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   משרד ראש הממשלה

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
במינהל , במשרד הבינוי והשיכו , במשרד הפני , במשרד ראש הממשלה

מקרקעי ישראל ובמשרד לאיכות הסביבה נבדקו הליכי התכנו  וההקמה של 
ובכלל זה עבודת המטה לקראת קבלת ההחלטות של הממשלה , יישובי  חדשי 

התמודדות ע  קונפליקטי  תכנוניי  שנוצרו בעקבות ,  הקמת היישובי על
סדרי הקמת יישובי  בידי מינהל מקרקעי ישראל וסדרי , החלטות הממשלה

מסירת תפקידי הניהול הכרוכי  בהקמת היישובי  מטע  משרד הבינוי 
 .והשיכו 

באג  התקציבי  שבמשרד , בנציבות שירות המדינה, במשרד ראש הממשלה
אוצר ובכמה משרדי הממשלה נעשה מעקב לבדיקת אופ  תיקונ  של ליקויי  ה

 ".עבודת המטה במשרדי הממשלה"ב בנושא 53שפורסמו בדוח שנתי 
נושא מינוי והעסקה של עובדי  במשרות אמו  בלשכות שרי  וסגני  כ  נבדק

   ).5' ראו בדוח זה עמ(במסגרת מטלת רוחב בנושא , שרי 
 ובי  חדשי  תכנו  והקמה של ייש

 תקציר
מרבית .  יזמו ממשלות ישראל הקמת יישובי  חדשי  רבי 2002 1997בשני  

הממשלה הטילה את .  דירות3,000 150 היישובי  החדשי  ה  קהילתיי  ונועדו ל
האחריות לקידו  התכנו  והפיתוח של מרבית היישובי  על מינהל מקרקעי ישראל 

 2004עד אוגוסט ).  משרד השיכו  להל  (השיכו  ועל משרד הבינוי ו)  המינהל להל  (
 יישובי  היו מצויי  18 ו, נעשו עבודות פיתוח ואכלוס בשבעה יישובי  חדשי 

 . בשלבי  שוני  של הליכי תכנו 
ה .1 ט מ ת  ד ו ב מרבית היוזמות להקמת יישובי  חדשי  בשני  האחרונות   :ע

הממשלה אישרה את ). י  המשרדי  היוזמ להל  (מקור  במינהל ובמשרד השיכו  
. היוזמות על פי הצעות להחלטות בנדו  שהביאו השרי  המופקדי  על משרדי  אלה

הממשלה נסמכת בהחלטותיה על עבודת המטה אשר המשרדי  היוזמי  אמורי  
לעבודת המטה של המשרדי  . להכי  ומכא  חשיבותה ליצירת בסיס ראוי להחלטות
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והיא צריכה , חברתיי  ועוד, סביבתיי , יביי תקצ, היוזמי  יש היבטי  תכנוניי 
, בייחוד א  מדובר בהקמת מקבצי יישובי  חדשי , להיות מושתתת על תכנו  אזורי

כי עבודת , הועלה.  לכל יישוב ועל אומדני  כספיי  ראשוניי 1על סקרי היתכנות
המטה שהכינו המשרדי  היוזמי  הייתה חלקית בלבד ולא נסמכה על הנדבכי  

היו מקרי  שבה  איתור היישובי  לא נבע מתכנו  אזורי או סתר תכנו  : נו לעילשצוי
במקרי  רבי  לא הוכנו סקרי היתכנות ואומדני  כספיי  , אזורי שעשה המינהל

 . לקביעת המקורות התקציביי  להקמת היישובי 
המאפשרת הערכה , בתהלי( קבלת ההחלטות יש חשיבות מרובה לבחינת חלופות

שהמשרדי  והשרי  שהציעו הקמת יישובי  לא , התברר. ל פתרונותוהעדפה ש
או ) כגו  עיבוי יישובי  קיימי  סמוכי (הציעו לממשלה חלופות התיישבותיות 

 .ותהלי( קבלת ההחלטות לקה בחסר, אחרות להשגת מטרותיה
כי על , התקנו  קובע. הנוגע לסדרי עבודתה" תקנו  לעבודת הממשלה"לממשלה יש 

דברי ההסבר . ע לממשלה החלטה לנמק ולהסביר את הסיבה להצעתושר המצי
. יאפשרו למטות המקצועיי  של משרדי ממשלה הנוגעי  בדבר לגבש את דעת  בנדו 

כי דברי ההסבר שהגישו השרי  לממשלה קצרי  וכוללניי  ואי  בה  כדי , הועלה
 . להסביר את הצור( ביישוב בכלל ובמיקומו הספציפי בפרט

כי הקמת יישובי  חדשי  בפריפריה שאינה מלווה בפתרונות , העבר מורהניסיו  
כי החלטות הממשלה אינ  , הועלה. תעסוקה פוגעת בהצלחת  של היישובי  החדשי 

 . מתייחסות למת  פתרונות תעסוקה לרבי  מהיישובי  החדשי  שאותרו בפריפריה
פיות ניכרות בגי  מחייבת הוצאות כס, בייחוד בפריפריה, הקמת יישובי  חדשי 

דרכי  ומכוני : כגו (העל ההכרחיות  בניית היישובי  עצמ  ובגי  הקמת תשתיות
הצעה להחלטת ממשלה הכרוכה , על פי התקנו  לעבודת הממשלה). טיהור לשפכי 

על השר המציע לבקש בעבורה , בהוצאה או בהתחייבות כספית שאינ  כלולות בתקציב
 שעשו את עבודת המטה להקמת יישובי  לא שיתפו מי. את חוות דעתו של שר האוצר

בה את משרד האוצר ולא לקחו בחשבו  את ההוצאות הכרוכות בכ( או את העול 
במועד . התקציבי המתחייב מכ( וג  לא התייחסו להיבטי  הכלכליי  של היוזמות

קבלת החלטות הממשלה על הקמת יישובי  לא היה בידי השרי  מידע על עלויותיה  
 .ותהצפוי
כי מרבית יוזמות הממשלה להקי  יישובי  אינ  עולות בקנה אחד ע  התכנו  , הועלה

המועצה הארצית . הלאומי ומחייבות עשיית שינויי  רבי  בתכניות מתאר ארציות
אשר . גו, מייע+ לממשלה, בי  השאר, היא)  המועצה הארצית להל  (לתכנו  ולבנייה 

. המועצה הארצית קוד  להחלטותיה בנדו על כ  ראוי היה שהממשלה תיווע+ ע  
כי על א, התמורות הרבות שהממשלה חוללה בתכנו  הלאומי כשאישרה , הועלה

היא לא נועצה במועצה הארצית קוד  להחלטותיה , הקמת עשרות יישובי  חדשי 
 . וג  לא הורתה למינהל ולמשרד השיכו  לעשות כ 

לטות הממשלה על הקמת יישובי  כי יש לנסח את הח, היוע+ המשפטי לממשלה קבע
לרבות , בזהירות ובאופ  שלא יפגע בשיקול הדעת המקצועי המוקנה לגופי  שוני 

כי מרבית החלטות הממשלה על , משרד מבקר המדינה העלה. למוסדות התכנו 

__________________ 
 .סקר הבודק היבטי  שוני  להבטחת אפשרות המימוש של הפרויקט 1
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בשונה (הקמת יישובי  מנוסחות כ( שנית  לראות בה  החלטות קונקרטיות 
ויש בה  התייחסות לנקודת הציו  שבה יוק  , )תמהחלטות של מדיניות התיישבותי

דבר שעלול לפגוע בשיקול הדעת העצמאי של מוסדות , היישוב ולמבנהו הארגוני
 . התכנו  המופקדי  על האישור הסטטוטורי של תכנו  היישובי 

. סקרי ההיתכנות להקמת יישובי  חדשי  ה  חלק בלתי נפרד מעבודת המטה
, החדשי  ששרי  הציעו לממשלה להחליט על הקמת כי חלק מהיישובי  , הועלה

 .דבר שהקטי  את סיכויי הקמת , אותרו בתו( שטחי אש או בתו( שמורות טבע
יישובי  רבי  שעל הקמת  החליטו הממשלות כלל לא הוקמו או הוקמו מק+ שני  

 . רבות
משרדי ממשלה מחויבי  להחלטות חוזרות ונשנות של הממשלה אשר לפיה  הצעות 

כי המינהל ומשרד , הועלה. קמת יישובי  חדשי  יידונו ויוחלט בעניינ  בממשלהלה
 .השיכו  קידמו את הקמת  של יישובי  חדשי  אחדי  ללא החלטות ממשלה

משרדית ליישובי  חדשי    ועדה בי 2001משרד ראש הממשלה הקי  במאי 
שימשו בסיס המלצותיה . 2003וזו פעלה עד אוגוסט , ) הוועדה להל  (ומתחדשי  

כי בוועדה לא שותפו נציג , הועלה. להחלטות ממשלה על הקמת יישובי  חדשי 
המועצה הארצית או נציג מינהל התכנו  במשרד הפני  ונציג המשרד לאיכות 

בכ( נשלל ייצוג ראוי של היבטי  תכנוניי  וסביבתיי  בעבודת המטה . הסביבה
  .שהוועדה הייתה אמורה להכי  כבסיס להמלצותיה

קבעה , אשר פעלה ללא כתב מינוי אשר מגדיר את תפקידיה וסמכויותיה, הוועדה
כי היא לא גיבשה מדיניות התיישבות וסדרי , הועלה. לעצמה את עיקרי פעולתה

של משרד , עדיפויות משלה אלא הציגה כמדיניות אוס, של יוזמות של המינהל
א תיאמה את עבודתה ע  הוועדה ל. השיכו  ושל מועצות אזוריות ויזמי  פרטיי 

היא התמקדה בעיקר בהקמת יישובי  חדשי  במקו  עיבוי ; מוסדות התכנו 
בניגוד , ועל חשבונ ) יישובי  מתחדשי (יישובי  קיימי  סמוכי  שבמצוקה 

; בשל אי הכנה ראויה שונו תדיר חלק מהמלצותיה; למוסכמות התכנו  הלאומי
י  חדשי  אשר הממשלה החליטה על קידו  של יישוב הוועדה ג  החליטה על אי

 .מבלי שביקשה את אישור הממשלה לעשות כ , הקמת 
י  .2 י נ ו נ כ ת י   ט ק י ל פ נ ו בי  הממשלה ובי  המועצה הארצית מתקיי    :ק

 קבעו 1990מאז . שיווי משקל מסוי  בכל הנוגע להחלטות על הקמת יישובי  חדשי 
ת התכנו  יש שיקול דעת כי לנציגי השרי  בוועדו, היועצי  המשפטיי  לממשלה

שהיא שיקול חשוב א( הוא שיקול במגוו  , ואי  ה  כפופי  להחלטת ממשלה, עצמאי
ביישובי  חרוב (משרד מבקר המדינה בדק שני קונפליקטי  תכנוניי  . של שיקולי 

, שנוצרו על רקע זה) הגליל ויששכר במחוז חיפה וביישוב רמת ארבל במחוז הצפו 
 :אלהוהעלה את הממצאי  ה

ביישובי  החדשי  חרוב הגליל ויששכר נוצר קונפליקט בי  מי ששללו את הקמת 
סביבתיי  ובי  מי שחייבו את הקמת  למניעת  היישובי  משיקולי  תכנוניי 

אשר דנה בתכניות , הוועדה המחוזית חיפה. השתלטות על אדמות לאו  באותו אזור
 הכנת תסקיר השפעה על הסביבה החליטה לשוב ולדו  בתכניות לאחר, ליישובי  אלה

עובדי  בכירי  במשרד ראש הממשלה . ולאחר שיוגשו לה חלופות למיקו  היישובי 
פירשו נוסח החלטה זה כדחיית הקמת היישובי  ופעלו להורות לנציגי השרי  

הפניות נעשו בניגוד להנחיות היועצי  . בוועדה המחוזית לשנות את הצבעת 
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ר ובניגוד לכללי מינהל תקי  ונשאו אופי של " לתקשיבניגוד, המשפטיי  לממשלה

 . הפעלת לח+ לשינוי החלטה תכנונית קונקרטית
הוועדה המחוזית צפו  שללה ברוב דעות גדול את היוזמה של יזמי  פרטיי  להקי  

משרדית  הוועדה הבי . את היישוב החדש רמת ארבל על קרקעות שמרבית  בבעלות 
א( מבלי , המליצה לממשלה להחליט על הקמת היישובליישובי  חדשי  ומתחדשי  

ג  לאחר . שהביאה לידיעת השרי  כי הוועדה המחוזית כבר פסלה את הקמתו
החלטת הממשלה על הקמת היישוב החזיקה הוועדה המחוזית צפו  בדעתה כי יש 

לאחר החלטת , בדיו  חוזר של הוועדה, אול . לשלול הקמת יישוב זה מטעמי  רבי 
א, שלא חל שינוי , את הקמת היישוב) למעט אחד( חייבו כל חבריה ,הממשלה

בדיו  הפומבי והפנימי של . בעובדות ובנימוקי  שבעטיי  שללו את היישוב קוד  לכ 
 בניגוד להוראות  הוועדה המחוזית השתת, יוע+ ראש הממשלה לענייני התיישבות 

 . ר"התקשי
ל .3 א ר ש י י  ע ק ר ק מ ל  ה נ י בדק את הליכי התכנו  משרד מבקר המדינה   :מ

ולהל  ממצאי  , שמקד  המינהל ואת סדרי הקמת ) יתיר ורוגלית(של שני יישובי  
את , רעיו  הקמת היישובי  לא נבע מתכנו  אזורי שמצדיק את מיקומ : אחדי 

, לא נבדקה ההשפעה התקציבית של ההקמה; קיבולת  ואת השתלבות  באזור 
ני המקרי  ניסו היזמי  המופקדי  על בש; העל המחויבות לרבות של תשתיות

בניגוד , להכפיל את קיבולת הדירות בכל יישוב, בגיבוי של המינהל, הקמת היישובי 
והתוצאה הייתה שיהוי , להחלטות מוסדות התכנו  ובניגוד להוראות של תכניות מתאר

בשני היישובי  שיווק המינהל את הקרקע במכרז לקרקע בלתי ; בהקמת היישובי 
 . בניגוד להחלטת מועצת מקרקעי ישראל, )ת"מקב(ננת מתוכ

רשות הטבע והגני  יזמה תכנו  של שמורת טבע שחלקה חופ, את תחו  תכנו  
הרשות השתהתה במסירת תכנית השמורה למינהל לצור( . היישוב החדש יתיר

 .כתוצאה מכ( מעוכב תכנו  היישוב יתיר יותר משנה. תיאו  בי  היוזמות
שלא עמד , כרז לשיווק קרקע ביישוב החדש רוגלית ומסר לזוכההמינהל פרס  מ

לצור( כ( הגמיש המינהל . הרשאה לתכנו  היישוב ולהקמתו, בתנאי הס, של המכרז
הפיתוח והבנייה של , את דרישותיו במכרז כדי שהזוכה יקבל לידיו את התכנו 

ל היז  אשר היה  הקוד  שולמינהל ג  לא היה מידע על יכולותיו ועל ניסיונ. היישוב
,  בתי 500בה  כדי להצדיק להפקיד בידיו את הקמת היישוב החדש הכולל בניית 

 .מבני  לתעסוקה ותשתיות
ו  .4 כ י ש ה ו י  ו נ י ב ה ד  ר ש משרד השיכו  העסיק חברה פרטית לניהול  :מ

על פי , אול . ההקמה והאכלוס של היישובי  החדשי  שבאחריותו, קידו  התכנו 
ו  העבר של בעלי החברה ועל פי מש( קיומה ותחומי עיסוקיה הרקע המקצועי וניסי
לא , ובהתייחס לדרישות שנקבעו בנוהלי המשרד מאיד( גיסא, הקודמי  מחד גיסא

עמדה החברה בדרישות הס, של המשרד לביצוע מטלה זו כפי שה  באות לידי ביטוי 
 .  בכל האר+ולא היה אפוא מקו  למנותה כמנהל פרויקט היישובי  החדשי, בְנהליו

משרד השיכו  חת  ע  החברה הפרטית על ארבעה חוזי  שוני  לניהול פרויקט 
הבהירות  אי. א( באלה לא פורטו המטלות אשר היה עליה לבצע, היישובי  החדשי 

 ; חפיפה בי  משכי החוזי  של החברה)  א:   (בניסוח החוזי  הולידה בעיות כגו 
חברות אחרות לניהול פרויקטי  אשר פעלו החברה הפרטית עבדה בחפיפה ע  )  ב(

לבנייה עד " מנהל פרויקטי "המשרד העניק לחברה סיווג של )  ג(;   באות  יישובי 
מנהל פרויקט )  ד(;    דירות7,000 המשרד מסר לחברה טיפול בכ, בפועל.  דירות1,000
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 א( הוא קיבל שכר טרחה, בניגוד לנוהלי המשרד, מטע  החברה לא היה אקדמאי
  ".אקדמאי בכיר"בתערי, של 

♦  
 מבוא

 הקימה 2001במאי .  יזמו ממשלות ישראל הקמת יישובי  חדשי  רבי 2002 1997בשני   .1
)  הוועדה להל  (משרדית להקמת יישובי  חדשי  ומתחדשי   לשכת ראש הממשלה ועדה בי 

של ,  משרדי ממשלה יוזמות של68ועדה זו בדקה . בראשות יוע  ראש הממשלה לענייני התיישבות
. ולאחר בדיקה וסינו  המליצה על הקמת כמחצית היישובי , מועצות אזוריות ושל יזמי  פרטיי 

 2003באוגוסט . חלק מהמלצות הוועדה הובאו לממשלה להחלטה על הקמת יישובי  נוספי 
זו ו, החליטה הממשלה על הקמת ועדת שרי  להקמת יישובי  חדשי  בראשות שר הבינוי והשיכו 

 החליטה ועדת שרי  זו על איתור קרקעות 2004בפברואר . משרדית החליפה את הוועדה הבי 
 . נוספות בנגב להקמת עוד יישובי  חדשי 

 3,000 150מרבית היישובי  החדשי  שהוחלט על הקמת  ה  יישובי  קהילתיי  בגודל של 
, מדובר בהקמת עיר חדשה) ניצנההיישוב ניצנית בחולות (במקרה אחד ). ד" יח להל  (יחידות דיור 
 . תושבי 20,000 ד לכ" יח5,000 שתכלול כ

הממשלה הטילה את האחריות לקידו  התכנו  והפיתוח של היישובי  החדשי  על מינהל  .2
ובחלק , ) משרד השיכו  להל  (ועל משרד הבינוי והשיכו  )  המינהל להל  (מקרקעי ישראל 

שניי  מ  היישובי  החדשי  נועדו . ודית וע  מועצות אזוריות בצוותא ע  הסוכנות היה מהמקרי  
וקידומ  נעשה בידי בעלי הקרקע ובידי המועצות , להיבנות על קרקעות שמרבית  בבעלות פרטית

 18 ו, בינוי ואכלוס בשבעה יישובי  חדשי ,  נעשו עבודות תשתית2004עד אוגוסט . האזוריות
 .  הליכי תכנו יישובי  היו מצויי  בשלבי  שוני  של

 את הליכי התכנו  ואת 2004אוגוסט  2003משרד מבקר המדינה בדק בחודשי  ספטמבר  .3
, הבדיקה נעשתה במשרד ראש הממשלה. הליכי קבלת ההחלטות להקמת היישובי  החדשי 

  במטה ובמחוזות (במינהל , )חיפה והצפו , ירושלי ,  הדרו  במטה ובמחוזות (במשרד הפני  
במטה (במשרד לאיכות הסביבה , )במטה ובמחוז הדרו (במשרד השיכו  , )ושלי  והצפו יר, הדרו 

ברשות שמורות הטבע והגני  הלאומיי  , במשרד האוצר, )ירושלי  והצפו ,  הדרו  ובמחוזות 
וברש  ) בחבל דרו (בחטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית , ) רשות הטבע והגני  להל  (

   . העמותות
 ת ממשלה על הקמת יישובי  חדשי  החלטו

 עבודת מטה להחלטות ממשלה 
  להל  (מרבית היוזמות להקמת יישובי  חדשי  בשני  האחרונות מקור  במשרד השיכו  ובמינהל 

שהחליטה על הוצאת  לפועל על פי הצעה להחלטת , וה  אושרו בידי הממשלה, )המשרדי  היוזמי 
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הממשלה נסמכת בהחלטותיה על עבודת . רדי  אלהממשלה שהביאו השרי  המופקדי  על מש

 .2ומכא  חשיבותה ליצירת בסיס ראוי להחלטתה, היוזמי המטה של המשרדי  
ראשית תהלי( קבלת ההחלטות על הקמת יישובי  חדשי  הוא אבחו  בעיה ובחירת פתרו   .1

 ההתיישבותי הפתרו . התיישבותי מבי  חלופות אחדות כמענה המיטבי להשגת מטרה של מדיניות
שילוב השניי  או , החלטה על עיבוי יישובי  קיימי , יכול שיהיה החלטה להקי  יישובי  חדשי 

כגו  איחוד רשויות או הסבת יישוב שיתופי קט  ליישוב קהילתי (שינוי מודלי  של יישובי  קיימי  
הציג חלופות על משרדי הממשלה המציעי  פתרונות התיישבותיי  לממשלה ל, אשר על כ ). גדול

אחד המדדי  החשובי  להערכת הפתרו  ההתיישבותי המוצע הוא התאמתו למדיניות . אלה בפניה
הבאות לידי ביטוי בתכניות , ההתיישבותית של הממשלה ולמטרות התכנו  הלאומי ארוכות הטווח
התאמה של  כדי למנוע אי. המתאר הארציות והמחוזיות ובתכניות אב ארציות ומטרופוליניות

מדיניות ההתיישבות של הממשלה למדיניות התכנו  הלאומי מ  הראוי שהמשרדי  היוזמי  הקמת 
ישתפו מלכתחילה את משרד , ולמעשה מגבשי  את מדיניות ההתיישבות של הממשלה, יישובי 
 . נפרד מעבודת המטה שלה  כחלק בלתי, המופקד על התכנו  המסדיר, הפני 

י  היוזמי  הצעות להחלטת ממשלה על הקמת יישובי  לעבודת המטה המוטלת על המשרד .2
רבות מהיוזמות להקמת . תעסוקתיי  וחברתיי , סביבתיי , תשתיתיי , תקציביי : היבטי  רבי 

בחבל מיתרי  , בחולות חלוצה, למשל, כ( זה. יישובי  חדשי  כוללות יישובי  במקבצי  אזוריי 
המקרי  יש יישובי  קיימי  ותשתיות בסמיכות בחלק מ. וממערב להר חברו ) לצד היישוב מיתר(

יש חשיבות רבה להכנת תכנית אזורית לכל מקב  כדי לתכנ  מראש את , על כ . ליישובי  החדשי 
העל ואת פתרונות התעסוקה והשירותי   את הניצול של תשתיות, את תפקוד , גודל היישובי 

 להכי  סקרי היתכנות לכל יישוב מוצע יש, כמו כ . הנחוצי  במכלול היישובי  החדשי  והקיימי 
, בבעלויות על הקרקע,  סטטוטורי כדי לבחו  את אפשרות הקמתו בהתחשב במצב התכנוני 

התכנו  . בביקוש לדיור ועוד, בעלויות, )'פלישות וכד, ערכי טבע, אקלי , טופוגרפיה(באילוצי  
וכל אלה ה  , של עלות היוזמותהאזורי וסקרי ההיתכנות יכולי  לשמש בסיס לאומדני  ראשוניי  

וממנה צריכות לנבוע היוזמות המובאות בידי שרי  להחלטת , בגדר עבודת מטה מקדימה והכרחית
 . על הקמת היישובי  החדשי ) או אחת מוועדותיה(ממשלה 

משרד מבקר המדינה בדק את יישו  הנורמות האלה ואת הצגת  לממשלה קוד  לקבלת החלטותיה 
  . להל  יובאו ממצאי הבדיקה.   חדשי על הקמת יישובי

 בדיקת החלופות
 ‰Ù„Ú‰Â ‰‡ÂÂ˘‰ ˙¯˘Ù‡Ó‰ ˙ÂÙÂÏÁ ˙ ÈÁ·Ï ‰·Â¯Ó ˙Â·È˘Á ˘È ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙·

˙Â Â¯˙Ù Ï˘ .ÏÚÂÙ· , ÌÈ‚ÈˆÓ Ì È‡ ÌÈ·Â˘ÈÈ ˙Ó˜‰ ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ ˙ÂËÏÁ‰ ÌÈÚÈˆÓ‰ ÌÈ¯˘‰
‰ ˙‡ ‰ÙÂÏÁ ÏÎÏ ˙ÂÏÏÂÎ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯ËÓ ˙‚˘‰Ï ˙Â¯Á‡ ˙ÂÙÂÏÁ ‰Ï˘ÓÓÏ ‰Î¯Ú‰

˙ÈÏÎÏÎ‰ ,˙È˙¯·Á‰Â ˙È˙·È·Ò‰ ,˙ÂÏÚ ÒÁÈ‰ ˙‡/˙Â Â¯ÒÁ‰ ÏÂÓ ˙Â Â¯˙È‰ ˙‡Â ˙ÏÚÂ˙ ,
¯ÒÁ· ‰˜ÂÏ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙ ‡ÏÈÓÓÂ . 

על פי בדיקת החוקרת שמינה משרד הפני  בעניי  ההתנגדויות לתכנית המתאר .  1:   להל  דוגמאות
 מ  32% י  במחוז הצפו  הוא כשיעור האכלוס הקי, )לאחר ההפקדה(המחוזית למחוז הצפו  

משרדית או משרדי ממשלה שיזמו  הוועדה הבי . הדירות המתוכננות בתכנית המתאר המחוזית
__________________ 

, )2003(של מבקר המדינה ' ·È˙ ˘ ÁÂ„53 ב" עבודת המטה במשרדי הממשלה"ק בעניי  זה ראו ג  בפר 2
 .109 5' עמ
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וממילא לא נדונה בה השאלה , יישובי  חדשי  בצפו  האר  לא הביאו נתו  זה לידיעת הממשלה
יכו  הציע לממשלה משרד הש.  2.   א  יש חלופות ליישובי  החדשי  מבחינת מענה לביקוש דיור

הוא לא הציג . כשני קילומטר מהיישוב ירוח " הר אבנו "להחליט על הקמת יישוב חדש בש  
, ד בשכונה חדשה בתחומי המועצה המקומית ירוח "לממשלה חלופה של הקמת אותו מספר של יח

. וממילא לא העביר לממשלה השוואה של ההשפעות הסביבתיות והחברתיות שיש לשתי החלופות
נתוני  כדוגמת אלה אינ  מובאי  לידיעת השרי  לפני הדיוני  ולפני קבלת ההחלטות על הקמת 

  . ולפיכ( המידע המוצג לממשלה חלקי בלבד, יישובי  חדשי 
 דברי ההסבר להקמת היישובי  החדשי 

Ú·Â˜ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙„Â·ÚÏ ÔÂ ˜˙‰ , ÛÈÒÂ‰ÏÂ ˜Ó Ï ‰ËÏÁ‰ ˙Úˆ‰ ‰Ï˘ÓÓÏ ˘È‚Ó‰ ¯˘ ÏÚ ÈÎ
È¯È·ÒÓ‰ ÌÈ¯·„‰· Í¯Âˆ‰ ˙‡Â ‰Úˆ‰Ï Ú˜¯‰ ˙‡ Ì . ‰˜È„ˆÓ‰ ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú È¯˜ÈÚ ËÂ¯ÈÙ

 ÔÙÂ‡· ÔÂ„ · Ì˙„ÓÚ ˙‡ ˘·‚Ï ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙ÂËÓÏ ¯˘Ù‡È ‰ËÏÁ‰‰ ˙Úˆ‰ ˙‡
ÈÚÂˆ˜Ó .ÏÚÂÙ· , ÌÈ·Â˘ÈÈ ˙Ó˜‰ ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰·Â ‰Ï˘ÓÓ ˙ËÏÁ‰Ï ÌÈ¯˘ ˙ÂÚˆ‰·

‰ËÏÁ‰‰ ˙˜„ˆ‰Ï „·Ï· ÌÈ¯ˆ˜ ¯·Ò‰ È¯·„ ÌÈ‡·ÂÓ ÌÈ˘„Á .Ó· ÌÈ˜ÂÓÈ ‰ ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜
ÌÈÈ ÏÏÂÎ ,ÏÏÎ· ·Â˘ÈÈ· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ¯È·Ò‰Ï È„Î Ì‰· ÔÈ‡Â ,Ë¯Ù· ÈÙÈˆÙÒ‰ ÂÓÂ˜ÈÓ·Â , Â‡

ÚˆÂÓ‰ ·Â˘ÈÈÏ ‰ÓÏ˘Â ˙˜ÈÂ„Ó ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ Ì‰· ÔÈ‡˘ . 
:  יישובי  חדשי  בנימוק אחד לכול 14 החליטה הממשלה על הקמת 2002ביולי , לדוגמה

 ישובי  שהוגשו 60 נבחרו מתו( רשימה של כל המוגשי  להחלטת הממשלה "היישובי  הנ"
התנועות , י משרדי הממשלה השוני "ע] משרדית ליישובי  חדשי  הכוונה לוועדה הבי [לוועדה 

!] כ([משרדית שהוק   י הועדה הבי " ואושרו ע ויזמי  פרטיי  , הסוכנות היהודית, המיישבות
ר כללי זה נית  ללא קשר למיקומו של הסב". ומהווי  עתודה להמש( מפעל ההתיישבות, למטרה זו
כל המידע שנמסר לשרי  נכלל . 'לזהות בעל הקרקע שעליה יוק  וכד, לאופיו, לגודלו, כל יישוב

מפה של : ובה שני נתוני  בלבד, המינהל ומשרד השיכו , בחוברת שפרסמו משרד ראש הממשלה
סבר אלה אינ  יכולי  לשמש דברי ה, לדעת משרד מבקר המדינה. איתור היישוב והציטטה דלעיל

ומ  הראוי שמזכירות הממשלה תקבע סטנדרד ,  יישובי 14בסיס ראוי לקבלת החלטה על הקמת 
  . לדברי הסבר חיוניי  ומפורטי  יותר כבסיס להחלטת הממשלה

 ההיבט התעסוקתי 
כי הקמת יישובי  חדשי  שאינה מלווה בפתרונות , ניסיו  העבר מקו  המדינה ואיל( מלמד

בערי הפיתוח : למשל(תעסוקה פוגעת בסיכויי הצלחת  ועלולה לגרו  להגירה שלילית מה  
תכנית האב למועצה אזורית רמת נגב מסבירה את המכשולי  העיקריי  , לדוגמה, כ(). בפריפריה

כ( ג  עלה ". היעדר תעסוקה ובמיקו  רחוק ממוקדי התעסוקה"לפיתוח היישובי  ש  ולצמיחת  ב
וקרת שמינה משרד הפני  לעניי  ההתנגדויות לתכנית המתאר המחוזית למחוז מבדיקה של הח

שיעור מיצוי פוטנציאל המגורי  בתכניות תקפות ברוב היישובי  הקהילתיי  נמו( : הצפו 
והוא מוסבר , בהתחשב בעובדה שהיישובי  נבנו בסו2 שנות השבעי  ובראשית שנות השמוני 

 לכ( מת  פתרונות תעסוקה ליישובי  החדשי  הוא חלק אי. בחלקו בריחוק ממוקדי התעסוקה
 . להכי  קוד  להחלטות ממשלה בנדו היוזמי  מעבודת המטה שעל המשרדי  

א( בהחלטות הממשלה על , המינהל ומשרד השיכו  התייחסו בחלק מבדיקותיה  לפתרונות בנדו 
אבי  או הנחייה  אי  כל התייחסות או הקצאת מש2003 1997הקמת יישובי  חדשי  בשני  

, למשרדי  הנוגעי  בדבר לתת פתרונות תעסוקה לתושבי  העתידיי  של מרבית היישובי  החדשי 
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המאופיינת בנגישות מוגבלת למוקדי  , ג  א  מדובר ביישובי  קטני  בפריפריה המרוחקת

  . מטרופוליניי  שבה  היצע התעסוקה רב יותר
 ההיבט הכלכלי והתקציבי

יש משמעויות תקציביות , בעיקר בפריפריה,  הקמת עשרות יישובי  חדשי להחלטות ממשלה על
הצעה , על פי התקנו  לעבודת הממשלה. וכלכליות כבדות משקל המחייבות התייחסות מיוחדת

להחלטת ממשלה הכרוכה בהוצאה או בהתחייבות כספית שאינ  כלולות בתקציב המאושר להוצאה 
וזו תצור2 להצעת ,  המציע את חוות דעתו של שר האוצריבקש תחילה השר, או להרשאה להתחייב

 . ההחלטה
‰ÏÚÂ‰ , ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÔÂ·˘Á· Â‡·Â‰ ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰Ï ‰Ó„˜˘ ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú· ÈÎ

˙ÂÈ˙˘˙ ˙Ó˜‰·Â ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ˙Ó˜‰· ˙ÂÎÂ¯Î‰- ÏÚ‰)ÌÈ˘È·Î ,˙ÂÏÈÒÓ , ·ÂÈ· ¯Â‰ÈËÏ ÌÈ ÂÎÓ
ÂÎÂ'( ,ÏÂ ˙Â·ÈÈÁÓ ˙ÂËÏÁ‰‰˘ È·Èˆ˜˙‰ ÏÂÚÏ ‰· ÂÒÁÈÈ˙‰ ‡ÏÂÂ˙ÒÈ¯Ù . ‰ËÏÁ‰‰ ˙ÂÚˆ‰·

 ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ˙Ó˜‰ Ï˘ ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈË·È‰Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï Ì‚ ÌÈ¯˘ Â˘È‚‰˘) ˙ÂÚÙ˘‰
˙ÂÈ˜˘Ó ,˙ÂÈ ÂˆÈÁ ˙ÂÚÙ˘‰ ,ÂÎÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ Ô˙Â ˙È‡ ÏÚ ˙ÂÚÙ˘‰' .( 
ה  התריעו , כי לאחר ששרי האוצר קיבלו לתגובה הצעות החלטה על הקמת יישובי , עוד הועלה
תיאו  ההצעות עמ  ועל העדר  בפני מזכירות הממשלה על אי)  ואיל(1998משנת (בי  במועדי  ר

 .אומדני עלויות בהצעות החלטה של שרי  על הקמת יישובי 
לא הציגו המשרדי  שיזמו את הקמת היישובי  החדשי  אומדני עלויות ואת , לטענת שרי אוצר

צעות ההחלטה מובאות לממשלה ה. המקורות התקציביי  למימו  חלקה של הממשלה בהקמת 
ומ  הטע  הזה בלבד אי  , ובשלב כזה לא נית  לאמוד את העלויות הדרושות, בטר  הושל  התכנו 

, שרי האוצר הציעו לבחו  את המשמעויות התקציביות במינהל. לקבל החלטות ממשלה בנדו 
  תכנו  במשרד הפני  ובאג2 תקציבי  שבמשרד האוצר בד בבד ע  קידו, במשרד השיכו 

ורק לאחר השלמת התכנו  ואישורו והשלמת בדיקת העלויות הנחוצות תחליט הממשלה , היישובי 
 .כי הצעות שרי האוצר והערותיה  לא הובאו בחשבו  בעת קבלת ההחלטות, התברר. בדבר

 ÌÈ „ÓÂ‡ ÌÈ ÈÎÓ Ì È‡ ÌÈ·Â˘ÈÈ Ï˘ ‰Ó˜‰ ‰Ï˘ÓÓÏ ÌÈÚÈˆÓ‰ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘ÓÂ Ï‰ ÈÓ‰
¯·Â„Ó˘Î Ì‚ ÌÈÈ Â˘‡¯ ÌÈ·¯ ÌÈ·Â˘ÈÈ ˙Ó˜‰ ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰· )Ï˘ÓÏ : ˙ËÏÁ‰ ˙‡¯˜Ï

 ÈÏÂÈ· ‰Ï˘ÓÓ‰2002 ˙Ó˜‰ ÏÚ 14ÌÈ·Â˘ÈÈ  (‰ËÏÁ‰‰ „ÚÂÓ· ÌÈ¯˘Ï Â‚ˆÂÈ˘ È„Î ,
‰˘ÚÓÏÂ , ÏÚÂ ÌÊÈÓ‰ ˙ÂÏÚ ÏÚ Ú„ÈÓ ÌÈ¯˘‰ È„È· ÔÈ‡ ÔÂ„ · ‰Ï˘ÓÓ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ „ÚÂÓ·

ÂÓÂ˘ÈÈÏ ÌÈÈ·Èˆ˜˙‰ ˙Â¯Â˜Ó‰ . 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˘Ó‰ ÏÚ ‰ÓÂ˘ ÌÈ·Â˘ÈÈ ˙Ó˜‰ ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰ ÌÈÓÊÂÈ‰ ÌÈ„¯

˙ÂÓÊÂÈ‰ Ï˘ ˙È·Èˆ˜˙‰ ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ˙‡ Ì‚ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÌÚ ÔÂÁ·Ï ÌÈ˘„Á , Â˘‚ÂÈ˘ È ÙÏ
‰Ú¯Î‰Ï ‰Ï˘ÓÓÏ . ¯˘Ù‡È˘ ·Ï˘Ï ÔÂ Î˙‰ ÌÂ„È˜Ï ¯ˆÂ‡‰ È¯˘ ˙ÂÚˆ‰ ˙‡ ·ÂÈÁ· ÏÂ˜˘Ï ˘È

˙Â‡ÈˆÓÏ ÌÈ·Â¯˜ ÌÈ „ÓÂ‡ ˙ Î‰ ,‰Ï˘ÓÓÏ ‰ËÏÁ‰ ˙ÂÚˆ‰ ‡È·‰Ï ÔÎÓ ¯Á‡Ï ˜¯Â.  
 בט התכנוניההי

בייחוד , התכנו  הלאומי נועד לכוו  את פיתוח המדינה ולהבטיח תפרוסת שימושי קרקע יעילה .1
התכנו  הלאומי משנות התשעי  שולל בדר( כלל הקמה של . לנוכח הצפיפות הגבוהה בישראל
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מוסכמות התכנו  הלאומי באות . 3יישובי  חדשי  עקב נדירות משאב הקרקע ומשיקולי  סביבתיי 
כמעט כל היוזמות להקמת יישובי  חדשי  , בפועל. ידי ביטוי בעיקר בתכניות מתאר ארציותל

שעליה  החליטה הממשלה אינ  עולות בקנה אחד ע  התכנו  הלאומי ומחייבות עשיית שינויי  
ובתכניות )  שטר  אושרה35א " שבתוק2 ותמ31א "כגו  תמ(רבי  בתכניות מתאר ארציות כוללות 

 ).  ליערות22א " לשמורות טבע ותמ8א "כגו  תמ(חלקיות מתאר ארציות 
¯‡˙Ó ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ ÌÈÈÂ È˘ ,˜ÂÁ· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈÎÈÏ‰‰ ÈÙ ÏÚ ,ÌÈÁÈÎ˘ ,ÌÏÂ‡Â ,ÏÚÂÙ· ,

 ÏÏÎ Í¯„· ÂÈ‰ ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ· Ô‰ ‰Ï˘ÓÓ· Ô‰ ÌÈ˘„Á‰ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰‰Â ÌÈ ÂÈ„‰
˙È Ë¯Ù ‰Ó¯· , È¯˜-·Â˘ÈÈ ÏÎ Ï˘ ÂÙÂ‚Ï  .ÌÈÈ˜˙‰ ÈÎ ‡ˆÓ  ‡Ï ˙Â„ÒÂÓ· Â‡ ‰Ï˘ÓÓ· 

˙ÂÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÚÙ˘‰‰ ÏÚ ÔÂÈ„ ÔÂ Î˙‰ ,˙ÂÈ˙¯·Á‰ ,˙ÂÈ Â Î˙‰ , ˙Â¯Á‡‰Â ˙ÂÈ˙·È·Ò‰
Ó ¯˙ÂÈ ˙ÙÒÂ‰Ï ˘È˘ ˙ÂÈÊÂÁÓ‰Â ˙ÂÈˆ¯‡‰-35Ó ¯˙ÂÈÂ ·‚ · ÌÈ˘„Á˙ÓÂ ÌÈ˘„Á ÌÈ·Â˘ÈÈ -20 

ı¯‡‰ ÔÂÙˆ· ‰Ï‡Î ÌÈ·Â˘ÈÈ4 . 
הקבועי  בחוק ) ית המועצה הארצ להל  ( לתכנו  ולבנייה הארציתאחד מתפקידי המועצה  .2

. הוא לייע  לממשלה בנושאי  של תכנו  ובנייה)  החוק להל   (1965 ה"התכנו  והבנייה התשכ
 שלח היוע  המשפטי 2002 יישובי  חדשי  בישיבת הממשלה ביולי 14לקראת דיו  על הקמת 

לה נראה לי כי ראוי היה שהממשלה תיווע  תחי: "בו כתב, לממשלה דאז את חוות דעתו בנדו 
. שתפקידה לפי חוק התכנו  והבניה לייע  לממשלה בנושאי  אלה, במועצה הארצית לתכנו  ולבניה

אמנ  בהצעת ההחלטה לגבי כל ישוב נאמר כי אישור התכנית להקמת הישוב ומיקומו המדויק 
שג  א  היא נעשית , אול  לגבי עצ  הקמתו של הישוב תהיה כבר החלטה... ייקבע בהתא  לחוק

היא קובעת , הממשלה כרשות מבצעת הקובעת מדיניות בנושאי התיישבות ולא כמוסד תכנו על ידי 
לפיכ( חשוב שלפני אישור הישובי  יתנו השרי  את דעת  ... בפועל מסמרות כי הישוב קו  יקו 

 שטר  35א "לרבות תמ, להשלכות התכנוניות של הישובי  ולמידת התאמת  לתכניות ארציות
יש אפוא לשמוע . ת לדעת א  הישוב עולה בקנה אחד ע  המלצותיה א  לאוא( יש לפחו, אושרה

את עמדת הגורמי  המקצועיי  במשרד הפני  ובמשרד לאיכות הסביבה לגבי כל נקודת ישוב וכ  
במיוחד נראה . להתייחס לשיקולי  תחבורתיי  ותשתיתיי  אחרי  ולשיקולי  חברתיי  וכלכליי 

פיתוח  של יישובי ...   הקמת ישוב חדש לבי  הרחבת ישוב קיי כי יש להתייחס לתחליפיות שבי
פריפריה חדשי  עלול לבוא על חשבו  הקיימי  ה  מפני שבתקציב השקעות מוגבל הפיתוח יועתק 
אליה  וה  מפני שאוכלוסייה צעירה לא תגיעה אל הישובי  הקיימי  וא2 תמשו( מה  אוכלוסייה 

 ".קיימת
__________________ 

„Ó Ï˘ ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ·˜¯ , "תכנו  ערי  חדשות בישראל"בעניי  זה ראו ג  בפרק  3
‰ È„Ó‰) 1998( ,122 74' עמ. 

, עיזוז, צוקי ', פאר  ב,  שחרות,באר אורה, ניצנה, 3חלוצית , 2חלוצית , 1חלוצית , שלומית: בדרו  4
, עירא, הר אבנו ', משמר הנגב ב, גבעות בר, כרכור, נווה תמרי , רוח במדבר, חלוקי , באר מלכה

ארכובית ועוד שבעה יישובי  חדשי  לבדווי  , חרוב, אגוז, מגד, מרש , סנסנה, כרמית, חיר , יתיר
, שיבולת, קדמת כינרת: בצפו ). תראבי , דהמול, או  בטי , הוואשלה, באר חיל, בית פלט, מרעית(

הסבת (כפר החורש , רמת ארבל, נורית, פני מגידו, 3עירו  , גבעת חוחית, מיכל, יששכר, חרוב הגליל
לכ- יש להוסי, ג  את אחוזת נפתלי ). אזרוח היאחזות נחל(אשבל , )הקיבו+ ליישוב קהילתי גדול

ועוד , טית שלא נתקבלה  על הקמת  החלטת ממשלהשני יישובי  פרי יוזמה פר: ואשכולות הגליל
 ).9/2מ "על פי נתוני החוקרת להתנגדויות לתמ(ששה מוסדות שיזמי  מבקשי  להסב ליישובי  חדשי  

 יישובי  נוספי  בנגב שמשרד השיכו  מחפש לה  אתרי  באמצעות 8 6מספר היישובי  אינו כולל 
ראשו  מתוכנ  להקמה ; ובגליל המיועדי  לסטודנטי ועוד כשמונה כפרי  חדשי  בנגב , חברת תכנו 

 .במועצה האזורית רמת נגב היישוב עדיאל
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¯¯·˙‰ ,Â  ‰ È‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÈÎ ˙Ó˜‰ ÔÈÈ Ú· ‰È˙ÂËÏÁ‰Ï Ì„Â˜ ˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ· ˙ˆÚ

 ‰ËÏÁ‰Ï ˙ÂÚˆ‰ Â˘È‚È Ì¯Ë· ÔÎ ˙Â˘ÚÏ Ï‰ ÈÓÏÂ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘ÓÏ ‰˙¯Â‰ ‡Ï Ì‚Â ÌÈ·Â˘ÈÈ
ÔÂ„ · .ÍÎÓ ‰¯˙È , ÈÏÂÈÓ ‰˙ËÏÁ‰·2002 ˙Ó˜‰ ÏÚ 14 ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ÎÓ˙Ò‰ ÌÈ·Â˘ÈÈ 

ÔÈ·‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ˆÏÓ‰-ÔÂ Î˙ ˙„ÚÂ ‰ È‡˘ ÌÈ˘„Á ÌÈ·Â˘ÈÈÏ ˙È„¯˘Ó ,Â˘ ‡ÏÂ È‚Èˆ  ‰· ÂÙ˙
‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó‰ È‚Èˆ  Â‡ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó· ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓ Â‡ ˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ . ÏÚ

ÔÎ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,È Â Î˙‰ ÒÈÒ·‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È Ù· Á Â‰ ‡Ï- ÈÂ‡¯‰ È˙·È·Ò
‰Ï‡ ÌÈ·Â˘ÈÈ ˙Ó˜‰ ÏÚ ËÈÏÁ‰Ï ‰‡Â··.  

 החלטות ממשלה על מדיניות התיישבות לעומת החלטות קונקרטיות
 דרת מדיניות התיישבותית של הממשלה לגבי חבלי אר  ויישומה יש משמעויות מרחביותלהג

 . חברתיות ניכרות כלכליות
‰ÏÚÂ‰ ,˙È¯ÂÊ‡ ˙È˙Â·˘ÈÈ˙‰ ˙ÂÈ È„Ó ˙ÂÚ·Â˜ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÌÈ¯ÂÙÒ ÌÈ¯˜Ó· ˜¯ ÈÎ .

 Ô˙È ˘ ÍÎ ˙ÂÁÒÂ Ó ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÏÎÂ ‰ËÏÁ‰Ï ˙ÂÚˆ‰‰ ÏÎ ËÚÓÎ
Ô‰· ˙Â‡¯Ï ·Â˘ÈÈ‰ Ï˘ ÂÓÂ˜ÈÓÏ ˘¯ÂÙÓ· ˙ÂÒÁÈÈ˙Ó‰ ˙ÂÈË¯˜ Â˜ ˙ÂËÏÁ‰ ")  ¯ÂÊ‡·.ˆ(". ,

 È Â‚¯‡‰ Â‰ ·ÓÏ)„·"È˙ÏÈ‰˜ Î ( Â˙ÏÂ·È˜Ï Û‡ ˙Â¯È„  ÌÈ˙ÈÚÏÂ)Ï˘ÓÏ : Ò¯ÓÓ ‰ËÏÁ‰
1998ÎÏ ÔÈ¯·Â‚ ˙Â‡Â˘Ó ·Â˘ÈÈ‰ ˙Ó˜‰ ÏÚ -1,500ÁÈ "„ .( 

¯¯·˙‰ ,ÈÏÁ‰ ‰ÈÏÚ˘ ÔÂÈˆ‰ ˙„Â˜ Ó ˘„Á‰ ·Â˘ÈÈ‰ ËÒÂ‰ ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó· ÈÎ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰Ë ,
‰ Â˘ ¯˙‡· ÔÂ Î˙ Â·ÈÈÁ ¯˘‡ ¯˙ÂÈ ˙Â˜ÈÓÚÓ ˙Â˜È„· Â˘Ú ÌÈ  Î˙Ó˘ ¯Á‡Ï . ÌÈ¯˜Ó·

ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ Â„‚ ˙‰ ÌÈ¯Á‡ ,‰ÙÈ˜ÓÂ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰˜È„· ¯Á‡Ï , ‰ËÈÏÁ‰ ÂÈÏÚ˘ ÌÂ˜ÈÓÏ
‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰ Ì˙Ó˜‰ ÏÚ˘ ÌÈ·Â˘ÈÈ ÂÏÒÙ Û‡ ÌÈ¯˜Ó È ˘·Â ‰Ï˘ÓÓ‰ . „·ÚÈ„·

¯¯·˙‰ ,˜‰ ˙È Ë¯Ù ‰Ï˘ÓÓ ˙ËÏÁ‰ ÈÎ ·ÈÈÁ˙˘ ÏÂÎÈ ˘„Á ·Â˘ÈÈ Ï˘ ÂÓÂ˜ÈÓ ˙‡ ˙Ú·Â
‰ËÏÁ‰‰ ÈÂ È˘ . 

נוכח : "כי,  קבע היוע  המשפטי לממשלה בנוגע להקמת היישוב החדש הר אבנו 2004במאי 
והסמכויות הנתונות בעניי  לגורמי  נוספי  שאות  אי  ] על הקמת יישוב[מורכבות ההחלטה 

יש לנסח את החלטות הממשלה , )מקרקעי ישראלמינהל , מוסדות התכנו (הממשלה נועדה להחלי2 
באופ  שלא יפגע בשיקול הדעת המקצועי המוקנה בחוק , בזהירות המתחייבת) או ועדת השרי (

, לפיכ(. כגו  מוסדות התכנו , לגופי  השוני  המופקדי  על היבטי  שוני  הכרוכי  בהקמת יישוב
  ". יקו  או תיחו  מדויק של היישוב החדשכגו  מ, אי  לכלול בהחלטה הוראות תכנוניות מוחלטות

 היתכנות מימוש החלטות הממשלה 
סקרי ההיתכנות הבוחני  את הסיכויי  והאפשרויות להקמת יישובי  ה  חלק בלתי נפרד מעבודת 

בדברי ההסבר להצעות החלטה על הקמת יישובי  ראוי שתהא התייחסות של , אשר על כ . המטה
המשרדי  והשרי  היוזמי  הקמת יישובי  , בפועל. קמת היישובי המשרדי  המציעי  לסיכויי ה

אינ  מוסרי  במועד החלטת הממשלה מידע על ) בעיקר מינהל מקרקעי ישראל ומשרד השיכו (
כגו  שטח אש פעיל שמוצע להקי  בו יישוב ועל אפשרות , אילוצי  שנובעי  ממיקו  האתר המוצע
או יישוב שהצעת , ורת טבע שמוצע להקי  בה יישובאו שמ, העתקתו בהסכמה ע  משרד הביטחו 

, התוצאה היא שעד סיו  מועד הביקורת. הקמתו סותרת באופ  ניכר תכניות מתאר סטטוטוריות
, עירא: לדוגמה(לא מומשו החלטות ממשלה על הקמת יישובי  בשטחי אש פעילי  , 2004אוגוסט 

 ).מגד ואגוז
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 הפקת לקחי 
‰ÏÚÂ‰ ,Á‡ ‰Ï˘ÓÓ ˙ÂËÏÁ‰ ÈÎ ¯Á‡Ï Â˘ÓÂÓ Â‡ ÏÏÎ Â˘ÓÂÓ ‡Ï ÌÈ·Â˘ÈÈ ˙Ó˜‰ ÏÚ ˙Â„

˙Â·¯ ÌÈ ˘ ,‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ ÌÈ¯˘ÚÓ ¯˙ÂÈ ÌÈÓÚÙÏ ,ÌÈÓÊÂÈ‰ ÌÈ„¯˘Ó‰Â ,
ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘ÓÂ Ï‰ ÈÓ‰ ,‰Ï‡ ÌÈ¯˜ÓÓ ÌÈÁ˜Ï Â˜ÈÙ‰ ‡Ï . ˙Â·ÈÒ ‰ ÈÎ ˘˘Á‰ ¯¯ÂÚ˙Ó ÔÎÏ

È‡Ï Â‡È·‰˘-Â ˘ÈÈ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÚÂˆÈ· . 
 החליטה הממשלה על הקמת שישה יישובי  אשר רק אחד מה  1999 1981  בשני, למשל, כ(

חמשת היישובי  האחרי  טר  הוקמו עד מועד סיו  ). 1981לפי החלטה משנת  (1998הוק  בשנת 
 . 2004אוגוסט , הביקורת

משרדית הייתה חלק  כי הקמת הוועדה הבי , משרד ראש הממשלה השיב למשרד מבקר המדינה
והיא נועדה לסייע בביצוע החלטות ממשלה כאשר משרדי ממשלה מתקשי  , לקחי מתהלי( הפקת 

הקמת  משרדית לא עסקה בהפקת לקחי  מאי כי הוועדה הבי , משרד מבקר המדינה העיר. בכ(
  . מה ג  שכהונתה הייתה קצרת טווח וזמנית, היישובי 

 משרדית הוועדה הבי 
משרדית ליישובי   משלה על הקמת ועדה בי  החליטה לשכת ראש המ2001במאי , כאמור לעיל

וזו פעלה מיוני , ) היוע  להל  (חדשי  ומתחדשי  בראשות יוע  ראש הממשלה לענייני התיישבות 
שהוגשו לכאורה על בסיס , המלצותיה, א2 שהוועדה אינה קיימת עוד. 2003 עד אוגוסט 2001

 להחלטה  ובעיקר (בי  חדשי  היו הבסיס להחלטות ממשלה על הקמת יישו, עבודת מטה שלמה
 ).  יישובי 14 על הקמת 2002מיולי 

‰ „ Ú Â Â ‰  · Î ¯ להקמת יישובי  חדשי  . משרדית נקבע על פי ייעודה הרכבה של ועדה בי : ‰
מקו  חשוב בוועדה צרי( להיות לנציגי מנהל התכנו  . יש נגיעה כמעט לכל משרדי הממשלה

ו  של התכנו  הלאומי ולנציגי המשרד לאיכות במשרד הפני  בהיותו גו2 המטה לייזו  ולקיד
 . המופקד על היבטי  סביבתיי  של התכנו  הלאומי, הסביבה

¯¯·˙‰ ,ÔÈ·‰ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ÌÚ ÈÎ- Ï‰ ÈÓ ‚Èˆ  Â‡ ˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ‚Èˆ  Â Ó  ‡Ï ˙È„¯˘Ó
‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó‰ ‚Èˆ Â ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó· ÔÂ Î˙‰ . ÈÂ‡¯ ‚ÂˆÈÈ ‰˙„Â·Ú· Ô˙È  ‡Ï ÍÎ·

ÌÈË·È‰ÏÌÈÈ˙·È·ÒÂ ÌÈÈ Â Î˙  ,˙Â˘ÚÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰˘ ‰ËÓ‰ ˙„Â·ÚÓ È˙Â‰Ó ˜ÏÁ , ˙ÏÂÎÈ‰Â
 ÔÂ Î˙‰ ÈÎÈÏ‰ ˙ÂÎ˘ÓÈ‰ ˙‡ Ì‚ ‡ˆÂÈ ÏÚÂÙÎÂ ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÚÂÂ· ÌÈË˜ÈÏÙ Â˜ ˘‡¯Ó ÌˆÓˆÏ

ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ Ï˘ . 
‰ „ Ú Â Â ‰  ˙ „ Â · Ú  È ¯ „ Ò :שפעלה ללא כתב מינוי שמגדיר את תפקידיה , הוועדה

ר הוועדה " ואיל( אספו וריכזו יו2001מיוני : יקרי עבודתהקבעה לעצמה את סדרי וע, וסמכויותיה
של מועצות אזוריות ושל , ומרכז הוועדה את מצאי היוזמות ההתיישבותיות של משרדי ממשלה

 גדל מספר היוזמות 2001עד אוגוסט . מיו  והמלצה לממשלה, גורמי  פרטיי  לצור( בדיקה
, היוזמות היו של המינהל ושל משרד השיכו כי כשני שלישי  מ, התברר. 68 שהובאו לוועדה ל

המייצגי  בדר( כלל שיקולי  מקומיי  , וכשליש מה  היו של מועצות אזוריות ושל יזמי  פרטיי 
 . ועסקיי  ולא כלל ארציי 

כי הוועדה לא גיבשה את מדיניות ההתיישבות של ממשלת ישראל כפי שלקחה על , עוד הועלה
הוועדה לא תיאמה את היוזמות ;  קיימות שאות  הציגה כמדיניותאלא קיבלה למעשה יוזמות, עצמה

ע  נציגי מוסדות התכנו  לש  בחינת ההיתכנות התכנונית של היישובי  החדשי  כפי שקבעה 
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הוועדה ג  לא ; הוועדה לא הכינה תכנית עבודה תלת שנתית כפי שהועידה לעצמה; בישיבותיה

 2001אשר הטילה עליה בנובמבר , ח הנגב והגליליישמה במלואה את החלטת ועדת השרי  לפיתו
. להציע תכנית לחיזוק ההתיישבות בגליל בדר( של הקמת יישובי  חדשי  וחיזוק יישובי  קיימי 

לפעמי  תו( פגיעה ניכרת במשאבי , במקו  זאת התמקדה הוועדה בעיקר בהקמת יישובי  חדשי 
ול את הקמת  של יישובי  חדשי  הוועדה פרסמה חוברת ובה המלצות לחייב או לשל. טבע

והיא ייצגה , חוברת ההמלצות לא הייתה תחלי2 לעבודת מטה. ומתחדשי  ללא לוח זמני  כלשהו
הסכמות בי  נציגי משרדי ממשלה מדרגי  שוני  ולא תמיד את ההסכמה של המטות המקצועיי  

בכל תהלי( גיבוש , ורכאמ, נציג מנהל התכנו  במשרד הפני  לא שות2, למשל, כ(. באות  משרדי 
תמ( שר הפני  ,  יישובי 14 על הקמת 2002כי בדיו  שקיימה הממשלה ביולי , יצוי . ההמלצות

ואילו נציג מינהל התכנו  שבמשרדו הציג באותה ישיבה מצגת ובה נימוקי  , בקבלת ההחלטה
 . לשלילת ההקמה של מרבית היישובי  שהוצעו

לאחר ;  יישובי  שעליה  המליצה הוועדה14על הקמת הממשלה , כאמור,  החליטה2002ביולי 
החלטת הממשלה פחתה פעילות הוועדה והצטמצמה למעקב אחר קידו  היישובי  החדשי  

 . פסקה פעילותה2003ע  הקמת ועדת השרי  ליישובי  חדשי  באוגוסט . שאושרו בידי הממשלה
‰ „ Ú Â Â ‰  Ï ˘  ˙ Â È Â Ù È „ Ú ‰  È ¯ „ Ò :הוועדה הבי אשר הקימה את , לשכת ראש הממשלה 

 כי היא רואה 2001משרדית החליטה ביולי  הוועדה הבי . לא קבעה לה סדרי עדיפויות, משרדית
א( , ולעתי  היא א2 עדיפה עליה, בהרחבת יישובי  קיימי  דר( מקבילה להקמת יישובי  חדשי 

י  כמו כ  בחרה הוועדה בחמישה אזורי  מועדפי  להקמת יישובי  חדש. היא תתמקד באחרוני 
בחירה זו של הוועדה התבססה על ). במרכז הנגב ובערבה, בחולות חלוצה, סביב הר חברו , בגליל(

או , ולא הייתה תוצר של מדיניות כלשהי שגיבשה,  והפרטיות שהוצגו בפניהתהיוזמות ציבוריו
ובכמה , משרדית לא היה עקבי גיבוש ההמלצות בוועדה הבי . לחלופי  תוצר של התכנו  הלאומי

העדר . ולהפ(, קרי  לא נימקה הוועדה היפו( בעמדותיה מפסילת יישוב להמלצה על הקמתומ
הכנה ראויה ועל העדר סדרי  נימוקי  לחיוב ולשלילה של הקמת אות  יישובי  יכול להצביע על אי

 .עדיפויות בוועדה
Ì È · Â ˘ È È  ˙ Ó ˜ ‰  Ï Â Ë È כי ) ייעו ( קבע המשנה ליוע  המשפטי לממשלה 1999במאי : ·

 טעו  א2 הוא החלטת   דה פאקטו או דה יורה  ג  ביטולו , וב שהוק  בהחלטת ממשלהייש"
משרדית שללה וא2 הפסיקה את הטיפול  כי הוועדה הבי , הועלה". ממשלה או ועדת שרי  מטעמה

מבלי שפנתה לממשלה , בהקמת  של שבעה יישובי  אשר הממשלה החליטה להקימ  קוד  לכ 
  .בבקשה להחליט על הביטול

Ô‡ÎÓ ,ÔÈ·‰ ‰„ÚÂÂ‰˘- ÔÂ·˘Á· Á˜È˙ ¯˘‡ ˙È˙Â·˘ÈÈ˙‰ ˙ÂÈ È„Ó ˘Â·È‚Ï ‰ÏÚÙ ‡Ï ˙È„¯˘Ó
Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· ÌÈ·Â˘ÈÈ ÌÈ˜‰Ï ËÏÁÂÈ ‰ÈÙ ÏÚ ¯˘‡Â ÈÓÂ‡Ï‰ ÔÂ Î˙‰ ˙‡ , ÍÈÏ‰ ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï‡

˙ÂÈ Ë¯Ù ˙ÂÓÊÂÈ ÛÂÒÈ‡ Ï˘ ÍÂÙ‰ ,˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„Ò ‡ÏÏ , È˘‡¯ Ï˘ ˙ÂÓÊÂÈ ÂÈ‰ Ô˜ÏÁ·˘
ÈË¯Ù ÌÈÓÊÈÂ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡ ˙ÂˆÚÂÓÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈÏÂ˜È˘ ÂÙ˜È˘˘ ÌÈ , ÌÈ·Â˘ÈÈ· ˜ÂÒÈÚ‰ ˙Ù„Ú‰ ·‚‡

Ì Â·˘Á ÏÚÂ ÌÈÓÈÈ˜ ÌÈ·Â˘ÈÈ ˜ÂÊÈÁ ÌÂ˜Ó· ÌÈ˘„Á . ˙‡ÈˆÓ· ‰„ÚÂÂ‰ ‰˜ÒÚ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ˜¯
˙ÂÈ È„ÓÎ Â¯È„‚‰Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È ¯˘‡ ÌÈ·Â˘ÈÈ Èˆ·˜ÓÏ Û˙Â˘Ó ‰ ÎÓ . ‰È‰˘ ÏÂÎÈ ÈÂ‡¯ ÍÈÏ‰

 ÈÂ·ÈÚÏÂ ˜ÂÊÈÁÏÂ ÌÈ˘„Á‰ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ¯ÙÒÓ ÌÂˆÓˆÏ ‡È·Ó ÏÚ ÌÈÎÂÓÒ ÌÈÓÈÈ˜ ÌÈ·Â˘ÈÈ Ï˘
‰·¯‰· ˙Â˙ÂÁÙ ˙ÂÈÂÏÚ·Â ÈÓÂ‡Ï‰ ÔÂ Î˙‰ ˙ÂÓÎÒÂÓ ÈÙ .ÔÈ·‰ ‰„ÚÂÂ‰- ‡Ï Ì‚ ˙È„¯˘Ó

˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ˙ÂÓÊÂÈ‰ ˙‡ ‰‡È·‰ ,Ô˙Â‡ ˜Â„·Ï ÏÎÂ˙˘ È„Î , ıÚÈÈÏÂ ˙Ó„˜ÂÓ ‰Ú„ ˙ÂÂÁÏ
Ô‰ÈÏÚ ËÈÏÁ‰Ï ‰‡Â·· ‰Ï˘ÓÓÏ ,ÈÓÂ‡Ï‰ ÔÂ Î˙Ï ˙ÂÓÊÂÈ‰ ˙‡ ‰˙ÂÂ˘‰ ‡Ï Ì‚Â .‰˘ÚÓÏ ,

ÏÎ·ÔÈ·‰ ‰„ÚÂÂ‰ ‰ÓˆÚ ÏÚ ‰Á˜Ï ‰˙ÂÏÈÚÙ ÍÏ‰Ó -‰Ï˘ÓÓÏ ıÂÚÈÈ‰ „È˜Ù˙ ˙‡ ˙È„¯˘Ó ,
˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ „ÈÚÂ‰ ˜ÂÁ‰ ¯˘‡ „È˜Ù˙.  
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✩  
‰ÏÂÚ ı·Â˜Ó‰Ó , ÌÈ·Â˘ÈÈ ˙Ó˜‰ ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜Ï ‰Ï˘ÓÓÏ ÌÈÚÈˆÓ ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó ÈÎ

ÌÈ˘„Á ,‰ÓÏ˘Â ‰˙Â‡  ‰ËÓ ˙„Â·Ú ÏÚ ˙ÂÎÓÒ  Ô È‡ ‰Ï‡ Í‡ .Ú„ÈÓ ¯„Ú‰· ˙Â˜ÂÏ ˙ÂÚˆ‰‰ 
ÈÂ‡¯ ,È‡·-˙ÂÙÂÏÁ ˙ ÈÁ· , ÌÂ‡È˙ ¯„Ú‰· „ÂÁÈÈ·Â ˙È¯ÂÊ‡ ˙ÂÈ È„Ó ˙¯„‚‰· ÌÂ˜Ó· ˙Â Ë¯Ù·

È‡·Â ‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÌÚ-‰ÓÚ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰ .˙‡Ê , ˙ÂÈ Â Î˙ ˙ÂÚÈ·˜Ó ‰ Â˘·
˙ÂÈ Î˙·Â ¯‡˙Ó ˙ÂÈ Î˙· ˙ÂÓÏÂ‚Ó‰- ˙Î˘ÂÓÓ ‰ËÓ ˙„Â·Ú Ï˘ ‡ˆÂÈ ÏÚÂÙ Ô‰˘ ˙ÂÈˆ¯‡ ·‡

˙Ó ÌÈÁÓÂÓ È„È· ˙È˘Ú ‰‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÌÚ ÌÂ‡È˙ ÍÂ˙ ÌÈ·¯ ÌÈÓÂÁ . 
כי הממשלה אינה פועלת על , 2004משרד ראש הממשלה השיב למשרד מבקר המדינה באוקטובר 

פי עבודת מטה מקדימה כבסיס להחלטותיה בנדו  אלא על פי שיטה חלופית לאישור פרויקט תכנוני 
משרדי הממשלה הנוגעי  בדבר ולאחר מכ  , הממשלה מחליטה על מדיניות ההתיישבות: כדלקמ 

 ובמידת הצור( נית  לחזור ולפנות לממשלה א  המדיניות אינה בת, בוחני  את יישו  ההחלטה
על פי . החלטת הממשלה אינה סופו של הלי( התכנו  אלא תחילתו בלבד, לפי שיטה זו. ביצוע

יות לביצוע מדיניות הגופי  שבסמכות  לעשות כ  יכולי  להציע חלופות התיישבות, הליכי התכנו 
 .הממשלה

כי הסברו של משרד ראש הממשלה אינו עומד , מ  הממצאי  עולה, לדעת משרד מבקר המדינה
החלטות הממשלה במרבית המקרי  לא היו החלטות על מדיניות התיישבותית : במבח  המציאות

 תכנוניי  ומ  הממצאי  שיובאו בפרק על קונפליקטי ; בחבל אר  מסוי  אלא החלטות פרטניות
כי למוסדות התכנו  לא ניתנה אפשרות להציע חלופות , מוסדות תכנו  נית  ללמוד ביחסי ממשלה

, )1998 החלטת ממשלה מ (31א " תמ תכנית המתאר הארצית הכוללת התקפה , יתרה מכ(. תכנוניות
ניות מדי.  שוללות בדר( כלל הקמת יישובי  חדשי   35א " תמ והתכנית שנועדה להחלי2 אותה 

התכנו  הלאומי המגולמת בתכניות אלה מתבססת על עבודת מטה שהכנתה ארכה שני  אחדות והיא 
א  בדעת הממשלה לשנות את מוסכמות התכנו  . 2020 שנת היעד היא  מכוונת לטווח הרחוק 

מ  הראוי שתורה למועצה הארצית על הכנת תכנית מתאר ארצית כוללת חדשה השונה , הלאומי
 . בתפיסותיה

היוע  המשפטי לממשלה אימ  את המלצת משרד מבקר המדינה על גיבוש נוהל מסודר לקבלת 
את בסיס המידע החיוני לקבלת החלטה , בי  השאר, החלטה על הקמת יישובי  חדשי  שיקבע

 מיו  1.1800הנחייה מספר (היוע  גיבש הנחייה לממשלה בנושא זה . כאמור בידי הממשלה
 :יהולהל  עיקר, )6.12.2004

החלטות על הקמת יישובי  חדשי  ה  עניי  שבמדיניות ובעלות השלכות רחבות על היבטי   .1
ועל כ  מ  הראוי כי תתקבלנה בידי הממשלה או בידי ועדת שרי  , שבאחריות משרדי ממשלה רבי 

 .מטעמה
לאור מורכבות ההחלטה ולנוכח הסמכויות הנתונות לגורמי  נוספי  שאות  הממשלה לא  .2
החלטת הממשלה חייבת להתבסס , )מוסדות התכנו  ומינהל מקרקעי ישראל: כגו (עדה להחלי2 נו

ובהתייחס למדיניות , על עבודת מטה מקצועית בשיתו2 כל הגורמי  המקצועיי  הנוגעי  בדבר
ובה  ההיבטי  , למגוו  ההיבטי  הכרוכי  בהקמת יישוב, לחלופות אפשריות, התכנו  הכוללת

 .התעסוקתיי  והחברתיי , הסביבתיי , תיתיי התש, התקציביי 
הסביבתיי  ואחרי  תתבצע בידי המועצה הארצית , התשתיתיי , בחינת ההיבטי  התכנוניי  .3

המועצה הארצית תגבש את המלצתה לאחר ). או בוועדת משנה שתמונה על ידה(לתכנו  ולבניה 
ותגיש את המלצתה , ה לעניי  זהשתבצע את הבדיקה על פי נוהלי עבודה קבועי  שייקבעו על יד

 .זאת במסגרת תפקידה לייע  לממשלה בהתא  לחוק, לממשלה
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בצד חוות דעת המועצה הארצית צריכה להיות מונחת בפני הממשלה ג  התייחסות להיבט  .4

 .שמכי  בדר( כלל משרד האוצר, תקציבי הכרו( בנושא הכלכלי
כללי באופ  שלא ישלול את  וח עקרוניהחלטת ממשלה על הקמת יישוב תהיה מנוסחת ניס .5

, שיקול הדעת המקצועי המוקנה בחוק לגופי  המופקדי  על היבטי  שוני  הכרוכי  בהקמת יישוב
שיתקיימו , החלטת הממשלה אינה מחליפה את הליכי התכנו  שנקבעו בחוק. כגו  מוסדות התכנו 

אי  לכלול בהחלטה , לפיכ(. ובכלל  אישורה של תכנית מתאר בידי מוסדות התכנו , כסדר 
בנושאי  אלה רשאית . הוראות תכנוניות מוחלטות כגו  מיקו  ותיחו  מדויקי  של יישוב חדש

 .א( לא להחליט במקו  הרשות המוסמכת, הממשלה לקבוע את מדיניותה ולהביע4
החלטת ממשלה שעניינה יוזמה ראשונית להקמת יישוב או יישובי  באזור מסוי  תכלול  .6

 .בטר  קבלת החלטה סופית בעניי ,  דלעיל4 3כאמור בסעיפי  , אה לביצוע בדיקה מקצועיתהור
  . עקרונות אלה יחולו על כל החלטה על הקמת יישוב ללא קשר לגור  היוז  את הקמתו .7

 הקמת יישובי  חדשי  ללא החלטות ממשלה 
עצות אזוריות ג  בלא משרד השיכו  או מו, יישובי  חדשי  מוקמי  לעיתי  ביוזמת המינהל

החלטה של הממשלה מגדילה את ההיתכנות למימוש היוזמה בגי  הכורח , אול . החלטת ממשלה
הממשלה החליטה פעמי  , יתר על כ . במימו  ובאכלוס, בשיתו2 משרדי ממשלה בהקמת התשתיות

שי  יובאו  כי הצעות להקמת יישובי  חד  1996 ובאוגוסט 1977ביולי , 1975 במרס  אחדות בעבר 
יובאו מחדש  וג  החלטות ממשלה אשר חלפו שני  מקבלת  וטר  מומשו , לדיו  בה ולהחלטתה

 . לאישור הממשלה
וחשוב ביותר שיוזמתו תהלו  את , הוא כפו2 להחלטות ממשלה, כשהיז  הוא משרד ממשלתי

  להקמת כי בכמה מקרי  פעלו המינהל ומשרד השיכו, הועלה. מדיניות ההתיישבות של הממשלה
 :להל  דוגמאות; יישובי  חדשי  ללא החלטות ממשלה

1. ˙ È Ó ¯ Î :היישוב .  דונ 4,000 ד שתכנ  המינהל בשטח של כ" יח2,500 יישוב קהילתי ל
, לטענת המינהל ומשרד ראש הממשלה. ממוק  לצד קיבו  כרמי  מצפו  מזרח לבאר שבע
שבכל ההלי( הסטטוטורי הוצג , דא עקא. הצמידות לקיבו  קיי  מייתרת את החלטת הממשלה

והקיבו  הקיי  אינו כלול ,  ישות יישובית חדשה קרי , כרמית בידי המינהל כיישוב פרברי חדש
 . של כרמית) תחו  התכנו " (קו הכחול"ב
2. ˙ È ¯ Â וחלה עליו תכנית , ע"יישוב בגלבוע שננטש לפני עשרות שני  והפ( למחנה גדנ:  

 השיכו  והמועצה האזורית גלבוע מתכנני  מחדש את נורית משרד. 1952מתאר מפורטת משנת 
אישור הממשלה להקמת יישוב זה אינו , לדעת משרד מבקר המדינה. ד" יח200 כיישוב קהילתי ב  כ

משרדית לפיתוחו  אלא הוא מחויב המציאות בשביל היערכות בי , נדרש רק כהלי( פורמלי
 . ולהקצאת כספי ציבור לש  כ(

מדברי ההסבר של שר התשתיות . טה הממשלה על הקמת יישוב קהילתי בניצנה החלי1998 ב .3
 המינהל מתכנ  באתר עיר חדשה ל, בפועל. ד" יח300 בהצעת ההחלטה עולה כי היישוב נועד ל

יש צור( בהחלטת ממשלה חדשה ג  כשתכנו  של יישוב , לדעת משרד מבקר המדינה. ד" יח5,000
 .ה בסיס להחלטתה הקודמתסוטה במידה מהותית מהתכנו  שהי

וצור יצחק במועצה האזורית ) 1998הוק  בשנת (ג  היישובי  אחוזת ברק בעמק יזרעאל  .4
   .לא הוקמו בעקבות החלטת ממשלה) 2003הוכר בידי משרד הפני  בשנת (דרו  השרו  



 169 משרד ראש הממשלה

  ומוסדות תכנו  קונפליקטי  תכנוניי  ביחסי ממשלה 
 רקע

המועצה הארצית רשאית להורות , ) החוק להל   (1965 ה"התשכ, על פי חוק התכנו  והבנייה .1
המועצה הארצית מורה ג  על הכנת . על הכנת תכניות מתאר ארציות ולקבוע הוראות הנוגעות לכ(

מורה המועצה הארצית על הכנת , כמו כ . ובסמכותה לדו  בה  ולאשר , תכניות מתאר מחוזיות
כגו  בעניי  (וליניי  ועל הכנת מסמכי מדיניות ארציי  תכנית אב לכל המדינה ולמרחבי  מטרופ

למועצה הארצית . בכל אלה מגולמת מדיניות התכנו  הלאומית). השטחי  הפתוחי  ובעניי  החופי 
תכנית מתאר ארצית . ג  תפקיד שיפוטי כפוסקת בעררי  על תכניות מתאר מחוזיות ומקומיות

את , ובי  השאר, כנו  של שטח המדינה כולהקובעת את הת, שיוזמת המועצה הארצית, כוללת
תכנית מתאר מחוזית קובעת את הפרטי  הדרושי  לביצוע . מיקומ  ואת גודל  של יישובי  חדשי 

יוזמה להקי  . לרבות שטחי  וגבולות של הפיתוח העירוני והכפרי, תכנית מתאר ארצית במחוז
ת המחוזית העדכנית מאושרת או נדחית והתכני, יישוב חדש מחייבת שינוי של תכנית מתאר מחוזית

תפקידה הנוס2 של המועצה הארצית הוא לייע  לממשלה בכל הנוגע . בידי המועצה הארצית
 . לרבות בענייני חקיקה, לביצוע החוק

לממשלה ג  . הממשלה מצדה מחליטה על מדיניותה בתחומי  שוני  לרבות בתחו  ההתיישבותי
 .גישה לה המועצה הארציתהסמכות לאשר תכנית מתאר ארצית שמ

יש הכוח לגבש בתכניות מתאר , וכפי סמכותה שבחוק, למועצה הארצית בהחלטותיה, כאמור לעיל
לפי , אול  סמכות זו תהא כפופה תמיד לאישורה של הממשלה, סטטוטוריות מדיניות תכנו  לאומית

אלה חייבות לקבל אול  , הממשלה יכולה לקד  יוזמות להקמת יישובי  חדשי . 5 לחוק53סעי2 
השיקולי  המנחי  את הממשלה . ביטוי בתכניות המתאר לפי ההלי( הסטטוטורי הקבוע בחוק
שבי  הממשלה ובי  מוסדות , יוצא. והשיקולי  המנחי  את מוסדות התכנו  יכולי  להיות שוני 

 .התכנו  עלולה להתקיי  מחלוקת בכל הנוגע להקמת יישובי  חדשי 
 חברי ממשלה או 12יכלול ,  חברי 32המונה , בה של המועצה הארציתכי הרכ, החוק קבע .2

כשליש מהחברי  יהיו נציגי השלטו  , )ר המועצה"שר הפני  או נציגו מכהני  כיו(נציגיה  
 בוועדות המחוזיות לתכנו  ולבנייה תשעה מ.  נציגי  מקצועיי  או סקטוריאליי  והיתר , המקומי

בעיקר , ר נתגלעו מחלוקות בי  הממשלה ובי  מוסדות התכנו בעב.  החברי  ה  נציגי שרי 17
חייבי  להצביע בהתא  להחלטות , ובייחוד נציגי השרי , בשאלה א  חברי מוסדות התכנו 

  .ג  א  החלטות אלה אינ  עולות בקנה אחד ע  שיקול דעת  המקצועי, ממשלה בנושאי  תכנוניי 
 קביעת הנורמה להסדרת הקונפליקט

בשנת . פטיי  לממשלה קבעו את הנורמה הראויה בעניי  זה בהזדמנויות אחדותיועצי  מש .1
בעניי  מחויבות  של , מר יוס2 חריש,  פנה מזכיר הממשלה ליוע  המשפטי לממשלה דאז1990

הוא הציג לו את .  לתכנית שהוחלט עליה בממשלה6שרי  או נציגיה  המכהני  במועצה הארצית

__________________ 
המועצה הארצית תגיש לממשלה את התכנית שנערכה לפי הוראותיה יחד ע  : " לחוק קובע53סעי   5

לאשרה , לאחר דיו  חוזר במועצה, והממשלה רשאית לאשרה ללא שינוי או, הערות  הועדות המחוזיות
 ". שינוי או לדחותהב

וכ% נאמר ג  בחוות , ) בחוות דעת זו4"3' עמ(הדברי  אמורי  לגבי נציגי שרי  בכל מוסדות התכנו   6
 ושל מר מני מזוז ממרס 2003הדעת של היועצי  המשפטיי  לממשלה מר אלייקי  רובינשטיי  ממרס 

2004 . 
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. או שמא על השר או על נציגו להפעיל שיקול דעת עצמאי, תהשאלה א  החלטת הממשלה מחייב

למעט א  מלשו  של חוק , כי ככלל על שר לקבל את מרות הממשלה, )1990ביולי (היוע  קבע 
סמכויות . המקנה סמכות לשר משתמעת הכוונה שהשר יפעיל אותה באופ  עצמאי לפי שיקול דעתו

ברור שבתפקיד . מינהליות וחלק  מעי  שיפוטיותמקצת  , קבע היוע , המועצה הארצית לפי החוק
ואי  הוא , לפי שיקול דעתו, שאופיו מעי  שיפוטי חייב חבר מועצה לפעול במועצה באופ  עצמאי

החוק קבע . הוא הדי  ג  בתפקידיה האחרי  של המועצה. כפו2 למדיניות הממשלה או להחלטותיה
כוונת המחוקק היא . ארצית לייע  לממשלהכי בעניי  תכנית מתאר ארצית תפקידה של המועצה ה

ועל , לסמו( את החלטת הממשלה על חומר רקע שעובד בידי גו2 המייצג אינטרסי  והיבטי  שוני 
א  הממשלה תורה לנציגיה מהי . המלצות הממזגות את השיקולי  השוני  הנוגעי  לתכנית

 .הדבר מייתר את עצ  התהלי( שסופו ההמלצה, ההמלצה שיביאו בפניה
כי הוראה מחייבת של הממשלה לנציגיה באשר לתוכ  ההמלצות , היוע  המשפטי הוסי2 במכתבו

. בענייני תכנו  לוקה בכ( שאינה מושתתת על המידע הנדרש כדי להכשירה למת  הוראה מסוג זה
ונפרסת בפניה , שיקולי  וחוות דעת, שומעת טיעוני , המועצה הארצית מרכזת נתוני , לעומתה
. ושיקוליה ה  שיקולי  תכנוניי , המועצה הארצית מופקדת על תכנו  מכוח החוק. בהיריעה רח

הרי שהשיקולי  שצריכי  , הג  שאי  מניעה שחברי המועצה הארצית יתחשבו בהחלטות ממשלה
בכל הנוגע לנושאי  או להיבטי  תכנוניי  רשאי שר . להיות נר לרגליה  ה  שיקולי  של תכנו 

לשיקולי  ולנימוקי  שיובאו , ול  על נציג השר להיות פתוח וקשוב לנתוני א, להנחות את נציגו
בידי השר להנחות את הנציג באשר לגישה או לעמדה העקרונית המקובלת על . במהל( הדיו 

אל לו לנציג השר ליטול , ע  זאת. בנושא או בסוגיה פלונית, או על השר, על המשרד, הממשלה
ליו לנקוט בשאלה קונקרטית העומדת להכרעה בישיבת ועדת הנחיות מ  השר באשר לעמדה שע

אינ  מחויבי  על פי , בתפקיד  כחברי המועצה הארצית, שר או נציגו: כללו של דבר. התכנו 
ה  רשאי  לשקול את קיומה של החלטת . החלטת ממשלה בהוראה שאי  אחריה ולא כלו 

קטי  בשאלה קונקרטית חייבת להיות העמדה שה  נו. הממשלה כשיקול אחד מבי  שיקולי  אחרי 
 .מוכתבת על פי שיקולי התכנו  הרלבנטיי 

 ÌÈ„ÚÂÓ· ‰˙Â‡ Â¯¯˘‡Â ‰Ï˘ÓÓÏ ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈˆÚÂÈ‰ Â·˘ ÍÏÈ‡Â ÂÊ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ Ô˙ÓÓ
ÌÈ Â˘ . ÏÎ ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙‡ ˙·ÈÈÁÓ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ÈÎ ÔÈÂˆÈ

‰È˙ÂÁÂÏ˘7 . 
כי מוסדות התכנו  ,  נקבע20048המועצה הארצית מינואר בהחלטת ועדת המשנה לעררי  של  .2

ושאלת כפיפות  של מי שאינ  נציגי שרי  להחלטות ממשלה אינה , אינ  מורכבי  רק מנציגי שרי 
מוב  שכל חברי הוועדה רשאי  לשקול את עמדת הממשלה אשר יש לה משקל רב בכל . עולה

הממשלות מחליטות על הקמת יישובי  . וריתהנוגע להיתכנות ההקמה של יישוב חדש על קרקע ציב
שלמוסדות , מכא  נובע. כי אישור התכנית לכל יישוב יהיה לפי החוק, תו( ציו  מיקומ  ובהתניה

אלא ג  את גבולותיו , התכנו  חירות לקבוע בתכניות מתאר לא רק את תכנונו הפנימי של כל יישוב

__________________ 
)  474"473' עמ, 441, )5(ד מז "פ, '¯·Á‡Â È˙ÈÓ‡ '  ' ˜ÁˆÈÁ‡Â ÔÈ (4267/93, 4287/93* ”בבג: לדוגמה 7

היוע* המשפטי לממשלה הוא הפרש  המוסמ% של הדי  כלפי הרשות "קבע בית המשפט העליו  כי 
סמכות : "נאמר) 152' עמ, 141) 3(ד לט "פ, ÍÎ ˙ÚÈÒ '˙Ò Î‰ ˘‡¯ ·˘ÂÈ   (73/85* ”בבג". המבצעת

ופירושו שלו מחייב אותה , משפטי לממשלההפירוש של החוק עבור הרשות המבצעת נתונה ליוע* ה
כי , א  נקבע) 793, )2(, ד מו"פ, ˘¯ ‰·Á"  Ê¯ÂÙ Ì‰¯·‡ Î 'ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ È (5023/91* ”בבג". פנימה

 .הפרה של הנחיית היוע* הייתה אחת העילות האפשריות לפסילת הפעולה הְמֵפרה
'  ÚÂÈÒÏ ‰„Â‚‡‰Á‡Â Ï‡¯˘È· ÌÈÂÂ„·‰ ÏÚ ‰ ‚‰Â, )גבעות בר( תכנית ליישוב משמר הנגב 15/03ערר  8

  'Á‡Â ÌÂ¯„‰ ÊÂÁÓ ‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰'. 
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הא  "על השאלה .   שקבעה הממשלהאשר לא פע  הוא שונה מהמיקו, ואת מיקומו המדויק
השיבה ועדת המשנה לעררי  כי " ?רשאי  מוסדות התכנו  ג  שלא לאפשר את הקמת היישוב כלל

ברמה העקרונית ג  משהחליטה הממשלה ... ככל הנראה נית  להשיב על שאלה זו עקרונית בחיוב"
התכנית המעגנת ] של[רשאי  מוסדות התכנו  לשקול את עצ  הכנתה ואישורה , על הקמת יישוב

  ". אותו
  דוגמאות קונפליקטי  תכנוניי  ודרכי ההתערבות בה  

להל  שתי דוגמאות להתנהלות קונפליקטי  תכנוניי  שנולדו מהחלטות ממשלה על הקמת 
היישובי  החדשי  חרוב הגליל ויששכר במחוז חיפה והיישוב רמת ארבל במחוז הצפו  ומהשפעת 

להל  יפורטו ההליכי  שחוללו את הקונפליקטי  ואופני . וזיות ש ההחלטות על הוועדות המח
לי  ויועצי  במשרדי ממשלה בתהלי( קבלת ההחלטות במוסדות התכנו  כדי "התערבות  של מנכ

   .שתהיינה ברוח החלטת הממשלה
 חרוב הגליל ויששכר

 החלטת הממשלה
ישובי  קהילתיי  חדשי   יז  ראש המועצה האזורית זבולו  את הקמת  של שני י1997במאי 

שני .  לאוכלוסייה דתית ויששכר ,  לאוכלוסייה חילונית חרוב הגליל : ממזרח לעיר קריית אתא
הסיבות ליוזמה היו הצערת . ד כל אחד" יח600  דונ  ל500 היישובי  תוכננו על שטח של כ

ייה בלתי חוקית אוכלוסיית המועצה האזורית ושמירת קרקעות המדינה אשר נתונות לפלישות ולבנ
משרדית להקמת   דנה הוועדה הבי 2002 2001בשני  .  בתחו  המועצה האזורית9של הפולשי 

 2002ביולי . יישובי  חדשי  בשתי יוזמות אלה והמליצה על החלטת ממשלה בדבר הקמת 
להקי  , לפתח, החליטה הממשלה על הקמת חרוב הגליל ויששכר והטילה על משרד השיכו  לתכנ 

 כי הוועדה הבי , יצוי . ס את שני היישובי  בתיאו  ע  המועצה האזורית והסוכנות היהודיתולאכל
משרדית אשר המליצה על החלטת הממשלה לא בחנה חלופות לפתרו  ההתיישבותי כגו  הרחבת 
יישובי  קיימי  סמוכי  ולא המליצה לממשלה לבחו  ג  חלופות שאינ  התיישבותיות למניעת 

  .  מדינההפלישות לאדמות
 אילוצי  תכנוניי 

התכניות לחרוב הגליל וליששכר עמדו בסתירה , על פי בדיקת לשכת התכנו  המחוזית חיפה .1
שלאחר (להוראות של תכניות מתאר ארציות תקפות ולהוראות של תכנית המתאר המחוזית חיפה 

, רת טבעבשמו, היישובי  המתוכנני  נמצאו בחלק  או ברוב  בתחו  של ג  לאומי): הפקדה
בשטחי  כגו  . בנו2 כפרי פתוח ובשטח לשימור משאבי מי  כהגדרת  בתכניות, ביערות מתוכנני 

וכל יוזמת פיתוח צריכה להיות , אלא ברצ2 ליישובי  קיימי , אלה אסורה פעילות של פיתוח

__________________ 
 מבני  בלתי 91 היו במועצה האזורית זבולו  2001באפריל , על פי נתוני מחוז חיפה של משרד הפני  9

רק .   מבני קבע וצריפי68ובה  , 101" גדל מספר  ל2004ובמאי ,  מבני קבע וצריפי 63ובה  , חוקיי 
 .מקצת הבנייה הבלתי חוקית הייתה בטיפול משפטי
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בנוגע לתכנית להקמת יישוב חדש בתחו  זה קובעת . בעדיפות אחרונה בהשוואה לאזורי  אחרי 

כי יש להציג חלופות למיקו  היישוב כדי שהמועצה הארצית תוכל , )שטר  אושרה (35א "מת
 .להשתכנע בצדקת הפנייה לפיתוח השטח המבוקש

היוזמות להקמת היישובי  חרוב הגליל ויששכר נדונו ולא אומצו בידי עורכי תכנית המתאר 
ת ומשרד השיכו  הגישו את כשנה לפני שהמועצה האזורי, 2002בינואר . המחוזית למחוז חיפה

דחתה הוועדה המחוזית חיפה את הצעת המועצה האזורית זבולו  לאשר את שני , התכניות לדיו 
 שלא להוסי2 את סימו  שני היישובי  בתכנית 2002ג  המועצה הארצית החליטה במאי . היישובי 

ני בתכניות המתאר כי תדו  באופ  פרט,  החליטה המועצה הארצית2003בינואר . המתאר המחוזית
כי החלטה , יודגש. המקומיות ליישובי  אלה בעת הגשת  תו( בחינת הצור( בה  ומיקומ  המוצע

, זו של המועצה הארצית התקבלה כחצי שנה לאחר החלטת הממשלה על הקמת שני היישובי 
 . וסביר להניח כי היא כבר הביאה בחשבו  את החלטת הממשלה

כאמור , ומנגד, י משקל לדחיית היוזמות להקמת חרוב הגליל ויששכרהיו שיקולי  כבד, הנה כי כ 
 .עמדה שאלת שמירת קרקעות המדינה, לעיל

בדיו  עלו .  דנה הוועדה המחוזית חיפה בתכניות להקמת חרוב הגליל ויששכר2003ביוני  .2
 . רציתלדחות את היוזמות באשר ה  נוגדות את מדיניות התכנו  הא)  א:   (שלוש הצעות להחלטה

לחזור ולדו  בתכניות לאחר סיור בשטח ולאחר שמשרד השיכו  והמועצה האזורית יגישו )  ב(
לוועדה המחוזית תסקיר השפעה על הסביבה שיכלול בחינת חלופות למיקו  היישובי  ונספח 

להוסי2 )  ג.   (המנתח את עתודות הקרקע באזור בהתחשב באפשרויות להרחבת יישובי  קיימי 
". הוועדה רואה בחיוב את הקמת שני היישובי  החדשי : "משפט מקדי ' חלטה בלהצעת ה

מתכנ  מחוז חיפה של משרד הפני  שכיה  ג  . 'בעקבות ההצבעה בתו  הדיו  נבחרה הצעה ב
כי , אמר במהל( הדיו ) בהעדרו של מנהל המחוז(ר הוועדה המחוזית במועד שבו נער( דיו  זה "כיו

אול  על פי התפיסה שרווחה במשרד . מעשה אימו  החלטת הממשלההיא ל' משמעות החלטה ב
 שלל את  ' ולא בעד הצעה ג' כל נציג שהצביע בעד הצעת החלטה ב, ראש הממשלה לאחר הדיו 

אי לכ( נקט משרד ראש הממשלה פעולות המנוגדות לנורמה בדבר הפעלת שיקול . הקמת היישובי 
  . הדעת של חברי מוסדות התכנו 

  השוואה בי  כללי  ובי  פעולות שנעשו ערבות בקונפליקט דרכי הת
הכללי  שנובעי  או משתמעי  מקביעות היועצי  המשפטיי  , לדעת משרד מבקר המדינה

 :לממשלה באשר למעורבות חיצונית בקבלת החלטות בידי נציגי שרי  במוסדות התכנו  ה  אלה
  רשאי  לשקול את ההחלטה כשיקול וה, החלטת הממשלה אינה מחייבת את השר ואת נציגו .1

 .א( הוא שיקול במגוו  של שיקולי , כבד משקל
 ממת  הנחיה באשר לעמדה שעל הנציג לנקוט עבבוא השר להנחות את נציגו עליו להימנ .2

 .בשאלה קונקרטית העומדת להכרעה במוסד התכנו 
  ממשרד אחר להנחות אסור לגור, הואיל והנציג הוא נציג השר, לדעת משרד מבקר המדינה .3

לגור  מנהלי , למטה של משרד ממשלתי אחר, שא  לשר אחר, מכא  נובע. את הנציג כיצד להצביע
עליו לפנות לשר , או לגור  מקצועי יש השגות בדבר הצבעתו של נציג שר מסוי  במוסדות התכנו 

 .נציגו בוועדהוהשר ישקול א  וכיצד הוא ינחה את , שמינה את הנציג ולהציג לו את הערותיו
של , על יסוד כללי  אלה בח  משרד מבקר המדינה את ההתערבות של נציגי משרד ראש הממשלה

לי  של משרדי ממשלה ושל גורמי  אחרי  בקבלת ההחלטות של נציגי השרי  בוועדה "מנכ
 : ולהל  הפרטי , המחוזית חיפה
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משרדית להקמת יישובי   פנה מרכז הוועדה הבי , ביו  שלאחר הדיו  בוועדה המחוזית .1
אשר נכח כמשקי2 בישיבת , )יוע  חיצוני למינהל שפעל לקידו  היישובי  החדשי (חדשי  

על פי המתואר . אל ראש הממשלה ותיאר את השתלשלות הענייני  בוועדה, הוועדה המחוזית
על . התחבורה והתיירות נגד הקמת היישובי , נציגי משרדי הביטחו , הצביעו לתדהמתו, במכתבו

הוא פעל באינטנסיביות מול משרדי  אלה ומול גורמי  , במהל( היומיי  שלאחר ההצבעה, כ 
בהיעדרו של השר (כתוצאה מפנייתו זימ  עוזר שר התיירות ". לשנות את רוע הגזירה"אחרי  כדי 

ר הוועדה המחוזית כי הוא משנה את "וזה הסכי  לכתוב ליו, את נציג השר בוועדה) מהאר 
את הצבעת .  אול  היוע  המשפטי של משרד התיירות עצר את המהל( בטענה שאינו קביל,הצבעתו

הנושא נמצא כעת בבדיקה אינטנסיבית ", ולדבריו, נציג משרד הביטחו  ראה הכותב בחומרה יתרה
לי  של משרדי הממשלה "הכותב הציע לדרוש מהשרי  ומהמנכ". במשרד הביטחו  ובאג2 תכנו 

, של הנציגי  תהיה חופפת את עמדות השרי  ומשרדיה  ובמידה ולא' ישיתדעת  הא'לוודא כי "
 . 10!!!"כ  תואמת' דעת  האישית'י נציגי  אשר "ע... יוחלפו הנציגי 

ÔÈÈˆÏ ˘È ,È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ÈÎ"¯ ,ÔÈ·‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÊÎ¯Ó-˙È„¯˘Ó , ıÚÂÈ ¯ÂÓ‡Î ‡Â‰˘
Ï‰ ÈÓÏ È ÂˆÈÁ ,ÚÂÓ ‡Â‰ Â·˘ „¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚÏ ¯È·Ú‰ÏÓ ÚÂ ÓÌ˙ÂÎÓÒ ¯·„· ˙Â‡¯Â‰ ˜Ò ,

Ì˙Ú„ ÏÂ˜È˘Ï ÔÂ˙ ‰ ÌÂÁ˙· Ì˙Ú·ˆ‰ ÈÙÂ‡Â Ì˙Ú„ ÏÂ˜È˘ , ÔÎ˘ ÏÎ ‡ÏÂ- Ï˘ ÌÈ‚Èˆ Ï 
ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„¯˘ÓÓ ÌÈ¯˘ .˙ÈÈ‰ È ÂˆÈÁ‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ ÂÈ˙Â ÚË ˙‚ˆ‰Ï ‰ÈÂ‡¯‰ ˙·Â˙Î‰‰ Ì¯Â‚‰ 

 ÂÈ˙Â¯È˘ ˙‡ ¯Î˘˘-Ï‰ ÈÓ‰  .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÂÈ‰ Ì‰È¯ÊÂÚÏÂ ÌÈ¯˘Ï ÂÈ˙ÂÈ Ù
˙ ÈÁ·· ˙È Â Î˙ ‰Ï‡˘· ˙È¯ÂËÂËËÒ ÔÂ Î˙ ˙„ÚÂ Ï˘ ˙ÈÓÈËÈ‚Ï ‰ËÏÁ‰ ÈÂ È˘Ï ıÁÏ 

˙ÈË¯˜ Â˜ ,‰„ÚÂÂ· ÌÈ¯˘‰ È‚Èˆ Â ,‰Ï˘ÓÓÏ ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈˆÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ ‰ ÈÙ ÏÚ , ÂÈ‰ ‡Ï
‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙÎ ÚÈ·ˆ‰Ï ÌÈ·ÈÂÁÓ . 

2.  Â˙ÏÂÚÙÏ ¯˘‡· ˙Â¯ÈÈ˙‰ ¯˘ ¯ÊÂÚÏ Ì‚ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó) ‰ÏÂÚ˘ ÈÙÎ
¯Ó Ï˘ Â·˙ÎÓÓÔÈ·‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÊÎ-˙È„¯˘Ó (˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ· ¯˘‰ ‚Èˆ  ˙Ú·ˆ‰ ˙‡ ˙Â ˘Ï ,

Â˙Ú·ˆ‰ ˙‡ ˙Â ˘Ï ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ· ¯˘‰ ‚Èˆ  ÏÚ ıÁÏ ˙ÏÚÙ‰ Ï˘ ÈÙÂ‡ ‰‡˘  ¯˘‡ . 
אשר שהה (כי עוזר השר הביע את כעסו של השר , 2004משרד התיירות כתב בתשובתו מאוקטובר 

, ולדעת השר, לה בידי נציגו בוועדה המחוזיתמימוש החלטת ממש בגי  מה שנראה כאי) ל"בחו
עמדת השר לא , כאמור לעיל. נציגיו במוסדות התכנו  מחויבי  להצביע על פי החלטת ממשלה

ולא היה בה כדי להצדיק , עלתה בקנה אחד ע  חוות הדעת של היועצי  המשפטיי  לממשלה בנדו 
 .את פעולת עוזר השר

  להל  (זית שלח יוע  ראש הממשלה לענייני התיישבות  יומיי  לאחר הדיו  בוועדה המחו .3
שבה  כתב כי , התחבורה והתיירות, לי  של משרדי הביטחו "מכתבי  זהי  לשרי  ולמנכ, )היוע 

ונציג המשרד של כל אחד מהנמעני  , הוועדה המחוזית חיפה דחתה את הקמת  של שני היישובי 
"„‚  ‡Â‰ Ì‚ ÚÈ·ˆ‰ תי לנכו  ליידע אות( במצב בו נציג משרד( חשב... הקמת  של היישובי

 . 11]ההדגשה במקור" [בועדות תכנו  מצביע כנגד החלטות ממשלה
__________________ 

 משרדית ליישובי  חדשי  אל ראש הממשלה "הציטטות לקוחות ממכתבו של מרכז הוועדה הבי  10
 .18.6.2003"מ

 .19.6.2003"לי  מ"הציטטה לקוחה ממכתבו של יוע* ראש הממשלה לענייני התיישבות לשרי  ולמנכ 11
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‰¯Â·Á˙‰Â ˙Â¯ÈÈ˙‰ È„¯˘Ó Â·È˘‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ Â˙ÈÈ ÙÓ ‰‡ˆÂ˙Î , Ì‰È‚Èˆ  ˙‡ ÂÁ È „È˙Ú· ÈÎ

Ì˙Ú·ˆ‰ ˙‡ ˙Â ˘Ï .Î ÓÏ ‰ ˘Ó‰" È ÂÈ· ¯˘‰ ¯ÊÂÚÏ ·˙Î Û‡ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó Ï2003 ÈÎ 
 ˙‡ ‰Á ÈÈ Â Î˙‰ ÏÂ˜È˘‰ ÈÙ ÏÚ ÚÈ·ˆ‰Ï ‡Ï˘ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ· „¯˘Ó‰ ˙‚Èˆ - È˙¯Â·Á˙

‰Ï˘ÓÓ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï‡ .Î Ó ¯ÊÂÚ"Î ÓÏ ·˙Î ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó Ï"ÚÓ Ï" ÈÏÂÈ· ˆ2003 
 ÌÈÚ„ÂÓ ˙Â Â˘‰ ˙Â„ÚÂÂ· ÌÈ‚Èˆ ‰ ÈÎ È˘È‡ ÔÙÂ‡· ‡„ÂÂÈÂ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó È‚Èˆ  ˙‡ ‰Á È ÈÎ

‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰Ï ;ÔÈÈˆ ‡Â‰ ,˙Ï ˘È ÈÎÌ‡˙‰· ÏÂÚÙÏ Ì˙Â‡ Í¯„ . 
שהוא חבר בוועדה המחוזית ,  פנה היוע  לראש המועצה האזורית מנשה2003בסו2 יוני  .4

, יצוי . בבקשה שיבהיר לו את הסיבות שהביאו להתנגדותו להקמת היישובי  חרוב ויששכר, חיפה
 לשני כי ראש המועצה האזורית הציע בישיבת הוועדה המחוזית לקיי  סיור באתר המיועד

 . דלעיל וכלל לא שלל את הקמת היישובי  בדיו ' בהמש( הצביע בעד הצעת החלטה ב, היישובי 
 פנה היוע  ג  למתכנ  מחוז חיפה במשרד הפני  בבקשה לשקול לקיי  דיו  2003בסו2 יוני  .5

מאחר שמתכנ  המחוז לא הציג , חוזר של הוועדה המחוזית ולהעמיד את העניי  להצבעה חוזרת
על פי בקשתו של , לדבריו, ונכתב, תתפי  בדיו  את מכתבו של היוע  אליו שנשלח ביו  הדיו למש

הצגת מכתבו לחברי הוועדה המחוזית יצרה פגמי  מהותיי   אי, לדעת היוע . ראש הממשלה
כי תוכ  פנייתו של היוע  אינו עולה בקנה אחד ע  תיאור העובדות בידי מרכז הוועדה , יצוי . בדיו 
וכתב לראש הממשלה , משרדית להקמת יישובי  חדשי  אשר נכח בדיו  של הוועדה המחוזית הבי 
 ".בפני הוועדה א2 הוצג מכתבו של היוע  בנושא"כי 

ÔÂÓ‡ ˙¯˘Ó ‡È‰ ıÚÂÈ‰ ˙¯˘Ó ,È˘˜˙‰˘ ˙Â·¯ ˙ÂÏ·‚Ó ‰ÈÏÚ ˙ÂÏÁÂ"ÔË¯ÙÓ ¯ .¯˙È‰ ÔÈ· ,
 ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡Ï‡ ¯˘‰ ÌÚËÓ ˙Â‡¯Â‰ ÌÈ„·ÂÚÏ ¯È·Ú‰Ï ıÚÂÈÏ ¯ÂÒ‡„¯˘Ó‰ ˙Ï‰ , ÔÈ‡Â

ÚÂˆÈ· È„È˜Ù˙ ÂÈÏÚ ÏÈË‰Ï ,˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙Â„ÚÂÂ· ˙ÂÙ˙˙˘‰ ˙Â·¯Ï , Ï‚ÒÏ „ÁÂÈ˘ „È˜Ù˙ Â‡
„¯˘Ó‰ Ï˘ ÚÂ·˜‰ ÈÚÂˆ˜Ó‰ .Ô‡ÎÓ ,ÂÈÎ Ô‰ÎÏ ‰È‰ ÏÂÎÈ ‡Ï ıÚÂÈ‰˘"ÔÈ·‰ ‰„ÚÂÂ‰ ¯-

ÌÈ˘„Á ÌÈ·Â˘ÈÈÏ ˙È„¯˘Ó .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈˆÁÏ ÏÈÚÙ‰Ï ıÚÂÈÏ ‰È‰ ¯ÂÒ‡
‰ËÏÁ‰‰ ÈÂ È˘Ï ,ÙÎ‰˘Ú˘ È . 

על פי , קיבל היוע  מהיועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, לאחר מעשה, 2003ביולי  .6
בחוות הדעת מצטטת היועצת המשפטית . חוות דעת על התנהלות  של אות  נציגי שרי , פנייתו

אל לו לנציג ליטול הנחיות מ  "לרבות הקביעות כי , בהרחבה את דעת היוע  המשפטי לממשלה
חובת הנציג לשמוע ולשקול בפתיחות גמורה נתוני  ונימוקי  ... שר לעמדה שעליו לנקוטהשר בא

, ..."אי  בהנחיית השר או בהחלטת ממשלה לחייבו אחרת... שלא היו מצויי  בידי השר השולח
ואול  היועצת המשפטית . והחלטתו צריכה להיות מוכתבת על ידי שיקולי תכנו  רלוונטיי  וראויי 

דלעיל בוועדה המחוזית ' קבלת הצעת החלטה ג כי אי, אש הממשלה הביעה את דעתהשל משרד ר
היוע  הפי  חוות . היא פעולה בניגוד לחובת  ולתפקיד  של הנציגי  כשלוחי השר שמינה אות 

 .לי  של משרדי הממשלה אשר נציגיה  מכהני  בוועדות מחוזיות"דעת זו למנכ
כי חוות הדעת של היועצת , 2004דינה באוקטובר משרד ראש הממשלה השיב למשרד מבקר המ

אשר הבחי  בי  עמדה , המשפטית שלו עולה בקנה אחד ע  עמדת היוע  המשפטי לממשלה
ובי  עמדה בשאלה , אשר השרי  ונציגיה  במוסדות התכנו  מחויבי  לה, עקרונית של הממשלה

. יחס אליה עמדה עצמאיתאשר על השרי  או על נציגיה  לנקוט ב, קונקרטית העומדת להכרעה
משרד ראש הממשלה א2 צר2 תגובה של לשכת היוע  המשפטי לממשלה לפניה של החברה להגנת 

ובה הקביעה כי החלטת הממשלה על חרוב הגליל ויששכר נוסחה באופ  כללי והיא , הטבע בנדו 
 . בגדר מדיניות כללית
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ל ויששכר ע  נקודות הציו  של החלטת הממשלה על הקמת חרוב הגלי, לדעת משרד מבקר המדינה
החלטת , יתרה מכ(. היישובי  והמבנה הארגוני שלה  יש בה סממני  של החלטה פרטנית

הממשלה על הקמת שני היישובי  מציינת את מדיניותה לפעול לפיתוח הנגב והגליל ולחיזוק 
נה אחד ע  ומיקומ  אינו עולה בק, שני היישובי  אותרו בסמו( לקריית אתא, אול . הפריפריה

ומכא  שמדובר בהחלטה פרטנית ולא בהחלטה של , מדיניות ההתיישבות שבגו2 החלטת הממשלה
 . מדיניות או כחלק ממדיניות ההתיישבות של הממשלה

, ל משרד ראש הממשלה את מתכנ  מחוז חיפה של משרד הפני " זימ  מנכ2003בסו2 יולי  .7
בעת נציגי משרדי ממשלה בדיו  על חרוב הגליל כדי שיסבירו לו את פשר הצ, את היוע  ואחרי 

ל משרד ראש הממשלה למתכנ  המחוז "בסיכו  הדיו  קצב מנכ. ויששכר בוועדה המחוזית
הוא . שלושה בלבד לסיו  כל הבדיקות והתסקירי  שהוועדה המחוזית החליטה עליה  כחודשיי 

יהיה עליה , לטת הממשלהכי א  הוועדה המחוזית תתכוו  לקבל החלטות הסותרות את הח, קבע
 . לפנות לשר הממונה על מנת שהוא יבקש דיו  חוזר בממשלה

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î Ó Ï˘ ‰¯È˘È‰ Â˙ÈÈ Ù" „¯˘Ó ‚Èˆ Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó Ï
ÌÈ Ù‰ ,ÂÏ ÛÂÙÎ Â È‡˘ , Â„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓÏ ¯Â˘˜‰ ÔÈÈ Ú· ÂÈÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ¯˘‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡Ï˘

˙È¯ÂËÂËËÒ ÔÂ Î˙ ˙„ÚÂ ¯·ÁÎ ,‰ È‡ÌÈ È˜˙ ‰„Â·Ú È¯„Ò ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ  : ÔÂÓÈÊ‰ ÌˆÚ
‰ÙÈÁ ÊÂÁÓ Ô Î˙Ó ÏÚ ÈÓÈËÈ‚Ï È˙Ï· ıÁÏ ˙ÏÚÙ‰Î ˘¯Ù˙‰Ï ÌÈÏÂÏÚ ÔÂÈ„‰ ÌÂÎÈÒ ÔÎÂ˙Â . 

והוועדה המחוזית חיפה החליטה הפע  על ,  התקיי  דיו  חוזר על שני היישובי 2004בינואר 
טת הממשלה על הקמת שני היישובי  מהדיו  הקוד  בדבר אימו  של החל' קבלת הצעת החלטה ג

בחינת חלופות להרחבת יישובי  קיימי  במקו  היישובי   עוד החליטה הוועדה על אי. החדשי 
 . החדשי 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , È ÂÈ· ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ· ÔÂÈ„‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÓ2003‰ÏÂÚ  , ÔÂÈ„‰˘
ÌÈÈ Â Î˙ ÌÈÏÂ˜È˘ ÒÈÒ· ÏÚ Â˘Ú  ‰„ÚÂÂ· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰Â, ·Ï ˙ÓÂ˘˙ Ô˙Ó ÍÂ˙ 

ÌÈÓ„˜˙Ó ¯Â˘È‡ ÈÎÈÏ‰· Â‡ Û˜Â˙·˘ ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ ˙Â‡¯Â‰Ï ,·ÈÈÁ˙ÓÎ . ˙ÂÏÂÚÙ‰ ¯·ˆ‰
Î Ó È„È· È Â Î˙‰ Ë˜ÈÏÙ Â˜Ï ¯˘˜‰· Â˘Ú ˘"ÌÈˆÚÂÈ È„È·Â ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó Ï˘ ÌÈÏ ,

ÏÈÚÏ Ë¯ÂÙÓÎ ,ÔÂ Î˙‰ ˙„ÚÂÂ· ‰Ú·ˆ‰‰ ÈÂ È˘Ï ıÁÏ ÏÚÙÂ‰˘ ‰ ˜ÒÓ ‰ÏÚÓ . ‰Ï‡ ˙ÂÏÂÚÙ
·˜ ˘ ÌÈÏÏÎ‰Ó ˙Â‚¯ÂÁ ÈÏÏÎÓÂ ÔÂ„ · ‰Ï˘ÓÓÏ ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈˆÚÂÈ‰ Ï˘ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ· ÂÚ

ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ , ÌÈÏÂ˜È˘‰ ÏÂÏÎÓ ˙‡ ÂÏ˜˘È ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á˘ ÍÎ· ÚÂ‚ÙÏ ˙ÂÏÂÏÚ Ô‰Â
ÌÈÈ Â Î˙‰ ,‰Ï˘ÓÓÏ ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈˆÚÂÈ‰ ÂÚ·˜˘ ÈÙÎ .   
 רמת ארבל

הילתי חדש ממערב דוגמה לקונפליקט תכנוני נוס2 היא במקרה של יוזמה פרטית להקי  יישוב ק
  : ולהל  הפרטי , לכינרת
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 היוזמה 
היזמי  ותנועת .  רכשו יזמי  פרטיי  קרקעות בי  הקיבוצי  מסד ורביד בגליל התחתו 2000בדצמבר 

תחו  התכנית . ד" יח1,500 הכינו תכנית להקמת יישוב קהילתי שייבנו בו יותר מ" אמנה"ההתיישבות 
" מ"הימנותא בע"ושל חברת ) בשיעור שאינו ידוע למינהל(כלל ג  קרקעות בניהול של המינהל 

 הגישו היזמי  את התכנית 2001בדצמבר ).  מתחו  התכנית11% כ(וקרקעות נוספות בבעלות פרטית 
כדי שתדו  בהקמת היישוב החדש שתכנונו מהווה שינוי של תכנית המתאר , לוועדה המחוזית צפו 

  . למועצה הארצית לאשר את היישוב החדשתמלי , וא  תחליט על כ(, המחוזית צפו 
 דחיית היוזמה

ברוב " התקיי  דיו  בוועדה המחוזית צפו  אשר בדקה את התכנית המוצעת והחליטה 2002במרס 
מדיניות הוועדה המחוזית היא לפתח את .  1:   לדחות אותה על הס2 מהטעמי  האלה" דעות גדול

" צמודת דופ "רוניי  וכפריי  קיימי  בבנייה ההתיישבות בגליל בדר( של הרחבת יישובי  עי
היישוב המוצע אותר במרחק מאות מטרי  משני .  2.   לבינוי קיי  כדי לשמור על משאב הקרקע

ההגיו  מחייב להרחיב את היישובי  הקיימי  הסמוכי  על .  מסד ורביד יישובי  קיימי  
בשני  האחרונות אישרה .  3   .תשתיותיה  ולא ליצור רצ2 בנוי באמצעות מוקד חדש בניה 

א( מרבית , ד" יח3,000 הוועדה המחוזית צפו  תכניות להרחיב יישובי  בגליל התחתו  בהוספת כ
התכניות המאושרות להרחבת כפרי  נותנות מענה חלופי לכוונת . פעולות ההרחבה כלל לא מומשו

 בתשתיות ובמבני ציבור היזמי  לחזק את ההתיישבות בחבל אר  זה ללא צור( בהשקעות מרובות
תחו  התכנית שהציעו היזמי  מצוי בסתירה לשימושי .  4.   ואגב הפחתת הפגיעה בשטחי  פתוחי 

על כ  . הקרקע כפי שהוגדרו בתכניות מתאר ארציות בכל הנוגע לשמירת משאבי טבע ויערות
כניות מתאר התכנית המוצעת אינה עולה בקנה אחד ע  המדיניות וע  המטרות התכנוניות של ת

 . ארציות ושל התכנית המחוזית
בטענה שלא נעשתה עבודת הכנה מתאימה לפני הדיו  בוועדה ,  הגישו היזמי  ערר2002ביוני 

אול  לאחר החלטת הממשלה על הקמת . וההחלטה על דחיית התכנית אינה ראויה, המחוזית
  .נפסק הלי( הערר) מש(ראו בה(היישוב ובעקבות סיכו  בי  הצדדי  כי התכנית תידו  מחדש 

 החלטת ממשלה
,  החליטה הממשלה על הקמת היישוב הקהילתי רמת ארבל באזור בנקודת ציו  מסוימת2002ביולי 

והטילה על המועצה , התואמת את תכנית היזמי  על הקרקעות שבבעלות  ובבעלות של אחרי 
. וח ואת האכלוס של היישובאת הפית, האזורית גליל תחתו  ועל היזמי  הפרטיי  לקד  את התכנו 

משרדית ליישובי  חדשי   הממשלה נסמכה בהחלטתה על הקמת היישוב על המלצת הוועדה הבי 
אול  הוועדה לא הביאה לידיעת השרי  לפני ישיבת , אשר ראתה בחיוב את הקמת היישוב

 את הממשלה או במהלכה כי רק ארבעה חודשי  קוד  לכ  פסלה הוועדה המחוזית צפו  על הס2
 הוועדה . וכמעט כל נציגי השרי  הצביעו נגד היוזמה, היוזמה באותו אתר מנימוקי  עקרוניי 

משרדית ג  לא עשתה עבודת מטה משלה כדי לבחו  א  לדעתה יש ליוזמה הצדקה על א2  הבי 
 . החלטת הוועדה המחוזית

ÔÈÂˆÈ ,Â˘‰ ‰˙„ÓÚ· ÔÂÙˆ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ‰˜·„ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ¯Á‡Ï Ì‚ ÈÎ ˙‡ ˙ÏÏ
Ï·¯‡ ˙Ó¯ ˘„Á‰ ·Â˘ÈÈ‰ ˙Ó˜‰ : ¯·ÂË˜Â‡·2002 , ˙ËÏÁ‰ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘Î

‰Ï˘ÓÓ‰ , ‰ˆÚÂÓ· ÌÈÓÊÈ‰ Ï˘ ¯¯ÚÏ ÔÂÙˆ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ì˘· ÊÂÁÓ‰ ‚Èˆ  ·È˘‰
˙Èˆ¯‡‰ , ‡È‰˘ Ú·˜Â ‰ÓÊÂÈ‰ ˙‡ ¯˘‡Ï ‡Ï˘ ÊÂÁÓ‰ È˜ÂÓÈ  ÏÂÏÎÓ ˙‡ ˙ÙÒÂ  ÌÚÙ Ë¯ÈÙ

Î ÊÂÁÓ‰ Ï˘ ˙È˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ˙ÂÈ È„ÓÏ ˙„‚Â Ó ÊÂÁÓÏ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ¯‡˙Ó‰ ˙È Î˙· ‰Ú·˜ ˘ ÈÙ
 ÔÂÙˆ‰) ÔÏ‰Ï-Ó˙ " Ó9/2.( 
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 חיוב היוזמה
התקיי  , פע  נוספת לוועדה המחוזית צפו ) ששונתה(בעקבות החלטת הממשלה והגשת התכנית 

 דיו  חוזר על הפקדת התכנית של רמת ארבל כיישוב חדש המשנה 2003בוועדה המחוזית באוגוסט 
הצגת נתוני היישוב בוועדה המחוזית בידי נציגי היזמי  לא הייתה . זיתאת תכנית המתאר המחו

היזמי  וראש המועצה האזורית גליל תחתו  הציגו את היישוב בדיו  כאילו תוכנ  כפועל : מדויקת
ואיתורו נקבע לפי נקודת הציו  שבהחלטה ולא ביוזמת הגורמי  הפרטיי  , יוצא מהחלטת הממשלה

במהל( הדיו  נמנעו נציגי היזמי  ממת  תשובה בדבר .  קרקעות שרכשושביקשו להקי  יישוב על
על א2 שאלות נשנות של היוע  (היחס בי  שיעור הקרקעות הפרטיות לציבוריות בתחו  התכנית 

שמאי מקרקעי  מטע  המועצה האזורית א2 טע  בדיו  כי רוב השטח ). המשפטי לוועדה בעניי  זה
 . הוא של המינהל
שלה לענייני התיישבות שהשתת2 בדיו  מסר לחברי הוועדה שיש רק חמש יוזמות יוע  ראש הממ

כי דבריו אלה אינ  , יצוי . ואי  מניעה להוסי2 ג  את היישוב הזה, להקמת יישובי  חדשי  בצפו 
 ובו צוינו 2003משרדית בראשותו בספטמבר  מתיישבי  ע  נתוני דוח מעקב שהכינה הוועדה הבי 

היוע  הוסי2 ונימק את ההצדקה . ת יישובי  חדשי  בצפו  האר  ולא חמשעשר יוזמות להקמ
מאחר שמנהל , ואול  ג  מידע זה לא היה מדויק. ליישוב בכ( שלממשלה אי  הוצאות בגינו

הפיתוח ,  לסייע בידיה  ולתא  את  את סוגיות התכנו 2003המינהל כבר התחייב ליזמי  ביוני 
לאחר שת  הדיו  הפומבי ונציגי היזמי  ,  הפנימי של הוועדההיוע  השתת2 ג  בדיו . והשיווק

 חברי הוועדה המחוזית כדי 17 כי הדיו  הפנימי מיועד ל, יצוי . עזבו את מליאת הוועדה המחוזית
שיוכלו להעלות את טיעוניה  ולהצביע על החלטות הוועדה בצורה דיסקרטית וללא השפעות 

כי נכח בדיו  הפומבי ובדיו  הפנימי כדי שמקרה , דינההיוע  הסביר למשרד מבקר המ. חיצוניות
 . לא יישנה, אשר התרחש חודשיי  קוד  לכ  בוועדה המחוזית חיפה, חרוב הגליל ויששכר

 ÔÂÈ„· Â˙ÂÙ˙˙˘‰ ÏÚ ˙Â·˘ÈÈ˙‰ È ÈÈ ÚÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ıÚÂÈÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È · ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÈÓÈ Ù‰"¯ ,˙ÂÏÈÚÙ˘ Ì‚ ‰ÓÔÈ·‰ ‰„ÚÂÂ‰ - ˙È„¯˘Ó

‰˙Â‡ ‰ÏÒÙ ÔÂ Î˙ ˙„ÚÂ ¯˘‡ ÌÈÈË¯Ù ÌÈÓÊÈ Ï˘ ˙È Î˙ Ì„˜Ï Â˙Â˘‡¯· , ˙ËÏÁ‰Ï ÏÂÚÙÏÂ
ÔÂ„ · ‰Ï˘ÓÓ ,‰Ï˘ÓÓ‰ È¯·ÁÏ Ú„ÈÓ‰ ‡ÂÏÓ Ï˘ ˙Â‡  ÈÂÏÈ‚ ‡ÏÏ ‰˙˘Ú  . Ì‚ ¯˘Ù‡

ÂÈ˙ÈÓ‡‰ Ì‰È˙Â„ÓÚ ˙‡ ‰· ÚÈ·‰Ï ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ· ÌÈ¯˘‰ È‚Èˆ Ó ‰Ú Ó Â˙ÂÁÎÂ ˘˙ ,
¯˘ÓÏ ÂÈ¯·Ò‰Ó ‰ÏÂÚÎ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „. 

אשר שללו על הס2 בדיו  הקוד  את , )למעט אחד(בתו  הדיו  החליטו חברי הוועדה המחוזית 
בי  , בעד הקמת היישוב החדש ולהכי  לו תסקיר השפעה על הסביבה אשר יבח , הקמת היישוב

קיר השלימו היזמי  את תס, )2004אוגוסט (עד סיו  הביקורת . חלופות תכנוניות למיקו , היתר
השוללות את , ונציג המשרד לאיכות הסביבה הגיש לוועדה המחוזית את הערותיו, ההשפעה

  .טר  נקבע מועד לדיו  בתסקיר ובהפקדת התכנית. מסקנות התסקיר
✩  

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈ¯˘‰ ÏÚ ,Î Ó‰ ÏÚ"Ì‰È¯ÊÂÚ ÏÚÂ ÌÈÏ , ÌÈ‚Èˆ ‰ ÏÚ ÂÓÎ
ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ ‰ÎÓ‰ ,‰ ÌÂÈ˜ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ÌÈˆÚÂÈ‰ Ï˘ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ· ÂÚ·˜ ˘ ˙ÂÓ¯Â 

ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ¯˘‰ È‚Èˆ  ˙Ú·ˆ‰Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ‰Ï˘ÓÓÏ ÌÈÈËÙ˘Ó‰ .  
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 סדרי הקמת יישובי  חדשי  בידי המינהל

משרד מבקר המדינה בדק את הליכי התכנו  ואת סדרי ההקמה של שני יישובי  שבטיפולו של 
הבדיקה התייחסה לקשר שבי  . שבחבל עדול , ליתורוג, מזרחית לבאר שבע צפונית, יתיר: המינהל

יוזמות המינהל ובי  התכנו  האזורי שלו ולשאלה באיזו מידה היוזמות ה  פועל יוצא של התכנו  
למכרזי המינהל ; להליכי התכנו  בוועדות התכנו  ולהתייחסותו של המינהל להכרעותיה ; האזורי

בי  יוזמת המינהל להחלטת ממשלה בנדו  לזיקה ; לשיווק הקרקעות באתרי  אלה וליישומ 
   :להל  הממצאי . ולמאפייני  הייחודיי  של כל מקרה

 יתיר 
 התאמה לתכנו  אזורי של המינהל

  להל  (לחבל אר  מדרו  להר חברו  " 2000מיתרי  " הכי  המינהל סקר אזורי בש  1996בשנת 
י נית  לאתר בתחו  זה חטיבות כ,  הייתה1997תוצאת הסקר שפורס  באוקטובר ). חבל מיתרי 

. קרקע קטנות ובינוניות הראויות לפיתוח מוקדי התיישבות קהילתית וכפרית על פי מדרג של גדלי 
. ד" יח70 60  יוקמו בו כ משמע ,  תושבי 250  כהיאחזות ל2000היישוב יתיר צוי  בסקר מיתרי  

 ובדיו  שהתקיי  1998ל מינואר תפיסה זו נשנתה ג  בדוח של מנהל מחוז הדרו  דאז של המינה
 .בוועדת משנה של המועצה הארצית באותו חודש

‰ÏÚÂ‰ , ‰˘ÂÏ˘ ‰Ê ı¯‡ Ï·Á· Ï‰ ÈÓ‰ ÌÊÈ ¯˜Ò‰ ˙Â ˜ÒÓ ÌÂÒ¯Ù È¯Á‡ ÌÈÈ˙ ˘Ó ˙ÂÁÙ ÈÎ
 ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ˘„Á ÌÈÈ˙ÏÈ‰˜ ÌÈ·Â˘ÈÈ)˙ÈÓ¯Î ,¯È˙ÈÂ Ô¯ÈÁ ( Ì˙ÏÂ·È˜· ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÓÂ„˘) ÈÙÏ‡

ÁÈ"„Á‡ ÏÎ „ (¯˜ È„ÂÓˆ Ï˘ ÈÂ È··Â Ú˜)¯˙ÈÓ ÌÈÈ˜‰ È˙ÏÈ‰˜‰ ·Â˘ÈÈ‰ ÏÚ ÛÒÂ  ( ‡ÏÏÂ
‚¯„Ó . ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ˙˘ÂÏ˘ ÌÚ ¯˙ÈÓ ÌÈÈ˜‰ È˙ÏÈ‰˜‰ ·Â˘ÈÈ‰ „ÂÁÈ‡ ˙‡ Ï‰ ÈÓ‰ ÌÊÈ Í˘Ó‰·

˙Á‡ ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯Ï ÌÈ˘„Á‰ ÌÈÈ˙ÏÈ‰˜‰ , ‰˘ÚÓÏÂ-‰˘„Á ¯ÈÚÏ  , „¯˘Ó È„È· ¯˘Â‡˘ ¯·„
 ÌÈ Ù‰)ÂÓÚËÓ ˙ÂÏÂ·‚ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰˜È„· ¯Á‡Ï .(‡ˆÂÈ ,‡ÂÙ‡ ,‡‰ ¯˜Ò‰˘ ‡Ï Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘ È¯ÂÊ

Ì˘ ÂÈ˙ÂÓÊÂÈÏ ÒÈÒ· ‰È‰ ,¯˜Ò‰ ˙Â ˜ÒÓÓ ˙¯ÎÈ  ‰‚È¯Á· Ô ÎÂ˙ Ë¯Ù· ¯È˙È ·Â˘ÈÈ‰Â. 
) שיסופח בעתיד לבאר שבע(כי בסקרי היתכנות ליישובי  הקהילתיי  החדשי  נחל כרכור , הועלה

. שבעכי קיי  וחזוי עוד2 היצע של דירות צמודות קרקע סביב באר , וחיר  שהזמי  המינהל נמצא
  . המינהל לא התחשב בנתוני  אלה בהתייחסו ליוזמות הנוספות שלו באזור, אול 

 התאמה לתכניות מתאר ולהחלטות של ועדות תכנו  
, 2000שקיבלה תוק2 בינואר ) 14/4מ " תמ להל  (בתכנית המתאר המחוזית למחוז הדרו   .1

על פי הוראות , ד" יח500 א יותר ממופיע באזורו של היישוב יתיר סימול של יישוב כפרי שיהיו בו ל
, ובסיכומו נקבע,  התקיי  דיו  של ועדת ההיגוי לתכנית מטרופולי  באר שבע1998בינואר . התכנית

היישוב יתיר הוזכר . חיר  ועירא, כרמית: כי בתחו  חבל מיתרי  יש מקו  לשלושה יישובי  חדשי 
ביוזמת שר ,  החליטה הממשלה1998וני בי.  משפחות200 100 בדיו  כיישוב כפרי קט  המיועד ל

על הקמת היישוב , שהיה ממונה אותה עת על המינהל, מר אריאל שרו , התשתיות הלאומיות דאז
 . א( לא את גודלו, החלטת הממשלה הגדירה את מיקו  היישוב החדש. הקהילתי יתיר



 179 משרד ראש הממשלה

ÂÈ Î˙Ó ‡ÂÙ‡ ‰Ú·  ‡Ï Ï‰ ÈÓ‰ ÌÊÈ˘ ˙ ÂÎ˙Ó· ¯È˙È ·Â˘ÈÈ‰ ˙‡ ÌÈ˜‰Ï ‰ËÏÁ‰‰˙ÂÈˆ¯‡ ˙ ,
˙ÂÈ¯ÂËÂËËÒ Ô˜ÏÁ˘ ˙ÂÈ ÈÏÂÙÂ¯ËÓÂ ˙ÂÈÊÂÁÓ ,ÂÓˆÚ ÂÏ˘ È¯ÂÊ‡‰ ¯˜Ò‰Ó ‡Ï Ì‚Â . Â˙·Â˘˙·

 ÌÈ¯˙ÈÓ Â˙È Î˙Ó ‰‚È¯ÁÏ ‰·ÈÒ‰ ˙‡ Ï‰ ÈÓ‰ ¯È‰·‰ ‡Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ2000 , ¯·„
 ÌÈÈ˙ÏÈ‰˜ ÌÈ·Â˘ÈÈ È ˘ ˙·¯˜· ÏÂ„‚ È˙ÏÈ‰˜ ·Â˘ÈÈ ÛÈÒÂ‰Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰ÏÚÓ‰

Â È··Â ÌÏ„Â‚· ÌÈÓÂ„ ÌÈ)Ô¯ÈÁ ,˜Î Ï˘ ˜Á¯Ó·"¯È˙ÈÓ „·Ï· Ó ,˙ÈÓ¯ÎÂ( , ‰˙Â‡ Â  ÎÂ˙˘
˙Ú . 

וזו החליטה כי קיבולת ,  במועצה הארצית14/4מ " נדונה הקמת יתיר כשינוי לתמ2003ביוני  .2
ארבעה ימי  לאחר החלטת , 2003בראשית יולי . ד" יח1,500 היישוב כולו לא תהיה יותר מ

ר המועצה הארצית ולממונה על מחוז הדרו  במשרד "הל ליוהודיע מנהל המינ, המועצה הארצית
שזכה במכרז , כפי שרצה היז , 2,800 הפני  כי המינהל תומ( בהגדלת מספר יחידות הדיור ביתיר ל

  ).ראו להל (לשיווק הקרקע 
 התאמת המכרז לשיווק הקרקע להחלטות מועצת מקרקעי ישראל 

 החליטה מועצת מקרקעי 1998בפברואר . י ישראלהמינהל כפו2 למדיניות שקובעת מועצת מקרקע
יתקיימו למתחמי  שה  ) 12ת"מקב(כי מכרזי  לקרקע בלתי מתוכננת ) 831' בהחלטה מס(ישראל 

בכפו2 לתכניות , )ולא בתחומ  של מועצות אזוריות(בתחו  השיפוט של יישובי  עירוניי  בלבד 
במקרי  מיוחדי  בלבד ובאישורה של . מתאר ארציות ומחוזיות שבתוק2 או בשלבי אישור סופיי 

הממוקמי  בהמש( , מועצת מקרקעי ישראל יהיו מכרזי  על שטחי  שה  בתחו  מועצה אזורית
במקרי  כאלה ייעשה הדבר בתיאו  ע  מינהל . לשטח בנוי קיי  בגבולה של רשות מקומית עירונית

 בשיתו2 ובתיאו  ע  הרשויות איתור השטח וגיבוש התדרי( התכנוני ייעשו. התכנו  במשרד הפני 
 .המקומיות וע  מינהל התכנו 

, 14/4מ "כשלושה חודשי  לאחר מת  תוק2 לתכנית המתאר המחוזית דרו  תמ, 2000באפריל 
פרס  המינהל מכרז לקבלת רשות לתכנו  ולקבלת אופציה לרכישת זכויות במקרקעי  להקמת יישוב 

ובספטמבר , ) היז  להל  ( נבחר הזוכה במכרז 2000באוגוסט . ת" מקב קרי , קהילתי בחבל יתיר
 2001בינואר . אותה שנה חת  המינהל ע  היז  על הסכ  לתכנו  ולפתוח היישוב החדש יתיר

היזמי  . התקיימה פגישה של המתכנני  והיזמי  של יתיר ע  מתכננת מחוז הדרו  של משרד הפני 
מ מצפו  ליישוב החדש חיר  שתכנונו נדו  "קכ, ד ביישוב החדש"הציגו את מבוקש  לבנות אלפי יח

מתכננת המחוז הבהירה ליזמי  כי לשכת התכנו  . באותה העת במועצה הארצית לקראת הפקדה
ולכל היותר נית  לראות , המחוזית אינה רואה בחיוב תכנית נוספת של יישוב פרברי בתנאי  אלה

  .ד" יח500  יישוב כפרי ל משמע , ק2 שבתו14/4מ "בחיוב הקמת יישוב קהילתי בכפו2 להוראות תמ
·˜ÓÎ ¯È˙È ÌÁ˙Ó ˜ÂÂÈ˘ ÏÚ Ï‰ ÈÓ‰ ˙ËÏÁ‰" Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó ˙ˆÚÂÓ ˙ËÏÁ‰ ˙‡ ˙¯˙ÂÒ ˙

831 :ÁÂ˙Ù ÈÏÈÏ‚ ÁË˘· ‰¯˙Â‡ Ú˜¯˜‰ , ÔÙÂ„ ˙„ÂÓˆ Â‡ È Â¯ÈÚ ·Â˘ÈÈ ÍÂ˙· ‰ È‡ ‡È‰Â
Â‰˘ÏÎ È Â¯ÈÚ ·Â˘ÈÈÏ .˙‰ Ï‰ ÈÓ ÌÚ Ì‡Â˙ ‡Ï Ê¯ÎÓÏ Ï‰ ÈÓ‰ Û¯Èˆ˘ ÔÂ Î˙‰ ÍÈ¯„˙ ÔÂ Î

˙ÂÓÈÈ˜ ˙ÂÈ Î˙Ï Ì‡Â˙ Â È‡Â ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó· , ‰˘„Á‰ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ¯‡˙Ó‰ ˙È Î˙ ˙‡ „ÂÁÈÈ·Â
Û˜Â˙·˘ .ÂÊ Â˙ËÏÁ‰Ï Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó ˙ˆÚÂÓ Ï˘ ‰¯Â˘È‡ ˙‡ ˘˜È· ‡Ï Ì‚ Ï‰ ÈÓ‰. 
__________________ 

, )1997( של מבקר המדינה È˙ ˘ ÁÂ„48 ב" זי  לשיווק קרקע בלתי מתוכננתמכר"ראו בעניי  זה בפרק  12
 .709' עמ
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כי המכרז להקמת היישוב יתיר לא ,  הסביר המינהל למשרד מבקר המדינה2004בתשובתו מנובמבר 

לדעת משרד מבקר . וא אינו סותר את החלטות מועצת מקרקעי ישראלולפיכ( ה, ת"פורס  כמקב
בפועל היה : תי  של המינהל"מאפייני המכרז הנדו  עולי  בקנה אחד ע  מאפייני המקב, המדינה

; וניתנה ליז  אופציה לרכישת זכויות במקרקעי  ,מכרז לשיווק קרקע בלתי מתוכננת ובלתי מפותחת
, יתר על כ . תי  אחרי "ת זה לעומת מקב"וכה ושל המינהל במקבוקיי  רק שוני בתמורות של הז

  .ת" מקב ג  במסמכי  שוני  של המינהל נקרא הפרויקט 
 עמידת היז  בתנאי המכרז

נקבעו הוראות בנוגע לתכנו  היישוב בידי , שהוא חלק ממסמכי המכרז של המינהל, בתדרי( התכנו 
התכנו  יתחשב במבנה הפיסי הקיי  כדי ; ד" יח1,500 מיועד ל,  דונ 3,500 כ, שטח המתח : היז 

היז  ; היז  מתחייב לתק  את התכניות על פי הערות המינהל; לצמצ  את היק2 עבודות הפיתוח
למינהל יש שיקול דעת ; מתחייב לעשות כמיטב יכולתו לגרו  לאישור  של התכניות שיוכנו על ידו

 .ז  בקשר לתדרי( התכנו מוחלט ובלעדי א  להיענות להצעות שינוי של הי
ד כבר בשלבי  מוקדמי  של " יח2,800 כי בניגוד להוראות המכרז תכנ  היז  את יתיר ל, התברר
וזאת א2 שמתכננת מחוז הדרו  של המינהל העירה לו בהזדמנויות אחדות כי עליו לשמור , התכנו 

לא תאמו את )  דונ 4,300(גבולות התכנו  והשטח שהציע היז  . על מספר הדירות שהוגדר במכרז
, היז  ג  לא תיק  את התכנית על פי הערותיה. כפי שהוגדר במכרז) תחו  התכנו " (קו הכחול"ה

:  מתחה מתכננת המחוז ביקורת קשה על איכות התכנו  של יתיר2001ביוני . כמתחייב מתנאי המכרז
מתחייב ומהתייחסות מהאופי ההתיישבותי ה, היז  התעל  מהסביבה ומשיקולי  של איזו  סביבתי

כתוצאה מכ( התכנו  שהציע היז  מחייב עבודות פיתוח קשות . לטופוגרפיה של אזור התכנו 
, הבינוי המוצע אינו מתאי  לשיפועי  הגדולי  המאפייני  את האתר. שהיקפ  ועלויותיה  ניכרי 

וא  את תפיסה וכביש הגישה ליישוב אינו ת, תוכננו כבישי  רבי  ביתר. ואי  בו הגיו  תפקודי
ומתעל  מהיישוב החדש חיר  , מנוגד לתוואי שנקבע בתדרי( התכנו , הסביבתית של המינהל

כביש זה חוצה אזור בעל רגישות נופית וארכיאולוגית שהיה . ומהקשר הרצוי בי  שני היישובי 
ה לדעת. כי אינה יכולה לתמו( בתכנו  המוצע, מתכננת המחוז קבעה. מיועד להישאר שטח פתוח

, 2001אשר קבעו ביולי , ל לתכנו  ופיתוח במינהל וסגנו"של מתכננת מחוז הדרו  הצטרפו ג  סמנכ
אלא שהיא מסכנת וא2 , ד ביתיר תאושר" יח3,000כי לא זו בלבד שאי  סיכוי שתכנית המציעה 

עלולה להוריד לטמיו  את כל יוזמות המינהל להקמת יישובי  חדשי  מצפו  מזרח לבאר שבע 
 . ב להר חברו  עד חבל עדול וממער

Ê¯ÎÓ‰ È‡ ˙Ï „Â‚È ·Â ÂÏ˘ ÚÂˆ˜Ó‰ È˘ ‡ Ï˘ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁÏ „Â‚È · , ÌÂ¯„‰ ÊÂÁÓ Ï‰ Ó Ì˙Á
 ¯·ÂË˜Â‡· ÌÊÈ‰ ˙ÂÈ Î˙ ÏÚ Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘2001 . ÌÊÈ‰ Ï˘ ÔÂ Î˙‰ ˙‡ Ï‰ ÈÓ‰ ¯È˘Î‰ ÍÎ·
ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÚÂÂ· ÔÂÈ„Ï Â˙Â‡ ˘È‚È ‰Ê˘ È„Î.  
 תכנו  שמורת טבע בתחו  היישוב יתיר

, )בסמו( ליתיר( יזמה רשות הטבע והגני  תכנו  של שמורת טבע בהר חיר  1996שנת ב .1
, 1997שפירס  המינהל בשנת " 2000מיתרי  "בסקר . ל" תיאמה את התכנו  ע  קק1997ובשנת 

רעיו  תכנו  שמורת הטבע בצד היישוב יתיר . הוא סימ  שמורת טבע מוצעת בצמידות למתח  יתיר
קיומה של שמורת הטבע המוצעת , למעשה. ופי מכתבי  בי  משרדי ממשלהעלה מפע  לפע  בחיל

רשות , המינהל:  לכל הגורמי  הנוגעי  בדבר2001היה ידוע בשנת ) א( לא בגבולותיה הסופיי (
לרבות המועצה הארצית והוועדה (ל ומשרד הפני  "קק, המשרד לאיכות הסביבה, הטבע והגני 

 א2 היה ידוע על חפיפה בי  תחומי 2002ובשלהי , )י לשמירת קרקע חקלאית ושטחי  פתוח
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א2 על פי כ  לא פעלו משרדי  אלה להפצת המידע ולתיאו  יתר בי  . היישוב והשמורה המוצעי 
 . שתי היוזמות

, לאחר שנודע ליז  על הפקדת התכנית לשמורת הטבע בוועדה המחוזית דרו , 2003באוגוסט  .2
הוא פנה למנהל המינהל ,  ממקרקעי היישוב המתוכנ משתרעת על פני כשליש, לדבריו, אשר

דבר ההופ( את , ד" יח1,000 מאחר ששמורת הטבע תאפשר לבנות פחות מ, בבקשה לסיוע
ורק לאחר , באותו חודש הסתיימה ההרשאה לתכנו  שנת  המינהל ליז . כלכלי ת בלתי"המקב

 המועד   2004שאה עד אוגוסט פניות חוזרות ונשנות של המינהל נאות היז  לבקש את הארכת ההר
במהל( השנה האחרונה בדק היז  אפשרות לתכנ  את היישוב באתר . ת"האחרו  על פי תנאי המקב

עד , לכ . ואילו המינהל דבק בעמדתו להמשי( את התכנו  באתר המקורי לפי תנאי המכרז, אחר
והתכנו  ,   השמורהלא הוחלט בעניי  תחו  היישוב ותחו, )2004אוגוסט (מועד סיו  הביקורת 

 .המפורט ליישוב יתיר עוכב כשנה ועתידו לוט בערפל
 שלחה לראשונה רשות הטבע והגני  תכנית של השמורה ללשכת התכנו  של 2002בספטמבר  .3

, וזו החזירה את הערותיה בדצמבר אותה שנה וקבעה במפורש, מחוז הדרו  במשרד הפני  לתגובה
ויש לתא  את , חלה על חלק משטח שמורת הטבע המוצעתכי התכנית של היישוב החדש יתיר 

במועד החלטת הוועדה המחוזית דרו  על הפקדת התכנית , 2003ביוני . תכנו  השמורה ע  המינהל
כי , התברר. היא שבה ודרשה מרשות הטבע והגני  את אישור המינהל לתכנית, לשמורת הטבע

 לתיאו  ולקבלת אישורו רק בספטמבר רשות הטבע והגני  העבירה למינהל את תכנית השמורה
וממילא לא נית  , כתשעה חודשי  לאחר שלשכת התכנו  המחוזית דרו  ביקשה לעשות כ , 2003

רשות הטבע והגני  ג  לא פעלה . היה להתייחס אליה בעת הכנת התכנית המפורטת ליישוב יתיר
לא תיקנה את התכנית ו, 2003ליישו  התנאי  להפקדה שדרשה הוועדה המחוזית דרו  ביוני 

 . בשבעת החודשי  שלאחר מכ 
כי עד מועד תשובתה לא אישר , 2004רשות הטבע והגני  השיבה למשרד מבקר המדינה באוקטובר 

  .וממילא לא נית  להפקיד את התכנית ולקדמה, המינהל את התכנית המפורטת לשמורת הטבע
✩  

‰ÏÂÚ ı·Â˜Ó‰Ó ,˙ ÒÈÒ· ÏÚ ‰˘Ú  ‡Ï ·Â˘ÈÈ‰ ÔÂ Î˙ ÈÎÈ¯ÂÊ‡ ÔÂ Î , È„È· Â˙ÏÂ·È˜ ˙ÚÈ·˜Â
ÌÂ¯„ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ¯‡˙Ó‰ ˙È Î˙ ˙Â‡¯Â‰Ó ‰‚¯Á Ú˜¯˜‰ ˜ÂÂÈ˘ Í¯ÂˆÏ Ï‰ ÈÓ‰ . ˜ÂÂÈ˘Ï Ê¯ÎÓ‰

Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó ˙ˆÚÂÓ ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È · ‰˘Ú  Ú˜¯˜‰ , ·Â˘ÈÈ‰ ÔÂ Î˙ ˙‡ ¯˘È‡ Ï‰ ÈÓ‰Â
ÔÂ Î˙‰ ˙ÂÎÈ‡ ÏÚ ‰˘˜ ˙¯Â˜È· ÂÏ ‰˙ÈÈ‰˘ ˙Â¯ÓÏ . 

˘ÈÈ‰ ÌÂ„È˜· ÔÈÈ Ú ˘È ‰ È„ÓÏ ÔÂ¯·Á ¯‰ ÌÂ¯„· ¯Ù˙‰ ·Á¯Ó ˜ÂÊÈÁ Ì˘Ï ¯È˙È ˘„Á‰ ·Â
ÁË˘Ï ˙Â˘ÈÏÙ ˙ÚÈ ÓÏÂ . È ÂÈ· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ‰Ï·˜˙‰ ‰Ê Ú˜¯ ÏÚ1998 ˙Ó˜‰ ÏÚ 

·Â˘ÈÈ‰ .È‡-‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó ÔÈ· È„„‰‰ ÌÂ‡È˙‰ , ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ÌÈ ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯Â ÌÊÈ‰
‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰ ÂÈÏÚ˘ ·Â˘ÈÈ‰ ˙Ó˜‰ ÈÈÂÎÈÒ· . ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú) ËÒÂ‚Â‡2004( ,

ÔÂ Î˙‰ ˙È˘‡¯Ó ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰Ó ÌÈ ˘ ˘ÓÁÎ ÂÙÏÁ , Â·È ‰ ‡Ï ‰Ï‡ Í‡
˙Â‡ˆÂ˙ ÏÎ . ÌÁ˙Ó· ‰˜ÏÁ ˙Ï·˜· ÈÂ‰È˘‰ ÏÏ‚· ˜Ê  Ì¯‚  ‰ È„ÓÏ) Ê¯ÎÓ· Ï‰ ÈÓ‰ ˙¯ÂÓ˙

 ‡È‰272ÌÈ  ÎÂ˙Ó ÌÈ˘¯‚Ó  ,ÌÈÁ˙ÂÙÓÂ ‰ÈÈ ·Ï ÌÈ¯˘Â‡Ó( , ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ ˙Á¯Ë‰ Ï˘·
·Ú È·‡˘Ó Ô„·Â‡ ˙ÓÁÓÂÌÈ·¯ Ï˘ ‰„Â .   
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 רוגלית 

 הראייה האזורית
 איתור שני יישובי   תוצאתו ;  פרס  המינהל תכנו  אזורי שהזמי  לחבל עדול 1995בשנת 

, 1997באפריל , אול  מאוחר יותר.  משואות גוברי  והאחר , האחד רוגלית, קהילתיי  חדשי 
הקמת יישובי  חדשי  בחבל לכיש פרס  המינהל דוח בחינת אפשרויות לעיבוי יישובי  קיימי  ול

, מרש , אגוז, חרוב(בדוח הוצעו חמישה יישובי  חדשי  בחבל לכיש . ובדרו  חבל עדול 
יתר על ). משואות גוברי (ויישוב פרברי בקרבת מושב נחושה בדרו  חבל עדול  ) ארכובית ואדורה

מוגדר במפורש השטח ) תכנית הביוספירה (2003בתכנית אזורית נוספת של המינהל משלהי , כ 
למעט בינוי המוגבל לאתרי (המיועד לרוגלית כשטח אשר בו יש להימנע מבינוי מכל סוג שהוא 

כי ההחלטה על הקמת היישוב רוגלית דרומית מזרחית למושב נווה , יוצא). מורשת קולטי קהל
  . אינה עולה בקנה אחד ע  הבדיקות האזוריות המעודכנות שיז  המינהל, מיכאל
 ת ממשלההחלט
הצעת החלטה לממשלה על הקמת , מר אריאל שרו ,  יז  שר התשתיות הלאומיות דאז1998במאי 

, היישוב רוגלית בנימוק של עיבוי חבל עדול  כחלק ממדיניות הממשלה לחיזוק אזורי פריפריה
כי , בהחלטה נקבע. וביוני אותה שנה החליטה הממשלה על הקמת יישוב קהילתי בש  רוגלית

עוד . יישוב לרבות מיקומו המדויק וגודלו ייקבעו בתכנית על פי חוק התכנו  והבנייהמתאר ה
כי תכנו  היישוב ישתלב בתכנו  אזורי כולל שייקח בחשבו  ג  את עיבוי , החליטה הממשלה
 .היישובי  הקיימי 

‰ÏÚÂ‰ ,Ï‰ ÈÓ‰ ÈÎ ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰Ï „Â‚È · , ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ÈÂ·ÈÚ ˙‡ Ì„˜Ï ÏÚÙ ‡Ï
ÂÂ  ÌÈÎÂÓÒ‰Ï‡ÎÈÓ ‰ ,˙¯„‡Â ¯ÊÚÈ·‡ ,‰ÏÂÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â˙·Â˘˙Ó˘ Û‡ , ÈÎ

 ÌÈ ˘· ¯·Î ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ È„È· Â¯˘Â‡ ‰Ï‡ ÌÈ·Â˘ÈÈ ˙·Á¯‰Ï ˙ÂÈ Î˙1992-1997 .¯˘Ù‡ ,
 ˙ÂÓÈ„˜ ˜È ÚÓ ¯ÚˆÓÏ Â‡ Ì‰Ï ÍÂÓÒ· ˘„Á ·Â˘ÈÈ· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ¯˙ÈÈÓ ‰È‰ Ô˘ÂÓÈÓ˘

ÌÁÂ˙ÈÙÏ .  
 הליכי תכנו 

. ד ממזרח למושב נווה מיכאל" יח1,000 הל בחבל עדול  את רוגלית לכ תכנ  המינ1996כבר משנת 
,  החליטה הוועדה המחוזית לתכנו  ולבנייה ירושלי  על הפקדת התכנית ליישוב רוגלית1999במרס 

 500 ל)  דונ 4,000ד בשטח של " יח1,400(, שגדלה בינתיי , אול  היא צמצמה את יוזמת המינהל
 אישרה המועצה הארצית את היישוב החדש ואת השינוי 2001ביולי .  דונ 800ד בשטח של "יח

כי מספר הדירות ,  והחליטה  1/מ" תמ המתחייב בתכנית המתאר המחוזית למחוז ירושלי  
לא , 2004אוגוסט , עד סיו  הביקורת.  דונ 795ושטח היישוב יהיה , 500 ברוגלית לא יהיה גדול מ

  .ידי היז  המפתח את היישובהופקדה התכנית המפורטת של היישוב ב
 בחירת היז 

, כחמישה חודשי  לאחר החלטת הממשלה על הקמת רוגלית, 1998כי כבר בנובמבר , הועלה .1
התכנו  לווה בחוות דעת . תכנו  ראשוני של רוגלית באותו אתר)  היז  להל  (הכי  יז  פרטי 
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מתועשת של חברה שבבעלות לשיטת בנייה , בי  השאר, סביבתית ובחוות דעת הנדסית שהתייחסו
הוא החל בשיווק עוד , )בפרסו (לטענת היז  . אשר הייתה מיועדת לבנות את האתר, ב"היז  בארה

עוד .  לפני פרסו  מכרז לשיווק אתר זה משמע , בטר  פורס  הפרויקט ואושר בידי גור  כלשהו
 לתכנו  רוגלית כפי כי תחו  התכנו  של היז  נעשה בהתאמה בשטחו ובמספר הדירות בו, הועלה

 .  דונ 4,000  דירות בשטח של יותר מ1,000  כ שנעשה בידי המינהל באותה העת 
כתב יוע, ראש הממשלה לענייני , 2002בינואר , כחצי שנה לאחר האישור הסטטוטורי .2

הוכ  מכרז על פיתוח של : "כדלקמ , התיישבות על רוגלית בדוח סטטוס הטיפול ביישובי  חדשי 
קביעה זו של היוע, נעשתה בניגוד לקביעת מוסדות התכנו  ". קיי  יז  פרטי.  דונ  נוספי 4,000

ג  הקביעה כי יש יז  לאתר נעשתה לפני . 1998אול  בהתאמה לדרישות היז  ולתכניתו משנת 
 .פרסו  המכרז לשיווק הקרקע וממילא לפני שנבחר הזוכה במכרז

. עות לתכנו  ולפיתוח יישוב קהילתי ברוגלית פרס  המינהל מכרז למת  הצ2002במרס  .3
במועד פתיחת מעטפות המשתתפי  . 2002המועד האחרו  למסירת ההצעות במכרז נקבע ליוני 

וביוני , הוא המשתת. היחיד במכרז, באמצעות חברה שהקי , כי היז , ת ברוגלית התברר"במקב
 . הודיע לו המינהל על זכייתו במכרז2002

המינהל מסר למשרד . את תנאי הכשירות ואת יכולת הביצוע של הזכיי , השארבי  , המכרז הגדיר
לצר. להצעותיה  פרטי  של , כי המכרז מאפשר ליזמי  שאינ  קבלני  רשומי , מבקר המדינה

שאינו , היז , ואכ . באופ  שהיז  עומד בחלק מתנאי הס. והקבל  עומד בחלק אחר, קבל  רשו 
הצעתו לא עמדה עדיי  , אול . י  של חברה קבלנית רשומהצר. להצעתו פרט, רשו  כקבל 

 : בשלושה מתנאי הס. הבאי 
) שסיווג הבנייה שלו הוא המרבי(במכרז נדרש שהמציע יהיה תאגיד או יחיד הרשו  כקבל   )א(

או תשתיות באמצעות קבלני  /היוז  בניית מבני  ו, או לחלופי  תאגיד או יחיד שאינו קבל  רשו 
כי היז  לא העביר למינהל אסמכתאות בדבר הפעלה , הועלה.   שלה  הסיווג המתאי רשומי  כדי

על המציע להוכיח כי בשלוש השני  שקדמו )  ב.  (בעבר של קבלני  לבניית מבני  ותשתיות
עבודות תשתית או בנייה בהיק. , להצעתו באותו מכרז ביצע פרויקטי  של עבודות פיתוח ציבוריות

, רק כשנה לפני פרסו  המכרז, 2001כי בפברואר , הועלה. ח לפחות"מיליו  ש 75כספי מצטבר של 
היז  לא העביר למינהל אסמכתאות בדבר ביצוע פרויקטי  בידי ).  החברה להל  (הקי  היז  חברה 

על המציע לצר. אישורי  של פקיד השומה על ניהול )  ג.   (החברה בכלל ובהיק. כספי כאמור בפרט
  .ג  בדרישה זו לא עמד היז . ות כספיי  מאושרי  של שלוש השני  שקדמו למכרזספרי  כחוק ודוח

‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ , Û ÚÏ ˙Â¯Â˘˜‰ ˙Â‡˜ÒÚ Â‡ ˙ÂÓÊÂÈ ÏÚ Â‡ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÏÚ Ú„ÈÓ Ï‰ ÈÓÏ ÔÈ‡ ÈÎ
Ï„ ‰"‰¯‡· Â‡ ı¯‡· ÂÈ˙Â¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· Â‡ ÔÈ¯˘ÈÓ· ÌÊÈ‰ ÚˆÈ·˘ Ô"· . Ú„ÈÓ Ï‰ ÈÓ· ÔÈ‡

‡ ÌÊÈ‰ Ï˘ ˙ÈÒ  ÈÙ‰ ˙Â ˙È‡‰ ÏÚÂÈ˙Â¯·Á Ï˘ Â , ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„ ÂÏ Â‡ˆÓÂ‰ ‡ÏÂ
‰Ï‡ ˙Â¯·ÁÏ ,Ê¯ÎÓ· ˘¯„ Î .‡ˆÂÈ ,‡ÂÙ‡ , È Î„Ú Ú„ÈÓ Ï‰ ÈÓ· ‰È‰ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ·˘

 Â·Â Ï‡¯˘È· ˘„Á ·Â˘ÈÈ Ï˘ ‰ÈÈ ·Â ÔÂ Î˙ ˙¯ÈÒÓ ˜È„ˆ‰Ï ÏÂÎÈ‰500ÁÈ " Ì‰È˙ÂÈ˙˘˙Â „
ÌÊÈÏ ,Ê¯ÎÓ‰ Ï˘ ÛÒ‰ È‡ ˙· ‰„ÓÚ ‡Ï Â˙Úˆ‰ ¯˘‡. 

התכוו  המינהל , שהוא גדול יותר בהיקפו, כי במכרז יתיר, ב למשרד מבקר המדינההמינהל השי
ואול  , לשת. רק את החברות הגדולות באר, שמצב  הכלכלי אית  וניסיונ  הכלכלי והביצועי מוכח

לא מפתיעה העובדה שאי  ברשות המינהל מידע , אשר על כ . אי  הדבר מתחייב במקרה של רוגלית
 .שביצע היז  בעבר,  "ו על עסקאות הקשורות לנדלעל פרויקטי  א

אי  בתשובה זו של המינהל להצדיק בחירה בהצעה שאינה עומדת , לדעת משרד מבקר המדינה
אי  זה סביר שהמינהל ימסור ליז  שאי  כל מידע על , יתרה מכ/. בתנאי הס. שנקבעו במכרז

 .  לשירותי  ולתעסוקה בתי  ומבני  נוספי500יכולותיו הקמה של יישוב חדש ובו 
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 תכנו  היישוב בידי היז 

ובכפו. להוראות ") קו הכחול"ה(תחולתו היא א/ ורק בשטח שנקבע בו , על פי תנאי המכרז .1
היז  חייב לתק  ולשנות את התכנו  על פי דרישת ; 1/מ"תכנית המתאר המחוזית לירושלי  תמ

.  דירות500 עד  קרי ,  המתאר המחוזיתקיבולת הדירות ביישוב תהיה על פי הוראות תכנית; המינהל
 הציג היז  את תכנו  היישוב למנהלת מחוז ירושלי  של 2002הועלה כי באוקטובר ובדצמבר 

בתכנית שהציע חרג היז  ה  מתחו  התכנו  שנקבע במכרז וה  במספר . המינהל ולמתכנ  המחוז
 . שאותו כמעט הכפיל, 950, הדירות

‰ÏÚÂ‰ ,ÏÚ ‰Á„ ‡Ï Ï‰ ÈÓ‰ ÈÎ ÂÈÒÈ  ˙‡ Ú Ó ‡ÏÂ ÛÒ‰ Â ÔÂ Î˙‰ ˙È˘‡¯Ó ‚Â¯ÁÏ ÌÊÈ‰ Ï˘ 
Ê¯ÎÓ‰ ˙¯‚ÒÓÓ , ˙ÈÊÂÁÓ‰ ¯‡˙Ó‰ ˙È Î˙ Ï˘ ˙Â‡¯Â‰ÓÂ ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÚÂ Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰Ó
ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓÏ ,·Â˘ÈÈ‰ Ï˘ ÔÂ Î˙‰ ÌÂ„È˜ ˙‡ ·ÎÚÏ È„Î Â· ˘È˘ ¯·„ . ‰ È‡ ÂÊ ˙ÂÏ‰ ˙‰

ÌÈ È˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„Ò ˙Ó‡Â˙ ,ÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ Û‡ ‡È‰ÂÔÂÈ , ‰Á Ó ÔÂ¯˜ÈÚ ‡Â‰˘
ÌÈÊ¯ÎÓ‰ È È„· . 

לוועדה ,  מסר היז  את תכנית היישוב שחרגה מהוראות תכנית המתאר המחוזית2003ביולי 
תיק  היז  את תכניתו על פי דרישת , 2003בנובמבר , לקראת הדיו  בוועדה. המחוזית ירושלי 

. היה להחליט על הפקדתה דירות כדי שנית  י500וקבע קיבולת של , לשכת התכנו  המחוזית
 והחליטה כי על היז  להכי  תסקיר השפעה 2003הוועדה המחוזית דנה בתכנית בנובמבר ובדצמבר 

ובבדיקת מעקב של משרד , 2004היז  העביר תסקיר כאמור לוועדה המחוזית ביולי . על הסביבה
והתכנית , ירכי המשרד לאיכות הסביבה אישר את התסק,  הועלה2004מבקר המדינה מאוקטובר 

 .הייתה אמורה להידו  להפקדה בתו/ זמ  קצר
מר , המסחר והתעסוקה,  פנה היז  לממלא מקו  ראש הממשלה ושר התעשייה2004בינואר  .2

. בבקשה להגדיל את שטח רוגלית ואת מספר הדירות ש , הממונה על המינהל, אהוד אולמרט
רושלי  של המינהל בבקשה להרחיב את  פנה היז  ג  למנהל המינהל ולמנהלת מחוז י2004בינואר 

בפניות אלה הסתמ/ היז  על החלטת הממשלה . תחו  ההרשאה לתכנו  של רוגלית ללא מכרז
משרד מבקר המדינה .  דונ 3,890ד בשטח של " יח1,400 כי יוק  יישוב קהילתי ל, כביכול, שקבעה

, י  יסוד לטענת היז כי א, בדק את ההצעה להחלטת הממשלה ואת החלטת הממשלה בנדו  ומצא
במקו  לדחות על הס. את . והחלטת הממשלה לא התייחסה לשטח היישוב או למספר הדירות בו

ויכולתו לממש את התחייבותו במכרז , אשר התבססה כאמור על טענה בלתי נכונה, בקשת היז 
ק ע  יבדו" כי 2004החליט מחוז ירושלי  של המינהל בפברואר , ד טר  הוכחה" יח500לבניית 

 2004במאי ". היז  אפשרות להגשת בקשה לפטור ממכרז על פי סעי. של נסיבות נדירות ומיוחדות
המסחר והתעסוקה כי בקשת היז  בעייתית מבחינה , השיב מנהל המינהל ליוע, שר התעשייה

סעי. ראוי למת  פטור (בשלב זה לא הצלחנו להתגבר על ההיבט המשפטי "ו, תכנונית ומשפטית
  )".  דונ 1,000 טח של כממכרז לש

✩  
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 ÈÊ¯ÎÓÏ ˙ÂÙ˙Â˘Ó‰ ˙ÂÈÚ· ˙Â˘ÈÁÓÓ ˙ÈÏ‚Â¯Â ¯È˙È ÌÈ˘„Á‰ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ Ï˘ ˙Â‡Ó‚Â„‰ È˙˘
 ˙  ÎÂ˙Ó È˙Ï· Ú˜¯˜)·˜Ó"ÌÈ˙ (ÌÈ·¯13 : Ï‰ ÈÓ‰ ÔÈÎ‰˘ ÔÂ Î˙‰ ÍÈ¯„˙Ó Â‚¯Á ÌÈÓÊÈ‰

Ï‰ ÈÓ‰Â ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ ÂÈÏÚ ÂËÈÏÁ‰˘ ‰ÊÓ ÏÂÙÎ ˙Â¯È„ ¯ÙÒÓ Ì‰È˙ÂÈ Î˙· ÂÚÈˆ‰Â .
Ï‰ ÈÓ‰ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ È‡ ˙·Â ˙ÂÈ¯ÂËÂËËÒ ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ ˙Â˘È¯„· „ÂÓÚÏ ÌÈÓÊÈ‰Ó Ú·˙ ‡Ï Â„ˆÓ 

ÂÓˆÚ ÂÏ˘ .È‡ ‡Â‰ ÛÒÂ  ÔÈÈ Ú- ˙‡ˆÓ  ÂÓÂÁ˙·˘ ÊÂÁÓ‰ ÌÚ ÌÈÓÊÈ‰ Ï˘ ÔÂ Î˙‰ ÌÂ‡È˙
Ú˜¯˜‰ ,Ê¯ÎÓ‰ È‡ ˙Ï „Â‚È · .‰Ï‡Ó ‰‡ˆÂ˙Î ,Ô ÎÂ˙Ó‰Ó ¯˙ÂÈ ÔÂ Î˙‰ ÈÎÈÏ‰ ÌÈÎ˘Ó˙Ó ,

Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÔÂÎÈÒ È„Î „Ú ÌÈÓÚÙÏ ,˙ÂÁÂÏÂ ÔÂ Î˙Ï ÌÈÊ¯ÎÓ· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈ ÓÊ‰ 
Ì˙ÂÚÓ˘Ó ˙‡ ÌÈ„·‡Ó ÁÂ˙ÈÙÏÂ .·˜Ó Ï˘ Í¯„· Ú˜¯˜‰ ˜ÂÂÈ˘" ‰ÒÈÙ˙‰Ó Ú·Â  ÌÈ˙

ÌÈÓÁ˙Ó Ï˘ ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˙˘Á‰Ï Ú‚Â · ÔÂ¯˙È ˘È ÈË¯Ù‰ ¯Ê‚ÓÏ˘ , ˙Â·ÈÒ‰Ó ÌÏÂ‡Â
˘ÓÂÓ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ‰Ê ÔÂ¯˙È ÏÈÚÏ Â Ó ˘ . 

È‡ ˙Â˘ÈÁÓÓ Ì‚ ˙ÂÓÊÂÈ‰ È˙˘-ËÓ ˙„Â·Ú ˙ Î‰ ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜Ï ÒÈÒ·Î ‰ÓÏ˘ ‰
ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ˙Ó˜‰ : ÌÈÎÂÓÒ ÌÈ·Â˘ÈÈ ˜ÂÊÈÁ ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ‰˘ÓÂÓ ‡Ï ˙ÈÏ‚Â¯·

ÌÈÓÈÈ˜ ,˘„Á‰ ·Â˘ÈÈ‰ ˙Ó˜‰ ÏÚ ÛÒÂ  ; ÍÂÓ˙È˘ È¯ÂÊ‡ ÔÂ Î˙ ‰È‰ ‡Ï ˙ÈÏ‚Â¯·Â ¯È˙È·
Ô¯ÂÊ‡· Ô˙Â·Ï˙˘‰·Â ‰Ú·˜ ˘ Ô˙ ÂÎ˙Ó· ˙ÂÓÊÂÈ· ; ‰ˆÚÂ  ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ÌÈ¯˜Ó‰ È ˘·

ˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ·Ì˙Ó˜‰ ÏÚ ‰˙ËÏÁ‰Ï Ì„Â˜ ˙È ;·˜Ó‰ È ˘·" ‚Â¯ÁÏ ÂÒÈ  ÌÈÓÊÈ‰ ÌÈ˙
ÔÂ Î˙ ˙Â„ÚÂ Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰ÓÂ ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ ˙Â‡¯Â‰Ó ,Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘ ÈÂ·È‚· ‰˘Ú  ¯·„‰Â ; ‡Ï

ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ˙Ó˜‰Ó ˙Â·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙ÂÈ·Èˆ˜˙‰ ˙ÂÚÙ˘‰‰ Â˜„·  ,˙ÂÈ˙˘˙ ÔÂÓÈÓ ˙Â·¯Ï- ÏÚ‰
¯Â·Èˆ ÈÙÒÎÓ .   

  השיכו ניהול הקמת יישובי  חדשי  בידי משרד
ונוס. , דרו  הר חברו  והנגב,  הוקמה ונרשמה עמותה שמטרתה פיתוח היישוב סנסנה2000באפריל 
 עסקה העמותה 2001בשנת ).  העמותה להל  (תעסוקה ודת , חברה,  קידו  פעולות חינו/ על כ/ 

, מת  ליווי משפטי: בהקמת קבוצות מתנדבי  למטרות חברתיות וחינוכיות ובנושאי התיישבות
וטיפוח יישובי  קיימי  ) שבעה בנגב וארבעה בגליל( יישובי  חדשי  11חברתי ולוגיסטי להקמת 

בתו/ שנה מהקמתה פעלה העמותה על בסיס התנדבותי לאכלוס יישובי  בכל , למעשה. בנגב
 . האר,

: הקימו אחדי  ממייסדיה חברות שמטרותיה  דומות למטרות העמותה, במקביל להקמת העמותה
ביוני . השקעות וניהול פרויקטי  ביישובי  חדשי  וקיימי  בנגב ובגליל, ייזו , רעיני הקמת ג

או , החברה הפרטית להל  (' הקימו מייסדיה את חברה א, כחודשיי  לאחר הקמת העמותה, 2000
ובפברואר ',  את חברה ג  2003בספטמבר , מאוחר יותר';  את חברה ב  2000בספטמבר ; )החברה
הוכרה בידי ' וחברה ג, )ראו להל (מועסקת בידי משרד השיכו  ' חברה א. 'ברה ד את ח  2004

  . טר  קיבלה ממנו עבודות, )2004אוגוסט (אול  עד סיו  הביקורת , משרד השיכו  כספק רשו  שלו
__________________ 

 ˘ÁÂ„52· '‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï , "פעולות ליצירת מלאי קרקעות לבנייה למגורי "בעניי  זה ראו ג  בפרק  13
 .947 946' עמ, )2002(
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 רישו  החברה הפרטית כספק לניהול פרויקטי  במשרד השיכו 

נוהל משרד השיכו  לגבי .  ממנהל פרויקטמשרד השיכו  קבע בנהליו את הדרישות המתחייבות
ולפיה  על המועמד לעמוד , מנהלי פרויקטי  הנדסיי  קובע כללי  להעסקת מנהל הפרויקט וצוותו

, התברר. הוא יהיה מהנדס אזרחי בכיר או אדריכל בכיר.  א:   לפחות באחד מהקריטריוני  הבאי 
האחד בעל תואר ,  היו לה שני בעלי .כי החברה הפרטית אינה מעסיקה מהנדסי  או אדריכלי 

עובד שלישי שבשמו נקבו בעלי החברה . והאחר ללא תואר אקדמי, ראשו  בניהול ומדיניות ציבורית
דרישה חלופית היא כי מנהל פרויקט יהיה בעל השכלה אקדמית שאינה הנדסית .  ב.   הוא עור  די 

לא היה ,  שהיו בשנות העשרי  לחייה ,כי לבעלי החברה הפרטית, התברר. א  בעל ניסיו  מתאי 
בפרופיל שהחברה העבירה למשרד , יתרה מכ . ניסיו  קוד  היכול להיות שקול כנגד ניסיו  הנדסי

בניהול פרויקטי  התיישבותיי  , במחשבי ,  "כי היא עוסקת בנדל, נאמר, 2001השיכו  בנובמבר 
יז  הגדול והמרכזי שלה הוא הפקת כי המ, החברה ציינה. וחינוכיי  ובתחו  המזו  הבריאותי

כי מנהל פרויקט יהיה בעל ניסיו  , דרישה חלופית נוספת על פי הנוהל היא.  ג.   משקאות טבעיי 
ואול  החברה .  עובדי 25"של שבע שני  בתחו  הרלוונטי ומנוסה בניהול צוות של יותר מ

 . בדי כי העסיקה חמישה עו, 2001הפרטית מסרה למשרד השיכו  באוקטובר 
ניהול פרויקטי  מחייב ג  ליווי של התכנו  משלב הפרוגרמה ועד שלב האישור הסטטוטורי של 

הגשת תכניות , הנוהל של משרד השיכו  בעניי  ליווי תכנו . התכנו  ואישור התכניות לביצוע
, אישור תדריכי תכנו , גיבוש עקרונות התכנו , ובי  השאר, ואישור  מפרט את הנדרש לש  כ 

החלטה על מסמכי התכנית , קביעת לוחות זמני  לתכנו , מת  הנחיות תכנו , דיקת חלופותב
, כאמור לעיל. המלצה על תכניות לביצוע ועוד, המפורטת ועל התקנו  והגשת  לוועדות התכנו 

 .החברה אינה מעסיקה מהנדסי  או אדריכלי  אשר הכשרת  בכגו  אלה
‡ˆÂÈ ,ÔÎ Ì‡ ,˘ ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ú˜¯‰ ÈÙ ÏÚ˘ ˙Â ˘· ‰Ï˘ ¯·Ú‰ ÔÂÈÒÈ Â ˙ÈË¯Ù‰ ‰¯·Á‰ ÈÏÚ· Ï

‰¯·ÁÎ ‰ÓÂÈ˜ ,‰Ï˘ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ˜ÂÒÈÚ‰ ÈÓÂÁ˙ ÈÙ ÏÚÂ ‰˜ÈÒÚ‰˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓ ÈÙÏ , ‡È‰
ÏÈÚÏ„ ÂÈÏ‰ · ÂË¯ÂÙ˘ ÈÙÎ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÈÏ‰ Ó ˙¯ÈÁ·Ï ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ˙Â˘È¯„· ‰„ÓÚ ‡Ï .

ÍÎÓ ‰¯˙È ,È·˜Ú Â È‡ ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰ÈÏÚ·Ï Ú‚Â · Ú„ÈÓ‰ ,¯‡· Ô˙È  ‡Â‰Â˙Â‡Ò¯‚ Ú· : ˙ÂÓ˘
 ÔÂ ˜˙· ÌÈÓÂ˘¯˘ ÌÈÏÚ·‰ ˙ÂÓ˘Ï ÌÈ‰Ê Ì È‡ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘ÓÏ ‰¯·Á‰ ‰¯ÒÓ˘ ÌÈÏÚ·‰

‰¯·Á‰ , ÌÈÏÚ·‰ ˙ÂÓ˘Ï ‡Ï)Ì‰È˙ÂÈÂÁÓ˙‰Â (‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ¯ÒÓ˘ ,
˙Â¯·Á‰ Ì˘¯Ó· ÌÈÓÂ˘¯‰ ÌÈÏÚ·‰ ˙ÂÓ˘Ï ‡ÏÂ . ˙Â ÈÓ‡Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ˘˘Á ‰ÏÚÓ ¯·„‰

„¯˘ÓÏ ‰¯·Á‰ ‰¯ÒÓ˘ ÌÈ Â˙ ‰˜ÙÒ Ï˘ „ÓÚÓ Â ÓÓ Ï·˜Ï È„Î ÔÂÎÈ˘‰  . 
 אישר משרד השיכו  לחברה הפרטית סיווג של מנהל פרויקט ופיקוח 2001בנובמבר , א$ על פי כ 
לא נמצא כי הסיווג נית  לאחר בדיקה מעמיקה של הניסיו  וההתמחויות של . ד" יח1,000הנדסי עד 

הוא יידע את מנהלי מחוזות המינהל , ווגכי עוד לפני שאישר המשרד את הסי, התברר. בעלי החברה
כי החברה העבירה למשרד , עוד הועלה. לבנייה כפרית כי הוא מעסיק את החברה הפרטית כמתכנ 

כחצי שנה לאחר שקיבלה ממנו מעמד של , 2002השיכו  המלצות על עבודותיה רק באפריל ובמאי 
  . ספק ולאחר שמסר לה את העבודה הראשונה

 מסירת עבודות
, משרד השיכו  חת  ע  החברה הפרטית על ארבעה חוזי  לניהול פרויקטי  שלא על פי נהליו .1

החליטה ועדת , ימי  ספורי  לפני שהחברה קיבלה סיווג של מנהל פרויקט, 2001בנובמבר : כדלקמ 
במועצה האזורית (המכרזי  במשרד השיכו  למסור לחברה את ניהול פרויקט היישוב החדש ֲחל%קי  

ואי  בו פירוט א  מדובר בפעולות לאכלוס , 2003 עד מאי 2001תקופת החוזה מאוקטובר ). נגבהר 
 החליטה ועדת המכרזי  להתקשר ע  2002באפריל . היישוב או בתכנונו או בפיקוח על עבודות הבינוי

ולא , 2003מאי   עד2002תקופת החוזה ממאי . החברה בחוזה לניהול היישובי  החדשי  בכל האר*
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, על כ . מיקומ  ואופי העבודות המתחייבות, גודל , מספר  הכולל, קבע בו סוג היישובי  שינוהלונ
כמנהל הפרויקט בחוזה השני נקבע . יש חפיפה בי  חוזה זה לקודמו בכל הנוגע לניהול פרויקט חלוקי 

  .בניגוד לנוהלי משרד השיכו , אחד מבעלי החברה שאינו בעל תואר אקדמי
מטעמי  של יעילות יורשה מנהל פרויקט בעל הסיווג הגבוה ,  פי נוהלי משרד השיכו על, יתרה מכ 

ואול  א$ . ביותר לנהל יותר מפרויקט אחד רק בתחו  של מחוז אחד או באתרי  סמוכי  זה לזה
הוא מסר לה כבר בחוזה השני את ניהול , שהסיווג שנת  משרד השיכו  לחברה לא היה הגבוה ביותר

 .בניגוד לנהליו, בי  החדשי  בכל האר*פרויקט היישו
 החליטה ועדת המכרזי  לחתו  ע  החברה על חוזה נוס$ לניהול פרויקט 2003במרס  .2

ג  בחוזה זה אי  כלל . 2004 עד מרס 2003שתקופת תחולתו ממרס , היישובי  החדשי  בכל האר*
יי  בי  החוזה השני בתקופת חפיפה של כחודש, ועל כ , התייחסות ליישובי  שהוא חל עליה 

כמנהל הפרויקט מונה פע  נוספת אחד מבעלי החברה , בניגוד לנוהלי המשרד. לשלישי יש כפילות
שכר הטרחה של אותו מנהל פרויקט שאינו אקדמאי נקבע על פי תערי$ , יתרה מכ . שאינו אקדמאי

יה מקו  למנותו לא ה, אשר על פי הכללי , שמנהל פרויקט זה, אפוא, יוצא". אקדמאי בכיר"של 
 . מקבל שכר טרחה גבוה מזה שהיה זכאי לו, לתפקיד מלכתחילה

תיאו  בי  : אלה, בי  היתר, לחוזה השלישי נלווה נספח המפרט את תפקידיו של מנהל הפרויקט
פיקוח , בדיקת אומדני  תקציביי , מעקב אחר הכנת מפרטי  וכתבי כמויות, מתכנני  ויועצי 

מדידה , מעקב על טיב החומרי , מת  הוראות והסברי  לקבלני , העבודותמקצועי קבוע על ביצוע 
יצוי  כי עבודות אלה יוחדו למהנדסי  ולאדריכלי  בתקנות המהנדסי  . של כמויות ועוד

לא העסיקה החברה בעלי , היות שכאמור לעיל. 1967"ז"התשכ) רישוי וייחוד פעולות(והאדריכלי  
 .ד יטיל עליה לעסוק בכגו  אלהלא היה מקו  שהמשר, מקצוע כאלה

 החליטה ועדת המכרזי  על מסירת חוזה נוס$ לניהול יישובי  חדשי  עד שלב 2003במרס  .3
ג  בחוזה זה לא . 2004 עד מרס 2003תקופת החוזה הייתה ממרס ; הביצוע במועצות אזוריות בנגב

לרבות , חל על כל האר*והוא חפ$ לחוזה השלישי ש, פורטו שמות היישובי  נשוא החוזה ומספר 
כמו , ג  לחוזה זה.  לחוזה השני וג  חפ$ בפרק זמ  של חודשיי, באותו פרק זמ  עצמו, על הנגב

א$ שבחברה לא , נלווה נספח שצוינו בו המטלות ההנדסיות של מנהל הפרויקט, לחוזה השלישי
 . עבדו אנשי מקצוע שיכלו למלא את התפקיד

‡ˆÂÈ ,ÌÂÈÓ ÌÈÈ˙ ˘Ó ˙ÂÁÙ ÍÂ˙·˘ ˙‡ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ‰Ï ¯ÒÓ ˙ÈË¯Ù‰ ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰˙Ó˜‰ 
 ı¯‡‰ ÏÎ· Â˙ÂÈ¯Á‡·˘ ÌÈ˘„Á‰ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ Ë˜ÈÂ¯Ù ÏÂ‰È )ÍÏÈ‡Â È ˘‰ ‰ÊÂÁ‰Ó ( Ï˘ Û˜È‰·

Î-1.25˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á ,ÌÈ‡˙Ó ÈÚÂˆ˜Ó ÔÂÈÒÈ  Â¯ÒÁ ‰ÈÏÚ·˘ Û‡ . ˜È Ú‰ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó
 „Ú Ë˜ÈÂ¯Ù Ï‰ Ó Ï˘ ‚ÂÂÈÒ ‰¯·ÁÏ1,000ÁÈ "„ ,ÏÈË‰ ‡Â‰ ÏÚÂÙ· ÌÏÂ‡ ¯˙ÂÈ· ÏÙËÏ ‰ÈÏÚ 

Ó-7,000ÁÈ "ı¯‡‰ ÏÎ· „ ,‡ÏÂ ,ÂÈÏ‰ Ï Ì‡˙‰· ,„Á‡ ı¯‡ Ï·Á· . ÁÒÂ · ÈÂ‡¯ ËÂ¯ÈÙ ¯„Ú‰
 ‰ ˙˘‰ Ì¯ÙÒÓ˘ ÌÈ·Â˘ÈÈ· ‰˜ÒÚ ‰¯·Á‰˘ ÍÎÏ ‡È·‰ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘ÓÏ ‰¯·Á‰ ÔÈ· ÌÈÊÂÁ‰

ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ , ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÏÂ‰È Ï ˙Â¯Á‡ ˙Â¯·Á ÌÚ „·· „· ‰ÏÚÙ ‡È‰ ÌÈ¯˜Ó ‰˘ÈÓÁ·Â
ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ÌÚËÓ ÈÏ·Â Ô‰Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÓÂÁ˙ ˙¯„‚‰ ‡ÏÏ ÌÓˆÚ ÌÈ·Â˘ÈÈ Ì˙Â‡· 

·Â˘ÈÈ ÏÎ· ˙Á‡ ÏÎ Ï˘ ‰È„È˜Ù˙Â ‰„ÓÚÓ ÂÚ·˜ ˘ . 
כי החוזה השלישי , בעניי  הכפילות בי  החוזי  הסביר משרד השיכו  למשרד מבקר המדינה

ואילו החוזה הרביעי מגביל את פעולת החברה , מתייחס להקמת גרעיני מתיישבי  בכל האר*
כי דברי  אלה , משרד מבקר המדינה העיר למשרד השיכו . לניהול פרויקטי  בדרו  האר* בלבד

נספח הדרישות בתחו  ההנדסי , נהפו  הוא. לא נכתבו בחוזי  שנחתמו בי  המשרד ובי  החברה
. שצור$ לחוזה השלישי ולחוזה הרביעי אינו מעיד על העסקה הקשורה להקמת גרעיני מתיישבי 

בחשבונות שהגישה החברה למשרד השיכו  בגי  החוזה השלישי פורטו פעולות של , זאת ועוד
, איכלוס בצד פעולות של ניהול פרויקט ביישובי  חדשי  וביישובי  קיימי  לרבות בדרו  האר*

 . והדבר מלמד על כפילות בחוזה השלישי ובחוזה הרביעי
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 יחסי העמותה ע  משרדי ממשלה

. י לממשלה נוהל לשיתו$ פעולה בי  משרדי ממשלה ובי  עמותות פרס  היוע* המשפט1988בשנת 
כי משרד ממשלתי המבקש לשת$ פעולה ע  עמותה ימנה ועדת עמותות שחבריה יהיו , הנוהל קובע

, כל יוזמה לשיתו$ פעולה ע  עמותה תובא לוועדת העמותות להחלטה עקרונית. עובדי  בדרג בכיר
ובהתא  לכ  תקבע , יימת קשרי  ע  משרדי ממשלה אחרי א  העמותה מק, בי  השאר, וזו תבדוק

על המשרד הממשלתי . את דרכי שיתו$ הפעולה עמה ואת הפיקוח הנדרש על שיתו$ הפעולה
בדברי ההסבר לנוהל . לכרות חוזה ע  העמותה שבו יקבעו המסגרות והנושאי  לשיתו$ הפעולה

כמו קיו  קשרי  כלכליי  ,   משלה כי לפעילי  בעמותה אינטרסי, קבע היוע* המשפטי לממשלה
ומשרד ממשלתי המשת$ פעולה ע  עמותה חייב להיות ער לכ  שחלק ממטרות , ע  גופי  שוני 

 .העמותה עלולות שלא לעלות בקנה אחד ע  מטרותיו הוא
 2004"2001כי יוע* ראש הממשלה לענייני התיישבות שית$ פעולה ע  העמותה בשני  , הועלה

: כגו (העמותה העבירה ליוע* מידע והצעות לפעולה . ישובי  החדשי  בכל האר*בנוגע לקידו  הי
) ודיווח על סטטוס היישובי  החדשי , הצעות לעקיפת עמדת מוסדות תכנו , ייעו* משפטי

 . בהתבסס על פעולתה כחברה המועסקת בידי משרד השיכו 
‰˙ÂÓÚ‰ ÂÏ ‰¯È·Ú‰˘ ÌÈÎÓÒÓ· ˘Ó˙˘‰ Â„ÈˆÓ ıÚÂÈ‰ ,Û‡ „Á‡ ‰¯˜Ó·Â Ì˙Á ÈÎ ‡ˆÓ  

‰˙ÂÓÚ‰ ÂÏ ‰¯È·Ú‰˘ ÁÒÂ · ·˙ÎÓ ÏÚ ,‰˙ÂÓÚ‰ Ï˘ ÌÈ·˙ÎÓ ¯ÈÈ  ÏÚ . ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘
‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ ‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ‰˘Ú  ‰˙ÂÓÚÏ ıÚÂÈ‰ : ‡·Â‰ ‡Ï ‡Â‰

‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó· ˙Â˙ÂÓÚ‰ ˙„ÚÂ ¯Â˘È‡Ï , ‰¯·Á‰ Â‡ ‰˙ÂÓÚ‰ Ì‡ ˜„·  ‡Ï ÍÎÈÙÏÂ
È„¯˘Ó ÌÚ ‰„Â·Ú È¯˘˜ ÌÈÓÈÈ˜ÓÌÈ¯Á‡ ‰Ï˘ÓÓ  . ÌÚ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ Ì‡ ÔÁ·  ‡Ï Ì‚

 ÌÈÈË¯Ù ÌÈÓÊÈÎ ‰˙ÂÓÚ‰ È˘ ‡ ˙ÂÏÈÚÙ Ï˘· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È · ÍÂ¯Î ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ‰˙ÂÓÚ‰
Ì‰È˜ÒÚ ÌÂ„È˜Ï „ÚÂ Â ÁÂ˙ÈÙÏÂ ‰ÈÈ ·Ï ÂÓÈ˜‰˘ ˙Â¯·Á· . ˘‡¯ „¯˘Ó· ıÂÚÈÈ È˙Â¯È˘ ˙Ï·˜

‰Ï˘ÓÓ‰ ,‰¯ÂÓ˙ ‡ÏÏ ÂÏÈÙ‡ ,‰˙ÂÓÚ‰ ÔÈ·Â Â È· ÌÎÒ‰ ‰·ÈÈÁ ,Ï˘ ¯·„‰˘Ú  ‡ . 
כי במכתביה למשרד השיכו  ולמשרד ראש הממשלה משתמשת החברה בנייר המכתבי  של , יצוי 

החברה הסבירה למשרד מבקר המדינה . א$ שלעמותה אי  כל קשר חוזי ע  משרדי  אלה, העמותה
כי היא מעסיקה את העמותה כתאגיד שיכול לבצע את המשימה שלשמה נשכרו , 2004בדצמבר 

לא נת  לה סיווג כמנהל , כי משרד השיכו  לא בדק את יכולות העמותה, יצוי . רהשירותי החב
משרד השיכו  ג  . ולא אישר לחברה להעסיק קבל  משנה במקומה, פרויקט או סיווג אחר של יוע*

ותר  בכ  לעמימות בכל הנוגע לישות , לא דרש מהחברה להגיש את דוחותיה כחברה ולא כעמותה
  .  שירותי  שעמה יש לו התקשרות חוזיתהמשפטית הנותנת לו

 ניגוד ענייני 
חל , על מנת למנוע ניגוד אינטרסי , למע  הסר ספק" ש200314משרד השיכו  קבע במסמ  מיולי 

 16פרויקטור]כ) [לא ישיר ולא עקי$ (15איסור מוחלט להעסיק נציג תנועה מיישבת או גו$ מיישב
א$ שהיא טר  , ע  לאיסור חל ג  על החברההט, לדעת משרד מבקר המדינה". להקמת היישוב

הוכרה בידי שר החקלאות ופיתוח הכפר כמוסד מיישב לפי ההגדרה בחוק המועמדי  להתיישבות 

__________________ 
 .  ומתחדשי למשרד ראש הממשלה ולוועדת השרי  ליישובי  חדשי, המסמ& הופ% ג  למינהל 14
 .  גו) העוסק בארגו  גרעיני מתיישבי  וביישוב  ביישובי  חדשי  וקיימי  15
 . מנהל פרויקט פרויקטור  16
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העסיק משרד השיכו  את החברה ה  לש  אכלוס יישובי  , למרות זאת. 1953"ג"התשי, חקלאית
 . חדשי  ה  כמנהלת פרויקט להקמת אות  היישובי 

כ  נוצר ניגוד ענייני  .  מבני  ְיבילי  למתיישבי 25 רכשה החברה על חשבונה בשני יישובי 
בשעה שהחברה כמנהלת פרויקט הייתה צריכה לפקח על הבחירה ועל ההקמה של המבני  אשר 

היא התקשתה באחזקת , לא היה ניסיו  בנושא, על פי קביעתה שלה, לחברה. היא עצמה כבר רכשה
האחרונה פנתה .  ההסתדרות הציונית העולמית"חטיבה להתיישבות המבני  ומכרה אחדי  מה  ל

אחד .  לחשב הכללי במשרד האוצר לש  קבלת אישור לרכישה ללא מכרז2002באוקטובר 
מכל מיני "כי בעלות ממשלתית על מבני  אלה תמנע , הנימוקי  לבקשת החטיבה להתיישבות היה

החברה העמידה את המדינה בפני , למעשה. "גופי  לפעול באופ  לא מאורג  ומבוקר בתחו  זה
היא רכשה מבני  בלא שהתבקשה לעשות כ  בידי משרד ממשלתי כלשהו ומיהרה : עובדה מוגמרת
החטיבה להתיישבות רכשה את המבני  ללא מכרז ומבלי שיכלה להשפיע על כ  . למכור אות 

 . שה  יהיו בעלי מרב היתרונות
, בי  היתר, היא ציינה,  לקבלת סיווג ספק2001ו  בנובמבר בפרופיל שהחברה העבירה למשרד השיכ

א$ על פי כ  הטיל עליה משרד השיכו  ". בניית שכונה זמנית ביישוב חלוקי  בנגב"שהיה לה ניסיו  ב
 ). כפי שנקבע בחוזה הראשו  בי  החברה למשרד זה(לפעול כמנהל הפרויקט של היישוב מטעמו 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰„È˜Ù˙· ¯Â·Ú ˙Â Ó‡ · ˙ÏÚÂÙ ‰¯·Á‰ Ë˜ÈÂ¯Ù ˙Ï‰ ÓÎ 
ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ,¯˙ÂÈ· ‰·ÂË‰ ‰¯Âˆ· ˙ÂÚˆ·˙Ó ˙Â„Â·Ú‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ‰„È˜Ù˙ ÔÎÏÂ .„‚ Ó ,

‰È˜ÒÚ ˙‡ Ì„˜Ï ‰ˆÂ¯Â ‰ÓˆÚ· ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ˙Ï‰ Ó ‡È‰ ˙ÈË¯Ù ‰¯·Á ‰˙ÂÈ‰· . ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î
ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  Ï˘ ·ˆÓ ¯ˆÂÂÈ‰Ï ÏÂÏÚ ,‰¯·Á‰ Ï˘ ÌÈÈ˜ÒÚ‰ ÌÈÒ¯Ë È‡‰ ¯˘‡Î ÂÏÚÈ ‡Ï 

„¯˘ÓÏ ‰˙Â Ó‡  ˙·ÂÁ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· . ·Â˘ÈÈ· ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ Ú„È „¯˘Ó‰˘ ÔÂÂÈÎ
ÌÈ˜ÂÏÁ , ÓÈ‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰Ú ‰˙˜ÒÚ‰· ˘È Ì‡ ÔÂÁ·Ï ÔÎÂ ‰Ê ·Â˘ÈÈ· ‰˙Â‡ ˜ÈÒÚ‰ÏÓ 

ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  ÌÂ˘Ó ÌÈ¯Á‡ ÌÈ·Â˘ÈÈ· Ë˜ÈÂ¯Ù ˙Ï‰ ÓÎ ,‰˘Ú  ‡Ï˘ ¯·„.  
✯  

1.  ÌÈ ˘·1997-2002‡¯˘È ˙ÂÏ˘ÓÓ ÂËÈÏÁ‰ ÌÈ˘„Á ÌÈ·Â˘ÈÈ ˙Â¯˘Ú Ï˘ Ì˙Ó˜‰ ÏÚ Ï .
 ÔÂ¯˙Ù ˙¯ÈÁ··Â ‰ÈÚ· ÔÂÁ·‡· ‡Â‰ ÌÈ˘„Á ÌÈ·Â˘ÈÈ ˙Ó˜‰ ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙ ˙È˘‡¯
˙ÂÈ È„Ó Ï˘ ‰¯ËÓ ˙‚˘‰ÏÂ ‰ÈÚ·‰ ÔÂ¯˙ÙÏ ˙Â„Á‡ ˙ÂÙÂÏÁ ÔÈ·Ó È·ËÈÓ ‰ ÚÓÎ È˙Â·˘ÈÈ˙‰ .

È˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ÔÂ¯˙Ù‰ ,¯Á·ÈÈ Ì‡ , ÈÂ·ÈÚ Â‡ ÌÈ˘„Á ÌÈ·Â˘ÈÈ ˙Ó˜‰ ‰È‰È˘ ÏÂÎÈ ˜ÂÊÈÁÂ
ÌÈÓÈÈ˜ ÌÈ·Â˘ÈÈ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÔÂ„Ï ÌÈÓÊÂÈ‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÏÚÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ

 ˙‚˘‰Â ÈÓÂ‡Ï‰ ÔÂ Î˙‰ ÏÚ ÌÈ˘„Á ÌÈ·Â˘ÈÈ ˙Â¯˘Ú ˙ÙÒÂ‰Ï ˘È˘ ˙¯·ËˆÓ‰ ‰ÚÙ˘‰·
ÌÂ˜Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ ÌÈ˘„Á‰ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ Â·˘ ¯ÂÊ‡· ÌÈÓÈÈ˜ ÌÈ·Â˘ÈÈ ÏÚÂ ÂÈ˙Â¯ËÓ . ÔÂÁ·Ï Ì‰ÈÏÚ

˙¯·Á‰Â ˙ÂÈ ÂˆÈÁ‰ ˙ÂÚÙ˘‰‰ ˙‡ÏÏÂÎ ÔÙÂ‡· ÌÈ˘„Á‰ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ˙Ó˜‰Ï ˘È˘ ˙ÂÈ ; ‰Ê ¯·„
‰˘Ú  Ì¯Ë . ˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÌÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰ ‡È‰ ˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ ÌÈÎ¯„‰ ˙Á‡

‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ,‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ ¯˘‡ ,Î˘˙‰"‰-1965 ,‰Ï „ÈÚÂ‰ ,¯˙È‰ ÔÈ· , ˙‡
‰Ï˘ÓÓÏ ıÂÚÈÈ‰ „È˜Ù˙. 
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ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ È·‰ „¯˘ÓÂ Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰ ÈÓ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ÔÂ Î˙ Ï˘ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈÓÊÂÈ‰ Ì‰ 

Ì˙Ó˜‰Â ÌÈ˘„Á‰ .‰Ï‡ ÌÈ„¯˘Ó Ï˘ ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú , ÒÈÒ·Î ‰ÈÏÚ ˙ÎÓÒ  ‰Ï˘ÓÓ‰ ¯˘‡
‰È˙ÂËÏÁ‰Ï ,ÌÈÎ·„  ‰˘ÂÏ˘ ÏÂÏÎ˙˘ ÈÂ‡¯ :È¯ÂÊ‡ ÔÂ Î˙ , ÌÈ „ÓÂ‡Â ˙Â Î˙È‰ È¯˜Ò

ÌÈÈ Â˘‡¯ ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÌÚ ÛÂ˙È˘· Â˘ÚÈÈ˘ .‰ÏÂÚ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó ÌÏÂ‡Â , ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú ÈÎ
 ˘‰¯ÒÁ ‰˙ÈÈ‰ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ˙Ó˜‰ ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ È ÙÏ ‰˙˘Ú : ‰˙˜Ï ‡È‰

Ú„ÈÓ ¯„Ú‰· ,˙ÂÓÊÂÈ‰ ˙ÂÏÚÏ Ú‚Â ‰ Ú„ÈÓ ˙Â·¯Ï ,È‡·Â-˙ÂÙÂÏÁ ˙‚ˆ‰ . ‡Ï ÌÈ„Á‡ ÌÈ¯˜Ó·
ÏÚÂÙ· ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ¯Â˙È‡ ÔÈ·Â Ì„˜ÂÓ‰ È¯ÂÊ‡‰ ÔÂ Î˙‰ ÔÈ· ‰Ó‡˙‰ ‰˙ÈÈ‰ , ˙ÈÈÚ· ‰ Â„  ‡Ï

‰È¯ÙÈ¯Ù· ‰˜ÂÒÚ˙‰ ,ÌÈÁ˜Ï Â˜ÙÂ‰ ‡ÏÂÂ ÂÏ˘ÈÎÓ ˙¯·Ú  . 
2.  Ú‚Â ‰ ÏÎ· ÌÈÂÒÓ Ï˜˘Ó ÈÂÂÈ˘ ÌÈÈ˜˙Ó ˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÔÈ·Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ÔÈ·

ÌÈ˘„Á ÌÈ·Â˘ÈÈ ˙Ó˜‰ ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰Ï . ˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ˘È ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ¯˘‰ È‚Èˆ Ï
˙ÂÈË¯˜ Â˜ ˙ÂÈ Â Î˙ ˙ÂËÏÁ‰· È‡ÓˆÚ . ÌÈ¯˘‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙„ÓÚ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï Ì‰ÈÏÚ

Ì‰ÈÏÚ ÌÈ ÂÓÓ‰ ,ÌÈ·ÈÈÁ Ì È‡ Ì‰ Í‡‰ÈÙÏ ÚÈ·ˆ‰Ï  . Ì˙Ó˜‰ ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ È¯„ÒÓ
ÏÈÏ‚‰ ·Â¯Á ÌÈ˘„Á‰ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ Ï˘ ,‰ÏÂÚ Ï·¯‡ ˙Ó¯Â ¯Î˘˘È , È‡˘Â  È„È· ˙ÂÏÂÚÙ Â˘Ú ˘

 È‚Èˆ  Ï˘ Ì˙Ú·ˆ‰ ÔÙÂ‡ ÈÂ È˘Ï ÌÈÙÒÂ  ÌÈ„¯˘Ó·Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„È˜Ù˙
ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ¯˘ .‰ ÌÈˆÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ ‰Ï „Â‚È · Â˘Ú  ‰Ï‡ ˙ÂÏÂÚÙ ‰Ï˘ÓÓÏ ÌÈÈËÙ˘Ó

Ô‰Ó ÚÓ˙˘Ó‰Â ,È˘˜˙‰ ÈÏÏÎ· ‰ÚÈ‚Ù ÍÂ˙ ÌÈÓÚÙÏ"ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎ·Â ¯ . „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó , ˙ÂÈÁ ‰ ÌÒ¯ÙÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó ÏÚ Â‡ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÏÚ

 ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ‰ ‡·Â˙ Ô‰ÈÙ ÏÚ˘ ˙ÂÈÂ‡¯‰ ‰ÏÂÚÙ‰ ÈÎ¯„Ï Ú‚Â · ˙ÂË¯ÂÙÓÂ ˙ÂÙÈ˜Ó
‰ È‚Èˆ  ˙ÚÈ„ÈÏ ‰˙ÂÈ È„ÓÂÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÚÂÂ· ÌÈ¯˘. 

3.  ÌÈ‡ˆÓÓ ÂÏÚ ÌÈ˘„Á ÌÈ·Â˘ÈÈ ÌÈ˜‰Ï Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰ ÈÓ Ï˘ ˙ÂÓÊÂÈ È˙˘ ˙˜È„··
ÌÈÓÂ„ :Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó ˙ˆÚÂÓ ˙ÂËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÏÚÙ ‡Ï Ï‰ ÈÓ‰ ; ‰Ó‡˙‰· ÏÚÙ ‡Ï

ÌÈ˘„Á‰ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ¯Â˙È‡Ï ÒÈÒ·Î ÔÈÎ‰ ‡Â‰˘ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡ ˙ÂÈ Î˙Ï ; ÈÂÏÈÓ ÏÚ „ÈÙ˜‰ ‡Ï
ÎÓ· Ú·˜ ‡Â‰˘ ÌÈ‡ ˙‰Ú˜¯˜‰ ˜ÂÂÈ˘ ÈÊ¯ , ˘„Á ·Â˘ÈÈ Ï˘ Â˙Ó˜‰ ˙‡ ¯ÒÓ „Á‡ ‰¯˜Ó·Â

Ì„Â˜‰ Â ÂÈÒÈ  ÏÚÂ ÈÏÎÏÎ‰ Â ÒÂÁ ÏÚ ˜ÙÒÓ Ú„ÈÓ ‰È‰ ‡Ï˘ ÌÊÈÏ . ‰ÏÂÚÙ Û˙È˘ Ï‰ ÈÓ‰
 ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ ˙Â‡¯Â‰ÏÂ ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰Ï ‰¯È˙Ò· ÏÂÚÙÏ Â˘˜È·˘ ÌÈÓÊÈ ÌÚ

 ˙Â˘È¯„· Â„ÓÚÈ Â˙ÂÈ¯Á‡· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈÓÊÈ‰ ÈÎ ˘Â¯„Ï ÌÂ˜Ó· ˙‡ ·ÎÚÏ ‡Ï˘ È„Î
ÌÈÓ„˜Ó Ì‰ Ì˙Â‡ ¯˘‡ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ . 

4.  ÌÈ˘„Á‰ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ Ë˜ÈÂ¯Ù ÏÂ‰È Ï ˙ÈË¯Ù ‰¯·Á· ¯Á· ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ È·‰ „¯˘Ó
ÂÈÏ‰ Ï „Â‚È · ı¯‡‰ È·Á¯· ÂÏÂÙÈË·˘ , ·ÈÂÁÓ ÔÂÈÒÈ Â ˙ÁÎÂÓ ˙ÏÂÎÈ ÔÈ‡ ‰¯·ÁÏ˘ Ú„È˘ Û‡

‰ÊÎ Û˜È‰· ‰„Â·Ú Ï˘ È·ËÈÓ ÚÂˆÈ·Ï ˙Â‡ÈˆÓ‰ . ˜„· ‡Ï ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ¯˘Ù ˙‡ ˜ÓÂÚÏ
È‡- ÔÈ· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  ÌÈÈ˜ Ì‡ ˜„· ‡ÏÂ ‰¯·Á‰ ÈÏÚ· ÏÚ Â¯ÒÓ ˘ ÌÈ Â˙ · ˙ÂÓ‡˙‰‰

ÂÏ ˙ ˙Â  ‡È‰˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÔÈ·Â ÈË¯Ù ÌÊÈÎ ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÂÚÙ , ÂÏ ‰¯ÒÓ˘ ÌÈ Â˙ ‰Ó˘ Û‡
ÂÊÎ ˙Â¯˘Ù‡ ‰ÏÂÚ ‰¯·Á‰ .È‡·Â ˙ÂÓÈÓÚ· ÌÈ˜ÂÏ‰ ÌÈÊÂÁ ‰¯·Á‰ ÌÚ ˙¯Î „¯˘Ó‰- ‰¯„‚‰
·˘ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ Ï˘ ˙È Ë¯Ù˙ÏÚÂÙ ‡È‰ Ì‰ , ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÏÂ‰È Ï ˙Â¯·Á ÌÚ ˙ÂÏÈÙÎ ¯ˆÈ ÍÎ·Â

ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ Ì˙Â‡· ÂÓÚËÓ ÂÏÚÙ˘ . ¯˘‡Î ‰¯ˆÂ ˘ ˙ÂÓÈÓÚ‰ ˙‡ Ú Ó ‡Ï Ì‚ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó
 ˙Â¯˘˜˙‰ ‰Ï ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ¯˘‡ ‰˙ÂÓÚ ˙ÂÚˆÓ‡· Ô‰Â ‰¯·ÁÎ Ô‰ ÂÏÂÓ ÂÏÚÙ ‰¯·Á‰ È˘ ‡

„¯˘Ó‰ ÌÚ ˙ÈÊÂÁ.   


