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   מינהל מקרקעי ישראל

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
בהנהלה הראשית ובמחוז הצפו  נבדקו סדרי ניהול המקרקעי  לאור  חופי 

ההתקשרויות החוזיות , הכינרת המשמשי  את הציבור למטרות נופש ורחצה
תפעול החופי  באמצעות הרשויות המקומיות ומידת נגישות  , בנוגע אליה 

במינהלת הכינרת , במשטרת ישראל,  הפני בדיקות נעשו ג  במשרד. לציבור
 .ובמשרדי הרשויות המקומיות הגובלות בכינרת

בהנהלה הראשית ובמחוז ירושלי  נבדק הלי  הגיבוש של מדיניות כוללת בדבר 
עסקאות שבה  הוקצו קרקעות למטרות ציבוריות בפטור ממכרז ובדמי חכירה 

בכלל זה נבדק טיפול . חרסמליי  או מופחתי  וייעוד  שונה למגורי  או למס
המינהל בעסקה שבה מגרשי  בשכונת בית וג  בירושלי  שהוקצו למטרת 

 .  נמכרו לצור  שינוי יעוד  למגורי , ספורט
כמו כ  נעשה מעקב לבדיקת אופ  תיקו  הליקויי  העיקריי  שמבקר המדינה 

י בעניי  השימוש המסחרי שעשו המרכז הרפוא, ב53הצביע עליה  בדוח שנתי 
בקרקעות שהקצה ,  מכו  טכנולוגי לישראל ש חיי  שיבא והטכניו  "המשולב ע

 . המינהל למטרות ציבוריות
כ  נבדקו הפעולות לקידו  התכנו  והשיווק של קרקע המיועדת לבנייה למגורי  

   ).419' ראו בדוח זה עמ(
 ניהול מקרקעי  לאור  חופי הכינרת ושימוש בה 

 תקציר
נרת נמני  ברוב  ע  המקרקעי  שבניהול מינהל מקרקעי מקרקעי החופי  בכי

ואות  הוא הקצה בעיקר לרשויות המקומיות הגובלות , ) המינהל להל  (ישראל 
לש  הפעלת  , תמורת דמי חכירה סמליי , בכינרת בחוזי הרשאה לתקופות קצרות

ות המינהל אפשר לרשויות המקומיות להפעיל חופי  אלה באמצע. כחופי נופש ורחצה
בדיקת טיפולו של . ובלבד שלא יוקנו לה  זכויות במקרקעי , מפעילי משנה מטעמ 

העלתה , תפעול  ומידת הנגישות של הציבור אליה , המינהל במקרקעי חופי  אלה
 :את הממצאי  האלה

, בעת הביקורת היו חמישה חופי  מוחזקי  ומופעלי  בידי מפעילי  פרטיי  .1
א! שמקרקעי חופי  אלה לא נמנו , ות הנוגעות לעניי כקבלני  של הרשויות המקומי
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או שהסתיימה תקופת , ע  המקרקעי  שהמינהל הקצה לאות  רשויות מקומיות

שישה חופי  אחרי  היו מוחזקי  ומופעלי  בידי . ההרשאה שניתנה לה  לגביה 
בלא שנמצא כי נכרתו חוזי  ע  המינהל או ע  הרשות המקומית , מחזיקי  שוני 

 .המתירי  לה  חזקה ושימוש כאמור בחופי , עת לעניי הנוג
עד מועד סיו  הביקורת הוא לא נקט , א! שהמינהל היה מודע זה שני  למתואר לעיל

א! על פי , צעדי  נגד רשויות מקומיות שאפשרו למפעילי  מטעמ  להפעיל חופי 
קי  ורק נגד חלק מהמחזי, שלא היו לה  חוזי הרשאה תקפי  עמו בנוגע אליה 

לסילוק המבני  , לסילוק יד) אזרחיות(ל הוא הגיש תביעות משפטיות "בחופי  הנ
 .והמתקני  השוני  שהוקמו בה  ולתשלו  דמי שימוש ראויי 

במש$ שני  רבות נעשו ההתקשרויות החוזיות של המועצות האזוריות עמק  .2
בניגוד , מכרזהירד  וגול  ע  מפעילי חופי  בתחומיה  המשמשי  לנופש ולרחצה ללא 

כי מדי שנה במש$ שני  , עוד הועלה. למתחייב מדיני הרשויות המקומיות בנדו 
. התקשרו הרשויות המקומיות הללו בחוזי הפעלה ע  אות  מפעילי  עצמ , רבות

בדר$ זו השמיטו הרשויות המקומיות את מרכיב התחרות בהתקשרויותיה  להפעלת 
 .החופי 

רת ה  מקרקעי ציבור שבניהול המינהל המיועדי  רוב  המכריע של חופי הכינ .3
אשר על כ  ונוכח היות  משאב טבע ייחודי בעל חשיבות לכלל . לתועלת הציבור

נית  היה לצפות לכ$ שנגישות הציבור לחופי  אלה תהיה חופשית ככל , הציבור
 .חר! זאת התברר כי אי  זה מצב הדברי . בלא מגבלות שאינ  מעוגנות בדי , הנית 

הקמת גדר מסוג הגדרות המצויות בחופי הכינרת טעונה היתר לפי חוק התכנו   )א(
 מטרי  מקו 50 ואילו בנייה בחופי הכינרת במרחק קט  מ; 1965 ה"התשכ, והבניה

 מרחב   13/א/מ/ת' מס, המי  אסורה לפי תכנית מתאר ארצית חלקית לחופי 
נמצאו , 2003טבע בשנת בסקר שערכה החברה להגנת ה). 13א "תמ(הכנרת וחופיה 

. בתחו  האסור לבנייה) בלתי עבירות להולכי רגל(בחופי הכינרת כמאה גדרות 
כי כל חופי הנופש , בסיורי  שעשו עובדי משרד מבקר המדינה לאור$ החופי  התברר

באופ  המונע גישה ) עד קו המי  או בסמו$ אליו(והרחצה פרט לאחד היו מגודרי  
 . חופשית של הציבור אליה

לא נמצא כי רשויות התכנו  המקומיות נתנו היתרי  להקמת  של הגדרות הללו
1

 ,
 לא היה 13א "לחלקי הגדרות המצויי  בתחו  האסור לבנייה לפי תמ, וכאמור לעיל

למרות שהוועדות המקומיות לתכנו  ולבנייה היו מודעות . נית  כלל להעניק היתר
כיפה נגד הגורמי  שהקימו את הגדרות רוב  ככול  לא נקטו אמצעי א, למצב המתואר

 . הללו או שעשו בה  שימוש
א! שגורמי התכנו  והפיקוח במינהל מחוז הצפו  של משרד הפני  היו מודעי  

פעילות  ברמה , לתופעת הגידור האמורה ולחוסר המעש של הוועדות המקומיות בנדו 
לביקורת סקירת המצב בחמש השני  האחרונות שקדמו . המחוזית הייתה דלה

כי בתקופה זו יזמה יחידת הפיקוח המחוזית הגשת כתבי אישו  בגי  הקמת , העלתה
 .גדרות ללא היתר בשלושה חופי  בלבד

 חוק הסדרת מקומות  להל   (1964 ד"התשכ, חוק הסדרת מקומות רחצה )ב(
בנהר או באג  , רחצה בי  כניסה למקו  לא ייגבו דמי"כי , בי  היתר, קובע, )רחצה

__________________ 
 .פרט לקטעי גידור בשני חופי  בטבריה 1
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". לכניסה בלי תשלו , שהגישה אליו נוחה,  א  נקבע חלק סביר של אותו מקו אלא
כדי שרשות מקומית תהא רשאית להטיל חובת תשלו  דמי כניסה לחו! , לפי החוק

חוק עזר שבו תקבע הוראות , באישור שר הפני , עליה להתקי , רחצה שבתחומה
איננו בריכת שחיה בעד כניסה למקו  רחצה ש קביעת דמי"ובכלל  , להסדרת הרחצה

 ".השירותי  הניתני  בו
אשר בתחומיה  חופי  ) פרט לעיריית טבריה(הרשויות המקומיות הגובלות בכינרת 

חוקי עזר ) עד סיו  הביקורת(לא התקינו , המשמשי  את הציבור לרחצה ולנופש
וממילא לא קבעו במסגרת זו הוראות בדבר , שבה  הוראות להסדרת הרחצה בכינרת

הרשויות המקומיות הללו מתירות למפעילי החופי  . ו  דמי כניסה אליה תשל
לפי חוקי עזר , מטעמ  לגבות תשלומי  רק בעבור החניית רכב בתחומי החופי 

א! לא אחת מה  קבעה חלק כלשהו בחופיה . שהתקינו בדבר העמדת רכב וחנייתו
 . כמקו  שהגישה לתחומו תהיה ללא תשלו  כלשהו

, שורר בחופי  שהקצה המינהל למועצות האזוריות עמק הירד  וגול בבדיקת המצב ה
כי א! שלהלכה ה  גובות תשלו  , התברר, החולשות על רוב רצועת החו! של הכינרת

למעשה למבקשי  לנפוש ולרחו. בחופי  אלה אי  , עבור חניית רכב במתחמי החופי 
עקב , שכ . ו  זהאפשרות מעשית להיכנס לתחומו של חו! כלשהו בלא לשאת בתשל

; הגישה הסבירה היחידה אליה  היא באמצעות כלי רכב, מיקומ  של החופי  הללו
מחו. למקומות להחניית רכב המצויי  בתו$ מתח  (אול  אי  בקרבת אזור החו! 

עוד . מקו  חלופי אשר נית  להחנות בו רכב כדי  ולהגיע ממנו ברגל אל החו!) החו!
 מתחמי החופי  מונע מציבור הנופשי  לעבור באופ  כי הגידור ההיקפי של, התברר

 .חופשי מחו! אחד אל החו! הסמו$ אליו
וחוקי השלטו  המקומי מתירי  אמנ  לרשות מקומית ] נוסח חדש[פקודת התעבורה 

. שבה  החנייה מותנית בתשלו , לקבוע במסגרת חוקי עזר מקומות חנייה מוסדרי 
, ות רחצה ה  לאפשר לציבור נגישות נוחהאול  רוחו ומגמתו של חוק הסדרת מקומ

א  , )או בקרבתו( ממגרש חנייה בו  ובכלל זה , לחלק סביר מהחו!, ללא תשלו 
מ  הראוי שמשרד הפני  יית  דעתו , על כ . בלעדיו אי  לציבור גישה סבירה לחו!

בהתחשב בכ$ שאי  הלימה בי  רוחו ותכליתו של , ליחס שבי  ההסדרי  החקיקתיי 
 .סדרת מקומות רחצה לבי  המצב השורר בחופי הכינרתחוק ה

שאות  הקצה המינהל לרשויות , רוב חופי הכינרת המשמשי  לנופש ולרחצה .4
דהיינו ". חופי  בלתי מסווגי "היו בעת הביקורת בגדר , המקומיות הגובלות בה 

לא ) בתוק! סמכותו לפי חוק הסדרת מקומות רחצה(שר הפני  , חופי  שמחד גיסא
הוא לא קבע אות  כמקומות , ומאיד$ גיסא, קבע שה  מקומות רחצה מוכרזי 

אסורי  לרחצה
2

בחופי  אלה לא סופקו לציבור שירותי  חיוניי  כדוגמת שירותי . 
. שחובה לספק  לפי החוק האמור במקומות רחצה מוכרזי , הצלה ועזרה ראשונה

ב אות  המינהל לנהוג בכל בחוזי ההרשאה שבי  המינהל ובי  הרשויות המקומיות חיי
מתח  חו! שהקצה לה  כאילו הוא מקו  רחצה מוכרז ולקיי  בו את הוראות הדי  

מת  שירותי הצלה ועזרה ראשונה בחופי   כי באי, יוצא אפוא. החלות על מקו  כזה
הפרו הרשויות המקומיות את חוזיה  ע  המינהל באורח , הבלתי מסווגי  שהוקצו לה 

הוא לא פעל לאכיפת , למרות שהמינהל היה מודע לכ$. יבורהפוגע ברווחת הצ
 .ההתחייבות החוזית האמורה של הרשויות המקומיות

__________________ 
 .יתר החופי  נקבעו כמקומות רחצה מוכרזי  2
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הסמכות לקבוע חו! כמקו  רחצה מוכרז נתונה לפי החוק בידי שר , כאמור .5

והוא פועל בנושא זה באמצעות המינהל לשירותי חירו  ולתפקידי  מיוחדי  , הפני 
נוהלי משרד הפני  לא העלתה קיומ  של אמות מידה מוגדרות בדיקת . במשרד הפני 

, להבדיל מקביעת חופי  כאסורי  לרחצה, לקביעת חופי  כמקומות רחצה מוכרזי 
  . שלגביה מנויי  טעמי  בחוק

♦  
 מבוא

הסביבה . חו  הי  הוא משאב טבע ייחודי בעל חשיבות לכלל הציבור ומיועד לתועלתו .1
 .3של המדינה כולה" ריאה ירוקה"ור למטרות פנאי ונופש ומהווה החופית משמשת את הציב

ביטוי לכ  שהחו  מיועד לתועלת הציבור ואמור להיות מעי  נחלת הכלל נית  למצוא בכמה 
 :מקורות תחיקתיי 

המקרקעי  שבניהול מינהל , ) חוק המקרקעי  להל   (1969 ט"התשכ, על פי חוק המקרקעי  )א(
י  , י  המלח, ובכלל זה הי  התיכו (המצויי  בתחומי שפת הי  )  המינהל להל   (4מקרקעי ישראל

מקרקעי ציבור המיועדי  לתועלת "המוגדרי  באותו חוק כ" מקרקעי יעוד"נמני  ע  , )סו  והכינרת
לא יינת  , 5במקרקעי יעוד לא יהיה תוק  לכל עסקה הטעונה רישו , לפי חוק המקרקעי ". הציבור

, ולא תירש  הערה ביחס להתחייבות כזאת, ייבות לעשות בה  עסקה כזאתצו אכיפה בשל התח
 .6אלא א  העסקה או ההתחייבות אושרו על ידי הממשלה או השר שקבעה לכ 

תכניות המתאר הארציות הנוגעות לחופי המדינה מטילות הגבלות בנייה לאור  רצועת  )ב(
  להל  ( מרחב הכינרת וחופיה   13/א/מ/ת' מס, תכנית מתאר ארצית חלקית לחופי . החופי 

בנייה לאור  חופי ) בסייגי  המנויי  בתכנית(אוסרת , 1981שהממשלה אישרה בשנת , )13א "תמ
אחת ממטרות ;  מטרי  לכיוו  היבשה50עד ) כהגדרתו בתכנית(בשטח הקרקע שמקו המי  , הכינרת
תו  , כי נופש ורווחת הציבורניצול המשאבי  הטבעיי  של האזור לצור"היא , כמפורט בה, התכנית

 ". שמירה על איכות מי הכנרת וערכי הנו  באזור
הנוגע לחופי , 2004 ד"התשס,  נחקק חוק שמירת הסביבה החופית2004כי באוגוסט , יצוי  )ג(

להג  על :  ה   כמפורט בו  מטרות חוק זה . הי  התיכו  ולמימיו עד לגבול מימי החופי  של ישראל
לשקמ  ולשמר  כמשאב , ועל אוצרות הטבע והמורשת שבה) כהגדרתה בחוק(הסביבה החופית 

לשמור את הסביבה החופית ; בעל ערכי  ייחודיי  וכ  למנוע ולצמצ  במידת האפשר פגיעה בה 
לפיתוח ולשימוש בני , לקבוע עקרונות והגבלות לניהול; לתועלת הציבור ולהנאתו ולדורות הבאי 

 זכות הציבור למעבר   במגבלות ובסייגי  שנקבעו בו    עוגנה בחוק כ. קיימא של הסביבה החופית
 .לכל אורכו) כהגדרתו בחוק(חופשי בתחו  חו  הי  
__________________ 

, ג" התשסÏ˘ÓÓ‰ Á‰"‰, 2003 ג"התשס, דברי ההסבר להצעת חוק שמירת הסביבה החופית: המקור 3
604. 

 .מקרקעי ישראל: כמשמעות  בחוק יסוד" מקרקעי ישראל" 4
 . לל זה מכר ושכירות של מקרקעי! לתקופה ארוכה מחמש שני ובכ 5
נמנו מרבית הקרקעות שבשפת הי  ע  הקרקעות ) 1.1.70 ב(קוד  לכניסתו של חוק המקרקעי! לתוק#  6

שלגביה! לא היו מוסמכי  השלטונות לאשר כלל עסקה במקרקעי! , "מתרוכה"הציבוריות מסוג 
חוק המקרקעי! ביטל את סיווג הקרקעות ). 1858 מני מ לחוק הקרקעות העותו94סעי# : המקור(

, "מתרוכה" כי מקרקעי! שערב כניסתו של החוק לתוק# נמנו ע  הסוג 154וקבע בסעי# , העותומני
וממילא ינוהלו בידי , יירשמו על ש  המדינה, לרבות מקרקעי שפת הי  שבתחו  רשות מקומית

 . המינהל
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כי לא תוטל מגבלה על שימוש הציבור , ממהותו ומייעודו של חו  הי  כמתואר לעיל מתחייב .2
ת מהתקשרויות חוזיות או שהיא נובע, אלא א  כ  מגבלה זו מעוגנת בדי , בו ועל נגישותו אליו

וג  כא  אופי ההתקשרויות אמור לשק  את האינטרס הציבורי של ; תקפות בנוגע למקטעי  ממנו
 .הפקת ההנאה והתועלת מהחו 

 בדק משרד מבקר המדינה את טיפולו של המינהל במקרקעי  2004אוגוסט  בחודשי  מרס .3
את ההתקשרויות , טרות נופש ורחצהשבניהולו לאור  חופי הכינרת הניתני  לשימוש הציבור למ

את תפעול  של החופי  למטרות האמורות באמצעות הרשויות המקומיות , החוזיות בנוגע אליה 
הביקורת התמקדה בבדיקת מעשי המינהל . הגובלות בכינרת ובעיקר את נגישות הציבור אל החופי 

מ לאור  חופי " ק35 ל כויתר הרשויות הממלכתיות והמוניציפליות הנוגעות לעניי  ברצועה ש
). מ" ק55 מרצועת החו  הכוללת שאורכה כ( לרחצה ולנופש חופי 13א "הכינרת המיועדת לפי תמ

מקרקעי  המשמשי  , שמורות טבע, גני  לאומיי , חלקי החו  האחרי  ה  שטחי  חקלאיי 
קעי  ומקר) ובה  מתקני  לאספקת מי  ומתקני  הנדסיי  ציבוריי  אחרי (לתשתיות שונות 

 . בבעלות פרטית מימי  עברו
בדיקות . והיא כללה סיורי חופי , הבדיקה נעשתה במשרדו הראשי של המינהל ובמחוז הצפו  שלו

 ביחידת הפיקוח הארצית על מקומות רחצה ובמינהל מחוז הצפו   משלימות נעשו במשרד הפני  
 מחלקת אבטחה במטה  ראל במשטרת יש, )רשות ניקוז כינרת(במינהלת הכינרת , של משרד הפני 

   .הארצי ובמשרדי הרשויות המקומיות הגובלות בכינרת
 הקצאת מקרקעי חופי  המשמשי  לנופש ולרחצה

ניתני  לסיווג , הנמני  ע  המקרקעי  שבניהול המינהל, מקרקעי החופי  המשמשי  לנופש ולרחצה
 : לפי האופ  שבו המינהל הקצה שטחי  מה 

לגורמי  שוני  )  שני 49 בדר  כלל ל( בחוזי חכירה ארוכי טווח 7כירמקרקעי  שהמינהל הח .1
 .  הוחכרו כ 8 מחופי הכינרת14) 2004סו  אוגוסט (עד מועד סיו  הביקורת . בסקטור הפרטי

מקרקעי  שהמינהל הקצה לרשויות מקומיות הגובלות בכינרת בחוזי הרשאה לתקופה קצרה  .2
). ח לשנה לכל השטח" ש350  כ במועד הביקורת (ליי  תמורת דמי חכירה סמ) עד חמש שני (

בחוזי ההרשאה אפשר המינהל לרשויות המקומיות להפעיל  כחופי רחצה באמצעות מפעילי משנה 
אשר למת  שירותי  מסחריי  זעירי  . ובלבד שלמפעילי  הללו לא יוקנו זכויות במקרקעי , מטעמ 

נהג המינהל לחתו  , )נופשי  כגו  מזנו  או מסעדהשירותי חו  ל(בחופי רחצה או בצמידות אליה  
תמורת התשלו  ) עד חמש שני (ע  הרשויות המקומיות על חוזי הרשאה נפרדי  לתקופה קצרה 

 מחופי הכינרת בדר  15עד מועד סיו  הביקורת הוקצו . 9המקובל במינהל לפרויקטי  עסקיי  כאלה
 . זה של הקצאות מצד המינהלבדיקת משרד מבקר המדינה התמקדה בעיקר בסוג. זו

__________________ 
 . בחוק המקרקעי! לקיו  עסקאות במקרקעי יעודבדר, כלל לאחר שקיבל אישור כנדרש 7
ושמונה בתחו  המועצה , אחד בתחו  המועצה המקומית מגדל, שמונה חופי  הגובלי  בעיר טבריה 8

 .האזורית עמק הירד!
הרשויות המקומיות הורשו להפעיל  באמצעות קבלני  לתקופות שאינ! ארוכות מתקופות ההרשאה  9

יות הנוגעות למת! שירותי  מסחריי  כאלה וא# לא בפרויקטי  עסקיי  הביקורת לא עסקה בסוג. שלה!
בחופי  או בצמידות אליה  שלגביה  נעשית ההתקשרות ) כגו! בתי הארחה ובתי מלו!(מסוגי  אחרי  

 . במישרי! בי! המינהל ובי! היז 
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 הפעלת חופי  ללא חוזי הרשאה ע  המינהל

על ניהול מקרקעי , 1960  "התש, כמי שמופקד בחוק מינהל מקרקעי ישראל, מחובת המינהל
א  א  הוקצו , לפקח על הנעשה בה  ולדאוג לניהול  התקי , ובכלל  מקרקעי החופי , 10ישראל

  .11לרשויות מקומיות למטרות ציבוריות
‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ , ÌÈÏÈÚÙÓ È„È· ÌÈÏÚÙÂÓÂ ÌÈ˜ÊÁÂÓ ÌÈÙÂÁ ‰˘ÈÓÁ ÂÈ‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙Ú· ÈÎ

ÌÈÈË¯Ù ,ÔÈÈ ÚÏ ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ÌÈ Ï·˜Î , ÌÈÈ˙ ˘ ‰ÏÚÙ‰ ÈÊÂÁ ÈÙ ÏÚ
) ÌÈÈ˙ ÂÚ ÌÈ˙ÚÏÂ-˙Á‡ ‰ˆÁ¯ ˙ ÂÚÏ  (ÌÓÚ ÂÓ˙Á ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰˘ . ÂÏÚÙÂ‰ ÌÈÙÂÁ‰

ÂÊ Í¯„· ,ÈÙÂÁ ÈÚ˜¯˜Ó˘ ˙Â¯ÓÏ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ‰ˆ˜‰ Ï‰ ÈÓ‰˘ ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ÌÚ Â Ó  ‡Ï ‰Ï‡ Ì
‰‡˘¯‰ ÈÊÂÁ· ,ÏÈÚÏ ¯‡Â˙ÓÎ ,Ì‰È·‚Ï ‰‡˘¯‰‰ ˙ÙÂ˜˙ ‰ÓÈÈ˙Ò‰˘ Â‡ , ˘„ÈÁ ‡Ï Ï‰ ÈÓ‰Â

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÚ ÂÈÊÂÁ ˙‡. 
‰˜È„·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ , ÌÈÏÚÙÂÓÂ ÌÈ˜ÊÁÂÓ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÂÁ ‰˘È˘ ÂÈ‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙Ú· ÈÎ

˘ ÌÈ˜ÈÊÁÓ È„È· ‰ˆÁ¯Â ˘ÙÂ  ˙ÂÓÂ˜ÓÎÌÈ Â , Â‡ Ï‰ ÈÓ‰ ÌÚ ÌÈÊÂÁ Â˙¯Î  ÈÎ ‡ˆÓ  ‡Ï˘ Û‡
ÔÈÈ ÚÏ ˙Ú‚Â ‰ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ÌÚ ,ÌÈÙÂÁ· ¯ÂÓ‡Î ˘ÂÓÈ˘Â ‰˜ÊÁ Ì‰Ï ÌÈ¯È˙Ó‰. 

שמ  הבאי  בשעריה  נגבה , כי במקרי  המתוארי  לעיל מדובר בחופי נופש ורחצה פעילי , יודגש
מתקני ספורט ימי , מסעדות,  כגו  מזנוני(ובחלק  מצויי  מבני  ומתקני  מסחריי  , תשלו 

 :להל  דוגמאות. שהוקמו בלא הסכמת המינהל) ב"וכיו
1. ‡  ‰ ˆ Á ¯  Û Â Á':  שקיבו- מסוי  בתחו  המועצה האזורית עמק , הביקורת העלתה

המצוי על מקרקעי  שבניהול , או גור  פרטי מטעמו מפעיל חו  זה) ' קיבו- א להל  (הירד  
לא נמצא הסדר חוזי שלפיו הרשה . יסה מ  המבקשי  לנפוש בוכחו  רחצה וגובה דמי כנ, המינהל

א  . ל לצורכי הפעלת חו  רחצה"או למי מטעמו לעשות שימוש במקרקעי  הנ' המינהל לקיבו- א
להפסקת השימוש המתואר בחו  , כי המינהל נקט צעדי  כלשה  לסילוק ידו של המחזיק, לא נמצא

 .האמורולגביית דמי שימוש ראויי  בגי  השימוש 
2. ·  ‰ ˆ Á ¯  Û Â Á':   קיבו- מסוי  . החו  ממוק  בתחו  המועצה האזורית עמק הירד
יש בו מבני  . מפעיל אותו זה שני  רבות כחו  רחצה וגובה דמי כניסה מבאיו) ' קיבו- ב להל  (

כי להסדרת השימוש האמור , הביקורת העלתה. מתקני  ועוד, מסעדה, ובה  מזנו , לשימוש מסחרי
וא  לא בי  ' א נחת  חוזה בי  המינהל ובי  המועצה האזורית או בי  המינהל ובי  קיבו- בבחו  ל

במהל  השני  נוהל משא ומת  בנדו  בי  המינהל ובי  המועצה . המועצה האזורית ובי  הקיבו-
 .הנושא לא הוסדר) 2004סו  אוגוסט (אול  עד מועד סיו  הביקורת . ובינ  ובי  הקיבו-

הוא ) 2004סו  אוגוסט (עד מועד סיו  הביקורת , יה מודע זה שני  למתואר לעילא  שהמינהל ה
א  כי לא היו לה  , לא נקט צעדי  נגד רשויות מקומיות שאפשרו למפעילי  מטעמ  להפעיל חופי 

כי נגד חלק מהמחזיקי  בחופי  שמקרקעיה  , יצוי . חוזי הרשאה תקפי  עמו בנוגע אליה 
לסילוק המבני  והמתקני  השוני  , לסילוק יד) אזרחיות( תביעות משפטיות הגיש המינהל, בניהולו

 . 12שהוקמו בה  ולתשלו  דמי שימוש ראויי 
 הודיע המינהל כי החל לפעול לחידוש החוזי  ע  2004בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 

 חוזי  אלה .הרשויות המקומיות בנוגע לחופי  שבה  תקופת הרשאה קודמת שניתנה הסתיימה

__________________ 
 .לישראלשל רשות הפיתוח ושל הקר! הקיימת , מקרקעי ישראל ה  המקרקעי! בישראל של המדינה 10
ÌÈÈ˙Â¯‡· ' ÌÈ¯Ó   3962/97א "ראו ע, בעניי! אחריותו הכוללת של המינהל לנעשה בקרקעות שבניהולו 11

Á‡Â „¯‡' ,623, 614) 4(ד נב"פ . 
וננקטו לגביה  , די! לזכות המינהל במועד סיו  הביקורת ה! היו תלויות ועומדות או שהסתיימו בפסקי 12

 . הליכי הוצאה לפועל
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בעניי  הקצאת שטחי )  המועצה להל  (ינוסחו לפי תנאי החלטה חדשה של מועצת מקרקעי ישראל 
שהוא הגיש נגד מחזיקי  ומשתמשי  ) אזרחיות(אשר לתביעות משפטיות . 200413חו  הי  מיוני 

ועד , ההליכי  המשפטיי  אורכי  זמ  רב"כי , ציי  המינהל, שלא כדי  במקרקעי חופי  שבניהולו
   ". לסיומ  המצב הקיי  נותר על כנו

 תפעול חופי נופש ורחצה בידי הרשויות המקומיות
הוקצו לרשויות המקומיות הגובלות , מרבית חופי הנופש והרחצה שאות  הקצה המינהל, כאמור

והמינהל התיר לה  להפעיל  באמצעות מפעילי משנה , בכינרת בחוזי הרשאה לתקופה קצרה
שאי  בה  כדי להקנות למפעילי  זכויות , )עד שנה אחת(וזי הפעלה לתקופה קצרה מטעמ  על פי ח

משרד מבקר המדינה בדק את הטיפול של הרשויות המקומיות בחופי  כאלה מהיבטי  . במקרקעי 
  .שוני 

 התקשרויות חוזיות ללא מכרז
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ˙Â·¯ ÌÈ ˘ Í˘Ó· ÈÎ)˙ÂÁÙÏ ¯Â˘ÚÎ (ÂÈÊÂÁ‰ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ Â˘Ú  Ï˘ ˙

ÔÏÂ‚Â Ô„¯È‰ ˜ÓÚ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ,˙¯ ÈÎ‰ Ï˘ ÛÂÁ‰ ˙ÚÂˆ¯ ·Â¯ ÏÚ ˙Â˘ÏÂÁ‰ , ÌÚ
‰ˆÁ¯ÏÂ ˘ÙÂ Ï ÌÈ˘Ó˘Ó‰ Ô‰ÈÓÂÁ˙· ÌÈÙÂÁ ÈÏÈÚÙÓ ,Ê¯ÎÓ ‡ÏÏ14 .˙‡Ê , ÛÈÚÒÏ „Â‚È ·89 

 ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÂˆÏ ‰È ˘‰ ˙ÙÒÂ˙‰Â)˙ÂÈ¯ÂÊ‡ ˙ÂˆÚÂÓ( ,È˘˙‰"Á-1958 .· ¯·Â„Ó-11 
ÌÈÙÂÁ :ˆÚÂÓ‰ ÌÂÁ˙· ‰Ú·¯‡ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÌÂÁ˙· ‰Ú·˘Â Ô„¯È‰ ˜ÓÚ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰

ÔÏÂ‚. 
˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ , ÂÏÏ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Â¯˘˜˙‰ ˙Â·¯ ÌÈ ˘ Í˘Ó· ‰ ˘ È„Ó ÈÎ

ÌÓˆÚ ÌÈÏÈÚÙÓ Ì˙Â‡ ÌÚ ‰ÏÚÙ‰ ÈÊÂÁ· . ·ÈÎ¯Ó ˙‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÂËÈÓ˘‰ ÂÊ Í¯„·
ÏÈÚÙÓ‰ ·¯˜· Â¯È„Á‰Â ÌÈÙÂÁ‰ ˙ÏÚÙ‰Ï Ô‰È˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰· ˙Â¯Á˙‰ ‰˘ÂÁ˙‰ ˙‡ ÌÈ

Ì‰Ï˘ ˙ÈË¯Ù ‰ÏÁ  ÔÈÚÓ Ì‰ ÂÏÏ‰ ÌÈÙÂÁ‰˘ . 
ר " ועדה שהקי  יו1992כי למכרזי  בעניי  הפעלת החופי  התייחסה עוד בשנת , יצוי  בהקשר זה

אשר התבקשה לבחו  את מצב הפיתוח והתפעול של החופי  בתחו  , )דאז(המועצה האזורית גול  
נראה שצורת "כי , בי  היתר, הוועדה קבעה. ההמועצה ולהגיש לו דוח המכיל את המלצותי

תביא למיצוי נכו  יותר של הפוטנציאל , י מכרז ציבורי להפעלת חו  ציבורי"ע, התקשרות מסודרת
כי , יצוי ". י המועצה"הכלכלי ולתוספת הכנסה שתאפשר פיתוח אלמנטי  נוספי  בחופי  ע

 נעשו 1994לי חופי  בתחומה בשנת התקשרויותיה החוזיות של המועצה האזורית גול  ע  מפעי
מסתבר שמאז ועד מועד סיו  הביקורת לא שעתה . לאחר קיו  הליכי מכרז, פעמי באופ  חד

 . המועצה האזורית להמלצה זו של הוועדה
,  פטר הממונה על מחוז הצפו  במשרד הפני  את המועצה האזורית גול 15כי פעמי  ספורות, הועלה

כרז קוד  להתקשרויותיה החוזיות השנתיות ע  מפעילי החופי  מהחובה לקיי  מ, לפי בקשתה
__________________ 

 .בפרק על גידור חופי  וגביית תשלומי  מהציבור, ה זו ראו להל!בעניי! החלט 13
למעט (משו  שכמעט כל חופיה! , בעניי! זה לא נסקר המצב בעיר טבריה ובמועצה המקומית מגדל 14

ולעתי  בידי בעלי  , ) שני  לפחות49 ל(מוחזקי  בידי חוכרי  לתקופות ארוכות ) חופי  ספורי 
 ). ה כנסיותכגו! כמ(פרטיי  מימי  עברו 

 .2002  ו1999, 1997בשני   15
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בקשה . וזאת בשעה שהסמכות לפטור התקשרויות כאלה ממכרז נתונה בידי שר הפני , שבתחומה

 לממונה על מחוז הצפו  לא 2003נוספת לפטור ממכרז שהגישה אותה מועצה אזורית בשנת 
 .פעילי  באותה שנה נעשו ללא מכרזוא  על פי כ  התקשרויותיה החוזיות ע  מ, אושרה

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï
ÍÎÓ ÚÓ˙˘Ó‰ ÏÎ ÏÚ Ô‰ÈÏÚ ˙ÏËÂÓ‰ Ê¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˙‡ „‚Â ‰ ÔÙÂ‡· Â˘Ú  , ·Â¯˜˘ ‡Ï‡

 ¯˙ÂÈ ÌÈ·ÂË ÌÈÙÂÁ ˙ÏÚÙ‰ È˙Â¯È˘ Ï·˜Ï Ô‰Ï ˙Â¯˘Ù‡Ó ÂÈ‰ Ê¯ÎÓ· ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ÈÎ È‡„ÂÏ
ÊÂÂÏÂÎ ¯Â·Èˆ‰ ˙ÁÂÂ¯Ï ¯˙ÂÈ ÌÈÏÂ.  

 החזקה ותפעול של חופי  בלא הסדר חוזי בי  הרשות המקומית למפעיליה 
סדרי מינהל תקיני  והצור  ביצירת כלי בקרה הולמי  מחייבי  את הרשויות המקומיות  .1

לאחר (להשתית את התקשרויותיה  ע  מפעילי חופי  על חוזי הפעלה בכתב שייחתמו עמ  מראש 
 . ולמנוע ככל הנית  הפעלת חו  ציבורי בתחומ  ללא חוזה תק  בינ  ובי  מפעילו, )יו  הליכי מכרזק

‰ÏÚÂ‰ , ÂÈ‰ ÔÏÂ‚ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ Ì‰ÈÚ˜¯˜Ó ˙‡ ‰ˆ˜‰ Ï‰ ÈÓ‰˘ ÌÈÙÂÁ‰Ó ˜ÏÁ ÈÎ
‰Ï ‰Ó„˜˘ ‰ÙÂ˜˙· Û‡Â ˙¯Â˜È·‰ ˙Ú· ÌÈÏÚÙÂÓÂ ÌÈ˜ÊÁÂÓ , ÔÈ· ÌÈÙ˜˙ ÌÈÊÂÁ ‡Ï·

ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÔÈ·Â Ì‰ÈÏÈÚÙÓ˙È¯ . 
כי לגבי שניי  ,  אישרה המועצה האזורית גול 2004בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 

ולגבי ארבעה חופי  , משמונת החופי  שבתחומה אי  בידיה חוזי הפעלה תקפי  ע  מפעיליה 
ואלה נוגעי  , עותקי  מחוזי ההפעלה שברשותה, לבקשת משרד מבקר המדינה, אחרי  העבירה

 . לבד ב2004לשנת 
כי המועצות האזוריות עמק הירד  וגול  שיתפו פעולה ע  , משרד מבקר המדינה העלה .2

  ולעתי  , אשר פעולותיה  נעשו בלא חוזי  עמ , מפעילי חופי  המשמשי  לנופש ולרחצה
שיתו  הפעולה התבטא .  ג  בלא הסדר חוזי ע  המינהל המתיר שימוש זה בחופי  כמתואר לעיל 
לרבות חיבור  למערכת המי  המוניציפלית ,  מוניציפליי  רגילי  לחופי  אלהבמת  שירותי 

א  שלא היה באפשרות המחזיקי  הללו להצביע על זיקה חוזית , והסכמה לחיבור  לרשת החשמל
   .או קניינית שלה  לחופי  שבידיה 

 גידור חופי  וגביית תשלומי  מהציבור
מקרקעי ציבור שבניהול המינהל המיועדי  לתועלת רוב  המכריע של חופי הכינרת ה  , כאמור
נית  היה לצפות , אשר על כ  ונוכח היות  משאב טבע ייחודי בעל חשיבות לכלל הציבור. הציבור

 .בלא מגבלות שאינ  מעוגנות בדי , לכ  שנגישות הציבור לחופי  אלה תהיה חופשית ככל הנית 
חו  הכרמל נופש "בפסק הדי  בעניי  . יו תימוכי  לכ  נית  למצוא בפסיקת בית המשפט העל

התכלית של שמירה על חופי הי  "קבע בית המשפט העליו  כי , 16"' מ ואח"בע) 1989(ותיירות 
שורשיה נטועי  במשפט . לתועלת הציבור ולשימושו הינה נורמה משפטית מקובלת מימי  ימימה

__________________ 
Â¯ÈÈ˙Â ˘ÙÂ  ÏÓ¯Î‰ ÛÂÁ)1989 (Ú·"Á‡Â Ó '  ' ‰„Â‚‡ ÔÈ„Â Ú·Ë Ì„‡ ˙˙ÂÓÚ˙  1054/98א "ע 16

‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰Ï ˙ÈÏ‡¯˘È ,ביניש' השופטת ד' מפי כב (407, 385) 3(ד נו"פ .( 
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, האויר והמי  הנוזלי :  לכל אד על פי המשפט הטבעי משותפי ': כי, שבו נקבע... הרומי העתיק
גישה זו הייתה מקובלת במשפט המקובל האנגלי ובמשפט . ...'הי  הי  וביחד עמו ג  חופי
 Public Trust במשפט האמריקני המודרני התפתחה דוקטרינת ה. האירופי בתקופות שונות

אול  התרחבה ע  , שבמקורה נועדה להג  על הגישה של הציבור לנתיבי  ימיי ) נאמנות הציבור(
במציאות . ...השני  והעניקה הגנה בעלת היבט קנייני ג  לזכות הגישה של הציבור הרחב לחופי 

שלנו שאלת שימור החופי  והגישה אליה  מקבלת משנה חשיבות נוכח הצור  לשמר את המעט 
שנותר מחופי ארצנו שהפכו במהירות למשאב נדיר המנוצל באופ  מוגבר ולא תמיד לטובת 

  .17"ציבורה
 גידור החופי 

כפי (אוסר הקמת גדר , ) חוק התכנו  והבנייה להל   (1965 ה"התשכ, חוק התכנו  והבניה .1
אלא א  כ  רשות הרישוי המקומית או הוועדה המקומית , )18שהוא אוסר הקמת כל בניי  אחר

יתר הוא אחד התנאי  למת  הה. נתנו לכ  היתר)  הוועדה המקומית להל  (לתכנו  ולבנייה 
שהעבודה או השימוש שבעד  מבוקש ההיתר מתאימי  לתכנית הסטטוטורית ולתקנות אחרות 

כאמור , לרבות גדר(שימוש בקרקע או בבניי  . על הקרקע או הבניי  הנדוני , לפי אותו חוק, החלות
למטרה שלא הותר להשתמש בה  לפי כל תכנית או תקנה אחרת שלפי חוק התכנו  והבנייה ) לעיל

אלא א  כ  נית  , והוא אסור, כהגדרתו באותו חוק" שימוש חורג"הוא בגדר , ו לפי היתר כדי א
במגבלות ובתנאי  שנקבעו בחוק התכנו  והבנייה ובתקנות , היתר לשימוש החורג בתהליכי 

 .שהותקנו מכוחו
, ור לעילכאמ, נוס  על הוראותיו הכלליות של חוק התכנו  והבנייה חלי  על מרחב הכינרת וחופיה

בשטח הקרקע שליד קו המי  של " הקובעת כי 2.1.1ובכלל  הוראה , 13א "ג  הוראותיה של תמ
 מטרי  מקו המי  האמור לכיוו  היבשה תהיה הבנייה 50עד למרחק של '  מ 209מפלס מי כנרת 

, או באישור הוועדה המחוזית, זולת במקומות שבה  מותרת הבנייה מפורשות לפי התכנית, אסורה
 ".לצור  הקמת משאבות ומתקני  הדרושי  להבטחת אספקת מי  מאג  הכנרת

ואילו הקמתה בחופי ; כי הקמת גדר טעונה היתר לפי חוק התכנו  והבנייה, מ  המקוב- עולה
 . 13א " מטרי  מקו המי  אסורה לפי תמ50 הכינרת במרחק קט  מ

בלתי (הכינרת כמאה גדרות נמצאו בחופי , 2003בסקר שערכה החברה להגנת הטבע בשנת  .2
הגידור אינו נקודתי אלא , על פי ממצאי הסקר האמור. בתחו  האסור לבנייה) עבירות להולכי רגל

 . רווח בכל הרשויות המקומיות הגובלות בכינרת
כי כל החופי  , בסיורי  שעשו עובדי משרד מבקר המדינה לאור  חופי הכינרת התברר .3

באופ  המונע ) עד קו המי  או בסמו  אליו(אחד היו מגודרי  המשמשי  לנופש ולרחצה פרט ל
 .גישה חופשית של הציבור אליה 

__________________ 
 .חופי הכינרתא, כוח  יפה א# ביתר שאת לגבי , אמנ  הדברי  נאמרו בקשר לי  התיכו! 17
שטח קרקע ) או מיועדת לגדור או לתחו (כולל גדר הגודרת או תוחמת , כהגדרתו באותו חוק, "בניי!" 18

 . הגדרות בה! מדובר בדוח זה נכנסות להגדרה זו. או חלל
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 . גדר באחד מחופי המועצה האזורית גול   1' תמונה מס

 
 . גדר באחד מחופי המועצה האזורית עמק הירד   2' תמונה מס
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Ï ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ Â‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ÈÂ˘È¯‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ÈÎ ‡ˆÓ  ‡Ï ÌÈ¯˙È‰ Â ˙  ÔÈÈ Ú
ÂÏÏ‰ ˙Â¯„‚‰ Ï˘ Ô˙Ó˜‰Ï19 ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡ÎÂ , ‰ÈÈ ·Ï ¯ÂÒ‡‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÈÂˆÓ‰ ˙Â¯„‚‰ È˜ÏÁÏ

Ó˙ ÈÙÏ" ‡13¯˙È‰ ˜È Ú‰Ï ÏÏÎ Ô˙È  ‰È‰ ‡Ï  . ˙ÂÚ„ÂÓ ÂÈ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰˘ ˙Â¯ÓÏ
¯‡Â˙Ó‰ ·ˆÓÏ ,ÔÏÂÎÎ Ô·Â¯20 ‰ÙÈÎ‡ ÈÚˆÓ‡ ÂË˜  ‡Ï )ÌÂ˘È‡ È·˙Î ˙˘‚‰ ˙Â·¯Ï ( „‚ 
È˜‰˘ ÌÈÓ¯Â‚‰˘ÂÓÈ˘ Ô‰· Â˘Ú˘ Â‡ ÂÏÏ‰ ˙Â¯„‚‰ ˙‡ ÂÓ .ÍÎ ,Ï˘ÓÏ , ‰ˆÚÂÓ‰ ¯ÂÊ‡·

 ÂÓ˜Â‰˘ ˙Â¯„‚ ÏÚ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ È Ù· ÁÂ˜ÈÙ ÈÓ¯Â‚ ˙Á‡ ‡Ï ÂÚÈ¯˙‰ ÔÏÂ‚ ˙È¯ÂÊ‡‰
˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÌÚËÓ ÌÈÏÈÚÙÓ È„È· ÌÈÏÚÙÂÓ‰ ÌÈÙÂÁ· ¯˙È‰ ‡ÏÏ . ‡Ï ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡

Ô˙¯Ò‰Ï ‡È·‰Ï È„Î ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈÎÈÏ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ‰Ë˜  . 
ומקצת ממפעילי (טיפול  בנושא טענו המועצות האזוריות עמק הירד  וגול   להצדקת אי .4

כחלק ממילוי הנחיותיה בדבר , כי גידור החופי  נעשה לפי דרישת משטרת ישראל, )החופי 
 הוסיפו המועצות 2004בתשובותיה  למשרד מבקר המדינה מנובמבר . אבטחת חופי רחצה

אשר נועדה לענות על צרכי  , מערכת גדרות שנית  לפרק  בכל עתכי מדובר ב, האזוריות הללו
ובנסיבות העניי  יש להעדי! את הצור  הביטחוני על הוראות אחרות של דיני התכנו  , ביטחוניי 
 . והבנייה

 מחלקת  באג! המבצעי  , בבירור שעשה משרד מבקר המדינה במטה הארצי של משטרת ישראל
כפי , כי משטרת ישראל לא הנחתה לגדר את חופי הכינרת, חההודיע ראש מחלקת אבט, אבטחה

ההתייחסות של גורמי  משטרתיי  ברמה המקומית . שלא הנחתה לגדר את יתר החופי  באר"
לנושא הגידור הייתה אפשרית רק במסגרת סמכות המשטרה לקבוע תנאי  לאישור רישיונות העסק 

, )י  לקיו  אירועי  הומי קהל הנערכי  בחופי או הדרוש(הדרושי  לחניוני הרכב שבחופי הכינרת 
לדידה . משו  שהפעלת  אינה מצריכה קבלת רישיו  כזה, ולא בנוגע למתחמי החופי  בכללות 

א  גור  מקומי מטעמה דורש גידור מטעמי , של מחלקת אבטחה במטה הארצי של המשטרה
חינתה די בכ  שהמקו  הרי שמב, )במסגרת סמכותו לקבוע תנאי  למת  רישיו  עסק(אבטחה 

ראש מחלקת אבטחה הדגיש כי מוב  שאי  בדעתה של המשטרה להציב . המיועד לחניית רכב יגודר
 .כמו גידור עד קו המי  בתחו  שאסור לבנות בו, דרישות מנוגדות לחוק

אכ  נעשה מטעמי ) חניוני הרכב(כי ג  א  גידור חלק ממתחמי החופי  בכינרת , עוד יצוי 
ותנועה ) כגו  באמצעות שערי  מתאימי (י  הדבר סותר מת  גישה לנופשי  אל החו! א, 21ביטחו 

ובכלל זה (האוסרת בינוי , 13א "את הצור  בקיו  הוראות תמ, חופשית שלה  מחו! אחד למשנהו
 . ואת קיו  דיני התכנו  והבנייה המחייבי  קבלת היתר להקמת גדר, במרחק מסוי  מקו המי ) גידור

 „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó , Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ˙ˆ¯Ó  ˙ÂÏÈÚÙ) ÈÓÎ
˙ÂÈ¯Á‡· ‡˘Â Â ÂÏÂ‰È ·˘ ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ÏÚ „˜ÙÂÓ˘-Ì‰· ‰˘Ú Ï ÏÚ ( ÌÈ˘Ï ‰ÈÂ˘Ú ‰˙ÈÈ‰

ÔÈ„Î ‡Ï˘ ˙¯ ÈÎ‰ ÈÙÂÁ ¯Â„È‚Ï ı˜ .ÍÎ ,Ï˘ÓÏ , Ú ÓÈ‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Â„ÈÙ˜‰ ÂÏÈ‡
ÏÈÚÙÓ ÌÚ Ô‰Ï˘ ‰ÏÚÙ‰‰ ÈÊÂÁ ˙‡ ˙ÈËÓÂËÂ‡ ˘„ÁÏÓ ÏÎ ˙Â ˙Ó ÂÈ‰Â ÔÓÚËÓ ÌÈÙÂÁ È

ÌÈÙÂÁ‰ ˙ÏÚÙ‰Ï ‰˘„Á ˙ÈÊÂÁ ˙Â¯˘˜˙‰22 ÈÓÁ˙Ó· ÔÈ„Î ‡Ï˘ ÂÓ˜Â‰˘ ˙Â¯„‚‰ ˜ÂÏÈÒ· 
ÌÈÙÂÁ‰ , ˙Â¯„‚‰ ˜ÂÏÈÒÏ ˙Â˘ÈÁ · ÏÂÚÙÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ˘¯Â„ Ï‰ ÈÓ‰ ‰È‰ ÂÏÈ‡Â
È˙Ï·‰-˙ÙÒÂ  ‰ÙÂ˜˙Ï ÔÓÚ ‰‡˘¯‰‰ ÈÊÂÁ ˘Â„ÈÁÏ È‡ ˙Î Ì‰·˘ ˙ÂÈ˜ÂÁ , ‰È‰ Ô˙È  Ê‡ ÈÎ
ÚÂ ÓÏ‰ÓˆÓˆÏ ¯ÚˆÓÏ Â‡ ‰ÚÙÂ˙‰ ˙‡  .‰˘Ú  ‡Ï ‰Ê ¯·„ ÌÏÂ‡. 

__________________ 
 .שלחלק ממקטעי הגידור בה  הוצאו היתרי  כחוק, פרט לשני חופי  בעיר טבריה 19
חוקי  שהגישה כתב אישו  בגי! גידור בלתי,  גליל מזרחי ולבנייה פרט לוועדה המרחבית לתכנו!  20

 .באחד החופי  שבמרחב התכנו! שלה
 . ולא לש  הבטחת גביית תשלומי  מבאי החופי  21
 .לאחר קיו  הליכי מכרז כחוק 22
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 . גדר המפרידה בי  חופי  במועצה האזורית גול   3' תמונה מס

)  הוועדה המחוזית להל  (הוועדה המחוזית לתכנו  ולבנייה , בהתא  לחוק התכנו  והבנייה .5
די  המוטלי  עליה מוסמכת להורות בכתב לוועדה המקומית לעשות את כל הדרוש למילוי התפקי

חשבונה   א! לעשות במקומה ועל וא  האחרונה לא עשתה כ  במועד שנקבע לה , לפי אותו חוק
 . את כל הדרוש לביצוע הוראת הוועדה המחוזית

‰˙ÏÚ‰ Ì‚ ˙¯Â˜È·‰ , „¯˘Ó Ï˘ ÔÂÙˆ‰ ÊÂÁÓ Ï‰ ÈÓ· ÁÂ˜ÈÙ‰Â ÔÂ Î˙‰ ÈÓ¯Â‚˘ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ
ÁÏÂ ‰¯ÂÓ‡‰ ¯Â„È‚‰ ˙ÚÙÂ˙Ï ÌÈÚ„ÂÓ ÂÈ‰ ÌÈ Ù‰ÔÂ„ · ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˘ÚÓ‰ ¯ÒÂ ,

 ÔÈ‚· ÌÂ˘È‡ È·˙Î ˙˘‚‰ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈ ‰ÓÊÈ ˙¯Â˜È·Ï ÂÓ„˜˘ ÌÈ ˘‰ ˘ÓÁ·
„·Ï· ÌÈÙÂÁ ‰˘ÂÏ˘· ¯˙È‰ ‡ÏÏ ˙Â¯„‚ ˙Ó˜‰ . 

מנהל יחידת הפיקוח על הבנייה במינהל מחוז הצפו  של משרד הפני  הסביר למשרד מבקר 
, ולטענתו, חלק גדול מהגדרות הוקמו לפני שני  רבות; ו דלכי כוח האד  העומד לרשות, המדינה

ובמגבלות כוח האד  שברשותו הוא מנסה , 23חלה התיישנות חוקית על נקיטת הליכי  בגי  הקמת 
 ).כאלה שאי  חלה עליה  התיישנות" (טריות"חוקיות  לאתר ולחסו  רק פעולות בנייה בלתי

ÍÎ ÏÚ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÌÈ¯·Ò‰ ÈÎ Ï˘ ‰‡ˆÂ˙‰ ˙‡ ¯˙ÂÈ ÌÈ˘È‚„Ó ˜¯ ‰Ï‡
ÔÈÈ ÚÏ ˙ÂÚ‚Â ‰ ÔÂ Î˙‰ ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ ˙Î˘Ó˙Ó‰ „È‰ ˙ÏÊ‡ . 

__________________ 
 . תקופת התיישנות של חמש שני  על נקיטת הליכי  פליליי  בגי! עבירה מסוג עוו! 23
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 ציינה יחידת הפיקוח על הבנייה במחוז הצפו  של 2004בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
היא , כי נוכח העובדה שהוועדות המקומיות הרלוונטיות לא מילאו את תפקיד  כנדרש, משרד הפני 

ובמסגרת זו נפתחו מראשית , יטה להוביל את נושא אכיפת דיני התכנו  והבנייה בחופי הכינרתהחל
וחלק  ,  תיקי פיקוח בגי  עבירות בנייה ללא היתר או בחריגה מהיתר בחופי הכינרת30  כ2003

 .הבשילו לכתבי אישו 
,  ואיל 2003עיו  בנתוני  שיחידת הפיקוח סיפקה על פעולות האכיפה של מחוז הצפו  משנת 

המונע את גישת , חוקי כי בגי  הגידור הבלתי, העלה, בעקבות פתיחת תיקי הפיקוח האמורי 
בנוגע ) הוצאת צווי מניעה והריסה והגשת כתבי אישו (ננקטו אמצעי אכיפה , הציבור לחופי 

 . לשלושה חופי  בלבד
רת אשר בו התוודע ל משרד הפני  בחופי הכינ"בעקבות סיור שעשה מנכ, 2004בפברואר  .6

הוא פנה אל מינהל מחוז הצפו  במשרד הפני  בדרישה כי יסקור את מצב חופי , לתופעת הגידור
על , ל"על פי דרישתו של המנכ. הכינרת ואת הנגישות אליה  בנושאי  שבאחריות משרד הפני 
 כל הגידור  ובכלל זה13א "י תמ"הסקר לכלול פירוט של הבינוי הקיי  ברצועה האסורה לבנייה עפ

ל "כמו כ  הורה המנכ. ברצועה זו לרבות גידור בניצב לקו המי  המונע את המעבר לאור  החו!
וא  , לבדוק ע  הוועדות המקומיות את פרטי התכניות ואת פרטי ההיתרי  שמכוח  נעשה הבינוי

 ביקש נוס! על כ .  יש לקבל מידע על ההליכי  המשפטיי  שננקטו בעניי  נבנה משהו שלא כדי  
א! שהוא מחו" לרצועת , ל כי הסקר יכלול ג  את הגידור לאור  הכבישי  המונע גישה לחו!"המנכ

מידע על המחזיקי  בה  , פירוט של חופי הרחצה המוכרזי  והאסורי  לרחצה, איסור הבנייה
 .והסבר מכוח מה ה  מחזיקי  בה 

 .האמורכי עד מועד סיו  הביקורת טר  החל מחוז הצפו  בסקר , הועלה
, להל ( הגתה החברה להגנת הטבע רעיו  להקמת שביל סביב הכינרת 2003כי בשנת , יצוי  .7

קבוצות נוער וגופי  , והחלה להקימו באמצעות חוגי סיור)  שביל סובב כינרת ככינויו בחברה 
 :המשרד לאיכות הסביבה אימ" רעיו  זה והחל לנקוט צעדי  לפיתוחו ולקידומו. ציבוריי  שוני 

שביל סובב " הגיש המשרד למזכירות הממשלה הצעה להחלטת ממשלה בנושא 2004בסו! יולי 
עיקרי ההחלטה המוצעת ה  לקד  תכנו  והקמה של שביל סובב כינרת בתוואי הצמוד . 24"כינרת

להנחות את משרדי ;  כיוזמה למימוש זכות הציבור למעבר לאור  חופי האג  ככל הנית  לקו המי  
חוקית שהביאה לסגירה ולחסימה של  לפעול נגד פעילות בלתי, וכ  את המינהל, רההפני  והמשט

, )שתכלול את מנהל המינהל(משרדית  לי  בי "להקי  ועדת מנכ; חופי הכינרת בפני הציבור הרחב
 . אשר תעקוב אחר יישו  ההחלטה ותסייע בהסרת חסמי 

כי , 2004שרד מבקר המדינה מנובמבר בעניי  זה הודיע מינהל התכנו  במשרד הפני  בתשובתו למ
כי הוא רואה צור  בעיגו  סטטוטורי של , אימ" את יוזמת החברה להגנת הטבע לשביל סובב כינרת
והוא החליט לקד  תכנו  בנושא כדי , 13א "מעבר חופשי לציבור לאור  חופי הכינרת בתשריטי תמ

  . לאפשר את מימוש עקרו  המעבר החופשי
 ציבור בחופי נופש ורחצה גביית תשלומי  מה

, ) החוק או ,  חוק הסדרת מקומות רחצה להל   (1964 ד"התשכ, חוק הסדרת מקומות רחצה .1
לקבוע בחוק עזר דמי כניסה למקו  רחצה בי  בעד , באישור שר הפני , מתיר לרשות מקומית
שלא ייחשבו , יהשימוש והספקת מי  לשת בתי, ניקיו , למעט נוכחות מציל(השירותי  הניתני  בו 
בנהר או , רחצה בי  כניסה למקו  לא ייגבו דמי",  לחוק8אול  לפי סעי! ). כשירותי  לעניי  זה

__________________ 
עקב חילופי , לפי הסבר מזכירות הממשלה, זאת. ביקורת לא נדונה בממשלה הצעה זועד מועד סיו  ה 24

 .שאירעו בחודשי  האחרוני , הגברי בממשלה בכלל ובמשרד לאיכות הסביבה בפרט
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לכניסה בלי תשלו  ובכפו! , שהגישה אליו נוחה, באג  אלא א  נקבע חלק סביר של אותו מקו 

 ". לקבלת אישור שר הפני 
במקו  " חלק סביר"לקביעת גודלו של כי משרד הפני  לא קבע אמות מידה , בהקשר לכ  יצוי 

 . שאליו יש לאפשר נגישות ללא תשלו , רחצה
פרט לעיריית (הרשויות המקומיות הגובלות בכינרת , )2004סו! אוגוסט (עד מועד סיו  הביקורת 

לא התקינו חוקי עזר שבה  , אשר בתחומיה  חופי  המשמשי  את הציבור לרחצה ולנופש) טבריה
וממילא לא קבעו במסגרת זו הוראות בדבר תשלו  דמי כניסה , חצה בכינרתהוראות להסדרת הר

הרשויות המקומיות הללו מתירות למפעילי החופי  מטעמ  לגבות תשלומי  רק בעבור . אליה 
 מכוח פקודת  לפי חוקי עזר שהתקינו בדבר העמדת רכב וחנייתו , וזאת, חניית רכב בתחומי החופי 

א! לא אחת מה  קבעה חלק כלשהו בחופיה ).  פקודת התעבורה   להל] (נוסח חדש[התעבורה 
 .כמקו  שהגישה לתחומו תהיה ללא תשלו  כלשהו

כי א! , בבדיקת המצב השורר בחופי  שהקצה המינהל למועצות האזוריות עמק הירד  וגול  התברר
רחו" למעשה למבקשי  לנפוש ול, שלהלכה ה  גובות תשלו  עבור חניית רכב במתחמי החופי 

, שכ . בחופי  אלה אי  אפשרות מעשית להיכנס לתחומו של חו! כלשהו בלא לשאת בתשלו  זה
אול  אי  ; הגישה הסבירה היחידה אליה  היא באמצעות כלי רכב, עקב מיקומ  של החופי  הללו

מקו  חלופי אשר ) מחו" למקומות להחניית רכב המצויי  בתו  מתח  החו!(בקרבת אזור החו! 
 .חנות בו רכב כדי  ולהגיע ממנו ברגל אל החו!נית  לה

כי הגדרות בכל אחד מהחופי  אינ  תוחמות את אזור החנייה בלבד אלא מקיפות את , עוד התברר
בכ  נמנע מציבור . על פי רוב ה  בנויות עד קו המי  ויוצרות גבולות בי  החופי . מתח  החו! כולו

 .ו! הסמו  אליוהנופשי  לעבור באופ  חופשי מחו! אחד אל הח
 ˙¯‚ÒÓ· ÚÂ·˜Ï ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯Ï Ì Ó‡ ÌÈ¯È˙Ó ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ È˜ÂÁÂ ‰¯Â·Ú˙‰ ˙„Â˜Ù

ÌÈ¯„ÒÂÓ ‰ÈÈ Á ˙ÂÓÂ˜Ó ¯ÊÚ È˜ÂÁ ,ÌÂÏ˘˙· ˙È ˙ÂÓ ‰ÈÈ Á‰ Ì‰·˘ . Ï˘ Â˙Ó‚ÓÂ ÂÁÂ¯ ÌÏÂ‡
‰ÁÂ  ˙Â˘È‚  ¯Â·ÈˆÏ ¯˘Ù‡Ï Ô‰ ‰ˆÁ¯ ˙ÂÓÂ˜Ó ˙¯„Ò‰ ˜ÂÁ ,ÌÂÏ˘˙ ‡ÏÏ , ¯È·Ò ˜ÏÁÏ

ÛÂÁ‰Ó , ‰Ê ÏÏÎ·Â-Ó  Â· ‰ÈÈ Á ˘¯‚Ó)Â˙·¯˜· Â‡( , ‰¯È·Ò ‰˘È‚ ¯Â·ÈˆÏ ÔÈ‡ ÂÈ„ÚÏ· Ì‡
ÛÂÁÏ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÔÈ·˘ ÒÁÈÏ Â˙Ú„ ˙‡ Ô˙ÈÈ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

ÌÈÈ˙˜È˜Á‰ ÌÈ¯„Ò‰‰ , ˙¯„Ò‰ ˜ÂÁ Ï˘ Â˙ÈÏÎ˙Â ÂÁÂ¯ ÔÈ· ‰ÓÈÏ‰ ÔÈ‡˘ ÍÎ· ·˘Á˙‰·
˙¯ ÈÎ‰ ÈÙÂÁ· ¯¯Â˘‰ ·ˆÓ‰ ÔÈ·Ï ‰ˆÁ¯ ˙ÂÓÂ˜Ó. 

לפי חוקי עזר , מועצות האזוריות עמק הירד  וגול  בחרו להטיל דמי חנייה בחופי ה, כאמור .2
בדיקת סדרי גביית התשלומי  מכוח חוקי העזר הללו העלתה . 25שלה  בדבר העמדת רכב וחנייתו

 : את הממצאי  הבאי 
גביית , לפי חוקי העזר האמורי ": מקומות חניה מוסדרי "קביעת החניוני  לרכב כ אי )א(
מותרת רק במקו  חנייה שהמועצה האזורית קבעה אותו ") אגרת הסדר"המכונה בה  (גרת חנייה א
 . לאחר התייעצות ע  המפקח על התעבורה וע  מפקד המשטרה, "מקו  חניה מוסדר"כ

ל את מקומות החנייה "לא קבעו המועצות האזוריות הנ) 2004סו! אוגוסט (עד מועד סיו  הביקורת 
ולמעשה לא ייחדו בה  אזורי  נפרדי  " מקומות חניה מוסדרי "בתחומ  כשבמתחמי החופי  ש
 .ומסודרי  לחניית רכב
__________________ 

, )העמדת רכב וחנייתו(וחוק עזר לגול! , 1997 ז"התשנ, )העמדת רכב וחנייתו(חוק עזר לעמק הירד!  25
 .1984 ד"התשמ



 801 מינהל מקרקעי ישראל

, )עסקי  טעוני רישוי(צו רישוי עסקי  : היעדר רשיונות עסק לחניוני הרכב בחופי  )ב(
ר וחניו  בשטח קט  מזה " מ500 כי חניו  ששטחו גדול מ, בי  היתר, קובע, 1995 ה"התשנ

דהיינו הפעלת  מותנית בקבלת , ה  בגדר עסקי  טעוני רישוי, מותנית בתשלו שהכניסה אליו 
 . רישיו  עסק כחוק

 חניוני החופי  שבתחומי המועצות 14 במועד הביקורת לא נמצאו רישיונות עסק תקפי  לשמונה מ
 .האזוריות עמק הירד  וגול 

שבמסגרת  , המקומיותעל פי חוזי ההרשאה שבי  המינהל לרשויות : תעריפי התשלומי  )ג(
תערי! דמי החנייה בה  היה אמור , הוא הקצה לה  את מקרקעי החופי  המשמשי  לרחצה ולנופש

להיקבע בידי המינהל בהתייעצות ע  משרדי התיירות והפני  ובתיאו  ע  הרשות המקומית 
 .הרלוונטית

האמורות אזוריות אלא המועצות ה, בדר  המוסכמת הביקורת לא נקבע תערי! דמי החנייה במועד
לא עמדו ,  המועצות האזוריות מצד כי ,יוצא אפוא. ל"קבעו אותו בחוקי העזר הנה  ש

 .לא פעל על מנת לאכו! התחייבויות אלה, מצדו ואילו המינהל ,בהתחייבויותיה  כלפי המינהל
לי  שהציבור נדרש לשאת בה  בחופי  הגוב במועד הביקורת היו תעריפי אגרות החנייה כי, ועלהה
הרשויות המקומיות הללו היו זכאיות לדרוש לפי אלה שמ גבוהי , ל" הנמועצות האזוריותשתי הב

 אגרות , האזוריותהמועצות בנדו  של העזרלפי חוקי : העזר שלה  בעניי  העמדת רכב וחנייתו חוקי
 משרד מבקר לפי חישובי   200426באפריל  להיות צריכותהחנייה בגי  כניסה ברכב פרטי היו 

 באלה   ח" ש50 כוירד   ה עמקהמקומית בחניוני החופי  שבמועצה ח" ש40 כ  המדינה 
למפעילי החופי  מטעמ  מועצות אזוריות אלה התירו  באותה עתא  , במועצה המקומית גול ש

 מפעילי החופי  גבו אותה עתבפועל  כי , הועלהעוד. חנייה אגרתלרכב פרטי כ ח" ש55 לגבות
האזורית   בחניוני החופי  שבמועצהח" ש70: ל"יה  א! גבוהי  מהסכומי  הנאגרות חנייה שסכומ

רשויות מקומיות אלה לא נקטו כל צעדי  .  שבמועצה האזורית גול באלה   ח" ש80  ועמק הירד 
 .לבלימת התופעה

כמקובל , כי לא נעשתה בה  הבחנה בעניי  התעריפי , עיו  בחוקי העזר האמורי  העלה, זאת ועוד
וממילא נופשי  , בי  שהות קצרה במקו  לשהות של יממה, 27י עזר בדבר העמדת רכב וחנייתובחוק

נדרשו לשאת בתשלו  עבור חנייה , שביקשו לשהות בחופי  האמורי  רק שעה או שעות אחדות
 .יומית ולא לפי שעות

 מתירי  ,עניינ  העמדת רכב וחנייתו, הואיל וחוקי העזר האמורי : גביית תשלומי  נוספי  )ד(
ל "א! בחוזי ההפעלה שבי  הרשויות המקומיות הנ. ה  גביית תשלו  בגי  חניית כלי רכב בלבד

, שבה  מצויות הוראות בעניי  גביית דמי חנייה עבור הרשות המקומית, למפעילי החופי  מטעמ 
 .נאסר על המפעילי  לגבות מבאי החופי  תשלו  אחר או נוס! בגי  הכניסה למתחמי החופי 

סיור שעשו עובדי משרד מבקר המדינה בחופי  שבה  נגבה תשלו  מכוח חוקי העזר האמורי  ב
נגבה תשלו  , )באמצעות מפעילי  מטעמה(כי בחופי  שהפעילה המועצה האזורית גול  , הועלה

כי מדובר בתופעה הרווחת , בבדיקת הנושא התברר. ג  מאלה שעלה בידיה  להגיע אליה  רגלית
אשר מצדה לא נקטה אמצעי  ממשיי  , טיה ידועי  למועצה האזורית האמורהופר, שני  רבות

אשר , לאכיפת הוראות החוק וחוזי ההפעלה והסתפקה במשלוח מכתבי התראה למפעילי החופי 
א! על פי כ  עד מועד . כי ג  המינהל היה מודע לתופעה, עוד התברר. נותרו כאב  שאי  לה הופכי 

הוא לא נקט נגד אותה מועצה אזורית צעדי  כלשה  בגי  הפרת ) 2004 סו! אוגוסט(סיו  הביקורת 
 .החוזה ביניה  וא! חידש עמה את חוזה ההרשאה לתקופה נוספת

__________________ 
  .במנגנו! להצמדת התעריפי  למדד שנקבע בחוקי עזר אחרי  שלה! בהתחשב 26
כי בחופי  שבתחומי הערי  יש אפשרות חוקית לשל  דמי חנייה לפי שעות וחלקי , יצוי! לש  השוואה 27

 .שעות
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כי בארבעה חופי נופש ורחצה בתחו  המועצה האזורית עמק הירד  גבו , בבדיקה התברר )ה(

, גבי החו! שבהחזקתובהתא  למחירו  שקבע כל אחד מה  ל, 28מחזיקיה  תשלו  מבאי החופי 
מדובר בחופי  שאינ  . שלא מכוח חוק עזר כלשהו או מכוח הסדר חוזי שהתיר לה  לנהוג כ 

וא! לא נמצא כי בי  המינהל ובי  , ל"נמני  ע  אלה שהמינהל הקצה למועצה האזורית הנ
 . המחזיקי  נחתמו לגביה  במישרי  חוזי  המתירי  לה  להפעיל  כחופי רחצה ונופש

במצב המתואר לעיל אי  בסיס להגבלת גישתו החופשית של הציבור ,  משרד מבקר המדינהלדעת
ועל הרשויות המקומיות והמינהל לפעול ליישו  הוראות חוק הסדרת מקומות , לחופי  האמורי 

 .רחצה בנדו 
כי החלטת המועצה החדשה ,  הודיע המינהל2004בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר  .3

המבטלת החלטה קודמת בנושא משנת , " תנאי  לשימוש שטחי חו! הי  " בנושא 2004מיוני 
פתרו  ומענה לליקויי  שהועלו על ידי משרד "נותנת ,  ואשר טר  יושמה במועד הביקורת1970

 ". מבקר המדינה
בי  , כי אמנ  בהחלטה האמורה יש שיפורי  אחדי  לעומת קודמתה שבוטלה, בעניי  זה יש לציי 

 מכל חו! 1/3  בקביעה כי על הרשות המקומית לאפשר גישה נוחה וללא תשלו  לפחות ל,היתר
בכ  שהיא מאפשרת לרשות המקומית לגבות , א  בה בעת היא מסייגת זאת, שהמינהל הקצה לה

שלא תתאפשר כמעט גישה נוחה , סייג זה משמעו.  לגבי כל מתח  החו! תשלו  בגי  חניית רכב 
שבה  הגעה ברכב למתחמי החופי  וחניית רכב , 29כריע של חופי הכינרתוללא תשלו  לרוב  המ

  .בה  ה  למעשה תנאי  לעצ  אפשרות השימוש בחו! כולו
✩  

ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó˘ ÈÙÎ ,‰˘ÚÓÏ , ¯Â·ÈˆÏ ÔÈ‡ ˙¯ ÈÎ· ˙ÂÏ·Â‚‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÈÓÂÁ˙·
ÌÈÙÂÁ‰ Ï‡ ˙È˘ÙÂÁ ‰˘È‚ ,È˙Ï· ÌÂÏ˘˙ ‰·‚  ÌÏÂÎÎ Ì·Â¯·Â-È˘ÙÂ ‰ ÔÓ ÏËÂ·Ó ÌÈ‡·‰ Ì

Ì‰È¯Ú˘· .‰ÈÈ Á ÈÓ„ ÌÈ·‚  Ì‰·˘ ÌÈÙÂÁ· , ‡Ï· ÛÂÁ· ˘Ó˙˘‰Ï ˙È˘ÚÓ ˙Â¯˘Ù‡ ÔÈ‡
ÌÂÏ˘˙· ˙‡˘Ï ;ÛÂÁ‰ È‡·Ó „Á‡ ÏÎÓ ÌÂÏ˘˙ ‰·‚  ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÙÂÁ· . ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ·

 ˙¯ ÈÎ· „Á‡ È¯Â·Èˆ ‰ˆÁ¯ ÛÂÁ ˜¯ ‰È‰) ÛÂÁ"ÌÈÓ˜˘‰ "‰È¯·Ë ¯ÈÚ· ( ÂÈÏ‡ ‰ÒÈ Î‰˘
Â‰˘ÏÎ ÌÂÏ˘˙· Â ˙Â‰ ‡Ï Â· ˘ÂÓÈ˘‰Â;ÔÈÂˆÈ  , È˙Â¯È˘ ‰Ê ÛÂÁ· Â ˙È  ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ˙Ú· ÈÎ

‰Ïˆ‰ , Â· ÌÈ˙Â¯È˘‰ ¯˙ÈÂ)˙ÂÁ˙ÏÓ ,ÂÈÎÂ ˙ÂÁÏ˜Ó"· (¯˙ÂÈ· ÌÈÓˆÓÂˆÓ ÂÈ‰.   
 הפעולות להבטחת שירותי  חיוניי  לציבור במקומות רחצה

 סיווג החופי 
ת מקנה לשר א, ממונה על ביצועו)  השר להל  (ששר הפני  , חוק הסדרת מקומות רחצה .1

א  , שגבולותיו מצויני  בצו, נהר או אג , הסמכות לאסור בצו את הרחצה בחלק של חו! י 
מקנה החוק לשר את , במקביל. אד  או לפגוע בבריאות  הרחצה באותו מקו  עלולה לסכ  חיי בני

__________________ 
 .  דמי חניית רכב וברביעי , בשלושה מה  נגבו דמי כניסה מכל נופש 28
 .פרט לאלה שבעיר טבריה 29
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החוק אינו . יהיה מקו  רחצה מוכרז, שגבולותיו מצויני  בצו, הסמכות לקבוע בצו שמקו  פלוני
משו  כ  לעניי  מקומות רחצה .  את השר בקביעות כאמור לגבי כל רצועות החו! של המדינהמחייב

 :נית  להבחי  בי  שלושה סוגי חופי 
לגביה  נקבעו הוראות ).  חופי  מוכרזי  להל  (חופי  שנקבעו כמקומות רחצה מוכרזי   )א(

הוראות אלה . ! והשימוש בוהנוגעי  לסדרי התפעול של החו, שונות בחוק ובצווי  שהוצאו מכוחו
האחריות הישירה . ובה  שירותי הצלה ועזרה ראשונה, מחייבות לספק לציבור שירותי חו! שוני 

 .למילוי ההוראות מוטלת על הרשות המקומית שבתחומה נמצא מקו  הרחצה
, לפי החוק).  חופי  אסורי  לרחצה להל  (חופי  שנקבעו כמקומות אסורי  לרחצה  )ב(

כאלה חובה על הרשות המקומית אשר בתחומה נמצא החו! להציב שלטי  לציו  דבר בחופי  
 .בהתא  להוראות שנקבעו בתקנות שלפי החוק, האיסור

).  חופי  בלתי מסווגי  להל  (חופי  אשר לא נקבעו כמקומות רחצה מוכרזי  או אסורי   )ג(
השירותי  המחויבי  בחופי  ואול  ברוב  ככול  אי  מלוא , בחופי  אלה הרחצה אינה אסורה

 . ובכלל אלה שירותי הצלה ועזרה ראשונה, מוכרזי 
משרד הפני  פועל לסיווג חופי  בהתא  להוראות החוק באמצעות מינהל ארצי לשירותי חירו  

 המנחה מקצועית  מפקח רחצה ארצי : ולתפקידי  מיוחדי  ובאמצעות מפקחי רחצה שהשר הסמי 
מפקחי רחצה , הרשויות המקומיות שבתחומיה  מצויי  מקומות רחצהאת יתר מפקחי הרחצה ואת 

 . 30מחוזיי  ומפקחי רחצה מקומיי 
עד מועד סיו  , על פי נתוני המינהל לשירותי חירו  ולתפקידי  מיוחדי  במשרד הפני  .2

מ בלבד " ק1.5 נקבעו רצועות חו! בכינרת באור  כולל של כ) 2004סו! אוגוסט (הביקורת 
 29 רצועות באור  כולל של כ: באשר ליתר. כחופי  מוכרזי ) מ" ק55החו! הכוללת בת מרצועת (
 הקילומטרי  הנותרי  היו בגדר חופי  בלתי 24.5 ואילו כ, מ נקבעו כחופי  אסורי  לרחצה"ק

  . מסווגי 
 פעולות המינהל והרשויות המקומיות

רחצה שהקצה המינהל בחוזי רק מעט מחופי הכינרת המשמשי  לנופש ול, במועד הביקורת .1
הציבור , וע  זאת, רוב  היו חופי  בלתי מסווגי . הרשאה לרשויות המקומיות היו חופי  מוכרזי 

. ועומדי  ש  לרשותו שירותי חו! שוני  כדוגמת מזנוני  ומשטחי  מוצללי , מוזמ  לנפוש בה 
שהקצה לה המינהל היה במועצה האזורית עמק הירד  א! לא אחד מארבעת החופי  : להל  פרטי 
במועצה האזורית גול  היו רק בארבעה משמונת החופי  שבתחומה קטעי  שנקבעו ; חו! מוכרז

בעיר טבריה היו קטעי  מוכרזי  בשניי  משלושת החופי  שהופעלו ; כמקומות רחצה מוכרזי 
 . באמצעותה

ה מקרקעי שלה  הקצ, בכל אחד מחוזי ההרשאה שהמינהל חת  ע  הרשויות המקומיות .2
לקיי  ולבצע בתחו  ", בי  היתר, התחייבה הרשות המקומית, חופי  המשמשי  לנופש ולרחצה

י צו הסדרת מקומות רחצה "המגרש את כל ההוראות והחובות המוטלות על הרשות המקומית עפ
מקו  'ולעניי  זה ייחשב המגרש כ, 1965 ה"התשכ, )סדרי  ואיסורי  במקומות רחצה מוכרזי (

, בחוזה ההרשאה נטלה על עצמה הרשות המקומית, כלומר". י צו משרד הפני "עפ' וכרזרחצה מ
א! א  המגרש , בחו! מוכרז, לפי החוק, לספק את השירותי  שחובה עליה לספק, בי  היתר

 . שהוקצה לה אינו בתחומו של חו! מוכרז
__________________ 

 .המקומיי  פועלי  במסגרת הרשויות המקומיות הנוגעות לעניי מפקחי הרחצה  30



 ב55דוח שנתי  804
ÏÈÚÏ ÂË¯ÂÙ˘ ÌÈ Â˙ ‰ ÔÓ Û˜˙˘Ó˘ ÈÙÎ ,‰ Ï‰ ÈÓ‰˘ ˙¯ ÈÎ‰ ÈÙÂÁÓ ¯ÎÈ  ˜ÏÁ ‰ˆ˜

‰‡˘¯‰ ÈÊÂÁ· ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯Ï ,ÌÈ‚ÂÂÒÓ È˙Ï· ÌÈÙÂÁ Ì‰ , Ì‰· ˙Â˜ÙÒÓ Ô È‡ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â
‰ Â˘‡¯ ‰¯ÊÚÂ ‰Ïˆ‰ È˙Â¯È˘ ˙Ó‚Â„Î ÌÈÊ¯ÎÂÓ ÌÈÙÂÁ· Ì˜ÙÒÏ ‰·ÂÁ˘ ÌÈÈ ÂÈÁ ÌÈ˙Â¯È˘ .

‡ˆÂÈ ,‡ÂÙ‡ , ˙ÁÂÂ¯· Ú‚ÂÙ‰ Á¯Â‡· Ï‰ ÈÓ‰ ÌÚ Ô‰ÈÊÂÁ ˙‡ Â¯Ù‰ ‰Ï‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ÈÎ
¯Â·Èˆ‰ .˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ ,„Ú ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ ) ËÒÂ‚Â‡ ÛÂÒ2004 ( Ï‰ ÈÓ‰ ÏÚÙ ‡Ï

‰‡˘¯‰‰ ÈÊÂÁ·˘ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â‡¯Â‰‰ ˙ÙÈÎ‡Ï. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ ·ÈÈÁÏ ÔÂÎ Ï Â‡ˆÓ· Ï‰ ÈÓ‰ ‚‰  ‰ÙÈ

 ‰ Âˆ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï Ì‰È È·˘ ‰‡˘¯‰‰ ÈÊÂÁ·" ÈÚ˜¯˜Ó· ‚Â‰ ÏÂ ÌÈ Ù‰ ¯˘ ‡ÈˆÂ‰˘ Ï
 Âˆ˜Â‰˘ ÌÈÙÂÁ‰ÌÈÊ¯ÎÂÓ ‰ˆÁ¯ ˙ÂÓÂ˜ÓÎ ÂÚ·˜  ÂÏÈ‡Î Ô‰Ï , ‡Ï˘ ÔÈ·Â ÍÎ ÂÊ¯ÎÂ‰˘ ÔÈ·

ÂÊ¯ÎÂ‰ .ÔÎ ‰˘Ú˘Ó , ÏÂ˜˘Ï Û‡Â ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â‡¯Â‰‰ Ï˘ Ô˙ÙÈÎ‡Ï ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ‰ÓÂ˘
ÔÎ ˙Â‚‰Â  Ô È‡˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ÌÚ ÂÏ˘ ÌÈÈ˙ÙÂ˜˙‰ ‰‡˘¯‰‰ ÈÊÂÁ ˘Â„ÈÁÓ ˙ÂÚ ÓÈ‰. 

כי ברבי  מהחופי  שבתחומיה  ,   וגול במהל  הביקורת טענו המועצות האזוריות עמק הירד .3
, משו  שחופי  אלה אינ  חופי  מוכרזי , ה  אינ  מספקות שירותי  חיוניי  כדוגמת שירותי הצלה

בעיקר (וה  אינ  פועלות להכרזת  משו  שהפעלתו של חו! מוכרז כרוכה בעלויות כספיות ניכרות 
שאי  באפשרות  לממ  ) ראשונה ועודבהסדרה של שירותי עזרה , בגי  הצור  בהעסקת מצילי 

כי למרות שחלק ניכר מבאי החופי  אינ  נמני  ע  , עוד טענו המועצות האזוריות. בכוחות עצמ 
הסיוע הממלכתי הנית  לה  לפיתוח , )שתשלומיה  המוניציפליי  נכנסי  לקופת הרשות(תושביה  
 . דל) מתקציב משרד הפני (החופי  

 : ר המדינה למועצות האזוריותבעניי  זה העיר משרד מבק
אינ  מספקות ) המשלמות למינהל דמי הרשאה סמליי  בלבד(מצב שבו רשויות מקומיות  )א(

אינו עולה בקנה אחד ע  התחייבויותיה  החוזיות , בחופי  שירותי  חיוניי  כדוגמת שירותי הצלה
 . כמתואר לעיל, כלפי המינהל

ל "רזי  המועטי  שבתחו  המועצות האזוריות הנשירותי ההצלה הניתני  בחופי  המוכ )ב(
חר! זאת התשלומי  שהמועצות האזוריות גובות . ממומני  למעשה בידי מפעילי החופי  מטעמ 

מבאי החופי  המוכרזי  אינ  גדולי  מהתשלומי  שה  גובות מבאי חופי  ) באמצעות המפעילי (
אול  אינו כרו  ,  את רווחי המפעילכי מת  שירותי הצלה מצמצ , יוצא אפוא. שאינ  מוכרזי 

 .בהגדלת הנטל הכספי על המועצות האזוריות או על הציבור
זה שני  רבות מתקשרות הרשויות המקומיות הגובלות בכינרת בחוזי הפעלה , כאמור לעיל )ג(

התקשרויות של הרשויות המקומיות . ע  אות  מפעילי  עצמ  בלא הליכי מכרז כדרישת החוק
, שאחד מתנאיו הספקת שירותי  חיוניי  כדוגמת שירותי הצלה ועזרה ראשונה, בהליכי מכרז
להשיג שירותי  כאלה וא! שירותי  נוספי  בלא להגדיל את עלויותיה  , קרוב לודאי, יאפשרו לה 

 .הכספיות
לא זו .  ג  א  הדבר כרו  בהוצאה כספית הרשות המקומית נועדה לשרת את הציבור כולו  )ד(

נוצרות , שאגב נהירה של הציבור למקומות נופש ורחצה שעל הרשות לדאוג לטיפוח אלא , בלבד
אלא ג  , הזדמנויות עסקיות לתושבי האזור לא רק מ  הפעילות הישירה בתחו  הנופש והרחצה

מפעילות עסקית כזאת נהנית בעקיפי  א! קופת הרשות המקומית בשל . משירותי  עסקיי  נלווי 
  ). ב"ארנונות עסקיות וכיו(יסי  מוניציפליי  הכנסותיה המוגדלות ממ
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 פעולות משרד הפני 
באמצעות (בכינרת יש חופי רחצה ונופש רבי  שהרשויות המקומיות מפעילות אות  , כאמור .1

וע  זאת , ואכ  בעונת הקי" ציבור הנופשי  פוקד אות  בהמוניו, למטרות נופש) מפעילי  מטעמ 
 .י  כשירותי הצלה משו  שה  אינ  חופי  מוכרזי אי  ניתני  בה  שירותי  חיוני

כי תנאי ראשוני לקביעת חו! כמקו  רחצה מוכרז הוא הגשת , בבדיקת נוהלי משרד הפני  התברר
). או יז  אחר(בקשה בנדו  למפקח הרחצה המחוזי הרלוונטי במשרד הפני  מצד רשות מקומית 

להבדיל ,   כמקומות רחצה מוכרזי אול  לא נקבעו בה  אמות מידה מוגדרות לקביעת חופי
 .31 שלגביה מנויי  טעמי  בחוק מקביעת חופי  אסורי  לרחצה 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÚÈ·˜Ï ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÂÈÏ‰ · Ú·˜È ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

ÌÈÊ¯ÎÂÓ ‰ˆÁ¯ ˙ÂÓÂ˜ÓÎ ÌÈ¯Á‡Â ‰Ï‡Î ÌÈÙÂÁ ,ÔÎ ‚Â‰ Ï ÈÂ‡¯ Ô‰·˘ ˙Â·ÈÒ · . 
 במגמה לקבוע 1999ע משרד הפני  על פעילות שנקט בשנת  הצבי2004בתשובתו מנובמבר  .2

 לקבע  כחופי  אסורי   חלק מחופי הכינרת הבלתי מסווגי  כמקומות רחצה מוכרזי  או לחלופי  
שבה  הודיע לה  , הפעילות התבטאה בפנייה לחלק מהרשויות המקומיות הגובלות בכינרת. לרחצה

עקב ריבוי "  בתחומיה  כמקומות רחצה מוכרזי  המשרד שהוא שוקל להכריז על חופי  מסוימי
עוד הודיע ...". מקרי הטביעה שאירעו בשני  האחרונות בחופי האר" בכלל ובחופי  סובבי הכנרת

, שכ "הוא ישקול לקבע  כמקומות אסורי  לרחצה , כי א  לא יביעו את הסכמת  לכ , לה  המשרד
 ".ב עלולה לסכ  חייה  של בני אד "צתברואה וכיו, השארת  של חופי  ללא שירותי הצלה

 חופי  שנכללו בפניות 12 רק אחד מ, )2004סו! אוגוסט (כי עד מועד סיו  הביקורת , יצוי 
שלושה נקבעו ; האמורות נקבע כמקו  רחצה מוכרז בהסכמת הרשות המקומית הנוגעת לעניי 

  .לא השתנה) ווגי הבלתי מס(ואילו מעמד  של יתר שמונת החופי  ; כחופי  אסורי  לרחצה
✯  

˙¯ ÈÎ‰ ,Ï‡¯˘È· „ÈÁÈ‰ ÌÈ˜Â˙Ó‰ ÌÈÓ‰ Ì‚‡ ,È„ÂÁÈÈ Ú·Ë ÒÎ  ‡È‰ , È„˜ÂÓÓ „Á‡ ‰ÂÂ‰Ó‰
Ï‡¯˘È· ˘ÙÂ ‰Â ˙Â¯ÈÈ˙‰ Í¯ÚÓ· ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ ‰ÎÈ˘Ó‰ . ÈÚ˜¯˜Ó Ì‰ ˙¯ ÈÎ‰ ÈÙÂÁ Ï˘ Ì·Â¯

¯Â·Èˆ‰ ˙ÏÚÂ˙Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰ ÈÓ ÏÂ‰È ·˘ ¯Â·Èˆ . ‰È‰ Ô˙È  ‰Ê Ú˜¯ ÏÚ
˘ ˙ÂÙˆÏÔ˙È ‰ ÏÎÎ ˙È˘ÙÂÁ ‰È‰˙ Ì‰ÈÏ‡ ¯Â·Èˆ‰ ˙˘È‚ , ˙Â ‚ÂÚÓ Ô È‡˘ ˙ÂÏ·‚Ó ‡Ï·

ÔÈ„· .‰ Â˘ ˙Â‡ÈˆÓ‰ ÈÎ ¯¯·˙‰ ÌÏÂ‡ . 
Â¯‚Ò Â ˙¯ ÈÎ‰ ÈÙÂÁ ÂÎÏ‰ ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó· , ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈ˜ÏÁÏ ˙È˘ÙÂÁ‰ ‰˘È‚‰ ‰ÓÒÁ Â

‰ ÓÓ , ¯ÂÒ‡‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÓ‰ Â˜ „Ú ˙ÂÚÈ‚Ó‰ ˙Â¯„‚ ‰‡ÓÎ ÂÓ˜Â‰ ‰ÈÙÂÁ Í¯Â‡Ï˘ ÌÂ˘Ó
‰ÈÈ ·Ï ,ÂÓ‰ÛÂÁ‰ Â˜ Í¯Â‡Ï È˘ÙÂÁ ¯·ÚÓ ˙ÂÚ  .˙‡ÊÓ ‰¯˙È ,¯¯·˙‰ , ˙¯ ÈÎ‰ ÈÙÂÁ ÏÎ ÈÎ

 ‰ˆÁ¯ÏÂ ˘ÙÂ Ï ÌÈ˘Ó˘Ó‰)„Á‡Ï Ë¯Ù ( ÌÈÓ‰ Â˜ „Ú ÈÙ˜È‰ ¯Â„È‚ Â¯„Â‚)ÂÈÏ‡ ÍÂÓÒ· Â‡ (
˜ÂÁÎ ‰ÈÈ · È¯˙È‰ ‡Ï· ,Ì‰È‡·Ó ÌÈÓÂÏ˘˙ ÌÈ·‚ Â , ÌÈÊÁ  Ì‰ ¯Â·Èˆ‰ È ÈÚ·˘ ÍÎ

‰Ï‡Î ÌÈÙÂÁ ÈÏÈÚÙÓ Ï˘ ˙ÂÈË¯Ù‰ Ì‰È˙ÂÏÁ Î. 
__________________ 
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‚ Ì‰· ˘ÂÓÈ˘Â ÌÈÙÂÁ ¯Â„È)Ì‰ÈÓÂÁ˙· ÌÈÈ¯ÁÒÓ ÌÈ ˜˙Ó ˙Ó˜‰ Û‡ ÌÈ˙ÚÏÂ ( ÔÈ„Î ‡Ï˘

ÌÈÙÂÁ‰ È‡·Ó ÌÂÏ˘˙ ˙ÈÈ·‚Â ,Ì‰ÈÓÂÁ˙Ï Ì˙ÒÈ ÎÏ È‡ ˙Î , ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰Ó ‰ÈÈËÒ·
‰Ï‡Î ÌÈÓÂÏ˘˙ ˙Â·‚Ï Ô˙È  Ì‰·˘ ˙Â·ÈÒ ‰Â ÌÈ‡ ˙‰ ˙‡ ˙Â¯È„ÒÓ‰ ,ÌÈÚ·Â  ,¯˙È‰ ÔÈ· ,

 ÂÓ‰Â ˙ÂÈ˙ÎÏÓÓ‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ Í˘Ó˙Ó Ï„ÁÓÓÔÈÈ ÚÏ ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙ÂÈÏÙÈˆÈ ,‰Ï‡· ‡Ë·˙Ó‰ :
ÂÈ‡ ˙ ˙‡ ÌÈ¯ÙÓ‰ „‚  Â‡ ‰ÊÂÁ ‡Ï· ÌÈÙÂÁ È˜ÈÊÁÓ „‚  Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘ ‰Ï„ ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÏÈÚÙ ,

È˙Ï·‰ ‰ÈÈ ·‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÁÎÂ -Ì‰Ï˘ ˙ÂÈ˜ÂÁ ; ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÏÂÚÙ ¯„ÚÈ‰
)Ô‰Ï˘ ÔÂ Î˙‰Â ÈÂ˘È¯‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ˙Â·¯Ï( ,ÚÙÓ Ì˙Â‡ ÌÚ ‰ ˘ È„Ó ˙Â¯˘˜˙Ó‰ ÌÓˆÚ ÌÈÏÈ

Ê¯ÎÓ ÈÎÈÏ‰ ‡Ï· ,·ÈÈÁ˙ÓÎ ;˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ÔÂ Î˙‰ ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ ‰Ï„ ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÏÈÚÙ ; ˙ÂÓÏÚ˙‰Â
 ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó- ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ Á˜ÙÏ ¯ÂÓ‡‰ ÈÊÎ¯Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ‚Èˆ  - ÈÏ„ÁÓÓ 

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ,˙¯ ÈÎ‰ Ï˘ ÛÂÁ‰ ˙ÚÂˆ¯ ·Â¯ ÏÚ ˙Â˘ÏÂÁ Ô‰Ó ‰ÓÎ˘ . 
ˆ‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÎ˘ ‡ÂÙ‡ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÔÈÈ ÚÏ ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙ÂÈ¯Â·È-Ï‰ ÈÓ‰ Ô‰·Â  , ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó

 ˙¯ ÈÎ· ˙ÂÏ·Â‚‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â- ÌÈ ˘‰ ˙·¯ ‰ÚÙÂ˙Ï ı˜ ÌÈ˘Ï „ÁÈ ÂÓ˙¯ÈÈ 
ÏÈÚÏ ˙¯‡Â˙Ó‰ ,ÂÏÂÎ ¯Â·Èˆ‰ ˙ÁÂÂ¯ ˙‡ ˜ÂÁÎÂ ‰ Ó‡  Â˙¯˘È ÂÈÙÂÁÂ ˙¯ ÈÎ‰ Ì‚‡˘ È„Î .  


