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 תקציר

 כללי רקע

הוועדה המקומית או  -)להלן  הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מצפה אפק

-לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 19הוועדה( היא ועדה מרחבית על פי סעיף 

מרחב התכנון של הוועדה  .חוק התכנון והבנייה או החוק( -)להלן  1965

וה, כוכב והמקומית כולל חמש מועצות מקומיות: באר יעקב, בית דגן, גני תק

מחוז דת הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה עליו מופקו ,צור יגאל וסביון-יאיר

 .מרכזה

 רשות הרישוי(; -)להלן  המקומית פועלת גם רשות רישוי מקומית בוועדה

מר משה פרץ  יו"ר הוועדה המקומית ומהנדסת הוועדה. םחבריברשות הרישוי 

מהנדסת הוועדה היא גב' רויטל ו ,2014מכהן כיו"ר הוועדה המקומית ממרץ 

 שבה ובתקופה, . לפניה2016בספטמבר בתפקיד הן שהחלה לכ ,קסטרו

מהנדס  -הן כמהנדס הוועדה מר מרדכי רייבמן )להלן , כיהביקורת עוסקת

 הוועדה דאז(. 

 

 הביקורת פעולות

 אתמשרד מבקר המדינה  בדק 2017עד פברואר  2016בחודשים ספטמבר 

עם הוועדה ת יוהתקשרואת פעולות הוועדה המקומית בנושא תכנון ורישוי, 

הבדיקה נעשתה בוועדה המקומית. שקיפות פעולותיה. ואת  נותני שירותים

 בדיקת השלמה נעשתה במועצה המקומית גני תקווה.

 

 הליקויים העיקריים
 שקיפות הפעילות של הוועדה המקומית -אי

 ושל רשות הרישוי

הסתיימה סריקתם של מסמכים מתיקי הבניין הנוגעים  2016עד לסוף שנת 

יים מחמש המועצות המקומיות שבאחריות הוועדה. המסמכים הסרוקים לשת

הוזנו לתוכנה המשמשת את הוועדה המקומית, אולם לא הועמדו לעיון הציבור 

 .של הוועדה באתר האינטרנט
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וועדה המקומית ושל רשות הרישוי לא פורסם החלק מישיבות של סדר היום 

 .נדרש בחוקאף שהדבר זמן סביר מראש או לא פורסם כלל, 

לא  2015פרוטוקולים של ישיבות רשות הרישוי שהתקיימו לפני דצמבר ה

 נדרש בחוק.אף שהדבר  ,פורסמו באתר האינטרנט של הוועדה המקומית

 דיוני הוועדה בבקשות להיתר בנייה, למעט הפרוטוקולים של הפרוטוקולים

המתנגדים, אינם  בהשתתפות ותלבקש יותהתנגדו נדונובהם שדיונים ה של

, את מהלך הדיון עלאינם כוללים פרטים  , ובכלל זהעונים על הנדרש בחוק

חוות הדעת של את תמצית העמדות של חברי הוועדה או הצוות המקצועי, 

 הסבר להחלטות.הנימוקים ודברי ואת המהנדס הוועדה 

 

 הקמת מעגל תנועה, בית ספר ומגרש משחקים 
 בגני תקווה

מעגל תנועה, בניגוד  דרך המלך 'גני תקווה בנתה ברח המועצה המקומית

סטייה מהייעודים שנקבעו בתכנית בלתכנית המפורטת החלה על השטח, 

 וללא היתר בנייה.

בסטייה מהוראות  ,גני תקווהבהוועדה המקומית נתנה היתר לבניית בית ספר 

 ניתן כמו כן. שבה אמור להיבנות בית הספר התכניות החלות על הקרקע

 ההמבנמספר הקומות של  לא נקבעותכנית החלה על המגרש בההיתר אף ש

כדי לאפשר את בניית בית הספר אישרה  ו של המבנה.גובהאו בו  השייבנ

 בניגוד לתכנית מאושרת. ,קו הבנייןמ 'מ 25הוועדה המקומית סטייה של 

מהנדס  .היתר הבנייה לבית הספר ניתן בלא שהתקיימו התנאים להיתר

כאמור, שלא הוועדה המקומית למתן היתר  שקבעהאז ביטל תנאים הוועדה ד

תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, בהתאם לנדרש ב

 .1970-התש"ל

הוועדה המקומית נתנה היתר להקמת מתקן לרשת צל מעל מגרש משחקים 

בהליך לא תקין ובניגוד לתכניות החלות על הקרקע. , של המתקן גידורולו

 תנוגד משחקיםה הקמת מגרשכך ש לעועדה המקומית לא נתנה את דעתה הו

בהחלטתה  לא התייחסה, על הקרקע את השימוש שנקבע בתכניות החלות

שעליו הוקם מגרש המשחקים והורחבה טיילת התקווה, גריעת השטח ל

קריית חינוך ואישרה בפועל שימוש הקמת מהשטח שנועד בתכנית מאושרת ל

 אף שהדבר נדרש ,שימוש חורגבדבר ציבור וללא פרסום ללא שיתוף ה חורג

מתן  אישרה את רשות הרישוי המקומית .לחוק התכנון והבנייה 149סעיף ב

 ., שלא בהתאם להוראות החוקהיתר הבנייה

 



 857|    אפק מצפה ולבנייה לתכנון המקומית הוועדה 

 הקמת שישה בנייני מגורים במתחם בבאר יעקב

 בבאר יעקב (10-8)מגרשים שלושה ב לבנותהוועדה המקומית אישרה 

נקבע בתשריטי התכניות מהשונה  בפריסה ,ארבעה בניינים במקום חמישה

 חלוקהלגבי הבתכניות  בנקבעהחלות על השטח וללא כל התחשבות 

שינוי התשריט ב כללדנה לא הוועדה המקומית  .וקווי הבניין לשלושה מגרשים

 ההקלה -כל הליך של הקלה מהוראות התכניות  בוצעשינוי הבינוי; לא באו 

ולא ניתנה לציבור כל אפשרות להגשת התנגדויות; בפרוטוקולים פורסמה לא 

חוות  לא מצוינת להיתרי הבנייה אושרו הבקשות ןבהששל ישיבות הוועדה 

 דעת של מהנדס הוועדה דאז.ה

אישרה רשות הרישוי בבאר יעקב  (7-6 מגרשיםלגבי שני בניינים אחרים )ב

 האישור מועדשב אף, 8/1518ק/ממ/מיחידות דיור לפי תכנית  30תוספת של 

 .טרם פורסמה התכנית למתן תוקף

ליקויים הועלו חיוב בהיטל השבחה שם ל של הוועדה המקומית שומותלגבי 

 הנובעים בין היתר מכך שהוועדה נתנהשומות, הבסיס התכנוני של גבי הל

מהוראות חוק התכנון מתחם, בחריגה היתרים בסטייה מהתכניות שחלו על ה

 בעניין זהליקויים התוקף.  הותקנותיו ועל סמך תכנית שטרם קיבלוהבנייה 

 .לגבות היטל השבחה המקומית על יכולתה של הוועדה משפיעים

 

 הקמת שני בנייני מגורים במתחם סמוך בבאר יעקב
 ,מגורים בניינישני  שליה יהוועדה המקומית אישרה שתי בקשות להיתרי בנ

יעקב. במסגרת הבקשות אישרה בבאר  19-17במגרשים  ,במקום שלושה

תקינות -אי עקבהוועדה בקשות להקלה בגובה הבנינים ובמספר הקומות. 

בבינוי, היה אישור הבקשות להקלה כרוך למעשה  ההליכים לאישור השינוי

תוספת של  ,חריגה ממספר הקומות המותר לאישור בהקלה) ניכרתסטייה ב

מהתכניות החלות על ( הצדייםחריגה מקווי הבניין ודיור היחידות ל 50%-כ

בלא שאושר תשריט איחוד זאת ועוד, החריגה מקווי הבניין אושרה  .הקרקע

  וחלוקה למגרשים.

הוועדה המקומית דנה בשתי הבקשות להיתר שלושה ימים לפני תום המועד 

 )א( לחוק התכנון והבנייה.149שנקבע בסעיף  התנגדויות להגשת

לאחר מתן היתרי  19-17איחוד מגרשים  שלהוועדה המקומית אישרה תשריט 

לחוק התכנון  149נדרש בסעיף אף שהדבר  ,הבנייה וללא הליך של פרסום

  .והבנייה
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 התקשרות עם נותני שירותים

ובהם משרד רואה חשבון, שמאים  ,הוועדה המקומית בחרה בנותני שירותים

יריות תקנות העשנקבעו בעניין בהוראות , בניגוד לבתחום המחשוב ויועץ

" לוועדות המרחביות לתכנון ולבניהנהלים אוגדן ב", 1987-(, התשמ"חמכרזים)

 על כך . נוסףשקבעה היא עצמהנוהל התקשרויות וב 1אוגדן הנהלים( -)להלן 

והחובות את הזכויות המעגן ללא הסכם חתום מנותני השירותים הועסקו חלק 

 הצדדים.של 

שנים ללא מכרז חדש  11הוועדה התקשרה עם משרד רואה חשבון במשך 

 ההתקשרות. הסכםוללא עדכון של 

שהצעת פרויקט בגני תקווה ניתן לשמאי נוגע לביצוע שומות היטל השבחה ב

מהצעתו של שמאי אחר שאליו פנתה  במידה ניכרת הייתה גבוהה המחיר שלו

ירת השמאי שהועסק במתן בח .ללא מתן נימוקים לכך הוועדה המקומית,

בהליך שאינו  נעשתהבאר יעקב  בכל הקשור ליישובשירותי שמאות לוועדה 

מכרז למתן שירותי ה .שוויוני ובניגוד לעמדתו של היועץ המשפטי לוועדה

בעקבותיו השמאי שנבחר ו, לא היה שוויונישמאות שוטפים לוועדה המקומית 

 .בינו ובין הוועדה הסכםנחתם לא שבהחל בעבודתו לפני סיום הליך המכרז ו

ארכיב ללא מכרז או הליווי פרויקט מחשוב שם הוועדה התקשרה עם יועץ ל

  .בינה ובין היועץ הסכםלא שנחתם בהליך תחרותי אחר והעסיקה אותו 

 .אשר רשאים להשתתף במכרז זוטא הוועדה לא ניהלה רשימה של שמאים

 

 ההמלצות העיקריות

 הקשורעל הוועדה המקומית לפרסם באתר האינטרנט כל מסמך רלוונטי 

 .וכן את המסמכים שנסרקו מארכיב הוועדה ולהיתרי הבנייה המתאר לתכניות

על הוועדה המקומית לכתוב פרוטוקולים שישקפו את מהלך ישיבותיה. עליה 

לכלול בפרוטוקולים לפחות את תמצית דברי המשתתפים, את חוות דעת 

 להחלטותיה.הסבר הודברי ואת הנימוקים הוועדה  מהנדס

 בנייה להיתרי בקשות לגבי שהחלטותיה להקפיד המקומית הוועדה על

 ובכלל ותקנותיו והבנייה התכנון חוק להוראות בהתאם יינתנו להקלות ובקשות

  .בהן הציבור שיתוף ועל ההחלטות פרסום על להקפיד זה
. באוגדן נקבע כי על כל עסקה הנוגעת לרכישת 2009פרסם משרד הפנים בדצמבר את האוגדן   1

, בשינויים 1987-טובין ושירותים יחולו ההוראות הקבועות בתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח

  הנחיה פרטנית אחרת בנושא זה. בנוהלהמחויבים, כל עוד אין 
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בקרה על מסד הנתונים שמוגש לשמאי הוועדה  לבצעעל הוועדה המקומית 

לוודא ששומות ההשבחה מטעמה לא כן ו ,לצורך קביעת שומות ההשבחה

 על הנחות יסוד שגויות אלא על מידע תכנוני מדויק. יתבססו

על הוועדה המקומית להקפיד להתקשר עם נותני שירותים רק לאחר הליך 

המסדיר את הזכויות  םהסכובאמצעות  ,כקבוע באוגדן הנהלים ,תחרותי

 והחובות של הצדדים להסכם.

על הוועדה המקומית לנהל רשימת שמאים אשר רשאים להשתתף במכרז 

אל השמאים האלה ולפרסם  יש לפנות םשלפיה כלליםזוטא. עליה לקבוע 

 .םאות

 

 סיכום

, ובהם אישור בקשות ומתן היתרי בנייה שלא רבים ליקוייםבביקורת הועלו 

התכנוני הקיים; מתן היתרי בנייה בלי שהתקיימו התנאים בהתאם למצב 

להיתר; אישור בקשות להקלה או לשימוש חורג ללא קיום ההליך הנדרש; 

אישור תכנית בינוי ואישור איחוד מגרשים ללא פרסום כדין; קבלת החלטות 

; והיעדר הקפדה על הליכי תכנון ניגוד לחוקעל ידי מהנדס הוועדה דאז ב

ם. התקשרויות הוועדה עם נותני שירותים )משרד רואי חשבון, ורישוי תקיני

שמאים ויועץ שליווה את הוועדה בפרויקט מחשוב הארכיב( נעשו ללא הליך 

 תחרותי תקין וללא הסכם בין הצדדים. 

שנמצאו בדרך פעולתה של הוועדה החוט המקשר בין מרבית הליקויים 

פרסום כנדרש בחוק, -אי שיתוף הציבור והיעדר שקיפות:-איהוא המקומית 

היעדר הנמקות להחלטות שהתקבלו בוועדה וניהול לקוי של הפרוטוקולים 

בסידרי  פגיעתה מעיר לוועדה עלשל דיוני הוועדה. משרד מבקר המדינה 

 המינהל התקין ובאמון הציבור במשרתיו.

לוועדות המקומיות יש השפעה רבה על הפיתוח והבנייה במרחב התכנון 

ד עם הסמכויות שניתנו לוועדות המקומיות, ניתנת על פי חוק שלהן. בד בב

התכנון והבנייה זכות לציבור להיות מעורב בהליכי התכנון והרישוי. על 

הוועדה המקומית, כמי שאמונה על שמירתו ואכיפתו של חוק התכנון והבנייה, 

להקפיד לפעול בהתאם להוראות החוק, התקנות והפסיקה, ולפעול לאלתר 

 הליקויים שצוינו בדוח, על מנת למנוע את הישנותם בעתיד. לתיקון
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 מבוא
חוק התכנון והבנייה או  -)להלן  1965-לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 17סעיף 

החוק(, קובע כי לכל מרחב תכנון מקומי תהיה ועדה מקומית לתכנון ולבנייה. 

)א( לחוק נקבע כי במרחב תכנון שבו יותר מרשות מקומית אחת 19בסעיף 

ושבעה חברים  2יו"ר שימנה שר האוצר לתכנון ולבנייה תכלול הוועדה המקומית

 ,המרחביותשהמליצו עליהם הרשויות  שימנה שר הפנים "מתוך רשימת אנשים

בשים לב ככל האפשר לייצוג של כל הרשויות המרחביות ולמספר התושבים 

 . "של כל אחת מהן

הוועדה המקומית או  -הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מצפה אפק )להלן 

לחוק התכנון והבנייה. מרחב  19הוועדה( היא ועדה מרחבית על פי סעיף 

דה המקומית כולל חמש מועצות מקומיות: באר יעקב, בית דגן, התכנון של הווע

שלהלן מצוינים נתונים לגבי חמש  1צור יגאל וסביון. בלוח -גני תקווה, כוכב יאיר

 מועצות מקומיות אלה:

 הוועדה של התכנון במרחב הכלולות המקומיות המועצות חמש: 1 לוח

 המקומית

המועצה המקומית

 שטח 

השיפוט 

)בדונם(

 מספר 

התושבים*

האשכול 

-החברתי

 אופי הבנייה**כלכלי

שיכונים ובנייה צמודת קרקע וכן בניינים רבי קומות )שנבנו  7 18,400 8,600 באר יעקב

 בעשור האחרון(

 בנייה רוויה, בעיקר של בניינים בהם שתי קומות 7 7,100 1,410 בית דגן

 , השיפוט(***משטח  30%-כ)ברבי קומות בניינים  8 16,100 2,100 גני תקווה

 השיפוט(****משטח  70%-כ)בצמודת קרקע בנייה 

 בנייה צמודת קרקע 9 9,100 3,100 צור יגאל-כוכב יאיר

 בנייה צמודת קרקע 10 3,700 3,710 סביון

 על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  2015מספר התושבים בסוף שנת  * 
כלכלית. -לעשרה אשכולות לפי רמתם החברתיתהיישובים בארץ נחלקים  ** 

היישובים ברמה הגבוהה ביותר מדורגים באשכול העשירי, והיישובים ברמה 
 הנמוכה ביותר מדורגים באשכול הראשון.

 .המועצה של השיפוט בשטח המתגוררים םתושביהמ 70%-גרים כ שבהם *** 
 .המועצה של השיפוט בשטח המתגורריםמהתושבים  30%-גרים כ שבהם  ****

 
, מונה יו"ר הוועדה המקומית 3.8.15-לחוק התכנון והבנייה, שפורסם ברשומות ב 103לפני תיקון   2

 על ידי שר הפנים.
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מרחב התכנון של הוועדה המקומית נכלל במרחב שעליו מופקדת הוועדה 

  הוועדה המחוזית(. -המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז )להלן 

ת ליישובים המצויים בתחומי הוועדה המקומית.  3אין תכניות מתאר כוללניו

תכניות מתאר כוללניות חדשות למועצות המקומיות באר יעקב, בית דגן וגני 

 תקווה נמצאות בשלבים שונים של הכנה.

 

 

 פעולות הביקורת
 אתמשרד מבקר המדינה  בדק 2017עד פברואר  2016ספטמבר בחודשים 

 יה של הוועדהתיוהתקשרובנושא תכנון ורישוי, את  המקומית פעולות הוועדה

הבדיקה נעשתה בוועדה המקומית.  .ואת שקיפות פעולותיה עם נותני שירותים

 בדיקת השלמה נעשתה במועצה המקומית גני תקווה.

יובהר כי הגם שבדוח זה מצוינים בין היתר ליקויים הנוגעים לפרויקטים שבוצעו 

ליקויים אלה רלוונטית גם להיום, על מנת לפני כמה שנים, הפקת הלקחים מ

 למנוע את הישנותם בעתיד.

 

 
קובעת את המסגרת התכנונית של הישוב יחלק ניכר מלגבי ישוב שלם או י גביתכנית מתאר ל  3

 .ישוביה
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 הרכב הוועדה המקומית

. חברי הוועדה הם ראשי 2014מר משה פרץ מכהן כיו"ר הוועדה המקומית ממרץ 

צור יגאל וסביון. ראש -בית דגן, גני תקווה, כוכב יאירהמועצות המקומיות 

דה, מאחר שהוא מנוע מלכהן המועצה המקומית באר יעקב אינו חבר בווע

 . 4במוסד תכנוני כלשהו במשך שנתיים

, הביקורת סיום מועד ועד 2014 מדצמבר - משנתיים יותר במשך כי נמצא

ראש המועצה המקומית באר  במקוםלא מונה לוועדה חבר  - 2017 פברואר

 שבעהארבעה חברים בלבד ולא היו בוועדה כל אותה עת  זאת ועוד,יעקב. 

 באינטרספגיעה  בפעולת הוועדה בהרכב זה יש משום, כנדרש בחוק. חברים

 .המרחביות הרשויות של כלהולם  ייצוג המחייבהציבורי 

מאשר  מסר משרד הפנים כי הוא 2017בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיולי 

ת ות המקומייולאחר שהרשו ות מקומיות לתכנון ולבנייהועדלו יםחברשל מינוי 

לא התקבלה כל וכי  ן,מטעמ יםמועמדלמנות  שות לו בקשותהרלוונטיות מגי

המקומית באר יעקב. עוד מסר משרד הפנים כי מטעם המועצה כאמור  בקשה

מנהלת תחום שלטון מקומי במחוז מרכז של המשרד תיפגש עם נציגי המועצה 

המקומית באר יעקב ותברר עמם מדוע לא מונה עד כה נציג מטעם המועצה 

 .לוועדה המקומית

למשרד הפנים, לוועדה המקומית ולמועצה  מעירמבקר המדינה  משרד

 .בחוק כנדרש לוועדה חברים למנות שעליהם יעקב באר המקומית

בוועדה המקומית פועלת גם רשות רישוי מקומית. החברים ברשות הרישוי 

 רשות הרישוי( הם יו"ר הוועדה המקומית ומהנדסת הוועדה -המקומית )להלן 

גב' קסטרו החלה לכהן בתפקיד מהנדסת הוועדה בספטמבר  .קסטרוגב' רויטל 

מהנדס הוועדה דאז(.  -הן בתפקיד זה מר מרדכי רייבמן )להלן כי . לפניה2016

בתקופת הביקורת הם מידען, בודקת  בוועדהשהועסקו  העובדים המקצועיים

ועץ יועץ משפטי, עוזרת לימפקחי בנייה,  ארבע בודקות רישוי, ארבעה, תכניות

 2016עד דצמבר  .המשפטי, מתמחה במשפטים ושלוש מנהלות חשבונות

 הועסקה בוועדה גם מזכירת ועדה. 

 

 
לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה נ' מועצה  המחלקה 7859-02-14ת"פ )רמ'(   4

 (.15.3.15)פורסם במאגר ממוחשב,  מקומית באר יעקב



 863|    אפק מצפה ולבנייה לתכנון המקומית הוועדה

 המקומית הוועדה של לותוהפע שקיפות

  רשות הרישוי שלו

שקיפות הליכי התכנון מחייבת להביא הליכים אלה לידיעת הציבור, הן כדי 

לשתפו בכלל הליכי התכנון והן כדי לאפשר למי שעשוי להיפגע מהליכים אלה 

לכלכל את צעדיו בעוד מועד. על פי בג"ץ, "השקיפות מבטיחה ביקורת מתמדת 

עין ערובה וצמודה על פעילותם של המחזיקים בסמכות, וממילא מהווה היא מ

להתנהגות ראויה ונורמטיבית של בעלי סמכות... עקרון השקיפות נגזר אף מן 

סמכות בשלטון מחזיקים בכוחות ובסמכויות שניתנו להם -ההכרה שבעלי

כנאמניו של הציבור... וכשם שנאמן חייב בחובת דיווח לנהנים... כן הן רשויות 

. חוק התכנון והבנייה קובע 5"התכנון שחייבות הן לדווח לציבור על מהלכי תכנון

כללים לגבי פרסום של מידע תכנוני רלוונטי, זאת כדי להביא לחשיפה מירבית 

 של מידע זה.

 

 

 אינטרנט ה יאתרפרסום ב
פרסום הליכי התכנון באתרי האינטרנט של מוסדות התכנון הוא אמצעי חשוב 

ון והבנייה לחוק התכנ 86בתיקון מס' . להבאת הליכי התכנון לידיעת הציבור

נקבע כי חובה לפרסם הליכי תכנון לא רק בעיתון, אלא גם באתר  20086משנת 

. אינטרנט, במדור מיוחד שיישא את הכותרת "הודעות בענייני תכנון ובניה"

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי "נושאי תכנון ובנייה נוגעים לכלל הציבור, 

יש להם השלכות כלכליות משפיעים על חייו וסביבתו של כל פרט בו, ו

וחברתיות ארוכות טווח. בנושאים אלו מתחדדת חשיבותו של עקרון השקיפות 

וגובר הצורך במידע אמין שיעמוד לרשות הציבור באופן נגיש וברור ובזמן 

 שאחת ,לחוק התכנון והבנייה 101 'תיקון מספורסם  2014בתחילת אפריל . 7אמת"

חוק התכנון  עבודת מוסדות התכנון.בלהגביר את השקיפות ממטרותיו הייתה 

והבנייה קובע כי על מוסדות התכנון לפרסם באתר האינטרנט מסמכי תכניות, 

סדרי יום של ישיבות, החלטות, פרוטוקולים וחוות דעת שהוגשו לגבי תכנית על 

פרסם מינהל התכנון אוגדן שכותרתו "דגשים מרכזיים  2014פי חוק. ביולי   
פורסם במאגר ) הפנים ניס נ' המועצה הארצית לתכנון ולבניה, משרד 5593/07"ץ בג  5

-הוועדה המקומית לתכנון ובניהאדם טבע ודין נ'  10112/02 (; עע"ם21.12.09, ממוחשב

 (.2003) 835, 817( 2פ"ד נח)לים, מחוז ירוש

 .798, ע"מ 2175, ס"ח 2008-(, התשס"ח86חוק התכנון והבניה )תיקון מס'   6

( )חובת פרסום הודעות באינטרנט(, 86דברי ההסבר להצעת חוק התכנון והבניה )תיקון מס'   7

 .323, ה"ח הכנסת 2008-התשס"ח
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 השקיפות עקרון
 את להביא מחייב
 לידיעת התכנון הליכי

 כדי הן, הציבור
 הליכי בכלל לשתפו
 כדי והן התכנון
 שעשוי למי לאפשר
 מהליכים להיפגע

 את לכלכל אלה
. מועד בעוד צעדיו

 התכנון הליכי פרסום
 של האינטרנט באתרי

 הוא התכנון מוסדות
 חשוב אמצעי

 לידיעת להבאתם
 הציבור
 

אוגדן דגשים לרפורמה(, במטרה לסייע  -פורמה בתכנון ובניה" )להלן לר

  לעוסקים בנושא זה.

אתר הוועדה( מפורסם מידע  -באתר האינטרנט של הוועדה המקומית )להלן 

ובנייה  תכנון בנוגע להליכי התכנון והרישוי המתקיימים בוועדה וכן בנושאי

 . שהוועדה עוסקת בהם

 

 של ישיבות הוועדה המקומית  היום סדר פרסום
 ושל רשות הרישוי 

)ד( לחוק התכנון והבנייה נקבע כי סדר היום של מוסד התכנון 44בסעיף 

 יפורסם באתר האינטרנט שלו זמן סביר לפני הדיון.

פרסום סדר היום של הישיבות זמן סביר מראש חשוב הן כדי שהמשתתפים בהן 

יהם, והן כדי לאפשר לציבור ידעו מראש מהם הנושאים שיש להתכונן לגב

 להיות נוכח בישיבות.

מידע על ישיבות הוועדה המקומית, ובכלל זה המסמכים הרלוונטיים לכל 

מפורסם באתר הוועדה, במדור המיועד לכך. משרד מבקר המדינה בדק  ישיבה,

, 2016-2015הישיבות שקיימה הוועדה בשנים  22את המסמכים הנוגעים לכל 

. 2016( ישיבות שקיימה רשות הרישוי בשנת 37 -)מ 24-הנוגעים לואת המסמכים 

 להלן הממצאים:

הישיבות שנבדקו נמצא כי לא היה ( 23%-)כ 22-מ 5לגבי  :מליאת הוועדה

 של היום סדר פרסום; קיומןפרסום מוקדם של סדר היום שלהן זמן סביר לפני 

 של היום סדר ופרסום, הישיבה התקיימה שבו המועד לפני יום היה מהן ארבע

 .האמור המועד לפני יומיים היה מהן אחת

הישיבות שנבדקו נמצא כי לא היה ( 96%-)כ 24-מ 23לגבי  :רשות הרישוי

פרסום מוקדם של סדר היום שלהן; לגבי ישיבה אחת, סדר היום שלה פורסם 

 ביום הישיבה עצמו.

במסגרת הגברת כי  מעיר לוועדה המקומיתמשרד מבקר המדינה 

עליה השקיפות של פעולותיה ומיצוי זכות הציבור לקבל מידע עליהן, 

ישיבותיה ושל ישיבות  את סדר היום שלבאתר הוועדה לפרסם להקפיד 

 רשות הרישוי זמן סביר לפני מועד קיומן.
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 פרסום פרוטוקול 

ד לחוק התכנון והבנייה קובע שבכל ישיבה של מוסד תכנון "יירשם 48סעיף 

 . 8יוקלט פרוטוקול", וכי הפרוטוקול יפורסם באתר האינטרנט של מוסד התכנוןו

. 20079משנת  80ד נוסף לחוק התכנון והבנייה בתיקון מס' 48יצוין שסעיף 

בדברי ההסבר להצעת התיקון לחוק צוין שהעמדת פרוטוקולים והקלטות של 

חשוב במימוש  ישיבות לרשות הציבור ופרסום פרוטוקולים באינטרנט הם "נדבך

 הזכות לחופש הביטוי ועולים בקנה אחד עם עקרון חופש המידע".

 לא, 2007 בשנת כבר התקבל פרוטוקול פרסום בעניין שהחוק אףנמצא כי 

 שהתקיימוהרישוי  רשות ישיבותפרוטוקולים של המקומית הוועדה  באתר מצויים

 . 2015דצמבר  לפני

שעליה לפרסם באתר  משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית

הוועדה גם את הפרוטוקולים של ישיבות רשות הרישוי שהתקיימו לפני 

, על מנת שיהיה ניתן לבצע בקרה על עבודת הוועדה ועל 2015דצמבר 

מנת שלציבור יהיה מידע אמין, נגיש וברור לגבי הישיבות האמורות. 

הביקורת פרסמה הוועדה את הפרוטוקולים באתר הוועדה.  בעקבות

 משרד מבקר המדינה מברך את הוועדה על תיקון הליקוי.

 

 

שמירת תיקי הבניין של הוועדה המקומית 
 בארכיון ממוחשב

כולל את כל התכניות, האישורים והתכתובות של ועדה מקומית תיק בניין 

", תעודת 4תכנית, "טופס הבנייה, ההיתר בכלל זה לבניין מסוים )הנוגעים 

ערר, צווים מינהליים,  וועדת מחוזיתה , הוועדהשנהגמר, החלטות של ועדות מה

המסמכים בתיק אחד מאפשר תיעוד מהימן של כל מפות מדידה וכיו"ב(. ריכוז 

שמירה של תיקי הבניין  .הזמן כל ההתרחשויות הקשורות בבניין עצמו לאורך

בארכיון ממוחשב מסייעת לעבודת הוועדות המקומיות. לפי חוק התכנון והבנייה 

מור חובה לפרסם באתר האינטרנט של הוועדה חלק מהמסמכים יש כא

 המתויקים בתיק הבניין.

 
 .באינטרנט הדיונים ואת התמלילים שלהםהחוק אינו מחייב לפרסם את קובצי ההקלטה של   8

 לה ההסבר ודברי החוק ; הצעת8, ס"ח 2007-(, התשס"ח80חוק התכנון והבניה )תיקון מס'   9

( )זכות עיון במסמכים וחובת ניהול פרוטוקול(, 78פורסמו בהצעת חוק התכנון והבניה )תיקון מס' 

 .90"ח הכנסת ה, 2007-התשס"ז
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החלה חברה חיצונית בסריקת המסמכים המצויים בתיקי הבניין  2015באוקטובר 

 2016הפיזיים שבארכיב הוועדה המקומית, לרבות היתרי בנייה. עד לסוף שנת 

מועצות המקומיות הסתיימה סריקתם של מסמכים הנוגעים לשתיים מחמש ה

שבאחריות הוועדה. המסמכים הסרוקים הוזנו לתוכנה המשמשת את הוועדה 

 המקומית, אולם לא הועמדו לעיון הציבור באתר האינטרנט.

באתר הוועדה ניתן לצפות בבקשות להיתר בנייה. ואולם במקרה שבו נותנת 

הוועדה המקומית היתר כאמור, לא מפורסמים באתר הוועדה המסמכים 

 רלוונטיים, כמו נוסח ההיתר ותכנית ההגשה לעירייה לצורך קבלת היתר.ה

משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי עליה לפרסם באתר 

הוועדה את המסמכים המצויים בתיקי הבניין שנסרקו עד כה, שכאמור 

נוגעים לשתיים מחמש המועצות שבאחריות הוועדה. לגבי המסמכים 

הבניין של המועצות המקומיות האחרות, על הוועדה המצויים בתיקי 

כמו כן, עליה לפרסם  לפרסם אותם בהתאם לקצב התקדמות הסריקה.

 מסמכים הקשורים לתכניות בנייה ולהיתרי בנייה, על פי הקבוע בחוק. 

 

 

 כתיבת פרוטוקול 
ד)ב( לחוק התכנון והבנייה קובע שפרוטוקול הישיבה של מוסד התכנון 48סעיף 

"ישקף נאמנה את פרטי הדיון ויצוינו בו, בין השאר... מהלך הדיון, לרבות עמדות 

בוועדה המקומית, הפסקות בהקלטת הישיבה  10הנציגים בעלי הדעה המייעצת

 לצורך התייעצות והטעמים להפסקות".

. ואולם 11בית המשפט העליון קבע כי הפרוטוקול הוא כלי לשיקוף המציאות

קף כראוי את פרטי הדיון, אם ניהולו לא ייעשה כנדרש, פרסום פרוטוקול לא יש

ואם הפרוטוקול יחסר חלקים משמעותיים מהדיון. בעניין זה קבעו שופטי בג"ץ 

כי "שקיפות ובקרה אלה יהיו אפקטיביים רק אם יהיו תיעוד ודיווח מהימנים 

וראויים. הדבר מחייב עריכתו של פרוטוקול אשר יספק מידע נדרש לביקורת 

 .12קוח על עבודת גופי התכנון כדי להבטיח כי פעלו כהלכה"ופי

זכותו של וציין כי " חשיבות של ניהול פרוטוקולהעמד על בית המשפט העליון 

 הציבור וזכותם של המועמדים לדעת כיצד ועל יסוד איזה מידע נתקבלו החלטות 
לחוק התכנון והבנייה, לדיוני הוועדה המקומית ולדיוני ועדת המשנה יוזמנו, )ב( 18על פי סעיף   10

דרך קבע, נציגי משרדים וגופים )לדוגמה נציגי שר הפנים, שר התחבורה, רשות מקרקעי ישראל( 

 שתהא להם דעה מייעצת.

 (.1993) 478, 474(, 1, פ"ד מז)יפו-נ' עיריית תל אביב מורדוב 990/92בג"ץ   11

פורסם במאגר ) הפנים ניס נ' המועצה הארצית לתכנון ולבניה, משרד 5593/07"ץ בג  12

 (.21.12.09, ממוחשב
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 של דיון פרוטוקול

 צריך מיתמקו ועדה
 של תמצית לכלול

 שביטאו העמדות
, ועדה אותה חברי

 הצוות, המשקיפים
 העניין ובעלי המקצועי

 תמצית; הנדון בנושא
 של הדעת חוות

; הוועדה מהנדס
, החלטה והצעות
 להן הנימוקים לרבות
 ההסבר ודברי

 

לנהל חובה היא המוטלת על הוועדה בית המשפט העליון הוסיף: " .13"שנתקבלו

פרוטוקול שישקף, למצער, את עיקרי הדברים שהיו בדיוני הוועדה ואת נימוקי 

. הדברים נאמרו לגבי פרוטוקול של ועדת מכרזים לאיוש 14"הוועדה להחלטתה

משרה, אך כוחם יפה לגבי כל פרוטוקול האמור להיות נגיש לציבור, לרבות 

 פרוטוקולים של מוסדות התכנון. 

נקבע כי פרוטוקול דיון של ועדה מקומית צריך לכלול  דגשים לרפורמהבאוגדן 

בין היתר תמצית של העמדות שביטאו חברי אותה ועדה, המשקיפים, הצוות 

המקצועי ובעלי העניין בנושא הנדון; תמצית חוות הדעת של מהנדס הוועדה; 

 והצעות החלטה, לרבות הנימוקים להן ודברי ההסבר. 

 למעט, בנייה להיתר בבקשות הוועדה דיוני של הפרוטוקולים כי בביקורת נמצא

 בהשתתפות לבקשה כאמור התנגדות נדונה שבהם הדיונים של הפרוטוקולים

 אולם, שהתקבלה וההחלטה המשתתפים שמות את רק כוללים, המתנגדים

. לרפורמה הדגשים ובאוגדן בחוק כנדרש הדיון, מהלך על פרטים כוללים אינם

 הצוות או הוועדה חברי של העמדות תמצית מצוינת לא בפרוטוקולים, כן כמו

 נימוקים מצוינים ולא, הוועדה מהנדס של הדעת חוות מצוינת לא, המקצועי

, הוועדה חברי בקרב דעות חילוקי היו אם לדעת ניתן לא זה במצב. להחלטות

 הנימוקים היו ומה, הנדון בנושא המקצועיים הגורמים של דעתם הייתה מה

 דיון היה לא בבקשה הדיון שבהם במקרים. הוועדה להחלטות התכנוניים

 היעדר)בעניין  הקודמים בדיונים שנאמרו הדברים של רישום אין, ראשון

 ראו, לכך שיש וההשפעות המקומית הוועדה של בפרוטוקולים השקיפות

 תקווה בגני ספר בית בהקמת העוסק", ורישוי"תכנון  להלן בפרק בהרחבה

 (.יעקב בבאר מגורים מתחמי ובבניית

לוועדה המקומית כי פרסום פרוטוקול המכיל  מעיר המדינה מבקר משרד

רק את החלטות הוועדה אינו עולה בקנה אחד עם הוראות החוק, עם סדרי 

 יש לשתף את ועם העיקרון שעל פיו עקרון השקיפותמינהל תקינים, עם 

תכנון ובנייה. כמו כן, פרסום כזה אינו מאפשר בקרה על הציבור בהליכי 

פו את שישק יםפרוטוקול ומית לרשוםעבודת הוועדה. על הוועדה המק

מהלך הדיונים ולהקפיד לכלול בהם לפחות את תמצית דברי המשתתפים 

הסבר הודברי בהם, את חוות דעת מהנדס הוועדה ואת הנימוקים 

 להחלטות.

 

 
 (.2004) 837, 817(, 3, פ"ד נט)אילן נ' עיריית תל אביב יפו 3751/03בג"ץ   13

 .840 שם, עמ'  14
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 תכנון ורישוי

 ,ניצול הקרקע לקבוע את דרכיהוראות חוק התכנון והבנייה נועדו בין היתר 

. לבין האינטרסים של הפרטיםתוך איזון בין האינטרסים של כלל הציבור מ

במסגרת תכניות מתאר ברמות שונות, על  ייעשההחוק קובע כי תכנון קרקעות 

ותכנית  תמחוזיתכנית מתאר , תארציתכנית מתאר פי מדרג פנימי שפורט בחוק )

קבוע את ל היא תכניות מפורטות. מטרת התכניותבמסגרת ו ,(תמקומימתאר 

ח יהבטל בהתחשב בצורךהשימוש בהן, את פיתוחן ואת דרכי ייעוד הקרקעות, 

 תנאי מגורים נאותים לאוכלוסייה.

תכנית מתאר מקומית מסדירה את השימוש במקרקעין במרחב התכנון שעליו 

. תכנית מפורטת היא במקרקעין אלה את אופי הבנייה, ובכלל זה היא חלה

הבנייה ואופן וכוללת פירוט לגבי  ר המקומיתתכנית הנגזרת מתכנית המתא

 המפורטתתכנית ההשימוש במתחם מסוים הכלול במרחב התכנון המקומי. 

את חלוקת המגרשים במתחם, את מספר הבניינים שייבנו בכל מגרש,  קובעת

בכל  מספר הדירותאת מספר הקומות ו, ניםגובה הבנייאת תיחום הבנייה, את 

מספר מקומות החניה ועוד. חוק התכנון את , מותריםי הבנייה השטחאת  בניין,

כל ענין שיכול להיות נושא "בוהבנייה מתיר לקבוע בתכנית מפורטת הוראות 

, כל עוד לא נקבעו הוראות כאלה בתכנית מתאר "לתכנית מתאר מקומית

 מקומית.

ע כי עבודות בנייה, כפי שהוגדרו בו, נקבחוק התכנון והבנייה ל )א(145 בסעיף

רשות הרישוי  שלהוועדה המקומית לתכנון ולבנייה או של טעונות היתר 

 בתקנות שהותקנו על פי חוק התכנון והבנייה נקבע הליך האישור .15המקומית

קבלתו. מתן היתר בנייה מותנה על פי החוק בין השאר הליך ו הבנייההיתר של 

 147 סעיף. הקרקעתכניות החלות על האותיהן של בהתאמתה של הבנייה להור

 עם זאתלמבקש היתר.  16חוק קובע כי הוועדה המקומית רשאית לתת הקלהל

קובע החוק כי לא תינתן הקלה אם יש בכך "סטייה ניכרת" מהתכניות החלות 

-על הקרקע או הבניין. תקנות התכנון והבניה )סטיה ניכרת מתכנית(, התשס"ב

 146סעיף  ות סטייה ניכרת(, קובעות מה ייחשב סטייה ניכרת.תקנ -)להלן  2002

 .17לחוק קובע כי הוועדה המקומית רשאית להתיר שימוש חורג

הבנייה בכל משבצת קרקע, נקבע השימוש וכדי שתתאפשר בקרה הולמת על 

)ז( לחוק התכנון והבנייה כי אפשר להתיר בנייה במקרקעין שעבורם 145 סעיףב  
או יו"ר )המקומית  הועדהויו"ר כוללת את רישוי הרשות לחוק התכנון והבנייה,  30בהתאם לסעיף   15

 מהנדס הוועדה.את , לפי העניין( והמשנהועדת 

 145לחוק: "הרשאה לבצע עבודה שהיא טעונה היתר לפי סעיף  1"הקלה" הוגדרה בסעיף   16

 ".בסטיה מהוראות תכנית או תקנה אחרת החלות במקום הנדון ושאין בה משום שימוש חורג

לחוק: "השימוש בהם למטרה שלא הותר  1"שימוש חורג" בקרקע או בבניין הוגדר בסעיף   17

 . לפי כל תכנית או תקנה אחרת שלפי חוק זה החלות על הקרקע או הבנין ..."..להשתמש בהם .
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הוראות בדבר ייעוד  ובהתכנית  למקרקעין אלהרק אם אושרה  ,מבוקש היתר

, מספר הקומות בכל בניין או בנייןההקרקע וחלוקתה למגרשים ולחלקות, קווי 

 הבניינים ושטחי הבנייה המותרים. גובה

שנועד להבטיח את  : עקרון השקיפותיסוד ני עקרונותמעגן שהתכנון והבנייה  חוק

בהליכי אישורן של תכניות שיתוף הציבור  עקרוןו תקינות פעולתה של הרשות,

 .18שלא תפגע זכות או אינטרס של אדם בלי לשמוע אותו תחילה להבטיחשנועד 

של  מנקודת המבטכי היא חשובה הן  19בעניין הזכות להתנגדות ציינו בתי המשפט

הפרט, המבקש להתנגד לתכנית הפוגעת בו במידה שאינה מוצדקת לדעתו, והן 

ט של הכלל, שכן באמצעות העלאת התנגדויות לתכנית ודיון בהן מנקודת המב

נחשפים היתרונות והחסרונות של התכנית, ולפני מוסד התכנון נפרשים מלוא 

 .לגביה קבלת החלטותלפני הנתונים שיש להביא בחשבון 

וועדה במשרד מבקר המדינה בדק את הליך אישור הבקשות ומתן היתרי הבנייה 

בגני תקווה ובנוגע לביצוע  בנוגע לשטח שיועד להקמת קריית חינוך המקומית

כמו כן בדק משרד מבקר  שני פרויקטים של בניית בנייני מגורים בבאר יעקב.

הקרקעות לתכניות הסטטוטוריות שחלו על של ההיתרים התאמתם המדינה את 

 ואת סוגיית היטל ההשבחה.

 

 

 חינוך קרייתשטח שיועד להקמת ב בנייה
 תקווה ניבג

 המצב התכנוני

, שהיא תכנית מתאר מקומית הכוללת הוראות של תכנית 5114תכנית ממ/

. התכנית 2002(, פורסמה למתן תוקף בספטמבר 5114תכנית  -מפורטת )להלן 

דונם ומטרתה בין היתר שינוי של ייעוד השטח מחקלאי,  78-חלה על שטח של כ

שצ"פ( ועוד. על  -ציבורי פתוח )להלן לשטח שייעודו מגורים, בנייני ציבור, שטח 

דונמים( להקמת מבני  9.3-)ששטחם כ 402-ו 401פי התכנית יועדו מגרשים 

 ציבור, והם נכללים במתחם שבו תיבנה קריית חינוך.

לא נקבעו מספר הקומות, וכן לא נקבע גובה המבנים  5114בתקנון תכנית 

קו בניין )מרחק הבניין  באזור המיועד למבני ציבור. בתׂשריט התכנית נקבע

 (.401מ' לרח' דרך המלך )מערבית למגרש  30מגבול המגרש( של 

 -)להלן  455-0191767התקבלה בוועדה המקומית תכנית מס'  2014בינואר 

מקומית שהגישה המועצה המקומית גני  ועדה בסמכות (, תכנית455תכנית   
 .(2001) 691, 673( 5, פ"ד נה)אדם טבע ודין נ' שר הפנים 288/00בג"ץ   18

 בניהריכטר נ' ועדת המשנה הנקודתית של הוועדה המחוזית לתכנון ול 8489/07עע"מ   19

 (.23.11.09פורסם במאגר ממוחשב, )



 2017 המקומי בשלטון הביקורת על דוחות|    870

הליך הטיפול בתכנית . )ראו בנספח א' תיאור של 5114תקווה, כשינוי לתכנית 

 בסמכות ועדה מקומית(.

מ"ר שיועד  39הסבת שטח של  :עניינים בשני 5114משנה את תכנית  455תכנית 

 . 20מ' 5-מ' ל 30-מ 401לבנייני ציבור לייעוד דרך; שינוי קו הבניין המערבי של מגרש 

. על פי פרוטוקול 455דנה הוועדה המקומית בהפקדת תכנית  2014בפברואר 

 5-מטר ל 30-מ 401הדיון, מטרת התכנית היא "שינוי בקו בנין מערבי של מגרש 

דרך המלך( על מנת לאפשר בניית בית ספר בשטח  2מטר )מזרחית לכביש 

החום ]שטח המיועד לבנייני ציבור[ הקיים". בפרוטוקול אין כל פירוט לגבי 

 ה ע"י צוות הוועדה". מהלך הדיון, ונכתב בו רק כי "התכנית הוצג

הוועדה המקומית החליטה להפקיד את התכנית בתנאים, ובהם "תיקון התכנית 

כך שגבול המגרש וקוו הבניין יותאמו למעגל התנועה" )ראו להלן(. לא נערך 

 פרוטוקול מפורט של הדיון שבו הוחלט על הפקדת התכנית.

פות מחייב משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי עקרון השקי

לערוך פרוטוקול של הדיון ולכלול בו לכל הפחות את הדברים שאמרו 

חברי הצוות המקצועי של הוועדה. היעדר הנמקות והסברים בפרוטוקול 

הדיון אינו מאפשר את שיתוף הציבור בקבלת החלטות ואינו מאפשר 

למתנגדים פוטנציאליים להבין מה טעם מצאה הוועדה המקומית להמליץ 

 . לעומתלההתנגדויות  להגיש עליהם , וממילא מקשה21דת התכניתעל הפק

  .מיותרות התנגדויות לחסוך יכולזאת, פרוטוקול מנומק ומפורט 

 

 בניית מעגל תנועה בניגוד לתכנית מאושרת 

המלך, בצמוד למגרש  רךנמצא כי המועצה המקומית גני תקווה בנתה ברח' ד

ללא והחלה על השטח  5114הכיכר(, בניגוד לתכנית  -, מעגל תנועה )להלן 401

  .23, 22יהיהיתר בנ
מ' מגבול המגרש המערבי  5משמעות השינוי בקו הבניין היא שניתן לבנות את הבניין במרחק   20

 מ'.  30ברח' דרך המלך(, במקום במרחק )הגובל 

בפרסום להפקדת התכנית נכתב: "התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה   21

 הנמקות".  בכתב בפירוט

 ותטעונ ןית דרך וסלילתה איני, קובע כי התוו101שהוסף בתיקון  ,)ד( לחוק261יצוין כי סעיף   22

משתי  ענייננוחל ב בהתקיים כל הנסיבות המפורטות בסעיף. סעיף זה אינו 145היתר לפי סעיף 

ולת נכנס לתוקף; תח סעיףשהתיקון ל, דהיינו לפני 2014שנת סיבות: הכיכר הוקמה לפני 

וכאמור  ,הסעיף מותנית בכך שהתוויית הדרך וסלילתה נעשו בהתאם לתכנית מפורטת מאושרת

 .אתלא הייתה תכנית כז

ה של רשויות מקומיות ללא היתר, ראו את הפרק "עבירות בנייה של רשויות מקומיות ילעניין בני  23

 ותאגידים עירוניים" בדוח זה.
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בשימוש חורג מהייעודים שנקבעו  נעשתהחלקים מהכיכר שבניית  עוד נמצא

על פי  24ייעודה של הכיכר הוא דרך. ואולם מאחר שרוחב הדרך: 5114בתכנית 

מ', נבנה חלקה  30-מ', ואילו קוטר הכיכר שנבנתה הוא כ 18הוא  5114תכנית 

, שנועד לקריית 401המזרחי על שטח שיועד לבנייני ציבור )חלק ממגרש 

 החינוך( וחלקה המערבי על שצ"פ.

; במערכת 455יודגש כי הכיכר נבנתה לפני שהוגשה לוועדה המקומית תכנית 

של הוועדה נראה תצלום אוויר של הכיכר עוד משנת ( GISהמידע הגאוגרפי )

 (.2)תמונה  2012

 2012לום אוויר של הכיכר משנת תצ: 2תמונה  455תכנית  תשריט פי על הכיכר: 1תמונה  

   
של  455ההסבה על פי תכנית  מפאת ההפרש בין רוחב הדרך לקוטר הכיכר,

מאפשרת להכשיר מבחינה מ"ר מייעוד לבנייני ציבור לייעוד דרך  39שטח של 

 תכניתשל  ובתשריטתכנונית את החלק המזרחי של הכיכר. בכך נוצרו בתקנון 

 
 (.2תמונה חלקה המיועדת לדרך )ראו הרוחב   24
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 ,מ"ר 9,245ו שטחשלמבני ציבור שיועד  101מס' תא שטח  - 25שני תאי שטח זו

 (.1)ראו תמונה  מ"ר 39ו שטחשלדרך שיועד  102תא שטח מס' ו

הייתה  455תכנית משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי מטרת 

בין היתר להכשיר מבחינה תכנונית את חלקה המזרחי של הכיכר. ואולם 

לא נמצא כי קודמה תכנית כלשהי להכשרת החלק המערבי של הכיכר, 

 קרי שינוי ייעוד משצ"פ לדרך.

משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית גני תקווה על שבנתה את 

הכיכר בסטייה מהייעודים שנקבעו בתכנית החלה על הקרקע וללא היתר 

בנייה. מתוקף תפקידה הציבורי צריכה מועצה מקומית לשמש דוגמה 

 ולפעול לפי הוראות הדין. 

 

 הקמת בית ספר בקריית החינוך

מקומית גני תקווה לוועדה המקומית בקשה להיתר הגישה המועצה ה 2014ביוני 

(, בקשה לקבלת היתר בנייההטיפול בשל הליך בנייה )ראו בנספח ב' תיאור 

בית  -כיתות )להלן  24-לשם הקמת בית ספר יסודי שיהיו בו שלוש קומות ו

, הנמצא 401 על מגרש הספר(. על פי הבקשה להיתר תוכנן בית הספר להיבנות

  .פינת רח' דרך היםברח' דרך המלך 

מהוראות  בסטייה הספר בית לבניית היתר נתנה המקומית הוועדה כי נמצא

 על החלה 5114 שתכנית אף ניתן כמו כן, ההיתרהתכניות החלות על הקרקע. 

 גובהו את או בו שייבנה המבנה של הקומות מספר את קובעת אינה 401 מגרש

בית הספר אישרה הוועדה , כדי לאפשר את בניית מכך יתרה. המבנה של

מ' בקו הבניין, בניגוד לנקבע בתכנית המאושרת. להלן  25המקומית סטייה של 

 פירוט הממצאים:

 

 הוספת מספר הקומות בתכנית בינוי

מסר עובד הוועדה  ,455תכנית  הפקדת שאושרה , לאחר2014בפברואר 

ובהן,  המקומית למשרד האדריכלים שהכין את התכנית כמה דרישות לתיקונים

על פי הנדרש בנוהל מבא"ת, להוסיף לטבלת הזכויות שבתקנון התכנית את 

מספר הקומות בכל מבנה או את גובה המבנים. שבוע לאחר מכן כתב עורך 

( אין נתונים לגבי 5114התכנית לעובד הוועדה המקומית כי בתכנית המקורית )  
, תכניות מפורטות חדשות של משרד הפנים )נוהל מבא"ת( מבנה אחיד לתכניותעל פי נוהל   25

ר ופישהביא לנוהל מבא"ת נועד ליצור שפה תכנונית אחידה, ל מגרשים. ולא שטח תאי קובעות

הפך הנוהל למחייב לגבי הגשת תכניות מתאר  2016התכנון ולהבטיח ודאות משפטית. באפריל 

 יות ומפורטות.מקומ
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ה לעורך התכנית הורה עובד הוועד 2014מספר הקומות או גובה המבנים. במרץ 

"לפי תכנית  -לרשום בתקנון התכנית, במקום המיועד לקביעת מספר הקומות 

בינוי מאושרת ע"י הוועדה המקומית". דהיינו, שמספר הקומות ייקבע במסגרת 

 תכנית בינוי שתאושר על ידי הוועדה המקומית.

לחוק  89על פי סעיף  455פורסמה הודעה על הפקדת תכנית  2014באפריל 

יום אחר כך פורסמה הודעה כאמור  40-התכנון והבנייה על לוחות מודעות, ו

שפורסמו בהודעה על ההפקדה היו  455. עיקרי תכנית 26בילקוט הפרסומים

מטר )מזרחית  5-מטר ל 30-מ 401כדלהלן: "א. שינוי בקו בניין מערבי של מגרש 

 דרך המלך(; ב. הרחבת דרך לכיכר בדרך המלך." 2לכביש מס' 

כי הוועדה המקומית לא ציינה בעיקרי התכנית שפורסמו את הוספת  מצאנ

הסעיף המתיר לה לקבוע בתכנית בינוי את מספר הקומות ואף לא דנה בכך, 

 . 5114אף שמדובר בשינוי מהותי לעומת תכנית 

 עולה לחוק)ז( 145 משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי מסעיף

. מפורטתהבתכנית אותו ע ומהותי שיש לקב כי מספר הקומות הוא עניין

לכן יש ספק אם ועדה מקומית יכולה לקבוע את מספר הקומות בתכנית 

, במקום בתכנית מפורטתבינוי עתידית שאינה מצורפת לתכנית ה

 בנייהקביעת מספר הקומות בטבלת זכויות מכל מקום, . המפורטת עצמה

לפיכך  של הצוות המקצועי.ו ן המסור לסמכותיבתקנון של תכנית אינו עני

המקומית  הוועדה של חוזר לאישורהיה על מהנדס הוועדה דאז להביא 

את השינוי שנוסף לטבלת הזכויות בעניין מספר הקומות, כתחליף לציון 

 מספר הקומות בתכנית המפורטת. 

, לאחר שלא התקבלו התנגדויות לתכנית, החליטה הוועדה 2014בסוף יוני 

וקף. בפרוטוקול של הדיון שבו ניתן לתכנית תוקף נכתב המקומית לתת לה ת

שהתכנית הוצגה על ידי צוות הוועדה, אולם לא צוינו בו הפרטים שמסר מהנדס 

 הוועדה דאז לגבי התכנית. 

בעקבות שאלות שהפנה משרד מבקר המדינה לעובדי הוועדה המקומית בזמן 

)על המשמעות  2017למתן תוקף במרץ  455ביצוע הביקורת, פורסמה תכנית 

 של פרסום התכנית כשלוש שנים לאחר אישור הבקשה להיתר, ראו להלן(. 

כללה התייחסותו  2017תשובת הוועדה המקומית למשרד מבקר המדינה ממאי 

תשובת הוועדה  -של מהנדס הוועדה דאז כחלק מהתייחסותה )להלן 

 המקומית(. 

 
 .6806י"פ התשע"ד   26
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 2014כי אישרה ביוני בתשובתה למשרד מבקר המדינה טענה הוועדה המקומית 

, ולפיו מספר הקומות בבית הספר הוא 455נספח בינוי שנערך לפי תכנית 

 שלוש.

משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי תכנית הבינוי שנדונה 

, כפי שצוין בתשובתה, נוגעת לשטחים של 2014בישיבת הוועדה ביוני 

כן אינה חלה על , ול514227קריית החינוך הנכללים בתכנית אחרת ממ/

 . 455ובתכנית  5114הנכללים בתכנית  402-401מגרשים 

 

 להקמת בית הספראישור הבקשה להיתר בנייה 

 מידע בדבר התכניות הנוגעות לקרקע

א לחוק התכנון והבנייה קובע כי ועדה מקומית תמסור בכתב לכל 119סעיף 

לקרקע, בין המעוניין בקרקע, לפי בקשתו, מידע בדבר התכניות הנוגעות 

 טופס מידע תכנוני(. -תכניות תקפות ובין תכניות מופקדות )להלן 

בטופס המידע התכנוני שבחלק ג' של התוספת לתקנות התכנון והבניה )מידע 

, מצוין המידע שצריכה הוועדה המקומית למסור 1992-נדרש להיתר(, התשנ"ב

מירביים של למבקש היתר בנייה בקרקע, ובכלל זה מספר הקומות והגובה ה

 הבניינים.

בטופס המידע התכנוני שנשלח למועצה המקומית גני תקווה לגבי הבקשה 

להקמת בית הספר, מסרה הוועדה המקומית מידע על התכניות התקפות 

תכנית  -)להלן  1/5114ותכנית ממ/מק/ 5114תכנית  -החלות על הקרקע 

 455ה תכנית ; כמו כן ציינה הוועדה המקומית כי על הקרקע חל28(1/5114

 . 29הנמצאת בהפקדה

, בסעיף העוסק התכנוניכי הוועדה המקומית לא ציינה בטופס המידע  נמצא

מספר הקומות במבנים או  לא מצויניםבזכויות הבנייה, כי בתכניות התקפות 

 ם. המבני גובה

, הנמצאת בהפקדה, צוינה במפורש בטופס 455עוד נמצא כי אף שתכנית 

רטו בטופס ההוראות הכלולות בה שיש להן השפעה על המידע התכנוני, לא פו  
עוסקת  5142. תכנית ממ/5142דונם( נכלל בתכנית ממ/ 29-יצויין כי רוב שטח קריית החינוך )כ  27

. בין 7.11.13-, ופורסמה למתן תוקף ב5114בשטח שנמצא ממזרח לשטח שעליו חלה תכנית 

 יש רצף גאוגרפי. 5142ממ/-ו 5114השטחים שעליהם חלות תכניות 

 .21.5.03-פורסמה למתן תוקף ב 1/5114תכנית   28

)א( לחוק התכנון והבנייה, 97החובה למסור מידע גם לגבי תכנית מופקדת נובעת מהוראת סעיף   29

הקובע כי אם הפקידה הוועדה המקומית תכנית שבסמכותה ועדיין לא ניתן לה תוקף, לא יינתן 

ם התכנית שלא בהתאם לתכנית לחוק לגבי המקרקעין שבתחו 145כל היתר לפי סעיף 

 המופקדת. 
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אישור הבקשה, ובייחוד ההוראה לפיה נדרשת תכנית בינוי באישור הוועדה 

 המקומית לשם קביעת מספר הקומות בבית הספר.

משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי היה עליה לציין בטופס 

המידע התכנוני את ההוראות שנקבעו בתכנית המופקדת בעניין מספר 

 הקומות בבית הספר. 

 

 אישור בקשה בתנאים

 1970-לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל 15תקנה 

וסחה בעת הגשת בקשת ההיתר לבניית , כנ30תקנות בקשה להיתר( -)להלן 

 בית הספר, קובעת:

הוגשה בקשה להיתר לוועדה המקומית, והיא תואמת את הוראות  ")א( 

ואת התכניות החלות על הנכס, יאשר  31תקנות אלה, את הל"ת

 המהנדס בכתב את הדבר.

בבקשה שאינה תואמת את ההוראות כאמור בתקנת משנה )א(,  )ב( 

תה ומידתה של הסטיה ויחווה דעתו בכתב יפרט המהנדס את מהו

 לחוק." 151לרבות הגדרת הבקשה כסטיה ניכרת לפי סעיף 

, מילאה בודקת רישוי בוועדה המקומית את גיליון בדיקת 2014באמצע יוני 

בקשת הבנייה. בגיליון צוין כי קו הבניין המערבי על פי התכניות התקפות הוא 

 מ'  30-שבהפקדה משנה את קו הבניין מ 455מ'. עוד צוין בגיליון כי תכנית  30

מ'. לאחר כמה ימים חתם מהנדס הוועדה דאז במקום המיועד לכך בגיליון  5-ל

 ".455-0191767 וכתב בין היתר כי "לאשר בהערות כפוף למתן תוקף לתב"ע

( אישרה הוועדה 455)ובה אושרה תכנית  2014סוף יוני בישיבה שהתקיימה ב

את בקשת ההיתר של המועצה המקומית גני תקווה המקומית בתנאים גם 

להקמת בית הספר. באישור צוין בין היתר כי "תנאי להוצאת היתר בניה: גמר 

 ".455-0191767טיפול למתן תוקף בתכנית 

נמצא כי אף שבמועד שבו קיימה הוועדה המקומית את הישיבה האמורה עדיין 

הוועדה דאז לוועדה לדון למתן תוקף, איפשר מהנדס  455לא פורסמה תכנית 

  בבקשה להיתר.
 -במועד הגשת הבקשה להיתר תקנה זו, שכותרתה "בדיקת הבקשה על ידי המהנדס", חלה   30

. גם על פי תקנות 2016-פורסמו תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו 4.7.16-ב .11.6.14

היתר אם הבקשה תואמת את אלה, על מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לבדוק בין 

לחוק, או שניתן  98-ו 78התכניות התקפות, התכניות המופקדות ומגבלות ההיתר לפי סעיפים 

 א לחוק. 97או  97לגביה אישור לפי סעיפים 

 .1970-הוראות למיתקני תברואה, התש"ל  31
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עוד נמצא כי הפרוטוקול של ישיבת הוועדה שבה אושרה הבקשה אינו כולל את 

חוות הדעת של מהנדס הוועדה דאז, כנדרש בתקנות בקשה להיתר, וכי 

הפרוטוקול אינו משקף את מהלך הדיון. בפרוטוקול נרשם לגבי מהלך הדיון 

 וועדה". רק: "הבקשה הוצגה ע"י צוות ה

משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי כאשר לא מצוינת 

בפרוטוקול הוועדה חוות הדעת של מהנדס הוועדה לגבי התאמת הבקשה 

שהוועדה תאשר את חשש  יש, לתכניות התקפות החלות על הנכס

הבקשה, אף שהיא אינה תואמת את הוראות החוק, את התקנות ואת 

יתרה מזו, מאחר שאין פרוטוקול מפורט של התכניות החלות על הנכס. 

 הדיון באישור הבקשה, לא ניתן לדעת אם הוועדה דנה בעניין.

 

 מתן היתר בנייה בלי שהתקיימו התנאים להיתר

לתקנות בקשה להיתר קובעת כי "ועדה מקומית רשאית לתת היתר,  16תקנה 

 . 32לסרב לתתו, לתקנו... וכן להתנות בו תנאים"

אישר מהנדס הוועדה המקומית דאז לוועדה לתת  2014באמצע ספטמבר 

; היתר הבנייה ניתן להקמת בית הספרלמועצה המקומית גני תקווה היתר בנייה 

 למועצה המקומית גני תקווה באותו היום.

 מעיון בהערות שכתב מהנדס הוועדה המקומית דאז על מסמך הכנה לדיון

נדס אישר את מתן היתר הבנייה אף שלא במתן היתר הבנייה, עולה כי המה

התקיימו התנאים שקבעה הוועדה המקומית למתן ההיתר. כמו כן ניתן ההיתר 

שלא בהתאם לתכניות התקפות החלות על הנכס, דבר המנוגד להוראות חוק 

 התכנון והבנייה.

להלן ההנמקות שציין מהנדס הוועדה המקומית דאז להחלטתו לאשר את מתן 

 היתר הבנייה:

לגבי קביעת הוועדה המקומית כי "תנאי להוצאת היתר בניה: גמר טיפול  .1

", ציין מהנדס הוועדה דאז: "תנאי שגוי 455-0191767למתן תוקף בתכנית 

הוא מתייחס לאזור שגובל מצפון בפרויקט בתי הספר לפיכך אינו שייך 

 עליו אנחנו מדברים בכלל!! מתואם עם היו"ר". 33למבנן

 
)ד( לתקנות התכנון והבנייה )רישוי 42תקנה זו בוטלה, אך הוראה מקבילה לה מופיעה בתקנה   32

 . 2016-בנייה(, התשע"ו

מבנן )או בלוק עירוני( הוא אזור עירוני שתוחמים אותו בניינים, רחובות וכבישים, בהוראה   33

 מורחבת משמש מונח זה להגדרת כל קבוצת בניינים שיש להם מתחם משותף.
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מעיר למהנדס הוועדה המקומית דאז כי אמירתו  משרד מבקר המדינה

היא לאפשר את  455זו אינה נכונה מבחינה עובדתית: מטרת תכנית 

מ'. משרד מבקר  30מ' במקום של  5הקמת בית הספר בקו בניין של 

המדינה מעיר למהנדס הוועדה דאז על אמירה לא נכונה זו שאפשרה 

 בטרם פורסמה התכניתמתן היתר בנייה למועצה המקומית גני תקווה 

גם נותנת תוקף תכנוני  455כאמור, תכנית  .המפורטת למתן תוקף

בדיעבד לבניית חלק מהכיכר על שטח המיועד למבני ציבור, וכן יש 

 .5114ציון מספר הקומות בתכנית -בה פתרון לבעיית אי

תוקף למתן  455הוועדה המקומית לא פעלה לפרסום תכנית נמצא כי 

, בעקבות הביקורת, פורסמה 2017ש שנים. רק במרץ במשך יותר משלו

 התכנית למתן תוקף.

משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי ההיתר להקמת בית 

הספר ניתן ללא סמכות, מאחר שהייתה בו סטייה מהתכנית שחלה 

באותו מועד על השטח, ומאחר שהתכנית החדשה טרם נכנסה 

 לתוקף.

ציינה הוועדה המקומית כי היתר הבנייה  בתשובתה למשרד מבקר המדינה

, שהייתה תקפה במועד מתן ההיתר, וממילא 455ניתן בהתאם לתכנית 

התייתר התנאי שקבעה הוועדה המקומית למתן ההיתר. לטענת הוועדה, 

)ג( לחוק התכנון והבנייה, תכנית שהופקדה ולא 108לפי הוראות סעיף 

על ידי מוסד התכנון המוסמך הוגשו לגביה התנגדויות, תיראה כמאושרת "

לאשרה, בתום שלושים ימים מתום המועד להגשת התנגדויות". לפיכך 

 ימים כאמור התייחס מהנדס הוועדה דאז לתכנית כתכנית תקפה. 30בתום 
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 להתייחס ניתן לא

 קודם כתקפה לתכנית
 ברשומות פרסומה
 

משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי בחוק התכנון והבנייה 

דה המקומית יש הבחנה ברורה בין מועד אישור התכנית על ידי הווע

)א( לחוק התכנון והבניה קובע 119לבין מועד כניסתה לתוקף. סעיף 

ש"תחילתה של תכנית, שאושרה לפי סימן זה, היא בתום חמישה 

עשר ימים מיום פרסום הודעה ברשומות או בעיתון על דבר אישורה", 

ולכן לא ניתן להתייחס לתכנית כתקפה קודם פרסומה ברשומות. 

לחוק מאפשר לערור לפני ועדת ערר על החלטת  112יתרה מזו, סעיף 

הוועדה המקומית לאשר תכנית. ועדת הערר מוסמכת לבטל אישור 

תכנית מפורטת של ועדה מקומית או לשנותה. לפיכך תכנית אינה 

יכולה להיחשב תקפה בטרם מוצו כל ההליכים על פי החוק. אין 

על ו ,2014באפריל פורסמה להפקדה  455תכנית חולק על ש

אישרה  , לאחר תום המועד להתנגדויות,2014בישיבתה בסוף יוני ש

כי  הוועדהאותה ישיבה קבעה ואולם בהמשך הוועדה את התכנית. 

 ".455"תנאי להוצאת היתר בניה: גמר טיפול למתן תוקף בתכנית 

הגשת מפה מצבית מעודכנת שחתום  היה תנאי נוסף למתן היתר הבנייה .2

. לגבי תנאי זה כתב מהנדס הוועדה דאז: "נוכח הצורך עליה מודד מוסמך

בהוצאת ההיתר אני מעביר להיתר". ואכן נמצא שבהיתר הבנייה נוסף 

התנאי "הגשת מפת מודד לאחר גמר ביצוע ריצפת קומת קרקע לאישור 

 מהנדס המועצה".

למהנדס הוועדה המקומית דאז כי על פי משרד מבקר המדינה מעיר 

תקנות בקשה להיתר, המפה המצבית צריכה להיות מצורפת כנספח 

לבקשה להיתר. לפיכך החלטתו של המהנדס לאפשר מתן היתר 

הגשת מפה מצבית  -בנייה לפני שהתקיים התנאי שקבעה הוועדה 

 אינה עולה בקנה אחד עם הנדרש בתקנות. -מעודכנת 

לה כי הטיפול של יו"ר הוועדה המקומית ומהנדס הוועדה דאז מהאמור לעיל עו

 בבקשה למתן היתר הבנייה להקמת בית הספר היה שלא בהתאם לקבוע בדין. 

משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית ולמהנדס הוועדה דאז על 

ההליך הפגום של מתן היתר הבנייה להקמת בית הספר. הסמכות לבטל 

המקומית נתונים בידיה בלבד. לפיכך משביטל תנאים שקבעה הוועדה 

מהנדס הוועדה דאז תנאים שנקבעו בהחלטתה של הוועדה לפני מתן 

היתר הבנייה, היה על הוועדה לפנות ליועץ המשפטי שלה ולקבל את חוות 

דעתו בשאלה אם מדובר בביטול תנאים מהותיים או בשינויים הנובעים 

 מוסמך להחליט לגביהם.מבדיקת תנאים טכניים שמהנדס הוועדה 
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אישור להקמת מגרש משחקים בניגוד לשימוש שנקבע 
 בתכנית 

 9,300-, ששטחו כ401, ייעודו של מגרש 1/5114ותכנית  5114כאמור, לפי תכנית 

מ"ר, הוא בנייני ציבור. תקנון התכניות מאפשר הקמת מתקני משחקים בשטח 

מ"ר, הוקם מגרש  600-ל כ, על שטח ש401ציבורי פתוח. ואולם על חלק ממגרש 

משחקים מגודר; כמו כן שימש שטח זה להרחבת טיילת התקווה יותר מן הרוחב 

שנקבע לה בתכנית החלה. גריעת שטח זה מקריית החינוך נעשתה ללא היתר. 

( מגרש המשחקים והסככה שמעליו וכן החלק 2על פי תצלום אוויר )תמונה 

 .2012שהורחב בטיילת היו בנויים כבר בשנת 

התקבלה בוועדה המקומית בקשתה של המועצה המקומית גני  2014בסוף יולי 

תקווה לקבל היתר בנייה ל"התארגנות לפינוי פסולת באתר, השבת הקרקע 

והקמת מיתקן לרשת צל מעל מגרש משחקים  לקדמותה וגידור השטח...

 וגידורו". 

תן היתר הבנייה רשות הרישוי אישרה את הבקשה באותו יום, ויומיים אחר כך ני

 המבוקש למועצה המקומית גני תקווה.

נמצא כי טיפול הוועדה המקומית בבקשה לא היה על פי הנקבע בחוק התכנון 

( 1)א145-א ו119והבנייה ובתקנותיו: לא הוכן טופס מידע כנדרש על פי סעיפים 

 לחוק התכנון והבנייה, ומהנדס הוועדה דאז לא ציין את הערותיו בגיליון בדיקת

הבקשה; בפרוטוקול של רשות הרישוי לא צוין כלל שהבקשה הוגשה לאישור 

רשות הרישוי המקומית בדיעבד, לאחר הקמת מתקני המשחקים. זאת ועוד, 

הבקשה לאישור בדיעבד הובלעה בבקשה רחבה יותר שעניינה "התארגנות 

 לפינוי פסולת באתר, השבת הקרקע לקדמותה וגידור השטח בגדר". 

 שהשימוש בקרקע על דעתה את נתנה לא המקומית הוועדה כי עוד נמצא

 בתכניות שנקבע השימוש את ולהרחבת הטיילת נוגד משחקים להקמת מתקני

 בעניין בהחלטתה התייחסה לא המקומית הוועדה, ועוד זאת הקרקע. על החלות

 והורחבה הטיילת מהשטח הגן שעליו הוקם השטח לגריעת המשחקים מגרש

 . חינוך קריית להקמת מאושרת בתכנית שנועד

משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית על שאישרה בפועל שימוש 

חורג בקרקע ללא שיתוף הציבור וללא פרסום הודעה על כך כנדרש 

לחוק התכנון והבנייה. זאת ועוד, רשות הרישוי נתנה את היתר  149בסעיף 

 הבנייה, אף שהיא אינה מוסמכת לאשר שימוש חורג. 

בתשובתה למשרד מבקר המדינה טענה הוועדה המקומית כי הקמת מגרש 

המשחקים אין משמעותה שימוש חורג, אלא שימוש נלווה, מאחר שהמגרש 

 משמש את קריית החינוך, ולכן היא אינה טעונה פרסום ודיון בוועדה. 
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משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי אין מדובר בשימוש נלווה, 

שכן אין כל שער או מעבר המחבר את מגרש המשחקים לקריית החינוך. 

מתקני גם החלק המורחב של הטיילת )ליד מגרש המשחקים( וגם 

ל לנגישים לכו המשחקים נמצאים מחוץ לגדר המקיפה את קריית החינוך

 .שנהוג בקריות חינוךכפי ו מחסום אחר ללא שער א ,הציבור

 
ממצאי הבדיקה בנוגע להקמת בית הספר מלמדים כי הליכי קבלת 

ההחלטות בוועדה המקומית היו בלתי תקינים. על הוועדה ומהנדס הוועדה 

להקפיד, מתוקף אחריותם הציבורית, על הליכי תכנון תקינים ועל קיום 

 בנייה.הוראות הדין לגבי אישור בקשות להיתרי 

הקמת שישה בנייני מגורים במתחם המצוי 
 בבאר יעקב 

 המצב התכנוני

-2012בשנים  בבאר יעקב. 3834בגוש מצויים  המתחם( -)להלן  10-4מגרשים 

ארבעה בניינים  - דונם, שישה בנייני מגורים 19-נבנו במתחם, בשטח של כ 2009

יקורת עדיין התקיימו במועד ביצוע הב קומות. 13קומות ושני בניינים של  11של 

להלן . הבנייה במתחםההליכים המשפטיים בעניין היטלי ההשבחה בגין 

 התכניות החלות על המתחם:

, 1518תכנית :  (1518 תכנית -)להלן  1518/מממתאר  תכנית .1

. שטח התכנית 2002שבסמכות ועדה מחוזית, פורסמה למתן תוקף במאי 

דונם. על פי התכנית חולק שטח המתחם, בייעוד "אזור מגורים ג'",  174הוא 

 יחידות דיור.  276, ונקבע שייבנו בהם בסך הכול 10-4למגרשים 
תכנית :  (1/1518 תכנית -)להלן  1/1518/מק/מממפורטת  תכנית .2

. 2004נובמבר למתן תוקף ב מקומית, פורסמה ועדה שבסמכות ,1/1518

הממוצע של שטח ה נוגע לשינויבבעיקר משנה את תכנית המתאר זו תכנית 

 (. 1518המזערי, כפי שנקבע בתכנית שטח ה ולאיחידת דיור )
תכנית :  (2/1518 תכנית -)להלן  2/1518/מק/מממפורטת  תכנית .3

. 2008בפברואר  תוקף למתן פורסמה מקומית, ועדה שבסמכות ,2/1518

 ותכנית 1518 שעליו חלות תכנית לשטח זהה שעליו חלה התכנית השטח

"תוספת  היא התכנית התכנית, מטרת לתקנון 16 סעיף פי על. 1/1518

מסך כל יחידות הדיור באזור מגורים ג' שנקבעו  20%יחידות דיור, מהווים 



 881|    אפק מצפה ולבנייה לתכנון המקומית הוועדה

היא תכנית בסמכות  2/1518ר שתכנית ". יצוין כי מאח1518בתוכנית ממ/

  ועדה מקומית, לא הוגדלו בה שטחי הבנייה לשימוש עיקרי. 
אישור הבקשות להיתרי בנייה לארבעה בניינים 

 10-8במגרשים 

בתכניות החלות על השטח נקבע )הן בתקנון והן בתשריט( כי בשלושת 

, שני בניינים 8בניין אחד במגרש  -המגרשים האמורים ייבנו חמישה בניינים 

. בבקשות 10ושני בניינים צמודים בחלקם במגרש  9במגרש  34צמודים בחלקם

ארבעה בניינים  -להיתרי הבנייה ביקשו עורכי הבקשות בין היתר שינוי בינוי 

 במקום חמישה בניינים.

נספח הבינוי(. נספח  -מצורף נספח בינוי ופיתוח מנחה )להלן  2/1518לתכנית 

לתשריט התכנית: בשניהם מצוינים מקום המבנים בכל אחד הבינוי זהה 

מהמגרשים, מספר הבניינים, מספר הקומות ומספר יחידות הדיור בכל מבנה. 

ההבדל בין תשריט התכנית ובין נספח הבינוי הוא בקנה המידה: התשריט הוא 

, כלומר 1:500, ואילו נספח הבינוי הוא בקנה מידה של 1:1250בקנה מידה 

ותר מהתשריט. כמו כן, בנספח הבינוי מצוינים אלמנטים של פיתוח מפורט י

)חניות, דרכי גישה לרכב, שבילים להולכי רגל, קווי גובה מתוכננים, גינון ועצים( 

שאינם מצוינים בתשריט. גם בתקנון התכנית נקבעו הוראות בינוי: לגבי הגובה 

 .מ'( 5מ'( ולגבי קווי הבנייה ) 38המירבי של הבניינים )

קובעת "תנאים להוצאת היתר בניה: א. הגשת תוכנית בינוי  2/1518תכנית 

ופיתוח לאישור מהנדס הוועדה המקומית. ב. הגשת תכנית איחוד וחלוקה 

 לצורכי רישום לאישור יו"ר הועדה המקומית".

איחוד של קרקעות שלא החלוקה והאת פרק ד בחוק התכנון והבנייה מסדיר 

הליך לאישור איחוד נקבעו בו הוראות לגבי ביצוע ה, והכנת תכנית באמצעות

לחוק קובע הליך של פרסום הודעה על תשריט חלוקת  149מגרשים. סעיף 

. פרסום ההודעה הוא תנאי למתן היתר לשימוש חורג או למתן הקלה או קרקע

 . לאישור חלוקת קרקע בסטייה מתכנית

ליזם א'. ההיתרים ניתנו נתנה הוועדה המקומית ארבעה היתרי בנייה  2009במרץ 

קומות מעל קומת  11, לשם בניית ארבעה בניינים של 10-8בנוגע למגרשים 

 יחידות דיור.  40עמודים. בהיתרים נקבע כי בכל בניין יהיו 

משרד מבקר המדינה בדק את הליך אישור הבקשות ומתן היתרי הבנייה בנוגע 

ואת התאמתם של ההיתרים לתכניות  10-8לארבעת הבניינים במגרשים 

  הסטטוטוריות שחלו על המגרשים. 
 מחוברים רק בקצה שלהם.  34
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 בקשה הוגשה אם

 שאינה בנייה להיתר
 התכניות את תואמת
 מהנדס על, החלות
 את לפרט הוועדה
 של ומידתה מהותה
 דעתו ולחוות הסטייה

 בנוגע לרבות, בכתב
 הבקשה להגדרת
 ניכרת כסטייה
 

ארבעה בניינים במקום חמישה  לבנותכי הוועדה המקומית אישרה  נמצא

כמו כן  .על השטח התכניות החלות בתשריטי מהנקבעבמיצוב שונה 

אושרה בניית ארבעת הבניינים ללא כל התחשבות בנקבע בתכניות לגבי 

החלוקה לשלושת המגרשים ולגבי קווי הבניין. עוד נמצא כי לשינוי לא 

או שינוי  התשריטקדם דיון כלשהו של הוועדה המקומית בעניין שינוי 

 התכניות מהוראות הודעה בדבר הקלה פורסמה לא כך עלהבינוי. נוסף 

להלן . הפרסום בעניין לאחר דיון התקיים לא הסטטוטוריות, וממילא

 פירוט.

)א( לחוק התכנון והבנייה נקבע כי הוועדה המקומית לא תיתן 149בסעיף  .1

הקלה בהוראותיה של תכנית תקפה, אלא לאחר ש"פורסמה, על חשבון 

המבקש, בעתון הודעה המפרטת את מהות הבקשה להקלה" והקובעת 

סביר להגשת התנגדויות כמפורט בסעיף, ולאחר ש"הוועדה המקומית  מועד

מסרה על חשבון המבקש הודעה המפרטת את מהות הבקשה כאמור 

( ועל המועד להגשת התנגדויות לוועדה המקומית... לכל 1בפסקה )

הבעלים והמחזיקים בקרקע או בבנין, אשר לדעת הוועדה ייפגעו או עלולים 

 .להיפגע מאישור הבקשה"

ימים  15עוד נקבע בסעיף האמור כי התנגדויות לבקשה להקלה יוגשו בתוך 

 ממועד פרסום הבקשה להקלה.

אישרה הוועדה את הבקשה להיתר בנייה לבניין א', שיהיו בו  2008בסוף יוני 

 יחידות דיור. האישור כלל הקלה בנוגע לשינוי בבינוי בלבד.  40-קומות ו 11

 המקומית הוועדה, כן על יתר. עיתונותב פורסמה לא ההקלה כי נמצא

 לאחר בלבד ימים שישה, ההקלה כולל, להיתר הבקשה את אישרה

 אפשרות כל לציבור שניתנה ללא דהיינו, הבקשה תיק את שפתחה

 .התנגדויות להגשת

אישרה הוועדה המקומית שלוש בקשות נוספות  2008בישיבתה מסוף יולי  .2

ד'. האישורים כללו הקלה בנוגע לשינוי -ג' ולהיתרי בנייה בנוגע לבניינים ב', 

מ'. יצוין כי לא הייתה בבקשות האמורות כל  4.5-מ' ל 2.5-גובה הלובי מ

 התייחסות לשינוי במספר הבניינים או לבקשה אחרת להקלה.

קובעת כי בפרוטוקול הדיון של ועדה  א)ב( לתקנות בקשה להיתר16תקנה 

ית חוות דעתו של מהנדס מקומית בבקשה להיתר בנייה תירשם תמצ

לתקנות  15". כאמור, תקנה 15הוועדה בקשר לבקשה, "כמשמעה בתקנה 

האמורות קובעת כי אם הוגשה בקשה שאינה תואמת את התכניות החלות, 

יפרט מהנדס הוועדה את מהותה ומידתה של הסטייה ויחווה דעתו בכתב, 

  לרבות בנוגע להגדרת הבקשה כסטייה ניכרת.
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נמצא כי הפרוטוקולים של ישיבות הוועדה שבהן אושרו הבקשות אינם 

 הוועדה דאז כנדרש.כוללים את תמצית חוות דעת של מהנדס 

בתשובתו של מהנדס הוועדה דאז, שנכללה בתשובתה של הוועדה 

למשרד מבקר המדינה ציין מהנדס הוועדה דאז: "כל בקשת המקומית 

בנייה, ובדרך של שיגרה וחלק מנוהלי הוועדה, עוברת בדיקת מהנדס 

ושם אני מציין חוות דעתי לעניין הוועדה בדף מיוחד שנקרא 'דף ביקורת' 

התאמת הבקשה לתב"ע ומציין את ההערות התכנוניות שאני רואה לנכון 

 . כך נהגתי גם בתיקים הנ"ל" )ההדגשה במקור(.לציינם

 נמצא כי חוות הדעת של מהנדס הוועדה לא הוצגה לפני חברי הוועדה.

משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי חווות דעתו של 

לפני חברי הוועדה הדנים מהנדס הוועדה צריכה להיות מוצגת 

 בבקשות להיתר ולהירשם בפרוטוקול הדיון.

עוד מעיר משרד מבקר המדינה לוועדה המקומית כי הליך האישור 

של ארבע הבקשות לא היה על פי דין: ההליך לא כלל פרסום של 

השינויים בבינוי ארבעת הבניינים, אף שמדובר בסטייה מהתכניות 

המפורטות החלות על המקרקעין, והוועדה המקומית לא ביצעה כל 

 ו תשריט איחוד וחלוקה.הליך בעניין אישור תכנית בינוי א

בתשובתה של הוועדה  בתשובתו של מהנדס הוועדה דאז, שנכללה

)א( להוראות תכנית 38המקומית למשרד מבקר המדינה, נאמר: "סעיף 

מתיר איחוד מגרשים סמוכים, לכן איחוד המגרשים אינו מהווה סטיה  1518

נדס מסמיך את מה 1/151835להוראות תכנית ממ/מק/ 17מהתכנית. סעיף 

הוועדה לאשר שינויים בבינוי בתחום התכנית. בהתאם להוראות הנ"ל, ולפי 

מיטב הבנתי המקצועית, התב"עות החלות במקום אישרו הגשת בינוי תוך 

 כדי איחוד מגרשים ללא צורך בפרסום הקלות".

 1518)א( בתכנית 38סעיף משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי 

עניין הליך בדבר אינו קובע שים סמוכים, אולם מאפשר איחוד מגראמנם 

, ועל כן היה נכון לבצע את ההליך בהתאם להוראות חוק התכנון איחודה

 והבנייה, ובכלל זה פרסום ושיתוף הציבור. יתרה מזו, הוועדה המקומית

עצמה סברה שההליך הנכון לאיחוד מגרשים במתחם הוא במתכונת של 

( נקבעו איחוד 8/1518)ראו להלן תכנית  שינוי תכנית, שכן בתכנית אחרת

  שבמתחם לשני מגרשים, במקום ארבעה. 7-4וחלוקה של מגרשים 
לא היה רלוונטי במועד אישור הבקשות להיתרי בנייה  1/1518בתכנית  17יצוין כי סעיף   35

נאמר כי נספח הבינוי  1/1518בתכנית  17סעיף . ב2/1518, מאחר שבוטל בתכנית 10-8במגרשים 

 נקבע 2/1518נית תכואולם ב מחייב, וכי בסמכות מהנדס הוועדה לאשר בו שינויים.הוא והפיתוח 

 מנחה.אינו מחייב, אלא כי נספח הבינוי 
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עוד מעיר משרד מבקר המדינה לוועדה המקומית כי מאחר שהשינוי בבינוי 

צריך לא נעשה בהתאם להוראות תקנון ותשריט התכניות החלות, היה 

לציבור )כשינוי תכנית או פרסום ומתן זכות התנגדות  הליך השינוי לכלול

  . 36כהקלה מהוראות עיצוב ובינוי, כל עוד לא מדובר בסטייה ניכרת(

בשלושת עוד השיבה הוועדה המקומית למשרד מבקר המדינה כי "

המגרשים ניתנו היתרי בניה הכוללים אותו בינוי ומתבססים עליו והבינוי 

המהווה חלק מבקשת אושר יחד עם היתרי הבניה שצורף להם נספח בינוי 

" לרבות עניין שינוי הבינוית והבניה, תוך כדי פרסום כלל ההקלות המחייב

 ]ההדגשה במקור[.

משרד מבקר המדינה מעיר ליו"ר הוועדה המקומית כי תשובת הוועדה 

אינה עולה בקנה אחד עם ההחלטות שקיבלה הוועדה, עם פעולותיה 

אישרה שינוי בינוי ועם הפעולות של מהנדס הוועדה דאז: הוועדה 

לא אישרה ו כחלק מאישור הבקשה להיתר בנייה של בניין א' בלבד,

 איחוד המגרשיםלגבי שלושת המגרשים; הוועדה לא דנה בבינוי  שינוי

זה; עובדי הוועדה אמנם החלו בהליך  בעניין ולא קיבלה כל החלטה

של איחוד מגרשים ודרשו ממשרד האדריכלים לפרסם את איחוד 

על פי החוק, אך לא נעשה פרסום והליך האיחוד לא  המגרשים

שבה אושרה  2008מסוף יוני מקריאת נוסח ההחלטה הושלם. 

עולה בבירור שתכנית הבינוי לא הבקשה להיתר בנייה לבניין א', 

 לכמהמאחר שאישורה היה כפוף  ,אותה ישיבהתחילתה של אושרה ב

 .בהם "הגשת ואישור תשריט איחוד מגרשים"ו ,תנאים

 

אישור הבקשות וההיתרים לבניית שני בניינים במגרשים 
 במתחם 7-6

 8/1518החליטה הוועדה המקומית להפקיד את תכנית ממ/מק/ 2008בספטמבר 

אישרה  2009(, שהיא בסמכות ועדה מקומית, ובפברואר 8/1518תכנית  -)להלן   
ממנה משתמעת תמיכה בהרחבת חובת שכי בית המשפט העליון הביע בדעת רוב עמדה  יצוין  36

: המשפט בית ציין וכךאינו נדרש מן הבחינה הסטטוטורית.  הפרסום שבהם למקריםהפרסום גם 

משפט זה בשיתוף -ואשר במסגרתה הכיר ביתמגמה, אשר התגברה ברבות השנים, חלה כיום "

בהלכה הפסוקה נעשה שימוש בעקרון  ...הציבור בהליך המנהלי, גם בהיעדר חובה סטטוטורית

השיתוף כעקרון פרשני, וניתנה עדיפות לפרשנות המקדמת את ערך השיתוף בתחום דיני התכנון 

לתכנון ולבניה כפר  מיתיונתן שוחט ואח' נ' הועדה המקו   2339/12עע"מ ראו  ".והבניה

(. ועדת הערר במחוז דרום הביעה את עמדתה כי נוכח 19.8.13, ממוחשב מאגרפורסם ב) סבא

עקרון הסתמכות הציבור, מן הראוי לפרסם שינוי של נספח בינוי מנחה וכן בקשה להיתר שאינה 

 המקומית הוועדה' נ וקנין בני 6017/15תואמת נספח בינוי שאינו מחייב. ראו ערר )דרום( 

 (.28.5.15)פורסם במאגר ממוחשב,  אשקלון ולבניה לתכנון
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אישור שר ניתן  2009הוועדה את התכנית בלא שהוגשו לה התנגדויות. ביוני 

פורסמה  2010ביוני לחוק התכנון והבנייה.  109על פי סעיף  לתכניתהפנים 

יחידות דיור ממגרשים  32התכנית למתן תוקף. מטרת התכנית הייתה העברת 

לשני מגרשים, שינוי בינוי,  7-4, איחוד וחלוקה של מגרשים 7-4למגרשים  10-8

 מבנה. שינוי גובה המבנים ושינוי מספר יחידות הדיור ב

החליטה רשות הרישוי לאשר שתי בקשות לבניית שני  2009בתחילת נובמבר 

 יחידות דיור. 50, שבכל אחד מהם 7-6קומות במגרשים  13בנייני מגורים של 

התכנון והבנייה קובע כי תחילתה של תכנית  לחוק)א( 119סעיף כאמור, 

 ורה. הודעה על אישהמפורטת היא בתום חמישה עשר יום מיום פרסום 

 לפי דיור יחידות 30 של תוספת הרישוי רשות אישרה בפועל כי נמצא

 .תוקף למתן התכנית פורסמה טרם האישור שבמועד אף, 8/1518 תכנית

 נקבע כי רשות הרישוי מוסמכת 37בהוראות חוק התכנון והבנייה שחלו באותה עת

לאשר בקשות שלא נכללת בהן כל בקשה לסטייה מהוראות תכנית בדרך של 

 מתן הקלה או היתר שימוש חורג.

הדיון שבו אושרו שתי הבקשות עולה כי מהנדס הוועדה דאז  מפרוטוקול

לא ציין בדיון כי הבקשות אינן תואמות את התכניות שבתוקף החלות על 

טרם פורסמה  בקשותאישור שתי ה מועד, זאת כאמור מאחר שבהנכס

 . , ועל כן הוראותיה עדיין לא היו תקפותלמתן תוקף 8/1518התכנית 

קומות שבכל אחד  13ניתנו שני היתרי בנייה להקמת שני בניינים של  2010ביוני 

 8/1518יחידות דיור; שישה ימים לאחר מתן ההיתרים פורסמה תכנית  50מהם 

 למתן תוקף. 

חזרה הוועדה המקומית על טענתה כי ניתן בתשובתה למשרד מבקר המדינה 

יום מתום תקופת הגשת  30לראות את התכנית כמאושרת, מאחר שחלפו 

 ההתנגדויות לה.

משרד מבקר המדינה שב ומעיר לוועדה המקומית כי התכנית אמנם הייתה 

מאושרת, אך טרם נכנסה לתוקף מכיוון שטרם פורסמה, ועל כן לא היה 

 בנייה.ניתן לתת על פיה היתרי 

  
  ."ח, התשמ(לחוק התכנון והבנייה 26()ב( )תיקון 1)145סעיף   37
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ממצאי הבדיקה מעלים כי נפלו פגמים מהותיים בדרך פעולתה של 

הוועדה המקומית בנוגע למתן היתרי הבנייה במתחם: ההיתרים ניתנו שלא 

על פי המצב התכנוני הקיים, ההקלות לא פורסמו או שהפרסום היה חסר, 

 ולא נמסר מידע לציבור ולחברי הוועדה. 

הקפדתה על קיום -משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית על אי

הוראות חוק התכנון והבנייה, דבר שפוגע בסדרי מינהל תקינים ובאמון 

הציבור במשרתיו. הוראות חוק התכנון והבנייה הנוגעות להליכי התכנון 

והרישוי נועדו בין היתר להבטיח כי יישמר האיזון בין האינטרס הציבורי 

 האינטרס של הפרט, ולפיכך יש חשיבות רבה לקיום הוראות אלה.לבין 

 

 היטל השבחה 

התוספת השלישית(,  -על פי התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה )להלן 

היטל השבחה הוא תשלום חובה המוטל בעקבות "עליית שווים של מקרקעין 

שית עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג". בתוספת השלי

 נקבע כי "שיעור ההיטל הוא מחצית ההשבחה".

לפי התוספת השלישית, לאחר אישור תכנית תכין הוועדה המקומית לתכנון 

ולבנייה, באמצעות שמאי מקרקעין, לוח שומה הכולל את פרטי המקרקעין 

שומת ועדה(.  -שהושבחו בעקבות אישור התכנית ואת שיעור ההשבחה )להלן 

יעה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לכל חייב על בהתאם ללוח השומה מוד

שיעור ההשבחה שבגינו הוא חייב בהיטל ועל זכותו לערער על החיוב. הוועדה 

רשאית לדחות את הערכת שיעור ההשבחה עד  לתכנון ולבנייההמקומית 

למימוש הזכויות בנכס, באמצעות מכירתו, רישומו בלשכת רישום המקרקעין, 

 או קבלת היתר בנייה בו.תחילת השימוש בו 

לאחר שהוכנה שומת הוועדה רשאי החייב בהיטל להגיש שומה אחרת, שהכין 

שמאי מקרקעין מטעמו. אם דחתה הוועדה המקומית את השומה האחרת, רשאי 

החייב, אם אינו חולק על עצם ההיטל אלא על גובהו בלבד, להגיש ליו"ר מועצת 

למנות שמאי מכריע. השמאי שמֵאי המקרקעין שבמשרד המשפטים בקשה 

המכריע ידון בטענות הצדדים ויכריע לגבי גובה ההיטל. שני הצדדים יכולים 

לערור על החלטת השמאי המכריע לפני ועדת ערר מחוזית לפיצויים ולהיטל 

 השבחה.

 

 שומות השבחה

בשנים האחרונות הוציאה הוועדה המקומית כמה שומות השבחה בגין מגרשים 

גם את המתחם, שאותם חכר יזם א' מרשות מקרקעי ישראל. , הכוללים 12-4

 להלן פירוט: 
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 שומות בגין מכירת זכויות במגרשים

 11-4ולפיו מכרה חברה א' את זכויותיה במגרשים  2008בעקבות חוזה מכר מיוני 

ליזם א', ביקשה הוועדה המקומית ממי שהיה באותו זמן שמאי המקרקעין שלה 

לערוך שומה לגבי ההשבחה של מגרשים אלה, לשם  (שמאי הוועדה -להלן )

מסר שמאי הוועדה את השומה לוועדה.  2008חיוב בהיטל השבחה. בנובמבר 

 11-4שומה א'(, ההשבחה של מגרשים  -על פי השומה שמסר השמאי )להלן 

מיליון ש"ח, והיטל ההשבחה הוא  4.648-מסתכמת ב 2/1518בעקבות תכנית 

 מיליון ש"ח.  2.324

ר שבועיים מסר שמאי הבעלים )יזם א'( את השומה האחרת, ולפיה לאח

ההשבחה היא שלילית. הצדדים פנו לשמאי מכריע, וזה שלח בתחילת דצמבר 

את שומתו לשמאים של שני הצדדים. בשומה קבע השמאי המכריע  2009

מיליון ש"ח, והיטל  5.035-מסתכמת בכ 11-4שההשבחה לגבי מגרשים 

 מיליון ש"ח. 2.517-ההשבחה הוא כ

שמאי הוועדה הסתמך בשומה א' על טבלה המסכמת את הבינוי  נמצא כי

 -שנמסרה לו על ידי המתכננים מטעם יזם א' )להלן  11-4 המתוכנן במגרשים

הפרוגרמה(. כלומר, שמאי הוועדה הביא בחשבון בשומה א' בינוי מתוכנן שעדיין 

 לא אושר.

כי שומה א'  2017שמאי הוועדה הסביר למשרד מבקר המדינה בסוף מאי 

נערכה בעקבות מימוש זכויות באמצעות מכירת נכס, וכי במקרה כזה הוא אינו 

רק בבדיקת עליית השווי עקב אישור תכנית חדשה )במקרה זה  יכול להסתפק

ינויים (, והוא חייב להביא בחשבון תוספות בנייה מתוכננות וש2/1518תכנית 

בבינוי. שמאי הוועדה הוסיף כי את הנתונים לגבי השינויים בבינוי הוא מקבל 

מיזם התכנית או מעורכי הבקשה להיתר. השמאי הביא ראיה לדבריו מהוראת 

, 1966-לתוספת לתקנות שמאי מקרקעין )אתיקה מקצועית(, התשכ"ו 9סעיף 

ספות בנייה הדורשות משמאי מקרקעין להתחשב בעת הערכת מקרקעין בתו

 אפשריות. 
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האמור מחייב את  9משרד מבקר המדינה מעיר כי אין מחלוקת על שסעיף 

שמאי המקרקעין המבצעים למשל הערכת שווי לצורך עסקאות מקרקעין. 

 1ואולם בעניין דוחות שומה לשם קביעת היטל השבחה חל סעיף 

ב "עליית שוויים של מקרקעין עק -לתוספת השלישית, המגדיר השבחה 

"תכנית מתאר  -אישור תכנית, מתן הקלה או שימוש חורג" והמגדיר תכנית 

 לא ניתן לחייב בהיטל השבחה 38מקומית או תכנית מפורטת". לפי הפסיקה

בגין תכנית בינוי או בגין סעיפי גמישות בתכנית, שכן תכנית בינוי אינה 

 תכנית מתאר מקומית או תכנית מפורטת. יש לציין כי להבדיל מעסקת

מקרקעין, כל תוספת בנייה שתאושר במסגרת תכנית מפורטת )אפילו 

בשלב הפקדה( או במסגרת מתן הקלה תחויב בהיטל השבחה עם מימוש 

 הזכות במקרקעין. 

כתב השמאי המכריע:  2017בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיוני 

י "ה'פרוגרמה' כאמור מהווה ניתוח הוראות ומסמכי התב"ע שהוצגה על ידי שמא

הוועדה על פי הבנתו והפרשנות שלו להוראות התב"ע. למיטב הבנתי, 

ה'פרוגרמה' אינה מהווה מסמך סטטוטורי בעל תוקף כזה או אחר, וכך הייתה 

 ניתן היההדבר היא שלא  משמעות גם התייחסותי בשמאות למסמך הנ"ל".

 בינוי מתוכנן שעדיין לא אושר. בגיןבהיטל השבחה  לחייב

משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי מאחר שהיא אישרה את 

סמך סעיפי אלא על  שלא על סמך תכנית מאושרתהבקשות להיתר 

גמישות בתכניות המפורטות )תכנית בינוי ואיחוד מגרשים בסמכות מהנדס 

הוועדה(, לא ניתן לחייב על פי היתרי הבנייה בהיטל השבחה בגין שינוי 

 ההשבחה. הבינוי שיצר את

 

 שומות בגין בקשות להיתרי בנייה

שבמתחם, קבע  7-ו 6בעקבות אישור שתי הבקשות להיתרי בנייה במגרשים  .1

 439,000-( מסתכמת ב8/1518שמאי הוועדה כי השבחתם )על פי תכנית 

 שומה ב'(.  -ש"ח )להלן  219,500ש"ח, והיטל ההשבחה בגינם הוא 

לוועדה את שומה ב', אף  2010נמצא כי שמאי הוועדה מסר באפריל 

תוקף )כאמור התכנית פורסמה  8/1518שבאותו מועד טרם קיבלה תכנית   
קיבוץ עינת אגודה שיתופית נ' הוועדה המקומית  43989-03-11ראו למשל עמ"מ )מרכז(   38

ועד )תל אביב(  6/97 (; ע"מ1.2.12)פורסם במאגר ממוחשב,  לתכנון ובניה דרום השרון

 13)סעיף  חוכרים ביפו העתיקה נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב -אמנים 

סי )תל אביב(  458/91(; ע"א 10.5.99לפסק הדין של השופט גרוניס( )פורסם במאגר ממוחשב, 

)פורסם  יפו-אנד סאן ביץ' הוטלס בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב

 (.1.11.92מאגר ממוחשב, ב
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(. שמאי הוועדה ציין: "נתבקשתי על ידי הוועדה 2010למתן תוקף רק ביוני 

המקומית לתכנון ולבנייה מצפה אפק להעריך השבחה שחלה בנכס 

היום, יום עריכת כאילו אושרה  8/1518שבנדון בגין אישור תכנית ממ/מק/

השומה. כפי שנמסר לי תאריך זה מוסכם הן על ידי הוועדה המקומית והן 

 על ידי ]יזם א'[". 

סוגיית המועד הקובע את החיוב בהיטל השבחה נדונה בפסיקה, ונקבע כי 

העילה להטלת היטל השבחה אינה נוצרת במועד אישורה של התכנית, 

. בפסיקה צוין בעניין זה כי אלא רק ביום הפרסום ברשומות או בעיתון

"המועד הקובע לחיוב בגין היטל ההשבחה הוא חמישה עשר יום מיום 

פרסום הודעה ברשומות או בעיתון על דבר אישורה של התכנית, לפי 

המועד שבו פורסמה ההודעה האחרונה מבין ההודעות ברשומות או בעיתון, 

רורות וחד לחוק. הוראות הסעיף ב 119כפי שנקבע במפורש בסעיף 

משמעיות ולפיהן תוכנית מאושרת אינה נכנסת לתוקף קודם לפרסום דבר 

 .39האישור ברשומות ובעיתון לפי המאוחר"

משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי היה עליה להמתין 

לפרסום התכנית למתן תוקף בטרם דרשה לערוך את השומה בדבר 

 היטל ההשבחה.

הודיע שמאי הוועדה למזכירת הוועדה ששומה ב' הייתה  2010ביולי  .2

מוטעית, מכיוון שלא הובא בה בחשבון כל המבנן הרלוונטי )שבו היו 

(. שמאי הוועדה צירף להודעה שומה מתוקנת מיוני 7-4 -ארבעה מגרשים 

ש"ח והיטל  119,000. בשומה המתוקנת קבע השמאי השבחה בסך 2010

 ש"ח.  59,500השבחה בסך 

נמצא כי בשומה המתוקנת לא נכלל תחשיב השומה ולא נכלל הסבר 

 ש"ח.  119,000-ש"ח ל 439,000-להפחתת סכום ההשבחה מ

משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית על שלא בדקה אם 

הנתונים שעליהם התבסס שמאי הוועדה בקביעת שומה ב' הם 

חה לאחר השומה מדויקים, ועל שהקטינה את דרישתה להיטל השב

המתוקנת ללא בדיקה וללא קבלת הסברים בכתב משמאי הוועדה 

 לגבי הפחתת סכום ההשבחה.

 
קרתא חברה ממשלתית לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ  3150/06ם( -החלטה בעניין פר"ק )י  39

)פורסם במאגר ממוחשב,  )בפירוק( נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים

מז חברה קבלנית -עיריית רמת השרון נ' טו)תל אביב(  2471/06 (; ראו גם ת"א6.12.10

 (.12.7.07)פורסם במאגר ממוחשב,  בע"מ
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נתנה הוועדה המקומית ליזם א' היתר לבניית שני  2011יתר על כן, בינואר 

במתחם. בתיקי הבניין לא נמצאו  5-ו 4קומות במגרשים  9בניינים של 

הבניינים הללו, ובכלל זה מסמכים הנוגעים לבדיקת ההשבחה של שני 

מסמכים שבהם מצוין אם הבניינים נכללים בשומה המתוקנת. מאחר 

שכאמור לעיל, אין בשומה המתוקנת הסברים, לא ניתן לדעת אם היא חלה 

, ועולה חשש שהיטל ההשבחה בגין מגרשים אלה לא 5-ו 4גם על מגרשים 

 שולם. 

חשבון כי על פי תכניות בשומה ב' כתב שמאי הוועדה: "הבאתי ב 10בסעיף  .3

( מתאפשר ניוד של יח"ד באותו מגרש ובין 2/1518-ו 1518קודמות )

 מגרשים".

משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי בתכניות נקבע כי 

העברת יחידות דיור ממבנה למבנה ותוספת של עד שתי קומות ייעשו 

ל, רק במגרשים שבכל אחד מהם הותר לבנות שני בניינים )למש

(, ולא במגרשים שבכל אחד מהם הותר לבנות רק 10-ו 9מגרשים 

 (.7-ו 6בניין אחד )מגרשים 

 
 ליקויים של שורה העלתה השבחה בהיטל לשם חיוב השומות בדיקת

 היתר בין נובעים הליקויים. השומות של והמשפטי התכנוני לבסיס הנוגעים

 . הבנייה היתרי ומתן הבקשות אישור בהליך מהליקויים

נכתב לגבי  2014יצוין שבדוח הביקורת המפורט של משרד הפנים לשנת 

הוועדה המקומית כי "לא קיים בוועדה פיקוח מקצועי על עבודת השמאי, אף לא 

באופן מדגמי. כמו כן, לא מבוצעת סקירת השומות אשר תבטיח זיהוי שגיאות 

חר תיקון בנתוני הבסיס וזיהוי אי סבירות בתחשיב". מהפרק העוסק במעקב א

ליקויים שצוינו בדוח הביקורת של משרד הפנים עולה כי הליקוי האמור צוין גם 

 .2013בדוח הביקורת המפורט של משרד הפנים לשנת 

משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה לוועדה המקומית על שלא פעלה 

לתיקון הליקויים שצוינו בדוחות הביקורת של משרד הפנים. על הוועדה 

מסד הנתונים שמוגש לשמאי הוועדה ולשמאי המכריע  לבצע בקרה על

לצורך קביעת שומות ההשבחה, ולוודא שהשומות יתבססו על מידע 

תכנוני מדויק ועל הוראות הדין החל. זאת על מנת להבטיח שהוועדה 

תגבה את ההיטל ההשבחה במלואו וכדין. כמו כן, על הוועדה לפקח על 

ומות שהוא קובע כאשר הדבר עבודת השמאי ולדרוש הסברים לגבי הש

 נדרש.
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 בניגוד היתרים מתן

 על שחלות לתכניות
 בניגוד, הנכס

 התכנון חוק להוראות
 ועל ותקנותיו והבנייה

 שטרם תכניות סמך
 עלול תוקף קיבלו
 היטל לאובדן לגרום

 לוועדה השבחה
 ולקופה המקומית
 הציבורית
 

עוד מעיר משרד מבקר המדינה לוועדה המקומית כי הליקויים שהועלו 

בבדיקת השומות של שמאי הוועדה והשמאי המכריע מקורם בראש 

ובראשונה בדרך פעולתה הלא תקינה, שהתבטאה במתן היתרים בניגוד 

והבנייה ותקנותיו לתכניות שחלו על הנכס, בניגוד להוראות חוק התכנון 

ועל סמך תכניות שטרם קיבלו תוקף. דרך פעולה כזאת עלולה לגרום 

  לאובדן היטל השבחה לוועדה המקומית ולקופה הציבורית.

 

 

הקמת שני בנייני מגורים במתחם סמוך 
 בבאר יעקב

 המצב התכנוני

( 19-17מגרשים  -בבאר יעקב )להלן  3834המצויים בגוש  19-17על מגרשים 

 8/1518(, למעט תכנית 10-4חלות אותן תכניות החלות על המתחם )מגרשים 

 .19-17מגרשים שלא חלה על 

שלושה בנייני מגורים, בניין  19-17, ייבנו במגרשים 2/1518על פי תשריט תכנית 

הותר לבנות בניין של עשר  18-17אחד בכל מגרש. בכל מגרש מהמגרשים 

 44קומות ובו  11הותר לבנות בניין של  19יחידות דיור ובמגרש  42קומות ובו 

 יחידות דיור.

 

אישור הבקשות ומתן ההיתרים לבניית שני בניינים 
  19-17במגרשים 

 תכנית בינוי 

החליטה הוועדה המקומית לאשר שתי בקשות שהגיש יזם ב',  2008בסוף יוני 

. באישור הבקשות להיתרים צוינה 19-17לבניית שני בנייני מגורים במגרשים 

בינוי באישור הוועדה פעמיים דרישת הוועדה המקומית לתכנית בינוי: "תכנית 

המקומית"; "ההיתר יינתן לאחר אישור תכנית הבינוי". באישור הבקשות צוין 

 שמילוי דרישות הוועדה המקומית הוא תנאי למתן ההיתרים. 

החליטה הוועדה המקומית לאשר תכנית  במועד אישור הבקשות להיתרי בנייה

ובניית שני  2/1518שינוי בבינוי התכנית  -. מטרת התכנית 2/1518//ממ1בינוי ב

. הוועדה החליטה "לאשר הבינוי המוצע 19-17בניינים במקום שלושה במגרשים 

 בתנאי תאום עם מהנדס הוועדה". 
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 הבינוי תכנית את לאשרכי נפלו פגמים בהחלטת הוועדה המקומית  הועלה

 באתר שפורסם ,2008 יוני מסוףשל הישיבה  פרוטוקול :19-17 במגרשים

הבינוי  תכנית אישור על ההחלטה את כולל אינו הוועדה, של האינטרנט

 בניינים שני של המאפשרת בנייה ,2/1518/ממ/1הבינוי ב ; תכנית2/1518/ממ/1ב

 אינה, הבניין ואת קווי הבניינים גובה את ומשנה 19-17 במגרשים שלושה במקום

 . 2/1518 בתכנית הנקבע את תואמת

משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי תכנית הבינוי 

משנה הוראות עיצוב ובינוי שנקבעו בתשריט ובתקנון  2/1518/ממ/1ב

בהליך של , ועל כן הייתה הוועדה המקומית צריכה לאשרה 2/1518תכנית 

  הקלה ואישור תשריט איחוד וחלוקה.

 

 הקלות

אושרו שתי הבקשות להיתר, נכתב כי מבוקשת בפרוטוקול ישיבת הוועדה שבה 

 -לחוק התכנון והבנייה )להלן  149הקלה שפורסמה בעיתונות על פי סעיף 

 18ההקלה המבוקשת(, כדלהלן: העברת שתי קומות מבניין לבניין ממגרש 

לתקנות סטייה ניכרת;  8; הוספת ארבע קומות על פי תקנה 19-ו 17למגרשים 

 מ'. 62-מ' ל 38-מ'; הגבהת גובה המבנה מ 4.15-מ' ל 2.5-הגבהת לובי המבנה מ

קומות  17הוועדה המקומית החליטה לאשר את שתי הבקשות לבניית בניין ובו 

; נוסח ההחלטה היה "לאשר עם 17קומות במגרש  16ובניין ובו  19במגרש 

 הקלה בתאום עם מהנדס הוועדה ובתנאי תשלום היטל השבחה".

הליכים לאישור השינוי בבינוי, היה אישור הבקשות תקינות ה-עקב אי כי נמצא

)חריגה ממספר הקומות המותר לאישור  ניכרתסטייה להקלה כרוך למעשה ב

 ליחידות הדיור וחריגה מקווי הבניין הצדיים( 50%-בהקלה, תוספת של כ

 הקרקע. על החלות מהתכניות

משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית על שאישרה בקשות שיש 

 הן סטייה ניכרת מתכנית, שלא בהתאם לתקנות.ב

בתשובתה למשרד מבקר המדינה ציינה הוועדה המקומית כי הוראות הגמישות 

סמכות לאשר שינוי בינוי בתכניות, כאמור לעיל, מקנות למהנדס הוועדה 

המגרשים  שלושתאוחדו  לכךהתאם וב ,תוהתכני בשטחים שעליהם חלות

שהתקיימה בסוף יוני שאושרה בישיבת הוועדה  למגרש אחד על פי תכנית בינוי

 בהתאם.פורסמו הקלות , ו2008

נסמכת על חוות דעת  2017תשובתו של יזם ב' למשרד מבקר המדינה ממאי 

משפטית שקיבל היזם בעת עריכת הבקשות להיתר, בעניין סמכותה של הוועדה 
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כנית )א( לת38המקומית לאשר את הבקשות להיתר. לטענת יזם ב': "בסעיף 

'. בס״ק )ב( נקבע כי תכנית 'יותר איחוד מגרשים סמוכיםנקבע כי  1518ממ/

על ידי היזם ועל חשבונו ]ההדגשות במקור[.  תוגשחלוקה לצרכי רישום... 

צפתה צורך ועניין באיחוד מגרשים והצהירה על כך  1518/כלומר, תכנית ממ

בריש גלי. התכנית 'הפנימה' את האפשרות לאחד מגרשים סמוכים ולפיכך, 

איחודם של מגרשים סמוכים אינו מהווה סטייה מהתכנית ואינו נדרש לפרסום 

לחוק התכנון והבניה. לפיכך, ככל שמאן דהוא רצה לטעון  149על פי סעיף 

 1518יחוד המגרשים, שומה היה עליו לעשות זאת לעת אישור תוכנית בעניין א

 ולא קם לו מעמד לעשות כן לעת מימוש ההוראה על פי התוכנית התקפה".

 - להלן) רישום לצורכי תכניתלחוק התכנון והבנייה,  125פי סעיף  עלכי  יצוין

שמכין  י(א הליך רישומי בספרי המקרקעין ובמרכז למיפוי ישראל )מפ"י"ר( התצ

מודד מוסמך, שאחד משלביו הראשונים הוא אישור יו"ר הוועדה המקומית 

( והבנייה התכנון לחוק 141 סעיף לפיחלוקת קרקע  תשריט אושקיימת תכנית )

לחוק  125"סעיף  נאמר כי 40בפסק דין דנאי. והחלוקה האיחוד את שקבעה

. זמנים ותלוח לרבות"ר, התצהתכנון והבניה קובע את ההוראות לרישום 

 מחלקת מנהל, ולבניה לתכנון המקומית הוועדה"ר יו הרישום בהליכי מעורבים

 שאינו טכני הליך - מהותו על מלמדת הסעיף לשון. המקרקעין ורשם, המדידות

 וקמה כחוק פורסמו, לאישורן עובר אשר... מהתכניות נגזרות אלה. זכויות מעניק

 ."שנקצבו במועדים להן להתנגד זכות לציבור

בתכנית  38משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי אף שסעיף 

עוסק הן באיחוד מגרשים והן בתצ"ר, מדובר בשני נושאים נפרדים.  1518

למשל, בסעיף קטן ב' מודגש שהיזם הוא שחייב להגיש, על חשבונו, את 

בהליך של תצ"ר הוא הליך טכני  38התצ"ר. איחוד מגרשים לפי סעיף 

 בד, וצריך שיקדם לו הליך מהותי שעל פיו אוחדו המגרשים.רישומי בל

כאמור, הליך זה צריך להתבצע בהתאם להוראות חוק התכנון והבנייה 

 ולכלול פרסום ושיתוף של הציבור.

עוד מעיר משרד מבקר המדינה כי נוכח חוסר הסמכות של מהנדס 

ובתקנון של תכנית  הוועדה לשנות את הוראות הבינוי המפורטות בתשריט

, ובייחוד נוכח הפסיקה בעשרות השנים האחרונות בעניין עקרון 2/1518

לא ראוי  -השקיפות ועקרון שיתוף הציבור בהליכי אישורן של תכניות 

לאפשר שינוי בהוראות ללא שיתוף הציבור ומתן אפשרות לציבור 

 להתנגד.

  
)פורסם  דנאי ואח' נ' פטר וייס יו"ר הוועדה המקומית גזר ,50852-11-14)מרכז(  עת"מ  40

(. פסק הדין אמנם ניתן לאחר מתן היתרי הבנייה, אולם הוא מבהיר 17.8.15במאגר ממוחשב, 

  את המצב המשפטי הקיים.
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 פרסום ההקלות

יה ניתן להגיש התנגדויות לבקשה )א( לחוק התכנון והבני149על פי סעיף 

 יום ממועד פרסום הבקשה להקלה בעיתונים. 15להקלה בתוך 

שלושה ימים  - 2008בסוף יוני כי הוועדה המקומית דנה בשתי הבקשות  נמצא

לפני תום המועד להגשת התנגדויות. בפרוטוקול הדיון נרשמו ההקלות בנוסח 

 שפורסם בהודעה לעיתונות. 

דס הוועדה דאז אישר את גיליון בדיקת הבקשה, שכלל את עוד נמצא כי מהנ

ימים מהמועד האחרון שבו פורסמה  15רכיבי ההקלה המבוקשת, בטרם עברו 

 הבקשה להקלה בעיתונים. 

בנוגע להקלות לא  2008יצוין כי מההודעות שפרסמה הוועדה המקומית ביוני 

 בשלושת המגרשים. ניתן להבין כי מדובר בבניית שני בניינים, במקום שלושה,

משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי פרסום חסר של ההקלות 

ודיון בבקשה להקלה לפני תום המועד להגשת התנגדויות עלולים לפגוע 

בזכויותיהם של מתנגדים פוטנציאליים, אינם עולים בקנה אחד עם חובת 

השקיפות וההגינות הנדרשת מגוף ציבורי ואינם מתיישבים עם הוראות חוק 

 והבנייה.  התכנון

משרד מבקר המדינה מעיר למהנדס הוועדה דאז כי בדיקת הבקשה 

לקראת הבאתה לדיון בוועדה המקומית לפני תום המועד להגשת 

התנגדויות אינה עולה בקנה אחד עם הצורך בקבלת החלטה תכנונית על 

סמך תמונה תכנונית מאוזנת, לאחר שנשקלו השיקולים הרלוונטיים ולאחר 

 ל עקרון שיתוף הציבור.יישום מלא ש

בתשובתה למשרד מבקר המדינה ציינה הוועדה המקומית: "כנראה בהיסח דעת 

ומכאן מקור הטעות. יש לציין  13.6.08במקום  8.6.08-סברנו כי הפרסום היה ב

שמדובר בטעות טכנית ולא מהותית. לו הייתה מוגשת התנגדות בתקופת הגשת 

בלת החלטה, אך לא הוגשה כל התנגדות התנגדויות, הייתה נידונה גם לאחר ק

 ולא נגרם כל פגיעה בזכות הטיעון של הציבור".

משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי לא מדובר בטעות טכנית 

יחידה, אלא בליקוי המצטרף לשורה של ליקויים שנמצאו בדרך פעולתה 

ד של של הוועדה בכל הנוגע לשיתוף הציבור ולשקיפות, שהם אבני היסו

 דיני התכנון והבנייה. 
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 תשריט איחוד וחלוקה

היתרי הבנייה  במסגרת בדיקת מילוי התנאים שקבעה הוועדה המקומית למתן

, צוין ליד הדרישה לתכנית בינוי באישור הוועדה 19-17לשני הבניינים במגרשים 

 ". 4המקומית: "איחוד וחלוקה לטופס 

והחלוקה לשלב של הוצאת  לא ניתן כל הסבר לדחיית ההליך של האיחוד

 ביצועו בשלב של מתן ההיתר. -ואי 4טופס 

, שמונה ימים לאחר מתן היתרי הבנייה, החליטה הוועדה 2009באמצע אוגוסט 

 .19-17לגבי איחוד מגרשים  2/1518המקומית לאשר "תשריט איחוד" ר/ממ/מק/

 149נמצא כי לא התקיים כל הליך של פרסום לגבי האיחוד, כנדרש בסעיף 

לחוק. נוסף על כך, בפרוטוקול ישיבת הוועדה לא מפורטות הסיבות לאיחוד 

, וממילא לא צוין בו כי יש קשר בין איחוד המגרשים לאישור 19-17מגרשים 

סיום  . עד מועדשהוגשו יותר משנה לפני האישורהבקשות להיתרי הבנייה, 

 הביקורת לא נמצא במשרדי הוועדה המקומית תיק ובו מסמכי תשריט האיחוד.

משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי הליך של תשריט חלוקת 

לחוק התכנון והבנייה מחייב פרסום הודעה  149קרקע לפי סעיף 

בעיתונות, בדומה לחובת הפרסום של הליכי הקלה ושימוש חורג. יתר על 

החלטה על איחוד הייתה חייבת להתקבל לפני אישור הבקשות ולא כן, ה

לאחר מתן היתרי הבנייה. החלטת הוועדה המקומית על האיחוד התקבלה 

 לכאורה שלא בהתאם להוראות החוק. 

 
העלו כי הטיפול בתכנית הבינוי  19-17ממצאי הבדיקה בעניין מגרשים 

תקבלו החלטות שאינן ובבקשות לשני ההיתרים לא היה תקין, ועקב כך ה

מתיישבות עם הוראות החוק ופוגעות בעקרון השקיפות ובעקרון שיתוף 

 הציבור.

 

 היטל השבחה 

קבעה  19-17החלטת הוועדה המקומית לאשר את שתי הבקשות במגרשים 

 כאמור כי תנאי למתן היתרי בנייה הוא תשלום היטל השבחה. 

בהם רשם מהנדס הוועדה במסמך שבו רוכזו התנאים להיתר ומידת העמידה 

דאז בכתב יד בעניין התנאי של תשלום היטל השבחה: "עפ"י חוזה הפיתוח עם 

 ממ"י פטור מהיטל השבחה". 
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בהתאם להחלטת מהנדס הוועדה דאז לא גבתה הוועדה המקומית היטל 

 .19-17השבחה בגין ההקלות שאושרו לגבי מגרשים 

מהיטל השבחה בשלב של פטור  41בית המשפט העליון קבע ב"הלכת קנית"

. בקשה לדיון נוסף שהוגשה חוזה פיתוח בין יזם לבין רשות מקרקעי ישראל

קבע  42לאחר מתן פסק הדין אמנם נדחתה, אולם בהחלטה לגבי הבקשה

השופט שמגר: "פסק דינו של בית משפט זה מושתת, בעיקרו, על הערכת 

הל מקרקעי ישראל מהותם של היחסים המשפטיים שנוצרו בין העותרת לבין מינ

כפי שהם מעוגנים בהסדרים החוזיים הספציפיים אשר ביניהם. משמע, אין 

המדובר אלא על הפועל היוצא מהסדר חוזי מוגדר ולא במסקנה אשר לה 

השלכות רחבות יותר. מכאן גם כי הקניית לבוש ניסוחי שונה להסדרים עתידיים 

שונות". דהיינו, בית  כדוגמת אלה בהם מדובר כאן, עשוי להוליך למסקנות

המשפט העליון פתח למעשה פתח להפעלת שיקול דעת שיפוטי כאשר מדובר 

את הפטור  43בנסיבות שונות. ואכן, במשך השנים ניכר בפסיקה ניסיון לצמצם

על ידי בית המשפט העליון )ביטול  44האמור, עד לביטול מפורש של הלכת קנית

 אירועים הנדונים בפרק זה(., דהיינו לאחר ה2016ההלכה נעשה רק בשנת 

יצוין שלגבי המתחם הסמוך, שעליו חלות אותן התכניות, דרשה כאמור הוועדה 

המקומית תשלום היטל השבחה, ולכן לא ברור מדוע הוחלט לגבי מתחם זה 

 לפטור מהיטל השבחה.

משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי נוכח מגמת הפסיקה 

חר שהוועדה החליטה שתשלום היטל לצמצם את הלכת קנית, ומא

השבחה הוא תנאי להוצאת היתר בנייה, היה ראוי להציג את עמדת 

כדי , המשפטי ליועץ מהנדס הוועדה דאז שלא לגבות היטל השבחה גם

 .האמורות בנסיבות השבחה היטל לגבות מאפשרת הפסיקה אם שיבחן

 

 
(. 1989) 787, 782( 4, פ"ד מב)כנון ולבניה רמת גןקנית נ' הוועדה המקומית לת 85/88רע"א   41

הלכת קנית קבעה כי מעמדה של חברה יזמית בתקופת חוזה הפיתוח אינו מעמד של בעלים או 

 חוכר לדורות, אלא של בר רשות, ומשום כך היא אינה חייבת בתשלום של היטל השבחה. 

קנית ניהול השקעות ומימון הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, רמת גן נ'  1/89דנ"א   42

 (.8.5.89פורסם במאגר ממוחשב, בע"מ )

)פורסם  "לב בניין" חברה לבנייה והשקעות בע"מ נ' עיריית רמת גן 59554/00א )ת"א(   43

 (.24.11.03במאגר ממוחשב, 

)פורסם במאגר  בר יהודה בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שומרון 7084/13ע"א   44

 (. 10.5.16ממוחשב, 
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 להיבחר היועצים על

 פי על, תחרותי בהליך
 שישקפו מידה אמות
 כגון, ועלות איכות

 ניסיון, ותק, מומחיות
 הנדרשת והתמורה

 העבודה לביצוע
 

 התקשרות עם נותני שירותים

 המסד הנורמטיבי
אוגדן נהלים לוועדות המרחביות לתכנון "פרסם משרד הפנים  2009בדצמבר 

נקבע כי על כל עסקה הנוגעת  אוגדן הנהליםבאוגדן הנהלים(.  -)להלן  "ולבניה

(, מכרזיםהעיריות )לרכישת טובין ושירותים יחולו ההוראות הקבועות בתקנות 

לא ים, כל עוד בשינויים המחויבתקנות המכרזים(,  -)להלן  1987-התשמ"ח

עוד נקבע באוגדן . הרלוונטיהנחיה פרטנית אחרת בנושא  נקבעה באוגדן

יהיו בה ובמקום ועדת המכרזים של העירייה תוקם ועדה מקצועית, הנהלים כי 

 -, מהנדס הוועדה וגזבר הוועדה )להלן המקומית הרלוונטית חברים יו"ר הוועדה

ישתתף בדיוני הוועדה  קומיתהמהוועדה המקצועית(. היועץ המשפטי לוועדה 

וההוראות שנקבעו באוגדן המקצועית ויידרש לוודא את מילוי הוראות הדין 

 . הנהלים

באוגדן הנהלים נקבע כי "לפני פרסום מכרז להעסקת שבפרק "יועצים חיצוניים" 

לבחון ולבדוק את נפח העבודה המשוער, סוג  ...יועץ על הוועדה המקצועית

ופלו במסגרת ביצוע העבודה, תנאים ודרישות סף לביצוע הנושאים והתיקים שיט

תבחן את ההצעות המקצועית הוועדה .. המטלה והיקף התמורה המרבי המוצע.

שתתקבלנה, תמליץ על ההצעה הזוכה, תפרט את הנימוקים להחלטתה 

ולבחירתה בהחלטה מפורטת בכתב לאחר שתבחן את מכלול הגורמים הנוגעים 

.. ואת התאמת המועמד לצרכי הוועדה המרחבית. לצרכי הוועדה המרחבית

היועצים ייבחרו בהליך תחרותי, על פי אמות מידה שישקפו איכות ועלות כגון: 

יועץ כמו כן נקבע כי " ."ותק/ניסיון, התמורה הנדרשת לביצוע העבודהומומחיות, 

חיצוני יועסק אך ורק באמצעות הסכם החתום על ידי מורשי החתימה בשם 

 ".מקומיתהוועדה ה

המכרזים מאפשרת לעירייה להתקשר בחוזה לביצוע עבודה  לתקנות( 3)3 תקנה

 .ש"ח 140,200-יותר מללא מכרז, אם החוזה הוא לביצוע עבודה שעלותה אינה 

המכרזים קובעת שעירייה רשאית להתקשר בחוזה לביצוע  לתקנות )א(8 תקנה

מכרז זוטא(, אם סכום ההתקשרות  -עבודה על פי מכרז שאינו פומבי )להלן 

. על פי התקנה, על העירייה לפנות 45ש"ח 684,900-ש"ח וקטן מ 140,200-גדול מ

הנכללים ברשימה שנקבעה מראש למספר מסוים של נותני השירות המבוקש 

ולהזמינם להתמודד במכרז. מלבד זאת, הליכי מכרז זוטא ותנאיו זהים להליכים 

 ולתנאים של מכרז פומבי.

( לתקנות המכרזים מאפשרת לעירייה להתקשר בחוזה לביצוע עבודה 8)3תקנה 

 ללא מכרז, אם העבודה דורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים, 
( לתקנות המכרזים, הסכומים מתעדכנים בכל חודש. הסכומים המצוינים 2)2בהתאם לסעיף   45

 רלוונטיים למועדי ההתקשרויות שנבדקו.ו 15.2.16-זה עודכנו לפי המדד שפורסם ב בפרק
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גון ידע ומומחיות בתכנון, בפיקוח, במדידה, בשמאות ובייעוץ. בית המשפט כ

העליון קבע כי התקנה היא חריג לכלל ולפיו ההתקשרות צריכה להיעשות 

 .46באמצעות מכרז פומבי, ולכן צריך לפרשה בצמצום

לא חלה חובת מכרז על פי דיני  שלגביהםבמקרים באוגדן הנהלים נקבע כי 

פנייה פומבית  מקומית הרשויות המקומיות, תפרסם ועדה המכרזים החלים על

או תפנה בבקשה לקבלת הצעות לכמה יועצים אשר על פי לקבלת הצעות 

בדיקת הוועדה המקצועית עשויים למלא את התנאים הנדרשים לביצוע 

להיעשות  שלושה, צריכהמספרם לא יפחת מ. הפנייה ליועצים, שהעבודה

 .פהית ובהתחשב במאפייני העבודה ובהיקבהתאם לקביעת הוועדה המקצוע

 -אישרה הוועדה המקומית "נוהל התקשרויות בפטור ממכרז" )להלן  2014ביוני 

נוהל ההתקשרויות בפטור(, שמטרתו להסדיר את ביצוע ההתקשרות עם יועצים 

וספקים בעלי מומחיות מיוחדת בכל סכום בפטור ממכרז, על פי הנקבע בתקנה 

ם. על פי הנוהל תוקם ועדת התקשרויות, ובה יהיו חברים ( לתקנות המכרזי8)3

יו"ר הוועדה המקומית, נציג המועצה המקומית שאליה נוגעת ההתקשרות והיועץ 

המשפטי לוועדה המקומית. על הוועדה לפנות לשלושה בעלי מקצוע, לבקש 

מהם להגיש הצעת מחיר למתן השירות, לבחון את ההצעות שהוגשו ולהחליט 

 לי המקצוע להתקשר. עם מי מבע

לגבי הרכב ועדת ההתקשרויות  בפטור ההתקשרויות הנקבע בנוהלכי  נמצא

הוועדה המקצועית  תורכב ולפיהן ,באוגדן הנהלים שנקבעו להוראות מנוגד

 .מקומית ועדה של והגזברמהנדס ה, מהיושב ראש

משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי נוהל ההתקשרויות שלה 

 להיות תואם את אוגדן הנהלים.חייב 

נוהל הוועדה המקומית הודיעה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי 

 לקבלת שירותים חיצוניים יתוקן בישיבת ההנהלה הבאה.שלה ההתקשרויות 

 2015 בשנים המקומית הוועדה שביצעה התקשרויות בדק המדינה מבקר משרד

ויועץ בתחום  שמאים, ןחשבו רואה משרד ובהם, שירותים נותני עם 2016-ו

 וביועץ בשמאים, החשבון רואה במשרד הליכי הבחירה כי נמצא. המיחשוב

 היו מנוגדים להוראות הליכי הבחירה כי תקינים. כן נמצא לא היו האמורים

 ההתקשרות, כך על נוסף. בפטור ההתקשרויות ובנוהל הנהלים שנקבעו באוגדן

 פירוט להלן. כלשהו חתום הסכם ללא הייתה חלק מנותני השירותים עם

 :הממצאים

  
 (.13.1.13)פורסם במאגר ממוחשב, הרטמן ' נ עילית נצרת עיריית 6145/12עע"ם   46
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 התקשרות עם משרד רואה חשבון
 יותרא ל התקשרות עם יועץ תהיה לפרק זמן שלבאוגדן הנהלים נקבע כי 

ולפני שייפתח הליך התקשרות  ,עם סיום תקופת ההתקשרותכי ו ,חמש שניםמ

 .ההתקשרות על הוועדה המרחבית לבחון מחדש את תנאי ,חדש

בפטור נקבע כי חוזה שנחתם מכוח החלטת ועדת  בנוהל ההתקשרויות

הוועדה, בעוד  ההתקשרויות של הוועדה המקומית יהיה ניתן להארכה, באישור

שנה אחת בלבד. התקשרות לתקופה נוספת תיחשב התקשרות חדשה ותחויב 

 בקיום הליך התקשרות על פי הנוהל.

ון, בעקבות חתמה הוועדה המקומית על חוזה עם משרד רואה חשב 2005במאי 

זכייתו של משרד זה במכרז זוטא למתן שירותי ביקורת ועריכת דוח כספי שנתי 

לוועדה. תוקפו של החוזה היה לשנה אחת עם אפשרות להארכתו לתקופה של 

 עוד שנה. 

על פי החוזה, השירותים המקצועיים שייתן משרד רואה החשבון יכללו בין היתר 

כתו של הדוח הכספי השנתי שלה, ובכלל ביצוע ביקורת בוועדה המקומית וערי

זה השתתפות בישיבות הוועדה ובישיבות ההנהלה שלה שבהן יידונו הדוח 

 הכספי המבוקר והצעת התקציב. 

 המקומית הוועדה המשיכה, 2017 פברואר, הביקורת סיום למועד עדכי  נמצא

מכרז נוסף לשירותי ראיית  פרסמה לאו החשבון רואה משרד עם בהתקשרות

 .הראשונה שבו החלה ההתקשרות מהמועדשנים  11-מ יותר, אף שעברו חשבון

בכל תקופה זו לא עדכנה הוועדה את חוזה ההתקשרות עם משרד רואה 

 החשבון.

רואה  המקומית כי התקשרות עםוועדה משרד מבקר המדינה מעיר ל

כללי ל ,דן הנהליםאוגלנקבע ב מנוגדת במשך תקופה כה ארוכה חשבון

התקשרות  ועוד, ואף לנוהל שקבעה הוועדה עצמה. זאת תקיןההל ינמה

תחרות  וכמו כן מונעת ,יחסי תלות ליצירת ה לגרוםכה ממושכת עלול

 . להתמודד על מתן השירות ומתן הזדמנות שווה ליועצים אחרים

עוד מעיר משרד מבקר המדינה לוועדה כי בכל פעם שהאריכה את 

עם משרד רואה החשבון, היה עליה לעדכן את חוזה  ההתקשרות

 ההתקשרות עמו או לחתום עמו על חוזה חדש.

הוועדה המקומית הודיעה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי תקיים מכרז 

 זוטא לקבלת שירותי ראיית חשבון על פי הנקבע בנהלים.
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בחירת שמאי לעריכת שומות היטל השבחה 
 בפרויקט בגני תקווה

כאמור, על פי אוגדן הנהלים ואף לפי נוהל ההתקשרויות בפטור שאישרה 

הוועדה המקומית עצמה, במקרים שבהם לא חלה חובת מכרז על פי דיני 

  המכרזים, על הוועדה לפנות לפחות לשלושה שמאים לקבלת הצעות.

פנתה מזכירת הוועדה המקומית לשני שמאים בבקשה שיגישו  2016באפריל 

 לביצוע שומות היטל השבחה בפרויקט בגני תקווה. הצעות מחיר 

 במידה ניכרתזולה  הייתהשמאי א'  של תועולה כי הצע המחירבהצעות  מעיון

 .ב' שמאי של מההצעה

 ציינה המקומית המקומית גני תקווה וליועץ המשפטי לוועדה למועצה במכתב

עם  ודמתהק היכרותולהיות עדיפות בשל  יכולה' במזכירת הוועדה כי לשמאי 

"אך אין ביתרון זה כדי להתגבר על הפער הגדול בין שתי  ,תכנית הפרויקט

להעדפת בהיעדר נימוקים כבדי משקל הוסיפה כי מזכירת הוועדה  .ההצעות"

, 'אשמאי  שהגישהצעה הזולה הקבל את תהיה הוועדה מחויבת לשמאי ב', 

רצונה  לשביעותשהוא נותן הם  והשירותים מקצועי, זה הוא שמאישגם  מאחר

ב'  שמאי יתאיםהתמחרות הבמסגרת  הוועדה, אם מזכירתלדברי . הוועדה של

 ההצעה תיבחר, לא ואם בו,הצעה הזולה, יהיה מקום לבחור את הצעתו ל

 . הזולה

 שהוא פי על אף, השומות לביצוע' ב בשמאי בחרה המקומית הוועדה כי נמצא

 כל נמצא לא המקומית הוועדה במשרדיהצעה הזולה. ל הצעתו את התאים לא

 '.ב בשמאי לבחירה הנימוקים את המפרט מסמך

פנייתה לשני שמאים  המקומית כי לוועדה מעירמבקר המדינה  משרד

ב'  בשמאי בלבד היא בניגוד לדין, ולכן אינה תקינה. נוסף על כך, הבחירה

מהצעתו  אף שהצעת המחיר שלו הייתה גבוהה ללא פירוט הנימוקים לכך,

וכמו כן הביאה  הליך הבחירה לא היה שוויוניש מלמדת שמאי א',של 

 .לבזבוז כספי ציבור

 

 

בחירת שמאי למתן שירותי שמאות לוועדה 
 ליישוב באר יעקב בקשר

, ובה 2015בפרוטוקול ישיבה של ועדת ההתקשרויות שהתקיימה באמצע מרץ 

נפתחו הצעות של שמֵאי מקרקעין למתן שירותי שמאות לוועדה המקומית 

בקשר ליישוב באר יעקב, נכתב כי יו"ר הוועדה המקומית פנה לארבעה משרדים 
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העוסקים בשמאות מקרקעין לקבלת הצעות למתן שירותי שמאות כאמור. 

יחת ההצעות הייתה בנוכחות יו"ר הוועדה המקומית, ראש המועצה המקומית פת

באר יעקב והיועץ המשפטי לוועדה. בסיכום שנכתב בנוגע להצעות צוין לגבי 

שלושה שמאים: "השמאי אינו מציע עלויות למתן שירותיו והוא רק מציע את 

ן המחיר שהציע ( צוי'ג שמאי -להלן ) הרביעי השמאי לגבי שירותיו לוועדה". רק

 עבור שירותיו.

 מה לדעת ניתן לא ולפיכך, האמורים לשמאים בכתב פנייה נעשתה לא כי נמצא

 לא כן כמו. זהה לכולם הייתה הפנייה ואם, מהם אחד לכל הפנייה נוסח היה

 לאותם דווקא לפנות הוועדה החליטה מדוע המפרטים מסמכים בוועדה נמצאו

 מנוסח. הוועדה במשרדי נמצאו לא השמאים של הצעותיהם גם. שמאים

 אליהם כי הפנייה חשש עולה, בפרוטוקול שנרשם כפי, השמאים של הצעותיהם

 .השוויון עקרון עם אחד בקנה עולה שאינו דבר, זהה הייתה לא

בהמשך הפרוטוקול נרשמה חוות הדעת של היועץ המשפטי לוועדה: "לדעתי 

ההליך אינו עונה על דרישות הנוהל בכך שלא נעשתה פנייה בכתב ומפורטת 

לשמאים המוצעים. השמאים לא הגישו הצעות שכ"ט ]שכר טרחה[ למעט אחד 

ה מהם ובעצם מדובר בהצעת יחיד. אני ממליץ לוועדת ההתקשרויות לבצע פניי

חדשה וכתובה לרשימת שמאים לרבות אלה שהגישו מועמדותם ובה ידרשו 

 המציעים לפרט את שכר טרחתם". 

כי למרות הסתייגותו של היועץ המשפטי הודיע יו"ר הוועדה לשמאי ג':  נמצא

 "הוחלט כי משרדך ייתן שירותי שמאות לוועדה בכל הקשור ליישוב באר יעקב". 

דה המקומית כי היה עליה לפנות משרד מבקר המדינה מעיר לווע

 לשמאים בכתב, וכי נוסח הפנייה היה צריך להיות זהה.

עוד מעיר בחומרה משרד מבקר המדינה לוועדה המקומית, וכן ליו"ר 

הוועדה, כי היה עליהם לפעול בהתאם לחוות הדעת של היועץ המשפטי, 

היה ואם הם החליטו שלא לפעול בהתאם לה ולבחור בכל זאת בשמאי ג', 

 עליהם לנמק בפרוטוקול את החלטתם.

משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי הפגמים בהליך הבחירה 

מעלים חשש שהליך הבחירה נעשה ללא הקפדה על עקרון השוויון 

 וההליך התחרותי. 
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שוטפים למתן שירותי שמאות בחירת שמאי 
 לוועדה המקומית

המקצועית "תפרט את הנימוקים  כאמור, באוגדן הנהלים נקבע כי הוועדה

להחלטתה ולבחירתה בהחלטה מפורטת בכתב לאחר שתבחן את מכלול 

הגורמים הנוגעים לצרכי הוועדה המרחבית ואת התאמת המועמד לצרכי הוועדה 

המרחבית". עוד נקבע באוגדן הנהלים כי "במסגרת זאת תבחן הוועדה את 

לביצוע העבודה, את היקף עמידתם של המועמדים בתנאים ובדרישות שנקבעו 

 וטיב ניסיונם בביצוע עבודות כאמור ואת יכולתם של המועמדים למלא אותה".

פנתה מזכירת הוועדה המקומית בכתב לשישה שמאים בבקשה  2016בפברואר 

להגשת הצעות למכרז זוטא למתן שירותי שמאות שוטפים לוועדה. בפנייה היה 

 התשלום.פירוט של סוג השירות הנדרש ושל אופן 

ששת השמאים הגישו את הצעותיהם. ארבעה מהם הגישו הצעת מחיר עבור כל 

סוג שירות שיינתן, ושניים, ובהם שמאי ג', הגישו הצעת מחיר לחודש עבור כלל 

 השירותים שפורטו בפנייה )הצעת מחיר גלובלית(. 

נכתב שעל מנת לבחון את ההצעות  2016פברואר )בכתב יד( מ בסיכום דברים

 ולהשוות ביניהן יש לבקש מהשמאים להגיש הצעת מחיר עבור כלל השירותים. 

באותו יום פנתה מזכירת הוועדה לארבעת השמאים שלא הגישו הצעה עבור 

כלל השירותים, בבקשה להגיש הצעה כאמור. אחד מארבעת השמאים 

. 47של הוועדה נכתב שהצעתו אינה רלוונטיתהאמורים היה שמאי ה', ובסיכום 

 ואולם היועץ המשפטי של הוועדה קבע כי ההצעה אינה פסולה.

צוין כי יו"ר הוועדה, היועץ המשפטי לוועדה ומזכירת  2016בסיכום דברים מיוני 

הוועדה בחנו את שש ההצעות ונימקו את הסרת ההצעות של שני מועמדים. 

ה', שהצעת -מסגרת המכרז שמאים ג', ד' ולאחר ההסרה נותרו בהתמודדות ב

המחיר שלהם הייתה דומה, ושמאי נוסף, שהצעת המחיר שלו הייתה כמעט 

כפולה מהצעותיהם. בסיכום הדברים נכתב כי לאחר בחינה נותרו שתי הצעות 

 ,'ג לשמאי לתת עדיפות שמאי ד'. בסיכום הומלץ ושלשמאי ג'  של -רלוונטיות 

 כאמורהעדיפות מתן . שמאי ד'להצעת  ויתאים אותהיתקן את הצעתו אם הוא 

 רשויות עם בעבודה ועשיר ארוך לשמאי ג' יש ניסיון: טעמים בשני נומק

 להגיש השמאים לשאר הזדמנות ניתנה טרם עוד הוגשה; "הצעתו מקומיות

  ".גלובלית הצעה

הועלה כי הוועדה לא פנתה לפני קבלת החלטתה לרשויות המקומיות שאתן 

שמאי ג' ושמאי ה', כדי לברר לגבי ניסיונם ולגבי מידת שביעות הרצון עבדו 

בחנה הוועדה רק את הצעותיהם של שמאים ג'  מדוע ברור לא מעבודתם. לפיכך  
  הסיבה לכך. בלי לציין את  47
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 2016שסיכום הדברים מיוני  יצוין שמאי ה';' על ג שמאיאת  ד' ומדוע העדיפה-ו

  .בנושא מפרט אינו

כי למשרדו יש  2017נה מפברואר שמאי ג' מסר בתשובתו למשרד מבקר המדי

ניסיון עשיר בעבודה עם רשויות מקומיות, וכי ברשותו מכתבי המלצה חמים 

מרשויות שעבד עמן. לדברי שמאי ג', עובדות אלה הובאו לידיעת הוועדה 

 המקומית.

יצוין כי במשרדי הוועדה המקומית לא נמצאו מכתבי ההמלצה האמורים. יתרה 

ה המקומית את ההמלצות על שמאי ג', היא נהגה מכך, אף אם בדקה הוועד

 בחוסר שוויוניות בכך שלא בדקה את ההמלצות על שמאי ה'.

בטרם ניתנה לשמאים האחרים שמאי ג'  הגשת הצעתו של -לגבי הנימוק השני 

לא פירטה הוועדה בפרוטוקול מדוע יש בכך  -הזדמנות להגיש את הצעותיהם 

השמאים האחרים. נראה כי העדפה מנימוק זה כדי לתת לשמאי ג' יתרון על פני 

 אינה עניינית ואינה עולה בקנה אחד עם עקרון השוויון.

משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי מהנימוקים להחלטתה 

עוד מעיר משרד מבקר המדינה '. ג לא ברור מדוע ניתנה עדיפות לשמאי

נקבעה באוגדן לוועדה כי כתיבת הנימוקים לא נעשתה לפי ההוראה ש

 הנהלים. 

ג' לתקן את הצעתו, החליטו יו"ר הוועדה המקומית, היועץ  לאחר שהסכים שמאי

 לשמאי המשפטי לוועדה ומזכירת הוועדה להמליץ להנהלת הוועדה לבחור בו

 בה,עם ראשי הרשויות החברות  ןטלפוביו"ר הוועדה  שוחח 8.6.16-ב .הוועדה

 אושר המינוי במליאת הוועדה. 22.6.16-ואלה הביעו את הסכמתם למינוי; ב

 להיות מועסק במתן שירותי שמאות שוטפים לוועדה החל' ג שמאי כי נמצא

 . כאמור םשירותי שייתןבחירת שמאי להליך ה, לפני שהסתיים 2016בתחילת יוני 

משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי העסקת שמאי ג' עוד 

 יםשירותי שמאות שוטפ שייתןאי שמלפני שהסתיים ההליך לבחירת 

 , מעלה חשש כי ההליך התקיים למראית עין בלבד.וועדהל

' הסכם התקשרות, ג שמאי עם נקבע לא הביקורת סיום למועד עד כי נמצא עוד

 באוגדן כנדרש, המקומיתהחתימה בוועדה  מורשיוממילא לא חתמו עליו 

 וקיבלוועדה ל שמאות כנותן שירותיבעבודתו  החל' ג ששמאי אף. זאת הנהלים

 .שכר בעבורה
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משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי העסקת השמאי ללא 

הסכם מנוגדת לסדרי מינהל תקין, לנדרש באוגדן הנהלים ולנקבע בנוהלי 

את הזכויות  הקובעהתקשרות שלא באמצעות הסכם  הוועדה עצמה.

 כי לוודאת ועדה המקומיוה להקשות עלעלולה  לווהחובות של כל צד 

התחייבויותיו. הדבר נדרש אף מטעמי שקיפות ולצורך מתן עומד ב שמאיה

אפשרות לגורמי ביקורת פנימיים וחיצוניים לבדוק את ההתקשרות ואת 

 .מתן השירות

בתשובתה למשרד מבקר המדינה ציינה הוועדה המקומית כי ההסכם עם שמאי 

ת הביקורת נחתם ההסכם ג' היה מוכן, אולם לא נחתם בשל היסח דעת. בעקבו

 בדיעבד.

למתן שירותי  במכרז שזכה שמאי אותו אהו ,הנדון במכרז שזכה ,'ג שמאיכי  יצוין

. כאמור, ההליך שהתקיים במסגרת אותו מכרז באר יעקבבקשר ליישוב שמאות 

קיים חשש כי הוועדה המקומית העדיפה את שמאי ג'  .(לעיל)ראו  לא היה תקין

על פני המציעים האחרים מאחר שהייתה לה היכרות מוקדמת אתו במסגרת 

 במתן שירותי שמאות בקשר לבאר יעקב. עבודתו

בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר שמאי ג' כי הועסק במתן שירותי שמאות 

בודתו נגעה רק לתחום בקשר לבאר יעקב במשך תקופה קצרה בלבד, וכי ע

 השיפוט של המועצה המקומית באר יעקב. 

משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי לא הייתה מניעה ששמאי 

ג' יתמודד במכרז אף שהייתה לו היכרות מוקדמת עם הוועדה. ואולם 

הוועדה הייתה מחויבת להקפיד לשמור על עקרון השוויון ועל תחרות 

ההצעות לעומקן, ללא משוא פנים וללא העדפה של הוגנת ולבחון את כל 

מועמד מסוים וכן לנמק את החלטותיה. זאת על מנת שלא תהיה מראית 

מקבלי ההחלטות  של םכרותעין כי בחירתו של שמאי ג' נעשתה בשל הי

 .עמו בה

 

 

התקשרות עם יועץ לשם ליווי פרויקט מחשוב 
 הארכיב

באוגדן הנהלים נקבע כאמור לגבי יועצים חיצוניים כי במקרים שחובת המכרז 

אינה חלה עליהם על פי דיני המכרזים החלים על הרשויות המקומיות, תפנה 

 הוועדה המקומית בבקשה לקבלת הצעות לשלושה יועצים לפחות. 
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יועץ א'(  -פנה יו"ר הוועדה המקומית ליועץ מסוים )להלן  2014בסוף שנת 

בבקשה להגיש הצעה בעניין ליווי הוועדה במכרז לסריקת מסמכי הארכיב 

ומחשוב המסמכים. יועץ א' הגיש את הצעתו, שכללה את סוג השירות המוצע, 

י מכרזשני  , בליווי היועץ,הוועדה קיימה 2015לוחות הזמנים והתמורה. בשנת 

חשוב הסריקה של מסמכי הארכיב ואת מ את שיבצעו ותהחבר לבחירת זוטא

 היועץ. בליווי ה,סריקה החלו עבודות 2015באוקטובר . המסמכים

נמצא כי לא הייתה פנייה ליועצים אחרים לשם קבלת הצעות, אלא רק ליועץ א'. 

כמו כן, במשרדי הוועדה לא נמצאו מסמכים שבהם מפורטים הנימוקים 

ם ימחתושעליו הסכם  לבחירתו של יועץ זה. נוסף על כך הועסק יועץ א' ללא

 , כנדרש באוגדן הנהלים.הוועדה המקומית מטעםמורשי החתימה 

משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי התקשרות עם יועץ ללא 

מכרז או הליך תחרותי אחר והעסקתו ללא הסכם כנדרש מנוגדות לסדרי 

 מינהל תקין, לנדרש באוגדן הנהלים ולנקבע בנוהלי הוועדה עצמה.

שעבודת  הסברהוועדה המקומית מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי 

וכי עקב כך ההתקשרות עמו יכולה להיעשות  ,מומחיות מיוחדתדורשת  יועץ א'

 מכרז.ללא 

משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי אוגדן הנהלים ונוהלי 

זה  הוועדה נועדו להסדיר גם ביצוע התקשרויות בפטור ממכרז, ובכלל

התקשרות עם בעלי מומחיות מיוחדת, ולפיכך היה על הוועדה לפעול 

לפיהם ולבחון כמה הצעות חלופיות. נוסף על כך, על הוועדה להסדיר את 

 ההתקשרות בינה ובין יועץ א' בהסכם חתום, כנדרש באוגדן הנהלים.

 

 

 רישום התקשרויות
בוועדה המקומית יש שני עוקדנים )קלסרים( שבהם מתויקים חוזים שנחתמו עם 

ספקים ונותני שירותים. החוזים אינם מתועדים במערכת הממוחשבת של הוועדה 

 ולא בכל דרך אחרת. 

 בקרה לאפשר מנת על כי המקומית לוועדה מעירמבקר המדינה  משרד

שירותים, מן הראוי שתהיה לה על התקשרויותיה עם ספקים ונותני  יעילה

רשימה ממוחשבת עדכנית של חוזים, שתכלול את מועדי תחילת 

 ההתקשרויות ומועדי סיומן על פי החוזים.
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 ניהול ספר שמאים 
תנהל רשימה של ספקים  תקנות המכרזים קובעות שוועדת המכרזים של עירייה

 יש לפנות םשלפיה כלליםוקבלנים אשר רשאים להשתתף במכרז זוטא ותקבע 

 .בורירשימה זו תהיה פתוחה לעיון הצ .אל הספקים והקבלנים האלה

הוועדה המקומית נזקקת לשירותיו של שמאי מקרקעין, בין לצורך עבודתה 

של  השוטפת ובין לצורך קביעת שומות לגבי פרויקטים שאינם קשורים לעבודתו

  שוטפים.שירותי שמאות לוועדה  השמאי הנותן

רשימה של שמאים אשר רשאים להשתתף במכרז  ניהלה לאכי הוועדה  נמצא

 זוטא. 

 תהל רשיממשרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי עליה לנ

 האלה השמאיםאל  יש לפנות םשלפיה כללים לקבוע שמאים כאמור,

 .ולפרסם אותם

 



 907|    אפק מצפה ולבנייה לתכנון המקומית הוועדה

 סיכום

בביקורת הועלו ליקויים רבים בדרך פעולתה של הוועדה המקומית, ובהם 

קשות ומתן היתרי בנייה שלא בהתאם למצב התכנוני הקיים; מתן אישור ב

היתרי בנייה בלי שהתקיימו התנאים להיתר; אישור בקשות להקלה או 

לשימוש חורג ללא קיום ההליך הנדרש; אישור תכנית בינוי ואישור איחוד 

כדין; קבלת החלטות על ידי מהנדס הוועדה דאז  פרסום מגרשים ללא

התקשרויות . עדר הקפדה על הליכי תכנון ורישוי תקיניםבניגוד לחוק; והי

 שליווה אתיועץ הוועדה עם נותני שירותים )משרד רואי חשבון, שמאים ו

וללא  תקין ללא הליך תחרותי( נעשו הוועדה בפרויקט מחשוב הארכיב

 . הסכם בין הצדדים

שנמצאו בדרך פעולתה של הוועדה החוט המקשר בין מרבית הליקויים 

פרסום כנדרש בחוק, -שיתוף הציבור והיעדר שקיפות: אי-איהוא ית המקומ

היעדר הנמקות להחלטות שהתקבלו בוועדה וניהול לקוי של הפרוטוקולים 

בסידרי  פגיעתה מעיר לוועדה עלשל דיוני הוועדה. משרד מבקר המדינה 

 המינהל התקין ובאמון הציבור במשרתיו.

יתוח והבנייה במרחב התכנון לוועדות המקומיות יש השפעה רבה על הפ

שלהן. בד בבד עם הסמכויות שניתנו לוועדות המקומיות, ניתנת על פי חוק 

התכנון והבנייה זכות לציבור להיות מעורב בהליכי התכנון והרישוי. על 

הוועדה המקומית, כמי שאמונה על שמירתו ואכיפתו של חוק התכנון 

, התקנות והפסיקה, והבנייה, להקפיד לפעול בהתאם להוראות החוק

ולפעול לאלתר לתיקון הליקויים שצוינו בדוח, על מנת למנוע את 

 הישנותם בעתיד.
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הליך הטיפול בתכנית בסמכות ': נספח א
 ועדה מקומית
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בקשה לקבלת הטיפול בהליך ': נספח ב
 היתר בנייה

 


