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משרד התיירות
ממצאי מעקב
פעולות הביקורת
בדצמבר  2008פרס משרד מבקר המדינה חוות דעת בנושא "מצב קבר רבי
שמעו בר יוחאי )רשב"י( במירו וההיערכות לל"ג בעומר" .בחודשי אוקטובר
 ! 2010פברואר  2011בדק משרד מבקר המדינה את נושא תיקו הליקויי
שפורטו בחוות הדעת .הבדיקה נעשתה בעיקר בגופי האלה :הוועדה לניהול
קבר רשב"י ,משרד ראש הממשלה ,משרד התיירות ,משרד הפני  ,משרד
האוצר ,משרד הבריאות ,משרד התחבורה והבטיחות בדרכי  ,משטרת ישראל,
משרד התרבות והספורט ,משרד המשפטי  ,מינהל מקרקעי ישראל ,המרכז
הארצי לפיתוח מקומות קדושי בישראל ,איגוד ערי לשירותי כבאות גליל
עליו מזרחי והגול  ,המועצה האזורית מרו הגליל ,מג דוד אדו ורשות
העתיקות.

מצב קבר רבי שמעו בר יוחאי )רשב"י( במירו
וההיערכות לל"ג בעומר
תקציר
באתר קבר רבי שמעו בר יוחאי )רשב"י( שוכני קברי רשב"י ובנו רבי אלעזר ומבנה
שהוק מעליה )להל מבנה רשב"י( .האתר נמצא במושב מירו שבגליל העליו ,
ומבקרי בו יותר ממיליו וחצי אנשי בשנה .בל"ג בעומר יו הילולת רשב"י
מגיעי למקו מאות אלפי מבקרי .
בדצמבר  2008פרס מבקר המדינה חוות דעת בנושא "מצב קבר רבי שמעו בר יוחאי
)רשב"י( במירו וההיערכות לל"ג בעומר" )להל חוות הדעת(.1
משרד מבקר המדינה ציי בחוות הדעת ,בי היתר ,כי המתח של קבר רשב"י אינו
ערו #כנדרש לקליטת עשרות ומאות אלפי האנשי הפוקדי אותו באירועי המוניי .
ובכלל זה מבנה
כ נכתב בחוות הדעת כי אי מקו לאפשר את המש #המצב הקיי
ולהפקיר אתר בעל חשיבות רבה ה מ
מוזנח וגורמי העושי בו כבתו #שלה
הבחינה הלאומית ה מ הבחינה הדתית.
__________________
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פעולות הביקורת
בחודשי אוקטובר  2010פברואר  2011בדק משרד מבקר המדינה ,לסירוגי  ,באיזו
מידה תוקנו הליקויי שפורטו בחוות הדעת .הבדיקות נעשו בגופי האלה :הוועדה
לניהול קבר רשב"י )להל ועדת החמישה( ,משרד ראש הממשלה ,משרד התיירות,
משרד הפני  ,משרד האוצר ,משרד הבריאות ,משרד התחבורה והבטיחות בדרכי ,
משטרת ישראל ,משרד התרבות והספורט ,משרד המשפטי  ,מינהל מקרקעי ישראל,
המרכז הארצי לפיתוח מקומות קדושי בישראל ,2איגוד ערי לשירותי כבאות גליל
עליו מזרחי והגול  ,המועצה האזורית מרו הגליל )להל המועצה האזורית( ,מג
דוד אדו ורשות העתיקות.

עיקרי הממצאי
 .1במר ,2009 $בעקבות פרסו חוות הדעת ,הטילה הממשלה 3על מנהל רשות
החברות הממשלתיות לבחו את המלצתו של צוות בראשות מנכ"ל משרד ראש
הממשלה להקי עמותה ממשלתית/חברה ממשלתית שתהא אחראית לטיפול הכולל
בקבר רשב"י אשר במירו ובשטחי מסביבו .ככל שיוחלט על הקמתה יובא הדבר
לאישור הממשלה.
משרד מבקר המדינה העלה כי החלטת הממשלה לא יושמה.
 .2משרד מבקר המדינה ציי בחוות הדעת כי רמת התחזוקה של מבנה רשב"י
הייתה נמוכה ולא הלמה את קדושת המקו  .המועצה האזורית מרו הגליל לא פעלה
על פי חוק עזר למרו הגליל )רוכלי ( ,התשכ"ב  ,1962לפינוי הרוכלי שפעלו
במקו ללא רישיו לניהול עסק.
המעקב בעניי זה העלה כי המצב שתואר לא בא על פתרונו ,למעט שיפור מסוי
ברמת התחזוקה.
 .3עוד צוי בחוות הדעת כי ביולי  2006פנה משרד התיירות למשרד האוצר בבקשה
שמתח הקבר יופקע מידי ההקדש הספרדי וינוהל באמצעות גור ממשלתי.
בתשובת משרד התיירות למשרד מבקר המדינה באוקטובר  2008נאמר שהמשרד
ממשי* לבחו את האפשרות להפקיע את סמכויות הניהול או את המתח כולו מידי
הגורמי הפרטיי המנהלי אותו.
במאי  ,2011חת שר האוצר על הצהרת כוונות "לרכוש זכויות בקרקע הדרושה באופ
דחו +לצור* ציבורי" .ההודעה פורסמה ברשומות ב .31.5.11
 .4משרד מבקר המדינה ציי בחוות הדעת שכל תוספות הבנייה והשינויי במתח
רשב"י ובחלקה הסמוכה לו נעשו בלי אישור של הוועדה המקומית והוועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה .עוד צוי בחוות הדעת כי המועצה האזורית נמנעה מלפקח במקו
ולהוציא צווי הריסה בגי תוספות בנייה שנבנו ללא אישור הוועדה המחוזית.
__________________
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התוספות הלא חוקיות במתח הקבר ובחלקה הסמוכה לו בה התוספת החיצונית
והשינויי שנעשו בה ללא אישור עדיי לא נהרסו.
הצמודה למרפסת הכוהני
לחלופי  ,אפשר היה להכשיר ,ככל שהדבר נית על פי החוק ,את התוספות והשינויי
התואמי את צרכי המקו  ,א אכ היו תוספות ושינויי שכאלה ,א* ג פעולה זו
לא נעשתה .מהנדסת הקונסטרוקציה מטע הקר המשפצת את האתר לא אישרה את
יציבות המבני הלא חוקיי וקבעה כי ה עלולי לסכ את יושביה .
 .5המעקב העלה כי וועדת החמישה שעל פי החלטת בג" $הוסמכה להחליט ג
קיימה פיקוח על חלק
בדבר ניהול קופות הצדקה ,כספי התרומות והשימוש בה
מקופות הצדקה בלבד .מלבד זאת רישו ההכנסות מקופות הצדקה שבשליטת ועדת
החמישה וההוצאות מכספיה אינו מבוקר בידי רואה חשבו חיצוני ,כמתחייב בגופי
ציבוריי  ,ולכ אינו תוא סדרי מינהל תקי .
 .6המעקב העלה כי ההיערכות לל"ג בעומר שופרה .ע זאת הרשויות המוסמכות
ובראש ועדת החמישה לא הטילו על גור כלשהו את האחריות לארגו אירועי ל"ג
בעומר ולא יוחדה תשומת לב מספקת לאירועי רבי אחרי המתקיימי במש*
השנה.
 .7בחוות הדעת צוי כי תשתיות הדרכי אינ מספקות :הכבישי ושבילי הגישה
היו צרי ולא התאימו לקליטת מאות אלפי האנשי המבקרי באתר.
בעקבות הביקורת הוק מעבר תת קרקעי להולכי רגל ,והוא מקל במידה ניכרת את
תנועת כלי הרכב לאתר .ע זאת טר בוצעה תכנית כוללת לשיפור מער* התנועה
במירו  ,שבכללה הרחבת כבישי גישה צרי ושדרוג הדרכי הקיימות ,כדי לאפשר
תנועה חופשית של כלל כלי הרכב ובייחוד רכב הצלה באירועי רבי משתתפי .
 .8בחוות הדעת המלי $משרד מבקר המדינה למועצה האזורית ע הגורמי
הנוגעי בדבר כי לקראת ל"ג בעומר התשס"ט תוסדר הצבת המבני היבילי במקו
ולכל מבנה יביל יוקצה שטח שבו יהיה אפשר להתחבר לתשתיות הנחוצות לשהייה
במקו  ,בדומה למקובל בשטחי קמפינג המיועדי לנופש .כ נכתב בחוות הדעת כי
א לא תימצא דר* להסדיר את השהייה במקו  ,מ הראוי למנוע הצבת מבני
יבילי באזור מתח רשב"י.
המעקב העלה כי מצב דברי זה לא השתנה ,ולא הוקצה לכל מבנה שטח להתחברות
מסודרת לתשתיות.

סיכו והמלצות
מתח רשב"י הוא האתר הקדוש ליהודי השני בגודלו מבחינת מספר המבקרי
היהודי  .מאז פרסו חוות הדעת של מבקר המדינה בשנת  2008חלו בו שיפורי ,
אול עדיי ניכרות בו בעיות הנוגעות לניהול ,לפיקוח ולאכיפת החוק.
משרד מבקר המדינה מעיר כי פיקוח מדוקדק מצד ועדת החמישה שהוסמכה על פי
החלטת בית המשפט העליו  ,לנהל את אתר הקבר ולפקח על הפעולות הנעשות בו
וכ מימוש סמכויות אכיפה על ידי המועצה האזורית מרו הגליל ,מינהל מקרקעי
ישראל ,המשטרה והממונה על המקומות הקדושי ורב הכותל ,והשלמת מהל*
הפקעת המתח עשויי לסייע להשליט סדר במקו .
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על הממשלה לקבוע את מידת מחויבותה לסייע למועצה האזורית לטפל באתר
ולחלופי לאכו +על המועצה האזורית ,באמצעות משרד הפני  ,למלא את תפקידה.
על ועדת החמישה לעודד שיתו +פעולה בי מוסדות המדינה ובי ארגוני החסד והדת
הפועלי במקו  ,כדי לנצל את היתרונות של המגזר הממשלתי ושל הארגוני
הפועלי ללא כוונת רווח לניהול אפקטיבי ולפתרו הבעיות הקיימות .כ* יתאפשר
מת שירות ראוי לציבור המבקרי הגדול באתר דתי זה.

♦
מבוא
באתר קבר רבי שמעו בר יוחאי )רשב"י( שוכני קברי רשב"י ובנו רבי אלעזר ומבנה שהוק
מעליה )להל מבנה רשב"י( .האתר נמצא במושב מירו שבגליל העליו  ,ומבקרי בו יותר
ממיליו וחצי אנשי בשנה .בל"ג בעומר שבו נחגגת הילולה לכבוד יו פטירתו של רשב"י
מגיעי למקו מאות אלפי מבקרי  .אתר זה הוא מ המקומות הקדושי שחלי עליה חוק
השמירה על המקומות הקדושי  ,התשכ"ז  1967ותקנות השמירה על מקומות קדושי ליהודי ,
התשמ"א ) 1981להל חוק מקומות הקדושי ותקנותיו(.
בדצמבר  2008פרס מבקר המדינה ,לפי סעי'  21לחוק מבקר המדינה ,התשי"ח ] 1958נוסח
משולב[ ,חוות דעת בנושא "מצב קבר רבי שמעו בר יוחאי )רשב"י( במירו וההיערכות לל"ג
בעומר" )להל חוות הדעת(.4
משרד מבקר המדינה ציי בחוות הדעת ,בי היתר ,כי המתח של קבר רשב"י אינו ערו +כנדרש
לקליטת עשרות ומאות אלפי האנשי הפוקדי אותו באירועי המוניי  .כ נכתב בחוות הדעת כי
אי מקו לאפשר את המש +המצב הקיי ובכלל זה מבנה מוזנח וגורמי העושי בו כבתו+
שלה ולהפקיר אתר בעל חשיבות רבה ה מ הבחינה הלאומית ה מ הבחינה הדתית .לפיכ+
הובהר כי יש לפעול לאלתר להפסקת ההזנחה והפגיעה בקדושת המקו  ,למניעת הפגיעה במבני
ההיסטוריי ולפתרו הליקויי האחרי שהועלו בחוות הדעת כדי לשמור על שלו ציבור
המבקרי במקו וכ על מנת לשמר ולפתח כנדרש את התיירות בו.
בחודשי אוקטובר  2010פברואר  2011בדק משרד מבקר המדינה ,לסירוגי  ,באיזו מידה תוקנו
הליקויי שפורטו בחוות הדעת .הבדיקות נעשו בגופי האלה :הוועדה לניהול קבר רשב"י )להל
ועדת החמישה( ,משרד ראש הממשלה ,משרד התיירות ,משרד הפני  ,משרד האוצר ,משרד
הבריאות ,משרד התחבורה והבטיחות בדרכי  ,משטרת ישראל ,משרד התרבות והספורט ,משרד
המשפטי  ,מינהל מקרקעי ישראל ,המרכז הארצי לפיתוח מקומות קדושי בישראל ,5איגוד ערי
לשירותי כבאות גליל עליו מזרחי והגול )להל שירותי הכבאות( ,המועצה האזורית מרו הגליל
)להל המועצה האזורית( ,מג דוד אדו )להל מד"א( ורשות העתיקות .להל ממצאי המעקב
בצד ממצאי חוות הדעת.

__________________
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ניהול מתח רשב"י ומבנה רשב"י
 .1בחוות הדעת צוי כי יש מחלוקת ממושכת בי ארבעה גופי פרטיי )שני גופי המייצגי את
ועד ההקדש הספרדי ושניי המייצגי את ועד ההקדשות האשכנזי( בדבר הבעלות על חלקי שוני
של מבנה רשב"י ועל שטח של כחמישה דונמי לידו )להל מתח רשב"י( וזכויות הניהול שלה .
עוד נכתב בחוות הדעת כי ריבוי המחלוקות והתביעות המשפטיות מונע זה שני רבות הפעלה
יעילה ותקינה של המתח ומקשה את פיתוחו וכי רמת התחזוקה של מבנה רשב"י נמוכה ואינה
הולמת את קדושת המקו .
עוד בשנת  1997החלו דיוני בבית המשפט בסוגיית ניהולו של קבר רשב"י ,ובשנת  2005ביקשה
המדינה מבית המשפט כי יינת סעד זמני שעניינו קביעת הסדר ניהול זמני לאתר קבר רשב"י .בשנת
 2008נעתר בית המשפט העליו  6לבקשתה והחליט כי את האתר תנהל ועדה ובה חמישה חברי :
נציג המדינה ,שיהיה יו"ר הוועדה ,ונציג של כל אחד מארבעת ההקדשות הפועלי באתר .בהחלטה
זו נכתב ,בי היתר ,כי "במקרה שההצבעה תהא שקולה תוכרע היא על פי עמדתו של נציג המדינה.
הוועדה תהיה מוסמכת להחליט בכל עניי הנוגע לניהולו של האתר לרבות ,בי היתר ,בתחומי של
בנייה ושיפו ,-קופות הצדקה ,ניהול כספי התרומות והשימוש בה  .במילי אחרות ,סמכויותיה של
הוועדה לא יוגבלו לסמכויות פיקוח".
בעקבות החלטת בית המשפט העליו מינו משרד ראש הממשלה ומשרד המשפטי את הממונה על
המקומות הקדושי ורב הכותל ,הרב שמואל רבינובי ,-ליו"ר ועדת החמישה .בספטמבר  2009מונה
מר אלכס ויז'ניצר לתפקיד יו"ר וועדת החמישה.
 .2בדיו שהתקיי בנובמבר  2008בלשכת מנכ"ל משרד התיירות בהשתתפות יו"ר ועדת
החמישה דאז ,המשנה ליוע -המשפטי לממשלה )אזרחי( ,מנהל מחלקה בכיר בלשכה המשפטית
של משרד התיירות )להל היוע -המשפטי( ,נציגי משרד הפני  ,משרד האוצר ומינהל מקרקעי
ישראל ואחרי מסר יו"ר ועדת החמישה כי גויסה תרומה ממשפחת ספרא לחידוש האתר ולשיפוצו.
היוע -המשפטי ציי כי כל התרומות צריכות לעבור דר +המרכז הארצי לפיתוח מקומות קדושי
בישראל או גו' אחר בעל מחויבות למדינה וכי יש לפקח על כ.+
ואכ  ,בשני  2008 2010בוצעו עבודות שיפו -מכספי תרומה של קר "ספרא" .בדצמבר 2008
הוערכה עלות של העבודות הללו בכ  15מיליו ש"ח.
·,ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ˙ËÏÁ‰· ¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ¯Â¯È
.ıÂÙÈ˘‰ ˙Â„Â·Ú ˙ÂÏÚ ÏÚ ‰Á˜ÈÙ ‡Ï ‰˘ÈÓÁ‰ ˙„ÚÂ
מזכירת ועדת החמישה הודיעה בתשובתה 7למשרד מבקר המדינה מפברואר  2011כי בפועל קר
"ספרא" אינה מעבירה כספי אלא מזמינה במישרי את החומרי והמוצרי  ,ולכ תרומתה אינה
שונה בתכלית מתרומת ספרי תורה ,פרוכת או כל מוצר אחר לאתר .בתשובה נוספת ציינה מזכירת
הוועדה כי עבודות השיפו -נבדקות ומאושרות בידי אדריכל ומהנדס הפרויקט ,המשמשי זרועה
הארוכה של ועדת החמישה.

__________________

6
7

רע"א ,'Á‡Â ÔÂ¯ÈÓÂ ˙Ùˆ ˜"‰ÈÚ· ˙È„¯ÙÒ‰ ‰„Ú‰ ˘„˜‰ ' 'Á‡Â ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ 07/10029
פדאור ).(14.5.08
כל התשובות של מזכירת ועדתה החמישה שמופיעות במעקב ה %על דעת יו"ר ועדת החמישה.
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ËÈÏÁ‰Ï ‰˙Â‡ ÍÈÓÒ‰ ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ÈÎ ‰˘ÈÓÁ‰ ˙„ÚÂÂÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·¯ÈÚÓ „ÂÚ .˙ÂÓÂ¯˙ ÈÙÒÎ ÏÂ‰È Â ıÂÙÈ˘ ,‰ÈÈ · ˙Â·¯Ï ,¯˙‡‰ Ï˘ ÂÏÂ‰È Ï Ú‚Â ‰ ÔÈÈ Ú ÏÎ
˙¯ÈÎÊÓ Ï˘ ‰˙·Â˘˙· Â¯ÎÊÂ‰˘ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ò„ ‰ÓÂ ÏÎÈ¯„‡‰ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÏÂÎÈ Ì‰ Ì‡ ˜ÙÒ ÔÎÏÂ ,Ô¯˜‰ ÔÓ Ì¯Î˘ ˙‡ ÂÏ·È˜Â "‡¯ÙÒ" Ô¯˜ ÌÚËÓ Â˜ÒÚÂ‰ ‰„ÚÂÂ‰
.‰˘ÈÓÁ‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰ÎÂ¯‡‰ ‰ÚÂ¯Ê ˘Ó˘Ï
בתשובה נוספת הודיעה מזכירת ועדת החמישה כי הלי +בחירת מהנדס הפרויקט לתפקיד נעשה
ואושר על ידי שלושה נציגי ועדת החמישה ואי לכ +הוא פעל מטע ועדת החמישה.
È„È ÏÚ ¯˘Â‡Â ‰˘Ú Ò„ ‰Ó‰ ˙¯ÈÁ· ÍÈÏ‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘˙‡ Ï·˜Ó ‡Â‰ ‰ ÓÓ˘ "‡¯ÙÒ" Ô¯˜Ï Â˙˜ÈÊÓ ˙Ú¯Â‚ ‰ È‡ ‰˘ÈÓÁ‰ ˙„ÚÂ È‚Èˆ ‰˘ÂÏ
˘.Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ· ¯Â·Ú Â¯Î
 .3באוגוסט  2008מינתה ועדת החמישה את הרב שלמה שלוש למנהל זמני של האתר מטעמה
)להל מנהל האתר( .עד אז שימש הרב שלוש מנהל האתר מטע ההקדש הספרדי.
ÏÚ ‡ÏÂ È„¯ÙÒ‰ ˘„˜‰‰ È„È ÏÚ ‰ÓÏÂ˘ ¯˙‡‰ Ï‰ Ó Ï˘ Â˙¯ÂÎ˘Ó ¯ÂÓ‡‰ ÈÂ ÈÓ‰ ˙Â¯ÓÏ
˘„˜‰Ï ‰¯Â˘˜‰ ‰˙ÂÓÚ ˙Â„ÒÂÓ Ï"Î ÓÎ Ì‚ Ô‰ÎÓ ¯˙‡‰ Ï‰ Ó ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .‰„ÚÂÂ‰ È„È
ÈÂ·È¯ .(˙Ùˆ· ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙Â ÏÏÂÎ ÔÎÂ ¯·˜‰ ÌÁ˙Ó· ‰·È˘È ‰ÏÈÚÙÓ ÂÊ ‰˙ÂÓÚ) È„¯ÙÒ‰
˙˙˜ÂÏÁÓ ÁÎÂ Ï „ÂÁÈÈ· ,¯˙‡‰ Ï‰ Ó ˙ÂÏÈÚÙ· È„ÒÂÓ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È ¯ˆÂÈ ‰Ê ÌÈ„È˜Ù
˘‰·È˘È‰ ÂÓ˜Â‰ ‰ÈÏÚ˘ Ú˜¯˜‰ ÏÚ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÔÈÈ Ú· ‰˙ÂÓÚÏ ‰˘ÈÓÁ‰ ˙„ÚÂ ÔÈ· ‰ÚÏ‚˙‰
.˙Â¯ ˙˜Ï„‰Ï „ÚÂÈÓ‰ ¯„ÁÂ
מנהל האתר ציי בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאפריל  2011כי "ההקדש הספרי משמש רק
כצינור להעברת המשכורת וזאת מאחר שלועדת החמישה אי תיק ניכויי במס הכנסה ...וכ
מערכת של תשלומי משכורות מסודרת )הנח"ש וכו'( .העברת המשכורת בדר +זו חוסכת לוועדה
העסקת הנח"ש שלמה ואינה משנה כלו לגבי הכפיפות המלאה שלי להוראות והנחיות וועדת
החמישה".
˙¯ÂÎ˘Ó‰ ˙¯·Ú‰Ï ¯Â Èˆ ˜¯ ˘Ó˘Ó È„¯ÙÒ‰ ˘„˜‰‰ Ì‡ Ì‚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯ˆÂÈ ¯·„‰˘ ÌÂ˘Ó Ì‚ÙÏ ÌÚË ÍÎ· ˘È ,˙Â Â·˘Á ˙Ï‰ ‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ ‰„ÚÂÂÏ ÍÂÒÁÏ È„Î
˙„ÚÂ Ï˘ ˙ÈÙÒÎ‰ ‰˙ÂÏÈÚÙ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ .¯˙‡‰ Ï‰ Ó ˙ÂÏÈÚÙ· È„ÒÂÓ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È
.‰ È˜˙ ‰ È‡ È„¯ÙÒ‰ ˘„˜‰‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˘ÈÓÁ‰
עוד ציי מנהל האתר בתשובתו כי "לא נתקבלה כל החלטה ע"י הוועדה לגבי הסמכות על הקרקע
עליה יושבי ]גופי שוני [ וכ ישיבת הרשב"י" ,והגופי הפרטיי וישיבת רשב"י ממשיכי
לפעול באופ עצמאי ולגבות כס' בתו +מתחמיה  .הוא הוסי' כי "כאשר תתקבל החלטה בוועדה
לגבי פעילויות הקשורות או העלולות לפגוע באיזה מ הגופי האמורי  ,אני אהיה מחוייב לבצע
את החלטות הוועדה כפי שיתקבלו בלי כל קשר לדעתי הפרטית" ,ולכ  ,לדעתו ,אי כל ניגוד ענייני
בי פעילותו כמנהל הישיבה ובי פעילותו כמנהל האתר.

משרד התיירות
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˙¯ˆÂÈ ‰ÓˆÚÏ˘Î ÌÈ„È˜Ù˙‰ È ˘· ¯˙‡‰ Ï‰ Ó Ï˘ Â˙ÊÈÁ‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Â„È˜Ù˙ Û˜Â˙· .‰˘ÈÓÁ‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰È˙ÂËÏÁ‰ ·ÈË ‡‰È ¯˘‡ ‡‰È ,ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á
‡,Ô‰· ÌÈÏÚÂÓ‰ ÌÈ‡˘Â · Â˙Ú„ ˙‡ ÚÈ·‰Ï Û‡Â ‰„ÚÂÂ‰ ˙Â·È˘È· Û˙˙˘‰Ï ¯˙‡‰ Ï‰ Ó ¯ÂÓ
˘„˜‰· ‰¯Â˘˜‰ ‰˙ÂÓÚ Ï‰ ÓÎ ÂÏ˘ ÌÈÒ¯Ë È‡‰Ó ˙ÚÙ˘ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ Â˙Ú„ ÌÏÂ‡Â
‚ÂˆÈÈ ‰ ˙ ¯˘‡ ı"‚· ˙ËÏÁ‰· Â¯ÎÂ‰˘ ÌÈÒ¯Ë È‡‰ ÔÓ ÌÈ Â˘ ÂÏ‡ ÌÈÒ¯Ë È‡ .È„¯ÙÒ‰
.Ì‰È È· ÏÈ„·‰Ï ˘ÈÂ ,‰˘ÈÓÁ‰ ˙„ÚÂÂ· ÌÈÈ˙„‰ ˙Â˘„˜‰Ï
 .4משרד מבקר המדינה ציי בסיכו חוות הדעת כי יש כשל מערכתי בטיפול במתח וכי לנוכח
הממצאי החמורי שהועלו בחוות הדעת נדרשת בחינה מקיפה ומהירה של האפשרות למסור את
הניהול והתחזוקה של המתח והשטחי מסביבו לידי גור מרכזי אחד מטע המדינה או
בפיקוחה.
בעקבות פרסו חוות הדעת קיבלה הממשלה שתי החלטות בנושא .בהחלטה מס'  4442של
הממשלה ,שהתקבלה בינואר ) 2009להל החלטת הממשלה מינואר  ,(2009נקבע כי יוק צוות
בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה לש בחינת האפשרות למסור את הניהול והתחזוקה של
מתח קבר רשב"י במירו והשטחי מסביבו לגור מרכזי אחד שיפעל מטע המדינה ובפיקוחה.
על הצוות הוטל ג לקבוע בתו +שבועיי מי יהיה הגור הממלכתי האחראי לניהול אירוע ל"ג
בעומר במירו בשנת התשס"ט.
החלטה מס'  4542של הממשלה ,שהתקבלה במרס ) 2009להל החלטת הממשלה ממר,(2009 -
הטילה על מנהל רשות החברות הממשלתיות לבחו את המלצת הצוות בראשות מנכ"ל משרד ראש
הממשלה ,אשר הוק על פי החלטת הממשלה מינואר  ,2009להקי עמותה ממשלתית/חברה
ממשלתית שתהא אחראית לטיפול הכולל בקבר רשב"י אשר במירו ובשטחי מסביבו .בהחלטה
נקבע כי מנהל רשות החברות הממשלתיות יגיש את חוות דעתו והמלצתו למנכ"ל משרד ראש
הממשלה בתו 21 +יו  .כ נקבע בהחלטה כי א יוחלט להקי עמותה/חברה ממשלתית יובא הדבר
לאישור הממשלה ,וא לא תאושר הקמת עמותה/חברה ממשלתית תקבע הממשלה גור ממלכתי
אחר שיישא באחריות הכוללת לניהול האתר.
.‰Ó˘ÂÈ ‡Ï 2009 ı¯ÓÓ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È‡ÓÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â˙·Â˘˙· ÚÈ„Â‰ ,È‡·‚ ÏÈ‡ ¯Ó ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó Ï"Î Ó
˙Úˆ‰ ˘Â·È‚Ï ÏÂÚÙÏ Â„¯˘Ó· ÚÂˆ˜Ó‰ ÈÓ¯Â‚ ˙‡ ‰Á ‰ 2010 ¯‡Â¯·Ù ˘„ÂÁ· ÈÎ 2011
ÔÈ· ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙ˆÏÓ‰ ÁÂ¯· ,È"·˘¯ ¯·˜ ÏÚ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙¯„Ò‰Ï ‰ËÏÁ‰
¯˜ÈÚ· ˙ÂÓÎÒ‰ Â‚˘Â‰ ‡Ï ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· Í‡ ,ÌÈ˘„ÂÁ ‰Î¯Ú ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÏÎ
·˙ÂÏ‰ ˙‰ ÔÙÂ‡ ÏÚ ‰ÚÙ˘‰‰Â ‰ËÈÏ˘‰ ·Á¯Ó ˙‡ Û˜˘Ó‰ ,ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ·Î¯‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ
.„È‚‡˙‰
ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ˘ÈÁ‰ÏÂ ‰¯Â˜‰ È·ÂÚ· Ò ÎÈ‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·.‰ËÏÁ‰‰ ˙Úˆ‰

פיקוח על הקדשות דתיי
בחוות הדעת צוי כי "בשני  2007 2003לא קיבל ולא דרש רש התאגידי דוחות כספיי
מההקדש הספרדי" .בתשובת ההקדש הספרדי נאמר כי "להקדש מאזני מסודרי  .בגלל בעיית
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סמכות שיפוט )בית די רבני או בית משפט( לא הוגשו הדוחות לרש ההקדשות" .רש התאגידי
ציי בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר  2008כי "מדובר בהקדשות שאינ רשומי אצל
רש ההקדשות ,וקיימות מחלוקות לגבי מעמד )ככל הנראה חלק רשומי כהקדשות דתיי בבתי
הדי הרבני( .לפיכ ,+אי באפשרות רש ההקדשות לדרוש דיווחי באשר להקדשות אלו" .יצוי כי
עוד בדוח מבקר המדינה 55ב 8לשנת  2004קבע משרד מבקר המדינה כי על משרד המשפטי לבחו
בתיאו ע נשיא בית הדי הרבני הגדול מהי הדר +הראויה לשיפור הפיקוח והבקרה על ההקדשות
הדתיי היהודיי כדי להבטיח שימלאו את ייעוד על פי רצו המקדיש.
באוגוסט  2005מסר האג' הבכיר לביקורת המדינה במשרד ראש הממשלה כי משרד המשפטי
בוח בשיתו' בתי הדי הרבניי את סוגיית הפיקוח על ההקדשות באמצעות רש ההקדשות או
בדר +אחרת.9
משרד המשפטי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר  2011כי "בימי אלו" הוא פועל
לקביעת מתווה אחיד לעניי הפיקוח על סוגי ההקדשות השוני .
- ‰È‚ÂÒ‰ ˙‡ Â Á· ¯·„· ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰˘ ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ ˘ÓÁÓ ¯˙ÂÈ - 2011 ÈÏÂÈÏ ÔÂÎ
Ú·˜ Ì¯Ë ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÂ ,È ·¯‰ ÔÈ„‰ ˙È· ÌÚËÓ ÌÈÈ˙„ ˙Â˘„˜‰ ÏÚ Á˜ÙÓ ‰ ÂÓ Ì¯Ë
.ÌÈÈ˙„ ˙Â˘„˜‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÔÈÈ ÚÏ ‰ÂÂ˙Ó

המרכז הארצי לפיתוח מקומות קדושי
המרכז הארצי לפיתוח מקומות קדושי בישראל הוק כעמותה ממשלתית ב  1989כדי לתחזק
ולפתח את המקומות הקדושי בישראל ,ליזו פעולות חינו +והסברה ,לחזק את מעמד המקומות
הקדושי וכ לאסו' כספי ותרומות מהציבור .על העמותה חלות הוראות חוק החברות
הממשלתיות ,התשל"ה .1975
עיקר השקעות המדינה בקבר רשב"י מבוצעות באמצעות המרכז .החלטת הממשלה מינואר 2009
הטילה על המרכז לשמש גו' מתא בי הגורמי המטפלי באירועי ל"ג בעומר במירו ובהכנות
לקראת  .בשנת  2010שיל משרד התיירות באמצעות המרכז כ  12מיליו ש"ח עבור תחזוקה
שוטפת של האתר והוצאות הילולת רשב"י בל"ג בעומר.
 .1דוח רואה חשבו משנת  ,2009שהוכ עבור משרד התיירות ,העלה ליקויי בפעילות המרכז:
היעדר גו' המפקח על פעולותיו הכספיות והמינהלתיות של מנכ"ל המרכז; היעדר בקרה מתאימה
ויעילה על פעולותיו הכספיות של המרכז; היעדר יכולת של המרכז לגייס גיוס אפקטיבי של
תרומות; ליקויי בבקרה ובפיקוח על כספי הצדקה הנאספי מהקופות המוצבות באתרי השוני ;
ליקויי הנוגעי לתשלומי שכר לעובדי המרכז; היעדר נוהלי עבודה מפורטי בכל תחומי הפעילות
של המרכז.
כמו כ בדוח רואה החשבו הועלו ליקויי של משרד התיירות :חסרו ניהול ופיקוח מקצועיי בכל
הנוגע לתחזוקת האתרי  ,למצב הקופות ולאופ איסו' הכספי  ,ספירת והפקדת  ,ו"המרכז סבל
מסחבת מתמשכת ]מצד משרד התיירות[ בכל הקשור בהעברת התקציב לתפעולו השוט' ומנכ"ל
המרכז התריע על כ +בפני הגורמי הרלוונטיי במשרד".
__________________
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ראו מבקר המדינה ,(2005) ·55 È˙ ˘ ÁÂ„ ,בפרק "הפיקוח על הקדשות דתיי יהודיי " ,עמ' .711
הערות ראש הממשלה לדוח 56א ,עמ' .218
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Ï˘ ÈÂ‰È˘ ÏÚ ‰ ÂÏ˙ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰˘‚Â‰ ,·˜ÚÓ‰ ˙Ú· ,2010 ¯·ÂË˜Â‡· .2
˙˘˜¯ ‰ÓÏÂ˘ ˙È Â·˘Á‰ .ÊÎ¯Ó‰ ˙ÂÈ¯Á‡· ‰È‰˘ ,¯ÓÂÚ· ‚"Ï ÚÂ¯È‡· ˙Â‡·Î È˙Â¯È˘Ï ÌÂÏ
·.˙Â¯È˘‰ ˙˜ÙÒ‰ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·˘ ,2010 ¯·Óˆ„ ÛÂÒ
¯ÊÂÚ Ì‚ ˘Ó˘Ó È"·˘¯ ¯·˜ ¯˙‡· ÊÎ¯Ó‰ ˜ÈÒÚ‰˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ „Á‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ .3
‚·˙¯ˆÂÈ ÌÈ Â‚¯‡‰ È ˘· Â˙˜ÒÚ‰ .È„¯ÙÒ‰ ˘„˜‰Ï ‰¯Â˘˜Â ¯˙‡· ˙ÏÚÂÙ‰ ‰·È˘ÈÏ ‰ÈÈ
.ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ· ‰ ·ÂÓ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È
העובד ציי בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי עבודתו בישיבה היא עבודה משרדית ,שבכללה מת
קבלות למי שתרמו מרצונ .
˘˘Á ¯ˆÂÈ ÌÈÓ¯Â˙Ï ˙ÂÏ·˜ ˙‡ˆÂ‰· „·ÂÚ‰ Ï˘ Â˜ÂÒÈÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„Â‚È ˙ÚÈ ÓÏ ¯„Ò‰· ‰Ê ‡˘Â Ô‚ÚÏ ÌÂ˜Ó ‰È‰ ÌÈ Ù ÏÎ ÏÚÂ ,ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï
.ÌÈ ÈÈ Ú
 .4עד מועד סיו המעקב מונו לדירקטוריו המרכז רק  4מתו 16 +דירקטורי  .היוע -המשפטי
של המרכז הודיע בתגובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר  2011כי "כיו אי לעמותה דירקטוריו
)אסיפה כללית( ואי היא יכולה להתכנס".
Ï˘ ˙ÂÈÙÒÎ‰ ˙ÂÚÂ ˙‰ ËÂ¯ÈÙ Â·Â ·˘ÁÓ ı·Â˜ Ï·˜Ï ˘˜È· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .5
Ì„Â˜‰ ˙Â Â·˘Á‰ Ï‰ Ó ¯Ó˘ Â·˘ ·˘ÁÓ‰ ,ÊÎ¯Ó‰ È¯·Ò‰ ÈÙ ÏÚ .2010 ˙ ˘ È ÙÏ ÊÎ¯Ó‰
‡˙ ÌÈÈ˜ ¯ÓÂÁ‰ ÈÎ 2011 ¯‡Â¯·ÙÓ Â˙·Â˘˙· ÚÈ„Â‰ ÊÎ¯Ó‰ .Â·Â‚ ‡Ï ÌÈ Â˙ ‰Â ,Ò¯˜ ¯ÓÂÁ‰
Ï˘ ÈÂ·È‚ ÊÎ¯Ó‰ ‡ÈˆÓ‰ ,2011 ÈÏÂÈ· ˜¯ .·˘ÁÓ· ‰¯ÂÓÁ ‰Ï˜˙ Ï˘· ‰·ÎÚ˙‰ Â˙¯ÈÒÓÂ
.˘˜Â·Ó‰ ¯ÓÂÁ‰
לתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר  2011ציר' מנכ"ל המרכז ,הרב יוס' שווינגר ,את
תגובתה של רואת חשבו חדשה ,שנבחרה על ידו בהלי +של מכרז ,ובה מצוי כי בשנת  2010נבדקו
תשלומי השכר בבדיקה פרטנית וניתנה חוות דעת שלפיה כל התנאי הסוציאליי של העובדי
מתקיימי  .מנהל המרכז ציי בתשובתו כי כל חשבוניות הספקי עבור השירותי הניתני בהילולת
רשב"י בל"ג בעומר ולקראתה מועברות למשרד התיירות ,ולאחר בדיקה ממושכת מועבר התקציב
המיועד לתשלו .
מנכ"ל משרד התיירות ,מר נועז בר ניר ,ציי בתשובתו ממאי  2011כי הנחה את אנשיו לבדוק בדיקה
מדגמית כדי לבחו א חל שיפור בניהול המרכז .לדבריו ,בבדיקה נבחנו נתוני פברואר ,2011
ו"בימי אלה" המשרד מנתח את הממצאי  .המנכ"ל הוסי' כי בשנת  2009הוק במשרד התיירות
פורו המקומות הקדושי בראשות סמנכ"ל המשרד ,ובו נעשה בירור בדבר הפעילות השוטפת של
המרכז לניהול המקומות הקדושי  .כמו כ ציי המנכ"ל כי המשרד מקיי ישיבות שוטפות ע
עובדי המרכז בעניי מצב האתרי ותחזוקת ומבצע ביקורות לבחינת איכותה של תחזוקת האתרי ,
בה האתרי בצפו האר.-
ÁÂ˜ÈÙ‰ ÁÎÂ ÏÂ ÊÎ¯Ó‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ „Â˜Ù˙ ¯„ÚÈ‰ ÁÎÂ Ï ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÊÎ¯Ó‰˘ Û‡ ÈÎ ‡È‰ Â˙ÂÚÓ˘Ó˘ - Â˙·Â˘˙· ¯‡Â˙ÓÎ ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó Ï˘ ÛËÂ˘‰Â ˜Â„‰‰
˙‡ ˙¯˘Ó ÊÎ¯Ó‰ Ì‡ ˜ÙÒ - Â˙Â‡ Ï‰ Ó „¯˘Ó‰ ÏÚÂÙ· ,˙È‡ÓˆÚ ˙È¯ÂËÂËËÒ ˙Â˘È ‡Â‰
.Ì˜Â‰ ‰ ÚÓÏ˘ ˙ÈÏÎ˙‰
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הפקעת מתח רשב"י
על מתח רשב"י חלי חוק מקומות הקדושי ותקנותיו .בתקנות מפורטי המעשי האסורי
במקומות הקדושי ובה הצבת קיוסקי או דוכני  ,עיסוק ברוכלות או בכל עסק אחר; פשיטת יד
ואיסו' תרומות ,חו -מהצבת קופסאות או קופות צדקה במקומות שהועיד לכ +הממונה על
המקומות הקדושי ורב הכותל) 10להל ג הממונה( ולמטרות שקבע; אכילה ,שתייה או עריכת
חגיגה מחו -למקומות שהועיד לכ +הממונה; לינה מחו -למקומות שהועיד לכ +הממונה.
משרד מבקר המדינה ציי בחוות הדעת שהממונה לא אכ' את הוראות חוק מקומות הקדושי
ותקנותיו בדבר מניעה של רוכלות ,פשיטת יד ,אכילה ,שתייה ולינה במתח רשב"י.
עוד באפריל  1992כתב סג היוע -המשפטי של המשרד לענייני דתות דאז להנהלת משרדו כי
"הפתרו הנאות לסב +שנוצר הוא הפקעת הקרקע לצורכי ציבור" .11ביולי  2006פנה משרד התיירות
למשרד האוצר ,על פי המלצת הממונה על ענייני אזרחיי בפרקליטות המדינה והמלצת הוועדה
המייעצת במינהל מקרקעי ישראל ,וביקש שמתח רשב"י יופקע מידי ההקדש הספרדי וינוהל
באמצעות גור ממשלתי .בתשובת משרד התיירות למשרד מבקר המדינה מאוקטובר  2008נאמר
שהמשרד ממשי" +בתהלי +שהחל והוא בחינת האפשרות להפקיע את סמכויות הניהול או את
המתח כולו מידי הגורמי הפרטיי המנהלי אותו .לאחר מכ ימונה גור אחד מטע המדינה
שירכז בידיו את הסמכויות הנדרשות וינהל את האתר והאזורי שמסביבו".
המעקב העלה כי ביולי  2009פנה מינהל מקרקעי ישראל לשר האוצר ,המוסמ +לחתו על מסמ+
ההפקעה .מתשובתו של משרד האוצר למשרד מבקר המדינה מינואר  2011עולה כי השר לא חת
על המסמ +מפני שבפברואר  2010נכנס לתוק' תיקו לפקודת ההפקעה ,שחייב בי היתר התקנת
תקנות לגבי שימוע זכויות של בעלי זכויות לפני ועדה מייעצת טר ביצוע הפקעה.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר  2011הודיע משרד האוצר כי התקנות החדשות אושרו
ונכנסו לתוק' בדצמבר  ,2010וע השלמת ופרסומ  ,בתחילת שנת  ,2011החלו הגורמי
המקצועיי במשרד לקד שוב את נושא ההפקעה.
¯Á‡Ï ÌÈÈ˙ ˘Â - ‰Ú˜Ù‰‰ ÍÏ‰Ó ÏÁ‰ Ê‡Ó ÌÈ ˘ Ú·¯‡Ó ¯˙ÂÈ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
.ÍÈÏ‰‰ ÌÏ˘Â‰ Ì¯Ë - ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ÌÂÒ¯Ù „ÚÂÓ
·˙ÂÈÂÎÊ ˘ÂÎ¯Ï" ˙Â ÂÂÎ ˙¯‰ˆ‰ ÏÚ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ Ì˙Á ,·˜ÚÓ‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ ¯Á‡Ï ,5.5.11-
·˜¯˜‰˘ÈÎ¯) ˙ÂÚ˜¯˜‰ ˙„Â˜ÙÏ 7-Â 5 ÌÈÙÈÚÒ ÈÙÏ ,"È¯Â·Èˆ Í¯ÂˆÏ ÛÂÁ„ ÔÙÂ‡· ‰˘Â¯„‰ Ú
.31.5.11-· ˙ÂÓÂ˘¯· ‰ÓÒ¯ÂÙ ‰Ú„Â‰‰ .1943 ,(¯Â·Èˆ ÈÎ¯ˆÏ
ÌÁ˙Ó‰ ˙ÂÏÚ· Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â ,‰Ú˜Ù‰‰ ÍÈÏ‰ ˙ÓÏ˘‰ ¯Á‡Ï Ì‚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰˘ÈÓÁ‰ ˙„ÚÂÂ· ÌÈ¯·Á˘ ˙Â˘„˜‰‰ È‚Èˆ ˙‡ Û˙˘Ï ÌÂ˜Ó ˘È ,‰ È„ÓÏ ‰˙ÂÓÏ˘· ¯Â·ÚÈ
· .ÌÈ¯˜·Ó‰ Ï˘ „·Î ÁÏÙ Ï˘ ÌÈÒ¯Ë È‡‰ ˙‡ ÌÈ‚ˆÈÈÓ ÔÈÈ„Ú Ì‰˘ È ÙÓ ¯˙‡‰ ÏÂ‰È

__________________
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הממונה על המקומות הקדושי ורב הכותל כפו) לרבני הראשיי לישראל מ %הבחינה המקצועית
ולמשרד ראש הממשלה מ %הבחינה המינהלית.
בעלות ההקדש על האתר הקשתה על נציגי המדינה לממש את סמכויות הפיקוח שלה .בעניי %זה ראו
מבקר המדינה ,(1997) 47 È˙ ˘ ÁÂ„ ,בפרק "המרכז הארצי לפיתוח מקומות קדושי " ,עמ' .316
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בנייה לא חוקית במתח רשב"י ויציבות המבני
משרד מבקר המדינה ציי בחוות הדעת כי כל תוספות הבנייה והשינויי במתח רשב"י ובחלקה
הסמוכה לו נעשו בלי אישור של הוועדה המקומית והוועדה המחוזית לתכנו ולבנייה וכי מועצה
האזורית מרו הגליל נמנעה מלפקח במקו ולהוציא צווי הריסה בגי תוספות בנייה שנבנו ללא
אישור הוועדה המחוזית .בחוות הדעת צוינו ,בי היתר ,בית כנסת )אטדגי( שנבנה על גג מבנה
רשב"י ללא היתר בנייה ותוספת חיצונית הצמודה למרפסת הכוהני  ,שנבנתה בשנת  .2008עוד
העלתה חוות הדעת כי בידי המועצה האזורית לא היה מידע מפורט על מצב הקונסטרוקציה של
המבנה המקורי והתוספות שלו ,על עמידות ברעידות אדמה ועל עמידת בעומסי  .משרד מבקר
המדינה העיר כי היעדר פיקוח ומידע על יציבות המבני עלול לגרו לסיכוני בטיחות עד כדי סיכו
חייה של המבקרי .
¯·ÂË˜Â‡· „ÂÚ .ÔÏ˙ ÏÚ ˙Â„ÓÂÚ ÔÈÈ„Ú ¯˙È‰ ‡ÏÏ Â · ˘ ‰ÈÈ · ˙ÂÙÒÂ˙ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰
Ï‰ ÓÏ ‰ È„Ó‰ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù· ÔÈÚ˜¯˜Ó È È„ ˙ÙÈÎ‡Ï ˙Èˆ¯‡‰ ‰˜ÏÁÓ‰ Ï‰ Ó ‰ Ù 2008
‰ ˘Ó‰ Ï˘ ‰˙„ÓÚ ÈÎ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÔÈÈˆÂ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó· ‰ÈÈ ·‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ˙Èˆ¯‡‰ ‰„ÈÁÈ‰
ÌÚËÓ ÛÂÁ„ ÏÂÙÈË ˘¯„ ¯˙‡· ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï È„Î˘ ‡È‰ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ
.ÌÂ˜Ó· ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˙Â¯·Ú· ‰ È„Ó‰
·˙¯˘Ï ˙Â˜È˙Ú‰ ˙Â˘¯ Ï‰ Ó ¯È·Ú‰ ‰ÓÂÎÈÒ ˙‡˘ ,2011 ¯‡Â¯·Ù· ‰ÓÈÈ˜˙‰˘ ‰·È˘È
Ì‚ Â‡¯) ÔÎÂÒÓ ‰ ·Ó· ¯·Â„Ó˘ ˙Â˘¯‰ Ï‰ Ó ÔÈÈˆ ,˙ ·Ï ¯ÂÓÈÏ '·‚‰ ,Ë¯ÂÙÒ‰Â ˙Â·¯˙‰
.(ÔÏ‰Ï
˙ÂÓÂ˜Ó ÁÂ˙ÈÙÏ ÊÎ¯Ó‰ Ï˘ Ô‡ÂÂ¯˜ ‰ Ó ÌÈÈ˜ÂÁ ‡Ï‰ ÌÈ ·Ó‰ ÌÚ ÈÎ Ì‚ ÔÈÈˆÏ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
˜„ËÒÂ‚Â‡· .¯·˜‰ ÌÁ˙ÓÏ ‰„ÂÓˆ‰ ˙Â·È˘È‰ ˙Á‡Ï ÍÂÓÒ ˙Â˘¯ ‡ÏÏ ·ˆÂ‰ ¯˘‡ ,ÌÈ˘Â
È · 11-Â ,ÔÂ¯ÈÓ ÔÈÓÏÚ‰ ˙È· ¯ÂÊ‡· ˙Â˘¯ ‡ÏÏ ·ˆÂ‰˘ ,¯Á‡ Ô‡ÂÂ¯˜· ‰˜Ï„ ‰ˆ¯Ù 2010
‡„.ÂÚˆÙ Ô‡ÂÂ¯˜‰ ˙‡ Â¯Î˘˘ Ì
˙È ÂˆÈÁ‰ ˙ÙÒÂ˙‰ Ô‰· - ÂÏ ‰ÎÂÓÒ‰ ‰˜ÏÁ·Â È"·˘¯ ÌÁ˙Ó· ˙ÂÈ˜ÂÁ ‡Ï‰ ˙ÂÙÒÂ˙‰
,ÔÈÙÂÏÁÏ .ÂÒ¯‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ¯Â˘È‡ ‡ÏÏ Ì‰· Â˘Ú ˘ ÌÈÈÂ È˘‰Â - ÌÈ ‰ÂÎ‰ ˙ÒÙ¯ÓÏ ‰„ÂÓˆ‰
‡˙‡ ÌÈÓ‡Â˙‰ ÌÈÈÂ È˘‰Â ˙ÂÙÒÂ˙‰ ˙‡ ,˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ Ô˙È ¯·„‰˘ ÏÎÎ ,¯È˘Î‰Ï ‰È‰ ¯˘Ù
ˆ¯˙Ò„ ‰Ó .‰˙˘Ú ‡Ï ÂÊ ‰ÏÂÚÙ Ì‚ Í‡ ,‰Ï‡Î˘ ÌÈÈÂ È˘Â ˙ÂÙÒÂ˙ ÂÈ‰ ÔÎ‡ Ì‡ ,ÌÂ˜Ó‰ ÈÎ
‡Ï‰ ÌÈ ·Ó‰ ˙Â·ÈˆÈ ˙‡ ‰¯˘È‡ ‡Ï ¯˙‡‰ ˙‡ ˙ˆÙ˘Ó‰ Ô¯˜‰ ÌÚËÓ ‰Èˆ˜Â¯ËÒ Â˜‰
.Ì‰È·˘ÂÈ ˙‡ ÔÎÒÏ ÌÈÏÂÏÚ Ì‰ ÈÎ ‰Ú·˜Â ÌÈÈ˜ÂÁ
ראש המועצה האזורית ,עו"ד עמית סופר ,הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי  2011כי
למיטב ידיעתו יש אישור קונסטרוקטור ליציבות המבני וציר' לתשובתו אישור  ÈÏ‡ÂÊÈÂשל מהנדס
משנת .2009
È„È ÏÚ ˜„· ‡Ï ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ ˜ÙÈÒ˘ ¯Â˘È‡‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ· ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì¯Â‚‰
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שימור המבנה
כאמור ,נעשו במבנה שינויי ונוספו לו תוספות בנייה ללא היתר של הוועדה המקומית וללא
התחשבות בצביונו הייחודי ובחשיבותו ההיסטורית .בשנת  1964הכריזה רשות העתיקות כי קבר
רשב"י )חלקה  (12והחלקה הסמוכה לו )חלקה  (70ה אתר עתיקות .ביולי  1995שבה הרשות
והכריזה כי שתי החלקות ה אתר עתיקות .יצוי כי ההכרזה נוגעת רק לעתיקות שמתחת לפני
הקרקע ולא למבנה עצמו .המבנה כשלעצמו לא הוכרז כעתיקה.
משרד מבקר המדינה ציי בחוות הדעת כי "שו גור אינו מטפל בשימור מבנה רשב"י :רשות
העתיקות אינה מטפלת בכ +שכ שרי החינו +והמדע ,התרבות והספורט לא פעלו להכריז על המבנה
כמבנה הנפרד מ הקרקע כבעל ער +היסטורי הראוי לשימור; המועצה לשימור לא טיפלה
במבנה א' שהדבר נמצא ,לכאורה ,בתחו אחריותה; ההקדש הספרדי הטוע לבעלות על המתח
לא פעל לשימורו; והמועצה האזורית לא פעלה לשימור המבנה א' על פי שהוא נמצא בתחו
שיפוטה ...לדעת משרד מבקר המדינה ,על שר המדע ,התרבות והספורט לבחו באופ יסודי את
נושא שימורו של קבר הרשב"י ,ובכלל זה שומה עליו לשקול לנצל את סמכותו לפי חוק העתיקות
ולהכריז על מבנה רשב"י כעתיקה כדי לחייב את רשות העתיקות לפקח עליו .בתשובתו למשרד
מבקר המדינה מאוקטובר  ,2008הודיע שר המדע התרבות והספורט ,מר גאלב מג'אדלה כי 'ע
פרסו הדוח הסופי אפעל עפ"י ...המלצתכ ואכריז על מבנה רשב"י כעתיקה ,זאת תו +שימוש
בסמכותי על פי חוק העתיקות ,התשל"ח ."'1978
אול במר ,2009 -בטר הוכרז מבנה רשב"י כעתיקה ,מונתה חברת הכנסת לימור לבנת לשרת
התרבות והספורט )להל השרה( בעקבות חילופי השלטו בישראל ,והיא לא הכריזה על המבנה
כעתיקה.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2010ציינה השרה ,בי היתר ,כי בשני 2008 2005
ביצעה רשות העתיקות עבודות תיעוד וסקר שימור והכינה דוח מקצועי ובו תיאור היסטורי של
מתח רשב"י ,תיאור אדריכלי של המקו והמלצות לגבי אופ שימור המבנה ,אול חר' זאת
עבודות הפיתוח במבנה רשב"י לא תואמו ע רשות העתיקות .השרה הוסיפה בתשובתה כי החליטה
להטיל על מנכ"ל רשות העתיקות ,מר שוקה דורפמ  ,לבדוק את הנושא אל מול כל הגורמי
הנוגעי בדבר ולהגיש לה את המלצותיו.
ג בתשובת רשות העתיקות מאפריל  2011צוי כי מעורבותה של רשות העתיקות בתהלי +שיקו
מתח רשב"י הייתה חלקית בלבד ,וגורמי מחו -לרשות העתיקות ביצעו את כל עבודות השימור.
לדבריה ,רמת העבודה הייתה נמוכה ולא עמדה בתקני של שימור מקצועי.
בתשובה נוספת של השרה ,שהתקבלה במשרד מבקר המדינה באפריל  ,2011ציינה השרה כי החליטה
"לקבל את המלצת רשות העתיקות שלא להכריז על קבר רבי שמעו בר יוחאי כעתיקה ,שכ חשיבותו
של המבנה הינה דתית באופ מובהק ולא שימורית" .השרה צירפה לתשובתה מכתב של מנכ"ל רשות
העתיקות ופרוטוקול של ישיבה בראשותו .מבדיקת המסמכי עולה שמנכ"ל רשות העתיקות אמנ
ציי במכתבו אל השרה כי למבנה חשיבות דתית מובהקת ולא שימורית ,אול בפרוטוקול הישיבה
נכתב שהוא אמר כי מדובר במבנה מסוכ וכי אי לו ער +ארכיאולוגי אלא היסטורי.
ÔÈ· ,‡È‰ "‰˜È˙Ú" ,1978-Á"Ï˘˙‰ ,˙Â˜È˙Ú‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÊÈ¯Î‰ ¯˘‰Â ˙ÈÏÏÎ‰ ‰¯ÈÙÒÏ 1700 ˙ ˘Ó Ì„‡ È„È· ‰˘Ú ˘ È¯ÂËÒÈ‰ Í¯Ú ÏÚ· ÒÎ ,¯˙È‰
˘ÔÈ‡ Ì‡ Ì‚ ‰˜È˙ÚÎ È¯ÂËÒÈ‰ Í¯Ú ÈÏÚ· ÌÈÒÎ ÏÚ ÊÈ¯Î‰Ï ¯˘Ù‡˘ Ô‡ÎÓ .‰˜È˙Ú ‡Â‰
È"·˘¯ ¯·˜ Ï˘ ˙È˙„‰ Â˙Â·È˘Á ÔÈ· ‰¯È˙Ò ÔÈ‡ ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .È‚ÂÏÂ‡ÈÎ¯‡ Í¯Ú Ì‰Ï
˙Â¯ÓÏ Â· ÏÂÙÈË‰ ÔÓ ‰„È ˙‡ ÍÂ˘ÓÏ ˙Â˜È˙Ú‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ‰˙ˆÏÓ‰Â ,Â¯ÂÓÈ˘ ˙Â·È˘ÁÏ
.ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„Ò ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰ È‡ ,˙Â˘¯‰ Ï‰ Ó ÔÈÈˆ˘ ÈÙÎ ,ÔÎÂÒÓ ‰ ·Ó Â˙ÂÈ‰
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בתשובה שלישית של שרת התרבות והספורט למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  2011צירפה השרה
מכתב נוס' של מנהל רשות העתיקות אליה שבו הוא ציי בי היתר כי ערכו ההיסטורי של מבנה
רשב"י הוא לא בצורתו או באופיו הפיזי אלא בהקשרו הדתי .כמו כ ציי מנהל רשות העתיקות
במכתבו כי הסמכות לעסוק בבנייני מסוכני נמצאת ברשות המקומית ולא ברשות העתיקות .על
יסוד מכתבו של מנהל רשות העתיקות ציינה השרה כי החליטה לקבל את המלצת רשות העתיקות
שלא להכריז על מבנה קבר רשב"י בשלב זה כעתיקה.
‰˜È˙ÚÎ È"·˘¯ ¯·˜ ‰ ·Ó ÏÚ ˙ÈÓ˘¯ ‰Ê¯Î‰ ¯„ÚÈ‰· Ì‚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯‡ÏÚÂ ‰ ·Ó‰ ¯ÂÓÈ˘ ÔÙÂ‡ ÏÚ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰˙Ú„ ˙‡ ˙ÂÂÁÏ ÍÈ˘Ó˙ ˙Â˜È˙Ú‰ ˙Â˘¯˘ ÈÂ
¯‰˙Ú„ ˙‡ Ô˙È˙ ˙Â˜È˙Ú‰ ˙Â˘¯˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÂÓÎ .¯·Ú· ‰˙˘Ú˘ ÈÙÎ ,ÏÚÂÙ· ˙Â„Â·Ú‰ ˙Ó
‚È ÙÏ ÍÎ ÏÚ ÚÈ¯˙˙ ÔÎ ÏÚÂ ¯Â·Èˆ‰ ˙‡ ÔÎÒÏ ÏÂÏÚ˘ ‰ ·Ó‰ Ï˘ ÔÂÎÈÒ‰ ˙Ó¯ ÏÚ Ì
.‰˙ÂÎÓÒ ÈÓÂÁ˙ Ï˘ ¯ˆ‰ ¯„‚· Â È‡ ¯·„‰ Ì‡ Ì‚ ,ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰
· ‰˙Ú„ ˙ÂÂÁÏ ˙Â·Â˘˜ ÂÈ‰È ‰È ÊÂ‡˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,È"·˘¯ ¯·˜ ÏÂ‰È Ï ‰˘ÈÓÁ‰ ˙„ÚÂÂÏ Ú‚Â
˘.¯·˜‰ ‰ ·Ó Ï˘ ¯ÂÓÈ˘‰ ÔÙÂ‡ È·‚Ï ‰È˙ÂˆÏÓ‰ÏÂ ˙Â˜È˙Ú‰ ˙Â˘¯ Ï

תחזוקת האתר
 .1משרד מבקר המדינה ציי בחוות הדעת כי רמת התחזוקה של מבנה רשב"י הייתה נמוכה ולא
הלמה את קדושת המקו  :במתח הקבר פעלו קבצני רבי והטרידו את המתפללי ; חדרי
בקומה השנייה של המבנה שימשו ללינה; באולמות בתו +המבנה ,סמו +לציוני הקברי  ,נראו
מבקרי סועדי את לב ; מבקרי נשארו ללו במבנה ולא פונו ,אלא כשניקו את המקו ניקוי
יסודי; סמו +לכניסה המערבית למבנה רשב"י נראה כמה פעמי רוכל שהציע את מרכולתו על גבי
שולחנות מתקפלי ; מעבר לכביש הוצבו דוכני ניידי לממכר תשמישי קדושה ותבליני ללא
רישיו לניהול עסק ,וה הפריעו לתנועת האוטובוסי במקו .
התברר שפקחי המועצה האזורית מרו הגליל ,שהגיעו למקו מפע לפע  ,לא הטילו קנסות
מינהליי  ,העשויי להרתיע את הרוכלי  .המועצה האזורית מרו הגליל לא פעלה על פי חוק עזר
למרו הגליל )רוכלי ( ,התשכ"ב  ,1962לפינוי הרוכלי שפעלו במקו ללא רישיו לניהול עסק.
לדברי היוע -המשפטי של המועצה האזורית ,המועצה לא הגישה תביעות משפטיות נגד הרוכלי .
משרד מבקר המדינה העיר בחוות הדעת כי מחובתה של המועצה האזורית לאכו' את הדי  ,ובכלל
זה את איסור הרוכלות ,במש +כל השנה .אי אכיפת האיסור גורמת לפגיעה בציבור המתפללי
והמבקרי באתר ,להפרעה לתנועה ולסיכו שלומ של הולכי הרגל ואינה עולה בקנה אחד ע
אופיו של האתר וע קדושתו.
˙‡ ‰„È¯ËÓ‰ ˙Â ˆ·˜‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ· ¯‡Â˙˘ ·ˆÓ‰ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ·˜ÚÓ‰
˙Ó¯· ÌÈÂÒÓ ¯ÂÙÈ˘ ËÚÓÏ ,Â Â¯˙Ù ÏÚ ‡· ‡Ï ,Â· ˙ÂÏÎÂ¯‰Â ÌÂ˜Ó· ‰ ÈÏ‰ ,ÌÈÏÏÙ˙Ó‰
.‰˜ÂÊÁ˙‰
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר  2011הודיעה ועדת החמישה כי החליטה שלא לאפשר
קבצנות בשטח הציו של הקבר וכי אופ האכיפה נדו "בימי אלה" ומתגבש לכדי תקנו מסודר.
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המועצה האזורית הודיעה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי היא פועלת באמצעות משאביה
המוגבלי לאכיפת הדי על הרוכלי הפועלי סמו +לקבר רשב"י ,אול במידה רבה הפעולות הינ
פעולות סרק שכ רבי מהרוכלי חוזרי זמ קצר לאחר פינוָי  ,ולכ הפתרו לנושא זה הוא הקמת
תחנת משטרה במתח .
È˙Â¯È˘ ÏÈÚÙ‰Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÌÚ „·· „· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯.˙ÂÓÏÂ‰ ˙Â¯‚ÒÓ· ·Ï˙˘‰Ï ÍÎÏ ˙˜˜Ê ‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï ÚÈÈÒÏ È„Î ÌÂ˜Ó· ‰ÁÂÂ
ÈÙ ÏÚ ¯ÂÓ‡Î ‰ÎÓÒÂ‰˘ - ‰˘ÈÓÁ‰ ˙„ÚÂ „ˆÓ ˜„˜Â„Ó ÁÂ˜ÈÙ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÔÎÂ - Â· ˙Â˘Ú ‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÚ Á˜ÙÏÂ ¯·˜‰ ¯˙‡ ˙‡ Ï‰ Ï ,12ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ˙ËÏÁ‰
‰¯Ë˘Ó‰ ,Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰ ÈÓ ,˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ È„È ÏÚ ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˘ÂÓÈÓ
˙ÂÈÂ˘Ú ÌÁ˙Ó‰ ˙Ú˜Ù‰ ÍÏ‰Ó ˙ÓÏ˘‰Â ,Ï˙ÂÎ‰ ·¯Â ÌÈ˘Â„˜‰ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰Â
.ÌÂ˜Ó· ¯„Ò ËÈÏ˘‰Ï ÚÈÈÒÏ
 .2המועצה האזורית הודיעה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי רשויות השלטו טר הקצו
תקציבי ייחודיי ושוטפי לצור +הקמת מתקני ותשתיות ראויי ושיקו מתקני קיימי ביישוב
מירו וביישובי הסמוכי הנמצאי בתחו שיפוטה ,בפארקי ובשטחי הפתוחי .
ÚÈÈÒÏ ‰˙Â·ÈÂÁÓ ˙„ÈÓ ¯·„· ˙ÂÈ È„Ó ˘·‚Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„¯˘Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ,˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ÛÂÎ‡Ï ÔÈÙÂÏÁÏÂ ,¯˙‡· ÏÙËÏ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ
.‰„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ ,ÌÈ Ù‰
שר הפני הודיע במסגרת תשובת משרדו למשרד מבקר המדינה ממאי  2011כי ועדה בי משרדית
בוחנת את האפשרות להפו +את שטח המתח לשטח גלילי ,אשר ינוהל על ידי רשות ממלכתית
נפרדת.
‡Ï Ì‚Â ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÈÏÚ·Ï ÌÈ˙Â¯È˘ È‡˙ È"·˘¯ ÌÁ˙Ó· ÂÈ‰ ‡Ï ·˜ÚÓ‰ ÚÂˆÈ· „ÚÂÓ· .3
ÈÏÚ·Ó ÚÂ ÓÏ ÔÈÙÂÏÁÏÂ Ì„‡‰ „Â·Î· ÚÂ‚ÙÏ È„Î ÍÎ· ˘ÈÂ ,‰˘È‚ ‰ÈÈ Á Ì‰Ï ‰„ÚÂÈ
ÔÂÈÂÂ˘ ˜ÂÁ· Â˙¯„‚‰Î ,È¯Â·Èˆ ÌÂ˜Ó ‡Â‰ È"·˘¯ ¯·˜ ¯˙‡ .ÌÂ˜Ó‰ ˙‡ „Â˜ÙÏ ˙ÂÏ·‚ÂÓ
ÌÈÈ¯Â·Èˆ ˙ÂÓÂ˜Ó ,‰Ê ˜ÂÁÏ Ë19 ÛÈÚÒ ÈÙÏÂ ,1998-Á" ˘˙‰ ,˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ˘ ‡Ï ˙ÂÈÂÎÊ
˜ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙‡ ÌÈ‡˙‰ÏÂ ˘È‚ ‰Ï ˙È˜ÂÁ ‰·ÂÁ ‰ÏÁ ‡Ï ÔÈÈ„Ú Ì Ó‡ .‰‚¯„‰· Â˘‚ ÂÈ ÌÈÓÈÈ
Ï˘ ¯Â˜È·Ï ÈÂ‡¯Î Í¯ÚÈ‰ÏÂ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ˙‡Ê ¯È„Ò‰Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ Í‡ ,ÌÂ˜Ó· ‰ÈÈ Á‰ ˙‡Â
·.ÌÂ˜Ó· ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÈÏÚ

מימו תחזוקת האתר
משרד מבקר המדינה ציי בחוות הדעת כי לדברי מנהל ההקדש הספרדי ,ההקדש מימ את תחזוקת
מבנה רשב"י מתרומות שהתקבלו בקופות הצדקה שהותקנו במבנה .כ צוי כי סמו +למבנה רשב"י
__________________
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נבנתה ישיבה המנוהלת בידי עמותה הקשורה להקדש הספרדי ,ובחדר הכניסה לישיבה ,המיועד
להדלקת נרות ,גבו גבאי מטע העמותה כספי עבור הישיבה.
המדינה השתתפה בתשלו הוצאות המתח בלי שהיה בידיה מידע על ס +ההכנסות שהגיעו לידי
ההקדש הספרדי מקופות הצדקה וא היה בה כדי לממ את הפעלת האתר.
ÏÂ‰È ¯·„· Ì‚ ËÈÏÁ‰Ï ‰ÎÓÒÂ‰ ı"‚· ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ˘ - ‰˘ÈÓÁ‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰
˜‰˜„ˆ‰ ˙ÂÙÂ˜Ó ˜ÏÁ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ‰ÓÈÈ˜ - Ì‰· ˘ÂÓÈ˘‰Â ˙ÂÓÂ¯˙‰ ÈÙÒÎ ,‰˜„ˆ‰ ˙ÂÙÂ
·˙ÂÙÂ˜Ó ˙ÂÒ Î‰‰ ÌÂ˘È¯ ˙‡Ê „·ÏÓ .‰˙ÂÎÓÒ ˙‡ ˘ÓÓÏ ‰˘˜˙Ó ‰„ÚÂÂ‰ ,ÔÎ˘ „·Ï
ÔÂ·˘Á ‰‡Â¯ È„È· ¯˜Â·Ó Â È‡ Ô‰ÈÙÒÎÓ ˙Â‡ˆÂ‰‰Â ‰˘ÈÓÁ‰ ˙„ÚÂ ˙ËÈÏ˘·˘ ‰˜„ˆ‰
.ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„Ò Ì‡Â˙ Â È‡ ÔÎÏÂ ,ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚· ·ÈÈÁ˙ÓÎ ,È ÂˆÈÁ
ÁÎÂ Ï ˙Â·È˘Á ‰ ˘Ó ÌÈÏ·˜Ó Ì‰ÈÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰Â ÌÁ˙ÓÏ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ÈÙÒÎ Ï˘ ÌÂ˘È¯‰
Á"˘ 120,000-Î Ï˘ ˙ÂÙ˙˙˘‰Ó - ¯˙‡‰ ˙˜ÂÊÁ˙Ï ‰ È„Ó‰ ˙·ˆ˜‰· ˙¯ÎÈ ‰ ‰Ï„‚‰‰
·˘ ˙ .2010 ˙ ˘· Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 6-Î Ï˘ ˙ÂÙ˙˙˘‰Ï 2007
השליטה על כשבע קופות צדקה באול הגדול הועברה מההקדש הספרדי לוועדת החמישה .רוב
הקופות הללו נעולות בשני מנעולי לש יישו עקרו הבקרה )הפרדת סמכויות( ,שלפיו על שני
אנשי להיות נוכחי בעת פתיחת הקופות .לדברי מנהל האתר ,מפתח אחד נמצא אצלו והאחר
נמצא אצל עובד אחר.
·˙¯ÈÎÊÓ .ÛÒÂ ‰ ÏÂÚ Ó‰ ¯ÒÁ ˙ÂÙÂ˜‰ ˙Á‡· ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‡ˆÓ ·˜ÚÓ‰ ˙Ú
„ÂÚ .˘„Á· ÛÏÁÂ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó·Â ¯·˘ ÌÈÏÂÚ Ó‰ „Á‡ ÈÎ ‰˙·Â˘˙· ‰¯È·Ò‰ ‰„ÚÂÂ‰
˙ÂÒ Ï 13ÈÏÚÓ ‡Ï„ È˘ È‡ ÌÈ ÈÓÊÓÂ ÌÈËÂ˘Ù ˙ÂÙÂ˜‰ ÈÁ˙Ù ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‡ˆÓ
ÌÈ„ÚÂÈÓ Ô‰ÈÙÒÎ˘ ÌÈ¯È·ÒÓ Ì È‡ ˙ÂÙÂ˜‰ ÏÚ ÌÈËÏ˘‰ ˙‡Ê „·ÏÓ .˙ÂÚ·ËÓÂ ˙Â¯Ë˘ Ë˜ÏÏ
,‰ ˘· ÌÈÓÚÙ ˘ÂÏ˘Î ˙Â ˜Â¯Ó ˙ÂÙÂ˜‰ .ËÏ˘ ÏÎ ÔÈ‡ ˙ÂÙÂ˜‰Ó ‰ÓÎ ÏÚÂ ,ÌÂ˜Ó‰ ˙˜ÂÊÁ˙Ï
‡¯È·Ò˘ Û‡ ,¯ÓÂÚ· ‚"Ï ÚÂ¯È‡ ÔÂ‚Î ,ÌÈÏÂ„‚ ‰Ó¯˙‰ ÈÚÂ¯È‡Ï ÍÂÓÒ Ô ˜Â¯Ï ÌÈ„ÈÙ˜Ó ÔÈ‡ Í
Â˙Ú˜˘‰ Ì˘Ï „ÚÂÓ· ÛÒ‡ Â È‡ ÛÒÎ‰˘ Ô‡ÎÓ .·¯ ÛÒÎ Ô‰· ¯·ˆ ÂÏ‡ ÌÈÚÂ¯È‡· ÈÎ ÁÈ ‰Ï
·.Â· ˘ÂÓÈ˘‰ „Ú ÌÈÁÂÂ¯ ÌÈ‡˘Â ‰ ˙Â Â„˜ÈÙ
בתשובתה למשרד מבקר המדינה ציינה הוועדה כי בכוונתה להחלי' את קופות הצדקה בחדשות
ומאובטחות יותר.
במתח רשב"י אי שלטי המבקשי מתורמי פוטנציאלי להעדי' תרומה באמצעות כרטיס
אשראי בטלפו או באינטרנט או באמצעות שליחת המחאה ,א' שדרכי התרמה אלו עשויות להיות
בטוחות ויעילות יותר מאיסו' הכספי מהקופות.
ÁÂ˙ÈÙÏ ˙ÂÈÙÂÏÁ ÌÈÎ¯„· ÌÂ¯˙Ï ¯Â·Èˆ‰ ˙‡ „„ÂÚÏ ÏÂ˜˘Ï ıÈÏÓÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜·¯ ¯˘·"¯˜·Ó „¯˘Ó ıÈÏÓÓ ,ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ .Ì˙˜ÂÊÁ˙ÏÂ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˘Â„˜ ˙ÂÓÂ˜ÓÂ È
˙ÂÏÈÚÈ ˙ÂÙÂÏÁ ÏÂ˜˘Ï Ô‰ ÌÈÙÒÎ‰ ÛÂÒÈ‡ ˙Â¯È„˙ ˙‡ ¯È·‚‰Ï Ô‰ ¯·„· ÌÈÚ‚Â Ï ‰ È„Ó‰
.Ì˙¯ÈÙÒÏÂ ˙ÂÚ·ËÓ ÔÂÈÓÏ ‰ ÂÎÓ· ˘ÂÓÈ˘ Ô‰· ,ÌÈÙÒÎ ÛÂÒÈ‡Ï

__________________
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מזכירת ועדת החמישה הודיעה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר  2011כי ועדת החמישה
החליטה להכי נוסח אחיד לשלטי באתר ולציי בה  ,בי היתר ,דרכי תרומה נוספות.
כאמור ,סמו +למבנה רשב"י נבנתה ישיבת רבי שמעו בר יוחאי ,המנוהלת בידי עמותת התנא
הקדוש רבי שמעו בר יוחאי ,הקשורה להקדש הספרדי .בחדר הכניסה לישיבה ,המיועד להדלקת
נרות )להל חדר ההדלקה( ,14גובי גבאי מטע העמותה כספי עבור הישיבה .עד בנייתה של
ישיבת בר יוחאי בשנת התשמ"ז ) (1987שימש חדר ההדלקה בית מדרש.
·‰˜„ˆ‰ È‡·‚ ˙‡ Â‡ ‰˙ÂÓÚ‰ ˙‡ ˙Â˘Ó˘Ó‰ ,‰˜„ˆ ˙ÂÙÂ˜ ˘ÓÁ ˙Â·ˆÂÓ ‰˜Ï„‰‰ ¯„Á
.ÛÒÎ‰ „ÂÚÈÈ Â‰Ó ˙ÂÙÂ˜‰ ÏÎ ÏÚ Ì˘¯ ‡Ï .È˘‡¯‰
·‡˙¯ ÌÈÁ¯Â‡ ˙Ò Î‰· :‰˘ÈÓÁ‰ ˙„ÚÂ ˙ËÈÏ˘· Ô È‡˘ ˙ÂÙÒÂ ‰˜„ˆ ˙ÂÙÂ˜ ˙Â·ˆÂÓ ¯·˜‰
.È‚„Ë‡ ˙Ò Î‰ ˙È·Ï „ÂÓˆÂ ¯ˆÈ ˘ ÌÈÁ¯Â‡ ˙Ò Î‰· ,Í·ÈÏ¯˜-¯ËÂÓÏ¯Ù
Â È‡ ‰˘ÈÓÁ‰ ˙„ÚÂ ÁÂ˜ÈÙ· Ô È‡˘ ‰˜„ˆ ˙ÂÙÂ˜ Ï˘ ÔÓÂÈ˜ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ËÏÁ‰‰ ˙ÂÎÓÒ ˙‡ ‰È„È· ‰„È˜Ù‰˘ ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ˙ËÏÁ‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ
· .¯ÂÓ‡Î ¯˙‡‰ Ï˘ ÂÏÂ‰È Ï Ú‚Â

פיתוח סביבתי ובטיחות המבקרי
בחוות הדעת צוי כי הדר +המוליכה למתח הקבר לא תוחזקה כראוי :היא הייתה מלוכלכת
ומוזנחת ולא הלמה מקו קדוש שפוקדי אותו אלפי אנשי .
.ÈÂ‡¯Î ˙˜ÊÁÂ˙Ó ‰ È‡ ÔÈÈ„Ú ‰˘È‚‰ Í¯„Â ÌÁ˙ÓÏ ·È·ÒÓ ‰Á Ê‰ ˙¯ÎÈ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰
‡ÌÈËÏ˘‰ ,ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ .˙Â¯ÂÓ‰Ó ‰· ˘È Í‡ ,˙Â·Ï˙˘Ó ÌÈ ·‡· ˙ÙˆÂ¯Ó ‰˙ˆ˜Ó Ì Ó
·.˙Â¯Á‡ ˙ÂÙ˘· ÌÈËÏ˘ ÔÈ‡Â ÌÈ˜ÙÒÓ Ì È‡ ˙È¯·Ú
עוד צוי בחוות הדעת כי מאחר שמאות מבקרי נמצאי במבנה רשב"י בו בזמ  ,הוא עלול לשמש
מטרה לפעולות איבה וכי נמצא שבכניסות למבנה לא הוצבו אנשי אבטחה ,שתפקיד לבדוק את
המבקרי כדי למנוע ניסיונות לפגוע בציבור.
·,‰Ê ÔÈÈ Ú· ¯·„ ‰˘Ú ‡Ï ÈÎ Â‡ˆÓÂ ÌÂ˜Ó· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ Â¯ÈÈÒ ·˜ÚÓ‰ ˙Ú
˙‡ ÔÂÁ·Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÔÂ¯ÈÓ ¯ÙÎÏ ‰ÒÈ Î· ÌÂÒÁÓ ˙·ˆ‰Ó ıÂÁ
,1998-Á" ˘˙‰ ,ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚· ÔÂÁËÈ·‰ ˙¯„Ò‰Ï ˜ÂÁ‰ ˙‡ ¯˙‡‰ ÏÚ ÏÈÁ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰
.Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó ˙ÂÈÁ ‰ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚ ·ÈÈÁÓ‰
בתשובתה למשרד מבקר המדינה ציינה ועדת החמישה כי "במסגרת התב"ע החדשה יש בכוונת יו"ר
הוועדה לקד את גידור האתר כולו להגברת הביטחו והשליטה .כמו כ רכש משרד התיירות
מערכת מצלמות במעגל סגור אשר בימי אלה מתבצעת היערכות בשטח להתקנתה".
__________________
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הסברה
·‡˙¯ ÏÚ Â‡ È"·˘¯ ˙Â„ÏÂ˙ ÏÚ ÌÈ¯ÙÒÓ‰ ÌÈ¯Á‡ ‰¯·Ò‰ ÈÚˆÓ‡ Â‡ ÌÈËÏ˘ Â‡ˆÓ ‡Ï
˙ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ˙ ÂÂÎ· ÔÈ‡ ÈÎ ¯Ó‡ 2011 È‡ÓÓ ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ˙·Â˘˙· .‰ ·Ó‰ ˙Â„ÏÂ
ÏÚÂ ÌÁ˙Ó‰ ˙Â„ÏÂ˙ ÏÚ ,Â ·Â È"·˘¯ ˙Â„ÏÂ˙ ÏÚ ˙‚ˆÓ Â‡ ·Â˙Î ¯·Ò‰ ¯˙‡· ‚Èˆ‰Ï È„Î
˙ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ¯·„‰˘ ÌÈ¯Â·Ò ÌÈÈ˙„ ÌÈ‚ÂÁ˘ È ÙÓ ¯ÂÊ‡· Â¯·˜ ˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ ·¯ ˙Â„ÏÂ
·˜„.ÌÂ˜Ó‰ ˙˘Â
˙Â·È˘È· ÔÂ„È‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ¯˙‡· ‰¯·Ò‰‰ ¯·„· ÌÈÏÂ˜È˘‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.¯˙‡· ÔÈÈ Ú Ì‰Ï˘ È˙„ ÔÂÈ·ˆ ÈÏÚ· ÌÈÏ‰˜ ÔÂÂ‚Ó ˙‚ˆÈÈÓ‰ ,‰˘ÈÓÁ‰ ˙„ÚÂ

ההיערכות להילולת רשב"י בל"ג בעומר ולאירועי גדולי אחרי
במתח
חוק הבטיחות במקומות ציבוריי  ,התשכ"ג  ,1962קובע ששר הפני  ,בהתייעצות ע שר המשטרה
)כיו השר לביטחו פני ( ,רשאי להתקי תקנות ובה הוראות לאספות במקומות קבועי או
במקומות מזדמני  ,בי היתר בענייני עזרה ראשונה ,כיבוי דלקות ומניעת ועוד .תקנות הבטיחות
במקומות ציבוריי )אסיפות( ,התשמ"ט  ,1989חלות על אספות שמספר המשתתפי המשוער בה
הוא  200או יותר.
שירותי רפואה
בחוות הדעת צוי כי במהל +השנה מתקיימי במתח רשב"י אירועי נוספי על הילולת ל"ג
בעומר שמספר המשתתפי בה מחייב ,על פי התקנות ,להציב במקו צוותי רפואיי למשל,
אירוע ז' באדר ,שמגיעי אליו כ  40,000איש ,ואירועי בראשי חודשי ובחול המועד ,שמגיעי
אליה אלפי מבקרי  .לדברי נציגי מד"א ,שהובאו בחוות הדעת ,שו גור לא הזמי את שירותיו
של מד"א לאירועי אלה .מכא שהתקיימו במתח אירועי רבי משתתפי  ,הכרוכי בסיכו גבוה,
בלא נוכחות של צוותי רפואיי .
·ÔÈÈ„Ú ¯˙‡· ÌÈ˙Â¯È˘ ˙˜ Ú‰Ï ˙Â‡È¯·‰ È˙Â¯È˘Â ‡"„Ó Ï˘ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ ÈÎ ‡ˆÓ ·˜ÚÓ
˙Â·È˘È‰ ˙Á‡ ÈÏ‰ Ó· ‡"„Ó ÈÂÏ˙ ¯ÓÂÚ· ‚"Ï·Â ,¯˙‡· ‡ÙÂ¯ ÔÈ‡ ˙·˘· .¯ÒÁ· ‰˜ÂÏ
ÏÚÂÙ‰ ˘È‡‰ ,ÍÎÓ ‰¯˙È .‡"„Ó ˙ Á˙Ï ÌÂ˜Ó Âˆ˜‰ ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ·˘ ,ÌÂ˜ÓÏ ˙ÂÎÂÓÒ‰
·‡˙¯ .·ÂË‰ Â Âˆ¯· ÌÈÈÂÏ˙ ‰Ïˆ‰‰ È˙Â¯È˘Â ,˙Â·„ ˙‰· ˙‡Ê ‰˘ÂÚ ‡"„Ó ÌÚËÓ
¯ÂÊ‡· ‰‡ÂÙ¯ È˙Â¯È˘ Ô˙Ó ¯È„Ò‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ıÈÏÓÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙‡ ÔÂÁ·Ï ÔÎÂ ÌÈÏÏÙ˙Ó‰Â ÌÈ¯˜·Ó‰ Ï˘ ·¯‰ ¯Â·Èˆ‰ ˙‡ ˙¯˘Ï È„Î È"·˘¯ ÌÁ˙Ó
.ÌÂ˜Ó· ‰Ïˆ‰‰ È˙Â¯È˘ ÏÚ „˜ÙÂÓ˘ ÈÓ ˙‡ ¯Î˘· ˜ÈÒÚ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰
ועדת החמישה ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר  2011כי בז' באדר מוזמ דר +קבע
אמבולנס וכי המדינה לא מקצה לכ +כספי עבור הימי האחרי .
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Ô‰ Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 12-Î ‰ È„Ó‰ ‰ˆ˜Ó ‰ ˘· ‰ ˘ È„Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰˘ÈÓÁ‰ ˙„ÚÂ .˙ÂÏ·˜˙Ó‰ ˙ÂÓÂ¯˙‰ „·ÏÓ ,¯ÓÂÚ· ‚"Ï ˙ÏÂÏÈ‰Ï Ô‰ ¯˙‡‰ ˙˜ÂÊÁ˙Ï
È˙Â¯È˘ ‰Ê ÏÏÎ·Â ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ˆ˜‰ ÔÙÂ‡ ÏÚ ËÈÏÁ‰ÏÂ ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ ˙Âˆ˜‰Ï ˙ÎÓÒÂÓ
.‰‡ÂÙ¯‰

הקמת תחנת משטרה
ÏÚ ‰¯ÈÓ˘‰ ˙ÁË·‰Ï ˙È ÂÈÁ ¯ÂÊ‡· ‰¯Ë˘Ó ˙ Á˙ ˙Ó˜‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.‰ ˘‰ ÏÎ Í˘Ó· ÌÈÏÏÙ˙Ó‰ ÏÚÂ È¯Â·Èˆ‰ ¯„Ò‰
ביוני  2010שלח היוע -לסג ראש הממשלה ושר הפני  ,אלי ישי ,מכתב ליו"ר ועדת הכספי של
הכנסת ,הרב משה גפני ,ובו ציי כי שר הפני הנחה את הוועדה המחוזית צפו לקד את התכנית
שהוכנה לאתר רשב"י בנושאי תחבורה ,בטיחות ,חניוני ושיקו האתר וכי השר קיי כמה דיוני
למעקב אחר קידו הפרויקט.
בדיו שקיימה הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת בנובמבר  2010מסרה מזכירת ועדת
החמישה כי תכנית בניי העיר ,שעל פיה בי היתר יוקצה שטח ציבורי להקמת תחנת משטרה
)התכנית בהכנה זה כעשר שני ( ,מונחת על שולחנו של שר הפני אלי ישי לחתימה.
בדצמבר  2010ציינה ועדת הפני והגנת הסביבה של הכנסת שהיא פונה למשרד הפני בבקשה
לאשר את תכנית המתאר ,המונחת על שולחנו של שר הפני .
בדיו שהתקיי באפריל  2011בנושא ההיערכות לאירועי ל"ג בעומר אמר הממונה על מחוז הצפו
במשרד הפני כי סוגיות התב"ע מונחות על שולחנו של שר הפני זה חצי שנה ולשר הפני יש
השגות עליה .
‡Â‰ ¯ÂÊ‡· ‰¯Ë˘Ó ˙ Á˙ ˙Ó˜‰ ¯˘Ù‡˙˘ ˙È Î˙‰ ÌÂ„È˜ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.¯˙Ï‡Ï ‰¯˘‡ÏÂ ¯ÈÚ ÔÈÈ ·Ï ˙ÈÏÏÎ‰ ˙È Î˙‰ ÔÓ „¯Ù · ‰· ÔÂ„Ï ˘È ÔÎÏÂ ,¯˙ÂÈ· È ÂÈÁ

שירותי כבאות
בחוות הדעת צוינו ג ליקויי הנוגעי לשירותי הכבאות :במתח רשב"י היו אתרי לא תקיני
שנפתחו ללא אישור שירותי הכבאות; מבני ואוהלי שהוקמו לרווחת הציבור )ארבעה מבני
ואוהלי להכנסת אורחי ( חשפו את הציבור לסכנה ,והמועצה האזורית לא פעלה להודיע לציבור
על הסכנות הטמונות בביקור במתח ; מהנדס המועצה האזורית לא פעל למציאת פתרונות לבעיות
שעליה התריע מפקד שירותי הכבאות; ושירותי הכבאות נתנו לגורמי באתר הנחיות בנושא
עמידות אש לגבי חלקי במבנה בלבד.
2010 ¯·ÂË˜Â‡· ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ „˜ÙÓ ÌÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ ÂÓÈÈ˜˘ ‰ÁÈ˘Ó
ÌÚ .˘‡ È ÙÓ ˙ÂÁÈË·Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ¯ÓÂÚ· ‚"ÏÏ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ ‰¯ÙÂ˘ 2010 ˙ ˘· ÈÎ ‰ÏÚ
ËÂ¯ÈÙ Â·Â ‰‡¯˙‰ ·˙ÎÓ ÌÈ˘Â„˜ ˙ÂÓÂ˜Ó ÁÂ˙ÈÙÏ ÊÎ¯ÓÏ ÁÏ˘ ‡Â‰ 2010 ¯·ÂË˜Â‡· ˙‡Ê
.Ì Â˜È˙Ï ‰˘È¯„Â ¯·˜‰ ¯˙‡· ÂÏ‚˙‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ
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במכתב ששלח מפקד שירותי הכבאות למשרד מבקר המדינה באפריל  ,2011לפני הילולת ל"ג
בעומר התשע"א ,צוי כי כמה מ הדרישות של שירותי הכבאות לא מולאו ואלו עיקריה  :על
הרשות המקומית להפנות גופי המקימי מבני או מתקני זמניי לשירותי הכבאות לצור +קבלת
הוראות בטיחות ואישורי  ,ואי לאפשר את הצבת של מבני יבילי במתח רשב"י ללא היתר.
במכתב ששלח מפקד שירותי הכבאות למשרד מבקר המדינה ביוני  ,2011לאחר הילולת ל"ג בעומר
התשע"א ,הוא ציי  ,בי היתר ,כי במתחמי האוהלי שהוקמו באתר חסרו ברזי שרפה לצור +תפעול
עמדות כיבוי וכי לולי עופות ביישוב מירו הוסבו למקומות לינה .כמו כ נכתב כי במהל +האירוע
התחילה אחת הטריבונות לקרוס ,והיה צור +מידי לפנות אזרחי מהמקו  .הפינוי נעשה בסיועו של
קצי כיבוי שמעו דדו  ,שטיפס באומ -לב על הטריבונה ששקעה ופעל ביחד ע כוחות המשטרה
כדי למנוע אסו כתוצאה מקריסה אפשרית של הטריבונה.
‚"Ï ÈÚÂ¯È‡Ó ÌÈÁ˜Ï‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ˜ÈÙ‰Ï ‰˘ÈÓÁ‰ ˙„ÚÂ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·.˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ „˜ÙÓ Ï˘ Â·˙ÎÓ· ÌÈ ÈÂˆÓ˘ ‰Ï‡ ‰Ê ÏÏÎ·Â ¯ÓÂÚ

ניהול אירוע ל"ג בעומר
בחוות הדעת צוי בי היתר כי משנת  1998משמש המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושי גו'
מארג ומתא בי כל הגורמי הפועלי באזור בל"ג בעומר ובהכנות לקראתו .סמו +למועד אירוע
ל"ג בעומר התשס"ח הוציאה המועצה האזורית צו הפסקה מינהלי לגורמי הפועלי במתח משו
שאירוע ל"ג בעומר מתנהל ללא רישיו  .לדברי המשטרה באירועי גדולי אחרי )מופעי  ,ירידי ,
פסטיבלי ועוד( קיי אמרג הדואג לכל הסידורי הדרושי לקיו האירוע והוא הכתובת לכל
פנייה של גור ממלכתי ,בניגוד לאירוע ל"ג בעומר שבו האחריות לקיומו מוטלת על משטרת
ישראל.
Ô˘‡¯·Â ˙ÂÎÓÒÂÓ‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡Ê ÌÚ .‰¯ÙÂ˘ ¯ÓÂÚ· ‚"ÏÏ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰
‡ÏÂ ¯ÓÂÚ· ‚"Ï ÈÚÂ¯È‡ ÔÂ‚¯‡Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡ Â‰˘ÏÎ Ì¯Â‚ ÏÚ ÂÏÈË‰ ‡Ï ‰˘ÈÓÁ‰ ˙„ÚÂ
.‰ ˘‰ Í˘Ó· ÌÂ˜Ó· ÌÈÓÈÈ˜˙Ó‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ·¯ ÌÈÚÂ¯È‡Ï ˙˜ÙÒÓ ·Ï ˙ÓÂ˘˙ ‰„ÁÂÈ
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר  2011ציי מנכ"ל המרכז לפיתוח המקומות הקדושי כי
"המרכז הוא גו' מתא ומלווה של הילולת ל"ג בעומר א +בשו פני ואופ אינו אחראי ומפיק
היות ומדובר באירוע ספונטני דתי השואב אליו מאות ואלפי ללא קשר ע מפיק זה או אחר".
יו"ר ועדת החמישה ציר' לתשובתו למשרד מבקר המדינה מכתב ששלח לו שר התיירות בדצמבר
 ,2009ובו מטיל עליו השר לפקח על ההכנות להילולה בל"ג בעומר .מזכירת ועדת החמישה הוסיפה
בתשובתה כי ידי ועדת החמישה כבולות מבחינת השליטה על קיו האירוע והוועדה אינה מפיקה
אותו אלא מתאמת בי הגורמי בשיתו' המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושי במטרה למזער
ככל שנית את הנזקי הפוטנציאלי .
ÌÈÈ˜˙Ó‰ È˙„ ÚÂ¯È‡ ‡È‰ ¯ÓÂÚ· ‚"Ï· È"·˘¯ ˙ÏÂÏÈ‰ Ì Ó‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
"ÏÚ Ô ÎÂ˙ÓÂ ‰ ˘· ‰ ˘ È„Ó ÌÈÈ˜˙Ó ‡Â‰˘ ¯Á‡Ó ÌÏÂ‡ ,"¯Á‡ Â‡ ‰Ê ˜ÈÙÓ ÌÚ ¯˘˜ ‡ÏÏ
ÏÚ .ÂÈÏ‡ Í¯ÚÈ‰Ï ˘ÈÂ È Ë ÂÙÒ ÚÂ¯È‡ Â· ˙Â‡¯Ï ÔÈ‡ ,ÌÈË¯Ù ÈË¯ÙÏ ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ È„È
˙„ÚÂ ‡Â‰ ,È"·˘¯ ¯·˜Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ ÈÈ Ú‰ ÏÏÎÏ ÂÓÎ ,‰Ê ÚÂ¯È‡Ï È‡¯Á‡‰ ÛÂ‚‰ ÔÎ
.‰ÓÚËÓ ÍÎÏ ÍÓÒÂ‰˘ ÛÂ‚ Â‡ ‰˘ÈÓÁ‰

קוב& דוחות ביקורת לשנת  ,2011התשע"ב
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בחוות הדעת צוי כי תשתיות הדרכי אינ מספקות :הכבישי ושבילי הגישה היו צרי ולא
התאימו לקליטת מאות אלפי האנשי המבקרי באתר .נציגי מעצ החברה הלאומית לדרכי
בישראל בע"מ הסבירו למשרד מבקר המדינה כי בעבר תוכנ מעבר תת קרקעי להולכי רגל ליד
כביש הגישה ,א +הפרויקט לא יצא אל הפועל.
משרד מבקר המדינה העיר כי על משרד התיירות ,משרד התחבורה ,מעצ והמשטרה להכי תכנית
כוללת לשיפור מער +התנועה במירו ולבצעה.
עוד צוי בחוות הדעת כי על גורמי התכנו והביצוע בכלל המועצה האזורית ,מעצ ,רשות הטבע
והגני  ,15מינהל מקרקעי ישראל ,מושב מירו  ,משרד התיירות וכוחות הביטחו וההצלה להכי
בדחיפות תכנית לשיפור דרכי הגישה למתח רשב"י וממנו בשעת חירו  .הובהר כי סוגיה זו נוגעת
לחיי אד  ,ולכ יש להמשי +בפיתוח התשתיות באזור המתח .
·ÈÏÎ ˙ÚÂ ˙ ˙‡ ˙¯ÎÈ ‰„ÈÓ· Ï˜Ó‰ ,Ï‚¯ ÈÎÏÂ‰Ï ÈÚ˜¯˜-˙˙ ¯·ÚÓ Ì˜Â‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú
˙‡ ¯˘Ù‡Ï È„Î ÌÈÏË‡˘ Ì‚ ÏÈÚÙ‰ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó .ÌÈÙÒÂ ÌÈ ÈÈ Ú Â¯ÙÂ˘Â ,¯˙‡Ï ·Î¯‰
‰ÚÂ ˙‰ Í¯ÚÓ ¯ÂÙÈ˘Ï ˙ÏÏÂÎ ˙È Î˙ ‰ÚˆÂ· Ì¯Ë ˙‡Ê ÌÚ .ÌÈ˜ÁÂ¯Ó‰ ÌÈ ÂÈ Á‰Ó ‰Ú‚‰‰
·‰ÚÂ ˙ ¯˘Ù‡Ï È„Î ,˙ÂÓÈÈ˜‰ ÌÈÎ¯„‰ ‚Â¯„˘Â ÌÈ¯ˆ ‰˘È‚ È˘È·Î ˙·Á¯‰ ‰ÏÏÎ·˘ ,ÔÂ¯ÈÓ
.ÌÈÙ˙˙˘Ó È·¯ ÌÈÚÂ¯È‡· - ‰Ïˆ‰ ·Î¯ „ÂÁÈÈ·Â - ·Î¯‰ ÈÏÎ ÏÏÎ Ï˘ ˙È˘ÙÂÁ

מבני יבילי
בחוות הדעת של משרד מבקר המדינה צוי כי סמו +לל"ג בעומר מוקמי מסביב למתח אוהלי
וכ מוצבי ש מבני יבילי ומכולות לשימוש המבקרי בעת ההילולה .בעליה של כמה
מהמבני הללו חיברו אות לתשתיות המי במקו והתקינו צינורות להזרמת מי ביוב מהמבני
לשטחי פתוחי  ,שעלולה לגרו לזיהומי  ,לריחות רעי  ,להתפרצות מחלות ולפגיעה במי
התהו  .כמה מבעלי המבני היבילי חיברו אות ג לתשתיות החשמל או הפעילו גנרטורי ,
המרעישי ומזהמי את האוויר .החיבורי למערכות המי והחשמל נעשו ללא היתר ,ללא תשלו
וללא פיקוח וגרמו לבזבוז כספי הקופה הציבורית.
משרד מבקר המדינה המלי -למועצה האזורית ולגורמי הנוגעי בדבר כי לקראת ל"ג בעומר
התשס"ט תוסדר הצבת המבני היבילי ולכל מבנה יוקצה שטח שבו יהיה אפשר להתחבר
לתשתיות הנחוצות לשהייה במקו  ,בדומה למקובל בשטחי קמפינג המיועדי לנופש .כ נכתב
בחוות הדעת כי א לא תימצא דר +להסדיר את השהייה במקו  ,מ הראוי למנוע הצבת מבני
יבילי באזור מתח רשב"י.
‰ˆ˜Â‰ ‡Ï ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙ˆÏÓ‰Ï „Â‚È ·Â ,‰ ˙˘‰ ‡Ï ‰Ê ÌÈ¯·„ ·ˆÓ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰
.˙ÂÈ˙˘˙Ï ˙¯„ÂÒÓ ˙Â¯·Á˙‰Ï ÁË˘ ‰ ·Ó ÏÎÏ
המועצה האזורית הודיעה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי "באופ כללי יש ליזו תכניות
רלוונטיות לאזור היישוב מירו  ...אול ג דבר זה כרו +בתקציבי ".
__________________

15

ליד מתח הקבר יש שמורת טבע שבה עוברת דר ,המילוט בשעת חירו .
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.‰„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ ,ÌÈ Ù‰
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