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  ניהול נכסים מושכרים -עיריית בת ים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  עיריית בת ים

  ממצאי מעקב

  

  

  ניהול נכסים מושכרים

  תקציר

  רקע כללי

 דונם 8,280העירייה) משתרע על פני  -תחום השיפוט של עיריית בת ים (להלן 

לפי הגובלים ממערב ברצועת חוף של הים התיכון שאורכה כשלושה קילומטרים. 

 128,871בבת ים  התגוררו 2013דצמבר ב ,נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

הוא מר יוסי בכר 2014ראש העירייה מאז פברואר  תושבים.
1

.  

 תחום השיפוט של העירייה הוכרז מרחב תכנון מקומי. חוק התכנון והבנייה,

חוק התכנון והבנייה), קובע כי במרחב תכנון מקומי הכולל  - (להלן  1965-התשכ"ה

תחום של רשות מקומית אחת בלבד, תהיה מועצת הרשות המקומית ועדה מקומית 

לתכנון ולבנייה. עוד קובע החוק כי ועדה מקומית תקים ועדת משנה לתכנון 

ומית או יו"ר ועדת המשנה ועדת המשנה), וכי יו"ר הוועדה המק - בנייה (להלן לו

ומהנדס הוועדה המקומית יחדיו יהיו רשות רישוי. בתפקיד יו"ר הוועדה המקומית 

ויו"ר ועדת המשנה מכהן ראש העירייה מר יוסי בכר. בתפקיד מהנדס הוועדה 

  המקומית מכהן אדריכל יהושע פתאל.

ו , באותה שנה הסתכמ2013על פי הדוח הכספי המבוקר של העירייה לשנת 

מיליון  801.818-מיליון ש"ח והוצאותיה ב 802.710- הכנסותיה בתקציב הרגיל ב

  ש''ח. 892,000ש"ח, ויש לה עודף שוטף של 

נכסים) המשמשים אותה לצרכים שונים כמו  -לעירייה יש מבנים ומגרשים (להלן 

חינוך, תרבות ורווחה, וכן נכסים שהוקנו לה לפיתוח עתידי של צרכים ציבוריים 

של, פיתוח גנים ופארקים, סלילת דרכים או הקמת מבני ציבור). נוסף על אלה (למ

לחנויות,  לעירייה מבנים שהיא משכירה בשכירות מוגנת ובשכירות שאינה מוגנת

  למשרדים, למסעדות, לקיוסקים, לתעשייה ולדיור.

__________________ 
על ידי הוועדה להשעיית ראשי רשויות  2014ראש העירייה הקודם מר שלמה לחיאני הושעה בפברואר    1

בשל הגשת כתב אישום נגדו; מר יוסי בכר נבחר לתפקיד ראש העירייה בבחירות שהתקיימו בינואר 
2015 .  
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  ניהול נכסים מושכרים -עיריית בת ים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

העירייה מנהלת פנקס מקרקעין ממוחשב הכולל את ספר הנכסים וכרטיסיית 

נכסים  123- היא החזיקה ב 2015פי רישומי העירייה בפנקס, בתחילת  נכסים. על

מהם מושכרים בשכירות מוגנת 60מניבים: 
2

נכסים  18בשכירות לא מוגנת,  42, 

ושלושה נכסים אחרים הרשומים בספר הנכסים מוחזקים על ידי  ,אינם מושכרים

בת ים מחזיקים שלא כדין. חמישה מהנכסים מושכרים באמצעות חברת "חוף 

לפיתוח וליזמות בע"מ"
3
  שהינה חברה עירונית. 

  

  פעולות הביקורת

ניהול נכסים  - פרסם משרד מבקר המדינה את הדוח "עיריית בת ים  2005בשנת 
מושכרים"

4
בדק  2015פברואר  -  2014). בחודשים נובמבר 2005- הדוח מ -(להלן  

, הנוגעים לנכסים 2005-משרד מבקר המדינה כמה מהנושאים שהועלו בדוח מ
מניבי ההכנסות ולתחומים נוספים. בדיקות השלמה נערכו ברשות מקרקעי ישראל 

במשרד ביחידה הארצית לפיקוח על הבנייה ו -רמ"י), במשרד הפנים  -(להלן 
  במחלקה לאכיפת דיני מקרקעין וביחידה לאכיפה אזרחית. - המשפטים 

  

  הליקויים העיקריים

תוקנו, אך העירייה  2005- חלק מהליקויים שהצביע עליהם מבקר המדינה בדוח מ
הוועדה המקומית) לא תיקנו  -והוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בת ים (להלן 

  בעיקר לניהול נכסים מושכרים בחוף הים.ליקויים משמעותיים הנוגעים 

  

  רישום נכסי העירייה בלשכת רישום המקרקעין

מנכסיה טרם נרשמו בלשכת  47חלקות שמצויים בהן  26זכויותיה של העירייה על 
הנכסים רשומים  47- מ 31; 2005- רישום המקרקעין, אף שהוער לה על כך בדוח מ

הים ראו להלן בפרק "ניהול נכסים  בחוף נוספים כנכסי מדינה (לעניין נכסים
  מושכרים בחוף הים").

  

__________________ 
 .1972-בהתאם לחוק הגנת הדייר (נוסח משולב), התשל"ב   2
במטרה לפתח את חוף בת ים, להקים מועדוני ספורט וברכות שחייה  1951חברה זו נוסדה בשנת    3

 ולהפעילם לרווחת תושבי העיר.
  .435), עמ' ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ )2005מבקר המדינה,    4



  403  עיריית בת ים
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  נכסים עירוניים המוחזקים ללא חוזי שכירות

הנכסים  42שוכריהם של תשעה נכסים שהושכרו בשכירות בלתי מוגנת (מבין 
שהושכרו בשכירות כזו) המשיכו להחזיק בהם אף שתקופת השכירות שלהם תמה, 

 - (להלן  2005- בביקורת שממצאיה פורסמו בדוח מבלא חוזה תקף. יצוין כי 
- נכסים כאלה. בחמישה מהנכסים שצוינו בדוח מ 21הביקורת הקודמת) נמצאו 

המשיכו השוכרים להחזיק ללא חוזה תקף אף שתקופת השכירות תמה יותר  2005
מתשע שנים קודם למועד הביקורת הקודמת. במועד סיום הביקורת הנוכחית 

שנה, בלא  14כסים עירוניים חמש שנים ויותר ובאחד מהם אף החזיקו שוכרים בנ
שהתקבל לכך אישור מועצת העירייה ושר הפנים כנדרש בחוק, ובלא שנערכו 

  שומות חדשות לקביעת שיעור דמי השכירות.

  

  ניהול עסקים טעוני רישוי בנכסי העירייה

רבות  על כך שבמשך שנים 2005- משרד מבקר המדינה העיר לעירייה בדוח מ
נכסים שגם בוצעה בהם בנייה לא  - אפשרה לעסקים הפועלים בנכסים שבבעלותה 

מהנכסים שהשכירה  56- לפעול ללא רישיון עסק. במועד הביקורת ב - חוקית 
מהם לא היה רישיון עסק  23- העירייה ניהלו השוכרים עסקים טעוני רישיון, ול

  ר.העסקים מתנהלים בחוף ימה של העי 23- כנדרש. עשרה מ

העסקים הפועלים ללא רישיון עסק אינם מקיימים את הדינים הנוגעים  23-מ 19
לחוק התכנון והבנייה, ומשום כך, בין היתר, לא ניתן להם רישיון עסק. העירייה 
הגישה נגד מנהלי עסקים אלו כתבי אישום עקב ניהול עסק ללא רישיון עסק, אך 

גין בנייה ללא היתר או בגין בנייה הוועדה המקומית לא הגישה נגדם כתבי אישום ב
  בניגוד לתכנית.

על אף היותה מופקדת על אכיפת חוק רישוי עסקים וחוק התכנון  ,העירייה
השכירה שלושה נכסים (קיוסקים) שלא ניתן לתת להם היתר בנייה בשל  ,והבנייה

ועל כן גם לא ניתן לתת  ,יה והשימוש מנוגדים לתכנית החלה על השטחיהיות הבנ
  ם רישיון עסק ולגבי אחד מהם אף התחייבה להנפיק רישיון עסק.לה
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  ניהול נכסים מושכרים בחוף הים

בספר הנכסים של העירייה רשומים כנכסי העירייה מקרקעין בחוף הים שבתחומם 
עשרה מסעדות ומזנונים. על פי הרשום בפנקס הזכויות בלשכת רישום המקרקעין, 

ישראל. במסמכי העירייה לא נמצא הסכם עם מקרקעין אלה הם בבעלות מדינת 
  רמ"י המקנה לעירייה זכויות כלשהן על המקרקעין האמורים.

) על חוזי שכירות 2014השנים האחרונות (גם בשנת  40העירייה חתמה במהלך 
מוגנת ועל חוזי שכירות לא מוגנת עם מחזיקים להשכרת המקרקעין האמורים 

עדות ולהקמת מבנים עליהם, אף שלא הייתה למטרת ניהול קיוסקים, מזנונים ומס
  בעלת הזכויות על המקרקעין האמורים, בלא לקבל את אישור שר הפנים כנדרש. 

בהיקף נרחב,  חוקיים בלתי מבניםהים  בחוף במקרקעין נבנוהשנים  במהלך
על המקרקעין, ולחלקם נתנה הוועדה  החלות לתכניות בהתאם שלא מרביתם

 חלקיםעל  להשתלטותזו הביאה  בנייה. לתכניות ולחוק המקומית היתרים בניגוד
ייעודמקרקעי שהם  הים מחוף

5
, בלי שהוועדה המקומית אכפה באופן אפקטיבי את 
דיני התכנון והבנייה, ובלי שיחידת הפיקוח המחוזית של משרד הפנים הפעילה 

  סמכות אכיפה מקבילה.

יו שלה ואף גבתה מהם העירייה אפשרה לגורמים פרטיים להשתמש בנכסים שלא ה
חוזים באת תנאי השכירות השוכרים כאשר הפרו ודמי שכירות שלא הגיעו לה, 

עמם וביצעו בנייה בלתי חוקית, היא לא עשתה דבר להפסקת הפעולות  שנחתמו
 שמור על חוףלמעלה העירייה בתפקידה . במחדליה המתמשכים תוהבלתי חוקי

  הציבור. לטובת הים

א כדין במשך עשרות שנים בכך שהשכירה מקרקעי ייעוד אף שהעירייה פעלה של
שאין לה זכויות עליהם, לא פעלה רמ"י להגשת תביעה אזרחית נגד העירייה ונגד 

  המחזיקים לשם סילוק יד ולשם גביית דמי שימוש ראויים.

  

  העיקריותהמלצות ה

  על העירייה לפעול לרישום זכויותיה על נכסיה האמורים.

להקפיד הקפדה יתרה כי לגבי כל אחד מהנכסים שהשכירה יהיה חוזה על העירייה 
  תקף.

על העירייה ועל הוועדה המקומית לפעול נגד הבנייה הבלתי חוקית בחוף הים. על 
 העירייה ועל רמ"י להסדיר ככל הניתן את זכויות העירייה על החוף בו מצוי מזנון א'

וי בית המשפט בדבר הפסקת . על העירייה לפעול לאלתר לקיום צו(ראו להלן)
העיסוק בשלוש מהמסעדות בחוף הים, ולגבי האחרות לפעול לאכיפת הוראות חוק 

  רישוי עסקים. 

__________________ 
, קובע כי שפת הים היא בגדר "מקרקעי ייעוד", המיועדים לתועלת 1969- חוק המקרקעין, התשכ"ט   5

מקרקעי ייעוד תהיה תקפה רק אם אישרו אותה הממשלה או השר שנקבע לעניין הציבור, וכי עסקה ב
  זה. 
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על העירייה להימנע לאלתר מחידוש הסכמי שכירות עבור נכסים בחוף הים שאין לה 
  זכויות עליהם.

תביעות  נוכח חשיבות השמירה על חופי הים לטובת הכלל, על רמ"י לפעול להגשת
לסילוק ידם של העירייה ושל מחזיקים שלא כדין משטחים וממבנים שאין להם 
זכויות עליהם ולתבוע עבורם דמי שימוש ראויים, באמצעות היחידה לאכיפה 

  אזרחית.

ואוזלת היד שגילו העירייה  הכלל לטובת הים חופי על השמירה חשיבות נוכח
ח המחוזית תפקח על מהלכי האכיפה והוועדה המקומית, מן הראוי כי יחידת הפיקו

שנוקטת הוועדה המקומית, ובמידת הצורך תממש את סמכותה ותגיש דוחות פיקוח 
 למחלקה לאכיפת דיני מקרקעין במשרד המשפטים כדי שתפעלהים על הנעשה בחוף 

  ף.בחו חוקית הבלתי הבנייה נגד

התואמת את  על מוסדות התכנון ועל רמ"י לקדם הכנת תכנית מפורטת לחופי הים
תכניות המתאר הארציות והמחוזיות. בכפוף לאישור התכנית המפורטת על העירייה 

  ועל רמ"י לפעול להסדרת השימוש בחוף הים בבת ים.

  

  סיכום

עיריית בת ים תיקנה חלק מהליקויים שהצביע עליהם דוח מבקר המדינה משנת 
מנכסיה והזמינה : היא פיקחה על נכסיה, פרסמה מכרזים להשכרת חלק 2005

שומות לקביעת דמי שכירות עבור חלק מנכסיה, אולם ליקויים משמעותיים 
   אחרים שצוינו באותו דוח לא תוקנו למרות הזמן הרב שחלף.

יתרה מכך, הביקורת הנוכחית בעיריית בת ים העלתה ליקויים חמורים 
הים  בהתנהלות עיריית בת ים והוועדה המקומית בנוגע לשימוש בנכסים בחוף

ראשיתם לפני שנים רבות והמשכם בשנים האחרונות. נוכח מחדליהן של עיריית 
בת ים והוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בת ים בלטה אזלת יד מתמשכת של 

  רמ"י במילוי תפקידה בשמירה על חופי הים.

משרד מבקר המדינה רואה בחומרה יתרה את התנהלות עיריית בת ים ללא 
בהתקשרותה בחוזים המעניקים זכויות על מקרקעין המהווים סמכות ושלא כדין 

  מקרקעי ציבור, בעוד לה עצמה לא היו כל זכויות עליהם. 

לגורמים פרטיים להשתמש בנכסים שלא כאמור שהעירייה אפשרה  זו בלבדלא 
היו שלה ואף גבתה מהם דמי שכירות שלא הגיעו לה, אלא שכאשר הפרו 

בלתי  ובנו מבניםמה עמם תפי החוזים שח את תנאי השכירות עלהשוכרים 
 ת.ובנכסים, היא לא עשתה דבר להפסקת הפעולות הבלתי חוקי יםחוקי

בהתנהלותה זו אפשרה העירייה השתלטות בלתי חוקית על חוף הים ועשיית 
. הדברים מעלה בתפקידה לשמור על החוף לתועלת הציבורעושר שלא כדין, ו

רות על דיני התכנון והבנייה במשך שנים חמורים במיוחד נוכח התמשכות העב
  רבות, דבר שעלול לעורר קשיים משפטיים ואחרים בטיפול בכך בחלוף זמן רב.



  דוחות על הביקורת בשלטון המקומי  406

  ניהול נכסים מושכרים -עיריית בת ים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

הוועדה המקומית בת ים התרשלה במילוי תפקידה בכך שלא אכפה את דיני 
, 2005התכנון והבנייה במשך שנים רבות, אף שהוער לה על כך כבר בדוח משנת 

ונתנה היתרי בנייה שלא כדין ובניגוד לתכניות. בכך אפשרה הוועדה קביעת 
ות החלות על בנייה בלתי חוקית ושימושים המנוגדים לתכני - עובדות מוגמרות 

  חוף הים. 

משרד מבקר המדינה רואה בחומרה יתרה את העובדה שהעירייה לא פעלה לקיום 
צווי בית המשפט שציוו על הפסקת העיסוק בשלוש מהמסעדות בחוף הים, על ידי 

  כניסה לשטחיהן ונקיטת אמצעים סבירים להבטחת הציות לצווים. 

יה של רמ"י לאורך השנים משרד מבקר המדינה רואה בחומרה יתרה את מחדל
בשמירה על חוף הים בבת ים, שבעטיין נקבעו עובדות מוגמרות בחוף הים והביאו 

  להשתלטות על מקרקעי ייעוד. 

רמ"י,  -בשל התנהלות העירייה שפגעה בשלטון החוק, על רשויות המדינה 
היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה, המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין והיחידה 

פה אזרחית לפעול בכל הכלים העומדים לרשותן ובשיתוף פעולה כנגד לאכי
  ההשתלטות שלא כדין על חופי הים.

  

♦ 
  



  407  עיריית בת ים

  ניהול נכסים מושכרים -עיריית בת ים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   הפרסום:מסגרת 

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  מבוא

, הגובלים ממערב ברצועת חוף של הים דונם 8,280תחום השיפוט של עיריית בת ים משתרע על פני 
דצמבר התגוררו בלפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה התיכון שאורכה כשלושה קילומטרים. 

  הוא מר יוסי בכר. 2014ראש העירייה מאז פברואר  תושבים. 128,871בבת ים  2013

  , הסתכמו הכנסותיה בתקציב הרגיל 2013על פי הדוח הכספי המבוקר של העירייה לשנת 
 892,000-מיליון ש"ח, כלומר בעודף שוטף של כ 801.818-מיליון ש"ח והוצאותיה ב 802.710- ב

  ש''ח.

חוק התכנון והבנייה קובע כי במרחב תכנון  .ם השיפוט של העירייה הוכרז כמרחב תכנון מקומיתחו
מקומי הכולל תחום של רשות מקומית אחת בלבד, תהווה מועצת הרשות המקומית ועדה מקומית 

בנייה (להלן ועדת ללתכנון ולבנייה. עוד קובע החוק כי ועדה מקומית תקים ועדת משנה לתכנון ו
וכי יו"ר הוועדה המקומית או יו"ר ועדת המשנה ומהנדס הוועדה המקומית יחדיו יהיו  המשנה)

. בתפקיד יו"ר הוועדה המקומית ויו"ר ועדת המשנה מכהן ראש העירייה מר יוסי בכר. 6רשות רישוי
  מהנדס הוועדה המקומית). - בתפקיד מהנדס הוועדה המקומית מכהן אדריכל יהושע פתאל (להלן 

סים המשמשים אותה לצרכים שונים כמו חינוך, תרבות ורווחה וכן נכסים שהוקנו לה לעירייה נכ
לפיתוח עתידי של צרכים ציבוריים (למשל, פיתוח גנים ופארקים, סלילת דרכים או הקמת מבני 
ציבור). בנוסף, לעירייה מבנים מניבי הכנסות מדמי שכירות המשמשים חנויות, משרדים, מבני 

  קיוסקים ודירות מגורים. תעשייה, מסעדות, 

  

  

  פעולות הביקורת

 - ניהול נכסים מושכרים" (להלן  -פרסם משרד מבקר המדינה את הדוח "עיריית בת ים  2005בשנת 
בדק משרד מבקר המדינה כמה מהנושאים  2015פברואר  -  2014). בחודשים נובמבר 2005- הדוח מ

ולתחומים נוספים. בדיקות השלמה נערכו  , הנוגעים לנכסים מניבי ההכנסות2005-שהועלו בדוח מ
במחלקה  - ביחידה הארצית לפיקוח על הבנייה, ובמשרד המשפטים  -ברמ"י, במשרד הפנים 

  לאכיפת דיני מקרקעין וביחידה לאכיפה אזרחית.

  

  

  ניהול כללי של נכסים

  המסגרת הנורמטיבית

  רישום נכסי העירייה

כל מקרקעין שהם קנינה של הפקודה) קובע כי " - לפקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן 187סעיף 
  ."יירשמו בספרי האחוזה על שם העיריה עיריה

__________________ 
 או יושב ראש ועדת המשנה שללחוק התכנון והבנייה קובע כי יושב ראש הוועדה המקומית  30סעיף    6

  ומהנדס הוועדה המקומית, יחדיו, יהוו רשות רישוי מקומית לעניין מתן היתר.הוועדה המקומית 
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  ניהול נכסים מושכרים -עיריית בת ים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  עסקאות במקרקעין

לא תהיה רשאית למכור מקרקעין, להחליפם או למשכנם  עיריה(א) לפקודה קובע כי " 188סעיף 
רשאית  יריהעאלא על פי החלטת המועצה ברוב חבריה ובאישור השר או מי שהוא הסמיך לכך. (ב) 

להשכיר מקרקעין או להרשות שימוש במקרקעין שאין בו משום שכירות, אולם השכרת מקרקעין 
, )1972- תשל"ב(הלתקופה העולה על חמש שנים והשכרת נכס שחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], 

  .", טעונות החלטה ואישור כאמור בסעיף קטן (א)שכירותוחל על 

  

  במקרקעיןניהול פנקסי זכויות 

תקנות ניהול  - (להלן  1967- בתקנות הרשויות המקומיות (ניהול פנקסי זכויות במקרקעין), התשכ"ז
פנקסי זכויות במקרקעין), נקבע כי כל רשות מקומית תנהל פנקס מיוחד ובו תרשום את זכויותיה על 

כסי פנקס המקרקעין). פנקס המקרקעין מורכב מספר נכסי דלא ניידי [רשימת נ -המקרקעין (להלן 
כרטיסי הנכסים) הכוללים פרטים  -ספר הנכסים) ומכרטיסי נכסי דלא ניידי (להלן  -העירייה] (להלן 

  לזיהוי הנכס, פרטים על השימוש בו ואת פרטי המבנה. 

עוד קובעות תקנות ניהול פנקסי זכויות במקרקעין כי מועצת הרשות המקומית תסמיך את אחד 
  יהיה לנהל את פנקס המקרקעין של אותה רשות.  מעובדיה להיות רשם נכסים ומתפקידו

  

  פרסום מכרז פומבי

לפקודת העיריות נקבע: "לא תתקשר עיריה בחוזה להעברת מקרקעין או טובין... אלא  197בסעיף 
תקנות המכרזים) נקבעו  - (להלן  1987- על פי מכרז פומבי". בתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח

 על שמאי מקרקעיןע כי אם נושא המכרז הוא חוזה להעברת מקרקעין, הכללים למכרז. בין היתר נקב
מקרקעין  יניהם, ובהמכרז מחובת הפטורים החוזיםהמכרזים צוינו  בתקנותלערוך לנכס שומה. 

, הסעד שירותי בחוק כמשמעותו נזקק של או נכה של שיקומו לצורך שכירות של בדרך המועברים
  .1958-"חהתשי

כי "אכן הדין מסמיך את  197פסק בהקישו מחובת קיום מכרז על פי סעיף בית המשפט העליון 
העירייה לעשות פעולות שונות בקרקע שבבעלותה. בין היתר, מוסמכת העירייה למכור קרקע, 
להשכירה ולהרשות שימוש בה... אלא שלפני התקשרות בחוזה להעברת מקרקעין, מחובתה של 

מת ככלל, ממחישה את החשיבות המיוחסת להתקשרות העירייה לערוך מכרז... חובה זו הקיי
העירייה בחוזה להעברת מקרקעין ואת מעמדה של העירייה כגוף נבחר, המשמש כנאמן ציבור בכל 

  .7פעולותיו. נאמנות זו מחייבת את העירייה להפעיל את סמכותה מתוך דאגה לאינטרס הציבורי"

  

  

  פנקס המקרקעין

ן המורכב מספר הנכסים ומכרטיסי הנכסים בצורה ממוחשבת. העירייה מנהלת את פנקס המקרקעי
נכסים מושכרים ונכסים המיועדים  123-על פי הרישומים בספר הנכסים, העירייה החזיקה ב

בשכירות לא  42מהנכסים מושכרים בשכירות מוגנת,  60הנכסים המניבים).  - להשכרה (להלן 
ים מוחזקים על ידי מחזיקים שלא כדין, בלא נכסים אינם מושכרים, ואילו שלושה נכס 18מוגנת, 

__________________ 
  ).24.8.00(פורסם במאגר ממוחשב,  ·Â·ÂÁ¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ '  'Á‡Â ÏË ÓÂÏ˙ 3638/99בג"ץ    7
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  ניהול נכסים מושכרים -עיריית בת ים   שם הדוח:
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  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

שנערך לגביהם חוזה כלשהו. חמישה מהנכסים מושכרים באמצעות חברת חוף בת ים לפיתוח 
נבחרה במכרז עובדת העירייה לשמש  2011חברת חוף בת ים). בשנת  - וליזמות בע"מ (להלן 

  הממונה על הנכסים העירוניים. 

  

  המקרקעין בלשכת רישום העירייה נכסירישום 

מנכסיה לא נרשמו  47חלקות שמצויים בהן  26בביקורת הנוכחית נמצא כי זכויותיה של העירייה על 
מהנכסים רשומים כנכסי המדינה (לעניין  47מתוך  31בלשכת רישום המקרקעין; עוד נמצא כי 

  נכסים נוספים בחוף הים ראו להלן בפרק "ניהול נכסים מושכרים בחוף הים"). 

מסרה העירייה כי היא "פועלת ככל שהדבר ניתן  2015למשרד מבקר המדינה מיוני  בתשובתה
  ובמגבלות תקציבה להשלים את רישום זכויותיה במקרקעין".

 ÏÚ ‰È˙ÂÈÂÎÊ ÌÂ˘È¯ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ‰ÓÈÈÒ Ì¯Ë˘ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙ ˘· ¯·Î ÍÎ ÏÚ ‰Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˘ Û‡ ,ÔÈÚ˜¯˜Ó‰2005 .  

  

  

  העירייה נכסי על פיקוח נוהל

על ידי הממונה על הנכסים  2007הנוהל) הוכן בשנת  -נוהל פיקוח העירייה על נכסיה (להלן 
העירוניים דאז, והוא כולל הנחיות לניהול מבני הציבור של העירייה ולפיקוח עליהם, וכן הנחיות 

כי ציבור שלא למטרות רווח לפיקוח על נכסים עירוניים שגופים חיצוניים משתמשים בהם לצור
  ולפיקוח על נכסים שהושכרו לגופים פרטיים. 

בנוהל נקבע שחברת חוף בת ים אחראית לניהול נכסי העירייה המניבים והוא מטיל על החברה את 
ניהול המעקב והפיקוח על נכסים אלו, את חידוש החוזים ואת גביית התשלומים מהשוכרים. נמצא 

ים רוב נכסי העירייה המניבים על ידי הממונה על הנכסים העירוניים ולא מנוהל 2011כי אף שמשנת 
על ידי חברת חוף בת ים, לא עודכן הנוהל בהתאם. לצוות הביקורת נמסר כי העירייה פועלת על פי 

  הנוהל.

 ÛÂÁ ˙¯·ÁÓ ÌÈ·È Ó‰ ÌÈÒÎ ‰ ÏÂ‰È  ˙¯·Ú‰ ˙Â·˜Ú· ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÒÎ ‰ ˙˜ÏÁÓÏ ÌÈ ˙·  ÌÈÓ¯Â‚‰ È·‚Ï ÁÂ˜ÈÙ‰ Ï‰Â  ˙‡ Ì‡˙‰· ÔÎ„ÚÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ,‰ÈÈ¯ÈÚ·

 .ÌÈÒÎ ‰ ÏÂ‰È Ï ÌÈÎÓÒÂÓ‰  

בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה העירייה כי "הנוהל יתוקן בהקדם ויותאם למצב הקיים 
  בפועל".
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  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  נכסים ה תיקיניהול 

הנושא את שם  8תוקף הנוהל קובע כי בכל תיק נכס יימצאו בין היתר המסמכים הבאים: חוזה בר
כמה מתיקי הנכסים לא כללו את תכניות  כי המשתמש, תכנית הנכס ותכתובת הנוגעת לנכס. נמצא

הנכס המלמדות על שטח המבנה ועל מיקומו. לו נמצאו המסמכים הללו בתיק הנכס, היה בכך לסייע 
לפיקוח יעיל על תוספות בנייה שביצעו המחזיקים בנכס ללא נטילת רשות והיתר כדין, ולחייב את 

 השוכרים בתשלומים שונים הנובעים מגודל הנכס בפועל. 
   

  חוזי שכירות

  נכסים עירוניים המוחזקים ללא חוזה תקף

שהושכרו בשכירות בלתי מוגנת, תמה תקופת השכירות  42נמצא כי בתשעה מנכסי העירייה, מתוך 
אך השוכרים המשיכו להחזיק בנכס ללא חוזה תקף מבלי שהעירייה תפעל להפסקת השימוש הלא 

נכסים כאלה. בחמישה מהנכסים  21נמצאו  2005- מ מוסדר בנכסים ולפרסום מכרזים. יצוין כי בדוח
המשיכו השוכרים להחזיק בנכס ללא חוזה תקף אף שתקופת השכירות תמה  2005- שצוינו בדוח מ

לפני למעלה מתשע שנים. במועד סיום הביקורת הנוכחית החזיקו שוכרים בנכסים עירוניים חמש 
ישור מועצת העירייה ושר הפנים, ובלא שנה, בלא שהתקבל לכך א 14שנים ויותר ובאחד מהם אף 

  שנערכו שומות לקביעת שיעור דמי השכירות.

בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה העירייה כי נגד חלק מהמחזיקים בנכסים בכוונתה להגיש 
  תביעות פינוי ובחלק מהנכסים "תפעל להכין שומה עדכנית ותפעל לחידוש חוזי השכירות".

  

   

  

Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Û‡ ÈÎ „¯˘Ó‰ ¯ÈÚÓ „ÂÚ .‰ÈÒÎ  ÏÂ‰È · ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ
Ó ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Ó ˜ÏÁ ‰ ˜È˙˘ -2005  -  ÌÈÊ¯ÎÓ ‰ÓÒ¯Ù ,‰ÈÒÎ  ÏÚ ‰Á˜ÈÙ

 ÁÂ„ Â˙Â‡· Â‡ˆÓ ˘ ÌÈÙÒÂ  ÌÈÈÂ˜ÈÏ ,˙Â¯ÈÎ˘‰ ÈÓ„ ˙ÚÈ·˜Ï ˙ÂÓÂ˘ ‰ ÈÓÊ‰Â Ì˙¯Î˘‰Ï
‰ È˜È˙ ÏÂ‰È  ,ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÌÂ˘È¯ ÔÈ Ú· ‰ÊÂÁ ‡ÏÏ ÌÈÒÎ  ˙¯Î˘‰Â ÌÈÒÎ 

 Û˜˙-  .ÛÏÁ˘ ·¯‰ ÔÓÊ‰ ˙Â¯ÓÏ ,Â ˜Â˙ ‡Ï  

  

  

__________________ 
לעניין קיומם של חוזים תקפים ראו להלן בפרק "נכסים עירוניים המוחזקים ללא חוזה תקף" ובפרק    8

  "ניהול נכסים מושכרים בחוף הים".
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  ניהול נכסים מושכרים -עיריית בת ים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   הפרסום:מסגרת 

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  עסקים טעוני רישוי בנכסי העירייה ניהול

  חוק רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים), והתקנות והצווים שהותקנו על פיו,  -(להלן  1968- חוק רישוי עסקים, התשכ"ח
רישיונות העסק ואת התנאים למתן רישיונות, קובעים את סוגי העסקים הטעונים רישוי, את סוגי 

וביניהם התנאי של קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבנייה. עוד הם קובעים מהן הדרכים לאכוף את 
החוק על המנהלים עסק טעון רישוי הפועל ללא רישיון עסק או שלא על פי התנאים שנקבעו 

  ברישיונו.

סק טעון רישוי אלא אם יש בידו רישיון, היתר זמני או חוק רישוי עסקים קובע כי "לא יעסוק אדם בע
היתר מזורז לפי חוק זה". העירייה אחראית לאכיפת חוק רישוי עסקים. ברוב החוזים שחתמו 
העירייה או חברת חוף בת ים עם השוכרים נקבע התנאי כי השוכר מתחייב שלא להפעיל את העסק 

  אלא על פי רישיון עסק תקף. 

מנכסי העירייה המושכרים ניהלו השוכרים עסקים טעוני רישוי, וכי  35- א כי בנמצ 2005- בדוח מ
לתשעה מאותם עסקים לא היה רישיון עסק כנדרש. משרד מבקר המדינה העיר לעירייה על כך 

נכסים שבוצעה בהם גם בנייה  - שבמשך שנים רבות אפשרה לעסקים הפועלים בנכסים שבבעלותה 
  ן עסק.לפעול ללא רישיו - לא חוקית 

מנכסי העירייה עסקים טעוני רישיון עסק.  56- במועד עריכת הביקורת הנוכחית ניהלו השוכרים ב
העסקים הם עסקים המתנהלים  23- מ 10מהם לא היה רישיון עסק כנדרש. יצוין כי  23- נמצא כי ל

  ).על חוף ימה של העיר (ראו להלן בפרק "ניהול נכסים מושכרים בחוף הים"

 חוקהעסקים המתנהלים ללא רישיון עסק אינם מקיימים את הדינים הנוגעים ל 23- מ 19 כי נמצא
 רוב מנהלינגד  הגישההעירייה  עסק. רישיוןמסיבה זו אין הם מנוהלים בכן גם  ועל והבנייה, התכנון
 הגישה כתבי הוועדה המקומית לא אך עסק, רישיון ללא עסק ניהול בגין אישום כתבי אלו עסקים
 ). להלן ארבעהים"בחוף מושכרים ניהול נכסים "(ראו גם בפרק ללא היתר  בנייה בגין אישום

  דוגמאות לעסקים טעוני רישוי הפועלים בנכסים עירוניים ואינם מקיימים את דיני התכנון והבנייה:

  

 Ï Ú Ù Ó‰ È È ˘ Ú ˙ ‰  ¯ Â Ê ‡ ·  

כי חתמה חברת חוף בת ים חוזה להשכרת נכס באזור התעשייה. בחוזה נכתב  2013באוקטובר 
"השוכר מתחייב לפעול כי יחזיק את המושכר וינהל בו את עסקו ברישיון עסק". עוד נכתב בחוזה כי 
"מובהר בזאת כי בנכס קיימות חריגות בנייה הכוללות בין היתר חריגה מקווי בניין. השוכר מצהיר 

חריגות  כי ידוע לו כי תנאי יסודי להתקשרות בינו לבין החברה, הוא התחייבותו לפעול להכשרת
הבנייה או להריסתן". יש לציין כי הכשרת חריגות בנייה מחייבת הכנת תכנית מפורטת. השכרת נכס 
שקיימות בו חריגות בנייה עומדת בניגוד לתנאי בחוזה כי על השוכר לנהל את עסקו ברישיון, 

  ובמועד הביקורת אכן נוהל העסק ללא רישיון עסק תקף.

‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó  ÈÎ ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ÚÂ¯Ê ‰ÂÂ‰Ó‰ ,ÌÈ ˙· ÛÂÁ ˙¯·ÁÏÂ
 ˙Â·ÈÒ · ÍÏÓ‰ Í¯„ .‰˙Ï‚˙‰˘Ó ‰ÈÈ · ˙¯·Ú ÏÎ ¯È„Ò‰Ï ‰·ÂÁ‰ ÔÈ„‰ ÈÙ ÏÚ Ô‰ÈÏÚ ˙ÏËÂÓ
 Ì‡ ,‰ÈÈ ·‰ ˙Â‚È¯Á ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ÔÓˆÚ· ÏÂÚÙÏ ‰˙ÈÈ‰ ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÂÏÚ·· ‡Â‰ ‰ ·Ó‰˘ ‰Ï‡

.˙¯Á‡ Í¯„· Ì‡Â ‰ÒÈ¯‰ Ï˘ Í¯„· ‡‰ ˙ÏË‰· ‰È‰ ‡Ï ÔÎ Â˘Ú ‡Ï˘Ó ÏÚ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙ÂÈ¯Á
.Ô˙ÏÂÚÙ· Ì‚Ù‰ ˙‡ ‡Ù¯Ï È„Î ˘„Á‰ ¯ÎÂ˘‰   
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  ניהול נכסים מושכרים -עיריית בת ים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

בתשובתה מסרה העירייה כי היא "מקדמת הליך הכשרה של הנכס על ידי אדריכל עד קבלת היתר 
  ".10.4.14]- כדין והנושא נדון בוועדת משנה... [ב

  

 ˜ Ò Â È ˜' ‡  

המייעדת אותן  1998- טת) מהתכנית המפור - על מקרקעין בתחום העירייה חלה תכנית מפורטת (להלן 
לדרך משולבת שאסורים בה הקמה ושימוש במבנים. נמצא כי הוועדה המקומית לא ערכה רשימה של 
הבניינים בתחום התכנית החורגים מהתכנית או שיש בהם שימוש חורג מהתוויות התכנית, ולא 

מם כבניינים המליצה על התקופה שמותר בה להמשיך ולהשתמש בבניינים שימוש חורג או לקיי
  חורגים. עוד נמצא כי הוועדה לא הורתה למחזיקים במבנים אלה להגיש בקשות לשימוש חורג.

מ"ר אשר שימש במועד עריכת הביקורת  22נמצא כי במקרקעין האמורים ניצב מבנה בשטח של 
  כלומר המבנה והשימוש בו חורגים מהתכנית החלה על המקרקעין.  - קיוסק 

לבקשת העירייה שומה להערכת שווי הנכס. בחוות הדעת של השמאי נכתב: הוזמנה  2008בינואר 
במגרש המיועד לדרך. במידה ובעתיד בכוונת העירייה לממש  9)86%- "הנכס הנדון בנוי ברובו (כ

את זכויות הדרך בנכס... יהיה עליה לפנות את הדייר המוגן. שווי עלות פינוי דייר מוגן כפולה מחלק 
  ". העירייה בדמי מפתח

חתמה העירייה על חוזה עם דיירים מוגנים חדשים. בחוזה נכתב כי "הדייר הנכנס  2008בפברואר 
מצהיר כי ידוע לו שלמושכר אין היתר בנייה וכי לא ניתן להוציא למושכר היתר בנייה. למרות 
האמור... מצהירה העירייה כי במידה ויעמוד השוכר בכל התנאים הדרושים לשם הוצאת רישיון 

  סק, לא תימנע העירייה ממתן רישיון בשל העובדה שלא קיים היתר בנייה".ע

הודיע מנהל מחלקת רישוי עסקים בעירייה לאחד השוכרים כי בקשתו לרישיון  2008באוקטובר 
  קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבנייה.- עסק סורבה בשל אי

 ˙˙Ï Ô˙È  ‡Ï˘ ÒÎ  ‰¯ÈÎ˘‰˘ ÍÎ· ‰¯ÓÂÁ‰ ÏÚ ÌÈ ˙· ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È‡ ˙Â¯ÓÏ ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ˜ÈÙ ‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰˙Â·ÈÈÁ˙‰ ,ÍÎÓ ‰¯˙È .‰ÈÈ · ¯˙È‰ ÂÏ- ÌÂÈ˜

 ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ È È„-  ˜ÂÁ‰ ÌÂÈ˜ ÏÚ ‰ ÂÓ‡˘ ˙È¯Â·Èˆ ˙Â˘¯Î ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ .˜ÂÁÏ ˙„‚Â Ó
‰Ï‡ ˙Â‡¯Â‰ ‰¯Ù‰ ,ÂÈ˙Â‡¯Â‰Â  .‰ËÂ· ÔÙÂ‡·  

  

˜ Ò Â È ˜Ì È ' ‚ Â  ' · 
חתמה העירייה על חוזה להשכרת המבנה  2006מ"ר; במרץ  10קיוסק ב' שוכן במבנה בשטח של 

חתמה העירייה חוזה שכירות  2011מ"ר; ביולי  5.4בשכירות מוגנת. קיוסק ג' הנו מבנה בשטח 
ם לתכנית המפורטת להשכרת המבנה לתקופה של שנה, אף על פי שהמבנים והשימוש בהם מנוגדי

  האמורה, המייעדת את המקרקעין לדרך משולבת ואוסרת הקמת מבנים ושימוש בהם (ראו לעיל).

 ˜ÂÁ ˙ÙÈÎ‡ ÏÚ ˙„˜ÙÂÓ‰ ˙È¯Â·Èˆ ˙Â˘¯Î ÈÎ ÌÈ ˙· ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 Ì˙ÂÈ‰ ˙Â¯ÓÏ ÌÈÒÎ  ‰¯ÈÎ˘‰· ÔÈ„Î ‡Ï˘ ‰ÏÚÙ ‡È‰ ,‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁÂ ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯

ÌÈ„‚Â Ó  Ì˘ÈÈÏ ‰Ï ‰¯ÂÓ˘‰ ˙Â¯˘Ù‡· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰Ú‚Ù ÍÎ· .ÁË˘‰ ÏÚ ‰ÏÁ‰ ˙È Î˙Ï
 .Ì˙ÁÂÂ¯·Â ¯ÈÚ‰ È·˘Â˙ Ï˘ È¯Â·Èˆ‰ Ò¯Ë È‡· ‰Ú‚Ù ÔÎÂ ,¯ÈÚ‰ ÁÂ˙ÈÙÏ ˙ÂÙ˜˙ ˙ÂÈ Î˙  

__________________ 
 מ"ר מהמבנה ממוקמים על חלקה המיועדת למגורים. 3   9
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  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   הפרסום:מסגרת 
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  ניהול נכסים מושכרים בחוף הים

התיכון  הים בשפת. רצועת החוף של מדינת ישראל מטבעו ומוגבלהים הם משאב טבע ייחודי  חופי
ק"מ. במשך השנים נבנו לאורך חופי הים התיכון נמלים, מזחים, שוברי  196- כ פני עלעת משתר

ח ומתקנים שונים, וגלים, רציפים, מעגנות (מרינות), מלונות, בתי מגורים, בסיסי צבא, תחנות כ
חשיבות רבה להגנה על חופי הים  המחוקק ייחס לפיכך. 10ק"מ של חוף טבעי פתוח 53והותירו רק 

   .הציבור מכלל בהםלהם מפני השתלטות פרטית ומפני מניעת השימוש  הסמוכים טחיםהשועל 

מקרקעי המדינה מוגדרים בחוק יסוד: מקרקעי ישראל כ"מקרקעי ישראל" שהבעלות בהם לא 
(להלן  1969- . מקרקעי ישראל מוגדרים בחוק המקרקעין, התשכ"ט11תועבר במכירה או בדרך אחרת

ציבור"; עוד קובע חוק המקרקעין כי מקרקעי ציבור המיועדים  חוק המקרקעין) כ"מקרקעי - 
לתועלת הציבור והמצויים על שפת הים הם "מקרקעי ייעוד", וכי עסקה במקרקעי ייעוד תהיה 

 לכאמור ע מגןחוק המקרקעין . 12תקפה רק אם אישרו אותה הממשלה או השר שנקבע לעניין זה
. 13מאמץ מיוחד לשמרוגם  מצריךמיוחד, אשר אופיים ה מפאתמקרקעי הייעוד הגנה מיוחדת 

ההבחנה בין מקרקעי ייעוד לבין מקרקעי ציבור אחרים מתבססת על הצורך להבדיל בין מקרקעין 
המיועדים ייעוד  לבין מקרקעי ,להיות גם בבעלות פרטית היו עשוייםשהם בבעלות ציבורית אולם 

מקרקעי ייעוד היא "להבטיח כי  הציבור. תכליתן של הוראות החוק בדבר לכללמעצם טבעם 
וכן "להבטיח כי המקרקעין  14הציבור לא ינושל ממקרקעין המשמשים במישרין לתועלת הציבור"

בעניין זה:  16הבהיר בית המשפט העליון .15ימשיכו לשרת את האינטרס הציבורי שלמענו הם נועדו"
הייחודיים שנועדו "ההסדר המשפטי ביחס למקרקעין אלה בנוי על ההנחה כי משאבי הקרקע 

לרווחת הכלל מוגבלים בהיקפם וביכולת לנצלם, ואין להשתמש בהם אלא למטרות כלל הציבור, 
לתועלתו ולרווחתו... הדבר מטיל אחריות כבדה על רשויות התכנון והמדינה לדאוג לשמר מקרקעי 

  .17יעוד במבט צופה פני ההווה והעתיד גם יחד"י

  , הגוף המופקד על ניהול מקרקעי ישראל הוא רמ"י. 1960- "ךלפי חוק רשות מקרקעי ישראל, התש

, שם לו למטרה 2004, אשר נכנס לתוקף בנובמבר 2004-חוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד
(א) לחוק זה קובע את זכות 5להגן על הסביבה החופית ולשמרה לתועלת הציבור ולהנאתו. סעיף 

תוח להליכה רגלית לכל אורכו, בכפוף להוראות הציבור למעבר חופשי: "תחום חוף הים יהיה פ
  סעיף זה".

 יהםלשמור על חופי הים כדיבגם בתי המשפט נתנו תוקף למגמת המחוקק למנוע שימוש פרטי 
העליון: "במציאות שלנו שאלת שימור החופים  כך למשל קבע בית המשפט. 18כלל הציבור לטובת

__________________ 
  .435, עמ' ""הגנה על הסביבה החופית ),È˙ ˘ ÁÂ„63‚ )2013 מבקר המדינה,    10
לחוק, "קרקע, בתים, בנינים וכל דבר המחובר לקרקע חיבור קבע" שהם של המדינה,  3-ו 1לפי סעיפים    11

 של רשות הפיתוח ושל קרן קיימת לישראל, הם מקרקעי ישראל.
  לחוק המקרקעין. 111- ו 107סעיפים    12
(פורסם במאגר  ÈÊÂÁÓ ¯¯Ú ˙„ÚÂ- 'Á‡Â Ó"Ú· ËÙ  ˙¯·Á ÊÙ '  ÊÎ¯Ó‰ ÊÂÁÓ˙  2528/02מ עע"   13

 ).16.8.08ממוחשב, 
  .276(התשנ"ג), עמ'  „ÔÈÈ ˜ È Èיהושע ויסמן,    14
15   Ì˘ '285, עמ. 
(פורסם במאגר ממוחשב, ‡Á‡Â Ú·Ë‰ ˙ ‚‰Ï ‰¯·Á‰ '  ˙ÈÏÏÎ ˙ÂÙ˙Â˘ ˙ÏÎ˙‰ È'  2273/03עע"מ    16

  ).פסק דין אי התכלת -להלן  ,7.12.06
  .26 עמ'", ), "הקמת כפר נופש בחוף פלמחיםÌÈ„ÁÂÈÓ ˙ÂÁÂ„ )2009ראו גם מבקר המדינה,    17
 -(להלן ·Â¯ÈÈ˙Â ˘ÙÂ  ÏÓ¯Î‰ ÛÂÁ1989  ÔÈ„Â Ú·Ë Ì„‡ '  Ó"Ú˙  1054/98ע"א  פסק דין אי התכלת;   18

‡‚ÌÈÈ˙ÏÈ‰˜ ˙Â„ÒÂÓ ˙„Â  2572/06); עת"מ (תל אביב יפו) 2002( 385) 3פ"ד נו(, פסק דין חוף הכרמל)
 ‰ÈÈ ·Â ÔÂ Î˙Ï ˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ '  Ê ‡ˆ ˙ÈÈ¯˜ -  'Á‡Â ÌÈ¯¯ÚÏ ‰ ˘Ó‰ ˙„ÚÂ פורסם במאגר)

  ).3.12.07ממוחשב, 
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  ניהול נכסים מושכרים -עיריית בת ים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

מר את המעט שנותר מחופי ארצנו שהפכו הצורך לש והגישה אליהם מקבלת משנה חשיבות נוכח
בעניין אחר הנוגע . 19ולא תמיד לטובת כלל הציבור" במהירות למשאב נדיר המנוצל באופן מוגבר

האחרונים, התגברה ההכרה  קבע בית המשפט העליון כי "בדורות ,לשימוש פרטי בקרקע חוף הים
שים לב לצרכי הדורות  בלאכי מקרקעין הם משאב ציבורי החשוף לכליה באם ניצולו ייעשה 

של ערכה הכלכלי של  הבאים. את מקומה של תפיסת התכנון המסורתית, אשר התירה מיצוי מרבי
לצורך בשמירה על  הקרקע בטווח הזמן הקצר, תפסו דיני התכנון המודרניים, הקשובים במיוחד

הקרקע מתוך  של אינטרסים ארוכי טווח של החברה ולצורך בנקיטת גישה זהירה בהיקף ניצולה
  .20"אחריות ציבורית, לאומית וחברתית, במבט להווה ולעתיד גם יחד

קבעו כי  21החלטת מועצת מקרקעי ישראל ונוהל עבודה בנושא הקצאת קרקע לרשויות המקומיות
שטחי חוף הים יוקצו לרשות המקומית בחוזה פיתוח שיכלול הרשאה לתכנון לתקופת הפיתוח 

ימוש של עד שבע שנים. על פי ההחלטה והנוהל הרשאות ולאחר מכן הרשאה מתחדשת לש
השימוש יינתנו תמורת דמי חכירה סמליים, ואילו הקצאות לשימושים סחירים בחוף הים המיועד 
לרחצה יתאפשרו בכפוף לקיומן של תכנית תקפה ושל הרשאה לרשות המקומית לשימוש בחוף 

כי קרקעות לשימושים סחירים יוקצו  הים, ובכפוף לתקנות חובת המכרזים. עוד נקבע בהחלטה
שנים, בתשלום מלוא ערך הקרקע על פי הערכת שמאי. החלטות  49-לרשות המקומית בחכירה ל

  .1970- דומות בנושא הקצאת חופי הים לרשויות המקומיות התקבלו במשך השנים החל ב

  

  

  חוק התכנון והבנייה

ן וכל שימוש בהם ייעשו על פי היתר בנייה בחוק התכנון והבנייה נקבע כי כל עבודה בקרקע ובבניי
  התואם את התכניות ואת דיני התכנון החלים על הקרקע.

תקנות התכנון  -(להלן  1970- תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל
בקשה להיתר בנכס שהוא מקרקעי ישראל, בין אם הוא רשום במרשם  והבנייה) קובעות כי לכל

  . 22ובין אם לאו, נדרשת חתימת רמ"י המקרקעין

סיכם היועץ המשפטי של משרד הפנים במכתב שהופנה ליועצים המשפטיים  2007באוקטובר 
ולוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה כי "בהיות המינהל ואך ורק הוא מוגדר לעניין נכס שהוא 

ו להגיש בקשה להיתר על מקרקעי ישראל כבעל המקרקעין לעניין תקנה זו, לא ניתן בהעדר חתימת
מקרקעין אלו... אשר על כן עמדת המדינה היא כי בהעדר הסכמת המינהל לבקשה להיתר החלה על 

  מקרקעין שהינם מקרקעי ישראל, לא ניתן כלל לדון ולאשר הוצאת היתר". 

חוק התכנון והבנייה נתן בידי הוועדה המקומית כמה אמצעים למניעת בנייה ללא היתר או בנייה 
  ניגוד להיתר, וכן כלים לאכיפת החוק: ב

È Ï ‰  È Ó  ‰ ˜ Ò Ù ‰  Â לחוק התכנון והבנייה מסמיך בין היתר את יו"ר הוועדה  224סעיף : ˆ
המקומית או את מהנדס העיר לצוות על הפסקת בנייה שנעשתה ללא היתר. תוקפו של צו ההפסקה 

  יום. 30- המינהלי הוא ל

__________________ 
  . 413-412פסק דין חוף הכרמל, עמ'    19
 פסק דין אי התכלת.   20
 .1.11.06-מ 31.15ונוהל עבודה  31.12.13-מ 1313החלטה    21
נקבע כי הודעת מינהל מקרקעי ישראל (שם  1985-), התשמ"ו3והבנייה (תיקון מס בתקנות התכנון    22

  התנגדותו לבקשה תיראה כחתימה על הבקשה.-לרמ"י) בכתב על אי 2013-הגוף לפני שהוסב ב



  415  עיריית בת ים

  ניהול נכסים מושכרים -עיריית בת ים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   הפרסום:מסגרת 

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

È Ë Â Ù È ˘  ‰ ˜ Ò Ù ‰  Â בית המשפט לצוות על הפסקת עבודות לחוק מסמיך את  239סעיף : ˆ
  בנייה ללא היתר.

È Ï ‰  È Ó  ‰ Ò È ¯ ‰  Â א לחוק מסמיך את יו"ר הוועדה המקומית להוציא צו הריסה 238סעיף : ˆ
יום קודם לכן. גם ליו"ר הוועדה  60- מינהלי אם לא הסתיימה בנייתו או שהסתיימה לא יותר מ

  המחוזית סמכות להוציא צו הריסה מינהלי.

˘  ‰ Ò È ¯ ‰  Â ˆÈ Ë Â Ù È : מסמיכים את הוועדה המקומית להגיש כתב אישום  205- ו 204סעיפים
  בגין בנייה ושימוש בלא היתר, ולבקש מבית המשפט להוציא צו הריסה או צו איסור שימוש.

‰ Ú ˘ ¯ ‰  ‡ Ï Ï  ‰ Ò È ¯ לחוק קובע כי אם נעברה עברת בנייה ואילו הורשע עליה  212סעיף : ‰
הריסה, רשאי הוא לצוות כן גם ללא הרשעה בנסיבות אדם ושבית המשפט היה רשאי לצוות על 

  הקבועות בחוק.

לחוק התכנון והבנייה  212לעניין מתן צו הריסה ללא הרשעה לפי סעיף  23קבע העליון המשפט בית
לחוק  אנטיתזהבניה בלתי חוקית באשר היא הריהי רעה חולה, היא עולם של הפקר, היא כי "

נכון הביא בית המשפט המחוזי מדברי השופטת (כתארה אז)  השיהוי אל ולענייןולשלטון החוק. 
כי: , 604, 595) 3שנייצר נ' הועדה המחוזית לתכנון ובניה פ"ד נ"ו( 1520/01ביניש ברע"פ 

בהפעלת אמצעי האכיפה כשלעצמה לא תיצור מניעות כלפי הרשות האוכפת אלא  'ההשתהות
עולות על פי דין, וביחוד רשות הממונה על במקרים קיצוניים ויוצאי דופן. רשות החייבת לבצע פ

אכיפת חוק, אינה יכולה להשתחרר מחובתה עקב העובדה שלא נקטה אמצעים למילוי החובה 
במועד. מכל מקום בנסיבות של אי חוקיות, וביחוד כאשר אי החוקיות ברורה ומובהקת, הימנעותה 

דברים אלה מדברים בעדם '. כנגדהאין די בה כדי לבסס אינטרס מובן של הפרט  של הרשות מלפעול
   ."וכוחם יפה בכל עת; משנתעשתו הרשויות לאחר שחדלו ממעש, יש לעודד זאת

  

  הפיקוח והאכיפה גופי

גופי הפיקוח והאכיפה הממונים גם על חוף הים הם: הוועדה המחוזית, היחידה הארצית לפיקוח על 
המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין של היחידה הארצית),  -הבנייה מטעם משרד הפנים (להלן 

  ורמ"י. 25, היחידה לאכיפה אזרחית של פרקליטות המדינה24פרקליטות המדינה

כתבה היחידה לאכיפה אזרחית כי "זיהתה את תופעת  2015בתשובתה למשרד מבקר המדינה במאי 
ההשתלטות על חופי הים כאחת התופעות הפסולות שיש לטפל בהן בשילוב כוחות של רשויות 

מדינה, לרבות באמצעות שימוש בהליכים משפטיים אזרחיים". היחידה מסרה כי בעניין זה לא ה
שמטפל  26הסתפקה "בייזום של הגשת תביעות אזרחיות על ידי הפרקליטות, אלא מיסדה פורום

__________________ 
  3490/97), וכן ראו ע"פ 15.5.11(פורסם במאגר ממוחשב,  ‡Ï‡¯˘È ˙ È„Ó '  Ò‡ÈÏ 3154/11רע"פ    23

     ‰„ÚÂÂ‰ '  ˜ÁˆÈ‡·Ò ¯ÙÎ ‰ÈÈ ·Â ÔÂ Î˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰)1998, (136) 1, פ"ד נב.( 
, והיא מנהלת הליכים פליליים על פי חוק התכנון 2005-המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין הוקמה ב   24

והבנייה בבתי המשפט בין היתר, בתיקים שחקירתם נעשתה על ידי היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה 
ל ידי היועץ המשפטי לממשלה להיות זרועו הארוכה בכל הנוגע במשרד הפנים; כמו כן מונתה ע

  לגיבוש מדיניות התביעה בתחום זה וליישומה.
היחידה לאכיפה אזרחית עוסקת בין היתר ביזום הגשת תביעות אזרחיות בשם המדינה בנושאים בעלי    25

  ינה.היבטים שלטוניים ובחיזוק שלטון החוק, התקינות השלטונית וההגנה על נכסי המד
הפורום כולל בנוסף על היחידה לאכיפה אזרחית את: נציגי רמ"י, נציגי המחלקה לאכיפת דיני    26

מקרקעין, נציגי פרקליטות המחוזות, קצין תיאום מתפ"א (מינהלת תיאום פעילות אכיפה), נציגי 
  המשרד להגנת הסביבה, ואת נציגי היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה מטעם משרד הפנים.
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  ניהול נכסים מושכרים -עיריית בת ים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

בתופעה טיפול משולב... במתכונת 'שולחן עגול', המכונה כיום פורום החופים, בו נוטלות חלק 
, למאבק בתופעה זו ובכלל [זה] באמצעות הגשת תביעות אזרחיות לסילוק ידם של מי רשויות שונות

שמחזיקים שלא כדין ברצועת חוף ולתשלום דמי שימוש". היחידה מסרה כי פורום זה פועל מסוף 
ועד כה טיפל באופן משולב בשורה ארוכה של מקרים. עוד נמסר מהיחידה כי "רצועת  2012שנת 

ת ים, נבחרה כיעד לביצוע סקר יזום במסגרת ישיבת פורום החופים מיום החוף בתחום העיר ב
  , וזאת עוד לפני שנודע ליחידה לאכיפה אזרחית על בדיקת מבקר המדינה".31.12.2014

  

  הפעלת סמכות האכיפה המקבילה

. 27התכנון המקומי היא תפקידה של הוועדה המקומית ובאחריותההחוק קובע כי האכיפה במרחב 
סמכות מקבילה לאכוף את החוק גם במרחבי התכנון המקומיים. הנחיית היועץ המשפטי למדינה 

"הפעלת סמכות האכיפה של המדינה בעבירות תכנון ובניה במרחבי תכנון מקומיים"  28לממשלה
ככלל, השימוש בסמכות האכיפה הנחיית היועץ המשפטי לממשלה) קובעת כי "... - (להלן 

של  מסויםאו סוג  מסויםנסיבות מיוחדות, לגבי מקרה  , בהתקייםהמקבילה ייעשה באופן נקודתי
על  ."ציבורי חשוב, המצדיק טיפול על ידי מערכת האכיפה של המדינה מקרים, שבהם מתקיים עניין

"הוועדה  פי ההנחיה אחד המקרים להפעלת סמכות האכיפה המקבילה בידי המדינה הוא כאשר
כראוי, ועל כן לא תטפל או לא  או שאינה מפעילה אותההמקומית אינה מפעילה את סמכותה כלל 

. מקרה ם של המקרים כאמור"ים או בסוג המסוייהמסוי תטפל בהצלחה או ביעילות הנדרשת במקרה
"קיים חשש לניגוד עניינים של אחר להפעלת סמכות האכיפה המקבילה על פי ההנחיה הוא כאשר 

ם של מקרים (בין היתר, מקום שמדובר יג מסויסוב ם אויהוועדה המקומית בטיפולה במקרה מסוי
   .על ידי הוועדה המקומית וכיו"ב)" בהוצאת היתרים שלא כדין

  

   הים ףהחלות על חו התכניות

  13תמ"א 

, מתווה מדיניות 29)13תמ"א  - חוף הים התיכון (להלן  - 13תכנית מתאר ארצית חלקית לחופים מס' 
התיכון ומטילה הגבלות על התכנון בקרקעות אלו. כוללת באשר לקרקעות הסמוכות לחופי הים 

ייעדה את רצועת החוף כולה ואת הקרקעות הסמוכות לה ל"חוף רחצה": "שטח המיועד  13תמ"א 
לשהיית מתרחצים ונופשים בחוף הים ולמיתקנים לפעילויות הנלוות שהם מבנים ומתקנים לשירותי 

קים ולספורט, גינון להצללה ולנוי, מיתקנים חוף, שירותי רפואה ותברואה, מגרשים ומתקנים למשח
  לפיקניק, קיוסקים, מקומות חנייה וכיוצא באלה".

. איסור 30מטר לפחות מקו המים העליון 100אוסר הקמת מבנים במרחק של  13) לתמ"א 2(12סעיף 
זה חל אף אם התכנית המקומית החלה באותו מקום אושרה קודם לאישור התמ"א והתירה את 

  הבנייה.

  

__________________ 
  לחוק התכנון והבנייה. 27סעיף    27
  .2013מאפריל  8.1101' הנחיה מס   28
  .25.8.83-פורסמה למתן תוקף ב   29
מטר חל איסור על  100המועצה הארצית קבעה כי קו פני המים העליון, אשר ממנו ועד למרחק של    30

  .0.00הקמת מבנים, יהיה קו גובה 



  417  עיריית בת ים

  ניהול נכסים מושכרים -עיריית בת ים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   הפרסום:מסגרת 

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  ים מקומי בתהתכנון הא' למרחב 2תכנית מתאר 

א') ייעדה את רצועת 2(להלן תכנית מתאר  31א' למרחב התכנון המקומי בת ים2תכנית מתאר מס' 
: "כל מבנה הקשור קשר אמיץ עם רחיצה ןהחוף של העיר לאזור שפת הים בו התכליות המותרות ה

פת הים מותרת "כל תכלית הקשורה קשר בים". עוד נאמר בתכנית כי בשטח ציבורי פתוח באזור ש
". 'אמיץ עם אזור שפת הים, כגון: מלתחות, ביתני הלבשה, בתי קפה, מתקני משחקים לילדים וכו

התכנית לא קבעה זכויות בנייה והיקפי בנייה מותרים אלא קבעה את הצורך באישור הוועדה 
  המקומית בהסכמת הוועדה המחוזית.

. 32בסוגיה של הוצאת היתר בנייה בהיעדר תכנית מפורטת בית המשפט העליון פסק 2003במרץ 
המסקנה כי היתר בנייה אינו יכול למלא את החסר בתכנון מפורט אלא עליו בפסק הדין נכתב: "

להיגזר ולנבוע מתכנון מפורט של השטח אשר נעשה במסלול תכנוני תקין כקבוע בחוק. מכך עולה 
ה, יש צורך בקיום תכנית בדרגת פירוט סבירה אשר תקבע את הפרטים כי בטרם יוצא היתר בניי

  . "הנוגעים לבנייה ולשימוש במקרקעין

מתן היתרי בנייה על פי תכנית כללית ובלתי מפורטת עשוי בית המשפט העליון הוסיף והדגיש כי "
ל באופן להיות שקול למתן היתר בלא תכנית כלל. הוא כרוך בחופש פעולה בלתי מוגבל או מוגב

חלקי בלבד של הרשות המעניקה את ההיתר. הוא עשוי לחרוג מתפיסות תכנוניות בסיסיות של 
  המרחב התכנוני הכולל, ושל התכנון הנקודתי הראוי".

. בית המשפט 1996א', אושרה לפני 2התכנית שפסק הדין התייחס אליה, כמוה כתכנית המתאר 
 בקיום היתר מתן 1996מתחילת  ן והבנייה, המחייב(ז) לחוק התכנו145התייחס להשפעתו של סעיף 

מפורטת, באומרו: "אף ש[ה]סעיף... אינו מחייב ככזה לגבי ההסדר התכנוני החל מכוח תכנית 
[התכנית הנדונה] בהיות התכנית קודמת למועד תחולתו, האמור בו מתווה את הצורך העיקרי 

  ת התכנית".בתכנון המפורט ונותן השראה פרשנית לפירושן של דרישו

נמצא כי הוועדה המקומית החלה אמנם בהכנתה של תכנית מפורטת לחוף הים, אך לא קידמה 
ה שלא כדין לבניית מבנים על חוף הים יאותה. עוד נמצא כי הוועדה המקומית הוציאה היתרי בני

  ").ניהול מסעדות ומזנונים בנכסים מושכרים בחוף הים(ראו פרוט להלן בפרק "

Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯‡˙Ó‰ ˙È Î˙ ÁÂÎÓ ‰ÈÈ · È¯˙È‰ ‡ÈˆÂ‰Ï Ô˙È  ‡Ï ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„2 ÛÂÁ· '‡
 .ÌÈ¯˙ÂÓ‰ ‰ÈÈ ·‰ ÈÁË˘ ˙‡ ˙Ë¯ÙÓ ‡È‰ ÔÈ‡˘ ˙ÂÈ‰ ,ÌÈ‰  

  

  450ב"י/ פורטתתכנית מ

. התכנית 7121בגוש  22חלה בין היתר על חוף הרחצה המצוי בחלקה  45033תכנית מפורטת ב"י/
מטר ורצועת גב החוף.  50עת קדמת החוף שרוחבה רצו - קובעת כי חוף הרחצה מחולק לשניים 

בתחום רצועת גב החוף כמסומן בתשריט המצורף לתכנית התירה התכנית את התכליות הבאות: 
"מקבץ שירותי חוף: לשירותי חירום, שירותים ומלתחות, מזנונים, בתי קפה ומסעדות ומשרדי 

  מינהלת החוף".

 לביצוע בינוי תכניות הכנת) 1: (הינו החוף בגב, בניה היתרי לקבלת"תנאי  כי התכנית קובעת עוד
 דרכי, התשתיות פתרון, גמר חומרי, הטיילת מהלך, המקבצים מיקום: השאר בין יוגדרו בה[ן]

__________________ 
  .15.7.71-התכנית פורסמה למתן תוקף ב   31
  ).2003( 895) 2פ"ד נז( Ó"Ú· Ô„¯È ÔÈÈ ·Ï ‰¯·Á '  ‰ÙÈÁ ˙ÈÊÂÁÓ ¯¯Ú ˙„ÚÂ, 7654/00 ע"א   32
 .30.6.99-התכנית פורסמה למתן תוקף ב   33
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  ניהול נכסים מושכרים -עיריית בת ים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

 חניה פתרונות מתן) 2(. המקומית הוועדה לאישור' וכד לאופניים שביל תווי, מדרגות, הגישה
   ".ציבורית לחניה המיועדים במגרשים

  

  מקרקעין בחוף היםעל ההזכויות בעלי 

בספר הנכסים של העירייה רשומים כנכסי העירייה, בין היתר, המקרקעין הידועים כגושים והחלקות 
 - (להלן  7145בגוש  96- ו 95וחלקות  7143בגוש  1, חלקה 7121בגוש  22הבאים: חלקה 

  המקרקעין), שבהם פועלים עשרה מסעדות ומזנונים.

 מדינת בבעלות הםהים  האמורים שבחוףמקרקעין, המקרקעין הבלשכת רישום פי פנקס הזכויות  על
במסמכי העירייה לא נמצא הסכם עם רמ"י המקנה לעירייה זכויות כלשהן על המקרקעין  .ישראל

  האמורים.

 ˙ ˘· ˙Â·¯Ï) ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘‰ ÌÈÚ·¯‡· ÈÎ ‡ˆÓ 2014 ˙Â¯ÈÎ˘ ÈÊÂÁ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰Ó˙Á (
Ï ˙Â¯ÈÎ˘ ÈÊÂÁ ÏÚÂ ˙ ‚ÂÓ ÏÂ‰È  ˙¯ËÓÏ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ˙¯Î˘‰Ï ÌÈ¯ÈÈ„ ÌÚ ˙ ‚ÂÓ ‡

 ˙ÂÈÂÎÊ‰ ˙ÏÚ· ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï˘ Û‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ ·Ó ˙Ó˜‰ÏÂ ,˙Â„ÚÒÓÂ ÌÈ Â ÊÓ ,ÌÈ˜ÒÂÈ˜
.ÌÈ Ù‰ ¯˘ ¯Â˘È‡ ˙‡ ÍÎÏ ‰Ï·È˜˘ ‡Ï·Â ,ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÔÈÚ˜¯˜Ó·   

  

  בנייה בחוף הים ללא היתר ובניגוד לתכניות

 החוקים כל אחר למלא מתחייבים השוכרים כי איהתנ שחתמה העירייה נכלל השכירות בחוזי
 שפעולותהעובדה  אתהעיר משרד מבקר המדינה כי הוא רואה בחומרה  2005-מ בדוח. והתקנות
 לה, הקנה והבנייה התכנון שחוק באמצעים, במועד חוקית הלא הבנייה להפסקת המקומית הוועדה

 הבנייה להריסת המקומית הוועדה פעלה לא הדוחפרסום  שמאז בשניםהיו חלקיות בלבד. נמצא כי 
בנייה בלתי חוקית חדשה ולאכיפת דיני התכנון  למניעתממשי  באופןפעלה  לא ואף חוקית הבלתי

  . והבנייה (ראו פירוט להלן)

, ובו נכתב: 34העירייה הכינה נוהל בנושא "מדיניות העירייה לעסקים טעוני רישוי בחוף הים"
עומדים בדיני התכנון והבנייה מאז הקמתם לפני עשרות שנים ולכן "מרבית העסקים בחוף הים אינם 

בלתי אפשרי לאשר להם רישיונות לניהול עסק כחוק; מכיוון שאין זה סביר ואף לא ניתן לפתור 
בעיית תכנון ובניה בעסקים אלה באמצעות אכיפת חוק רישוי עסקים... עד לאישורה של תכנית 

ון והבנייה בחוף הים, מדיניות העירייה היא לאפשר את כוללת שתאפשר את הסדרת נושא התכנ
פעילותם של עסקים אלה ללא רישיון עסק, אך תוך שימת דגש על הבטחת קיומן של המטרות 

  הקבועות בחוק רישוי עסקים".

אין התייחסות לעובדה כי העירייה לא הסדירה את זכויותיה על הנכסים בחוף הים  נוהלב כי יודגש
  עם רמ"י, וממילא ללא הסדרה כאמור לא ניתן לתת לנכסים היתר בנייה כדין.

__________________ 
 .2.6.11-, עודכן ב22.11.09- נוהל מ   34



  419  עיריית בת ים

  ניהול נכסים מושכרים -עיריית בת ים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   הפרסום:מסגרת 

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

למשרד מבקר המדינה כתב מהנדס הוועדה המקומית כי במשך שנים  2015בתשובתו מאוגוסט 
דה היו רק שני מפקחים, ורק בשנים האחרונות עם בווע - רבות סבלה הוועדה מחוסר בכוח אדם 

הגידול במספר המפקחים לארבעה הצליחה המחלקה יחד עם המחלקה המשפטית להגדיל את 
מספר כתבי האישום. עוד מסר המהנדס כי לאחר סיום הביקורת הכינה הוועדה שלושה דוחות והם 

  הועברו למחלקה המשפטית כדי שיוכנו כתבי אישום.

שרד מבקר המדינה ענתה העירייה כי "קשה עד כמעט בלתי אפשרי להסדיר חריגות בתשובתה למ
בנייה שלא הוסדר[ו] במשך שנים כה רבות, יהיו הסיבות אשר יהיו, ומשכך הערת הביקורת ייתכן 

יחד  .הבנייה חריגות בעיית את לפתור ניתן והינה מוצדקת אך באופן מעשי בחלק גדול מהמקרים לא
רואה לנגד עיניה חשיבות רבה [לתת] שירות לציבור תושביה ולא להפקיר נכסים  עם זאת העירייה

המצויים בחריגות בנייה אשר... השכרתם מאפשרת מתן שירות לתושבים (לדוגמא בחוף הים) ו[בה 
  בעת]...מונעת פלישות של גורמים לא רצויים לאותם נכסים".

˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏÂ ÌÈ ˙· ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ÈÎ ˙ÈÓÂ
 ,ÌÈ‰ ÛÂÁ· ˙È˜ÂÁ È˙Ï·‰ ‰ÈÈ ·‰ „‚ Î ÌÈ ˘ ˙Â¯˘Ú Í˘Ó· ÔÈ„‰ ˙ÙÈÎ‡Ï Ô˙ÏÂÚÙ ¯ÒÂÁ

 ˙ ˘Ó ÁÂ„· ÍÎ ÏÚ Ô‰Ï ¯ÚÂ‰˘ Û‡ ˙‡ÊÂ2005 ÏÂÚÙÏ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ .
 ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó· ÍÎ Ì˘Ï ¯ÊÚÈ‰Ï Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â ÌÈ‰ ÛÂÁ· ˙È˜ÂÁ È˙Ï·‰ ‰ÈÈ ·‰ „‚ Î

‰ „¯˘Ó·Â.ÌÈ Ù   
  

  "י על המקרקעין בחוף בת יםרמ פיקוח

משנה חשיבות נודע לסמכויות רמ"י ביחס לקרקעות הציבור שבחוף הים. קרקעות אלו מוגדרות 
כאמור כמקרקעי ייעוד, והשמירה עליהן לתועלת הציבור כולו מחייבת פיקוח הדוק למניעת 

  בור ליהנות מהן.השתלטות של גורמים פרטיים ולמניעת פגיעה בזכויות כלל הצי

קובעת: "בטרם תוגש תביעה על ידי רשות מרשויות המדינה נגד  35הנחיית היועץ המשפטי לממשלה
רשות מקומית, ייעשה בירור מוקדם בין הנוגעים לעניין כדי לבחון את האפשרות להסדיר את 

כוח  ללא היזקקות לערכאות. זאת מטעמי תקינות ציבורית וחסכון במשאבי - הנושא שבמחלוקת 
יש  -אדם וכסף... לפני פניה לפרקליט המחוז בבקשה להגיש תביעה אזרחית נגד רשות מקומית 

  להעביר את נושא התביעה, בתיאום עם פרקליט המחוז, לידיעת הממונה על המחוז".

התקיימו שלוש פגישות בין נציגי רמ"י ועיריית בת ים בניסיון להסדיר  2007- ו 2006, 2005בשנים 
שימוש בחוף הים והבנייה בו. בפגישות אלה דרש מנהל מחוז תל אביב ברמ"י מנציגי את נושא ה

העירייה להעביר לרמ"י תכניות המתייחסות לכל עבודות הבנייה שהתבצעו בחוף הים. בישיבה 
ציין מנהל המחוז: "היה ולא יוסדר הנושא לא תוותר הברירה אלא לפנות ליועץ  2007בשנת 

  תו בעניין". המשפטי לממשלה להתערבו

 ‰¯ÈÎ˘‰· ÌÈ ˘ ˙Â¯˘Ú Í˘Ó· ÔÈ„Î ‡Ï˘ ‰ÏÚÙ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ Û‡Â ,¯„ÒÂ‰ ‡Ï ‡˘Â ‰ ÈÎ ‡ˆÓ 
 ÔÂ Î˙‰ È È„ ˙‡ ‰ÙÎ‡ ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÏÚ ˙ÂÈÂÎÊ ‰Ï ÔÈ‡˘ „ÂÚÈÈ ÈÚ˜¯˜Ó ˙ÂÈ¯ÁÒÓ ˙Â¯ËÓÏ
 „È ˜ÂÏÈÒÏ ÌÈ˜ÈÊÁÓ‰Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ „‚ Î ˙ÈÁ¯Ê‡ ‰ÚÈ·˙ ˙˘‚‰Ï ‰ÏÚÙ ‡Ï È"Ó¯ ,‰ÈÈ ·‰Â

Â‡¯ ˘ÂÓÈ˘ ÈÓ„ ˙Ï·˜ÏÂ.ÌÈÈ  

__________________ 
  , "התדיינות בין המדינה לבין רשויות מקומיות".6.1200הנחיה מס'    35
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  ניהול נכסים מושכרים -עיריית בת ים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

כתבה רמ"י כי: "נושא חריגות הבניה והפלישות  2015בתשובתה למשרד מבקר המדינה מיוני 
במקרקעין נשוא הדוח נדונו לפני כחצי שנה בפורום 'שולחן עגול' בעניין אכיפת דינים בחופי הים. 

מרכז בדיקה - בעקבות דיון זה, החלה באמצעות חטיבת השמירה על הקרקע ומרחב השמירה ת"א
ת בשיתוף יחידת האכיפה במשרד הפנים. הנושא מצוי בעיצומו של סקר מחזיקים ושימושים נרחב

   הכולל ביצוע מדידות בשטח".
  

  ניהול מסעדות ומזנונים בנכסים מושכרים בחוף הים

  להלן הממצאים שהועלו בבדיקת עשרה נכסים המשמשים מזנונים ומסעדות בחוף הים:

  

  ה א'מסעד

מצויה מסעדה א'. על פי הסכם שנחתם בין  ישראל, מדינת שם על הרשומים הים, בחוף על מקרקעין
, העירייה נתנה לשוכר רשות להקים מבנה בהתאם 1983השוכר) באוקטובר  -העירייה לשוכר (להלן 

לתכנית שתאושר על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, בתנאי שכל הוצאות הבנייה של המבנה 
מורת תשלום הוצאות הבנייה התחייבה העירייה להשכיר את המבנה יחולו על השוכר בלבד. ת

לכל התקופה. בהסכם נקבע כי מטרת  36ל"י 1בדמי שכירות בסך  שנים עשרלשוכר לתקופה של 
. השכירות תקופת בתום המושכר את לפנות התחייב השוכר. קיוסק ניהול ורק אך היא השכירות

" והשכרות ן"נדל"מדור  בחותמת חתום אלא דאז העירייה ראש ידי על נחתם לא ההסכם כי יצוין
  .העירייה של

  1תמונה 
  (צולם על ידי עיריית בת ים)מסעדה א' 

  

__________________ 
  בישראל, אך החוזה נחתם בלירות ישראליות. היה השקל (הישן) ההילך החוקי 1983בשנת    36
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  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

אישרה הוועדה המקומית מתן היתר בנייה במקרקעין האמורים. בהחלטה נכתב:  1983באוקטובר 
"אפשר לתת לאחר חתימת הסכם עם העירייה בהתחשב שהקרקע היא בבעלות המדינה". באותו 

מ"ר. ההיתר הוצא אף  20חודש נתנה הוועדה המקומית היתר בנייה לבניית קיוסק בשטח של 
א' שחלה אז על 2לא ניתן להוציא היתרי בנייה מכוחה של תכנית המתאר  שבהעדר תכנית מפורטת

המקרקעין (ראו לעיל). עוד נמצא כי ההיתר ניתן אף שרמ"י שבניהולה נמצא הנכס לא חתמה על 
הבקשה להיתר כנדרש בתקנות התכנון והבנייה בין היתר משום שלא נחתם הסכם בינה לבין 

  העירייה. 

 37רייה על הסכם לתקופה נוספת של עשר שנים עם אשתו של השוכרחתמה העי 1991בנובמבר 
  עם בעלה.  1983-המחזיקה). נמצא כי נוסח ההסכם היה זהה להסכם שנחתם ב - (להלן 

נמצא כי העירייה חתמה על ההסכמים להשכרת המבנה אף שלא היו לה כל זכויות על מקרקעין 
העירייה ועל ידי שר הפנים, כנדרש בסעיף  אלו. עוד נמצא כי ההסכמים לא אושרו על ידי מועצת

  לפקודת העיריות.  188

כתב היועץ המשפטי של העירייה אל ראש העירייה בנושא האפשרות  1995יצוין כי בנובמבר 
להקמת מסעדות ומזנונים במקרקעין האמורים בזו הלשון: "הזכויות בקרקע: אזור החוף הדרומי 

קעי ישראל, כיום רמ"י] [ו]העירייה אינה יכולה להעניק הינו קרקע השייכת למ.מ.י [מינהל מקר
  זכויות לאחרים כל עוד לא הוסדרו בהסכם עם מ.מ.י".

כתבה העירייה כי "כל הבקשות להיתר על קרקע משרד מבקר המדינה ל 2015בתשובתה מיולי 
זמן השייכת לרמ"י נשלחות לרמ"י באמצעות דואר רשום לשם תגובה טרם הוצאת היתר הבניה... ב

הוצאת ההיתר לא התקבלו כל הערות או התנגדות מצד רמ"י להוצאת אותו היתר. למותר לציין כי 
ים... ולמעשה -נוהג זה של משלוח בקשות להיתר לתגובת רמ"י נפוץ גם בערים הסמוכות לבת

מדובר בהליך מינהלי מוסכם בין הצדדים במסגרתו המינהל נתן את הסכמתו לשימוש עירוני 
רשומות על רמ"י. לא ידוע לעיריית בת ים נוהל חליפי תקף. יחד עם זאת העירייה בקרקעות ה

מקבלת את הביקורת בנקודה זו ומצהירה כי מקום בו הקרקע הינה בבעלות רמ"י לא יוצאו היתרים 
  ללא חתימת רמ"י".

 ÈÎÂ È"Ó¯ ˙ÓÈ˙Á ˙‡ Ï·˜Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 Í˘Ó ‰ÏÚÙ ‰Ï·È˜˘ ‡Ï· ‰ È„Ó‰ ÈÚ˜¯˜Ó· ‰ÈÈ · È¯˙È‰ ‰‡ÈˆÂ‰· ˜ÂÁÏ „Â‚È · ˙Â·¯ ÌÈ ˘

.È"Ó¯ Ï˘ ‰˙ÓÈ˙Á ˙‡  

 ‰ÂÂ‰Ó ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ÌÈ‡ˆÓ  Â·˘ ÌÈ‰ ÛÂÁ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
 ˙ÂÎÓÒ ¯ÒÂÁ· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰ÏÚÙ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ÈÎÂ ,¯Â·Èˆ‰ ˙ÏÚÂ˙Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ „ÂÚÈÈ ÈÚ˜¯˜Ó

È¯ÎÂ˘Ï ÁË˘‰ ˙‡ ‰¯ÈÎ˘‰˘Î .ÂÈÏÚ ˙ÂÈÂÎÊ ÔÈ‡ ‰ÓˆÚ ‰Ï „ÂÚ· Ì  

  

‰ ˜ È Ê Á Ó ‰  È „ È  Ï Ú  Ò Î  ‰  ˙ ¯ Î ˘ ‰  

מ"ר ללא היתר  74מ"ר בהיתר ומבנים בשטח  20צוין כי מסעדה א' כללה מבנה של  2005- בדוח מ
  בנייה.

חברה א') והצהירה בו כי היא "בעלת  - חתמה המחזיקה הסכם עם חברה א' (להלן  2010בינואר 
 140מ"ר המצוי בחוף... בבת ים ועליהם מבנה בשטח של  200- של כ זכות הדיירות המוגנת בשטח

__________________ 
  לאחר מותו של השוכר.   37
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  ניהול נכסים מושכרים -עיריית בת ים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

מ"ר המשמש כקיוסק". בהסכם הוסכם כי הצדדים יקימו חברת ניהול שמטרתה הקמת מסעדה 
  ש"ח לחודש.  20,570-ש"ח ל 13,000ותפעולה בחוף הים, ובתמורה תקבל המחזיקה סכום של בין 

". המסמך 2010לת הנכסים העירוניים מתאריך "ינואר במסמכי העירייה נמצא מסמך חתום בידי מנה
הופנה למחזיקה ובין היתר נכתב בו: "בהמשך לפגישות שנערכו במשרדי העירייה ולשיחות 
שהתקיימו בינינו הריני לאשר, לאור נסיבותיה האישיות והמשפחתיות, באופן חד פעמי את השכרת 

וב, כפי שהובהר לכם בעבר כי מתן האפשרות שנים. הריני להבהיר ש 4הנכס הנדון... לתקופה של 
להשכיר את הנכס בשכירות משנה שלעיל אינ[ו] מקנה [למחזיקה] זכויות של דייר מוגן בנכס ו/או 

  כל זכות אחרת אשר לא ניתנה במפורש". 

יש לציין כי בתיק הנכס לא נמצאו לא מסמך זה ולא החוזה שנערך בין המחזיקה לחברה א'. עוד 
  נמצא כל תיעוד לפגישות שנערכו בעירייה בנושא. יצוין כי לא

בתשובתה למשרד מבקר המדינה כתבה העירייה כי "לעניין האישור החריג להשכרת השטח לצד ג' 
... ובשל נסיבות חריגות אישרה מנהלת [ה]נכסים את ההשכרה לצד ג' עפ"י אישור יועץ משפטי 

  חיצוני".

˙ÓÎÒ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó  ‰˜ÈÊÁÓ‰˘ ˙ÂÎÓÒ ‡ÏÏ ÌÈ ˙· ˙ÈÈ¯ÈÚ
 ,ÂÊ ‰˙ÂÏ‰ ˙‰ .ÒÎ ‰ ÏÚ ˙ÂÈÂÎÊ ÏÎ ÔÈ‡ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ „ÂÚ· '‚ „ˆÏ Â¯ÈÎ˘˙ ÌÈ‰ ÛÂÁ· ÒÎ ·
 ÍÂ˙ ÌÈ‰ ÛÂÁ· „ÂÚÈÈ ÈÚ˜¯˜Ó ÏÚ ˙ÂËÏ˙˘‰Ï ‰‡È·‰ ,˜ÂÁ‰ ÔÂËÏ˘· ‰˘˜ ‰ÚÈ‚Ù ‰ÂÂ‰Ó‰

 .ÔÈ„Î ‡Ï˘ ÌÈÁÂÂ¯ ˙ÈÈ˘Ú  

העירייה בנושא "אישור דיירות מוגנת...  , בישיבת מועצה שלא מן המניין, דנה מועצת2013במאי 
[למחזיקה]". לדיון צורפה חוות דעתה של היועצת המשפטית של העירייה. מחוות הדעת עולה כי 

עם המחזיקה ועם בעלה, לא קבעו כי המחזיקה  1991ובשנת  1983שני החוזים שנחתמו בשנת 
ם לא נחתמו על ידי העירייה בהתאם ובעלה הם דיירים מוגנים. עוד נכתב בחוות הדעת כי שני החוזי

ולא הובאו לאישור המועצה ולאישור שר הפנים כנדרש. בסיומה של חוות הדעת  38לפקודת העיריות
נכתב: "המועצה מתבקשת איפוא לבחון אפשרות של הכרה [במחזיקה] כדיירת מוגנת בחוף; 

לפקודת העיריות  188למותר לציין כי החלטת המועצה טעונה אישור משרד הפנים בהתאם לסעיף 
  וחתימה על חוזה דיירות לפי הנוסח המצ"ב".

הישיבה נכתב כי "המועצה מאשרת את נושא אישור מעמדה של [המחזיקה] כדיירת  בפרוטוקול
לפקודת העיריות".  188מוגנת, [אך] החלטת המועצה טעונה באישור משרד הפנים בהתאם לסעיף 

נמצא כי המועצה אישרה את מעמדה של המחזיקה כדיירת מוגנת אף שהמקרקעין הם בבעלות 
  ת עליהם. המדינה ולעירייה אין כל זכויו

 Ï˘ ‰„ÓÚÓ ˙‡ ¯˘‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ˆÚÂÓ ˙ËÏÁ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ‰‰ÂÓ˙ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰ .ÔÈ„· ‰˙ÎÓÒ‡ ÌÂ˘ ‡ÏÏ ˙ ‚ÂÓ ˙¯ÈÈ„Î ‰˜ÈÊÁÓ‰

 .ÒÎ ‰ ÏÚ ˙ÂÈÂÎÊ ÏÎ ÔÈ‡ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ  „ÁÂÈÓ·  

  

È  · ‰ Â  Ô Â  Î ˙ ‰  È Ó Â Á ˙ ·  ˙ Â ¯ È · Ú ·  Ï Â Ù È ËÈÌ È ˜ Ò Ú  È Â ˘ È ¯ Â  ‰  

התריע מפקח מהיחידה הארצית בפני מהנדס הוועדה המקומית על בנייה ללא היתר  11.2.10- ב .1
במקרקעין האמורים. נמצא כי הוועדה המקומית לא פעלה באופן אפקטיבי להפסקת הבנייה 

__________________ 
 ראש העירייה אינו חתום ואף לא מזכיר העירייה.   38
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  ניהול נכסים מושכרים -עיריית בת ים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   הפרסום:מסגרת 

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

 30- הוציא מהנדס הוועדה צו הפסקה מינהלי שתוקפו ל 14.2.10- הלא חוקית, כמפורט להלן. ב
ערך מפקח ביקור במקום ודיווח על המשך ביצוע עבודות  18.3.10- רק ב יום, ואולם נמצא כי

הבנייה. על אף דיווח המפקח לא הגישה הוועדה המקומית בקשה לבית משפט למתן צו 
  הפסקה שיפוטי.

הוועדה כי מסיור שערך  כתב ממונה פיקוח על הבנייה במחוז תל אביב למהנדס 2010באפריל 
  תר הסתיימו אמנם במתחם, אך לא הוצא צו הריסה מינהלי.עולה שעבודות הבנייה ללא הי

נבנו  2010מדוחות שהגישו מפקחים בוועדה המקומית עולה כי בחודשים פברואר עד אפריל 
בחוף ללא היתר תוספות הבנייה הבאות: פרגולה מעץ, משטחי עץ, שבילי דריכה מעץ, גדרות 

  פרגולה ומבנה שירותים. מעץ המקיפים את המבנה ותוחמים אותו, מזנון שמעליו

על פי מידע שמסר מפקח באגף ההנדסה לצוות הביקורת עולה כי בין יתר עבודות הבנייה ללא 
מ"ר והשתמשו בכדונם נוסף מחוף הים השייך לציבור  650-היתר תחמו המחזיקים שטח של כ

  כולו.

, תצהיר חתום הוגש ליו"ר הוועדה המקומית דאז, כחלק ממסמכי צו הריסה מינהלי 2010במאי 
הוועדה על היות הבנייה המפורטת בדוחות האמורים ללא היתר. בתצהיר גם צוין  בידי מהנדס

כי באותו מועד טרם הסתיימו עבודות הבנייה. כמו כן הוגש מכתב של היועץ המשפטי של 
הוועדה שבו נכתב כי "הבנייה בוצעה על שפת הים ומהווה השתלטות על שטח ציבורי". נמצא 

  "ר הוועדה דאז מר שלמה לחיאני לא חתם על צו ההריסה המינהלי שהוגש לחתימתו.כי יו

 „ÂÚÈÈ ÈÚ˜¯˜Ó· ˙È˜ÂÁ È˙Ï·‰ ‰ÈÈ ·‰ ˙ÚÈ ÓÏ ÏÚÙ ‡Ï Ê‡„ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ
 .¯Â·Èˆ‰ ÈÚ˜¯˜Ó ÏÚ ˙ÂËÏ˙˘‰Â ˙Â¯Ó‚ÂÓ ˙Â„·ÂÚ ˙ÚÈ·˜ ¯˘Ù‡ ÍÎ·Â  

Ú ÚÈ·ˆ‰ ¯·Î ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ÈÎ ˘È‚„Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÍÎ Ï39  ‰ÒÈ¯‰ Âˆ"˘
 Ì˙ÙÈÎ‡Ï ÌÈ·Â˘Á‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ „Á‡ ‰ÂÂ‰Ó ,¯˙È‰ ‡ÏÏ Ì˜Â‰˘ ‰ ·Ó ˙ÒÈ¯‰Ï ÈÏ‰ ÈÓ

 ."‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ È È„ Ï˘ ‰ÏÈÚÈ‰  

, כשנתיים וחצי לאחר סיום הבנייה, הגישה הוועדה המקומית בקשה למתן 2012רק בנובמבר 
צו הריסה ללא הרשעה נגד המחזיקה בגין הבנייה האמורה וכתב אישום נגד חברה א' ומנהליה 
בגין בנייה ללא היתר במקרקעין. באותו חודש הוציא בית המשפט צו הריסה שנכנס לתוקפו 

ת המשפט קיבל גם את בקשת הוועדה המקומית ופסק כי "אם המשיבה חודשים. בי 24תוך 
[המחזיקה] לא תבצע את צו ההריסה עד למועד כניסתו לתוקף תהא רשאית המבקשת [הוועדה 
המקומית] לבצע את הצו, ותוכל להיעזר בסיוע כוחות משטרה לצורך ביצועו". על הנאשמים 

  הוטל צו הריסה ואיסור שימוש. 

הוא לא קוים לא בידי המחזיקה  2014אף שצו ההריסה נכנס לתוקפו בנובמבר עוד נמצא כי 
  ולא בידי הוועדה כאמור בצו.

ענתה העירייה "...לאחר שמספר התראות [למחזיקה] להרוס את  2015בתשובתה מיולי 
החריגות לא הועילו, נערכה פגישה...בין נציגי אגף הנדסה לבין נציגי הפיקוח על הבניה 

חוזית, והצדדים שוקדים להכנת חוזה התקשרות מול קבלן הריסה לביצוע הריסת בוועדה המ
  החריגות בהקדם האפשרי בטווח של חודשים בסיוע של הועדה המחוזית...".

__________________ 
(פורסם במאגר ממוחשב, ÔÂ Î˙Ï ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ '  ‰Ó‡ÏÒ  ‰ÈÈ ·Â 5738/2000רע"פ    39

 397) 2פ"ד מח ( ÈÈ ·Â ÔÂ Î˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰È·˜¯ÂÚ‰  '  5635/93). ראו גם רע"פ 24.10.00
)1994.( 
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  ניהול נכסים מושכרים -עיריית בת ים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

È‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ÈÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó - Âˆ Ï˘ „Â·ÈÎ
·Ó‰ ˙ÒÈ¯‰Ï ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ .ËÙ˘Ó‰ ˙È·.Âˆ· ¯ÂÓ‡Î ÌÈ   

ועדת המשנה של הוועדה המקומית בבקשתה של המחזיקה  דנה 2014באוגוסט ובדצמבר 
 לתכנית התאמתה לאחר בבקשה ולדון לשוב והחליטה, במקרקעין האמוריםלאשר את הבנייה 

  .ולהערות שבגיליון הבדיקה 40החלה על החלקה 450/ב"י

 ‰„ÚÂÂÏÂ ÌÈ ˙· ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙¯˘Î‰Ï ‰˙ÏÂÚÙ ÈÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰
 ‡˘Â  ¯„ÒÂ‰˘ ‡Ï· ,‰ È„Ó‰ ˙ÂÏÚ··˘ ,„ÂÚÈÈ ÈÚ˜¯˜Ó· ‰ÈÂˆÓ‰ '‡ ‰„ÚÒÓ· ‰ÈÈ ·‰

.‰ È˜˙ ‰ È‡ È"Ó¯ ÌÚ ÔÈÚ˜¯˜Ó· ˘ÂÓÈ˘‰  

הגישה העירייה כתב אישום בגין ניהול בית אוכל והגשת משקאות משכרים  2012בנובמבר  .2
. יש לציין כי מתיק הרישוי ומפרסום ללא רישיון עסק נגד המחזיקה ונגד חברה א' ומנהליה
הוציא בית המשפט צו הפסקת  2013באינטרנט עולה שבמקום נערכים גם אירועים. ביוני 

עיסוק בעסק וסגירתו, וכתב כי "לצורך ביצוע הצו רשאים המשטרה והפיקוח העירוני להיכנס 
". הצו נכנס לתוקפו לחצרים ולנקוט כל אמצעים סבירים בנסיבות העניין כדי להבטיח ציות לצו

 . 2013באמצע אוגוסט 
המשיך העסק לפעול  2013נמצא כי אף שצו הפסקת העיסוק בעסק נכנס לתוקפו באוגוסט 
הגישה העירייה כתב  2015והעירייה לא נקטה צעדים לאכיפת הצו ולסגירת העסק. רק ביוני 
  אישום נגד השוכרת ונגד חברה שמנהלת השוכרת בגין הפרת הצו. 

למשרד מבקר המדינה כתבה העירייה כי "מסיבות מובנות, [היא]  2015תה מיוני בתשוב
מעדיפה לא להגיע למצבים של פינוי בכוח משטרה וסגירת עסקים, פעולה העלולה... לשתק 
את חוף הים (המהווה אבן שואבת לעיר)... [ובנוסף] להציגה באור שלילי מבחינת שימוש 

  עסקים". בכוח הזרוע למול תושבי[ם] ובעלי

È‡ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ÈÎ ÌÈ ˙· ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó - ˙È· Âˆ ÚÂˆÈ·
È‡ ˙‡Â ËÙ˘Ó‰ - ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ ˙ÏÚÙ‰Â ÌÈ¯ˆÁÏ ‰ÒÈ Î È„È ÏÚ ˜ÒÚ‰ ˙¯È‚Ò

 .‰˙Â˘¯Ï  

 Ï˘ ‰Ï„ÁÓ ÁÎÂ Â ÌÈ ˙· ˙ÈÈ¯ÈÚ Ï˘ ‰˙ÂÏ‰ ˙‰ ÁÎÂ  ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÂ˘È¯Â ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ÈÓÂÁ˙· ˙Â¯·Ú· ÏÂÙÈË·

 ÔÈÚ˜¯˜Ó È È„ ˙ÙÈÎ‡Ï ‰˜ÏÁÓ‰ ,È"Ó¯ ,˙ÈÁ¯Ê‡ ‰ÙÈÎ‡Ï ‰„ÈÁÈ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,ÌÈ˜ÒÚ‰
 ˜ÂÏÈÒÏ ‰ÚÈ·˙ ˙˘‚‰ ˙Â·¯Ï ,Ô˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ ˙‡ ÂË˜ È ˙Èˆ¯‡‰ ‰„ÈÁÈ‰Â

.‰ÈÈ¯ÈÚ‰ „‚ ÎÂ ÌÈ˜ÈÊÁÓ‰ „‚ Î Ú¯ÙÓÏ ÌÈÈÂ‡¯ ˘ÂÓÈ˘ ÈÓ„ ˙ÈÈ·‚ÏÂ „È  

  

  מזנון א'

על חלק אחר מהמקרקעין בחוף הים, הרשומים על שם מדינת ישראל, מצוי מזנון א'. כחלק מפיתוח 
היתר בנייה לעיריית בת ים להקמת מבנה שירות  2011החוף הוציאה הוועדה המקומית באפריל 

__________________ 
נקבע כי ברצועת גב החוף תותר הקמת מקבץ שירותי חוף הכולל בין היתר שירותי  450בתכנית ב"י/   40

 חוף, בתי קפה, מזנונים ומסעדות.
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  ניהול נכסים מושכרים -עיריית בת ים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   הפרסום:מסגרת 

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

גם  ובו מלתחות, מחסנים וחדר עזרה ראשונה. במבנה השירות נכלל 41מבנה השירות) -לחוף (להלן 
  חלל ובו רצפה, תקרה ועמודים (ללא קירות).

נמצא כי העירייה לא פנתה לרמ"י לקבל את הרשאתה לפתח את המקרקעין האמורים ולאחר מכן 
. היתר הבנייה 43ובנוהל העבודה 42להשתמש בהם, כנדרש על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל

נכס, כנדרש בתקנות התכנון להקמת מבנה השירות ניתן ללא חתימת רמ"י כבעלת הזכות על ה
והבנייה. עוד נמצא כי היתר הבנייה הוצא בלא שהוכנה תכנית בינוי לביצוע על פי תכנית מתאר 

  .450ב"י/

„¯˘Ó  ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó‰„ÚÂÂÏÂ  ˙ÈÓÂ˜Ó‰ÈÎ  „ÂÚÈÈ ÈÚ˜¯˜ÓÌ‰  ˙ È„Ó ˙ÂÏÚ··
¯ ÏÂ‰È ·Â Ï‡¯˘ÈÓ ,È"ÈÎÂ  ‰È‰Ô‰ÈÏÚ  ˙‡˘¯‰ ˙‡ Ï·˜ÏÓ¯ È"˘ÂÓÈ˘Ï ÛÂÁ· ÌÈ‰ 

Â ,ÂÁÂ˙ÈÙÏÂ˙‡ ‰˙ÓÎÒ‰ ˙‡ˆÂ‰Ï  ¯˙È‰‰ÈÈ · ˙Ó˜‰Ï ‰ ·Ó ˙Â¯È˘‰ .ÌÈ‰ ÛÂÁ·  

  

Ì È ‰  Û Â Á ·  Ô Â  Ê Ó  ˙ Ï Ú Ù ‰ Ï  Ê ¯ Î Ó  Ì Â Ò ¯ Ù  

פנתה העירייה פעמיים לרמ"י בבקשה לאשר עסקת הקצאה  2013ומרץ  2012בחודשים דצמבר 
ינה רמ"י שומה לשימוש מסחרי במבנה השירות במקרקעין האמורים. בעקבות פניית העירייה הזמ

  ש''ח (לא כולל מע"ם). 710,000- מ"ר, ב 100ובה נאמד שווי הבעלות במבנה, ששטחו 

המכרז) להתאמת חלק ממבנה  -(להלן  12/13פרסמה העירייה את מכרז פומבי מס'  2013במאי 
המזנון).  -מ"ר, לציודו ולהפעלתו כ"קיוסק/בית אוכל אחר (מזנון)" (להלן  20השירות בשטח של 

הוכנה לבקשת העירייה הערכת שווי מקרקעין לאמוד את שווי דמי השכירות של המזנון,  2013וני בי
  ש''ח לשנה.  8,000ונקבע בה כי שוויים 

דנה הנהלת מחוז תל אביב ברמ"י בבקשותיה של עיריית בת ים לאשר עסקה למתן  2013ביוני 
לשימוש מסחרי בחוף. בדיון  הרשאה לעשיית שימוש ציבורי במקרקעין האמורים ולאשר הקצאה

מ"ר. רמ"י החליטה בדיון לא לאשר את  100צוין כי בשטח החוף הנפרד מצוי בית עסק בשטח של 
יש צורך בברור תכנוני  -הבקשה ובסיכום הדיון נכתב: "העסקה לשטח הסחיר עדין לא בשלה לדיון 

סקות שתי העסקות יחד (העסקה ים... לכשיושלם הבירור יובאו לדיון חוזר בוועדת ע-מול עיריית בת
  לחוף הים והעסקה לשטח הסחיר בחוף)". 

המהווה תנאי  ,כי לא הוכנה תכנית בינוי לביצוע התברר"י רמ נמצא כי בבדיקת התכנון שערכה
   .חוזר לדיוןהובאו  לאהעסקאות  וכי שתי, 450להוצאת היתר על פי תכנית מתאר ב"י/

הזוכה במכרז להפעלת המזנון, אף שלא היה בידה חוזה חתמה העירייה חוזה עם  2013בספטמבר 
שנים לשם שימוש  49-פיתוח עם רמ"י המתיר לה שימוש ציבורי בחוף הים ומחכיר לה אותו ל

מסחרי בתמורה לתשלום ערך הקרקע, כאמור בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל ועל פי נוהל 
  העבודה.

„¯˘Ó  ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó‰ÏÚÙ  ÌÚ ‰ÊÂÁ ‰Ó˙ÁÂ Ê¯ÎÓ ‰ÓÒ¯Ù˘Ó ÔÈ„Î ‡Ï˘
 ‰ÎÂÊ‰Ê¯ÎÓ· ‡Ï· ‰Ó˙Á˘  ÌÚ ‰¯ÈÎÁÂ ÁÂ˙ÈÙ ‰ÊÂÁ ÏÚÓ¯ È"‰ÓÏÈ˘˘ ‡Ï·Â ˙‡ ‰Ï ÈÂÂ˘ 

Í¯Ú Ú˜¯˜‰ .˘¯„ Î   

__________________ 
  העירייה הקימה לאורך החוף הדרומי טיילת ומבני שירות.   41
 .5.7.10-מ 1210החלטה מס'    42
 .1.11.06-הקצאות לחוף ים" מ" 31.5נוהל עבודה מס'    43
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  ניהול נכסים מושכרים -עיריית בת ים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

י א נ ת  ת ל ע פ ה ל ז  ר כ מ ןה ו נ ז   'א מ

הדרישות שצריכים למלא המציעים המשתתפים במכרז פומבי נחלקות לשניים: "דרישות סף" שהן 
, ותנאים אחרים המהווים אמות מידה להכרעה במכרז. על ועדת המכרזים תנאי להשתתפות במכרז

  .44לפסול הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף בלי לדון בה כלל

תנאי הסף להשתתפות במכרז להפעלת המזנון היו בין היתר כי המציע "בעל ותק וניסיון קודם 
ל מזנונים ו/או עסקים בניהול ובהפעלה ש 2012-2007ומוכח של חמש שנים לפחות בין השנים 

דומים עפ"י רישיון עסק שהוצא על ידו [ומצרף] המלצות המעידות על ניסיונו זה... המציע יצרף 
להצעתו אשור בדבר היותו עוסק מורשה, וכן יצרף אישור מפקיד שומה או מרואה חשבון בדבר 

ות ממקומות עבודה נקבע כי "המציע יצרף להצעתו אישורים והמלצ 19ניהול ספרים כחוק". בסעיף 
  א לעיל".18המעידים על ניסיונו בהתאם לנדרש בסעיף... 

, לאחר שנבדקה על ידי היועצת המשפטית ועל ידי מנהל מחלקת דתות בעירייה הצעה 2013ביולי 
המציעה), החליטה ועדת המכרזים להמליץ בפני ראש העירייה על  -(להלן  היחידה שהציעה עמות

 50%-חלטת הוועדה נכתב: "הוחלט לקבל את הצעת היחיד הגבוהה בהמציעה כזוכה במכרז. בה
מהאומדן של השמאי... החלטה על הזכייה כפופה להגשת תצהיר מטעם הממליץ בהליך המעיד כי 

  לזוכה יש ניסיון כקבוע במכרז".

נמצא כי ועדת המכרזים החליטה על זכיית המציעה אף שלא עמדה בתנאי הסף האמורים ולא 
רים המוכיחים את ניסיונה בניהול מזנונים בעת הגשת המכרז (אישור זה הומצא על ידה צירפה אישו

רק לאחר זכייתה במכרז). המציעה לא צירפה ראיה שבידה היה רישיון עסק תקף לניהול עסק לשנים 
וכן לא צירפה אישורים על היותה עוסק מורשה ואישור מפקיד שומה או מרואה חשבון  2012-2007

  ל ספרים כחוק.בדבר ניהו

או  - ש''ח  8,000עוד נמצא כי אומדן דמי השכירות השנתיים על פי דוח השמאי מטעם העירייה היה 
ש''ח לשנה בקיזוז השקעת המציעה בעבודות התאמה בנכס ותשלום דמי שימוש שנתיים  1,800

שלפי  ש''ח (לפני קיזוז). מאחר 3,600לרמ"י. המציעה הציעה לשלם דמי שכירות שנתיים בסך 
החוזה היא זכאית לקבל החזר הוצאות עבור התאמת המבנה, יוצא שקביעת ועדת המכרזים שהצעת 

  שגויה. - מהאומדן  50%המציעה גבוהה ב

 ‰ÎÂÊÎ ‰ÚÈˆÓ· ¯ÂÁ·Ï Ô˙ËÏÁ‰ ÏÚ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂÏÂ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
  ‰„ÈÓ· ‰ÎÂÓ  ‰˙ÈÈ‰ ‰˙Úˆ‰˘ Û‡Â ÛÒ‰ È‡ ˙· ‰„ÓÚ ‡Ï˘ Û‡ Ê¯ÎÓ· ÈÓ„ Ô„ÓÂ‡Ó ˙¯ÎÈ

 .˙Â¯ÈÎ˘‰  

בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה העירייה כי "קיימים מצבים בהם העירייה עושה לכל אשר 
ידה לפעול בהתאם לנהלים ואולם לעיתים, בשל מצב עובדתי וראיית טובת התושבים, העירייה 

חו"ד משפטית, מפעילה שיקול דעת נוסף ומאפשרת בנסיבות חריגות, ובלית ברירה לאחר קבלת 
  לפעול שלא בהתאם למכרז המקורי".

È‡ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‡Â‰ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó - „Â‚È · Ê¯ÎÓ‰ È‡ ˙ ÌÂÈ˜
 .˜ÂÁÏ  

  

__________________ 
 -עיריית באר שבע " ),Ï ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„2009 )2010˘ ˙  ראו מבקר המדינה,   44

 .755 עמ'", מכרזים
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  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

ם ו י ם  ק כ ס ה ה י  א נ   ת

בהסכם נקבע כי המפעיל מתחייב להפעיל את המזנון על פי רישיון עסק תקף ולאחר קבלת כל 
  ההיתרים הנדרשים על פי חוק, לרבות היתר בנייה. 

בעלת  - לא חתמה העירייה על חוזה עם רמ"י  2015נמצא כי עד למועד סיום הביקורת בפברואר 
  תת למפעיל היתר בנייה ורישיון עסק. לשימוש במקרקעין, ועל כן לא ניתן היה ל -המקרקעין 

 È ÙÏ ÏÈÚÙÓ‰ ÌÚ ÌÎÒ‰‰ ˙ÓÈ˙ÁÂ Ê¯ÎÓ‰ ÌÂÒ¯Ù ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙Â¯˘Ù‡ ˙‡ ˙ÏÎÒÓÂ ÔÈ„‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡ ,È"Ó¯ ÌÚ ÔÈÚ˜¯˜Ó· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙¯„Ò‰

.ÏÈÚÙÓ‰ È„È ÏÚ ÌÎÒ‰‰ Ï˘ ÂÓÂÈ˜  

  

  י רקע כלל -מסעדות ומזנונים נוספים בחוף הים  

 במהלךהוקמו ישראל, על שם מדינת  המצויים בחופה הצפוני של העיר הרשומים במקרקעין
  מהם היו פעילים במועד הביקורת. השבעומזנונים.  מסעדות שמונהכארבעים השנים האחרונות 

אישרה הוועדה המקומית בקשה להיתר בנייה לבניית שמונה קיוסקים, כל אחד בשטח  1970במרץ 
הבקשה להיתר בנייה לקיוסקים), אולם לא ניתן היתר בנייה להקמת  - לן מ"ר (לה 24.97

   .מהמסעדות ומהמזנונים ששה היום מצויות הקיוסקים שמונת בתחום. 45הקיוסקים

ÏÁ‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰¯ÈÎ˘‰ ÌÈÚ·˘‰ ˙Â ˘ ˙È˘‡¯Ó ˙Â¯ÈÎ˘· ˙ ‚ÂÓ ˙‡ ÌÈ˜ÒÂÈ˜‰ ,˙Â·¯·Â 
ÌÈ ˘‰ Â·ÒÂ‰ Ì‰ ÌÈ Â ÊÓÏÂ ˙Â„ÚÒÓÏ Ì·Â¯· ,Û‡ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ˘ ‡Ï ÂÈ‰ ÏÎ  ÏÚ ˙ÂÈÂÎÊ

.ÌÈ Ù‰ ¯˘ ¯Â˘È‡ ˙‡ ÍÎÏ ‰Ï·È˜˘ ‡Ï·Â ,ÔÈÚ˜¯˜Ó‰  

 להלן תצלום אוויר של החוף הצפוני ומיקום שמונה המסעדות והמזנונים:
__________________ 

 אישור בקשה למתן היתר בנייה על ידי ועדה מקומית אינו מהווה היתר בנייה.   45
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  ניהול נכסים מושכרים -עיריית בת ים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  ומיקום שמונה המסעדות והמזנונים תצלום אוויר של החוף הצפוני

  



  429  עיריית בת ים

  ניהול נכסים מושכרים -עיריית בת ים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   הפרסום:מסגרת 

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

רחבי היקף, בלא היתר ובניגוד נמצא כי במסעדות ובמזנונים נוספו במשך השנים מבנים ותוספות 
. בתיקי הבניין של הוועדה המקומית לא נמצאו כמעט דוחות פיקוח המתעדים את 46לתכניות החלות

 הבנייה למניעת פעלה מועדי הבנייה הבלתי חוקית ואת היקפיה. עוד נמצא כי הוועדה המקומית לא
  .אישום כתבי הגשת ידי על והבנייה התכנון דיני ולאכיפת חוקית הבלתי

רק בעקבות בקשת צוות הביקורת הכינו מפקחי אגף ההנדסה דוחות על היקפי הבנייה הבלתי חוקית 
חלקיים ולא הקיפו את כל הבנייה  היו אלו פיקוח בכל אחד מהמסעדות והמזנונים. חלק מדוחות

  הבלתי חוקית. 

שרת", אף שלא הוצא בדוחות פיקוח אחדים צוין לגבי חלק מהבנייה בחוף הים כי היא בנייה "מאו
על ידי הוועדה  בתנאים ואושרה לה היתר בנייה אלא רק הוגשה לגביה בקשה להיתר, שנדונה

  רשות הרישוי.על ידי המקומית או 

 ˙È Î˙Ï Ì‡˙‰· ‡Ï˘Â ¯˙È‰ ‡ÏÏ ‰ÈÈ · ÈÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰„ÚÂÂ‰˘ Û‡ ,‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ ÏÚ ‰¯·Ú ˙ ÈÁ·· ‡È‰ ‰Ù˜˙  ‰˘˜·· ‰ „ ˙ÈÓÂ˜Ó‰

.ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÁÂ„· ÔÈÂˆÓÎ "˙¯˘Â‡Ó" ‰ÈÈ ·Î ‰¯È„‚‰Ï Ô˙È  ‡ÏÂ ,ÌÈ‡ ˙· ‰˙Â‡ ‰¯˘È‡Â  

בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה העירייה כי "העירייה באמצעות ועדת המשנה מפקחת על 
הנכסים בחוף הים ופועלת בכדי להכשיר חריגות בניה באמצעות ועדת המשנה... יודגש כי ניתן 

 48בהסכמת הוועדה המחוזית ואישור הולחו"פ 47להכשיר בניה בחוף הים בשטח המוגדר כשצ"פ
  והעירייה עושה מאמצים בכדי להסדיר חריגות ישנות שבוצעו בחופי הים".

 ˙¯˘Î‰Ï Ô‰È˙ÂÏÂÚÙ Ì¯Ë ÈÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏÂ ÌÈ ˙· ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ˆÓ‰ ,ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ Â ÊÓ·Â ˙Â„ÚÒÓ· ‰ÈÈ ·‰ ˘¯„  ,‰ È„Ó‰ ˙ÂÏÚ··˘ „ÂÚÈÈ ÈÚ˜¯˜Ó· ÌÈÈÂ

 . ˙Ë¯ÂÙÓ ˙È Î˙ ÔÈÎ‰ÏÂ È"Ó¯ ÌÚ ÔÈÚ˜¯˜Ó· ˘ÂÓÈ˘‰ ‡˘Â  ˙‡ ¯È„Ò‰Ï  

  

1.  ' ·  ‰ „ Ú Ò Ó 
במקרקעין המצויים בחוף הים והרשומים על שם מדינת ישראל, מנוהלת מסעדה ב', מקום 

  למכירת משקאות משכרים והגשתם לצריכה במקום ומקום לעריכת מופעים.

בתיק הנכס שבידי העירייה לא נמצא חוזה שכירות עם השוכרים. בתיק רישוי עסקים נמצאו 
, ולפיהם השכירה העירייה מזנון 1994העתקי שני חוזי שכירות עם שתי שוכרות שנחתמו ביוני 

ומחסן לתקופה של שנה, אך ורק למטרת מכירת משקאות קלים, צורכי אוכל ודברי מתיקה ולא 
ד נכתב בחוזה כי הצדדים מצהירים כי אין בחתימת ההסכם כדי לפגוע למטרה אחרת. עו

בזכויות השוכר כדייר מוגן על פי החוק; בחוזים לא נמצאו פרטים לגבי שטח הנכס המושכר. 
  עם אחת השוכרות נמצא גם לשנים 1994העתק של חוזה דומה לזה שנחתם בשנת 

1976-1975 .  

__________________ 
  ראו להלן.  - 2006קי בשנת ולמסעדה אחרת היתר חל 1995למסעדה אחת הוצא היתר בשנת    46
  שטח ציבורי פתוח.   47
  .2004- הוועדה לשמירת הסביבה החופית, לפי חוק שמירת הסביבה החופית תשס"ד   48
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  ניהול נכסים מושכרים -עיריית בת ים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  2תמונה 
  ית בת ים)(צולם על ידי עירימסעדה ב' 

  

  3תמונה 
  (צולם על ידי עיריית בת ים)מסעדה ב' 

  

המצוינים בבקשה להיתר הבנייה לקיוסקים,  2-ו 1המסעדה נמצאת במיקום של הקיוסקים מס' 
נמצא כי במקרקעין נבנו ללא  2005מ"ר. בביקורת שנערכה בשנת  50- שגודלם המקורי היה כ

מ"ר. בביקורת הנוכחית נמצא כי כיום מנוהלת  180- היתר סככות ומחיצות זכוכית בהיקף של כ
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  ניהול נכסים מושכרים -עיריית בת ים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   הפרסום:מסגרת 

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

מ"ר ועל גבי משטח עץ (דק) בשטח בלתי  208.9א היתר בנייה בשטח של המסעדה במבנה לל
בתיקי הבניין של  .מטר מקו המים 100ובתחום  49ידוע לעירייה, גם הוא ללא היתר בנייה

הוועדה המקומית לא נמצאו דוחות פיקוח המתעדים את מועדי הבנייה הבלתי חוקית ואת 
  היקפיה.

‡ˆÓ  ÈÎ ˘ÂÓÈ˘‰ ÔÈÚ˜¯˜Ó· ÏÂ‰È Ï Ó‰„ÚÒ ÌÂ˜ÓÂ ˙ÎÈ¯ÚÏ ÌÈÚÙÂÓ „‚Â Ó ˙ÂÈ Î˙Ï 
˙ÂÏÁ‰ - Ó˙ ‡"13 ˙È Î˙Â ¯‡˙Ó 2.'‡  

È‡ˆÓÓÓ  „‚ Â ˙È˜ÂÁ È˙Ï·‰ ‰ÈÈ ·‰ „‚  ‰ÏÚÙ ‡Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰
 ÛÂÁ· ˘ÂÓÈ˘‰Â È‡˘ ‰ÏÂÚ ‰ ˜· „Á‡ ÌÚ ˙ÂÈ Î˙‰ ‰˘È‚‰ ‡Ï ÌÈ ˘‰ ÏÎ ÍÏ‰Ó· ;

 ÁÂ„ ÌÂÒ¯Ù ¯Á‡Ï Ì‚ .‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘ ÔÈ‚·Â ˙È˜ÂÁ È˙Ï· ‰ÈÈ · ÔÈ‚· ÌÂ˘È‡ È·˙Î ‰„ÚÂÂ‰
 ˙ ˘· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó2005  ÌÈÚˆÓ‡· ‰ÏÚÙ ‡ÏÂ ,ÁÂ˜ÈÙ ÁÂ„ ‰„ÚÂÂ‰ ‰ ÈÎ‰ ‡Ï

 ÛÈÚÒ ÈÙÏ ‰Ú˘¯‰ ‡ÏÏ ‰ÒÈ¯‰ ÂˆÏ ‰˘˜· ˙˘‚‰ ˙Â·¯Ï ,‰Ï ÌÈ„ÓÂÚ˘212  ˜ÂÁÏ
Î ˙˘‚‰Â ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ .(˜„) ÁË˘Ó‰ Ï˘ ˙ÙÒÂ ‰ ‰ÈÈ ·‰ ÔÈ‚· ÌÂ˘È‡ ·˙  

  

ם י ק ס ע י  ו ש י   ר

ציווה בית המשפט לעניינים מקומיים בבת ים על השוכרים, לבקשת  2014בתחילת יוני 
העירייה, להפסיק את העיסוק בעסק ולסוגרו. בית המשפט קבע כי הצו ייכנס לתוקף באמצע 

  . 2015יולי 

  

2.  ‰ „ Ú Ò Ó ‚'  

ף הים והרשומים על שם מדינת ישראל, מנוהלת מסעדה ג' המשמשת במקרקעין המצויים בחו
מ"ר  201-גם להגשת משקאות משכרים לצריכה במקום. המסעדה פועלת במבנה בשטח של כ

  .50מ"ר שנבנה על ידי העירייה 155- ועל גבי משטח מרוצף ששטחו כ

__________________ 
 מפקחי אגף ההנדסה הכינו דוח פיקוח חלקי, שלא צוין בו משטח הדק.   49
ת משטחים, היתר לשיקום החוף באמצעות עבודות פיתוח הכוללו 27.4.11-רשות הרישוי נתנה ב   50

 הצללות וקירות תומכים.
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  ניהול נכסים מושכרים -עיריית בת ים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  4תמונה 
  (צולם על ידי עיריית בת ים)' גמסעדה 

  

נמצאו חוזי השכירות המקוריים עם השוכר. נמצא חוזה שכירות  העירייה לאבתיק הנכס שבידי 
. בחוזים צוין כי "אין 1993- , וחוזה נוסף לשנה שנחתם ב1983שתוקפו לשנה שנחתם באפריל 

בחתימת הסכם זה כדי לפגוע בזכויות השוכר כדייר מוגן על פי החוק". עוד נמצא חוזה 
ר. בחוזה זה נכתב כי "הואיל והעירייה הינה בעלת בין העירייה לשוכ 1995שנחתם במרץ 

זכויות בחוף הים של בת ים... ובעקבות דליקה שפרצה... העירייה הציעה לדייר להרוס את 
מבנה המזנון ולבנות במקומו מבנה חדש באופן התואם לתכנון החדש של חוף הים... ועל פי 

וחוק  1968-י עסקים, התשכ"חנספח א' מתאים המבנה החדש לשמש כמסעדה עפ"י חוק רישו
התכנון והבנייה... וזכויותיו של הדייר במבנה החדש לכשיוקם יהיו זכויות של דייר מוגן מאחר 
וההוצאות להקמת המבנה החדש הם בגדר תשלום דמי מפתח... העירייה מתחייבת בזה כלפי 

ם מיום חתימת ימי 10הדייר: להורות לוועדה המקומית לתכנון ולבניה בת ים להוציא, תוך 
חוזה זה, היתר בניה להריסת מבנה המזנון והקמת המבנה החדש על פי התוכנית". בתיק הנכס 

  לא נמצא אישור שר הפנים לעסקה. 

 51הוציאה רשות הרישוי היתר בנייה להריסת מבנה ישן שפעלו בו שני מזנונים 1995ביולי 
רתף בחלל שנוצר מתחת לרצפת ולבניית מבנה חדש שיכלול שתי מסעדות, מרפסות מקורות ומ

 1995מ"ר. בדצמבר  144.77מ"ר ושטח המרתף  268.01המסעדה. על פי ההיתר שטח המבנה 
  מ"ר. 36.19הוציאה רשות הרישוי היתר נוסף לפרגולה בשטח 

__________________ 
המופיעים בבקשה להיתר הבנייה לקיוסקים, ואשר שטח כל אחד מהם היה  4- ו 3הכוונה לקיוסקים מס'    51

  מ"ר). 25- כ
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  ניהול נכסים מושכרים -עיריית בת ים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   הפרסום:מסגרת 

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

‡ˆÓ  ÈÎ ˙Â˘¯ ÈÂ˘È¯‰ ‰‡ÈˆÂ‰ ˙‡ ÌÈ¯˙È‰‰52  ÔÂ Î˙‰ ˙Â ˜˙Ï „Â‚È · ,ÔÈ„Î ‡Ï˘
 ‡Ï· Â‡ˆÂ‰ ÌÈ¯˙È‰‰ :˙ÂÏÁ‰ ˙ÂÈ Î˙Ï „Â‚È ·Â ‰ÈÈ ·‰ÂÓ¯˘ ,È"˙ÏÚ·  ˙ÂÎÊ‰ÏÚ 

ÒÎ ‰˙Á ,‰Ó  ‰ ˜˙Ï Ì‡˙‰· ¯˙È‰Ï ‰˘˜·‰ ÏÚ2 ,‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˙Â ˜˙Ï ‡ÂÏÈ‡Â 
˙ÂÈ Î˙‰  ˙ÂÏÁ‰ÏÚ ÁË˘‰ -  ‡"Ó˙13  ¯‡˙Ó ˙È Î˙Â2 ˙Â¯È˙Ó Ô È‡ '‡˙ÏÚÙ‰ 
 .‰„ÚÒÓ  

„ÂÚ ‡ˆÓ  ÈÎ ÌÈ¯˙È‰‰ Â‡ˆÂ‰ ÏÚ È„È ˙Â˘¯ ÈÂ˘È¯‰ ÁÂÎÓ ˙È Î˙ ¯‡˙Ó‰ 2 ,'‡‰ È‡˘ 
 ˙ÂÈÂÎÊ ‰ ˜Ó‰ÈÈ · ‡Ï· ‰ ÎÂ‰˘ ˙È Î˙ ˙Ë¯ÂÙÓ ,ÈÎÂ È¯˙È‰ ‰ÈÈ ·‰ Â ˙È  ‰¯Â‡ÎÏ 

 „Â‚È ·Ó˙Ï ‡"13 ,Û‡ ‰ ·Ó‰˘ ÈÂˆÓ  ÌÂÁ˙·100  .ÌÈÓ‰ Â˜Ó ¯ËÓÍÈ¯‡˙· ‡Ï ÚÂ„È 
 ÔÈ·˙ ˘ 2010  ‰Èˆ˜Â¯ËÒ Â˜ ˙ÒÈ¯‰Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ‰ÏÚÙ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ

 ıÚÓ‰ÁË˘˘ Î -110 .¯"Ó  

  

ם י ק ס ע י  ו ש י   ר

הוציא בית המשפט לבקשת העירייה צו סגירה למסעדה, והוא נכנס לתוקפו  2010בפברואר 
העירייה לא פעלה לסגירת העסק אף שעברו יותר מארבע כי  . נמצא201053בתחילת נובמבר 

מאז נכנס הצו לתוקפו. יתרה מכך, העסק הופעל ללא אישור כבאות וללא אישור משרד  שנים
  הבריאות.

  

3 .  ' „  ‰ „ Ú Ò Ó  

 2012במקרקעין המצויים בחוף הים והרשומים על שם מדינת ישראל, נוהלה עד לאוקטובר 
מסעדה ד' במבנה הצמוד למסעדה ג'. המסעדה מצויה במבנה שניתן לו היתר בנייה שלא כדין 

פנתה הממונה על הנכסים  2015(ראו בפרק "מסעדה ג'"). נמצא כי בפברואר  1995שנת ב
בעירייה ליועצת המשפטית של העירייה וביקשה שתפעל להוצאת מכרז להשכרת המסעדה, אף 

  שלעירייה אין כאמור כל זכות על המקרקעין.

„¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ¯ÈÚÓ  ‰ÚÂ Ó ‡È‰ ÈÎ ÌÈ ˙· ˙ÈÈ¯ÈÚÏÌÂÒ¯ÙÓ ˘‰Ï Ê¯ÎÓ ˙¯Î
‰„ÚÒÓ‰.ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ÏÚ ˙ÂÈÂÎÊ ÏÎ ‰Ï ÔÈ‡˘ ¯Á‡Ó ,  

„¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ¯ÈÚÓ Ó¯ÏÈÏÚ ÈÎ È"‰  Ú ÓÈ‰Ï ‰˘È¯„· ÌÈ ˙· ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ˙Â ÙÏ
Ó.ÒÎ ‰ ˙¯Î˘‰Ï Ê¯ÎÓ ÌÂÒ¯Ù   

  

4 .  ' ·  Ô Â  Ê Ó  

במקרקעין הנמצאים בחוף הים והרשומים על שם מדינת ישראל, מנוהל מזנון, ומקום להגשת 
מבנה דרומי ומבנה צפוני,  -לצריכה במקום. המזנון מנוהל בשני מבנים משקאות משכרים 

  שכל אחד מהם בחזקת שוכר אחר.

__________________ 
 למסעדות ג' וד' (ראו בהמשך).   52
 .588/10ת.פ.    53
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  ניהול נכסים מושכרים -עיריית בת ים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  5תמונה 
  (צולם על ידי עיריית בת ים) מזנון ב'

  

  6תמונה 
  (צולם על ידי עיריית בת ים) מזנון ב'

  

עם אחד השוכרים. בחוזה  1970בתיק הנכס נמצא חוזה שכירות מוגנת שחתמה העירייה בשנת 
נאמר כי יוענקו לשוכר זכויות שכירות שיהיו מוגנות על פי חוק הגנת הדייר. עוד נמצאו חוזים 

. בשני חוזים צוין כי הצדדים 2002ובשנת  1991, בשנת 1985שתוקפם לשנה, שנחתמו בשנת 



  435  עיריית בת ים

  ניהול נכסים מושכרים -עיריית בת ים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   הפרסום:מסגרת 

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

ין בחתימת ההסכם כדי לפגוע בזכויות השוכר כדייר מוגן על פי החוק. בחוזים מצהירים כי א
צוין כי העירייה בעלת זכויות על חוף הים של בת ים,  2002לא צוין שטח הנכס. בחוזה משנת 
  לרבות השטח שעליו בנוי המבנה.

, אשר המצוינים בבקשה להיתר הבנייה לקיוסקים 7-ו 6המזנון נמצא במיקום הקיוסקים מס' 
נמצא כי במקרקעין נבנו ללא היתר  2005מ"ר. בביקורת בשנת  50- גודלם המקורי היה כ

 92.9- מ"ר. נמצא כי המזנון מנוהל במבנה צפוני בשטח של כ 215מחסנים וסככות בשטח של 
מ"ר שנבנו ללא היתר בנייה, ועל גבי משטח בטון בשטח  50- מ"ר ובמבנה דרומי בשטח של כ

מטר מקו  100. המבנים ומשטח הבטון מצויים בתחום 54נה על ידי העירייהמ"ר שנב 291- של כ
  המים.

‡ˆÓ  ÈÎ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‡Ï ‰ÏÚÙ ÍÏ‰Ó· ÏÎ ÌÈ ˘‰ ˙ÙÈÎ‡Ï È È„ ÔÂ Î˙‰ ‰ÈÈ ·‰Â 
˙ÒÈ¯‰ÏÂ ‰ÈÈ ·‰ È˙Ï·‰ ˙È˜ÂÁ ,˜¯  ˙ ˘·2014  È˙Ï·‰ ‰ÈÈ ·‰Ó ˜ÏÁ ˙ÒÈ¯‰Ï ‰ÏÚÙ

 ˙ÎÎÒ ˙ÒÈ¯‰ È„È ÏÚ ˙È˜ÂÁ„· ‰Ï„Â‚˘ 252 Ó.¯"  

  

ם י ק ס ע י  ו ש י    ר

הטיל בית המשפט על אחד השוכרים ועל אדם נוסף צו  201055בגזר דין שניתן באמצע יוני 
. משלא קוים הצו הוגש כתב אישום 2010סגירה לעסק, שנועד להיכנס לתוקף באמצע דצמבר 

  .2013וגזר הדין ניתן בתחילת מאי  56בגין הפרתו

‡ˆÓ  ÈÎ Û‡ „ÚÂÓ·˘  ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ˜ÒÚ‰ ÍÈ˘Ó‰ ÏÂÚÙÏ ‡ÏÏ ÔÂÈ˘È¯  Û‡Â ,˜ÒÚ
˘˜ÒÚÏ  ¯Â˘È‡ ÔÈ‡˙Â˘¯‰  ,‰Ïˆ‰Â ˙Â‡·ÎÏ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ÔÈ‡ ¯Â˘È‡ „¯˘Ó ˙Â‡È¯·‰ ÔÈ‡Â 

¯Â˘È‡ ˙˜ÏÁÓ ˙ ‚‰ ‰·È·Ò‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ· ,ÌÈ ÈÈ Ú  ¯Â·Èˆ‰ ÌÂÏ˘ ˙‡ ÔÎÒÏ È„Î Ì‰· ˘È˘
 ,Â ÂÁË·Â‰ÈÈ¯ÈÚ‰  ˙¯Ù‰ ÔÈ‚· ÌÂ˘È‡ ·˙Î ‰˘È‚‰ ‡ÏÂˆ‰ ‡ÏÂ ‰˘˜È·  ËÙ˘Ó‰ ˙È·Ó
 ÏÚ ˙ÂÂˆÏ˜ÒÙ‰˙ ˜ÂÒÈÚ‰ ˜ÒÚ· ,Ì‡  ˙¯È‚Ò·ÌÈ¯ˆÁ‰ Ï ˙È‡¯ ‰ ˙¯Á‡ Í¯„ ÏÎ· Ì‡Â‰ 

 È„ÈÏ ‡È·‰Ï È„Î ‰ÓÈ‡˙Ó˙˜ÒÙ‰ ˜ÂÒÈÚ‰.  

  

5.   ' ‰  ‰ „ Ú Ò Ó  

במקרקעין המצויים בחוף הים והרשומים על שם מדינת ישראל, מנוהלת מסעדה ה' לרבות 
  הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ומקום לעריכת מופעים.

__________________ 
  .50ראו הערה    54
 .589/10ת.פ.    55
  .2108/12ת.פ.    56
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  ניהול נכסים מושכרים -עיריית בת ים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  7תמונה 
  (צולם על ידי עיריית בת ים) מסעדה ה'

  

כמצוין בבקשה להיתר הבנייה לקיוסקים, אשר  8המסעדה נמצאת במיקום של קיוסק מס' 
הועלה כי במקרקעין נבנו מבנים ללא  2005מ"ר. בביקורת משנת  25-גודלו המקורי היה כ

 177.68- מ"ר. המסעדה מתנהלת כיום במבנה ללא היתר בנייה ששטחו כ 124היתר בשטח של 
  מ"ר. 

המקומית לא נמצאו דוחות פיקוח המציינים את היקפי הבנייה הבלתי בתיק הבניין שבוועדה 
, לאחר 2010חוקית ואת מועדיה. לצוות הביקורת נמסר ממפקח באגף ההנדסה כי בשנת 

שהמבנה נשרף, הוקם במקומו המבנה הקיים ללא היתר בנייה. עוד נמצא כי המבנה מצוי 
  .13מטר מקו המים, בניגוד לתמ"א  100בתחום 

צאו דוחות פיקוח של הוועדה על היקף העברות ועל מועדן. עוד נמצא כי הוועדה לא נמ
להריסת הבנייה הבלתי חוקית ולהפסקת  - המקומית לא פעלה לאכיפת דיני התכנון והבנייה 

  השימוש במבנה כמסעדה, בניגוד לתכניות.

מפקחת  בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה העירייה כי "העירייה באמצעות ועדת המשנה
החל משנת  'ה על הנכסים בחוף הים ופועלת בכדי להכשיר את חריגות הבנייה במסעדה

בדיון שהתקיים בוועדת המשנה, אושרה הבקשה לתוספת הבנייה והיא  25.5.2014]-... [ב2010
הועברה לוועדה המחוזית... יודגש כי ניתן להכשיר בנייה בחוף הים בהסכמת הועדה 

חו"פ והעירייה עושה מאמצים בכדי להסדיר חריגות ישנות שבוצעו [ה]מחוזית ואישור הול
  בחופי הים".



  437  עיריית בת ים

  ניהול נכסים מושכרים -עיריית בת ים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   הפרסום:מסגרת 

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

„¯˘Ó  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó¯ÈÚÓÂ ¯ÊÂÁ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ‰„ÚÂÂÏÂ  ‰˙ÏÂÚÙ Ì¯Ë ÈÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰
 ˘¯„  ,‰ È„Ó‰ ˙ÂÏÚ··˘ „ÂÚÈÈ ÈÚ˜¯˜Ó ÏÚ ˙·ˆÈ ‰ ,'‰ ‰„ÚÒÓ· ‰ÈÈ ·‰ ˙¯˘Î‰Ï

˙È Î˙ ÔÈÎ‰ÏÂ È"Ó¯ ÌÚ ÔÈÚ˜¯˜Ó· ˘ÂÓÈ˘‰ ‡˘Â  ˙‡ ¯È„Ò‰Ï .˙Ë¯ÂÙÓ  

 1981בתיק הנכס שבעירייה נמצאו חוזי שכירות שתוקפם לשנה, שנחתמו עם השוכרים בשנת 
צוין כי העירייה היא "בעלת זכויות בחוף הים של בת ים לרבות  1995-. בחוזה מ1995ובשנת 

  השטח עליו בנוי המבנה", וכי היא משכירה לדייר "יחידה אחת של מזנון ומחסן הצמוד לו". 

חתמה העירייה על חוזה שכירות חדש עם שוכרים חדשים, ששילמו לשוכרים  2014במרץ 
הקודמים דמי מפתח. נמצא כי לא התקבל אישור משרד הפנים לעסקה. השוכרים החדשים 

בחוזה זה חזרה והצהירה  .ש''ח לשנה 350,000השכירו את הנכס בשכירות משנה תמורת 
  ור אין שום בסיס להצהרתה זו. העירייה כי היא הבעלים של המבנה אף שכאמ

  

ם י ק ס ע י  ו ש י   ר

ציווה בית המשפט "על הפסקת העיסוק בעסק וסגירת החצרים" וקבע כי "לא  2011בינואר 
ינהל אדם בחצרים נשוא כתב האישום עסק טעון רישוי ללא רישיון או היתר זמני כדין ולא 

ם רישיון או היתר זמני יעביר לאחר את [ה]בעלות או החזקה בעסק, אלא אם בידי אותו אד
כדין. לצורך ביצוע הצו רשאים המשטרה והפיקוח העירוני להיכנס לחצרים ולנקוט כל 

  אמצעים סבירים בנסיבות העניין כדי להבטיח ציות לצו". הצו נכנס לתוקפו באופן מידי.

  הוציא בית המשפט מחדש צו זהה.  2011בדצמבר 

ÚÙ ‡ÏÂ Âˆ‰ ˙‡ ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÎ ‡ˆÓ  ˙Â¯ÓÏ ,ÍÎÓ ‰¯˙È .˜ÒÚ‰ ˙¯È‚ÒÏ ‰Ï
 ı¯Ó· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰Ó˙Á ,¯Á‡Ï ˜ÒÚ· ‰˜ÊÁ‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ¯ÂÒÈ‡‰2014  ˙Â¯ÈÎ˘ ‰ÊÂÁ

.ÒÎ · ‰˜ÊÁ‰ ˙¯·Ú‰Ï ˙ ‚ÂÓ  

הוגש כתב אישום מתוקן נגד המחזיקים החדשים בגין ניהול עסק ללא רישיון.  2014רק ביוני 
  עד למועד סיום הביקורת לא ניתן פסק דין בתיק.

  

6 .  ‰ „ Ú Ò Ó ' Â  

במקרקעין המצויים בחוף הים והרשומים על שם מדינת ישראל מנוהלת מסעדה ו' לרבות 
  הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום. 

 1972בתיק הנכס בעירייה נמצאו שני חוזים שתוקפם לשנה עם השוכרות דאז שנחתמו בשנים 
  .1973-ו

כמצוין בבקשה להיתר הבנייה לקיוסקים, שגודלו  9המסעדה נמצאת במיקום של קיוסק מס' 
צוין כי במקרקעין הנ"ל נבנו ללא היתר סככות ומחיצות  2005- בדוח ממ"ר.  25-המקורי היה כ

מ"ר ועל משטח  138.05כיום מנוהלת המסעדה במבנה בשטח של מ"ר.  80זכוכית בהיקף של 
  מ"ר הבנויים כולם ללא היתר. 111.76בטון בשטח של 

כתב מפקח של היחידה הארצית לוועדה המקומית כי במסעדה נבנית ללא היתר  2007בפברואר 
הוא כתב למהנדס הוועדה המקומית כי בניית  2007מ"ר. באפריל  48תוספת רצפת בטון בשטח 

  .13מ"א מטר מקו חוף הים, בניגוד לת 100הרצפה הושלמה. נמצא כי העסק ניצב בתחום 
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  ניהול נכסים מושכרים -עיריית בת ים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

מקומית על היקף העברות ועל מועדן. נמצא כי הוועדה הלא נמצאו דוחות פיקוח של הוועדה 
להריסת הבנייה הבלתי חוקית ולהפסקת  - המקומית לא פעלה לאכיפת דיני התכנון והבנייה 

  השימוש המנוגד לתכניות החלות על המקרקעין. 

עדת המשנה את בקשת השוכר להכשיר אישרה ו 2015עוד נמצא כי לאחר סיום הביקורת במאי 
  את תוספת הבנייה הקיימת.

 ‰˙ÏÂÚÙ Ì¯Ë ÈÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏÂ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓÂ ¯ÊÂÁ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ¯È„Ò‰Ï ˘¯„  ,‰ È„Ó‰ ˙ÂÏÚ··˘ „ÂÚÈÈ ÈÚ˜¯˜Ó ÏÚ ˙·ˆÈ ‰ ‰„ÚÒÓ· ‰ÈÈ ·‰ ˙¯˘Î‰Ï

 .˙Ë¯ÂÙÓ ˙È Î˙ ÔÈÎ‰ÏÂ È"Ó¯ ÌÚ ÔÈÚ˜¯˜Ó· ˘ÂÓÈ˘‰ ‡˘Â  ˙‡  

  8תמונה 
  (צולם על ידי עיריית בת ים) 'ומסעדה 

  

  

ם י ק ס ע י  ו ש י   ר

לחוק רישוי עסקים קובע כאמור כי אחת ממטרות החוק היא קיום הדינים הנוגעים  1סעיף 
לתכנון ולבנייה. הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בנושא "מתן רישיון עסק לעסק שאינו עומד 

È˘È¯ Ô˙ÈÏ ‰ËÏÁ‰" ÔÂ Î˙‰ È È„· „ÓÂÚ Â È‡˘ ˜ÒÚÏ ˜ÒÚ ÔÂ מורה כי 57בדיני התכנון והבניה"
,‰¯È·Ò È˙Ï· ‰ËÏÁ‰ ‰È‰˙ ,‰ÈÈ ·‰Â  בהיותה מסכלת מטרה ממטרות החוק. ברם עדיין מסור

__________________ 
 בנושא זה. 1/2004וכן הנחיית חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  9.11.03-מ 8.1151הנחיה מס'    57



  439  עיריית בת ים

  ניהול נכסים מושכרים -עיריית בת ים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   הפרסום:מסגרת 

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

ליתן רישיון לעסק שאינו עומד בדיני התכנון, וזאת בנסיבות  שיקול דעת מוגבללרשות 
בדיני התכנון והבניה מיוחדות וחריגות, כמפורט להלן... ניתן ליתן רישיון לעסק שאינו עומד 

בהתקיים אחד מאלה: א) בעסק חריגות בניה קלות (זוטי דברים) שהתובע של הרשות 
המקומית נתן דעתו עליהן, וקבע כי אין מקום לנהל בגינן הליך לפי חוק התכנון והבניה בשל 

ב) העסק נמצא במבנה ישן, אשר לא נמצא לו  - העדר עניין לציבור בניהול הליך פלילי; או 
או שאין כל כוונה לנהל בגין העדר  - היתר בניה, ותובע של הרשות המקומית קבע כי לא ניתן 

  ההיתר הליך לפי חוק התכנון והבנייה" [ההדגשות במקור].

 12התיר סגן מהנדס עיריית בת ים לאשר לעסק רישיון זמני למשך  2014נמצא כי באפריל 
נתנה העירייה למסעדה ו' היתר זמני לניהול מסעדה  2014חודשים. עוד נמצא כי בספטמבר 

ולהגשת משקאות משכרים, אף שהמבנה אינו עומד בדיני התכנון והבנייה: המסעדה מנוהלת 
מ"ר, ללא  112- מ"ר ועל גבי משטח לא מקורה בשטח של כ 138-כאמור במבנה בשטח של כ

  . 13בניגוד לתמ"א  - מטר מקו המים  100היתרי בנייה ובתחום 

יודגש כי היקף בנייה בלתי חוקית נרחב זה אינו מהווה "חריגות בנייה קלות" שאינן מונעות 
  מתן רישיון עסק, כאמור בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה.

 Â ˙ ˘ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 „Â‚È ·Â ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ È È„· „ÓÂÚ Â È‡ ‰ ·Ó‰˘ Û‡ ‰„ÚÒÓ· ˜ÒÚ ÏÂ‰È Ï È ÓÊ ¯˙È‰

 .‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÈÈÁ ‰Ï  

  

7 .  ' ‚  Ô Â  Ê Ó  

ג' לרבות מקום במקרקעין המצויים בחוף הים והרשומים על שם מדינת ישראל מנוהל מזנון 
נמצא כי במקרקעין האמורים נבנו ללא היתר  2005- בדוח מ .להגשת משקאות משכרים לצריכה

מ"ר. בתיק הבניין לא נמצאו דוחות פיקוח על היקף הבנייה ללא היתר  137מבנים בהיקף של 
ועל מועדיה. רק בעקבות דרישת צוות הביקורת הנוכחית לקבלת נתונים על היקף הבנייה 

  כי במקום נבנו ללא היתר בנייה מבנה בשטח של  מפקח אגף ההנדסהחוקית, מסר  הבלתי
  מ"ר.  100-מ"ר ומשטח מרוצף בשטח של כ 284- כ

בתיק הנכס שבעירייה נמצא חוזה שכירות מוגנת בין עיריית בת ים לשוכרת דאז שנחתם בשנת 
1967 .  

‡ˆÓ  ÈÎ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‡Ï ‰ÏÚÙ ˙ÙÈÎ‡Ï È È„ ÔÂ Î˙‰ ‰ÈÈ ·‰Â ˙ÒÈ¯‰Ï ‰ÈÈ ·‰ 
È˙Ï·‰ ˙È˜ÂÁ ÌÂ˜Ó· ˙˜ÒÙ‰ÏÂ ˘ÂÓÈ˘‰ „‚Â Ó‰ ˙ÂÈ Î˙Ï ˙ÂÏÁ‰ ÏÚ ÁË˘‰.  
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  ניהול נכסים מושכרים -עיריית בת ים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  9תמונה 
  (צולם על ידי עיריית בת ים) 'מזנון ג

  

  

ם י ק ס ע י  ו ש י   ר

  הוגש כתב אישום נגד השוכר בגין ניהול עסק ללא רישיון. 2015רק במרץ 

  

8 .   ' Ê  ‰ „ Ú Ò Ó  

במקרקעין המצויים בחוף הים והרשומים על שם מדינת ישראל מנוהלת מסעדה ז', מקום 
  לעריכת מופעים ומקום להגשת משקאות משכרים. 

נחתם  2005. בתחילת נובמבר 1978בתיק הנכס נמצא חוזה שכירות לשנה שנחתם בסוף מרץ 
לת זכויות בחוף הים של חוזה בין העירייה לשוכרים חדשים. בחוזה נכתב כי "העירייה הינה בע

מ"ר... ואילו יתרת  36ים... והדייר רכש מדיירים מוגנים... את זכויותיהם במושכר... [בשטח] - בת
המושכר אינה מוגנת על פי החוק". עוד נכתב בחוזה כי "העירייה מתנה את הסכמתה להעברת 

הים... ". בחוזה  הזכויות בתנאי שהשוכר יבנה מבנה חדש באופן התואם לתכנון החדש של חוף
הודגש ש"העירייה מאשרת בזאת כי בכפוף לקבלת היתר בניה כחוק, יהיה הדייר רשאי לבנות את 
המבנה החדש ולהשתמש בו לתכליתו כמסעדה ו/או בר מסעדה להופעות ואירועים על פי חוזה 

  השכירות ובכפוף לכל דין". 

אסורים על פי התכניות החלות על יודגש כי קיום מופעים ואירועים בנוסף על הפעלת מסעדה 
  המקרקעין. עוד נמצא כי לא התקבל אישור משרד הפנים לעסקה.



  441  עיריית בת ים

  ניהול נכסים מושכרים -עיריית בת ים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   הפרסום:מסגרת 

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  10תמונה 
  (צולם על ידי עיריית בת ים) 'זמסעדה 
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  ניהול נכסים מושכרים -עיריית בת ים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  11תמונה 
  (צולם על ידי עיריית בת ים) 'זמסעדה 

  

 ז' היתר בנייה לתוספת נתנה רשות הרישוי של הוועדה המקומית למסעדה 2006באוגוסט 
ללא חתימת רמ"י ובניגוד  - מ"ר. נמצא כי ההיתר ניתן שלא כדין  141.14פרגולה בשטח 

מטר מקו המים ובלא שהוכנה תכנית  100מפאת הימצאות המבנה בתחום  - 13לתמ"א 
  מפורטת.

בתיק הבניין לא נמצאו דוחות פיקוח על היקף הבנייה ללא היתר ועל מועדיה. רק בעקבות 
 מפקח אגף ההנדסה ךבל נתונים על היקף הבנייה הבלתי חוקית, ערבקשת צוות הביקורת לק

בשטח  דוח. הדוח שהוגש לצוות הביקורת חלקי ואינו כולל את מלוא הנתונים. במתחם מבנים
מ"ר, הבנויים ללא היתר בנייה כדין (ראו להלן). עוד כולל  196מ"ר ומשטח חצץ בשטח  340

מ"ר. המבנים ואופן השימוש בהם מהווים השתלטות על  600המתחם משטחי דשא בשטח של 
  שטח השייך לציבור כולו. 

˙· ˙ÈÈ¯ÈÚ Ï˘ ˜ÂÁÏ ˙„‚Â Ó‰ Ô˙ÂÏ‰ ˙‰ ˙‡ ‰¯˙È ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó 
 ÏÚ ˙ÂÈÂÎÊ ÏÎ ‰Ï ÂÈ‰˘ ‡Ï· ÌÎÒ‰ ÏÚ ‰Ó˙Á ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ .˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘Â ÌÈ
 ÔÂ Î˙‰ ˙Â¯·ÚÓ ˙ÂÓÏÚ˙‰ ÍÂ˙ ,ÔÈ„Î ‡Ï˘ Ô˙È  ‰ÈÈ ·‰ ¯˙È‰ ÂÏÈ‡Â ,ÔÈÚ˜¯˜Ó‰

.¯Â·Èˆ ÈÚ˜¯˜ÓÏ ‰˘ÈÏÙ‰ÓÂ ‰ÈÈ ·‰Â  

  



  443  עיריית בת ים

  ניהול נכסים מושכרים -עיריית בת ים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   הפרסום:מסגרת 

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

ם י ק ס ע י  ו ש י   ר

לא ינהל על "הפסקת העיסוק בעסק וסגירת החצרים" וקבע כי " 2011בית המשפט ציווה במאי 
אדם בחצרים נשוא כתב האישום עסק טעון רישוי ללא רישיון או היתר זמני כדין ולא יעביר 
לאחר את [ה]בעלות או החזקה בעסק, אלא אם בידי אותו אדם רישיון או היתר זמני כדין. 
לצורך ביצוע הצו רשאים המשטרה והפיקוח העירוני להיכנס לחצרים ולנקוט כל אמצעים 

  .2011. הצו נכנס לתוקפו באמצע יולי 58ות העניין כדי להבטיח ציות לצו"סבירים בנסיב

נמצא כי אף על פי שהשוכרת הפרה את צו הסגירה העירייה לא פעלה לסגירת העסק כאמור 
הוגש נגד השוכרת כתב אישום בגין ניהול עסק ללא  2015בצו. רק לאחר סיום הביקורת במאי 

  קיום צו שיפוטי. - רישיון ובגין אי

  

   

  

כתבה המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין במשרד  2015בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממאי 
המשפטים: "אכן אנו בדעה כי נוכח אוזלת היד שמגלה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה באכיפת 
החוק בחוף בת ים, כפי שעולה מהדוח ומדברים שידועים לנו, קיימת חשיבות ציבורית שאכיפת 

הים, שהוא משאב ציבורי מוגבל השייך לציבור כולו, תובל ותונהג על ידי היחידה החוק בחוף 
הארצית [לפיקוח על הבנייה מטעם משרד הפנים] ונכון שהיא תגלה מעורבות יתר ואחריות באכיפת 
החוק במקום רגיש זה... המחלקה תירתם לכך ותטפל בהתאם בתוצרי החקירה שתניב הפעילות של 

נושא הבנייה הבלתי חוקית בחוף הים והיעדר האכיפה בחוף הוצף על ידי  היחידה הארצית...
מחלקתנו לפני כשנה. באותה עת ביקשנו לקבל מהיחידה הארצית לפיקוח על הבנייה סקר על 
הבנייה הבלתי חוקית בחוף. במקביל העל[י]נו את נושא החוף בבת ים בפני פורום חופים 

חית. ממצאי הסקר שנערך והועבר אלינו העל[ו] כי קיימת בפרקליטות המרוכז ביחידה לאכיפה אזר
בחוף בעיה קשה של בנייה בלתי חוקית, ולא בכדי, חוף בת ים נבחר כאחד החופים בו תתמקד 

  ".2015האכיפה המדינתית המרוכזת בפורום חופים בשנת 

כי  כתבה היחידה לאכיפה אזרחית במשרד המשפטים 2015בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממאי 
היא "רואה חשיבות בהתגייסות כלל רשויות המדינה הרלוונטיות להגנה על חופי הים ו[על] הנאת 
כלל הציבור מהם, לרבות פעולה מול רשויות מקומיות המאפשרות פגיעה בסביבה החופית... 
המנוגדת לדין". עוד נכתב בתשובה כי "היחידה תמשיך ותפעל למאבק בתופעת ההשתלטות על 

לרבות בכל הנוגע לרצועת החוף בעיר בת ים... וזאת בשיתוף פעולה עם הרשויות  חופי הים,
האחרות, האמונות על איסוף והעברת החומרים הרלוונטיים[,] בין היתר לצורך הגשת תביעות 

  אזרחיות".

 חוקי לאכיפת לפעול המקומית הוועדה באחריותכתב משרד הפנים כי " 2015בתשובתו מיוני 
היחידה  באמצעות הפנים משרד. לעבירה חשד מתקיים בו מקום בכל [התכנון והבנייה] ב"התו

לאכיפת דיני התכנון והבניה/מחוז תל אביב, המונה שלושה מפקחים בכל מחוז ת"א, הארצית 
ואין לרשותו... הכלים לפעול לאכיפת חוקי  תוהמקומי ותבנעלי הוועד ועצמ אינו יכול לשים

תקיים חשד לעבירה, וזאת בשל כ"א [בלתי מספיק] העומד לרשותו. התו"ב בכל מקום בו מ
רק במקרים חריגים בהם  היחידה הארצית לפיקוח על הבניה תפעל בסמכות האכיפה המקבילה

קיים מידע/חשד קונקרטי לביצוע עבירת בניה ותוך הלימה למטרות וליעדים שהוגדרו ליחידה 
  ובהתאם להנחיות היועמ"ש לממשלה".

__________________ 
 .593/10ת.פ.    58
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  ניהול נכסים מושכרים -עיריית בת ים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

הארצית לאכיפת דיני  ידהנערכה פגישת עבודה בין היח 2015ן משרד הפנים כי במאי עוד ציי
בין גורמי ההנדסה, הפיקוח והתביעה של הוועדה המקומית בת למחוז תל אביב ב היהתכנון והבני

סוכם על המשך פעילויות אכיפה של הפיקוח המקומי בדגש על חופי בת ים בליווי ובה "ים, 
  הצורך, של מפקחי היח' הארצית לאכיפת דיני התכנון והבניה/מחוז תל אביב".ובחניכה, במידת 

 ÌÈ ˘ ˙Â¯˘Ú Í˘Ó· ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏÂ ,ÂÚ·ËÓ Ï·‚ÂÓÂ È„ÂÁÈÈ Ú·Ë ·‡˘Ó ¯ÂÓ‡Î ‡Â‰ ÌÈ‰ ÛÂÁ
 ‰¯˜Ó· .Â· ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ È È„ ˙ÙÈÎ‡Ï ÏÏÎ ËÚÓÎ ‰ÏÚÙ ‡Ï ÌÈ ˙· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰

Â˘È‡ ·˙Î ‰˘È‚‰) ‰„ÚÂÂ‰ ‰ÏÚÙ Â·˘ „ÈÁÈ‰ Âˆ ˙‡ ‰‡ÏÈÓ ‡Ï ‡È‰ ,('‡ ‰„ÚÒÓ „‚  Ì
 ‡Ï ÌÈ¯˙È‰ ‰‡ÈˆÂ‰˘ ,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰ ÁÎÂ  .ËÙ˘Ó‰ ˙È· ‡ÈˆÂ‰˘ ‰ÒÈ¯‰‰
 ÁÎÂ Â ,Ì‰· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ˜ÒÚÏ ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ Ô˙Ó ‰¯˘È‡Â ÌÈ‰ ÛÂÁ· ÌÈ ·ÓÏ ÌÈÈ˜ÂÁ
 ÏÎ ‰Ï ‰˙ÈÈ‰˘ ‡Ï· ÌÈ‰ ÛÂÁ· ÌÈÒÎ  ÌÈ ˘ ˙Â¯˘Ú Í˘Ó· ‰¯ÈÎ˘‰˘ ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰

˙ÂÎÊ  ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ÏÚ-  ÁÂ˜ÈÙÏ ˙Èˆ¯‡‰ ‰„ÈÁÈÏÂ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â ,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙Ë˜Â ˘ ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÎÏ‰Ó ÏÚ Á˜Ù˙˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ ,‰ÈÈ ·‰ ÏÚ
 È È„ ˙ÙÈÎ‡Ï ‰˜ÏÁÓÏ ÌÈ‰ ÛÂÁ· ‰˘Ú ‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ˙ÂÁÂ„ ˘È‚˙Â ‰˙ÂÎÓÒ ˙‡ ˘ÓÓ˙

·‰ „‚  ÏÚÙ˙˘ È„Î ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó· ÔÈÚ˜¯˜Ó .ÛÂÁ· ˙È˜ÂÁ È˙Ï·‰ ‰ÈÈ   

 ‰„ÈÁÈ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ˙Â¯‡Â˙Ó‰ ˙Â·ÈÒ · ,‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÈÈÁ ‰ ÈÙ ÏÚ Ì‚
 .‰˙ÂÎÓÒ ˙‡ ÏÈÚÙ˙ ˙Èˆ¯‡‰  

 ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ Í¯ÂˆÏ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Ï ‰·¯ ˙Â·È˘Á ˙ÓÈÈ˜ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
Ê‡ ‰ÙÈÎ‡Ï ‰„ÈÁÈ· ÊÎÂ¯Ó‰ ÌÈÙÂÁ ÌÂ¯ÂÙ· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ÔÈ· Ì‰È È·Â ,˙ÈÁ¯

.ÔÈÚ˜¯˜Ó È È„ ˙ÙÈÎ‡Ï ‰„ÈÁÈ‰Â ˙Èˆ¯‡‰ ‰„ÈÁÈ‰ ,È"Ó¯  

  

   

  

 ‡Ï˘Â ˙ÂÎÓÒ ‡ÏÏ ÌÈ ˙· ˙ÈÈ¯ÈÚ ˙ÂÏ‰ ˙‰ ˙‡ ‰¯˙È ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÌÈÂÂ‰Ó‰ ÔÈÚ˜¯˜Ó ÏÚ ˙ÂÈÂÎÊ ÌÈ˜È ÚÓ‰ ÌÈÊÂÁ· ‰˙Â¯˘˜˙‰· ,˙Â·¯ ÌÈ ˘ Í˘Ó· ÔÈ„Î

˙ÂÈÂÎÊ ÏÎ ÂÈ‰ ‡Ï ‰ÓˆÚ ‰Ï „ÂÚ· ,¯Â·Èˆ ÈÚ˜¯˜Ó  .Ì‰ÈÏÚ  

 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙‡ ‰¯˙È ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ÈÏ„ÁÓ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ˙¯Î˘‰ ÌÂÁ˙·‰ ÌÈÒÎ 
.ÌÈ‰ ÛÂÁ·  ‡Ï„·Ï· ÂÊ  ‰¯˘Ù‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ¯ÂÓ‡Î ‡Ï˘ ÌÈÒÎ · ˘Ó˙˘‰Ï ÌÈÈË¯Ù ÌÈÓ¯Â‚Ï

 Â¯Ù‰ ¯˘‡Î˘ ‡Ï‡ ,‰Ï ÂÚÈ‚‰ ‡Ï˘ ˙Â¯ÈÎ˘ ÈÓ„ Ì‰Ó ‰˙·‚ Û‡Â ‰Ï˘ ÂÈ‰ ÌÈ¯ÎÂ˘‰ ˙‡
 ÌÈÊÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ˙Â¯ÈÎ˘‰ È‡ ˙Á˘˙ ÌÓÚ ‰ÓÌÈ ·Ó Â ·Â È˜ÂÁ È˙Ï·ÌÈ  ‡Ï ‡È‰ ,ÌÈÒÎ ·

È˜ÂÁ È˙Ï·‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙˜ÒÙ‰Ï ¯·„ ‰˙˘ÚÂ.˙  ˙ÂËÏ˙˘‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰¯˘Ù‡ ÂÊ ‰˙ÂÏ‰ ˙‰·
Â ,ÔÈ„Î ‡Ï˘ ¯˘ÂÚ ˙ÈÈ˘ÚÂ ÌÈ‰ ÛÂÁ ÏÚ ˙È˜ÂÁ È˙Ï· ÛÂÁ‰ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ‰„È˜Ù˙· ‰ÏÚÓ

¯Â·Èˆ‰ ˙ÏÚÂ˙ÏÈ È„ ÏÚ ˙Â¯·Ú‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰ ÁÎÂ  „ÁÂÈÓ· ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈ¯·„‰ .  ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰
 ÔÓÊ ÛÂÏÁ· ÍÎ· ÏÂÙÈË· ÌÈ¯Á‡Â ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈÈ˘˜ ¯¯ÂÚÏ ÏÂÏÚ˘ ¯·„ ,˙Â·¯ ÌÈ ˘ Í˘Ó·

.·¯  

 ‰ÙÎ‡ ‡Ï˘ ÍÎ· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰ ˙‡ ‰¯˙È ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙ ˘Ó ÁÂ„· ‰Ï ¯ÚÂ‰˘ Û‡ ,˙Â·¯ ÌÈ ˘ Í˘Ó· ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ È È„ ˙‡2005 È¯˙È‰ ‰ ˙ Â ,

 ‡Ï˘ ‰ÈÈ · ˙Â¯Ó‚ÂÓ ˙Â„·ÂÚ ˙ÚÈ·˜ ‰„ÚÂÂ‰ ‰¯˘Ù‡ ÍÎ· .˙ÂÈ Î˙Ï „Â‚È ·Â ÔÈ„Î -  ‰ÈÈ ·
 .ÌÈ‰ ÛÂÁ ÏÚ ˙ÂÏÁ‰ ˙ÂÈ Î˙Ï ÌÈ„‚Â Ó‰ ˘ÂÓÈ˘Â ˙È˜ÂÁ È˙Ï·  
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  ניהול נכסים מושכרים -עיריית בת ים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   הפרסום:מסגרת 

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

 ˙È· ÈÂÂˆ ÌÂÈ˜Ï ‰ÏÚÙ ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯˙È ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„È ÏÚ ,ÌÈ‰ ÛÂÁ· ˙Â„ÚÒÓ‰Ó ˘ÂÏ˘· ˜ÂÒÈÚ‰ ˙˜ÒÙ‰ ÏÚ ÂÂÈˆ˘ ËÙ˘Ó‰ Ô‰ÈÁË˘Ï ‰ÒÈ Î È

 .ÌÈÂÂˆÏ ˙ÂÈˆ‰ ˙ÁË·‰Ï ÌÈ¯È·Ò ÌÈÚˆÓ‡ ˙ËÈ˜ Â  

 ÏÚ ‰¯ÈÓ˘· ÌÈ ˘‰ Í¯Â‡Ï È"Ó¯ Ï˘ ‰ÈÏ„ÁÓ ˙‡ ‰¯˙È ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 .„ÂÚÈÈ ÈÚ˜¯˜Ó ÏÚ ˙ÂËÏ˙˘‰ÏÂ ÛÂÁ· ˙Â¯Ó‚ÂÓ ˙Â„·ÂÚ ˙ÚÈ·˜Ï Â‡È·‰˘ ,ÌÈ ˙·· ÌÈ‰ ÛÂÁ  

È¯ÈÚ‰ Ï˘Â ÌÈ˜ÈÊÁÓ‰ Ï˘ „È ˜ÂÏÈÒÏ ÏÂÚÙÏ È"Ó¯ ÏÚ Ì‰Ó ÚÂ·˙ÏÂ ÌÈ‰ ÛÂÁ· ÌÈÒÎ ‰Ó ‰È
 .˙ÈÁ¯Ê‡ ‰ÙÈÎ‡Ï ‰„ÈÁÈ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÈÂ‡¯ ˘ÂÓÈ˘ ÈÓ„  

 ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÌÚËÓ ‰ÈÈ ·‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ˙Èˆ¯‡‰ ‰„ÈÁÈÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙È˜ÂÁ È˙Ï·‰ ‰ÈÈ ·· ÏÂÙÈË· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘Â ÌÈ ˙· ˙ÈÈ¯ÈÚ Ï˘ Ô‰ÈÏ„ÁÓ ÁÎÂ 

Ù˙ ‰„ÈÁÈ‰ ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,ÌÈ‰ ÛÂÁ· ,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙Ë˜Â ˘ ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÎÏ‰Ó ÏÚ Á˜
 „¯˘Ó· ÔÈÚ˜¯˜Ó È È„ ˙ÙÈÎ‡Ï ‰˜ÏÁÓÏ ˘È‚˙Â ‰˙ÂÎÓÒ ˙‡ ˘ÓÓ˙ Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â
 ‰Ï ‰¯ÂÓ˘‰ ‰ÏÈ·˜Ó‰ ˙ÂÎÓÒ‰ ˙‡ ÏÈÚÙ˙˘ È„Î ÛÂÁ· ‰˘Ú ‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ˙ÂÁÂ„ ÌÈËÙ˘Ó‰
 ¯Â·Èˆ‰ ˙·ÂËÏ ÌÈ‰ ÛÂÁ ˙‡ ¯ÂÓ˘Ï È„Î ˙‡ÊÂ ,‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÈÈÁ ‰· ¯ÂÓ‡Î

.ÂÏÂÎ  

 ÈÙÂÁÏ ˙Ë¯ÂÙÓ ˙È Î˙ Ì„˜Ï È"Ó¯ ÏÚÂ ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÏÚ ¯ÂÓ‡Î ÔÂ Î˙‰ ¯Â˘È‡Ï ÛÂÙÎ· .˙ÂÈÊÂÁÓ‰Â ˙ÂÈˆ¯‡‰ ¯‡˙Ó‰ ˙ÂÈ Î˙ ˙‡ ˙Ó‡Â˙‰ ÌÈ‰

.ÌÈ‰ ÛÂÁ· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙¯„Ò‰Ï ÏÂÚÙÏ È"Ó¯ ÏÚÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰  

  

  

  סיכום

Ì‰ÈÏÚ ÚÈ·ˆ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Ó ˜ÏÁ ‰ ˜È˙ ÌÈ ˙· ˙ÈÈ¯ÈÚ  ˙ ˘Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„2005 ‡È‰ :
 ÈÓ„ ˙ÚÈ·˜Ï ˙ÂÓÂ˘ ‰ ÈÓÊ‰Â ‰ÈÒÎ Ó ˜ÏÁ ˙¯Î˘‰Ï ÌÈÊ¯ÎÓ ‰ÓÒ¯Ù ,‰ÈÒÎ  ÏÚ ‰Á˜ÈÙ
 Â ˜Â˙ ‡Ï ÁÂ„ Â˙Â‡· Â ÈÂˆ˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÌÏÂ‡ ,‰ÈÒÎ Ó ˜ÏÁ ¯Â·Ú ˙Â¯ÈÎ˘

.ÛÏÁ˘ ·¯‰ ÔÓÊ‰ ˙Â¯ÓÏ  

ÈÈÂ˜ÈÏ ‰˙ÏÚ‰ ÌÈ ˙· ˙ÈÈ¯ÈÚ· ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,ÍÎÓ ‰¯˙È ˙· ˙ÈÈ¯ÈÚ ˙ÂÏ‰ ˙‰· ÌÈ¯ÂÓÁ Ì
 ÌÎ˘Ó‰Â ˙Â·¯ ÌÈ ˘ È ÙÏ Ì˙È˘‡¯ ÌÈ‰ ÛÂÁ· ÌÈÒÎ · ˘ÂÓÈ˘Ï Ú‚Â · ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰Â ÌÈ
 ˙· ‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰Â ÌÈ ˙· ˙ÈÈ¯ÈÚ Ï˘ Ô‰ÈÏ„ÁÓ ÁÎÂ  .˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘·

.ÌÈ‰ ÈÙÂÁ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘· ‰„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ· È"Ó¯ Ï˘ ˙Î˘Ó˙Ó „È ˙ÏÊ‡ ‰ËÏ· ÌÈ  

·Ó „¯˘Ó ‡Ï˘Â ˙ÂÎÓÒ ‡ÏÏ ÌÈ ˙· ˙ÈÈ¯ÈÚ ˙ÂÏ‰ ˙‰ ˙‡ ‰¯˙È ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜
 ‰Ï „ÂÚ· ,¯Â·Èˆ ÈÚ˜¯˜Ó ÌÈÂÂ‰Ó‰ ÔÈÚ˜¯˜Ó ÏÚ ˙ÂÈÂÎÊ ÌÈ˜È ÚÓ‰ ÌÈÊÂÁ· ‰˙Â¯˘˜˙‰· ÔÈ„Î

 .Ì‰ÈÏÚ ˙ÂÈÂÎÊ ÏÎ ÂÈ‰ ‡Ï ‰ÓˆÚ  

 ‡Ï„·Ï· ÂÊ  ‰¯˘Ù‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ¯ÂÓ‡Î ‰Ï˘ ÂÈ‰ ‡Ï˘ ÌÈÒÎ · ˘Ó˙˘‰Ï ÌÈÈË¯Ù ÌÈÓ¯Â‚Ï
‰˙·‚ Û‡Â  Â¯Ù‰ ¯˘‡Î˘ ‡Ï‡ ,‰Ï ÂÚÈ‚‰ ‡Ï˘ ˙Â¯ÈÎ˘ ÈÓ„ Ì‰Ó ÌÈ¯ÎÂ˘‰ È‡ ˙ ˙‡

Á˘ ÌÈÊÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ˙Â¯ÈÎ˘‰˙ ÌÓÚ ‰ÓÌÈ ·Ó Â ·Â È˜ÂÁ È˙Ï·ÌÈ  ‰˙˘Ú ‡Ï ‡È‰ ,ÌÈÒÎ ·
È˜ÂÁ È˙Ï·‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙˜ÒÙ‰Ï ¯·„Â.˙  È˙Ï· ˙ÂËÏ˙˘‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰¯˘Ù‡ ÂÊ ‰˙ÂÏ‰ ˙‰·

Â ,ÔÈ„Î ‡Ï˘ ¯˘ÂÚ ˙ÈÈ˘ÚÂ ÌÈ‰ ÛÂÁ ÏÚ ˙È˜ÂÁÙ˙· ‰ÏÚÓ ˙ÏÚÂ˙Ï ÛÂÁ‰ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ‰„È˜
¯Â·Èˆ‰ Í˘Ó· ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ È È„ ÏÚ ˙Â¯·Ú‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰ ÁÎÂ  „ÁÂÈÓ· ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈ¯·„‰ .

.·¯ ÔÓÊ ÛÂÏÁ· ÍÎ· ÏÂÙÈË· ÌÈ¯Á‡Â ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈÈ˘˜ ¯¯ÂÚÏ ÏÂÏÚ˘ ¯·„ ,˙Â·¯ ÌÈ ˘  
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  ניהול נכסים מושכרים -עיריית בת ים   שם הדוח:
  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

 ÔÂ Î˙‰ È È„ ˙‡ ‰ÙÎ‡ ‡Ï˘ ÍÎ· ‰„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ· ‰Ï˘¯˙‰ ÌÈ ˙· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰
Ó· ‰ÈÈ ·‰Â ˙ ˘Ó ÁÂ„· ¯·Î ÍÎ ÏÚ ‰Ï ¯ÚÂ‰˘ Û‡ ,˙Â·¯ ÌÈ ˘ Í˘2005 È¯˙È‰ ‰ ˙ Â ,

 ˙Â¯Ó‚ÂÓ ˙Â„·ÂÚ ˙ÚÈ·˜ ‰„ÚÂÂ‰ ‰¯˘Ù‡ ÍÎ· .˙ÂÈ Î˙Ï „Â‚È ·Â ÔÈ„Î ‡Ï˘ ‰ÈÈ · -  ‰ÈÈ ·
 .ÌÈ‰ ÛÂÁ ÏÚ ˙ÂÏÁ‰ ˙ÂÈ Î˙Ï ÌÈ„‚Â Ó‰ ÌÈ˘ÂÓÈ˘Â ˙È˜ÂÁ È˙Ï·  

ÚÙ ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯˙È ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙È· ÈÂÂˆ ÌÂÈ˜Ï ‰Ï
 Ô‰ÈÁË˘Ï ‰ÒÈ Î È„È ÏÚ ,ÌÈ‰ ÛÂÁ· ˙Â„ÚÒÓ‰Ó ˘ÂÏ˘· ˜ÂÒÈÚ‰ ˙˜ÒÙ‰ ÏÚ ÂÂÈˆ˘ ËÙ˘Ó‰

 .ÌÈÂÂˆÏ ˙ÂÈˆ‰ ˙ÁË·‰Ï ÌÈ¯È·Ò ÌÈÚˆÓ‡ ˙ËÈ˜ Â  

 ÏÚ ‰¯ÈÓ˘· ÌÈ ˘‰ Í¯Â‡Ï È"Ó¯ Ï˘ ‰ÈÏ„ÁÓ ˙‡ ‰¯˙È ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Á· ˙Â¯Ó‚ÂÓ ˙Â„·ÂÚ ÂÚ·˜  ÔÈÈËÚ·˘ ,ÌÈ ˙·· ÌÈ‰ ÛÂÁ ÏÚ ˙ÂËÏ˙˘‰Ï Â‡È·‰Â ÌÈ‰ ÛÂ

.„ÂÚÈÈ ÈÚ˜¯˜Ó  

 ‰ È„Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ÏÚ ,˜ÂÁ‰ ÔÂËÏ˘· ‰Ú‚Ù˘ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰ Ï˘·-  ‰„ÈÁÈ‰ ,È"Ó¯
 ˙ÈÁ¯Ê‡ ‰ÙÈÎ‡Ï ‰„ÈÁÈ‰Â ÔÈÚ˜¯˜Ó È È„ ˙ÙÈÎ‡Ï ‰˜ÏÁÓ‰ ,‰ÈÈ ·‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ˙Èˆ¯‡‰

 ÏÚ ÔÈ„Î ‡Ï˘ ˙ÂËÏ˙˘‰‰ „‚ Î ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘·Â Ô˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÏÎ‰ ÏÎ· ÏÂÚÙÏ ÈÙÂÁ
.ÌÈ‰ 

  


