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 המינהל לבנייה כפרית ויישובי  חדשי 
 סיוע במימו  פרויקטי  ביישובי  כפריי 

 תקציר
בבנייה , מסייע ליישובי  כפריי  בתכנו )  המשרד להל  (משרד הבינוי והשיכו  

על . בפיתוח שטחי קרקע להרחבת יישובי ובשיפו  של מבני ציבור ותשתיות ו

  להל  (תחומי  אלה מופקד המינהל לבנייה כפרית ויישובי  חדשי  שבמשרד 

 .את העבודות הללו עושות בדר  כלל המועצות האזוריות). כ"המב
המשרד . לא נמצאו קריטריוני  לקביעת סכומי הסיוע ושיעוריה  בפרויקטי  שוני 

 כשהוא מאשר את הפרויקטי  שהוא מתכוו  לסייע ,ג  אינו נוהג לקבוע מראש

הדבר מנוגד לעקרונות . מהו סכו  הסיוע או שיעורו בכל סוג של פרויקט, במימונ 

כ ארצי ונתוניו אינ  ערוכי  "תקציב המב. השוויו  והשקיפות המחייבי  את המשרד

ור זה או לא נית  ללמוד ממנו כמה כס" מקצה המשרד לפעולות פיתוח באז. לפי אזורי 

בהעדר . ומה היו הוצאותיו בו בשני  קודמות, אחר או ביישוב זה או אחר בשנה מסוימת

 .אי  מידע נאות על ס  ההקצאה של המשרד לכל פרויקט, שנתית פרוגרמה רב
, המשרד אמור לסייע במימו  פרויקטי  על ידי מימו  שיעורי  מסוימי  מעלויותיה 

שבה  מוקמי  הפרויקטי  אמורי  לשאת בשאר והמועצות האזוריות או היישובי  

כי במקרי  מסוימי  היו סכומי הסיוע של , משרד מבקר המדינה העלה. העלויות

פעמי  יחד ע  התשלומי  של רוכשי מגרשי  (המשרד ושל גופי  ציבוריי  אחרי  

 .גדולי  מעלויות של הפרויקטי  שהוצגו למשרד) לבנייה
 שהמשרד יקבל מידע מהימ  על כל המקורות כללי ניהול כספי נאות מחייבי 

אול  כאשר המשרד . הכספיי  למימו  הפרויקטי  שבמימונ  הוא מתבקש לסייע

, הוא לא וידא מה היו מקורות המימו  של המועצות, קבע לאילו פרויקטי  הוא יסייע

כאשר נעתר המשרד . וא  נית  לה  מימו  ממקורות ציבוריי  או פרטיי  נוספי 

 של מועצות אזוריות לשל  את סכו  הסיוע או חלק ממנו הוא אמנ  דרש לבקשות

לביצוע ) ר"תב(מה  לצר" לבקשותיה  אישורי  שיש לה  תקציב בלתי רגיל 

רי  שמסרו לו המועצות "אול  המחוז לא עמד על כ  שאישורי התב, הפרויקטי 

מרוכשי מגרשי  לרבות היק" הגבייה הצפוי , האזוריות יפרטו את כל מקורות המימו 

רי  צוינו רק סכומי הכס" שבה  "באישורי התב). בפרויקטי  של הרחבות יישובי (

 .היה עתיד המשרד לסייע
המשרד לא וידא שסכומי הסיוע שהעביר למועצות האזוריות בפרויקטי  של הרחבות 

 .כמתחייב מנהליו, יישובי  אכ  הפחיתו את עלויות הפיתוח למשתכני 
ה  יממנו בעצמ  , ירו כי לאחר שהמשרד יעביר לה  את סכומי הסיועמועצות רבות הצה

המחוז לא עמד על כ  שהמועצות יממשו את . את יתרת העלויות של העבודות

ובדר  כלל העביר את המימו  , הצהרותיה  כשביקשו תוספות מימו  לאות  עבודות

 .הנוס"
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שרד לא שיל  המ. מת  כספי הסיוע צרי  להיעשות על פי התקדמות העבודות

הוא העביר לה  את הסכומי  , בדר  כלל, למועצות יחסית להתקדמות העבודות אלא

כבר בשלבי הביצוע , 98%ולעתי  ,  מסכו  הסיוע המובטח90%שדרשו עד שיעור של 

המשרד ג  לא עמד על כ  שהמועצות יבצעו את הפרויקטי  כפי . הראשוני 

מועצות פרויקטי  רק היצעו לעתי  כתוצאה מכ  ב. שהצהירו כשביקשו את סיועו

וה  חדלו מביצוע  , באופ  חלקי בהתאימ  את הביצוע לסכומי הסיוע של המשרד

 .המשיכו המועצות האזוריות בביצוע הפרויקט, א  נית  סיוע נוס"; משמוצה הסיוע
אול  . כשהמשרד מתחייב לתת סיוע לעבודה הוא משריי  בעבורה כספי  מתקציבו

בשני  . כספי הסיוע אינ  מנוצלי , ו מסתיי  במש  תקופה ארוכהא  הפרויקט אינ

 לא פנו מועצות אזוריות למשרד לקבל ממנו את מלוא הסכומי  שהיו 2002 1996

. ח" מיליו  ש16.7 שהסתכמו בכ,  התחייבויות שהוא העביר לה 221 נקובי  ב

 שבתחומו והמחוז, למעשה לא ברור למשרד באילו שלבי  מצויי  הפרויקטי  הללו

  .התנהל הפרויקט לא נקט צעדי  לבירור מצב 
♦  

השתתפות . מסייע במימו  פרוייקטי  ביישובי  כפריי )  המשרד להל  (משרד הבינוי והשיכו  
תק  מוסדות ציבור " מוסדות ציבור הכלולי  ב הסוג האחד . המשרד ניתנת לשני סוגי פרויקטי 

תק  זה נקבע על ידי . ספריות ואולמות ספורט, מעונות יו , ובה  בתי כנסת, "עבור יישובי  קטני 
בתקציב המשרד לשנת . 19951לי  להקמת מוסדות ציבור בבנייה חדשה החל משנת "ועדת מנכ
הסוג השני כולל פרוייקטי  שהיישובי  אינ  . ח" מיליו  ש15 נקבע לכ# סכו  של 2004הכספי  

מבני  רב , למשל(ציבור חדשי  מסוגי  מסוימי  ובה  הקמת מבני , זכאי  לה  לפי התק  האמור
פיתוח ובנייה של שטחי ציבור ; שיפו& של מבני ציבור ותשתיות; )תכליתיי  ובריכות שחייה

העברת קווי מי  וקווי , עבודות עפר(והקמת תשתיות חדשות ; )דוגמת גני  ומגרשי ספורט(פתוחי  
בתקציב . י  הנמצאי  באזורי עדיפות לאומיתלצור# הרחבת יישוב) בניית כבישי  ומדרכות, ביוב

המשרד פועל בתחומי  אלה באמצעות . ח" מיליו  ש98 המשרד לאותה שנת כספי  הוקצו לכ# כ
, גליל: אשר פרוש בחמישה מחוזות, )כ" המב להל  (המינהל לבנייה כפרית ויישובי  חדשי  

 .דרו  וירושלי , מרכז, חיפה
המועצות . ומבצעות את עבודות הבנייה והפיתוח ביישובי המועצות האזוריות ה  שיוזמות 

והמשרד מעביר , האזוריות מתקשרות ע  קבלני  מבצעי  ומפקחות על הביצוע בהתא  לנוהליה 
 .לה  את הכספי  שהקצה לפרוייקטי 

 45  קיבוצי  ו57,  מושבי 99( ישובי  201 מועצות אזוריות ובה  14כ יש "במחוז הדרו  של המב
  התגוררו במחוז 2003בספטמבר .  מיליו  דונ 12.56 בשטח כולל של כ)  קהילתיי ישובי 

 ."אזורי עדיפות לאומית"מרבית היישובי  נמצאי  באזורי  שהממשלה הגדירה .  נפש80,200 כ
השנתית של המחוז מפרטת את הפרויקטי  שהמועצות האזוריות ) תכנית העבודה(הפרוגרמה 

ואת סכומי , ושהמשרד מתכוו  לסייע במימונ  באותה שנה, ישובי מתכוונות לבצע או לקד  בי

__________________ 
, ˘È˙ ˘ ÁÂ„50 ·)2000 (‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï , "מימו  הבנייה של מוסדות ציבור"ראו בעניי  זה ג  בפרק  1

.200' עמ
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המבוססת על , כ"ל המשרד מאשר את הפרוגרמה לאחר קבלת המלצה של המב"מנכ. 2הסיוע
 היה הסכו  שהוקצה לפרוגרמה 2002בשנת , על פי נתוני המחוז. בקשות של המועצות האזוריות

 מיליו  35  כ2004ובשנת , ח" מיליו  ש37  כ2003בשנת , ח" מיליו  ש68.4 של מחוז הדרו  כ
התשלומי  של משרד השיכו  למועצות אזוריות במחוז הדרו  כהשתתפות במימו  פרוייקטי  . ח"ש
  2003ובשנת , 2002ח בשנת " מיליו  ש88.7 עמדו על כ) לרבות כאלה שאושרו בשני  עברו(
 קובעי  את הפרויקטי  שבעבור  נהלי  אחדי  שהוציא המשרד בנושא זה. ח" מיליו  ש75.7 כ

 .יינת  סיוע ואת ההליכי  שעל המשרד ועל המועצות האזוריות לנקוט כדי לקבלו
 בח  משרד מבקר המדינה את הפעולות שביצע המשרד בעניי  הסיוע 2004יולי  בחודשי  אפריל

והיא , כ"הבדיקה נעשתה במשרד הראשי ובמחוז הדרו  של המב. 3שהוא העניק למועצות האזוריות
בדיקות השלמה ; ) המחוז להל  (כ "עסקה בפרויקטי  של מועצות אזוריות במחוז הדרו  של המב

   .נעשו במועצות האזוריות מרחבי  ואשכול
 שוויוניות ושקיפות בהכנת הפרוגרמה

 שוויוניות
נות עקרו. הקצאת משאבי  ציבוריי  צריכה להיעשות בהתא  לקריטריוני  אובייקטיביי  ושוויוניי 

השוויו  והשקיפות מחייבי  שהקצאת כספי ציבור בידי משרדי ממשלה וגורמי  ציבוריי  תיעשה על 
 .פרויקטי  שנבחרו לפי מבחני  אלה ראוי לכלול בפרוגרמה. מובני  וידועי , סמ# תבחיני  גלויי 

: 4"י על פי קריטריונ"כ בשני  האחרונות נכללות הקצבות לביצוע פעולות שונות "בתקציבי המב
 היו 2004בשנת הכספי  ..שיקו  תשתיות ופיתוח וסיוע לבנייה ולשיפוצי  של מוסדות ציבור, תכנו 

 .ח" מיליו  ש66.5 סכומי ההרשאה להוצאה בהקצבות אלה כ
ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ ÈÙÏ ÌÈÙÒÎ ˙Âˆ˜‰Ï „¯˘Ó‰ ˙·ÂÁÏ „Â‚È · , ˙Â ˜˙‰ ˙Â¯˙ÂÎ ˙Â¯ÓÏÂ

˙ÂÈ·Èˆ˜˙‰ ,ÓÂÎÒ ˙ÚÈ·˜Ï ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ Â‡ˆÓ  ‡Ï‰Ï‡ ˙Â·ˆ˜‰· Ì‰È¯ÂÚÈ˘Â ÚÂÈÒ‰ È .
 ÚÈÈÒÏ ÔÂÂÎ˙‰˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ˙‡ ÂÏ˘ ‰Ó¯‚Â¯Ù· ÏÏÎ˘Î ˘‡¯Ó ÚÂ·˜Ï ‚‰  ‡Ï Ì‚ „¯˘Ó‰

Ì ÂÓÈÓ· ,Ë˜ÈÂ¯Ù Ï˘ ‚ÂÒ ÏÎ· ˙ÂÏÚ‰Ó Â¯ÂÚÈ˘ Â‰Ó Â‡ Ë˜ÈÂ¯ÙÏ È·¯Ó‰ ÚÂÈÒ‰ ÌÂÎÒ Â‰Ó .
ÍÎÈÙÏ ,˙È˙ ˘‰ ‰Ó¯‚Â¯Ù‰ ˙ Î‰ , ÏÚÂ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ Ï˘ ˙Â˘˜· ÏÚ ˙ÒÒ·˙Ó‰
ÚÈ·˜·Ó‰ Ï˘ ˙Â"Î ,˙ÂÈ·ÓÂÙ‰Â ˙ÂÈ ÂÈÂÂ˘‰ ˙Â Â¯˜Ú ˙‡ ˙ÓÈÈ˜Ó ‰ È‡5 .ÔÈÈˆÏ ˘È , ¯„Ú‰·˘

‰Ê ÔÈÈ Ú· ÌÈË¯ÂÙÓÂ ÌÈ¯Â¯· ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ , „ˆÈÎÂ ‰Ó¯‚Â¯Ù· ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÂÏÏÎ  „ˆÈÎ ˙Ú„Ï ÔÈ‡
Ì‰Ï ÚÂÈÒ‰ ÈÓÂÎÒ ÂÚ·˜  .ÔÈÂˆÈ ,ÌÓˆÚ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ Ï˘ Ì‰È˙Â„ÓÚÂ Ì‰È˙Â˘˜· ÈÎ , Ì‰˘
È·· ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÔÈÈ Ú‰ ÈÏÚ·ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆ ,·Ó‰ È Ù· ˙Â¯È˘È ˙Â‡·ÂÓ Ô È‡"Î.  

__________________ 
 ,· ˘È˙ ˘ ÁÂ„50‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï " מימו  הבנייה של מוסדות ציבור"על הכנת הפרוגרמה ראו בפרק  2

 .315'  עמ,˘È˙ ˘ ÁÂ„54 ·)2004 (‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï " תקצוב ובקרה תקציבית"ופרק , 202' עמ
מימו  "ו, 44#46' עמ, "הדרג המחוזי במשרדי הממשלה", · ˘È˙ ˘ ÁÂ„54‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï ראו ג   3

 .359#374' עמ, "מרו עבודות בנייה ופיתוח ביהודה ושו
 .נכלל בכותרות של הקצבות אלה" על פי קריטריוני "הביטוי  4
 .316#317' עמ, · ˘È˙ ˘ ÁÂ„54‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï " תקצוב ובקרה תקציבית"בעניי  זה ראו ג  בפרק  5
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 שקיפות  של סדרי עדיפויות גיאוגרפיי 

·Ó‰ Ï˘ Â˙ÏÂÚÙÂ ÏÈ‡Â‰"˙ÂÊÂÁÓ ‰˘ÈÓÁ È Ù ÏÚ ˙Ú¯˙˘Ó Î , ˙ÂˆÚÂÓ ˙Â¯˘Ú Ì‰·Â
ÌÈ·Â˘ÈÈ ˙Â‡ÓÂ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡ ,„ÈÁ‡ È˙Ï· ÔÙÂ‡· ı¯‡‰ È¯ÂÊ‡Ï ˜ÏÂÁÓ ˙ÂÈ‰Ï ÈÂ˘Ú ·Èˆ˜˙‰Â ,

Èˆ˜˙· Ì‚ ÈÂËÈ· ÍÎÏ ˙˙Ï ·Â˘Á ˙ÂÙÈ„Ú‰ È¯„Ò ˙‡ Â˙ÂÚˆÓ‡· ˘È‚„‰ÏÂ ‚Èˆ‰ÏÂ „¯˘Ó‰ ·
 ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ˆ˜‰Ï)˙ÂˆÚÂÓ Â‡ ˙ÂÊÂÁÓ ÈÙÏ .(·Ó‰ ·Èˆ˜˙ ÌÏÂ‡" ‚ˆÂÓ Â È‡Â Èˆ¯‡ ‡Â‰ Î

ÌÈ¯ÂÊ‡ ÈÙÏ , ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ‡ÈˆÂ‰Ï „¯˘Ó‰ ÔÂÂÎ˙Ó ÛÒÎ ‰ÓÎ Â ÓÓ „ÂÓÏÏ Ô˙È  ‡Ï ÔÎÏÂ
È ˘· ‡ÈˆÂ‰ ‰ÓÎÂ ˙ÓÈÂÒÓ ‰ ˘· ¯Á‡ Â‡ ‰Ê ·Â˘ÈÈ· Â‡ ¯ÂÊ‡· ÁÂ˙ÈÙ˙ÂÓ„Â˜ Ì6. 

 ¯·ÂË˜Â‡Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â˙·Â˘˙·2004„¯˘Ó‰ ¯È·Ò‰  , ˙ÂÁÂ„ ˜ÈÙ‰Ï Ô˙È  ÈÎ
ÊÂÁÓ ÈÙÏ ÂÏ˘ ·˘ÁÓ‰ ˙Î¯ÚÓÓ ,‰„Â·Ú‰ ‚ÂÒÂ ˙È¯ÂÊ‡ ‰ˆÚÂÓ. 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙È¯ÂÊ‡ ˙ÂÙÈ„Ú È¯„Ò ÏÚ Ú„ÈÓ ,„¯˘Ó‰ ˙·Â˘˙· ¯ÂÓ‡Î , ÈÂ‡¯
˙Ò ÎÏ ÈÂÏ‚ ‰È‰È˘ ,¯Â·ÈˆÏÂ ‰Ï˘ÓÓÏ ,Ï ˙˙Ï ˘ÈÂ„¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÈ·ÓÂÙ ÌÈÎÓÒÓ· ÈÂËÈ· Â ,

ÂÏ ¯·Ò‰‰ È¯·„Â ·Èˆ˜˙‰ ˙Ó‚Â„.  
 שנתית היעדר פרוגרמה רב

דהיינו היא מפרטת את סכומי ההשתתפות של המשרד במימו  , הפרוגרמה של המשרד היא שנתית
אול  פרויקטי  רבי  אינ  אמורי  להסתיי  בתו# שנה אחת . עבודות בתקציב של שנה אחת בלבד

לפיכ# . א# ג  בפרויקטי  אחרי  כמו בניית מבני ,  כשמדובר בתשתיות להרחבת יישובי  בפרט 
בשנת העבודה : קרי, ראוי לתת בפרוגרמה ביטוי לכל תשלומי הסיוע במש# כל חיי הפרויקט

 .בשני  שקדמו לה ובשני  שלאחריה, השוטפת
1. ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,˙Ò ÎÏ ˙ ˙Â  ‰ È‡ „¯˘Ó‰ Ï˘ ‰Ó¯‚Â¯Ù‰ ÈÎ ,ÓÓÏ ¯Â·ÈˆÏÂ ‰Ï˘

 ¯È·Ú‰ „¯˘Ó‰˘ ÌÈ¯ÚÂ˘Ó‰ ÚÂÈÒ‰ ÈÓÂÎÒ ÏÚÂ ˙Â„Â·Ú‰ ÏÚ Ú„ÈÓ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰Ï Û‡Â
ÔÚÂˆÈ· ˙Â ˘ Í˘Ó· Ô‰Ï . ÈÂËÈ· Ô˙È  ‡Ï ‰˘„Á ‰„Â·Ú ‰ Â˘‡¯Ï ˙ÏÏÎ  ‰·˘ ‰Ó¯‚Â¯Ù·

„È˙Ú· ‰ ÂÓÈÓ· Û˙˙˘‰ÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï ÈÂ˘Ú „¯˘Ó‰˘ ÍÎÏ ÈÙÒÎÂ ÈÏÂÏÈÓ . ˙ ÈÈˆÓ ‰Ó¯‚Â¯Ù‰
Î˙Ó „¯˘Ó‰˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ˙‡ ˜¯‰ ˘ ‰˙Â‡· ‰„Â·Ú ÏÎÏ ˙Âˆ˜‰Ï ÔÂÂ ; ˙‡ ÔÈÎ‰˘ ˙Ú·

·¯‰ ÂÚÂÈÒÏ È·¯Ó‰ ÌÂÎÒ‰ ÏÚ ‰ËÏÁ‰ „¯˘Ó‰ Ï·È˜ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ‰Ó¯‚Â¯Ù‰- ÏÎ· È˙ ˘
‰„Â·Ú‰ .ÚÂÈÒ‰ ÌÂÎÒ ‰· Ú·˜ Â ‰Ó¯‚Â¯Ù· ‰„Â·Ú ‰ÏÏÎÂ‰˘Ó , ÁÈË·‰Ï È„Î ÍÎ· ‰È‰ ‡Ï

ÚÂÈÒ‰ ‰ˆÂÓ ÍÎ·˘ .ÏÚÂÙ· ,„¯˘Ó‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ËÈ˘ ÈÙ ÏÚ ,ÌÚÙÓ ÏÈ„‚‰ ‡Â‰ ˙‡ ÌÚÙÏ 
ÌÈ ˘ ¯ÙÒÓ È Ù ÏÚ ÂÒ¯Ù ˘ ˙Â„Â·ÚÏ ÂÚÂÈÒ. 

2.  ÌÏ˘Ï ˙Â·ÈÂÁÓ ÂÓˆÚ ÏÚ Á˜ÂÏ ‡Â‰ ·Â˘ÈÈ ˙·Á¯‰Ï ÚÂÈÒ ‰Ó¯‚Â¯Ù· ÏÏÂÎ „¯˘Ó‰˘Î
‰·Á¯‰‰ ÌÂÁ˙· ÏÏÎ ‰ ˘¯‚Ó ÏÎ „Ú· ÚÂ·˜ ÌÂÎÒ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ . ˙·Á¯‰Ï ÚÂÈÒ‰

˘ È ÂÈÏÈÓÏ ÚÈ‚‰Ï ÏÂÎÈ ·Â˘ÈÈ"Á .‰ ÏÂˆÈ Î ÂÊ ˙Â·ÈÂÁÓ ÌÂ˘¯Ï ‰È‰ ÔÂÎ ·ÈÈÁ˙‰Ï ‰‡˘¯‰ ,
·Ó‰ ·Èˆ˜˙Ó ˜ÏÁ ‡È‰˘"Î ,‰Ó¯‚Â¯Ù· ‰ Â˘‡¯Ï Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÏÏÎ  ‰·˘ ‰ ˘· ¯·Î , ÌÂ˘Ó

·ÓÏ ÚÂ„È ‰È‰ Ê‡˘"Ô„ÓÂ‡ ÈÙ ÏÚ Â˙Â·ÈÈÁ˙‰ Ï˘ ÏÏÂÎ‰ ÌÂÎÒ‰ Î . ‰ È‡ ÂÊ ˙Â·ÈÂÁÓ ÌÏÂ‡
„¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÈÙÒÎ‰ ˙Î¯ÚÓ· ˙Ó˘¯  . ¯ÒÂÓ ‡Â‰˘Î ÚÂÈÒ‰ ˙‡ „¯˘Ó‰ Ì˘Â¯ ÏÚÂÙ·

ÈÁ˙‰ ÒÙÂË ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏË˜ÈÂ¯Ù‰ ÔÂÓÈÓ· ÚÈÈÒÏ ˙Â·È . ÔÈ¯ÂÚÈ˘Ï Ô˙È  ÚÂÈÒ‰Â ÏÈ‡Â‰
˙Â„Á‡ ÌÈ ˘ Í˘Ó· ,˘„ÁÓ ÌÚÙ ÏÎ· ÔÈ¯ÂÚÈ˘Ï ˙Ó˘¯  ‡È‰.  
__________________ 

 .310' עמ, · ˘È˙ ˘ ÁÂ„54‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï  "תקצוב ובקרה תקציבית"בעניי  זה ראו ג  בפרק  6
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 מימו  הפרויקטי 
 מימו  יתר

והמועצות האזוריות או , אמור המשרד לממ  באופ  חלקי בלבד, פרויקטי  מהסוג הנדו  בדוח זה
המועצה יכולה לגייס את . 7ת בשאר העלויותהיישובי  שבה  מוקמי  הפרויקטי  אמורי  לשא

, ובה  משרדי ממשלה אחרי  ותורמי , יתרת המימו  ממקורותיה שלה או ממקורות חיצוניי 
הואיל והעלויות המשוערות של .  תשלומי המשתכני  ובפרוייקטי  של הרחבת יישובי  

סכו  הסיוע של המשרד א  . יש לתכנ  את מקורות המימו  שלו בהתא , הפרויקטי  ידועות מראש
עשוי , בתוספת המקורות החיצוניי  העומדי  לרשות המועצה למימו  הפרוייקט גדול מעלותו

לעתי  . דבר המנוגד לעקרונות של תקצוב ציבורי, להיוותר בידי המועצה האזורית עוד! כספי
א# , לותוהסכו  שמקצה משרד השיכו  לפרוייקט בתוספת הכס! ממקורות חיצוניי  אינו גדול מע

להל  . ג  זהו סוג של מימו  יתר. שיעור השתתפות המשרד בהוצאות הפרויקט גבוה יותר מהמתוכנ 
 .יובאו דוגמאות למימו  יתר שנמצאו בביקורת

1. Ì È · Â ˘ È È  ˙ · Á ¯ ‰  Ô Â Ó È Ó : עבודות הפיתוח להרחבת יישובי  כפריי  , כאמור
תשלומי המשתכני  והסיוע של : צוניי באזורי עדיפות לאומית ממומני  בדר# כלל משני מקורות חי

כי לכל שכונה ייעשה אומד  ,  קבעו2001 ומאוגוסט 1995כ מינואר "תדריכי הפעלה של המב. המשרד
אומד  זה ועלות בלתי נחזית מראש יהיו העלות הכוללת של ; לביצוע עבודות התכנו  והפיתוח

ורוכשי המגרשי  יחויבו , בוע למגרשבסכו  ק, מעלות זו תקוזז השתתפות המשרד בפרויקט. העבודות
 .העלות והמחיר למגרש יאושרו על ידי המועצה האזורית והמשרד. ביתרה יחסית לגודל מגרשיה 

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,·Ó‰˘" ‰ˆÚÂÓÏ ÌÏ˘Ï ÌÈ Î˙˘Ó‰ ÏÚ˘ ÛÒÎ‰ ÈÓÂÎÒ ˙‡ ¯˘È‡ ‡Ï Î
Ì˙ÚÈ·˜· ·¯ÂÚÓ ‰È‰ ‡ÏÂ Ú˜¯˜‰ ÁÂ˙ÈÙ „Ú· , ˙ÈÁÙ‰ ÂÏ˘ ÚÂÈÒ‰˘ ‡„ÈÂ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ˙‡

ÌÏ˘Ï ÌÈ Î˙˘Ó‰ ÏÚ ‰È‰˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙ÂÈÂÏÚ .‡ˆÓ  , Â·‚ ˙ÂˆÚÂÓ‰˘ ÛÒÎ‰ ÈÓÂÎÒ ÏÚÂÙ· ÈÎ
 ÔÂ·˘Á· Â‡È·‰ ‡ÏÂ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰Â ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ Ï˘ ÌÈ „ÓÂ‡Ï Ì‡˙‰· ÂÈ‰ ÌÈ Î˙˘Ó‰Ó

˘‡¯Ó ÚÂ„È‰ ÔÂÓÈÓ· „¯˘Ó‰ Ï˘ ÈÂÙˆ‰ ÚÂÈÒ‰ ˙‡. 
Ú·Â  ¯ÂÓ‡‰Ó ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÏÈÁ˙· ÈÂÙˆ‰ ÈÙ ÏÚ˘ ,˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙Â„Â·Ú „Ú· ÂÏ·˜È 

ÁÂ˙ÈÙ‰ ÌÏ˘ÂÈ˘ ¯Á‡Ï ˙ÂÈÂÙˆ‰ ˙ÂÈÂÏÚ‰Ó ˙¯ÎÈ  ‰„ÈÓ· ÌÈÏÂ„‚ ÛÒÎ ÈÓÂÎÒ ÁÂ˙ÈÙ‰ ,
˙ÂÚ˜¯˜‰ ˜ÂÂÈ˘ ÌÈÈ˙ÒÈ˘ ¯Á‡Ï , ¯Á‡ÏÂ Ì‰Ó ˘¯„ ‰ ˙‡ ÂÓÏ˘È ÌÈ Î˙˘Ó‰˘ ¯Á‡Ï

Â‡ÂÏÓ· ÚÂÈÒ‰ ÌÂÎÒ ˙‡ ˙ÂˆÚÂÓÏ ÌÏ˘È „¯˘Ó‰˘ . ˙ÂÈ‰Ï ÈÂ˘Ú Ë˜ÈÂ¯Ù‰˘ ‡È‰ ‰ ˜ÒÓ‰
 ˙¯ÎÈ  ˙ÈÙÒÎ ‰Ò Î‰Ï ¯Â˜Ó‰ˆÚÂÓÏ. 
העבודות בפרויקט .  מגרשי  במושב שבמועצה אזורית מרחבי 90להל  דוגמה מפרויקט לפיתוח 

כפי , מרוכשי המגרשי  בעד הפיתוח הואיל והתשלומי .  וטר  הסתיימו1998החלו בשנת 
הרי כשיסתיי  הפרויקט והמשרד ישלי  את סיועו , אמורי  לכסות את העלויות, שהבטיחה המועצה

 .ח" מיליו  ש3.15 תיוותר בידי המועצה האזורית יתרה בס#  ח למגרש " ש35,000קבוע של  סכו   
שבפועל העלויות ,  כתבה המועצה האזורית2004בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 

. משו  שהתחשיב לא כלל את כל העבודות במסגרת הפרויקט, גבוהות יותר ממה שנקבע בתחשיב
מפני שהיא העניקה , גבה מרוכשי המגרשי  את מלוא ההכנסות שחזתההיא לא ת, נוס! על כ#

__________________ 
מפרס  מכרז , הוא מתכנ  אותו: הוא נוקט הלי) אחר לביצועו, משרד נות  מימו  מלא לפרויקטכאשר ה 7

 .מפקח באופ  צמוד על ביצוע ומתחשב  ע  הקבל , לביצועו
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משרד הבינוי והשיכו  חזר בתשובתו . ומאחדי  לא תוכל לגבות את מלוא המחיר, הנחות למקצת 

 .למשרד מבקר מדינה על תשובת המועצה האזורית
ודות ליקוי ה  כי אז יש לראות בעובדה שלא נכללו בתחשיב כל העב, א  אמנ  טענת המועצה נכונה

מכל מקו  כאשר המועצה האזורית ביקשה את השתתפות . כ"מצד המועצה האזורית ה  מצד המב
. היה עליה להציג לו מלכתחילה נתוני  אמיני  שלפיה  יוכל לקבל החלטה, המשרד בפרויקט

בניגוד , כי בבדיקה משלימה שעשה משרד מבקר המדינה במינהל מקרקעי ישראל התברר, יצוי 
 .כי המועצה לא נתנה הנחות למשתכני , ור בתשובהלאמ

„¯˘Ó‰ ˙·Â˘˙Ï ¯˘‡ ,‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ‡„ÈÂ ‡Ï „¯˘Ó‰ ÈÎ ‰ ÓÓ ‰ÏÂÚ ,„·ÚÈ„· ‡Ï Û‡Â , ‰Ó
Â ÂÓÈÓ· ÌÈ Î˙˘Ó‰ Ï˘ Ì˜ÏÁ ‰È‰È ‰ÓÂ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ÔÂÓÈÓ‰ ˙Â¯Â˜Ó Ì‰ . „¯˘Ó‰ ˙·Â˘˙

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙·Â˘˙ ÏÚ ‰ÎÓ˙Ò‰ , ‰˜È„· ‡ÏÏ ‰ ˙È  ‡È‰Â¯ÂÚ¯Ú ‡ÏÏÂ . 
2. Ì È ¯ Á ‡  Ì È Ë ˜ È Â ¯ Ù Ï  Ú Â È Ò :  המועצה האזורית שפיר בנתה מועדו  קשישי  אזורי

. בהתא  למכרז, ח" מיליו  ש1.4  נקבעה עלות העבודה ל2001באוקטובר  .במושב שבתחומה
 .ח" מיליו  ש1.23  בעלות של כ2002בניית המבנה הסתיימה במאי 

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ˙¯ , È ÂÈ2004 , „Ú· ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ ÌÏÈ˘
Î ‰ ·Ó‰-1.24˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á ,Î „ÂÚ ÌÏ˘Ï ·ÈÈÁ˙‰ ‡Â‰Â-262,000˘ "Á ; „ÒÂÓ‰ ÈÓÂÏ˘˙

ÌÈ˘È˘˜· ÏÂÙÈË· ˙Â˜ÒÂÚ‰ ˙Â˙ÂÓÚ ˙ÂÚˆÓ‡· Â¯·ÚÂ‰ . ‰ ·Ó‰ ÔÈ‚· ÌÏÈ˘ „¯˘Ó‰
550,000˘ "Á , „ÂÚ ÌÏ˘Ï ·ÈÈÁ˙‰Â86,000˘ "Á .ÂÓÏÈ˘ „ÚÂÓ Â˙Â‡ „Ú˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ 

Î ÂÈ„ÁÈ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰Â „¯˘Ó‰-1.79˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á . ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ ÂÓÈÏ˘È Ì‡
ÚÂÈÒÏ Ì‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ˙‡ „¯˘Ó‰Â ÈÓÂ‡Ï ,ÎÏ ‰ ·Ó‰ „Ú· Ì˙ÂÙ˙˙˘‰ ÌÂÎÒ ÚÈ‚È-2.13 

˘ ÔÂÈÏÓ"Á ,Î ‰˙ÈÈ‰ Â˙ÂÏÚ˘ Û‡-1.23˘ ÔÂÈÏÈÓ " „·Ï· Á-¯ÓÂÏÎ  , ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ÌÂÎÒ
Î· ˙ÂÏÚ‰Ó ÔÓ ‚Â¯ÁÈ-73%. 

כי אי  באפשרותו לבדוק , 2004וח לאומי כתב למשרד מבקר המדינה באוקטובר המוסד לביט
 פונה לגופי  אחרי  למימו  הפרויקט ואי  8באיזו מידה גו! המקושר לפרויקט בצורה לא ישירה"

 הוא דורש 2003כי החל משנת , המוסד לביטוח לאומי, כ  מסר". פיקוח על צורת השימוש בכספי 
ממנו סיוע לחתו  על הצהרה המעידה על מקורות המימו  ועל התחייבות מכל גו! המבקש לקבל 

 .להודיע על שינוי במקורות אלה
כי הצהרה מעי  זו עלולה שלא , כי השתלשלות הענייני  שהובאה לעיל מראה, על כ# יש להעיר

ורי באות  מקרי  בה  המוסד לביטוח לאומי אינו מעביר את השתתפותו ישירות לגור  הציב. להספיק
ככל , ועל כ  על המוסד לביטוח לאומי, אי  נדרש גור  זה למסור הצהרה כאמור, המקי  את הפרויקט

 .לדרוש פירוט מלא של מקורות המימו  של פרויקט שהוא מסייע להקמתו, מוסד ממלכתי
כי הפרויקט מורכב ,  טענה המועצה האזורית2004בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 

ונתוני עלויות ההקמה וסיוע המשרד והביטוח הלאומי התייחסו רק לשלב , עיקריי משני שלבי  
כי עלות הפרויקט על שני שלביו גדולה מסכומי הסיוע , המועצה האזורית הסבירה. הראשו 
 .ולפיכ# לא תקבל יותר ממה ששילמה בפועל, האמורי 

האמור היא הצהירה כי עלותו כשהמועצה האזורית ביקשה את סיוע המשרד לבניית הפרויקט , אול 
כשביקשה המועצה לממש . ונתו  זה היה בי  השיקולי  להכללתו בפרוגרמה, ח" מיליו  ש1.4תהיה 

בתיקי המשרד לא צוי  שמדובר בשלב ראשו  של . את הסיוע א! צירפה מסמכי  לאימות עלות זו

__________________ 
 .באשר המוסד לביטוח לאומי העביר לה את הכס* בעקיפי , הכוונה למועצה האזורית 8
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והוא לא , ה של המשרדוממילא לא נכלל השלב השני בפרוגרמ; המבנה וא! לא נזכר כלל שלב שני
כאשר ביקשה המועצה האזורית מהמשרד , 2004במארס , כמו כ . היה אמור אפוא לסייע בהקמתו

המועצה ; ח" מיליו  ש1.3 היא הודיעה לו שהעלות הסופית של העבודה היא כ, את השלמת הסיוע
לביטוח שכל התשלומי  של המשרד ושל המוסד , מכא . התייחסה בבקשתה זו רק לשלב הראשו 

השלב "שהמועצה כינתה , לאומי נועדו מלכתחילה א# ורק למימו  העבודה שנכללה בפרוגרמה
משו  , השלב היחיד" השלב הראשו "מבחינת המשרד והמוסד לביטוח לאומי היה ". הראשו 

סכו  , מבחינת , ולכ , שבשו  שלב של מגעיה  ע  המועצה לא הוזכר חלק שני של הפרויקט
  . חרג למעשה מעלות הפרויקטההשתתפות שלה  

✩  
 ÌÈ¯Á‡ Ï˘ ˙ÂÈÂÙ˙˙˘‰ ÈÓÂÎÒ „ÂÚÂ „¯˘Ó‰ Ï˘ ÚÂÈÒ‰ ÈÓÂÎÒ Â·˘ ·ˆÓ- ÌÈ Î˙˘Ó 

 ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÓ¯Â‚Â-ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÈÂÏÚÓ ÌÈÏÂ„‚ ÂÈ‰È  , È¯Â·Èˆ‰ ·Âˆ˜˙‰ ˙Â Â¯˜Ú ˙‡ „‚Â 
ÚÂÈÒ‰ ÈÏÏÎ ˙‡Â ,È‡ÏÂ ÊÂ·Ê·Ï ıÈ¯Ó˙ ¯ˆÂÈÂ-˙ÂÏÈÚÈ .ÌÈË˜ÈÂ¯ÙÏ È˙ÎÏÓÓ‰ ÚÂÈÒ‰ ,Ó˘Î ÔÎ Â

‡Â‰ , Ô‰Ï ˘Ó˘Ï ‡ÏÂ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù Ì˙Â‡ ˙Â‡ˆÂ‰ ˙‡ ÔÓÓÏ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓÏ ÚÈÈÒÏ „ÚÂ 
ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˘ÂÓÈ˘Ï ‰Ò Î‰ ¯Â˜Ó .‰Ó¯‚Â¯Ù· Ë˜ÈÂ¯Ù ˙ÏÏÎ‰ ¯˘‡Ó „¯˘Ó‰˘Î , Ï·˜Ï ÂÈÏÚ

ÂÏ˘ ÔÂÓÈÓ‰ ˙Â¯Â˜Ó ÏÚ ‰‡ÏÓ ‰ ÂÓ˙ . ˜Â„·Ï ÂÈÏÚ ÂÓÂÈÒ ÌÚÂ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ· ÍÏ‰Ó·
˜ ˘ ¯ÂÚÈ˘‰Ó ‰‚¯Á ‡Ï Â˙ÂÙ˙˙˘‰˘‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ÍÎÏ Ú·. 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˘Â¯„Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÌÈÓÂ„ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯˜Ó·Â ÌÈ¯‡Â˙Ó‰ ÌÈ¯˜Ó·
 ‡Ï ÚÂÈÒ‰ ÈÙÒÎ Ì‰·˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ¯Â·Ú· ÚÂÈÒ‰ ÈÙÒÎ ˙‡ ÂÏ ·È˘‰Ï ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰Ó

Â ˙È  ‰Ó˘Ï˘ ‰¯ËÓÏ ˜¯ Â˘ÓÈ˘ , ˙Â¯Â˜Ó‰ ÏÎÓ Ì‰Ï˘ ÔÂÓÈÓ‰˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù Ì˙Â‡ ¯Â·Ú·Â
˙ÂÏÚ‰Ó ‚¯Á.  

 יבות למימו  יתרהס
נבע מכשלי  בפיקוח ובבקרה ה  בשלב הגשת הבקשות , כפי שהודג  לעיל, מימו  היתר

  :כמתואר להל , להשתתפות המשרד ה  בשלב הביצוע והתשלומי 
1. Ì ˘ Â Ó È Ó Â  Ô Â Ó È Ó ‰  ˙ Â ¯ Â ˜ Ó  Ï Ú  Ú „ È Ó: 

מו  כללי ניהול כספי נאות מחייבי  שהמשרד יקבל מידע מהימ  על כל המקורות הכספיי  למי
אחד האמצעי  לפיקוח על כ# ולמידע בעניי  זה הוא . הפרויקטי  שבמימונ  הוא מתבקש לסייע

הכנת (בהתא  לתקנות הרשויות המקומיות . במועצה האזורית) ר"תב(הימצאות תקציב בלתי רגיל 
ר הוא תקציב הכולל את אומד  התקבולי  והתשלומי  לפעולות "תב, 1971 א"התשל, )תקציבי 

, השתתפות בעלי , הקצבות מהתקציב הרגיל: בי  השאר, ות שימומנו ממקורות שוני פעמי חד
מלוות מאוצר המדינה ומבנקי  , השתתפויות של מוסדות ותרומות, השתתפויות הממשלה

כשהוא מוגש , ר"האישור על התב. וממוסדות אחרי  והכנסות בעד עבודות לטובת המשלמי 
כולל מימו  ,   מידע על מקורות המימו  לסוגיה  ועל שיעור אמור לתת ג, כנדרש ע  מלוא הפירוט

 .ממקורותיו העצמיי  של יוז  הפרויקט
כ דורש ממועצות אזוריות המבקשות לממש את סיוע המשרד לצר! לבקשותיה  אישורי  של "המב

, נוס! על אישורי  אלה. רי  לביצוע הפרויקטי "הממונה על המחוז במשרד הפני  שיש לה  תב
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ראשי המועצות ; המשרד מהמועצות האזוריות הצהרות על מקורות המימו  של הפרויקטי  דורש

המחוז דורש את המסמכי  כדי להבטיח שהפרויקט . האזוריות והגזברי  חותמי  על ההצהרות
 :בבדיקת הנושא התבררו הממצאי  הבאי . יבוצע בלא שהמשרד ייאל& להוסי! מימו  מתקציבו

)‡( ÏÚ Ú„ÈÓ ˘¯„ „¯˘Ó‰ Â˘˜È· Â·˘ ·Ï˘· ˜¯ ÌÈË˜ÈÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ÔÂÓÈÓ‰ ˙Â¯Â˜Ó 
ÚÂÈÒ‰ ˙‡ ˘ÓÓÏ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ .ÔÎÏ Ì„Â˜ ˙‡Ê ‰˘Ú ‡Ï ‡Â‰ , ÂÏÏÎÂ‰ Â·˘ ·Ï˘·

‰Ó¯‚Â¯Ù· ÌÈË˜ÈÈÂ¯Ù‰ , ‰Ó¯‚Â¯Ù· ÔÈÈ¯˘Ï ‡Ï˘ ˙ Ó ÏÚ ˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ ‰È‰ ÈÂ‡¯˘ ˙Â¯ÓÏ
‰‡ÏÓ ÔÂÓÈÓ ˙È Î˙ ÂÈ·‚Ï ÔÈ‡˘ Ë˜ÈÈÂ¯ÙÏ ÌÂÎÒ. 

)·( ·˙‰ È¯Â˘È‡"ÌÈ¯, Â‡ ÚÂÈÒ‰ ÈÙÒÎ ˙‡ Ï·˜Ï È„Î ÊÂÁÓÏ Â¯ÒÓ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰˘ 
Â ÓÓ ˜ÏÁ ,Ô ÂÓÈÓÏ ˙Â¯Â˜Ó‰ ˙‡Â ˙Â„Â·Ú‰ ˙ÂÈÂÏÚ ÏÎ ˙‡ ÂË¯ÈÙ ‡Ï ,˘¯„ Î , ˙‡ ˜¯ ‡Ï‡

„¯˘Ó‰ ÚÂÈÒ .·˙‰ È¯Â˘È‡˘ ÊÂÁÓ‰ ˘¯„ ‡Ï ÌÈ·Â˘ÈÈ ˙·Á¯‰Ï Â„ÚÂ ˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù·" ÌÈ¯
 ·Â˘Á ÔÂÓÈÓ ¯Â˜Ó ÂË¯ÙÈ- ÌÈ˘¯‚Ó‰ È˘ÎÂ¯ -ÓÂÎÒ‰ ˙‡Â ÂÓÏ˘È˘ ÌÈ . Ú„ÈÓ‰˘ Û‡

·˙‰ È¯Â˘È‡·˘ ‰ÊÏ ‰‰Ê ˙ÂÈ‰Ï ‰È‰ ÍÈ¯ˆ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙Â¯‰ˆ‰·"ÌÈ¯ , ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï
 ÌÈÎÓÒÓ‰ È Â˙ · ‰Ó‡˙‰)˙Â¯Â˜Ó‰ ÏÎ ˙‡ ÂË¯ÈÙ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙Â¯‰ˆ‰( , ‡ˆÓ  ‡Ï Í‡

‰¯˘Ù ˙‡ ¯¯·Ï ˘˜È· ÊÂÁÓ‰˘ . ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÎÓÒÓ‰ ˙‡ Ï·˜Ï ‰˘È¯„‰˘ ‡È‰ ‰ ˜ÒÓ‰
˙ÈÏÓ¯ÂÙ ‰˘È¯„ ‰˙ÈÈ‰ , ÏÚ ˙È˙ÈÓ‡ ‰¯˜·Ï ÂÏ Â˘‚Â‰˘ ÌÈÎÓÒÓ‰ ˙‡ ÏˆÈ  ‡Ï „¯˘Ó‰Â

ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ÔÂÓÈÓ‰ ˙ÂÈ Î˙ .˙Â·ÈÈÁ˙‰ ÈÒÙÂË ¯È·Ú‰ „¯˘Ó‰ ¯˘‡Î˘ ‡È‰ ‰‡ˆÂ˙‰9 
˙Â„Â·Ú‰ ˙‡ Úˆ·Ï ÔÂÓÈÓ È„ Ô‰Ï ‰È‰È Ì‡ ÂÏ ¯Â¯· ‰È‰ ‡Ï ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓÏ. 

)‚(  ˙Â¯‰ˆ‰Ï ˙Â‡˙ÎÓÒ‡)‚ „ˆ Ï˘ ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ÔÂ‚Î ,' ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ Ï˘ÓÏ „ÒÂÓ‰Â
ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï ,ÔÂÓÈÓ· Û˙˙˘‰Ï ( È ˙Â  ÌÈ ÂÂÎ˙Ó ÔÎ‡ Ì‡ ˜Â„·Ï „¯˘ÓÏ ÚÈÈÒÏ ˙ÂÏÂÎÈ

ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ˙Ó˜‰· ÚÈÈÒÏ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ , ÔÎ Ì‡Â-ÌÈÓÂÎÒ ‰Ï‡·  . ˜Ù˙Ò‰ ÊÂÁÓ‰ ÌÏÂ‡
Ô‰Ï ˙Â‡˙ÎÓÒ‡ ˘˜È· ‡ÏÂ „·Ï· ˙Â¯‰ˆ‰·. 

)„(  ÌÈÂÒÓ ÌÂÎÒ· „¯˘Ó‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰ ˙‡ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ Â˘˜È· ˙Á‡ ‡ÏÂ¯È‰ˆ‰Â ,
¯Á‡ È ÂˆÈÁ ¯Â˜ÓÓ Â‡ Ô‰È˙Â¯Â˜ÓÓ ‡Â·˙ ÔÂÓÈÓ‰ ˙¯˙È ÈÎ . ˙ÂˆÚÂÓ‰ Â˘˜È·˘Ó ÌÏÂ‡

˙Â‡·‰ ÌÈ ˘· Â‡ ‰ ˘· ÌÈË˜ÈÂ¯Ù Ì˙Â‡ ¯Â·Ú· ÛÒÂ  ÌÂÎÒ· ˙ÂÙ˙˙˘‰ „¯˘Ó‰Ó ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ,
‰ ˘ÓÂÓ˙ ˙ÂÈ¯Â˜Ó‰ ˙Â¯‰ˆ‰‰˘ ÍÎ ÏÚ ÊÂÁÓ‰ „ÓÚ ‡Ï .‰Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï: 

ח " ש200,000נגב טופס התחייבות בסכו  של  מסר המשרד למועצה האזורית שדות 2002בשנת 
כדי לקבל את הסיוע הצהירה המועצה האזורית . תכליתי במושב שבתחומה לסיוע בבניית מבנה רב

 הגדיל המשרד את התחייבותו 2003בשנת . ח" מיליו  ש1.9  כ שעמותה מסוימת תממ  את היתרה 
כי ,  הסיוע הנוס! הצהירה המועצהכדי לקבל את. ח" ש600,000 כ היא הגיעה ל"ובסה, פעמיי 

המחוז לא בדק א  המועצה אכ  קיבלה . ח" מיליו  ש1.66  כ המושב יישא בעלות הנותרת 
 .ההתאמה בי  שתי ההצהרות ולא עמד על אי, 2002מהעמותה את המימו  שעליו הצהירה בשנת 

)‰( ÏÚ ÛÒÂ  ÚÂÈÒÏ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ Ï˘ ˙Â˘˜·Ï „¯˘Ó‰ ‰ Ú  ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó· ‰Ê 
‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ¯˘Â‡˘ . „ÂÚÈ˙ ‡ˆÓ  ‡ÏÂ ÚÂÈÒ ˙ÙÒÂ˙Ï ˙Â˘˜·Ï ·˙Î· ÌÈ˜ÂÓÈ  Â‡ˆÓ  ‡Ï

˙Â˘˜·Ï ˙Â ÚÈ‰Ï „¯˘Ó‰ ˙‡ Â‡È·‰˘ ÌÈÏÂ˜È˘Ï . ˙‡ ˙ÂˆÚÂÓ‰ Â ÈË˜‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯˜Ó·
 ÌÈË˜ÈÈÂ¯Ù‰ Û˜È‰)ÔÏ‰Ï Â‡¯ .(ÍÎ Â‡ ÍÎ ,Ô ÎÂ˙ÓÏ ¯·ÚÓ Ï„‚ ÔÂÓÈÓ· „¯˘Ó‰ Ï˘ Â˜ÏÁ.  
__________________ 

ומצויני  בו , שלא יהיה גדול מהנקוב בומסמ) שהוא התחייבות של המשרד לשל  סיוע בסכו   9
סכו  זה הוא הסכו  הכלול . כ חותמי  על המסמ)"חשב המשרד וראש המב. התנאי  לקבלתו

 .בפרוגרמה
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Ì Ó‡ ,‡ ÏÈ„‚‰ÏÓ ÒÂ Ó ÔÈ‡ ÌÈ˙ÚÏ ÔÂÓÈÓ‰ ‡ÂÏÓ ÂÏ ‡ˆÓ  ‡Ï˘ Ë˜ÈÈÂ¯ÙÏ ÚÂÈÒ‰ ˙
Ô ÎÂ˙˘ ,˙ÂÈÂÙˆ È˙Ï· ˙Â·ÈÒ  Ï˘· ;‰¯‚˘Ï ˙ÂÎÙÂ‰ ÚÂÈÒ ˙Ï„‚‰ ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰˘Î ÌÏÂ‡ ,

‰Î¯ÚÓ ÚÂÈÒ‰ ÏÚ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ËÈÏÁÓ ‰ÒÈÒ· ÏÚ˘ ÔÂÓÈÓ‰ ˙È Î˙ ˙„·‡Ó . ÏÂÏÚ ¯·„‰
ÂÈÏ‡È¯ Ô È‡˘ ÔÂÓÈÓ ˙ÂÈ Î˙ ÏÚ ¯È‰ˆ‰Ï ıÈ¯Ó˙ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ Ïˆ‡ ¯ÂˆÈÏ˙ , ÚÂ ÓÏÂ

ÔÂÓÈÓ‰ ˙¯˙È ¯·„· Ô‰È˙Â¯‰ˆ‰· „ÂÓÚÏ ıÈ¯Ó˙ Ô‰Ó .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÚ
ÏÏÎ ‚È‰ ‰Ï „¯˘Ó‰ ,˘‡¯Ó ÂÚ·˜ ˘ ÔÂÓÈÓ‰ ˙ÂÈ ÎÂ˙ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ˘È ÂÈÙÏ˘ , ÏÚ ‰ËÏÁ‰Â

ÏÏÎ‰ ÔÓ ‡ˆÂÈ‰ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÚÂÈÒ ˙Ï„‚‰ . ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÂÈÏ‰ · Ú·˜È „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÚÂÈÒ ˙Ï„‚‰Ï ,ÂÓ‰ ˙‡ ·ÈÈÁÈÚÂÈÒ ˙Ï„‚‰Ï Ô‰È˙Â˘˜· ˙‡ ·˙Î· ˜Ó Ï ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚ ,

Ô‰Ï ˙Â˜Ó ‰‰ ˙‡Â ÂÈ˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ „Ú˙ÈÂ.  
 : סדרי תשלומי  .2
˙ )א( Â È ¯ Â Ê ‡ ‰  ˙ Â ˆ Ú Â Ó Ï  Ì È Ù Ò Î ‰  ˙ ¯ · Ú ‰  È ¯ „ Ò : תשלומי המשרד ראוי

שייעשו על פי קצב הביצוע של הפרויקט ובהתא  לתשלומי  שהמועצות האזוריות אישרו 
סכו  ההשתתפות כשהפרויקט בשלביו הראשוני  עלול להביא לכ# תשלו  מלוא . לקבלני 

,  תסתמ# על מימו  המשרד ולא תתאמ& להשיג מימו  משלה  שעליה מוטל עיקר הנטל  שהמועצה 
התקדמות הפרויקט תהיה אפוא תלויה בכספי . ובסופו של דבר תממ  חלק קט  ממנו א  בכלל

 . למימו  יתרוהדבר מגדיל את הסיכו , ההשתתפות של המשרד
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ÔÂÈ‚‰‰ ÈÙÏ ‰˘Ú  ‡Ï ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓÏ ÌÈÙÒÎ‰ ˙¯·Ú‰ ÍÈÏ‰ ÈÎ

¯ÂÓ‡‰ ÈÏÎÏÎ‰Â ÈÏÂ‰È ‰ .‰„Â·Ú‰ ˙ÂÓ„˜˙‰Ï ˙ÈÒÁÈ ÌÏÈ˘ ‡Ï „¯˘Ó‰ . ˙ÂˆÚÂÓ‰
 „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÂÙ˙˙˘‰ ÈÓÂÎÒ ˙‡ Ï·˜Ï ˙Â˘˜· ÊÂÁÓÏ Â˘È‚‰ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰) Â ÂÎ ˙Â˘˜·‰

ÌÈÈÙÂÒ ˙Â Â·˘Á Â‡ ÌÈÈ˜ÏÁ ˙Â Â·˘Á ( ÌÈ Ï·˜‰ Ô‰Ï Â˘È‚‰˘ ˙ÂÈ Â·˘Á ˙Â˘˜·Ï ÂÙ¯ÈˆÂ
ÌÂÏ˘˙Ï Â¯˘È‡ ˙ÂˆÚÂÓ‰˘Â . ÌÈ·Â˜ ‰ ÌÈÓÂÎÒ‰ ÈÙÏ ˙ÂˆÚÂÓÏ „¯˘Ó‰ ÌÏÈ˘ ÏÏÎ Í¯„·

Ï „Ú ˙ÂÈ Â·˘Á·-90% , ÌÈ˙ÚÏÂ98% ,ÂÏ ·ÈÈÁ˙‰ ‡Â‰˘ ÚÂÈÒ‰ Û˜È‰Ó , ·ˆ˜Ï ¯˘˜ ÈÏ·
‰ÚÂˆÈ· ¯ÂÚÈ˘ÏÂ ‰ÏÂÎ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÓ„˜˙‰. 

הפעלת עבודות באמצעות רשויות מקומיות "את הנוהל  עדכ  המשרד 2004כי במאי , יצוי 
כי תשלו  הכספי  למועצות האזוריות , הנוהל המעודכ  קובע". בהשתתפות המינהל לבנייה כפרית

 .יהיה לפי התקדמות הבנייה ובהתא  לאחוז ההשתתפות שנקבע לפרויקט
)·( ˙ Â „ Â · Ú ‰  Û ˜ È ‰  È Â  È ˘:  ˜ÈÚ· ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÌÂ„È˜Ï ÂÏÚÙ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡ ˙ÂˆÚÂÓ ¯

˙ÂÈÂÏÚ‰Ó ˜ÏÁ ÔÓˆÚ· Â ÓÈÓ˘ ÈÏ·Ó ÌÈ˙ÚÏÂ „¯˘Ó‰ Ï˘ ÔÂÓÈÓ ÏÚ ÂÎÓ˙Ò‰˘ ÌÂ˘Ó . ¯·„
 ÏÈÚÏ ¯‡Â˙ÓÎ Ë˜  „¯˘Ó‰˘ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ˙ËÈ˘ Ï˘· È¯˘Ù‡ ‰È‰ ‰Ê- ÈÏ· ÚÂÈÒ‰ ÌÂÏ˘˙ 

‰„Â·Ú‰ ˙ÂÓ„˜˙‰ ·ˆ˜Ï ¯˘˜ .ÍÎ ‰˘Ú  ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰Ó ˜ÏÁÏ ÚÂÈÒ‰ : Ú·˜ „¯˘Ó‰
ÌÈÂÒÓ ÌÂÎÒ· Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ÚÂÈÒ ‰Ó¯‚Â¯Ù· ,‡ ‰ ˘·Â ÚÂÈÒ ÈÓÂÎÒ Ú·˜ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÌÈ ˘· Â

Â‡ÂÏÓ· ËÚÓÎ ˙Â·ÈÈÁ˙‰· ÏÏÎ ˘ ÚÂÈÒ‰ ÌÂÎÒ ˙‡ ÌÏÈ˘Â Ë˜ÈÂ¯Ù Â˙Â‡Ï ÌÈÙÒÂ  . ‰‡ˆÂ˙‰
È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ˜¯ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÌÈ˙ÚÏ ÂÚˆÈ· ˙ÂˆÚÂÓ˘ ‰˙ÈÈ‰ , ÚÂÈÒ‰ ÌÂÎÒ· ÂÈ‰ Ì‰È˙ÂÈÂÏÚ˘Î

„¯˘Ó‰ Ï˘ ,ÚÂÈÒ‰ ‰ˆÂÓ˘Ó ÌÚÂˆÈ·Ó ÂÏ„ÁÂ ; Â‡ ‰ ˘ ‰˙Â‡· ÛÒÂ  ÚÂÈÒ Ô˙È  Ì‡Â ÌÈ ˘·
ÔÎÓ ¯Á‡Ï˘ ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ·· ÂÎÈ˘Ó‰ . ÌÂÎÒÏ ÚÂˆÈ·‰ ˙‡ ÂÓÈ‡˙‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ Â ÈÈ‰„

ÚÂÈÒ‰ ,ÚÂˆÈ·‰ ˙ÂÏÚÓ ¯Ê‚ÈÈ ÚÂÈÒ‰ ÌÂÎÒ˘ ÌÂ˜Ó· ;ÏÎ‰Â ,‰ÚÈ„È ‡ÏÏ , Ï˘ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ
„¯˘Ó‰ .˙Â‡Ó‚Â„ È˙˘ ÔÏ‰Ï: 
 ח לסיוע בשיפו& בריכת שחייה" ש150,000ס " מסר המשרד טופס התחייבות ע2001בדצמבר 

 2002בינואר . ח" ש268,000 עלות העבודה המשוערת הייתה כ. בקיבו& שבמועצה האזורית אשכול
א# המשרד לא , ח בלבד לביצוע חלק מהעבודה" ש141,000חתמו המועצה והקבל  על חוזה של 
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א  המשרד . שינה את היק! הסיוע לעבודה לפי המחיר שנקבע לביצועה בחוזה של המועצה והקבל 

 150,000 היה עליו להקטי  את סכו  ההתחייבות מ, להקמת הפרויקט שעלותו ָקטנהרצה לסייע 
 .55%  בהתא  לשיעור הסיוע בפרויקט המקורי , ח" ש78,000 ח ל"ש

 המועצה למחוז חשבו  סופי על ביצוע 2002לש  קבלת מלוא הסיוע מהמשרד מסרה באפריל 
,  המשרד את התשלו  כולו למועצהבמאי אותה שנה השלי . ח" ש176,682 העבודה שהסתכ  ב

המשרד חזר וכלל עבודה זו . א! כי לא הושלמה העבודה בהתא  לתכנו  המקורי שהמשרד אישר
ובכ# שיל  לה את כל , ח" ש31,700  שיל  למועצה כ2003ובמרס , 2002בפרוגרמה לשנת 

 181,700כל ובס# ה, התשלומי  שהיא שילמה לקבלני  בגי  ביצוע עבודות השיפו& ומעט יותר
 מעלות 55% הקפדה על כריכת התשלומי  בביצוע גרמה אפוא להגדלת סיוע המשרד מ אי. ח"ש

 . לפי החשבו  הסופי103% הפרויקט ל
¯ÈÚ‰Ï ˘È ,·Ó‰ ÈÎ"Î ÓÂ Î" Ì˙ ÂÎ˙Ó· ‰Ó¯‚Â¯Ù· ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÏÏÎ‰ ˙‡ Â¯˘È‡ „¯˘Ó‰ Ï
˙È¯Â˜Ó‰ ,‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ Â¯ÒÓ˘ ˙ÂÈ Î˙ÏÂ ÌÈÈÙÒÎ‰ Ì‰È „ÓÂ‡Ï Ì‡˙‰·ÊÂÁÓÏ ˙ÂÈ¯ÂÊ ; ‰Ï‡

ÊÂÁÓ‰ È„È· Â˜„·  ,„¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈ„¯„ ËÒÏ ÌÈÓÈ‡˙ÓÎ Ì˙Â‡ ¯˘È‡ ‡Â‰Â . Ì‰ÈÙ˜È‰ ˙ Ë˜‰
„¯˘Ó‰ Ï˘ ˙˘„ÂÁÓ ‰ ÈÁ· ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈ˘„ÁÂ ÌÈ Â˘ ÌÈË˜ÈÂ¯ÙÏ ÌˆÚ· Ì˙Â‡ ˙ÎÙÂ‰ .

˙˘„ÂÁÓ ‰˜È„· ÈÏ· Ì˙Â‡ ÔÓÓÈ „¯˘Ó‰˘ ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï ÍÎÈÙÏ. 
 מגרשי  ביישוב שבמועצה האזורית שדות 39 ית ל נכלל סיוע להקמת תשת1996בפרוגרמה לשנת 

.  מגרשי  בפרויקט הרחבת היישוב61 הקמת התשתית של אלה הייתה חלק מהקמת תשתית ל; נגב
  1997בשני  . ח למימו  סיוע זה" ש225,000 מסר המשרד טופס התחיבות על ס# 1996בדצמבר 

מסכו  זה שיל  המשרד למועצה . ח" ש775,000 הוגדל סכו  ההתחייבות שלוש פעמי  עד 2000 ו
המועצה ביצעה את הפיתוח פחות או יותר לפי הסיוע . 2002 1997ח בשני  " ש686,700 כ

ובעת סיו  הביקורת לא ,  נמשכו שבע שני 1997העבודות שהחלו בשנת . שהובטח בפרוגרמה
 .נראה סיומ  באופק

)‚( È ‡-Ì È Ë ˜ È Â ¯ Ù  Ï ˘  Ì Ù ˜ È ‰ Ï  Ú ‚ Â  ·  „ ¯ ˘ Ó ·  ˙ Â ¯ È ‰ , נהליועל פי   :·
 ,לפיכ#. המשרד מסייע במימו  הפיתוח ביישובי  שנעשית בה  הרחבה בסכו  קבוע למגרש

הסכו  הכולל שהמשרד אמור לשל  למועצה האזורית לכשיסתיי  הפרויקט תלוי במספר המגרשי  
בהירות באשר למספר המגרשי  שהיו  כי בפרויקטי  אחדי  הייתה אי, הביקורת העלתה. בו

בפרויקטי  אחדי  היה . דבר שיש לו השפעה על מחויבות המשרד למת  הסיוע, חמיועדי  לפיתו
   ).75%פער של עד  (70  ל40 וא! בי  42  ל30מספר המגרשי  על פי מסמכי  שוני  בי  

 בקרה על סיו  הפרויקט ועל עלותו
 ניצול מלוא סכומי הסיוע אי

ÙÒÎ ‰¯Â·Ú ÔÈÈ¯˘Ó ‡Â‰ ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰ ÒÙÂË ˙‡ ¯ÒÂÓ „¯˘Ó‰˘Î ‰‡˘¯‰‰ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈ
Â·Èˆ˜˙·˘ ·ÈÈÁ˙‰Ï .ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î , ·Â˜ ‰ ÚÂÈÒ‰ ¯˜ÈÚ ˙‡ ÌÏ˘Ï ÏÏÎ Í¯„· „¯˘Ó‰ ‚‰ 

 ‰˙·Â‚˘ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ÌÂÏ˘˙ ˙˘È¯„ „‚ Î Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÏÈÁ˙· ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰ ÒÙÂË·
ÔÏ·˜‰ Ï˘ ˙È Â·˘Á· .‰ˆÚÂÓ‰Ó ÈÙÂÒ ÔÂ·˘Á ˙Ï·˜Ï „Ú ÚÂÈÒ‰Ó ÔË˜ ˜ÏÁ ·ÎÈÚ „¯˘Ó‰ .

ÓÏ ˘‚ÂÓ ‡Ï Ì‡ ÌÏÂ‡‰ÎÂ¯‡ ‰ÙÂ˜˙ Í˘Ó· ÈÙÂÒ ÔÂ·˘Á „¯˘ , ÚÂÈÒ‰ ÈÙÒÎ Ì‡ ¯ÓÂÏÎ
Ì‡ÂÏÓ· ÌÈÏˆÂ Ó Ì È‡ ,‡Ù˜Â‰ Â‡ ˜ÒÙÂ‰ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ·˘ „ÓÏÏ ¯·„‰ ÏÂÏÚ . ÌÈ¯˜Ó·

˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓÏ ÌÏÈ˘ ¯·Î „¯˘Ó‰˘ ÌÈÙÒÎ‰ ÔÂÈÓËÏ ˙„¯Ï ÌÈÏÂÏÚ ‰Ï‡ ÔÂ‚Î . Ì Ó‡Â
˙ÂÓÏÂ˘Ó È˙Ï· ˙Â¯˙È Â¯·Ëˆ‰ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù·. 
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 לא פנו 2002 1996בשני  , 2004ישוב שעשה משרד מבקר המדינה לפי נתוני אפריל על פי ח
 221 מועצות אזוריות במחוז הדרו  למשרד בבקשה שישל  לה  את מלוא הסכומי  הנקובי  ב

המועצות לא הגישו חשבונות סופיי  בגי  הפרויקטי  , כלומר(טופסי התחייבות שהוא מסר לה  
; ח" מיליו  ש16.7 סכומי הכס! שלא נוצלו הסתכמו בכ; )ליה שהתחייבויות אלה חלות ע

מדובר בפרויקטי  שבמועד . 2002כשלושה רבעי  מזה ה  סכומי  שנקובי  בהתחייבויות משנת 
 .הביקורת חלפו חודשי  רבי  מאז שהיו אמורי  להסתיי 

קי המחוז לאיזה בכל המקרי  שבה  לא הגישו המועצות האזוריות חשבונות סופיי  אי  להבי  מתי
המשרד לא בדק מדוע לא הוגשו לו חשבונות . שלב הגיע הפרויקט או א  העבודות אמנ  הסתיימו

  .10סופיי  לתשלו  ולא עמד על הסיבות להיקפה הרחב של התופעה
 הקפדה על פקיעת מועדי התחייבויות אי

י  להיות תשלומי המשרד למועצות אמור, בהתא  לנוהל המשרד ולנוסח טופס ההתחייבות
 .מועברי  א# ורק במסגרת הזמ  המאושר לביצוע ועוד שישה חודשי 

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ÔÓÊ ˙∆Ï∆a‚Ó ‡ÏÏ ˙ÂÙ˜˙ ÚÂÈÒ Ô˙ÓÏ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ˙‡ ·È˘Á‰ „¯˘Ó‰˘
 ÚÂÈÒ‰ ÈÙÒÎ Ï˘ ˙ÂÏˆÂ Ó È˙Ï· ˙Â¯˙È ÏËÈ· ‡ÏÂ)È¯˜ :ÔÙ˜Â˙ ‚Ù˘ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ .( ÏÚ ¯˙È

ÔÎ ,‡ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ „Ú· ÌÏÈ˘ Û‡ „¯˘Ó‰‰Ï. 
Ô˙ÚÈ˜Ù È„ÚÂÓ ˙‡ ÌÈÚ·Â˜ Û‡Â Ô˙ÂÙ˜˙ ÔÓÊ ˙‡ ÌÈÏÈ·‚Ó ÌÓˆÚ ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰ ÈÒÙÂËÂ ÏÈ‡Â‰ ,

‰Ï‡ ÌÈ„ÚÂÓ ÏÚ „ÈÙ˜È „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯ . ·¯ ÔÓÊ Ô„·ÎÏ ÍÈ˘ÓÈ „¯˘Ó‰˘ ÍÎÏ ÌÂ˜Ó ÔÈ‡
ÔÙ˜Â˙ ‚Ù˘ ¯Á‡Ï , ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ˙˜ÓÂ Ó ‰˘˜· ˙Ï·˜ ¯Á‡Ï ˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â·ÈÒ · ‡Ï‡

˙È¯ÂÊ‡‰.  
✯  

„¯˘ÓÙ ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ È·‰  ‰ÈÈ ·Ï Ï‰ ÈÓ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÏÚÂ˙È¯ÙÎ ÌÂ„È˜Ï ÌÈ˘„Á ÌÈ·Â˘ÈÈÂ 
 Ô˙Ó Ï˘ Í¯„· ¯˜ÈÚ· ÌÈÈ¯ÙÎ ÌÈ·Â˘ÈÈ· ÁÂ˙ÈÙ‰ÈÙÒÎ ÚÂÈÒ ‰Ó˜‰Ï ˙ÂÈ¯ÂÊ‡ ˙ÂˆÚÂÓÏ 

ÁÂ˙ÈÙÏÂ Ï˘ ˙ÂÈ˙˘˙¯Â·Èˆ È ·Ó Ï˘Â  . ˙ÂÓ‡ „¯˘Ó· ÔÈ‡ ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ
ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ˆ˜‰Ï ‰„ÈÓ ,ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÈ Î˙· ‰ÈÂ‡¯ ˙ÂÙÈ˜˘ ÔÈ‡Â .˘ÓÏ ¯˘‡· ¯Â¯· Ú„ÈÓ ÔÈ‡ „¯

ÔÂÓÈÓ· Û˙˙˘Ó ‡Â‰ Ì‰·˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ÔÂÓÈÓ‰ ˙Â¯Â˜ÓÏ ¯˘‡·Â ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ Û˜È‰Ï .
 ˙‡ ˙ÈÁÙ‰ ‰ÈÈ ·Ï Ú˜¯˜ ÈÁË˘ ÁÂ˙ÈÙ „Ú· ˜È ÚÓ ‡Â‰˘ ÚÂÈÒ‰˘ ‡„ÂÂÓ Â È‡ Û‡ „¯˘Ó‰

ÌÈ Î˙˘ÓÏ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙ÂÈÂÏÚ . ÌÈ„ÓÏÓ Â˜„· ˘ ÌÈ¯˜Ó·ÌÈ‡ˆÓÓ‰ , Â˘¯„  ÌÈ Î˙˘Ó‰ ÈÎ
Â‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ÌÏ˘ÏÁÂ˙ÈÙ‰ ˙Â‡ˆ ,„¯˘Ó‰ ÈÙÒÎ ÏÚ ÛÒÂ  . ÌÂÎÒ ‰È‰ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù·

Ì˙ÂÏÚÓ ÏÂ„‚ ÌÈ¯Á‡ ˙Â¯Â˜ÓÓ ÌÈÙÒÎ ÌÚ „ÁÈ ÚÂÈÒ‰ ÈÙÒÎ ,ÌÈ¯Á‡·Â , ÚÂÈÒ‰ ¯ÂÚÈ˘ ‰ÏÚ
Ô ÎÂ˙Ó‰ ÏÚ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÈÂÏÚ ÍÒÓ „¯˘Ó‰ Ï˘. 

__________________ 
 .319' עמ, · ˘È˙ ˘ ÁÂ„54‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï , "תקצוב ובקרה תקציבית"ראו ג  בפרק  10
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 ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ È‚ÂÒÏ Ì‡˙‰· È·¯Ó‰ ÂÓÂÎÒ ˙‡Â ÚÂÈÒ‰ È¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ÚÂ·˜Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ

Â Ì˙Â·È˘ÁÏÂÍÎÓ ‚Â¯ÁÏ ‡Ï „ÈÙ˜‰Ï . ‰¯Âˆ· Â ˙ ÈÈ ÚÂÈÒ‰ ÈÙÒÎ˘ ‡„ÂÂÏ ÂÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ
˙È ÂÈÂÂ˘ ,ÏÎÏ ÌÈÚÂ„È‰ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜Ï Ì‡˙‰·Â ‰ÙÂ˜˘Â ˙È·ÓÂÙ . ÈÙÒÎ Â ˙È  Â·˘ ‰¯˜Ó ÏÎ·

¯˙È· ÚÂÈÒ ,‰Ï‡ ÌÈÙÒÎ ˙·˘‰Ï ÏÂÚÙÏ ÏÂ˜˘Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ . ÌÒ¯ÙÈ „¯˘Ó‰ ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
È¯ÂÊ‡ ÈÙÏ ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ˆ˜‰ ÁÂÏÈÙ ˙‡ Â·Èˆ˜˙·ı¯‡‰ .  


