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 רשות השידור

 

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ

וההליכי� שהיא נוקטת , � שברשותה"נבדק אופ� טיפולה של רשות השידור בנדל
. הבדיקה נעשתה ברשות השידור. לקראת מימוש� לצור� מימו� הרפורמה

במינהל מקרקעי ישראל וברשות לפיתוח , בדיקות השלמה נעשו במשרד האוצר
 . ירושלי�

 

 ר� ברשות השידו"ניהול נדל

 תקציר

�ה"התשכ, הוקמה ופועלת מכוח חוק רשות השידור)  הרשות�להל
 (רשות השידור 
1965)  
 השר �להל
 (ועל ביצועו מופקד שר שממנה הממשלה לעניי
 זה )  החוק�להל

המליאה , ר הרשות"יו: על מילוי תפקידיה של הרשות לפי החוק מופקדי�). הממונה
המליאה . ל"ומנכ)  מוסדות הרשות�להל
 (וועד מנהל שחבריו ה� חברי המליאה 

 . אחראית להתוויית מדיניות הרשות ולהנחיית הוועד המנהל במילוי תפקידו

כשר הממונה על ביצוע , מר בנימי
 נתניהו,  מכה
 ראש הממשלה2010מפברואר 
ר "ר אמיר גילת מכה
 כיו"וד,  חברי�31 מונתה מליאה חדשה ובה 2011במר% . החוק
נבחרו לשמש חברי הוועד , ר"ובכלל זה היו, ברי המליאה החדשהשבעה מח. שלה

ל הרשות הקוד� סיי� את תפקידו ביולי "מנכ. 2011שהחל לפעול באפריל , המנהל
 .מנח��מר יוני ב
, ל חדש"וכעבור כחודשיי� נבחר מנכ, 2011

הדבר בא . זה שני� חלה הידרדרות חמורה במעמדה הציבורי של הרשות ובתפקודה
. בגירעו
 מתמש( בתקציבה ובשחיקה במעמד השידור הציבורי, בי
 היתר, יטוילידי ב
 נחת� 2009ובאפריל ,  אישרו מוסדות הרשות תכנית רפורמה מקיפה2007ביולי 

, הסכ� בי
 הרשות ומשרד האוצר ובי
 ארגוני העובדי� המייצגי� את עובדי הרשות
בודה חדשי� שיחליפו את  עובדי� בכפו+ לחתימת הסכמי ע700ולפיו יפרשו ממנה 

,  חתמה הרשות על הסכמי עבודה חדשי� ע� ארגוני העובדי�2011עד יוני . הקיימי�
 . טר� יושמו הסכמי� אלה, 2011נובמבר , ובמועד סיו� הביקורת

במשרדי� , נמצאות במבני�) מינהלה וגבייה, רדיו, טלוויזיה(יחידות הרשות השונות 
 במתח� �עיקר הנכסי� מרוכזי� בירושלי� . %ובמגרשי� הפזורי� בכל רחבי האר

פעילות הרשות בתל אביב מרוכזת . במתח� שערי צדק ובמתח� הלני המלכה, רוממה
ורק , 
 נמצאי� בשימוש הרשות שני� רבות"חלק מהנדל. במתח� בדרו� הקריה

בתכנית הרפורמה הוחלט כי פעילות הרשות תרוכז . מקצת� רשומי� בבעלותה
בפועל תכנית ). תל אביב וחיפה, ירושלי�(שלוש הערי� הגדולות מתחמי� ב שלושהב

היות שהרשות ומשרד האוצר לא הגיעו להבנות בעניינה ולא , הרפורמה לא יושמה
 .חתמו על הסכ� למימונה



 62דוח שנתי  1480

 פעולות הביקורת


 " בדק משרד מבקר המדינה את טיפול הרשות בנדל2011נובמבר �בחודשי� מאי
במינהל , בדיקות השלמה נעשו במשרד האוצר. ותהבדיקה נעשתה ברש. שברשותה

וברשות לפיתוח ירושלי�)  המינהל�להל
 (מקרקעי ישראל 
1

 . 

 

 עיקרי הממצאי�

 נקבע בחוק שהממשלה תעמיד לרשותה של הרשות את כל הנכסי� 1965בשנת  .1
עוד נקבע בחוק כי הרשות לא תהיה רשאית למכור או להעביר בדר( . הנמצאי� בידיה


 שבשימוש הרשות היו אמורי� "הנדל. כס שבבעלותה אלא באישור הממשלהאחרת נ
א( היא לא פעלה ברציפות כדי להבטיח כי יישמרו זכויותיה , להיות מועברי� אליה

זכויות הרשות , בפועל. וכי ה� יירשמו על שמה בלשכת רישו� המקרקעי
, בנכסי�
עקב כ( אי
 מידע . 
במרבית הנכסי� לא נרשמו על שמה בלשכת רישו� המקרקעי

 . מלא על הזכויות שיש לה בנכסי� שבידיה

לא תיעדה את , במש( השני� לא ניהלה הרשות רישו� עדכני של הנכסי� .2
מסד . 
"השינויי� שנעשו בנכסיה ולא מינתה מנהל מקצועי לקד� את הטיפול בנדל

ת ובהיק+ 
 שבידי הרשות אינו מאפשר ניהול נכסי� בפריסה ארצי"הנתוני� על הנדל
 . ניכר וא+ אינו מאפשר מעקב ראוי אחר מצב�

  נכסינכסי הדיור הממשלתי לגבימינהל נמצא כי אי
 התאמה בי
 הרישומי� ב .3
 לפי רישומי �רשות ובי
 הרישומי� שבידי הרשות  השימוש שהועברו להמדינה

י ואילו לפ, מינהל נכסי הדיור הממשלתי שו� נכס שלו אינו נמצא בשימוש הרשות
 .רישומי הרשות שבעה מהנכסי� שבשימושה שייכי� לו

. לפני כעשרי� שני� הוחל לקיי� דיוני� בנושא הקמת קריה לרשות בירושלי� .4
 החליטה הממשלה לאשר את בניית פרויקט רשות השידור במתח� שערי 1995במאי 

צדק בשני שלבי�
2

.  מיליו
 דולר25 ולאשר לרשות לקבל הלוואות בהיק+ של עד 
. ל הרשות דאז על הקפאת הפרויקט ועל בחינתו מחדש"הודיע מנכ 1998אפריל ב


לנוכח העיכוב המתמש( במימוש של נכסי המימו
3

, ההחלטה על הקפאת הפרויקט, 
ותנאי ההלוואות שנלקחו , ההיק+ הגדול של ההתחייבויות הכספיות של הרשות

מימוניי� ותפעוליי� ,  נגרמו לרשות במש( השני� נזקי� כלכליי�� 1996באוגוסט 
 . שהשפעת� עדיי
 ניכרת בימי� אלה

__________________ 

ובי� תפקידיה ייזו� ,  על פי חוק1988היא תאגיד שהוק� בשנת ) י"הרל(הרשות לפיתוח ירושלי�   1
הרשויות והגופי� ,  הממשלהפעולות והכנת תכניות לפיתוחה הכלכלי של ירושלי� ותיאו� בי� משרדי

 .הפועלי� לפיתוח ירושלי�
ושיפו! בניי� בית החולי� , הריסה ופינוי של המבני� שאינ� לשימור, כלל את רכישת הקרקע' שלב א  2

כלל בניית קריית שידור שתכלול את יחידות הרשות ' שלב ב. שנועד לשימור, שערי צדק היש�
 .בירושלי�

של ' שהיו אמורי� לשמש מקור המימו� העיקרי לביצוע שלב ב, ירושלי�נכסי המימו� של הרשות ב  3
בניי� , מיל'בית ג, בניי� החוטי�(מתח� רוממה ; מתח� בצלאל ברחוב ירמיהו: הפרויקט ה�

הכנסיות האוונגלית (מתח� הלני המלכה ; משרדי מחלקת הגבייה ברחוב שמאי; )היהלומי�
המשמש את יחידת ביקורת הפני� של הרשות (ית ניקולאי ב; )האתיופית והאנגליקנית, האפיסקופלית

 .דירה ברחוב למפרונטי ומחס� ברחוב תובל; )ואת נציבות תלונות הציבור של הרשות
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 2012עד ינואר , של פרויקט שערי צדק' המועד שבו הסתיי� שלב א, 1999ממר%  .5
 . של הפרויקט' לא התקדמה הרשות בכל הקשור למימוש שלב ב

. הרשות מחזיקה בשטחי קרקע הכוללי� בנייני� ושטחי חניה בקריה בתל אביב .6
 נחת� בי
 המינהל ובי
 הרשות הסכ� לפינוי השטחי� והמבני� שמחזיקה 1996ביוני 

להקצות , בי
 היתר, בתמורה לפינוי התחייב המינהל. הרשות בקריה בתל אביב
 נחתמה תוספת להסכ� שעניינה 2002באפריל . לרשות מתח� חלופי בדרו� הקריה

 יחידות הרשות ובהתא� לכ( עברו, העברת יחידות הרשות למבני� זמניי� חלופיי�
 לא קידמה הרשות באופ
 משמעותי את מימוש 2006�2002בשני� . למבני� אלה

ההסכ� והמינהל לא שיווק את המגרש שעליו אמור היה להיבנות המבנה שיועד 
 . לרשות

ר הרשות דאז לבי
 המינהל לגבי " התקיי� דיו
 מחודש בי
 יו2009�2007בשני�  .7
בידי הרשות אי
 מסמכי� המלמדי� על כ( . קריההחלופות לפינוי המתח� בדרו� ה

שהיא עשתה עבודת מטה מקיפה שבמסגרתה נבחנו כל היבטי החלופות לגבי 
המשא ומת
 שקיימה הרשות ע� המינהל נעשה . התמורה הכספית במתח� תל אביב

ובלי שאישרו את המתווה שגובש ע� , בלי שמוסדות הרשות דנו בו והחליטו לקיימו
 . קבלת תמורה כספיתהמינהל בדבר 

וקיבלה רק החלטות עקרוניות , 
"הרשות קיימה במש( שני� דיוני� בנושא הנדל .8
 .שלא לוו בהחלטות מעשיות לביצוע

שהציבו את הטיפול בנושא ,  החלו לפעול מוסדות הרשות החדשי�2011בשנת  .9
ור 
 כנושא מרכזי שעליה� לטפל בו וחזרו והחליטו על הקמת קריית השיד"הנדל

את הרשות שהרפורמה ) השר הממונה( הנחה ראש הממשלה 2011ביולי . בשערי צדק

 "תמומ
 בעיקר ממכירת נדל) 
א+ שהנחיית ראש ).  הנחיית ראש הממשלה�להל


 של "הממשלה יצרה זיקה ישירה ותלות בי
 תכנית הרפורמה ובי
 נושא הנדל
ר הרשות את "לא העלה יו, והייתה צפויה להשפיע השפעה ניכרת על הרשות, הרשות

 .והיא נדונה רק בוועד המנהל, הנושא לדיו
 במליאה סמו( לקבלתה

 קיבלה מליאת הרשות החלטה עקרונית הנוגעת למתחמי� 2011בדצמבר  .10
, א+ שלא הוצג לחבריה מראש חומר רקע הכולל תכניות, בירושלי� ובתל אביב


"תחשיבי� וחלופות בנושא הנדל . 

ניתנה הנחיית ראש הממשלה לא החלה הנהלת הרשות בעבודת  ג� לאחר ש .11
מטה בעזרת כל מוסדותיה להבניית תכנית כוללת ובה גיבוש תמונת מצב עכשווית 

הקמת , מימוש נכסיה, הגדרה ותיחו� של יעדי תכנית הרפורמה, זיהוי, ועתידית
 . מנגנוני יישו� ובקרה וקביעת אבני דר( ולוחות זמני� ליישומה

הקובע שהאישור להעברת נכסי ,  אישרה הכנסת תיקו
 לחוק2011צמבר בד .12
בהוראת המעבר לתיקו
 החוק נקבע שהרשות . הרשות יינת
 בידי השר הממונה בלבד

לא תעביר בדר( אחרת ולא תשכיר לתקופה העולה על עשר שני� נכס , לא תמכור
תיקו
 זה . רשותכל עוד לא התקבל חוק המסדיר שינוי מבני ב, מקרקעי
 שבבעלותה

 שיצרה זיקה ישירה בי
 �יצר מציאות חדשה שבה ספק א� הנחיית ראש הממשלה 

 ובי
 מימו
 תכנית הרפורמה "מכירת הנדל�
ועל ,  ניתנת ליישו� בטווח הנראה לעי

 . הרשות לתת דעתה להתפתחות זו
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 סיכו� והמלצות

חלק . כל רחבי האר%במשרדי� ובמגרשי� הפזורי� ב, יחידות הרשות שוכנות במבני�
במש( . ורק מקצת� רשומי� בבעלותה, 
 נמצאי� בשימוש הרשות שני� רבות"מהנדל

 היא לא ניהלה רשימות נכסי� �
 שלה היה כושל "השני� טיפול הרשות בניהול הנדל
לא השכילה להסדיר את הזכויות בנכסיה בלשכת רישו� המקרקעי
 ולא , מסודרות

 . חה שלה�דאגה לממש את פוטנציאל ההשב

במש( השני� עלה נושא ריכוז יחידות הרשות בקריית השידור בירושלי� במתח� 
. אחד והעברת יחידות הרשות בתל אביב מהמתח� שבו ה
 נמצאות למתח� חלופי

. אול� בפועל אי
 התקדמות בעניי
, דיוני� בנושא זה מתקיימי� זה עשרות שני�
ממלכתי וה
 מ
 ההיבט �ציבוריה
 מ
 ההיבט ה, פרויקטי� אלה ה� רחבי היק+

 . ונודעת לה� השפעה רבה על אופ
 תפקודה של הרשות בעתיד, הכלכלי

 בכל הקשור 2011משרד מבקר המדינה ער להליכי� שהחלה הרשות לנקוט בשנת 
ממצאי דוח זה מלמדי� שנוצרה מציאות חדשה , ע� זאת. 
"לקידו� הטיפול בנדל

וש הנכסי� ומימוש הרפורמה שלובי� אלו מימ, השינוי המבני, שבה שינוי החוק
לפיכ( על השר הממונה על ביצוע החוק ועל מוסדות . באלו בלא שנית
 להפריד�

הרשות לקד� את כל התהליכי� הנדרשי� כדי שהרפורמה תוכל להתבצע והרשות 
 .תוכל להיחל% מ
 המשבר העמוק שאליו נקלעה

 

♦ 
 

 מבוא

 1965�ה"התשכ, ופועלת מכוח חוק רשות השידורהוקמה )  הרשות�להל	 (רשות השידור  .1
על מילוי ).  השר הממונה�להל	 (ועל ביצועו מופקד שר שאותו ממנה הממשלה )  החוק�להל	 (

� חברי� וועד מנהל 31מליאה של , )ר" היו�להל	 (יושב ראש הרשות : תפקידיה של הרשות מופקדי
את ). ל" המנכ�להל	 ( ומנהל כללי ) מוסדות הרשות�להל	 (בהשתתפות שבעה מחברי המליאה 

את חברי , ר"הממשלה היא שממנה את היו. 4לפי המלצת הממשלה, המליאה ממנה נשיא המדינה
 . ל"הוועד המנהל ואת המנכ

הנחיית הוועד , ע� תפקידיה העיקריי� של המליאה נמני� התוויית מדיניות הרשות, לפי החוק
הוועד המנהל הוא הגו" הניהולי המרכזי . ילות הרשותהמנהל במילוי תפקידו ופיקוח ובקרה על פע

לפקח על , להכי	 את תקציבה, אשר מוסמ% לדו	 בענייניה ולקבל החלטות בנושא, של הרשות
 . ביצועו ועוד

 2011במר) . כשר הממונה על ביצוע החוק, מר בנימי	 נתניהו,  מכה	 ראש הממשלה2010מפברואר 
ובכלל זה , שבעה מחברי המליאה החדשה. ר שלה" מכה	 כיור אמיר גילת"מונתה מליאה חדשה וד

ל הרשות הקוד� סיי� "מנכ. 2011נבחרו לשמש כחברי הוועד המנהל שהחל לפעול באפריל , ר"היו
 .מנח��ל חדש מר יוני ב	"וכעבור כחודשיי� נבחר מנכ, 2011את תפקידו ביולי 

__________________ 

 . להוציא חבר מליאה אחד שעליו ממליצה הסוכנות היהודית  4
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במשרדי� , פועלות במבני�) המינהלה וגביי, רדיו, טלוויזיה(יחידות הרשות השונות  .2
 במתח� �עיקר הנכסי� מרוכזי� בירושלי� . ובמגרשי� השוכני� באתרי� הפזורי� בכל רחבי האר)

פעילות הרשות בתל אביב מרוכזת במתח� . במתח� שערי צדק ובמתח� הלני המלכה, רוממה
שומי� ורק מקצת� ר, 	 נמצאי� בשימוש הרשות זה שני� רבות"חלק מהנדל. בדרו� הקריה

 ). ראו להל	(בבעלותה 

הדבר בא לידי . זה שני� חלה הידרדרות חמורה במעמדה הציבורי של הרשות ובתפקודה .3
עקב כ% מונו כמה . בגירעו	 מתמש% בתקציבה ובשחיקה במעמד השידור הציבורי, בי	 היתר, ביטוי

חות ובה� המלצות וה	 הגישו דו, ועדות ציבוריות כדי לבחו	 את הגורמי� שהביאו אותה למצבה
�, מספר עובדיה הגדול, בי	 היתר, הדוחות קבעו שהגורמי� למצבה הקשה של הרשות ה�. לשינויי

שבתנאי השוק הקיימי� , הסכמי שכר קשיחי� ומבנה הרשות שנקבע בחוק, עלויות שכר גבוהות
 . ת ובחוקמחברי הדוחות המליצו בי	 היתר על שינויי� מבניי� ברשו. מקשה לנהלה באופ	 מקצועי

התכנית נועדה .  החל הוועד המנהל בהלי% לגיבושה של תכנית רפורמה מקיפה2007באפריל  .4
הגדרת , הגדרת חזו	 ומבנה פעילות ראוי: ובכלל זה, לגבש עקרונות לפעילותה הראויה של הרשות

ייה שיפור מער% הגב, שדרוג מער% הציוד ברשות, מצבת כוח אד� ועקרונות העסקה, מבנה ארגוני
 .וריכוז גיאוגרפי של יחידות הרשות

ג� , לצד עקרונות הפעילות, תכנית זו כללה.  אישרו מוסדות הרשות את תכנית הרפורמה2007ביולי 
מחקר כלכלי ומודל עסקי להערכת יכולתה של הרשות לייש� ברמה הכלכלית את הרפורמה 

לרבות הליכי ניהול , ומהע� אישורה של התכנית החלה הנהלת הרשות בהליכי� לייש. שגובשה
� נחת� הסכ� בי	 הרשות ומשרד האוצר ובי	 ארגוני 2009באפריל . משא ומת	 ע� ועדי העובדי

 עובדי� בכפו" לחתימת הסכמי 700ולפיו יפרשו ממנה , העובדי� המייצגי� את עובדי הרשות
�בי	 הרשות  נחתמו הסכמי העבודה החדשי� 2011עד יוני . עבודה חדשי� שיחליפו את הקיימי

� . לבי	 ארגוני העובדי

 �בתכנית הרפורמה כלול מתווה לריכוז פעילות הרשות בשלושה מתחמי� מרכזיי� בשלוש הערי
כארבע שני� וחצי לאחר מועד אישור תכנית , 2011בנובמבר ). תל אביב וחיפה, ירושלי�(הגדולות 
גיעו להבנות ולא חתמו על והרשות ומשרד האוצר עדיי	 לא ה, היא עדיי	 לא יושמה, הרפורמה

 .הסכ� למימונה

	 " בדק משרד מבקר המדינה את אופ	 טיפולה של הרשות בנדל2011נובמבר �בחודשי� מאי .5
במינהל מקרקעי ישראל , בדיקות השלמה נעשו במשרד האוצר. הבדיקה נעשתה ברשות. שברשותה

 . 5)י" הרל�להל	 (וברשות לפיתוח ירושלי� )  המינהל�להל	 (

	 "את הרשות לפעול למימוש הנדל,  הנחה ראש הממשלה בתוק" תפקידו כשר הממונה2011לי ביו
ע� קבלת הנחיית ראש ).  הנחיית ראש הממשלה�להל	 (שברשות לצור% מימו	 תכנית הרפורמה 

 עדיי	 נמצאה הרשות בעיצומה 2012בינואר . הממשלה החל הוועד המנהל בפעולות לקראת יישומה
 ).ראו להל	(ישו� הנחיית ראש הממשלה של בדיקה בדבר י

 

 

__________________ 

דיה ייזו� ובי� תפקי,  על פי חוק1988היא תאגיד שהוק� בשנת ) י"הרל(הרשות לפיתוח ירושלי�   5
הרשויות והגופי� , פעולות והכנת תכניות לפיתוחה הכלכלי של ירושלי� ותיאו� בי� משרדי הממשלה

 .הפועלי� לפיתוח ירושלי�
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 הטיפול במתחמי הרשות בירושלי� ובתל אביב

 נקבע בחוק שהממשלה תעמיד לרשותה של הרשות את כל הנכסי� הנמצאי� בידי 1965בשנת  .1
א� על ידי מכר או העברת בעלות ,  ואת האולפני� של קול ישראל על מתקניה� וציוד�6קול ישראל

הכול בהתא� לתנאי� שייקבעו , וא� בכל דר% אחרת,  ידי הקניית זכויות בנכסי�א� על, בדר% אחרת
 . בהסכ� בי	 הממשלה ובי	 הוועד המנהל

 אלא 7עוד נקבע בחוק כי הרשות לא תהיה רשאית למכור או להעביר בדר% אחרת נכס שבבעלותה
 הנכס  א� היה�או , באישור הממשלה או באישור חבר ממשלה שהממשלה קבעה אותו לכ%

כמו כ	 נקבע שהרשות לא תהיה רשאית למשכ	 נכס .  באישור ועדת הכספי� של הכנסת�מקרקעי	 
� .אלא באישור השר הממונה, שברשותה או להשכירו לתקופה העולה על עשר שני

של רשות , מקרקעי ישראל קובע כי מקרקעי ישראל ה� המקרקעי	 בישראל של המדינה: חוק יסוד
על פי . והבעלות בה� לא תועבר א� במכר וא� בדר% אחרת, הקיימת לישראלהפיתוח או של הקר	 

בחוק . המינהל הוא המנהל את מקרקעי ישראל, 1960�%"התש, חוק רשות מקרקעי ישראל
 .  נקבע כי עסקה במקרקעי	 טעונה רישו�1969�ט"התשכ, המקרקעי	

ירה או העברה בדר%  נקבע כי השר הממונה מוסמ% לאשר מכ1973 ממר) 575בהחלטת ממשלה 
 ואיל% לגבי 1965 ביוני 8�אשר נרכשו על ידה מיו� הקמתה ב, אחרת של נכסי� שבבעלות הרשות

 ואיל% לגבי 1968 בדצמבר 30�ומיו� הכללת שידורי הטלוויזיה במסגרת הרשות ב, הרדיו
אחר בהחלטה נקבע כי הרשות תוכל למכור נכסי� שבידיה שה� בבעלות המדינה רק ל. הטלוויזיה

עוד הוחלט להמלי) לרשות להשלי� בהקד� את הסדרת . חתימת הסכ� העברת בעלות ע� הממשלה
 .רשימות המלאי לגבי הנכסי� שהממשלה העמידה לרשותה

התקשרה הרשות ע� , כעשרי� שנה לאחר שהתקבלה החלטת הממשלה האמורה, 1993באפריל 
	 של הרשות בירושלי� ובכ% "דליועצי� חיצוניי� בהסכמי� שמטרת� לרשו� על שמה חלק מהנ

�לאפשר לה להחליט על , בי	 השאר, 	 על ש� הרשות נועד"רישו� הנדל.  לפני מכירת�8להשביח
 . מכירה של נכסי� בכל עת בסכומי� גבוהי� משוויי� הנוכחי ובכ% למקס� את רווחי הרשות

Ï„�‰"‰˙Â˘¯Ï ÌÈ¯·ÚÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ÂÈ‰ ˙Â˘¯‰ ˘ÂÓÈ˘·˘ Ô ,Î ‡ˆÓ� ‡Ï Í‡ ‡È‰ È
ÌÈÒÎ�· ‰È˙ÂÈÂÎÊ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ˙ÂÙÈˆ¯· ‰ÏÚÙ .ÏÚÂÙ· , ÌÈÒÎ�‰ ˙È·¯Ó· ˙Â˘¯‰ ˙ÂÈÂÎÊ

ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ÌÂ˘È¯ ˙Î˘Ï· ‰Ó˘ ÏÚ ÂÓ˘¯� ‡Ï .˙‡ÊÓ ‰¯È˙È , ÏÚ ‡ÏÓ Ú„ÈÓ ˙Â˘¯Ï ÔÈ‡
‰È„È·˘ ÌÈÒÎ�· ‰È˙ÂÈÂÎÊ . 

  שמונה מה� בבעלותה� נכסי� 54 היו בשימושה 2011בנובמבר , על פי נתוני הרשות .2
)�נכסי הדיור הממשלתי מינהל שבעה של ; ארבעה בדיירות מוגנת; )בתל אביב ובחיפה, בירושלי

חניוני� , אולפני�, לרבות משרדי�(והיתר בשכירות ) ראו להל	(שהבעלות עליה� לא הוסדרה 
� ). ושטחי� למשדרי

י� מפורט 	 ולקיו� בקרה ראויה עליו הוא ניהול מסד נתונ"תנאי הכרחי לניהול יעיל של נדל
	 ואמור לסייע בהלי% קבלת "מסד הנתוני� צרי% לכלול את כל המידע הנוגע לנדל. ומעודכ	

__________________ 

 נוסדה 1968בשנת .  הועברו לאחריותה שידורי רדיו קול ישראל1965ע� הקמת הרשות בשנת   6
 .ושנה לאחר מכ� צורפה א% היא לרשות, הטלוויזיה הישראלית

 .למעט תקליטי� וסרטי� מגנטיי�  7

לבי� שוויו של נכס בעת ) חכירה ובעלות, בר רשות, זיקת הנאה(קיי� קשר ישיר בי� סוג הזכות הקניינית   8
הסדרת הזכות הקניינית של בעלות ורישומה על ש� המוכר אמורה להביא למיקסו� שווי . מימושו

 .הנכס
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, תיאורו, מסד הנתוני� אמור לכלול פרטי� רבי� ובכלל זה פרטי� על מקומו של הנכס. ההחלטות
 . הסכמי מכר ושכירות והיתרי בנייה, הערות אזהרה, נסחי רישו�, וכ	 תשריטי�, שטחו וערכו

 ÒÎ� ÏÎ ¯Â·Ú ‰Ï‰È� ‡Ï ˙Â˘¯‰ ÌÈ�˘ ˙Â¯˘Ú Í˘Ó·"ÒÎ� ˜È˙ " ÌÈÎÓÒÓÂ ÌÈ�Â˙� Â·Â
ÂÈÏ‡ ÌÈ¯Â˘˜‰ .ÌÈÒÎ�· ÛËÂ˘‰ ÏÂÙÈËÏ ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÎÓÒÓ ¯˜ÈÚ· ÂÏÏÎ� ÂÏ‰Â� ÔÎ˘ ÌÈ˜È˙· ,

ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ÌÂ˘È¯ ˙Î˘Ï· ÌÂ˘È¯‰Â ÌÈÒÎ�· ˙ÂÈÂÎÊ‰ ‡˘Â�· Ú„ÈÓ Ì‰· ÔÈ‡ ·Â¯ÏÂ . 

 כי לאחר 2011שובתו למשרד מבקר המדינה בדצמבר מטה ברשות כתב בת�מנהל שירותי מינהל
 הוא הכי	 טבלה ובה מרוכזי� פרטיה� של נכסי הרשות ופתח תיק לכל 2009מינויו לתפקיד בינואר 

�הוא הוסי" כי לדעתו ניהול נכסי� בסדר גודל של הרשות צרי% להיות מופקד אצל גור� . אחד מה
�אחראי רק לטיפול השוט" בנושא , בתוק" תפקידו, הואואילו , מקצועי בעל ניסיו	 רב בניהול נכסי

ה� באחריות כל מדיה ] בנכסי הרדיו והטלוויזיה[הטיפול בדיור השוט" "ו, הדיור במישור המטה
 ".בנפרד

 כתב סג	 בכיר לחשבת הכללית במשרד האוצר כי 2012בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר 
.  האוצר לקד� ביצוע סקר מקי" של נכסי הרשות פעל אג" החשב הכללי במשרד2003כבר בשנת 

שנועדה לסייע בניהול מיטבי , בשל חוסר שיתו" פעולה מצד הנהלת הרשות הופסקה פעילות זו
 .ומושכל של נכסי הרשות

 ˙‡ ‰„ÚÈ˙ ‡Ï ˙Â˘¯‰ ÌÈ¯Â˘Ú ‰Ú·¯‡Ó ‰ÏÚÓÏ Í˘Ó· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÚÂˆ˜Ó Ï‰�Ó ‰˙�ÈÓ ‡ÏÂ ‰ÈÒÎ�· Â˘Ú�˘ ÌÈÈÂ�È˘‰Ï„�· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ Ì„˜Ï " ¯·ÚÓ Ô

Ì‰Ï˘ ˙ÂÈÊÂÁ‰ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ Ï˘ ‰¯„Ò‰Ï .Ï„�‰ ÏÚ ÌÈ�Â˙�‰ „ÒÓ" ˙Â˘¯‰ È„È· ‡ˆÓ�‰ Ô
 ¯Á‡ ÈÂ‡¯ ·˜ÚÓ ¯˘Ù‡Ó Â�È‡Â ¯ÎÈ� Û˜È‰·Â ˙Èˆ¯‡ ‰ÒÈ¯Ù· ÌÈÒÎ� ÏÂ‰È�Ï ÌÈ‡˙Ó Â�È‡

Ì·ˆÓ . ÏÂÙÈËÏ ˘‚„ ˙˙Ï ËÈÏÁ‰˘ ˙Ú· ˘„Á‰ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ È�Ù· ‰Ù˘Á� ÂÊ ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙
 ‡˘Â�·Ï„�‰"Ô9 . 

נכסי מינהל רשות אשר רשומי� ב ה� הנמצאי� בשימושנכסימשרד מבקר המדינה בדק את רשימת ה
לעומת רשימת הנכסי� האלה שבידי , ) הדיור הממשלתי�להל	 (הדיור הממשלתי במשרד האוצר 

 .הרשות

˙Â¯ÂÓ‡‰ ÌÈÒÎ�‰ ˙ÂÓÈ˘¯ È˙˘ ÔÈ· ‰Ó‡˙‰ ÔÈ‡ ÈÎ ‡ˆÓ� : ‰Ú·˘ ÌÈÏÏÎ� ˙Â˘¯‰ ÈÓÂ˘È¯·
ÒÎ�È˙Ï˘ÓÓ‰ ¯ÂÈ„Ï ÌÈÎÈÂ˘Ó‰ ‰˘ÂÓÈ˘· ÌÈ , ÂÏ ÔÈ‡ È˙Ï˘ÓÓ‰ ¯ÂÈ„· ÌÂ˘¯‰ ÈÙÏ ÌÏÂ‡

˙Â˘¯‰ ˘ÂÓÈ˘· ÌÈ‡ˆÓ�‰ ÌÈÒÎ�. 

 כי אי	 כיו� נכסי� של הרשות 2012מנהל הדיור הממשלתי השיב למשרד מבקר המדינה בינואר 
 .וכל הנכסי� הועברו לניהולה ולאחריותה של הרשות, המנוהלי� על ידי הדיור הממשלתי

__________________ 

מסתבר שהרשות מנהלת את כל ענייני "ר ועדת הכספי� "יו אמר 2011בישיבת הוועד המנהל ביולי   9
� או מבי� בו ואני מצטער שאני "� שלה בשני� האחרונות ללא שו� גור� שמצוי בתחו� הנדל"הנדל

 ". אבל זה מה שקורה, יוצא היו� כל הזמ� רק מתריע בשער
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 ¯ÂÈ„‰ ÈÓÂ˘È¯ ÔÈ·Â ˙Â˘¯‰ ÈÓÂ˘È¯ ÔÈ· ‰Ó‡˙‰ ÔÈ‡ Â· ·ˆÓ˘ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Â„ÂÒÈÓ ÈÂ˜Ï Â�È‰ È˙Ï˘ÓÓ‰ .ÍÎÈÙÏ , ÈÓÂ˘È¯ ˙‡ ¯˙Ï‡Ï ¯È„Ò‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÙÂ‚‰ È�˘ ÏÚ

ÌÈÒÎ�‰ ,Ï„� ·ˆÓ ÏÚ ‰¯˜· Úˆ·Ï ‰È‰È Ô˙È�˘ È„ÎÂ È�Î„ÚÂ ÔÂÎ� ÌÈ�Â˙� „ÒÓ ‰È‰È˘ È„Î" Ô
‰Ê . 

נה בדק את פעילות הרשות לגבי מתח� שערי צדק בירושלי� ומתח� דרו� משרד מבקר המדי .3
את נושא , ובה� משרד מבקר המדינה, יצוי	 כי במש% השני� בדקו גופי� שוני�. הקריה בתל אביב

 . בדוח זה יפורטו ליקויי� אשר השפעת� נמשכת עד לעת הזו. 10	"הנדל

 

 פרויקט מתח	 שערי צדק 

 מטעמי �לפני כעשרי� שני� עלה . ורות באתרי� שוני� ברחבי העיריחידות הרשות בירושלי� פז
, הנהלה( הצור% להקי� קריה שבה ירוכזו כל יחידות הרשות הפזורות ברחבי העיר �חיסכו	 ויעילות 

 ). רדיו והנהלת אג" הגבייה, טלוויזיה

י� בית  המלצות למעבר הרשות למתח� שבו שכ	 לפנ1990י גיבשו בשנת "צוות של הרשות והרל
ה	 בשל השינוי הארגוני , של הרשות" פרויקט הדגל"המתח� אמור היה להיות . החולי� שערי צדק

לדעת הרשות . הפיזי והייצוגי הצפוי בעקבות ביצועו, וה	 לנוכח השינוי הטכנולוגי, שכרו% בביצועו
 . סיו� הפרויקט אמור היה להביא לשינוי ולייעול הרשות

 רכישת המתח� �השלב הראשו	 : יקט אמור היה לכלול שני שלבי�ביצוע הפרו, על פי התכנו	
 בניית כל מתקני הרשות בירושלי� לרבות אולפני �והשלב השני ; )' שלב א�להל	 (ושיפוצו 

 �, של הפרויקט'  הסתיי� ביצוע שלב א1999במר) ). ' שלב ב�להל	 (הטלוויזיה והרדיו באותו מתח
 . תח� שערי צדקוהנהלת הרשות עברה למשכנה החדש במ

 �כבר בשלבי� המוקדמי� של הפרויקט ובשל מורכבותו התקשרה הרשות ע� יועצי� מתחומי
�כדי לקבל ייעו) בכל הקשור לדרכי המימו	 האפשריות , ובה� חברת ייעו) כלכלי פרטית, שוני

 . לביצוע הפרויקט

טובה והזמינה ביותר  היא ציינה כי הדר% ה1994בחוות דעת שהגישה חברת הייעו) הכלכלי בשנת 
מימו	 מסוג זה אמור היה ג� לאפשר גישור . למימו	 הפרויקט היא באמצעות הלוואות ארוכות טווח

על הפער בי	 המקורות המידיי� שבידי הרשות ובי	 תקציב ההשקעות הנדרש לצור% מימו	 
� של כשל הפרויקט נדרשו הלוואות בסכו' עוד עלה מחוות הדעת כי למימו	 שלב א. הפרויקט�25 

לאישור קבלת .  מיליו	 דולר13.5נדרשו הלוואות נוספות בסכו� של ' ולשלב ב, מיליו	 דולר
 . מיליו	 דולר נדרש אישור מהממשלה ומוועדת הכספי� של הכנסת40�ההלוואות בהיק" של עד כ

לאשר את בניית פרויקט רשות השידור , בי	 היתר,  נקבע1995 ממאי 549511בהחלטת ממשלה 
לשיפו) ,  מיליו	 דולר לרכישת הקרקע25לאשר לרשות לקבל הלוואות בהיק" של עד ; י צדקבשער

להסמי% את שר האוצר לאשר הלוואות נוספות למימו	 ; המבנה הקיי� ולביצוע תכנו	 מפורט
עוד נקבע .  מהיק" המימו	 הנדרש לפרויקט70%ובלבד שס% ההלוואות לא יעלה על , הפרויקט

כי הרשות לא ; עבד ותמכור נכסי� ומקרקעי	 שיפונו במסגרת הפרויקטבהחלטה כי הרשות תש
�וכי , לרבות הכנסות מאגרות, תשעבד לצור% הפרויקט הכנסות שוטפות המיועדות למימו	 השידורי

 .מתקציב המדינה או מערבויות מדינה, ולו באופ	 חלקי, הפרויקט לא ימומ	

__________________ 

 .830(822' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„47) 1997 , מבקר המדינה 10
 .לטתה של ועדת השרי� לענייני כלכלההחלטה הכוללת את הח  11
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משני בנקי� מסחריי� למימו	 )  מיליו	 דולר25(ח " מיליו	 ש109� לוותה הרשות כ1996באוגוסט 
שיפו) בניי	 בית , הריסה ופינוי של המבני� שאינ� לשימור, רכישת הקרקע: של הפרויקט' שלב א

 אישר שר האוצר דאז 1998בשנת . הוצאות תכנו	 ושכר ליועצי�, החולי� היש	 שנועד לשימור
 הלוואה של עד 1998במר) : ח"יליו	 ש מ30לרשות ליטול הלוואות נוספות בסכו� כולל של עד 

 . ח" מיליו	 ש24 הלוואה בהיק" של עד 1998וביולי , ח"שישה מיליו	 ש

במימוש נכסי הרשות שיועדו ולנוכח קשיי� , של הפרויקט' פני סיו� שלב אכשנה ל, 1998אפריל ב
פרויקט ל הרשות דאז לוועד המנהל על עצירת ה" הודיע מנכ12) נכסי המימו	�להל	  (למימו	

 לשר האוצר דאז וביקש את אישורו 1999ל הרשות דאז ביולי "בעקבות כ% פנה מנכ. ובדיקתו מחדש
השר לא נת	 . של הפרויקט' שיועד לשלב ב, ח" מיליו	 ש126�ללקיחת הלוואה נוספת בסכו� של כ

 . את האישור המבוקש

ÔÂÓÈÓ‰ ÈÒÎ� ˘ÂÓÈÓ· Í˘Ó˙Ó‰ ·ÂÎÈÚ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‰‰ ˙¯ÈˆÚ ÏÚ ‰ËÏÁ
Ë˜ÈÂ¯Ù‰ , ÂÓ¯‚ ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ È‡�˙Â ˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙ÂÈÙÒÎ‰ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ Ï˘ ÏÂ„‚‰ Û˜È‰‰

 ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ˙¯ÎÈ� ÔÈÈ„Ú Ì˙ÚÙ˘‰˘ ÌÈÈÏÂÚÙ˙Â ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈ˜Ê� ÌÈ�˘‰ Í˘Ó· ˙Â˘¯Ï
˙¯Â˜È·‰13 . 

בפברואר אותה שנה כתב .  הודיעו הבנקי� לרשות כי היא מפגרת בפירעו	 ההלוואות2000בינואר 
שכ	 עד לאישור שר האוצר אי	 באפשרותנו לקבל , אנו במלכוד"ל דאז כי "ל כספי� דאז למנכ"נכסמ

וכמו כ	 אסור לנו להשתמש בכספי הרשות למטרה , הלוואות מהבנקי� שבעזרת� נפרע את החובות
 הגישו הבנקי� תביעה נגד הרשות 2005ובינואר , קשיי הרשות לפרוע את ההלוואות נמשכו". זו

 . 14ח" מיליו	 ש20.5�להשבת כ

 �ויתרת החוב לבנקי� הסתכ� , ח" מיליו	 ש104� שילמה הרשות לבנקי� כ2007�1996בי	 השני
 נחתמו הסכמי� חדשי� להסדרת חובותיה של הרשות לבנקי� 2007ביוני . ח" מיליו	 ש139�בכ

 הרשות נדרשה לשעבד לבנקי� את מלוא זכויותיה במתח�, שמקור� בהלוואות שנטלה בעבר
 . 2021רוממה ונקבעו לוחות סילוקי	 חדשי� ולפיה� ההלוואות ייפרעו במלוא	 לא יאוחר מיולי 

מימוש נכסי רשות " התקבלה לבקשת הרשות חוות דעת של יוע) משפטי חיצוני ולפיה 2009בינואר 
השידור והקמת פרויקט קריית רשות השידור במתח� שערי צדק שלובות זו בזו ולא נית	 להפריד	 

 ".ופ	 כזה שיימכרו נכסי רשות השידור ללא הקמת הפרויקט המלא במתח� שערי צדקבא

 ÌÈ�˘·1999-2010· ·Ï˘ ˘ÂÓÈÓÏ ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ˙Â˘¯‰ ‰Ó„˜˙‰ ‡Ï  'Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ . ÔÈÂˆÈ
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÂ‚ÏÂ ‰Ï ÌÈÙ˙Â˘Ó ÌÈÒÎ� Ì‰ ÔÂÓÈÓ‰ ÈÒÎ�Ó ˜ÏÁ ÈÎ , ÂÚÏ‚˙‰ ÌÈ�˘‰ Í˘Ó·Â

�Ú· ˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ ÌÈÙÂ‚ Ì˙Â‡ ÔÈ·Â ‰�È· ÔÈÈ�Ú·Â ‰Ï‡ ÌÈÒÎ�· „ˆ ÏÎ Ï˘ ÂÈ˙ÂÈÂÎÊ ÔÈÈ
Ì‰· ˘ÂÓÈ˘‰. 

__________________ 

: של הפרויקט ה�' נכסי המימו� של הרשות שהיו אמורי� לשמש מקור המימו� העיקרי לביצוע שלב ב  12
משרדי ; )בניי� היהלומי�, מיל'בית ג, בניי� החוטי�(מתח� רוממה ; מתח� בצלאל ברחוב ירמיהו
האתיופית ,  האוונגלית האפיסקופליתהכנסיות(מתח� הלני המלכה ; מחלקת הגביה ברחוב שמאי

המשמש את יחידת ביקורת פני� של הרשות ואת נציבות תלונות הציבור (בית ניקולאי ; )והאנגליקנית
 . דירה ברחוב למפרונטי ומחס� ברחוב תובל; )של הרשות

ביעה על מצ,  בדוח שהזמינה הרשות מיוע- חיצוני נכתב כי התנהלות הפרויקט2001יצוי� כי עוד בשנת   13
. כנדרש מרשות ציבורית, ללא פיקוח ובקרה נאותי� תו. סטייה מכללי מינהל תקי�, ניהול בלתי מקצועי

כתוצאה מכ. נגר� בזבוז מתמש. של כספי ציבור ובסופו של דבר לכ. שהפרויקט לא נשל� עד מועד 
 .סיו� הביקורת

 . מיליו� דולר150(מתו. חוב שלטענת� הסתכ� בכ  14
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 זכויות הרשות במתח
 דרו
 הקריה בתל אביב

ובה� בנייני� ושטחי חניה בקריה בתל אביב במתח� הרחובות , הרשות מחזיקה בשטחי קרקע .1
שותה בחוק נקבע כי הממשלה תעמיד לר, כאמור. י'ארניה וליאונרדו דה וינצ, אלו" קלמ	 מג	, קפל	

וכי העברת הזכויות והנכסי� , את כל הנכסי� שהיו בידי קול ישראל עד אותה עת, של הרשות
חלק מאות� , ככל הידוע. תתבצע בהתא� לתנאי� שייקבעו בהסכ� בי	 הממשלה ובי	 הוועד המנהל

 .נכסי� וזכויות ה� אלו שנמצאי� היו� בידי הרשות במתח� דרו� הקריה

אול� לפי סעי" ; קעי	 לא הוסדרו ברישו� בלשכת רישו� המקרקעי	זכויות הרשות במקר, כאמור
רישו� .  נרשמה הערת אזהרה לטובת הרשות על זכויותיה אלה1990ביולי ,  לחוק המקרקעי	126

 .הערת האזהרה נעשה לבקשת הרשות לאחר עיכובי� ברישו� הנכס על שמה

שטחי� והמבני� שמחזיקה הרשות  נחת� בי	 המינהל ובי	 הרשות הסכ� לפינוי ה1996ביוני  .2
במבוא להסכ� נכתב כי המינהל מעוניי	 שהרשות ).  ההסכ��להל	 (במתח� דרו� הקריה בתל אביב 

על מנת לאפשר בינוי מחדש של , תפנה את המקרקעי	 בדרו� הקריה ותעבור למקו� חלופי
 .המקרקעי	 לפי תכניות מתאר של האזור

שיכלול , שטח חלופי בדרו� הקריה, בי	 השאר, ת לרשותבתמורה לפינוי התחייב המינהל להקצו
כמו כ	 התחייב המינהל לממ	 את . מקומות חניה וגג מבנה גבוה לצור% הקמת תור	 נושא אנטנות

 �עלויות השכירות של מקו� חלופי עד להשלמת הבנייה ולשאת בעלויות ההעברה הכפולה למקו
בתמורה .  במקו� החלופי וה	 במבנה הקבעה	, החלופי ולמבנה הקבע ובעלויות התקנת הציוד

 . למחוק את הערת האזהרה הרשומה לטובתה, בי	 היתר, התחייבה הרשות

, בי	 המינהל ובי	 הרשות)  התוספת להסכ��להל	 ( נחתמה תוספת להסכ� 2002באפריל  .3
התא� ב. שעסקה בהעברת יחידות הרשות למבני� זמניי� חלופיי� כדי להתאימ� לצורכי הטלוויזיה

במבוא לתוספת להסכ� . ר ברחוב ארניה" מ4,600�לכ% עברו יחידות הרשות למתח� ששטחו כ
היא תקבל זכויות , נכתב כי בתמורה לפינוי המקרקעי	 המוחזקי� בידי הרשות במתח� דרו� הקריה

 .חכירה מהוונות במבנה הקבע

4.  ÌÈ�˘·2002-2006ÔÂ�Î˙ ˙Â„Â·Ú Ï‰�ÈÓ‰Â ˙Â˘¯‰ Â�ÈÓÊ‰  ,¯Ù Â�ÈÎ‰‰Ó¯‚Â15 ÂÏÚÙÂ 
˙Â˘¯‰ ‰�·ÓÏ „ÂÓˆ‰ Ï„‚Ó‰ ÏÚ ˙Â�Ë�‡ Ô¯Â˙ ˙·ˆ‰Ï ˙Â�ÂÈ˘È¯ ‚È˘‰Ï16 . ‰˘ÚÓÏ Í‡

 ˘¯‚Ó‰ ˙‡ ˜ÂÂÈ˘ ‡Ï Ï‰�ÈÓ‰Â ÌÎÒ‰‰ ˘ÂÓÈÓ ˙‡ È˙ÂÚÓ˘Ó ÔÙÂ‡· ‰Ó„È˜ ‡Ï ˙Â˘¯‰
˙Â˘¯Ï „ÚÂÈ˘ ‰�·Ó‰ ˙Â�·È‰Ï ‰È‰ ¯ÂÓ‡ ÂÈÏÚ˘ . 

קד� את הטיפול בנושא בתקופת כהונתו הוא פעל ל. ר חדש לרשות" מונה יו2007בינואר  .5
 הוא פנה למנהל המינהל בבקשה לקיי� דיו	 מחודש לגבי מבנה 2008בפברואר . 	 של הרשות"הנדל

�בפנייתו ציי	 . הקבע שהרשות אמורה לקבל בתמורה לפינוי המתח� בדרו� הקריה בהתא� להסכ
� היישו� הצפוי ובראש, ר דאז כי בחלו" השני� חלו שינויי� בנסיבות שמחייבי� דיו	 מחודש"היו

ממסמכי . 	 של הרשות בתל אביב"על צורכי הנדל, בי	 היתר, אשר תשפיע, של תוכנית הרפורמה
המינהל עולה שעוד באותו החודש בפגישה בי	 נציגי הרשות לנציגי המינהל אמרה נציגת הרשות כי 

מורה לקבל ובת, הרשות בחנה את האופציה להשיב למינהל את הקרקע עליה שוכנות יחידות הרשות
היא הוסיפה כי לחלופי	 נבחנה אפשרות לקבל מהמינהל . פיצוי ששוויו כשווי הקרקע שתוחזר

 .מגרש חלופי באזור גוש ד	 ופיצוי כספי על ההפרש בי	 שווי הקרקע שתוחזר לשווי המגרש החלופי

__________________ 

 .וכוללת את השטח הדרוש בהתא� לשימוש הצפוי, שמשת בסיס להכנת תכנית מפורטתפרוגרמה מ  15

 התברר כי התקנת תור� התקשורת של הרשות עתידה להגביל את יכולת המינהל לנצל 2003בנובמבר   16
בשל מגבלות גובה של רשות התעופה , את זכויות הבנייה בבניי� ולהיות כרוכה בעלויות נוספות

 . מכניות אחרות על תפקוד מתק� התקשורת(שש להשפעה של מערכות אלקטרוהאזרחית ובשל ח
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נית  נקבע כי הרשות תעביר פרוגרמה ראשו2008בסיכו� דיו	 בי	 המינהל ובי	 הרשות מאפריל 
עוד נקבע שהמינהל ישל� . לצור% איתור שטח חלופי בתחו� המחוז, למנהל מחוז תל אביב במינהל

, וא� הרשות תחלוק על הערכת השמאי, לרשות תמורת פינוי הקרקע בהתא� להערכת שמאי מטעמו
 . והכרעתו תהיה סופית, היא תהיה זכאית לערער על כ% לפני השמאי הממשלתי

, גי הרשות ע� מהנדס העיר תל אביב לש� בחינת חלופות למתח� הרשות נפגשו נצי2008במאי 
�במשא ומת	 על המרת הזכויות שבה	 מחזיקה . ובמהל% הפגישה הוצגו לרשות כמה אתרי� חלופיי

הזמינו כל אחד מ	 הצדדי� שמאויות האומדות , הרשות מכוח ההסכ� ע� המינהל בתמורה כספית
הוער% , 2008 לשמאות שהזמינה הרשות ושהוכנה בספטמבר בהתא�. את שווי הזכויות של הרשות

 70�סכו� זה היה גדול בכ. ח" מיליו	 ש126�שווי הזכויות של הרשות במתח� דרו� הקריה בכ
 . ח מהשמאות שהוכנה לבקשת המינהל"מיליו	 ש

È‡ ‰‡·Â‰ ‡Ï ÌÎÒ‰Ï ˙ÙÒÂ˙· ¯ÂÓ‡‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ ÔÈÂˆÈ- ˙Ú¯Î‰Ï ÌÈ„„ˆ‰ ÔÈ· ‰ÓÎÒ‰‰
È˙Ï˘ÓÓ‰ È‡Ó˘‰ . 

 ÏÎ ˙�ÈÁ·Ï ‰ÙÈ˜Ó ‰ËÓ ˙„Â·Ú ‰ÚˆÈ· ‡È‰ ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ ÔÈ‡ ˙Â˘¯‰ È„È·
˙Â˘¯‰ ˙Â„ÈÁÈ ÏÎ ÂÊÎÂ¯È Â·˘ ·È·‡ Ï˙· ÈÙÂÏÁ ÌÁ˙Ó Ï˘ ÌÈË·È‰‰ , ˙�ÈÁ·Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â

˙Â�Â˘‰ ˙ÂÙÂÏÁ‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ÌÈË·È‰‰ . ‡˘Â�· Ï‰�ÈÓ‰ ÌÚ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó ‰ÓÈÈ˜ ˙Â˘¯‰
Â�· Â�„ ˙Â˘¯‰ ˙Â„ÒÂÓ˘ ÈÏ· ÌÁ˙Ó‰ ÈÂ�ÈÙÔÈÈ�Ú· ‰ËÏÁ‰ ÂÏ·È˜ Ì‰˘ ÈÏ·Â ‡˘ . ˙Â„ÒÂÓ

 „Ú· ˙ÈÙÒÎ ‰¯ÂÓ˙ ˙Ï·˜ ¯·„· Ï‰�ÈÓ‰ ÌÚ ˘·Â‚˘ ‰ÂÂ˙Ó‰ ˙‡ Â¯˘È‡ ‡Ï Û‡ ˙Â˘¯‰
ÈÂ�ÈÙ‰ . 

 כינס מנהל המינהל ישיבה בהשתתפות נציגי הרשות כדי לקד� את פינוי הרשות 2010ביולי  .6
בדיקת היתכנות כלכלית של בעקבות ישיבה זו ביקשה הרשות לעשות . מ	 המתח� בדרו� הקריה

� להישאר במתח� �האחת : לש� קבלת החלטה לגבי אחת משלוש החלופות שלהל	, עלות ההסכ
 לעבור למתח� מחו) �והשלישית ;  לעבור ממנו למבנה אחר בתל אביב�השנייה ; בדרו� הקריה

וכה  העלתה כי לנוכח העלות הגבוהה הכר2010בדיקת ההיתכנות הכלכלית מאוקטובר . לעיר
�והקושי הצפוי במציאת מתח� , חוסר מומחיות וחוסר ניסיו	 בעניי	 זה, במציאת מתח� מתאי

�על הרשות לדבוק במתווה של ההסכ� המקורי ולהימנע מביצוע החלופה של מעבר למתח� , מתאי
 . אחר בגוש ד	

˙ÂÈ¯˘Ù‡‰ ‰È˙Â‡ˆÂ˙· ˙Â˘¯‰ ˙Â„ÒÂÓ Â�„ ‡Ï ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰˜È„·‰ ˙Ï·˜Ï ÍÂÓÒ· ÈÎ ‡ˆÓ� 
ÏÂÏ‰�ÈÓ‰ ÌÚ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó‰ Í˘Ó‰Ï ‰ÈÂˆ¯‰ ÏÂÙÈË‰ Í¯„ ˙‡ ÂÂ˙‰ ‡Ï Ì‰˘ ÔÈÈˆÏ ¯˙ÂÓ. 

המינהל סבר שהיה . בי	 הרשות למינהל התגלעו חילוקי דעות בעניי	 מחיקת הערת האזהרה .7
�והוא א" כתב למשרד מבקר המדינה , על הרשות למחוק את הערת האזהרה בהתא� להסכ

 בעניי	 זה למשנה ליוע) המשפטי לממשלה 2011 באוגוסט כי הוא פנה, 2012בתשובתו מינואר 
מנגד הרשות סברה כי מימוש . א% ג� פנייה זו עדיי	 לא נשאה פרי, בבקשה לבירור הסכסו%

 . התחייבות זו מותנה בכ% שהמינהל יקיי� את ההסכ� ועל כ	 לא מחקה את הערת האזהרה

‡‰ ˙¯Ú‰ ˙˜ÈÁÓÏ ˙ÂÚ‚Â�‰ ˙Â˜ÂÏÁÓ‰ ˙‡ ·˘ÈÈÏ ˙Â�ÂÈÒÈ�ÂÁÏˆ ‡Ï ‰¯‰Ê . ÚÈˆ‰ Ï‰�ÈÓ‰
 ÌÁ˙Ó‰ ÈÂ�ÈÙ „‚�Î ˙ÂÈÂÎÊ Ï·˜Ï ˙Â˘¯‰ ‰¯ÂÓ‡ Â·˘ ˘¯‚Ó‰ Ï‡ „ÁÂÈ˙ ‰¯‰Ê‡‰ ˙¯Ú‰˘

ÌÎÒ‰‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈÈ˜‰ , ¯‡Â�È „Ú ÏÚÂÙ· Í‡2012‰¯ÒÂ‰ ‡Ï ‰¯‰Ê‡‰ ˙¯Ú‰  . 
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  2011החלטות בתקופת הכהונה של מוסדות הרשות שהחלו לכה� בשנת 

ר והוועד המנהל את הטיפול בנושא " הגדירו היו2011לאחר מינוי המליאה החדשה במר)  .1
 2011בישיבת הוועד המנהל ממאי . 	 כאחד הנושאי� המרכזיי� שעל המוסדות לטפל בה�"הנדל

לדבריו חשוב . וכבר שני� ארוכות הוא מכביד על קופת הרשות, 	 סבו%"ר כי נושא הנדל"אמר היו
בישיבת הוועד . ה בתחו� שיעסוק בנושא זהמאוד שייבחר מטע� הוועד פרויקטור בעל ידע והבנ

ר ועדת הכספי� "	 שאחד מחבריו הוא יו" הוחלט להקי� צוות נדל2011המנהל שהתקיימה ביוני 
 .של הרשות

לא היה בעבר  ר ועדת הכספי� לנושא ואמר כי" התייחס יו2011בישיבת הוועד המנהל מיולי  .2
�ולכ	 יש לבדוק את המצב ואת הסטטוס , ני� ארוכותלא היו דיוני� מסודרי� ודברי� נגררו ש, תיאו

	 החליט לשי� בראש סדר העדיפויות שלו את נושא "הוא הוסי" כי צוות הנדל. של כל נכסי הרשות
מתח� שערי צדק והגיע למסקנה שצריכי� לפעול בדחיפות לקידו� הפרויקט ולבניית קריית הרשות 

�את ההחלטה ולהתחיל בהקמת קריית השידור שהגיע הזמ	 לקבל ר אמר בדיו	 "ג� היו .במתח
 .במתח� שערי צדק

בדיו	 שהתקיי� , ממסמכי הרשות עלה כי יו� למחרת הישיבה האמורה של הוועד המנהל .3
נציגי משרד , ר ועדת הכלכלה של הכנסת"יו, שר האוצר, )השר הממונה(בהשתתפות ראש הממשלה 

	 שברשותה לצור% " לפעול למימוש הנדלהנחה ראש הממשלה את הרשות, האוצר ונציגי הרשות
יודגש כי הנחיה זו יצרה זיקה ישירה ותלות בי	 תכנית הרפורמה ובי	 נושא . מימו	 תכנית הרפורמה

 .	 של הרשות"הנדל

ח היה " מיליו	 ש400�סכו� של כ: יצוי	 כי המתווה המקורי של מימו	 תכנית הרפורמה היה כדלהל	
סכומי� נוספי� היו אמורי� להתקבל ממענק . 17ויזיה לציבוראמור להתקבל מהעלאת אגרת הטלו

 .ח" מיליו	 ש240�ח ומהלוואה בס% של כ" מיליו	 ש90�של המדינה בס% של כ

 למשרד מבקר המדינה כי המימו	 שנדרש 2011ל כספי� וכלכלה ברשות כתב בדצמבר "סמנכ
שרד האוצר שתיבח	 והוסכ� ע� מ, ח" מיליו	 ש800�750�ליישו� תכנית הרפורמה נאמד בכ

. ואת היתרה יממ	 משרד האוצר במענק תקציבי, האפשרות שחלק מהתכנית תמומ	 באשראי בנקאי
 התקיימו מגעי� ע� בנקי� מסחריי� שהסכימו לממ	 את התכנית בכפו" לקבלת ערבות 2009בשנת 
י מימו	 מהבחינה הכלכלית ברור לחלוטי	 כ, לדבריו. דרישה אשר לה התנגד משרד האוצר, מדינה

	 וללא כל שינוי "פעמי של הנדל�המרכיבי� השוני� של תכנית הרפורמה באמצעות מימוש חד
	 העתידיי� "במתווה הרפורמה המקורי יגרו� לכ% שהרשות תהיה חייבת לממש את צורכי הנדל

� . שיטילו מעמסה כבדה על תקציבה השוט", שלה באמצעות הסכמי שכירות יקרי

היות ורוב חבריה סברו , הכלכלה של הכנסת את הבקשה להעלאת האגרה דחתה ועדת 2011ביוני 
יצוי	 כי כבר בסיכו� דיו	 של הוועדה . שאי	 להטיל את מימו	 תכנית הרפורמה על הציבור הרחב

ר "ביקש יו, ולנוכח ההתנגדות הרחבה בקרב חבריה להעלאת האגרה, 2010שהתקיי� בנובמבר 
 � להכי	 חלופות תקציביות �אש� משרד האוצר והרשות  ובר�הוועדה דאז מהגופי� האחראי

 . א% ה� לא עשו כ	, אחרות ולהציג	 לפני הוועדה

__________________ 

 . 43%( הופחת שיעור האגרה בשיעור של כ2011(2003בשני�   17
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˙Â˘¯‰ ÏÚ ˙¯ÎÈ� ‰ÚÙ˘‰ ÚÈÙ˘‰Ï ‰ÈÂÙˆ ‰˙ÈÈ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙ÈÈÁ�‰˘ Û‡ ,ÂÈ‰" ‡Ï ¯
Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ· ˜¯ ‰�Â„� ‡È‰Â ‰˙Ï·˜Ï ÍÂÓÒ ‰‡ÈÏÓ· ÔÂÈ„Ï ‡˘Â�‰ ˙‡ ‰ÏÚ‰ . ˙Â·È˘Á‰ ÏÚ

ÂÈ„Ï ‡˘Â�‰ ˙‡·‰·Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˙‡ ‰Á�˙ ÂÊ˘ È„Î ‰‡ÈÏÓ· Ô , ˙ÂËÏÁ‰‰Ó „ÂÓÏÏ Ô˙È�
Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï·È˜˘ ˙Â„‚Â�Ó‰ .¯ÂÓ‡Î , ÈÏÂÈ·2011Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˙·È˘È·  ,ÂÈ‰ ¯Ó‡" ¯

˜„ˆ È¯Ú˘· ¯Â„È˘‰ ˙ÈÈ¯˜ ˙Ó˜‰· ÏÈÁ˙‰Ï ÔÓÊ‰ ÚÈ‚‰˘ , ËÈÏÁ‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÌÈ¯ÂÙÒ ÌÈÓÈÂ
 Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰"¯Ú˘· ˙Â˘¯‰ ÈÒÎ� ˙‡ È‡�˙ ‡ÏÏ ¯ÂÎÓÏ˜„ˆ È ." 

ר כי עד כינוס המליאה פעלו המוסדות "כתב היו, 2012בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר 
ומשגיבשו המלצות לטיפול בנושא הועלה הנושא לדיו	 , 	 בפורומי� מצומצמי�"בנושא הנדל

 .ולהכרעה במליאה

ÈÁ�‰ ˙ÚÙ˘‰ ˙‡ Á˙�ÏÂ ‡˘Â�Ï ˘¯„È‰Ï ‰‡ÈÏÓ‰ ÏÚ ‰È‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙È
‰�ÓÓ Ú·Â�‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ,ÌÈÓˆÓÂˆÓ ÌÈÓÂ¯ÂÙ· ˙ÂˆÏÓ‰‰ ˘Â·È‚ È�ÙÏ . ˜¯ ÌÏÂ‡

 ¯·Óˆ„ Ï˘ ‰ÈÈ�˘‰ ˙ÈˆÁÓ·2011 ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙ÈÈÁ�‰ ‰�˙È�˘ ¯Á‡Ï ‰�˘ ÈˆÁÎ , ‚ˆÂ‰
‰· ÔÂ„�Â ‰‡ÈÏÓ· ‡˘Â�‰ . 

 כי להנחיית ראש 2011ל כספי� וכלכלה ברשות כתב למשרד מבקר המדינה בדצמבר "סמנכ
וכי , כות כלכליות משמעותיות ביותר על עתיד הרשות ואיתנותה הפיננסיתהממשלה השל

הוא , לדבריו. משמעותה הכלכלית היא העברת נטל המימו	 של תכנית הרפורמה מהממשלה לרשות
	 שיאפשרו "השתת" בדיוני� בי	 הנהלת הרשות למשרד האוצר ובמסגרת� הוב	 שהשינויי� בנדל

וכי התמורה ממכירת , רכזי� יתבצעו במשק תקציבי סגורלרכז את יחידות הרשות בשלושה מ
ולפיכ% בתכנית העסקית שהוצגה למשרד האוצר הכוללת את מרכיביה , 	 תשמש לבינוי עתידי"הנדל

 . 	"השוני� של הרפורמה לא נכללו הוצאות תקציביות כלשה	 בנושא הנדל

ינה כי מתוק" האחריות  למשרד מבקר המד2012ל משרד ראש הממשלה כתבה בינואר "עוזרת מנכ
המוטלת על ראש הממשלה כשר הממונה הוא פועל בכל האמצעי� שבידיו על מנת לסייע לרשות 

וזאת בעיקר באמצעות קידו� הרפורמה בכמה , להיחל) מהמצב הכלכלי הקשה שאליו נקלעה
�היא הוסיפה כי יישו� הרפורמה ". השלמת החקיקה של חוק רשות שידור חדש"ובה� , מישורי

ולאחר שנבחנו החלופות השונות הנחה ראש הממשלה כי בעת הנוכחית , כרו% בעלויות גבוהות
, היא הוסיפה, יחד ע� זאת. המקור המרכזי למימו	 הרפורמה יהיה מימוש הנכסי� של הרשות

עמדת ראש הממשלה ביחס לאסטרטגיה שעל הרשות לנקוט בה לצור% מימו	 הרפורמה אינה "
". ושה למימוש הנכסי� או לאישורי� לה� נדרשת הרשות מתוק" החוקתחלי" לעבודת מטה הדר

פועל מול , בהתא� להנחיית ראש הממשלה, משרד ראש הממשלה" היא הוסיפה כי 2012בפברואר 
גורמי המקצוע הרלוונטיי� להביא ליציאה לדר% של הרפורמה ברשות השידור שתמומ	 באמצעות 

 ". גוש ד	 וחיפה, ירושלי�: ה מוקדי� ברחבי האר)מכירת נכסי רשות השידור וריכוזה בשלוש

 ¯˜ÈÚ· ˙Â˘¯· ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ˙‡ ÔÓÓÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙ÈÈÁ�‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ï„� ˙¯ÈÎÓ ˙ÂÚˆÓ‡·"È‚Ë¯ËÒ‡ ÔÂÂÈÎ ˙‡È¯˜ ‰˙ÈÈ‰ Ô .ÂÊ ‰ÈÁ�‰Ï,  ÔÈ· ‰¯È˘È ‰˜ÈÊ ‰¯ˆÈ˘

Ï„�‰ ‡˘Â� ÔÈ·Â ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ˙È�Î˙"˙Â˘¯‰ Ï˘ Ô ,ÚÙ˘‰˙Â „·Î ˙ÂÈ�Â‚¯‡ ÏÚ Ï˜˘Ó ˙Â
‰„È˙Ú ÏÚÂ ˙Â˘¯‰ ˙ÂÏÈÚÙ , ˙ÂÚÙ˘‰ „ˆ·ÈËÙ˘ÓÂÂ ˙ÎÈÙÒÂ˙ . ‡Ï ˙Â˘¯‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÚÂÙ·

ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ‰ÈË·È‰ ˙‡ Â�Á· , ÏÈ‰Ó˙· ÈÂ�È˘‰˘ ÁÈË·‰Ï ˙�Ó ÏÚ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰Â ÌÈÈ˜ÂÁ‰
˙ÂÈ¯˘Ù‡‰ ÂÈ˙Â‡ˆÂ˙Â ÂÈË·È‰ ÏÎ ÏÚ ÔÁ·� ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ÔÂÓÈÓ. 

נציגי הבעלי� של רשות השידור קרי " שר" אמר היו2011בישיבת הוועד המנהל בסו" יולי  .4
ראש הממשלה ושר האוצר הנחו את הרשות בצורה מפורשת וחד משמעית להכי	 תוכנית דחופה 
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ראש הממשלה הביע תמיכה . 	 של הרשות על מנת לתת מענה לצרכי הרפורמה"למכירת כל הנדל
 . 2012	 בשנת "ר הוסי" שהמטרה היא לממש את הנדל"היו". ברפורמה

בתחילת .  שהתקבלה הנחיית ראש הממשלה הזמינה הרשות שמאויות עדכניות למרבית נכסיהלאחר
 מסרה הרשות הודעה לעיתונות ולפיה הוועד המנהל החליט עקרונית למכור את 2011אוגוסט 

עוד מסרה . את הנכס ברחוב ירמיהו בירושלי� ואת משרד אג" הגבייה בחיפה, מתח� שערי צדק
, חלט על מכירת מתח� רוממה א� יוכח כי הדבר כדאי מהבחינה הכלכליתהרשות בהודעתה כי הו

 .וכי הרשות תשלי� את ניהול המשא ומת	 ע� המינהל לגבי פינוי מתח� דרו� הקריה בתל אביב

 ÌÈÈ˜Ï ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰�‰ ˙‡ ‰·ÈÈÁ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙ÈÈÁ�‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ ˘Â·È‚ ‰·Â ˙Ë¯ÂÙÓ ˙È�Î˙ ˙ÈÈ�·‰Ï ‰ËÓ ˙„Â·Ú˙È„È˙ÚÂ ˙ÈÂÂ˘ÎÚ ·ˆÓ ˙�ÂÓ , ˙È�Î˙

Ï„�‰ ˘ÂÓÈÓ ÔÈ·Â ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ÔÈ· ·Ï˘˙˘"Ô ,‰˘Ú� ‡Ï˘ ¯·„ . ÂÏ·˜È ˙Â˘¯‰ ˙Â„ÒÂÓ˘ ÈÂ‡¯
‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â� Ì„˜Ï „ˆÈÎ ‰ËÏÁ‰. 

והוועד המנהל החליט שהוא ירכז את הטיפול , ל חדש לרשות" מונה מנכ2011בספטמבר  .5
נייר העמדה . 	"נייר עמדה בנושא הנדל, קשתולב, ר"כעבור חודש הוא הגיש ליו. 	"בנושא הנדל

 �במתח� רוממה ובמתח� הלני , במתח� שערי צדק, ברחוב ירמיהו(עסק בנכסי הרשות בירושלי
בנייר העמדה נכתב כי על . בנכס בדרו� הקריה בתל אביב ובמשרדי הגבייה ברחבי האר), )המלכה

, סי� שבשימוש הרשות לבעלותהמוסדות הרשות לפנות לגורמי� המתאימי� לצור% העברת הנכ
 .ובכלל זה לרשמ� בלשכת רישו� המקרקעי	

בהמלצות שבנייר העמדה נכתב כי יחידות הרשות ירוכזו במתח� אחד , 	 בירושלי�"אשר לנדל
עוד נכתב שהוועד המנהל החליט שיש להתחיל בהלי% מכירתו של . בכפו" לבדיקת כדאיות כלכלית

ושיש למנות פרויקטור , )ללא קשר לטיפול בנכסי� האחרי� (2011הנכס ברחוב ירמיהו עד נובמבר 
 . ולבחור עור% די	 חיצוני לליווי ההלי%

קבלת : אשר למתח� הקריה בתל אביב נכתב בנייר העמדה כי נדרש לבחו	 את החלופות האלה
או קבלת תמורה כספית מהמינהל ושכירתו או , המבנה בתל אביב ודרישה לפיצוי כספי נוס"

 הוכנה לבקשת הרשות שמאות עדכנית 2011יצוי	 כי באוגוסט . ו של דיור חלופי בגוש ד	רכישת
ולפיה על פי אחת החלופות הוער% שווי המתח� בדרו� הקריה בתל אביב על פי ההסכ� משנת 

על פי חלופה שנייה אומד	 ההכנסות הצפויות למינהל כתוצאה מפינוי . ח" מיליו	 ש138� בכ1996
וחלקה , ח" מיליו	 ש565� לבניית שלושה מגדלי מגורי� ומבנה ציבור הוער% בכהמתח� ומשיווקו

 . ח" מיליו	 ש308�של הרשות נאמד בכ

ר כי ההחלטה העקרונית שקיבלה מליאת הרשות "בתשובתו למשרד מבקר המדינה כתב היו
. יה הייתה לפנות לדיור הממשלתי כדי שינהל את תהלי% מכירת� והשבחת� של נכס2011בדצמבר 

,  קיבלה מליאת הרשות החלטות עקרוניות לפנות את מתח� רוממה2011הוא הוסי" שבדצמבר 
לפנות את מתח� הקריה בתל אביב ולמצוא מקו� חלופי , להקי� קריית שידור במתח� שערי צדק

 לא נית	 היה להביא למליאה כל 2011כי בדצמבר , 2012ר הוסי" בתשובתו מינואר "היו. בגוש ד	
 .וו	 שטר� התקבלו תוצאות הבדיקה הכלכלית בנושאכי, חומר

ל כספי� וכלכלה ברשות כי מימוש " כתב סמנכ2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
הוא ציי	 כי . ח"מתח� דרו� הקריה עתיד להניב הכנסות למדינה בהיק" של מאות מיליוני ש

 עליו שהיה מייעד את מלוא התמורה לסייע ביישו� הרפורמה חזקה... במידה וכוונת משרד האוצר "
ממימוש נכס זה לטובת הבעלי� קרי הרשות הזקוקה למימו	 זה לצור% מימוש הרפורמה במתווה 

 ". החדש על פיו נטל מימו	 הרפורמה נופל על הרשות
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 ¯·Óˆ„· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó2011 ˙ÂÈ�Â¯˜Ú ˙ÂËÏÁ‰ ˙Â˘¯‰ ˙‡ÈÏÓ ‰Ï·È˜ 
 ÌÈÏ˘Â¯È· ÌÈÓÁ˙ÓÏ ˙ÂÚ‚Â�‰·È·‡ Ï˙·Â , ˙Â·¯Ï Ú˜¯ ¯ÓÂÁ ‰È¯·ÁÏ ˘‡¯Ó ‚ˆÂ‰˘ ÈÏ·

˙ÂÈ�Î˙ ,Ï„�‰ ‡˘Â�· ˙ÂÙÂÏÁÂ ÌÈ·È˘Á˙"Ô . ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï ÈÁ¯Î‰ È‡�˙ ‰ÂÂ‰Ó ‰Ê ¯ÓÂÁ
˙ÂÏÎ˘ÂÓ ,‡˘Â�‰ ˙Â·Î¯ÂÓ ÁÎÂ�Ï „ÂÁÈÈ· , ˘‡¯ ˙ÈÈÁ�‰ ÌÂ˘ÈÈ· Í¯Âˆ‰Â Â˙Â·È˘Á
‰Ï˘ÓÓ‰ . 

ר לשר האוצר "למוד ממכתב היו	 ברשות נית	 ל"על המורכבות והבעייתיות של נושא הנדל .6
כי מצבה של הרשות קשה ובניסיו	 לפתור את תחלואיה הוכנה , בי	 היתר, ובו כתב, 2011מנובמבר 

הוא הזכיר את הנחיית ראש הממשלה וציי	 כי יישו� ההנחיה יימש% זמ	 רב שאינו . תכנית רפורמה
ביא לידיעתו מהי עמדת משרד ר בש� מוסדות הרשות שהשר י"לפיכ% ביקש היו. מצוי בידי הרשות

ר "היו. כדי שהרשות תוכל לקבל החלטות מכריעות בנוגע לעתידה, האוצר לגבי מימו	 הרפורמה
רשות השידור אינה יכולה להמשי% ולפעול בתנאי אי ודאות כה גדולי� : "סיי� את מכתבו כדלהל	

�וסכמת למימו	 כל יו� שבו לא מתקבלת החלטה באשר לאמצעי� להשגת נוסחה מ. ומגבילי
 ".  כ% ירחק היו� שבו תוכל להבריא�הרפורמה 

 2011ל כספי� וכלכלה ברשות כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה בדצמבר "יודגש כי ג� סמנכ
בכלל זה עניי	 חבויות , ודאויות רבות�מורכב וכרו% באי, 	 הוא ארו%"שלדעתו הלי% מימוש נדל

לדבריו ראוי היה שמשרד האוצר והנהלת . מני� הנדרשהמיסוי והקשיי� במימוש הנכסי� בלוח הז
הרשות יגיעו להסכמה לגבי המתכונת ליישו� מיידי של תכנית רפורמה מעודכנת התואמת 

 . למשאבי� שמשרד האוצר מסכי� להעמיד לרשותה של הרשות

Ï„�‰ ‡˘Â�· ÌÈ�ÂÈ„ ‰ÓÈÈ˜ ˙Â˘¯‰˘ Û‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ˙Â·¯ ÌÈ�˘ Í˘Ó· Ô
È˜ ‡È‰ÚÂˆÈ·Ï ˙ÂÈ˘ÚÓ ˙ÂËÏÁ‰· ÂÂÏ ‡Ï˘ ˙ÂÈ�Â¯˜Ú ˙ÂËÏÁ‰ ˜¯ ‰Ï· , ÂÈ‰ ˙Â¯ÂÓ‡˘

·È·‡ Ï˙·Â ÌÈÏ˘Â¯È· ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ÏÂ‰È�‰ ÈÎÈÏ‰˙ „ÂÒÈ· ˙ÂÁ�ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï . 

 ÌÂ˘ÈÈÏ ‰ÙÈ˜Ó ˙È�Î˙ Â�ÈÎÈ ˙Â˘¯‰ ˙Â„ÒÂÓ˘ Í¯Âˆ ˘È ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
˘‡¯ ˙ÈÈÁ�‰· ÌÈÏÂÏÎ‰ ÌÈË·È‰‰ ÏÂÏÎÓ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰ÏÂ‰Ï˘ÓÓ‰  , ˙È�Î˙ ˙ÏÚÙ‰ ‰¯˜ÈÚÂ

Ï„�‰ ˘ÂÓÈÓÏ ÏÈ·˜Ó· ‰Ó¯ÂÙ¯‰"Ô .·Î¯ÂÓÂ ÏÂ„‚ Ë˜ÈÂ¯Ù· ¯·Â„Ó˘ ¯Á‡Ó ÏÚÂÙ· , Û‡˘
ÌÏ˘ÂÈ ‡Â‰ È˙Ó ˙ÂÙˆÏÂ ÍÈ¯Ú‰Ï ÏÂÎÈ Â�È‡ ‰Ï ‰ˆÂÁÓ Â‡ ˙Â˘¯· Ì¯Â‚ , ·ÈÈÁ Â· ÏÂÙÈË‰

È˙ËÈ˘ ˙ÂÈ‰Ï ,¯·„· ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ÌÚ ÌÂ‡È˙·Â ,‰Ï ‰ˆÂÁÓÂ ˙Â˘¯· .˙‡Ê ÏÎ , È„Î
È‡ ÚÂ�ÓÏ È„ÎÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ Ú·˜˘ ‰ÂÂ˙Ó‰ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ- ˙Â¯ËÓ ˙‚˘‰· ˙Â‡„Â

¯Â·Èˆ‰ ÏÏÎ Ï˘ ÌÈÒ¯Ë�È‡‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ÍÂ˙ ‰Ó¯ÂÙ¯‰. 

 הקובע כי העברה או 28 הכולל שינוי של סעי" 18 אישרה הכנסת תיקו	 לחוק2011בדצמבר  .7
 נכס מקרקעי	 מחייבת וכי מכירתו או העברתו של, מכירה של נכסי הרשות מצריכה אישור ממשלה

התיקו	 קבע שהאישור להעברה או למכירה של נכסי . ג� אישור של ועדת הכספי� של הכנסת
עוד נקבע שאישור השר יידרש רק במסגרת מכירה של . הרשות יינת	 על ידי השר הממונה בלבד

� . נכסי מקרקעי	 או נכסי� אחרי� שהשר יקבע בתקנות שה� חיוניי�, משדרי

ק עולה כי לא יידרש עוד אישור של ועדת הכספי� של הכנסת בעת מכירה של נכסי מתיקו	 החו
ע� זאת בהוראת המעבר לתיקו	 . ותיקו	 זה נועד להקל על ניהולה השוט" של הרשות, מקרקעי	

לא תעביר בדר% אחרת ולא תשכיר לתקופה העולה על עשר שני� , החוק נקבע שהרשות לא תמכור
ובכלל זה החלפת , כל עוד לא התקבל חוק המסדיר שינוי מבני ברשות, נכס מקרקעי	 שבבעלותה

� . המליאה והוועד המנהל במועצה חדשה שתוק

__________________ 

 .2011(ב"התשע, )26' תיקו� מס(חוק רשות השידור   18
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משמעות " כי 2011ל כספי� וכלכלה ברשות כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה בדצמבר "סמנכ
 ".	"למכור נכסי נדל, רשות השידור אינה יכולה כלל, התיקו	 לחוק הינה כי בעת הזאת

Ï„�‰ ˙¯ÈÎÓ ‰·˘ ‰˘„Á ˙Â‡ÈˆÓ ‡ÂÙ‡ ¯ˆÈ ˜ÂÁ‰ ÔÂ˜È˙" È˙˜È˜Á ÈÂ�È˘ ˙Ï·˜· ‰˙�˙Â‰ Ô
˙Â˘¯· È�·Ó ÈÂ�È˘ ¯È„ÒÓ‰ , ‰ˆÚÂÓ· Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰Â ˙Â˘¯‰ ˙‡ÈÏÓ ˙ÙÏÁ‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â

Ì˜Â˙˘ ‰˘„Á . ˘‡¯ ˙ÈÈÁ�‰ Ì‡ ˜ÙÒ ÂÊ ‰˘„Á ˙Â‡ÈˆÓ· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰Ï˘ÓÓ‰ ,Ï„�‰ ˙¯ÈÎÓ ÔÈ· ‰˜ÈÊ ‰¯ˆÈ˘"·Â Ô‰Ó¯ÂÙ¯‰ ˙È�Î˙ ÔÂÓÈÓ ÔÈ , ÌÂ˘ÈÈÏ ˙�˙È�

ÂÊ ˙ÂÁ˙Ù˙‰Ï ‰˙Ú„ ˙˙Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚÂ ÔÈÚÏ ‰‡¯�‰ ÁÂÂË· . 

 

 

 סיכו�

ÌÈ�·Ó· ˙Â�ÎÂ˘ ˙Â˘¯‰ ˙Â„ÈÁÈ ,ı¯‡‰ È·Á¯ ÏÎ· ÌÈ¯ÂÊÙ‰ ÌÈ˘¯‚Ó·Â ÌÈ„¯˘Ó· . ˜ÏÁ
Ï„�‰Ó"˙Â·¯ ÌÈ�˘ ˙Â˘¯‰ ˘ÂÓÈ˘· ÌÈ‡ˆÓ� Ô ,‰˙ÂÏÚ·· ÌÈÓÂ˘¯ Ì˙ˆ˜Ó ˜¯Â . Í˘Ó·

· ˙Â˘¯‰ ÏÂÙÈË ÌÈ�˘‰Ï„�‰ ÏÂ‰È�" Ï˘ÂÎ ‰È‰ ‰Ï˘ Ô- ÌÈÒÎ� ˙ÂÓÈ˘¯ ‰Ï‰È� ‡Ï ‡È‰ 
˙Â¯„ÂÒÓ , ‰‚‡„ ‡ÏÂ ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ÌÂ˘È¯ ˙Î˘Ï· ‰ÈÒÎ�· ˙ÂÈÂÎÊ‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ‰ÏÈÎ˘‰ ‡Ï

Ì‰Ï˘ ‰Á·˘‰‰ Ï‡Èˆ�ËÂÙ ˙‡ ˘ÓÓÏ . 

 „Á‡ ÌÁ˙Ó· ÌÈÏ˘Â¯È· ¯Â„È˘‰ ˙ÈÈ¯˜· ˙Â˘¯‰ ˙Â„ÈÁÈ ÊÂÎÈ¯ ‡˘Â� ‰ÏÚ ÌÈ�˘‰ Í˘Ó·
‡ Ï˙· ˙Â˘¯‰ ˙Â„ÈÁÈ ˙¯·Ú‰ÂÈÙÂÏÁ ÌÁ˙ÓÏ ˙Â‡ˆÓ� Ô‰ Â·˘ ÌÁ˙Ó‰Ó ·È· . ‡˘Â�· ÌÈ�ÂÈ„
ÌÈ�˘ ˙Â¯˘Ú ‰Ê ÌÈÓÈÈ˜˙Ó ‰Ê ,ÔÈÈ�Ú· ˙ÂÓ„˜˙‰ ÔÈ‡ ÏÚÂÙ· ÌÏÂ‡ . È·Á¯ Ì‰ ‰Ï‡ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù

Û˜È‰ ,È¯Â·Èˆ‰ Ë·È‰‰ ÔÓ Ô‰-ÈÏÎÏÎ‰ Ë·È‰‰ ÔÓ Ô‰Â È˙ÎÏÓÓ , ‰·¯ ‰ÚÙ˘‰ Ì‰Ï ˙Ú„Â�Â
„È˙Ú· ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰„Â˜Ù˙ ÔÙÂ‡ ÏÚ . 

¯Ú ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙�˘· ËÂ˜�Ï ˙Â˘¯‰ ‰ÏÁ‰˘ ÌÈÎÈÏ‰Ï 2011 ÌÂ„È˜Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ· 
Ï„�· ÏÂÙÈË‰"Ô .˙‡Ê ÌÚ , ÈÂ�È˘ ‰·˘ ‰˘„Á ˙Â‡ÈˆÓ ‰¯ˆÂ�˘ ÌÈ„ÓÏÓ ‰Ê ÁÂ„ È‡ˆÓÓ

˜ÂÁ‰ ,È�·Ó‰ ÈÂ�È˘‰ , Ô˙È�˘ ‡Ï· ÂÏ‡· ÂÏ‡ ÌÈ·ÂÏ˘ ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ˘ÂÓÈÓÂ ÌÈÒÎ�‰ ˘ÂÓÈÓ
Ì„È¯Ù‰Ï .¯‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÚÂ ˜ÂÁ‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ ¯˘‰ ÏÚ ÍÎÈÙÏ ÏÎ ˙‡ Ì„˜Ï ˙Â˘

 ¯·˘Ó‰ ÔÓ ıÏÁÈ‰Ï ÏÎÂ˙ ˙Â˘¯‰Â Úˆ·˙‰Ï ÏÎÂ˙ ‰Ó¯ÂÙ¯‰˘ È„Î ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈÎÈÏ‰˙‰
‰ÚÏ˜� ÂÈÏ‡˘ ˜ÂÓÚ‰. 

 

 


