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  תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות

  

  

  תקציר

  רקע כללי

את הרשות משמש תב"ר או תקציב פיתוח)  - (להלן גם  התקציב הבלתי רגיל

התשתיות למימון פרויקטים שונים לפיתוחהמקומית 
1

- בתחומה. הוא תקציב חד 

  פעמי לפרויקטים הנושאים אופי של עבודות פיתוח ומוגדרים כהשקעה.

על פי דיני הרשויות המקומיות
2

יה המיועד יתקציב של עירהוא " תקציב בלתי רגיל 

פעמית או לתחום פעילות מסוים, הכולל אומדן תקבולים ותשלומים -לפעולה חד

, וכספים שיועדו על פי דין למטרות שאינן לאותה פעולה או לאותו תחום פעילות

לרוב, מקורות התקבולים בתב"ר הם ממענקים המועברים לרשויות . "תקציב רגיל

המקומיות ממשרדי ממשלה וממוסדות ציבור, ממקורות עצמיים של הרשויות 

  ומהלוואות.

  

  פעולות הביקורת

בדק משרד מבקר המדינה היבטים שונים  2015 מרץ -  2014בחודשים אוקטובר 
פעולתן  אופן, ובהם 2015-2009בנושא תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות בשנים 

כספי התב"רים וביצוע הפרויקטים של של הרשויות המקומיות בהוצאה ובניהול 
ובחמש  (חיפה, מרכז וצפון) מחוזותיובברשויות. הבדיקה נעשתה במשרד הפנים ו

-יעקב, גדרה וכעביה קומיות: עיריית רמלה, המועצות המקומיות באררשויות מ
חג'אג'רה והמועצה האזורית עמק יזרעאל. בדיקות השלמה נעשו במשרד -טבאש

  ה מצפה אפק.יבנילהבינוי, במשרד החינוך ובוועדה המקומית לתכנון ו

  

__________________ 
הכוונה היא למובנו הרחב ביותר של המונח "תשתיות". לדוגמה, תקציב בלתי רגיל שמטרתו לסייע    1

  לקידום מערכת החינוך המקומית באמצעות פרויקט לחילופי תלמידים.
א לפקודת העיריות [נוסח חדש]; הוראת סעיף זה חלה על המועצות המקומיות לסוגיהן מכוח 213סעיף    2

 לפקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש].  34סעיף 
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  תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות  שם הדוח:
  2015המקומי לשנת דוחות על הביקורת בשלטון   מסגרת הפרסום:
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   הליקויים העיקריים
של הרשויות  תקציבי הפיתוחבכל הנוגע ל הפנים משרדניהולו של 

  המקומיות

וכעשור מאז  ,1/98 משרד הפנים חוזר מנכ"לשנים מאז פורסם  17נמצא כי בחלוף 
מבקר המדינהמשרד  של ביקורתנעשתה ה

3
נהלים  גבשלא השכיל משרד הפנים ל ,

לכלל המחוזות בנוגע לאמות המידה ולשיקולים שיש להביא  יםאחידפנימיים 
ולמרות  חוזר האמורב הנחיותבניגוד ל, וזאת תב"רים ם שלבחשבון בתהליך אישור

אף שלרוב מדובר  בדוח האמור; והכול, מבקר המדינה ו של משרדהערת
  יכולים להשפיע על רווחת התושבים.הבפרויקטים עתירי ממון 

נמצא כי אף על פי שמדובר בהיקף של מיליארדי ש"ח בשנה, משרד הפנים לא 
2005משנת הטמיע את שנאמר בדוח מבקר המדינה 

4
) 2005הדוח משנת  -(להלן  

בנוגע להיעדר כלים ממוחשבים לניהול תקציבי הפיתוח ולפיקוח ובקרה על 
השימוש בהם. ניהול התב"רים במחוזות משרד הפנים שנבדקו נעשה באופן ידני, 
דהיינו כל מחוז מתייק את האישורים שהוא נותן, ואין ביכולתו של המשרד לאחזר 

ממוחשב. יתרה מכך, משרד הפנים אינו יכול להפיק דוחות את המידע באופן 
תקופתיים, של רשויות, או של כל משתנה אחר, היכולים לסייע בידו במלאכת 

   הבקרה והפיקוח ובתהליך הפקת הלקחים מאופן ניהול התב"רים.
  ניהול תקציבי הפיתוח ברשויות המקומיות

צורפו דברי ההסבר והנתונים נמצא כי בכל הרשויות המקומיות שנבדקו לא 
לזימונים שנשלחו לחברי מועצת הרשות לקראת ישיבות  הנדרשים בחקיקה

המליאה שבהן נדונו ענייני התב"רים. כמו כן, בפרוטוקולים של ישיבות המליאה 
לא  אין מופיעות הנמקות כלשהן לאישור התב"רים. זאת ועוד, בישיבות המליאה

המצמצם את אפשרותם של חבריה לקיים דיון הוצגו חלופות לפרויקטים, דבר 
ענייני שבו יוכלו לשקול חלופות שונות ולהביא לידי ביטוי את סדר העדיפות שלהם. 

כשהן וגדרה נהגו לאשר תב"רים בישיבות המועצה  יעקב באר המקומיות המועצות
ואינן מציגות לחברי  ,הרשות של הפיתוח קרנות הןהמימון  רק מציינות שמקורות

  יאה את היתרות המצויות בקרנות הפיתוח, כמתחייב מסדרי מינהל תקין.המל

__________________ 
, "יחסי גומלין בין הרשויות המקומיות Ï ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„2006˘ ˙ מבקר המדינה,    3

    .83-37ובין משרד הפנים", עמ' 
), "הקמת פרויקטים במימון גופים ממשלתיים וממלכתיים È˙ ˘ ÁÂ„ 56· )2005מבקר המדינה,    4

  .94ברשויות המקומיות", עמ' 
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  תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:
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אישר משרד הפנים למועצה המקומית באר יעקב תב"ר להקמת  2011בפברואר 
 -מרכז קהילתי לעדה האתיופית בסכום הגבוה מהסכום שאישרה מועצת הרשות 

ז מרכז מיליון ש"ח, בהתאמה. עוד נמצא כי מחו 1.6- מיליון ש"ח לעומת כ 2.8
שבמשרד הפנים אישר את התב"ר האמור כאשר רק כעשרה ימים קודם לכן דרש 

ותוך כדי נקיטת צעדים משפטיים נגדה  הריסה מהמועצה, באמצעות הוצאת צו
שבנייתו  מכיוון הוקם שכבר המבנה את להרוס ונגד בעלי תפקידים במועצה,

 חוק -(להלן  1965- להוראותיו של חוק התכנון והבניה, התשכ"ה בניגוד נעשתה
  . )התכנון והבנייה

במועצה המקומית באר יעקב נמצא כי היעדר תכנון ברור ועקבי להקמת המרכז 
וכן ביצוע שינויים בהיקף הפרויקט עד כדי  2010הקהילתי לעדה האתיופית בשנת 

  הכפלתו גרמו להגדלת ההוצאות הרבה מעבר למתוכנן.

מוכחים לבניית בית הכנסת בשכונת  עיריית רמלה לא העמידה מקורות תקציביים
, לאחר הקמת שלד המבנה 2014קריית האמנים. בשל כך הופסק הפרויקט במרץ 

מועד סיום הביקורת), לא  - (להלן  2015בלבד, ועד מועד סיום הביקורת, מרץ 
חודשה הבנייה. העירייה נאלצה לבקש ממשרד הפנים אישור להלוואה לא מתוכננת 

 לגידול שגרםנטל נוסף על התחייבויותיה  קט, המהווהכדי להשלים את הפרוי
  .שלה"רים התב בגירעונות

 - נמצאו מקרים שבהם בעלי התפקידים בעבר ובהווה במועצה המקומית באר יעקב 
 במועצה ופיתוח תשתיות אגף מנהל דאז וגזברה (שני מקרים), המועצה מזכיר"מ מ

השתמשו בכספי  - דאז (שני מקרים)  המועצה מהנדס"מ ומ דאז (שלושה מקרים)
התב"ר לפרויקטים שהוא לא נועד להם. זאת ועוד, השימוש שעשו בכספי התקציב 
הרגיל לתשלום הוצאות במסגרת התב"ר נעשה בניגוד לחוק. מימון הוצאות 
תקציבי הפיתוח מהתקציב הרגיל מעלה את הוצאותיה השוטפות של המועצה 

  .להגדלת גירעונה אף יותר וגורם

נמצא כי מתב"ר שיועד במקורו להשמיש את הקומה העליונה בבניין המועצה 
מגובה התב"ר  39%- ש"ח (כ 385,000- כ 2014-2009בגדרה נטלה המועצה בשנים 

המעודכן) לצרכים אחרים שהוא לא נועד להם, למשל שיפוץ לשכת ראש המועצה 
  ש"ח.  257,000- בעלות של כ

משרד הפנים בקשות לאישור תב"רים שאין גזבר המועצה המקומית גדרה הגיש ל
להם כל כיסוי בקרנות הפיתוח או מתוך הסתמכות על כספי קרנות מיועדות שלא 

  ניתן להשתמש בהם לצורכי פיתוח, והכול בניגוד לחוק. 

המסד הנורמטיבי שרואי החשבון מטעם משרד הפנים הסתמכו עליו בהערותיהם 
בנק נפרד לכל תב"ר הוא פקודת  פתיחת חשבון-בדוחות המפורטים בדבר אי

. אולם מהביקורת עלה כי בפקודת 4/2008העיריות או חוזר מנכ"ל משרד הפנים 
   העיריות ובחוזר המנכ"ל האמורים אין מאוזכרות הנחיות כאלה.
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   הקמתם והפעלתם של מבנים שנבנו מתקציבי פיתוח
  חוק התכנון והבנייהל בניגוד

מר ניסים גוזלן ומ"מ מהנדס המועצה דאז מר ראש המועצה המקומית באר יעקב 
נתנאל שגוב התעלמו מהחלטותיהם של מוסדות התכנון הסטטוטוריים ופעלו 
בניגוד לחוק התכנון והבנייה בכל הקשור להקמת המרכז הקהילתי לעדה 

הרשיע 2015האתיופית. בהתנהלותם זו הם סיכנו כספי ציבור. במרץ 
5

בית משפט  
 ואת מר גוזלן ניסים ה המקומית באר יעקב, את מרהשלום ברמלה את המועצ

  שגוב, על פי הודאתם, בביצוע עברה של בנייה ללא היתר.  נתנאל

המועצה המקומית באר יעקב הפעילה בניגוד לחוק שלושה גני ילדים בלי שהיו 
, ולמרות הימצאותם של ליקויי בטיחות חמורים במבנה 5וטופס  4בידה טופס 

  המסכנים את חייהם ובריאותם של ילדי הגנים. שהוקם בכספי התב"ר,

  

  העיקריותהמלצות ה

על משרד הפנים לפעול בשיתוף עם הרשויות המקומיות לצמצומו של הגירעון 
  בתקציבי הפיתוח שלהן כדי לחזק את איתנותן הפיננסית.

בנוגע לאמות המידה  על משרד הפנים לגבש נהלים פנימיים אחידים לכל מחוזותיו
. על המשרד לנהל את תב"רים ם שלולשיקולים שיש להביא בחשבון בתהליך אישור

התב"רים באמצעות מערכות ממוחשבות כדי לייעל את הפיקוח עליהם ולשפר את 
  יכולת האחזור והעיבוד של המידע.

לנוכח השימוש האסור שעשו המועצות המקומיות באר יעקב וגדרה בכספי 
  על משרד הפנים לבחון הפעלת נוהל לחיוב אישי. התב"רים,

חג'אג'רה -טבאש-על עיריית רמלה ועל המועצות המקומיות באר יעקב, גדרה וכעביה
לצרף לזימונים לישיבות מליאת המועצה הנשלחים לחבריה את כל המסמכים 
הדרושים, לרבות חלופות לתב"רים המובאים לאישור, כדי שיוכלו לנתח את 

דות על סדר היום ולהחליט החלטות באופן מושכל. כמו כן, עליהן ההצעות העומ
לנמק בפרוטוקולים את ההחלטות המתקבלות בישיבות, בין היתר כדי לאפשר בקרה 

  על טיבן. 

על פי ההוראות בכל הנוגע לניהול  לפעולעל המועצות המקומיות באר יעקב וגדרה 
  התב"רים שלהן. 

על המועצה המקומית באר יעקב להקפיד לאשר בישיבותיה את כל השינויים שהיא 
מבקשת לעשות בתב"רים, לתכנן ולקבוע את תכניותיה בפרויקטים לפני פרסומם של 

על המועצה מכרזים ולהמעיט ככל הניתן בשינויים בפרויקט במהלך ביצועו. כמו כן, 
לאתר היכן נמצאים כספי ונים הנחיות משרד הפעל פי לנצל את כספי ההלוואות 

   ההלוואות שטרם נוצלו.

__________________ 
‰ÈÓÂ˜Ó ‰ˆÚÂÓ '  ‰ È„Ó‰ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù· ÔÈÚ˜¯˜Ó È È„ ˙ÙÈÎ‡Ï ‰˜ÏÁÓ˙ , 7859-02-14ת"פ (רמ')   5

¯‡·-·˜ÚÈ  ,15.3.15(פורסם במאגר ממוחשב.( 
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על המועצה המקומית באר יעקב לפעול על פי החלטותיהם של מוסדות התכנון 
עומדים בהוראותיהם  הסטטוטוריים ולוודא כי מוסדות הציבור שהיא בונה בתחומה

של מוסדות אלה, ובייחוד עליה להקפיד על כך בהקמת מוסדות חינוך, וזאת כדי 
להבטיח את בטיחותם ושלומם של הילדים השוהים בהם. על המועצה להסדיר 

  במועד את העניינים החוקיים של פעילות גני הילדים בתחומה. 

על המועצה המקומית גדרה לחדול מלהגיש בקשות לאישור תב"רים שאין להם 
כיסוי בקרנות הפיתוח או מתוך הסתמכות על כספי קרנות מיועדות שלא ניתן 

  מש בהם לצורכי פיתוח. להשת

אכן  מקומית לרשות אם על משרד הבינוי להימנע מהעברת כספים לפרויקטים אלא
  . עומד תקציב מאושר להשלמתם

על משרד החינוך להגביר את הפיקוח על דיווחי הרשויות המקומיות ולבדוק את 
 אמינותם, וזאת כדי למנוע העברת כספים לרשויות שאינן עומדות בדרישות שהוא

  קבע.

  

  סיכום

התשתיות  למימון פרויקטים שונים לפיתוחאת הרשות המקומית משמש  התב"ר
פעמי לפרויקטים הנושאים אופי של עבודות פיתוח -בתחומה, והוא תקציב חד

ומוגדרים כהשקעה. תקציבי הפיתוח הם מרכיב ניכר בהכנסות כלל הרשויות 
  . 2013-2011המקומיות ומשקלם בהכנסות אלה רק הלך וגדל בשנים 

-טבאש-נמצא כי עיריית רמלה ומועצות מקומיות באר יעקב, גדרה וכעביה
חג'אג'רה ניהלו את התב"רים בניגוד לחוק. המועצות המקומיות באר יעקב וגדרה 
עשו שימוש אסור על פי חוק בכספי התב"רים; המועצה המקומית באר יעקב 

  מימנה בכספי התב"ר הקמת מבנה בניגוד להוראות חוק התכנון והבנייה. 

ימנע משימוש אסור על הרשויות המקומיות לנהל את התב"רים על פי כל דין ולה
בתקציבי הפיתוח. על משרד הפנים לאכוף ביתר שאת את השימוש שהרשויות 
המקומיות עושות בכספים אלה, בין היתר באמצעות הפעלת נוהל לחיוב אישי 

  במקרים רלוונטיים. 

הדעת נותנת שהממצאים שהועלו בדוח זה נוגעים לרשויות מקומיות נוספות; על 
וא את כלל הרשויות המקומיות לפעול ברוח הערות משרד הפנים להנחות איפ

  משרד מבקר המדינה כפי שהועלו בדוח זה.

  

♦ 
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  תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות  שם הדוח:
  2015המקומי לשנת דוחות על הביקורת בשלטון   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  מבוא

של הרשויות  6פעולות שוטפותלמימון  מיועדהתקציב הרשויות המקומיות נחלק לתקציב רגיל 
המשמש את הרשות המקומית למימון  על בסיס שנתי קבוע, ולתקציב בלתי רגיל המקומיות
המיועד פעמי - תקציב חד התקציב הבלתי רגיל הוא .שונים לפיתוח התשתיות בתחומה פרויקטים

על בסיס  אינו נקבעתקציב זה  לפרויקטים הנושאים אופי של עבודות פיתוח ומוגדרים כהשקעה.
   תקציבית.הזמינות הצורכי המקום ועל פי קבוע אלא 

- יה המיועד לפעולה חדיתקציב של עירהוא " תקציב בלתי רגיל על פי דיני הרשויות המקומיות
פעמית או לתחום פעילות מסוים, הכולל אומדן תקבולים ותשלומים לאותה פעולה או לאותו תחום 

לרוב, מקורות התקבולים בתב"ר . "פעילות, וכספים שיועדו על פי דין למטרות שאינן תקציב רגיל
מקורות עצמיים וסדות ציבור, מהם ממענקים המועברים לרשויות המקומיות ממשרדי ממשלה וממ

  .הלוואותמשל הרשויות ו

  

  פעולות הביקורת 

בדק משרד מבקר המדינה היבטים שונים בנושא תקציבי  2015מרץ  - 2014בחודשים אוקטובר 
, ובהם אופן פעולתן של הרשויות המקומיות 2015-20097פיתוח ברשויות המקומיות בשנים 

ביצוע הפרויקטים ברשויות. הבדיקה נעשתה במשרד הפנים בהוצאה ובניהול של כספי התב"רים ו
ובמחוזותיו (חיפה, מרכז וצפון) ובחמש רשויות מקומיות: עיריית רמלה, המועצות המקומיות באר 

הרשויות  - חג'אג'רה והמועצה האזורית עמק יזרעאל (להלן גם -טבאש- יעקב, גדרה וכעביה
משרד החינוך ובוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שנבדקו). בדיקות השלמה נעשו במשרד הבינוי, ב

  הוועדה המקומית מצפה אפק). -מצפה אפק (להלן 

  

  המסד הנורמטיבי

הקצאת מקורות מימון לתב"ר היא ", חוזר מנכ"ל) -(להלן  1/98חוזר מנכ"ל משרד הפנים לפי 
לאשר  , שהיא הגוף המוסמךהנתונה לשיקול דעתה של מועצת הרשות המקומית מנהליתפעולה 

, מועצת על פי החוזר[את התב"ר] בכפוף לאישור שר הפנים או הממונה על המחוז במשרד הפנים". 
  הרשות קובעת את סדרי העדיפויות לביצוע פרויקטים הנעשים ברשות המקומית. 

. 8עוד נקבע בחוזר מנכ"ל כי שיקול הדעת של מועצת הרשות כפוף לעקרונות המשפט המינהלי
קבע משרד מבקר המדינה כי שיקול הדעת הנתון  2014בדוח על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 

בידי הרשות לעניין הקצאת המשאבים מעצים את החשיבות של ההליך המינהלי (הפרוצדורלי) 
שיבטיח כי יציאה להקמת פרויקט, בייחוד כשמדובר בפרויקט עתיר ממון, תיעשה לאחר שנשקלו 

__________________ 
 רחובות, מתן שירותי רווחה וחינוך ועוד.פינוי אשפה, ניקיון ה   6
, אך מאחר שביצוע הפרויקטים הממומנים באמצעות 2014-2011הביקורת התמקדה אמנם בשנים    7

תקציבי הפיתוח נמשך זמן רב, בחלק מהמקרים היה צורך לבחון את הפרויקטים ואת מימונם גם בשנים 
  מוקדמות יותר.

 779, עמ' 775) 1, פ"ד מ(Âˆ·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ ˘‡¯ '  ¯˜-'Á‡Â ÂÙÈ 609/85בעניין זה ראו גם בג"ץ    8
 .302-301), עמ' 1984( 297), 1, פ"ד לח(Â‡Ï˜Á‰ ¯˘ '  ·‚ ÔÈÚ˙ 3/83); בג"ץ 1986(
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  תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

הרלוונטיים ולאחר שהוצגה תמונה מלאה ושלמה בפני מקבלי ההחלטות בטרם כל השיקולים 
  .9אישורו ובטרם יוקצו המשאבים להקמתו

שפרסם משרד הפנים בדצמבר כספי ברשויות המקומיות  ודיווחחשבונות  להנהלתעל פי ההנחיות 
שור תקציבי ההנחיות לדיווח הכספי), כל תב"ר חייב להיות מאוזן, ויש לקבל אי - (להלן  2004

להכנסותיו ולהוצאותיו ולכל שינוי בהן. לאחר אישורה של מועצת הרשות המסמכים מועברים 
לאישורו של משרד הפנים, ורק לאחר קבלת אישורו הרשות המקומית רשאית לפרסם מכרז 

  ולהתחיל בביצוע הפרויקט. 

בספרי החשבונות של  רישום ההכנסות וההוצאות של התב"רים ינוהל, לפי ההנחיות לדיווח הכספי
 נפרדת חשבונות הנהלת כרטסתדהיינו הרשות המקומית; לכל תב"ר יוקצה "מספר חשבון ספציפי" 

   והתשלומים. התקבולים כל של רישום שתכלול"ר תב לכל

עוד נקבע בהנחיות לדיווח הכספי כי אם ישנו גירעון או עודף סופי בתב"ר שפסק ביצועו, יש לנהוג 
לסגירת עודפים/גירעונות בתקציב הבלתי רגיל". בנוהל זה נקבע כי על הרשות על פי "נוהל 

המקומית למצוא מקור מימון לכיסוי הגירעון, ואם לא נמצאו מקורות מימון לאיזונו יש להעבירו, 
לאחר אישורה של מועצת הרשות, לסעיף "גירעונות סופיים בתב"רים" במאזן. הרשות יכולה לצרף 

  בתב"ר לגירעון או לעודף בתקציב הכללי לאחר אישורו של משרד הפנים. את הגירעון הסופי

תקנות הרשויות  - (להלן  1971-לתקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים), התשל"א 16סעיף ב
גבי טופס על קבע כי "התקציב יוכן לכל פעולה בנפרד בפרק "התקציב הבלתי רגיל", נהמקומיות), 
קובע כי "אומדן התשלומים בתקציב לכל פעולה לא יעלה על  אלה לתקנות 18סעיף  ".המיועד לכך

  .אומדן התקבולים המיועדים לאותה פעולה"

"כספים של תקציב בלתי רגיל ינוהלו בנאמנות בידי יתרה מכך, בדיני הרשויות המקומיות נקבע כי 
; לא יעשה כל שימוש בכספים ראש העיריה והגזבר, בנפרד מכספי חשבון התקציב שאינו בלתי רגיל

של תקציב בלתי רגיל שלא למטרה שלשמה נועד ובכלל זה לא ייעשו כל פעולות קיזוז בין כספים 
של תקציב בלתי רגיל לכספים של תקציב שאינו בלתי רגיל, זולת בתום כל פעולה שלה יועד 

לא לטובת הפעולה התקציב הבלתי רגיל; כספים של התקציב הבלתי רגיל אינם ניתנים לשעבוד ש
   שלה מיועד התקציב הבלתי רגיל".

להתקשר בחוזה בשם העיריה, והוא  ...ראש העיריה רשאיעוד נקבע בדיני הרשויות המקומיות כי "
אם לכל הוצאה כספית הכרוכה בחוזה ניתנה הקצבה מתאימה בתקציב  כן... רשאי לעשות

רשות מקומית לא תחתום על חוזה בהיקף נקבע כי " כספיהלדיווח  בהנחיות". נוסף לכך, המאושר
  כספי העולה על הסכום המאושר בתב"ר".

זה  בחוק רומבהקצבות לפיתוח בניגוד לא שהשתמשמי , 2010- על פי חוק יסודות התקציב, התש"ע
   .1977- חוק העונשין, התשל"זבקנס כאמור  - או הורה לאחר לעשות שימוש כאמור, דינו 

  

   2013-2011בשנים התב"ר ברשויות המקומיות 

לתקנות הרשויות המקומיות, תב"ר הוא תקציב הכולל את אומדן התקבולים  15לפי סעיף 
הקצבות מהתקציב הרגיל,  הםבופעמיות שימומנו ממקורות שונים -והתשלומים לפעולות חד

, השתתפויות הממשלה, השתתפויות של מוסדות (למשל, אגרות והיטלים) השתתפות בעלים

__________________ 
הקמת קריית הספורט:  -, "עיריית חיפה Ï ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„2014˘ ˙ מבקר המדינה,    9

  .512ניהול והתקשרויות", עמ' 
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  תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות  שם הדוח:
  2015המקומי לשנת דוחות על הביקורת בשלטון   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

 בורהכנסות בע ,מבנקים וממוסדות אחרים ,מאוצר המדינה ים, מלוווגמה, מפעל הפיס)(לד ותרומות
 , אשראי מקבלנים וספקיםקרנות הרשות כגון קרנות פיתוח, הכנסות מעבודות לטובת המשלמים

  .הכנסות ממכירת רכושו

בתקציבי הפיתוח של  2013-2011משרד מבקר המדינה ניתח את המגמות העיקריות בשנים 
יות המקומיות. הניתוח מבוסס על נתונים שהתקבלו ממשרד הפנים ונלקחו מהדוחות הכספיים הרשו

נתונים על ההכנסות של הרשויות  1. להלן בלוח 10רשויות מקומיות 250-השנתיים המבוקרים של כ
  המקומיות בתקציב הרגיל ובתב"ר:

 1 לוח
  "ח)שי במיליארד( התקציב סוג לפי המקומיות הרשויות של הכנסותהסך כל 

‰ ˘‰  ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ˙ÂÒ Î‰‰
 ·Èˆ˜˙· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰

ÏÈ‚¯‰  Ï˘ ˙ÂÒ Î‰‰
 ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰

¯"·˙·  Ï˘ ˙ÂÒ Î‰‰ ÍÒ
 ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰

ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÏÎ·  ¯"·˙‰ ¯ÂÚÈ˘
 ÏÎ ÍÒÓ
˙ÂÒ Î‰‰  

2013 50.5 13.4  63.9 20.9% 
2012 48.9 11.5 60.4 19.1% 
2011 45.8 10.5 56.3 18.7% 

  
סך כל מתוך  21%- כל 18.7%נע בין  2013-2011בשנים  הפיתוח ישיעור תקציבעולה כי  1מלוח 

כלומר, תקציבי הפיתוח הם מרכיב ניכר  שנים.הבאותן רשויות המקומיות התקציב השנתי של ה
בהכנסות הרשויות המקומיות, ומשקלם בהכנסות אלה רק הלך וגדל בשנים האמורות. הסיבה לכך 
נובעת מקצב גידולן המהיר יותר של ההכנסות בתב"ר לעומת קצב גידולן בתקציב הרגיל; עלייה של 

 בתקציב הרגיל, בשנים  10%-מיליארד ש"ח) מול עלייה של כ 2.9בהכנסות בתב"ר ( 27%- כ
2013-2011.  

  

  מקורות הכנסה בתב"ר 

  נתונים על מקורות ההכנסה של הרשויות המקומיות בתקציבי הפיתוח: 2להלן בלוח 

  

__________________ 
רשויות מקומיות, והניתוח אינו כולל רשויות מקומיות שבנוגע אליהן לא  257קופה זו היו בסך הכול בת   10

היו למשרד הפנים נתונים  2012-2011. בשנים 2013-2011היה למשרד הפנים את כל הנתונים לשנים 
  רשויות מקומיות. 250על  - 2013רשויות מקומיות ובשנת  249על 
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  תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

 2 לוח
 "ח)שיליוני מבמקורות ההכנסה של הרשויות המקומיות בתקציבי הפיתוח (

‰ ˘‰  

 ˙ÂÙ˙˙˘‰
 ‰Ï˘ÓÓ‰

˙Â„ÒÂÓÂ*  
 ˙ÂÙ˙˙˘‰

ÌÈÏÚ·  
 ˙Â¯Â˜Ó
ÌÈÈÓˆÚ  ˙ÂÂÏÓ  

 ÏÎ ÍÒ
ÌÈÏÂ·˜˙‰  

 ¯ÂÚÈ˘
˙ÂÂÏÓ‰  

 ÏÎ ÍÒÓ
˙ÂÒ Î‰‰  

 ¯ÂÚÈ˘
 ˙Â¯Â˜Ó‰
ÌÈÈÓˆÚ‰  

 ¯ÂÚÈ˘
 ˙ÂÙ˙˙˘‰
 È„¯˘Ó
‰Ï˘ÓÓ‰  

2013  5,407  306  5,450  2,198  13,361  16.4%  40.8%  40.5%  

2012  4,646  341  4,952  1,577  11,516  13.7%  43.0%  40.3%  

2011  3,837  340  4,877 1,445  10,499  13.8%  46.5%  36.6%  

 כגון מפעל הפיס והמוסד לביטוח לאומי.  *
מתקציבי הפיתוח ברשויות  40.5%מימנו משרדי הממשלה והמוסדות  2013עולה כי בשנת  2מלוח 

מומנו  16.4%נוספים מומנו ממקורותיהן העצמיים של הרשויות המקומיות ועוד  40.8%המקומיות, 
עיקר  2013-2011. עוד עולה מהלוח כי בשנים 11באמצעות הלוואות הפיתוח שלקחו הרשויות

  מיליארד ש"ח  1.6- הגידול בתקבולים בתקציבי הפיתוח מקורו בהגדלת השתתפות הממשלה בכ
 המקומיות הרשויות שלקחו המלוות בסך 52%-ככן, באותה התקופה חלה עלייה של  ). כמו40%-(כ
מסך הכנסות הרשויות  המלוות של לםבמשק עלייה וכן"ח), מיליון ש 2.2-לכ"ח מיליון ש 1.4-כ(מ

  המקומיות בתקציבי הפיתוח שלהן.

  

  גירעונות בתב"רים

על פי ניתוח המבוסס על נתונים שנלקחו מהדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של הרשויות 
, היה הגירעון הכולל בתקציבי הפיתוח שביצועם הסתיים במגמת 2013-2011המקומיות מהשנים 

  (עלייה כוללת של  2013ת "ח בשנמיליון ש 681-ל 2011"ח בשנת מיליון ש 626-מ - עלייה רצופה 
  ). 9%- כ

 È·Èˆ˜˙· ÔÂÚ¯È‚‰ Ï˘ ÂÓÂˆÓˆÏ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÚ ÛÂ˙È˘· ,ÏÂÚÙÏ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ
.˙ÈÒ  ÈÙ‰ Ô˙Â ˙È‡ ˙‡ ˜ÊÁÏ È„Î Ô‰Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰  

פועל במסגרת הכלים מסר משרד הפנים למשרד מבקר המדינה כי הוא  2015בתשובתו מיוני 
העומדים לרשותו כדי לסייע בצמצום הגירעון ברשויות המקומיות באמצעות תכניות הבראה. 

. כמו כן, 50- ל 150- ירד מספר הרשויות המקומיות הנמצאות בתכנית הבראה מ 2015-2004בשנים 
 ממצב הרשות את בחלק מהרשויות המקומיות שמטרתו לחלץ 12המשרד מוביל כיום טיפול הוליסטי

מצב של צמיחה תוך כדי הגדלת מקורות ההכנסה וטיפול בנושאים  ולהביאה לידי בלימה של
  ארגוניים.

  

__________________ 
  . 2השתתפות בעלים כנגזר מלוח  -) 2.3%שארית מקורות המימון (   11
  טיפול כוללני בבעיות הכספיות של רשות מקומית.   12
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  2015המקומי לשנת דוחות על הביקורת בשלטון   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

של הרשויות  הפיתוח תקציביבכל הנוגע ל הפנים משרד ו שלניהול

   המקומיות

  לניהול תב"רים הפנים משרד יהלונ

הן "כללים גמישים על פי שופט בית המשפט העליון (בדימוס) יצחק זמיר הנחיות מינהליות 
שהמינהל הציבורי קובע כדי להדריך את עצמו במילוי תפקידיו. הן קרויות בשמות משמות שונים: 

  .13הנחיות פנימיות, מדיניות, נוהל, קווי פעולה, קריטריונים ועוד"

נאמר בחוזר המנכ"ל כי בכל הנוגע לניהול תב"רים "מנוסח בימים אלה  1998יצוין כי כבר בשנת 
  ורט, אשר עתיד להיות מפורסם בחוזר מנכ'ל משרד הפנים".נוהל מפ

, העיר משרד מבקר המדינה 2006שפורסם שמונה שנים לאחר מכן, בשנת  14בדו"ח מבקר המדינה
למשרד הפנים שעליו לגבש נהלים כפי שהתחייב בחוזר האמור, מכיוון שהנחיות בלתי אחידות 

הטיפול בבקשות של הרשויות המקומיות לאישור התב"ר, בין המחוזות, גורמות להתמשכות 
  הנדרשות לספק יותר מידע, והן עלולות לפגוע בשירותים השונים הניתנים לתושבים. 

 ,¯ÂÓ‡Î ÛÂÏÁ·17 ÌÒ¯ÂÙ Ê‡Ó ÌÈ ˘ Ï"Î Ó‰ ¯ÊÂÁ ,¯ÂÓ‡‰  Ê‡Ó ¯Â˘ÚÎÂ‰ ‰˙˘Ú ˙¯Â˜È· 
Ï˘  „¯˘ÓÏ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÈÎ˘‰ ‡Ï ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó˘·‚ ÌÈÏ‰  ÌÈÈÓÈ Ù „ÈÁ‡ÌÈ  ÏÏÎÏ

¯Â˘È‡ ÍÈÏ‰˙· ÔÂ·˘Á· ‡È·‰Ï ˘È˘ ÌÈÏÂ˜È˘ÏÂ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡Ï Ú‚Â · ˙ÂÊÂÁÓ‰Ï˘ Ì 
ÌÈ¯"·˙˙‡ÊÂ , Ï „Â‚È ·ÔÈÂˆÓ ·Ï"Î Ó‰ ¯ÊÂÁ  ˙¯Ú‰ ˙Â¯ÓÏÂ „¯˘Ó‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó; ,ÏÂÎ‰Â 

 ÔÂÓÓ È¯È˙Ú ÌÈË˜ÈÂ¯Ù· ¯·Â„Ó ·Â¯Ï˘ Û‡‰ .ÌÈ·˘Â˙‰ ˙ÁÂÂ¯ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ÌÈÏÂÎÈ  

הפנים שנבדקו הכינו על פי הבנתם נוהל פנימי שונה יתרה מכך, בביקורת הועלה כי מחוזות משרד 
לאישור תב"רים. לדוגמה, מחוז צפון התנה אישורו של תב"ר לפרויקט המחייב היתר בנייה בהצגה 

  בפועל של היתר בנייה ואילו מחוזות חיפה ומרכז לא דרשו זאת.

Á‡ ÌÈÈÓÈ Ù ÌÈÏ‰  ˘·‚Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰Â ·˘ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÏÎÏ ÌÈ„È
 Ú‚Â ‰ ÏÎ· ˙ÂËÏÁ‰‰˘ ÁÈË·‰ÏÂ ÌÈ¯"·˙ Ï˘ Ì¯Â˘È‡ ÈÎÈÏ‰˙ ˙‡ ÏÚÈÈÏ È„Î ,ÂÈ˙ÂÊÂÁÓ
 ÔÂÈÂÂ˘‰ ˙Â Â¯˜Ú ÌÂ˘ÈÈ È„Î ÍÂ˙Â ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„Ò ÈÙ ÏÚ ÂÏ·˜˙È ÁÂ˙ÈÙ‰ È·Èˆ˜˙Ï

.˙ÂÙÈ˜˘‰Â  

 הכנת של בתהליך נמצא הוא כי הפנים משרד מסר 2015 מיוני המדינה מבקר למשרד בתשובתו
   .2015 סוף עד להסתיים האמור"רים בתב לטיפול אחיד נוהל

„¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ¯ÈÚÓ „¯˘ÓÏ ÌÈ Ù‰ ÈÎ ‡Â‰ ‰‡Â¯  ‰¯ÓÂÁ·¯Á‡Ï˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ÌÈ ˘ 
˙Â·¯ ‰Î ÌÈÈÒ Ì¯Ë „¯˘Ó‰ ÍÈÏ‰˙ È Â‚¯‡  ÌÈ¯"·˙· ÏÂÙÈËÏ „ÈÁ‡ Ï‰Â  ¯„ÚÈ‰ ;ÈÁ¯Î‰

„¯˘Ó‰ ˙ÂÊÂÁÓ ÏÎ· ÁÈˆ Ó Ì‰È È· ˙Â Â˘‰ ˙‡ Ú‚ÂÙ ‡Â‰Â Ì˙ÂÏ‰ ˙‰· ‰ È˜˙‰.  

  

__________________ 
 .773(התשנ"ו), עמ'  ‰ÈÏ‰ Ó‰ ˙ÂÎÓÒ˙י' זמיר,    13
, "יחסי גומלין בין הרשויות המקומיות Ï ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„2006˘ ˙ מבקר המדינה,    14

    .83-37", עמ' ובין משרד הפנים
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  תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  מידע מערכות באמצעות"רים התב עלובקרה  פיקוח

, כי מערכת מידע ממוחשבת ומתקדמת 2005משרד מבקר המדינה ציין בעבר, בדוח משנת 
המבוססת על טכנולוגיות חדשניות הבנויות על ממשקי עבודה בין יחידות שונות היא כלי עבודה 

עבודה. ממשקים ממוחשבים מסייעים במניעת מרכזי, אפקטיבי והכרחי לניהול יעיל של תהליכי 
כשלים ומניעת כפילויות ומאפשרים לעובדים ולמנהלים לבצע מעקב עדכני ומקיף אחר השלמת 
תהליך העבודה. כמו כן, ממשקים ממוחשבים משמשים כלי חיוני המסייע להם במתן שירות 

  איכותי, מהיר ומדויק.

פנים על היעדר כלי אחזור ממוחשבים לניהול בדוח האמור העיר משרד מבקר המדינה למשרד ה
תקציבי הפיתוח במשרד הפנים, ובכך קבע כי המשרד אינו יכול היה לפקח על ביצוע הפרויקטים 

של הרשויות המקומיות, משום שהתב"רים  הממוחשבותבאמצעות קשר עם המערכות הכספיות 
ב בחיפוש ידני לצורך אחזור דיווחי שלו נוהלו באופן ידני. לכן, גורמי הבקרה נאלצו להשקיע זמן ר

  ברשויות המקומיות.  הממוחשבותהמערכות הכספיות 

גם בביקורת הנוכחית עלה כי ניהול התב"רים במחוזות משרד הפנים שנבדקו נעשה באופן ידני. כל 
מחוז מתייק את האישורים שהוא מאשר, ואין ביכולתו של משרד הפנים לאחזר את המידע באופן 

רה מכך, משרד הפנים אינו יכול להפיק דוחות תקופתיים בחתך של תקופות או רשויות, ממוחשב. ית
או של כל משתנה אחר, היכולים לסייע בידו במלאכת הבקרה והפיקוח ובתהליך הפקת הלקחים 

  מאופן ניהול התב"רים.

 ˙ ˘Ó ÁÂ„· ¯Ó‡ ˘ ˙‡ ÚÈÓË‰ ‡Ï˘ ÏÚ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó2005 .
 Ï ÂÈÏÚ ˙‡ ÏÚÈÈÏ È„Î ˙Â·˘ÁÂÓÓ ˙ÂÎ¯ÚÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈ¯"·˙‰ ˙‡ Ï‰

 ¯ÚˆÓÏ Â‡ ,Ú„ÈÓ‰ Ï˘ „Â·ÈÚ‰Â ¯ÂÊÁ‡‰ ˙ÏÂÎÈ ˙‡ ¯Ù˘ÏÂ Ì‰ÈÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰Â ‰¯˜·‰
ÂÈÏÈ‚· ˘Ó˙˘‰ÏÔ .ÍÎÏ ‰ÓÈ‡˙Ó‰ ˙È„ÂÚÈÈ ‰ Î˙ Ï˘ ‰˙ÒÈ Î „Ú È Â¯Ë˜Ï‡  

וא מכין מערכת ממוחשבת כי ה מסר משרד הפנים 2015בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיוני 
 מחוזות ם שללטיפול בתב"רים, ולדידו, כשהמערכת תחל לפעול תתאפשר גם אחידות בטיפול

  .המשרד בתב"רים של הרשויות המקומיות

  

  

  ניהול תקציבי הפיתוח ברשויות המקומיות

  ניהול מערכות מידע

הוא קיומו של משתנה , תנאי לתיאום תקין בין מערכות מידע ממוחשבות 2005על פי הדוח משנת 
 ,מספר סידורי לתב"ר ההמקומית מעניק מקשר בין מערכות המידע או מפתח משותף להן. הרשות

  .סיומו עדהמועצה דרך אישורו במשרד הפנים ומליאת  בישיבתאישורו מהפרויקט  את המלווה

תיאום בכל הרשויות המקומיות שנבדקו, אין  מהביקורת עולה כי מלבד המועצה המקומית גדרה,
 מחלקות את המשמשות, ופרויקטים פיתוח תקציבי מנוהלים שבאמצעותןהמידע  מערכותבין 

מוזן  הכספיות במערכות, מזאת יתרה. ביניהן מידע לשיתוף ערוכות הן ואין, הגזברות ואת ההנדסה
 הפרויקט לשםלעתים תאם  לאשגם הוא  ,מספר התב"ר ואילו במחלקות ההנדסה מוזן שם הפרויקט

   יע במערכות הכספיות.הופש
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‰È·ÚÎÂ ·˜ÚÈ ¯‡· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓÏ ,‰ÏÓ¯ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó -˘‡·Ë -
‚Á‰¯'‚‡'  ˙‡ ¯ˆ˜Ó ÌÈÓ‡Â˙Ó ‰„Â·Ú È˜˘ÓÓ· ˘ÂÓÈ˘ ÈÎ Ï‡Ú¯ÊÈ ˜ÓÚ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏÂ

 .ÌÈÈ˙ÂÎÈ‡Â ÌÈÏÈÚÈ ‰„Â·Ú ÈÎÈÏ‰˙ ˙ÚÓË‰ È„Î ÍÂ˙ ˙ÂÈÂÚË ˙ÚÈ Ó· ÚÈÈÒÓÂ ‰„Â·Ú‰ ÈÎÈÏ‰˙
 ˙Â˘¯· ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜ÓÏÂ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÓ¯Â‚Ï ¯˘Ù‡Ó Ì‚ ‡Â‰ ,‡ˆÂÈ ÏÚÂÙÎ

˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ .Ú„ÈÓÏ ¯˙ÂÈ ‰Ï˜ ˙Â˘È‚  ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰  ˙Î¯ÚÓ ˙ÚÓË‰Ï ÏÂÚÙÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
 ˙Â˜ÒÂÚ‰ Ô‰È˙Â„ÈÁÈ ÏÏÎ ÔÈ· ÌÈ¯"·˙‰ ÏÂ‰È  ˙‡ Ì‡˙˙˘ Û˙Â˘Ó Á˙ÙÓ ÌÚ ˙·˘ÁÂÓÓ

.‡˘Â ·  

הודיעה המועצה המקומית באר יעקב למשרד מבקר המדינה שתפעל  2015בתשובתה מיוני 
  להטמעת מפתח משותף לניהול התב"רים בין כלל מחלקותיה העוסקות בנושא.

  

  ת החלטה לביצוע התב"ר תהליך קבל

Í Â ¯ ‡ Â  ¯ ˆ ˜  Á Â Â Ë Ï  Ô Â  Î ˙  

שעסק בתקציבי הפיתוח של עיריית מעלה  2004בעקבות דוח משרד מבקר המדינה משנת 
ש יהגפיהן עליהן ללו לרשויות המקומיות, 16הנחיות 2007בשנת  משרד הפנים , פרסם15אדומים
עתידיים. על פי ההנחיות לפרויקטים  ושנתית וכן תקציב פיתוח שנתי שנתית-רב פיתוחתכנית 

בדיקת כדאיות של תוך כדי התחשבות ב, של הרשות המקומית עדיפויותהסדרי  תיערך התכנית לפי
פעילויות הפיתוח. משרד הפנים אף פרסם תבנית לבניית תכנית  מימוןלמקורות  הגדרתחלופות ו
  שנתית.- פיתוח רב

ה והמועצות המקומיות באר יעקב וגדרה נמצא כי נכון למועד סיום הביקורת לא הגישו עיריית רמל
שנתיות ושנתיות במסגרת אישור תקציבי הפיתוח. למרות זאת, -למשרד הפנים תכניות פיתוח רב

  אישר להן משרד הפנים את ביצוע התקציבים האלה.

בתשובתה של המועצה המקומית באר יעקב הודיע ראש המועצה כי הוא הורה למנכ"ל המועצה 
  שנתית. - שנתית ורב להכין תכנית פיתוח

שנתית -מהביקורת עלה כי התייחסותם של מחוזות משרד הפנים שנבדקו בנוגע לתכנית פיתוח רב
ושנתית שונה ממחוז למחוז. במהלך הביקורת מסר מחוז מרכז כי הוא אינו דורש מהרשויות 

שאין  חלשות מקומיות שישנן רשויות שנתית ושנתית, מכיוון- המקומיות להכין תכנית פיתוח רב
דרשו חלק מהרפרנטים  2013לעומת זאת, משנת  .כאלה תכניות למימוש האמצעים עומדים לרשותן

שנתית שתהיה מעין "תכנית - במחוז צפון מהרשויות המקומיות שבתחומו להכין תכנית פיתוח רב
  מגירה" במקרה שהרשות תוכל לגייס מקורות מימון.

È Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓÂ ·˘ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÂÈ˙ÂÈÁ ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ÈÎ Ì
·¯ ÁÂ˙ÈÙ ˙ÂÈ Î˙ ÂÈ˙ÂÊÂÁÓÏ ˘È‚‰Ï Ô˙·ÂÁ ¯·„· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ -ÏÂÚÙÏ ÔÎÂ ˙ÂÈ˙ ˘Â ˙ÂÈ˙ ˘ 

ÍÎÏ Ë˜ È˙˘ ˙ÂÈ È„Ó ‰„ÈÁ‡ ÏÎ· ˙ÂÊÂÁÓ‰ ÒÁÈ· ˙ Î‰Ï ·¯ ÁÂ˙ÈÙ ˙È Î˙ .˙ÂÈ Î˙‰ - ˙È˙ ˘
¯Á‡ ·Â˜ÚÏÂ Úˆ·Ï ,Ô Î˙Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏÂ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯Ï ÚÈÈÒÏ ‰ÈÂ˘Ú  ÚÂˆÈ·

.ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈ·‡˘Ó· ÈÂ‡¯ ˘ÂÓÈ˘ ÍÂ˙ÓÂ ÏÈÚÈ ÔÙÂ‡· ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰  

__________________ 
 .209-187), "עיריית מעלה אדומים", עמ' È˙ ˘ ÁÂ„55‡ )2004 מבקר המדינה,  15
(דרישות זהות הופיעו גם בתכניות  2014הנחיות להגשת מסגרת תקציב לרשות המקומית לשנת    16

של משרד מבקר המדינה,  Ï ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„2006˘ ˙ מהשנים הקודמות). לפי 
 .2007זו כבר נכללה בהנחיות שמשרד הפנים פרסם בשנת דרישה 
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  תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

˙ È Ó Â ˜ Ó ‰  ˙ Â ˘ ¯ ‰  ˙ ˆ Ú Â Ó ·  ¯ " · ˙ ‰  ¯ Â ˘ È ‡  

פי חוק מן - ידי מי שהוקנתה לו סמכות על-בית המשפט העליון קבע כי "תהליך קבלת ההחלטה על
שי הראוי שיהיה מורכב, בדרך כלל, ממספר שלבים בסיסיים חיוניים, אשר הם הביטוי המוח

 ‡ÌÈ Â˙ ‰ ÌÂÎÈÒÂ ÛÂÒÈלהפעלת הסמכות המשפטית תוך התייחסות לנושא מוגדר, ואלו הם: 
(דבר ·„ÌÈ Â˙ ‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰ ˙˜È (לרבות חוות הדעת המקצועיות הנוגדות, אם ישנן כאלה), 

הכולל, במקרה של תזות חלופות, גם את בדיקת מעלותיהן ומגרעותיהן של התזות הנוגדות) 
תהליך כגון זה מבטיח, כי כל השיקולים הענייניים יובאו  ‰‰ÌÂÎÈÒ .˙˜ÓÂ Ó‰ ‰ËÏÁולבסוף, 

בחשבון, כי תעשה בחינה הוגנת של כל טענה, וכי תגובש החלטה אותה ניתן להעביר בשבט 
  (ההדגשות אינן במקור). 17הביקורת המשפטית והציבורית"

שהרשות המקומית תאסוף את יוצא אפוא שלפני קבלת החלטה על ביצוע פרויקט כלשהו, מן הראוי 
כל הנתונים הרלוונטיים ותקיים דיונים שבהם ייבחנו הנתונים והחלופות בכל ההיבטים התכנוניים 
והכספיים. מן הראוי שהיא תעשה זאת בשיתוף כל הגורמים המוסמכים ולפי החלטה מנומקת של 

  מועצת הרשות.

  

ן כ ל ה מ ב ם  י נ ו י ד ה ו ה  צ ע ו מ ת  ו ב י ש י ל ן  ו מ י   ז

הרשויות המקומיות, לזימון ישיבות מועצה שבהן נדונים ענייני תקציב, יש לצרף טיוטה על פי דיני 
של הצעות עם דברי הסבר. בנוגע למועצות האזוריות, דיני הרשויות המקומיות אינם דורשים כי 
הזימונים האמורים יכילו את דברי ההסבר. כמו כן, על פי חוזר המנכ"ל, לקראת ישיבת מועצה לדיון 

מן הראוי "לרכז לפני חברי המועצה נתונים בדבר מכלול הצרכים של כל תושבי הרשות",  בתב"ר
 בתחום והמתוכננים הנדרשים השונים הפרויקטים וכן להציג את תכנית הפיתוח המפרטת את

  .הרשות

נמצא כי ברשויות המקומיות שנבדקו לא צורפו לא דברי הסבר ולא הנתונים הנדרשים בחקיקה 
לזימונים שנשלחו לחברי מועצת הרשות לקראת ישיבות שבהן נדונו ענייני  המנכ"ל,ובחוזר 

, היום לסדר העולים הנושאים את ולתעדף לנתח, ללמוד יכלו לא הם, לכך התב"רים. אי
יכולת אמתית לברור בין  מתוך חוסרללא כל הכנה מוקדמת ו הישיבה במהלך התקבלו והחלטותיהם

   שונים.ת ופרויקטים ואפשרוי

‰È·ÚÎÂ ‰¯„‚ ,·˜ÚÈ ¯‡· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓÏÂ ‰ÏÓ¯ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó -
˘‡·Ë- ÌÈÎÓÒÓ‰ ÏÎ ˙‡ ˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓ ˙Â·È˘È È ÂÓÈÊÏ Û¯ˆÏ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ‰¯'‚‡'‚Á

 .ÌÂÈ‰ ¯„Ò ÏÚ ˙Â„ÓÂÚ‰ ˙ÂÚˆ‰‰ ˙‡ ÈÂ‡¯ ÔÙÂ‡· Á˙ Ï ÂÏÎÂÈ ‰È¯·Á˘ È„Î ÌÈ˘¯„ ‰  

 „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÁÎÂ Ï ÈÎ ÌÈ Ù‰  ‰˘È¯„‰˙ÂÈÂ˘¯‰Ó  ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ÈÎ
ÔÂÓÈÊÏ ·È˘ÈÏ˙ ˆÚÂÓ,˙Â˘¯ ˙ È ÈÈ Ú Â Â„ÈÈ ‰·˘ ·Èˆ˜˙Û¯Âˆ˙ ,  È¯·„ ÌÚ ˙ÂÚˆ‰ Ï˘ ‰ËÂÈË
¯·Ò‰ÈÎ ÈÂ‡¯ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ˘È , ‰˘È¯„  Ì‚ ÏÂÁ˙ ÂÊ ¯·„‰ „ˆÈÎÂ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÏÚ

.‰˘ÚÈÈ  

  

__________________ 
  ).1983( 49, 29) 3פ"ד ל"ז ( ¯ ÌÈ Ù‰ ¯˘ '  ÌÈ¯Á‡Â,·¯‚, 297/82בג"ץ    17
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  תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות  שם הדוח:
  2015המקומי לשנת דוחות על הביקורת בשלטון   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

ת ו פ ו ל ח ת  ל י ק   ש

שות, מן הראוי שהנהלת הרשות המקומית תציג לפני כאמור, בעת הבאת תב"רים לאישור מועצת הר
חברי המליאה את החלופות התקציביות והפרויקטליות לפרויקטים המוצעים. אם אין הדבר נעשה, 

  נבצר מהם לקיים דיון ענייני בנושא. 

בביקורת הנוכחית נמצא כי בישיבות המועצה שקיימו הרשויות המקומיות שנבדקו, שעניינן אישור 
  לא הוצגו חלופות לפרויקטים. תב"רים, 

‰È·ÚÎÂ ‰¯„‚ ,·˜ÚÈ ¯‡· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓÏÂ ‰ÏÓ¯ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó -
˘‡·Ë- ÌÈ¯"·˙Ï ˙ÂÙÂÏÁ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙‡ÈÏÓ È¯·Á È ÙÏ Â‚ÈˆÈ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ‰¯'‚‡'‚Á

 ÏÚ ˙ Ú˘ ‰ ˙È ÈÈ ÚÂ ˙ÏÎ˘ÂÓ ‰ËÏÁ‰ È„ÈÏ ÚÈ‚‰Ï Ì‰Ï ¯˘Ù‡Ï È„Î ,Ì¯Â˘È‡Ï ÌÈ‡·ÂÓ‰
È‰Ó Ú„ÈÓ .ÔÓ  

חג'אג'רה למשרד מבקר המדינה כי - טבאש- מסרה המועצה המקומית כעביה 2015בתשובתה ממאי 
בטרם הבאת התב"רים בפני מליאת המועצה דנים בהם אנשי המקצוע במועצה, והם גם נוכחים 

  בדרך כלל בישיבות המליאה לצורך מתן תשובות לחבריה.

„¯˘Ó ‰È·ÚÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó -Ë˘‡· -‚Á ÈÎ ‰¯'‚‡'ÔÈ‡  ÌÈ ÂÈ„· È„
·˙· .‰‡ÈÏÓ‰ ˙Â·È˘È· ‰Ê ‚¯„ ˙ÂÁÎÂ ·Â ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‚¯„‰ ˙Ó¯· ÌÈ¯" ˙ÂÙÂÏÁ ¯„ÚÈ‰·

 ÂÏÎÂÈ Â·˘ È ÈÈ Ú ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ˙‡ÈÏÓ È¯·Á Ï˘ Ì˙Â¯˘Ù‡ ˙ÓˆÓËˆÓ ÌÈË˜ÈÂ¯ÙÏ
ÏÚ .Ì‰Ï˘ ˙ÂÙÈ„Ú‰ ¯„Ò ˙‡ ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡È·‰ÏÂ ˙Â Â˘ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ ÏÂ˜˘Ï  ‰ˆÚÂÓ‰‚Èˆ‰Ï 

˙‡  ÌÈË˜ÈÂ¯ÙÏ ˙ÂÙÂÏÁ‰ÔÙÂ‡·  ÌÂÊÈÏ È¯·Á È ÙÌ˙ËÏÁ‰ ˙‡ ÂÏ·˜È Ì¯Ë· ‰‡ÈÏÓ‰ .  

  

ם י ר " ב ת ר  ו ש י א ו ם  י ל ו ק ו ט ו ר פ ם  ו ש י   ר

על פי דיני הרשויות המקומיות, בפרוטוקול של ישיבות מועצת הרשות המקומית יש לרשום את 
  הצעות ההחלטה ואת הנמקתן. דרישה זו אינה חלה על המועצות האזוריות.

שנבדקו אין מופיעות הנמקות כלשהן  המקומיות ברשויות המועצה יבותבפרוטוקולים של יש
לאישור התב"רים, אלא רק ציון מקורות מימונם. לרוב נכתבים שם התב"ר, ייעודו ומקורות מימונו, 
ובמקרים שבהם מדובר בשינויים בתקציב קיים מצוינת גם מהות השינוי. בפרוטוקולים האמורים לא 

ו הסברים לשינוי בהיקפו הכספי של התב"ר ולשינוי במקורות המימון, ואף לא הסיבות נמצא
לביטולו. בעיריית רמלה, גם בפרוטוקולים של ישיבות ועדות הכספים, שאליהם הפנו הפרוטוקולים 

  של ישיבות המועצה, לא נמצאו הנמקות כלשהן להחלטות בנושא התב"רים.

¯ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‰È·ÚÎÂ ‰¯„‚ ,·˜ÚÈ ¯‡· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓÏÂ ‰ÏÓ -
˘‡·Ë- ÔÈ· ,˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓ ˙Â·È˘È· ˙ÂÏ·˜˙Ó‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙‡ ˜Ó Ï Ô‰ÈÏÚ ÈÎ ‰¯'‚‡'‚Á

 ,ÔÎ ÂÓÎ .Ô·ÈË ÏÚ ‰¯˜· ¯˘Ù‡Ï È„Î ¯˙È‰ ÏÎ· ÌÈ Â˙ ‰ Â Á·ÈÈ Ì‰·˘ ÌÈ ÂÈ„ ÌÈÈ˜Ï Ô‰ÈÏÚ
 .ÌÈÈÙÒÎ‰Â ÌÈÈ Â Î˙‰ ÌÈË·È‰‰ ˙Â˘ÚÏ Ô‰ÈÏÚ ˙‡Ê·Ó¯Â‚‰ ÏÎ ÛÂ˙È˘Â ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÈÙÏ 

 ˙˜ÓÂ Ó ‰ËÏÁ‰Ï˘ .˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓ   

למשרד מבקר המדינה ציינה המועצה המקומית גדרה כי היא בוחנת את אופן  2015בתשובתה מיולי 
  ניהול ישיבות המועצה, על כלל היבטיו, לרבות הזימונים לישיבות וניהול הפרוטוקולים.
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  תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

יעקב כי ראש המועצה  צה המקומית בארמסרה המוע 2015בתשובתה למשרד מבקר המדינה מיוני 
הנחה את מנכ"ל המועצה המקומית להמציא לחברי המועצה את כל הנתונים והמידע הרלוונטי 

  לקבלת ההחלטות בנושא התב"רים, לרבות החלופות להחלטות אלה.

'אג'רה למשרד מבקר המדינה חג-טבאש-כעביה המקומית המועצההודיעה  2015י מאבתשובתה מ
  הביקורת. אופן מידי ליישום המלצותבכי תפעל 

"ר מגיע התבשבו  בשלבכי  המדינה מבקר למשרדעיריית רמלה  מסרה 2015ממאי  בתשובתה
ולכן אין  הרלוונטי, הממשלתי המשרד ידי על נקבע כבר שייעודו בתקציב מדובר ועצהלאישור המ

של ועדת הכספים ו בישיבות שלהעירייה כי  מסרה עוד. בעניין זהשיקול דעת כל לחברי המועצה 
לכתוב פירוט כי להבא היא תקפיד  . היא ציינה"ריםהתב עלפירוט מקיף  נותן"ר היומועצת העירייה 

   בהם הנימוקים לכל החלטה. יירשמו וכןבפרוטוקולים,  זה

˙Ú„Ï ˘È ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‰  ˙Â·È˘Á ‰·¯ ¯Â˘È‡ÏÏ˘ Ì ·˙ ÌÈ¯"·¯Â·Èˆ‰ È¯Á·  È„È. 
 „¯˘Ó ÏÚ ,ÔÎÏÛÂ˙È˘· ,ÌÈ Ù‰  ÌÚ‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È„¯˘ÓÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ÌÈÈË ÂÂÏ¯, 

ˆÚÂÓ È¯·ÁÏ ¯˘Ù‡˙˘ Í¯„ ‡ÂˆÓÏ˙Â˘¯‰ ˙  ÌÈÙ˙Â˘ ˙ÂÈ‰ÏÌÈÈ˙Ó‡  Ï˘ Ì„ÚÈ ˙ÚÈ·˜·
ÌÈ¯"·˙ .  

ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÈÎ ‰˘È¯„‰ ÁÎÂ Ï ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙Â·È˘È 
˙ˆÚÂÓ ˙Â˘¯‰ Â·˙ÎÈÈ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,Ô˙˜Ó ‰Â  Ì‚ ÏÂÁ˙ ÂÊ ‰˘È¯„ ÈÎ ÈÂ‡¯ Ì‡ ÔÂÁ·Ï

.‰˘ÚÈÈ ¯·„‰ „ˆÈÎÂ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÏÚ  

משרד הפנים כי באמצעות מרכז השלטון המקומי  למשרד מבקר המדינה מסר 2015בתשובתו מיוני 
בישראל הוא יבחן כיצד להטיל את התוספת לפקודת העיריות בדבר אופן ניהול ישיבות המועצה גם 

  יות. על המועצות האזור

  

 הרשות המקומית בתב"ר מול משרד הפנים טיפול
גיש את התקציב במועד להראש הרשות המקומית קובעות שעל תקנות הרשויות המקומיות 

  .ושיאפשר למועצה לדון בו ולאשרו, ולשר הפנים או לממונה על המחוז לאשרו לפני התחלת ביצוע

בלי שקיבלה את  18י לעדה האתיופיתבנתה המועצה המקומית באר יעקב מרכז קהילת 2010בשנת 
אישורו של משרד הפנים לתב"ר. היא בנתה את המרכז ללא היתר בנייה ותוך כדי ביצוע עברות 

  בנייה.

 2011מיליון ש"ח. בינואר  1.64-אישרה מועצת הרשות את התב"ר בסך של כ 2009בנובמבר 
ליון ש"ח הגבוה מהסכום מי 2.8הגישה המועצה למשרד הפנים בקשה לאישור התב"ר בסכום של 

  שאישרה מועצת הרשות. 

מחוז מרכז) למועצה  - אישר מחוז מרכז של משרד הפנים (להלן  2011נמצא כי בסוף פברואר 
מיליון ש"ח להקמת המרכז הקהילתי לעדה האתיופית.  2.8המקומית באר יעקב את התב"ר בסך של 

רה ימים קודם לכן דרש מהמועצה, עוד נמצא כי המחוז אישר את התב"ר האמור, כאשר רק כעש
באמצעות הוצאת צו הריסה ותוך כדי נקיטת צעדים משפטיים נגדה ונגד בעלי תפקידים במועצה, 

__________________ 
פרסמה  2010. כבר קודם לכן, במהלך 28.2.11-אישור ממונה המחוז של משרד הפנים ניתן למועצה ב   18

המועצה מכרז להקמת המבנה, ובחרה בקבלן המבצע שכבר הספיק להשלים חלק גדול מעבודות 
  הבנייה וקיבל חלק גדול משכרו.



  דוחות על הביקורת בשלטון המקומי  210

  תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות  שם הדוח:
  2015המקומי לשנת דוחות על הביקורת בשלטון   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

שבנייתו נעשתה בניגוד להוראותיו של חוק התכנון והבנייה  להרוס את המבנה שכבר הוקם מכיוון
  (ראו להלן). 

·˜ÚÈ ¯‡· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó  ˜ÂÁÏ „Â‚È · ‰ÏÚÙ ‡È‰ ÈÎ
 ¯˘‡Ï „ÈÙ˜‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ .ÊÎ¯Ó ÊÂÁÓ Ï˘ Â¯Â˘È‡ ‡ÏÏ ÁÂ˙ÈÙ È·Èˆ˜˙ ‰˘ÓÈÓ˘Î
 ÌÈ¯"·˙ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó Ï˘ Â¯Â˘È‡Ï ˘È‚‰Ï ‡ÏÂ ,ÌÈ¯"·˙· ÌÈÈÂ È˘‰ ÏÎ ˙‡ ‰È˙Â·È˘È·

 .˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓ· Â¯˘Â‡ ‡Ï˘ ÌÈÓÂÎÒ·  

 ¯"·˙ „·ÚÈ„· ¯˘È‡˘ ÏÚ ÊÎ¯Ó ÊÂÁÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰ ·Ó ˙Ó˜‰Ï „ÚÂÈ˘
 ÂÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ÊÂÁÓÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ .¯ÂÓ‡Î ÒÂ¯‰Ï ˘¯„ ÂÓˆÚ· ÊÂÁÓ‰˘

.˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓ· ¯˘Â‡˘ ÌÂÎÒ‰ ÏÚ ‰ÏÚÈ ‡Ï˘ ÌÂÎÒ· ¯"·˙ ¯˘‡Ï  

הודיע משרד הפנים כי הוא יפעל למניעת הישנות מקרים מעין אלה, במגבלות  2015בתשובתו מיוני 
  אישור לתב"רים ברשויות המקומיות. המידע הנמצא בידו, בעת מתן

  

  תקצוב תב"רים ומימונם

Ë ˜ È Â ¯ Ù  ˙ Â È Â Ï Ú  Ô „ Ó Â ‡  ˙ Î È ¯ Ú  

ב ק ע י ר  א ב ת  י מ ו ק מ ה ה  צ ע ו מ   ה

לבניית מרכז קהילתי לעדה  921אישרה מועצת הרשות את תב"ר  2009כאמור, בנובמבר  .1
הוכן ופורסם  2010מיליון ש"ח שתמומן מכספי הלוואה. בינואר  1.64-האתיופית בעלות של כ
  מכרז להקמת המבנה. 

מהאומדן של  64%- , היה גבוה בכ19מיליון ש"ח כולל מע"ם 2.03- סכום ההצעה הזוכה, כ
ם. לדברי היועץ המשפטי של המועצה נבע "מע כולל"ח ש מיליון 1.24- שעמד על כהמועצה 

בתנאי התשלום נקבע כי הקבלן המבצע יקבל את שכרו רק לאחר   (א)   הדבר משתי סיבות:
האומדן הוכן בהתבסס על כתב כמויות, אך במכרז נדרש  (ב)   . 20שיסיים את כל הפרויקט

חד מחברי ועדת המכרזים התנגד לאשר את הזכייה . א21מחיר המתבסס על הסכם פאושלי
במכרז בתואנה כי קיים פער גדול מדי בין האומדן שהכין מהנדס המועצה ובין הצעות המחיר 
שהתקבלו. היועץ המשפטי של המועצה קבע בחוות דעת כי "המחירים באומדן היו נמוכים 

. מאחר שהמועצה החליטה משמעותית מעלויות הביצוע בפועל. אולם, זאת [קרה] בשל שגגה"
נחתם עם הזוכה במכרז  2010מ"ר, במרץ  205-מ"ר ל 270- בהמשך להקטין את שטח המבנה מ

  מיליון ש"ח.  1.5-הסכם על הקטנת עלות ביצוע הפרויקט ל

, הנחה ראש המועצה מר ניסים גוזלן שלא להקטין את שטח 2010חודשיים מאוחר יותר, במאי 
מ"ר המתוכננים) ולבטל גלריה  205-מ"ר נוספים ל 200- (כהמבנה אלא להכפיל את שטחו 

שתוכננה. בעקבות זאת, ובעקבות בקשות לתוספות שהגישו נציגי העדה האתיופית ולא נכללו 
; 60%- במכרז, גדלה עלות הפרויקט, והחריגה מהעלות המקורית אמורה הייתה לעמוד על כ

כי מליאת המועצה לא אישרה את מיליון ש"ח. אולם נמצא  1.6-הגדלת התב"ר הוערכה בכ
מסר ראש המועצה לנציג משרד מבקר המדינה בשיחה  2015הרחבת הפרויקט. יצוין כי במרץ 

__________________ 
 מיליון ש"ח כולל מע"ם. 2.19ת עמדה על סך של הצעה אחר   19
 יום. 90הפרויקט תוכנן להתבצע בתוך ארבעה חודשים והתשלום היה על בסיס שוטף+   20
הסכם פאושלי הוא הסכם הכולל הצעת מחיר כוללת מצד הקבלן. בהסכם פאושלי מקבל הקבלן את    21

   ומשקלל בה גם ניהול סיכונים.תכניות העבודה, נותן הערכה כללית לעלות הבנייה הכוללת 
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  תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

טלפונית כי לא נתן כל הוראה להגדיל את שטח המבנה, ובוודאי שלא במסמך כתוב. לטענתו, 
חבה. אולם היו כמה גרסאות למבנה וייתכן שבאחד הדיונים במועצה הוא ציין את הצורך בהר

  ראש המועצה לא ידע לומר אם קיים פרוטוקול של הדיון הזה.

 ÔÏ·˜‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÎ ·˜ÚÈ ¯‡· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 „Ú .˜ÂÁÏ ˙„‚Â Ó ‰ˆÚÂÓ‰ ˙‡ÈÏÓ ‰¯˘È‡˘ ¯"·˙‰ ‰·Â‚ ÏÚ ‰ÏÂÚ‰ È·Èˆ˜˙ Û˜È‰·

Ï·˜‰ ÌÚ Ì˙Á ˘ ÌÎÒ‰ ‰ˆÚÂÓ· Ì Ó‡ ‡ˆÓ  ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ Û˜È‰ ˙Ï„‚‰Ï Ô
 .‰Â·‚‰ ÌÂÎÒ‰ ÔÏ·˜Ï ÌÏÂ˘ ˙Â Â·˘Á‰ ˙Ï‰ ‰ ˙ÒË¯Î ÈÙÏ Í‡ ,Ô˙ÂÏÚÂ ˙Â„Â·Ú‰  

מיליון  3.1-מ"ר ושולם לקבלן סך של כ 405בסיום העבודות עמד על תלו מבנה בשטח של 
). דהיינו, כמיליון ש"ח 22ש"ח במסגרת התדיינות משפטית עם המועצה 270,000ש"ח (כולל 

) יותר 100.2%( מיליון ש"ח 1.5- ם שהוצע בהצעה הזוכה במכרז וכ) יותר מהסכו49.6%(
  מהסכום שעליו סוכם עם הקבלן במסגרת החלטת מליאת המועצה להקטין את היקף הפרויקט.

 ,È·˜ÚÂ ¯Â¯· ÔÂ Î˙ ¯„ÚÈ‰ ÈÎ ·˜ÚÈ ¯‡· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰Ï ÂÓ¯‚ ,Â˙ÏÙÎ‰ È„Î „Ú Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Û˜È‰· ÌÈÈÂ È˘ ÔÎÂ ¯·ÚÓ ‰·¯‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙Ï„‚

 ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ÌÂÒ¯Ù È ÙÏ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù· ‰È˙ÂÈ Î˙ ˙‡ ÚÂ·˜ÏÂ Ô Î˙Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ .Ô ÎÂ˙ÓÏ
 .ÂÚÂˆÈ· ÍÏ‰Ó· Ë˜ÈÂ¯Ù· ÌÈÈÂ È˘· Ô˙È ‰ ÏÎÎ ËÈÚÓ‰ÏÂ  

כי לנוכח הערת המדינה  מבקר למשרד גוזלןהמועצה מר  ראש הודיע 2015 ממאי בתשובתו
רכי המשתמשים בפרויקט המתוכנן ותיד על בירור צהמועצה "מקפידה ותקפיד" בע ,הביקורת

רכי בני העדה ולצ להתאימו נועדו בפרויקט השינויים כי הוא הוסיףבשלב התכנון.  כבר
  .האתיופית

להקמת המרכז הקהילתי לעדה  921אישרה המועצה את תב"ר  2009כאמור, כבר בנובמבר  .2
 - תב"ר נוסף לאותה המטרה  היא אישרה 2010האתיופית. למרות זאת, נמצא כי בפברואר 

  מיליון ש"ח, בלי שנעשה בו כל שימוש. 1.5בסך  -  935תב"ר 

 ÌÈÏÂÙÎ ÌÈ¯"·˙ ˙ÁÈ˙Ù ÈÎ ·˜ÚÈ ¯‡· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ‰ËÈÏ˘Â ÔÂ‚¯‡ ¯„ÚÈ‰ ÏÚÂ ¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ÊÂ·Ê·Ï Ï‡Èˆ ËÂÙ ÏÚ ‰„ÈÚÓ Ë˜ÈÂ¯Ù Â˙Â‡Ï

 ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÏÂÎÈ· Ú‚ÂÙ‰ ‰˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ËÂ˜ Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ .‰Ï˘
.„È˙Ú· ‰Ï‡Î ÌÈÚÂ¯È‡ Â ˘ÈÈ Ï·Ï ÌÈ˘Â¯„‰  

מסרה המועצה המקומית באר יעקב כי מדובר  2015בתשובתה למשרד מבקר המדינה מיוני 
  בטעות קולמוס ובעקבות הביקורת הופקו הלקחים שימנעו את הישנות המקרה.

  

__________________ 
(לא פורסם,  ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ '  Ó"Ú· ˙ÈÁ¯Ê‡ ‰Ò„ ‰ ıÈ·Â˜˘¯‰ .Ù-·˜ÚÈ˙ ·‡¯ 29638-08-11ת"א    22

1.11.11 .( 
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˙ Â ¯ Â ˜ Ó Ô Â Ó È Ó Ï Ì È Ë ˜ È Â ¯ Ù  

עלויותיו, כלומר הערכת העלויות של המשאבים של כלי בסיסי בניהול פרויקט הוא הכנת אומדן 
עלולות הובכלל זה אומדן של סטיות צפויות מהתכנון המקורי  ,הדרושים לביצוע שלביו השונים

   .23עלויותהלייקר את 

ומים שיממנו , תב"ר כולל את אומדן התקבולים והתשלתקנות הרשויות המקומיותל 15לפי תקנה 
את הוצאותיו. בשל האמור, על הרשות המקומית לקבוע מראש את מקורות מימונו של כל פרויקט 

  הנעשה במסגרת תב"ר.

  

ה ל מ ר ת  י י ר י   ע

אישרה מועצת העירייה את החלטתה של ועדת הכספים שלה מאותו החודש לתקצב  2011באוגוסט 
הבינוי. בחלוף  האמנים, במימונו המלא של משרדמיליון ש"ח לבניית בית כנסת בשכונת קריית  1.2

, אישרה מועצת העירייה בלי לנמק את החלטתה של ועדת הכספים 2011ארבעה חודשים, בדצמבר 
 ש"ח נוספים. באותו החודש גם אישר משרד 700,000- להגדיל את היקפו הכספי של התב"ר ב

 2012 מ"ר. ביולי 250על שטח של  מיליון ש"ח להקמת בית הכנסת 1.69- כי יממן סך של כ הבינוי
, במסגרת נוהל הצעות 2013בסך האמור. במהלך "ר את התבלעיריית רמלה  משרד הפנים אישר

מ"ר, ולפי הזמנת העבודה עמדה  400- מחיר, בחרה העירייה בקבלן להקמת בית הכנסת בשטח של כ
ש"ח  400,000לותן מיליון ש"ח, לא כולל עבודות פיתוח שע 3.1- עלות הפרויקט על סך של כ

נוספים. מאחר שלעירייה לא הייתה מסגרת תב"ר שתאפשר הוצאה כזאת, היא הגבילה את היקף 
. סכום זה אפשר 2013מיליון ש"ח בצו התחלת העבודה שהוצא בדצמבר  1.3- עבודות הקבלן ל

  .2014לקבלן להשלים את הקמת שלד המבנה בלבד. עבודות הקמת השלד הסתיימו במרץ 

, ללא כל נימוק בפרוטוקול, אישרה מועצת העירייה את החלטתה של ועדת הכספים 2014 בפברואר
  מיליון ש"ח; מקור מימון ההגדלה יהיה מקרנות הפיתוח של העירייה.  2.2-להגדיל את התב"ר ב

צוין כי במסגרת סיכום עם  2015בהבהרה שהעבירה העירייה למשרד מבקר המדינה בפברואר 
הלוואה למימון אותו החודש לקחת במהלך נכתב כי העירייה מתכוונת  2014משרד הפנים באפריל 

. כלומר, העירייה שינתה להלכה את מקור המימון מקרנות הפיתוח בית הכנסת בנייתו של השלמת
 חודשים. חמישהכה שהצפי לסיומה הוא בנייהימשיך הקבלן את להלוואה. עם לקיחת ההלוואה 

, 2016-2014קיבלה אמנם העירייה אישור למסגרת ההלוואות לשנים יצוין כי על פי הסיכום האמור 
בתקציב  -אך מתן ההיתרים למסגרת ההלוואות מדי שנה יהיה בכפוף לעמידתה ביעדי תקציב מאוזן 

  הרגיל ובתב"רים.

 ÔÓ ‰ÏÂÚÎ ,‰˜È˜Á· ˘¯„ Ï „Â‚È · ÈÎ ‰ÏÓ¯ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ ˙ˆÚÂÓ ˙Â·È˘È Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ .¯"·˙‰ ÔÂÓÈÓ ¯Â˜Ó ÈÂ È˘Ï ˙Â·ÈÒ‰ Â˜ÓÂ  ‡Ï ,˙Â˘¯

 ı¯Ó· ˜¯2015 ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ˆÚÂÓ ‰¯˘È‡ ,˙Ò Î‰ ˙È· Ï˘ „Ï˘‰ ˙Ó˜‰ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï ‰ ˘Î ,
 ÏÈ¯Ù‡ „Ú .‰‡ÂÂÏ‰‰ ˙‡ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ¯˘È‡ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ˘„ÂÁÎÂ ,ÔÂÓÈÓ‰ ¯Â˜Ó ÈÂ È˘ ˙‡

2015  ‰ ÂÓ˙) ˙Ò Î‰ ˙È· Ï˘ Â˙ÈÈ · ˙ÓÏ˘‰Ï ˙Â„Â·Ú‰ ÂÏÁ‰ ‡Ï1.(  

__________________ 
), "ניהול פרויקט המעבר לשידור דיגיטלי ברשות השידור", עמ' È˙ ˘ ÁÂ„64‚ )2014 מבקר המדינה,    23

1512-1495. 
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  תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:
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   1 ונהתמ

  4.3.15-שלד מבנה בית הכנסת ברמלה כפי שתועד ב

  

למשרד מבקר המדינה כי מדובר בטעות אנוש של עובדת  הבינוי הודיע משרד 2015בתשובתו מיוני 
המשרד שבניגוד לנהלים לא וידאה כי בידי עיריית רמלה תב"ר עדכני וחתום בידי משרד הפנים, ובו 
המקורות והשימושים המעודכנים. המשרד ציין כי בעקבות הביקורת שינה מחוז מרכז של המשרד 

להציג בפני המשרד תב"ר עדכני בטרם קבלת אישור  את נהליו, וכיום הרשויות המקומיות נדרשות
  התשלום על החשבון הראשון מהמשרד לרשות. 

„¯˘Ó  ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰ÏÓ¯ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·ÓÚ ÓÈ‰Ï ÚÂˆÈ·Ó ˙Â„Â·Ú‰ ˙Ó˜‰Ï 
˙È· ˙Ò Î‰ ÏÎ „ÂÚ ‡Ï ÂÁË·Â‰  Ï˘ ÔÂÓÈÓ‰ ˙Â¯Â˜Ó·˙‰.¯"  
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  2015המקומי לשנת דוחות על הביקורת בשלטון   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

ב"ר המוגדל, והיא גם לא הציגה מקורות כאמור, אין העירייה מחזיקה באישור משרד הפנים לת
לעירייה את  הבינוי העביר משרד 2015מימון מוכחים לצורך השלמת הפרויקט; למרות זאת, בינואר 

 מעלות הפרויקט. 55%ש"ח שהם  948,000 -חלקו במימון הקמת שלד בית הכנסת 
ÂÓ ÌÈÈ·Èˆ˜˙ ˙Â¯Â˜Ó ‰„ÈÓÚ‰ ‡Ï ÈÎ ‰ÏÓ¯ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÈÁÎ

 ˙Â  ÎÂ˙Ó ‡Ï ˙Â‡ÂÂÏ‰ ˙Á˜Ï ‰ˆÏ‡  ‰ÈÈ¯ÈÚ‰Â ,Â˙Ó˜‰ ‰˜ÒÙÂ‰ ÔÎÏ ;˙Ò Î‰ ˙È· ˙ÈÈ ·Ï
 ˙Â ÂÚ¯È‚· ÏÂ„È‚Ï Ì¯‚˘ ‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÏÚ ÛÒÂ  ÏË  ˙ÂÂ‰Ó‰ ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÓÏ˘‰ ÔÂÓÈÓÏ

ÏÚ .ÏÈÚÏ ‚ˆÂ‰˘ ÈÙÎ ‰Ï˘ ÌÈ¯"·˙·  ÌÈË˜ÈÂ¯ÙÏ ÌÈÙÒÎ ¯È·Ú‰ÏÓ Ú ÓÈ‰Ï ÈÂ È·‰ „¯˘Ó
 Ì‡ ‡Ï‡È‡„Â ¯·„‰ ˙Â˘¯Ï˘ ‰ ˙ÈÓÂ˜Ó·Èˆ˜˙ ¯˘Â‡Ó ÌÚÂˆÈ·Ï .  

  

ב ק ע י ר  א ב ת  י מ ו ק מ ה ה  צ ע ו מ   ה

מהביקורת עולה כי המועצה המקומית באר יעקב הביאה תב"רים לאישור מליאת המועצה והתחילה 
  בביצוע פרויקטים בטרם היו בידיה כל מקורות המימון. להלן הפרטים:

להקמת בית ספר במסגרת תב"ר חתמה המועצה המקומית באר יעקב על חוזה עם קבלן  2010ביוני 
 13-אישר משרד הפנים את התב"ר בסך של כ 2010מיליון ש"ח. ביולי  14.8- , בעלות של כ938

מיליון ש"ח והעמידה אותו על  2.8-הגדילה המועצה את התב"ר בכ 2011. בפברואר 24מיליון ש"ח
מיליון ש"ח  1.3- כלמועצה כי מהתב"ר המוגדל חסרים  התברר 2011מיליון ש"ח. ביולי  15.8- כ

עם "החברה למשק  2011נוספים להשלמת הפרויקט. לצורך כיסוי הפער סיכמה המועצה ביולי 
בכיסוי ההפרש האמור באמצעות  כלפיה כי היא תתחייב 25וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ"

 . המועצה לא ציינה מהם מקורות המימון שלה להחזר ההלוואה26הלוואה) - מימון ביניים (להלן 
מסרה המועצה  2015לחברה האמורה. בהבהרה שנשלחה בדוא"ל למשרד מבקר המדינה בפברואר 

כי לצורך המימון היא הסתמכה אמנם על קרנות הפיתוח שלה, אך היא לא עדכנה את מקורות 
  המימון של התב"ר, ועקב כך הסתיים התב"ר בגירעון. 

„¯˘Ó  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó‰· ÈÎ ·˜ÚÈ ¯‡· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ ÏÚ ‰Ó˙Á ‡È‰ ÔÈ„Ï „Â‚È 
 Ì¯Ë· ÔÏ·˜‰ ÌÚ ‰ÊÂÁ¯˘È‡ „¯˘Ó ¯"·˙‰ ˙‡ ÌÈ Ù‰, Â Û‡ ‰Â·‚ ÌÂÎÒ·¯˙ÂÈ ÌÂÎÒ‰Ó 

¯˘È‡˘ „¯˘Ó‰ ÂÙÂÒ· Ï˘ ¯·„ )14.8 ˘ ÔÂÈÏÈÓ Á"˙ÓÂÚÏ 13 ˘ ÔÂÈÏÈÓ .(Á"‰˙ÂÏ‰ ˙‰· ÂÊ 
‰ÏË  ÏÚ  ‰ÓˆÚ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ˙ÂÈÙÒÎ ÏÂÓ ÔÏ·˜‰ ÈÏ· ÏÎÂ˙˘ ˙Ú„Ï ˙Â‡„ÂÂ· ‡È‰˘ 
ÏÂÎÈ‰ „ÂÓÚÏ Ô‰·.  ˙Î¯Ú‰· ÏÂ„‚‰ ¯ÚÙ‰ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ

) Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙·ÂËÏ ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÔÂÓÈÓ‰ ˙Â¯Â˜Ó1.3  ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙ÈÈÚË‰Ï Ì¯‚ (Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ
 ¯"·˙· ‰ ÂÚ¯È‚ ˙Ï„‚‰ È„ÈÏ ‡È·‰Â ,¯"·˙‰ ˙‡ ‰Ï Â¯˘È‡˘ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó· ÌÈ ÂÓÓ‰

 .˙ÈÒ  ÈÙ‰ ‰˙Â ˙È‡ ¯ÂÚ¯ÚÂ  

מסרה המועצה המקומית באר יעקב כי הפער התקציבי  2015דינה מיוני בתשובתה למשרד מבקר המ
בתב"ר נוצר מכיוון שנטלה על עצמה התחייבות גדולה יותר מהמתוכנן מקרנות הפיתוח העצמיות 

__________________ 
 מיליון ש"ח במימון מפעל הפיס. 6.9-ת הרשות וכמיליון ש"ח במימון קרנו 6   24
כחברה בת של מרכז השלטון המקומי בישראל במטרה לספק שירותים  1974החברה נוסדה בשנת    25

בינוי מוסדות חינוך ומבני ציבור, פיתוח תשתיות מים וביוב, רכש,  - שונים לרשויות המקומיות בישראל 
 שירותי מיקור חוץ ועוד. הצטיידות ותחבורה, איסוף אשפה ותברואה,

ש"ח כל אחד) כמימון ביניים בתנאי הלוואה של  200,000ההלוואה תשולם בשישה צ'קים דחויים (   26
 ".1.5%"פריים + 
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  תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

שלה. היא עשתה זאת מפאת הדחיפות לקדם שלב נוסף בבניית בית הספר כדי לספק את צורכי 
  האוכלוסייה שמספרה גדל באופן מואץ.

„¯˘Ó ¯˜·Ó  ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰‰ˆÚÂÓÏ  ‰ÈÏÚ ÈÎ ·˜ÚÈ ¯‡· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ÌÈ‡˙‰Ï  ˙‡ „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó
˙Â„ÒÂÓ ˙Ó˜‰ ·ˆ˜ ÍÂ ÈÁ‰ ÌÈÈÙ¯‚ÂÓ„‰ ÌÈÈÂ È˘Ï ÍÎÓ ÌÈÚ·Â ‰ ÌÈÎ¯ˆÏÂ ‰ÁË˘· .  

  

  שימוש אסור בכספי הפיתוח

Ù Ï  ¯ " · ˙ ‰  È Ù Ò Î ·  ˘ Â Ó È ˘Ì È Ë ˜ È Â ¯ ˘Ì ‰ ‰ Ï  Â „ Ú Â   ‡ ÏÌ  

התב"ר נועד למימון פעולה ספציפית. משמע, לא ייעשה כאמור, על פי דיני הרשויות המקומיות 
, בסמכותו של משרד 27שימוש בכספי התב"ר לפעולות אחרות. לפי פקודת העיריות [נוסח חדש]

הפנים להטיל חיוב אישי על נושאי משרה או תפקיד ברשות המקומית בגין הוצאות בלתי חוקיות 
כי ההוראות לעניין חיוב  28העליון קבעמקופת הרשות המקומית שהיה אחראי לה. בית המשפט 

אישי הן מבין ההוראות החשובות בדיני הרשויות המקומיות, וראוי כי ייעשה שימוש זהיר 
בסמכויות אלה למען תקוים ביקורת יעילה ומועילה על הפעולות הכספיות של הרשות המקומית 

  ולמען הקפדה על סדרי מינהל תקין.

  

ב ק ע י ר  א ב ת  י מ ו ק מ ה ה  צ ע ו מ   ה

כי המועצה המקומית באר יעקב השתמשה בכספי תב"רים לפרויקטים שהם לא נועדו  נמצא .1
שולמו שנועד לפרויקט הקמת מרכז קהילתי לעדה האתיופית  921להם. למשל, מתב"ר 

מ' מהמרכז  800- ש"ח לתכנון חניות ברחוב הנמצא במרחק של כ 52,000- כ 2011באוגוסט 
 מנהל שלדאז,  השל מ"מ מזכיר המועצה וגזבר. התשלום נעשה באישורם המתוכנן הקהילתי

  דאז ושל מ"מ מהנדס המועצה דאז. ופיתוח תשתיות אגף
מיליון ש"ח מתקציב  1.5- במסגרת הפרויקט להקמת המרכז הקהילתי האמור שולמו לקבלן כ

, שנועד לתכנון מוסדות חינוך. כמו לעיל הגורמים שלושתבאישורם של  של פרויקט אחר, שוב
ש"ח מהתקציב הרגיל שלה במסגרת  270,000- המועצה שילמה לקבלן שהקים את המרכז ככן, 

. בעקבות תשלום ההוצאות להקמת המרכז מתקציבים אחרים נוצר בתב"ר 29הסכם פשרה עמו
מיליון ש"ח של התקציב שאושר  2.8מיליון ש"ח מתוך  0.95למרכז הקהילתי עודף של 

  ). 34%ניצול של -(כלומר, תת

עוד נמצא כי כספים שנועדו למימון הקמתם של שלושה גני ילדים במסגרת תב"ר שימשו גם  .2
לתקצוב גני ילדים אחרים בתחום המועצה. השימוש שנעשה בכספים היה לצורך רכישת ספרי 

  קריאה, ריהוט, מזגנים, ציוד מטבח וחומרים מתכלים, התקנת גדרות ושערים ועוד. 

__________________ 
לפקודת המועצות  34-33לפקודת העיריות הוחל על המועצות המקומיות מכוח הסעיפים  221סעיף    27

 189למועצות מקומיות ולמועצות אזוריות מצויות בסעיף המקומיות (נוסח חדש). הוראות דומות בנוגע 
לצו המועצות המקומיות (מועצות  84, ובסעיף 1950-לצו המועצות האזוריות המקומיות, התשי"א

  .1958- אזוריות). התשי"ח
  ).1993( 758) 2, פ"ד מז(Á‡Â ‡ËÈÏ˘ '  ¯ËÒÈÈ¯Ë' 2937/91בג"ץ    28
 .22ראו ה"ש מס'    29
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  תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות  שם הדוח:
  2015המקומי לשנת דוחות על הביקורת בשלטון   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

 5.44- מתוך כ 30מיליון ש"ח 1.13- פעולות אלה עמד על כסך ההוצאות ששולמו מהתב"ר ל
 2015מסך ההוצאות בתב"ר). בהבהרה למשרד מבקר המדינה ממרץ  21%-מיליון ש"ח (כ

מסרה נציגת גזברות המועצה כי אין הם יודעים מי היו הגורמים במועצה שהורו לרשום את 
  ההוצאות האמורות לעיל בתב"ר שלא נועד להן. 

„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ,·˜ÚÈ ¯‡· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È ‰ˆÚÂÓ‰ ¯ÈÎÊÓ Ó"Ó
¯·Ê‚Â‰  ,Ê‡„Ï‰ ÓÏ Û‚‡ ˙ÂÈ˙˘˙ ÁÂ˙ÈÙÂ Â Ê‡„Ï Ê‡„ ‰ˆÚÂÓ‰ Ò„ ‰Ó Ó"Ó ‡Â‰ ÈÎ

 .Ì‰Ï „ÚÂ  ‡Ï ‡Â‰˘ ÌÈË˜ÈÂ¯ÙÏ ¯"·˙‰ ÈÙÒÎ· Â˘Ú˘ ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯
¯"·˙‰ ˙¯‚ÒÓ· ˙Â‡ˆÂ‰ ÌÂÏ˘˙Ï ÏÈ‚¯‰ ·Èˆ˜˙‰ ÈÙÒÎ· Â˘Ú˘ ˘ÂÓÈ˘‰ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê 
 ˙‡ ‰ÏÚÓ ÏÈ‚¯‰ ·Èˆ˜˙‰Ó ÁÂ˙ÈÙ‰ È·Èˆ˜˙ ˙Â‡ˆÂ‰ ÔÂÓÈÓ .˜ÂÁÏ „Â‚È · ‰˘Ú 

 .¯˙ÂÈ Û‡ ‰ ÂÚ¯È‚ ˙Ï„‚‰Ï Ì¯Â‚Â ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ˙ÂÙËÂ˘‰ ‰È˙Â‡ˆÂ‰  

כי מדובר  דאז המ"מ מזכיר המועצה וגזברלמשרד מבקר המדינה ציין  2015בתשובתו ממאי 
  . 921ולא לתב"ר  937"ר בטעות, והיה צריך לייחס את ההוצאה על תכנון החניות לתב

כי בזמן  2015מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו ממאי  דאז ופיתוח תשתיות אגף מנהל
שאישר את התשלום בעבור תכנון החניות ברחוב הסמוך למרכז הקהילתי המתוכנן לא צוין 
בחשבון מספר התב"ר. בהמשך, כששאלה אותו הגזברות בנוגע למספר התב"ר שיש לייחס 

שלטענתו היה צריך לרשום  937ולא בתב"ר  921ההוצאה, הוא קבע כי מדובר בתב"ר  אליו את
בו את ההוצאה. הוא הוסיף כי אין זה מתפקידו להנחות את הגזברות בדבר אופן רישום 

  התב"רים, ובכל מקרה מדובר בטעות קולמוס מצדו.

˙Ú„Ï „¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰, ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· È ˘ ˙Â·Â˘˙Ó ‰ ‰ÏÂÚÍ¯Âˆ 
· ÌÂ‡È˙ ‡ÏÓ ÔÈ·Ï ˙Â¯·Ê‚‰ ˙˜ÏÁÓ‰ˆÚÂÓ· ‰Ò„ ‰‰ ·‰ ÏÎÏ Ú‚Â  ÔÙÂ‡ ÏÂ‰È 

·˙‰.ÌÈ¯"   

Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó¯·Ê‚Â ‰ˆÚÂÓ‰ ¯ÈÎÊÓ Ó"Ó‰  ,Ê‡„Ï‰ ÓÏ Û‚‡ ˙ÂÈ˙˘˙ 
ÁÂ˙ÈÙÂ Â Ê‡„Ï Ê‡„ ‰ˆÚÂÓ‰ Ò„ ‰Ó Ó"Ó Ì‰ ‰ˆÚÂÓ· Ì„È˜Ù˙ ˙¯‚ÒÓ·˘ ‰Ú˘· ÈÎ

ÂÓ ÌÈ¯Á‡ Â‡ ‰Ï‡Î ÌÈÎÓÒÓ ÏÚ ÌÂ˙ÁÏ ÌÈ˘¯„  ˙‡ ‡„ÂÂÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ Ì‰ÈÏÚ ˙ÏË
.Ì‰Ï ÂÓ„˜˘ ÌÈÓ˙ÂÁ‰ Ï˘ „È˜Ù˙ÏÂ ˙Â‰ÊÏ ¯˘˜ ÏÎ ‡ÏÏ ,Ì‰· ÁÂÂ„Ó‰ ˙Â ÈÓ‡  

נמסר כי ראש  2015בתשובתה של המועצה המקומית באר יעקב למשרד מבקר המדינה מיוני 
  המועצה הורה לגזברה לפעול לתיקונם של הרישומים הלקויים בתב"רים באופן רטרואקטיבי.

Ì Â ˘ È ¯ Î ‰˙ Â Ò   „ ¯ ˘ Ó Ó Í Â  È Á ‰ · ˙ · ¯ "‡ Ï ˘ Ô ‰ Ï  „ Ú Â על פי נוהל של  : 
משרד החינוך לשחרור כספים לבניית מוסדות החינוך המתעדכן מדי פעם בפעם, שחרור כספים 
לרשות המקומית נעשה בכמה שלבים, לפי התקדמות הפרויקט. בסיום כל שלב, על הרשות 
המקומית לדווח על סיומו למשרד החינוך. בגמר הפרויקט, על הרשות להעביר למשרד החינוך 

יווח כדי לקבל ממנו את יתרת הכספים. בין השאר, הרשות מצהירה בדיווח שהפרויקט נבנה טופס ד
על פי הדרישות ולפי תקני הבטיחות, על פי כל דין, ושהיא עמדה בדרישות הקבועות בחוק התכנון 

   והבנייה.

 -  , עם סיום הקמתן של שלוש כיתות הגן בשכונת תלמי מנשה ברחוב אהוד מנור (להלן2011בשנת 
גני אהוד מנור) פנתה המועצה המקומית באר יעקב למשרד החינוך בבקשה לשחרר את יתרת 

__________________ 
 אלף ש"ח שלא צוין לאילו גנים הם נועדו. 665-בכרטסת התב"ר רשומות הוצאות נוספות בהיקף של כ   30
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  תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

העביר משרד החינוך את הכספים  2012הכספים שהייתה זכאית להם במסגרת הפרויקט. בפברואר 
  מיליון ש"ח.  1.94-סך של כ - האמורים למועצה 

אתו של מנהל אגף תשתיות ופיתוח נמצא כי כספים אלה לא נרשמו לטובת הפרויקט האמור. בהור
. הדבר 2009לטובת פרויקט להקמת גני ילדים אחרים שהוקמו בשנת  2012דאז הם נרשמו בפברואר 

אפשר למועצה לכסות את הגירעון התקציבי שנוצר בפרויקט זה, תוך כדי יצירת גירעון תקציבי של 
העביר משרד החינוך את מיליון ש"ח בתב"ר להקמתם של גני אהוד מנור שבעבורם  1.79- כ

  התקציב.

Ï‰ ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Û‚‡ ˙ÂÈ˙˘˙ ÁÂ˙ÈÙÂ Ê‡„  ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‡Â‰ ÈÎ
 „Â‚È · ‰˘Ú  ‰Ê ˘ÂÓÈ˘ .ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÓ ‰Ï·˜˙‰˘ ÌÈÙÒÎ‰ ˙¯˙È· ‰˘Ú˘ ˘ÂÓÈ˘‰
 ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ Â È‡ ‰Ê ˘ÂÓÈ˘ ,ÔÎ ÂÓÎ .ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ÈÏ‰Â Ï „Â‚È ·Â Ì„ÂÚÈÈÏ

 Ï˘ ‰˙˘˜· È ‚ Ï˘ Ì˙Ó˜‰Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈÙÒÎ‰ ˙¯˙È ˙‡ ¯¯Á˘Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÓ ‰ˆÚÂÓ‰
.¯Â Ó „Â‰‡  

מיליון ש"ח שנעשה  1.94כי הרישום המוטעה של  בתשובתו ציין מנהל אגף תשתיות ופיתוח דאז
ייתכן שהטעות ברישום נעשתה  . לדבריו,2013בתב"ר הלא נכון תוקן בדצמבר  2012בפברואר 

 במועצה היחיד מתן שם זהה לשני תב"רים שונים. הוא הוסיף כי הוא לא היה הגורם המוסמך בגלל
  "רים.תב לאשר היה שיכול

˙¯Â˜È·‰Ó ‰ÏÚ ˘ ¯"·˙·974 ÂÓ˘¯  ·ÂÈÁ ÈÂÎÈÊÂ Ï˘ 1.94 ÔÂÈÏÈÓ ˘ ,Á"Í‡  ÔÓÊ‰ Â˙Â‡·
 ÌÂÎÒ‰ Ú¯‚  ‡Ï¯ÂÓ‡‰ ·˙Ó ¯"907 .ÍÎÈÙÏ ,‡Ï ‰˘Ú  ÔÂ˜È˙ Â‰˘ÏÎ ÌÂ˘È¯· ˙ÂÒ Î‰‰ 

Ó‡‰˙Â¯Â.   

הודיעה המועצה המקומית באר יעקב כי היא מקבלת את הערת הביקורת,  2015בתשובתה מיוני 
  וראש המועצה הנחה את גזברה לתקן את הרישומים הלקויים בתב"רים.

  

ה ר ד ג ת  י מ ו ק מ ה ה  צ ע ו מ   ה

  שופצה לשכת ראש המועצה מכספי תב"ר שלא נועד לכך, בסכום של  2014-2009בשנים 
  בבניין המועצה שלוש קומות ולשכת ראש המועצה נמצאת בקומה האמצעית.ש"ח.  257,000- כ

פעלו ראש המועצה מר יואל  2009במסגרת ישיבת מליאת המועצה שהתקיימה באוגוסט  .1
גמליאל וכן מנהל מחלקת תשתיות ובנייה ציבורית במועצה דאז לאישור תב"ר שכותרתו 

 השלמת הקומה).פרויקט  - "השלמת קומה ג' בבית המועצה" (להלן 
נועד להרחבת משרדי המועצה ולקליטת משרדי הוועדה המקומית  פרויקט השלמת הקומה

לתכנון ובנייה. כעולה מפרוטוקול ישיבת מליאת המועצה הייתה הצגת התב"ר לפני המליאה 
מעורפלת; אין ברור ממתי התכנית ובאיזה אופן עודכנה והיא אף לא הוצגה לפני חברי 

זאת, בעת שהוצגו מקורות המימון במליאה צוין כי אלה "מקורות ביניים" המליאה. יתרה מ
שיעודכנו אם יתקבל מימון מגורמים אחרים כגון משרד הפנים או המוסד לביטוח לאומי. בתום 

מיליון ש"ח על פי אומדן שהתבסס על תכנית  1.5הדיון אישרה המליאה את התב"ר בהיקף של 
. מר גמליאל ציין בדיון כי אם יעלה הצורך 2004ת שהוכנה חמש שנים קודם לכן, בשנ

בשינויים בתב"ר עקב עדכון התכנית האמורה הם יובאו לאישורה של מליאת המועצה. מעיון 
בפרוטוקול הישיבה עולה כי מקור המימון של התב"ר היה קרנות הפיתוח של המועצה, שהיה 

 אחרים. ממשלהמעין מימון ביניים עד גיוס מימון ממשרד הפנים וממשרדי 



  דוחות על הביקורת בשלטון המקומי  218

  תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות  שם הדוח:
  2015המקומי לשנת דוחות על הביקורת בשלטון   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

Ï‰ ÓÏÂ Ï‡ÈÏÓ‚ Ï‡ÂÈ ¯Ó ‰¯„‚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó 
˙˜ÏÁÓ  ˙‡ÈÏÓ Ï˘ ‰¯Â˘È‡Ï Â‡È·‰˘ ¯"·˙‰ Ì‚ ÈÎ Ê‡„ ˙È¯Â·Èˆ ‰ÈÈ ·Â ˙ÂÈ˙˘˙

 È ÙÏ ‰‚ˆÂ‰ ˙È Î˙‰˘ ÈÏ·Â Ô˘È ˙ÂÈÂÓÎ ·˙Î ÏÚ Â Ú˘  È·Èˆ˜˙‰ Ô„ÓÂ‡‰ Ì‚Â ‰ˆÚÂÓ‰
 .‰‡ÈÏÓ‰ È¯·Á  

מסר מנהל מחלקת תשתיות ובנייה ציבורית במועצה דאז למשרד מבקר  2015בתשובתו ממאי 
המדינה כי אומדן הפרויקט הוכן בתום לב ולפי מיטב הבנתו, השכלתו וניסיונו המקצועי. הוא 
ציין שהכין אומדן ראשוני על בסיס כתב כמויות ישן שעודכן באמצעות הצמדתו למדד 

  תשומות הבנייה. 

אישר הממונה על מחוז מרכז דאז את התב"ר. לפי אישור הממונה ועל פי  2009בספטמבר  .2
"השלמת קומה  הייתההתב"ר  כותרתטופס הבקשה לאישור התב"ר שהגישה המועצה נרשם כי 

שלח יועץ  2010ג בבית המועצה והכנה לקליטת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה". בינואר 
קת תשתיות ובנייה ציבורית במועצה דאז, ובו הוא ציין כי ראש המועצה מכתב למנהל מחל

ש"ח לטובת הקמת קומה שלישית. ממליץ  1,500,000"למיטב [ידיעתו] אושר תב"ר על סך 
לדון על פרוגרמה שכוללת בתוכה את צורכי הועדה לתכנון ובנייה מחד וצורכי המועצה מאידך 

]˙Î˘Ï ˘‡¯ ‰ˆÚÂÓ‰ (פרוגרמה) (ההדגשות אינן במקור). המפרט הטכני וכתב הכמויות "[
, אך הם לא נדונו 2012ששימשו למכרז לשם ביצוע פרויקט השלמת הקומה הוכנו בפברואר 

 בישיבת המועצה, ושיפוץ הקומה האמורה לא יצא לפועל כפי שמפורט בהמשך. 
מקומית גדרה מר יואל למשרד מבקר המדינה מסר ראש המועצה ה 2015בתשובתו ממאי 

גמליאל כי בקומה ג' היו אמורים להיות משרדי הוועדה המקומית ולשכת ראש המועצה. בסופו 
של דבר הוחלט לחסוך בכספי הפרויקט האמור ולשפץ את לשכת ראש המועצה במקומה 

  הנוכחי.

ש"ח בתואנה  500,000החליטה המועצה לעדכן את התב"ר והפחיתה ממנו  2013בדצמבר 
ן צורך בפרויקט השלמת הקומה, מכיוון שהמועצה מתכוונת למכור את המבנה הקיים שאי

ולבנות בית מועצה חדש. בבקשה לשינוי היקף התב"ר הוצג השינוי לפני מליאת המועצה 
ב בבית המועצה". לפי הפרוטוקול, ראש -כ"השלמת קומה ג' בבית המועצה ושיפוץ קומה א

. "בטעותצה רק קומה א' וב' כנראה שקומה ג' נרשם קומה ג' במוע אין"המועצה אמר כי 
   .ש"חמיליון את התב"ר ל קטיןלה המליאהאישרה הדיוקים האמורים - למרות אי

המועצה למשרד הפנים בבקשה לאשר  פנתה, 2013 עם אישור מליאת המועצה, בסוף דצמבר
צה". הייתה "השלמת קומה ג' בבית המוע שכותרתובהיקף התב"ר  האמורה ההפחתהאת 

"ר התב"הפחתת  היא השינוי שמהותההסבר  בדבריהמועצה  כתבהלמשרד הפנים  בפנייתה
  ".המועצה בביתב -א קומה ושיפוץ המועצה בבית' ג קומה השלמת

 ˙Â ˘Ï È„Î ÈÎ Ï‡ÈÏÓ‚ Ï‡ÂÈ ¯Ó ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙‡ ÏË·Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ‰È‰ ,¯"·˙‰ Ï˘ È¯Â˜Ó‰ Â„ÂÚÈÈ ˙‡ ˘È‚‰ÏÂ ¯˘Â‡Ó‰ ¯"·˙‰

.Â ÂÓÈÓ ˙Â¯Â˜Ó ˙‡Â ˘„Á‰ „ÂÚÈÈ‰ ˙‡ Ë¯ÙÈ˘ ˘„Á ¯"·˙ ¯Â˘È‡Ï ‰˘˜·  

אם אכן מדובר בקומה ג.  וביקש לברר המועצה לגזברותהפנים  משרד פנה 2014ינואר  באמצע
 גזברות, השיבה האמורההמליאה בישיבתם  לחבריראש המועצה  של יולמרות הבהרות

 תב"רב הפחתהאת ה אישר משרד הפנים .ג בקומה מדובר ןאכ כי הפנים למשרד המועצה
 .הבהירות העולה מעיון בפרוטוקול האמור של המועצה- למרות אי



  219  תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות

  תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

בבניין המועצה האמור כדי לראות את  2015 במרץ מסגרת הביקורת סייר צוות הביקורתב
הסביר מנהל מחלקת תשתיות ובנייה ציבורית במועצה דאז  הקומה העליונה בבניין המועצה.

ב. - בבניין המועצה לא קיימת קומה ג אלא קומות קרקע, א ומשום שכי חלה טעות בניסוח 
, אך למועצה לא היה יםשנ 20" נבנתה לפני כמעט 'לכאורה בטעות "קומה ג שכונתהקומה ב 

. לצורך השמשתה לצורכי המועצהמטרת התב"ר הייתה לבצע תיקונים  ;להשמישה תקציב
  .עדיין נמצאת בשלב השלד האמורה הקומה כי סיור נמצאב

   2 תמונה

  4.3.15- הקומה העליונה של בניין המועצה המקומית גדרה כפי שתועדה ב

  

 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÌÈ Ù‰  ÏÚ˙‡ ¯˘È‡˘ ‰˙ÁÙ‰‰ ··˙¯",  ‡Ï˘ Û‡
 ‰ÏÂÚÎ ,ÍÎÏ ÌÈ¯Â¯· ÌÈ˜ÂÓÈ  ÂÏ Â‚ˆÂ‰.‰ˆÚÂÓ‰ ˙·È˘È ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÔÂÈÚÓ  
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  תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות  שם הדוח:
  2015המקומי לשנת דוחות על הביקורת בשלטון   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

כי יפעל למניעת הישנות מקרים  2015בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיוני משרד הפנים מסר 
  מעין אלה, במגבלות המידע הנמצא בידו, בעת מתן האישור לתב"רים של הרשויות המקומיות.

הגישה אחת מחברות  2014יצוין כי לקראת ישיבת מליאת המועצה שהתקיימה בדצמבר  .3
המועצה שאילתה בנוגע לשיפוץ לשכת ראש המועצה בנושאים האלה: מועד קבלת החלטת 
המועצה על השיפוץ, מקורות התקציב למימון השיפוץ, הסכום שהוצא על השיפוץ ומה הוא 

 כלל והצורך בשיפוץ. 
ראש המועצה לשאילתה של חברת המועצה ואמר כי  השיב 2014צמבר באותה ישיבה בד .4

טמן בתוכו גם התאמות ושדרוגים של המבנה הקיים לצרכים המתפתחים של  903"תב"ר 
 תקשורת, חשמל, נגרות, ופיתוח תכנוןכי העלות הכוללת של השיפוץ ( הישוב". הוא הוסיף

  "ח.ש 145,000- ב מסתכמת) ועוד
 ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·‰Ó ÔÈÈ ·· ‰ ÂÈÏÚ‰ ‰ÓÂ˜‰ ˙˘Ó˘‰Ï Â¯Â˜Ó· „ÚÂÈ˘ ¯"·˙‰Ó

 ÌÈ ˘· ÂÏËÈ  ,‰ˆÚÂÓ‰2014-2009 Î-385,000 Î) Á"˘ -39%  ¯"·˙‰ ÌÂÎÒÓ
Î ;„ÚÂ  ‡Â‰ ÔÓ˘Ï ‡Ï˘ ˙Â¯Á‡ ˙Â¯ËÓÏ (ÔÎ„ÂÚÓ‰-257,000  ¯ÂÓ‡Î Â‡ˆÂ‰ Á"˘

ÎÂ ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ ˙Î˘Ï ıÂÙÈ˘Ï-128,000 ˘Á" ¯Â·Ú· ÌÈˆÂÙÈ˘ ÌÈÈÏÏÎ ÔÈÈ ·· 
Î ˜¯ .‰ˆÚÂÓ‰ -40,000 ˘Á" ˙ÂÏÂÚÙÏ Â ÈÈ‰„ ,Â„ÚÂ  Ô‰Ï˘ ˙Â¯ËÓÏ Â˘ÓÈ˘ ÌÈÙÒÂ  

˙ÂÚ‚Â ‰ ‰ÓÂ˜‰ ˙˘Ó˘‰Ï ‰ ÂÈÏÚ‰ ÔÈÈ ·· ‰ˆÚÂÓ‰ .  

מסר גזבר המועצה המקומית למשרד מבקר המדינה כי ניצול התב"ר  2015בתשובתו ממאי 
ן ש"ח, ועדיי 800,000להשמשת הקומה העליונה בבניין המועצה במועד מתן תשובתו עמד על 

נעשים בתב"ר תיקון של תנועות רישומיות ושיוך ההוצאות הכספיות על פי ייעודן. זאת ועוד, 
במסגרת ההוצאות של התב"ר שופצו חדרי השירותים בבניין המועצה בסכום המגיע עד לכדי 

מסך ההוצאה בעבור תכנון השיפוץ  10%-מסך ההוצאה, ושולמו כספים בהיקף של כ 50%
  ת חדרי השירותים ופיר המעלית, ובעבור הפיקוח על העבודה בפועל.בבניין המועצה, לרבו

כי התב"ר כולו עמד בסופו  2015ראש המועצה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי 
של דבר על מיליון ש"ח, ורק כרבע מסכום זה שימש לשיפוץ לשכת ראש המועצה, לפי תכנית 

  .המועצה בניין יתר לשיפוץ השיפוץ של המבנה, ויתרת הסכום שימשה

 ÔÓÂÓ ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ ˙Î˘Ï ıÂÙÈ˘˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 .‰ˆÚÂÓ‰ ÔÈÈ ·· ‰ ÂÈÏÚ‰ ‰ÓÂ˜‰ ˙‡ ˘ÈÓ˘‰Ï „ÚÂ ˘ ¯"·˙‰ ÈÙÒÎÓ  

Ú‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÂ ˘‡¯˘ ‰„·‰ˆÚÂÓ‰ ÂÓ ˜ÏÁ È¯·Á
˘ ‰ˆÚÂÓ‰ ,¯"·˙‰ ˙‡ Â¯˘È‡ ÏÂ‰È Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È · ÂÏÚÙ

‰.‰¯„‚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ÌÈ¯"·˙  

  

   

  

 ÌÈ¯"·˙‰ ÈÙÒÎ· ‰¯„‚Â ·˜ÚÈ ¯‡· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ Â˘Ú˘ ¯ÂÒ‡‰ ˘ÂÓÈ˘‰ ÁÎÂ Ï
.È˘È‡ ·ÂÈÁÏ Ï‰Â  ˙ÏÚÙ‰ ÔÂÁ·Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ ,ÏÈÚÏ ¯‡Â˙ÓÎ  
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  תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

Ï  ˙ Â È Ó Â ˜ Ó ‰  ˙ Â È Â ˘ ¯ ‰  Ï ˘  Á Â ˙ È Ù ‰  ˙ Â  ¯ ˜  È Ù Ò Î ·  ˘ Â Ó È ˘Ì È Ë ˜ È Â ¯ Ù 

˘Ì ‰ Â „ Ú Â   ‡ Ï ‰ ÏÌ  

לרשויות המקומיות הכנסות ממקורות שונים ובהם היטלי השבחה, השתתפות בעלים בעבודות 
פיתוח, מכירת מקרקעין, מכירת נכסים אחרים וכן תרומות בעלות אופי של קרן המיועדות למימון 

. מקורות אלה מיועדים לפיתוח באופן כללי ולא לפרויקט 31עבודות פיתוח ברשויות המקומיות
מוגדר. כדי להגיע לאחידות ברישום ולאפשר בקרה על תנועות הכספים אישר משרד הפנים הקמת 

ישיר ההכנסות המתקבלות מהמקורות שפורטו באופן "קרן לעבודות פיתוח" שלחשבונה יזקפו 
  יתוח ספציפיים.לעיל, וממנה יועברו הסכומים הדרושים לתקציבי פ

לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, בכספים שמקורם בהיטלי השבחה ייעשה  13לפי סעיף 
כמו כן, על פי  .מקומיתהרשות המקומית או של הועדה הוכיסוי ההוצאות של שם לשימוש אך ורק 

יש להקצות רק  33ששולבה גם בחוזר המנכ"ל, כספים שמקורם בהשתתפות בעלים 32הפסיקה
  טרות שעבורן נגבו, לדוגמה הכנסות מהיטלי ביוב ייועדו אך ורק להוצאות הקשורות לביוב.למ

המועצה המקומית גדרה נהגה להגיש למשרד הפנים בקשות לאישור תב"רים במימון עצמי  .1
שהסתמכו על קרנות הפיתוח שלה. כעולה מהתכתבויות בין המועצה למחוז מרכז של משרד 

נהגה המועצה להגיש למשרד הפנים בקשות לאישור תב"רים , 2014-2013הפנים, בשנים 
בתקציב שעלה על היתרות שהיו לה בקרנות הפיתוח. כמו כן, בבקשות המועצה צוין כי היא 
תכננה להשתמש בהיטלי השבחה למימון תב"רים שכספים אלה לא נועדו להם, וזאת מתוך 

שלחה הממונה על הרשויות  2013האמור. לדוגמה, באוקטובר  13התעלמות מהוראות סעיף 
במחוז מרכז מכתב לגזבר המועצה המקומית גדרה, ובו ציינה שעליו להגיש בקשה לאישור 

שלחה  2014. במקרה נוסף, ביוני 34תב"רים שיש להם כיסוי בקרנות הבלתי מיועדות בלבד
סגנית הממונה על מחוז מרכז מכתב לגזבר המועצה, ובו ציינה כי היתרה בקרנות הבלתי 

יועדות קטנה מהסכום הכולל שביקשה המועצה להשתמש בו, לכן היה על המועצה להודיע מ
  על סדר העדיפויות באישור התב"רים לפי סך היתרות בקרנות הרשות. 

, בניגוד לפסיקה 2012משרד הפנים לשנת  המפורט של יתרה מכך, על פי דוח הביקורת
מיליון ש"ח  5.18- בעלים בסך של כולנהלים, הכנסות מקרנות הפיתוח שמקורן בהשתתפות 

הועברו לתב"רים, ובתשעה תב"רים לא הועברה מלוא ההכנסה המתוקצבת מקרנות הפיתוח 
  מיליון ש"ח. 6.87-שעמדה על כ

דחה משרד הפנים בקשה של המועצה לאישורם של שישה תב"רים מכיוון  2014בספטמבר 
, אישר משרד הפנים 2015ורת, מרץ שלא היה להם כיסוי בקרנות הרשות. עד מועד סיום הביק

  רק שלושה מהתב"רים האמורים.

הודיעה הממונה על הרשויות במחוז מרכז למועצה המקומית גדרה כי "ישנם  2014בנובמבר 
  מספר תב"רים שעושים שימוש בכספי קרנות לא מיועדות", ואין ביכולתה לאשרם.

מסר גזבר המועצה כי מאחר שבחלק מהמקרים  2015בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי 
נעשה שימוש בכספי היטל השבחה שבהם ניתן וצריך להשתמש בקרנות ייעודיות בלבד, נוצר 

  לעתים מחסור בקרן הלא מיועדת; לכן, משרד הפנים לא אישר את התב"רים האלה. 

__________________ 
 כלומר, בכספי תרומות אלה ניתן להשתמש רק למטרות שלהן נתרמו.   31
  ).1979( 764) 1, פ"ד לג(·¯˙ Á¯˘  ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ '  Ó"Ú· Ï‡¯˘ÈÏ ÏÓ˘Á 263/78ע"א    32
השתתפות בעלים בעבודות הפיתוח כוללת אגרות, היטלים וסכומי השתתפות בעבודות כבישים,    33

  מדרכות, ביוב, ניקוז, קווי מים וכו'.
נוך, תרבות, רווחה או קרן בלתי מיועדת היא קרן שמקורותיה מתרומות או מעודפי תב"רים בנושאי חי   34

מקרנות אחרות. קרן מיועדת היא קרן שיש להקצות את הכספים בה אך ורק למטרות בעבורן נגבו, 
 פיתוח וקרן היטלי השבחה. -למשל קרן היטלי ביוב, קרן כבישים
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  2015המקומי לשנת דוחות על הביקורת בשלטון   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ˘È‚‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ¯·Ê‚˘ ‰„·ÂÚ
 ÏÚ ˙ÂÎÓ˙Ò‰ ÍÂ˙Ó Â‡ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙Â ¯˜· ÈÂÒÈÎ Ì‰Ï ‰È‰˘ ÈÏ· ,ÌÈ¯"·˙ ¯Â˘È‡Ï ˙Â˘˜·
 ˙„‚Â Ó ÂÊ Â˙ÂÏ‰ ˙‰ ;ÁÂ˙ÈÙ ÈÎ¯ÂˆÏ Ì‰· ˘Ó˙˘‰Ï Ô˙È  ‡Ï˘ ˙Â„ÚÂÈÓ ˙Â ¯˜ ÈÙÒÎ

 .‰Ê „ÒÙ  ‰ÏÂÚÙ ÔÙÂ‡Ó ÏÂ„ÁÏ ¯·Ê‚‰ ÏÚ .˜ÂÁÏ  

מוש בתקציבים של קרנות מיועדות לתב"רים נעשה באופן בתשובתו ציין הגזבר כי ייתכן שהשי
, נאמר כי 2015מוטעה. בתשובתה של המועצה המקומית גדרה למשרד מבקר המדינה מיולי 

"לאור הביקורת שהופנתה כלפי גזברות המועצה נעשים שינויים מקיפים בגזברות המועצה 
  צה בכלל בנושא זה".ונעשה בדק בית במטרה לייעל את עבודת הגזברות ועבודת המוע

, בהשתתפות ראש המועצה מר יואל 2013בפגישה שהתקיימה במשרד הפנים באוגוסט 
גמליאל ומנכ"ל משרד הפנים דאז מר יגאל צרפתי, ביקשה המועצה לאשר לה הלוואה לטווח 

מיליון ש"ח לצורך בניית מוסדות חינוך בתחום המועצה. לדברי המועצה,  15ארוך בסכום של 
דו בסיכום הפגישה האמורה, היא תכננה שהפרויקטים בתחום החינוך ימומנו כפי שתוע

מקרנות הפיתוח שלה, אך לאחר שהחלה הבנייה התברר לה כי אין די במקורות הכספיים 
גם ההלוואה הזאת לא המצויים בקרנות אלה ועליה לקחת הלוואה. עוד נאמר בפגישה כי 

מיליון  14-למטרה זו, משום שיישאר פער של כתכסה את כל הגירעון בקרנות הרשות שיועדו 
  . ש"ח נוספים שייתכן שבגינו תידרש הרשות להלוואות נוספות בעתיד

 ¯"·˙‰ ¯Â˘È‡ ·Ï˘· ÈÎ ‰¯„‚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ¯·Ê‚Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È‡ Í‡ ,ÏÚÂÙ· ‰‡ˆÂ‰ Ì Ó‡ ÔÈ‡ - ˙Â ¯˜ ÏÚ ˙ÂÎÓ˙Ò‰Â ¯"·˙‰ ÔÂÓÈÓ ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙¯„Ò‰

Í¯ÂˆÏ ˜¯ ÁÂ˙ÈÙ‰  ‰ˆÏ‡  ˙Â˘˜Â·Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ·ˆ˜˙Ï ‰‡Â··˘ ÍÎÏ ÂÓ¯‚ Â¯Â˘È‡
 ˙‡ Â¯Ú¯ÚÂ ‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ˙‡ ÂÏÈ„‚‰˘ ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈÓÂÎÒ· ˙Â‡ÂÂÏ‰ ˙Á˜Ï ‰ˆÚÂÓ‰

 .˙ÈÒ  ÈÙ‰ ‰˙Â ˙È‡  

מיליון  5הגדלת תב"רים בסכום כולל של  יעקב בארהמקומית  המועצהאישרה  2014במרץ  .2
ש"ח. מקור המימון הוא קרנות הפיתוח של המועצה, וזאת בלי שהוצג לפני מליאת המועצה 
דוח המפרט את מצב קרנות הפיתוח, ובלי שצוין אם לסכום המבוקש להגדלה יש כיסוי 

מזאת, הדוח . יתרה בקרנות הפיתוח ואם ניתן על פי הנוהל להשתמש בכספים המצויים בהן
 הסיבה. זאת ביקש מחבריה שאחד לאחר גם המועצה מליאתשולחנה של  עלהאמור לא הונח 

  .הישיבה בפרוטוקול נומקה לא תקין מינהל לסדריבניגוד  ים"רהתב לאישור

 ÌÈ¯"·˙ ¯˘‡Ï ‰‚‰ ˘ ÍÎ ÏÚ ·˜ÚÈ ¯‡· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙Â ¯˜ Ì‰ ÔÂÓÈÓ‰ ˙Â¯Â˜Ó˘ ˙ ÈÈˆÓ ‡È‰˘Î ‰ˆÚÂÓ‰ ˙‡ÈÏÓ ˙Â·È˘È·
 ·ÈÈÁ˙ÓÎ ,ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙Â ¯˜· ˙ÂÈÂˆÓ‰ ˙Â¯˙È‰ ‰‡ÈÏÓ‰ È¯·Á È ÙÏ Â‚ˆÂ‰˘ ÈÏ·Â ,˙Â˘¯‰

 .ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„ÒÓ  

  

  מימון באמצעות הלוואות 

 את היקף מסגרת ,במסגרת התקבולים ו,תגיש לאישורפי הנחיות משרד הפנים, רשות מקומית ל
 ןיש לממש ,הלוואותשל ה אישורן רכי פיתוח באותה שנה תקציבית. לאחרוהאשראי הנחוצה לה לצ

לקחה  2011בשנת  מועד הנקוב בהיתר, לפי המאוחר.הבה אושרו או עד שבמהלך השנה התקציבית 
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. שתי ההלוואות היו 35מיליון ש"ח 30שתי הלוואות בסך כולל של  יעקבהמועצה המקומית באר 
אמורות לשמש את המועצה למגוון פרויקטים ובהם עבודות פיתוח ובניית מקווה לנשים. עד 

ומתוכם  - החזרי קרן וריבית על שתי ההלוואות  - מיליון ש"ח  10.9החזירה המועצה  2014נובמבר 
  ש"ח החזרי ריבית.  מיליון 3.7

באחת ההלוואות היה תקף עד סוף  משרד הפנים למועצה למימוש נמצא כי אף שההיתר שנתן
. פירושו של 2014) מסך שתי ההלוואות עד נובמבר 38%-מיליון ש"ח (כ 11.5, לא נוצלו 201136

לא  הדבר הוא שההלוואות הכספיות לצרכים מוכוונים שבגינם המועצה נושאת בהוצאות מימון,
מהביקורת עלה שאין בידי המועצה פרטים מה נעשה עם הכספים  שימשו אותה לצרכים שהגדירה.

  שלא נוצלו.

השיבה המועצה המקומית באר יעקב כי העיכובים  2015בתשובתה למשרד מבקר המדינה מיוני 
מי בביצוע הפרויקטים נובעים מסיבות תכנוניות, וכספי ההלוואות שימשו לפיתוח התשתיות בתחו

  המועצה. 

„¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ‰¯ÈÚ ‰ˆÚÂÓÏ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ¯‡·  ·˜ÚÈÈÎ ‰ÈÏÚ Ïˆ Ï ˙‡ ÈÙÒÎ ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ 
Ï ÈÙÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ˙ÂÈÁ ‰,  ¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ÊÂ·Ê·Ó Ú ÓÈ‰ÏÂ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˘Ú ‰  ˙Â‡ÂÂÏ‰ ˙ÁÈ˜Ï

ÔÙÂ‡· ˙Â˘Ó˘Ó Ô È‡˘ È·ËÈÓ  ÌÓ˘Ï˘ ÌÈÎ¯ˆÏÂ„ÚÂÈ ÌÈ‡ˆÓ  ÔÎÈ‰ ¯˙‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ .
 Ì¯Ë˘ ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ ÈÙÒÎ.ÂÏˆÂ   

  

  יםניהול חשבונות בנק נפרדים לתב"ר

ובדוחות שקדמו להם העיר משרד הפנים לרשויות  2013בדוחות הביקורת המפורטים לשנת 
המקומיות, ובהן עיריות רהט, קריית גת, אשקלון, אשדוד, רחובות, גבעתיים, רמת גן, מגדל העמק 

  ים בחשבון בנק נפרד לכל תב"ר. הפקדת כספים המיועדים למימון פרויקט-וקריית אתא, על אי

המסד הנורמטיבי שרואי החשבון מטעם משרד הפנים הסתמכו עליו בהערותיהם בדוחות 
פתיחת חשבון בנק נפרד לכל תב"ר, הוא פקודת העיריות (בחלק מהמקרים - המפורטים בדבר אי

  .4/2008א בפקודה) או חוזר מנכ"ל משרד הפנים 231-ו 231, 213צוינו הסעיפים 

ביקורת עלה כי בפקודת העיריות ובחוזר המנכ"ל האמורים אין מאוזכרות הנחיות כאלה. כמו כן, מה
אף שבהנחיות לדיווח הכספי נקבע כי "על פי התקנות בעיריות יש לנהל חשבון בנק נפרד לכל 

  תב"ר... (התקנה אינה חלה על מועצות מקומיות ואזוריות)", לא נמצאו התקנות הקובעות זאת. 

הביקורת פנה משרד מבקר המדינה לגורמים במשרד הפנים כדי שיבהירו על איזו תקנה  במהלך
, טרם התקבלה 2015מתקנות הרשויות המקומיות הדבר מבוסס, אך עד מועד סיום הביקורת, מרץ 

  תשובתם. 

 È·ÈËÓ¯Â ‰ „ÒÓ‰ Â‰Ó ÈÂÁÈ„ ÏÎ ‡ÏÏ ˜Â„·Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰È‚ÂÒ‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï È„Î
 ÂÈÏÚ ÍÓ˙ÒÓ ‡Â‰˘.ÂÈ¯ÂÁ‡Ó „ÓÂÚ‰ Ï ÂÈˆ¯‰ Â‰ÓÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÂÈ˙Â¯Ú‰·  

  הודיע משרד הפנים כי יבחן את הסדרת הסוגיה. 2015בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיוני 

  

__________________ 
  מיליון ש"ח.  12.5 - 2011מיליון ש"ח והלוואה שנייה באוגוסט  17.5 - 2011הלוואה ראשונה במרץ    35
  המועצה הצליחה לאתר את ההיתר למתן ההלוואה השנייה, אך לא את ההיתר להלוואה הראשונה.    36
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  תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות  שם הדוח:
  2015המקומי לשנת דוחות על הביקורת בשלטון   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

הקמתם והפעלתם של מבנים שנבנו מתקציבי הפיתוח בניגוד לחוק 

  התכנון והבנייה

אלא לאחר שהוועדה קמת בניין הבאין להתחיל , לחוק התכנון והבנייה )2((א)145לפי סעיף 
המקומית לתכנון ובנייה או רשות הרישוי המקומית, לפי העניין, נתנה היתר לכך, ואין לעשות זאת 

לא ההיתר לחוק קובע כי כל המבצע עבודה או משתמש במקרקעין לתנאי ההיתר. פרק י על פי אלא 
 233כמו כן, לפי סעיף  לעונש. הנדרש או בסטייה מהיתר או מתכנית, עובר עברה פלילית וצפוי

מוסמכת, בתחום העיריה או בשטח בנין עיר הכולל את  ...עיריהלפקודת העיריות [נוסח חדש], "
  . ני ציבורילבנות ולקיים בני]", ובכלל זה 37[תחום העיריה, לעשות בענינים המפורשים בסימן ג'

  

  יעקב באר מקומית מועצה

˙ Ó ˜ ‰ È ˙ Ï È ‰ ˜  Ê Î ¯ Ó ‰ „ Ú Ï ˙ È Ù Â È ˙ ‡ ‰  

 המשמש האתיופית לעדה מרכז קהילתייעקב באר  המקומית כאמור המועצה הקימה 2010בשנת 
  . הקהילה מבני ונוער ותיקים אזרחים

, לפני הקמתו של המרכז הקהילתי, התקיימה ישיבה של הוועדה המקומית 2009יצוין כי בדצמבר 
בנייה מחוז מרכז. בסיכום בהשתתפות נציגי המועצה ונציג הוועדה המחוזית לתכנון ו 38מצפה אפק

אינו ראוי תכנונית",  1556הישיבה צוין כי "מיקום מועדון הנוער במיקום המוצע בתכנית ממ/
  ולפיכך לא הוצא היתר בנייה. 

 ˘„ÂÁÎ ,˙È Â Î˙‰ ‰ ÈÁ·‰Ó ‰ÈÂ‡¯ ˙È Î˙‰˘ ‰‡ˆÓ ‡Ï ˜Ù‡ ‰ÙˆÓ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰˘ Û‡
 ¯‡Â È· ,‰˙·È˘È „ÚÂÓ ¯Á‡Ï2010¯ÎÓ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰ÓÒ¯Ù , ı¯Ó· .È˙ÏÈ‰˜‰ ÊÎ¯Ó‰ ˙Ó˜‰Ï Ê

2010  .Ê¯ÎÓ· Â˙ÈÈÎÊ ÏÚ ÔÏ·˜Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ‰ÚÈ„Â‰  

מסרה הוועדה המקומית מצפה אפק למנהל אגף ההנדסה דאז צו הפסקה מינהלי, אך  2010ביוני 
  .הסתיימו המבנה לבניית הקשורות העבודות עיקר 2010 נובמבר עד המועצה לא שעתה לצו.

המבנה תמו הוציאה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז, לאחר שרוב העבודות להקמת 
, 2011, צו הפסקה מינהלי. המועצה מילאה אחר הצו והעבודות הופסקו. בפברואר 2010בדצמבר 

לאחר ששוכנעה כי המבנה הוקם ללא היתר חתמה יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז 
, בהמשך לשני דיונים שהתקיימו 2012שלא קוים. בדצמבר גב' רות יוסף על צו הריסה מינהלי 

בנושא בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז, החליטה גב' יוסף לתת בדיעבד היתר להקמת 
, כשנתיים לאחר שהחלה בנייתו של המרכז 2013המרכז הקהילתי. היתר הבנייה הוצא בפברואר 
  ה.וכשנה וחצי לאחר שהסתיימו רוב עבודות הבניי

הרשיע בית משפט השלום ברמלה את המועצה המקומית באר יעקב, את העומד  2015במרץ 
שגוב, על פי הודאתם, "בביצוע  נתנאל מר דאז המועצה מהנדס"מ ואת מ גוזלן ניסים בראשה מר

(א) לחוק התכנון והבניה, [ואת ראש המועצה 204-(א) ו145עבירה של בניה ללא היתר לפי סעיפים 

__________________ 
 סימן ג הוא פרק המגדיר את סמכויות העירייה.   37
 צור יגאל וסביון.- האחראית על המועצות המקומיות באר יעקב, בית דגן, גני תקווה, כוכב יאיר   38
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  תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

לחוק [זה]". על הנאשמים הוטלו  39)2(253נדס המועצה דאז] גם בעבירה לפי סעיף ואת מ"מ מה
קנסות כספיים ועל מר גוזלן נאסר לכהן במוסד תכנוני מקומי כלשהו, לרבות הוועדה המקומית 

  מצפה אפק, למשך שנתיים מיום מתן פסק הדין. 

שגוב שמוסדות התכנון טעו הודיעו מר גוזלן ומר  2015בתשובותיהם למשרד מבקר המדינה ממאי 
בקביעתם כי המבנה מוקם מחוץ לתחום השיפוט של המועצה וכי לא ניתן לשנות את ייעוד השטח. 
מן הראוי לציין כי המועצה לא הציגה למשרד מבקר המדינה אסמכתה לטענה זו. מר גוזלן הוסיף כי 

  תר.כראש הרשות הוא הסכים לקבל עליו את האחריות לביצוע הבנייה ללא הי

 Ó"ÓÏÂ ÔÏÊÂ‚ ÌÈÒÈ  ¯Ó ·˜ÚÈ ¯‡· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 Ì‰È˙ÂËÏÁ‰Ó Ì˙ÂÓÏÚ˙‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‡Â‰ ÈÎ ·Â‚˘ Ï‡ ˙  ¯Ó Ê‡„ ‰ˆÚÂÓ‰ Ò„ ‰Ó
 Ì˙ËÏÁ‰· .‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙È˜ÂÁ È˙Ï·‰ Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙‡Â ÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ‰ ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ Ï˘

 ˙Â„ÒÂÓ Ï˘ Ì‰È˙Â‡¯Â‰ÓÂ ˜ÂÁ‰Ó ÌÏÚ˙‰Ï ÈÙÒÎ Â ÎÈÒÂ ÁË˘· ˙Â„·ÂÚ ÂÚ·˜ Ì‰ ‰Ï‡
 .¯Â·Èˆ  

  

¯ " · ˙  È Ù Ò Î ·  Â  ·  ˘  Ô ‚  ˙ Â ˙ È Î  ˘ Â Ï ˘  ˙ Ï Ú Ù ‰  

תקנות  - (להלן  1970- לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל 21לפי תקנה 
 גמר בנייה תעודתהתכנון), על בעל ההיתר לפנות למהנדס הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ולבקש 

מטעם הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מתוקף  ההיתר, לבעל ניתנת הגמר תעודת. )5(טופס 
 ועל פיו על הושלמה ההיתר נשוא שהבנייה מעידה התכנון, והיא לתקנות(ד) 21סמכותה לפי תקנה 

טופס  באמצעות תיעשה 5 לטופס הבקשההשימוש למטרות המפורטות בו.  ומותר תנאיו פי
מגיש בעל  שאותו), 4לתקנות התכנון (טופס  הראשונה שבתוספת(ג) 21 בתקנהשמתכונתו נקבעה 

 תקנות פי ועל ותנאיו ההיתר פי על נעשתה שהבנייה מצהיר הואההיתר לוועדה המקומית, ובו 
   .התכנון

‡ˆÓ   ÈÎ˘ÂÏ˘  ˙Â˙ÈÎ‰‚ Ô· ‰ˆÚÂÓ‰ ‰˙ ·˘ ÈÙÒÎ ¯"·˙˙ ˘· 2011  ˙ÏÈÁ˙· ÏÂÚÙÏ ÂÏÁ‰
 ·"Ú˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘ ¯·ÓËÙÒ)2011 -  ËÒÂ‚Â‡2012( . ‰ÏÚÂ‰ ‰·˘ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú·

 ÒÙÂË ‡ˆÂ‰ ‡Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„ÏÈ‰ È ‚Ï ÈÎ4‰‡ÈˆÂ‰ ,  ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˜Ù‡ ‰ÙˆÓ
 ¯‡Â¯·Ù·2015˘ÂÏ˘ ,  ÌÈ ˘ ÌÈÓ ,ÏÓ˘Á È˙Â¯È˘ Ô˙ÓÏ ¯Â˘È‡ ,Ì˙ÏÚÙ‰· ÏÁÂ‰ Ê‡Ó

‡Â‰˘ ,ÌÈ„ÏÈ È ‚ Ì˙Â‡ ¯Â·Ú· ÔÂÙÏËÂ Â È‡ ¯Â˘È‡‰ ˜ÂÁ· ˘¯„ ‰ ÈÙ ÏÚ  ‰ ˜˙21 (‚)
˙Â ˜˙Ï ÔÂ Î˙‰,ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ .  ı¯Ó ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú2015 ‰ˆÚÂÓ‰ È„È· ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ,

,˘¯„ Î ¯Ó‚ ˙„ÂÚ˙ .˜ÂÁÏ „Â‚È · ‰Ï‡‰ ÌÈ ‚‰ ˙‡ ‰ÏÈÚÙÓ ÔÈÈ„Ú ‡È‰Â  

על בקשה למשרד החינוך לשחרר תשלום  40זאת ועוד, נמצא כי מ"מ מהנדס המועצה דאז חתם
. בין שאר סעיפי הבקשה מופיעה הצהרת הרשות המקומית על כך בעבור השלב הסופי של הבנייה

ש"הבנייה תואמת את הדרישות ואת תקני הבטיחות עפ'י כל דין". נוסף למ"מ מהנדס המועצה דאז 
  חתומים על המסמך מ"מ מזכיר המועצה וגזברה דאז וראש המועצה מר ניסים גוזלן. 

__________________ 
יה, כשנעברת עברה בידי תאגיד "יואשם בעבירה גם כל אדם לפי סעיף זה שבפרק י לחוק התכנון והבני   39

או פקיד באותו תאגיד  -למעט שותף מוגבל  -אשר בשעת ביצוע העבירה היה מנהל פעיל, שותף 
ואחראי לענין הנדון, אם לא הוכיחו שהעבירה נעברה שלא בידיעתם או שנקטו כל האמצעים הסבירים 

 להבטחת שמירתו של חוק זה".
הסתיימו עבודות  23.10.11-צוין מועד החתימה. בבקשה הצהיר מ"מ מהנדס המועצה דאז כי בלא    40

 הבנייה והפיתוח.
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  תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות  שם הדוח:
  2015המקומי לשנת דוחות על הביקורת בשלטון   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

נייה העומדת בתקני הבטיחות ובתנאי היתר למרות זאת, נמצא כי בניגוד להצהרותיהם בדבר הב
 2012הבנייה, צוין בביקורת שעשתה הוועדה המקומית מצפה אפק בגני הילדים בינואר ובספטמבר 

וכן נמצאו ליקויי בטיחות בסביבתם כמו  "4 טופס"ללא (כשנה לאחר פתיחתם), כי הם פועלים 
תעלה פתוחה בדרך. עוד נמצא כי  שביל המיועד למילוט שאינו ניתן לשימוש עקב הימצאותה של

למרות ליקויי הבטיחות שהמפקח של הוועדה המקומית מצפה אפק מצא באתר, אין בידי הוועדה 
מידע אם נעשו ביקורות מעקב כדי לוודא שהליקויים תוקנו בידי המועצה. הביקור היחיד שתועד 

  .תעודת הגמר את למועצה במטרה לתת 2015נעשה בפברואר 

‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‡ÏÏ ÌÈ„ÏÈ‰ È ‚ ˙ÏÚÙ‰ ÈÎ ·˜ÚÈ ¯‡· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó
ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈÎÓÒÓ‰ )ÒÙÂË 4 ÂÒÙÂË 5,(  ˙ÂÁÈË· ÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ  ¯˘‡Î È‡„ÂÂ·Â

 Ï˘ Ì˙Â‡È¯· ˙‡Â Ì‰ÈÈÁ ˙‡ ˙ ÎÒÓÂ ˜ÂÁÏ ˙„‚Â Ó ,¯"·˙‰ ÈÙÒÎ· Ì˜Â‰˘ ‰ ·Ó· ÌÈ¯ÂÓÁ
·˜ÚÈ ¯‡· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ .ÌÈ ‚‰ ˙˘ÂÏ˘ È„ÏÈ  Ì˙ÂÁÈË· ˙ÁË·‰Ï ÏÂÚÙÏÂ „ÈÙ˜‰Ï

 È ‚ ˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ÌÈÈ˜ÂÁ‰ ÌÈ ÈÈ Ú‰ ˙‡ „ÚÂÓ· ¯È„Ò‰ÏÂ ,Ì‰· ÌÈ‰Â˘‰ ÌÈ„ÏÈ‰ Ï˘ ÌÓÂÏ˘Â
 .‰ÓÂÁ˙· ÌÈ„ÏÈ‰  

 ˙ÂÁÈË·‰ ÈÈÂ˜ÈÏ ÁÎÂ Ï ÈÎ ˜Ù‡ ‰ÙˆÓ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ú ‰È‰ ,ÌÈ„ÏÈ‰ È ‚· ÌÈ‡ˆÓ ‰ ÌÈ„ÏÈ‰ ÈÈÁ ˙‡ ÌÈ ÎÒÓ‰ Â‡ˆÓ ˘ ÌÈ¯ÂÓÁ‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ‰ÈÏ

.Â ˜Â˙ ‰Ï‡ ÌÈÈÂ˜ÈÏ  

 ÌÈÒÈ  ¯Ó ‰˘‡¯· „ÓÂÚÏÂ Ê‡„ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ Ò„ ‰Ó Ó"ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙ÂÁÈË·‰ È ˜˙· ÌÈ„ÏÈ‰ È ‚ ˙˘ÂÏ˘ Ï˘ Ì˙„ÈÓÚ ¯·„· ‰ÈÏÚ ÂÓ˙Á˘ ‰¯‰ˆ‰‰ ÈÎ ÔÏÊÂ‚
 ‰ˆÚÂÓÏ ‰¯˘Ù‡ ÂÊ ‰¯‰ˆ‰ .˙Â‡ÈˆÓ‰ ÔÁ·Ó· ‰„ÓÚ ‡ÏÂ ˙·ÊÂÎ ‰˙ÈÈ‰ ,‰ÈÈ ·‰ ¯˙È‰ È‡ ˙·Â

ÈÁ‰ „¯˘ÓÓ Ï·˜Ï ·˜ÚÈ ¯‡· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ÈÙ ÏÚ Ì‰Ï ˙È‡ÎÊ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ‡È‰˘ ÌÈÙÒÎ ÍÂ ÂÈÏ‰ .  

הודיע מ"מ מהנדס המועצה דאז כי האחריות על  2015בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי 
הניהול והביצוע של הפרויקט מוטלת על חברה שהמועצה שכרה לצורך זה, והוצאת כל האישורים 

ציין שגם אם  ושת גני הילדים. הואהרלוונטיים הייתה בתחום טיפולו של הקבלן שהקים את של
, לא היו ליקויי בטיחות כלשהם המסכנים את הילדים השוהים בגנים "4"פורמלית לא הוצא טופס 

אלה. ראש המועצה מר גוזלן הודיע בתשובתו מאותו חודש כי לדעתו, בשום שלב לא היה כל סיכון 
י האכלוס" הייתה הנחת המבנים מכל סוג שהוא בשימוש במבנים, והסיבה ל"עיכוב בהנפקת אישור

היבילים בסמוך, שסולקו בהמשך. מר גוזלן ביקש לציין כי מדובר במקרה חריג שלא יחזור על עצמו 
  בעתיד. 

ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ó"Ò„ ‰Ó ‰ˆÚÂÓ‰  ÁÂ„Ó ÈÎ ÔÏÊÂ‚ ¯Ó ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ÏÂ Ê‡„
· ÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ ˘ ‰ÏÂÚ ˜Ù‡ ‰ÙˆÓ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Á˜ÙÓ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ „ÂÚ .¯˙‡· ˙ÂÁÈË

 ¯ÈÚÓ„¯˘Ó  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ‡„ÂÂÏ ÂÈÏÚ ‰È‰ Â„È˜Ù˙ ˙¯‚ÒÓ· ÈÎ Ê‡„ ‰ˆÚÂÓ‰ Ò„ ‰Ó Ó"ÓÏ
‰È‰ ,ÔÎ ÂÓÎ .ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ Â˙ÓÈ˙Á· ¯·ÚÂÓ‰ ÁÂÂÈ„‰ ˙Â ÂÎ  ˙‡ ÂÈÏÚ ‚Â‡„Ï ˙Ï·˜Ï 

ÒÙÂË 4 ÂÒÙÂË 5Â ,ÌÈÒÙË ‰Ï‡ .˜ÂÁ· ˘¯„ ‰ ÍÓÒÓ ‡Ï‡ Â˙¯„‚‰Î ÈÏÓ¯ÂÙ ÍÓÒÓ Ì È‡  

„¯˘Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ‰ ÒÙÂË ÈÎ ·˜ÚÈ ¯‡· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ4  ¯‡Â¯·Ù· ‰Ï·È˜˘
2015 ‡ˆÂ‰ ÈÙÏ  ‰ ˜˙5  ÌÈÓ ,ÏÓ˘Á È˙Â¯È˘ Ô˙ÓÏ ÌÈ¯Â˘È‡) ‰È ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˙Â ˜˙Ï

 ,(ÔÂÙÏËÂ‰‡"Ó˘˙ -1981Â ,‡Â‰  ÒÙÂË Â È‡4  ÈÙÏ ˘¯„ ‰‰ ˜˙ 21 (‚)ÏÔÂ Î˙‰ ˙Â ˜˙ ,
‰¯‰ˆ‰ Â ÈÈ‰„ ‰ÈÈ ·‰˘ ‰˙˘Ú  ‰ÈÈ ·‰ ¯˙È‰ ÈÙÏ ÂÈ‡ ˙Â ÏÚÂ ÔÂ ˜˙ ÈÙ .ÔÂ Î˙‰  

למשרד מבקר המדינה הודיעה המועצה המקומית באר יעקב כי עם סיום שנת  2015בתשובתה מיוני 
) היא תזמן יועץ בטיחות שיבדוק את כל 2015אוגוסט  - 2014הלימודים התשע"ה (ספטמבר 

  מוסדות החינוך במועצה.
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  תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות  שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

ÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÈÁÂÂÈ„ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ Ì˙Â ÈÓ‡ ˙‡ ˜Â„·ÏÂ ˙ÂÈ
.Ú·˜˘ ˙Â˘È¯„· ˙Â„ÓÂÚ Ô È‡˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÌÈÙÒÎ ˙¯·Ú‰ ÚÂ ÓÏ È„Î  

למשרד מבקר המדינה ציין משרד החינוך כי הרשויות המקומיות הן גופים  2015בתשובתו מיוני 
אמינים והנחת היסוד שלו היא שדיווחיהן אמינים. כמו כן, הוא מבצע פיקוח מדגמי על מוסדות 

ינוך לאורך כל השנה ומכשיר מנהלי בטיחות ברשויות מקומיות. זאת ועוד, מינהל הפיתוח של הח
   לפני אישור התשלום האחרון לרשות המקומית. 4המשרד דורש בשנים האחרונות טופס 

  

  סיכום

 ,‰ÓÂÁ˙· ˙ÂÈ˙˘˙‰ ÁÂ˙ÈÙÏ ÌÈ Â˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÔÂÓÈÓÏ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ˙‡ ˘Ó˘Ó ¯"·˙‰
„Á ·Èˆ˜˙ ‡Â‰Â - .‰Ú˜˘‰Î ÌÈ¯„‚ÂÓÂ ÁÂ˙ÈÙ ˙Â„Â·Ú Ï˘ ÈÙÂ‡ ÌÈ‡˘Â ‰ ÌÈË˜ÈÂ¯ÙÏ ÈÓÚÙ

 ˜¯ ‰Ï‡ ˙ÂÒ Î‰· ÌÏ˜˘ÓÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÂÒ Î‰· ¯ÎÈ  ·ÈÎ¯Ó Ì‰ ÁÂ˙ÈÙ‰ È·Èˆ˜˙
 ÌÈ ˘· Ï„‚Â ÍÏ‰2013-2011 . 

Î ‡ˆÓ  ˙ÂˆÚÂÓ‰ .˜ÂÁÏ „Â‚È · ÌÈ¯"·˙‰ ˙‡ ÂÏ‰È  Â˜„· ˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È
 ‰ˆÚÂÓ‰ ;ÌÈ¯"·˙‰ ÈÙÒÎ· ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ¯ÂÒ‡ ˘ÂÓÈ˘ Â˘Ú ‰¯„‚Â ·˜ÚÈ ¯‡· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
 ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È · ‰ ·Ó ˙Ó˜‰ ¯"·˙‰ ÈÙÒÎ· ‰ ÓÈÓ ·˜ÚÈ ¯‡· ˙ÈÓÂ˜Ó‰

 .‰ÈÈ ·‰Â  

Ù ÏÚ ÌÈ¯"·˙‰ ˙‡ Ï‰ Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ È·Èˆ˜˙· ¯ÂÒ‡ ˘ÂÓÈ˘Ó Ú ÓÈ‰ÏÂ ÔÈ„ ÏÎ È
 ˙Â˘ÂÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰˘ ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ˙‡˘ ¯˙È· ÛÂÎ‡Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ .ÁÂ˙ÈÙ‰

.ÌÈÈË ÂÂÏ¯ ÌÈ¯˜Ó· È˘È‡ ·ÂÈÁÏ Ï‰Â  ˙ÏÚÙ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯˙È‰ ÔÈ· ,‰Ï‡ ÌÈÙÒÎ·  

 „¯˘Ó ÏÚ ;˙ÂÙÒÂ  ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÌÈÚ‚Â  ‰Ê ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰˘ ˙ ˙Â  ˙Ú„‰
ÌÈ Ù‰  ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Â¯Ú‰ ÁÂ¯· ÏÂÚÙÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÏÎ ˙‡ ‡ÂÙÈ‡ ˙ÂÁ ‰Ï

.‰Ê ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÈÙÎ ‰ È„Ó‰   



  

  

  


