד לקבוע  צווי הפסקת עבודה 5)לפיקוח
שנמסר למהנדס ,  הוציאה ועדת המשנה לפיקוח צו הפסקת עבודה נוס.2.5.00 ב .ברישיו 
ולפיה צו הפסקת ,  מסר רכז הפיקוח במינהל האזרחי הודעה במשטרה2000באוגוסט . הפרויקט

כי , נודע לו, ומבדיקה שער% לאחר חודש וחצי, ' למהנדס חברה א2000העבודה נמסר על ידיו במאי 
 .  מטר1.9וכי נבנה קיר עד לגובה של , העבודות נמשכו בניגוד לצו

הוועדה המקומית ומהנדס המועצה לא נקטו פעולות כדי , כי המועצה, משרד מבקר המדינה מעיר
 מסרה 2002באפריל . 2000להפסיק את העבודות מיד ע  הוצאת צו הפסקת העבודה באפריל 

וכי העבודות , שאי  עילה לפעול נגד החברה, כי באותה עת סברה, המועצה למשרד מבקר המדינה
כי טענה זו של המועצה אינה עולה , משרד מבקר המדינה מעיר. בוצעו בחצרות הבתי  ולא בכביש

וא. לא ע  ממצאיו , בקנה אחד ע  החלטת ועדת המשנה לפיקוח להוציא צו הפסקת עבודה נוס.
 .כפי שאלה נמסרו בהודעתו במשטרה, ל פקח יחידת הפיקוחש

· .  ÈÏÂÈ·2000‰ ÂÈÏÚ‰ ÔÂ Î˙‰ ˙ˆÚÂÓ ‰ËÈÏÁ‰  , ÌÈ¯Ú ÔÈÈ · ˙È Î˙ ÈÎ220/18 ¯‡˘È˙ 
Û˜Â˙· ,‰¯·Á‰ ˙ ÚË ˙‡ ˙ÂÁ„Ï ˘È ÈÎÂ , ÔÂ Î˙‰ ˙ˆÚÂÓ ¯Â˘È‡Ï ‰¯È·Ú‰˘ ˙È Î˙· ‰ÈÙÏÂ

˙È Î˙‰ ËË¯˘ Ï˘ ÒÂÓÏÂ˜ ˙ÂÚË ‰ÏÙ  ‰ ÂÈÏÚ‰ .ÏÚ ÌÈÎÓÒÓ‰Ó‰ , ‰˙ËÏÁ‰ Û¯Á ÈÎ
 ÈÏÂÈÓ ‰ ÂÈÏÚ‰ ÔÂ Î˙‰ ˙ˆÚÂÓ Ï˘ ˙˘¯ÂÙÓ‰2000 ,‡ ‰¯·Á ‰˘„ÈÁ ' ¯‡Â¯·Ù·2001 ˙‡ 

˙Â¯˘Â‡Ó‰ ˙ÂÈ Î˙Ï „Â‚È · ˘È·Î· ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙Â„Â·Ú . Â‡ÈˆÂ‰ ¯ÂÊ‡· ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˙ÂÈÂ˘¯
 Ò¯‡ÓÂ ¯‡Â¯·Ù ÌÈ˘„ÂÁ‰ ÍÏ‰Ó·2001‰„Â·Ú ˙˜ÒÙ‰ ÈÂÂˆ ‰Ú·¯‡  .ÂÙÎ‡  ‡Ï ‰Ï‡ ÌÈÂÂˆ ,

˜˙ ÍÏ‰Ó·Â‡ ‰¯·Á ‰ÎÈ˘Ó‰ ÈˆÁÂ ˘„ÂÁÎ Ï˘ ‰ÙÂ '˙Â„Â·Ú‰ ÚÂˆÈ·· . 
__________________ 

ה על ידי מועצת התכנו  העליונה באזור יהודה והשומרו  ועדת המשנה לפיקוח במינהל האזרחי הוסמכ  5
בניגוד להוראות החוק ותחיקת , להוציא צווי הפסקת עבודה וצווי הריסה לבנייה שנעשית ללא היתר

 . הביטחו  או בניגוד לתכניות התכנו  המאושרות
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 מגרש כדורגל. 5
 החלה המועצה לפעול להקמת מגרש כדורגל בשטח המצוי מחו  לתחו  השיפוט 1999בשנת  . א

. נעשו ללא קבלת היתר כנדרש, שביצעה המועצה בשטח זה, עבודות הפיתוח והבנייה. של היישוב
, שנמסר למהנדס המועצה, נה לפיקוח צו הפסקת עבודה הוציאה ועדת המש1999באוקטובר 

 התכנסה ועדת המשנה 1999בנובמבר ; המתייחס לעבודות עפר ולפיתוח שביצעה במגרש הכדורגל
 נמסר למועצה צו 1999ובדצמבר ; לפיקוח והחליטה להוציא צו סופי להפסקת עבודה ולהריסה

 . הפסקת עבודה וצו הריסה
· .   ‰ˆÚÂÓ‰ ËÂÙÈ˘ ÌÂÁ˙·Ï‚¯Â„Î ˘¯‚Ó ‡ˆÓ . ‰ ÎÂ‰ ‡Ï ˘¯‚Ó‰ ÌÈÈ˜ Â·˘ ÁË˘Ï

¯‡˙Ó ˙È Î˙ ,ÌÂ˜Ó· ˙Â„Â·Ú ÚÂˆÈ·Ï ˙Â ÂÈ˘È¯ ‡ÈˆÂ‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ È„È· ÔÈ‡ ÍÎÈÙÏÂ . È ÂÈ·
2000 Â¯Ù˘Ï ‰¯ËÓ· Ï‚¯Â„Î‰ ˘¯‚Ó ÁË˘· ˙Â˘„Á ‰ÈÈ · ˙Â„Â·Ú· ‰ˆÚÂÓ‰ ‰ÏÁ‰ 

ÂÏÈ„‚‰ÏÂ .˜ ‡ÏÏÂ ˙Â¯˘Â‡Ó ˙ÂÈ Î˙ ‡ÏÏ ‰ÈÈ ·‰ ˙Â„Â·Ú ˙‡ ‰ÚˆÈ· ‰ˆÚÂÓ‰ ÔÂÈ˘È¯ ˙Ï·
ÔÈ„Î ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰Ó .ÔÈÂˆÈ , ÌÈ¯¯Â‚˙Ó‰ ÌÈ·˘Â˙ Â Ù ÌÂ˜Ó· ˙Â„Â·Ú‰ ÚÂˆÈ· ˙Â·˜Ú· ÈÎ

ÈÁ¯Ê‡‰ Ï‰ ÈÓÏ ˘¯‚ÓÏ ÍÂÓÒ ,ÊÎ¯Ó‰ „Â˜ÈÙÏ , Â  ÂÏ˙‰Â ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÏÂ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ
ÍÎ ÏÚ ,˙ÂÈ˜ÂÁ È˙Ï· ˙Â„Â·Ú ˙ÂÚˆ·˙Ó ÌÂ˜Ó·˘ ,Ì‰ÈÈÁ ˙ÂÎÈ‡· ÚÂ‚ÙÏ È„Î Ô‰· ˘È˘ . 

ממדידה של השטח . מה המועצה היה גדול באופ  ניכר משטח המגרש המקורישטח המגרש שהקי
 .כי שטחו החדש של המגרש יותר מכפול מהשטח המקורי, באמצעות תצלומי אוויר עלה

, כי א  על פי שהעבודות במגרש היו ללא תכניות מאושרות וללא אישורי בנייה, מהמסמכי  עלה
כי במהל! , משרד מבקר המדינה מעיר. צוע התקשרויותפעלה המועצה לקידו  הפרויקט על ידי בי

ח לצור! המש! העבודות במגרש " ביצעה המועצה התקשרויות בהיק  של מאות אלפי ש2000שנת 
 . הכדורגל

 ÈÏÂÈ·2000 ˙Â„Â·Ú‰ ˙‡ ˜ÈÒÙ˙ ÂÊ˘ È„Î ‰ˆÚÂÓÏ ÈÁ¯Ê‡‰ Ï‰ ÈÓ· ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ ‰˙ Ù 
˘¯‚Ó· .‰ ˘Ó‰ ˙„ÚÂ ‰‡ÈˆÂ‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÌÈ„Á‡ ÌÈÓÈ ˙Â„Â·ÚÏ ‰„Â·Ú ˙˜ÒÙ‰ Âˆ ÁÂ˜ÈÙÏ 

˘¯‚Ó· Â˘Ú ˘ ÁÂ˙ÈÙ‰Â ¯ÙÚ‰ .Ì¯· ,‰ÏÚ „ÂÚÈ˙‰ ÔÓ ,Âˆ‰ ˙‡ˆÂ‰ Û¯Á ÈÎ , ‰¯ˆÚ ‡Ï
˙Â„Â·Ú‰ ÚÂˆÈ· ˙‡ ‰ˆÚÂÓ‰ . ËÒÂ‚Â‡·2000 Âˆ ‡ÈˆÂ‰Ï ÁÂ˜ÈÙÏ ‰ ˘Ó‰ ˙„ÚÂ ‰ËÈÏÁ‰ 

‰ÒÈ¯‰ÏÂ ‰„Â·Ú ˙˜ÒÙ‰Ï ÈÙÂÒ . 
, ה לסיכו  ע  ראש המינהל האזרחיהגיע ראש המועצ, כי לאחר מכ  באותו חודש, מהמסמכי  עלה

 :כלהל , שפרטיו נרשמו במסמ! מאת מנהל יחידת הפיקוח במינהל האזרחי
הבהיר שמדובר בשיפור מגרש ) ב"במכתבו הרצ(מ "ראש המו, בעקבות הוצאת הצו"

כי המגרש הורחב יותר , למרות שבבדיקתנו נראה, כדורגל קיי  ולא בהקמת איצטדיו  תקני
, בעקבות הודעתו והתחייבותו, מ" ראש המינהל האזרחי אישר לראש המו.מהגודל המקורי

ללא יציעי  וכל עבודות בנייה והמש! , קרי החזרת הדשא, להחזיר את המצב לקדמותו
 ".הטיפול יתבצע בהתא  להחלטת הועדה

שכ  שטח מגרש הכדורגל היה , כי המצב לא הוחזר לקדמותו במלואו, משרד מבקר המדינה מעיר
 . וזאת ללא תכניות מאושרות כדי , מגודלו המקורי,  כאמור,גדול
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. של מועצה מקומית חייב לקבל את אישור הממונה) ר"תב(תקציב בלתי רגיל , על פי התקנו 
כי המועצה התקשרה ע  ספקי  והחלה בביצוע , בביקורת עלה. ר"המגרש מומ  באמצעות תב

    6.שנית  חודש מאוחר יותר, ר"ה לתב בטר  נתקבל אישור הממונ2000העבודות כבר ביולי 
 נכסי המועצה

ניהול תקי  של נכסי . כללי מינהל תקי  מחייבי  את הרשות המקומית לנהל את נכסיה בצורה נאותה
תיעוד החלטות בדבר העברת נכסי  לשימוש של גורמי  , המועצה מחייב רישו  עדכני של הנכסי 

חובה זו חלה על המועצה ג  . וגעות לנכסי  ועודהסדרה של התקשרויות חוזיות הנ, חיצוניי 
בבדיקת הנושא עלו הממצאי  . בהיעדר הוראות ייחודיות בתקנו  המסדירות את הטיפול בנושא

  :הבאי 
 הטיפול בנכסי המועצה ורישומ . 1

כאחראי לטיפול בנכסי )  המזכיר(להל  ( מינה ראש המועצה את מזכיר המועצה 1996בפברואר 
כי בתנאי  הקיימי  אי  , ל! השני  מאז מינויו התריע המזכיר מספר פעמי במה. המועצה

ומאחר שלא , מאחר שאי  בידיו נתוני  מלאי  על נכסי המועצה, באפשרותו למלא את התפקיד
 בהתייחסו 1999גזבר המועצה כתב בדצמבר . מועברות אליו מרבית ההחלטות הקשורות לנושא

וכי אי  בגזברות , ול בנכסי המועצה הוטלה על מזכיר המועצהכי האחריות לטיפ, להערות המזכיר
 .המועצה חוזי  שלא נמסרו לו

‡ . ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· ,‰˙ÂÏÚ·· ÌÈÈÂˆÓ‰ ÌÈÒÎ ‰ Ï˘ ÌÂ˘È¯ ‰Ï‰È  ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎ , ÏÏÎ·Â
Ì˘ÂÓÈ˘· ÌÈ‡ˆÓ  ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÒÎ ˘ ÌÈÙÂ‚‰ ËÂ¯ÈÙ ‰Ê . 

במסמכי המועצה לא . גבעת זאבחלק מנכסי המועצה הועברו במהל! השני  לחברה לפיתוח  . ב
 . ופירוט של הנכסי  שהועברו, נמצא תיעוד בנוגע להעברת הנכסי  מהמועצה לחברה

, כבישי  ומדרכות,  גני  ציבוריי (רוב השטחי  הציבוריי  שבשטח שיפוטה של המועצה  . ג
  . לא נרשמו על ש  המועצה בלשכת המקרקעי  במינהל האזרחי(מבני ציבור ועוד 

 וזי  והתקשרויות ח. 2
‰ÏÚ ÌÈÎÓÒÓ‰Ó , ÈÒÎ  ˙‡ ÌÈ¯ÎÂ˘‰ ÌÈÙÂ‚ ÌÚ ÌÈÊÂÁ‰ ÌÂÈ˜ ¯Á‡ ‰·˜Ú ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎ

‰ˆÚÂÓ‰ ,ÌÈ Â˘ ÌÈÓ¯Â‚ Ï˘ ˘ÂÓÈ˘· ÂÈ‰ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ÌÈÒÎ  ÈÎÂ ,ÌÈÈ¯Â·ÈˆÂ ÌÈÈË¯Ù , ‡ÏÏ
ÌÈÙ˜˙ ˙Â¯ÈÎ˘ ÈÊÂÁ .‰ÏÚ „ÂÚ ,ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈË¯Ù ÌÈ¯ÒÁ‰ ÌÈÊÂÁ ÏÚ ‰Ó˙Á ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎ ,

 ÌÈÊÂÁ‰Ó ˜ÏÁ·Â˜Â˘ È¯ÈÁÓÏ Â Î„ÂÚ ‡Ï ‰¯Î˘‰‰Ó ˙Â¯ÂÓ˙‰ . ‰¯ÎÁ Â‡ ‰¯ÈÎ˘‰ ‰ˆÚÂÓ‰
ÌÈÊ¯ÎÓ ‰Î¯Ú˘ ÈÏ· ÌÈÒÎ  .ÌÈÒÎ ‰ Ï˘ ˙ÂÈ˙ÙÂ˜˙ ˙Â˜È„· ‰ÚˆÈ· ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰ . ‰ÏÚ „ÂÚ

˙¯Â˜È·· ,ÌÈÊÂÁ ˘Â„ÈÁ ÏÚ ‰„Ù˜‰ ÔÈ‡ ÈÎ , Ï˘ ˘„ÂÁÓ ¯Â˘È‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈÊÂÁ ‰Ê ÏÏÎ·Â
‰ˆÚÂÓ‰ ˙‡ÈÏÓ . 

__________________ 
 .201' עמ, א51בנושא ביצוע עבודות פיתוח בטר  קבלת אישור הממונה כנדרש ראו בדוח שנתי   6
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כי תוציא נוהל מסודר , 2002שרד מבקר המדינה באפריל בעקבות הביקורת מסרה המועצה למ
  . וכי תפעל מיד להכי  חוזי  מתאימי , בנושא הטיפול בחוזי התקשרות

 הטיפול בתשלומי  עבור נכסי  מושכרי . 3
לא נגבו עבור  תשלומי  , ועקב כ!, חלק מנכסי המועצה המושכרי  אינ  רשומי  במערכת הגבייה

 :להל  מספר דוגמאות. מי  וכדומה, של ארנונה
 למשרד מבקר 2001ראש מחלקת תחזוקה וראש מחלקת תברואה במועצה מסרו בנובמבר  . א

היו מחוברי  לרשת החשמל , שהיו בבעלות  של עמותות, כי חלק מבתי הכנסת ביישוב, המדינה
 . ובאופ  זה נושאת המועצה בהוצאות החשמל של בתי הכנסת, דר! המועצה

ובפועל נעשתה צריכת , מי (השכירה המועצה מחובר לרשת המי  ללא מדנכס מסחרי ש . ב
. המועצה לא גבתה מסי ארנונה מהשוכרי , כמו כ . המי  במש! כעשר שני  על חשבו  המועצה

 .2001מי  באוקטובר (בעקבות הביקורת הותק  בנכס מד

במסי ארנונה  המועצה לא חייבה את כל המחזיקי  בנכס (") הפנטגו ("מבנה בגבעו   . ג
 .אלא רק את אלה הרשומי  במערכת הגבייה, ובתשלומי  עבור צריכת מי 

 

 'הטיפול בנכס מסחרי א. 4
 (להל  ( החליטה המועצה הקודמת להקצות נכס שבבעלותה לתושב היישוב 1990בספטמבר 

ההחלטה להשכיר את הנכס לתושב נבעה . במועד זה טר  הושלמה בנייתו של הנכס). התושב
 .ולי רווחה ושיקו משיק

על פי ).  השוכרי (להל  ( חתמה המועצה על חוזה שכירות ע  התושב וע  רעייתו 1993בפברואר 
השכירה המועצה את הנכס האמור לשוכרי  על מנת שיסייע לפרנסת  לתקופה של ארבע , החוזה

ימו את וישל, השוכרי  ישלמו תמורת זכויות השכירות דמי שכירות בס! שקל אחד; שני  וחצי
השוכרי  אינ  רשאי  להעביר את הנכס ; )דלתות וחלונות, טיח, אינסטלציה, ריצו (בניית המבנה 

 .תהווה הפרה יסודית של החוזה, א  תתבצע, והעברה כזו, או את הזכויות בו לגור  אחר
  הרחיב את הנכס 2001ובשנת , על חשבונו,  השלי  התושב את עבודות הבנייה בנכס1993בשנת 

ההרחבה . לאחר שהוועדה המקומית אישרה את בקשת המועצה להרחבה, ר" מ60(ר ל" מ23(מ
משאושרה הרחבת הנכס על . 2001אושרה על ידי מועצת התכנו  העליונה וקיבלה תוק  באוגוסט 

ומעת זו הוא , שונה א  ייעוד השטח מציבורי למסחרי, 2001ידי מועצת התכנו  העליונה באוגוסט 
 .ונה על הרכוש הממשלתי במינהל האזרחיעבר לאחריות הממ

. 1993והנכס הושכר לו בשנת , 1990המועצה קיבלה את החלטתה לסייע לתושב בשנת  . א
 שני  מאז 11במהל! . הנכס היה עדיי  מושכר לתושב, 2001נובמבר , במועד עריכת הביקורת

 . ה בתושבלא קיבלה המועצה החלטות בנוגע להמש! התמיכ, קיבלה המועצה את החלטתה
כי המועצה משכירה לשוכרי  את הנכס לתקופה של ארבע שני  וחצי , בחוזה השכירות נקבע . ב

המועצה לא קיבלה החלטה על המש! . 1997החוזה פג במהל! שנת ; מיו  כניסת החוזה לתוק 
 . ולא הקפידה לחדש את החוזה ע  התושב, השכרת הנכס

רת שכירת הנכס ישלמו השוכרי  דמי שכירות בס! כי תמו, בחוזה השכירות נקבע, כאמור . ג
המועצה לא עדכנה את התמורה עבור השכירות ג  לאחר סיו  . שקל אחד וישלימו את בניית המבנה

 .1997תקופת החוזה בשנת 
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היועצת המשפטית כתבה .  הועבר נוסח החוזה ליועצת המשפטית של המועצה1999בשנת 
ובו ייקבעו דמי שכירות סבירי  במקו  דמי , הכי  חוזה חדשכי היא מציעה ל, בהתייחסה לנוסח זה
ולא חל שינוי בתמורה שקיבלה המועצה , בפועל החוזה לא חודש). שקל אחד(השכירות הקיימי  
 . עבור השכרת הנכס

המועצה לא .  השכירו השוכרי  את הנכס בשכירות משנה לגור  אחר2001 עד 1993בשני   . ד
  . יי  בעניי  זה את תנאי החוזההקפידה על כ! שהשוכר יק

 'הטיפול בנכס מסחרי ב. 5
לא בעצמו ולא על , לא במישרי  ולא בעקיפי , כי לא יהיה לעובד מועצה, בתקנו  קובע) א(63סעי  

למענה , כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשו ע  המועצה, סוכנו או שותפו, ידי ב  זוגו
ופרט לעניי  , בלת שירות מהשירותי  שהמועצה מספקת לתושבי פרט לחוזה בדבר ק, או בשמה

 .שיש לעובד בהסכ  העבודה שלו או בהסכ  הכללי של עובדי המועצה
 החליטה 1994בנובמבר . בבעלות המועצה שטח מסחרי הממוק  במרכז המסחרי של היישוב

פרסמה , כ!בעקבות . המועצה להשכיר את הנכס כדי לפתוח במקו  מספרה לשירות התושבי 
 חתמה המועצה על חוזה שכירות 1995בינואר . המועצה מודעה בעיתו  ובה הוצע הנכס להשכרה

המועצה לא . ששכר את הנכס כדי לפתוח במקו  מספרה, ) העובד(להל  (ע  עובד המועצה 
 . המציאה לצוות הביקורת את החוזה שנחת  ע  העובד

„·ÂÚÏ ¯Î˘Â‰ ÒÎ ‰ .Û‡ ˙˜ÒÚÂÓ „·ÂÚ‰ Ï˘ Â˙˘‡‰ˆÚÂÓ· ‡È‰  . ¯ÙÒÎ „Â·ÚÏ ÏÁ‰ „·ÂÚ‰
‰ˆÚÂÓ· Â˙„Â·ÚÏ ÏÈ·˜Ó· ÒÎ · ÌÈ˜‰˘ ‰¯ÙÒÓ· .˙Â¯ÈÎ˘‰ ,„·ÂÚ‰ ÌÚ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰Ó˙Á˘ ,

 ¯·Ó·Â · ‚Ù1999 .„·ÂÚ‰ ˘ÂÓÈ˘· ˙ÂÈ‰Ï ÒÎ ‰ ÍÈ˘Ó‰ ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ . 
כי בעקבות הביקורת החלה המועצה לפעול ,  כתבה המועצה למשרד מבקר המדינה2002באפריל 

כי לא התקבלה התייחסות השוכר לנושא , משרד מבקר המדינה מציי . רות ע  השוכרלסיו  ההתקש
  .זה

✩  
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,¯˙ÂÈ· ÈÂ˜Ï ‰È‰ ‰ÈÒÎ  ˙‡ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÂ‰È  ÈÎ . ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰

˙Â¯„ÂÒÓ ÌÈÒÎ  ˙ÂÓÈ˘¯ ‰Ï‰È  ‡ÏÂ ‰ÈÒÎ  ÏÏÎ Ï˘ ‡ÏÓ ÈÂÙÈÓ ‰Î¯Ú , ÌÏÂ‰È Ï ÂÚÈÈÒÈ˘
ÔÈ˜˙‰ .ÍÎ ÍÂ˙· , ‰„ÈÙ˜‰ ‡Ï Í¯ÂˆÏ ÌÈÊ¯ÎÓ ÌÂÈ˜ ÏÚ ‰ÈÒÎ Ó ˜ÏÁ È·‚Ï ‰ˆÚÂÓ‰

Ì˙¯Î˘‰ ,˙Â¯ÈÎ˘Ï ÌÈÊÂÁ Ï˘ ÔÈ˜˙ ÌÂÈ˜ ÏÚ , ÌÈÓÂÏ˘˙Â ÌÈÒÓ ˙ÈÈ·‚ ÏÚÂ ÌÈÊÂÁ ˘Â„ÈÁ ÏÚ
Ì¯Â·Ú ÌÈ Â˘ . ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÚ ‡Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÈ¯ÁÒÓ‰ ÌÈÒÎ ‰ È ˘· ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÂÙÈË

ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰ ÈÏÏÎ .   
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 גזבר המועצה 
רב תשומת לבו ומסירותו לתפקיד שעבורו הוא מקבל שכר מלא על עובד ציבור למסור את מי

לש  כ! נקבעו בחוקי  שוני  מגבלות שונות על יכולת  של עובדי ציבור לעסוק . מקופת הציבור
נורמה זו מצאה את ביטויה בנוסח חוזה הבכירי  ברשויות . בעבודות נוספות במקביל למשרת 

 .המקומיות של משרד הפני 
עוד . 7לא יעסוק בעבודות חו , י עובד מועצה המשמש בקביעות במשרה מלאהכ, בתקנו  נקבע

כי המועצה רשאית במקרי  מיוחדי  להתיר לעובד מועצה לעסוק בעבודת חו  על מנת , נקבע
אי  בה כדי לפגוע במילוי תפקידו כעובד ; היא לטובת הכלל: לקבל תמורה בתנאי  הבאי 

אי  בה כדי ליצור התקשרות ; גנת ע  מי שאינו עובד מועצהאי  בה משו  תחרות בלתי הו; המועצה
והעובד ; מסחרי או ענייני ע  המועצה, העומדי  במגע כספי, או מוסד, תאגיד, בי  העובד לבי  אד 

כי עובד מועצה העובד בעבודות חו  על מנת , התקנו  קובע עוד. הצהיר על התמורה שיקבל עבורה
דינו קנס או מאסר עד שלושה חודשי  או שני העונשי  , קנו בניגוד להוראות הת, לקבל תמורה

 .כאחד

") תזכורת בעניי  עבודה נוספת לעובדי  בעיריות ("2000ל משרד הפני  מספטמבר "ג  בחוזר מנכ
בנוגע לאישור המועצה לעסוק . פורטו התנאי  האמורי  בתקנו , בנושא עבודה נוספת של עובדי 

שתינת  רק במקרי  חריגי  , דרושה החלטה של מליאת המועצהכי , בעבודות חו  נכתב בחוזר
כי , נכתב, שיקבל העובד תמורת עבודת החו , בנוגע להצהרה על התמורה; ותהיה בתוק  עד שנה

 . על העובד להצהיר בפני מליאת המועצה על גובה התמורה שיקבל עבור העבודה
 :כדלקמ , מורת שכרכי הגזבר עבד זה שני  בעבודות נוספות ת, בביקורת נמצא

שהפרטתו הושלמה , שהינו מוסד כספי ברישיו , "מ"אוצר השלטו  המקומי בע"בנק  . א
פעילות הבנק .  ובמסגרתה נמכרו מניות המדינה והבנקי  לתאגיד בנקאי אירופאי2001בפברואר 
ע בביצו, בניהול ובביצוע העברות כספיות בי  הממשלה לרשויות מקומיות, בי  היתר, מתמקדת

. תשלומי  והוראות קבע עבור הרשויות המקומיות ובקבלת פיקדונות מה  ומתאגידי שלטו  מקומי
וכסג  וכממלא מקו  , 2001 עד יוני 1997ר מועצת המנהלי  של הבנק מאוגוסט "הגזבר הועסק כיו

 .2001ר מועצת המנהלי  של הבנק מיוני "יו

היא .   מניב ובקרקעות לבנייה למגורי "שעוסקת בנדל, )' חברה ב(להל  (חברה להשקעות  . ב
(שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ער! בתל, והפכה לחברה ציבורית, 1995הוקמה בספטמבר 

' כי הוא משמש כדירקטור בשכר בחברה ב, הגזבר מסר לצוות הביקורת. 1997אביב החל מדצמבר 
 . 1999מאז שנת 

הגזבר מועסק ).  האיגוד(להל  ) (ירותי כבאותש(איגוד רשויות מקומיות יהודה והשומרו   . ג
האיגוד הוק  על פי צו בדבר הקמת איגוד רשויות מקומיות לשירותי כבאות . 1993(כגזבר האיגוד מ

 . ותפקידיו וסמכויותיו של האיגוד מפורטי  בצו האמור, 1991(א"התשנ, )יהודה והשומרו (
משפטית של משרד הפני  מראש המועצה ד מהלשכה ה" ביקשה עו1999כי ביוני , בביקורת עלה

אול  ראש המועצה לא , פירוט על עבודותיו הנוספות של הגזבר ועל היקפ  ביחס לעבודתו במועצה
 לבקשת משרד מבקר המדינה למסור פרטי  ת סירב הגזבר להיענו2002בפברואר . מסר פרטי  אלה

א  הוא עוסק בעבודות , שאלהוכ  להשיב ל, נוספי  אודות עבודותיו הנוספות המוזכרות לעיל
 .נוספות אחרות

__________________ 
 . כל עיסוק או עבודה מחו  לשירות המועצה בסייגי  המופיעי  ש  " עבודות חו "  7
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בבדיקה עלו . משרד מבקר המדינה בדק את הליכי אישור ההעסקה של הגזבר בעבודותיו הנוספות
  :הממצאי  הבאי 

 אישור המועצה לעבודות הנוספות. 1
‡ˆÓ  ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎÓÒÓ· ,˙ÂÙÒÂ ‰ ÂÈ˙Â„Â·Ú· „Â·ÚÏ ¯·Ê‚‰ ÏÁ‰ Ê‡Ó ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó· ÈÎ ,

¯ÂÓ‡Î ,È‡ÂÏ‡ ˙Â„Â·Ú ˘ÂÏ˘· ˜ÂÒÚÏ ¯·Ê‚Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ‰¯˘ .ÌÏÂ‡ , ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎÓÒÓ·
‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â·È˘È Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù·Â ,ÂÈÎ ¯·Ê‚‰ Ï˘ ÌÈÙÒÂ ‰ ÂÈ˜ÂÒÈÚÏ ÂÒÁÈÈ˙‰˘" ˙ˆÚÂÓ ¯
„Â‚È‡‰ ¯·Ê‚ÎÂ ˜ ·‰ Ï˘ ÌÈÏ‰ Ó‰ ,‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ ÔÈÈˆ , ÂÈ˜ÂÒÈÚ ˙‡ ‰¯˘È‡ ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎ

¯·Ê‚‰ Ï˘ ÌÈÙÒÂ ‰ .ÍÎ ,Ï˘ÓÏ , ¯·Ó·Â ·1999Î  Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘ÏÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ ·˙
ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó , ˙Â˙ÏÈ‡˘ ˙¯‚ÒÓ· ‰·Á¯‰· Ë¯ÂÙÂ ÔÂ„  ¯·Ê‚‰ Ï˘ ıÂÁ‰ ˙Â„Â·Ú ‡˘Â  ÈÎ

‰ Â¯Á‡‰ ‰ ˘· ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â·È˘È· , Ï˘ Ì˙ÓÎÒ‰ ˙‡ Ï·È˜Â" ÍÂ˙Ó ‰ ÂÓ˘ ˙ÂÁÙÏ11 È¯·Á 
‰ˆÚÂÓ ." ¯·Óˆ„·1998 ÔÂ„ ‰ ‡˘Â · ‰ˆÚÂÓ ¯·Á Ï˘ ‰˙ÏÈ‡˘Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ ·È˘‰ 

ÔÈÈˆÂ ,Î‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ È ,‰ˆÚÂÓ‰ ¯Â˘È‡· ,˙ÂÙÒÂ  ˙Â„Â·Ú· „Â·ÚÏ ¯·Ê‚Ï ¯˘È‡ ; ˙·È˘È·
 ¯·Óˆ„Ó ‰ˆÚÂÓ2001‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ ÔÈÈˆ  , ‰ˆÚÂÓ· ‡˘Â ‰ ÔÂ„  ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· ÈÎ

ÌÈÓÚÙ ¯ÙÒÓ ¯˘Â‡Â. 
כי החלטה בנושא , ד מהלשכה המשפטית של משרד הפני  לראש המועצה" כתבה עו1999ביוני 

וכי נדרש אישור מועצה ,  חבר מועצה חייבת להידו  בכל מועצה מחדשאישור עבודה נוספת של
רק . ל האמור"כי דרישה זו א  מופיעה בחוזר המנכ, יש לציי . לגבי כל סוג עבודה וכל מקו  עבודה

אישרה המועצה לגזבר עבודות נוספות , בעקבות בדיקת משרד מבקר המדינה בנושא, 31.12.01(ב
 .בשכר בבנק ובאיגוד

 „¯˘Ó¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó , ‰ÂÂ‰Ó ‰ˆÚÂÓ „·ÂÚ Ï˘ ˙ÙÒÂ  ‰„Â·ÚÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ¯Â˘È‡ ÈÎ
ÛÒÂ ‰ ‰„Â·Ú‰ ÌÂ˜Ó· „·ÂÚ‰ Ï˘ Â˙„Â·Ú ˙ÏÁ˙‰Ï È‡ ˙ . ÌÈ ˘ Í˘Ó· ¯·Ê‚‰ „·Ú ÏÚÂÙ·

‰ˆÚÂÓ‰ ¯Â˘È‡ ‡ÏÏ ¯Î˘· ˙ÂÙÒÂ  ˙Â„Â·Ú ¯ÙÒÓ· .ÔÎ ÂÓÎ ,ÔÂ„Ï ˘È ÂÊÎ˘ ‰ËÏÁ‰ ÏÚ ,
‰˘„Á ‰ˆÚÂÓ ÏÎ ÈÂ ÈÓ ÌÚ ˘„ÁÓ ‰¯˘‡ÏÂ ,Ú ÔÎÂ ¯Â¯· ÔÙÂ‡· ÒÁÈÈ˙‰Ï ‰ËÏÁ‰‰ Ï

ÌÈÂÒÓ ˜ÂÒÈÚÏ .¯·Ê‚‰ Ï˘ Â ÈÈ Ú· ÂÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï ‰Ï‡ ÌÈ‡ ˙.  
 הצהרה על התמורה. 2

‰ÏÚ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â·È˘È Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÓ ,˙ÂÙÒÂ ‰ ˙Â„Â·Ú· ˜ÂÒÚÏ ¯·Ê‚‰ ÏÁ‰ Ê‡Ó ÈÎ ,
 ÂÈ˜ÈÒÚÓÓ Ï·˜Ó ‡Â‰˘ ‰¯ÂÓ˙‰ ÏÚÂ Â˙˜ÒÚ‰ È‡ ˙ ÏÚ ‰ˆÚÂÓ‰ È Ù· ¯È‰ˆ‰ ‡Ï ‡Â‰

ÌÈÙÒÂ ‰ , ÎÔÂ ˜˙· ˘¯„ . ¯·Óˆ„· ‰ˆÚÂÓ‰ ˙·È˘È· ‰ ˙È  ‡Ï Û‡ ÂÊÎ ‰¯‰ˆ‰2001 , ‰·˘
„Â‚È‡·Â ˜ ·· „Â·ÚÏ ¯·Ê‚Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ‰¯˘È‡. 

א! , החוק דורש הצהרה כזאת"כי , 1999בעניי  זה כתבה היועצת המשפטית של המועצה במארס 
ולכ  ובגלל לא מילתא זוטרא היא מבחינת צנעת הפרט לחייב אד  לגלות ברבי  את גובה שכרו 

 הייתי מסתפקת בכ! שהגילוי נעשה לראש המועצה (שסת  הסעי  ולא פירש למי ייעשה גילוי כזה 
בתגובה כתבה יועצת משפטית של משרד הפני  לראש המועצה ביוני ". ולא ייהפ! לנחלת הרבי 

 ( כיו  והמדיניות הציבורית) 5)(ג(64 ולאור האמור בסעי  (ע  כל הכבוד לצנעת הפרט "כי , 1999
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 ולאו דווקא (מחובתו של עובד המבקש שיאשרו לו עבודה נוספת בשכר להצהיר בפני המועצה 
 ".על התמורה שהינו מקבל בגי  עבודתו הנוספת, בישיבה סגורה

בעקבות בדיקת הנושא על ידי משרד מבקר המדינה הודיע ראש המועצה בישיבת המועצה מדצמבר 
הננו להודיע כי , ...ולהחלטות בדבר העבודות הנוספותבהמש! ובהתא  לדיוני  "כי , 2001

מאיגוד הערי  ... כי לכל חבר מועצה שלא יתנגד לכ! נמסר על התמורה, המועצה רשמה לפניה
 ". ש ואוצר השלטו  המקומי"כיבוי יו

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÔÈÈ Ú· ¯·Ê‚‰ Ï˘ Â˙·ÂÁ ÈÂÏÈÓ ÌÂ˘Ó ‰Ê ÔÂ¯˙Ù· ˙Â‡¯Ï ÔÈ‡
˘¯„ Î Â¯Î˘ ÈÂÏÈ‚ÔÂ ˜˙·  . ÔÈÈ Ú ‰ È‡ ‰Ê ‡˘Â · Ú„ÈÓ‰ ˙‡ Ï·˜Ï ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰˙·ÂÁ

È¯Ë ÂÏÂÂ ,¯·Ê‚‰ Ï˘ ˙ÂÙÒÂ ‰ ÂÈ˙Â„Â·ÚÓ ˙Á‡ ÏÎ È·‚Ï ˙Â˘ÚÈ‰Ï ˙·ÈÈÁ ‡È‰Â .ÔÎ ÏÚ ¯˙È ,
· ‰¯·Á· ¯·Ê‚‰ Ï˘ ˙ÙÒÂ ‰ Â˙„Â·Ú ÔÈÈ Ú '‰ˆÚÂÓÏ ¯ÒÓ  ‡Ï ÏÏÎ , ÏÚ ¯˘Â‡ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ

‰È„È .¯ÂÓ‡Î ,¯·Ê‚‰Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˘˜È·˙ÂÙÒÂ ‰ ÂÈ˙Â„Â·ÚÓ Â¯Î˘ ÏÚ ÌÈË¯Ù  ,
Ì¯ÒÓÏ ·¯ÈÒ ¯·Ê‚‰ Í‡.  

 הודעה בדבר סיו  העסקה. 3
כי נושא העיסוקי  הנוספי  של הגזבר ,  כתבה יועצת משפטית של משרד הפני  לממונה2000ביולי 

אול  מנהל אג  כוח אד  ושכר במשרד , וכי תשובת המועצה לא סיפקה אותה, טופל על ידיה
וכי הגזבר עומד לסיי  את , כי מדובר בתקופה קצרה ביותר עד להפרטת הבנק,  לההפני  הבהיר

. לא המשיכה את הטיפול בו, כי מאחר שהעניי  עמד לפני סיו , עוד כתבה. עבודתו כגזבר האיגוד
 . לחברת מועצה2000דברי  דומי  כתב הממונה ביולי 

כי הנושא טופל על ידיה וטר  ,  כתבה יועצת משפטית של משרד הפני  לממונה2000בנובמבר 
 .יש להמשי! בהלי!, וכי א  אכ  גזבר המועצה ממשי! לעסוק בעבודה הנוספת, הסתיי 

המשי! הגזבר לעסוק , 2001נובמבר , כי עד מועד סיו  הביקורת, משרד מבקר המדינה מעיר
  .כאמור, בעבודותיו הנוספות

 העסקה בחוזה אישי . 4
כי תנאי ההעסקה , העסקת העובדי  הבכירי  ברשויות המקומיות היאמדיניות משרד הפני  בנושא 

". חוזה בכירי "או באמצעות ") דירוג דרגה("יוסדרו באמצעות דירוג עובדי הרשויות המקומיות 
; כי על עובד מועצה המועסק במסגרת זו חל איסור לעבוד עבודה נוספת, בחוזה הבכירי  נקבע

והוא יועבר להיות מועסק בדירוג , ייחשב כמפר ההסכ , ה נוספתשהתברר כי הינו עובד עבוד, עובד
בנוס  לנקיטת צעדי  , עובדי רשויות מקומיות החל מהיו  שבו החל לעסוק בעבודה הנוספת

תנאי העסקת הגזבר לא הוסדרו על פי דירוג עובדי . כמפורט בחוק ובהסכמי העבודה, אחרי  נגדו
הלשכה המשפטית במשרד . אלא לפי חוזה אישי, רי הרשויות המקומיות ולא על פי חוזה בכי

ולפיו שונה אופ  ,  ער! המשרד ניסיו 1993 עד 1991כי בשני  , הפני  מסרה למשרד מבקר המדינה
. וזאת במטרה לשפר את תנאי העסקת , העסקת בכירי  ברשויות המקומיות להעסקה בחוזה אישי

והעסקת בכירי , כאמור, בוטל השינוי, כשלכי לאחר שמשרד הפני  נוכח שהניסיו  נ, עוד נמסר
 .הרשויות המקומיות חזרה להתבצע לפי חוזה בכירי 

כי מילוי תפקיד נוס  בשכר או ללא שכר ,  נקבע1992בהסכ  שחת  הגזבר ע  המועצה בינואר 
כי בתקופת , בחוזה הבכירי  קבע. ב6לעומת זאת סעי  . טעו  קבלת אישור של ראש המועצה

מילוי תפקיד נוס  ;  המקומית לא יהיה העובד רשאי לעסוק בכל עבודה אחרת בשכרעבודתו ברשות
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נוהל (בצו המועצות המקומיות . ללא שכר טעו  קבלת אישור מראש ובכתב בהתא  להוראות החוק
כי לא יועסק אד  , נקבע, שחל ג  באזור יהודה והשומרו , 1977(ז"התשל, )קבלת עובדי  לעבודה
קופה שמעל שלושה חודשי  ללא קבלת אישור מראש מינהל השירות או ממי לפי חוזה מיוחד לת
 .שהוא הסמי! לכ!

 הועסק הגזבר על פי 1993כי ממארס ,  צוי 1999בדוח הביקורת המפורט מטע  משרד הפני  לשנת 
כי ,  זה משרד מבקר המדינה מעיר בעניי. שלא על בסיס חוזר משרד הפני  מאותה עת, חוזה אישי
להעסיקו לפי דירוג הרשויות המקומיות או לפי חוזה : ה לבחו  שינוי בדר! העסקת הגזברעל המועצ

בעקבות הביקורת מסרה המועצה למשרד מבקר המדינה באפריל . בכירי  כמקובל במשרד הפני 
  .כי קיבלה את ההערה ותבח  א  להעסיק את הגזבר לפי חוזה בכירי , 2002

✩  
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÏÂÙÈË ÌÈ ˘‰ Í¯Â‡Ï ¯·Ê‚‰ Ï˘ ˙ÂÙÒÂ ‰ ˙Â„Â·Ú· ‰ˆÚÂÓ‰ 

ÈÂ˜Ï ‰È‰ .ÔÂ ˜˙· ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈ‡ ˙‰ ÈÙ ÏÚ ÂÏ‡ ˙Â„Â·Ú· ˜ÂÒÈÚ‰ ˙‡ ‰¯˘È‡ ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ,
 ÒÁÈ· Ì˙ÂÚÓ˘Ó ˙‡Â ‰ˆÚÂÓÏ ıÂÁÓ ÂÈ˜ÂÒÈÚ ˙Â‰Ó ˙‡ ÌÈ ˘ Í˘Ó· ‰ Á· ‡Ï ‰˘ÚÓÏÂ

¯·Ê‚Î Â˙„Â·ÚÏ .¯·Ê‚‰ ,Â„ˆÓ , ‰ˆÚÂÓ‰ ¯Â˘È‡ ˙‡ ˘˜·ÏÓ ÌÈ ˘ Í˘Ó Ú Ó  ˙Â„Â·ÚÏ
ÔÂ ˜˙· ˘¯„ Î ˙ÂÙÒÂ ‰ ,ÂÏ‡ ˙Â„Â·ÚÏ ÒÁÈ· ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈË¯Ù‰ ˙‡ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÒÓ ‡ÏÂ .  

✯  ✯  ✯  
˙Â¯‚‡Â ÌÈÒÓ ˙ÈÈ·‚ ÌÂÁ˙· , ˙Â ˜˙‰ ÈÙ ÏÚ ˜¯ ÌÈ·˘Â˙Ï ˙ÂÁ ‰ ¯˘‡Ï „ÈÙ˜‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ

ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰ ÈÏÏÎÂ .ÔÎ ÂÓÎ , ÏÚ ‰ Â ¯‡ ÈÒÓ ¯Â·Ú ÌÈ Ï·˜‰ ˙Â·ÂÁ ˙‡ ˙Â·‚Ï ‰ÈÏÚ
ÔÈÈ · ˙Ó„‡ ,‰ˆÚÂÓ‰ È„·ÂÚ Ï˘ ˙Â·ÂÁ ˙ÈÈ·‚Ï ˙‡˘ ¯˙È· ÏÂÚÙÏÂ . 

·Â˘ÈÈ· ÈÊÎ¯Ó ‰ÈÈ · Ë˜ÈÂ¯Ù· ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÂÙÈË ÌÂÁ˙· , ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ Â‡ˆÓ ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰
 ˙Â¯˘˜˙‰‰Â ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ ÈÎÈÏ‰˙· ÌÓ˘ÈÈÏÂ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ ˜ÈÙ‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰

„È˙Ú· ‰ÈÈ · Ï˘ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù· . 
 ‰˘„Á‰ ‰ ÂÎ˘‰ ˙Ó˜‰"ÌÁ Ó ‰ÂÂ " , ÂÓ‰¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ ˙Â‡Ó ‰ , ˙ÈË¯Ù ‰¯·Á È„È ÏÚ

˙ÂÚ˜˘‰ÏÂ ÁÂ˙ÈÙÏ , ÏÚ ‰„Ù˜‰Â ‰¯·Á‰ ÏÚ ˙ÂÏËÂÓ‰ ˙Â·ÂÁ‰ Ï˘ ˙Ë¯ÂÙÓ ‰¯„Ò‰ ‰·ÈÈÁ
È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÈÂÏÈÓ‰ ,ÔÂ‚Î : ˙Â„Â·Ú ˙ÓÏ˘‰Â ¯Â·Èˆ‰ ÈÁË˘ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙ÂÈ Î˙ ˙˘‚‰

‰ ÂÎ˘‰ ÒÂÏÎ‡ È ÙÏ ÁÂ˙ÈÙ‰ .˙‡ ¯˘‡Ï ‰È˙ÂËÏÁ‰· ‰˙ÂÎÓÒÓ ‰‚¯Á ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ 
‰ ÂÎ˘· ‰¯·Á‰ ‰ÓÈ˜‰˘ ÌÈ¯Â‚Ó Ï„‚Ó Ï˘ ‰ÈÈ ·‰ ˙È Î˙· ÌÈÈÂ È˘‰ . ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ

‰ÈÈ · ˙ÂÈ Î˙· ÌÈÈÂ È˘Ï Ú‚Â · ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜Ï ‰‡Â·· ‰˙ÂÎÓÒ ˙¯‚ÒÓ· „È˙Ú· ÏÂÚÙÏ . 
 ‰ Â˘‡¯·Â ˘‡¯· ‰ÏÁ Ì˙ÙÈÎ‡ ÏÚ „ÈÙ˜‰ÏÂ ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ È˜ÂÁÏ Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏ ‰·ÂÁ‰

‰È„·ÂÚ ÏÚÂ ‰ÓˆÚ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ .· ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ· ÈÙÂ„ ‡ˆÓ  ‰Ê ÌÂÁ˙· ÌÈ¯˜Ó È ˘- 
ÔÈ„Î ‡Ï˘ Â˘Ú  Ï‚¯Â„Î‰ ˘¯‚Ó Ï˘ ‰·Á¯‰ÏÂ ˘Â„ÈÁÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â„Â·Ú ; ‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘

‰ˆÚÂÓ‰ È„È ÏÚ ÏÙÂË ‡Ï Â˙È· ˙ÈÈ Á· ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ Ô‚Ò ‰˘Ú˘ . 
ÈÂ˜Ï ‰È‰ ‰ÈÒÎ  ÏÂ‰È · ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÂÙÈË .ÏÂÚÙÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ,‡ÂÙ‡ , ÌÈ‡˘Â · ¯˙Ï‡Ï

ÌÈ‡·‰ :È¯Ú˙Â¯„ÂÒÓ ÌÈÒÎ  ˙ÂÓÈ˘¯ ˘Â·È‚Â ‰ÈÒÎ  ÏÏÎ Ï˘ ‡ÏÓ ÈÂÙÈÓ ˙Î ; ÌÈÊ¯ÎÓ ÌÂÈ˜
‰ÓÂÁ˙·˘ ÌÈÒÎ ‰ ÏÏÎ Ï˘ ‰¯Î˘‰ Í¯ÂˆÏ ; ÈÒÎ Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÊÂÁ‰ ÏÎ· ·˜ÚÓÂ ÏÂÙÈË

‰ˆÚÂÓ‰ . 
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¯·Ê‚‰ Ï˘ ÌÈÙÒÂ ‰ ÂÈ˜ÂÒÈÚ ¯Â˘È‡Ï ¯˘˜· ÔÂ ˜˙‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ÂÏÚÙ ¯·Ê‚‰Â ‰ˆÚÂÓ‰ .
˙‡ ‡ÏÓÏ ˙ Ó ÏÚ ‰ÏÚÙ ‡Ï ‰„ˆÓ ‰ˆÚÂÓ‰‰Ê ‡˘Â · ÔÂ ˜˙‰ ·ÈÈÁÓ˘ ÌÈ‡ ˙‰ ÏÎ  , ÂÏÈ‡Â

˙ÂÙÒÂ ‰ ÂÈ˙Â„Â·Ú ÏÎ ¯Â˘È‡Ï ˙Â˘˜·‰ ˙˘‚‰Ó ÌÈ ˘ Í˘Ó· Ú Ó  ¯·Ê‚‰ , ˙¯·Ú‰ÓÂ
ÂÏ‡ ˙Â„Â·ÚÏ Ú‚Â · ‰ˆÚÂÓÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÁÂÂÈ„‰ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ

‰Ê ‡˘Â · ÔÂ ˜˙· ÌÈË¯ÂÙÓ‰ ÌÈ‡ ˙‰ ÏÏÎ ÌÂÈ˜Ï ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ , ÏÎÏ ÒÁÈ· ˙‡ÊÂ „Á‡
¯·Ê‚‰ Ï˘ ÌÈÙÒÂ ‰ ÂÈ˜ÂÒÈÚÓ. 


