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    מחוז צפו  הוועדה המחוזית לתכנו  ולבנייה 
 תקציר

מסדיר , ) חוק התכנו  והבנייה או החוק להל   (1965 ה"התשכ, חוק התכנו  והבניה
, על פי החוק. את התפקידי  ואת הסמכויות של מוסדות התכנו  בישראל, את המבנה

.  המקומיתברמה המחוזית וברמה, ברמה הארצית: התכנו  באר  נעשה בשלוש רמות
. החוק קובע את גופי התכנו  האחראי  לרמות התכנו  השונות ולתכניות לסוגיה 

כדרג , ולצדה, לתכנו  ברמה הארצית אחראית המועצה הארצית לתכנו  ולבנייה
לתכנו  ברמה המחוזית . פועל מינהל התכנו  שבמשרד הפני , מקצועי ומינהלי

וזאת באמצעות לשכות התכנו  , אחראיות הוועדות המחוזיות לתכנו  ולבנייה
מכינות אות  לדיו  בישיבותיה  של הוועדות , שבודקות את התכניות, המחוזיות

 .המחוזיות ומגבשות המלצות בעניינ 
, תפקידיה  העיקריי  של הוועדות המחוזיות ה  קביעת מדיניות תכנו  בתחו  המחוז

טיפול ,   המתארי המקומיבעיקר באמצעות הכנת תכניות מתאר מחוזיות וטיפול בתכנו
שוט& בתכניות מפורטות שבסמכות  במסגרת לוח זמני  שנקבע בחוק ובקרה על 

  .הוועדות המקומיות לתכנו  ולבנייה
 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה היבטי  מינהליי  2013 מר    2012בחודשי  אוקטובר 

 הוועדה  להל  ( מחוז צפו   ייה והיבטי  בהליכי התכנו  בוועדה המחוזית לתכנו  ולבנ
).  לשכת התכנו  המחוזית להל  ( מחוז צפו   ובלשכת התכנו  המחוזית ) המחוזית

 מחוז צפו   בלשכת הבריאות המחוזית , בדיקות השלמה נעשו במינהל התכנו 
  .ובוועדה המקומית לתכנו  ולבנייה לב הגליל

 עיקרי הממצאי 
 היבטי  מינהליי 

ה .1 ח  ו כ ת  ב צ תמ י ז ו ח מ ה ו   נ כ ת ה ת  כ ש ל ב ד    א
וחלק גדול , משרד הפני  לא קבע תק  כוח אד  ללשכות התכנו  המחוזיות

האמורי  לתגבר את כוח , מהמועסקי  בלשכת התכנו  המחוזית ה  יועצי  חיצוניי 
 .כדי שיוכל לעמוד במשימות שהוטלו עליו, העבודה הקבוע
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ר של "מונה ג  לממלא מקו  היו, הממלא את מקו  הממונה על המחוז, מתכנ  המחוז
שלוש ועדות מקומיות לתכנו  ולבנייה
1

ר "נוס& על מינויו קוד  לכ  לממלא מקו  היו, 
ריבוי התפקידי  שהוטלו על מתכנ  המחוז ועל . בוועדה המקומית בקעת בית הכר 

הפוגע בתפקוד  , שאר עובדי לשכת התכנו  המחוזית מטילי  עליה  עומס רב
  .השוט&

ה .2 י תנ ו י נ כ ת ה י  ק י ת ל   ו
 נתוני  על אודות תכניות מתאר כוללות כילמשרד הפני  משתמש בקוב  ממוחשב המ

 מאגר מידע  " מערכת מעקב ובקרה"קוב  זה הוא חלק מ. ליישובי  במחוז הצפו 
בבדיקה נמצא כי בקוב  נכללו נתוני  על . המשמש את לשכת התכנו  המחוזית

וכי המידע נשמר בו , מתחמי  בתו* היישובי המתייחסות ל, תכניות מתאר מקומיות
בכמה מקרי  לא הוזנו למערכת ; בלא כל מיו  של התכניות בהתא  לגודל  ולסוג 

במקרי  אחרי  ; המועדי  של קבלת התכנית ושל בדיקת העמידה בתנאי הס& שלה
נרש  כי קבלת התכנית והבדיקה של העמידה בתנאי הס& שלה אירעו באותו מועד 

שנקבעו , ו כ  לא הוזנו במערכת נתוני  על אודות תנאי הס& של התכניותכמ; עצמו
 .וא& לא מידע מעודכ  הנוגע למילוי  של תנאי  אלה, בהחלטות הוועדות השונות

 וג  לא על גורמי  שלב הטיפול בתכניותתיקי התכניות שנבדקו לא כללו מידע על 
דע על התנאי  שהיה צור* התיקי  א& לא הכילו מי. שעיכבו את המש* הטיפול בה 

ולא צוי  בה  א  התנאי  האלה קוימו , לעמוד בה  בשלבי  השוני  של התכניות
  .א  לאו

ת .3 ו י מ ו ק מ ה ת  ו ד ע ו ו ה ל  ע ת  י ז ו ח מ ה ה  ד ע ו ו ה ל  ש ה  ר ק ב  ה
לפי , המשמשי  נציגי שר הפני  בוועדות המקומיות, עובדי לשכת התכנו  המחוזית

 הוועדות המקומיות 34 ועדות מתו* 22 יבות בלא נכחו במרבית היש, לחוק) ב(18סעי& 
 .זאת בניגוד למתחייב מ  האמור בחוק התכנו  והבנייה, שבתחו  המחוז

 60  לא העבירו ועדות מקומיות במחוז הצפו  לוועדה המחוזית כ2012 2011בשני  
וזאת , כדי שיוחלט א  ה  טעונות אישור השר,  התכניות שאושרו להפקדה165מבי  

לא , למשל, הוועדה המקומית לתכנו  ולבנייה בית שא . חוק התכנו  והבנייהבניגוד ל
למרות זאת לא פנתה הוועדה המחוזית . העבירה לוועדה המחוזית שבע תכניות

ולא נקטה כלפיה  , מיוזמתה לוועדות המקומיות כדי שיעבירו אליה את התכניות
  .צעדי  כלשה  כדי שיעבירו לה אות 

__________________ 
 .גליל מרכזיולב הגליל , גליל עליו   1
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 היבטי  תכנוניי 
ו   .1 נ כ ת ה ל  ה נ י מ ל  ש ט  ק י ו ר פ ת  ר ג ס מ ב ת  ו י נ כ ת ו   ד י ק
י" ד ו ה י א  ל ה ר  ז ג מ ב י  ר א ת מ ה ו   נ כ ת ה ו   ד י ק  "ל

ג ת  י מ ו ק מ ר  א ת מ ת  י נ כ 1/ת 5 6 5 ל  6 א ו   א י  ל ב י ש  :נ 'ר  
שאוחדו למועצה מקומית , נ 'ר האחריות להכנת התכנית ליישובי  שיבלי ואו  אל

המורכבת מנציגי , יהוטלה על מינהלת פרויקט תכניות אב ומתאר במגזר הערב, אחת
  להל  (משרד השיכו  ומינהל מקרקעי ישראל , משרד ראש הממשלה, משרד הפני 

והיא הוגשה לוועדה , 2000בהכנת התכנית הוחל בשנת ). המינהלה או היזמי 
קידו  התכנית התעכב בשל מחלוקת שהתגלעה בי  הצוות . 2005המחוזית רק ביולי 

, נ 'ר יגי המועצה המקומית שיבלי או  אלהמקצועי שהכי  את התכנית לבי  נצ
שעיקרה דרישת המועצה המקומית לתוספת שטחי פיתוח החורגי  מ  הפרוגרמה 

וכ  בשל הצור* בקבלת המלצות של הוועדות המקומיות , המקצועית שאושרה ליישוב
מרחבי ב נמצאשחלק משטח התכנית , גליל מזרחי ויזרעאלי , גליל תחתו ) מרחביות(

 .לה התכנו  ש
לבי  נציגי ) אג& תכניות מתאר(חילוקי דעות התגלעו ג  בי  נציגי מינהל התכנו  

  להל  (וזאת נוס& על בעיות מימו  של מינהל מקרקעי ישראל , הוועדה המחוזית
)י"ממ

2
בשל כל אלה התעכב .  ודרישות נוספות של המועצה להוספת שטחי  לתכנית

ה על הפקדתה בתנאי  רק כשלוש שני  והוועדה המחוזית החליט, הטיפול בתכנית
 .2008במאי , לאחר שהוגשה לה

 נדונה תכנית המתאר בוועדת המשנה לנושאי  תכנוניי  עקרוניי  2010רק בינואר 
בדיו  הוחלט לאשר תיקוני  ). ע" הוולנת להל  (של המועצה הארצית לתכנו  ולבנייה 

, ) מתאר ארצית לדרכי תכנית (3א "בתכנית בכפו& למילוי תנאי  הנגזרי  מתמ
א "מתמ, )שמורות טבע ושמורות נו&, תכנית מתאר ארצית לגני  לאומיי  (8א "מתמ
תכנית המתאר הארצית המשולבת  (35א "מתמ, )תכנית מתאר ארצית ליער וייעור (22

9/2מ "ומתמ) לפיתוח ולשימור, לבנייה
3
. 

א פעלו יזמי התכנית ל) 2013מר  (ע ועד למועד סיו  הביקורת "מאז הדיו  בוולנת
 .וממילא היא לא הופקדה, למילוי תנאי הפקדתה

ג ת  י מ ו ק מ ר  א ת מ ת  י נ כ 1/ת 6 9 2 ב  3 ל ח ש  ו ג תכנית מתאר זו הוכנה :  
, ממשרד הפני , שכלל נציגי  ממשרד ראש הממשלה, משרדי על ידי צוות רב

והיא התבססה על תכנית האב לגוש חלב שאימצה הוועדה , י"ממשרד השיכו  ומממ
א* במועד , 2007התכנית הוגשה לוועדה המחוזית בפברואר . 2005זית בשנת המחו

החס  העיקרי לקידו  התכנית היה . היא טר  אושרה) 2013מר  (סיו  הביקורת 
בתחומה לגבי שינוי ש  י ובי  המועצה המקומית ותושבי"מחלוקות שהתגלעו בי  ממ

 . 891' תוואי דר* אזורית מס
ג ת  י מ ו ק מ ר  א ת מ ת  י נ כ 1/ת 4 7 4 ה  1 נ ו מ ש ת  י י ר ק מינהל התכנו   : 

הטיפול בתכנית על ידי הוועדה המקומית לתכנו  . 2002החל בהכנת התכנית בשנת 
 .ולבנייה קריית שמונה התעכב יותר משנתיי 

__________________ 
 החלה רפורמה במקרקעי ישראל שנועדה בי  היתר להפו  את מינהל מקרקעי ישראל 2009בשנת   2

 .2012הרשות החלה לפעול במר" ; לרשות מקרקעי ישראל
 .תכנית מתאר מחוזית  3



 2013 לשנת שלטו  המקומידוח על הביקורת ב 600

  מחוז צפו  הוועדה המחוזית לתכנו  ולבנייה  :ש  הדוח
 2013דוחות על הביקורת בשלטו  המקומי לשנת  :מסגרת הפרסו 

 2013 ד"התשע :שנת פרסו 

 המליצה הוועדה המחוזית למועצה הארצית להפקיד את התכנית כשינוי 2005במאי 
בניגוד לאותה המלצה החליטה . שעניינו הגדלת שטח היישוב העירוני, 2מ "לתמ

". האזור לתכנו  מיוחד" לגרוע משטח התכנית את 2006המועצה הארצית בשנת 
המועצה נימקה זאת בכ* שהאזור אינו צמוד דופ 
4

 לשטח העירוני של קריית שמונה 
וכ  מאחר שהשטח הוא בעל , ושאי  בו כדי לחולל שינוי מהותי במעמדה של העיר

. גבוההרגישות נופית וסביבתית
  

ובו התקבלה הסכמת ,  התקיי  בוועדה המחוזית דיו  נוס& בתכנית2008בפברואר 
לאחר שצוות התכנו  יתייחס להערות "עיריית קריית שמונה להפקדת התכנית 

64/2מ "הקשורות לתכנו  בתו* הכת  שאושר לפיתוח במסגרת תמ, העירייה
5

." 
) 2013מר  (עד סיו  הביקורת במו.  הוחלט על הפקדת התכנית בתנאי 2008ביולי 

 .טר  מולאו התנאי  להפקדת התכנית וממילא היא לא הופקדה
ג ת  י מ ו ק מ ר  א ת מ ת  י נ כ 1/ת 1 1 5 ו5 1/ג   6 2 8 ר  7 י ז ר ז ת  י ב  : 

י לצור* "הוחזרה לממ, 1999 נדונה לראשונה בוועדה המחוזית ביולי 11155/תכנית ג
 בוועדה המחוזית לא .2003 והתקבלה שוב בוועדה המחוזית במאי 2002תיקו  במר  

במאי . 2002 עד מר  1999נמצא תיעוד לגבי תהליכי הטיפול בתכנית בפרק הזמ  יולי 
 החליטה הוועדה המחוזית להפסיק את 2005אול  בפברואר ,  הופקדה התכנית2004

שהתגלתה בשלב הדיו  , הטיפול בה עקב טעות טכנית בתשריט של התכנית
ת הייתה אמורה לאתר עוד בשלב הבדיקה ואשר הוועדה המחוזי, בהתנגדויות

 .התכנונית המוקדמת
הוועדה המחוזית החליטה באוקטובר ; 11155/ מחליפה את תכנית ג16287/תכנית ג

י לערו* שורה של תיקוני  " בתנאי  והורתה לממ16287/ להפקיד את תכנית ג2006
ובאוגוסט , 2008התכנית הופקדה לש  קבלת התנגדויות רק בפברואר . בתשריט שלה

י לתק  את הבסיס לחישוב "נדרש ממ, נוכח ההתנגדויות שהוגשו לתכנית, 2008
טבלאות האיזו 
6

הועברו טבלאות האיזו  ) כעבור שלוש שני  (2011רק ביולי .  ולעדכנ 
טר  פורסמה התכנית ) 2013מר  (במועד סיו  הביקורת . המתוקנות לוועדה המחוזית

הסכמה של הוועדה המקומית יזרעאלי  לטבלת מאחר שטר  התקבלה ה, למת  תוק&
יוצא . וטר  התקבלה הסכמת משרד הבריאות לפתרו  הביוב שהוצע בתכנית, האיזו 

  .טר  הסתיי , 1999שבמקור החל עוד בינואר , אפוא שהטיפול בתכנית
ת .2 ו ט ר ו פ מ ת  ו י נ כ ת ב ל  ו פ י  ט

הוועדה המחוזית מטפלת בשמונה תכניות מפורטות
7

היישובי   החלות על תחומי 
 יחידות דיור בתחו  5,000 כרו  ואשר נועדו להוסי& כ ד אל'אסד ומג דיר אל, בענה

התכניות המפורטות הוכנו ביזמת הוועדה המקומית לתכנו  . שלושת היישובי 

__________________ 
לפי , בהמש  ישיר לשטח המיועד לפיתוח או לבינוי: " כדלקמ 35א "המונח צמוד דופ  הוגדר בתמ  4

למעט צמוד דופ  למבנה בודד או למקב" מבני' בודדי' שאינ' מצויי' בהמש  רצי& לשטח , העניי 
 ".המיועד לפיתוח או לבינוי

 .מונהתכנית להרחבת היישוב קריית ש  5

הנערכת על ידי שמאי מקרקעי  כדי לתת משקל , טבלה המתייחסת לאיחוד וחלוקה מחדש של קרקע  6
 .צדק בחלוקה נכו  לחלקות שערכ  השתנה במסגרת פעולת האיחוד והחלוקה וכדי למנוע אי

 .16039/ג, 16040/ג, 16050/ג, 16051/ג, 16056/ג, 15421/ג, 16168/ג, 16049/ג  7



 601  מחוז צפו  הוועדה המחוזית לתכנו  ולבנייה 

  מחוז צפו  הוועדה המחוזית לתכנו  ולבנייה  :ש  הדוח
 2013דוחות על הביקורת בשלטו  המקומי לשנת  :מסגרת הפרסו 

 2013 ד"התשע :שנת פרסו 

קידו  חלק מאות  תכניות עוכב ).  הוועדה המקומית להל  (ולבנייה בקעת בית הכר  
 :בשל הגורמי  המפורטי  להל 

נ כ גת ת  ט ר ו פ מ ת  1/י 6 0 5 ת    6 י ח ר ז מ י   ר ו ג מ ת  נ ו כ ש ת  מ ק ה
ל א ר  י ד ד ל ס והיא התקבלה בוועדה , 2001הכנת התכנית החלה בשנת  :א

.  יחידות דיור840 התכנית נועדה להקמת שכונת מגורי  ובה כ. 2006המחוזית בינואר 
 .טר  אושרה התכנית למת  תוק&) 2013מר  (במועד סיו  הביקורת 
הכנת התכנית נבעו בי  היתר מעיכוב בשמיעת התנגדויות עיכובי  מתמשכי  ב

כל אלה הביאו לקידומה האטי של התכנית . שהוגשו לתכנית ומהיעדר פתרו  ביוב
במציאות זו נוצרה תופעה . אישורה לאחר יותר מעשר שני  מאז הוחל בהכנתה ולאי

מת נזקי  הגור, הפוגעת באינטרס הציבורי, של בנייה בלתי חוקית בהיקפי  גדולי 
 .וא& פוגעת בעצ  התכנו  ובניסיו  להשלמת התכנית, לכלל התושבי 

ג ת  ט ר ו פ מ ת  י נ כ 1/ת 6 0 4 ר    9 י ד ל ת  י נ ו פ צ י   ר ו ג מ ת  נ ו כ  ש
ל ד א ס  ושהתקבלה בוועדה המחוזית 2000שהכנתה החלה בשנת , התכנית :א

שבה יוקצו ,  יחידות דיור640 נועדה להקמת שכונת מגורי  ובה כ, 2005בדצמבר 
 מולאו כל התנאי  למת  תוק& 2012רק בדצמבר .  לצורכי מסחר שכונתישטחי 
 . אישר אותה שר הפני 2013ובינואר , לתכנית

העיכובי  בקידו  התכנית עד לאישורה נבעו בי  היתר מעיכובי  במילוי התנאי  
לגבי שיעורי ההפרשות , שנמשכה כשנתיי , י"וכ  בשל מחלוקת ע  ממ, להפקדה

 .צורכי ציבורמשטחי המדינה ל
ג ת  ט ר ו פ מ ת  י נ כ 1/ת 5 4 4 ג  2 ב  ל ש י   ד ר ו ר  פ כ שהוכנה , התכנית :' 
מאפשרת תוספת , 2005והתקבלה בוועדה המחוזית בשנת , בתחילת שנות האלפיי 

 . יחידות אירוח700  יחידות דיור וכ1,825 בנייה של כ
ר בקשה לדיו  חוז: הלי* הפקדת התכנית אר* כחמש שני  כתוצאה מעיכובי  שוני 

בתכנית
8

גריעת שטח מזערי מתחו  שמורת טבע ;  שהגישו שני נציגי הוועדה המחוזית
נוספה על כ* החלטת הוועדה המקצועית למי  ולביוב . 8א "ומת  הקלה מהוראות תמ

בשל היעדר פתרו  לסילוק שופכי , שלא להמלי  על קידומה של התכנית להפקדה
 .2010 ביולי תנאי שמולא רק, תוספת הבנייה המוצעת בתכנית

 13 כ, 2013ורק במר  ,  לאחר שהושלמו תנאי ההפקדה2010התכנית הופקדה ביולי 
מולאו תנאי הוועדה המחוזית למת  תוק& , שני  לאחר שהחלה הכנת התכנית

  .לתכנית
ג ת  ט ר ו פ מ ת  י נ כ 1/ת 4 6 3 ח  6 ס י '   נ

ני  נערכה ביזמת המכללה הארצית ' בתחו  העיר סח14636/תכנית מפורטת ג
מטרותיה ה  שינוי ייעוד מאזור תעשייה ואזור ).  היז  להל  (שרה מקצועית להכ

; קביעת אחוזי בנייה וקביעת מספר הקומות; חקלאי לשטח מסחר ומוסדות ציבור
 .בהתא  להיתר בנייה, שינוי ייעוד מאזור תעשייה לתחנת תדלוק קיימת

__________________ 
 .ד לחוק11לפי סעי&   8
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רי שהגיש היז  בדיקת המסמכי  בוועדה המחוזית העלתה כי בנספח הבינוי המקו
 .שבתחו  התכנית מיועדי  לשמש מכללה) ג, ב, א(צוי  כי שלושת המבני  , לוועדה

הועלה כי א& שהוועדה המחוזית ידעה כי שלושת המבני  משמשי  בפועל מוסדות 
חינו*
9

היא אישרה , )2004כפי שעולה ג  מפרוטוקול ישיבת ועדת המשנה מנובמבר  (
. ו תוקנו השימושי  במבני  האמורי  למשרדי שב,  נספח בינוי2006בנובמבר 

בעניי  המרחק המזערי המותר של מוסד חינו* מתחנת דלק פעלה הוועדה בניגוד 
 40 רדיוס של  האחד ; וזאת באמצעות סימו  של שני רדיוסי , 18א "להוראות תמ

שבתחומו ייאסרו שימושי  של , קרקעיי  או עמדות תדלוק מטר ממכלי דלק תת
שבתחומו ייאסרו שימושי  של בית ,  מטר80 רדיוס של  והשני , מלונאותמגורי  ו

יודגש כי התנאי  הללו . מוסד חינו* או נוער וכיוצא באלה, מעו  לקשישי , חולי 
  . לתקנו  התכנית3.1נקבעו ג  בסעי& 

ב .3 ו י ב ת  ו נ ו ר ת  פ
ל חלק גדול מהתכניות שבה  מטפלת הוועדה המחוזית מתעכב בי  היתר בשקידו  

כדי למנוע מצב שבו תידרש הוועדה המחוזית לדו  בתכניות . היעדר פתרונות ביוב
הכינה הוועדה המקצועית למי  ולביוב של הוועדה המחוזית , שאי  לה  פתרונות ביוב

שהיא ממליצה שלא להפקיד תכניות חדשות החלות ,  רשימת יישובי 2008בנובמבר 
הרשימה מתעדכנת . רת סילוק השופכי על תחומיה  בגלל היעדר פתרו  ראוי להסד

 .אחת לשישה חודשי 
יש להסדיר פתרו  ביוב בשלב אישור התכנית ולא , 9/2מ " ותמ34א "לפי הוראות תמ
בנוגע להסדרת פתרו  ביוב , קביעת עמדת הוועדה המקצועית לביוב. בשלב ההפקדה

  .כבר בשלב הפקדת התכניות גורמת לעיכוב בקידו  התכניות
 מלצותסיכו  וה

ממצאי הביקורת מעלי  כשלי  ומחדלי  קשי  ומתמשכי  בתפקודה של הוועדה 
ובפיקוח , המחוזית צפו  בכל הנוגע לטיפולה בקידו  תכניות מתאר ותכניות מפורטות

על א& שחלק מהכשלי  והמחדלי  . על פעולותיה  של הוועדות המרחביות שבתחומה
א נקטו מש* שני  פעולות לתיקונ  ה  ל, ידועי  למינהל התכנו  ולמשרד הפני 

מחסור בכוח . ועולה החשש כי התנהלות שכזו מהווה פתח לפגיעה בטוהר המידות
העדר תכניות מתאר עדכניות בחלק מהיישובי  והתמהמהות משרד הפני  , אד 

עידוד הבנייה , עלולי  להביא לפגיעה בתכנו , ארגו  בלשכות התכנו  ביישו  רה
המחוז עליו מופקדת הוועדה המחוזית ובמקרי  מסוימי  הבלתי חוקית בתחו  

 .לפגיעה בזכויות האזרחי 
על משרד הפני  לזרז את הארגו  המחודש ואת השדרוג של לשכות התכנו  המחוזיות 

במטרה להקל את העומס המוטל על בודקי , ואת קביעת התקני  לכוח האד  שלה 
עליה  ולסיי  את הטיפול לאפשר לה  לבצע את המשימות המוטלות , התכניות

 .בתכניות בתו* פרק הזמ  שנקבע בחוק
__________________ 

וה' נופלי' בתו  שני ,  מתחנת תדלוק מטר80 שלושת המבני' נמצאי' במרחק אווירי שהוא פחות מ  9
 .הרדיוסי' שסומנו בנספח הבינוי שאישרה הוועדה המחוזית
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יושבי ראש ) מרחביות(מ  הראוי שמשרד הפני  ימנה לוועדות התכנו  המקומיות 
שה  בדר* כלל ממלאי תפקידי  בכירי  בלשכת , קבועי  במקו  ממלאי מקו 

לאי זאת על מנת שלא ייווצר עומס רב על מספר מועט של ממ. התכנו  המחוזית
תפקידי  וכדי שלא לפגוע בעבודתה השוטפת של לשכת התכנו  המחוזית ובתפקוד  

 .של הוועדות המרחביות
, תעודכ  באופ  שוט& ומדויק" מערכת מעקב ובקרה"על הוועדה המחוזית להקפיד כי 

כמו כ  עליה להקפיד על סיווג המידע המוז  למערכת באופ  שיאפשר הפקת מידע 
 של תכניות המתאר הכוללות ושל התכניות המפורטות מהימ  בנוגע לסטטוס

 .שבטיפול הוועדה המחוזית
מערכת מעקב "על מינהל התכנו  לקבוע הנחיות ברורות ומחייבות בנוגע לעדכו  

במטרה ליצור אחידות בנתוני  שמזיני  בודקי התכניות בכל הוועדות , "ובקרה
נתוני  , בי  היתר, ערכתעל הוועדה המחוזית לדאוג לכ* שיוזנו במ. המחוזיות

המספקי  מידע על אודות התנאי  שנקבעו לתכניות על שלביה  בהחלטות הוועדות 
כל זאת במטרה לאפשר מעקב יעיל ו, השונות ומידע בדבר מילוי  של תנאי  אלה

 . בזמ  אמתאחרי הטיפול בתכניות
ת על הוועדה המחוזית ולשכת התכנו  להשקיע מאמצי  מרביי  בקידו  תכניו

שה  נדב* חשוב לפיתוחו של היישוב ולהתמודדות ע  , המתאר המקומיות הכוללות
על הוועדה ולשכת התכנו  למסור את . כלכליות וסביבתיות בשטחו, סוגיות חברתיות

על מנת שיהיה אפשר לעמוד , הערותיה  על התכניות המוגשות לה  בתו* זמ  סביר
 .יתוח  של היישובי  שבתחומ ולסייע בכ* לקידו  פ, במועדי  שנקבעו בחוק

, על מנת להימנע ממצב שבו הליכי ההפקדה של התכניות מתארכי  יתר על המידה
על הוועדה המחוזית להקפיד על עמידה בלוחות הזמני  שנקבעו לבדיקה התכנונית 

ועליה , עליה לעמוד בלוחות הזמני  שנקבעו בחוק להפקדת התכניות, המוקדמת
ייקבעו כל התנאי  הנדרשי  ,   בהפקדת התכניותלדאוג לכ* שבמעמד הדיו

עליה להאי  , נוס& על כ*.  שינויי  כ* שבהמש* לא יהיה צור* לערו* בה, להפקדת 
  .זמי התכניות לעמוד בלוחות הזמני  שנקבעו בחוקובי

♦  
 מבוא

מסדיר את נושא , ) חוק התכנו  והבנייה או החוק להל   (1965 ה"התשכ, חוק התכנו  והבניה
החוק קובע . את התפקידי  ואת הסמכויות של מוסדות התכנו , התכנו  והבנייה וקובע את המבנה

החוק מגדיר מדרג של . הרמה המחוזית והרמה המקומית, הרמה הארצית: שלוש רמות של תכנו 
אשר לפיו תכנית מתאר ארצית היא נורמה עליונה הגוברת על תכניות , )131 129סעיפי  (תכניות 
תכנית מתאר מחוזית גוברת על תכניות מתאר מקומיות ועל ; וה  חייבות להתיישב עמה, אחרות

מדרג זה תק) כל עוד לא . ותכנית מתאר מקומית גוברת על תכניות מפורטות, תכניות מפורטות
 .נקבע אחרת בתכנית המתאר הרלוונטית

וא מחלק את המדינה ולש  כ( ה, משרד הפני  הוא הגו) המופקד על יישו  חוק התכנו  והבנייה
מחוז , מחוז תל אביב, מחוז המרכז, מחוז חיפה, מחוז צפו ; מהבחינה המינהלית לשישה מחוזות

שחברי  בה בי  , בכל אחד מהמחוזות פועלת ועדה מחוזית לתכנו  ולבנייה. ירושלי  ומחוז דרו 
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. ומיות שבמחוזהיתר נציגי  של משרדי ממשלה שיש לה  זיקה לתכנו  ונציגי  של הרשויות המק
 .הוועדה פועלת מכוח חוק התכנו  והבנייה כגו) תכנוני ושיפוטי

ולצדה פועל מינהל התכנו  , לתכנו  ברמה הארצית אחראית המועצה הארצית לתכנו  ולבנייה
 לחוק נקבע כי תכנית המתאר הארצית תקבע את 49בסעי) ).  מינהל התכנו  להל  (שבמשרד הפני  

ובי  היתר את ייעוד הקרקע והשימוש בה תו( שמירה על שטחי  . ה כולההתכנו  של שטח המדינ
במסגרת תכנית המתאר , נוס) על כ(. אזורי תעשייה ושטחי הפקת מחצבי , בעלי ייעוד חקלאי

עורקי אספקת המי  , קווי מסילות הברזל: הארצית תיעשה ההתוויה של רשת הדרכי  הראשיות
 .בזק ושדות התעופהה, רשת החשמל, תחנות הכוח, הארצית

המבצעות את התכנו  באמצעות לשכות , לתכנו  ברמה המחוזית אחראיות הוועדות המחוזיות
בי  יתר תפקידיה של הוועדה המחוזית להכי  תכניות מתאר מחוזיות ולהעיר את . התכנו  המחוזיות

טות לדו  בתכניות מתאר מקומיות ובתכניות מפור, הערותיה בקשר לתכניות מתאר ארציות
. ולהחליט בדבר הפקדת  או דחיית , שמגישות לה הוועדות המקומיות, שבסמכות ועדה מחוזית

על הוועדה המחוזית לדו  בהתנגדויות שהוגשו לתכניות שהופקדו ולהחליט א  לקבל  , נוס) על כ(
 .על ההחלטות של הוועדה המחוזית נית  להגיש ערר למועצה הארצית לתכנו  ולבנייה. או לדחות 

כדי שימלאו את , הוועדה המחוזית אמורה ג  לבקר את הוועדות המקומיות ולפקח עליה 
אישור הוועדה המחוזית דרוש לכל סטייה מהוראות תכנית . התפקידי  שהוטלו עליה  מכוח החוק

וה  בסמכות הוועדה , למעט תכניות מסוימות שאינ  מוסיפות זכויות בנייה, מתאר מקומית מאושרת
 .ההמקומית עצמ

לקיו  , מינהל התכנו  אחראי בי  היתר לגיבוש המלצות בדבר מדיניות בתחו  התכנו  והבנייה
למוסדות התכנו  וללשכות , למת  סיוע והנחיה מקצועית לשר הפני , מעקב אחר מימוש המדיניות

כמו כ  משמש . התכנו  המחוזיות לייזו  תכניות מתאר ובכלל  תכניות מתאר מקומיות כוללות
במסגרת מינהל התכנו  פועל האג) . המפעיל את מוסדות התכנו  הארציי , ל התכנו  גו) מטהמינה

האחראי לייזו  ולקידו  של , )תכניות מתאר אג)  להל   ( ומפורטותלתכניות מתאר מקומיות
 .ובכלל זה לעדכו  תכניות קיימות, תכניות מתאר חדשות ליישובי 
,  בודקי  את תיקי התכניות ומכיני  אות  לדיו   בתחומו  כל אחד מינהל התכנו  ולשכות התכנו  

לשכות התכנו  המחוזיות משמשות גו) . מציגי  אות  למוסדות התכנו  ומגבשי  המלצות בעניינ 
המספק לה  ייעו+ בנוגע לכל התפקידי  , מטה מקצועי לוועדות המחוזיות לתכנו  ולבנייה

בכ( שה  , סייעות לקביעת מדיניות התכנו  במחוזוה  מ, והסמכויות המוטלי  עליה  מכוח החוק
. מביאות לידי ביטוי בתכניות המחוזיות והמקומיות את ההחלטות שהתקבלו במועצה הארצית

המשמש ג  חבר , לשכות התכנו  המחוזיות פועלות מכוח הסמכויות המוקנות בחוק למתכנ  המחוז
, בחינה המינהלית לממונה על המחוזמתכנ  המחוז כפו) מה. בוועדה המחוזית לתכנו  ולבנייה

 . למנהל מינהל התכנו  ומהבחינה המקצועית 
המכונה (בחוק התכנו  והבנייה נקבע כי כל שטח בתחו  המחוז שלא נכלל במרחב תכנו  מקומי 

נוס) על , ולגבי אותו שטח יוקנו לוועדה המחוזית, יהיה א) הוא מרחב תכנו  מקומי, ")שטח גלילי"
, אילו הוכרז השטח מרחב תכנו  מקומי, כל הסמכויות שהיו לוועדה המקומית, יתר סמכויותיה

 .לרבות הסמכות לתת היתרי בנייה
בצפו  הוא גובל ).  המחוז להל   (10ר" קמ4,473תחו  התכנו  של מחוז צפו  משתרע על שטח של 

  ו  ובמזרח  ביהודה ושומר בדרו  ,  במחוז חיפה מערב  בדרו ,  בי  התיכו  במערב , בלבנו 
 רשויות 94 ב) קיבוצי  ומושבי , כפרי , ערי ( יישובי  400 בתחו  המחוז יש כ. בסוריה
 1.3 ובתחומיה  מתגוררי  כ,  מועצות אזוריות15,  מועצות מקומיות64,  עיריות15: מקומיות

__________________ 
 .ר גני' לאומיי' ושמורות טבע" קמ820 ר יערות ו" קמ518מזה   10
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פי ל( ועדות תכנו  מקומיות 18הרשויות המקומיות נכללות במרחבי תכנו  של . 11מיליו  תושבי 
 ). לחוק19לפי סעי) ( ועדות מרחביות 16ושל )  לחוק18סעי) 

, הביטחו , נציגי שרי הבריאות, )ר הוועדה"הוא יו(הממונה על המחוז :  חברי 18בוועדה המחוזית 
כמו כ  . הבינוי והשיכו  והתיירות, החקלאות ופיתוח הכפר, התחבורה, הגנת הסביבה, המשפטי 

אדריכל או מהנדס או בעל תואר אקדמי בתחו  , 12מקרקעי ישראלחברי  בוועדה נציג של רשות 
מתכנ  המחוז במשרד , נציג החברה להגנת הטבע והארגוני  הסביבתיי , 13תכנו  ערי  ואזורי 

ועדת משנה לתכניות : לצד הוועדה המחוזית פועלות ועדות משנה. הפני  וחמישה ראשי רשויות
, ועדת משנה להיתרי בנייה,  משנה לתכניות נקודתיותועדת, ועדת משנה לתכניות מפורטות, מתאר

, ועדת משנה לתכניות ביוב ותשתיות, ועדת משנה לשמיעת התנגדויות, ועדת משנה לנו) הגליל
  .ועדת משנה לנושאי  עקרוניי  וועדת משנה למתקני  ביטחוניי 

 פעולות הביקורת
היבטי  מינהליי  והיבטי   בדק משרד מבקר המדינה 2013 מר+   2012בחודשי  אוקטובר 

)  הוועדה המחוזית להל  ( מחוז צפו   הנוגעי  להליכי התכנו  בוועדה המחוזית לתכנו  ולבנייה 
בדיקות השלמה נעשו ).  לשכת התכנו  המחוזית להל  ( מחוז צפו   ובלשכת התכנו  המחוזית 

ית לתכנו  ולבנייה לב  מחוז צפו  ובוועדה המקומ בלשכת הבריאות המחוזית , במינהל התכנו 
  .הגליל

 היבטי  מינהליי 
 מצבת כוח האד  בלשכת התכנו  המחוזית

. בלשכת התכנו  המחוזית מועסקי  עובדי  מ  המניי  ויועצי  חיצוניי  שנבחרו במכרזי  פומביי 
 יועצי  12  עובדי משרד מ  המניי  ו24העסיקה לשכת התכנו  ) 2013מר+ (במועד סיו  הביקורת 

 . תכניות750 לשכת התכנו  מטפלת בכל שנה בכ. ניי חיצו
חלק מהיועצי  החיצוניי  נבחרו במסגרת מכרז חיצוני שפרסמה לשכת התכנו  לקבלת שירותי  

 .והחלק האחר נבחר בתהלי( מיו  שקיימו שתי חברות זכייניות של משרד הפני , חיצוניי 
 יועצי  12  פנימיי  של הלשכה ו עובדי 7  בלשכת התכנו  המחוזית שלושה צוותי תכנו  

בבדיקה ובליווי של התכניות המוגשות ללשכת , כל העובדי  והיועצי  עוסקי  בקידו . חיצוניי 
 .14ל" שלושה עובדי  מצוות לשכת התכנו  מועסקי  כצוות וד2012מראשית . התכנו 

, הל צוות אזורימנ: נוס) על הצוותי  האמורי  מועסקי  בלשכת התכנו  בעלי התפקידי  כדלהל 
שעומד , מנהל תחו  אדריכלות; המטפל בבדיקה של תכניות שבסמכות מקומית של כל המחוז
ממוָנה על תכנו  ; ממונה רישוי; בראש ועדת משנה להיתרי בנייה ומשמש אדריכל המחוז

__________________ 
 .דרוזי', 8%, ר נוצרי' והית10%,  מוסלמי'38%,  יהודי'44%בה'   11

 החלה רפורמה במקרקעי ישראל שנועדה בי  היתר להפו  את מינהל מקרקעי ישראל 2009בשנת   12
 .2012הרשות החלה לפעול במר" ; לרשות מקרקעי ישראל

האיש אינו עובד מדינה או עובד ועדה . ובלבד שהוא בקי בענייני תכנו  ובנייה, שימנה שר הפני'  13
 .וארגו  המייצג את בעלי הכישורי' האמורי' המלי" עליו, ת באותו מחוזמקומית או רשות מקומי

, )הוראת שעה(ועדה לדיור לאומי שהוקמה מכוח חוק הליכי תכנו  ובנייה להאצת הבנייה למגורי'   14
להקמת שכונות מגורי' , הוועדה עוסקת בבדיקה ובאישור של תכניות לדיור לאומי. 2011 א"התשע
 . יחידות דיור במגזר הערבי100 ושל לא פחות מ, ור לפחות במגזר היהודי יחידות די200בנות 
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מרכז ; בוועדות ערר ועוד, אות"בוועדות תמ, המשמשת נציגת המחוז בוועדות היגוי, ופרוגרמות
 .ו  ופרוגרמות ושמונה מזכירותתכנ

  להל  (מר אלכס שפול , בראש הצוות המקצועי של לשכת התכנו  המחוזית עומד מתכנ  המחוז
אחד הסגני  . ולו רכזת לשכה ושני סגני , מתכנ  המחוז מועסק במשרה מלאה). מתכנ  המחוז

,  לענייני מעקב ובקרהוהשנייה היא סגנית, ממלא מקו  מתכנ  המחוז, 2003מאז דצמבר , משמש ג 
 .2012המשמשת בתפקידה משנת 

 לממלא מקו  של הממונה על המחוז 2012נוס) על תפקידו מונה מתכנ  המחוז בתחילת דצמבר 
 הואר( המינוי לתקופה נוספת 2013בפברואר . היוצא מר יוס) ברו  לתקופה של שלושה חודשי 

טר  נקבע ממונה על  2013ו  לאוקטובר נכואול  . 2013שסיומה בסו) מאי , של שלושה חודשי 
 . זהומתכנ  המחוז עדיי  ממלא תפקיד, המחוז

וכי חלק גדול , הבדיקה העלתה כי משרד הפני  לא קבע תק  כוח אד  ללשכות התכנו  המחוזיות
האמורי  לתגבר את כוח העבודה , מהמועסקי  בלשכת התכנו  המחוזית ה  יועצי  חיצוניי 

יצוי  כי ההתקשרויות ע  היועצי  החיצוניי  . מוד במשימות שהוטלו עליוהקיי  כדי שיוכל לע
 .נעשו בתקופות שונות בהתא  לדרישות העבודה ובאישור הנהלת המשרד

רווחת במשרד הפני  ההכרה כי לשכות התכנו  אינ  ממלאות ,  לפחות2006משנת , זה שני  רבות
התמקצעות כוח האד  וצורת הארגו  ,  וזאת מ  ההיבטי  של היק) כוח האד, אחר הנדרש מה 

 .וכי נדרש ארגו  מחדש של הלשכות כדי לשפר את הליכי התכנו  והשירות לציבור, והתפעול בה 
 וזאת בי  היתר נוכח  הועלה כי עקב הצור( בארגו  מחודש של לשכות התכנו  וא) בשדרוג  

פות שונות התקשר משרד הפני   בתקו דרישות לשכות התכנו  המחוזיות להוספת תקני  מקצועיי  
 שמתמחות בייעו+ ארגוני וביקש שיכינו 15באמצעות מינהל התכנו  ע  שלוש חברות חיצוניות

בתקופות שבה  פעלו . עבורו הצעה לארגו  מחודש ולקביעת תק  לכוח האד  בלשכות התכנו 
ת תכנו  לשכו" א) הוק  צוות 2010באוקטובר . הגישו החברות הצעות לשדרוג  של הלשכות

הצוות קבע . שכלל נציגי  ממינהל התכנו  ומאג) פיתוח ובקרה, במשות) ע  חברה ג" מחוזיות
הגור  , 16שבה  נכללו בי  היתר אופי הפעילות, אבני דר( לביצוע מידי של תהלי( ארגו  מחדש

 .האחראי לכל פעילות ומועדי הביצוע לכל שלבי התהלי(
וה  הגישו הצעות לשדרוג לשכות התכנו  , ש חברות ייעו+הועלה כי א) על פי שהמשרד העסיק שלו

 לא )2013מר+ ( עד למועד סיו  הביקורת   2010וקבעו אבני דר( ליישו  השדרוג עוד באוקטובר 
ולא הובהר מה נעשה בהצעות של אות  , נערכו שינויי  כלשה  בעבודת לשכת התכנו  המחוזית

, ליאת פלד'  פורו  מקצועי פנימי בראשות גב2012נמצא כי משרד הפני  הקי  בינואר . חברות
הפורו  . להכנת הצעה לארגו  מחודש ולשדרוג של לשכות התכנו  המחוזיות, מתכננת מחוז חיפה
במועד סיו  .  הגיש למנהלת מינהל התכנו  מסמ( לקבלת הערות2013ובמר+ , קיי  כמה ישיבות

מחודש ולשדרוג של לשכות התכנו  טר  גובשה הצעה סופית לארגו  ) 2013מר+ (הביקורת 
 .המחוזיות

__________________ 
 עד 2006 יוני  תקופת ההסכ' ; ההתקשרות ע' חברה א נועדה לש' ביצוע שינוי מבני בשירות התכנוני  15

ההתקשרות ע' חברה ב נועדה לקבלת ייעו" ארגוני ולליווי עבודת השרי' בעניי  . 2010דצמבר 
ההתקשרות ע' חברה ג . 2011 עד דצמבר 2009 נובמבר  תקופת ההסכ' ; ובבנייההרפורמה בתכנו  

  תקופת ההסכ' ; נועדה לקבלת סיוע מקצועי לש' מימוש הרפורמה בהליכי התכנו  ורישוי בנייה
 .2013 עד דצמבר 2011אפריל 

; י העבודההקמת ואיוש מינהלת הפרויקט וצוות; מבנה ארגוני והתנעת , אישור תפיסת הפרויקט"  16
גיבוש הערכה ארגונית ; גיבוש תכנית עבודה לכל אחד מהצוותי' והבאת  לאישור ועדת ההיגוי

 ".2011הטמעת המשימות בתכנית עבודה ; ותקציבית ראשונית
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במהל( הביקורת ציינו עובדי  בדרגי  שוני  בלשכת התכנו  המחוזית לפני נציגי משרד מבקר 
כוח האד  שלה אינו ,  תכניות בשנה750 המדינה כי נוכח העובדה שהלשכה המחוזית מטפלת בכ

וכי בשל מחסור בכוח , שקבע החוקיכול לעמוד בכל המשימות והדרישות המוטלות עליו במועדי  
עוד . החורגי  מהגדרת תפקיד  הקבוע, אד  יש שעובדי  משמשי  בתפקיד או בתפקידי  נוספי 

ציינו העובדי  כי בכמה הזדמנויות בעבר כבר הוצג עניי  מצוקת כוח האד  בלשכה לפני משרד 
נ  המחוז לסג  מנהל מינהל  כתב סג  מתכ2006באוקטובר עוד , כ( לדוגמה. הפני  ומינהל התכנו 

לקצר את מש( זמ  ההמתנה ולהתגבר על העומס המצטבר בטיפול , בכדי ליעל"כי , התכנו 
שלושה בודקי תכניות ] ההדגשה במקור [בשלב ראשו נמצא כי יש צור( מיידי לקלוט ... בתכניות
 ". במסגרת מיקור חו+ לפחות 

לפני נציגי משרד מבקר המדינה כי עניי  מצוקת סגנית מתכנ  המחוז לענייני מעקב ובקרה ציינה 
כוח האד  והעומס המוטל על עובדי הלשכה הועלה על ידה כמה פעמי  בתכתובת שניהלה בדואר 

 .אול  התכתובת לא נשמרה, האלקטרוני ע  מינהל התכנו 
  צוי  כי הסתיימה העבודה2013למשרד מבקר המדינה מאוגוסט , בתשובתה של מתכננת מחוז חיפה

וכי בי  היתר ממלי+ הצוות לחזק , שעשה צוות לשכות התכנו  המחוזיות במסגרת מינהלת הרפורמה
נוס) . את מעמד  של עובדי לשכות התכנו  ולבסס את רמת  המקצועית כאמצעי לשיפור תפקוד 

על כ( הומל+ כי בכל הנוגע למצבת כוח האד  בלשכת התכנו  ייעשה לשמירת איזו  הול  בי  
וזאת לצור( שימור , בדי  המועסקי  על פי התק  ובי  מספר המועסקי  במיקור חו+מספר העו

 .הידע המקצועי במחוז
 2013בתשובתה של סגנית מנהלת מינהל התכנו  במשרד הפני  למשרד מבקר המדינה מאוגוסט 

ו בעקבות העומס הרב המוטל על כתפי העובדי  במינהל התכנו  בכלל ובפרט במחוז צפו  אנ: "צוי 
י "ח אשר הוגש ע"הדו... מול אג) תקציבי  באוצר בנושא הוספת תקני ' מתמיד'מ "מקיימי  מו

 הצעה לרה ארגו  ושדרוג במחוזות נמצא בדיוני  פנימיי  וטר  הסתיימה  הפורו  המקצועי פנימי 
 ".העבודה בנושא

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ó‰ ÔÂ Î˙‰ ˙Î˘Ï È„·ÂÚ ÏÚ ÏËÂÓ‰ ‰„Â·Ú‰ ÒÓÂÚ ÁÎÂ ˙ÈÊÂÁ ,
 ‰˙ÂÈ¯Á‡·˘ ˙ÂÈ Î˙· ÏÂÙÈË· ·ÂÎÈÚÏ Ì¯Â‚‰- ÔÂ‚¯‡‰ ÍÈÏ‰ ˙‡ Ì„˜‰· ÌÈÈÒÏ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ 

ÔÂ Î˙‰ ˙ÂÎ˘Ï· ˘„ÂÁÓ‰ , Ô‰ÈÏÚ ÏËÂÓ‰ ˙‡ ‡ÏÓÏ Ô‰Ï ¯˘Ù‡ÏÂ Ô˙„Â·Ú ˙‡ ÏÚÈÈÏ ˙ Ó ÏÚ
˜ÂÁ· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏÏ Ì‡˙‰·. 

מחוז במקומו של מר  לממלא מקו  הממונה על ה2012מתכנ  המחוז מונה בתחילת דצמבר , כאמור
 .ששימש בפועל הממונה על המחוז עד לאותו מועד, יוס) ברו 

ר "שימש מר ברו  ג  ממלא מקו  היו, הבדיקה העלתה כי נוס) על תפקידו כממונה על המחוז
ר ועדה מקומית הוא "יצוי  כי היק) התפקיד שנקבע ליו. 17 ועדות מקומיות לתכנו  ולבנייהחמשב

לרבות ניהול ,  נוכחות של שלושה ימי עבודה בוועדה לצור( ניהול ענייניהדבר הדורש, חצי משרה
כהונתו של מר ברו  בוועדות האמורות כממלא מקו  . ישיבותיה ואישור תיקי הבנייה המוגשי  לה

הוא , לאחר שמתכנ  המחוז מונה לממלא מקו  הממונה על המחוז. ר נמשכה חודשי  מספר"יו
 וזאת נוס) על מינוי שקיבל ,בשלוש מהוועדות המקומיות האמורותר "מונה ג  לממלא מקו  היו
 .ר הוועדה המקומית בקעת בית הכר "קוד  לכ  לממלא מקו  יו

מכה  ג  הוא , המשמש ממלא מקומו של מתכנ  המחוז, כי סג  מתכנ  המחוז, עוד העלתה הבדיקה
 .כממלא מקו  בוועדה המקומית לתכנו  ולבנייה חבל אשר

__________________ 
 .מעלה חרמו ו גליל מרכזי, בקעת בית הכר', לב הגליל, גליל עליו   17
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 ¯˜·Ó „¯˘ÓÌ„Â˜‰ ‰ ÂÓÓ‰ ÏÚ ÂÏËÂ‰˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÂ·È¯ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ,
 ˙ÈÊÂÁÓ‰ ÔÂ Î˙‰ ˙Î˘Ï È„·ÂÚ ¯‡˘ ÏÚÂ ÂÈ¯Á‡ ÂÓÂ˜Ó ‡ÏÓÓ ÏÚ- „Â‡Ó ·¯ ÒÓÂÚ ÌÈ¯ˆÂÈ 

ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· Ï˘ ËÚÂÓ ¯ÙÒÓ ÏÚ . ˙Î˘Ï Ï˘Â ‰ ÂÓÓ‰ Ï˘ ÛËÂ˘‰ „Â˜Ù˙· Ú‚ÂÙ ‰Ê ·ˆÓ
 ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ „Â˜Ù˙· Ú‚ÂÙ ÔÎÂ ÔÂ Î˙‰ÌÂ˜Ó ‡ÏÓÓ ˘Ó˘Ó ‡Â‰ Ô‰·˘ÂÈ‰ Ï˘ "¯ ,

¯Â·ÈˆÏ ˙Â¯È˘·Â ÂÓˆÚ ÔÂ Î˙· ‰ÚÈ‚ÙÏ ÏÈ·Â‰Ï È„Î Â· ˘È˘ ¯·„ . ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
˙Â¯ÂÓ‡‰ ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÚÂÂÏ ÌÈÚÂ·˜ ˘‡¯ È·˘ÂÈ È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· ‰ ÓÈ , Ô‰· ‰„Â·Ú‰˘ È„Î

Ú‚ÙÈ˙ ‡Ï ˙ÈÊÂÁÓ‰ ÔÂ Î˙‰ ˙Î˘Ï·Â ,ÊÂÁÓ‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ ‰ ÓÈ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÔÎ ÂÓÎÂ , ÏÎ˘
ÍÎ· Â˜ÂÒÈÚ. 

ל בכיר למינהל ולמשאבי אנוש במשרד הפני  למשרד מבקר המדינה מאוגוסט "בתשובתו של סמנכ
וכי מי ,  צוי  כי משרד הפני  מודע לצור( המידי במינוי קבוע לתפקיד הממונה על המחוז2013

 את תפקיד  לאייש באופ  זמני2012עבר בדצמבר ) מר ברו (שכיה  קוד  לכ  כממונה על המחוז 
ל כי לאחר איוש קבוע של תפקיד המפקח "עוד צוי  בתשובת הסמנכ. המפקח הארצי על הבחירות

 במינוי קבוע של אשר לצור( .הארצי על הבחירות יתפרס  מכרז לתפקיד הממונה על מחוז צפו 
 הנהלת המשרד קבעה כי במהל( חודש אוגוסט ימנה  צוי  כי בארבע ועדות מרחביותיושבי ראש

 .כנ  המחוז יושבי ראש קבועי  במקומומת
בתשובתו של ממלא מקו  הממונה על מחוז צפו  במשרד הפני  למשרד מבקר המדינה מאוגוסט 

צוי  כי העבודה במחוז אכ  נעשית ע  כוח )  תשובת ממלא מקו  הממונה על המחוז להל   (2013
 בדרישה להגדלת מצבת כוח וכי כמענה לפניית המחוז, אד  חסר בהתחשב במטלות המוטלות עליו

 .עוד צוי  כי המחוז ממשי( לפעול מול מינהל התכנו  בנושא זה. האד  התקבלו עובדי חו+ בלבד
העביר , ולאחר הלי( בדיקה, בימי  אלו"כי ,  צוי  בתשובת ממלא מקו  הממונה על המחוזכמו כ 

  לשמש כיושבי ראש רשימת מועמדי  המתאימי, בהתא  לדי  ולנהלי , מ הממונה על המחוז"מ
ע  קבלת אישור הוועדה ימונו . ש משרד הפני "לוועדות מקומיות לבדיקת הוועדה בראשות יועמ

  ".מ"יושבי ראש קבועי  לוועדות בה  מכהני  מ
 ניהול תיקי התכניות

השלב  ) א(  : בתהלי( ההכנה של תכנית מתאר מקומית כוללת לרשות מקומית שני שלבי  עיקריי 
שבו נחת  חוזה ע  המתכנ  ובו עוסקי  בהכנת התכנית לעתי  תו( שיתו) , וטוריסטט הטרו 

העברת ; דיו  בוועדה המקומית: שלבי  השלב הסטטוטורי הכולל כמה תת ) ב(  ; הציבור בתהלי(
החלטה א  ; בדיקה תכנונית מקדימה של התכנית בוועדה המחוזית; המלצותיה לוועדה המחוזית

הפקדת התכנית לאחר שמולאו ; חותה או להתנות תנאי  להפקדתהלד, להפקיד את התכנית
פרסו  התכנית ; אישור התכנית; דיו  הוועדה המחוזית בהתנגדויות שהוגשו לתכנית; התנאי 

 .בילקוט הפרסומי  למת  תוק)
פרק . השלבי  של השלב הסטטוטורי בחוק התכנו  והבנייה נקבעו פרקי זמ  מרביי  לכל אחד מתת

הוא , מרגע קבלתה בוועדה המקומית ועד אישורה, ל שהקצה החוק לטיפול בתכנית כולההזמ  הכול
תדו  בה הוועדה המקומית , תכנית שבסמכות ועדה מחוזית, לחוק) א(62לפי סעי) . 18 חודשי 20

לפי סעיפי  .  יו  מהיו  שבו הוגשה לה התכנית60ותעביר את המלצותיה לוועדה המחוזית בתו( 

__________________ 
דשיי' מתחילת הבדיקה התכנונית המוקדמת ועד חו: סיכו' פרקי הזמ  של שלבי הטיפול חושב כלהל   18

עוד חודשיי' של , עוד שישה חודשי' למילוי תנאי ההפקדה, קבלת ההחלטה בדבר הפקדת התכנית
פרק זמ  זה אינו כולל . תקופת ההפקדה ועוד עשרה חודשי' מתו' תקופת ההפקדה ועד לאישור

 . או שר הפני' רשאי' לתתר הוועדה המחוזית"הארכות לשלבי' מסוימי' של הטיפול שיו
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מהיו  שהתכנית , מש( הטיפול של הוועדה המחוזית בתכנית, לחוק) 1)(ב(85  ו)ב(ב62, )א(ב62
 .יסתכ  בלא יותר משמונה חודשי , התקבלה מהוועדה המקומית ועד ליו  הפקדתה

 מנוהל באמצעות מערכת כלל, בסיס הנתוני  הנוגע לתכניות הנמצאות בטיפול לשכת התכנו 
) שנות התשעי  של המאה העשרי  מופעלת מסו. ארצית של משרד הפני  שפותחה בעבורו

הנקראת , בלשכות התכנו  המחוזיות ובמינהל התכנו  מערכת ממוחשבת לניהול מידע תכנוני
והיא מאגדת בתוכה רישו  של כלל התכניות התקפות ושל התכניות , "מערכת מעקב ובקרה"

ממועד קבלת  (שנמצאות בשלבי  הסטטוטוריי  השוני  במוסדות התכנו  של משרד הפני  
 ).בלשכות התכנו  ועד לאישור  או לדחיית 

השטח שהיא חלה עליו , מטרותיה התשריט שלה, הוראותיה, למערכת זו מוזני  פרטי התכנית
 הפרוטוקולי , וכ  הישיבות שהתקיימו בעניי  התכנית, ומספר יחידות הדיור שיוקמו לפיה

 .דשלבי הטיפול בתכנית ועו, והחלטות הוועדות השונות
לבקשת משרד מבקר המדינה נמסר לו קוב+ נתוני  שבו כלל תכניות המתאר הכוללות ליישובי  

בדיקת הנתוני  העלתה כי נכללו בקוב+ ג  נתוני  על . במחוז הצפו ) יישוביות תכניות כלל(
החלות בי  היתר על מתחמי  קטני  , בי  שה  תקפות ובי  שה  מטופלות, תכניות מתאר מקומיות

מסיבה זו לא נית  להפיק מ  . וכי אי  בו הבחנה בי  הסוגי  השוני  של התכניות, היישובי בתו( 
 .מצב  ושלב הטיפול בה , המערכת מידע לגבי מספר תכניות המתאר הכוללות

העלתה כי במחוז אי  מקפידי  על דיוק בהזנת " מערכת מעקב ובקרה"בדיקת הנתוני  המוזני  ב
 בדיקת  להל  ( קבלת התכנית ומועד הבדיקה התכנונית המוקדמת שלה בנושא מועד, למשל. נתוני 

היו מקרי  שבה  נרש  אותו תארי( כמועד של קבלת התכנית וכמועד בדיקת תנאי , )תנאי הס)
בתכנית , במקרי  אחרי . 1616821/ג  ו1605620/ג, 1604919/לגבי תכנית ג, כ( לדוגמה. הס) שלה

א נקלטו כלל המועדי  של קבלת התכנית ושל בדיקת תנאי נמצא כי במערכת ל,  למשל1115522/ג
 .הס) שלה

לא נקלטו נתוני  על אודות התנאי  שנקבעו " במערכת מעקב ובקרה"עוד העלתה הבדיקה כי 
בי  בשלב ההחלטה על התנאי  להפקדת , בי  בשלב בדיקת תנאי הס),  השונותותבהחלטות הוועד

קיו  .  עודכ  דבר בנוגע למילוי התנאי  שנקבעו כאמורוממילא לא, התכניות ובי  בשלבי  אחרי 
ובמיוחד על מי שאינ  בקיאי  , בסיס נתוני  של  ומסודר אמור להקל על המטפלי  בתכניות

אחר העמידה בתנאי  אלה ואחר , ולאפשר לה  לעקוב אחר התנאי  שנדרשו בתכניות, בפרטיה 
 .שלבי ההתקדמות בטיפול בה 
ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ , Ï˘ ˜ÈÂ„ÓÂ ÛËÂ˘ ÔÂÎ„Ú ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ

"‰¯˜·Â ·˜ÚÓ ˙Î¯ÚÓ" ,ÔÓÈ‰Ó ÌÈ Â˙  ÒÈÒ· ‰È„È· ‰È‰È˘ È„Î . ‰„·ÂÚ‰ Ï˘· ·Â˘Á ¯·„‰
 ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó· ÌÈÙÒÂ  ÌÈÓ¯Â‚Â ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓ ˙‡ Û‡ ˘Ó˘Ï ¯ÂÓ‡ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈ Â˙ ‰ „ÒÓ˘

˙ÂÈÏÂ‰È  ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï ÒÈÒ·Î ,„Â·Ú ˙ÂÈ Î˙ ˙ÚÈ·˜ÏÔÂ Î˙· ˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„Ò ˙ÚÈ·˜ÏÂ ‰. 
 ÔÙÂ‡· ‚ÂÂÒÈÂ ¯„‚ÂÈ ˙Î¯ÚÓÏ ÔÊÂÓ‰ Ú„ÈÓ‰˘ „ÈÙ˜‰Ï ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓÂ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ
 ‰„ÚÂÂ‰ ÏÂÙÈË·˘ ˙ÂÏÏÂÎ‰ ¯‡˙Ó‰ ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ Ô·ˆÓ ÏÚ ÔÓÈ‰Ó Ú„ÈÓ ˙˜Ù‰ ¯˘Ù‡È˘

˙ÈÊÂÁÓ‰ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ¯‡˙Ó‰ ˙ÂÈ Î˙ ÏÚ ÌÈ Â˙ ‰Ó „¯Ù ·. 
__________________ 
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 המחוזית טיפלה בה  העלה כי אי  אחידות ברישו  התנועות לגבי עיו  בתיקי התכניות שהוועדה
התיקי  שנבדקו לא כללו מידע על שלב הטיפול , זאת ועוד. השלב בו נמצאי  התיקי  ובניהול 

וא) לא פורטו התנאי  , לא פורט בה  מידע בדבר הגורמי  שעיכבו את הטיפול בתכניות, בתכניות
 השוני  של הטיפול בה  ולא תועד מעקב אחר העמידה שיש למלא לקידו  התכניות בשלבי 

 .בתנאי  אלה
 ˙ÂÈÁ ‰ ÚÂ·˜Ï Ì‰ÈÏÚ ÈÎ ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓÏÂ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

 ÔÂÎ„ÚÏ Ú‚Â · ˙Â·ÈÈÁÓÂ ˙Â¯Â¯·"‰¯˜·Â ·˜ÚÓ ˙Î¯ÚÓ" , ÔÈ· ÌÂ˘È¯· ˙Â„ÈÁ‡ ‰È‰˙˘ ÍÎ
˙ÂÈ Î˙‰ È˜„Â· ,È Î˙Â ˙È Î˙ ÏÎ Ï˘ ‰ ÂÎ„Ú ÍÈÏ‰·˘Â ÚÂ·˜ ÔÙÂ‡· Ú„ÈÓ‰ ÒÈÒ·Ï Â ÊÂÈ ˙

ÚÂÂ‰ ˙ÂËÏÁ‰· ‰Ï ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ‡ ˙‰ ¯·„· ÌÈ Â˙ ˙Â„ Ï˘ ÌÈÂÏÈÓÏ Ú‚Â ‰ Ú„ÈÓ ÔÎÂ ˙Â Â˘‰ 
‰Ï‡ ÌÈ‡ ˙ ,˙Â Â˘‰ ˙ÂÈ Î˙‰ ¯Á‡ ÏÈÚÈ ·˜ÚÓ ˙Ó‡ ÔÓÊ· ÌÈÈ˜Ï ¯˘Ù‡Ï ‰¯ËÓ· ˙‡Ê. 

ית בתשובת ממלא מקו  הממונה על המחוז צוי  כי הזנת הנתוני  במערכת מעקב ובקרה נעש
ועודכ  , כי הנוהל מתעדכ  מדי פע  בפע , 2012בהתא  לנוהל עבודה שהוכ  והופ+ באמצע שנת 

עוד צוי  כי עובדי לשכת . וכי טעויות שאותרו בעניי  עדכו  המערכת תוקנו, 2013לאחרונה באפריל 
חי  וה  מונ, "מערכת מעקב ובקרה"התכנו  המחוזית מקבלי  מדי רבעו  הנחיות לביצוע התיעוד ב

 .לסיי  טיפול בתכניות שלא עמדו בתנאי ההפקדה
ואשר , בעיבודו של קוב+ נתוני  שבו נשמרות תכניות הנמצאות בטיפול לשכת התכנו  המחוזית

 תכניות המסווגות 1,525נמצאו , 2013הועבר ממשרד הפני  למשרד מבקר המדינה בינואר 
 שהחוק הקצה לטיפול בתכניות מרגע הועלה כי א) על פי שפרק הזמ  הכולל. 23במערכת כפתוחות

 מה  נמצאות בטיפול הוועדה בי  שנתיי  לחמש 375 הרי שכ,  חודשי 20קבלת  ועד לאישור  הוא 
 יותר מעשר   תכניות 230 וכ;  תכניות מטופלות בוועדה במש( חמש עד עשר שני 120 כ; שני 
 .1980 תכניות פתוחות מלפני שנת 25בה  , שני 

, הנתוני  שנכלל בקוב+ אי  מידע כלשהו בנוגע לשלב התכנוני של התכניות הללויצוי  כי במסד 
וכי מהנתוני  , לסיבות ולגורמי  המונעי  מהוועדה לקד  את התכניות ולסיי  את הטיפול בהכנת 

על א) שהוחל , או מדוע תכניות מסוימות טר  נסגרו, אפשר לדעת א  הטיפול בה  נמש( אי
 .ת שני בטיפול בה  לפני עשרו

˙ÂÎÂ¯‡ ÌÈ ˘ Í˘Ó· ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÂÙÈË· ˙Â‡ˆÓ ‰ ˙ÂÈ Î˙‰ Ï˘ ·¯‰ Ô¯ÙÒÓ ÁÎÂ  ,
ÌÈ ˘ ¯˘ÚÓ ¯˙ÂÈ Û‡ Ô˜ÏÁ , ÔÓÂ„È˜Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰

Ô‰· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÌÈÈÒÏÂ . ‰ÏÂÙÈË·˘ ˙Â˘„Á‰ ˙ÂÈ Î˙‰ Ï˘ ÔÓÂ„È˜Ï Ú‚Â ·- „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ 
È ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ· ‰„ÈÓÚ‰ ÏÚ ÌÈ‡ ˙‰ ˙‡ ‡ÏÓÏ ˙ÂÈ Î˙‰ ÈÓÊÂÈ· ıÈ‡‰ÏÂ ˜ÂÁ· ÍÎÏ ÂÚ·˜ ˘ Ì

˜ÂÁ· ÂÚ·˜ ˘ ÔÓÊ‰ È˜¯Ù ÍÂ˙· Ì‰Ï ÂÚ·˜ ˘ . ˙ÂÈ Î˙Ï Ú‚Â ‰ ÌÈ Â˙ ‰ ı·Â˜ ÔÂÎ„ÚÏ ¯˘‡
 ‰ÏÂÙÈË·˘- ˙Â¯ÂÓ˘‰ „Â‡Ó ˙Â ˘È ˙ÂÈ Î˙ ˙¯È‚ÒÏÂ Â ÂÎ„ÚÏ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ 

Â· ,Ô‰· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ‰‡ÈÙ˜‰ Â‡ ‰˜ÈÒÙ‰ ‰„ÚÂÂ‰˘.  
__________________ 

 . תכניות מתאר מקומיות כוללות18  תכניות מתאר מקומיות ו965,  תכניות מפורטות542  23
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  מחוז צפו  הוועדה המחוזית לתכנו  ולבנייה  :ש  הדוח
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 2013 ד"התשע :שנת פרסו 

 הבקרה של הוועדה המחוזית על הוועדות המקומיות
תכניות שבסמכות הוועדה : הוועדות המקומיות דנות ומקבלות החלטות בשלושה תחומי  עיקריי 

 .24בקשות להיתרי בנייה ובקשות לשימוש חורג; המקומית
ה לחוק התכנו  והבנייה קובע כי לדיוני הוועדה המקומית ולדיוני ועדת המשנ) ב(18סעי)  .1

, ) נציגי השר להל  (וביניה  נציגי שר הפני  , יוזמנו דר( קבע נציגי  של משרדי ממשלה אחדי 
לחוק נקבע כי שני נציגי  בעלי דעה מייעצת רשאי  לערור ) ד(18בסעי) . ותהיה לה  דעה מייעצת

והיא רשאית לאשר , 25על כל החלטה של הוועדה המקומית או של ועדת המשנה שלפני ועדת הערר
עובדי לשכות התכנו  משמשי  נציגי השר . לשנותה או לבטלה, את החלטת הוועדה המקומית

 .בוועדות המקומיות
עובדי לשכת ,  נעדרו נציגי השר2013 עד מר+ 2012כי בפרק הזמ  שמינואר , הבדיקה העלתה
 הוועדות המקומיות שבתחו  34 ועדות מתו( 2226 מרוב הישיבות שנערכו ב, התכנו  המחוזית

 .וזאת בניגוד למתחייב מ  האמור בחוק התכנו  והבנייה, המחוז
 ˙Â„ÚÂÂ‰ È ÂÈ„Ó ¯˘‰ È‚Èˆ  ˙Â¯„ÚÈ‰ ÈÎ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

 ÛÈÚÒ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰18)· (‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁÏ . È‚Èˆ  ˙ÂÙ˙˙˘‰
 ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ÌÂÈ˜Ï ˙È ÂÈÁ ¯˘‰˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ÏÚ , ‡È‰Â

Ô‰· ÏÂÙÈË‰ ·ÂÎÈÚ ˙‡ ÚÂ ÓÏÂ ˙ÂÈ Î˙· ÌÈÓ‚Ù „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ¯˙‡Ï ˙¯˘Ù‡Ó. 
בתשובת ממלא מקו  הממונה על המחוז נמסר כי מספר הוועדות המקומיות שבתחו  המחוז גדול 

. ובהתאמה גדל ג  מספר הישיבות הנערכות בה , משמעותית ממספר ועדות אלה במחוזות אחרי 
 נמסר כי מצוקת כוח האד  וריבוי המטלות שבאחריות עובדי לשכת התכנו  גרמו לשיעור עוד

וכי המחוז פועל בימי  אלה למינוי ממלאי , השתתפות נמו( בישיבות הוועדות המקומיות האמורות
 .על מנת להעלות את שיעור השתתפות  בישיבות, מקו  לנציגי השר

˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÔÂ Î˙‰ ˙Î˘Ï·˘ Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙˜ÂˆÓ Û¯Á ÈÎ 
˙ÈÊÂÁÓ‰ , ÛÈÚÒ· Ú·˜ ˘ ÈÙÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙Â·È˘È· ‰È‚Èˆ  ˙ÂÁÎÂ  ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ˘È

18)· (‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁÏ. 
 לחוק התכנו  109שר הפני  אצל לממוני  על המחוזות את הסמכות המוקנית לו לפי סעי)  .2

לפי הנחיות .  שלב עיו  השר עדה מקומית טעונה אישורו לקבוע א  תכניות שבסמכות ו, והבנייה
בהתא  , האחריות לבדיקת תכניות שבסמכות הוועדות המקומיות, 27ל משרד הפני "חוזר מנכ
עוד נקבע . חלה על בודקי התכניות בלשכת התכנו  המחוזית,  לחוק התכנו  והבנייה109לסעי) 

תה של הועדה המקומית לאשר את התכנית הבדיקה תתבצע ה  מבחינת סמכו"ל כי "בחוזר המנכ
ובעקבותיה יקבע הא  התכנית תהייה טעונה אישור , וה  מבחינת ההבטי  התכנוניי  של התכנית

__________________ 
שימוש בה' למטרה שלא הותר "שימוש חורג בקרקע או בבניי  הוא , לפי חוק התכנו  והבנייה  24

לפי כל תכנית או תקנה אחרת שלפי , ה  במיוחד וה  מהיות' באזור או בשטח מיוחד, להשתמש בה'
 ".חוק התכנו  והבנייה החלות על הקרקע או הבניי  או לפי היתר על פי כל חוק הד  בתכנו  ובבניה

של רשות , לדו  ולהחליט בערר על החלטה של ועדה מקומית, בי  היתר, ועדת ערר מחוזית מוסמכת  25
 .רישוי מקומית או של ועדה משותפת לכמה ועדות מקומיות במחוז אחד

גליל , אצבע הגליל, קצרי , קריית שמונה, צפת, לב הגליל, טבריה, מעלה חרמו , גול , גליל עליו   26
, נצרת, גבעת אלוני', משגב, כרמיאל, בקעת בית הכר', בית שא , נהרייה, מבוא העמקי', עכו, מזרחי

 .גלבוע ועמק המעיינות, נצרת עילית

 .2001 מפברואר 1/2001' ל מס"חוזר מנכ  27
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ל כי בבדיקת התכניות יובאו בחשבו  "נוס) על כ( נקבע בחוזר המנכ". 109שר לפי סעי) 
נו  ושיקולי  הנוגעי  השיקולי  התכנוניי  שקבע מינהל התכ, הקריטריוני  שקבע שר הפני 

 .לסמכות המשפטית של הוועדות המקומיות להפקיד ולאשר תכניות מתאר מקומיות מסוימות
נדרשת הוועדה המקומית לשנות את התכנית בהתא  לממצאי הבדיקה של בודק , א  יש צור( בכ(

ת לתק  את הליקויי  שנמצאו בה ולהעביר את התכני, התכניות מטע  לשכת התכנו  המחוזית
הממונה על המחוז רשאי לקבוע כי התכנית המתוקנת תופקד מחדש בידי הוועדה . המתוקנת למחוז

 לחוק התכנו  והבנייה קובע כי א  109סעי) . המקומית או שתועבר להפקדה בידי הוועדה המחוזית
 ".לא יינת  תוק) לתכנית אלא באישור השר, החליט השר כי התכנית טעונה אישורו"

 המחוזית מאתרת תכניות שלא הועברו אליה לצור( החלטה א  ה  טעונות אישור בפועל הוועדה
וזאת באמצעות מעקב אחר פרסומ  , רק לאחר אישור  על ידי הוועדות המקומיות, של השר
 .ברשומות

הבדיקה העלתה כי הוועדה המחוזית אינה פונה מיזמתה לוועדות המקומיות כדי שאלה יעבירו 
כניות שבסמכות הוועדות המקומיות שמתקבלות לבדיקה בוועדה המחוזית והת, אליה את התכניות

בדיקת המסמכי  בוועדה המחוזית העלתה כי . מועברות אליה רק ביזמת  של הוועדות המקומיות
 התכניות שאושרו על ידי הוועדות המקומיות לא נבדקו על ידי 165  מכ60 כ, 2012 2011בשני  

נמצא כי הוועדה המקומית בית שא  לא העבירה לוועדה המחוזית , לדוגמה, כ(. הוועדה המחוזית
 .שבע תכניות לצור( החלטה א  ה  טעונות אישור של השר

 ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ Ô‡˘ ˙È· ‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂÏ ‰˙ÂÎÓÒ·˘ ˙ÂÈ Î˙‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï , ¯Â˘È‡ ˙Â ÂÚË Ô‰ Ì‡ ËÈÏÁ˙ ÂÊ˘ È„Î

˘‰¯ ,‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ· Ú·˜ ˘ ÈÙÎ. 
כי בעבר אכ  לא העבירה את , 2013עיריית בית שא  מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מיולי 

לפיכ( 5ִפנה העירייה לוועדה המחוזית לקבלת רשימת התכניות . כל התכניות לוועדה המחוזית
 .על מנת לטפל בה  כפי הנדרש בחוק, החסרות

Â‚Ù ˙ÂÈ Î˙ ¯Â˙È‡ Ô ˜˙Ï ¯˘Ù‡Ó ¯˘‰ ÔÂÈÚ ÍÈÏ‰ Ï˘ ·Ï˘· ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ È„È ÏÚ ˙ÂÓ
Ô¯Â˘È‡ Ì„Â˜ ,˙Â È˜˙ È˙Ï· ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ ¯Â˘È‡ ÚÂ ÓÏ ÍÎ·Â. 

 ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙‡ ˙ÂÁ ‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰„˜Ù‰Ï Â¯˘È‡ Ô‰˘ ˙ÂÈ Î˙ ‰˜È„·ÏÂ ÔÂÈÚÏ ‰ÈÏ‡ ¯È·Ú‰Ï ,Â Î˙‰ ˜ÂÁ· Ú·˜ ˘ ÈÙÎ Ô

‰ÈÈ ·‰Â. 
 הוציא המחוז נהלי  להכנה 2013בתשובת ממלא מקו  הממונה על המחוז צוי  כי באפריל 

וכי הוועדות הונחו שוב ושוב בדבר חובת  להעביר את , ולבדיקה של תכניות בסמכות מקומית
עוד צוי  כי לצור( העמקת .  לחוק109בהתא  לסעי) , התכניות לבדיקת לשכת התכנו  המחוזית

וכי על , 2013במר+ ובמאי , ער( המחוז שני ימי עיו , בוועדות המקומיות והכשרת  המקצועיתהידע 
  .לפחות פע  ברבעו , פי תכנית העבודה של המחוז יתקיימו ימי עיו  נוספי 
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 היבטי  תכנוניי 
  תכנית מתאר מחוזית מחוז הצפו   9/2מ "תמ
)" ללא נפת הגול (עכו וצפת , כנרת,  יזרעאללנפות, מחוז הצפו ,  תכנית מתאר מחוזית  9/2מ "תמ"
העבודה על התכנית החלה בשנת . 1983שאושרה בשנת , 2מ "החליפה את תמ) 9/2מ " תמ להל  (

והתכנית פורסמה למת  , 2005המועצה הארצית לתכנו  ולבנייה אישרה את התכנית באוגוסט , 1991
 .2007תוק) ביולי 

. ימי  בתחו  המחוז כאל המוקדי  העיקריי  לפיתוח מתייחסת אל היישובי  הקי9/2מ "תמ
יישובי  ( של שטחי  המיועדי  לפיתוח 28התכנית קובעת הוראות גמישות להרחבה צמודת דופ 

זאת לצור( הגנה על הנו) הטבעי ועל . תו( שמירה על שטחי  פתוחי  אכותיי , )ואזורי תעסוקה
סביבתית שנקבעו בתשריט  ישות הנופיתבהתא  לדרגות השונות של הרג, רצ) השטחי  הפתוחי 

  .התכנית קובעת הנחיות להכנת תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות. התכנית
 תכנית מתאר מקומית

את מדיניות התכנו  , בהסתמ( על ייעודי הקרקע, תכנית מתאר מקומית היא מסמ( סטטוטורי הקובע
, בי  היתר, ל תכנית מתאר מקומית ה מטרותיה ש. של היישוב ואת השימושי  המותרי  בקרקע

פיקוח על פיתוח הקרקע במרחב התכנו  המקומי והבטחת תנאי מחיה נאותי  באמצעות קביעת 
כל אחד . דרכי  ועוד, שטחי חקלאות, שטחי  פתוחי , מבני ציבור, אזורי מסחר, אזורי מגורי 

מקבלי  ביטוי , וזי הבנייהלרבות אופי הבינוי ואח, מייעודי הקרקע והשימושי  המותרי  לפיו
 .במסמכי התכנית

הלי( זה כולל . עריכתה ואישורה של תכנית מתאר מקומית כרוכי  בדר( כלל בהלי( ארו( ומורכב
תכנית מתאר מאושרת היא בעלת . שמאפשר לציבור להגיש התנגדויות לתכנית, שלב של הפקדה
ית מתאר מקומית נגזרת מתכנית תכנ. והוועדה המקומית מחויבת לפעול לפיה, מעמד סטטוטורי

 .והיא אינה יכולה לסתור אות , המתאר המחוזית ומתכניות המתאר הארציות
 תכנית מתאר מקומית  להל  (תכנית מתאר מקומית עשויה לחול על כל מרחב התכנו  של היישוב 

תכנו  ולכ  בהיעדר , היא קובעת בדר( כלל רק קווי  כלליי  ומנחי  להתפתחות היישוב). כוללת
יש תכניות מתאר מקומיות שחלות על חלקי  שוני  . מפורט לא נית  להוציא מכוחה היתרי בנייה

ומכוח  , ה  עשויות לקבוע תכנו  מתארי דווקני ומפורט יותר. של מרחב התכנו  הכולל של היישוב
 .נית  להוציא היתרי בנייה

תכנית מתאר מקומית או : "חוזית כ( מגדיר תכנית בסמכות ועדה מ התכנו  והבנייהא לחוק61סעי) 
בדר( כלל מדובר בתכניות שבאות לשנות ". תכנית מפורטת שאינה תכנית בסמכות ועדה מקומית

 .את ייעודי הקרקע ואת אחוזי הבנייה בה 
א לחוק מסמי( ועדה מקומית לתכנו  ולבנייה לאשר תכניות מתאר מקומיות ותכניות 62סעי) 

 .תכנוניי  ספציפיי שעוסקות בהיבטי  , מפורטות
 400 שבתחומ  כ,  רשויות מקומיות94, כאמור, בתחו  התכנוני של הוועדה המחוזית נכללות

 .יישובי 
__________________ 

לפי , בהמש  ישיר לשטח המיועד לפיתוח או לבינוי: " כדלקמ 35א "הוגדר בתמ" צמוד דופ "המונח   28
שאינ' מצויי' בהמש  רצי& לשטח , בני' בודדי'למעט צמוד דופ  למבנה בודד או למקב" מ, העניי 

 ".המיועד לפיתוח או לבינוי
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 נתוני  ממאגר המידע שברשותו בדבר 2013לבקשת משרד מבקר המדינה עיבד משרד הפני  במאי 
מהמסמ( . ז הצפו  היישובי  שבתחו  מחו400  מכ380 בכ) קיו  תכניות מתאר(הסטטוס התכנוני 

 :עלו המסקנות האלה
 ). מהיישובי 5% כ (29 כוללות יישובי  אי  תכניות מתאר17 ל .1
שתי מועצות מקומיות ושישה , חמש עיריות( מהיישובי  13של הכוללות תכניות המתאר  .2

 .198030אושרו עוד לפני שנת ) יישובי  בחמש מועצות אזוריות שונות
 מס( 22% כ (1990אושרו עד שנת )  התכניות שלעיל13בכלל  (  כוללות תכניות מתאר82 .3

 ).התכניות
 ). מס( התכניות31% כ (2000 1991 אושרו בשני   כוללות תכניות מתאר119 . 4
 ). מס( התכניות19% כ (2005 2001אושרו בשני  כוללות  תכניות מתאר 7 .5
 ). מס( התכניות24% כ (2013 2006 תכניות אושרו בשני  92 .6

מינהל התכנו  שבמשרד הפני  החל בסו) שנות התשעי  של המאה העשרי  לקד  פרויקט רחב 
ראו פירוט של ( יישובי  במחוז הצפו  34שכלל , "לקידו  התכנו  המתארי במגזר הלא יהודי"היק) 

 ).כמה דוגמאות להל 
, יות המתאר בלבד הושל  הלי( הכנת תכנ31 יישובי 18 הבדיקה העלתה כי במסגרת פרויקט זה ב

 היישובי  הנותרי  הטיפול בהכנת 33ובשבעת,  יישובי  הלי( הכנת התכניות הופסק32בתשעה
 . שני 15 א) שהוא נמש( יותר מ, התכניות טר  הושל 

העלתה הבדיקה כי בי  הסיבות שגרמו לעיכובי  באישור התכניות ובהשלמת  היו חסמי  עוד 
לעתי  , ול והתכנו  במינהל התכנו  ובוועדה המחוזיתכגו  התמשכות הליכי הטיפ, שוני  ומגווני 

סירוב הרשויות , בעיות תקצוב, עיכובי  של היזמי ,  לביוב"פתרונות קצה"כתוצאה מהיעדר 
, )י"ממ  להל  (מינהל מקרקעי ישראל עיכובי  של , המקומיות למתווי  שנקבעו באות  תכניות

 .'חסמי  תחבורתיי  וכו
 ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯‡˙Ó‰ ˙ÂÈ Î˙ ·ˆÓ È·‚Ï ˙¯ÈÈËˆÓ‰ ‰ ÂÓ˙‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ·

ÔÂÙˆ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÏÁ‰ , Ë·È‰‰Ó Ô‰Â ˙Â ˘È‰ ˙ÂÈ Î˙‰ ÈÂ·È¯ Ï˘ Ë·È‰‰Ó Ô‰
˙ÂÈ Î˙· ÏÂÙÈË‰ Ï˘ ‰¯È·Ò ‡Ï‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰‰ Ï˘. 

__________________ 
שלושה , שלושה במועצה האזורית גלבוע, תשעה יישובי' במועצה האזורית משגב, מגדל העמק  29

 .במועצה האזורית גול  ויישוב אחד במועצה האזורית עמק הירד 

, בוסת  הגליל, חוס , גוש חלב, רמת ישי, יליתנצרת ע, כרמיאל, מעלות תרשיחא, צפת, קריית שמונה  30
שכול' ברשויות מקומיות יהודיות , באות' יישובי'. מעיי  ברו , כפר החורש, עי  השופט, עי  המפר"

שהכנת  , כי התכנו  בתחומ' מקוד' באמצעות תכניות מפורטות, אי  בעיות בנייה, להוציא גוש חלב
מתכנ  . י או יזמי' פרטיי'"רשויות מקומיות או על ידי ממנעשית על ידי הוועדות המקומיות באות  

המחוז מסר למשרד מבקר המדינה כי בכוונת לשכת התכנו  המחוזית להכי  ולקד' תכניות מתאר 
 .חדשות לאות' יישובי'

ערב אל , מוקבילה, נעורה, א'כאוכב אבו אלהיג, עוזייר, )2005התכנית אושרה בשנת (הייב  רומת אל  31
טמרה , צנדלה, )2008התכניות של יישובי' אלה אושרו בשנת (רומאנה , ריה'טובא זנג, ערמאשה
התכניות אושרו (חמא'  ואדי אל, שעב, )2009התכניות אושרו בשנת (דחי , ידאת'בועינה נוג, זועביה
התכנית (מכסור  וביר אל) 2011התכניות אושרו בשנת (מנשיה זבדה , זרזיר, דיר חנא, )2010בשנת 
 ).2013 בשנת אושרה

 .סלאמה, ני 'סח, ני , ראמה, עראבה, נח&, כרו' ד אל'מג, אסד דיר אל, בענה  32

 .נ''ר שיבלי או' אל, סול', מיסר, רה'אג'כעביה טבאש חג, כאבול, טמרה, טייבה זועביה  33



 615  מחוז צפו  הוועדה המחוזית לתכנו  ולבנייה 

  מחוז צפו  הוועדה המחוזית לתכנו  ולבנייה  :ש  הדוח
 2013דוחות על הביקורת בשלטו  המקומי לשנת  :מסגרת הפרסו 

 2013 ד"התשע :שנת פרסו 

ÔÈÈ ÚÏ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰Â ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓ ÏÚ , ÌÂ„È˜Ï ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ
· ¯‡˙Ó‰ ˙ÂÈ Î˙˙Â¯˘Â‡Ó ˙ÂÈ Î˙ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ÌÈ·Â˘ÈÈ , ÌÈ·Â˘ÈÈÏ ˙Â˘„Á ˙ÂÈ Î˙ Ì„˜ÏÂ

˙Â ˘È Ì‰Ï˘ ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÈ Î˙‰˘ .ÔÎ Â˘ÚÈ ‡Ï Ì‡ ,ÈÁÎÂ ‰ ·ˆÓ‰ Â Î ÏÚ ¯˙ÂÂÈÈ , ¯·„
ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ Ì˙Â‡· ÌÈ·˘Â˙‰ ˙ÂÈÂÎÊ· Ú‚ÂÙ‰ ,˙ ÏÂÏÚÂ Ì‰· ˙È˜ÂÁ È˙Ï·‰ ‰ÈÈ ·‰ „Â„ÈÚÏ Ì¯Â

 ÏÚ ÚÈÙ˘‰ÏÂ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÁË˘‰ ÌÂˆÓˆÏ ‡È·‰Ï Ì‡˙‰· ‡Ï˘ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰
˙È¯ÂÊ‡‰Â ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂ Î˙‰ ˙ÂÈ È„ÓÏ.  

 פרויקט קידו  התכנו  המתארי במגזר הלא יהודי
הקובע את מדיניות התכנו  של היישוב ואת , תכנית מתאר מקומית היא מסמ( סטטוטורי, כאמור

, מסגרת כלליתחשיבותה של תכנית המתאר נובעת מהעובדה שהיא קובעת . כיווני ההתפתחות שלו
אשר מכוח  נית  יהיה לייש  הלכה למעשה את מטרות , שממנה נית  להכי  תכניות מפורטות

 .התכנו  המתארי
נהני  ,  תכנית מתאר מקומית אשר עונה על צורכי התושבי ה רשות מקומית או יישוב שאושרה ל

בהיעדר , מת זאתלעו. מעצמאות תכנונית יחסית ומיכולת מסוימת לנהל את מרחב התכנו  שלה 
, תכנית מתאר מקומית עדכנית מתפתח בהדרגה מחסור בשטחי מגורי  ובשטחי  ציבוריי  ופתוחי 

 .ולא נית  לפתח תשתיות מספקות ומתאימות
ומובילי  לעתי  לבנייה בלתי מוסדרת , כל אלה גורמי  לירידה הדרגתית באיכות החיי  ביישוב

מצב זה .  את מדיניות התכנו  המקומית או האזוריתולהתפשטות הפיתוח לשטחי  שאינ  תואמי 
 . קשיי אכיפה מצד הרשויות המופקדות על מניעת בנייה בניגוד לחוקעלול לגרור

יש יכולת עצמאית להכי  ולקד  תכנו  מפורט , שנהנות מחוס  כלכלי, לרשויות מקומיות חזקות
ות במידה גדולה יותר בשלטו  רשויות מקומיות חלשות תלוי, מנגד. בהיעדר תכנו  מתארי כולל
, ה  בקבלת תקציבי  ייעודיי  לקידו  יזמ7ת ולפיתוח בתחו  היישוב, המרכזי כמנו) לפיתוח מקומי

 .וה  בייזו  תכניות פיתוח שמוכנות ובמידה מסוימת מוכתבות על ידי השלטו  המרכזי
  פרויקט רחב בסו) שנות התשעי  של המאה העשרי  החל מינהל התכנו  במשרד הפני  לקד

מטרת ).  פרויקט המגזר הלא יהודי להל  " (קידו  התכנו  המתארי במגזר הלא יהודי"היק) ל
הייתה להכי  תכניות , שרוב הרשויות המקומיות שנכללו בו ה  חלשות ודלות אמצעי , הפרויקט

 34, נה יישובי  ערביי  במרכז האר+ ובצפו65 הפרויקט כלל בשיאו כ. מתאר ליישובי  במגזר זה
 .בתחו  המתארי של מחוז הצפו , כאמור, מה 

והוא נער( בשיתו) , פרויקט המגזר הלא יהודי תא  כמה החלטות שקיבלה הממשלה בעניי  זה
משרד ראש הממשלה והרשויות המקומיות , משרד הבינוי והשיכו , מינהל מקרקעי ישראל

 .הרלוונטיות
לרבות , ת החיי  ביישובי  במגזר הלא יהודישיפור איכו"מטרתו העיקרית של הפרויקט הייתה 

שטחי  פתוחי  ותשתיות ברמה , אזורי תעסוקה, מבני ציבור, תוספת ניכרת של שטחי  למגורי 
החלטות הממשלה שהובילו לביצוע הפרויקט של ". נאותה כמענה לצרכי היישובי  לטווח הארו(
 .2000 למר+ 1998משרד הפני  התקבלו בי  החודשי  נובמבר 

שקיבלה תוק) של החלטת , 2000בהחלטה של ועדת השרי  לענייני המגזר הערבי מינואר 
לשיפור איכות החיי  , תכניות המתאר מהוות מכשיר אדמיניסטרטיבי"נקבע בי  היתר כי , 34ממשלה

__________________ 
וקיבלה תוק& של ,  אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה3.1.00 מיו' 19/ערב' החלטה מס  34

 ).19/ערב (980 ומספרה 27.1.00ממשלה ביו' החלטת 
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אשר על כ  שואפת ועדת ; במגזר הערבי ומשמשות ג  במאבק בבנייה הבלתי חוקית במגזר זה
 ".בע השני  הקרובות יסתיי  כלל עדכו  תכניות המתאר בכל המגזר הערביהשרי  כי במהל( אר

משרדית שכללה נציגי  ממשרד  הוקמה ועדת היגוי בי , לצור( קידו  פרויקט המגזר הלא יהודי
  להל  (ממשרד הבינוי והשיכו  ומהמשרד להגנת הסביבה , ממשרד ראש הממשלה, י"מממ, הפני 

 היה האחראי י"וממ, יה הגור  הממשלתי שהוביל את הפרויקטמשרד הפני  ה). ועדת ההיגוי
צוותי תכנו  , לרבות הפעלת חברות מנהלות, לתהלי( הניהולי השוט) ביישובי  שנכללו בפרויקט

 .ויועצי 
ע  נציגי , תהלי( התכנו  שבוצע על ידי צוותי התכנו  תו8  ע  הוועדות המקומיות לתכנו  ולבנייה

בכל יישוב הוקמה . ציגי ועדת ההיגוי וע  נציגי היישובי  הכלולי  בפרויקטע  נ, הוועדה המחוזית
ועדת היגוי מקומית שליוותה והנחתה את צוות התכנו  בכל הנוגע להצגה של חזו  היישוב ושל 

 .השאיפות והצרכי  של הציבור שאותו ה  מייצגי 
יות המתאר במגזר הערבי  כי תהלי( עדכו  תכנ2000א) שוועדת השרי  ציינה בהחלטתה מינואר 

 18 הושל  הלי( הכנת התכניות רק ב, )2013מר+ (במועד סיו  הביקורת , יסתיי  בתו( ארבע שני 
 תכניות 9 תכניות ביישובי  הנותרי  16מתו( .  יישובי  ממחוז הצפו  שנכללו בפרויקט34מתו( 

 .חוזית ושל מינהל התכנו  נמצאות עדיי  בהליכי טיפול של הוועדה המ7 ו, 35נסגרו לפני שהושלמו
 ˙·ÁÒÏ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ‰¯ÓÂÁ· ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÓÏ˘‰· , ˙ÂÈ Î˙ Ì‰· ÔÈ‡˘ ÌÈ·Â˘ÈÈ· ˙ÂÈ Î˙‰ ÌÂ„È˜Ï ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ÈÎÂ
˙Â¯˘Â‡Ó , ‡È·È˘ ·ˆÓ ÚÂ ÓÏÂ ÌÈ·˘Â˙‰ Ï˘ ÌÈÈÁ‰ ˙ÂÎÈ‡· ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏ ˙ Ó ÏÚ

Á È˙Ï·‰ ‰ÈÈ ·‰ „Â„ÈÚÏ˙È˜Â. 
הכנת תכניות המתאר "בתשובתה של יועצת לתכנו  במגזר הערבי שבמינהל התכנו  צוי  כי 

... שבראשה עמד הממונה על מחוז צפו , משרדית בפרויקט האמור קודמה תחת ועדת היגוי בי 
הנדרשות להליכי תאו  חוזרי  ונשני  ע  הרשויות , יודגש כי תכניות מתאר ה  תכניות מורכבות

למורכבות זו נוספו עיכובי  רבי  בשל קשיי  ... ות והכוללות מסמכי  מקצועיי  רבי המקומי
חודשי  ארוכי  שתכנית מחכה במחוז לדיו  : כגו . אובייקטיביי  של ההתנהלות בוועדה המחוזית

חודשי  ארוכי  וא) שני  בי  סיו  הפקדה למינוי חוקר , )א"ש  כפי שפורט יש בעיות בכ(
המוסיפי  כול  , או תוק) מלשכת התכנו  המחוזית/זמ  רב לקבלת נוסח פרסו  ואו , התנגדויות

 ".להימשכות מיותרת של הלי( האישור של תכניות אלה
 תשובת  להל   (2013רשות מקרקעי ישראל מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאוגוסט 

  ולניהול התכנו  הוא כי מבחינה מנהלתית ומקצועית מי שנושא באחריות להפעלת התכנו, )י"רמ
י ושל "אחריות  של ממ. משרד הפני  באמצעות מינהל התכנו  ומתכנ  המחוז במשרד הפני 

זמי התכניות מתבטאת בהשתתפות בעלויות התכנו  ומשרדי ממשלה נוספי  שהצטרפו לי
ה  , רק לאחר גיבוש תכניות המתאר בוועדות ההיגוי. ובמעורבות בוועדות ההיגוי לגיבוש התכניות

, אשר באחריות מינהל הפרויקט מטע  מינהל התכנו  במשרד הפני , מקודמות בוועדות התכנו 
ע  נציגי הציבור וע  משרדי , ע  ראשי הרשויות, וזאת בתיאו  ע  מתכנ  המחוז של משרד הפני 

 .י"ממשלה נוספי  ובכלל  ממ
י מילוי או לשיהוי במילוי המחוז אינו אחראי לא"בתשובת ממלא מקו  הממונה על המחוז צוי  כי 

אלה באחריות מגישי התכניות והצוות אשר פועל מטעמו של . תנאי הפקדה או תנאי אישור התכנית

__________________ 
ואושרה בשנת , תכנית המתאר של היישוב ני  קודמה לאחר מכ  על ידי היישוב והוועדה המקומית  35

2005. 
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מסמכי  ... התכניות אשר נזכרו הינ  תכניות המכילות מסמכי  מקצועיי  רבי . מגיש התכנית
 ".מקצועיי  אלה ואישור  על ידי משרדי הממשלה אינו באחריות המחוז

¯˘ÓÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „ ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙‡ ÏÈ·ÂÓ‰ , ÌÈ·ÂÎÈÚ‰ ÁÎÂ  ÈÎ
˙ÂÈ Î˙‰ ÌÂ„È˜· , ÔÙÂ‡· ¯ˆ˜Ï È„Î Û˙Â˘Ó· ÏÂÚÙÏ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰Â ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓ ÏÚ

˜ÂÁ· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÈ Î˙‰ ¯Â˘È‡Ï ˘¯„ ‰ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ˙‡ È˙ÂÚÓ˘Ó. 
הוועדה המחוזית בכמה תכניות מתאר בחלק משרד מבקר המדינה בדק את שלבי הטיפול של 

  :כמפורט להל , מהיישובי  שנכללו בפרויקט משרד הפני 
‚  ˙ È Ó Â ˜ Ó  ¯ ‡ ˙ Ó  ˙ È  Î ˙/1 5 6 5 6 - È Ï · ˘  - Ï ‡  Ì Â ‡-¯' Ì   

 הופקדה בידי מינהלת הפרויקט 15656/האחריות להכנתה ולקידומה של תכנית מתאר מקומית ג
משרד , ד הפני  ובשיתו) משרד ראש הממשלהבראשות משר, לתכניות אב ומתאר במגזר הערבי

מטרותיה של התכנית ה  בי  היתר להגדיר את השטחי  ).  ועדת ההיגוי להל  (י "השיכו  וממ
, וזאת כדי לאפשר פיתוח פיזי, לתעסוקה ולדרכי  ותשתיות, לצורכי ציבור, המיועדי  למגורי 

שטח התכנית כולל את . זור הסובבלרבות מת  שירותי  חקלאיי  לא, כלכלי וחברתי של היישוב
 . דונ  נוספי  מחוצה לו195 תחו  השיפוט של המועצה וכ

במסגרת הפרויקט של משרד , נ 'ר שבלי ואו  אל, הכנת תכניות מתאר מקומיות לשני היישובי 
, לאחר איחוד . לפני איחוד שני היישובי  למועצה מקומית אחת, 1998התחילה בשנת , הפני 
 .וחל בהכנת תכנית מתאר ליישוב המאוחדה, 2000במאי 

לאחר קיו  , 2005ביולי , הועלה כי התכנית הוגשה לוועדה המחוזית רק כחמש שני  מאוחר יותר
, התכנית עברה בדיקה ראשונית באותו החודש. ישיבת עבודה מקדמית בלשכת התכנו  המחוזית

 . תכניתולפיה נדרשו מגישי התכנית להשלי  חומר חסר לצור( פתיחת תיק
עלו חילוקי דעות בי  חברי , 2005שערכה הוועדה המחוזית בספטמבר , במהל( דיו  על התכנית

הממונה על המחוז דאז סיכ  את עמדתו . נ 'ר הוועדה לנציגי המועצה המקומית שבלי או  אל
בתו  הדיו  הוחלט שלא ". התכנית שהוצעה היו  אי אפשר להגיד שזה תכנו  טוב"בציינו כי 

 .יד את התכנית ולדרוש מצוות התכנו  להשלי  את התכנו להפק
הקי  הממונה על המחוז צוות מקצועי בראשות מתכנ  , נוכח חילוקי הדעות שנתגלעו באותו הדיו 

נציגי משרד הבינוי והשיכו  והמשרד , י"נציג ממ, אשר כלל את ראש המועצה המקומית, המחוז
טרת צוות זה הייתה לנסח קווי  מנחי  לשינויי  מ).  הצוות המקצועי להל  (להגנת הסביבה 

 .על בסיס הטיעוני  והטענות שנשמעו בישיבת הוועדה המחוזית, בתכנית
ובה הועלתה ,  התקיימה פגישת עבודה במחוז הצפו  בראשות מנהל מינהל התכנו 2005בפברואר 

לה כי מנהל מינהל מעיו  בפרוטוקול הישיבה עו. נ 'ר אל  או  סוגיית תכנית המתאר של שבלי 
יחד ע  זאת אני מציע שבמקומות , אי  ויכוח שהמחוז הוא זה שמוביל את התכנית"התכנו  ציי  כי 

בה  ישנ  חילוקי דעות לבצע את התאו  הנדרש ביחד ע  מינהל התכנו  ולפעול באחת מהדרכי  
 ".שהוצעו

, המנחי  לשינויי  בתכנית קיי  הצוות המקצועי ישיבה ראשונה לש  הצגת הקווי  2005בנובמבר 
לאחר שמתכנ  המחוז הציג את בקשות השינויי  של נציגי . שהתבקשו על ידי המועצה המקומית

הוחלט לבקש מעור( התכנית לבחו  את הנושאי  ולגבש כמה חלופות , המועצה המקומית
 .אשר יובאו לדיו  בפני הצוות המקצועי, לפתרונות
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מכתב למנהל אג) תכניות מתאר שבו ציי  כי מאז הפגישה  פנה הממונה על המחוז ב2006במאי 
הוא ביקש לפעול לקידו  התכנית כדי ". תקועה"לא חלה שו  התקדמות והתכנית ) 2005פברואר (

 .שאפשר יהיה להמשי( לקדמה ג  במחוז
 קיי  הצוות המקצועי ישיבה נוספת במטרה לגשר על הפערי  והמחלוקות בי  נציגי 2006ביולי 

בעקבות הישיבה התבקש . שהייתה אחראית להכנת התכנית,  המקומית לבי  ועדת ההיגויהמועצה
שיאפשר להציג לצוות המקצועי את , עור( התכנית לערו( את תשריט התכנית כמסמ( עבודה

 .הפשרה המוצעת בצורה גרפית
וקול וביקש לקבל לידיו את פרוט,  פנה מנהל אג) תכניות מתאר לממונה על המחוז2006בדצמבר 

אישור פרוטוקול הישיבה חשוב לאור "בפנייתו הוא ציי  כי . 2006ישיבת ועדת ההיגוי מיולי 
לאור הקושי להמשי( ולממ  . הוראות סותרות שקיבל צוות התכנו  מגורמי  שוני  בלשכת התכנו 

אנו חייבי  להיות ברורי  בהגדרת מטלות העבודה של הצוות כדי למנוע כפל , את צוות התכנו 
 ".אודה ל( על אישור הפרוטוקול כדי לאפשר את קידו  התכנית. בודהע

 2006ל משרד הפני  בדצמבר "נ  למנכ'ר  או  אל בעקבות פניית ראש המועצה המקומית שבלי 
תכניות האב של שני היישובי  דאז "ל כי "ציי  מנהל אג) תכניות מתאר באותו החודש לפני המנכ

הכנת תכניות המתאר התעכבה כשנתיי  לאור קשיי  . 2000נת נ  אומצו כבר בש'שבלי ואו  אלר
בתקופה זו אוחדו שני היישובי  .  היישובי  בצפו 35י השותפה לפרויקט "תקציביי  של ממ

. והוחל בהכנת תכנית המתאר עבור היישוב המאוחד, נ ' שבלי או  אלר לרשות מקומית אחת 
סיכמה ועדת ההיגוי את מתווה , ה משנתיי לאחר עבודה משותפת ע  ראשי היישוב לאור( למעל

מאז ועד היו  עשה היישוב כל שביכולתו לעכב את קידו  . 2005תכנית המתאר כבר בתחילת 
לפני . תו( דרישה לקבל שטחי  החורגי  מעבר לפרוגרמה המקצועית שאושרה ליישוב, התכנית

מלקבל החלטה לגבי קידו  , ר הוועדה"נמנע יו, כשנדונה התכנית בוועדה המחוזית, למעלה משנה
כדי ) ללא צוות התכנו  של היישוב וללא מינהל התכנו (' ועדה מקצועית'התכנית והחליט להקי  

ובכ( נפתח מחדש תהלי( , לבחו  מחדש את דרישות ראש המועצה לתוספת שטחי פיתוח ליישוב
עד היו  לא . בוקשי שדנה בשינויי  המ, הוחזרה התכנית לוועדת ההיגוי, בסופו של דבר. התכנו 

 ".קיבל צוות התכנו  פרוטוקול חתו  שיאפשר לו להשלי  את מסמכי התכנית
ה  היו בפרקי זמ  בה  לא היה , א  היו עיכובי  לפרקי זמ  קצרי "י מסרה בתשובתה כי "רמ

 ".תקציב מדינה מאושר
על המחוז לאחר הודיע מתכנ  המחוז לממונה , 2006דצמבר , הבדיקה העלתה עוד כי באותו חודש
כי האחרו  לא אישר לעור( התכנית מימו  לעריכת תשריט , בדיקה שער( מול מינהל התכנו 

 .ולכ  לא התאפשר לצוות המקצועי לקיי  דיו  מעשי בתכנית, "מוסכ "
,  החליטה הוועדה המחוזית על הפקדת התכנית בתנאי 2008עוד העלתה הבדיקה כי רק במאי 

כנית בהתא  להנחיות תכניות מתאר ארציות וקבלת המלצות הוועדות ובה  בי  היתר תיקו  הת
מרחבי ב נמצאוזאת כיוו  שחלק משטח התכנית , גליל מזרחי ויזרעאלי , המקומיות גליל תחתו 

 .התכנו  שלה 
 נער( דיו  בתכנית המתאר בוועדת המשנה לנושאי  תכנוניי  עקרוניי  של המועצה 2010בינואר 

 3א "מטרת הדיו  הייתה לאשר סטיות או גריעות מתמ). ע" הוולנת להל  (נייה הארצית לתכנו  ולב
שמורות טבע , תכנית מתאר ארצית לגני  לאומיי  (8א "תמ, )תכנית מתאר ארצית לדרכי (

תכנית המתאר הארצית  (35א "תמ, )תכנית מתאר ארצית ליער ולייעור (22א "תמ, )ושמורות נו)
ע החליטה לאשר את התכנית בכפו) "הוולנת. 9/2מ "ותמ) שימורלפיתוח ול, המשולבת לבנייה

שאושר על ידה בפברואר , ואשר פורטו בפרוטוקול הדיו , למילוי תנאי  הנגזרי  מהתכניות שלעיל
2010. 
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 לא )2013מר+ (ועד למועד סיו  הביקורת , 2010שהתקיי  בינואר , ע"נמצא כי מאז הדיו  בוולנת
 .וממילא היא לא הופקדה, י תנאי הפקדתהפעלו יוזמי התכנית למילו

ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓÏÂ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÏÂÚÙÏ Ì‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ
˙Â Â˘‰ ˙Â·È˘È· ÂÏ·˜˙ ˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï È„Î ÌÂ‡È˙·Â Û˙Â˘Ó· , ˙‡ ÂÈ„ÁÈ ÌÎÒÏ

‡È·‰Ï È„Î ‰˙ Î‰ Ï˘ ÌÈÓ„˜ÂÓ‰ ÌÈ·Ï˘· „ÂÚ ˙ÂÚ„‰ È˜ÂÏÈÁ ÏÚ ¯˘‚ÏÂ ˙È Î˙‰ ‰ÂÂ˙Ó 
‰¯Â˘È‡ÏÂ ‰ÓÂ„È˜Ï. 

 ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ „Ú ˙È Î˙‰ ˙ Î‰· ÏÁÂ‰ Ê‡Ó ¯·Ú˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù) ı¯Ó2013 (- 
 ÌÈ ˘ ‰ ÂÓ˘Î-‰„˜ÙÂ‰ ‡Ï ˙È Î˙‰ ÂÎÏ‰Ó·˘  , ÌÈÓ¯Â‚‰ Ï˘ Ì˙ÏÂÚÙ· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ÚÈ·ˆÓ

‰˙ Î‰· ÂÙ˙˙˘‰˘ ,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â·¯Ï ,ÓÓ"È ,˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰Â ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓ .
ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ˙ , ÈÂÏÈÓÏ ÛÒÂ  ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰Â ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓ

˙È Î˙‰ Ï˘ ‰„˜Ù‰‰ È‡ ˙ ,‰Ó„˜Ï Ô˙È  ‰È‰È˘ È„Î . ÁÂ˙ÈÙÏ ˙ÂÈ¯Á‡ ÍÂ˙Ó ¯˙È‰ ÔÈ· ˙‡Ê
ÌÈ·‡˘Ó ÊÂ·Ê· ˙ÚÈ ÓÏÂ ·Â˘ÈÈ‰ , ÌÈ·¯‰ ÌÈˆÓ‡Ó‰Â ÏÓÚ‰ ÔÎÂ ¯Â·Èˆ‰ ÈÙÒÎ˘ È„Î

ÔÂÈÓËÏ Â„¯È ‡Ï ˙È Î˙‰ ˙ Î‰· ‰Î „Ú ÂÚ˜˘Â‰˘. 
על פי .  ממלא מקו  הממונה על המחוז צוי  כי הוועדה המחוזית אינה היוזמת של התכניתבתשובת

עוד צוי  כי . לבחו  ולהחליט בעניי  התכניות המוגשות לה, הגדרת תפקידה היא מוסמכת לבדוק
דבר , בשל מחלוקת בי  המועצה המקומית לבי  מגישי התכנית לא מולאו תנאי ההפקדה של התכנית

 .עדה המחוזית להמשי( את הטיפול בהשמנע מהוו
להפעלת תכנו  וניהול "י מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי באופ  עקרוני האחריות "רמ

מבחינה מינהלתית ומקצועית היא של משרד הפני  באמצעות מינהל התכנו  ומתכנ  המחוז , תכנו 
להשתת) "נוספי  במטרה י הצטר) ליזמי התכניות ע  משרדי ממשלה "וכי ממ, "במשרד הפני 

י כי לאחר שתכנית המתאר "עוד מסרה רמ". בעלויות התכנו  ובוועדות ההיגוי לגיבוש תכניות אלו
קידו  מסמכי התכנית בוועדות התכנו  היה באחריות מינהל התכנו  , גובשה בוועדות ההיגוי

דהיינו , י"ממהרשויות המקומיות ומשרדי ממשלה נוספי  כולל , במשרד הפני  ומתכנ  המחוז
הכנת מסמכי התכנית ואישור  בוועדות "ושלב , "י השתת) באופ  פעיל בשלב גיבוש התכנית"ממ"

 ".התכנו  היו בניהול משרד הפני  וצוות התכנו  של כל תכנית מתאר
ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓÏ ¯ÈÚÓÂ ÛÈÒÂÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙‡ ÏÈ·Â‰˘‰˜ÒÚ˘ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙Ï‰ ÈÓ 

˙È Î˙ Ï˘ ‰ÓÂ„È˜·Â ‰˙ Î‰· ÈÏ·˘ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ¯‡˙Ó‰ -Ï‡ ÌÂ‡ -¯'Ì  ,ÈÏÚ ÈÎÂ ÏÂÓ ÏÂÚÙÏ 
ÔÂ Î˙Ï ÌÈÙ˙Â˘ ÂÈ‰˘ ÌÈÙÒÂ ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ,˙È Î˙· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÌÈÈÒÏÂ Ì„˜Ï ˙ Ó ÏÚ.  

‚  ˙ È Ó Â ˜ Ó  ¯ ‡ ˙ Ó  ˙ È  Î ˙/1 6 9 2 3 - · Ï Á  ˘ Â ‚   
 2002 מתבססת על תכנית האב לגוש חלב שהוכנה בשני  16923/תכנית מתאר מקומית גוש חלב ג

תכנית המתאר הוכנה במסגרת פרויקט . 2005ר אומצה על ידי הוועדה המחוזית בשנת אש, 2004
, משרד הפני , המורכב מנציגי משרד ראש הממשלה, תחומי משרדי על ידי צוות תכנו  רב בי 
שכללה , את שלבי התכנו  השוני  של התכנית לוותה ואישרה ועדת היגוי. י ומשרד השיכו "ממ

 .ממוסדות התכנו  ומהמועצה המקומית גוש חלב, שוני נציגי  ממשרדי ממשלה 
הסדרה של מער( הדרכי  ;  יחידות דיור520 הוספה של כ: המטרות של תכנית המתאר ה  בי  היתר

מת  פתרו  לשטחי ציבור הדרושי  ; והסדרת אזורי הכניסה ליישוב, שאליו מקושר היישוב, האזורי
, התעשייה הקיי  והסרת מטרדי  סביבתיי  קיימי תכנו  מחדש של אזור ; לאוכלוסיות היישוב

 .לרבות פינוי של דירי  ורפתות מתחומי המגורי 
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במקביל להגשתה לוועדות המקומיות , 2007תכנית המתאר הוגשה לוועדה המחוזית בפברואר 
יוני  הוועדות המקומיות דנו בתכנית המתאר בחודשי  מאי. מרו  הגליל וגליל עליו , מעלה נפתלי

התנגדה , שחלק מהתכנית נמצא בתחו  שיפוטה, הועלה כי הוועדה המקומית מרו  הגליל. 2007
 .לתכנית ולא המליצה על הפקדתה

.  דנה ועדת המשנה לתכניות מתאר של הוועדה המחוזית בהפקדת התכנית2007באוגוסט 
מספר בכפו) למילוי , "לקד  את התכנית בהליכי הפקדה"בהחלטתה קבעה הוועדה כי יש מקו  

שהעיקרי בה  הוא מציאת פתרו  תחבורתי סטטוטורי שיאפשר את הוצאתה של דר( אזורית , תנאי 
עוד הוחלט כי נספח התחבורה יועבר לקבלת חוות דעת של משרד .  משטח היישוב89136' מס

 .התחבורה
  כתב משרד התחבורה לעורכי התכנית כי בדיו  שהתקיי  בוועדת המשנה לתכניות2007באוקטובר 

והתוואי למחצבה בתכנו  ] 891 [89שילוב התוואי הקיי  של דר( "מתאר הועלו שאלות לגבי 
משרד . אול  בדיו  שהתקיי  במשרד התחבורה לא הוצגו סוגיות אלו, "הכולל של היישוב

 הנסמ( על התכנו   להכי  הצעה המטפלת בתכנו  התנועתי "התחבורה דרש מעורכי התכנית 
 ".ערבי של היישוב לכל החלק המ המתארי 

 פנה מנהל אג) תכניות מתאר למתכנ  המחוז בנוגע לדיו  שנער( 2007הבדיקה העלתה כי בדצמבר 
 וציי  כי הדיו  נער( ללא נוכחות ראש המועצה המקומית ,אותה שנהבוועדה המחוזית באוגוסט 

לצערי אני נדרש , בשולי הדברי : "בפנייתו למתכנ  המחוז ציי  מנהל אג) תכניות מתאר. גוש חלב
. כאילו איננו עובדי  באותו משרד ולמע  אותה מטרה, לשוב ולפנות אלי( בבקשות לשיתו) פעולה

 ." מצב זה אינו מתקיי  מול א) אחת מלשכות התכנו  האחרות של המשרד לידיעת( 
 Ï‰ ÈÓ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ¯„ÚÈ‰ ‡È‰ ¯‡˙Ó ˙ÂÈ Î˙ Û‚‡ Ï‰ Ó Ï˘ Â·˙ÎÓÓ ‰ÏÂÚ‰ ‰ ÂÓ˙‰

Ï ÔÂ Î˙‰ÊÂÁÓ‰ Ô Î˙Ó .Ô‰· ÌÈÏÙËÓ Ì‰˘ ˙ÂÈ Î˙‰ ÌÂ„È˜· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ‰Ê ¯·„ , ÈÂ‡¯Â
ÍÎ ÏÚ Â˙Ú„ Ô˙ÈÈ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ ‰È‰. 

ובה הוצגה ,  התקיימה פגישה נוספת בי  עורכי התכנית לבי  נציגי משרד התחבורה2008בינואר 
. 2007 התכנית כשהיא מעודכנת לאור ההערות שהעלה המשרד לפני עורכי התכנית באוקטובר

ובה  הרחבת דר( הכניסה ליישוב , בעקבות הפגישה העלה משרד התחבורה הערות נוספות לתכנית
שינוי שיאפשר בה מהירות , 891 לדר( 11' וכ  חיבור דר( מס, מסלולית והפיכתה לדו) 15' דר( מס(

 .נסיעה גבוהה יותר
ל החלטת המועצה  הודיעה המועצה המקומית לוועדה המחוזית כי בהסתמ( ע2008בפברואר 

 . 891' לרבות העתקת תוואי דר( מס, היא מתנגדת לכל תכנית שתכלול כל שינוי, מאותו חודש
 בנוגע לתכנית המתאר צוי  כי הוועדה סבורה שאי  2008בדיו  שקיימה הוועדה המחוזית במר+ 

באותו חודש מסרה הוועדה המחוזית לוועדות . מניעה להחליט על הפקדת התכנית בתנאי 
בהתא  לסעי) , הגליל העליו  ומעלה נפתלי הודעה בדבר הפקדת התכנית, המקומיות מרו  הגליל

 . לחוק התכנו  והבנייה89
 הכינו עורכי התכנית תכנו  מפורט 2007בעקבות החלטת ועדת המשנה לתכניות מתאר מאוגוסט 

דויות ה  מטע  לתכנית הוגשו התנג. 3א "לתמ' ג11בהתא  לשינוי , 891לתוואי החדש של דר( 
 .המועצה המקומית וה  מטע  כמה מתושבי היישוב

__________________ 
 89' הוסטה דר  ראשית מס, 2004משנת ) 3א "תמ(לתכנית מתאר ארצית לדרכי' '  ג11בהתא' לשינוי   36

 .891' ורית מסוהפכה לדר  אז, ממרכז היישוב דרומה
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)  החברה הלאומית לדרכי  להל  (מ " הציגה החברה הלאומית לדרכי  בישראל בע2008באפריל 
,  כחלק מתכנית המתאר891' לפני הוועדה המחוזית את התייחסותה לשינויי  המוצעי  בדר( מס

מאחר ששינוי התוואי המוצע , 891'  של דר( מס37תכנו וציינה כי היא מתנגדת לצמצו  הרצועה ל
עוד ציינה כי עדיי  אי  לה תכנו  ".  לא תכנו  ולא ביצוע אינו כלול בתכנית החומש שלה "בתכנית 

 .המאפשר בוודאות הקטנה של רוחב הרצועה המיועדת לתכנו , 891מגובש וסופי לדר( 
חוות "בעניי  , 2008עדה המחוזית בספטמבר בדיו  שקיימה ועדת המשנה לביוב ותשתיות של הוו

כי נספח הביוב שהוכ  עבור תכנית המתאר , צוי  בי  היתר, "9/2מ " בתמ8.6.4דעת בהתא  לסעי) 
 ".מאוד כללי ומתייחס לתכנו  קווי ביוב בשכונות חדשות ביישוב בלבד"

" אישור התוק)"בהחלטה שהתקבלה בוועדת המשנה לביוב ותשתיות בעקבות אותו דיו  נקבע כי 
, לא יינתנו היתרי בנייה על פי תכנית זו"ובי  היתר בכ( ש, לתכנית המתאר יותנה בתנאי  נוספי 

לוח זמני  מחייב לביצוע מערכת ביוב , תאגיד ביוב אזורי/י רשות מקומית"אלא לאחר שיוגש ע
ערכת הביוב שיהיה מקביל ללוח הזמני  לביצוע התכנית ובאופ  שמ, י תכנית ביוב מאושרת"עפ

 ".תפעל בטר  יאוכלסו המבני 
 החליטה ועדת המשנה לשמיעת התנגדויות של הוועדה המחוזית למנות חוקר לדו  2009באוגוסט 

. 891רבע מההתנגדויות עסקו בדר( ).  התנגדויות45(בהתנגדויות שהוגשו לתכנית המתאר 
 .2010שהתקיימו במר+ ובאפריל , ההתנגדויות נשמעו בשתי ישיבות

והחליטה לאשר את ,  דנה ועדת המשנה לשמיעת התנגדויות בהמלצות החוקר2010באוגוסט 
לפני הוועדה עמדו שתי אפשרויות בקשר לדר( . 891שחלק  עסק ברצועת דר( , התכנית בתנאי 

להמתי  עד שיושל  התאו  ע  משרד התחבורה והחברה הלאומית לדרכי  ובזה לעכב את : "891
לופי  לאשר את התכנית כ( שתשמור על האפשרות ליישומ  של שתי אישור התכנית או לחי

 ".החלופות וזאת בשלב הבא של התכנו  המפורט
שלפיו , הועלה כי הוועדה החליטה לקבל את החלופה השנייה ולהוסי) להוראות התכנית סעי)

ו   יתוכנ  כיחידה תכנונית אחת הכוללת ג  את התכנ12ר  ו7 התכנו  המפורט של מתחמי  מ"
 ".891המפורט של החלק המערבי של דר( 

, 2010טר  מולאו תנאי הוועדה לאישור התכנית מאוגוסט ) 2013מר+ (במועד סיו  הביקורת 
 .וממילא היא לא אושרה

התיאומי  מול משרד התחבורה : "בתשובתה של יועצת לתכנו  במגזר הערבי שבמינהל התכנו  צוי 
בהתא  להחלטות ועדת ההיגוי של היישוב אשר ליוותה את ו, במהל( התכנו  נעשו 891לגבי דר( 
הכוללת , מקומו בתכנית דר(, ככל דר( ארצית, 891תכנו  סטטוטורי מפורט של דר( ... התכנית

, 2007לאור החלטת הוועדה המחוזית מאוגוסט , על א) האמור... תכנו  רצי) של הדר( לכל אורכה
ניסיו  זה גרר ... ר( אשר בתחו  תכנית המתארנעשה ניסיו  לשלב תכנו  מפורט של חלק הד

ובסופו של דבר חזרה בה הוועדה , התנגדויות של היישוב והערות נוספות של משרד התחבורה
 ."מהחלטה זו והוחלט לסמ  רצועה לתכנו  בלבד

בתשובת ממלא מקו  הממונה על המחוז צוי  כי לאור ניסיו  כושל לשלב תכנו  מפורט של חלק 
חל עיכוב ממוש( , סומנה בתכנית ותיאו  התווייתה וכ  במציאת פתרו  קצה לביוב ש891מדר( 

 .בקידו  התכנית
__________________ 

שבתחומה תתוכנ  , רצועת קרקע לדר  מוצעת מסומנת בתשריט בתכנית מתאר או בתכנית מפורטת  37
 .רצועת הדר 
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰Â ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ˙ÂÏÚÂÙ ÂÈ‰  
 ˜ÙÒÓ ÔÂ¯˙Ù ˙‡ÈˆÓÏ ÌÈÎ¯„Ï ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯·Á‰Â ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘ ÍÂ˙ „ÚÂÓ „ÂÚ·

 Í¯„ È‡ÂÂ˙ ˙¯„Ò‰Ï891 ¯‡˙Ó‰ ˙È Î˙ ¯Â˘È‡ ÍÈÏ‰Ó „¯Ù  È˙Ï· ˜ÏÁÎ . ‰¯ËÓ· ˙‡Ê
Â˙ Î‰ ÍÈÏ‰ ˙‡ Ë˘ÙÏ È„ÎÂ Ë¯ÂÙÓ‰ ÔÂ Î˙‰ ˙Ú· ˙È„È˙Ú ˙˜ÂÏÁÓ ÚÂ ÓÏ . ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ

˙ÂÈ Î˙· ‰ÏÂÙÈË ˙Ú· „È˙Ú· ‰Ï‡Î ÌÈ·ˆÓ ˙Â ˘È‰ ÚÂ ÓÏ ˙ÈÊÂÁÓ‰. 
וועדה כי היא וה, 2013המועצה המקומית גוש חלב מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מיולי 

שמטרתה תכנו  , 20814/ג] חדשה[המקומית לתכנו  ולבנייה מעלה נפתלי יזמו תכנית מפורטת 
" איזו  הפגיעות במקרקעי " לצור( 12  ו7 והרחבת פיתוח מתחמי  891' מפורט של דר( מס

עוד מסרה המועצה המקומית כי הוועדה המחוזית החליטה . הנמצאי  בבעלויות שונות ביישוב
למצוא פתרו  מספק לכל הגורמי  בכל הקשור להסדרת " להפקיד את התכנית במטרה 2013ביוני 

 ".891תוואי הדר( 
מסר בתשובתו )  משרד התחבורה להל  (התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכי  , משרד התחבורה

לשמור בתכנית , כי לדעתו החלטת הוועדה המחוזית צפו , 2013למשרד מבקר המדינה מיולי 
".  נכונה בעיניו  3א "הקיי  והמוצע בתמ", 891 גוש חלב את שני התוואי  של דר( המתאר של

 החברה הלאומית  של המשרד ושל נתיבי ישראל " דר( זו אינה נמצאת בסדרי העדיפות"אול  
 . ועל כ  אי  ביכולתו להערי( מתי יהיה אפשר להתחיל בתכנונה, לתשתיות תחבורה

שינוי סדרי העדיפויות והשקעת כס) ומאמ+ במקו  שאי  " כי עוד מסר משרד התחבורה בתשובתו
אול  מנגד נטע  ". נוגד את המדיניות והמטרות של המשרד, בו כיו  היקפי תנועה המצדיקי  זאת

י דר( ארצית שאינה בסדר "אי  זה נכו  לעצור תכנו  ופיתוח של יישוב הנחצה ע"בתשובה ג  כי 
  ".עדיפויות לטיפול
 המחוזית בתכניות מתאר נוספותטיפול הוועדה 

‚  ˙ È Ó Â ˜ Ó  ¯ ‡ ˙ Ó  ˙ È  Î ˙/1 4 7 4 2 -‰  Â Ó ˘  ˙ È È ¯ ˜   
 על ידי מינהל התכנו  באמצעות 2002 הוכנה בשנת 14742/תכנית מתאר מקומית קריית שמונה ג

משרד הבינוי , הכוללת נציגי  של משרד הפני , משרדית לתכניות מתאר מקומיות הוועדה הבי 
  עיקר מטרותיה של תכנית המתאר . )העירייה  להל  (יית שמונה עיריית קרי ו"ממ, והשיכו 

מטרות נוספות .  תושבי 40,000 להסדיר את תכנו  העיר ולייעד שטחי  לקיבולת אוכלוסייה של כ
לקבוע , לקבוע הוראות להתחדשות עירונית בשטח הבנוי, שלה ה  להגדיר אזורי מגורי  חדשי 

לשדרג את מער( הדרכי  המקומי ולשלבו במער( , ות מפורטותהוראות בינוי והוראות להכנת תכני
לשדרג ולהסדיר את מער( מוסדות הציבור ואת אזורי התעסוקה ולהסדיר את , הדרכי  האזורי

, "יער"משטח של ,  דונ 3,700 התכנית משנה את הייעוד של כ. הקמת  של אזורי תעסוקה חדשי 
התכנית נתקבלה בלשכת התכנו  ". נו  מיוחדאזור תכ"לשטח ציבורי פתוח ול, 22א "לפי תמ

 .ועברה את בדיקת תנאי הס) ביולי באותה שנה, 2004המחוזית במאי 
ועדת המשנה של הוועדה המקומית לתכנו  ולבנייה קריית שמונה החליטה בישיבתה מנובמבר 

נחנו א: "בישיבה ציי  ראש העירייה.  להמלי+ למליאת הוועדה המקומית על הפקדת התכנית2004
יש להעביר את התכנית לכל הגורמי  הנוגעי  , התכנית הזו יכלה לעבור מזמ , באיחור של שנתיי 

 ".בדבר להערות ולהמלי+ על הפקדה בפני הוועדה המחוזית
‰„È˜Ù˙ ˙‡ ÈÂ‡¯Î ‰‡ÏÈÓ ‡Ï ‰ ÂÓ˘ ˙ÈÈ¯˜ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ , ˙Á˙˘ ¯Á‡Ó

 ÌÈÎÏ‰Ó‰ ÊÂ¯ÈÊÏÂ ˙È Î˙‰ Ï˘ ‰ÓÂ„È˜Ï ÏÂÚÙÏ‰˙ÓÏ˘‰Ï , ÌÈÈ˙ ˘Î Ï˘ ·ÂÎÈÚÏ ‰Ó¯‚ ‡È‰
‰· ÏÂÙÈË·. 
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 דנה בתכנית ועדת המשנה לתכניות מתאר של הוועדה המחוזית והחליטה להמלי+ 2005במאי 
 .  בדבר הגדלת שטח היישוב העירוני2מ "למועצה הארצית להפקיד את התכנית כשינוי לתמ

ת הוועדה המחוזית והחליטה דנה המועצה הארצית בהמלצ)  חודשי 11כעבור  (2006באפריל 
הועלה כי המועצה הארצית החליטה לגרוע . להפקיד את התכנית בניגוד להמלצת הוועדה המחוזית

 לשטח העירוני 38בי  היתר משו  שהוא אינו צמוד דופ , "האזור לתכנו  מיוחד"משטח התכנית את 
המועצה הארצית לא . וכיוו  שבינו ובי  שטח היישוב מפרידה רצועת יער, של קריית שמונה

  במנותק מהעיר ובפריסה דלילה על פני שטח נרחב , השתכנעה כי תוספת יחידות הדיור המוצעת
על פי התכניות , נוס) על כ(. יש בה כדי לחולל שינוי מהותי במעמדה של העיר קריית שמונה

ו ברכס הרי השטח הוא בעל רגישות נופית וסביבתית גבוהה מאוד בשל מיקומ, הארציות והמחוזיות
 .בלב יער מפותח, נפתלי

, 2006בנובמבר , בעקבות החלטת המועצה הארצית דנה הוועדה המחוזית בתכנית המתאר שוב
ע וקבלת הקלה בקו "ובה  יישו  מלא של החלטות הוולנת, והחליטה על הפקדתה מחדש בתנאי 

 .90' בניי  מדר( מוצעת מס
, עיר קריית שמונה את עיקר התנגדותו לתכנית סיכ  מהנדס ה2007הבדיקה העלתה כי בינואר 

הוא ציי  כי .  ולהתחדשות העירונית90' והתייחס ה  לנושא התיירותי וה  לשינוי תוואי כביש מס
, שבה  ניתנות תוספת זכויות בנייה והקלות, בתכנית המתאר המוצעת נקבע כי לאזורי ההתחדשות

וכי מהבחינה , פשר לממש תוספות אלהשמכוח  יהיה א, יש להכי  ולאשר תכניות מפורטות
 .הכלכלית אי  ביכולתה של העירייה להכי  תכניות מפורטות לשטח שגודלו כשני שלישי  מהעיר

החליטה הוועדה המחוזית לבטל את החלטתה מנובמבר ) 2007ינואר (עוד הועלה כי באותו חודש 
ווי  בסיס לקידו  תכנית שנושאי  עיקריי  המה"בטענה ,  בדבר קידו  התכנית והפקדתה2006

טר  קיבלו את המענה הנדרש במסגרת שמיעת ההתנגדויות לשינוי לתכנית , המתאר המקומית
אי  באפשרותנו לקד  את התכנית בשלב זה אלא , 3א "ובמסגרת שינויי  לתמ, מתאר מחוזית

 ".להחליט על המש( הדיו  לאחר קבלת החלטות המועצה הארצית
 לקריית שמונה 64/239מ "ועצה הארצית לתכנו  ולבנייה את תמ אישרה המ2007באוקטובר 

בעקבות ההחלטה פנתה .  לאישור הממשלה19/2341א " ותמ91/340א "והמליצה להעביר את תמ
 תכניות מתאר במינהל התכנו  למתכנ  המחוז וביקשה לקבוע מועד לדיו  של קידו מנהלת תחו  

 .הוועדה המחוזית בתכנית המתאר של קריית שמונה
ובו התקבלה הסכמת עיריית קריית ,  התקיי  בוועדה המחוזית דיו  נוס) בתכנית2008בפברואר 

הקשורות לתכנו  בתו( , לאחר שצוות התכנו  יתייחס להערות העירייה"שמונה להפקדת התכנית 
 ".64/2מ "הכת  שאושר לפיתוח במסגרת תמ

ובו הוחלט על ,  לדיו  פנימיהובאה התכנית, בהתא  להחלטת הוועדה מפברואר, 2008ביולי 
לא יותרו עבודות בנייה ופיתוח :  נקבע כי בהוראות התכנית יוספו ההוראות האלה.הפקדתה בתנאי 

תכניות מפורטות שיוכנו לקרקעות בשטח התכנית יכללו ; בשטח נחל עיו  אלא על פי תכנו  מפורט
ראות בדבר הקמתה של מערכת יוספו הו; נספח ניקוז ונספח לשימור וניצול של מי נגר עיליי 

נוס) על כל אלה תידרש חוות דעת משרד הביטחו  בעניי  מתקני  . הולכה וטיהור של שופכי 
 .ביטחוניי  הנמצאי  בתחו  התכנית

__________________ 
 .4' ראו הערת שוליי' מס  38

 .הרחבת היישוב קריית שמונה  39

 .שינוי מער  הדרכי' באזור קריית שמונה  40

 .הקביעת תוואי של מסילת רכבת בי  כרמיאל לקריית שמונ  41
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ובמאי אותה שנה היא הובאה לדיו  נוס) ,  נדונה התכנית בוועדה המקצועית לביוב2009בינואר 
תו( התייחסות לנושא , ט על המש( קידומה של התכניתבמליאה הוחל. במליאת הוועדה המחוזית

 .פתרו  הביוב ולנספח הביוב שצור) למסמכי התכנית
וממילא היא לא , טר  מולאו התנאי  להפקדת התכנית) 2013מר+ (הועלה כי במועד סיו  הביקורת 

 .הופקדה
 מסמכי עקב השתהות מגיש התכנית בהגשת"בתשובת ממלא מקו  הממונה על המחוז צוי  כי 

 2013עותק מתוק  של התכנית התקבל בחודש יולי . התאר( הטיפול בתכנית זו, תכנית מתוקני 
 ".לצור( הפקדתה

ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÔÂ Î˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏÂ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂÏ
¯ÈÚ‰ Ï˘ ¯‡˙Ó‰ ˙È Î˙ Ï˘ ‰˙ Î‰· Í˘Ó˙Ó‰ ·ÂÎÈÚ‰ ÏÚ ‰ ÂÓ˘ ˙ÈÈ¯˜ ‰ÈÈ ·ÏÂ. 

·ÂÚ‰ ÁÎÂ ÌÈ ˘ ¯˘ÚÎ ‰Ê Í˘Ó  ˙È Î˙· ÏÂÙÈË‰˘ ‰„ , ‰„ÚÂÂ‰Â ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ
 ˙‡ ÌÈÚ ÂÓ‰ ÌÈÓÒÁÏ ÌÈÓÏÂ‰ ˙Â Â¯˙Ù ˙‡ÈˆÓÏ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ ‰ ÂÓ˘ ˙ÈÈ¯˜ ˙ÈÓÂ˜Ó‰

˙È Î˙‰ ÌÂ„È˜ , ‰ ÂÓ˘ ˙ÈÈ¯˜ Ï˘ ‰˙ÂÁ˙Ù˙‰ ˙‡ ¯˘Ù‡Ï ˙ Ó ÏÚ ‰¯Â˘È‡Ï ÏÂÚÙÏ Ô‰ÈÏÚÂ
˙ÈÊÎ¯Ó ¯ÈÚÎ ‰„ÓÚÓ ˙‡ ÒÒ·ÏÂı¯‡‰ ÔÂÙˆ· .  

 פול הוועדה המחוזית בתכניות מפורטותטי
. והיא אינה יכולה לסתור תכניות מתאר, תכנית מפורטת היא התכנית הנמוכה ביותר במדרג התכניות

שלא נקבעו בתכנית המתאר , תכנית זו באה לקבוע בי  היתר הוראות ברורות יותר ודווקניות
 .בנייהמכוח  של התכניות המפורטות נית  להוציא היתרי . המקומית

משרד מבקר המדינה בדק את שלבי הטיפול של הוועדה המחוזית בכמה תכניות מפורטות העוסקות 
  :להל  הפרטי . בבנייה למגורי 

‚  ˙ Â Ë ¯ Â Ù Ó  ˙ Â È  Î ˙/1 1 1 5 5Â  -‚/1 6 2 8 7 - ¯ È Ê ¯ Ê  ˙ È ·   
מטרותיה העיקריות ה  .  דונ 355  משתרעת על שטח כולל של כ11155/תכנית מתאר מקומית ג

למוסדות ציבור ולמבני  סחירי  ולהתוות דרכי ,  התכנית למגרשי בנייה למגורי לחלק את שטח
 .גישה ועקרונות לפתרונות חנייה

שהחל את עבודתו באמצע שנות , י ובידי צוות תכנו "הכנת התכנית וקידומה הופקדו בידי ממ
תה שנה היא ובדצמבר או, 1999התכנית נדונה בוועדה המחוזית ביולי . התשעי  של המאה העשרי 

). פ" הוולקחש להל  (קיבלה את אישור הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחי  פתוחי  
בוועדה המחוזית לא נמצאו מסמכי  המתעדי  את תהליכי הטיפול בתכנית בפרק הזמ  שבי  יולי 

י ארכה של חמישה חודשי  "המועד שבו החליטה הוועדה המחוזית לתת לממ, 2002 עד מר+ 1999
 .להפקדתהה  לתק  את התכנית ולמלא אחר תנאיכדי

 לבדוק א  התכנית נערכה בהתא  להוראות החוק והתקנות ולבחו  נועדהבדיקה תכנונית מוקדמת 
הוועדה המחוזית תדו  : "לחוק) א(ב62בנוגע לבדיקה זו נקבע בסעי) . א  נפלו פגמי  בהכנתה

בידי מתכנ  המחוז או מי שהוא הסמי( בתכנית שבסמכותה לאחר שנבדקה בדיקה תכנונית מוקדמת 
 ...".לכ(

 .בלשכת התכנו  המחוזית הסמי( מתכנ  המחוז כמה בודקי תכניות לעשות את הבדיקה המוקדמת
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. 2003 המתוקנת לטיפול הוועדה המחוזית רק במאי 11155/ גי החזיר את תכנית"הועלה כי ממ
ובאוגוסט אותה , ולאו תנאי ההפקדההופקדה התכנית לאחר שמ, 2004במאי , כשנה לאחר מועד זה

 צוי  2005 בפברואר  שהתקיימהבישיבת ועדת המשנה להתנגדויות. שנה הוגשו התנגדויות לתכנית
עקב הטעות הטכנית שהתגלתה בתשריט המצב הקיי  בעת ההפקדה והשלכותיה על טבלאות "כי 

ות האיזו  יתוקנו וזאת לאחר שטבלא, מחליטה הוועדה על הפקדת התכנית מחדש, ]42[האיזו 
נמצא כי עקב גילוי הטעות הפסיקה הוועדה המחוזית את הטיפול ". בהתא  למצב הקיי  הנכו 

 .פתחה לתכנית תיק חדש והחלה מחדש את הטיפול בה, 2006באפריל , וכשנה לאחר מכ , בתכנית
התכנית מודד . הפג  שנפל בתכנית היה בתשריט"בתשובת ממלא מקו  הממונה על המחוז צוי  כי 

ה  אשר , עור( התכנית והשמאי מטע  מגיש התכנית. הוא האחראי מקצועית לנכונות התשריט
וה  ) שהתגלה במסגרת הדיו  בהתנגדויות(מצב דברי  שגוי , הציגו במסמכי התכנית אות  ערכו
 ".נושאי  באחריות מקצועית לטעות זו

Â˘ÚÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Â˘Â¯„‰ ˙Â˜È„·‰ ˙‡ ˙
˙Ó„˜ÂÓ‰ ˙È Â Î˙‰ ‰˜È„·‰ È·Ï˘· „ÂÚ ˙ÂÚË‰ ÈÂÏÈ‚Ï , ‡Ï˘ ˙ Ó ÏÚ ¯˙È‰ ÔÈ· ˙‡ÊÂ

˙Â˜ÏÁ‰ ÈÏÚ·· ÚÂ‚ÙÏ , ‡Ï ˙È Î˙· ÏÂÙÈË· ÂÚ˜˘Â‰˘ ÌÈ·¯‰ ÌÈˆÓ‡Ó‰Â ¯˜È‰ ÔÓÊ‰˘ È„ÎÂ
ÔÂÈÓËÏ Â„¯È . Â˙Â ˘È‰ ˙‡ ÚÂ ÓÏÂ ‰Ê ‰¯˜ÓÓ ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ ˜ÈÙ‰Ï ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ

„È˙Ú·. 
)  תכנית המתאר החדשה או התכנית החדשה להל  " (מרכז זרזיר "16287/ מתאר מקומית גתכנית

תכנית זו חלה על . שהטיפול בה הופסק בעקבות אותה טעות טכנית, 11155/מחליפה את תכנית ג
והיא באה להסדיר את מרכז היישוב ואת פיתוחה של שכונת מגורי  ,  דונ 285 שטח של כ

ומהווה ,  דונ  של שטחי מסחר22  יחידות דיור וכ740 היא כוללת כ. המשולבת בשטחי מסחר
לחוק ' סימ  ז', בהתא  לפרק ג, כולל טבלאות איזו , תכנית של איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלי 

 .התכנו  והבנייה
,  להפקיד את התכנית בתנאי 2006 באוקטובר  שהתקיימההוועדה המחוזית החליטה בישיבתה

י לא הצליח "מאחר שממ. בתקנו  ובנספח התנועה, של תיקוני  בתשריט התכניתוהורתה על שורה 
 למילוי תנאי 2007ניתנה לו ארכה עד נובמבר , להפקיד את התכנית בפרק הזמ  שנקבע בחוק

 .ההפקדה
י לוועדה המחוזית בקשה נוספת להארכת פרק הזמ  שנקבע למילוי תנאי " הגיש ממ2007בדצמבר 
. י  את התכנו  ולהכשיר בנייה בלתי חוקית חדשה שבוצעה בתחו  התכניתבמטרה להתא, ההפקדה

 .והודעה על כ( פורסמה ברשומות,  הופקדה התכנית2008רק בפברואר 
 ˙ÂÚË‰ ‰˙Ï‚˙‰ Ê‡Ó ¯·Ú˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ÈÎ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

) ¯‡Â¯·Ù2005 ( ˙˘„ÂÁÓ‰ ‰„˜Ù‰· ÔÂÈ„‰ „ÚÂÓÏ „Ú) ¯·ÂË˜Â‡2006 (ÚÂ ‰„˜Ù‰Ï „
 ÏÚÂÙ·) ¯‡Â¯·Ù2008 (¯È·Ò Â È‡ , „ÂÚ ÏÁ‰ ˙È Î˙‰ ˙ Î‰· ÏÂÙÈË‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ  Ì‚
 ¯‡Â È·1999. 
 דנה ועדת המשנה להתנגדויות של הוועדה המחוזית בחמש ההתנגדויות שהוגשו 2008באוגוסט 
תק  בעקבות ההתנגדויות דרשה הוועדה מהיזמי  ל. והחליטה לתת תוק) לתכנית בתנאי , לתכנית

__________________ 
ומטרתה לתת , הנערכת על ידי שמאי מקרקעי , טבלה המתייחסת לאיחוד וחלוקה מחדש של קרקע  42

צדק  וכדי למנוע אי, שערכ  השתנה במסגרת פעולת האיחוד והחלוקה, משקל נכו  לחלקות השונות
 . החלקותתבחלוק
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.  ימי 60עדכונ  והפקדת  מחדש בתו( , לרבות תיקו  הבסיס לחישוב טבלאות האיזו , את התכנית
הועברו טבלאות האיזו  לוועדה המחוזית לש  בדיקת  , כעבור שלוש שני , 2011נמצא כי רק ביולי 
 .והפקדת  מחדש

, לבצע בה כמה תיקוני  קיימה ועדת המשנה לתכניות מתאר דיו  חוזר בתכנית והורתה 2012בינואר 
 2012באוקטובר ). 2008אוגוסט (נוכח הזמ  הרב שעבר מאז הוחלט על מת  תוק) בתנאי  לתכנית 

 קבלת  האחת : והבהיר לו כי שתי סוגיות טר  באו על פתרונ , פנה מתכנ  המחוז לעור( התכנית
 קבלת   והשנייה ,הסכמת הוועדה המקומית לתכנו  ולבנייה יזרעאלי  לטבלת ההקצאה והאיזו 

 .אישור של משרד הבריאות לפתרו  בנושא מערכת הביוב שהוצע בתכנית
וממילא התכנית ,  לא באו שתי הסוגיות על פתרונ )2013מר+ (נמצא כי עד למועד סיו  הביקורת 

 .לא פורסמה למת  תוק)
 בהגשת בתשובת ממלא מקו  הממונה על המחוז צוי  כי התמשכות הטיפול בתכנית נבע מעיכוב

 .זמי התכניתומסמכי  מתוקני  של התכנית מצד י
 ÏÚÂ ˙È Î˙· ÏÂÙÈË· Í˘Ó˙Ó‰ ·ÂÎÈÚ‰ ÏÚ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

‰˙ Î‰· ÏÁÂ‰ Ê‡Ó ¯·Ú˘ ¯È·Ò ‡Ï‰ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù . ˙ Î‰· ÏÁÂ‰ Ê‡Ó ¯·Ú˘ ·¯‰ ÔÓÊ‰ ÁÎÂ 
 ÔÂ˘‡¯‰ ··Ò· ˙È Î˙‰) ˙ ˘1999( ,· ÏÂÙÈË· ·ÂÎÈÚ‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ Â È ˘‰ ··Ò· Ì‚ ‰

 ÔÂÊÈ‡‰ ˙Â‡Ï·Ë ˙‡ Ô˜˙Ï Í¯Âˆ‰Ó Ú· - ·Â˘ÈÁÏ ÒÈÒ·‰ ˙‡ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ÚÂ·˜Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ 
˙È Î˙‰ ÌÂ„È˜Ï ÌÈ‡ ˙‰ ¯‡˘ ˙‡Â ÔÂÊÈ‡‰ ˙Â‡Ï·Ë . ˙Ò Î‰Ó Ú ÓÈ‰Ï ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ

Ô‰· ‰ÏÂÙÈË ˙Ú· ˙ÂÈ Î˙Ï ˙Ú·Â˜ ‡È‰˘ ÌÈ‡ ˙· ÌÈÙÂÎ˙ ÌÈÈÂ È˘ , ˙Â˘˜‰Ï ‡Ï˘ ˙ Ó ÏÚ
˙È Î˙‰ ÈÓÊÂÈ ÏÚÔ‰· ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó ˙‡ ÍÈ¯‡‰Ï ‡Ï È„ÎÂ . 

ÓÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÌÚ „ÚÂÓ „ÂÚ· ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ È
˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ‰Ú·˜˘ ÌÈ‡ ˙‰ ÈÂÏÈÓ ÏÚ „ÈÙ˜‰ÏÂ ÔÂÊÈ‡‰ ˙Â‡Ï·Ë ÔÂ˜È˙Ï , ‡È·‰Ï È„Î

¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ¯‰Ó ˙È Î˙‰ ¯Â˘È‡Ï. 
תכנית פורצת דר( "שנחשבה ל, 16287/ת גי מסרה בתשובתה כי כמחצית מהשטח של תכני"רמ

כתכנית איחוד וחלוקה ע  "שהוכנה , לפיכ( התכנית. שייכת לכמה בעלי  פרטיי , "במגזר הערבי
להמשי( , י"בחר ממ, למרות זאת נוכח חשיבות התכנית. נתקלה בקשיי  רבי , "טבלת איזו 

לקראת אישור "נוספו י בתשובתה כי בשל התארכות מש( התכנו  "עוד מסרה רמ. בקידומה
וכי רק , ובה  הדרישה להצגת פתרו  ביוב יישובי, דרישות נוספות שעיכבו את קידומה" התכנית

 2013הושלמו באוגוסט , לאחר עדכו  תקנו  התכנית על פי דרישת הוועדה המקצועית לביוב
  .י מצפה לאישור התכנית בקרוב"וממ, המסמכי  הנדרשי 

· Â ˘ È È ‰  Ï ˘  ˙ Â Ë ¯ Â Ù Ó  ˙ Â È  Î ˙‰  Ú ·  Ì È ,Ï ‡  ¯ È „-‚ Ó Â  „ Ò ‡' „ 

Ï ‡- Ì Â ¯ Î 
תחומי בטיפלה הוועדה המחוזית בשמונה תכניות מפורטות ) 2013מר+ (במועד סיו  הביקורת 

הכנת חלק מהתכניות . 43)ור'שאג  יישובי אל להל  (כרו   ד אל'אסד ומג דיר אל, היישובי  בענה
באות  היישובי  למועצה מקומית לפני איחוד המועצות המקומיות , 2000החלה עוד בתחילת שנת 

והמועצה המקומית המאוחדת ,  שלושת היישובי  שאוחדו הוכרזו עיר2005ביוני . 2003אחת בשנת 
 .קיבלה מעמד של עירייה

__________________ 
 .16039/ג, 16040/ג, 16050/ג, 16051/ג, 16056/ג, 15421/ג, 16168/ג, 16049/ג  43
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לא מעט התלבטויות . בתקופת האיחוד עלה הצור( בהכנת תכנית מתאר כוללת ליישוב המאוחד
 שהתקבלו הנחיות מינהל התכנו  לגבי קידומ  עד, התלוו לשאלת קידומ  של התכניות המפורטות
 על פי התכניות המפורטות יוקמו ביישובי אל. במשולב ע  תכנית המתאר הכוללת ליישובי 

מ "שהוכנה כבסיס לשינוי תמ, על פי פרוגרמה.  יחידות דיור5,000 ור שכונות חדשות ובה  כ'שאג
 . תושבי 50,000 לכ, 2020, אמורה אוכלוסיית היישובי  להגיע בשנת היעד, 49/244

בנובמבר .  פיזר שר הפני  את העירייה ובמקומה מינה ועדה למילוי תפקידי העירייה2005בנובמבר 
 אישרה הכנסת את החוק שביטל את האיחוד של הרשויות האמורות ואשר השיב את המצב 2008

 .לקדמותו
ה המקומית לתכנו  ולבנייה יצוי  כי התכניות המפורטות לשלושת היישובי  הוכנו ביזמת הוועד

של הביוב שהוצע לה  " פתרו  הקצה. "וה  נערכו על ידי שני משרדי אדריכלי , "בקעת בית הכר "
. ולכ  חלק נכבד מהגורמי  שעיכבו את קידומ  היו משותפי , )ש כרמיאל"מט(היה משות) 

  .כפי שיובהר להל , של משרד מבקר המדינה עסקה בשתיי  מהתכניות הביקורת
‚  ˙ Ë ¯ Â Ù Ó  ˙ È  Î ˙/1 6 0 5 6 -Ï ‡  ¯ È „ Ï  Á ¯ Ê Ó Ó  Ì È ¯ Â ‚ Ó  ˙  Â Î ˘  -„ Ò ‡ 

 יחידות דיור ממזרח ליישוב דיר 840  נועדה להקמת שכונת מגורי  ובה כ16056/תכנית מפורטת ג
 ומגורי  משולבי  1/'מגורי  א', תו( שינוי ייעוד קרקע חקלאית לייעוד של מגורי  א, אסד אל

 .במסחר והתוויית מערכת דרכי 
מאחר . 2006והיא התקבלה בוועדה המחוזית בינואר , 200145י( הכנת התכנית החל עוד בשנת תהל

שבמערכת הממוחשבת של הוועדה המחוזית נרש  תארי( אחד לקבלת התכנית ולבדיקת תנאי הס) 
מהו מש( הזמ  , אפשר לדעת מהו המועד המדויק של סיו  בדיקת תנאי הס) של התכנית אי, שלה

אפשר לדעת א  הוועדה  וג  אי,  התכנית ועד סיו  בדיקת  של תנאי הס)שחל) מאז קליטת
 .המחוזית עמדה בפרק הזמ  שנקבע בחוק לבדיקת תנאי  אלה

 החליטה ועדת המשנה לתכניות מתאר של הוועדה המחוזית להפקיד את התכנית 2006בנובמבר 
וכי  ,"29/1/03וזית בתארי( התכנו  המוצע נדו  בוועדה המח"בהחלטה צוי  בי  היתר כי . בתנאי 

   31א "קבלת אישור המועצה הארצית בדבר קבלת הקלה מהוראות תמ"אחד התנאי  להפקדה הוא 
ל עברה דיו  "התכנית הנ.  כשטח לשמורת טבע31א "מדובר על חדירה בתו( שטחי  שהוגדרו בתמ
צה לגני  לאומיי  המוע). 112' ישיבה מס (27/5/04במועצה לגני  לאומיי  ושמורות טבע ביו  

 ".המליצה לאשר את הגריעה המבוקשת במסגרת תכנית זו
מכיוו  שבנייה בלתי חוקית הפכה את מערכת הדרכי  המתוכננת למערכת : "עוד צוי  בהחלטה

...  להקפיא את הטיפול בתיק21/2/05בלתי ישימה נאלצה הוועדה המחוזית בישיבתה מיו  
ומחליטה על המש( טיפול ...  מקבלת את חוות הדעת שלהוועדה. ולהחזיר את התכנית לתיקונה

בתנאי  הנוספי  ...". בהפקדת התכנית וזאת תו( אימו+ אישורי  שהתקבלו במסגרת תכנית
 וללא פתרו  ביוב 49/2מ "להפקדת התכנית נקבע ג  כי התכנית לא תאושר ללא אישור סופי של תמ

 .34א "כפי שנדרש בתמ
ורק , דנה בתכנית ועדת המשנה להתנגדויות,  התנגדויות לתכנית48בעקבות הגשת , 2008במר+ 

למנות חוקר שיעסוק , נוכח ריבוי ההתנגדויות, היא החליטה, 2009באוגוסט , כעבור כשנה וחצי
 המשנה תובנובמבר החליטה ועד,  מסר החוקר דוח מסכ  בעניי  ההתנגדויות2011ביוני . בבירור 

__________________ 
, ור'שאג  הרחבת שטח היישוב אל  49' שינוי מס, 2מ "תמ, מחוז הצפו , תכנית המתאר המחוזית  44

 .27.2.12 פורסמה לאישור ברשומות ב

 2006 לינואר 2003שטופלה בוועדה המחוזית בי  ינואר , 13263/ החליפה את תכנית ג16056/תכנית ג  45
 ).הפקדההמועד שבו נסגר תיק התכנית מבלי שאושרה ל(
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נאי שתתוק  בהתא  לשינויי  שעליה  החליטה בהתנגדויות בת, להתנגדויות לתת תוק) לתכנית
כמו כ  התנתה הוועדה את אישור התכנית .  לחוק109לפי סעי) , ובהתא  להנחיות מינהל התכנו 

ובקבלת , 2011בהתא  להמלצת הוועדה המקצועית למי  ולביוב מספטמבר , בהסדרת נושא הביוב
 .49/2מ "אישור המועצה הארצית לתמ

˜·Ó „¯˘Ó¯·Ú˘ ·¯‰ ÔÓÊ‰ ÈÎ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯ ,ÈˆÁÂ ‰ ˘Î , Â˘‚Â‰ Ê‡Ó
Ô˙ÚÈÓ˘Ï ¯˜ÂÁ ˙Â ÓÏ ‰ËÏÁ‰Ï „Ú ˙ÂÈÂ„‚ ˙‰‰ ,˙È Î˙‰ ÌÂ„È˜· ·ÂÎÈÚÏ Ì¯˙ . ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ

Ô˙˘‚‰ ¯Á‡Ï ÍÂÓÒ ˙ÂÈÂ„‚ ˙‰ ˙ÚÈÓ˘Ï ÌÈ¯˜ÂÁ ÈÂ ÈÓÏ ÏÂÚÙÏ ˙ÈÊÂÁÓ‰ , ÚÂ ÓÏ È„Î
˙ÂÈ Î˙· ÏÂÙÈË· ÌÈ¯˙ÂÈÓ ÌÈ·ÂÎÈÚ. 

המשותפת ליישובי  ,  דנה הוועדה המקצועית למי  ולביוב בתכנית האב לביוב2011 בספטמבר
שהוכנה על ידי תאגיד המי  והביוב , ) תכנית האב לביוב להל  (כרו   ד אל'אסד ומג דיר אל, בענה

הוועדה החליטה לאמ+ את תכנית האב כתכנית מנחה להכנת תכניות ביוב מפורטות ". מי גליל"
זאת בתנאי שלתכנית האב . כ  כבסיס להכנת תכניות מתאר ותכניות מפורטות חדשותונספחי ביוב ו

 .יתווס) לוח זמני  מחייב לביצוע עבודות ביוב עיקריות המצוינות בתכנית
 49/2מ "עוד החליטה הוועדה המקצועית למי  ולביוב להמלי+ למועצה הארצית לאשר שינוי לתמ

 :ולכלול בהוראות השינוי את הסעי) הזה
 בתחו  המאושר לבנייה יהיה אישור תכנית ביוב על כל תכנית מפורטתתנאי לאישור "

לא יינתנו היתרי בנייה אלא לאחר תחילת ביצוע תכנית ביוב מאושרת ובכפו) ... מרכיביה
 ).ההדגשה במקור" (י הוועדה המקצועית למי  ולביוב"לשלביות שתיקבע ע

והתנתה את אישורה בהכנת , 16056/ביוב בתכנית גבאותו מועד דנה הוועדה המקצועית למי  ול
 .9/2מ " ותמ34א "בהתא  לתמ, תכניות להסדרת מערכת הביוב בשטח השכונה

נוס) על כ( נקבע כי תנאי למת  היתרי בנייה מכוח התכנית הוא השלמת הקמתה של מערכת 
כלוס הבתי  וכי תנאי לא, ההולכה האזורית ותחילת הקמתה של מערכת איסו) פנימית בשכונה

שקיבלו היתר בנייה יהיה השלמת הביצוע של קווי הביוב הנדרשי  להזרמת שופכי הבית למערכת 
 ).ש כרמיאל"מט(ביוב אזורית ולפתרו  הקצה המאושר 
, טר  מולאו תנאי הוועדה לרבות בעניי  הביוב) 2013מר+ (הועלה כי במועד סיו  הביקורת 
 .וממילא התכנית לא קיבלה תוק)

 „¯˘Ó ˙‡ Ì„˜‰· ‡ÏÓÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ Ì¯Î‰ ˙È· ˙Ú˜· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
˙È Î˙Ï Û˜Â˙ Ô˙ÓÏ ÂÚ·˜ ˘ ‰„ÚÂÂ‰ È‡ ˙ . ˙‡ ‡ÏÓÏ ÏÈÏ‚ ÈÓ ·ÂÈ·‰Â ÌÈÓ‰ „È‚‡˙ ÏÚ

·ÂÈ·‰ ÔÂ¯˙ÙÏ ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ·ÂÈ·ÏÂ ÌÈÓÏ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÌÂ˘ÈÈ· Â˜ÏÁ. 
 כי היא 2013למשרד מבקר המדינה מיולי הוועדה המקומית בקעת בית הכר  ציינה בתשובתה 

אלא שהמציאות חייבה אותה להתמודד ע  מספר רב של , פעלה ככל שנדרש ממנה לקידו  התכנית
 .אשר ההחלטות בגינ  לא היו בסמכותה, 49/2מ "תמ, דוגמת אישור למערכת הביוב, דרישות

ת זו עוד בתקופת עיריית בתשובת ממלא מקו  הממונה על המחוז צוי  כי הוחל בהכנתה של תכני
עוד צוי  כי . אשר התפרקותה מאוחר יותר לשלוש מועצות מקומיות חייבה תכנו  מחדש, ור'אלשאג

 . שבלעדיו קידו  התכנית לא היה מתאפשר, מגישי התכנית השתהו במציאת פתרו  ביוב
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Ì¯Î‰ ˙È· ˙Ú˜· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏÂ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÈÎ
Ú‰˙È Î˙‰ ˙ Î‰· ÌÈÎ˘Ó˙Ó‰ ÌÈ·ÂÎÈ , ‰ÏÚÓÏ Í˘Ó· ‰¯˘Â‡ ‡Ï˘ ‰„·ÂÚ‰Â ÈË‡‰ ‰ÓÂ„È˜

ÌÈ ˘ ¯˘ÚÓ ,‰ÈÈ ·Ï Â‡È·‰ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÙ˜È‰· ˙È˜ÂÁ È˙Ï·  , „Á‡ ÏÎ· Ú‚ÂÙ‰ ¯·„
ÌÈ·˘Â˙‰Ó ,·Â˘ÈÈ· ÌÈ˘È·Î‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ· ,Â· ÌÈÎÂ¯Î‰ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÒ¯Ë È‡·Â ÂÓˆÚ ÔÂ Î˙·.  

‚  ˙ Ë ¯ Â Ù Ó  ˙ È  Î ˙/1 6 0 4 9 - Ì È ¯ Â ‚ Ó  ˙  Â Î ˘  Ï ‡  ¯ È „ Ï  Ô Â Ù ˆ Ó-„ Ò ‡ 
שבה יוקצו ,  יחידות דיור640  היא הקמת שכונת מגורי  של כ16049/מטרת תכנית מפורטת ג

זאת באמצעות שינוי ייעודי הקרקע משטח . לשטחי ציבור ולדרכי , שטחי  למרכז עסקי  ומסחר
יה מרחקי התכנית קובעת בי  היתר מדדי  מחייבי  לגבי צפיפות הבני. חקלאי לייעודי  האמורי 

 .הבנייה וגובה המבני 
. 2005התקבלה בוועדה המחוזית בדצמבר , שהכנתה החלה עוד בתחילת שנות האלפיי , התכנית

מאחר שבמערכת הממוחשבת של הוועדה המחוזית צוי  תארי( אחד ה  לקבלת התכנית וה  
אי הס) של אפשר לדעת מהו המועד המדויק שבו הסתיימה בדיקת תנ אי, לבדיקת תנאי הס) שלה

והא  הוועדה המחוזית , מהו מש( הזמ  שחל) מאז קליטת התכנית ועד סיו  הבדיקה, התכנית
 .עמדה בפרק הזמ  שנקבע בחוק לבדיקת תנאי הס)

,  נדונה התכנית לראשונה בוועדת המשנה לתכניות מתאר של הוועדה המחוזית2006בינואר 
ובה  קבלת חוות דעת על התכנית , תנאי  החליטה הוועדה המחוזית להפקידה ב2006ובנובמבר 

מאחר שחלק משטח התכנית נמצא בשטח השיפוט של , מהוועדה המקומית לתכנו  ולבנייה משגב
, בהתא  להנחיות מינהל התכנו  הארצי,  תאושר49/2מ "אישור התכנית רק לאחר שתמ; מועצה זו

 .34א "כפי שנדרש בתמ, ולאחר מציאת פתרו  למערכת הביוב
היא המליצה לוועדה , במסגרת ההתייחסות של הוועדה המקומית משגב לתכנית, 2007במר+ 

" עיוות בסימו  גבולות מרחבי התכנו "בי  היתר בנימוק שקיי  , המחוזית שלא להפקיד את התכנית
בי  תחו  השיפוט של הוועדה המקומית משגב לבי  התחו  של הוועדה המקומית בקעת בית 

 .הכר 
ולאחר ששמעה את , 16051/ג  ו16050/ג, 16049/הוועדה המחוזית בתכניות ג דנה 2007ביולי 

החליטה לקבל את , מהנדס הוועדה המקומית לתכנו  ולבנייה משגב ואת עור( התכניות של הוועדה
עמדת הוועדה המקומית משגב ולקד  את התכניות אול  באופ  כזה שימנע מה  לחול על מרחב 

 .600' עול לקידומה בנפרד של התכנית הנוגעת לדר( מסלפ, ובהתא , התכנו  של משגב
ר הוועדה "שבתוק) תפקידו שימש ג  יו,  לממונה על המחוז דאז2007עור( התכנית פנה באוגוסט 

 . וביקש לקבל ארכה למילוי התנאי  שהציבה הוועדה המחוזית להפקדת התכנית, המחוזית
באותו . פורסמה ההודעה על הפקדתה כחוקובמאי ,  מולאו התנאי  להפקדת התכנית2008באפריל 

ועדת המשנה להתנגדויות שמעה את ההתנגדויות .  התנגדויות לתכנית23חודש התקבלו בוועדה 
בכפו) להחלטות בדבר התיקוני  שנדרשו לאור , ובאוגוסט החליטה לתת תוק) לתכנית, 2009ביולי 

 .49/246מ "התאמת התכנית לתמובכפו) לאישור התכנית להסדרת מערכת הביוב ול, ההתנגדויות
כיוו  שהחלטת הוועדה "כי , בי  היתר,  נקבע2009בהחלטת מליאת הוועדה המחוזית מנובמבר 

 התייחסה לכ( כי משטחי המדינה מופרש שיעור מעט גבוה יותר בהסכמת מינהל 20.7.09מיו  

__________________ 
/ועל כ  אישור תכניות מפורטות ג, 2012בפברואר כאמור התכנית פורסמה לאישור ברשומות רק   46

 . לא התאפשר מעשית לפני מועד זה16049
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לדיו  נוס) וזאת מחליטה הוועדה להחזיר את הנושא , והוברר כי אי  הסכמה כזו, מקרקעי ישראל
 ".על מנת לאפשר לנציגי משרד הפני  לקבל הסכמת המינהל בנושא

 החליטה ועדת המשנה להתנגדויות להוריד את התכנית מסדר 2010 באוקטובר  שהתקיימהבישיבתה
 ".כיוו  שהמגעי  הללו עדיי  לא בוצעו"י ו"מפני שעדיי  לא התקבלה הסכמה של ממ, היו 

י להסיר "החליט ממ, כשנתיי  לאחר החלטת מליאת הוועדה המחוזית, 2011הועלה כי בספטמבר 
 .את התנגדותו לתכנית בעניי  שיעור השטחי  שיופרשו לצורכי ציבור

ÓÓÏÂ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ÔÈÈ Ú· ÚÈ¯Î‰ÏÂ ÔÂ„Ï Ì‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ È
ÓÓ Ï˘ ˙Â„‚ ˙‰‰" ¯·Ó·Â · ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰Ï ÍÂÓÒ È2009) ·˘ „ÚÂÓ‰ÓÓÏ Ú„Â  Â" ÏÚ È

‰Â·‚‰ ‰˘¯Ù‰‰ ¯ÂÚÈ˘( ,‰È‚ÂÒ· ‰ËÏÁ‰‰ ˙‡Â ÔÂÈ„‰ ˙‡ ÌÈÈ˙ ˘Î Í˘Ó· ·ÎÚÏ ‡ÏÂ. 
וכי בשנת , י התנגדות במטרה לתק  את התכנית" הגיש ממ2009י מסרה בתשובתה כי בשנת "רמ

וגובש פתרו  המקובל על ,  נעשו ניסיונות לתיאו  בעניי  התכנית בינו לבי  הרשות המקומית2010
י כי מולאו כל התנאי  האחרי  "לאחר שמשרד הפני  הבהיר לממ, 2011בשנת . י הצדדי שנ

וכי כל שינוי מהתכנית יעכב בעוד כמה , "י לתכנית מאוזנת"להוציא דרישת ממ", לאישור התכנית
לוותר על דרישתו העקרונית לאיזו  כדי לאפשר אישור תכנית "י "החליט ממ, שני  את אישורה
 ".מפורטת ליישוב

 2011י החליטה הוועדה המקצועית למי  ולביוב בספטמבר "בעקבות הסרת ההתנגדות של ממ
בכפו) להשלמת נספח הביוב ולהוספת תנאי  , להמלי+ לפני הוועדה המחוזית על אישור התכנית

קוד  שתושל  , לפי תנאי  אלה לא יהיה נית  להוציא היתרי בנייה מכוח התכנית. לתקנו  התכנית
, ש כרמיאל" מערכת ההולכה האזורית מנקודת חיבור שופכי השכונה החדשה למטהקמתה של

עוד המליצה הוועדה כי אכלוס הבתי  . וקוד  שיוחל בהקמתה של מערכת איסו) פנימית בשכונה
בתכנית יותנה בהשלמת הקמת קווי הביוב הנדרשי  להזרמת שופכי הבית למערכת הביוב האזורית 

 ).ש כרמיאל"מט(ולפתרו  הקצה המאושר 
ובאותו החודש ,  אישר אותה השר2013בינואר ,  מולאו התנאי  למת  תוק) לתכנית2012בדצמבר 

 .פורסמה הודעה בדבר אישורה על פי החוק
בתשובת ממלא מקו  הממונה על המחוז נמסר כי בהכנתה של תכנית זו הוחל עוד בתקופת עיריית 

דבר שחייב להתחיל בתכנו  , צות מקומיותאשר התפרקה מאוחר יותר לשלוש מוע, ור'אלשאג
, עוד נמסר כי מגישי התכנית השתהו במציאת פתרו  להסדרת מערכת הביוב בשטחי התכנית. מחדש

 .נושא שבלעדיו לא הייתה אפשרות להמשי( בקידומה
˙Ú„ ˙‡ ˙˙Ï ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚÂ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚÌ ˙ÂÈ Î˙· ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰Ï 

Ê‰ È˜¯ÙÏ „Â‚È · ˙Â Â˘‰˜ÂÁ· ÂÚ·˜ ˘ ÔÓ.‰ÈÏÚ Ì ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÁ˜Ï‰ ÏÎ ˙‡ ˜ÈÙ‰Ï 
 ÏÂÚÈÈ ˙‡ ÂÁÈË·È˘ ÌÈ Â ‚ Ó ˙ÚÈ·˜Ï ÏÂÚÙÏÂ ˙ÂÈ Î˙‰ ÌÂ„È˜ Ï˘ ÌÈ·Ï˘ÏÂ ÌÈÎÈÏ‰Ï

ÔÓÂ„È˜ ˙‡Â ˙ÂÈ Î˙· ÏÂÙÈË‰.  
‚  ˙ Ë ¯ Â Ù Ó  ˙ È  Î ˙/1 5 4 4 2 -‚  · Ï ˘  Ì È „ ¯ Â  ¯ Ù Î  ' 

י ובבעלות "ת ממשה  בבעלו,  דונ 1,700  משתרעת על שטח כולל של כ15442/תכנית מפורטת ג
להקצות חלקי  משטחה , י"שהוכנה בתחילת שנות האלפיי  ביזמת ממ, ייעודה של התכנית. פרטית

ליצור מערכת תחבורה חדשה ולהקצות שטחי  למבני ציבור , לשכונות מגורי  מסוגי  שוני 
 של כהתכנית מאפשרת תוספת בנייה . על חלק מהתכנית חלות הוראות מפורטות. ולאזורי מלונאות
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ברמה המתארית מציעה התכנית להקצות שטחי  לאזור .  יחידות אירוח700  יחידות דיור וכ1,825
,  שטחי  שיחולקו בעתיד באמצעות תכנית מפורטת לעסקי  ומסחר , למוסדות ציבור, תעסוקה

 .שמימושה יתבצע בארבעה שלבי 
. עברה את בדיקת תנאי הס)וביוני באותה שנה , 2005התכנית התקבלה בוועדה המחוזית באפריל 

וש  הוחלט , לאחר כחודש היא הובאה לדיו  בוועדת המשנה לתכניות מתאר של הוועדה המחוזית
 .וניתנו הערות של לשכת התכנו  בגינה, על הפקדתה בתנאי 

נציג הארגוני  הסביבתיי  ונציגת השר ,  הגישו שני חברי המליאה של הוועדה המחוזית2005ביולי 
בנימוק כי נפל פג  ,  בהחלטת ועדת המשנה לתכניות מתאר47בה בקשה לדיו  חוזרלהגנת הסבי

/בבקשה לדיו  החוזר נטע  כי התכנית מבוססת על תכנית מתאר ג. תכנוני עקרוני בהחלטת הוועדה
וכי מאז אישורה של תכנית המתאר חלו שינויי  רבי  ,  דונ 4,735 ששטחה כ, 1981 משנת 3663

, 248מ " לתמ9'  ושינוי מס31א "שינויי  אלו באו לידי ביטוי בהוראות תמ. וללבמדיניות התכנו  הכ
 .שבה  הוחלט בי  היתר על הפניית האוכלוסייה למרכזי  עירוניי 

כיוו  שלא מצאה פג  ,  החליטה הוועדה המחוזית לדחות את הבקשה לדיו  חוזר2005באוקטובר 
 דנה בתכנית ועדת המשנה 2007וקטובר בא. תכנוני או משפטי בהחלטת ועדת המשנה האמורה

בעקבות הדיו  תיקנה הוועדה את החלטת ההפקדה מיולי . מחוזיי  לתכניות ונושאי  עקרוניי  כלל
וזאת בטענה שבחלקה הדרומי , 849א " והמליצה למועצה הארצית על מת  הקלה מהוראות תמ2005

וכ  שטח , 8א " המסומ  בתמ,של התכנית כלולי  כעשרה דונ  מתחו  שמורת הטבע נחל יחיע 
 .9/2מ " ובתמ3550א "המסומ  בתמ, בתחו  השמורה

 דנה ועדת המשנה לנושאי  תכנוניי  עקרוניי  של המועצה הארצית 2008הועלה כי בינואר 
 . והחליטה לאשרה8א "בבקשת ההקלה מתמ

זה להמלי+  דנה הוועדה המקצועית למי  ולביוב בתכנית והחליטה שלא נית  בשלב 2008באוגוסט 
בשל היעדר פתרו  תכנוני להסדרת סילוק השופכי  הצפויי  מתוספת הבנייה , על קידומה להפקדה

והודעה על כ( פורסמה באוגוסט של ,  מולאו תנאי ההפקדה2010הועלה כי ביולי . המוצעת בתכנית
 .אותה שנה

ת והחליטה לדחות  דנה בה  ועדת המשנה להתנגדויו2012באפריל .  התנגדויות23לתכנית הוגשו 
באותו חודש אישרה הוועדה המקצועית . את מרבית  ולאשר את התכנית בכפו) לביצוע תיקוני 

 .למי  ולביוב את נספח הביוב של התכנית
 ערר על החלטת ועדת המשנה 51סמו( לאחר אישור התכנית הגישו שלושה מחברי הוועדה המחוזית

נה לעררי  של המועצה הארצית לדחות את הערר  החליטה ועדת המש2012ובנובמבר , להתנגדויות
 .ולאשר את התכנית

 2013דנה ועדת המשנה לתכניות מתאר בפברואר , לאחר אישור התכנית בידי ועדת המשנה לעררי 
בהערות מינהל התכנו  בדבר הצור( להתחשב בסיכוני  סיסמיי  בתכניות מתאר ובתכניות 

החליטה הוועדה כי בנסיבות , וני  הסיסמיי לאחר שבחנה בשנית את נושא הסיכ. מפורטות
 ולאור העובדה כי מדובר בתכנית שהוחלט להפקידה 52נוכח המרחק הרב מההעתק הפעיל, המקרה
 מולאו תנאי הוועדה המחוזית 2013במר+ . אי  צור( בסקר ובבחינת מידע סיסמי נוס), 2005בשנת 

 .לאישור התכנית
__________________ 

 .ד לחוק11לפי סעי&   47

 .9/2מ "במועד הבקשה לדיו  חוזר טר' אושר השינוי בתמ  48

 . שמורות טבע ושמורות נו&,  גני' לאומיי'  8א "תמ  49

 .לפיתוח ולשימור, א משולבת לבנייה"תמ  50

 .נציגת השר להגנת הסביבה ונציג שר הבריאות, נציג ארגוני הסביבה  51

 .תזוזת קרקע הנגרמת ברעידת אדמה  52



 2013 לשנת שלטו  המקומידוח על הביקורת ב 632

  מחוז צפו  הוועדה המחוזית לתכנו  ולבנייה  :ש  הדוח
 2013דוחות על הביקורת בשלטו  המקומי לשנת  :מסגרת הפרסו 

 2013 ד"התשע :שנת פרסו 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,„ ˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù˙È Î˙‰ ˙„˜Ù‰ ÍÈÏ‰Ï ˘¯ , Ê‡Ó ÌÈ ˘ ˘ÓÁÎ
 ÈÏÂÈ· ‰ËÏÁ‰‰2005 ÈÏÂÈ· ‰„˜Ù‰‰ È‡ ˙ ÈÂÏÈÓÏ „ÚÂ ÌÈ‡ ˙· ˙È Î˙‰ ˙‡ „È˜Ù‰Ï 2010 ,
¯È·Ò È˙Ï· ‡Â‰ .ÓÓ ÏÚ" ˙ÂÎ˘Ó˙‰ÏÂ ·ÂÎÈÚÏ ÂÓ¯‚˘ ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ¯˙‡Ï ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰Â È

ÙÈË‰ ˙‡ Ê¯ÊÏÂ ÏÚÈÈÏ ˙ Ó ÏÚ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ ˜ÈÙ‰ÏÂ ‰„˜Ù‰‰ ·Ï˘ Ï˘ ˙ÂÈ Î˙· ÏÂ
„È˙Ú· ˙ÂÓÂ„. 

מגישי התכנית השתהו בהצגת פתרו  ביוב אשר "בתשובת ממלא מקו  הממונה על המחוז צוי  כי 
 ".הפקדתה ולבסו) אישורה, היווה תנאי לקידו  הטיפול בתכנית

נתקלה בהתנגדות נמרצת של הגופי  הירוקי  לאור( כל שלבי "י מסרה בתשובתה כי התכנית "רמ
איחוד וחלוקה בקרקעות "י כי התכנית כוללת "כמו כ  טענה רמ".  בוועדות התכנו קידו  התכנית

ע  " להבנות"מתכנ  המחוז בחר להגיע , כתוצאה מכ(". בבעלויות שונות ודרישה לטבלאות איזו 
  ".טר  ההפקדה כדי לצמצ  התנגדויות בעתיד ככל שנית ", רוב  של הגורמי  המעורבי  בה

‚  ˙ Ë ¯ Â Ù Ó  ˙ È  Î ˙/1 4 6 3 6 -Á Ò  'Ô È   
הוכנה ביזמת בעלי המכללה הארצית , ני ' החלה על שטח בתחו  העיר סח14636/תכנית מפורטת ג

מטרותיה ה  שינוי הייעוד של שטח מאזור תעשייה ואזור חקלאי ).  היז  להל  (להכשרה מקצועית 
 של שטח ושינוי הייעוד; קביעת אחוזי בנייה וקביעת מספר הקומות; לשטח מסחר ומוסדות ציבור

 .בהתא  להיתר בנייה, )ג  היא בבעלות היז (מאזור תעשייה לתחנת תדלוק קיימת 
ומאז עברה ארבעה , 1976אושרה באוגוסט ,  תכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק  18א "תמ

בי  יתר מטרותיה היא נועדה להבטיח שירות נאות . 2006האחרו  שבה  באוגוסט , שינויי 
בטיחותיי  וסביבתיי  ולקבוע כללי  לקביעת מיקומ  של ,   תחבורתיי למנוע מפגעי; לצרכני 

 .להקמת  ולהפעלת , לתכנונ , תחנות תדלוק
לא תאושר ולא יינת  היתר לפי ,  נקבע כי לא תופקד תכנית18א " בתמ4' לשינוי מס) א(15.1בסעי) 
ינורות האוורור של אלא א  כ  המרחק האווירי בי  המיקו  בתחנת התדלוק של צ, א" לתמ8סעי) 

האי שעליו מוצבות עמדות התדלוק ונקודת המילוי של מכלי הדלק לבי  , קרקעיי  המכלי  התת
 80יהיה , לרבות בית חולי  ומוסד חינו(, גבול המגרש המיועד לשימושי  של מוסדות ציבור

כגו  , ר לא נעשית הבחנה לגבי שימושי המשנה במוסד הציבו18א "יוטע  כי בתמ. מטרי  לפחות
אזורי אשפוז החולי  לעומת אזורי המשרדי  בבית החולי  או מיקו  כיתות הלימוד לעומת 

 .מיקומ  של המשרדי  במוסד החינוכי
לאשרה , מוסד תכנו  רשאי להפקיד תכנית) א(על א) האמור בסעי) קט  : "נקבע) ד(15.1בסעי) 

המפורטי  בסעי) זה ובלבד  לתחנת תדלוק שאינה עומדת בתנאי  8ולית  היתר לפי סעי) 
 :שהתקיימו בה כל אלה

 הסטייה של המרחקי  מגבול מגרש השימושי  הרגישי  אינה גדולה ביותר מעשרה אחוזי   )1
 . מהמרחקי  המינימליי ) 10%(

 .מוסד התכנו  השתכנע שאי  בכ( כדי לפגוע במטרות תכנית זו )2

 ". המנהלמ התקבל אישורו של"לגבי תחנת תדלוק המספקת גפ )3

' ועד לאישור שינוי מס, 1987ביולי , )שינוי בהוראות (18א " לתמ1' יצוי  כי ממועד אישור שינוי מס
חלה הוראה מקבילה לשמירה על מרחק מזערי בי  תחנת תדלוק ובי  מוסד , 2006באוגוסט , 4

תהא ,  מבונהבתחנת תדלוק שאינה בחניו : " נקבע18א " לתמ1' לשינוי מס) 2)(א(22בסעי) . חינו(
המשאבות במרחק אווירי  קרקעיי  ואי יהיו צינורות האוורור של המיכלי  התת, דרגתה אשר תהא
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שהוא בית , בי  שהוא קיי  ובי  שהקמתו אושרה בתכנית כאמור,  מטרי  לפחות ממוסד80של 
 ".מוסד חינו( או נוער וכיוצא באלה, מעו  לקשישי , חולי 

 הוועדה המקומית לב הגליל או  להל   ( לב הגליל לתכנו  ולבנייהבדיקת מסמכי הוועדה המקומית
עמדו בשטח התכנית המבני  , 2004בשנת ,  העלתה כי כשהגיש היז  את התכנית)הוועדה המקומית

מכו  ; 1997שהיתר הבנייה האחרו  לגביה הוצא בשנת , תחנת דלק): א) ה  בבעלות היז (האלה 
אג) מערבי ; שנבנה בלי היתר בנייה', מוס( הגובל ע  מבנה ב; 1993רישוי שהוק  לפי היתר משנת 

המשמש בית ספר , )' מבנה א להל   (805' הגובל ע  כביש מס, במבנה של שלוש קומות
המשמש מכללה ומבנה של ארבע קומות , )' מבנה ב להל  (מבנה של ארבע קומות ; להנדסאי 

 .המשמש בית ספר יסודי פרטי, )' מבנה ג להל  (
ועד ) 2004(דיקת התיעוד בוועדה המקומית לב הגליל העלתה עוד כי ממועד הגשת התכנית ב

, הוספה קומה' למבנה א: 'ג ו' ב', נעשו תוספות בנייה במבני  א) 2013מר+ (למועד סיו  הביקורת 
; ובס( הכול יש בו שבע קומות, נוספו שלוש קומות' למבנה ב; ובס( הכול יש בו ארבע קומות

נמצא כי היתרי הבנייה לביצוע התוספות . חמש קומותיש בו ובס( הכול , נוספה קומה' גולמבנה 
 :כמפורט להל , ניתנו בדיעבד והכשירו את הבנייה הבלתי חוקית

שהוגשה לוועדה המקומית לב הגליל היא לשנות את ייעודו , 14636/אחת ממטרות תכנית מפורטת ג
הוועדה המקומית לב הגליל דנה . ועד לתחנת דלקשל שטח המיועד לתעשייה ומלאכה לשטח המי

 . והחליטה להמלי+ לפני הוועדה המחוזית על הפקדתה2004בתכנית בישיבתה במר+ 
ובנובמבר באותה שנה היא נדונה בוועדת , 2004התכנית התקבלה בוועדה המחוזית בחודש אפריל 
בפרוטוקול הישיבה צוי  . אשר החליטה להפקידה, המשנה לתכניות מפורטות של הוועדה המחוזית

הוועדה ראתה חשיבות רבה להמש( תפקוד המכללה להכשרת עובדי  ואת המגמה הקיימת "כי 
 ".להגדלת זכויות בנייה בתו( השטח העירוני

התכנית "ובפרוטוקול הדיו  צוי  בי  היתר כי , 2006ע דנה בתכנית בישיבתה באוגוסט "הוולנת
 ומציעה הרחבת המתח  הקיי  של 805  לדר( אזורית נמצאת בחלק המזרחי של סכני  מדרו
, שינוי שטח מאזור תעשיה ומלאכה: בי  מטרות התכנית. המכללה הארצית להכשרה מקצועית

חדרי , חדרי לימוד, משרדי : עבור השימושי (ושטח למסחר ומוסד ציבורי ... לשטח תחנת דלק
 )".חנויות וחניו  תת קרקעי, מזנוני , מסעדות, חדרי מעבדות ובנוס), ספריות, אולמות, הרצאות
בהתא  למבני  הקיימי  ,  עבור שטח מסחר ומוסד ציבור53ע החליטה לאשר קו בניי "הוולנת
בתנאי שרוחב דר( הגישה , 805' המוצע לדר( אזורית מס, לאשר את חיבור כביש הגישה; בפועל

ע כי לפי "יטה הוולנתעוד החל. בתשריט ובנספח התנועה יהיה זהה ולא יפחת מששה מטרי 
" שטח למבנה ציבור" מטרי  לפחות בי  הקרקע שיועדה ל80הוראות התכנית יישמר מרחק של 

ובאוגוסט ,  אישר שר הפני  את התכנית2008ביוני . 18/א"בהתא  להוראות תמ, לבי  תחנת הדלק
 .באותה שנה היא פורסמה לאישור ברשומות

בנספח הבינוי המקורי שהגיש היז  לוועדה צוי  בדיקת מסמכי הוועדה המחוזית העלתה כי 
בהמש( שונו השימושי  בבקשה , ישמשו מכללה) ג, ב, א(ששלושת המבני  שבתחו  התכנית 

כפי , ובאמצעות תוספת בכתב יד, להיתר הבנייה על ידי מחיקה של המונחי  מכללה וכיתות לימוד
 .שיפורט להל 

כפי (ושת המבני  משמשי  בפועל מוסדות חינו( הועלה כי א) שהוועדה המחוזית ידעה כי של
 נספח 2006היא אישרה בנובמבר , )2004שעולה ג  מפרוטוקול ישיבת ועדת המשנה מנובמבר 
בעניי  המרחק המזערי המותר של מוסד . בינוי שבו תוקנו השימושי  במבני  האמורי  למשרדי 

__________________ 
מצד ) חזית לדר (מוגדר בתקנות התכנו  והבנייה כקו שנקבע בתכנית כגבול לבנייה בחזית המגרש   53

 . מקביל לגבולות המגרש בצדדיו השוני' בהתא'קו הבניי . המגרש או בצדו האחורי
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וזאת באמצעות סימו  שני , 18א "מחינו( מתחנת דלק פעלה הוועדה המחוזית בניגוד להוראות ת
שבו ייאסרו , קרקעיי  ועמדות התדלוק  מטרי  ממכלי הדלק התת40 האחד רדיוס של :רדיוסי 

, שבו ייאסרו שימושי  של בית חולי ,  מטרי 80והשני רדיוס של ; שימושי  של מגורי  ומלונאות
 3.1אי  הללו נקבעו ג  בסעי) יודגש כי התנ. מוסד חינו( או נוער וכיוצא באלה, מעו  לקשישי 
 .54לתקנו  התכנית

היזמי  נדרשו להוסי) נספח בינוי מחייב בו "בתשובת ממלא מקו  הממונה על המחוז צוי  כי 
 18א "שטחי  אלה עומדי  בהוראות תמ. הגדירה הוועדה המחוזית את השטחי  שישמשו למכללה

 ". ורדיוסי הבטיחות
, יחידת הפיקוח המחוזית של משרד הפני "ה על המחוז כי עוד צוי  בתשובת ממלא מקו  הממונ

הוגש כתב אישו  ורק לאחר מיצוי , בהתא  להנחיות הממונה על המחוז פעלה לאכיפת החוק
הטיל קנס , בי  היתר, גזר הדי . קידמה הוועדה את הטיפול בתכנית, לרבות גזר הדי , ההלי( הפלילי
במסגרת הלי( הטיפול בתכנית בחנה .  שהורשעוח אשר שול  על ידי הנאשמי "של מיליו  ש

הוועדה את ההיבטי  הציבוריי  הקשורי  לפעילותה מחד גיסא ומאיד( גיסא הפסקת פעילות 
ושמירה על בטיחות השימוש , לצד הצור( באכיפת דיני התכנו  והבנייה, ני 'המכללה בסח

 יחידאית במחוז במגזר הערבי ראוי לציי  כי המדובר במכללה אקדמית. במקרקעי  שבתחו  התכנית
 ".ולהפסקת פעילותה השלכות ציבוריות רחבות

 ÌÈ˘Ó˘Ó ÌÈ ·Ó‰˘ ‰Ú„È ‡È‰˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÍÂ ÈÁ ˙Â„ÒÂÓ ÏÚÂÙ· ,˙È Î˙‰ ¯Â˘È‡Ó Ú ÓÈ‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ , ˙‡ ˙Â ˙‰Ï ˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏÂ

ÌÈ ·Ó· ¯ÂÓ‡‰ ˘ÂÓÈ˘‰ ˙˜ÒÙ‰· ‰¯Â˘È‡ . ‰È‰ ÔÈÙÂÏÁÏ ˘ÂÓÈ˘‰ ˙˜ÒÙ‰ ˙‡ ˘Â¯„Ï ‰ÈÏÚ
ÌÁ˙Ó·˘ ˜Ï„‰ ˙ Á˙· , ÍÂ ÈÁ ˙Â„ÒÂÓ ÌÈ˘Ó˘Ó‰ ÌÈ ·ÓÏ „ÂÓˆ· ‰ÓÂÈ˜ Í˘Ó‰˘ ÌÂ˘Ó

ÌÓÂÁ˙· ÌÈ‰Â˘‰ ˙‡ ÔÎÒÏ ÏÂÏÚ. 
השני והשלישי , הראשו  הכשיר בנייה של שלוש קומות: הוצאו ארבעה היתרי בנייה' בגי  מבנה א

של קומה רביעית והאחרו  הכשיר בניית הכשירו תוספות בנייה צמודות לאג) המערבי והקמתה 
 .ר" מ49חדר חשמל בשטח של 

 והתייחס לבניית ארבע 2001ההיתר הראשו  הוצא בשנת : הוצאו שלושה היתרי בנייה' בגי  מבנה ב
 ובי  היתר נועד להכשיר בדיעבד חריגות בנייה שנעשו בסטייה 2005השני הוצא בשנת , קומות

 ונועד 2006ההיתר השלישי הוצא בשנת , )ר בכל קומה" מ270 תוספת של כ(מההיתר הראשו  
שנעשתה לאחר שפורסמה הקלה לפי תכניות מפורטות , להכשיר בדיעבד בניית שתי קומות נוספות

נמצא כי בהיתר שהוציאה הוועדה המקומית היא לא אישרה ליז  לבנות את . 142/בת/ג  ו6671/ג
 .בניגוד לתכניות התקפות באותו מועדכיוו  שתוספת הקומה הייתה , הקומה השביעית

לאחר אישור , שנועד להכשיר בדיעבד,  היתר נוס)2008הוצא בספטמבר ' עוד נמצא כי למבנה ב
יצוי  כי היז  הגיש בקשת בנייה נוספת לש  . את הוספת הקומה השביעית, 1463655/תכנית ג

 מטרי  בלבד בי  72רי של שלפיה יאושר מרחק מזע, ולקבלת הקלה' תוספת קומה שמינית במבנה ב
הקלה שמשמעותה , המשאבות ומכלי הדלק של תחנת דלק, מוסד ציבור לבי  צינורות האוורור

הבקשה אושרה בישיבת . 18א "שנקבע בתמ,  מטרי 80מהמרחק המזערי של , 10%סטייה של 
, לחוק 149לאחר שפורסמה הודעה על הקלה לפי סעי) , 2012הוועדה המקומית לב הגליל בדצמבר 

 .אול  טר  הוצא היתר בנייה
__________________ 

המרחק האווירי בי  כל אחד משלושת המבני' לבי  המיקו' בתחנת התדלוק של צינורות האוורור של   54
האי שעליו מוצבות עמדות התדלוק ונקודת המילוי של מכלי הדלק הוא פחות , קרקעיי' המכלי' התת

 .שאישרה הוועדה המחוזית, שסומנו בנספח הבינוי, י' בתו  שני הרדיוסנופל' ומבנה א,  מטר80 מ

 .בתקנו  התכנית נקבע בי  היתר כי בשטח התכנית מותרת בנייה בגובה של שמונה קומות  55
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' ג ו' ב', הבדיקה העלתה כי השימושי  שנדרשו על ידי היז  בבקשות הבנייה שהגיש למבני  א
שימושי  , מזנוני  ושירותי , ספריות, מעבדות, כללו מלכתחילה בי  היתר בניית חדרי לימוד

שלא התאימו , שי  האמורי נמצא כי חלק גדול מהשימו. האופייניי  לפעילותו של מוסד חינו(
נמחקו מבקשות הבנייה שהגיש היז  , למרחק המזערי לפי שיטת המדידה שקבעה הוועדה המקומית

כדי שיוכלו לעמוד במגבלות שקבעה הוועדה , לוועדה ותוקנו בכתב יד לשימוש של משרדי 
א "  הוראות תמיצוי  כי אישור השימושי  אינו עולה בקנה אחד ע. המקומית להוצאת היתרי בנייה

 .כפי שיובהר בהמש(, 18
ממסמ( שהוועדה המקומית לב הגליל . משמשי  בפועל מוסדות חינו(' ג ו' ב', יודגש כי מבני  א

משמש כאמור בית ספר ' עולה כי מבנה א, לבקשת משרד מבקר המדינה, 2013הכינה במר+ 
 .משמש בית ספר יסודי' משמש מכללה ומבנה ג' מבנה ב, להנדסאי 

וכי הוועדה , וצא אפוא כי היז  משתמש במבני  שלא בהתא  לייעודי  שנקבעו בהיתרי י
הוועדה המקומית לא טיפלה כראוי . המקומית לב הגליל אינה נוקטת צעדי  כלשה  למנוע זאת

לאחר , במש( שני  בבנייה הבלתי חוקית שביצע היז  והכשירה בדיעבד את עברות הבנייה שביצע
הוועדה המקומית וג  הוועדה . וד לתכניות קיימות וקבע עובדות מוגמרות בשטחשבנה כרצונו בניג

ועולה חשש כי ה  העלימו עי  , המחוזית יודעות כי המבני  במתח  משמשי  כמכללה אזורית
על , מהתיקוני  שנעשו כדי להתאי  את הייעודי  בפועל לדרישות שעלו מ  הבקשות להיתר בנייה

 . התכניותמנת שאלה יעמדו בהוראות
 שהשיב היז  באמצעות עור( דינו למשרד מבקר המדינה 2013בשלוש תשובות מיולי ומאוגוסט 

, ל" הנ4' י שינוי מס" מטרי  עפ80עת עלה התנאי של המרחק של "צוי  כי )  תשובת היז  להל  (
ת והפ( א,  מטרי 80 והרחיק את כיתות הלימוד ל, 4' היז  מיד פעל בהתא  לאמור בשינוי מס
לאחרונה בוצעו שיפוצי  במבנה  "עוד ציי  היז  כי". השימוש בכיתות הישנות לשימוש משרדי 

ולפרק זמ  קצר במשרדי  בתור כיתות , דבר אשר בעטיו נאל+ להשתמש זמנית, המכללה
 מטר מתחנת הדלק 80שלא יהיו כיתות לימוד ברדיוס של " הוא מתחייב וכי..." למבחני 
 ".ומהמוס(

 המטרי  נעשה שימוש 80כי בחדרי  הממוקמי  בטווח של , א  כ(, היז  מודה כי יוצא איפוא
 .א( טוע  כי הדבר נעשה באופ  זמני ובשל שיפוצי , לצורכי לימוד

ÍÂ ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ ·Ó ÈÎ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÌÈÈÂ ·‰
‰ÊÏ ‰Ê „ÂÓˆ· ,·Â ÈÂ˘È¯‰ ÔÂÎÓÂ ˜Ï„‰ ˙ Á˙ ˙·¯˜· ÌÈÓ˜ÂÓÓÍÒÂÓÏ ˙Â„ÈÓˆ , ‡ÏÏ ‰ · ˘

¯˙È‰ ;˙Ù˙Â˘Ó ‰˘È‚ Í¯„ ÌÈ ÈÈ ·‰ ÏÎÏ , ˙ÂÈ ÂÎÓ Ï˘ ‰·¯ ‰ÚÂ ˙ ‰· ˙¯·ÂÚ ÌÂÈ‰ ÍÏ‰Ó·Â
ÈÂ˘È¯‰ ÔÂÎÓÏÂ ˜Ï„‰ ˙ Á˙Ï ÔÎ¯„·, È¯Â‰ Ï˘Â ‰È¯ÂÓÂ ‰ÏÏÎÓ‰ È„ÈÓÏ˙ Ï˘ ˙ÂÈ ÂÎÓ 

È„ÂÒÈ‰ ¯ÙÒ‰ ˙È·· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰. 
Â ˘È‰ ÏÚ ÏÈÏ‚‰ ·Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÌÈ¯˜Ó‰ ˙ , ÚˆÈ· Ì‰·˘

Ì È‚· ‰ÈÈ · È¯˙È‰ Ï·È˜ Ì¯Ë·Â ˜ÂÁÏ „Â‚È · ‰ÈÈ · ˙Â„Â·Ú ÌÊÈ‰ . ‰„ÚÂÂ‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
˙È˜ÂÁ È˙Ï·‰ ‰ÈÈ ·‰ ˙ÚÈ ÓÏ ÏÚÙ˙Â ˜ÂÁ‰ ˙‡ ÛÂÎ‡˙ ˙ÈÓÂ˜Ó‰. 

ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‰ÈÈ · Úˆ·Ó ÌÊÈ‰ Â·˘È˙Ï· ˙È˜ÂÁ 
„·ÂÚ Ú·Â˜Â ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÙ˜È‰·ÁË˘· ˙Â¯Ó‚ÂÓ ˙Â , ˙Ë˜Â  ‰ È‡ ÏÈÏ‚‰ ·Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰Â
Ô‰˘ÏÎ ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÏÂÚÙ Â„‚  , ‰ÈÈ · È¯˙È‰ ÂÏ ‰˜ÈÙ ÓÂ ÈÓÂ‚ ˙Ó˙ÂÁÎ ÏÚÂÙ· ˙˘Ó˘Ó ‡Ï‡

„·ÚÈ„·. 
 Â¯˘Â‡˘ ÌÈ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ

·Ó· ‰˘Ú ‰ ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ÚÂ ÓÏÂ ‰ÈÈ ·‰ È¯˙È‰· ÌÊÈÏÍÂ ÈÁ ˙Â„ÒÂÓÏ ÌÈ  , ÁÎÂ  ˙‡ÊÂ
‰ÏÈÚÙ ˜Ï„ ˙ Á˙Ï Ì˙·¯˜ ·˜Ú Ì˙ÂÁÈË·ÏÂ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÌÂÏ˘Ï ˙Ù˜˘ ‰ ‰ ÎÒ‰. 
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כי היתרי הבנייה , 2013הוועדה המקומית לב הגליל מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מיולי 
ה עוד מסר". לאחר בדיקה תכנונית ובהתאמה לתכנית או אגב הקלה כדי  מתכנית"ניתנו ליז  

א( שכ  ננקטו , "התנהלות היז  הקשתה על הוועדה לנקוט פעולות אכיפה"הוועדה המקומית כי 
 .ר הוועדה המקומית"ע  יולאחר בירור שערכה , "מטע  הוועדה המחוזית"נגדו פעולות אכיפה 

לשפר את התמודדותה ע  " כי דוח מבקר המדינה יסייע לה בתשובתההוועדה המקומית הוסיפה 
 ". וע  מצגי  בלתי מדויקי  ומטעי  מצד יזמי  מסוימי התחכו  הרב

נדרש היז  לסלול כביש גישה , 14636/ שאושר במסגרת תכנית ג56לפי נספח התנועה והחנייה
 ולשרת את באי המכללה ואת באי תחנת הדלק ומכו  805שאמור להתחבר ע  כביש , )שירות(

 . שאושר על ידי משרד התחבורהכפי, ואשר יאפשר לנוסעי  גישה נוחה ובטוחה, הרישוי
, ובמקומו קיימת מדרכה מונמכת, הבדיקה העלתה כי היז  לא סלל את כביש הגישה בהתא  לתכנית

 .דבר היוצר הפרעה לתנועת הנוסעי  בדר(, שמנוצלת כחנייה קדמית לחלק ממתח  המכללה
˙‡ ÏÂÏÒÏ ÌÊÈ‰ ˙‡ ·ÈÈÁÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˘È·Î 

‰˘È‚‰ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˘ÂÓÈ˘Ï Í¯„‰ È‡ÂÂ˙ ˙‡ Ïˆ Ï Â ÓÓ ÚÂ ÓÏÂ Â˙¯„Ò‰Ï ‚Â‡„Ï , „Â‚È ·
˜ÂÁÏ „Â‚È ·Â ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ¯˘È‡˘ ‰ÈÈ Á‰Â ‰ÚÂ ˙‰ ÁÙÒ Ï. 

עשתה הוועדה , עוד העלתה הבדיקה כי לעניי  המרחק המזערי המותר של מוסד חינו( מתחנת דלק
הוועדה אישרה כי יותר להשתמש . י  במוסד החינו(המקומית הבחנה בי  השימושי  השוני  שנעש

כפי שנקבע בתכנית ,  מטרי 80 במבנה לצור( חדרי לימוד והרצאות רק במרחק של יותר מ
במרחקי  , שירותי  וחדרי ספח, משרדי מכללה, חדרי הנהלה, אול  יותר למק  ספריות, המפורטת

 80  דנ  כלול בתחו  הרדיוס של רוב השטח בכל אחד מהמבני, בפועל.  מטרי 80 של פחות מ
כ( שג  יישו  דווקני של הבחנה זו לא היה מאפשר לקיי  במקו  מוסדות , המטרי  ולא מחוצה לו

מתעורר ספק א  הבחנה זו נשמרת במלואה על , מכל מקו . חינו( בהיק) וברמת הפעילות הקיימי 
 .ידי היז 

 ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÓ‰ ‰„ÚÂÂÏÂ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂÏ˙ÈÓÂ˜Ó˙ ÈÎ " ‡18 ˙Ú·Â˜ ‰ È‡ 
‡˜ÂÂ„ „ÂÓÈÏ È¯„ÁÓ ˜Ï„ ˙ Á˙ Ï˘ È¯ÚÊÓ‰ ˜Á¯Ó‰ ÔÈÈ ÚÏ ˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â‡¯Â‰ , ‰È˙Â‡¯Â‰ ÈÎÂ

ÍÂ ÈÁ‰ „ÒÂÓ ÏÎ ÏÚ ˙ÂÏÁ .¯ÂÓ‡Î ˙Â‡¯Â‰ ÚÂ·˜Ï ‰È‰ Ô˙È  ÂÏÈÙ‡ , ˙Â·ÈÒ ·˘ È¯‰
 ˜Ï„‰ ˙ Á˙ Ï‡ Ì˙·¯˜· ·˘Á˙‰·Â Ô „ ÌÈ ·Ó‰ ˙˘ÂÏ˘ Ï˘ ˙ÂÈ Â Î˙‰) ÔÂÎÓ Ï‡ ÔÎÂ

ÈÂ˘È¯‰ÍÒÂÓ‰Â  (-¯˜ÈÚÂ ÏÏÎ ˙È˘ÚÓ ‰ È‡ ÂÊ ‰ Á·‰  .ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ , ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ È„Ó‰ ,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰È˙ÂËÏÁ‰ „ÂÒÈ· ‰„ÓÚ˘ ‰ Á·‰Ï ÒÈÒ· ÔÈ‡ , ‰‡È·‰ ¯˘‡

ÌÈ ·Ó· ÌÈ Â˘ ÌÈ˘ÂÓÈ˘ ¯Â˘È‡Ï ,Ó ˙eÁÙ‰ ˜Á¯Ó·-80ÌÈ¯ËÓ  ,Ó˙· Ú·˜ Ï „Â‚È ·" ‡18 .
Á‡ ¯ÒÂÁ· ‰Ê ‡˘Â · ‰ÏÚÙ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰˙ÂÈ¯ , Ï‡ ÍÂ ÈÁ‰ „ÒÂÓ Ï˘ ¯˙È‰ ˙·¯˜ ÔÎ˘

ÔÂÒ‡ ˙¯‰ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ˜Ï„‰ ˙ Á˙.  
‚  ˙ Â Ë ¯ Â Ù Ó  ˙ Â È  Î ˙/1 3 1 7 6Â  -‚/1 4 5 1 2  

שמטרתה שינוי ייעוד שטח , )13176/ג( הגיש אותו יז  לוועדה המחוזית תכנית מפורטת 2002ביוני 
 805'  מדר( אזורית מס57ני  לעראבה מחקלאות לשירותי דר( והקטנה של קו הבניי 'הנמצא בי  סח

__________________ 
 . נספח התנועה והחנייה מהווה מסמ  מחייב פרט לנושא החנייה, לפי תקנו  התכנית  56

 .הקטנת המרחק מציר דר  שבו מותר לבנות  57
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א( , 2002הדיו  הראשו  בתכנית נקבע לישיבת הוועדה המחוזית באוגוסט ).  שטח התכנית להל  (
 .היא לא נדונה באותה ישיבה משו  שהיז  לא הגיע לדיו 

 החליטה רשות הרישוי של הוועדה המקומית לב הגליל לאשר בתנאי  בקשה 2002בנובמבר 
לאחר שהוא התחייב להשתמש , ר" מ200של סככה חקלאית בשטח של שהגיש היז  להיתר בנייה 

בדצמבר באותה השנה ציי  נציג יחידת הפיקוח המחוזית במענה לפניית . בסככה לגידול פרחי 
 ואשר נמצאת 13176/ג' מאחר שבמקו  קיימת תכנית מפורטת מס"הוועדה המקומית בנדו  כי 
שלב זה את הבקשה עד להחלטה שתתקבל בתכנית יש להקפיא ב... במעמד של דיו  לפני הפקדה

 ".המפורטת
הוועדה .  היתר בנייה להקמת הסככה2003נמצא כי למרות זאת נתנה הוועדה המקומית ליז  במאי 

המקומית הנפיקה את ההיתר לאחר שאישרה תשריט איחוד וחלוקה לחלקות שעליה  ביקש היז  
 .להקי  את הסככה

גיע לוועדה ולפיו לא כל החלקות המיועדות להקמת הסככה ה   בעקבות מידע שה,2003בדצמבר 
 מעיו  בתרשומת השימוע עולה כי עוד . ליז  שימוע מהנדס הוועדה המקומיתער(,  בבעלות היז

,  התחייב היז  להמציא לוועדה בתו( עשרה ימי  נסחי רישו  לחלקות האמורות2003במאי 
לא המציא , שהתקיי  כעבור שבעה חודשי , עד מועד השימוע. 58המוכיחי  את בעלותו עליה 

 .היז  את נסחי הרישו 
באמצעות עור( דינו לוועדה ) 61 חלקה  להל  ( פנה אחד מבעליה של אחת החלקות 2004בפברואר 

על סמ( היתר , 61המקומית והתלונ  לפניה כי הופתע לגלות שהיז  מבצע עבודות בנייה בחלקה 
 .תשריט איחוד וחלוקה שאושר ללא ידיעתו וללא הסכמתולפי , הבנייה שהנפיקה לו הוועדה

פנה היז  למהנדס הוועדה המקומית וביקש לבטל את האיחוד של , 2004פברואר , באותו חודש
הואיל ולא היו לו נסחי רישו  טאבו של , לטענתו נפלה טעות בבקשה להיתר. החלקות האמורות

 . אינה שייכת לו כלל61וחלקה , עלותו מצויה בב63וזאת מאחר שרק מחצית מחלקה , החלקות
 ‰¯˘È‡ ÏÈÏ‚‰ ·Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

Â˙ÂÏÚ·· ‰ È‡˘ ‰˜ÏÁ ÏÚ ‰ÈÈ · ¯˙È‰ ÌÊÈÏ ‰ ˙  Û‡Â ‰˜ÂÏÁÂ „ÂÁÈ‡ ËÈ¯˘˙ , ‰˜„·˘ ÈÏ·
˙Â˜ÏÁ‰ Ï˘ Â·‡Ë‰ ÌÂ˘È¯ ÈÁÒ  ˙‡ .È Ï˘¯ ‡Â‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ¯ÂÓ‡‰ ‰„Úˆ ,È„Î Â· ‰È‰Â 

ÌÈÈ˙Ó‡‰ ‰˜ÏÁ‰ ÈÏÚ· Ï˘ ˙ÂÈ ÈÈ ˜‰ ˙ÂÈÂÎÊ· ÚÂ‚ÙÏ. 
אשר  , הוציאה הוועדה המקומית לב הגליל צו הפסקה שיפוטי נגד היז 2003הועלה כי באוגוסט 

 החליטה לבטל את 2004ובמר+ , הורה על הפסקת עבודות הבנייה שביצע בחריגה מהיתר הבנייה
 :ההיתר בי  היתר מ  הסיבות האלה

י המצאת מסמכי  "רימה את הוועדה ע"והתברר שהוא , 61וכחת בעלות על חלקה ליז  אי  ה .1
 ".61שלא מוכיחי  מעל לכל ספק את בעלותו בחלקה 

 מטרי  35 היז  בנה בסטיות ניכרות מההיתר מוס( של שתי קומות בקו בניי  המרוחק כ .2
  סככה חקלאית במקו;  מטרי 80בשעה שהמרחק המזערי המותר הוא , 805' מכביש אזורי מס

קירות בלוקי  , בנה קומת קרקע מעמודי בטו ;  מטרי  נוספי 120 הגדיל היז  את שטח הבנייה בכ
הוא בנה גלריה .  מטרי 4.70 מטרי  במקו  7במקו  קומה מפולשת והגביה את הבניי  לגובה של 

טרי  במקו   מ2.50 מטרי  ובגובה של 90בנה גדרות בטו  באור( , נוספת מקונסטרוקציית פלדה
 ".וכל זה לאחר קבלת צו הפסקה שיפוטי", גדרות רשת

__________________ 
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לרבות , 2003שהורה על הריסת המבנה שנבנה בניגוד להיתר הבנייה ממאי , נגד היז  הוצא גזר די 
הועלה שהיז  הרס , 2013מר+ , בבדיקה שנעשתה במועד סיו  הביקורת. הקירות שנבנו מסביב לו

 .ת הבטו א( טר  הרס את גדרו, את המבנה
כי לאחרונה היא , 2013הוועדה המקומית לב הגליל מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מיולי 

וכי פעולות האכיפה בעניי  , "על בדיקת זכויות הבעלות של מבקשי היתרי "החלה להקפיד 
 ".מטע  הוועדה המחוזית"טופלו , לרבות הגדרות שנבנו ללא היתר, המבנה

 ".אינו משתמש בשטח זה בשו  צורה ואופ "וא בתשובת היז  צוי  כי ה
 Âˆ ÚÂˆÈ· ˙‡ ‡„ÂÂÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ÏÈÏ‚‰ ·Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

Â‡ÂÏÓ· ˙Â„Â·Ú‰ ˙˜ÒÙ‰ ,‰˘Ú  ‡Ï ¯·„‰ ÈÎ ‰Ï Ú„Â ˘ ¯Á‡ÏÂ , ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰
˜ ˙ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰˘ ÔÈ˙Ó‰Ï ‡ÏÂ ¯˙È‰ ‡ÏÏ Â · ˘ ˙Â¯„‚‰ ˙ÒÈ¯‰Ï Ì‚ ˙Âˆ¯Ó · ËÂ

ÌÊÈ‰ „‚  ÌÈÚˆÓ‡ „·ÚÈ„·. 
 תכנית מפורטת 2004הוא הגיש בפברואר , 13176/לאחר שהיז  לא הצליח לקד  את תכנית ג

התכנית נועדה ).  התכנית המפורטת השנייה או התכנית השנייה להל   (14512/נוספת שמספרה ג
משרדי  , כלשבשטחה יותרו השימושי  בית או, 18א "לפי תמ', להקמת תחנת תדלוק מדרגה א

וזאת באמצעות שינוי ייעוד השטח שבתכנית מחקלאות לשירותי דר( , ומחסני  לשירות התחנה
,  דונ שלושההתכנית משתרעת על שטח של כ. 805' ובאמצעות הקטנת קו הבניי  מדר( אזורית מס

 .יתרת השטח מיועדת לדר(. כוללת דונ  וחצי המיועדי  לשמש תחנת תדלוקו
לא " והחליטה כי 2004ות מפורטות של הוועדה המחוזית דנה בתכנית בנובמבר ועדת המשנה לתכני

עד הריסת כל המבני  והקירות התומכי  הקיימי  בשטח והוצאת כל , תקוד  התכנית להפקדתה
 החליטה מליאת 2005נמצא כי במר+ ". הגרוטאות של פסולת הבניי  והחזרת המצב לקדמותו

והורתה למחוק מהתנאי  להפקדת , ועדת המשנה האמורההוועדה המחוזית לשנות את החלטת 
מפני שה  אינ  בבעלות היז  ונמצאי  מחו+ לשטח התכנית , התכנית את הריסת הקירות התומכי 

 .המתוקנת
 ‰„˜Ù‰‰ È‡ ˙ ÈÂ È˘ ÏÚ ‰˙ËÏÁ‰Ï ˜ÂÓÈ ‰ ÈÎ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ Â È‡ ˙È Î˙‰ Ï˘ È„È ÏÚ Â ·  ‰ÒÈ¯‰Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ˙Â¯È˜
ÂÓˆÚ ÌÊÈ‰. 

הוחלט ,  בוועדת המשנה ליישובי  חקלאיי  של הוועדה המחוזית2005בדיו  שהתקיי  באוגוסט 
שלא לאשר את התכנית כיוו  שהיא אינה חלה על שטח שהוא צמוד דופ  לשטח שנועד לפיתוח 

. יי  במרחב פתוח של כרמי זיתי המאופ, והיא ממוקמת בשטח רגיש, כלשהו או לצומת דרכי 
 .2005 בספטמבר 59פ"נמצא כי החלטה זו אומצה על ידי הוולקחש

 החליטה ועדת הערר לעניי  2006ביולי . פ" הגיש היז  ערר על החלטת הוולקחש2005בנובמבר 
בנימוקה להחלטה טענה . לדחות את הערר)  ועדת הערר להל  (קרקע חקלאית ושטחי  פתוחי  

שלפיה אי  מקו  לאפשר ,  היא לא השתכנעה שיש לסטות מהמגמה התכנונית הברורההוועדה כי
וכל בנייה בו תהווה פגיעה בייעוד זה והפרה של , שכ  הוא מיועד לעיבוד חקלאי, בינוי בשטח זה

ובינואר , הועלה כי העורר פנה לבית המשפט ועתר כנגד ההחלטה. המגמה התכנונית שחלה עליו
 .  בעתירה שבו הורה בית המשפט על החזרת הדיו  לוועדה נית  פסק די2007

__________________ 
 .הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחי' פתוחי'  59
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בי  היתר בנימוק שיש לשמר ,  דנה ועדת הערר שנית בערר המתוק  והחליטה לדחותו2007ביולי 
הוועדה השתכנעה כי יש . ני 'המהווה חי+ בי  היישובי  עראבה וסח, את רצועת השטח הפתוח

וכי התכנית מהווה סתירה להוראות תכנית , שובי בתכנית כדי לפגוע בשטח הפתוח החוצ+ בי  היי
 .9/2מ "המתאר המחוזית תמ

ובה נטע  כי ,  שהגיש היז  נגד החלטת ועדת הערר60 נדחתה עתירה מינהלית שנייה2008במר+ 
ע  זאת צוי  בהחלטת בית המשפט כי העותר רשאי לפנות . 4/18א " לתמ10הוועדה לא דנה בסעי) 

באותו החודש הוגשה בקשה לוועדת . בהתחשב בטענתו החדשה,  חוזרלוועדת הערר בבקשה לדיו 
 .הערר לדיו  חוזר

מאחר שלא הומצאו בה ,  החליטה ועדת הערר שלא לקיי  דיו  חוזר בבקשה ולדחותה2009בינואר 
או תימוכי  לכ( שנבצר מהעותר להציג נתוני  מעי  אלה , שלא הוצגו לוועדה בעבר, נתוני  חדשי 
 . והוראותיה היו ידועות לוועדה ג  בעבר4/18א "וכי תמ, ו מועדלוועדה באות

בתגובה , ני ' כתב מנהל מינהל התכנו  שבמשרד הפני  למהנדס העיר סח2009הועלה כי עוד ביולי 
, ל משרד הפני  בעניי  מכו  הרישוי ותחנת הדלק שבמתח  המכללה"לפנייתו של האחרו  אל מנכ

 :כדלקמ 
ל משרד הפני  ובהמש( לביקורי " אל מנכ24.3.09 ומיו  9.2.09ו  בהתייחס לפניותי( מי"

 התרשמתי כי הסמיכות בי  מכו  הרישוי לכלי רכב לבי  המכללה 4.6.09ני  ביו  'בעיר סח
אכ  יוצרת הפרעה לפעילות המכללה וכי ראוי להעתיק את מכו  הרישוי למיקו  מתאי  

 .אחר בייעוד מתאי 
להסדרת השימושי  בשטח בו ניצבי  כיו  ... 14636/ת גאושרה תכני... לפי בדיקתי

בתכנית זו נוספו שטחי  למכללה וכ  הותרו שימושי  . מכו  הרישוי ותחנת הדלק, המכללה
או לפחות חלקו כפי שהוצג לנו , עליו ניצב כיו  מכו  הרישוי] השטח[לפי התכנית . למסחר
ולא נית  לעשות בו שימוש ' בוריאזור מסחר ומוסד צי'מיועד על פי התכנית ל , בסיור

הנדרשי  לפי , בתכנית הבינוי הוא מסומ  כמקומות חנייה לרכב. לצור( מכו  לרישוי רכב
אשר על כ  למיטב הבנתי ישנה כוונה להעתיק את מכו  הרישוי ללא קשר לתכנית . התכנית

לאית  להקמת תחנת דלק על קרקע חק14512/תכנית ג... במקביל... החדשה לתחנת הדלק
 .ני  לעראבה'שבי  סח

, לאחר שבחנו את העניי , הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית וועדת הערר סברו שוב ושוב
 איננו מתאי  לשימושי  המוצעי  14512/כי המיקו  שהוצע לתחנת התדלוק בתכנית ג

 ...ועליו להישמר כשטח פתוח
 עלה 14512/ג מוצע ב לאתר ה14636/הרעיו  להעתיק את תחנת הדלק הקיימת בתכנית ג

העובדה כי החלקה החקלאית . לאחרונה ואי  בו כדי לשנות משהו מההחלטות הקודמות
אליה הוצע להעתיק את תחנת הדלק הינה בבעלות בעלי התחנה הקיימת סמו( למכללה אי  

 ...".בה כמוב  כדי להצדיק את פיתוחה
רר בטענה כי היא לא שקלה את  נגד החלטת ועדת הע61עוד הועלה כי היז  הגיש עתירה נוספת

הוחלט לקבל , 2012שנית  בפברואר , בפסק הדי  בעתירה המינהלית. 18א "התאמת התכנית לתמ
מאחר שיש , על מנת שתקיי  דיו  חוזר בבקשת היז , את העתירה ולהחזיר את הדיו  לוועדת הערר

 .א"אישור התכנית על רקע הוראות התמ צור( בהנמקה ספציפית לאי
בנימוק שלא נמצא צור( חיוני ,  החליטה ועדת הערר לדחות פה אחד את הערר2012אר בפברו

שטח המהווה חי+ בעל איכויות נופיות , בהקמת תחנת תדלוק על שטח חקלאי שאינו מיועד לפיתוח
__________________ 
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אי  זה "עוד ציינה הוועדה לעניי  מגמות הפיתוח העתידיות באזור כי . וטבעיות בי  שני היישובי 
 ".  את המגמות שעתידות להבח  במוסדות התכנו  השוני  על ידי קביעת עובדות בשטחראוי להקי
 דנה הוועדה המקומית לב הגליל בבקשה חדשה שהגיש היז  להקמת סככה 2013בפברואר 

מפרוטוקול הדיו  עולה . 62 הוצע להקי  בו תחנת תדלוק14512/חקלאית על אותו שטח שבתכנית ג
וזאת באמצעות התרה של שימוש חורג , אית תשמש מכו  רישויכי היז  מבקש שהסככה החקל

, לטענתו, שכ ,  פנה לחברי המליאה וביקש  לתת את דעת  לחשיבות העניי 63ר הוועדה"יו. במבנה
להמשי( לעבוד כמו "העברת מכו  הרישוי משטח המכללה לסככה האמורה תאפשר למכללה 

כללה וג  לא להפסיד את המכללה מהאזור כי מ, לא ליצור ערבוב כזה של מכו  רישוי... שצרי(
ל "ראוי לציי  שמנכ: "ר הוועדה הוסי)" יו."ני  ועראבה'רוצי  שהיא תמשי( להיות באזור סח

להפריד בי  מכללה קיימת ובי  שימוש . ני 'משרד הפני  אמר שתמצאו דר( חוקית לעזור לעיר סח
 ".ד פע  אני חוזר דר( חוקית ותכנונית נכונהעו, זאת הנחייה שאני אישית קיבלתי, זר בתו( אזור זה

 הוועדה המקומית לתכנו  ובנייה לב הגליל 20/5/03בתארי( "ר הוועדה המקומית כי "ציי  יועוד 
לפנינו היו  . 6540/שמטרתה הקמת סככה חקלאית בהתא  להוראות תכנית ג, נתנה היתר למבקש

כפי שמתברר במהל( הדיו  בקשה (ית הכוללת הקמת סככה חקלא, בקשה לחזור להחלטת הוועדה
 לחוק התכנו  והבנייה שימוש 149להשתמש בסככה זו לטובת מכו  רישוי במסגרת הוראות סעי) 

ל משרד "ובהתחשב בסיכו  פגישת עבודה שנעשתה במשרדי מנכ, לאור האמור לעיל)... חורג
מחליטה ,   המחוזמהנדס העיר ומתכנ, ראש העיר, התכנו ] מינהל[בהשתתפות מנהלת , הפני 

 :הוועדה לאשר את הבקשה להקמת סככה בשימוש חורג בתנאי  הבאי 
 ...על עור( הבקשה לתק  אותה בהתא  לדרישות תקני  של משרד התחבורה .1
תפורס  בקשה בהתא  לנדרש ) י משרד התחבורה"מאושרת ע(לאחר קבלת בקשה מתוקנת  .2

 ) ...".לה בקו בניי ג  בדבר שימוש חורג וג  בדבר הק (149בסעי) 

מעיו  בפרוטוקול הישיבה האמורה עולה כי החלטת הוועדה אושרה על ידי שלושה משתתפי  
ראש , ני  ומר עומר ואכד'ראש עיריית סח, נאיי 'מר מאז  ג, )מתכנ  המחוז(ר הוועדה "יו: בלבד

עצת עיריית משמש חבר מו, מר אחמד בדארנה, יצוי  כי יוז  התכנית. המועצה המקומית עראבה
ראש עיריית , נאיי 'מסיבה זו היה על מר מאז  ג. והוא חבר בקואליציה ע  ראש העירייה, ני 'סח
 .ני  להימנע מלהשתת) בדיו  ובהצבעה על התכנית'סח

י משרד התחבורה להעתיק את מקו  "לאור התפתחות העסק נתבקש היז  ע"בתשובת היז  צוי  כי 
עוד צוי  כי ". בשל העובדה כי המכו  נמצא בקרבת קמפוס חינוכימכו  הרישוי למקו  מרוחק וזאת 

הוגשה תכנית לוועדת התכנו  כדי להעתיק  לכביש סכני  עראבה וע  "לגבי המוס( ותחנת הדלק 
קבלת כל האישורי  המתחייבי  נפעל במידי להעתיק אות  כאמור וזאת מ  הטע  כי בכוונתנו 

 ".להותיר את המקו  בקמפוס חינוכי בלבד
התייחס מהנדס הוועדה המקומית לבקשת , 6.2.13 שנערכה ב, יודגש כי באותה ישיבה של הוועדה

אינני ממלי+ לאשר סככה חקלאית ע  : "הבנייה האמורה והעלה את נימוקיו נגד אישורה בציינו
כאשר השטח , ללא נגישות מוסדרת מאותו כביש, 805תכלית של מכו  רישוי כל כ( קרובה לכביש 

ללא רצ) , באמצע שטח כפרי פתוח, ו צמוד דופ  לאזור בנוי ע  שירותי  של תעשייה או מסחראיננ
ומת  קדימות לאפשרויות ) ההדגשה במקור(לפגיעה נופית משמעותית תכנוני וע  פוטנציאל 

 ".לבנייה מסביב לו לפיתוח מוא+ באופ  חוקי או לא חוקי
__________________ 

היז' הרס . בסטייה מההיתר שקיבל לבניית סככה חקלאית, מבנה למוס על אותו שטח בנה היז' בעבר   62
 .א  לא הרס את הקירות התומכי' שמסביב לו, בהתא' לגזר הדי  שנית  נגדו, כאמור את המבנה

 הוא 2012מדצמבר . ר הוועדה" מכה  מתכנ  מחוז צפו  במשרד הפני' כממלא מקו' יו2012מאוגוסט   63
 .נה על מחוז הצפו  במשרד הפני'ג' מכה  כממלא מקו' הממו
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בשלב זה . וועדה המחוזית לא דנה בבקשהה"בתשובת ממלא מקו  הממונה על המחוז צוי  כי 
תדרש , ובכפו) להחלטת הוועדה, רק לאחר מכ . פ"הדיו  בבקשה תלוי ועומד לפני הוולקחש

 ".לבקשה] המחוזית[הוועדה 
אי  מחלוקת על " נמסר כי 2013ני  למשרד מבקר המדינה מאוגוסט 'בתשובת ראש עיריית סח

השתת) ג  היוע+ המשפטי של ... בת הוועדה המקומיתבישי... העובדות כפי שעלו בדוח הביקורת
ברצוני להדגיש כי לו היה היוע+ המשפטי או כל גור  אחר בוועדה מצביע על חשש ... הוועדה

מה עוד שההחלטה הייתה פה , הייתי נמנע מלהשתת) בדיו  ובקבלת ההחלטה, לניגוד ענייני 
 ".אחד

 .ועל כ  הוא לא החל בהקמתה, ית הסככהבתשובת היז  צוי  כי הוא טר  קיבל היתר לבני
ÌÊÈ‰ Ï˘ ‰ÈÈ ·‰ ˙˘˜· ˙‡ ¯˘‡Ï ÊÂÁÓ‰ Ô Î˙Ó Ï˘ ÔÂÈÒÈ ‰ , ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ Â˙„ÓÚÏ „Â‚È ·

‰„ÚÂÂ‰ Ò„ ‰Ó Ï˘ ÌÈÈ Â Î˙‰ ÂÈ˜ÂÓÈ ÏÂ , ÏÎ Ï˘ ‰¯Â¯·‰ Ô˙„ÓÚ ÁÎÂ Ï Ì‚ ˙Â‰ÈÓ˙ ‰ÏÚÓ
 ˙ÂÈ Â Î˙‰ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰)¯¯Ú‰ ˙„ÚÂ ,˘Á˜ÏÂÂ‰"·Â˘ÈÈÏ ‰ ˘Ó‰ ˙„ÚÂÂ Ù ÌÈ

‡Ï˜ÁÈÌÈ (˙È Î˙‰ ¯Â˘È‡Ï Â„‚ ˙‰˘. 
ÊÂÁÓ‰ Ô Î˙ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÈÎ ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓÏÂ ÏÈÏ‚‰ ·Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ

 ¯¯Ú‰ ˙„ÚÂ ˙ÂËÏÁ‰Ï ˙„‚Â Ó ‰ÈÈ ·‰ ˙˘˜· ˙‡ ¯˘‡Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰
ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ˙ÂÈ È„ÓÏÂ ,‚ ˙È Î˙· ÌÏÂÙÈË ˙¯‚ÒÓ· ÂÚ·˜ ˘/14512 . ˙„‚Â Ó Û‡ ‰ËÏÁ‰‰

ÏÏÈÏ‚‰ ·Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ò„ ‰Ó ˙„ÓÚ ,ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓ Ï‰ Ó ˙„ÓÚÏÂ , ˙‡ ‰Ï·È˜˘
 ÈÏÂÈÓ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ò„ ‰ÓÏ Â·˙ÎÓ· ‰ÈÂËÈ·2009. 

 ÌÈ ÂÈ„· Û˙˙˘‰ÏÓ Ú ÓÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ È Â Î˙ „ÒÂÓ È¯·Á ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È · ‡ˆÓÈ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ Ì‰ Ô‰·˘ ˙ÂÈ‚ÂÒÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ,Â¯Ù‰ ÈÓ˘Â¯ ÏÚ ÈÎÂ ÌÈÏÂ˜ÂË

È‡Â Ì˙‡ÈˆÈ ˙‡ ˘¯ÂÙÓ· ÔÈÈˆÏ ˙Â·È˘È‰ Ï˘-‰Ï‡ ÌÈ ÂÈ„· Ì˙ÂÙ˙˙˘‰. 
ההחלטה להתיר מבנה חקלאי ע  שימוש חורג "הוועדה המקומית לב הגליל מסרה בתשובתה כי 

ניתנה מתו( גישה תכנונית שההפרעה לנו) ולסביבה חקלאית נובעת ממילא מהכביש , למכו  רישוי
 ,)"6540/אשר מותר לבנות לפי תכנית ג(של מבנה חקלאי בשולי הכביש הקיי  ומעצ  קיומו האפשרי 

ובוודאי "כ( שהמבנה המשמש כמכו  רישוי לרכב לא יחמיר את ההפרעה לנו) ולסביבה החקלאית 
עוד מסרה הוועדה המקומית כי החלטתה היא למעשה ". שבה דובר בזמנו, פחות מתחנת תדלוק

 טעו  את אישור הועדה המחוזית והוועדה לשמירה על מת  ההיתר"וכי , "בגדר המלצה בלבד"
פ "וכ  כי הנושא מונח עתה על שולח  הולקחש, ")פ"הולקחש(קרקע חקלאית ושטחי  פתוחי  

ובי  מכו  רישוי שעומד ) שנפסלה בזמנו(אכ  יש להבחי  בי  תחנת תדלוק "במטרה לשקול הא  
  ".עכשיו על הפרק
 פתרונות ביוב

הוראות , בי  היתר,  נקבעו9/2מ " ובתמ64)ביוב(תאר ארצית למשק המי  תכנית מ, 34א "בתמ
בסעי) . והנחיות להסדרת פתרונות לסילוק שופכי  כתנאי לקידו  תכניות מתאר מקומיות ומפורטות

אלא א  קיי  , לא יאשר מוסד תכנו  תכנית מקומית או מפורטת ביישוב" נקבע כי 34א " לתמ13.1
 ".ופכי  במיתק  טיפול וסילוק הקולחי  והכול בהתא  לקבוע בתכנית זולתכנית פתרו  לטיפול בש

__________________ 
 . 2003אושרה על ידי הממשלה ביוני   64
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שבה יהיו חברי  נציג ,  כי ליד כל ועדה מחוזית תוק  ועדה מקצועית לביוב34א "עוד נקבע בתמ
נציג משרד , נציג נציבות המי , נציג משרד הבריאות, נציג המשרד להגנת הסביבה, משרד הפני 

 .ר הוועדה המחוזית מבי  חבריההחקלאות ונציג נוס) שתבח
אלא ,  נקבע כי לא תופקד כל תכנית מקומית המייעדת שטח למגורי  או לתעסוקה9/2מ "בתמ

בשאלת יכולת  של מתקני הקצה לסילוק , לאחר קבלת חוות דעת של הוועדה המקצועית לביוב
לפגוע בתפקוד השופכי  שיפורטו בתכנית לקלוט תוספת שופכי  מהשטח שהתכנית חלה עליו בלי 

 .מתקני הטיפול בשופכי  או בתפקוד מערכת סילוק השופכי 
, אלא לאחר שתאושר כחוק תכנית ביוב,  כי לא תאושר תכנית מקומית9/2מ "עוד נקבע בתמ

ואשר תכלול לפי הצור( , המתייחסת לאיסו) ולסילוק של השופכי  מהשטח שעליו חלה התכנית
את התכנו  של קווי ההולכה ,  הרחבת  או שיפור את, את התכנו  הכללי של מתקני הקצה

וזאת , ואשר תקבע לוח זמני  לביצוע תכנית הביוב במקביל לביצוע התכנית המקומית, הראשיי 
 .34א "בהתא  לקבוע בתמ

אלא לאחר שהרשות המקומית , עוד נקבע כי לא יינתנו היתרי בנייה על פי התכנית המקומית
שיהיה , על פי תכנית ביוב מאושרת, ייב להקמת מערכת הביובהרלוונטית תגיש לוח זמני  מח

תפעל עוד , ובכללה מתקני הקצה, ובאופ  שמערכת הביוב, מקביל ללוח הזמני  לביצוע התכנית
 .בטר  יאוכלסו המבני 

דורשות ה  הוועדה המחוזית ,  שלעיל9/2מ " ותמ34א "הבדיקה העלתה כי בהתא  להוראות תמ
 לביוב את הסדרת נושא הביוב כתנאי לקידו  ולאישור של תכניות מתאר וה  הוועדה המקצועית

 .מקומיות ושל תכניות מפורטות
עוד העלתה הבדיקה כי חלק גדול מהתכניות שבה  מטפלת הוועדה המחוזית מתעכב בשל היעדר 

 כדי למנוע מצב שבו יידונו בוועדה תכניות שאי  לה  פתרו . פתרו  תכנוני הול  למערכת הביוב
שהיא ,  יישובי 40 רשימה של 2008הכינה הוועדה המקצועית לביוב בנובמבר , לנושא הביוב

בגלל היעדר פתרו  ראוי להסדרת סילוק , ממליצה שלא להפקיד כלל תכניות חדשות לגביה 
עוד נמצא כי הוועדה מתכנסת אחת לשישה חודשי  לש  עדכו  . השופכי  בתכניות המוצעות

ת השפעת השינויי  הנעשי  במערכות הביוב האזוריות על היישובי  כדי לבחו  א, הרשימה
וכי לשכת ,  עדכנה הוועדה המקצועית למי  ולביוב את הרשימה2012הועלה כי בנובמבר . השוני 

שבה  יש בעיות ניכרות ,  רשימה מקבילה של ישובי 2013הבריאות מחוז צפו  הכינה במר+ 
 .בנושא ביוב

רשימה שהכי  היא  כי ה2013תו למשרד מבקר המדינה מאוגוסט משרד הבריאות מסר בתשוב
במסגרת עבודתו השוטפת של מחוז הצפו  של , "מצב הביוב ביישובי  במחוז הצפו "לצור( סיכו  

 .המשרד
עוד מסר משרד הבריאות בתשובתו כי ההחלטה בנוגע לרשימת הישובי  היא אחת מההחלטות 

מייעצת לוועדה המחוזית א  לקד  תכניות בנייה בהיבט ה", המתקבלות בוועדה המקצועית לביוב
מתייחסת לנושא הביוב בשלב הפקדת "וכי הוועדה המקצועית , "של תשתיות מי  וביוב בלבד

 במקרה שיישוב קיד  עוד מסר משרד הבריאות כי". 9/2מ " בתמ8.6.4בהסתמ( על סעי) , התכנית
היא ממליצה , בנושא"  חל קידו  משמעותימתרשמת כי"והוועדה המקצועית , את פתרונות הביוב

 .על א) היותו חלק מהרשימה, להפקיד את התכנית לאותו היישוב
היא מקצה פרק זמ  לציבור , משרד הבריאות הוסי) וציי  כי כאשר הוועדה המחוזית מפקידה תכנית

הוא לא , "שיש מתקני ביוב בסמיכות לביתו"לפיכ( א  הציבור אינו יודע . לצור( הגשת התנגדויות
כמו כ  במקרי  רבי  הסדרת מערכת הביוב דורשת שינוי ייעוד והסדרה סטטוטורית . יוכל להתנגד

חשוב להפקיד את התכנית לאחר אישור נספח הביוב של "ולפיכ( , )ע למתקני  הנדסיי "כמו תב(
 ".התכנית
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וה חס  קריטי המהו(מציעה את נושא הביוב "משרד הבריאות סיכ  כי הוועדה המקצועית לביוב 
מיידעת ומפגישה את הגורמי  הרלוונטיי  לנושא ובכ( מביאה , כבר בשלב ההפקדה) במחוז הצפו 

 ".הישימות של קידו  פתרו  הביוב לשני  הבאות"ובשלב ההפקדה נבחנת , "לקיצור הליכי 
Ó˙ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ‡34Ó˙Â " Ó9/2 , ‡˘Â  ˙¯„Ò‰Ï ˙È Î˙

ˆ ·ÂÈ·‰‰„˜Ù‰‰ ·Ï˘· ‡ÏÂ ˙È Î˙‰ ¯Â˘È‡ ·Ï˘· Úˆ·˙‰Ï ‰ÎÈ¯ . ˙„ÓÚ ‰¯Â¯· ‡Ï ÍÎÈÙÏ
·ÂÈ·Ï ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ , ˙È Î˙ ˙¯„Ò‰ È ÙÏ ˙ÂÈ Î˙ „È˜Ù‰Ï ‡Ï˘ ‰ˆÈÏÓÓ ‡È‰ ‰ÈÙÏ˘

·ÂÈ· ,‰ˆ˜ ÔÂ¯˙Ù ˙ÏÏÂÎ‰. 
·ÂÈ·‰Â ÌÈÓ‰ È„È‚‡˙ÏÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‡˘Â Ï ÌÈ‡¯Á‡‰

 ÌÈ·Â˘ÈÈ· ·ÂÈ·‰ÌÈ¯ÂÓ‡‰ , ˙ÂÈ Î˙˘ È„Î ÌÈÓÏÂ‰ ·ÂÈ· ˙Â Â¯˙Ù ˙‡ÈˆÓÏ ÏÂÚÙÏ Ì‰ÈÏÚ ÈÎ
ÌÈÎÙÂ˘ ˜ÂÏÈÒ ˙ÈÈÚ· ÏÏ‚· Â·ÎÚ˙È ‡Ï ‰ Î‰ ÈÎÈÏ‰· ˙Â‡ˆÓ ˘ ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈ Î˙ Â‡ ¯‡˙Ó ,

„ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ‰ÈÏÚ ÌÈÚÈ¯˙Ó ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ˘.   
 סיכו 

‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰„Â˜Ù˙· ÌÈÎ˘Ó˙ÓÂ ÌÈ˘˜ ÌÈÏ„ÁÓÂ ÌÈÏ˘Î ÌÈÏÚÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ˙ÈÊÂÁÓ
˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈ Î˙Â ¯‡˙Ó ˙ÂÈ Î˙ ÌÂ„È˜· ‰ÏÂÙÈËÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· ÔÂÙˆ , Ô‰È˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ·Â

‰ÓÂÁ˙·˘ ˙ÂÈ·Á¯Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ Ï˘ . ÏÚ‡ Ï‰ ÈÓÏ ÌÈÚÂ„È ÌÈÏ„ÁÓ‰Â ÌÈÏ˘Î‰Ó ˜ÏÁ˘ Û
ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏÂ ÔÂ Î˙‰ , Â˜È˙Ï ˙ÂÏÂÚÙ ÌÈ ˘ Í˘Ó ÂË˜  ‡Ï Ì‰Ì ÈÎ ˘˘Á‰ ‰ÏÂÚÂ 

ÚÈ‚ÙÏ Á˙Ù ‰ÂÂ‰Ó ÂÊÎ˘ ˙ÂÏ‰ ˙‰˙Â„ÈÓ‰ ¯‰ÂË· ‰ .Ì„‡ ÁÂÎ· ¯ÂÒÁÓ , ˙ÂÈ Î˙ ¯„Ú‰
‰¯ ÌÂ˘ÈÈ· ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ˙Â‰Ó‰Ó˙‰Â ÌÈ·Â˘ÈÈ‰Ó ˜ÏÁ· ˙ÂÈ Î„Ú ¯‡˙Ó- ˙ÂÎ˘Ï· ÔÂ‚¯‡

ÔÂ Î˙‰ ,ÔÂ Î˙· ‰ÚÈ‚ÙÏ ‡È·‰Ï ÌÈÏÂÏÚ , ÂÈÏÚ ÊÂÁÓ‰ ÌÂÁ˙· ˙È˜ÂÁ È˙Ï·‰ ‰ÈÈ ·‰ „Â„ÈÚ
ÌÈÁ¯Ê‡‰ ˙ÂÈÂÎÊ· ‰ÚÈ‚ÙÏ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó·Â ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙„˜ÙÂÓ. 

 ˙‡Â ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ÔÂ Î˙‰ ˙ÂÎ˘Ï Ï˘ ‚Â¯„˘‰ ˙‡Â ˘„ÂÁÓ‰ ÔÂ‚¯‡‰ ˙‡ Ê¯ÊÏ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ
Ô‰Ï˘ Ì„‡‰ ÁÂÎÏ ÌÈ ˜˙‰ ˙ÚÈ·˜ , ˙ÂÈ Î˙‰ È˜„Â· ÏÚ ÏËÂÓ‰ ÒÓÂÚ‰ ˙‡ Ï˜‰Ï ‰¯ËÓ·

 ˜¯Ù ÍÂ˙· ˙ÂÈ Î˙· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÌÈÈÒÏÂ Ì‰ÈÏÚ ˙ÂÏËÂÓ‰ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ˙‡ Úˆ·Ï Ì‰Ï ¯˘Ù‡ÏÂ
˜ÂÁ· Ú·˜ ˘ ÔÓÊ‰. 

‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÚÂÂÏ ‰ ÓÈ ÌÈ Ù)˙ÂÈ·Á¯Ó ( ÌÈÚÂ·˜ ˘‡¯ È·˘ÂÈ
ÌÂ˜Ó È‡ÏÓÓ ÌÂ˜Ó· ,˙ÈÊÂÁÓ‰ ÔÂ Î˙‰ ˙Î˘Ï· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„È˜Ù˙ È‡ÏÓÓ ÏÏÎ Í¯„· Ì‰˘ .

 ÚÂ‚ÙÏ ‡Ï˘ È„ÎÂ ÌÈ„È˜Ù˙ È‡ÏÓÓ Ï˘ ËÚÂÓ ¯ÙÒÓ ÏÚ ·¯ ÒÓÂÚ ¯ˆÂÂÈÈ ‡Ï˘ ˙ Ó ÏÚ ˙‡Ê
Ô„Â˜Ù˙·Â ˙ÈÊÂÁÓ‰ ÔÂ Î˙‰ ˙Î˘Ï Ï˘ ˙ÙËÂ˘‰ ‰˙„Â·Ú·˙ÂÈ·Á¯Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ Ï˘ . 

 ÈÎ „ÈÙ˜‰Ï ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ"‰¯˜·Â ·˜ÚÓ ˙Î¯ÚÓ "˜ÈÂ„ÓÂ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ÔÎ„ÂÚ˙ . ÂÓÎ
 ÔÓÈ‰Ó Ú„ÈÓ ˙˜Ù‰ ¯˘Ù‡È˘ ÔÙÂ‡· ˙Î¯ÚÓÏ ÔÊÂÓ‰ Ú„ÈÓ‰ ‚ÂÂÈÒ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ÔÎ
 ‰„ÚÂÂ‰ ÏÂÙÈË·˘ ˙ÂË¯ÂÙÓ‰ ˙ÂÈ Î˙‰ Ï˘Â ˙ÂÏÏÂÎ‰ ¯‡˙Ó‰ ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ ÒÂËËÒÏ Ú‚Â ·

˙ÈÊÂÁÓ‰. 
 ÏÚ ÔÂÎ„ÚÏ Ú‚Â · ˙Â·ÈÈÁÓÂ ˙Â¯Â¯· ˙ÂÈÁ ‰ ÚÂ·˜Ï ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓ"‰¯˜·Â ·˜ÚÓ ˙Î¯ÚÓ" ,

˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ÏÎ· ˙ÂÈ Î˙‰ È˜„Â· ÌÈ ÈÊÓ˘ ÌÈ Â˙ · ˙Â„ÈÁ‡ ¯ÂˆÈÏ ‰¯ËÓ· . ÏÚ
˙Î¯ÚÓ· Â ÊÂÈ˘ ÍÎÏ ‚Â‡„Ï ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ,¯˙È‰ ÔÈ· , ˙Â„Â‡ ÏÚ Ú„ÈÓ ÌÈ˜ÙÒÓ‰ ÌÈ Â˙ 

·Ï˘ ÏÚ ˙ÂÈ Î˙Ï ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ‡ ˙‰ Ï˘ ÌÈÂÏÈÓ ¯·„· Ú„ÈÓÂ ˙Â Â˘‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙ÂËÏÁ‰· Ô‰È
‰Ï‡ ÌÈ‡ ˙ ,˙ÂÈ Î˙· ÏÂÙÈË‰ È¯Á‡ ÏÈÚÈ ·˜ÚÓ ¯˘Ù‡Ï ‰¯ËÓ· ˙‡Ê ÏÎÂ˙Ó‡ ÔÓÊ· . 



 2013 לשנת שלטו  המקומידוח על הביקורת ב 644

  מחוז צפו  הוועדה המחוזית לתכנו  ולבנייה  :ש  הדוח
 2013דוחות על הביקורת בשלטו  המקומי לשנת  :מסגרת הפרסו 

 2013 ד"התשע :שנת פרסו 

 ¯‡˙Ó‰ ˙ÂÈ Î˙ ÌÂ„È˜· ÌÈÈ·¯Ó ÌÈˆÓ‡Ó ÚÈ˜˘‰Ï ÔÂ Î˙‰ ˙Î˘ÏÂ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ
˙ÂÏÏÂÎ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ,Ò ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰ÏÂ ·Â˘ÈÈ‰ Ï˘ ÂÁÂ˙ÈÙÏ ·Â˘Á Í·„  Ô‰˘ ˙ÂÈ‚Â

˙ÂÈ˙¯·Á ,ÂÁË˘· ˙ÂÈ˙·È·ÒÂ ˙ÂÈÏÎÏÎ . ÏÚ Ô‰È˙Â¯Ú‰ ˙‡ ¯ÂÒÓÏ ÔÂ Î˙‰ ˙Î˘ÏÂ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ
¯È·Ò ÔÓÊ ÍÂ˙· Ô‰Ï ˙Â˘‚ÂÓ‰ ˙ÂÈ Î˙‰ , ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ„ÚÂÓ· „ÂÓÚÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ ˙ Ó ÏÚ

˜ÂÁ· ,ÔÓÂÁ˙·˘ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ Ï˘ ÌÁÂ˙ÈÙ ÌÂ„È˜Ï ÍÎ· ÚÈÈÒÏÂ. 
˙ÂÈ Î˙‰ Ï˘ ‰„˜Ù‰‰ ÈÎÈÏ‰ Â·˘ ·ˆÓÓ Ú ÓÈ‰Ï ˙ Ó ÏÚ‰„ÈÓ‰ ÏÚ ¯˙È ÌÈÎ¯‡˙Ó  , ÏÚ

˙Ó„˜ÂÓ‰ ˙È Â Î˙‰ ‰˜È„·Ï ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ· ‰„ÈÓÚ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ,
˙ÂÈ Î˙‰ ˙„˜Ù‰Ï ˜ÂÁ· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ· „ÂÓÚÏ ‰ÈÏÚ , „ÓÚÓ·˘ ÍÎÏ ‚Â‡„Ï ‰ÈÏÚÂ

˙ÂÈ Î˙‰ ˙„˜Ù‰· ÔÂÈ„‰ ,Ô˙„˜Ù‰Ï ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ‡ ˙‰ ÏÎ ÂÚ·˜ÈÈ , ‰È‰È ‡Ï Í˘Ó‰·˘ ÍÎ
¯Âˆ‰· ÍÂ¯ÚÏ ÍÔÌÈÈÂ È˘  .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ  ,È· ıÈ‡‰Ï ‰ÈÏÚÂ ˙ÂÁÂÏ· „ÂÓÚÏ ˙ÂÈ Î˙‰ ÈÓÊ

˜ÂÁ· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ ÓÊ‰. 

 


