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תקציר
רקע כללי
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הראל (להלן  -הוועדה המקומית הראל,
הוועדה המקומית או הוועדה) הוקמה על פי סעיף  19לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה( 1965-להלן  -חוק התכנון והבנייה או החוק) ,ואחראית ליישום
הוראות החוק במרחב התכנון המקומי של הוועדה .תחומי מרחב הוועדה
כוללים שלוש מועצות מקומיות :המועצה המקומית מבשרת ציון ,המועצה
המקומית אבו גוש והמועצה המקומית קריית יערים .מרחב תכנון הוועדה
משתרע על שטח של כ 9,000-דונם ,ואוכלוסייתו מונה כ 35,000-תושבים. 1
הוועדה נתונה לפיקוחן של יחידת הבקרה על ועדות מקומיות במינהל התכנון
שבמשרד האוצר ושל הוועדה המחוזית ירושלים .פעולות האכיפה מפוקחות
על ידי היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה במשרד האוצר ועל ידי היחידה
להנחיית תובעים במשרד המשפטים .גב' רות שוורץ-חנוך מכהנת כיו"ר
הוועדה ,מר מיכאל קפון מכהן כמהנדס הוועדה ועו"ד יוסי חביליו הוא תובע
הוועדה ויועצה המשפטי.

פעולות הביקורת
בחודשים אוגוסט  2017עד דצמבר  2017בדק משרד מבקר המדינה את
פעולות הוועדה המקומית הראל בשנים  2017-2014בתחומי הפיקוח על
הבנייה ואכיפת הדין; כמו כן נבדקו היבטים מינהליים נוספים בפעילותה.
בדיקות השלמה נעשו במועצה המקומית מבשרת ציון ,במינהל התכנון
במשרד האוצר (להלן  -מינהל התכנון) ובמשרד הפנים.

הליקויים העיקריים
משרדי הוועדה
הוועדה פועלת במבנה שאינו הולם את צרכיה; המבנה הקיים צפוף ופוגע
במעמדה הציבורי וביכולתה לתפקד ביעילות ולהעניק שירות נאות לתושבים.
לחלק מהעובדים בוועדה אין עמדת עבודה ,והם מבצעים את עבודתם
בי ושבם בחדר הישיבות או בשיטת "הכיסא החם" .שלושת עובדי מחלקת
הפיקוח עובדים בחדר קטן ובו שתי עמדות עבודה בלבד ,שבו הם גם
1

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,לוח הרשויות המקומיות בישראל.2015 ,
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מקבלים קהל ,באופן שאינו מאפשר לשמור על פרטיותם של הפונים ומקשה
לבצע חקירות כנדרש.
מבנה הוועדה אינו נגיש לאנשים עם מוגבלות ,וכדי להגיע מהחנייה במפלס
הרחוב אל מבנה הוועדה יש לעבור גרם מדרגות .בעקבות הביקורת הונגש
המבנה מבחוץ ,אולם יש להנגישו גם מבפנים ,מפני שרוחב הפתחים שבמבנה
צר ואינו מאפשר לנוע במבנה הוועדה בכיסא גלגלים והשירותים אינם
מותאמים כלל לאנשים עם מוגבלות.
המועצה המקומית מבשרת ציון אינה משתפת פעולה עם הוועדה ,ומערימה
קשיים על מאמצי הוועדה להרחיב את המבנה הקיים הנמצא בבעלות
המועצה.

היבטים מינהליים בתפקוד הוועדה
שר האוצר לא מינה אף לא נציג ציבור אחד שיש לזמן על פי החוק לדיוני
הוועדה כנציג בעל דעה מייעצת .אי-מינוי הנציגים פוגע בשקיפות של דיוני
הוועדה ובבקרה המקצועית על החלטותיה.
הוועדה לא פרסמה את ההסדרים המותנים שהיא קבעה מול חשודים
בעבירות תכנון ובנייה ,כנדרש בחוק סדר הדין הפלילי ,התשמ"ב ,1982-אף
שבשנת  2016נערכו כ 30-הסדרים .פרסום ההסדרים מבטיח שקיפות לגבי
הפעלת שיקול הדעת בקבלת ההחלטה לסגירת התיק בהסדר ולהגברת אמון
הציבור ברשויות החוק.
העתקים מהסדרים למניעת ניגודי עניינים שערך משרד הפנים לחברי הוועדה
לא נמצאו במשרדי הוועדה ,והדבר מנע מהיועץ המשפטי של הוועדה את
האפשרות לפקח על יישומם.

הפיקוח על הבנייה ואכיפת הדין :ליקויים ארגוניים
הו ועדה לא איישה את התקן של מנהל מחלקת הפיקוח מינואר  2014ועד
מועד סיום הביקורת.
למחלקת הפיקוח בוועדה אין נהלים המסדירים את מכלול תהליכי העבודה.
כך למשל לא נקבע נוהל להנחיית המפקחים בדבר תדירות הביקורים באזורי
מרחב התכנון ,ולא נקבעו מועדים קבועים לבדיקות מפקחים במהלך ביצוע
עבודות של בנייה חדשה.
הוועדה לא קבעה למפקחים תכניות עבודה שוטפות ,והפיקוח על הבנייה
בתחום הוועדה אינו יזום אלא מתבסס בעיקר על תלונות תושבים.
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ליקויים בפעולות הפיקוח והאכיפה
מחלקת הפיקוח בוועדה אינה מקיימת מעקב אחר פקיעת אישורים לשימושים
חורגים .בהיעדר מעקב נפגעת ההרתעה ,והוועדה מפסידה הכנסות נוספות
מהיטלי השבחה עקב שימושים חורגים ללא אישור או שפג תוקף אישורם.
משרד מבקר המדינה מציין לחיוב כי בשנים שנבדקו חל גידול בתפוקות
הוועדה בכל הנוגע לדוחות פיקוח ,להגשת כתבי אישום ולצווי הפסקת עבודה
מינהליים .עם זאת ,הוועדה ממעטת מאוד להוציא צווי הריסה מינהליים
והצווים שהוצאו כמעט אינם מבוצעים.
הוועדה המקומית ותובע הוועדה אינם מדווחים כלל ליחידה הארצית לפיקוח
על הבנייה על הרשעות לצורך רישום במרשם הפלילי כנדרש בדין .כמו כן,
הוועדה אינה פועלת לרישום הערות בפנקסי המקרקעין בדבר צווי ההריסה,
אף שבית המשפט הורה על כך בעשרות רבות של פסקי דין בשנים
.2017-2013
הוועדה אינה מנהלת מעקב סדור אחר ביצוע צווי הריסה שיפוטיים ,ובעשרות
רבות של מקרים נותרו חריגות הבנייה על כנן ,והוועדה המקומית לא עמדה
על ביצוע גזרי הדין.

דוגמאות לליקויים בתהליכי הפיקוח והאכיפה
בביקורת נמצאו כמה מקרים המדגימים ליקויים בתחום הפיקוח והאכיפה,
אבָּן ,הימשכות הליכי האכיפה
למשל :עבירות בנייה שאינן מאותרות בעודן ב ִ
ואי מיצוי כל פעולות הפיקוח והאכיפה כמו כן נמצאו עבירות בביתו של נבחר
ציבור ובתחום בית ספר של רשות מקומית ,כמפורט להלן.
עבירות בנייה בביתו של נבחר ציבור :נמצא כי ראש מועצת אבו גוש ,מר
עיסא ג'בר לא ציית לגזר דין של בית המשפט בכל הנוגע להסדרת בנייה
בלתי חוקית בהיקף נרחב .מאז מתן גזר הדין ,לפני למעלה משנתיים ,ועד
מועד סיום הביקורת לא מילא ראש המועצה אחר ההסדר המדורג להריסת
חלקים מהבנייה הבלתי חוקית כפי שקבעה הוועדה המקומית ,כתנאי להליך
ההסדרה ,ואף לא פעל להריסתה באופן מלא כמתחייב על פי גזר הדין.
התנהלות זו מעלה חשש כי פעולותיו של מר ג'בר נועדו לחמוק מהסדרת
הבנייה הבלתי חוקית בביתו או מהריסתה .מדובר בהפרה בוטה של הוראות
חוק התכנון והבנייה והדבר חמור במיוחד לנוכח היותו נבחר ציבור המשמש
דוגמה לציבור.
עבירות בנייה בתחום בית ספר של רשות מקומית  :בתחום בית ספר
ששטחו בבעלות המועצה המקומית מבשרת ציון הוצב מבנה בשטח של
כ 264-מ"ר ללא היתר כנדרש .המבנה מהווה מפגע בטיחותי וחזותי .הדבר
חמור במיוחד ,גם משום שעל המועצה לשמש דוגמה לתושבים.
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אי שמירה על עצים בוגרים :נמצא כי היתרי בנייה שנתנה הוועדה במתחם
למגורים בקריית יערים לא כללו הוראות לשמירה על העצים הבוגרים כקבוע
בתכנית החלה על המקום ,והוועדה לא נקטה פעולות פיקוח ואכיפה כדי
להבטיח את השמירה עליהם .לכן נעקרו שלא כדין עצים רבים שנועדו
לשימור ,ונפגעה השמירה על ערכים סביבתיים.

ההמלצות העיקריות
על הוועדה המקומית ועל המועצה המקומית מבשרת ציון לפעול יחדיו ללא
דיחוי למציאת פתרון לבעיית המבנה שבו פועלת הוועדה וכן להנגשתו
המלאה כמתחייב בחוק.
על שר האוצר לפעול לאלתר בהתאם להוראות החוק ולמנות נציגי ציבור
לוועדות המקומיות ,כדי להבטיח את הבקרה הציבורית על דיוניהן ולתרום
למקצועיותם.
על הוועדה המקומית לנקוט פעולות אכיפה עקיבות ותקיפות כדי להבטיח את
תכליות התכנון ,כדי להרתיע עבריינים וכדי לחזק את שלטון החוק .למרות
השיפור בתפקודה בעניין זה ,עליה לפעול בכל מאודה לאיתור עבירות בנייה
בעודן בשלביהן הראשונים ,לעקוב אחר פקיעת תוקף של שימושים חורגים
ולהמשיך לפעול למיגור הבנייה הבלתי חוקית במרחב הוועדה בכל הצעדים
העומדים לרשותה ,לרבות הריסת בנייה לא חוקית.
על הוועדה לאייש בהקדם את התקן למנהל במחלקת הפיקוח .עליה גם
להסדיר בנהלים ברורים ומפורטים את אופן פעילות המפקחים ואת כלל
תהליכי הפיקוח והאכיפה שהיא מבצעת .כמו כן עליה לקבוע תכניות עבודה,
ובהן מדדים להשגת יעדי הפיקוח והאכיפה עבור המפקחים ,שיבטיחו ,בין
השאר ,פיקוח יזום ואיתור מוקדם ככל הניתן של עבירות בנייה.
על הוועדה לדווח למנהל היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה לאלתר על
העבירות בתחומה ,לצורך רישומן במרשם הפלילי ,ולהודיע על כך למי
שעלול להיפגע ,כנדרש בתקנות .על הוועדה המקומית הראל ועל היועץ
המשפטי שלה לפעול לאלתר להסדרת רישום הערות בפנקס המקרקעין
כנדרש בחוק ובהתאם לקבוע בפסקי הדין כדי לחזק את ההרתעה.
על ראש המועצה המקומית אבו גוש ,כנבחר ציבור המשמש דוגמה
בהתנהלותו לתושבי הרשות שבראשה הוא עומד ולציבור בכלל ,חלה ,ביתר
שאת ,החובה לציית להוראות החוק ולהחלטות בית המשפט .עליו להסדיר
לאלתר את המבנים הבלתי חוקיים בביתו או לפעול להריסתם.
על המועצה המקומית מבשרת ציון לפעול בשיתוף פעולה עם הוועדה בכל
ה קשור להרחבת מבנה הוועדה הנמצא בבעלותה .כמו כן עליה לפעול
להסדרת המבנה הבלתי חוקי שהוצב בבית ספר ששטחו בבעלותה .כרשות
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ציבורית חלה עליה חובה מוגברת להקפיד על הוראות החוק ולשמש דוגמה
ראויה לתושביה.

סיכום
דוח זה מעלה ליקויים מהותיים הנוגעים לתפקודה של הוועדה המקומית
הראל בתחומי הפיקוח ,האכיפה והמינהל התקין .בעקבות הביקורת החלה
הוועדה בתיקון חלק מהליקויים שנמצאו ,ויש לברך על כך.
לצד שיפור מסוים בתפקודה בהיבטים של פיקוח ואכיפה ,נמצאו ליקויים כגון
היעדר נוהלי עבודה ותכניות עבודה ,היעדר מעקב אחר פקיעת תוקף
שימושים חורגים ,ליקויים בהעברת מידע למרשם הפלילי ולרשם המקרקעין
ואי-אכיפת צווים שיפוטיים .במקרים רבים המבנים הבלתי חוקיים נותרו על
כנם ופעולות האכיפה לא השיגו את מלוא יעדיהן עד כדי מצב בו "איש הישר
בעיניו יעשה" .עוד נמצאו עבירות בנייה בביתו של נבחר ציבור ובשטח בית
ספר של רשות מקומית אשר פוגעות בשלטון החוק ומערערות את אמון
הציבור.
על הוועדה המקומית לפעול לחיזוק מערך הפיקוח והאכיפה אגב תיקון
הליקויים שהועלו בדוח ולבצע צעדי אכיפה משמעותיים נגד מפרי החוק.
לנוכח מאפייני עבירות הבנייה בתחומי הוועדה וחומרתן ,עליה לפעול למיגור
הבנייה הבלתי חוקית בעודה באִבה וליצירת הרתעה של ממש כדי לשמור על
האינטרסים של כלל הציבור ועל הערך של כיבוד שלטון החוק.
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מבוא
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הראל (להלן  -הוועדה המקומית הראל או
הוועדה המקומית או הוועדה) הוקמה על פי סעיף  19לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה( 1965-להלן  -חוק התכנון והבנייה או החוק) ,ואחראית בהתאם
לסעיף  27לחוק על יישום הוראות החוק במרחב התכנון המקומי של הוועדה.
הוועדה פועלת במרחב התכנון המחוזי ירושלים תחת הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה של מחוז ירושלים (להלן  -הוועדה המחוזית) .היא נתונה לפיקוחן של
יחידת הבקרה על ועדות מקומיות במינהל התכנון שבמשרד האוצר ושל הוועדה
המחוזית ירושלים .פעולות האכיפה שמבצעת הוועדה מפוקחות על ידי היחידה
הארצית לפיקוח על הבנייה במשרד האוצר ועל ידי היחידה להנחיית תובעים
במשרד המשפטים .תחומי המרחב של הוועדה כוללים שלוש מועצות מקומיות:
המועצה המקומית מבשרת ציון ,המועצה המקומית אבו גוש והמועצה המקומית
קריית יערים ,ועל כן היא ועדה מרחבית .מרחב תכנון הוועדה משתרע על שטח
של כ 9,000-דונם ,ואוכלוסייתו מונה כ 35,000-תושבים.2
בסעיף ( 19א) לחוק במתכונתו בעת שמונו חברי הוועדה בשנת  ,2013נקבע כי
במרחב תכנון שבתחומו נמצאות יותר מרשות מקומית אחת (להלן  -הרשויות
המרחביות) ,יכלול הרכבה של הוועדה המקומית שמונה חברים :נציג הממונה
על המחוז שהוא יו"ר הוועדה ושבעה חברים שימנה שר הפנים מתוך רשימת
אנשים שהרשויות המרחביות המליצו עליהם ,וזאת בשים לב ככל האפשר
לייצוג של כל הרשויות שבמרחב התכנון של הוועדה ולמספר התושבים של כל
אחת מהן .כמו כן לדיוניה יוזמנו נציגים בעלי דעה מייעצת כמפורט בסעיף
(18ב) לחוק.
גב' רות שוורץ-חנוך מכהנת כיו"ר הוועדה מאז מאי ( 2013להלן  -יו"ר הוועדה),
ומר מיכאל קפון מכהן כמהנדס הוועדה מאז ינואר ( 2015להלן  -מהנדס
הוועדה) .נוסף עליהם מועסקים בוועדה עשרה עובדים ,והיא מעסיקה במיקור
חוץ כיועץ משפט י את עו"ד יוסי חביליו המשמש גם תובע הוועדה (להלן  -היועץ
המשפטי של הוועדה) .כמו כן היא מעסיקה נותני שירות בתחומי הנהלת
חשבונות ושמאות .תקציבה המאושר לשנת  2017הסתכם בכ 7.35-מיליון ש"ח.
נוסף על יו"ר הוועדה מכהנים כחברי הוועדה מר אברהם רוזנטל ,ראש המועצה
המ קומית קריית יערים ,מר יוסף איברהים ,מהמועצה המקומית אבו גוש ,וכן
נציגים מהמועצה המקומית מבשרת ציון  -מר רונן אברהם ,מר אבי אסייג ,מר
בועז כהן ,מר חביב לוי ומר רוני שטייניץ.

פעולות הביקורת
בחודשים אוגוסט  2017עד דצמבר  2017בדק משרד מבקר המדינה את פעולות
הוועדה המקומית הראל בשנים  2017-2014בתחומי הפיקוח על הבנייה ואכיפת
2

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,לוח הרשויות המקומיות בישראל.2015 ,
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הדין; כמו כן נבדקו היבטים מינהליים נוספים בפעילותה .בדיקות השלמה נעשו
במועצה המקומית מבשרת ציון ,במינהל התכנון במשרד האוצר (להלן  -מינהל
התכנון) ובמשרד הפנים.
במהלך הביקורת נכנס לתוקפו תיקון  116לחוק התכנון והבנייה (להלן  -תיקון
 )116שהרחיב את סמכויות הפיקוח והאכיפה של הוועדה המקומית בעבירות
תכנון ובנייה . 3הביקורת נעשתה על תפקוד הוועדה בשנים  2017-2014קודם
כניסתו לתוקף של התיקון ,ולכן טיוטת הדוח נכתבה בהתאם להוראות החוק
בנוסחן לפני תיקון  . 116ההתאמה למצב הנורמטיבי הקיים ,בשינויים המחויבים,
הובאה בהערות שוליים.

משרדי הוועדה המקומית
בהתאם לאוגדן נהלים לוועדות המרחביות לתכנון ולבנייה ,4כדי להעניק שירות
הולם לתושבים מבנה הוועדה חייב לספק את הצרכים המינימליים האלה :אזור
המתנה לקהל; עמדת עיון בתכניות עבור הקהל המגיע לוועדה; מחסן לאחסון
טפסים וציוד שוטף ומשרדי; ארכיב תיקים; משרדים עבור בעלי התפקידים
בוועדה.
הוועדה המקומית פועלת בשטחו של בית ספר תיכון במבשרת ציון ,במבנה
שבבעלות המועצה המקומית מבשרת ציון .מבנה הוועדה אינו מותאם לקבלת
קהל ואינו נגיש לאנשים עם מוגבלות (ראו להלן) ,המבנה מיושן ,צפוף מאוד
ובמצב תחזוקתי לקוי.

מקום קבלת קהל וההמתנה
בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר ,תנאי ואגרות) ,התש"ל ,1970-נקבע כי
רוחבו המינימלי של פרוזדור בבניין המשמש מוסד ציבורי יהיה  1.3מ' .כמו כן,
בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות),
התשע"ג( 2013-להלן  -התקנות לשוויון זכויות) ,יש לספק ככל האפשר מושבים
לציבור האנשים עם מוגבלות כמספר עמדות השירות במקום ,5ולהימנע מהנחת
חפצים באופן זמני במעבר שאמור לשמש את הקהל.6

3

החלטת ממשלה מס'  1559מיום  19.6.16הנחתה לאמץ את המלצות דוח הצוות להתמודדות עם
תופעת הבנייה הלא חוקית (דוח קמיניץ) ,ולקדם תיקוני חקיקה לשם יישום המלצות הדוח .ביום
 25.4.17פורסם ברשומות תיקון  116לחוק התכנון והבנייה .מועד התחילה נקבע לחצי שנה
מפרסום החוק.

4

אוגדן נהלים של משרד הפנים לוועדות המרחביות לתכנון ולבנייה ,דצמבר .2009

5

תקנה  23לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) ,התשע"ג.2013-

6

תקנה  15לתקנות.
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מקום ההמתנה לקהל במשרדי הוועדה כולל ספסל צר בתוך מבנה
הוועדה וספסל נוסף שבו שני כיסאות ישיבה הניצב מחוץ למבנה הוועדה,
במקום שאינו מוצל או מקורה ,וחשוף לפגעי מזג האוויר במשך כל השנה.
בפרוזדור הוועדה מאוחסנים ארגזי מסמכים ,ובשל כך רוחב הפרוזדור
שנותר פנוי למעבר הוא פחות מ 60-ס"מ ,ועל כן אינו עומד בהוראות
שנקבעו בתקנות לשוויון זכויות ובתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר,
תנאי ואגרות) ,התש"ל( 1970-ראו תמונות  1ו .)2-יתר על כן ,אחסון ארגזי
מסמכים בפרוזדור עלול להביא לאובדנם ולחשיפתם לגורמים שאינם
מוסמכים.

אחסון ארגזי מסמכים
בפרוזדור עלול להביא
לאובדנם ולחשיפתם
לגורמים שאינם
מוסמכים
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תמונה  :1מקום ההמתנה בפרוזדור

צילום :צוות הביקורת.13.9.17 ,

 | 756דוחות על הביקורת בשלטון המקומי 2018

תמונה  :2אזור המתנה מחוץ למשרדי הוועדה

לחלק מהעובדים
בוועדה אין עמדת
עבודה והם מבצעים
את עבודתם מתוך
חדר הישיבות או
בשיטת "הכיסא החם"

צילום :צוות הביקורת.13.9.17 ,

תנאי העבודה
לחלק מהעובדים בוועדה אין עמדת עבודה והם מבצעים את עבודתם מתוך
חדר הישיבות או בשיטת "הכיסא החם" כאשר מתפנה פינת עבודה באחד
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החדרים .כך למשל ,ליועץ המשפטי ולשמאי הוועדה אין כלל עמדות עבודה
במבנה הוועדה ,וליו"ר הוועדה אין משרד והיא עובדת בחדר הישיבות; שלושת
עובדי מחלקת הפיקוח עובדים בחדר ששטחו כ 7-מ"ר ,ובו שתי עמדות עבודה
בלבד .יתר על כן ,בחדר זה הם גם מקבלים קהל ,באופן שאינו מאפשר לשמור
על פרטיותם של התושבים הפונים אליהם ומקשה לבצע חקירות כנדרש.
זאת ועוד ,התברר כי לוועדה אין איש אחזקה ,וכי העובדים המקצועיים במקום
פועלים לעתים גם כאנשי אחזקה .כך למשל עובדי הוועדה הרכיבו מדפים
לאחסון תיקי הוועדה והציבו מחסן פלסטיק מחוץ למשרדי הוועדה ,המשמש
מקום אחסון נוסף למסמכי הוועדה (ראו תמונה .)3
הצבת המחסן נבעה מכך שבארכיב הוועדה לא נותר מקום לאחסון מסמכי
הוועדה ,וחלקם ,כפי שצוין לעיל ,מאוחסנים בפרוזדור .גם אזורי השירות בוועדה
(מטבחון ושירותים) משמשים אזורי אחסון ,וניכרת צפיפות גדולה המסרבלת את
השימוש במבנה .יצוין כי השירותים משמשים לא רק את עובדי הוועדה אלא גם
את קהל התושבים הפונים אליה (ראו תמונות  4ו.)5-
מחוו̇ת הדעת  ,שהתקבלו מגורמי הבקרה והמטה לצורך הסמכת הוועדה לוועדה
עצמאית (ראו בהמשך) ,עלה באופן חוזר ונשנה כי המבנה הפיזי שבו ממוקמת
הוועדה אינו מותאם לייעודה .בחוות הדעת של הוועדה המחוזית מפברואר 2017
צוין כי בניין הוועדה במצב תחזוקתי לקוי ביותר ,והוא אינו מעניק מענה סביר
לצורכי הוועדה ולקהל הפונים לוועדה ומקשה את התנהלות הצוות המקצועי.
עוד ציינה הוועדה המחוזית כי מבנה הוועדה המקומית אינו תורם לתדמיתה כגוף
ציבורי אמין ומכובד ופוגע במעמדה הציבורי ובמידת האמון שהציבור רוחש
לוועדה בהיותה גוף מקצועי .כן ציינה הוועדה המחוזית כי כל ניסיונותיה של
הוועדה המקומית לעבור למקום אחר או לשפר את המבנה טורפדו על ידי
המועצה המקומית מבשרת ציון.

הוועדה פועלת
במבנה שאינו הולם
את צרכיה ואת תקן
כוח האדם שלה,
ונראה כי הדבר פוגע
במעמדה הציבורי
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תמונה  :3מחסן הוועדה

צילום :צוות הביקורת.13.9.17 ,
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תמונות  4ו :5-אזורי השירות בוועדה

צילום :צוות הביקורת.13.9.17 ,

מן האמור לעיל עולה כי הוועדה פועלת במבנה שאינו הולם את צרכיה
ואת תקן כוח האדם שלה ,וכי המבנה הקיים צפוף ופוגע במעמדה
הציבורי .בתנאים אלו אין ביכולתה לתפקד ביעילות ,לשמור כראוי על
מסמכיה ולהעניק שירות נאות לתושבים .בעיה זו מחייבת פתרון מהיר
ושיתוף פעולה מצד כל הגורמים הנוגעים בדבר .כפי שיפורט בהמשך,
הוו עדה ניסתה למצוא פתרון לבעיה ,אך עד כה טרם עלה הדבר בידיה.
על הוועדה ועל המועצה המקומית מבשרת ציון לפעול יחדיו ללא דיחוי
לפתרון בעיית המבנה.
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נגישות מבנה הוועדה לאנשים עם מוגבלות
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן  -חוק שוויון זכויות)
קו בע את החובה להנגיש מקומות ציבוריים לאנשים עם מוגבלו ת . 7בהתאם
לסעיף 19א לחוק שוויון זכויות ,נגישות היא אפשרות הגעה למקום ,תנועה
והתמצאות בו ,שימוש והנאה משירות ,קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת
מקום או שירות או בקשר אליהם ,באופן שוויוני ,מכובד ,עצמאי ובטיחותי .מבנה
הוועדה הוא מקום שבו ניתן שירות לציבור על ידי גוף ציבורי ,ועל כן יש להנגישו
בהתאם להוראות הדין.
בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי
שהוא בניין קיים) ,התשע"ב( 2011-להלן  -התקנות או תקנות בניין קיים) ,נקבע
לוח זמנים להחלה הדרגתית של ההוראות להנגשת מבני ציבור .לוח הזמנים
נק בע בהתאם למספר המבנים שמחזיק נותן השירות הציבורי ושעליו לפעול
להנגשתם .התקנות קבעו בשלב הראשון חובה לבדוק את מצב נגישותם של
המבנים שבהם ניתן השירות הציבורי (להלן  -בדיקת נגישות) ,ובשלב השני -
את החובה להנגיש את המבנה עבור אנשים עם מוגבלות.
יוצא אפוא ,כי על פי התקנות על הוועדה היה לערוך בדיקת נגישות עד יוני
 2013ולהנגיש את המבנה לכל המאוחר עד נובמבר .82016
הבדיקה העלתה כי הוועדה המקומית הראל לא ביצעה בדיקת נגישות
למבנה הוועדה כאמור בתקנות בניין קיים .כמו כן ,נמצא כי מבנה הוועדה
אינו נגיש כלל לאנשים עם מוגבלות ,וכי כדי להגיע מהחנייה במפלס
הרחוב אל מבנה הוועדה יש לעבור גרם מדרגות (ראו תמונה  .)6ליקוי זה
תוקן בעקבות הביקורת (ראו להלן) .עוד נמצא כי השביל המוביל למבנה
הוועדה הוא בעל עיבוד גס המקשה על המתניידים בכיסא גלגלים ועל
המשתמשים בהליכון; רוחב הפתחים שבמבנה צר ואינו מאפשר לנוע
בכיסא גלגלים ,והשירותים אינם מותאמים כלל לאנשים עם מוגבלות (ראו
לעיל תמונות  4ו.)5-
התברר כי במהלך הביקורת פנתה יו"ר הוועדה לראש מועצת מבשרת ציון כדי
לעדכן אותו בדבר כוונתם לבצע עבודות להנגשת הכניסה למבנה הוועדה.
בתגובה לכך ,אסר עליה ראש המועצה לבצע כל עבודה במבנה ,בנימוק
שהמבנה בבעלות המועצה ,וציין כי המועצה תבחן את הנושא ותפעל להנגשת
המבנה.
הוועדה המקומית הראל מסרה בתשובתה מפברואר  2018למשרד מבקר
המדינה כי התקבל אישור של המועצה המקומית לביצוע העבודות להנגשת
המבנה מבחוץ והן הושלמו (ראו תמונה .)7

7

סימן ג' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח.1998-

8

סעיפים  7ו  8-לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא
בניין קיים) ,התשע"ב.2011-

הוועדה המקומית
הראל לא ביצעה
בדיקת נגישות למבנה
ונמצא כי הוא אינו
נגיש כלל לאנשים עם
מוגבלות
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המועצה המקומית מבשרת ציון מסרה בתשובתה מפברואר  2018למשרד מבקר
המדינה כי לא התנגדה עקרונית להנגשת המבנה וכי בכוונתה היה לבצע את
הנגשת המבנה בעצמה ,אך לבסוף החליטה הוועדה המקומית שתבצע את
העבודות באמצעות ספק שהתקשרה עמו .עוד מסרה המועצה כי לפי בדיקה
שערכה הושלמו העבודות להנגשת המבנה מבחוץ.
תמונות  6ו :7-דרך הגישה למשרדי הוועדה

תמונה  :6צילום של צוות הביקורת.13.9.17 ,
תמונה  :7צילום של הוועדה המקומית הראל ,21.2.18 ,לאחר הנגשת הכניסה למבנה.

על הוועדה המקומית להמשיך לפעול לכך שהמבנה יונגש גם מבפנים,
בהתאם לתקנות בניין קיים או לעבור למבנה נגיש לכלל הציבור כדי שגם
לאנשים עם מוגבלות תהיה גישה לקבלת השירות שהוועדה אמורה לספק
לכלל האוכלוסייה .על המועצה המקומית מבשרת ציון לפעול בשיתוף
פעולה מלא עם הוועדה להנגשת המבנה כאמור בהתאם לחובתה לפי
חוק כבעלת המבנה.

מאמצי הוועדה לעבור למבנה חלופי
בסוף שנת  2014הקימה הוועדה צוות לקידום דיור חלופי לוועדה .הצוות כלל
את יו"ר הוועדה ושלושה חברי ועדה נוספים .לפני הצוות עמדו שלוש חלופות
סופיות ,וביניהן הרחבת המבנה הנוכחי של הוועדה.
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במרץ  2015החליטה מליאת הוועדה כי החלופה הראויה ביותר היא הרחבת
המבנה הנוכחי ושיפוצו .במהלך שנת  2015הכינה הוועדה רישומים ראשוניים
להרחבת המבנה ,ופנתה על בסיסם לקבלת הצעות מחיר לאומדן עלות ראשוני.
לאור התנגדות המועצה המקומית מבשרת ציון ירדה החלופה להרחבת המבנה
הנוכחי מסדר יומה של הוועדה .כך נותרו לוועדה שתי חלופות לשכירת משרדים
במבנים מסחריים במבשרת ציון ,השייכים לשני יזמים ,ואף התקבלו שתי הצעות
מחיר לשכירות כל אחד מן המשרדים.
בפברואר  2017התברר לוועדה כי החלופות לשכירת המבנה אינן רלוונטיות,
שכן בהתאם לחוות דעתו של היועץ המשפטי של הוועדה ,הואיל והוועדה דנה
בבקשות אחרות להיתרים של היזמים שבבעלותם המבנים אין לשכור מהם
מבנה לוועדה.
לנוכח היעדר חלופות לשכירת מבנה אחר לוועדה ,החליטה הוועדה להרחיב
את המבנה הקיים ,ולצורך כך לפנות תחילה אל מליאת המועצה המקומית
מבשרת ציון בבקשה לקבל את הסכמתה לכך בתוך  45ימים.
עוד באותו חודש ,פנה ממלא מקום יו"ר הוועדה מר איתן גרינברג לראש
המועצה המקומית מבשרת ציון מר יורם שמעון בנוגע להעלאת הנושא לדיון
במליאת המועצה המקומית .אולם עד מועד סיום הביקורת ,בדצמבר  ,2017טרם
נידון הנושא במליאת המועצה.
הוועדה נקלעה אפוא למבוי סתום בניסיונותיה לפתור את בעיית המבנה:
מצד אחד אין ביכולתה לשכור מבנה ראוי לנוכח החשש לניגוד עניינים
שכרוך בכך מול המשכירים הפוטנציאליים ,ומצד אחר המועצה המקומית
מבשרת ציון מתנגדת להרחבת המבנה הקיים.
על הוועדה להמשיך לפעול ללא דיחוי במטרה לאתר מבנה חלופי לוועדה
או להרחיב את מבנה הוועדה הקיים ,ולתת לכך עדיפות עליונה
בפעילותה ובתכנית העבודה שלה.
משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית מבשרת ציון על היעדר
שיתוף הפעולה עם הוועדה המקומית בנוגע לשיפור תנאי העבודה בוועדה
והשירות לתושבים ועל הקשיים שהיא מערימה בנושא .על המועצה
המקומית לפעול בשיתוף פעולה מלא עם הוועדה למציאת פתרון לבעיה.
הוועדה המקומית הראל השיבה כי אכן משרדיה אינם הולמים ,אולם נושא זה
אינו תלוי בה ,וכי היא עשתה זה שנים מאמצים גדולים לפתור את מצוקת
המקום במשרדי הוועדה .ואולם ,ללא קבלת הסכמת המועצה המקומית ,שהיא
בעלת הקרקע ,אי-אפשר יהיה להרחיב את המבנה הקיים.
מינהל התכנון במשרד האוצר הוא הגורם המאסדר של הוועדות המקומיות,
ובהתאם לאמור בסעיף  31ד לחוק התכנון והבנייה יפעל שר האוצר להכוונתן
של הוועדות המקומיות כדי לקדם את הסמכתן כוועדות מקומיות עצמאיות.

הוועדה נקלעה למבוי
סתום :מצד אחד אין
ביכולתה לשכור
מבנה לנוכח חשש
לניגוד עניינים ,ומצד
אחר המועצה
המקומית מבשרת ציון
מתנגדת להרחבת
המבנה הקיים
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ככל שהמחלוקת בין המועצה המקומית לוועדה תעמוד בעינה ,ראוי
שמינהל התכנון ישקול לסייע ככל יכולתו במציאת פתרון הולם לסוגיה.
מינהל התכנון במשרד האוצר מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר
 2018כי הוועדה היא גוף עצמאי ,וכי אין זה מתפקידו למצוא לה פתרונות בעניין
זה.
לנוכח היעדר שיתוף פעולה מצד המועצה המקומית והיעדר הסכמות
בעניין זה בין הוועדה למועצה המקומית מבשרת ציון ולנוכח הפגיעה
הקש ה בתפקודה של הוועדה ובשירות לפונים אל הוועדה ,ראוי שמינהל
התכנון ישקול בשנית את עמדתו ויביא במסגרת שיקוליו את החשיבות
הציבורית שיש לכך שהוועדה תפעל במבנה ההולם את צרכיה.

היבטים מינהליים בתפקוד הוועדה
הסמכת הוועדה לוועדה עצמאית
באוגוסט  2014נכנס לתוקפו תיקון  101לחוק התכנון והבנייה ,שנועד להרחיב
את סמכויות הוועדות המקומיות ולצמצם את תלותן בוועדה המחוזית.
בעקבות התיקון לחוק יוכל שר האוצר לקבוע כי ועדות מקומיות לתכנון ובנייה
יוסמכו לוועדות עצמאיות הרשאיות להחליט ,בין השאר ,על הפקדה ואישור
תכניות התואמות את ת כנית המתאר הכוללנית כמשמעותה בחוק התכנון
והבנייה .ההחלטה על ההסמכה תתקבל אחרי ששר האוצר ייווכח לדעת כי
הוועדה מקיימת מערכת תכנון ,רישוי ואכיפה מקצועית ויעילה.
האגף לוועדות מקומיות במשרד האוצר אחראי לטיוב עבודתן של הוועדות
המקומיות לתכנון ובנייה ,ומרכז את המידע בדבר ההמלצה על הסמכת הוועדה
לאחר קבלת חוו̇ת דעת היועץ המשפטי לממשלה ,מינהל התכנון ,יושב ראש
הוועדה המחוזית ויחידת הבקרה שבמינהל התכנון.
במועד הביקורת הייתה הוועדה בעיצומו של תהליך הסמכה לוועדה עצמאית.
בחוו̇ת הדעת שהתקבלו מגורמי הבקרה והמטה מצוין לחיוב השיפור שחל
בתפקודה של הוועדה בשנים האחרונות .עם זאת הועלו קשיים בהתנהלותה,
והבולט בהם הוא המבנה הפיזי של הוועדה שכאמור אינו מותאם לצרכיה.
מחוות הדעת של הוועדה המחוזית עולה גם כי חברי הוועדה פועלים לעתים
מתוך שיקולים פוליטיים ,מגזריים ואף שיקולים אישיים ,ובשל כך מתנהלים
דיונים החורגים מן התחום המקצועי לוויכוחים אישיים ופוליטיים בין חברי
הוועדה ,לעתים אף בנוכחות הציבור.
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על הוועדה המקומית הראל לתת את הדעת להערות שהתקבלו מגורמי
הבקרה והמטה ולהקפיד על דיונים מקצועיים וענייניים .הדבר חשוב גם
משום שהוא יכול לסייע בהסמכתה כוועדה עצמאית .כוועדה עצמאית
יורחבו סמכויותיה ,כך שעם אישור תכניות המתאר הכוללניות של שלושת
היישובים שבתחומיה תורשה הוועדה לאשר תכניות התואמות את תכנית
המתאר ובכך לייעל את הליכי התכנון.9
הוו עדה המקומית הראל מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי בשנים
האחרונות חל שיפור ניכר בעבודת הפיקוח והאכיפה ,ובמסגרת זו הוצאו צווי
הריסה מינהליים ובוצעו צווי הריסה שיפוטיים; כמו כן החל טיפול בעבירות
בשטחים ציבוריים ,למשל בפעולות אכיפה בציר החוצבים במבשרת ציון .עוד
מסרה הוועדה כי יו"ר הוועדה והדרג המקצועי מקפידים לקיים דיונים מקצועיים
נקודתיים ,וכי בוועדה מתקבלות החלטות מקצועיות ,שברובן המוחלט משקפות
את המלצותיו של המהנדס ,המתועדות מבעוד מועד בסדר היום.

אי-מינוי נציגים מקרב הציבור לישיבות הוועדה
סעיף ( 18ב) לחוק התכנון והבנייה קובע כי בכל ישיבותיה של ועדה מקומית
ישתתפו נציגים של שרי ממשלה ושל גופים ציבוריים שהחוק מפרט (להלן -
נציגים בעלי דעה מייעצת) .לשר האוצר סמכות למנות ארבעה נציגים בעלי
דעה מייעצת ,שלושה מהם מקרב הציבור ובעלי השכלה רלוונטית בתחומי
תכנון ובנייה כמפורט בחוק .בחוק נקבע כי הנציג מקרב הציבור יהיה בקיא
בנושאי תכנון ובנייה ,ומי שאינו עובד מדינה או עובד ועדה מקומית או רשות
מקומית הנמצאת במחוז שבו נמצאת הוועדה המקומית.
על פי החוק ,הנציגים יוכלו לחוות את דעתם בכל עניין העולה לדיון בוועדה
המקומית ,וכל שניים מבין הנציגים בעלי הדעה המייעצת רשאים לערור על כל
החלטה של הוועדה המקומית לוועדת הערר .10אי-מינוי נציגי ציבור עלול לעורר
קשיים בהסמכתה של הוועדה כוועדה עצמאית.11
נמצא כי שר האוצר לא מינה נציגי ציבור לוועדה המקומית הראל.
בביקורת אף נמצא כי לרובן המכריע של הוועדות המקומיות ברחבי הארץ
( 91מתוך  126ועדות) לא מינה שר האוצר נציגי ציבור ,וכי ביתר הוועדות
מונה נציג אחד בלבד.

9

תכנית מתאר כוללנית של המועצה המקומית מבשרת ציון הופקדה ביוני  ;2017תכנית מתאר
כוללנית של המועצה המקומית אבו גוש הופקדה באוקטובר  ;2014תכנית המתאר הכוללנית
לקריית יערים טרם הוכנה.

10

לפי סעיף (18ד) לחוק התכנון והבנייה.

11

סעיף 31א(ב) לחוק התכנון והבנייה.

שר האוצר לא מינה
נציגי ציבור לוועדה
המקומית .בביקורת
אף נמצא כי לרובן
המכריע של הוועדות
המקומיות ברחבי
הארץ לא מינה השר
נציגי ציבור
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מינוי הנציגים נועד לתרום לשקיפות הציבורית של עבודת הוועדה
המקומית ולהגברת מקצועיותה והאמון בה .אי-מינוי הנציגים חוטא
למטרות אלו ולבקרה הציבורית על עבודת הוועדה .על שר האוצר לפעול
לאלתר בהתאם להוראות החוק ולמנות נציגי ציבור לוועדות המקומיות.
השתתפות הנציגים החיצוניים וסמכותם לערור על החלטות הוועדה
מקבלות משנה חשיבות לנוכח תיקון  101לחוק התכנון והבנייה והעברת
סמכויות רבות וייחודיות לוועדות המקומיות .12זאת ועוד ,להשתתפותם של
גורמים מקצועיים חיצוניים ממגוון תחומים בלי שיהיו כפופים לגוף כלשהו
או לתפיסות מובְנות של מוסדות תכנון עשויה להיות תרומה רבה לתהליכי
התכנון בוועדה.

פרסום הסדרים מותנים
במסגרת תיקון  66לחוק סדר הדין הפלילי ,התשמ"ב , 131982 -גופי תביעה -
וביניהם תובע לפי חוק התכנון והבנייה  -מוסמכים לסגור תיק חקירה נגד חשוד
בעילה של "סגירה בהסדר" ,אחרי שהחשוד הסכים להודות בעובדות המהוות
את העבירה המיוחסת לו ולקיים את התנאים אשר פורטו בהסדר אתו ,כנגד
התחייבות התובע להימנע מהגשת כתב אישום ,וכן לסגור את תיק החקירה
בעילה של "סגירה בהסדר" (להלן  -הסדר מותנה או הסדר).
לפי הנחיית היועץ המשפטי 14הסדר מותנה מעמיד לרשות התביעה כלי אכיפה
מידתי ,אשר יאפשר ,במקרים ההולמים ,הטלת סנקציה מתאימה ללא הגשת
כתב אישום וניהול הליך בבית משפט .אחת מתכליות ההסדר המותנה היא
הפחתת העומס מהתביעה ומבת י המשפט והפניית המשאבים לתיקים חמורים
יותר .כמו כן ,בכוחו של הסדר מותנה ,המיועד להתבצע במהירות ותוצאתו
ודאית ,להגביר את ההרתעה כלפי עבריינים אחרים.
חוק סדר הדין הפלילי קובע שבאתר האינטרנט של רשות התביעה הנוגעת
בדבר יפורסמו דבר סגירת התיק בהסדר; מהות העבירה ונסיבותיה; העובדות
שבהן הודה החשוד; הוראות החיקוק שפורטו בהסדר ותנאי ההסדר .כל המידע
יתפרסם ללא פרטים מזהים של החשוד.15
הוועדה המקומית הראל ערכה בשנת  2016כ 30-הסדרים מותנים .נמצא
כי היא לא פרסמה אותם כקבוע בחוק סדר הדין הפלילי.

12

דברי ההסבר לתזכיר חוק התכנון והבניה ,התש"ע.2010-

13

התיקון נכנס לתוקף במאי .2013

14

מס' הנחיה  ,4.3042נוהל והנחיות להפעלת תיקון  66לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב],
התשמ"ב" - 1982-הסדר מותנה".

15

סעיף 67ח לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב.1982-
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פרסום ההסדר מבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול הדעת בקבלת
ההחלטה לסגירת התיק בהסדר ולהגברת אמון הציבור ברשויות החוק.
על הוועדה לפעול בהתאם לחוק ולפרסם לאלתר את ההסדרים שנקבעו
עם החשודים.
הוועדה המקומית הראל השיבה כי היא מקבלת את ההערה ,וכי היא נערכת
לפרסם באתר האינטרנט שלה את ההסדרים המותנים שנערכו ואת אלו שיערכו
בעתיד בהתאם לנוהל שתכין בנושא.

הסדרי ניגוד עניינים
סעיף  44ד לחוק התכנון והבנייה מחייב כי טרם תחילת כהונתו של אדם כחבר
מוסד תכנון מקומי עליו למסור ליועץ המשפטי של הוועדה המקומית מידע
בדבר עיסוקיו ,תפקידיו וענייניו האישיים  -שלו או של קרוביו  -שעלולים
להעמידו במצב של ניגוד עניינים .על היועץ המשפטי לקבוע אם אותו אדם
רשאי לכהן כחבר מוסד תכנון ,ואם יוטלו עליו מגבלות למניעת החשש לניגוד
עניינים .על פי החוק ,ההסדר האמור לא הוחל על חברי מוסד תכנון הממונים
בידי שר ,אולם הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס'  1.1500מסדירה הליך של
בדיקת מינויים על ידי היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה ,ובמסגרתם
נבדקים ניגודי עניינים.
נמצא כי לחברי הוועדה המקומית הראל ,שמונו על ידי שר הפנים ,נערכה
בדיקה למניעת ניגוד עניינים באמצעות הלשכה המשפטית של משרד הפנים,
וחל ק מהמועמדים אף חתמו על הסדרים למניעת חשש לניגוד עניינים .עם זאת,
הסדרים אלה לא היו ידועים ליועץ המשפטי לוועדה ולא נמצאו במשרדי
הוועדה.
על היועץ המשפטי של הוועדה המקומית הראל היה לפעול לקבלת
העתקים מהסדרי ניגודי העניינים שנערכו לחברי הוועדה ,כך שיוכל לפקח
על מימוש ההסדרים ולהנחות את חברי הוועדה בהתאם לצורך .יש מקום
שמשרד הפנים יעביר לגורמים הרלוונטיים בכלל הוועדות המרחביות את
הסדרי ניגוד העניינים שגובשו עם חברי הוועדות.
הוועדה המקומית הראל השיבה כי היא מקבלת את הביקורת ,וכבר פעלה
בעניין :היועץ המשפטי לוועדה פנה ליועץ המשפטי של משרד הפנים כדי לקבל
לידיו את הסדרי ניגודי העניינים.
היועץ המשפטי למשרד הפנים ,מסר בתשובתו מפברואר  2018למשרד מבקר
המדינה כי ינחה את גורמי המקצוע לפעול בעתיד להעברת ההסדרים למניעת
ניגודי עניינים שיוכנו לידיעת יושבי ראש הוועדות המרחביות ,והעברת המידע
תובא לידיעת המועמד כחלק מההסדר.

על היועץ המשפטי
של הוועדה המקומית
היה לפעול לקבלת
העתקים מהסדרי
ניגודי העניינים
שנערכו לחברי
הוועדה
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פיקוח הוועדה על הבנייה הבלתי חוקית
ואכיפת הדין בנושא
הבנייה הבלתי חוקית היא תופעה רחבת היקף המסבה נזקים קשים :פגיעה
בתכנון פיזי ארוך טווח ומושכל לרווחת הציבור כולו; פגיעה באיכות החיים
והסביבה בשל שימוש בקרקע לצרכים שלא יועדו לה ,הכבדה על התשתיות
המקומיות ויצירת מטרדי רעש ,זיהום ועוד; פגיעה בלתי הפיכה בקרקעות; נזק
כלכלי לקופת המדינה והרשויות המקומיות בשל אי-תשלום אגרות ,היטלים
ומסים; סכנה בטיחותית בכך שחלק מהמבנים הבלתי חוקיים נבנו על ידי
קבלנים לא מורשים וחסרי מיומנות.16
בית המשפט העליון קבע כי "היבט ההגנה על שלטון החוק בקיום דיני התכנון
חשוב לא רק להבטחת השיטה והמנגנון הראויים לניצול יעיל של הקרקע
במדינה" ,וכי "עצימת עין מהפרת שלטון החוק בתחום אחד של הפעילות
האנושית ,סופה שתביא לזלזול בחוק גם בתחומי חיים אחרים .כיבוד הדין,
ויישומו בכל תחום ,ובכלל זה בתחום התכנון והבניה ,מהווים יסוד הכרחי לקיום
החברתי ותנאי לתקינות פעילותו".17
בסעיף  27לחוק נקבע כי מתפקידה של ועדה מקומית להבטיח את קיומן של
הוראות החוק והתקנות שהותקנו על פיו .לפיכך ,האחריות לאיתור ,לחקירה
ולאכיפה של עבירות בנייה במרחב התכנון המקומי מוטלת על הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה.
לפי דיווחי תובע הוועדה המקומית הראל למשרד המשפטים ,תופעת עבריינות
הבנייה במרחב הוועדה מאפיינת בעיקר את המועצות המקומיות מבשרת ציון
ואת אבו גוש ומתמקדת בעבירות חמורות של בנייה ללא היתר או בסטייה
מהיתר ,גם בבתי עסק ובמקומות מרכזיים ביישובים אלו ,וכוללת גם השתלטות
על שטחי ציבור .כמו כן קיימות באותם יישובים תופעות של בניית יחידות דיור
נוספות בבתים ואי-ציות לפסקי דין שניתנו בעבר.
תופעות אלה מחייבות אפוא את הוועדה המקומית לנקוט פעולות אכיפה
עקיבות ותקיפות כדי להבטיח את תכליות התכנון ,כדי להרתיע עבריינים
וכדי לחזק את שלטון החוק .ואולם כפי שיפורט להלן ,מן הביקורת עולה
כי למרות השיפור בתפקודה של הוועדה המקומית בתחום זה ,נדרש
להמשיך ולפעול למיגור הבנייה הבלתי חוקית במרחב הוועדה.

16

דוח הוועדה הבין -משרדית לבנייה הבלתי חוקית במדינת ישראל ,מרץ .2000

17

עע"ם  2273/03אי התכלת שותפות כללית נ' החברה להגנת הטבע (פורסם במאגר
ממוחשב.)7.12.06 ,
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ליקויים ארגוניים במלאכת הפיקוח
כוח אדם חסר במחלקת הפיקוח
ניהול מקצועי של כוח האדם בגוף ציבורי מחייב קביעת תקן .התקן מבטיח
שהעסקת עובדים תתבסס על תכנון כלכלי ועל שימוש יעיל בכספי ציבור.
התקן גם נועד להבטיח רמת תפקוד נאותה של הגוף הציבורי.
מסקר צרכים שערך אגף בכיר ועדות מקומיות במינהל התכנון בשנת  2014עלה
כי התקינה המומלצת למחלקת הפיקוח בוועדה המקומית הראל היא 3.75
תקנים ,שאחד מהם יוקצה למנהל מחלקת פיקוח .עם זאת עד שנת  2015עמד
מספר המשרות המאוישות במחלקת הפיקוח על שני מפקחים בלבד .בינואר
 2014אישר מנהל אגף כוח אדם ושכר ברשויות המקומיות שבמשרד הפנים תקן
למנהל מחלקת הפיקוח.
מינואר  2014ועד מועד סיום הביקורת לא אויש תקן מנהל מחלקת הפיקוח
בוועדה.
בינואר  2015סיכמה הוועדה עם מינהל התכנון כי משרד הפנים (בתפקידו אז
כאחראי על מינהל התכנון) 18יסייע במימון חמש משרות מקצועיות נוספות למצבת
כוח האדם בוועדה ,ומתוכן משרות לשני תקנים נוספים למחלקת הפיקוח.
ביוני  2015גייסה הוועדה מפקח נוסף ,אולם הוא הפסיק את עבודתו כעבור כמה
חודשים .הוועדה טוענת כי הסיבה להפסקת עבודתו הייתה התנאים הפיזיים
במבנה הוועדה ,שלא אפשרו לו עמדת עבודה אישית מחוסר מקום כמתואר
לעיל .רק בספטמבר  2017גויס מפקח נוסף למחלקת הפיקוח ,ובמועד סיום
הביקורת פעלו בוועדה שלושה מפקחים.
על הוועדה המקומית הראל לאייש בהקדם את התקן למנהל מחלקת
פיקוח ,וכפי שפורט לעיל להסדיר את מבנה הוועדה כדי לאפשר לעובדי
הוועדה תנאי עבודה סבירים.

היעדר ציוד בטיחות
כדי למלא את תפקידם נזקקים המ פקחים לציוד עזר .כמו כן בתקנות
הבטיחות בעבוד ה 19נקבעה החובה להשתמש באמצעי מגן בעבודות בנייה
ובסביבת העבודה .בביקורת נמצא כי למפקחים אין הציוד הדרוש להם בתחום
הבטיחות; כך למשל למפקחים אין נעלי בטיחות או קסדות .כמו כן ,לרשות
18

מינהל התכנון הועבר ממשרד הפנים למשרד האוצר בעקבות החלטת ממשלה מס'  16מיום
 . 19.5.15סמכויות שר הפנים בתחום התכנון והבנייה הועברו לשר האוצר בהוראת שעה לחמש
שנים ,במסגרת תיקון  103לחוק התכנון והבנייה מ.2015-

19

תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) ,התשנ"ז.1997-
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מפקחי הבנייה עומדים כלי רכב עירוניים ,שאינם רכבי שטח ואינם מותאמים
למשימות פיקוח בכל אתרי הפיקוח והבנייה ,אף על פי שהגישה אל אתרי
הפיקוח עוברת לעתים בדרכי עפר ,למשל באתרי בנייה חדשה.
על הוועדה להצטייד באמצעי בטיחות כנדרש בהוראות הדין .כמו כן ראוי
לשקול את הצורך ברכבי שטח שיאפשרו למפקחי הבנייה לבצע עבודת
פיקוח יעילה ובטוחה .על היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה לשקול
לקבוע תקן לציוד לכלל יחידות הפיקוח בוועדות המקומיות ,בייחוד בכל
הנוגע לכלי רכב מתאימים ולציוד חיוני.

נהלים ותכניות עבודה של מחלקת הפיקוח
על פי חוק התכנון והבנייה ,על גורמי הפיקוח בוועדה מוטלת מלאכת הפיקוח
על כל עבודה בקרקע ובבניין ועל כל שימוש הטעון היתר ,החל ברישוי הבנייה
לפני התחלתה ועד גמר הבנייה .בהתאם לכך ,על גורמי הפיקוח לסייר במרחב
התכנון של הוועדה ולאתר בנייה בלתי חוקית במקרקעין או הכנה לביצועה של
בנייה כזו ,לבדוק שהבנייה והשימוש במקרקעין נעשים על פי תנאי ההיתרים,
לדווח על עבירות שהתגלו ולפעול למניעתן ולהפסקתן ,וכן לעקוב אחר ביצוע
צווים מינהליים ,צווים שיפוטיים ופסקי דין של בית המשפט.
במסגרת ההנחיות להכנת מסמך מדיניות אכיפה ,שהכין משרד הפנים בשיתוף
משרד האוצר ומשרד המשפטי ם , 20צוין כי חלק ניכר מגיבוש דרכי הפעולה
למימוש מדיניות האכיפה ייעשה באמצעות נוהלי עבודה שמטרותיהם הן לאתר
עבירות ,שמיגורן הוגדר בראש סדר העדיפויות ולקבוע קווים מנחים לתכנית
העבודה לפיקוח.
נוהלי עבודה :כללי מינהל תקין מחייבים גיבוש נוהלי עבודה .נוהלי עבודה
ברו רים ומפורטים מסייעים בידי המפקחים למלא את תפקידיהם ביעילות
ובמקצועיות על פי דפוסי עבודה קבועים ומאפשרים את אחידות הטיפול ומעקב
ובקרה אחר פעילותם.
נמצא כי למחלקת הפיקוח בוועדה יש נוהלי עבודה המתייחסים בעיקר לניהול
המערכת הממוחשבת שבה משתמשת הוועדה ,אך אין נהלים ברורים שיוכלו
להנחות את המפקחים בשאר תהליכי עבודתם .כך למשל :לא נקבע נוהל
להנחיית המפקחים בדבר תדירות הביקורים באזורים השונים שבמרחב התכנון;
לא נקבעו מועדים קבועים לבדיקות מפקחים במהלך ביצוע עבודות של בנייה
חדשה; לא נקבע נוהל בדבר התיעוד השוטף של הביקורים ואופן הדיווח על
הממצאים שהועלו; לא נקבעו דרכי פעולה להתמודדות עם התנגדות אלימה
במהלך פעולות הפיקוח או האכיפה; לא נקבע נוהל סדור למעקב אחר מועדי

20

הנחיות שפרסמו משרד הפנים ,משרד האוצר ומשרד המשפטים במסגרת מרכזי הדרכה לשלטון
המקומי בחוברת "מדיניות אכיפה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה" (דצמבר .)2015
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פקיעת ההיתרים לשימושים חורגים בקרקע ובמבנים; וכן לא נקבע נוהל לטיפול
בתלונות.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית הראל כי עליה להסדיר
בנהלים ברורים ומפורטים את אופן פעילותם של המפקחים .במסגרת זו
עליה לקבוע את תדירות הביקורים לפיקוח על אתרי בנייה חדשה ,את
אופן הפיקוח בשגרה לגבי האזורים שעליהם מופקדים הפקחים וכן את
אופן המעקב אחר שימושים חורגים (ראו להלן).
על הוועדה להגדיר נוהלי עבודה ברורים לכל תהליכי הפיקוח והאכיפה
בוועדה ,אגב הדגשת ההליכים שהיא מבצעת ,הנוגעים גם ליחידות
נוספות פרט למחלקת הפיקוח ,וביניהן מחלקת הרישוי ותובע הוועדה .על
הוועדה לקבוע נוהל ברור להסדרת פעולות אכיפה מול גורמים מחוץ
לוועדה ,כמו מרשם המקרקעין והרישום הפלילי (ראו להלן).
הוועדה המקומית הראל השיבה כי בעקבות הביקורת נושא זה נמצא בתיקון,
ונכתבו נוהלי עבודה למחלקת הפיקוח הנוגעים לביצוע המטלות ולתדירותן .עוד
השיבה הוועדה כי עוד לפני הביקורת נקבע ויושם נוהל לטיפול באי-ציות לצווי
הריסה ,ובעקבותיו אף הוגשו כתבי אישום בנושא.
תכניות עבודה :הגדרת תכנית עבודה שנתית ,שממנה נגזרות תכניות עבודה
שוטפות הקובעות יעדים ותפוקות ,היא אמצעי לשיפור עבודת הפיקוח ,ובקובעה
מדדים ברורים לפעילותם של המפקחים היא משמשת כלי בקרה לבחון אם
מושגים יעדי הפיקוח והאכיפה.
מהביקורת עלה כי הוועדה לא קבעה למפקחים תכניות עבודה שוטפות
המגדירות את פעולות הפיקוח והאכיפה בתקופה מסוימת .כך למשל :אין
תכנית קבועה למועדי הסיורים ,לתדירותם וליעדיהם המדויקים .הפיקוח על
הבנייה בתחום הוועדה אינו יזום אלא מתבסס בעיקר על תלונות תושבים
שהועברו לטיפולה של מחלקת הפיקוח ,וכל מפקח אחראי ליישובים שונים
במרחב הוועדה.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית הראל כי עליה לקבוע
תכניות עבודה ,ובהן מדדים להשגת יעדי הפיקוח והאכיפה עבור
המפקחים ,לרבות תכניות סדירות ומפורטות לסיורים יזומים ,כדי להבטיח,
במידת האפשר ,שבנייה בלתי חוקית תתגלה כבר בשלביה הראשונים.
הוועדה המקומית הראל ציינה בתשובתה כי היא תכין תכניות עבודה לשנת
 ,2018הכוללות יעדי תפוקה מפורטים ומדידים.
היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה במשרד האוצר מסרה בתשובתה
למשרד מבקר המדינה ,בפברואר  ,2018כי היא תנחה את הוועדה המקומית
הראל באשר לכתיבת נוהלי עבודה ותכניות עבודה מפורטות למפקחי הוועדה
בהתבסס על תכנית העבודה השנתית ועל יעדי הוועדה המקומית.
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משרד מבקר המדינה ממליץ ליחידה הארצית לשקול לקבוע תבניות
לנהלים שיוכלו להנחות את כלל הוועדות המקומיות ,וכן להנחותן בנושא
גיבוש תכניות עבודה מפורטות.

מדיניות אכיפה בוועדה
מסמך מדיניות הוא אמצעי העומד לרשות רשויות המינהל במטרה לנתב את
פעולותיהן באופן מושכל .כמו כן ,מסמך המדיניות נחוץ לצורך תעדוף פעולות
האכיפה בהתאם לצורכי הוועדה ,וצמצום השרירותיות וחוסר העקיבות בפעולות
אלו.
בפברואר  2016אישרה הוועדה המקומית מסמך מדיניות אכיפה .המסמך הוכן
לאחר הליך של קביעת סדרי עדיפויות באכיפה בליווי משרד הפנים ובסיוע של
חברה חיצונית .להליך היו שותפים יו"ר הוועדה ,מהנדס הוועדה ,היועץ המשפטי
לוועדה והמפקחים האחראים לפיקוח על הבנייה במרחב הוועדה.
מסמך מדיניות האכיפה שגיבשה הוועדה קובע כי עבירות הבנייה העומדות
בראש סדר העדיפות לאכיפה בכל המרחב שלה הן :פלישה לשטח ציבורי או
שימוש לא חוקי בו; אי-קיום צווים בעניין פלישה לשטחים ציבוריים; אי-קיום
צווים בעניין עבריינות בנייה בהתאם לסדרי העדיפויות שנקבעו; פיצול דירות
לשלוש יחידות דיור ומעלה.
עוד נקבעו סדרי עדיפויות פרטניים לכל יישוב בתחומי הוועדה .במבשרת ציון
תינתן עדיפות בפעולות אכיפה ,בין השאר ,לבנייה בלתי חוקית באזור המיועד
לשימור בגן הלאומי קסטל; בנייה בלתי חוקית בציר הראשי של שדרות הראל;
שימוש חורג במבנים שנבנו בלא היתר; שימוש בחניות לצורך מגורים או לצורך
שימוש עיקרי אחר; הגדלת מרתף תוך כדי בנייה; בנייה בשטח מעל  40מ"ר.
באבו גוש נקבע כי תינתן עדיפות בפעולות אכיפה לבנייה בלתי חוקית של בית
מגורים בכל שטח ובכל היקף; לתוספת בנייה לצורכי מגורים בהיקף של מעל
 40מ"ר; להוספת קומה לגובה המבנה .בקריית יערים נקבע כי תינתן עדיפות
בפעולות אכיפה לבנייה בלתי חוקית של תוספת בנייה בהיקף של  30מ"ר
ומעלה; הגדלת מרתפים בפרויקטים חדשים; הוספת קומה לגובה המבנה.
כמו כן נקבע כי העדיפות באכיפה תתבטא בפיקוח יזום ,בטיפול מהיר ,בהוצאת
צווים מינהליים ושיפוטיים ובביצוע מעקב צמוד על תהליך האכיפה.
משרד מבקר המדינה מציין לחיוב את העובדה כי הוועדה פעלה לגבש
מדיניות אכיפה ,וככלל פעלה לפיה .עם זאת ,על הוועדה להבטיח כי
מדיניות האכיפה שלה מתבטאת בתכניות עבודה סדורות ,כאמור לעיל.
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סקר עבירות
באוקטובר  2017נכנס לתוקפו סעיף 254טז לחוק התכנון והבנייה ,ולפיו על
הוועדה המקומית לבצע סקר עבירות בנייה בתוך  18חודשים מיום תחילתו של
החוק .הסקר יכלול ,בין השאר ,ריכוז של העבירות המשמעותיות בתחומי
התכנון והבנייה .מטרת הסקר היא לגבש מסד נתונים מהימן אגב איתור כלל
החריגות המשמעותיות במרחב התכנון ,שעל בסיסו יוכלו הוועדות לבסס ולעצב
את מדיניות האכיפה ,ולפעול לאכיפת החוק בדרך יעילה.21
הביקורת העלתה כי עד מועד סיום הביקורת טרם החלה הוועדה בפעולות
הנדרשות לביצוע הסקר כנדרש על פי סעיף 254טז לחוק ,כגון הקצאת
תקציב נדרש.
הוועדה המקומית הראל השיבה כי היא החלה בפעולות נדרשות ליצירת
התשתית לביצוע הסקר ,כמו הקמת מערכת מידע גאוגרפי ( )GISוסריקת היתרי
הבנייה .עם זאת מסרה כי עליה למצוא מקור תקציבי לביצוע הסקר מאחר
שעלותו גבוהה מאוד.
יצוין כי עם השלמת הסקר תוכל הוועדה לעדכן את מדיניות האכיפה ,כך
שתישען על בסיס נתונים מלא ומהימן ,ולמקד את משאבי האכיפה המוגבלים
שעומדים לרשותה בעבירות החמורות ביותר שבתחומה.
על הוועדה המקומית להשלים את הפעולות הנדרשות לביצוע הסקר כדי
שתוכל לסיימו במועד שנקבע.

ליקויים בפעולות הפיקוח והאכיפה
היעדר בקרה על שימושים חורגים בתחום הוועדה המקומית
לפי חוק התכנון והבנייה שימוש חורג בקרקע או בבניין הוא שימוש למטרה
שלא הותרה בתכניות החלות על הקרקע או הבניין ,או שימוש שלא הותר
בתקנות לפי חוק התכנון והבנייה ,או שימוש שנעשה שלא על פי היתר תכנון
ובנייה .22סעיף  146קובע את סמכותה של הוועדה להתיר שימוש חורג ,וסעיף
 148קובע כי היתר לשימוש חורג מהמותר בתכנית יינתן לתקופה מוגבלת
מראש .לגבי שימוש החורג מהיתר ,נקבע כי אפשר לתתו לתקופה מוגבלת.
בהתאם לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה יוטל על מבקש ההיתר
לשימוש חורג היטל השבחה עקב עליית שווין של המקרקעין בשל מתן ההיתר

21

הנחיית מס'  2.1של הוראות מנהל היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה  -עריכת סקר
עבירות בנייה.4.9.17 ,

22

סעיף  1לחוק התכנון והבנייה.
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לשימוש חורג .ההשבחה תיקבע בידי שמאי מקרקעין סמוך לאחר התרת
השימוש החורג.
נמצא כי מחלקת הפיקוח בוועדה אינה מנהלת רשימת שימושים חורגים
שאישרה וממילא אינה מתעדת את מועד פקיעתם .הוועדה גם אינה פועלת
מיוזמתה לאיתור שימושים חורגים ללא אישור או שפג תוקף אישורם במרחב
הוועדה ,ואינה אוכפת את הדין בעניינם.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי לצורך מעקב אחר
השימושים החורגים ,וכדי למנוע חריגה מתקופת השימוש שאישרה להם
הוועדה המקומית ,על הוועדה לנהל רשימה מעודכנת של שימושים
חורגים ולקבוע נוהל סדור שיאפשר מעקב אחר מועד פקיעתם.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית הראל כי עלול להיות מצב
של שימושים חורגים שפג תוקפם ,ואשר הארכה נוספת של השימוש
החורג תכלול היטל השבחה נוסף .בהיעדר מעקב ,הוועדה מפסידה
הכנסות נוספות מהיטלי השבחה עקב שימושים חורגים אלו .כמו כן,
מאחר ששימושים חורגים עלולים לגרום למפגעים ולמטרדים ,ראוי
שהוועדה תפעל מיוזמתה לאיתורם ולמניעתם.
הוועדה המקומית הראל השיבה כי היא מקבלת את ההערה ,וכי החלה לשלב
את המעקב אחר השימושים החורגים בתכנית העבודה לשנת  ,2017אולם
לנוכח קשיים במימושה ,שולב הנושא שנית בתכנית העבודה של שנת .2018
כמו כן ,היועץ המשפטי של הוועדה הכין מכתב התראה שיישלח בכל המקרים
שיימצא בהם שימוש חורג ללא היתר.

תפוקות פיקוח ואכיפה בוועדה המקומית
משרד מבקר המדינה בדק את תפוקות פעולות הפיקוח והאכיפה בוועדה בשנים
 ,2016-2014ולהלן פירוט הנתונים:

הוועדה אינה פועלת
מיוזמתה לאיתור
שימושים חורגים ללא
אישור או שפג תוקף
אישורם ואינה אוכפת
את הדין בעניינם
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תרשים  :1תפוקות פיקוח ואכיפה ()2016-2014

הוועדה ממעטת מאוד
להוציא צווי הריסה
מינהליים ,והצווים
שהוצאו כמעט אינם
מבוצעים

מתרשים  1עולה כי חל גידול בתפוקות הוועדה בכל הנוגע לדוחות
הפיקוח ,לכתבי אישום ולצווי הפסקת עבודה מינהליים .עם זאת ,הוועדה
ממעטת מאוד להוציא צווי הריסה מינהליים ,והצווים שהוצאו כמעט שאינם
מבוצעים (ראו להלן בפרק אי-ביצוע צווי הריסה שיפוטיים).
הוועדה המקומית הראל השיבה כי במקרים של בנייה לא חוקית חדשה היא
מוציאה צווי הריסה מינהליים ,וכי בחלק מהמקרים צווי ההריסה מבוצעים על ידי
מקבלי הצווים עצמם .לדבריה מדובר בהליך חיובי ,החוסך הן משאבי ציבור והן
את הקשיים הכרוכים בהריסה.
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משרד מבקר המדינה מציין לחיוב את העלייה בתפוקות האכיפה של
הוועדה .עם זאת ,על הוועדה לבחון אם הצמצום בהוצאת צווי הריסה
מינהליים עולה בקנה אחד עם מדיניות האכיפה שלה ועם הצורך לפעול
אבָּן.
כנגד עבירות בנייה בעודן ב ִ

רישום פלילי בעקבות עבירה על חוק התכנון והבנייה
החוק קובע 23כי כל המבצע עבודה או משתמש במקרקעין בלא היתר כנדרש או
בסטייה מהיתר או בסטייה מתכנית עובר עבירה פלילית וצפוי לעונש.
בתקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"ו ,241986-נקבע כי פרטי רישום
על עבירות על חוק התכנון והבנייה ,יועברו ,בדרך שתקבע משטרת ישראל,
מידי התובע אל מנהל היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה לא יאוחר מ 10-ימים
ממועד מתן ההחלטה ,ומאת מנהל היחידה הארצית למשטרה לא יאוחר מ15-
ימים מיום קבלתם.
למרות הנקבע בתקנות ,הו ועדה המקומית ותובע הוועדה אינם מדווחים
כלל ליחידה הארצית לפיקוח על הבנייה על הרשעות לצורך רישום
במרשם הפלילי.
הרישום הפלילי הוא כלי הרתעתי חשוב באכיפת איסור הבנייה הבלתי
חוקית במרחב הוועדה ,ועליה להשתמש בו בהתאם להוראות הדין .משרד
מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי עליה לדווח למנהל היחידה
הארצית לפיקוח על הבנייה לאלתר על העבירות בתחומה ,ולהודיע על
כך למי שעלול להיפגע ,כנדרש בתקנות.
הוועדה המקומית הראל השיבה בפברואר  2018כי היא מקבלת את המלצת
הביקורת ,וכי בשבועות הקרובים תגבש נוהל יחד עם תובע הוועדה כדי להעביר
את הדיווחים האמורים ליחידה הארצית לפיקוח על הבנייה.

רישום הערה בפנקסי המקרקעין
בחוק התכנון והבנייה נקבעו הנסיבות שבהן יירשמו בפנקסי המקרקעין פעולות
האכיפה שננקטו ,כגון הגשת כתבי אישום וצווי הריסה שיפוטיים .25בתיקון 116

23

פרק י :עבירות ועונשין לחוק התכנון והבנייה בנוסחו קודם לתיקון  116לחוק התכנון והבנייה.
פרק י :פיקוח ,אכיפה ועונשין לחוק התכנון והבנייה בנוסחו לאחר תיקון  116לחוק התכנון
והבנייה.

24

תקנה 3א לתקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"ו .1986-

25

סעיף  221לחוק התכנון והבנייה בנוסחו קודם לתיקון  116לחוק התכנון והבנייה.
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לחוק התכנון והבנייה הורחבו המקרים שבהם ניתן לרשום פעולות אכיפה
בפנקסי המקרקעין גם לצווים מינהליים.26
חשיבותו של הרישום בפנקס המקרקעין טמונה ביידוע הציבור ובאזהרתו בדבר
העבירה שנעברה במקרקעין ובדבר החובה להרוס את המבנה או את חלקו ,וכן
בדבר המגבלות שהוטלו על השימוש במקרקעין .בצד זאת ,משמש הרישום גם
להרתעת מבצע הבנייה הבלתי חוקית ,שכן רישום הערה עלול להפחית את
ערכו הכלכלי של הנכס.27
הביקורת העלתה כי הוועדה אינה פועלת לרישום הערות בפנקסי המקרקעין
בדבר צווי ההריסה ,אף על פי שבית המשפט הורה על כך בעשרות רבות של
פסקי דין בשנים  282017-2013הנוגעים לחריגות בנייה במרחב הוועדה.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית הראל על כך שאינה פועלת
כנדרש בחוק .אי-קיום החלטת בית המשפט חוטא לתכליות החוק :הגנה
על צד שלישי שעלול לערוך עסקה בנכס בלי שידע על אי-חוקיותו ויצירת
הרתעה בקרב הצ יבור בשל החשש לירידה בערך הנכס הרשום בפנקס.
על הוועדה המקומית הראל ועל היועץ המשפטי שלה לפעול לאלתר
להסדרת הרישום בפנקס המקרקעין כנדרש בחוק ,ובהתאם לקבוע
בפסקי הדין.
הוועדה המקומית הראל השיבה כי היא מקבלת את ההערה ,וכי קיימה ישיבה
בלשכת רשם המקרקעין בנושא .לדבריה תגבש בשבועות הקרובים נוהל עבודה
אשר יוטמע כחלק מהליך האכיפה.

גביית קנסות
סעיף  204לחוק התכנון והבנייה בנוסחו קודם לתיקון לחוק ,29קבע כי בעבירות
שונות על חוק התכנון והבנייה ניתן להטיל קנסות ,נוסף על הטלת עונשים
אחרים כגון מאסר ,צו הריסה או צו הפסקת שימוש .הוועדה המקומית זכאית
להכנסות מקנסות של חייבים שנפסקו לטובתה בהליכים משפטיים שנקטה נגד
עברייני בנייה.30

26

סעיף 254יא לחוק התכנון והבנייה לאחר תיקון  116לחוק התכנון והבנייה.

27

דברי ההסבר להצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס'  ,)109התשע"ו ;2016-הצעת חוק
הממשלה מס'  1074מיום  ,1.8.16עמ' .1426

28

ראו למשל :תו"ב  34880-09-12ועדה מקומית הראל נ' לוי ואח' (פורסם במאגר ממוחשב,
 ;)7.2.13תו"ב  19073-11-15ועדה מקומית הראל נ' פארס ואח' (פורסם במאגר ממוחשב,
 ;)6.4.16תו"ב  24730-09-16ועדה מקומית הראל נ' אחים אברהם י.מ .בע"מ ואח' (פורסם
במאגר ממוחשב.)15.2.17 ,

29

סעיף  243לחוק התכנון והבנייה בנוסחו לאחר תיקון .116

30

סעיף  223לחוק התכנון והבנייה בנוסחו קודם לתיקון  ;116סעיף 254א לחוק התכנון והבנייה
בנוסחו לאחר תיקון .116
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משרד מבקר המדינה בדק את סכומי הקנסות שהוטלו ונגבו בשל עבירות תכנון
ובנייה (בש"ח) בתחום הוועדה בשנים ( 2017-2014ראו לוח .)1
לוח  :1סכומי קנסות כוללים שהוטלו ונגבו ()2017-2014

31

השנה

קנסות שהוטלו

קנסות שנגבו

שיעור הגבייה

2014

 1,543,750ש"ח

 817,229ש"ח

53%

2015

 905,100ש"ח

 1,259,928ש"ח

139%

2016

 1,268,300ש"ח

 1,591,443ש"ח

125%

2017

 864,000ש"ח

 1,466,574ש"ח

170%

 4,581,150ש"ח

 5,135,174ש"ח

112%

סך הכול

על פי נתוני הוועדה המקומית הראל ,בעיבוד משרד מבקר המדינה.

מהלוח עולה כי חלה ירידה בסכומי הקנסות שהטיל בית המשפט ,ובייחוד
בשנים  2015ו .2017-בצד זאת ,הנתונים על שיעור גביית הקנסות מלמדים כי אין
פערים בגביית הקנסות ,וכי חלה עלייה בשיעור הגבייה ,ויש לציין זאת לחיוב.
הוועדה המקומית הראל השיבה כי בשנת  2015החלה לבצע מעקב יסודי אחר
תשלומי הקנסות שהוטלו ובעקבותיו החלה לשלוח מכתבי התראה לחייבים.
צעדים אלה הביאו לגידול בשיעור הגבייה.
על הוועדה להמשיך ולפעול לגבות באופן מלא את הקנסות שהוטלו על
מבצעי הבנייה הבלתי חוקית כחלק מפעולות האכיפה שהיא נוקטת .גביית
הקנסות חשובה כדי לחזק את שלטון החוק ,כדי למצות את הדין עם
מבצעי הבנייה הבלתי חוקית וכדי להרתיע אחרים מביצוע עבירות בנייה.

אי-ביצוע צווי הריסה שיפוטיים
32

סעיף  )1(205לחוק התכנון והבנייה ,בנוסחו קודם לתיקון לחוק  ,איפשר לבית
המשפט ,במקרה שאדם הורשע בביצוע עבודה או שימוש בבנייה ללא היתר או
בסטייה מהיתר או מתכנית ,לצוֹות ,בשעת גזר הדין כי הבניין או חלק ממנו
שנבנו ללא היתר או בסטייה מהיתר או מתכנית ייהרסו ,יפורקו או יסולקו על ידי
הנשפט או על ידי הוועדה המקומית ,אם התבקש הדבר על ידי הוועדה

31

יצוין כי אין בהכרח זיקה ישירה בין הקנסות שהוטלו בשנה מסוימת לבין הקנסות שנגבו באותה
שנה ,משום שהגבייה מתפרסת לרוב על פני כמה שנים .הבדיקה נעשתה על תזרים הקנסות
שהוטלו ושנגבו במהלך השנים ,ושיעור הגבייה חושב כיחס בין הקנסות שהוטלו לבין הקנסות
שנגבו בכל שנה.

32

חלק מהסעיף עוגן בסעיף 254ב לחוק התכנון והבנייה לאחר תיקון .116
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המקומית או על ידי היועץ המשפטי לממשלה ,ולחייב את הנשפט בהוצאות
הביצוע.
היעדר אכיפה בנושא ביצוע צווי הריסה הקבועים בגזרי דין ומשך הזמן הנדרש
להוצאתם לפועל של פסקי דין הכוללים צווי הריסה גורמים לפגיעה הקשה
בהרתעה הן של עברייני הבנ ייה עצמם ,והן של אחרים ,הרואים לנגד עיניהם
כיצד הבנייה הבלתי חוקית משתלמת לעבריין.33
מנתוני הוועדה המקומית הראל עולה כי בית המשפט ציווה על הריסת מבנים
בלתי חוקים בתחום הוועדה (ראו לוח .)2
לוח  :2גזרי דין של בית המשפט להריסת מבנים בלתי חוקיים,
לפי יישובים ()2017-2014
השנה

אבו גוש

מבשרת ציון

קריית יערים

סך הכול בשנה

2014

13

12

1

26

2015

21

28

0

49

2016

23

36

4

63

*2017

4

10

0

14

61

86

5

152

סך הכול

על פי נתוני הוועדה המקומית הראל ,בעיבוד משרד מבקר המדינה.
עד ספטמבר .2017
*

נמצא כי הוועדה המקומית אינה מנהלת מעקב סדור אחר ביצוע צווי הריסה
שהוציא בית המשפט.
עוד נמצא כי מתוך  152מבנים רק  13נהרסו על ידי הנאשמים בעקבות גזר דין,
ועוד  5בלבד נהרסו על ידי הוועדה עצמה .כך ,בעשרות רבות של מקרים,
שבהם הורה בית המשפט על הריסה ,נותרו חריגות הבנייה על כנן ,והוועדה
המקומית לא עמדה על ביצוע גזרי הדין .מנתוני הוועדה עולה כי יש מקרים
שבהם הורסים בנייה בלתי חוקית שלא בעקבות פסק דין ,המסתכמים ב21-
הריסות עצמיות בממוצע בכל שנה בשנים .2016-2014
בית המשפט העליון פסק כי "חוק התכנון והבנייה חותר להגשים מטרות
הנעוצות בטובת הכלל בדרך של הסדרת השימושים בקרקע וקביעת אמות
מידה לבנייה ,בהתחשב בשיקולים ובאינטרסים שונים .למימוש מטרות אלה,
קובע החוק עקרונות של סדר ציבורי ואמות מידה להתנהגות מחייבת בתחום זה.
בנייה או שימוש בקרקע בדרך בלתי חוקית הסותרת את דיני התכנון ,נוגדים את
אינטרס הציבור וחותרים תחת מושגי יסוד של שלטון החוק .פעולות בנייה

33

מתוך דברי ההסבר להצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס'  ,)109התשע"ו ,2016-הצעת חוק
הממשלה מס'  ,)1.8.16( 1074עמ' .1426
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ופיתוח ,המנוגדות לחוקי התכנון ,פוגעות באינטרסים של פרטים ושל הציבור גם
יחד .קידום טובת הציבור והפרט מחייבת כי פיתוח ובנייה ייעשו על-פי החוק ועל
פי תכניות והיתרי בנייה שהוצאו על-פי דין".34
פסיקת בית המשפט העליון שבה והדגישה את החשיבות שבאכיפת החלטות
וצווים .כך למשל קבע בית המשפט העליון כי "האפקטיביות של שלטון החוק
נבחנת ,בין היתר ,ביכולתו של השלטון לאכוף החלטות וצווים שיפוטיים .באין
אכיפה של צווים שיפוטיים ,שוררת אנרכיה חברתית ,ונפגע מעמדן של נורמות
ההתנהגות וההחלטות השיפוטיות שנועדו ליישמן .אי-ציות לצווי בית משפט
מהווה הפרה של מהלך עשיית הצדק ,הפוגע ביסודות הדמוקרטיים עליהם
בנויה החברה ,ולצורך התמודדות עם אפשרות הפרה כזו ,ניתן כוח שיפוטי
לפעול באמצעים שונים שנועדו לכפות על מבזה צו שיפוטי לקיימו" . 35בכל
הנוגע לאכיפת הדין בתחום התכנון והבנייה יודגש כי בצד הערך שיש לכיבוד
שלטון החוק ,האכיפה דרושה גם כדי להגן על ערכים חברתיים וסביבתיים.
הוועדה המקומית הראל השיבה כי במקרים רבים נדחה ביצוע צווי הריסה כדי
לאפשר לעבריין להכשיר את העבירה או כדי להרוס את חריגת הבנייה .הוועדה
ציינה כי אין מידע אם חלק מהצווים התייתרו בעקבות הכשרת הבנייה .כמו כן
ציינה כי היא פועלת לבצע כמה הריסות בהתאם למגבלת המשאבים.
על הוועדה לפעול למיגור הבנייה הבלתי חוקית וליצירת הרתעה בקרב
התושבים באמצעות אכיפת הדין על ידי הריסת חריגות הבנייה והשבת
המצב לקדמותו .ללא ביצוע צווי הריסה גובר החשש להנצחתה של
התנהגות עבריינית ולעידוד מצב שבו עבריין יוצא נשכר .אי-אכיפת צווים
באופן נחוש ועקבי על ידי הוועדה עלולה להוביל לפגיעה באינטרסים
תכנוניים וכן לפגיעה בהרתעת עבריינים ,ואינה מאפשרת את מיגור
התופעה.

תקציב הוועדה להריסת מבנים בלתי חוקיים
על הוועדה לערוך מדי שנה הצעת תקציב ,שתוגש לאישור שר הפנים .אישור
שר הפנים כפוף להסכמת שר האוצר .סמכותו זו של שר הפנים הואצלה
לממונה על המחוז .36כמו כן ,על כל ועדה לנהל ספרי חשבונות עצמאיים ולהכין
דוח כספי שנתי ,אשר יבוקר על ידי רואה חשבון חיצוני ויאושר על ידי מליאת
הוועדה.
הוועדה מייעדת מדי שנה בתקציבה השוטף כסף רב עבור הריסת מבנים בלתי
חוקיים.

34

עע"ם  2273/03אי התכלת שותפות כללית נ' החברה להגנת הטבע (פורסם במאגר
ממוחשב.)7.12.06 ,

35

ע"פ  517/06בעז מנור נ' ( KPMG Incפורסם במאגר ממוחשב.)24.7.07 ,

36

אוגדן נהלים לוועדות מרחביות.2009 ,

ללא ביצוע צווי הריסה
גובר החשש
להנצחתה של
התנהגות עבריינית
ולעידוד מצב שבו
עבריין יוצא נשכר
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לוח  :3תקציב הוועדה להריסת מבנים ()2016-2014
השנה

התקציב כולל

המימוש בפועל

2014

 120,000ש"ח

 80,000ש"ח ()66%

2015

 120,000ש"ח

 55,000ש"ח ()45%

2016

 120,000ש"ח

 11,000ש"ח ()9%

על פי הדוחות הכספיים של הוועדה המקומית הראל ,בעיבוד משרד מבקר המדינה.

במשך שלוש השנים שנבדקו חלה ירידה ניכרת במימוש התקציב להריסת
מבנים בלתי חוקיים .משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את העובדה
שרק  9%מן התקציב מומשו בשנת  .2016על מינהל התכנון ועל הוועדה
המחוזית לבחון את הירידה בשיעור מימוש התקציב ולעמוד על הסיבות
לכך.

דוגמאות לעבירות בנייה ולליקויים בתהליכי הפיקוח
והאכיפה
בביקורת נמצאו כמה מקרים המדגימים ליקויים בתחום הפיקוח והאכיפה
אבָּן ,הימשכות של הליכי האכיפה ואי-
למשל ,עבירות שאינן מאותרות בעודן ב ִ
מיצוי כל פעולות הפיקוח והאכיפה .כמו כן נמצאו עבירות בביתו של נבחר ציבור
ובתחום בית ספר של רשות מקומית כמפורט להלן:

עבירות בנייה בביתו של ראש מועצת אבו גוש
בית המשפט העליון עמד פעמים רבות על החשיבות שבהגנה על שלטון החוק
בקיום דיני התכנון "לא רק להבטחת השיטה והמנגנון הראויים לניצול יעיל של
הקרקע במדינה ,אלא גם כמסר חינוכי לפרט בחברה ,בדבר החובה לכבד את
הנורמות המחייבות על-פי הדין ,הן ככלל ,והן בתחום הבנייה ופיתוח שטחי
הארץ בפרט" . 37חומרה יתרה נודעת לעבירה שבוצעה בנסיבות שבהן מבצע
העבירה משמש נבחר ציבור.38
בית המשפט העליון קבע לא אחת כי העבירה של אי-קיום צו שיפוטי ,המוסדרת
כיום בסעיף  246לחוק התכנון והבנייה" ,היא מהחמורות שבדיני התכנון
והבניה" . 39בפסיקה אף נקבע כי בעצם הפרת כמה צווים שיפוטיים במשך פרקי
37

עע"ם  2273/03אי התכלת שותפות כללית נ' החברה להגנת הטבע (פורסם במאגר
ממוחשב.)7.12.06 ,

38

עפ"א  20258-02-17מדינת ישראל נ' משיח עמר (פורסם במאגר ממוחשב.)3.5.17 ,

39

רע"פ  10571/08מדינת ישראל נ' מלכיאל (פורסם במאגר ממוחשב.)23.6.11 ,
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זמן ממושכים ,המורים למבצע העבירה על הפסקת בנייה שלא כדין ועל
הריסתה ,יש כדי להטיל קלון על המפר באופן העלול למנוע מבעדו להיבחר
לשמש בתפקיד ציבורי.40
ראש מועצת אבו גוש ,מר עיסא ג'בר (להלן  -ראש המועצה או מר ג'בר) ,מכהן
בתפקידו מאז נובמבר  . 2013קודם לכן שימש ראש מחלקת חינוך במועצה משך
כ 20-שנה.
בשנת  2006הואשם מר ג'בר בעבירת בנייה בגין סטייה מהיתר ,במקום שיועד
לחנייה בבית מגורים בגוש  29526חלקה  61באבו גוש .שמו נמחק מהכרעת
הדין ,אולם בית המשפט גזר על רעייתו קנס כספי וחייב אותה לחתום על
התחייבות להימנע מלעבור במשך שנתיים עבירות בתחום התכנון והבנייה .כמו
כן הורה בית המשפט על התאמת המבנה לתכנית המאושרת או על הריסתו.41
בשנת  2012מצאה הוועדה המקומית כי מר ג'בר ורעייתו בנו מבנה שיועד
למגורים בן שתי קומות המתפרש על  134מ"ר (ראו תמונה  ,)8שטרם אוכלס,
תוך כדי סטייה מן ההיתר שניתן להם להקמת החנייה המדוברת .כמו כן בנו מר
ג'בר ורעייתו באותו המגרש ,תוספת בנייה חדשה בת שתי קומות בשטח בגודל
 112מ"ר ,שיועד לגי נה לפי ההיתר; בסך הכול בנו בני הזוג מבנים בלתי חוקיים
בשטח של  246מ"ר.
תמונה  :8בנייה למגורים במקום חנייה

צילום :מחלקת הפיקוח בוועדת הראל.13.9.17 ,

40

בג"ץ  6614/13מר מוכלס מופיד חמוד נ' יו" ר ועדת הבחירות המרכזית (פורסם במאגר
ממוחשב.)14.10.13 ,

41

עמ"ק  020119/06מדינת ישראל נגד ג'בר עיסא ואחרים.18.9.06 ,
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כשגילתה הוועדה את הקמת מבנה המגורים והתוספת ,נתנה הוועדה למר ג'בר
צו להפסקת העבודות .אולם גם חרף הצו שניתן לו ולאחריו ,נמשכו העבודות
במבנה .בדצמבר  2012הגישה הוועדה כתבי אישום לבית משפט השלום בבית
שמש ,בגין עבירות הבנייה ואי-קיום הצו המינהלי להפסקת העבודות.
גם לאחר ההליך המשפטי מ 2012-שננקט נגדו ,מצאה הוועדה באוגוסט 2013
כי מר ג'בר המשיך בהקמת מבנה נוסף באותו מגרש תוך כדי בנייה בחריגות
ניכרות מן ההיתר שניתן לו בשטח כולל של כ 430-מ"ר ,אשר נועד למגורים.
מתוך בנייה זו  175מ"ר הם שטח עיקרי ,והיתר מרפסות ופרגולות (ראו תמונה
.)9
תמונה  :9מבט כללי על המבנה הנוסף בבית המגורים של ראש מועצת
אבו גוש

צילום :מחלקת הפיקוח בוועדת הראל.5.8.13 ,

גם בגין עבודות אלו ,הוגש נגד מר ג'בר כתב אישום ,והוא הורשע על פי הודאתו
בשלושת כתבי האישום .בינואר  2016גזר עליו בית המשפט קנס בסך 160,000
ש"ח ועל רעייתו קנס בסך  140,000ש"ח ,שניהם לתשלום עד מאי  ,2016וכן
התחייבות בסך  140,000ש"ח להימנע מעבירה על חוק התכנון והבנייה למשך
שלוש שנים מיום מתן פסק הדין .כן הורה בית המשפט להרוס את המבנים או
להסדיר את חוקיותם עד אוגוסט  .2016בקביעת המועד התחשב בית המשפט
בחלוף הזמן מאז ביצוע העבירות בשנת  2012ובדחיות הרבות אשר ביקשו מר
ג'בר ורעייתו . 42בית המשפט קבע עוד כי אם לא יבוצע צו ההריסה עד המועד

42

תו"ב  32484-08-13הוועדה המקומית הראל נגד ג'בר עיסא (פורסם במאגר ממוחשב,
.)26.1.16
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שנקבע ,תהיה רשאית הוועדה לבצע את ההריסה בעצמה ,והנאשמים יישאו
בהוצאותיה.
במרץ  2016הגישה רעייתו של ראש המועצה לוועדה המקומית תכנית המבקשת
להכשיר את עבירות הבנייה בשני המבנים .הוועדה קבעה הסדר מדורג להריסה
עם ראש המועצה ואשתו ,כתנאי להמשך הדיונים בתכנית .ההסדר כלל :הריסת
מצללה בחזית המבנה; הריסת מבנה מדרגות; הריסת סככה; הריסת מצללה
נוספת.
הוועדה דנה בתכנית במשך כמה ישיבות במהלך החודשים אוגוסט  2016עד
מרץ  ;2017בינואר  2017החליטה הוועדה לשוב ולדון בתכנית לאחר קבלת דוח
מפקח ,המאשר כי בוצעו כל ההריסות לפי ההסדר .במרץ  2017ירדה התכנית
מסדר יומה של הוועדה ולא נידונה שוב מאז.
בביקור של מפקח הוועדה בספטמבר  2016באתר ,אחרי שכבר נכנס לתוקף צו
ההריסה ,הוא מצא כי עבודות הבנייה ממשיכות ,וכי הושלמו עבודות החשמל
במבנה .בביקור נוסף שביצע מפקח הוועדה בינואר  2017מצא המפקח כי חדר
המדרגות של המבנה פורק ,כי קטע קיר אחד נהרס וכי פורקו חלק מהפרגולות.
בביקור שלישי של המפקח במרץ  ,2017הוא מצא כי חל שינוי קל מדוח הפיקוח
האחרון ,ופורקו חלק מהרעפים בפרגולות .בביקור האחרון של מפקח הוועדה
בספטמבר  , 2017כמעט שנתיים לאחר גזר הדין ,טרם הושלמה הריסת כל
הפרגולות (מצללות) ,והמבנים והמרפסות נותרו עומדים על תִלם.
נמצא כי מר ג'בר משלם בתשלומים את הקנס שהטיל עליו בית המשפט לפי
הֶסדר עם היועץ המשפטי לוועדה ,אולם הוא לא ביצע את מלוא ההריסות כפי
שהתחייב לפני הוועדה המקומית ,כתנאי לקידום התכנית ולא ביצע את צו
ההריסה שהוציא בית המשפט ,אף שהמועד שקבע בית המשפט לכך חלף כבר
באוגוסט .2016
מאז מתן גזר הדין ,לפני למעלה משנתיים ,ועד מועד סיום הביקורת לא
הסדיר מר ג'בר את הבנייה הבלתי חוקית הנרחבת בביתו ואף לא פעל
להריסתה באופן מלא כמתחייב מגזר הדין .אמנם ,מר ג'בר החל בתהליך
להסדרת הבנייה הבלתי חוקית מול הוועדה ,אולם הוא לא מילא אחר
ההסדר המדורג להריסת חלקים מהבנייה הבלתי חוקית כפי שקבעה
הוועדה ,כתנאי להליך ההסדרה.
אי-הציות להוראות גזר הדין שקבעו כי על מר ג'בר להרוס את המבנים או
להסדיר את חוקיותם עד אוגוסט  ,2016והפרת התחייבותו להריסה לפי
ההסדר המדורג שנקבע בעניינו ,מסכלים הלכה למעשה את האפשרות
להסדיר את הבנייה הבלתי חוקית שנותרה בביתו.
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התנהלות זו מעלה חשש כי פעולותיו של מר ג'בר נועדו לחמוק מהסדרת
הבנייה הבלתי חוקית בביתו או מהריסתה ,ויש בכך כדי ללמד על אי-
קבלת מרות הדין בכל הנוגע להסדרת הבנייה .כנבחר ציבור המשמש
דוגמה בהתנהלותו לתושבי הרשות שבראשה הוא עומד ולציבור בכלל,
חלה עליו ,ביתר שאת ,החובה לציית להוראות החוק ולגזר הדין ,ולהסדיר
לאלתר את המבנים הבלתי חוקיים שהקים או לפעול להריסתם.
ראש המועצה ציין בתשובתו מפברואר  2018למשרד מבקר המדינה כי בגזר
הדין הוטלו עליו קנס כספי כבד ועונש חמור וקשה ביותר .כמו כן ציין כי חתם
על התחייבות להימנע מביצוע עבירה וכי אכן לא ביצע עבירות מאז .כמו כן ציין
כי נהרסו חלקים ניכרים מהבנייה ,וכי בשל החשש מפגיעה בחלקים אחרים
במבנה או מקריסה בוצעו פעולות ההריסה באיטיות ובהדרגה .מר ג'בר ציין כי
לנוכח אי-קידום התכנית בוועדה המקומית ,הוא העביר באוקטובר  2017את
התכנית לטיפול הוועדה המחוזית.
ממסמכים שמסר מר ג'בר למשרד מבקר המדינה עולה כי בדצמבר 2017
החליטה לשכת התכנון המחוזית כי התכנית שהגיש אינה עומדת בתנאי הסף,
וכי אם לא ימולאו התנאים לעמידה בתנאי הסף בתוך ארבעה חודשים יופסק
הטיפול בתכנית .מבדיקת משרד מבקר המדינה נמצא כי נכון למאי  2018עמדה
התכנית בתנאי סף.
ממסמכים נוספים שמסר מר ג'בר למשרד מבקר המדינה במאי  2018עולה כי
בפברואר  2018פנה מר ג'בר לבית המשפט בבקשה להארכת המועד להתאמת
הבנייה למצב התכנוני ולדחיית מועד כניסת צו ההריסה מאוגוסט  2016לתוקף; נכון
למועד סיכום ממצאי הביקורת ,טרם התקבלה החלטת בית המשפט בעניין.
משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה לראש מועצת אבו גוש ,מר עיסא
ג'בר ,על עבירות הבנייה שנעשו במהלך השנים ועל כך שלא ציית לגזר
הדין בעניין הסדרת הבנייה הבלתי חוקית .מר ג'בר ביצע במהלך כמה
שנים בנייה בלתי חוקית בהיקפים ניכרים ,מתוך הפרת צווים ופסק דין
שניתנו בעניינו ,והמשיך בכך גם בעת כהונתו כראש המועצה .מדובר
בהפרה בוטה של הוראות חוק התכנון והבנייה והדברים מקבלים משנה
תוקף נוכח מעמדו כראש מועצה המשמש דוגמה לציבור ובשל החשיבות
שיש לכיבוד שלטון החוק ולהגברת אמון הציבור.

הצבת מבנה בבית ספר במבשרת ציון ללא היתר
באוגוסט  2017פנה מר יורם שמעון ,ראש המועצה המקומית מבשרת ציון,
במכתב למהנדס הוועדה המקומית בבקשה למתן היתר בנייה למבנה יביל
לבית הספר בשטח של כ 264-מ"ר עד הקמת מבנה קבע ,לנוכח הגידול הניכר
במספר הנרשמים לבית הספר ולנוכח הצורך הממשי בהקמת מבנה חדש לבית
הספר.

ראש מועצת אבו גוש
מר עיסא ג'בר ביצע
בנייה בלתי חוקית
בהיקפים ניכרים ,תוך
הפרת צווים ופסק דין
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בישיבת רשות הרישוי באותו חודש אושרה הבקשה להיתר בכפוף לתנאים,
וביניהם קבלת אישור מפורש של המועצה המקומית להקמת המבנה וקבלת
התייחסותו של מהנדס המועצה.
סמוך לכך מסרה המועצה כי היא מבטלת את חתימתה על הבקשה שהוגשה
להקמת המבנה היביל בבית הספר בלי שנימקה זאת.
בישיבה נוספת של רשות הרישוי בוועדה המקומית בתחילת ספטמבר  2017היא
ביטלה את החלטתה לאשר את הבקשה להיתר להצבת המבנה בתנאים,
בעקבות החלטתה של המועצה המקומית ,שהיא בעלת הזכויות במקרקעין,
למשוך את חתימתה .בביקורת נמצא כי בד בבד עם הגשת הבקשה להיתר כבר
הוצב המבנה היביל ,ובוצעו בו עבודות בנייה מתקדמות .בעקבות זאת הוציאה
הוועדה בספטמבר צו מינהלי להפסקת העבודות למועצה המקומית מבשרת
ציון.
בסיור שערך צוות הביקורת בנובמבר  2017נמצא כי המבנה עודנו עומד בשטח
בית הספר ,אינו מאוכלס ומהווה מפגע בטיחותי וחזותי לבאי בית הספר (ראו
תמונה  .) 10כמו כן נמצא כי הוועדה נקטה בנובמבר  2017הליכים משפטיים נגד
המועצה בעניין זה כדי למנוע שימוש במבנה וסכנה בטיחותית ,והוציאה צו
מינהלי להפסקת השימוש במבנה ולאיסור השימוש בו.
מהנדס המועצה המקומית מבשרת ציון מסר לצוות הביקורת במהלך הביקורת
כי הוא פנה להנהלת בית הספר בבקשה לוודא שהמקום סגור ואינו בשימוש,
ואף נשלח יועץ בטיחות כדי לבדוק שהמבנה אינו מהווה מפגע בטיחותי.
המועצה המקומית מבשרת ציון מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה
מפברואר  2018כי משנודע לה על הקמת המבנה שלא על פי היתר כדין על ידי
העמותה המפעילה את בית הספר או מי מטעמה ,הודיעה המועצה על משיכת
הבקשה לדיון .כמו כן מסרה כי היא תמשיך לוודא שלא ייעשה שימוש במבנה
עד השלמת הליכי הרישוי כדין.
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תמונה  :10הצבת מבנה יביל ללא היתר במבשרת ציון

כרשות ציבורית ,חלה
על המועצה המקומית
מבשרת ציון חובה
מוגברת להקפיד על
הוראות החוק
במקרקעין
שבבעלותה ולשמש
דוגמה ראויה
לתושביה

צילום :צוות הביקורת5.11.17 ,

משרד מבקר המדינה מעיר למועצה המקומית מבשרת ציון על עבירות
הבנייה המתוארות .על המועצה המקומית היה להבטיח שניתן היתר בנייה
טרם הצבת המבנה היביל והתחלת העבודות בו .כרשות ציבורית ,חלה
עליה חובה מוגברת להקפיד על הוראות החוק במקרקעין שבבעלותה
ולשמש דוגמה ראויה לתושביה.43

הימשכות הליכי האכיפה ואי-מצוי כל פעולות האכיפה
חדרי אירוח במבשרת ציון
בנובמבר  2014התקבלה בוועדה המקומית תלונה על הקמת חדרי אירוח
במבשרת ציון.
באוגוסט  , 2015כעשרה חודשים לאחר קבלת התלונה ,במהלך ביקור של
מפקח בנייה במקום התגלה שהוקמו שלושה חדרי אירוח במבנה מגורים בקומה
נוספת תחת מפלס הבית הקיים .הבנייה בהיקף של כ 156-מ"ר נעשתה ללא
43

ראו גם מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת ",2017עבירות בנייה של
רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים" ,עמ' .75
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היתר בנייה ובסטייה ניכרת מן התכנית .כמו כן ,הוקמה סככה ,בהיקף של כ70-
מ"ר ,לצורך חניית כלי הרכב של אורחי חדרי האירוח ,אגב פלישה לשטח
המיועד למבני ציבור.
בנובמבר  2015הוגש כתב אישום נגד הבעלים ,המחזיק והמשתמש במקרקעין
והושג הסד ר טיעון שקיבל תוקף של פסק דין ,ולפיו תיאטם אחת היחידות
בגבס או בבלוקים ,כך שיישארו שתי יחידות בלבד .עוד נקבע בהסדר כי יחל צו
איסור שימוש מידי על היחידה שנאטמה ,ועל שתי היחידות הנוספות יחל צו
איסור שימוש ביוני  .2017עד ספטמבר  2017נדרש הבעלים להתאים את בניית
כל היחידות לתכנית ולהיתרי הבנייה החלים באזור ,לרבות בדרך של הריסת
המבנה; אם לא ייעשה כן תורשה הוועדה להרוס את המבנה בהתראה של 30
יום מראש.
עד מועד סיום הביקורת ,בדצמבר  ,2017לא אושרה שום תכנית להסדרת
המבנים האמורים ,ודירות האירוח המשיכו לפעול.
הוועדה המ קומית הראל השיבה כי היא נוקטת הליכים משפטיים נוספים בגין
עבירות הבנייה.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית הראל על השתהותה במשך
עשרה חודשים ממועד התלונה ועד ביקור המפקח בשטח .עולה החשש
שהשתהות הוועדה אפשרה את המשך בנייתם של חדרי האירוח בניגוד
לחוק .על הוועדה לפעול ביתר שאת כדי לאתר עבירות בנייה עוד
בשלביה הראשוניים ,שכן גילוי עבירות הבנייה בדיעבד ולאחר מעשה,
משנה את המרחב התכנוני ופוגע באינטרס הציבורי .במציאות שבה
עבירות הבנייה מתגלות בשלב מאוחר ,השבת המצב לקדמותו כרוכה
בהשקעת משאבים רבים יותר ,ולעתים קרובות פעולות האכיפה אף אינן
מצליחות להשיג את מטרתן.

מבנה מגורים א' באבו גוש
בדצמבר  2015מצא מפקח הוועדה כי על גג בית מגורים באבו גוש הוקם מבנה
נוסף בשטח של כ 100-מ"ר .ביום גילוי העבירה כללה הבנייה קירות חיצוניים,
ציפוי באבן ,הכנת קונסטרוקציה לתקרה ויציקת תקרת בטון.
למחרת היום הוציאה הוועדה צו הפסקת עבודה לבעל המבנה ולמבצע
העבודות אולם חרף הצו שניתן נמשכה הקמת המבנה.
הוועדה המקומית הראל הגישה כתב אישום נגד בעל המבנה ,ובפברואר 2016
במסגרת הסדר טיעון ,שקיבל תוקף של פסק דין ,הוסכם כי הוא ישלם קנס
בסך  30,000ש"ח (בתשלומים) ,ויינתן צו איסור שימוש בכל הפתחים במבנה.
עוד הובהר כי החלונות ייאטמו בגבס ויתר הפתחים בבלוקים ,וכי יש להתאים
את הבנייה לתכנית ולהיתרי הבנייה החלים באזור לרבות באמצעות הריסת
הבנייה ,עד ראשית יוני .2017
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מדוחות פיקוח מיוני ומיולי  2017עולה כי לא זו בלבד שהבנייה הבלתי חוקית לא
נאטמה כפי שנקבע בפסק הדין ולא הוצא לה היתר בנייה ,אלא בוצעו עבירות
בנייה נוספות :נעשו עבודות פנים ונבנה חדר נוסף .באשר לקנס נמצא כי
הנאשם מפגר בתשלומים ,והוועדה התריעה לפניו על כך.
משרד מבקר המדינה העיר לוועדה על כך שלא פעלה לאכוף את פסק
הדין .על הוועדה לפעול ללא דיחוי בנושא עבריינות הבנייה ולנקוט את כל
הצעדים העומדים לרשותה נגד הבנייה הבלתי חוקית ,לרבות הריסה.
המשך הבנייה ,למרות הסדר הטיעון שנקבע ,מלמד על חוסר ההרתעה
של הוועדה.
הוועדה המקומית הראל השיבה כי לאור האמור בדוח הביקורת ולאור מדיניות
האכיפה ונהליה החדשים היא הגישה כתב אישום בגין אי-ציות לבית המשפט.

מבנה מגורים ב' באבו גוש
בינואר  2012מצא מפקח הוועדה כי קיימת בנייה בת שלוש קומות ללא היתר
מבלוקים ומבטון בשטח של כ 300-מ"ר במבנה מגורים באבו גוש ,והוועדה
המקומית הוציאה באותו חודש צו מינהלי להפסקת עבודות הבנייה.
משרד מבקר המדינה מעיר כי על הוועדה לפעול בכל מאודה לאיתור
עבירות בנייה בעודן בשלביהן הראשונים.
מדוח פיקוח מיולי  2013עולה כי עבודות הבנייה בבניין נמשכו ,וכי הוועדה
הוציאה צו הפסקת עבודות מינהלי נוסף .באוגוסט  2013הגישה הוועדה נגד
בעל המבנה ונגד מבצע העבודות כתב אישום ובנובמבר  2013אישר בית
המשפט את הסדר הטיעון שאליו הגיעו הצדדים וגזר עליהם קנס כספי ,צו
להריסת הבנייה או להתאמתה למצב התכנוני עד נובמבר  2014וצו איסור
פעילות בנכס מיום מתן פסק הדין.
למרות פסק הדין ,בביקור מפקח במתחם אוקטובר  2015נמצא כי נמשכו
העבודות להשלמת המבנה לרבות ריצוף החדרים ,עבודות טיח ,חשמל ומים.
בעקבות הביקור ניתן צו נוסף להפסקת הבנייה .חרף הצו נמשכה הבנייה עד
למצב שבו ניתן לאכלס את המבנה בדיירים.
ביוני  2017הגיע לוועדה מידע על אכלוס המבנה ,ובעקבותיו שלחה הוועדה
לבעל המבנה התראה להריסת המבנה .בעקבות זאת ,פנה בעל המבנה לבית
המשפט בבקשה לדחיית מועד ביצוע צו ההריסה ,ובית המשפט נתן לו ארכה
להריסת הבנייה או להסדרתה עד אמצע נובמבר  ,2017בציינו כי ארכה נוספת
לא תינתן ,אלא אם כן יוכיח המבקש כי נקט הליכים להריסת המבנה או
להסדרתו.
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במועד סיום הביקורת ,בדצמבר  ,2017המבנה הבלתי חוקי בן שלוש
הקומות עדיין עמד על תִלו והיה מאוכלס בדיירים.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית הראל על תפקודה הלקוי הן
באיתור של הבנייה הבלתי חוקית והן בפעולת האכיפה שנקטה במבנה
האמור .בין ינואר  2012ליולי  2013ובין אוקטובר  2015ליוני ,2017
התמהמהה הוועדה בטיפול בעבריינות הבנייה ,פרקי זמן ארוכים
שבמהלכם לא נעשו פעולות פיקוח ואכיפה של ממש במבנה ,ולכן
הושלמה הבנייה עד אכלוס המבנה .איתור בעוד מועד של בנייה בלתי
חוקית מאפשר לוועדה המקומית לנקוט צעדים מינהליים ומשפטיים
להפסקתה מוקדם ככל האפשר ,ומונע קביעת עובדות בשטח שעלולות
לפגוע בתכנון העתידי.
הוועדה המקומית הראל השיבה כי העיכוב בהריסה נבע מהליכים משפטיים;
עם סיום הארכה שנתן בית המשפט היא נקטה צעדי אכיפה ,ובהתאם
לתוצאותיהם היא פועלת להריסת המבנה.


משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית הראל כי אי-מימוש צווים
שיפוטיים להריסת מבנים בלתי חוקיים מוביל לבזבוז משאבים ,הן מצד
הוועדה והן מצד בתי המשפט ,וגורם לפגיעה חמורה בהרתעה ובשלטון
החוק.
למרות הקושי המעשי והרגשי שבהריסת מבנים בלתי חוקיים ,פעולה
הכרוכה לא פעם בהפרעה לסדר הציבורי ובפגיעה מהותית בעבריין
הבנייה ,על הוועדה לפעול באופן תקיף נגד עבריינות בנייה מפאת הפגיעה
באינטרס הציבורי ,בתכליות דיני התכנון והבנייה ובשלטון החוק .תכנית
עבודה סדורה ונוהל בעניין סיורים יזומים למפקחי הוועדה במרחב התכנון
של הוועדה יועילו לאתר עבירות בנייה ויאפשרו טיפול מוקדם בהן .על
הוועדה לפעול ככל הניתן לאיתור מוקדם של עבירות בנייה כדי להימנע
מהקשיים הכרוכים בהתמודדות עמן בעת שהן כבר עובדות מוגמרות.

ליקויים בפיקוח על הבנייה
שימור עצים בוגרים במתחם מגורים ומלונאות בקריית יערים
העצים הם רכיב חשוב בסביבתו של האדם ,ובישראל שימור עצים הוא ערך
לאומי מרכזי .44סעיף 83ג לחוק התכנון והבנייה קובע כי אם היו בתחום התכנית
44

דברי הסבר להצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס'  ) 88נטיעת עצים חלופיים ,התשס"ט;2009-
הצעת חוק הכנסת מס'  ,232ט"ז באייר התשס"ח ( ,)21.5.08עמ' .314

במועד סיום הביקורת
עדיין עמד על תִלו
המבנה הבלתי חוקי
בן שלוש הקומות והיה
מאוכלס בדיירים
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עצים בוגרים ,לא יאשר מוסד התכנון את התכנית אלא אחרי שבחן את הצורך
בשמירה עליהם במסגרת מכלול השיקולים התכנונים .בסעיף (151ה) לחוק
התכנון והבנייה נקבע כי שינוי מהוראות שנקבעו בתכנית לעניין עצים בוגרים
ייחשב סטייה ניכרת מתכנית החלה על הקרקע או על המבנה.45
באוגוסט  2013אישרה הוועדה המחוזית תכנית מתאר מקומית
מגורים ומלונאות ביישוב קריית יערים.

46

להקמת מתחם

התכנית כללה בנייה רוויה בהיקף של  286דירות ובמרכזה פארק .התכנית
קבעה כי שטח הפארק יפותח אגב שמירה על העצים הבוגרים שבו בהתאם
להנחיות מהנדס המועצה המקומית ופקיד היערות.47
התכנית 48קבעה הוראות בדבר הגנה על עצים בוגרים .בין השאר ,נקבע כי אסורה
עקירה או פגיעה בעצים המסומנים בתשריט לשימור .עוד נקבע כי בכל בקשה
להיתרי בנייה ופיתוח סמוך עץ לשימור יפורטו האמצעים להגנה על העץ במהלך
עבודות הבנייה ,ובמקרים שבהם יש חשש לפגיעה בעץ מיוחד לשימור ,יש
לפנות מראש להתייעצות עם פקיד היערות.
נמצא כי עצים בוגרים רבים בפארק ובשטח ההיקפי של המתחם נעקרו
על אף הוראות התכנית .כמו כן ,היתרי הבנייה שנתנה הוועדה לא כללו
הוראות לשמירה על העצים הבוגרים בניגוד לקבוע בתכנית.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה על כך שלא הבטיחה את השמירה על
עצים בוגרים במסגרת היתרי הבנייה שהוציאה .עליה להפיק לקחים
ממקרה זה ולקבע נהלים והנחיות להגנה על עצים בוגרים במסגרת הליך
מתן היתרי בנייה.
עוד נמצא כי מחלקת הפיקוח בוועדה לא נקטה פעולות אכיפה שמטרתן
להבטיח את יישום הוראות התכנית בדבר השמירה על העצים הבוגרים.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי עליה להקפיד לאכוף את
הוראות החוק הקובע ות כי שינוי מתכנית לעניין עצים בוגרים ייחשב סטייה
ניכרת ,ועל כן כל שינוי בנוגע לשימור העצים הבוגרים היה צריך לקבל
את אישור הוועדה המחוזית קודם לעקירתם.
על הוועדה המקומית להקפיד על מילוי הוראות החוק בעניין העצים
הבוגרים ,ולוודא שמעתה ואילך תינתן תשומת הלב הראויה לשמירה על
הערכים הסביבתיים בכלל ועל עצים בוגרים במרקם העירוני בפרט.

45

עץ בוגר לפי סעיף  83ג לחוק הוא עץ שגובהו שני מטרים לפחות מעל פני הקרקע ,וקוטר גזעו -
הנמדד בגובה  130ס"מ מעל פני הקרקע  -הוא  10ס"מ לפחות.

46

תכנית מס' 152-0083295

47

סעיף  4.5למסמכי התכנית.

48

סעיף  6.6למסמכי התכנית.
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הוועדה המקומית הראל השיבה כי היא רואה חשיבות לפיתוח הנופי ולשמירה
על העצים בהתאם להוראות התכניות ,וכי היא תקבע נהלים והנחיות לשמירה
על העצים כחלק מהליך מתן היתרי בנייה ,עוד בשלב מסירת המידע התכנוני.

בנייה חדשה בקריית יערים
בספטמבר  2015נתנה הוועדה המקומית ליזם היתר בנייה להקמת ארבעה מבני
מגורים בשטח עיקרי של כ 9,300-מ"ר ושטחי שירות של כ 5,000-מ"ר בהתאם
לתכניות שחלות על המקרקעין .המבנים כללו  76דירות ומרתף חנייה.
במרץ  ,2016כחצי שנה בלבד לאחר קבלת היתר הבנייה ,הגיש היזם תכנית
אחרת שמטרתה הוספת  16דירות בקומות נוספות והגדלת המרתף במבני
המגורים האמורים .באפריל  2016אישרה הוועדה את התכנית להפקדה ,וכעבור
חצי שנה אישרה את התכנית להוספת הדירות.
בתחילת יוני  ,2017כשנה ותשעה חודשים לאחר הנפקת היתר הבנייה וכשנה
לאחר תחילת עבודות הבנייה ,ערך מפקח מטעם הוועדה בפעם הראשונה
ביקור באתר ומצא כי בשלושה בניינים נבנו ,ללא היתר ,תוספות של קומה
הכוללות יחידות דיור בקומות החמישית והשישית של הבניינים .העבירה
התגלתה בשלב שבו הקומות כבר נבנו ואף החלו עבודות טיח .יומיים לאחר
גילוי העבירה ,הגיעה הוועדה להסדר מותנה עם היזם ,ולפיו ישלם  20,000ש"ח
עבור כל עבירת בנייה במבנה ,ובסה"כ  60,000ש"ח ,ויתחייב שלא לבצע
עבירות בנייה נוספות .באמצע יוני  ,2017נתנה הוועדה היתר בנייה עבור תוספות
הבנייה האמורות.
משרד מבקר המדינה העיר לוועדה המקומית הראל כי עליה לערוך
ביקורים באופן תדיר יותר באתרי בנייה ,כך שתוכל לאתר עבירות בנייה
בשלב מוקדם ,בייחוד כאשר מדובר בבנייה חדשה.
הוועדה המקומית השיבה למשרד מבקר המדינה כי עבירות הבנייה התרחשו
לאחר מתן התוקף לתכנית ולאחר הגשת הבקשה להיתר הבנייה .עוד השיבה
הוועדה כי בהתאם להערת הביקורת היא מבצעת פיקוח יזום לפי שלבי הבנייה
לאחר מתן היתר הבנייה.
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סיכום
דוח זה מעלה ליקויים מהותיים הנוגעים לתפקודה של הוועדה המקומית
הראל בתחומי הפיקוח ,האכיפה והמינהל התקין .בעקבות הביקורת
החלה הוועדה בתיקון חלק מהליקויים שנמצאו ,ויש לברך על כך.
לצד שיפור מסוים בתפקודה בהיבטים של פיקוח ואכיפה ,נמצאו ליקויים
כגון היעדר נוהלי עבודה ותכניות עבודה ,היעדר מעקב אחר פקיעת תוקף
שימושים חורגים ,ליקויים בהעברת מידע למרשם הפלילי ולרשם
המקרקעין ואי-אכיפת צווים שיפוטיים .במקרים רבים המבנים הבלתי
חוקיים נותרו על כנם ופעולות האכיפה לא השיגו את מלוא יעדיהן עד כדי
מצב בו "איש הישר בעיניו יעשה" .עוד נמצאו עבירות בנייה בביתו של
נבחר ציבור ובשטח בית ספר של רשות מקומית אשר פוגעות בשלטון
החוק ומערערות את אמון הציבור.
על הוועדה המקומית לפעול לחיזוק מערך הפיקוח והאכיפה אגב תיקון
הליקויים שהועלו בדוח ולבצע צעדי אכיפה משמעותיים נגד מפרי החוק.
לנוכח מאפייני עבירות הבנייה בתחומי הוועדה וחומרתן ,עליה לפעול
למיגור הבנייה הבלתי חוקית בעודה באִבה וליצירת הרתעה של ממש כדי
לשמור על האינטרסים של כלל הציבור ועל הערך של כיבוד שלטון
החוק.

