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מינהל מקרקעי ישראל

פעולות הביקורת
במשרד הראשי ובמחוזות הצפו  ,ירושלי והמרכז של מינהל מקרקעי ישראל
נבדקו פעולותיו למנוע גביית כספי שלא כדי בפרויקטי של הרחבת יישובי
חקלאיי .
במינהל מקרקעי ישראל ובמחוז הצפו שלו נבדקה פעולתו בכל הנוגע לפיתוח
היישוב הקהילתי כפר ורדי שבגליל והבקרה שקיי על פעולות של חברה
פרטית שבנתה ושיווקה את היישוב.
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גביית כספי ממתיישבי
ב"הרחבות" ביישובי חקלאיי
תקציר
בראשית שנות התשעי של המאה העשרי החליטה מועצת מקרקעי ישראל )להל
המועצה( לאפשר לאגודות חקלאיות )להל אגודות( להפשיר קרקע חקלאית לבנייה
הרחבה( עבור גורמי אשר האגודות המליצו עליה למינהל
למגורי )להל
המומלצי ( .מדיניות זו נועדה לחיזוק היישובי על ידי
מקרקעי ישראל )להל
הוספת אוכלוסייה צעירה ולמציאת פתרו דיור לבני מושבי שלא הוגדרו "בני
ממשיכי " ועל כ לא היו זכאי ליחידת דיור בנחלת ההורה.
בשנת  1995קיבלה המועצה את החלטה  ,737אשר נתנה למומלצי האגודות הטבות
כלכליות באמצעות הנחה במחיר הקרקע ואת האפשרות לחכור את המגרשי ללא
מכרז .אול במקרי רבי התנו האגודות את המלצותיה בכ %שהמועמד לחכירת
מגרש בהרחבה ישל לה את ההפרש בי דמי החכירה המופחתי שגבה ממנו מינהל
מקרקעי ישראל )להל המינהל( לבי מחיר השוק של הקרקע )להל כספי שנגבו
שלא כדי ( .1אגודות או גורמי שפעלו מטעמ גבו מהמומלצי סכומי ניכרי בעד
ההמלצה ,עשרות אלפי דולרי למגרש וא& יותר.
בפברואר  ,1999בעקבות החלטתו של בית המשפט העליו בעניי בארותיי  ,2הנחה
היוע' המשפטי לממשלה דאז ,מר אליקי רובינשטיי  ,את שר התשתיות הלאומיות
ויו"ר המועצה דאז ,מר אריאל שרו  ,לפעול למניעת גביית כספי שלא כדי )להל
הנחיית היוע' המשפטי לממשלה( .היוע' ציי כי העובדה שמועמדי פוטנציאליי
מוכני לשל תמורת הזכות להיכלל ברשימת המומלצי אינה מקנה לאגודה או
לאחרי זכות להתעשר מהחכרת המגרשי .
דר %המל %לשיווק מגרשי בכלל היא מכרז .דר %זו מבטיחה כעיקרו את שיווק
המגרש במחיר השוק .בפברואר  2003קיבלה המועצה את החלטה  ,959אשר החליפה
את החלטה  737וקבעה במפורש כי האגודות או גורמי מטעמ לא יגבו כספי
נוספי על עלויות הפיתוח שיאשר המינהל .כמו כ ביטלה ההחלטה את ההנחה
הייחודית בדמי החכירה בהרחבות ,אול אפשרה את המש %שיווק המגרשי בפטור
ממכרז על בסיס שומות שיכי המינהל למגרשי .

פעולות הביקורת
במהל %שנת  2007הגיעו למשרד מבקר המדינה תלונות שאגודות רבות או גורמי
ה במרכז האר' ,ש גבה המינהל דמי
מטעמ גובי כספי שלא כדי ממומלצי
__________________
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כבר ב„ ,(2000) ·50 È˙ ˘ ÁÂבפרק "הרחבות מגורי ביישובי חקלאיי " ,עמ'  ,580ציי מבקר
המדינה כי הפער הניכר בי דמי החכירה שגבה המינהל בעד המגרשי בהרחבות לבי מחיר השוק
שלה )בעיקר במרכז האר ( עודד סחר במגרשי .
ע"א  ,'Á‡Â „¯‡ ' ÌÈ„·ÂÚ ·˘ÂÓ ÌÈÈ˙Â¯‡· 3962/97נב).614 ,(4
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חכירה מלאי  ,וה בפריפריה ,ש גבה המינהל דמי חכירה מופחתי בהתא
להחלטות המועצה .בעקבות זאת בדק משרד מבקר המדינה בחודשי ספטמבר 2007
עד אוגוסט  2008את יישו הנחיית היוע' המשפטי לממשלה במינהל ,ובפרט א
אפשר המינהל לאגודות או למישהו מטעמ לנצל את ההרחבות לגביית כספי שלא
כדי וא הפעיל מנגנוני בקרה בנידו  .הבדיקה נערכה במינהל ,במועצה האזורית גליל
עליו  ,במועצה האזורית עמק הירד ובמשרד הבינוי והשיכו .

עיקרי הממצאי
גביית כספי שלא כדי
ש ל א כ ד י ב מ ר כ ז ה א ר '  :במרכז האר' שיווק
 .1ג ב י י ת כ ס פ י
המינהל למומלצי מגרשי בהרחבות בפטור ממכרז תמורת דמי חכירה מלאי
 91%משומת השמאי הממשלתי .מושב א' במרכז האר' יז הרחבה בסו& שנות
התשעי  ,בהתא להחלטה  .959המושב אפשר לכל אחד מחברי האגודה להמלי' על
מועמד מטעמו )להל זכות ההמלצה( .שווי הקרקע נקבע על פי שומה ,א %מאחר
שהערכת הקרקע של השמאי הממשלתי הייתה נמוכה ממחיר השוק ,יכלו חברי
האגודה לגבות לכיס עבור זכות ההמלצה סכומי עודפי של מאות אלפי שקלי
למגרש ,ששיעור כשיעור הפער בי מחיר השוק למחיר שקבע השמאי הממשלתי.
יוצא אפוא שג שיווק מגרש שנגבו עבורו דמי חכירה מלאי אינו מונע גביית כספי
שלא כדי  ,ויש בכ %פגיעה כלכלית בקופת המדינה.
 . 2ג ב י י ת כ ס פ י ש ל א כ ד י ב פ ר י פ ר י ה) :א( באוקטובר  2000אישרה
המועצה ,על דעת היוע' המשפטי לממשלה ,את החלטה  ,888אשר הכשירה גביית
כספי ממומלצי ביישובי קו העימות .הנהלת המינהל קבעה תקרה לסכומי
המותרי לגבייה לפי החלטה זו ,וכ קבעה שגביית הסכומי כפופה לבקרה פרטנית
שלה; תוק& החלטתה הואר %פעמי מספר עד שנת .2008
החלטה זו אינה מעודדת את ההתיישבות בקו העימות ,ולו מ הטע שהיא מייקרת
את המגרשי בהרחבות ,ועל כ %עמד ג מנהל המינהל דאז ,מר יעקב אפרתי ,במכתבו
ליו"ר המועצה מדצמבר  .2006אול נמצא כי בדיו המועצה לקראת הארכת תוקפה
של החלטה  888שהתקיי במרס  2007לא הציגה הנהלת המינהל את התנגדותה
להחלטה אלא יזמה את הארכת תוקפה.
בדיקת יישומה של החלטה  888מעלה כי חלק מהיישובי בקו העימות גבו כספי
ממומלצי בלא שהגישו בקשות בהתא להחלטה זו וא& גבו סכומי שחורגי
מהתקרה שקבע המינהל.
)ב( בהתא לנוהלי המינהל ,יכלו האגודות לבנות ,באמצעות קבל  ,עד 80%
מהבתי ששווקו בהרחבות )להל בנייה מרוכזת( בכפו& לאישור המינהל .נמצא כי
מספר קיבוצי במועצה האזורית גליל עליו התקשרו בעידוד המועצה ע יזמי לש
בנייה מרוכזת ללא אישור המינהל .א& שבידי המינהל היה המידע בעניי  ,הוא לא
נקט צעד כלשהו להפסקת הבנייה.
)ג( נמצא כי שני קיבוצי בקו העימות במועצה האזורית גליל עליו לא ביקשו את
אישור המינהל לגבות כספי בהתא להחלטה  .888כמו כ נמצא ,שבתצהירי
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שהגישו המומלצי והקיבוצי למינהל ה הצהירו על בנייה עצמית ועל גביית
הוצאות הפיתוח המאושרות בלבד .ואול בפועל ה התקשרו ע יז לצור %בנייה
מרוכזת ללא אישור המינהל ,והקיבוצי גבו עשרות אלפי ש"ח לבית שלא כדי :
למשל קיבו' א' ,על פי הסכ שנחת בינו לבי היז  ,גבה עבור  83מגרשי ששווקו
בהרחבה  7.2מיליו ש"ח שלא כדי .
בקיבו' ב' אפשרה האגודה למומלצי לבנות את בית ג בבנייה עצמית .נמצא כי
בעוד עלויות הפיתוח שאישר המינהל לגבות ממומלצי במגרשי לבנייה עצמית היו
כ  120,000ש"ח בלבד כולל מע"מ ,גבה יז ב' )שאתו התקשר קיבו' ב' לביצוע
עבודות הבנייה והפיתוח( ממומלצי שוני סכומי שהגיעו ל  300,000ש"ח למגרש
בבנייה עצמית .הסכומי הנוספי שגבה הוגדרו כסכומי עבור עבודות נוספות,
ובייחוד עבודות פיתוח בתו %המגרש ,הוצאות משפטיות ,הוצאות בגי התקשרות ע
מוסדות וליווי המשתכ  .יתר על כ  ,נמצא כי חלק מסכומי אלה כבר נכללו בעלויות
הפיתוח שאישר המינהל ,וכי סכומי אחרי לא נית היה לאשר בהתא לנוהלי
המינהל.
עוד נמצא כי א& שבידי מנהל מחוז צפו של המינהל היה מידע על גביית כספי שלא
כדי  ,הוא לא פעל כמתחייב מתפקידו לוודא שהוראות המינהל מיושמות הלכה
למעשה אלא אפשר את המש %שיווק המגרשי ביישובי אלה.
יוצא אפוא שתכנית הרחבה ,שתכליתה לאפשר לאגודות להגדיל את מספר תושביה
על ידי עידוד אוכלוסייה צעירה להעתיק את מקו מגוריה אליה  ,הפכה לפרויקט
עסקי גרדא ,שבו הרווח הכלכלי מתחלק בי היז לבי האגודה .לבד מ העובדה
שהדבר אסור ,הוא פוגע במטרת ההרחבות ,ובפרט בעידוד ההתיישבות ביישובי
עדיפות לאומית וקו העימות.
א& שהנהלת המינהל הייתה מודעת לכ %שאגודות רבות גובות כספי שלא כדי  ,היא
לא פעלה כמתחייב מאחריותה ולא הקימה מנגנוני פיקוח נדרשי  .ג כאשר קיבלה
החלטות על הקמת מנגנוני פיקוח ,היא לא פעלה כדי לייש את החלטותיה ,לא יזמה
דיו במועצה על גביית כספי שלא כדי ולא הציגה לה את הנושא על כל צדדיו.

בקרת מחוזות המינהל על הבנייה המרוכזת
החלטות המינהל העניקו למנהלי המחוזות במינהל את האחריות המינהלית לאשר
ולבחו פרטנית את עלויות הבנייה של כל דג בית אשר הציגו יזמי ואגודות לפני
קבלת אישור המינהל לבנייה מרוכזת .בה בעת ,הנהלת המינהל לא הקצתה למנהלי
המחוזות את המשאבי הנדרשי כדי לבדוק את עלויות הבנייה של הבתי במסגרת
זו .סו& דבר מנהלי המחוזות אישרו ללא בדיקה וא& ללא בקשת הסבר מחירי בנייה
חריגי בכל קנה מידה הגבוהי בעשרות אחוזי מהמחירי המקובלי בענ&
הנדל"  .במספר יישובי שנבדקו הגיע הפער עד .60%

סיכו והמלצות
ממצאי דוח זה מלמדי כי גביית הכספי שלא כדי מחוכרי מגרשי בהרחבות
נמשכת א& ביתר שאת זאת הודות לפער שבי מחיר השוק ובי המחיר שקבע
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המינהל ובשל אזלת ידו של המינהל ,שאינו מפקח על הלי %שיווק המגרשי
הסתפק בקביעת כללי  ,אול לא פעל לאכו& אות הלכה למעשה .א&
ידעה היטב שהחלטות המועצה בנושא ההרחבות והנחייתו של היוע'
לממשלה אינ נאכפות ,משו שלדעתה אי למינהל היכולת לפקח על
כספי שלא כדי היא לא פעלה כדי לשנות את מדיניות המועצה בעניי זה.

 .המינהל
שהנהלתו
המשפטי
אי גביית

בשל הפוטנציאל הכלכלי הטמו בפרויקט ההרחבות ,ולנוכח העובדה ששיווק הקרקע
בפטור ממכרז וההוראות שנקבעו בעניי שיווקה לא היה בכוח למנוע גביית כספי
אי מנוס מהמסקנה שהמינהל צרי %לנהוג במגרשי ההרחבות מנהג
שלא כדי
בעלי  ,כמו בכל קרקע אחרת שבניהולו :את המגרשי במרכז האר' עליו לשווק
במכרז פומבי ,ואילו בפריפריה ובקו העימות עליו להפעיל מנגנוני פיקוח ובקרה
שיבטיחו כי המשתכ הוא שייהנה מהסובסידיות שנותנת המדינה בהנחות בקרקע
ובדמי פיתוח.
אשר לאגודות שגבו כספי שלא כדי  ,מ הראוי שהמינהל ישקול ע
המשפטיי את האפשרות של ביטול החוזי והשבת הכספי למתיישבי .

יועציו

♦
מבוא
חוק מקרקעי ישראל ,התש"  ,1960הסמי את מועצת מקרקעי ישראל )להל המועצה( לקבוע
את מדיניות מינהל מקרקעי ישראל )להל המינהל( ,לפקח על פעולותיו ולאשר את תקציבו.
בכפו למנהל המינהל פועלת הנהלתו אשר מגשימה את המדיניות שמתווה המועצה.
בשנות השישי #של המאה העשרי #אפשרה המועצה למינהל להחכיר קרקע חקלאית למתיישבי#
החקלאיי #לעיבוד ולמגורי .#לבעלי הזכות בנחלה ניתנה הזכות להקי #בה יחידת מגורי #ויחידת
מגורי #נוספת ל"ב ממשי " .החל בראשית שנות התשעי #החליטה המועצה על הכללי #להקצאת
מגרשי #למטרת מגורי #באגודות יישובי :#מושב עובדי ,#כפר שיתופי או אגודה שיתופית חקלאית
)להל החלטה  612ואגודות ,בהתאמה( .ההחלטה אפשרה לאגודות חקלאיות ליזו #הפשרה של
קרקע חקלאית בשטח המשבצת 3לבניית יחידות דיור בפטור ממכרז למומלצי #אשר האגודה
המליצה עליה #בפני המינהל )להל מומלצי #וההרחבה ,בהתאמה( ,כפי שעולה מדוח הצוות
הבי משרדי לבחינת מכלול ההיבטי #הנוגעי #לשינוי ייעודה של קרקע חקלאית .4מדיניות זו נועדה
לחיזוק היישובי #על ידי הוספת אוכלוסייה צעירה ולמציאת פתרו דיור לבני מושבי #שלא הוגדרו
כבני #ממשיכי #ועל כ לא היו זכאי #ליחידת דיור בנחלת ההורה.
בשנת  1995קיבלה המועצה בעניי ההרחבות החלטה אשר החליפה את החלטה ) 612להל
החלטה  .(737החלטה זו נתנה לאגודות הטבה כלכלית באמצעות הנחה במחיר הקרקע ואפשרה
למומלצי #שה בחרו לחכור את המגרשי #ללא מכרז .אול #במקרי #רבי ,#בניגוד למטרה שלשמה
ניתנו ההטבות מימוש מדיניות ההרחבות גבו אגודות ממועמדי #כספי #בשיעור ההפרש בי דמי

__________________

3
4

השטח המיועד למגורי ולעיבוד חקלאי של כל חברי האגודה.
דוח הצוות הבי משרדי לבחינת מכלול ההיבטי הנוגעי לשינוי ייעודה של קרקע חקלאית מדצמבר
.2000
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החכירה המופחתי #שגבה המינהל לבי מחיר השוק של הקרקע ,וזאת בתמורה לקבלת המלצת
האגודות כי המגרש יוחכר למועמד אשר שיל #כספי #אלו )להל כספי #שנגבו שלא כדי (.5
בפברואר  ,1999בהמש להחלטתו של בית המשפט העליו בעניי בארותיי) 6#להל פס"ד
בארותיי ,(#הנחה היוע +המשפטי לממשלה דאז ,מר אליקי #רובינשטיי  ,את שר התשתיות
הלאומיות ויו"ר המועצה דאז ,מר אריאל שרו  ,לפעול למניעת גביית כספי #שלא כדי )להל
הנחיית היוע +המשפטי לממשלה(.
היוע +המשפטי לממשלה ציי כי בית המשפט העליו עמד על "חלוקת התפקידי "#בי המינהל
לבי האגודות :האגודה היא רק גו ממלי ;+ההחלטה על ההתקשרות ע #המשתכני #היא של
המינהל בלבד .לפיכ שמורה בידיו הסמכות שלא להתקשר בהסכ #כאשר המלצת האגודה נוגדת
את מדיניותו או כאשר ההמלצה נגועה בפגמי #כמו שרירות ,אפליה וחוסר תו #לב.
היוע +המשפטי לממשלה הבהיר כי העובדה שהמועמדי #הפוטנציאליי #מוכני #לשל #תמורת
הזכות להיכלל ברשימת המומלצי #אינה מקנה לאגודה או לאחרי #זכות להתעשר מהמגרשי #אשר
הוקצו בהרחבה .החלטה  737נועדה בראש ובראשונה לאפשר לכל יישוב להגדיל את אוכלוסייתו
ובמסגרת זו לאפשר לבני המקו #שבגרו להתיישב ולבנות את בית #בו .מדיניות מועצת מקרקעי
ישראל לאפשר לאגודות השיתופיות להמלי +על מועמדי #לקבלת המגרשי #אינה יכולה לשמש
אמצעי לגביית תשלו #ההפרש בי המחיר המופחת לבי מחיר השוק.
בתי #בהרחבות נבנו בשני אופני :#בנייה עצמית; בנייה מרוכזת החלטות הנהלת המינהל משנת
 2001ומשנת  2005אפשרו לאגודות לחייב מומלצי #לרכוש בתי #מחברות בנייה שעמ התקשרו
האגודות בהיק שלא חרג מ  80%מהמגרשי #בהרחבה .על הבוני #במרוכז ועל הבוני #באופ
עצמאי חלו הכללי #שקבעו בית המשפט העליו בפס"ד בארותיי ,#והיוע +המשפטי לממשלה
בהנחייתו משנת .1999
בהתא #לבג" +הקשת המזרחית ,7אשר ביטל בי השאר את החלטה  ,737קיבלה המועצה במקומה
בפברואר  2003את החלטה  959שקבעה ,בי היתר ,כי המינהל ימשי לשווק את המגרשי #בפטור
ממכרז על בסיס שומות שהוא יכי למגרשי #אלה )להל החלטה .(959
עוד קבעה ההחלטה שהמומל +ישל #למינהל דמי חכירה מהווני #בהתא #לאזור הגאוגרפי שבו
שוכ היישוב; למשל ,ביישובי #במרכז האר +ישל #המומל +למינהל את מלוא דמי החכירה
המהווני #בשיעור של  91%מ השומה .מנגד ,ביישובי קו העימות בגבול לבנו לא ישל #החוכר
דמי חכירה כלל בהתא #להחלטת המועצה  625מינואר ) 1994להל החלטת המועצה בדבר שווי
הקרקע ביישובי קו העימות( .דהיינו החלטה  959ביטלה את ההנחה הייחודית בדמי החכירה
שהנהיגה החלטה  737בהרחבות .ההחלטה קבעה במפורש כי יישוב חקלאי או מישהו מטעמו לא
יגבה ממומלצי #סכומי #שחורגי #מעלויות הפיתוח.
במהל שנת  2007הגיעו למשרד מבקר המדינה תלונות שאגודות רבות או גורמי #מטעמ גובי#
כספי #שלא כדי בשיטות שונות ממומלצי #ה במרכז האר +ש #גבה המינהל דמי חכירה מלאי,#
וה בפריפריה ש #גבה המינהל דמי חכירה מופחתי #בהתא #להחלטות המועצה.
משרד מבקר המדינה בדק במהל החודשי #ספטמבר  2007עד אוגוסט  2008את יישו #הנחיית
היוע +המשפטי לממשלה במינהל ובפרט א #אפשר המינהל לאגודות או לגור #מטעמ לנצל את
ההרחבות לצור גביית כספי #שלא כדי וא #הפעיל מנגנוני בקרה בנידו  .הבדיקה נערכה במינהל
__________________

5
6
7

ראו מבקר המדינה" ,(2000) ·50 È˙ ˘ ÁÂ„ ,הרחבות מגורי ביישובי חקלאיי " ,עמ' .580
ע"א  ,'Á‡Â „¯‡ ' ÌÈ„·ÂÚ ·˘ÂÓ ÌÈÈ˙Â¯‡· 3962/97נב).614 ,(4
בג"(  .˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰ ¯˘ ' ˘„Á ÁÈ˘ ˙˙ÂÓÚ 244/00נו).25 ,(6
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מקרקעי ישראל ,במועצה האזורית גליל עליו  ,במועצה אזורית עמק הירד ובמשרד הבינוי
והשיכו .

גביית כספי שלא כדי
גביית כספי שלא כדי בערכי קרקע מלאי
כאמור ,החלטה  959ביטלה את ההנחה הייחודית בדמי החכירה שהחלטה  737קבעה .ביישובי#
במרכז האר +שעליה #חלה החלטה  ,959אמור היה המומל +לשל #דמי חכירה מלאי #למינהל וכ
להבטיח ,בי השאר ,שהאגודות או מישהו מטעמ לא יגבה מהמומל +את ההפרש בי דמי החכירה
המופחתי #שגבה המינהל בהרחבות לבי מחיר השוק של הקרקע.
·„ÌÈÈÂ È˘‰Â ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÈÈÁ ‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È
˘·‡˙Â·Á¯‰‰ ÏÚ ÌÈÏÈÚÈ ÁÂ˜ÈÙ È Â ‚ Ó Ï‰ ÈÓ‰ ¯ˆÈ ‡Ï ,959 ‰ËÏÁ‰· ÈÂËÈ· È„ÈÏ Â
ÌÈÙÒÎ .ÌÈ Î˙˘Ó‰Ó ÔÈ„Î ‡Ï˘ ÌÈÙÒÎ ˙Â·‚Ï ˙ÂÈ‡Ï˜Á ˙Â„Â‚‡ ÂÎÈ˘Ó‰ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙ÎÂ
‡:ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰Ï .‰·Á¯‰‰ ¯ÂÊ‡·Â ‰ÈÈ ·‰ ˙ËÈ˘· ˙ÂÏ˙ ‡ÏÏ Â·‚ ‰Ï
נמצא כי בשני מושבי) #להל מושב א' ומושב ב'( במרכז האר +ובאזור בית שמש גבו האגודות
כספי #שלא כדי למרות שדמי החכירה בהרחבות אלה היו דמי חכירה מלאי.8 #
סחר בזכויות בגלל שומה נמוכה ממחיר השוק
דר המל לשיווק מגרשי #היא מכרז כ מבטיחי #שהמגרש יימכר במחיר השוק .כאמור ,החלטה
 959קבעה שהמגרשי #בהרחבה ישווקו בפטור ממכרז על בסיס שומות שהמינהל יכי למגרשי#
אלה .אול #א #השומה אינה מדויקת ,ג #כאשר המינהל גובה דמי חכירה מלאי 91%) #מערכה(,9
עלול להיווצר הפרש בינה למחיר השוק אשר האגודה או גורמי #מטעמה עלולי #לגבות ממועמדי#
עבור המלצת #למינהל .סחר בזכויות בהרחבה כשהמינהל גובה דמי חכירה מלאי #עלול להעיד כי
שומת ער הקרקע נמוכה ממחיר השוק.
מושב א' נמצא באזור המרכז .בסו שנות ה  '90יזמה האגודה שלו תכנית הרחבה קהילתית
שנכללי #בה  82מגרשי #בשטח המשבצת של המושב .עוד בשנת  1997אפשרה האגודה לכל אחד
מחבריה להמלי +בפניה על מועמד מטעמו למגרש מסוי #בהרחבה )להל יכונה הממלי +נות
הזכות ,והמומל +מקבל הזכות( ,והיא הייתה אמורה להמלי +למינהל על מקבל הזכות מטעמה.
 .1הבדיקה מעלה כי הענקת הזכות לחבר אגודה להמלי +על מועמד מטעמו למגרש בהרחבה
אפשרה לחברי האגודה לסחור בזכויות ,עבור שולמו סכומי #גדולי #שהגיעו למאות אלפי שקלי.#
החל משנת  2005הצטברו במינהל עדויות ותלונות כי במושב מתנהל סחר זכויות בכל הנוגע
למגרשי #בהרחבה .בתלונות שנשלחו בי השאר למינהל ,לרש #האגודות השיתופיות ,למשרד
__________________

8
9

מ הראוי להבהיר כי ג בגביית דמי חכירה מלאי גלומה הנחה משווי השוק של מגרש בשיעור של
 ,9%אשר במרכז האר משמעו הפרש של אלפי ש"ח.
דמי חכירה מהווני דמי חכירה שנתיי בשיעור של  5%מער הקרקע לשנה ,משולמי מראש ל 49
שני  ,לפי מקד היוו של ) 5%סכו זה שווה בנוסחת החישוב ל  91%מער הקרקע(.
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הפני #ולמשרד מבקר המדינה ,מ  2005עד  ,2007טענו מתלונני #כי זכות ההמלצה נסחרת ונמכרת
לכל המרבה במחיר .לתלונות צורפו הסכמי #משנת  2005בי מומלצי האגודה לבי מקבלי הזכות.
תלונות אלה עלו בקנה אחד ע #המידע בדבר סחר בזכויות במושבי #שהיה גלוי לעיני כול וא
הופיע בפרסומי #פומביי :#במאי  2008פורסמה באינטרנט מודעה אשר הוצעה בה למכירה זכות
לחכירת מגרש בהרחבת המושב .בשיחה שניהל צוות משרד מבקר המדינה ע #מפרסמת המודעה
נותנת הזכות היא הבהירה כי היא מעוניינת למכור את זכותה להמלצה תמורת  600,000ש"ח.
רק בעקבות פניית משרד מבקר המדינה במאי  2008למנהל מחוז המרכז במינהל דאז בבקשה לקבל
העתק מהחוזי #שנחתמו בי בעלי הזכויות לבי אגודת המושב ,נמסרו ביוני  2008לידי המינהל
הסכמי #נוספי ,#להסכמי #שנמסרו בתלונות ,בי נותני זכות לבי מקבלי הזכות ,ובכלל זה הסכ#
שנחת #באפריל  2006בעניי העברת זכויות על מגרש בהרחבה בי נות הזכות לבי מקבלי הזכות.
מההסכ #עולה שמקבלי הזכות ישלמו סכו #בש"ח השווה ל  72,500דולר 334,000) 10ש"ח(,
ובתמורה יודיע נות הזכות לאגודה כי הסכי #לוותר על זכותו למגרש בהרחבה למע מקבלי הזכות.
ואכ  ,בנובמבר  2006הודיעה האגודה השיתופית של המושב למינהל שמקבלי הזכות ה #מומלצי
האגודה לחכירת המגרש.
בתשובתו מאוגוסט  2008של מנהל לשכת תל אביב והמרכז באג שומת מקרקעי במשרד
המשפטי) #ראו בהמש ( למשרד מבקר המדינה הוא ציי כי יש לו נתוני #על עסקה מפברואר 2007
למכירת זכות בלבד במושב א' תמורת  400,000ש"ח ,דבר המאשש את טענת משרד מבקר המדינה
בדבר הסחר בזכויות במושב.
מלכתחילה ייעד ועד האגודה לכל אחד מבעלי הנחלות ומשקי העזר זכות למגרש אחד בהרחבה.
להקצאת המגרשי #העביר המושב למינהל שתי רשימות מומלצי .#האחת כונתה רשימת מומלצי#
ראשונית והאחרת רשימת מומלצי #עדכנית .מרשימת המומלצי #העדכנית עולה כי לשש
משפחות של חברי אגודה הומלצו שניי #שלושה מגרשי ;#חלק #קנו זכות למגרש בכס .
 : Ï ‰ È Ó ‰ ˙ Ó Â ˘ .2בינואר  2005קבע המינהל כי על ההרחבה במושב א' תחול החלטה
 .959לאחר מכ הערי שמאי המקרקעי מטע #המינהל בפברואר  2006את שווי הקרקע של 82
המגרשי #בפרויקט ההרחבה של המושב בכ  1,060,000ש"ח בממוצע למגרש .11ביולי  2007הכי
שמאי המינהל שומה נוספת 12אשר עליה השיג המושב בפני השמאי הממשלתי .עקב כ קבעו נציגי
השמאי הממשלתי באפריל  2008כי שווי מגרש ממוצע הוא כ  866,000ש"ח.13
‡„ÂÚ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ È˙Ï˘ÓÓ‰ È‡Ó˘‰ Ï˘ ÈÂÂ˘‰ ˙ÚÈ·˜ ÔÈÈ Ú· .
·‡-· ˙ÂÎÊ ‰¯ÎÓ 2007 ¯‡Â¯·Ù·Â Á"˘ 334,000 ˙¯ÂÓ˙ ‰·Á¯‰· ˙ÂÎÊ ‰¯ÎÓ 2006 ÏÈ¯Ù
‰ÓÂ˘‰˘ ÌÈ ÓÓÒ ÂÈ‰ - 2006 ÏÈ¯Ù‡ - „ÚÂÓ Â˙Â‡· ¯·Î ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ .Á"˘ 400,000
Ï˘ ÚˆÂÓÓ‰ ¯ÈÁÓ‰ ˙‡ ÂÏÚ‰ ‡Ï ÌÈ‡Ó˘‰˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï .˜Â˘‰ ¯ÈÁÓÓ ‰ÎÂÓ ‰ Â˘‡¯‰
.ÚˆÂÓÓ· 20%-Î· Â˙Â‡ Â„È¯Â‰ Û‡ Ì‰ ‡Ï‡ ,‰·Á¯‰· ˘¯‚Ó
·˙Â‡ˆÂ˙Ó ¯¯·˙‰ ,È˙Ï˘ÓÓ‰ È‡Ó˘‰ È„È· ˙ÈÙÂÒ‰ ‰ÓÂ˘‰ ˙ÚÈ·˜ „ÚÂÓÏ ÍÂÓÒ .
ÏÂ„‚ ˘¯‚Ó‰ ¯ÈÁÓ ‰È‰ '‡ ·˘ÂÓÏ ÍÂÓÒ È¯ÙÎ ·Â˘ÈÈ· ÈÎ Ï‰ ÈÓ‰ Í¯Ú˘ ÌÈÈ·ÓÂÙ ÌÈÊ¯ÎÓ
·¯ÂÊ‡· - ¯Á‡ ·Â˘ÈÈ· ˘¯‚Ó ¯ÈÁÓ ÔÈ· ¯ÚÙ‰Â '‡ ·˘ÂÓ· ˘¯‚Ó ˙ÓÂ˘Ó ÚˆÂÓÓ· 50%-Î
.90% „Ú Ï„‚ '‡ ·˘ÂÓ· ˘¯‚Ó ˙ÓÂ˘ ÔÈ·Ï - ÔÂ¯˘‰
__________________

10
11
12
13

ובכלל זה החזר הוצאות של נות הזכות בגי המגרש.
בגי כל זכויות הבנייה.
בהתא להחלטת המועצה  984מדצמבר  2003יש לעדכ את השומה מדי שנה.
בגי כל זכויות הבנייה.
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‰ ˜· ‰ÏÂÚ Â È‡ È˙Ï˘ÓÓ‰ È‡Ó˘‰Â Ï‰ ÈÓ‰ È‡Ó˘ ÂÚ·˜˘ ÌÈ˘¯‚Ó‰ ÈÂÂ˘˘ ,‡ÂÙÈ‡ ‡ˆÂÈ
‡.‰Ï‡ ÌÈ˘¯‚Ó Ï˘ ˜Â˘‰ ¯ÈÁÓ ÌÚ „Á
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיולי  2008הסביר מושב א' כי הוא לא היה מעורב בהסכמי #ככל
שהיו בי נותני הזכות ומקבלי הזכות .עוד ציי המושב כי אי פסול בהעברת זכויות המלצה למגרש
בהרחבה ,כל עוד המושב אינו זה שגובה כספי #עבור ההמלצה .המינהל גבה את דמי החכירה
המלאי #עבור הקרקע ,כ שהסכומי #שהועברו ממקבלי הזכות לנותני הזכות היו לכל היותר החזר
הוצאות ששילמו מקבלי הזכות לנותני הזכות.
È¯·ÁÏ ‰ˆÏÓ‰‰ ˙ÂÎÊ ˙‡ ˜È Ú‰Ï ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÎÊ ÔÈ‚· Â·‚ ˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ÈÎ ¯ÈÚ‰Ï ˘È „ÂÚ .‰ˆÏÓ‰‰ ˙ÂÎÊ· ¯ÁÒÏ Ì¯‚˘ ¯·„ - ‰„Â‚‡‰
.˙ÂÎÊ‰ ÈÏ·˜Ó ÂÓÏÈ˘˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ¯ÊÁ‰Ï ¯·ÚÓ Ì‰ ‰ˆÏÓ‰‰
 :˙ Â È Â Î Ê · ¯ Á Ò · Ï ‰ È Ó ‰ Ï Â Ù È Ë .3היות שהצטברו במינהל תלונות על סחר
בזכויות במושב א' ,ראוי היה כי ינקוט פעולה שתמנע אותו .היה ראוי שהמינהל יברר את היק
התופעה וידרוש כתנאי למימוש עסקאות ע #מומלצי #לבדוק א #נכרתו חוזי #לרכישת זכויות .אילו
היה המינהל מוצא שאכ נכרתו חוזי #כאלה ,היה עליו להכי שומה נוספת כדי להבטיח שמחיר
הקרקע יהיה מחיר השוק.
הבדיקה העלתה כי רק בדיו במרס  2008קבעה הנהלת המינהל כי רק במגרש שלגביו מתקבלת
תלונה על סחר בזכויות ,יוקפא הטיפול ויחל הלי בירור.
כאמור מושב א' העביר למינהל במהל אפריל  2008שתי רשימות מומלצי ,#האחת רשימת
מומלצי #ראשונית והאחרת רשימת מומלצי #עדכנית .השוואת הרשימות ובדיקת העלתה שיותר
מ  30%מ המומלצי #ברשימה הראשונית לא נכללו ברשימה העדכנית .נמצא כי למרות שהצטברו
במינהל תלונות על סחר בזכויות במושב א' המינהל לא ביקש מ המושב הסבר לפשר השינויי#
ברשימות ולא בדק א #נכרתו חוזי #להעברת זכויות במגרשי ההרחבה .רק במחצית  ,2008במהל
הביקורת ,בדיו של נציגי המינהל ע #נציגי המושב החליט המינהל כי יבדוק א #כל מומל +שיגיש
בקשה להקצאת מגרש ,שמו היה ברשימת המומלצי #המקורית על מנת לוודא כי לא הועברו לו
הזכויות תמורת כס  .בהתא #לבדיקה זו הקצה המינהל  17מגרשי #למומלצי #בהרחבת המושב,
אול #ג #אז לא הכי שומה נוספת אשר לוקחת בחשבו את הכספי #אשר שולמו עבור זכות
ההמלצה במושב א'.
Ï˘ ˜Â˘‰ ¯ÈÁÓ ˙‡ ‰Ù˜È˘ ‡Ï˘ ‰ÎÂÓ Ï‰ ÈÓ ˙ÓÂ˘Ó ‰‡ˆÂ˙Î ÈÎ ‡ˆÂÈ ¯ÂÓ‡‰ ÏÏÎÓ
¯ÎÈ ÌÂÎÒ ‰˙¯ÂÓ˙ ˙Â·‚ÏÂ ‰· ¯ÂÁÒÏ ·˘ÂÓ· ˙ÂÎÊ‰ ÈÏ·˜Ó ÂÏÎÈ ,'‡ ·˘ÂÓ ˙·Á¯‰· ˘¯‚Ó
 ˘Ë˜ ‡Ï Ï‰ ÈÓ‰˘ „ÂÚ· ˙‡Ê .˘¯‚Ó‰ Ï˘ ˜Â˘‰ ¯ÈÁÓ ÔÈ·Ï ‰ÓÂ˘‰ ÔÈ· ¯ÚÙ‰ ‡Â‰·.‰Ê ¯ÁÒ ÂÚ ÓÈ˘ ˙ÂÏÂÚÙ
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  2008הסביר השמאי הממשלתי כי לדעתו השיווק היעיל
ביותר של הקרקעות הוא שיווק במכרז פומבי ,והוא היה מונע את הסחר בזכויות .עוד ציי השמאי
כי השומה הראשונה שהוכנה בפברואר  2006הייתה סבירה בהתא #לנתוני #המוגבלי #שהיו בידי
השמאי .#בבדיקה פנימית שער הוא מצא כאמור שלפי נתוני מס שבח בוצעה בפברואר 2007
עסקה למכירת זכות במגרש בהרחבה במושב א' תמורת  400,000ש"ח .נתוני #אלה לא נלקחו
בתחשיב כנדרש בשלב ההשגה בפני נציגי השמאי הממשלתי באפריל  .2008השמאי הממשלתי
הודיע שהחליט להסיק מסקנות אישיות כלפי השמאי שטיפל בהשגה מטע #השמאי הממשלתי.
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המינהל הבהיר למשרד מבקר המדינה בתשובתו מספטמבר  2008כי פעל ככל שאפשר למניעת
הסחר בזכויות .יחד ע #זאת ,לא היו בידיו הכלי #והיכולת לעקוב אחר גלגולי הזכויות .עוד ציי כי
ידאג להכנת שומות חדשות למגרשי #שטר #הוקצו על מנת למזער את הפערי #בי השומות למחיר
השוק.
ÔÎÏÂ ,Ô˙‡ˆ˜‰· Ì‚ ·¯ÂÚÓ ˙ÂÈ‰Ï ÂÈÏÚ Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ· ˙ÂÚ˜¯˜‰ ˙‡ Ï‰ ÈÓ‰ ˜ÂÂ˘Ó „ÂÚ ÏÎ
‰„ÈÓ· .ÌÂÏ˘˙ ‡Ï· ˙‡Ê ‰˘Ú ‡Â‰ ,¯Á‡Ï Â˙ÂÎÊ ˙‡ ¯È·Ú‰ ˙ÂÎÊ Ï·˜Ó Ì‡˘ ‡„ÂÂÏ ÂÈÏÚ
˙‡ ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÂÈˆÚÂÈ ÌÚ „ÁÈ ÏÂ˜˘Ï Ï‰ ÈÓ‰ ÏÚ ÌÂÏ˘˙ ˙¯ÂÓ˙ ‰¯·ÚÂ‰ ˙ÂÎÊ‰ ÈÎ ‡ˆÓ Â
.‰·‚ ‡Â‰ Ì‰Ó˘ ‰Ï‡Ï Â˙Â‡ Â·‚˘ ‰Ï‡Ó ÛÒÎ‰ ˙·˘‰Â ÌÈÊÂÁ‰ ÏÂËÈ· Ï˘ ˙Â¯˘Ù‡‰
˙ÂÚˆÓ‡· ı¯‡‰ ÊÎ¯Ó· ˙Â·Á¯‰· ÌÈ˘¯‚Ó ˜ÂÂ˘Ï Ï‰ ÈÓ‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÏÎ È·‚Ï Ï·Â˜ÓÎ ,˜Â˘‰ ¯ÈÁÓÏ Ì‡˙‰· Â·‚ÈÈ ‰¯ÈÎÁ‰ ÈÓ„˘ Ï‰ ÈÓ‰ ÁÈË·È ÍÎ .Ê¯ÎÓ
˜ÂÂÈ˘ ÏÚ ÂÏ˘ ˜Â„‰ ÁÂ˜ÈÙ· Í¯Âˆ‰ ÔË˜ÈÂ È Â¯ÈÚ‰ ¯Ê‚Ó· ˜ÂÂ˘Ó ‡Â‰ ¯˘‡ ÌÈ˘¯‚Ó‰
.˙Â·Á¯‰‰

גביית כספי שלא כדי באמצעות התקשרות ע חברה מנהלת
מושב ב' הוא מושב עובדי #בקרבת בית שמש .ביולי  2007פנה יו"ר ועד האגודה שלו למחוז
ירושלי #במינהל והודיעו כי בהתא #להחלטת האספה הכללית של המושב ממאי  ,2006בכוונתו
לבצע תכנית הרחבה .הוא ציי כי בהתא #לתב"ע החלה על היישוב 81 ,מגרשי #יועדו להרחבה
ומסר כי "לאחרונה החל המושב באיתור משתכני #לצור הפניית #למינהל לחתימת הסכמי
פיתוח" .המינהל הבהיר למושב בתשובתו מאוגוסט  2007כי חלות עליו )על המושב( החלטת
המועצה  959וההנחיות הרלוונטיות של המינהל לרבות תשלו #דמי חכירה מלאי 91%) #מהערכת
השמאי( על הקרקע.
באוקטובר  2007פנה בא כוח של בעל נחלה במושב אל המינהל וביקש את התערבותו בתכנית
ההרחבה לאור הפגיעה בזכויות מרשו .במכתב הודיע בא הכוח כי המושב מקבל החלטות בסתירה
להחלטה  959משו #שבי השאר ,וועד המושב מקבל רווחי #ואחוזי #בגי שיווק המגרשי#
באמצעות חברה שעמה התקשר בחוזה )להל חברה א'( .בא כוחו של בעל הנחלה א ציר לפנייתו
את פרוטוקול הדיו מהלי משפטי שהתנהל בי האגודה לבי מספר חברי אגודה שממנו עלה בי
השאר כי חלק מבתי ההרחבה אשכול של  40בתי) #להל האשכול( יועד לבנייה מרוכזת
באמצעות אותה חברה .על פי חומר פרסומי של חברה א' ,היא החלה לשווק את בתי האשכול
לציבור מבלי שהמינהל אישר את הבנייה המרוכזת ,כמתחייב מנהליו.
במהל החודשי #נובמבר דצמבר  2007הגיש מושב ב' למינהל רשימת  49מומלצי #למגרשי#
בתחומי הרחבת המושב ,מה 21 #מומלצי #לבתי האשכול .בכל המגרשי #חתמו המומלצי#
והאגודה על תצהירי #שמה #עולה שהאגודה לא תגבה מה #כספי #שחורגי #מהוצאות הפיתוח
אשר המינהל יאשר.
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דוח שנתי 59ב

‡È‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ,'‡ ‰¯·Á ‰˜ÂÂÈ˘ Â˙Â‡˘ ÌÈÓ‚„‰Ó „Á‡Ï ÌÂ˙Á-È˙Ï· ÔÎ˙˘Ó ‰ÊÂÁ ˙Ó‚Â„Ó
‚·˙‰ÊÂÁ· Â¯„‚Â‰ Ì‰ ;Á"˘ 400,000-Î· ÂÓÎ˙Ò‰˘ ÌÈ Â˘ ÌÈÓÂÏ˘˙ ÌÈ Î˙˘ÓÓ ‰
ÏÚ ÛÒÂ .Ï‰ ÈÓ‰ ¯˘È‡˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙Â‡ˆÂ‰Ó Â‚¯Á˘ ˙ÂÙÒÂ ˙Â‡ˆÂ‰Â ÔÂ Î˙ ¯Â·Ú ˙Â‡ˆÂ‰Î
˙Â‡ˆÂ‰ ÔÈ‚·Â Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÏÂ‰È ¯Â·Ú ÌÈÙÒÂ ÌÈÓÂÎÒ ÌÈ Î˙˘Ó‰Ó '‡ ‰¯·Á ‰˙·‚ ,ÍÎ
‰·Á¯‰Ï ‰ÓÂ˘ ÔÈÈ„Ú ‰ ÎÂ‰ ‡Ï ÌÈ Î˙˘Ó‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ „ÓÚÓ·˘ ÔÂÂÈÎ .˙ÂÈËÙ˘Ó
·,‰ÊÂÁ· Ú·˜ ˘ ÌÈÂÒÓ ÌÂÎÒÓ ‰‰Â·‚ ‰È‰˙ ‰ÓÂ˘‰ Ì‡˘ '‡ ‰¯·Á ‰·ÈÈÁ˙‰ ,'· ·˘ÂÓ
.˘¯Ù‰‰ ˙‡ ÔÓÓ˙ ‡È‰
בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי חלק מהכספי #אמורי #היו להיות מועברי #לאגודה; חברה
א' התחייבה להעביר למושב סכו #בש"ח השווה ל  38,000דולר בגי כל בית שתשווק .א #הרווח
הנקי לבית יהיה גדול מסכו #בש"ח ששוויו  100,000דולר ,אמור היה לקבל מושב ב' נוס על סכו#
בש"ח ששוויו  38,000דולר ג 10% #מהרווח הנקי שתצבור החברה בפרויקט .עוד התחייבה החברה
כי תשדרג על חשבונה את תשתיות היישוב הוותיק בסכו #בש"ח השווה ל  700,000דולר לפחות
ותממ בו עבודות ביוב בסכו #בש"ח השווה לכ  500,000דולר ,לרבות חלקו של היישוב בהקמת
מכו לטיהור שפכי.#
40-Ó „Á‡ ÏÎ ¯Â·Ú ¯ÏÂ„ 38,000 ¯È·Ú‰Ï '‡ ‰¯·Á ˙Â·ÈÈÁ˙‰Ï Ì‡˙‰· ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
Ï·˜Ï '· ·˘ÂÓ ‰È‰ ¯ÂÓ‡ ˙ÊÎÂ¯Ó ‰ÈÈ ·· ‰˙ÂÚˆÓ‡· ˜ÂÂÈ˘Ï ˘‡¯Ó Â„ÚÂÈ ¯˘‡ ÌÈ˘¯‚Ó‰
˘.¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ 1.5-Î ˙ÂÁÙÏ ÔÈ„Î ‡Ï
 : Ï ‰ È Ó ‰ ˙ Â Ï Â Ú Ùבאוקטובר  ,2007כשנדרש המינהל להשיב על שתי תביעות של חברי
המושב כנגד המושב ,נודע למחוז ירושלי #שלו שבמושב גובי #כספי #שלא כדי  .לפיכ הנחתה
היועצת המשפטית במחוז ,כנדרש ,להקפיא את כל העסקאות הקשורות להרחבת המושב .היא א
הנחתה את המחלקה החקלאית במחוז לשגר את כתבי התביעה בעניי המושב ובה #המידע על
גביית כספי #שלא כדי לשמאי המינהל כדי להבטיח שהשומות של המינהל יגלמו בתוכ את
הסכומי #האלה.
כתוצאה מהחלטת המינהל לא לקד #את הרחבת המושב כרתו המושב וחברה א' באמצע ינואר
 2008חוזה חדש .השינוי העיקרי בחוזה החדש היה שינוי מעמדה של חברה א' מיז #לחברה
שעושה את עבודות הפיתוח עבור המושב בלי להעביר לו כספי ,#ואול #לא הובהר בו מעמד #של
המומלצי #אשר התקשרו כבר ע #חברה א'.
לאור ההסכ #והצהרות המושב על ביטול הבנייה המרוכזת ,סוכ #בדיו במאי  2008שהשתתפו בו
היועצת המשפטית במחוז ירושלי #ומנהלת האג החקלאי במינהל כי אי מניעה לקד #את העסקאות
במושב בכפו להחלטות השונות בהליכי #המשפטיי .#עוד סוכ #כי האגודה והמומלצי #יחתמו בפני
המינהל על תצהירי #שה #בוני #בנייה עצמית והאגודה אינה גובה מה #כספי #שלא כדי .
·˙˘ÌÎÒ‰‰ ÏËÂ· Ï‰ ÈÓ‰ ˙ÂÈÁ ‰Ï Ì‡˙‰· ÈÎ '· ·˘ÂÓÂ '‡ ‰¯·Á Â¯È‰·‰ Ì‰È˙Â·Â
·.Ì‰È È
המינהל הבהיר בתשובתו מנובמבר  2008כי נוכח התנהלות מושב א' וחברה ב' יעמיק את הבדיקות
הנוגעות לביטול ההתקשרות של חברה א' והמושב .קוד #ההקצאה ישקול המינהל את האפשרויות
המשפטיות שלו בנושא זה.
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גביית כספי שלא כדי בפריפריה
אחד היעדי #המרכזיי #של ממשלות ישראל היא חיזוק הפריפריה בכלל ,וההתיישבות החקלאית
בפרט .ההרחבות נועדו אפוא לחזק קיבוצי #ומושבי #באזורי פריפריה אשר אוכלוסיית הידלדלה
והזדקנה באמצעות משיכת אוכלוסייה צעירה אליה.#
א #באזור המרכז הכספי #שנגבי #שלא כדי באי #על חשבו המדינה )מגול #בה #הפער בי מחיר
השוק לבי המחיר שהמדינה גובה מהצרכ ( הרי הכספי #הנגבי #שלא כדי בפריפריה באי #ג #על
חשבו הצרכ )מקור #בפער בי מחיר השוק לבי המחיר המסובסד של הקרקע בהתא #להנחה
במחיר הקרקע שקבעה מועצת מקרקעי ישראל באזורי #אלה בפועל מקבל הצרכ הנחה פחותה
יותר ממה שייעד לו המינהל( .להל מובאי #פרטי #על גביית כספי #שלא כדי באזורי הפריפריה,
ובפרט ביישובי קו העימות.
החלטת מועצה 888
כאמור ,בקו העימות ,בהתא #למדיניות הממשלה ולהחלטות המועצה בכל הנוגע לחיזוק הפריפריה,
לא גבה המינהל דמי חכירה .הממשלה בהחלטה  1626ממאי  2000אשר עסקה בחיזוק יישובי קו
העימות בלבנו קבעה ,בי השאר ,כי המינהל יפעל בתיאו #ע #היוע +המשפטי לממשלה לפתרו
הבעיות המעכבות את ההרחבות ביישובי #הכפריי #בקו העימות .בהמש להחלטת הממשלה ועל
מנת לסייע ליישובי #בקו העימות קבלה המועצה באוקטובר  2000על דעת היוע +המשפטי
לממשלה את החלטה  888שהכשירה גביית כספי #ממומלצי #ביישובי קו עימות כל עוד חלה
החלטה  .(888דהיינו ,המועצה הרשתה לאגודות אלה לגבות
עליה #החלטה ) 737להל
ממתיישבי #כספי #נוספי .#כתנאי לאישור המינהל היה על האגודה להעביר לבדיקתו ולאישורו את
הקריטריוני #לבחירת המועמדי ,#לגבות מה #את הכספי #ולדאוג לכ שהכספי #ישמשו למטרה
שלשמה נגבו לפירעו חובות האגודה או לחיזוק היישוב .בהתא #להחלטת המועצה ,קבע המינהל
נוהל אשר לפיו הוגבל הסכו #שמותר לגבות מהמומלצי #לפי החלטה זו ל  25%מהוצאות הפיתוח
שאישר )להל פיתוח עוד (.
;Ì‰· ¯Â‚Ï ÌÈ‡·‰ ÌÈ·˘ÈÈ˙Ó‰ ÔÂ·˘Á ÏÚ ˙ÂÓÈÚ‰ Â˜ È·Â˘ÈÈÏ ÚÈÈÒÏ ‡ÂÙ‡ ‰¯Á· ‰ˆÚÂÓ‰
‰¯ÈÎÁ ÈÓ„ ‰˙·‚ ‡ÏÂ ˙ÂÓÈÚ‰ Â˜ È·Â˘ÈÈ· ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ˙‡ „„ÂÚÏ ‰˙ˆ¯ ‰ È„Ó‰ ,„Á‡ „ˆÓ
˙‡ ÔÈË˜‰ÏÂ ÌÈÙÒÂ ÌÈÙÒÎ ÌÈ·˘ÈÈ˙Ó‰Ó ˙Â·‚Ï ‰„Â‚‡Ï ‰˙˘¯‰ ‡È‰ ¯Á‡ „ˆÓ ÌÏÂ‡ ,ÏÏÎ
Â˜· ÌÈ·Â˘ÈÈ‰Ó ˜ÏÁ ÈÎ ‰ÏÚÓ 888 ‰ËÏÁ‰ Ï˘ ‰ÓÂ˘ÈÈ ˙˜È„· .Ú˜¯˜‰ ¯ÈÁÓ· ‰·Ë‰‰
ÈÓÂÎÒÓ ÌÈ‚¯ÂÁ˘ ÌÈÓÂÎÒ Â·‚ Û‡Â ,˙‡Ê ‰ËÏÁ‰Ï Ì‡˙‰· ˙Â˘˜· Â˘È‚‰ ‡Ï ÏÏÎ ˙ÂÓÈÚ‰
.(Í˘Ó‰· Â‡¯) Û„ÂÚ‰ ÁÂ˙ÈÙ‰
במכתב ששלח מנהל המינהל דאז ,מר יעקב אפרתי ,בדצמבר  2006ליו"ר מועצת מקרקעי ישראל
דאז ,ח"כ מאיר שטרית ,הוא הבהיר כי עמדת הנהלת המינהל היא שהארכת ההחלטה בדבר גביית
כספי #ביישובי קו עימות איננה בהכרח מעודדת התיישבות בצפו ולו מ הטע #שהיא מייקרת את
רכישת המגרש .לאור עמדה חד משמעית זו ,היה ראוי שהנהלת המינהל תציג אותה בישיבת מועצת
מקרקעי ישראל הרלוונטית לאחר מכ .
·„˜¯ ‡Ï 2007 Ò¯Ó· Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó ˙ˆÚÂÓ ˙·È˘È· ÈÎ ‰ÏÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È
˘‰˙ÈÈ‰ Û‡ ‡Ï‡ ,Ê‡„ Ï‰ ÈÓ‰ Ï‰ Ó ‚Èˆ‰˘ ‰„ÓÚ‰ ˙‡ ‰ˆÚÂÓÏ ‰‚Èˆ‰ ‡Ï Ï‰ ÈÓ‰ ˙Ï‰ ‰
.888 ‰ËÏÁ‰ ˙‡ ‰È˙Â·˜Ú·Â 737 ‰ËÏÁ‰Ï ¯·ÚÓ‰ ˙Â‡¯Â‰ „ÚÂÓ ˙Î¯‡‰ ˙‡ ‰ÓÊÈ˘ ÂÊ
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בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאוקטובר  2008הבהירה לשכת היוע +המשפטי לממשלה כי
ההחלטה להארי את תוקפה של ההחלטה בדבר גביית כספי #ביישובי קו עימות עד אפריל 2008
התקבלה על דעתו של היוע +המשפטי לממשלה בגלל עיכובי #שוני #במימוש ההחלטה .עמדתו
העקרונית של היוע +המשפטי לממשלה היא כי אי בהחלטה זו כדי להגשי #את תכלית עידוד
שיווק המגרשי #בהרחבות ,ולולא העיכובי #שפורטו לא היה מקו #להמש החלתה.
בתשובתו מינואר  2009הסביר מנהל המינהל דאז כי לצערו לא הצליח המינהל לעלות לדיו
המועצה את ההצעה לשווק את המגרשי #בהרחבות במכרז פומבי בשל התנגדות הסקטור החקלאי.
היחיד שהיה מוכ להביא את הנושא לדיו היה יו"ר המועצה דאז ,ח"כ מאיר שטרית ,אבל הוא
התחל לפני שעלה הנושא לדיו .
משרד מבקר המדינה מעיר כי במרס  2007ח"כ מאיר שטרית עדיי היה יו"ר מועצת מקרקעי
ישראל.
גביית כספי שלא כדי ביישובי המועצה האזורית גליל עליו
מועצה אזורית גליל עליו שוכנת לאור הגבול הצפוני של מדינת ישראל וכוללת  29קיבוצי22) #
מה #מוגדרי" #יישובי קו עימות לבנו " ,והשאר "יישובי עדיפות לאומית א'"( .בסו שנות ה 90
של המאה הקודמת ,עקב סיו #תהליכי ההפרטה בקיבוצי המועצה ,יזמו רבי #מה #תכניות הרחבה.
עד תחילת שנת  2008היו  22מ  29קיבוצי המועצה שרויי #בתהליכי תכנו ושיווק של הרחבה; 14
מה #היו בשלב בניית הבתי #והאכלוס .רוב קיבוצי המועצה ביצעו את ההרחבה בהתא #להחלטה
 .737ביישובי קו העימות המינהל אינו גובה כספי #בגי הקרקע ,ובשאר היישובי #במועצה הוא
גובה  31%מער הקרקע.
הוראות המינהל ביחס לבנייה המרוכזת חייבו את היזמי #ואת האגודות לקבל אישור לבנייה מרוכזת
על כל הכרו בכ  .מרבית יישובי המועצה לא ביקשו אישור לבנייה מרוכזת ,כלומר לכאורה הייתה
הבנייה המתוכננת בנייה עצמית.
È·Ï˘· ÌÈÈÂˆÓ‰ ÔÂÈÏÚ ÏÈÏ‚ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ· ÌÈ·Â˘ÈÈ 14 ˜„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡ÏÏ ˙ÊÎÂ¯Ó ‰ÈÈ · ‰ÓÈÈ˜˙‰ Ì‰Ó 12-· ÈÎ ‰ÏÚ‰Â ,‰·Á¯‰· ÌÈ˙·‰ Ï˘ ÒÂÏÎ‡‰Â ‰ÈÈ ·‰
‡˙ÈÈ·‚Ï ÈÏÎ ÌÈ·Â˘ÈÈ ‰ÓÎ· ‰˘ÓÈ˘ ¯Â˘È‡ ‡ÏÏ ˙ÊÎÂ¯Ó‰ ‰ÈÈ ·‰ ÈÎ ‡ˆÓ .Ï‰ ÈÓ‰ ¯Â˘È
‰˜È„·· ÌÏÂ‡ ,2003 ˙ ˘Ó „ÂÚ Ï‰ ÈÓ· ÔÂÙˆ‰ ÊÂÁÓÏ ÈÂÏ‚ ‰È‰ Ú„ÈÓ‰ .ÔÈ„Î ‡Ï˘ ÌÈÙÒÎ
.ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰Ï .Â‰˘ÏÎ „Úˆ Ë˜ ‡Â‰ ÈÎ ‡ˆÓ ‡Ï

גביית כספי שלא כדי באמצעות התקשרות ע יזמי
 .1קיבו +א' הוא יישוב קו עימות השוכ במועצה האזורית גליל עליו ; על כ פטורי #חוכרי
המגרשי #בו מתשלו #דמי חכירה מהווני #למינהל תמורת הקרקע .הרחבתו כוללת  173מגרשי.#
לפי נוהלי המינהל ,אגודות המרחיבות את שטח הבנוי על פי החלטה  737רשאיות לגבות כהוצאות
פיתוח סכו #שלא יחרוג מ  117,000ש"ח) 14כולל מע"מ( למשתכ ללא בדיקה פרטנית )להל
הוצאות פיתוח נורמטיביות( .כל מומל +אמור היה לחתו #בפני עור די על תצהיר שבו הוא מצהיר
כי לא שיל #כספי #שחורגי #מעלויות הפיתוח שאישר המינהל כתנאי להקצאת מגרש עבורו.
__________________
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בהתא #להחלטה  888היה זכאי הקיבו +לגבות דמי פיתוח עוד אול #הוא לא ביקש אישור
מהמינהל לגבות ,#ועל כ לא היה זכאי לגבות כל סכו #שחרג מהוצאות הפיתוח הנורמטיביות.
המומלצי #שהגישו תצהירי #בשני 2007 2005 #הצהירו כי שילמו לאגודה רק הוצאות פיתוח
נורמטיביות ולא חויבו לבנות באמצעות קבל בניי שנקבע על ידי האגודה .על תצהירי #אלה חתמו
ג #נציגי קיבו +א'.
˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÊÎÂ¯Ó ‰ÈÈ ·· Â · Â Â˜ÂÂ˘ '‡ ıÂ·È˜ ˙·Á¯‰· ÌÈ˘¯‚Ó‰ ÏÎ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰˜È„·‰Ó
Ì‰·Â ,ÌÈˆÏÓÂÓ‰Â ıÂ·È˜‰ È‚Èˆ ÂÓ˙Á Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈ¯È‰ˆ˙Ï ‰¯È˙Ò· ('‡ ÌÊÈ - ÔÏ‰Ï) ÌÊÈ
.˙ÈÓˆÚ ‰ÈÈ ·· ÌÈ Â· Ì‰ ÈÎ Â¯È‰ˆ‰
'‡ ıÂ·È˜ ‰·‚ ˙ÂÈ·ÈËÓ¯Â ‰ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ÔÈÈ Ú· ÌÈ¯È‰ˆ˙Ï ‰¯È˙Ò· ÈÎ ‡ˆÓ „ÂÚ
ÈÎ ‰ÏÚ Â ÓÓ˘ 15ÌÎÒ‰ 2005 ¯‡Â È· Ì˙Á '‡ ıÂ·È˜ ÔÈ·Ï '‡ ÌÊÈ ÔÈ· ;Ô‰Ó Â‚¯Á˘ ÌÈÓÂÎÒ
˙È˙ÏÈ‰˜‰ ‰·Á¯‰‰ Ë˜ÈÂ¯Ù ˜ÂÂÈ˘Ï Ô‰Â ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙Â„Â·ÚÏ Ô‰ ‰„ÚÂ Ì‰È È· ˙Â¯˘˜˙‰‰
ıÂ·È˜Ï ÌÏ˘Ï Â˙·ÂÁ ˙‡ „ÓÚÂÓ ÏÎÏ ¯È‰·È '‡ ÌÊÈ ÈÎ ¯‡˘‰ ÔÈ· Ú·˜ ÌÎÒ‰‰ .¯Â·ÈˆÏ
‰È‰È '‡ ÌÊÈ ÈÎ ,¯ÂÓ‡Î ÌÎÒ‰‰ Ú·˜ „ÂÚ .Ó"ÚÓ ‡ÏÏ ¯ÏÂ„ 19,500-Ï ‰ÂÂ˘‰ Á"˘· ÌÂÎÒ
‡ÔÈÎ‰Ï ‰Ó‚Ó· ˙Â¯ÈÎÓÂ ˜ÂÂÈ˘ Í¯ÚÓ Â Â·˘Á ÏÚ ÌÈ˜È ÍÎ Ì˘ÏÂ ÌÈ˙·‰ ˜ÂÂÈ˘Ï È‡¯Á
ÈÓÎÒ‰ ÏÚ ÌÓÚ ÌÂ˙ÁÈ ‰Ê˘ È„Î Ï‰ ÈÓÏ ÌÈˆÏÓÂÓ Â ÙÂÈ Ì‰Ó˘ ÁÂÎ· ÌÈ Î˙˘Ó Ï˘ ¯‚‡Ó
7.2 ÌÈˆÏÓÂÓ‰Ó ‰·‚ ‡Â‰ ÈÎ ‰ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ıÂ·È˜‰ ÁÂÂÈ„Ó .ÌÈ˘¯‚Ó‰ ÁÂ˙ÈÙ
.Â˜ÂÂ˘˘ ÌÈ˘¯‚Ó‰ 83 ¯Â·Ú Ï˜˘ ÔÂÈÏÈÓ
ראוי לציי כי יז #א' פועל ג #בהרחבות נוספות ה בתחו #המועצה האזורית גליל עליו וה
במועצות אזוריות אחרות .הוא הבהיר את דפוס פעולתו ,עוד באוגוסט  ,2000במכתב ששלח נציגו
לנציג אחד הקיבוצי #במועצה :לדבריו ,הוא חות #ע #הקיבו +על הסכ #המאפשר לו לבנות את
הבתי #של הדיירי #שהאגודה המליצה עליה ,#ובתמורה הוא יעביר לקיבו +כספי #בהתא #לסיכו#
בי הצדדי.#
 .2מתכונת התקשרות דומה אפיינה ג #את פעולת #של יזמי #אחרי #ה בתחו #המועצה
האזורית גליל עליו וה במועצות אזוריות אחרות :ביולי  2003אישרה הנהלת המינהל את הרחבת
קיבו +ב' השוכ במועצה האזורית גליל עליו ונכלל במסגרת יישובי קו העימות .מומלצי האגודה
לא שילמו למינהל דמי חכירה מהווני ,#והקיבו +זכאי לגבות דמי פיתוח עוד מהמומלצי #בשיעור
של  25%מהוצאות הפיתוח שהמינהל אישר .תנאי לקבלת האישור הייתה בדיקה פרטנית של
ההוצאות אלה מטע #המינהל.
בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי קיבו +ב' לא ביקש אישור לגבות מהמומלצי #דמי פיתוח
עוד  .בדצמבר  2003חת #קיבו +ב' ע #יז #ב' על חוזה לביצוע תשתיות; צוי בו כי היז #מתחייב
לשל #לקיבו +עבור כל מגרש סכו #בש"ח השווה ל  7,500דולר בתוספת מע"מ .נוס על כ  ,קבע
החוזה כי הקיבו +יהיה זכאי לקבל מחצית מהסכו #שיתקבל בגי תוספות המפורטות במחירו
הדגמי #שהוסכ #עליו בי הצדדי.#
נמצא כי בעוד עלויות הפיתוח שהמינהל אישר לגבות ממומלצי #במגרשי #לבנייה עצמית היו
כ  120,000ש"ח 16בלבד כולל מע"מ ,גבה יז #ב' ממומלצי #שוני #סכומי #שהגיעו ל 300,000
ש"ח למגרש בבנייה עצמית .הסכומי #הנוספי #שיז #ב' דרש מהמומלצי #הוגדרו כסכומי #עבור
עבודות נוספות ,ובפרט עבודות פיתוח בתו המגרש ,הוצאות משפטיות ,הוצאות בגי התקשרות
ע #מוסדות וליווי המשתכ  .עוד נמצא כי חלק מסכומי #אלה כבר נכללו בהוצאות הפיתוח
שהמינהל אישר ,וסכומי #אחרי #לא היה אפשר לאשר בהתא #לנוהלי המינהל.
__________________
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ÈÎ ‰ÏÂÚ 2008 ¯·Ó·Â · ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ '· ÌÊÈ ¯È·Ú‰˘ ˙Â Â·˘Á ˙Ï‰ ‰ ÁÂ„Ó
‡Ï˘ Â·‚ ˘ Ó"ÚÓ ÏÏÂÎ Á"˘ 2,500,000-Î ıÂ·È˜Ï ¯È·Ú‰ ‡Â‰ ‰·Á¯‰ È˘¯‚Ó 70 ¯Â·Ú
¯˘È‡˘ ¯ÈÁÓ‰ ÔÓ ÏÂ„‚ ÌÂÎÒ· ÁÂ˙ÈÙ ˙Â‡ˆÂ‰ ¯ÊÁ‰Î ÛÒÎ ‰·‚ ‡Â‰ ,ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ .ÔÈ„Î
ÔÈ„Î ‡Ï˘ ÌÈÙÒÎ ˙¯·Ú‰Ï Ú‚Â · '· ÌÊÈ Ï˘ Â˙ÏÂÚÙ ÒÂÙ„ ÈÎ ‡ˆÓ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .Ï‰ ÈÓ‰
.˙Â·Á¯‰· ÌÈ˙·‰ ˙‡ ‰ · Ì‰·˘ ÌÈÙÒÂ ÌÈ·Â˘ÈÈ ¯ÙÒÓ· ‰‰Ê ‰È‰
למשל ,בקיבו +ג' הממוק #במועצה אזורית אחרת ונכלל באזור עדיפות לאומית ב' היו המומלצי#
צריכי #לשל #למינהל דמי היוו בשיעור של  31%מהערכת השמאי .כמו כ חלה עליו החלטת
המועצה  .959באוגוסט  2007פנה מחוז צפו במינהל לקיבו ,+וביקש שזה יבהיר לו א #בכוונתו
לשווק את המגרשי #בהרחבה בבנייה מרוכזת או בבנייה עצמית .בתשובה בספטמבר  2007הודיע
הקיבו +למינהל כי אי בכוונת הקיבו +לבנות בנייה מרוכזת .תשובת הקיבו +תאמה כאמור תצהירי#
שהגישו המשתכני #עוד בשנת  2006בה #הצהירו בפני עו"ד כי לא שלמו לקיבו +או למישהו
מטעמו סכו #שחרג מהסכו #המאושר ע"י המינהל .ואול #בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי
הקיבו +התקשר בהסכ #ע #יז #ב' לשיווק בתי ההרחבה בו ,ובאתר האינטרנט של היז #הוצעו
לבחירת הרוכשי #מספר דגמי בתי ,#ולא הוזכרה האפשרות לבנייה עצמית.
בהתא #לבקשת משרד מבקר המדינה ממרס  2008העבירה האגודה למינהל הסכ #לביצוע תשתיות
מפברואר  2008בי הקיבו +לבי אגודה שיתופית חקלאית בע"מ )בייסוד( שיז #ב' וקיבו +ג' נמנו
ע #מייסדיה .בהתא #להסכ ,#התחייבה האגודה השיתופית החקלאית לשל #לקיבו 16,000 +ש"ח
בתוספת מע"מ כספי #שנגבו שלא כדי בגי כל משתכ שיחתו #ע #היז #על הסכ #לפיתוח
התשתיות .למרות האמור לא הפסיק המינהל את הטיפול בהרחבה.
בתשובתו של קיבו +ג' למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2008ציי הקיבו +כי כל סכו #שהוא אמור
לקבל מהיז #במסגרת ההרחבה הוא בגדר החזר הוצאות העבר של הקיבו +או השקעות עתידיות
בגי ההרחבה ,ובכלל זה החזר ההשקעה של הקיבו +בבריכת שחייה בסכו #של  328,000ש"ח
ושדרוג מבני #בקיבו +היש בסכו #של  922,000ש"ח .אול #יש להטעי #כי המינהל לא אישר ליז#
לאגודה השיתופית החקלאית )בייסוד( לגבות סכומי #אלה משו #שאינ נחשבות כהוצאות
לפיתוח תשתיות ציבוריות ,כמוגדר בנוהלי המינהל.
טיפול מחוז צפו של המינהל בגביית הכספי שלא כדי
 .1כאשר נודע למינהל על גביית כספי #שלא כדי  ,עליו לבדוק ביסודיות את היק התופעה בכל
האמצעי #העומדי #לרשותו; עליו לדרוש חוזי #נוספי #וא לשקול יחד ע #יועציו המשפטיי #את
האפשרויות העומדות בפניו לטפל בעניי זה ,לרבות האפשרות של ביטול החוזי #והשבת הכס
למומלצי.#
למרות שבידי מחוז הצפו של המינהל היו סימני 17#לכ שהתצהירי #שעליה #חתמו מומלצי#
והקיבו +אינ #עולי #בקנה אחד ע #העובדה שבהרחבה בוני #בתי #בבנייה מרוכזת ללא אישור,
הוא לא בירר את העניי  .רק לאחר פניה של משרד מבקר המדינה ביוני  2007החל מחוז הצפו של

__________________

17

פניות משרד מבקר המדינה מיוני  2007למנהל מחוז הצפו במינהל לבירור תלונה בנוגע להרחבה
בקיבו א'; מידע בדבר בנייה מרוכזת היה בפרסומי פומביי  :לדוגמה ,אתר האינטרנט של יז א';
ייפוי כוח משנת  2005מטע קיבו א' שבו הוא מסמי נציג מטע יז א' לפעול בש הקיבו לקידו
עסקאות ההרחבה מול המינהל ועוד.
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המינהל בבירור הנושא .בהמש לבירור המינהל מסר קיבו +א' למינהל העתק חוזה בינו לבי יז#
א' ,וממנו עלה שהקיבו +גובה כספי #שלא כדי .18
מאז פברואר  2008ולמרות שהמינהל ידע שהקיבו +גובה כספי #שלא כדי  ,חידש המינהל את
הטיפול בעסקאות חכירת המגרשי #בקיבו +א' וא חת #על שישה חוזי פיתוח ע #מומלצי.#
המינהל לא בירר עד תו #את העובדות שהיו בידיו ולא הגיב תגובה הולמת לתצהירי #שעליה#
חתמו המומלצי #והקיבו +אשר לא עלו בקנה אחד ע #העובדות שהיו בידיו ,ולא טיפל טיפול נאות
בהפרות נהליו.
בתשובתו של המינהל מנובמבר  2008ציי מנהל מחוז הצפו שלו כי חידש את הטיפול בעסקאות
החכירה בקיבו +א' משו #שהתושבי #פנו אליו והודיעו לו כי הבנייה ע #יז #א' היא מרצונ#
החופשי ,ועבור #בנייה מרוכזת נוחה ויעילה.
‰È‰ Ï‰ ÈÓ‰ ÏÚ ;È„ ÔÈ‡ ÌÈ¯È‰ˆ˙ ÏÚ ÌÈˆÏÓÂÓ‰ ˙Ó˙Á‰· ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰È‰ ÈÂ‡¯ ‰ Â˘‡¯·Â ˘‡¯· .ÂÏ‡ ÌÈ¯È‰ˆ˙ ÔÈÈ Ú· ˙Â„˘Á ¯Â¯È·Ï ˘ÓÓ Ï˘ ˙ÂÏÂÚÙ ËÂ˜ Ï
˘ÏÂ„ÁÏ ‰È‰ Ï‰ ÈÓ‰ ÏÚ .ÌÈÓÊÈÏ ˙Â„Â‚‡‰ ÔÈ·Â ÌÈˆÏÓÂÓÏ ÌÈÓÊÈ‰ ÔÈ· ÌÈÓÎÒ‰ ˘Â¯„È
.‡˘Â ‰ ˙¯„Ò‰ „Ú '‡ ıÂ·È˜· ÌÈÙÒÂ ÌÈ˘¯‚Ó ˜ÂÂÈ˘Ó
 .2כאמור ,בקיבו +ב' יכלו מומלצי #לבנות את בית #ג #בבנייה עצמית .באוקטובר 2005
התקשרו שתי משפחות בהסכ #ע #יז #ב' .בנובמבר  2005חתמו המשתכני #על תצהיר למינהל
שלפיו שילמו לאגודה כ  120,000ש"ח הוצאות פיתוח )הסכו #המאושר( ולא נדרשו לשל #סכו#
נוס לאגודה או למישהו מטעמה .בפברואר  2006אישר המינהל את עסקאות החכירה ,ובספטמבר
אותה שנה חתמו המשתכני #ע #המינהל על הסכמי הפיתוח.
בנובמבר  2006הגיש יז #ב' תביעה משפטית נגד המשפחות וציר את המינהל כמשיב בתובענה זו.
יז #ב' ביקש מבית המשפט לתת צו המצהיר על ביטול #כדי של ההסכמי #ע #שתי המשפחות ועל
ביטול חוזה הפיתוח שבי המשיבי #לבי המינהל או לחלופי על העברת זכויות המשתכני #במגרש
לאחרי .#מהתביעה יוצא כי כתנאי להצטרפות להרחבה דרש יז #ב' מכל אחת מהמשפחות לשל#
כ  300,000ש"ח כהוצאות הפיתוח ,מה #כ  180,000ש"ח יותר מסכו #הפיתוח שהמינהל אישר.
יצוי שכאמור ,לפי ההסכ #בי יז #ב' וקיבו +ב' ,כ  30,000ש"ח ) 7,500דולר( הועברו לקיבו +ב'
סכו #זה הוא בגדר כספי #שנגבו שלא כדי .
בסו נובמבר  2006הגיש המינהל את התייחסותו לתביעה לפרקליטות; לפיה" ,האגודה או מי
מטעמה איננו רשאי לגבות תשלו #כספי )למעט הוצאות הפיתוח(" .המינהל ציי כי יז #ב' כלל אינו
מוסמ להפנות מועמדי #למינהל לחתימה על חוזי הפיתוח עמו ,אלא האגודה היא היחידה הרשאית
לעשות זאת .עוד הבהיר המינהל כי "האגודה והחברה 19חברו יחד וגבו כספי #תו הפרת נוהלי
המינהל וניסיו להתעשר שלא כדי ממקרקעי ישראל ותו מת הצהרה כוזבת עבירה אשר נדמה
שאי צור להבהיר את חומרתה" .בינואר  2007הוגשה לבית המשפט בקשה למחיקת התובענה
בידי היז #והמשפחות ,ובה צוי כי בטר #התקיי #כל דיו בתיק הגיעו המבקש והמשיבי #להסדר
פשרה מחו +לכותלי בית המשפט המייתר את ההליכי.#
לאור ההוכחות שהיו למנהל מחוז הצפו במינהל היה נית לצפות שיפעל כמתחייב מאחריותו; בעת
שנודע לו שקיבו +ב' ויז #ב' גובי #לכאורה מהמשתכני #בהרחבה כספי #שלא כדי  ,היה עליו לדרוש
את ההסכ #ביניה ,#ובמידה ויתברר ממנו שנגבו כספי #שלא כדי עליו לפעול להפסקת גביית.#
__________________

18
19

בחוזה משנת  ,2001הסכו שנגבה שלא כדי היה  27,500דולר .ובתגובתה לטיוטת דוח הביקורת
הציגה חברה א' חוזה אחר משנת  2005אשר החליפו.
יז ב'.
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‰ÈÈ ·‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ÂÏ ‰È‰˘ Ï‰ ÈÓ· ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ Ï‰ Ó Ï˘ Â˙Â‚‰ ˙‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È
·ÈÈÁ˙ÓÎ ÏÚÙ ‡Ï ÔÎ-ÈÙ-ÏÚ-Û‡Â ,ÔÈ„Î ‡Ï˘ ÌÈÙÒÎ‰ ˙ÈÈ·‚ ÏÚÂ ¯Â˘È‡ ‡ÏÏ ˙ÊÎÂ¯Ó‰
.‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ˙ÂÓ˘ÂÈÓ Ï‰ ÈÓ‰ ˙Â‡¯Â‰˘ ‡„ÂÂÏ Â„È˜Ù˙Ó

✩
Ì‚ ,ÔÂÙˆ‰ È·Â˘ÈÈ· ˙ÂÚ˜¯˜‰ ˜ÂÂÈ˘ ÏÚ ˙Â‡ÈÎ Á˜ÈÙ ‡Ï Ï‰ ÈÓ‰˘ ‡ÂÙ‡ ‡È‰ ‰ ˜ÒÓ‰
ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈÁÂÂ¯ ˙‚˘‰ Ì˘Ï ÂÈ„ÁÈ Â¯·Á ˙Â„Â‚‡‰Â ÌÈÓÊÈ‰ ÈÎ ˙ÂÁÎÂ‰ ÂÈ„È· ÂÈ‰ ¯˘‡Î
Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ÏÚÂÙ· ‰ÎÙ‰ ˙ÈÙ¯‚ÂÓ„ ‰˙ÈÏÎ˙˘ ‰·Á¯‰ ˙È Î˙ ÍÎ ·˜Ú .ÂÈÏ‰ Ï „Â‚È · ˙‡ÊÂ
¯·„‰˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï .‰„Â‚‡‰ ÔÈ·Ï ÌÊÈ‰ ÔÈ· ˜ÏÁ˙Ó ÈÏÎÏÎ‰ ÁÂÂ¯‰ Â·˘ ,‡„È¯‚ È˜ÒÚ
‡Â˜·Â ˙ÈÓÂ‡Ï ˙ÂÙÈ„Ú È·Â˘ÈÈ· ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ „Â„ÈÚ·Â ‰·Á¯‰‰ ˙¯ËÓ· Ú‚ÂÙ ‡Â‰ ‡Ï‡ ,¯ÂÒ
.˙ÂÓÈÚ‰

טיפול הנהלת המינהל בגביית הכספי שלא כדי
כאמור ,הנהלת המינהל מגשימה את המדיניות שמתווה המועצה .תפקידה הכנת תכניות לפי סדר
עדיפויות ,הקצאת משאבי  ,קביעת מערכות פיקוח ובקרה והפקת לקחי .20
כאמור ,בפסק די בארותיי קבע בית המשפט העליו  ,בי היתר ,כי אי בהחלטה  737כדי להפו
את המושבי לרשות מוסמכת לצור בחירת המתיישבי ; תפקיד האגודה הוא רק להמלי עליה ,
ואילו כוח ההכרעה היה ונשאר בידי המינהל בלבד .בהתא לפסק הדי ולהחלטות המועצה ,ראוי
היה שהנהלת המינהל תפקח על יישו הנחיותיה על מנת למנוע גביית כספי שלא כדי או לחלופי
תציע למועצה שינוי מדיניות שמשמעו הקצאת המקרקעי באמצעות מכרזי וכ תימנע מהפעלת
אמצעי פיקוח אדמיניסטרטיביי .
 .1כל עוד מגרשי בהרחבות שווקו על ידי האגודות בפטור ממכרז היה על הנהלת המינהל
להקי מנגנוני פיקוח אדמיניסטרטיביי שיבטיחו ,ככל שנית  ,שהקצאת המקרקעי בי המומלצי
תהיה שוויונית ובהתא לסדרי מינהל תקיני  .כלי מרכזי לפיקוח ובקרה הוא קבלת העתקי החוזי
שנחתמו בי היזמי לאגודות ובי היזמי למשתכני  .בפועל המינהל לא דרש מאגודות לספק לו
שו חוזה .רק בעקבות תלונות שהתקבלו או בעקבות דרישות משרד מבקר המדינה סיפקו חלק
מהאגודות את החוזי שלה ע משתכני ויזמי  ,אשר מה עלה כאמור כי במקרי רבי האגודות
והיזמי גבו כספי שלא כדי ממשתכני .
לדעת משרד מבקר המדינה על המינהל לגבש נוהל שלפיו על כל אגודה המשווקת מגרשי בפטור
ממכרז להעביר לבדיקת המינהל ולאישורו את העתקי החוזי שנחתמו בי היזמי לאגודות ובי
היזמי למשתכני .
__________________

20

בעניי זה ראו „ ,(2004) ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ '·54 È˙ ˘ ÁÂבפרק על "עבודת המטה במשרדי
הממשלה" ,עמ' .47 46
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 .2כל עוד שווקה הקרקע בידי האגודות בפטור ממכרז ראוי היה שהמינהל יהיה מעורב בתהלי
קביעת המומלצי ; ראוי היה לקבוע תהלי של רישו מועמדי העומדי בקריטריוני שקבעו
המינהל והאגודה ,לקיי ביניה הגרלה ולרשו פרוטוקול בהשתתפות נציג המינהל תו החתמת
הזוכה על התחייבות שבצדה תשלו מקדמה .כ היה אפשר להבטיח שתיווצר רשימה של רוכשי
פוטנציאליי היודעי את מחיר המגרש ,את מחיר הפיתוח ,את מספר המגרש ואת ההתחייבות
הכספית הנדרשת מה .
בהחלטה  959נקבע מנגנו בקרה מצומצ שעיקרו היה כי ליישוב החקלאי תהיה אפשרות להקי
ועדת קבלה פנימית אשר תמלי למינהל על מועמדי להתיישב באגודה החקלאית לפי קריטריוני .
נקבע ג שוועדת הקבלה של האגודה רשאית לקבוע קריטריוני ייחודיי לקבלת מועמדי
להרחבה ,בתנאי שאלה יאושרו על ידי המינהל ויפורסמו ברבי על ידי האגודה.
˙ËÈ˘ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ‰ËÏÁ‰‰ ˙‡ ˙Â„Â‚‡‰ È„È· Â¯È‡˘‰ Ï‰ ÈÓ‰ Ú·˜˘ ÌÈËÚÓ‰ ÌÈÈÂ È˘‰
Â„È ˙‡ Í˘Ó Ï‰ ÈÓ‰ ‰˘ÚÓÏ˘ ˙ÂÈ‰ '‡ ·˘ÂÓ· ËÏ· ‰Ê ¯·„ .ÌÈ Î˙˘Ó‰ ˙Â‰Ê ˙‡Â ˜ÂÂÈ˘‰
˙ÂÎÊ‰ È ˙Â ‰„Â‚‡ È¯·ÁÏ ‰ˆÏÓ‰‰ ˙ÂÎÓÒ ˙‡ ÍÎ· ¯È·Ú‰Â Â· ÌÈ˘¯‚Ó‰ ˙‡ˆ˜‰· ÏÂÙÈËÓ
‡˘¯ ‚·.‰ˆÏÓ‰‰ ¯Â·Ú ÛÒÎ Â
 .3המינהל יכול היה לפרס מידע לציבור על כל הרחבה :הוצאות פיתוח שאושרו ואופ השיווק
ולהבהיר שבמקרה שהאגודה דורשת כספי שנגבו שלא כדי ממשתכני המינהל יקצה לה את
הקרקע ישירות .אול המינהל לא פרס מידע כזה לציבור.
 .4בדצמבר  2007החליטה הנהלת המינהל לפרס את דבר האיסור לגבות כספי שלא כדי
במסגרת הבנייה המרוכזת ,עד מועד סיו הביקורת טר התפרס דבר.
 :‰ ˆ Ú Â Ó · Ô È „ Î ‡ Ï ˘ Â · ‚ ˘ Ì È Ù Ò Î ‰ Ô È È Ú ˙ ‡ Ï Ú ‰ .5אחד מתפקידיה של
הנהלת המינהל הוא להציג למועצה מידע רלוונטי אשר על פיו היא אמורה להתוות את המדיניות
הקרקעית .התברר כי כבר בשני  2006ו) 2007היה להנהלת המינהל המידע על גביית כספי שלא
כדי בשיטות שונות מהמשתכני בהרחבה.
היה ראוי שההנהלה תציג את הבעיה בדיוני מועצת מקרקעי ישראל הרלוונטיי העוסקי בהרחבות
וג תציי בפניה כי אינה יכולה לפקח על ההרחבות בשיטת הפטור ממכרז ,בפרט בישיבת מועצת
מקרקעי ישראל ממאי  2007אשר עסקה באישור החלטת מועצה 21שעסקה בנושא ההרחבות
הקהילתיות; במאי  2007העלתה הנהלת המינהל בפני המועצה הצעת החלטה שמטרתה להקצות
במכרז פומבי מגרשי שחורגי מ)" 115%מתק הנחלות" ביישוב .22ההחלטה לא שינתה את
מדיניות הקצאת הקרקע לגבי אגודות שטר שיווקו את קרקעותיה וטר הגיעו לאותו ס.,
ÏÂÙÈË‰ È·‚Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÈÈÁ ‰ ˙‡ ‰˘˜È· ,2007 È‡Ó· ÔÂÈ„· ,Ï‰ ÈÓ‰ ˙Ï‰ ‰ ÈÎ ‡ˆÓ ‡Ï
·‚·ÔÂÈÚÓ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .115%-· ÂÏÏÎ ˘ ÌÈ˘¯‚Ó Ì˙Â‡ ¯Â·Ú ÔÈ„Î ‡Ï˘ ÌÈÙÒÎ‰ ˙ÈÈ
·‰„·ÂÚ‰ ˙‡ Â‚Èˆ‰ È‡Ï˜Á‰ Û‚‡‰ ˙Ï‰ ÓÂ Ï‰ ÈÓ‰ Ï‰ Ó Ì Ó‡˘ ,‰ÏÂÚ ÔÂÈ„‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù
˘˙‡Â ‰‡ÂÏÓ· ‰ÚÙÂ˙‰ ˙‡ Â‚Èˆ‰ ‡Ï ÌÏÂ‡ ,ÔÈ„Î ‡Ï˘ ÌÈÙÒÎ ÌÈ·Â‚ ÌÈÓÊÈ‰Â ˙Â„Â‚‡‰
2006 ÌÈ ˘· Ï‰ ÈÓ‰ ˙Ï‰ ‰ È ÂÈ„· ÂÏÚ˘ ÌÈ¯·„ ,‰ÈÏÚ Á˜ÙÏ Ï‰ ÈÓ‰ ˙Ï‰ ‰ Ï˘ ÔÂÏ˘ÈÎ‰
.2007-Â

__________________
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·Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ‰ ˙‡ ÏË·Ï ‰ˆÚÂÓÏ ÚÈˆ˙ ‡È‰ ÈÎ ÌÎÂÒ 2007 ¯·Óˆ„Ó ‰Ï‰ ‰ ˙ËÏÁ‰
˘ ˙ÈÈ·‚-È‡ ÏÚ Á˜ÙÏ ˙ÏÂÎÈ‰ Ï‰ ÈÓÏ ÔÈ‡ ÂÊ ˙¯‚ÒÓ·˘ ÌÂ˘Ó ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ˙Â„Â‚‡Ï Ô˙È
˙·È˘È· ÔÂ„ ‡˘Â ‰ ÈÎ Ï‰ ÈÓ‰ Ï‰ Ó ÚÈ„Â‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ ¯Á‡Ï .ÔÈ„Î ‡Ï˘ ÌÈÙÒÎ
.5.1.09 ÌÂÈ· Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó ˙ˆÚÂÓ

✩
בתשובות אגודות ויזמי למשרד מבקר המדינה לטיוטת הדוח אשר נשלחה אליה נטע  ,בי
השאר ,כי הנחיית היוע המשפטי לממשלה בעניי הכספי שנגבו שלא כדי נגעה להחלטה 737
שמכוחה ניתנו הנחות לרוכשי המגרשי בהרחבות .מיו ביטול ההנחות לפי החלטה  959לא נגבי
יותר כספי שלא כדי  .לדעת האגודות ,לא נית להרחיב יישוב מבלי להתייחס לצורכי היישוב
הוותיק; לא נית להקי שכונת פאר בסמו ליישוב מזדק ולצפות מתושביו לקיי קהילה משותפת
ע המשתכני החדשי  .על כ יש לדאוג שחלק מהכספי שהמומלצי משלמי יינתנו ליישוב
הוותיק לשדרוג תשתיותיו וליצירת אחידות בי חלקיו .עוד ציינו האגודות כי משמעות ההרחבה
הקהילתית היא ויתור של היישוב על שטחי חקלאיי ללא תמורה ,ועל כ יש להבי כי הוא לא
יסכי ליזו הרחבה א יבוטל הפטור ממכרז ,והמינהל לא יכול לכפות עליו הרחבה; לטעמ  ,זכות
השיווק היא זכותה הבלעדית של האגודה ולפיכ תפקידה לקבוע את שיטת השיווק של המגרשי
האלה.
‡Â‰ ‰ÓÚËÓ Â‰˘ÈÓÏ Â‡ ‰„Â‚‡Ï ‰ˆÏÓ‰‰ ˙ÂÎÊ ÔÈ‚· ÌÂÏ˘˙ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·‚„¯ ÏÚ ˙Â¯È˘È ‰˘Ú ‡Â‰ Ì‡ ÔÈ· - ‰„Â‚‡Ï ÌÂÏ˘˙ ˙¯·Ú‰ ÏÎ ;ÔÈ„Î ‡Ï˘ ÛÒÎ ˙¯·Ú‰
Ï‰ ÈÓ‰˘ ˙Â‡ˆÂ‰Ï ˙Â¯È˘È ¯Â˘˜ Â È‡Â ÌÊÈ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˘Ú ‡Â‰ Ì‡ ÔÈ·Â ıÏÓÂÓ‰ È„È
‡ÏÎ .‰ˆÏÓ‰‰ ˙ÂÎÊÏ ‰˜ÈÊ· ‰˙˘Ú ‡È‰˘ ÔÂÂÈÎ ÔÈ„Î ‡Ï˘ ‰ ˙È ˘ ‰¯ÂÓ˙ ‡È‰ ,¯˘È
˙˘.ıÏÓÂÓ‰ ÏÚ ˙¯Á‡ Â‡ ˙‡Ê ‰¯Âˆ· ÒÓÚÂÓ ‰ÊÎ ÌÂÏ
בתשובתו מנובמבר  2008ציי המינהל כי אמנ תופעת גביית הכספי שלא כדי נפוצה בהרחבות
ביישובי חקלאיי  ,משו שבידי היישובי "מוצר במחסור" .ואול אי בידי המינהל כוח האד
הדרוש לבדוק את העניי בדיקה אדמיניסטרטיבית .מצד אחד ,ידוע לו כי האגודות גובות כספי
שלא כדי  ,א מצד שני ,הקפאת שיווק הבתי בהרחבות משמעה פגיעה במומלצי אשר רכשו את
הבתי במיטב כספ  .כשהוא בדילמה זו פועל המינהל בשני מישורי  :אישור פרטני לעסקאות
ובחינת האפשרות לתבוע אגודות וחברי אגודות להשיב כספי למדינה ולמומלצי .
ÍÂ˙ Ê¯ÎÓ· ˜¯ ÊÎ¯Ó‰ ¯ÂÊ‡· ÌÈ˘¯‚Ó ˜ÂÂ˘Ï Ï‰ ÈÓ‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘ÔÈ· ¯ÚÙ ¯ˆÂÂÈÈ ‡Ï˘ ÁË·ÂÈ ÍÎ ,ÌÈ„ÓÚÂÓ ˙Ï·˜Ï ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ˙ÚÈ·˜· ˙Â„Â‚‡‰ ÛÂ˙È
,˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ .ÔÈ„Î ‡Ï˘ ÌÈÙÒÎ ˙ÈÈ·‚Ï ˘Ó˘Ï ÏÂÎÈ ¯˘‡ ,˜Â˘‰ ¯ÈÁÓÏ ‰ÓÂ˘‰ ¯ÈÁÓ
·‡˜ÂÂÈ˘‰ ˙‡ ÍÈ˘Ó‰Ï ÈÂ‡¯ ;È Ë¯Ù ˜ÂÂÈ˘ ·ÈÈÁ˙ÓÂ ˘Â˜È· È„ ÔÈ‡ ‰È¯ÙÈ¯Ù‰ È¯ÂÊ
·‡ÁÂ˜ÈÙ È Â ‚ Ó ˙ÏÚÙ‰ ÍÂ˙ ÂÈÎÈÏ‰ ÏÎ· Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘ ˙Â·¯ÂÚÓ· Í‡ ˙Â„Â‚‡‰ ˙ÂÚˆÓ
.ÁÂ˙ÈÙ‰ ÏÚÂ ˜ÂÂÈ˘‰ ÏÚ ‰¯˜·Â
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בקרת המינהל על הבנייה המרוכזת
העדר מתא בי עלויות הבנייה המרוכזת המדווחות למינהל לבי מחיר המחירו
 .1כאמור ,מלכתחילה אמורי היו המומלצי לבנות את בתיה בהרחבות באופ עצמאי .אול
לפי החלטה  ,737אפשרה הנהלת המינהל בשנת  2001ליישובי המרחיבי בנייה מרוכזת בשטח
שלא יחרוג משטח מחצית המגרשי ; ההחלטה קבעה כי שאר הבתי ייבנו בבנייה עצמית על ידי
המתיישבי  .הרציונל של ההחלטה היה להבטיח בי השאר את השלמת הבנייה ,את קיצור תהלי
הבנייה ומשיכת מועמדי פוטנציאלי שיראו בנייה מרובה .במרס  2005ובדצמבר  2007החליטה
הנהלת המינהל א ,להגדיל את אפשרות הבנייה המרוכזת עד ל)  80%מ הבתי ששווקו בהרחבות.
בעקבות ההחלטות קבעו נוהלי המינהל ,בי היתר ,כי תנאי לבנייה מרוכזת הוא קבלת אישור
מהמינהל; הבקשה לאישור אמורה הייתה לכלול ,בי היתר ,את ש חברת הבנייה ואת המחיר
הנדרש עבור בניית הבתי .
החלטות ההנהלה העניקו למנהל מחוז את האחריות המינהלית לאשר את הבנייה המרוכזת בכפו,
לבדיקה מקצועית של עלויות הבנייה שהצהיר עליה היז  .נוס ,על כ  ,קבעו ההחלטות כי המינהל
רשאי לדרוש מהאגודה לצור החלטתו כל מסמ לפי ראות עיניו ,בי היתר ,לצור הפיקוח והבקרה
כ שהבנייה המרוכזת לא תשמש כלי לגביית כספי שלא כדי המגולמי בעלויות הבנייה .למנהלי
המחוזות ניתנה הסמכות לדחות או לאשר את הבקשות לפי שיקול דעת .
משרד מבקר המדינה מעיר כי ראוי היה שהנהלת המינהל תקצה למנהלי המחוזות משאבי
מתאימי כדי שיוכלו לבדוק את עלויות הבנייה שהוצגו בפניה בהשוואה למפרט הדירה ,דבר
שלא נעשה.
 .2מנהלי המחוזות אישרו את בקשות הבנייה המרוכזת ללא בדיקה וא ,ללא בקשת הסבר ,בכלל
זה מחירי בנייה חריגי בכל קנה מידה הגבוהי בעשרות אחוזי ממחירי הבנייה המקובלי בענ,
הנדל"  .במספר יישובי שנבדקו ,ובפרט בקיבו ד' ובקיבו ה' ,הגיע הפער עד כ).60%
Ï˘ ‰ÓÈ˙Á ‰˙ÂÚÓ˘Ó ,ÂÏ‡ ÌÈ·‡˘Ó ˙‡ˆ˜‰-È‡˘ ¯È·Ò ‰Ê ÔÈ‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÊÂÁÓ‰ Ï‰ Ó ˙ÂÈ¯Á‡ .È‰˘ÏÎ ‰˜È„· ‡ÏÏ ˙ÊÎÂ¯Ó‰ ‰ÈÈ ·‰ È¯Â˘È‡ ÏÚ ˙ÂÊÂÁÓ‰ ÈÏ‰ Ó
‡˘¯ ˙·ÈÈÁÓ ,˙ÊÎÂ¯Ó‰ ‰ÈÈ ·‰ ˙‡ ¯˘‡Ï ˙ÂÎÓÒ ÂÏ Â˜È Ú‰˘ ‰Ï‰ ‰‰ ˙ÂËÏÁ‰· ‰ ‚ÂÚ
ÔÈÙÂÏÁÏ Â‡ ,˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏ ,23Ï·Â˜Ó ÔÂ¯ÈÁÓÏ ÌÊÈ‰ ‰ÈÏÚ ¯È‰ˆ‰˘ ‰ÈÈ ·‰ ˙ÂÏÚ ˙‡ ˙ÂÂ˘‰Ï
.‰ÈÈ ·‰ ˙ÂÈÂÏÚ ·Â˘ÈÁ ˙‡ Ë¯Ù˙Â ÌÈ¯ÈÁÓ‰ ÔÈ· ¯ÚÙ‰ ˙‡ ¯È‰·˙˘ ‰„Â‚‡‰Ó ˘Â¯„Ï
לדוגמה ,קיבו ד' השוכ בקו התפר הגיש באוקטובר  2006בקשה למינהל לאישור בנייה מרוכזת
ב) 50%מהמגרשי בהרחבה שלו בהתא לנוהלי המינהל .בבקשה ציינה האגודה את הדגמי
שהיז מטעמה )להל ) יז ד'( מציע ואת המחיר שהוא דורש עבור בניית כל דג .
משרד מבקר המדינה השווה את עלויות הבנייה שהצהיר עליה יז ד' למחירו בנייה מקובל שהיה
תק ,באותו מועד )ראו לעיל( .מ ההשוואה עולה כי קיי פער של כ) 60%בי העלויות שהצהיר
עליה היז ובי מחיר המחירו  .לא נמצא כי המינהל בירר את המחירי בירור כלשהו או ביקש
הסברי לפער מהאגודה .מנהל המחוז אישר בנובמבר  2006את בקשת האגודה לבנייה מרוכזת בלי
בדיקה.
בתשובתו מאוקטובר ומדצמבר  2008ציי יז ד' כי העמיס על עלויות הבנייה המרוכזת רכיבי
נוספי כגו תשלומי בגי הכנת תב"ע ותשלומי עבור בניית תשתיות בקיבו הוותיק .אול יש
__________________
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להטעי כי תשלו בגי הכנת התב"ע נגבה כבר קוד לכ כחלק מהוצאות הפיתוח הציבורי
שהמינהל אישר .עוד בשנת  2006דחה המינהל את בקשת היז לכלול כחלק מהוצאות הפיתוח
תשלומי עבור בניית תשתיות בקיבו היש .
בעניי הפער בי עלות הבנייה המרוכזת לעומת מחיר הבנייה השיבה באוקטובר  2008אגודת קיבו
ה' )בקיבו זה משל המומל  91%משומת המינהל( ) כי מחיר הבנייה שהיא גובה נגזר ממחיר
השוק ולא מעלויות הבנייה המאושרות .מתשובתה עולה כי יכולתה לגבות כספי שלא כדי
המועמסי על עלויות הבנייה נובעת בהכרח מהפער במחיר הקרקע בי שומת המינהל לבי מחיר
השוק; לכ על המינהל היה לפעול כדי שבעבור הבנייה המרוכזת ייגבה רק מחיר עלויות הבנייה
ולא מחיר בגי רכיבי אחרי  .מכל מקו  ,שיווק המגרשי במכרז פומבי היה מונע ניפוח של
עלויות הבנייה.
 .3א לרשות ציבורית מידע על כ שהחלטה מסוימת שלה אינה מיושמת כראוי או לחלופי א
מנגנוני הבקרה שלה לבדיקת תקינות ביצועה לוקי בחסר ,ראוי שתמיר אותה בהחלטה
בת)ביצוע או לחלופי שתפתח מנגנוני בקרה יעילי ליישו ההחלטה.
בדיקת משרד מבקר המדינה מעלה כי עוד בדיו שערכה ההנהלה לקראת קבלת ההחלטה מפברואר
 2005בדבר הבנייה המרוכזת הבהירה מנהלת האג ,החקלאי במינהל כי אי למנהלי המחוזות
הכלי לבדיקה מקצועית של עלויות הבנייה .למרות האמור לעיל אישרה הנהלת המינהל את שינוי
החלטתה משנת  2001ואת הגדלת שיעור הבנייה המרוכזת ל) 80%מהמגרשי בהרחבה בתנאי
יה.
שהמינהל יפרס מכרז משות ,ע משרד הבינוי והשיכו לבניית ֶָ 3ת ָ
בדצמבר  2007קיבלה ההנהלה החלטה נוספת אשר החליפה את ההחלטה מפברואר  2005לנוכח
המש גביית הכספי שלא כדי בבנייה המרוכזת .בהחלטה זו קבעה ההנהלה שעד מועד שינוי
מדיניות המינהל בנוגע להקצאת הקרקע בפטור ממכרז בהרחבות תותנה ההקצאה בכל האר
בפרסו מכרז של המינהל ע האגודה ,בהקמת תשתיות ,בשדרוג תשתיות)העל ביישוב היש
ובבנייה באתר.
·„˙„Â·Ú ÚÂˆÈ·· ÏÁÂ‰ Ì¯Ë ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È
.ÏÚÂÙ‰ Ï‡ ÁÂÎ‰Ó ‰ËÏÁ‰‰ ˙‡ ‡ÈˆÂ˙˘ ‰ËÓ

דחיקת הבנייה העצמית
חלק מהמומלצי בהרחבות העדיפו לבנות את בתיה בעצמ לפי טעמ האישי כדי לחסו
הוצאות .לעומת זאת ,חלק מהאגודות העדיפו בנייה מרוכזת כדי להבטיח אחידות וקיצור זמ
הבנייה .כאמור ,נמצא שהאגודות מנעו מהמשתכני לבנות בניה עצמית מחד ,ומאיד  ,עלויות
הבנייה שבה חייבו האגודות והיזמי משתכני שבתיה נבנו בבנייה מרוכזת היו חריגות .להל
מובאת דוגמה.
קיבו ה' שוכ בקרבת חיפה .על ההרחבה בו חלה החלטת מועצה  ,959ובהתא לה שילמו חוכרי
המגרשי  91%דמי חכירה מהווני תמורת חכירת הקרקע מהמינהל ל) 49שנה .המינהל אישר
לקיבו ביוני  2006בנייה מרוכזת ב) 80%מהמגרשי  .בשני  2006ו) 2007חויבו מועמדי לחתו
על הסכ שירותי בנייה ע יז )להל ) יז ה'( ,ומתלוננת מסוימת סיפרה כי חויבה לחתו על
ההסכ כתנאי לרכישת המגרש .במהל אות שני פנו משתכני רבי אל המינהל והתלוננו כי
קיבו ה' ויז ה' אינ מאפשרי לה לבנות את בתיה בהרחבה בבנייה עצמית .במרס 2007
התלוננו מספר משפחות כי יז ה' מוכר את המגרשי המיועדי לבנייה עצמית כמגרשי לבנייה
מרוכזת תו הצגת מצג שווא בפני המינהל שלפיו הבתי ייבנו בבנייה עצמית .תלונות אלה עלו
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בקנה אחד ע בירורי שער המינהל בעצמו באותו חודש .למרות זאת לא נקט המינהל צעדי
לתיקו המצב .רק ביולי  2007הקפיא מנהל המחוז את שיווק מגרשי הבנייה העצמית ,ואות בלבד.
¯˘‡ '‰ ıÂ·È˜ÏÂ '‰ ÌÊÈÏ "Ò¯Ù" ÔÈÚÓ ‰˙ÈÈ‰ ÂÊ ‰‡Ù˜‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·‡.˙ÈÓˆÚ ‰ÈÈ ·Ï ÌÈ˘¯‚Ó ˜ÂÂ˘Ï Âˆ¯ ‡Ï ÏÏÎ ˙Ú ‰˙Â
החלטה  959אוסרת כאמור גביית סכומי שחורגי מעלויות הפיתוח שאישר המינהל .לפי החלטת
הנהלה מאוגוסט  ,2006רוכשי אשר מתלונני כי האגודה או מישהו מטעמה דורשי מה סכומי
נוספי על עלויות הפיתוח ,יקצה לה המינהל את הקרקע ישירות.
כאמור ,הנהלת המינהל ידעה כי אגודות או יזמי מטעמ גובי כספי שחורגי מהוצאות הפיתוח.
מתלונה שהתקבלה במינהל בפברואר  2007עולה כי יז ה' דרש ממתלונ אשר התעניי בבנייה
עצמית  460,000ש"ח עבור פיתוח ותכניות בנייה ) בעוד שהסכו שהמינהל אישר בגי פיתוח היה
כ) 140,000ש"ח .בעקבות תלונה זו ותלונות נוספות החליט המינהל שמהנדס מטעמו יבדוק את
הוצאות הפיתוח במגרשי הבנייה העצמית.
מדוח הביניי אשר הגיש המהנדס למינהל בספטמבר  2007עלה כי יז ה' דרש שהמינהל יאשר לו
 105,000ש"ח שחורגי מעלויות הפיתוח המאושרות עבור כל אחד מהמגרשי המיועדי לבנייה
עצמית .בדוח צוי כי יז ה' בחר את המתח לבנייה עצמית שעלות הפיתוח שלו הגבוהה ביותר,
ורק על מגרשי אלה דרש תשלו נוס .,העדפת יז ה' לשיווק מגרשי בבנייה מרוכזת מובנת
משו שגבה כ) 5,000ש"ח למ"ר בנוי ,כ) 30%יותר ממחיר המחירו  .המהנדס ציי כי התנהלות זו
תאמה את תחושת "ההתשה" שעליה דיווחו המעונייני לבנות בבנייה עצמית .לכ המלי להקפיא
את שיווק המגרשי בכל ההרחבה עד לפתרו הנושא.
בנובמבר  2007אישרה הנהלת המינהל להגדיל את דמי הפיתוח המותרי לגבייה בהרחבת קיבו ה'
ב) 19,000ש"ח ,והסכו המאושר לגבייה עבור הוצאות הפיתוח היה כ) 160,000ש"ח עבור כל
מגרש .על מנת להבטיח את פיתוח המגרשי המיועדי לבנייה עצמית קבעה הנהלת המינהל כי יז
ה' יפקיד ערבות בנקאית אשר בכפו ,לה אישרה הנהלת המינהל להמשי בביצוע ההרחבה ואישרה
לרוכשי מגרשי הבנייה עצמית לרכוש ג שירותי בנייה מיז ה' א יחפצו בכ  .הנהלת המינהל
אמנ הפחיתה אפוא את עלות הפיתוח למגרשי הבנייה העצמית ,אול לא קבעה מנגנו להבטחת
הקצאת מגרשי אלה במקביל להקצאת המגרשי שיועדו לבנייה מרוכזת ,כנדרש בנהליו.
באפריל  2008קיבל המינהל תלונה נוספת שהמגרשי בהרחבת קיבו ה' משווקי בשליטה מלאה
של יז ה' ,שנוהג בחוסר שקיפות .המתלוננת ציינה כי היא התעניינה במגרש בהרחבה ,אול יז ה'
לא הודיע לה אילו מגרשי מוצעי לשיווק ומתי יחל בכ  .עקב כ דרשה המתלוננת מהמינהל כי
ישווק מגרשי אלה בעצמו במכרז פומבי .יצוי כי באותו מועד נרשמו כ) 200מתענייני במגרשי
לבנייה עצמית .רק במאי  2008החליט המינהל כי הוא עצמו ישווק את המגרשי לבנייה עצמית .עד
מועד סיו הביקורת ה טר שווקו.
מכלל האמור יוצא שלמרות שנוהלי המינהל חייבו הקצאת מגרשי לבניה עצמית ,פעלו אגודות
ויזמי כדי למנוע בניה כזו .המינהל לא נקט בצעדי מספיקי לתיקו המצב.
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קביעת הוצאות הפיתוח בידי משרד הבינוי והשיכו והמינהל
 .1כאמור ,לפי החלטה  737בדק המינהל רק את הוצאות הפיתוח שחרגו מהוצאות הפיתוח
הנורמטיביות ,ובהתא להחלטה  959הוא בדק את כל הוצאות הפיתוח שהאגודות או היזמי
העמיסו על המשתכני בהרחבות ,לפי החלטת ממשלה תכנ משרד הבינוי והשיכו את הפיתוח
ביישובי באזור עדיפות לאומית א' וסבסד את ההוצאות בגינו .24הסבסוד נועד לחזק ולעודד את
ההתיישבות בה על ידי הפחתת עלויותיו של המשתכ  .המועצה האזורית היא זו המגישה את
הבקשה לקבלת הסבסוד ואליה מועברי הכספי  ,בהתא למכרזי שהיא מפרסמת לפי תכנו
האג ,לבנייה כפרית במשרד הבינוי והשיכו  .ראוי היה שהמינהל יתא מראש את תכנו התשתיות
והוצאות הפיתוח הנגזרות ממנו ג ע משרד הבינוי והשיכו .
בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי המינהל ומשרד הבינוי והשיכו לא תיאמו ביניה את תכנו
פיתוח התשתיות ואת העלויות הנגזרות ממנו .כתוצאה מכ אגודות שהוצאות הפיתוח שלה אושרו
בידי משרד ממשלתי אחד ) משרד הבינוי והשיכו ) נדחו בידי רשות שלטונית אחרת ) המינהל,
שאישר הוצאות פיתוח שונות ,בדר כלל ) נמוכות יותר .למשל ,בקיבו א' ובמספר קיבוצי
אחרי במועצה האזורית גליל עליו אומדני הוצאות הפיתוח שאישר משרד הבינוי והשיכו היו
גבוהי יותר מאומדני הוצאות הפיתוח שאישר המינהל; הפער בי אומדני המינהל להוצאות
הפיתוח שאישר משרד הבינוי והשיכו הגיע בחלק מהקיבוצי עד ל) 13,000ש"ח לבית.
 .2כאמור ,לפי החלטה  737רשאית הייתה האגודה לגבות הוצאות פיתוח נורמטיביות ללא
בדיקה פרטנית של המינהל .על מנת להבטיח שהסבסוד של משרד הבינוי והשיכו ישמש למטרה
שלשמה יועד ) הפחתת הוצאות הפיתוח למשתכ ) אמור היה המינהל לקזז את דמי השתתפות
משרד הבינוי והשיכו בהוצאות הפיתוח מאומדני הוצאות הפיתוח שאות אישר.
בבדיקה של חמישה יישובי במועצה האזורית גליל עליו אשר קיבלו סבסוד ממשרד הבינוי
והשיכו בסכומי הנעי בי  41,000ש"ח ל) 50,000למגרש בהרחבה ,נמצא כי בשלושה לא קיזז
המינהל את סבסוד משרד הבינוי והשיכו  ,כנדרש .בשני היישובי הנותרי הוא קיזז רק חלק
מסכו הסבסוד.
לדוגמה ,עבור  50המגרשי אשר שווקו בהרחבת קיבו א' היו זכאי המומלצי לסובסידיה
ממשרד הבינוי והשיכו בס של  45,000ש"ח למגרש לכל הפחות; סכו הסובסידיה כולו היה
כ) 2,250,000ש"ח כולל מע"מ .כספי הסבסוד הועברו למועצה האזורית ,האחראית למכרזי
לעבודות הפיתוח בהרחבות שבתחומה .במחיר השלמת יתר עבודות הפיתוח היו אמורי לשאת
המשתכני במסגרת הוצאות הפיתוח שהמינהל אישר.
מבדיקת משרד מבקר המדינה את התצהירי שהגישו המשתכני בהרחבת הקיבו למינהל בשני
 2007)2005עלה כי ה הצהירו ששילמו לאגודה את סכו הפיתוח הנורמטיבי
)כ) 117,361ש"ח צמוד למדד תשומות הבנייה למועד חתימת התצהיר( בלא שקוזזה ממנו
הסובסידיה ממשרד הבינוי והשיכו .
˙ÊÎÂ¯Ó ‰ÈÈ ·· Â · Â Â˜ÂÂ˘ '‡ ıÂ·È˜ ˙·Á¯‰· ÌÈ˘¯‚Ó‰ ÏÎ ÈÎ ‰ÏÚ ‰˜È„·‰Ó ,¯ÂÓ‡Î
·‡Ì‰ ÈÎ Â¯È‰ˆ‰ Ì‰· ,ıÂ·È˜‰Â ÌÈˆÏÓÂÓ‰ Â˘È‚‰˘ ÌÈ¯È‰ˆ˙Ï ‰¯È˙Ò· '‡ ÌÊÈ ˙ÂÚˆÓ
·‰ÚˆÈ· ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ È·‰ „¯˘Ó Ï˘ „ÂÒ·Ò‰ ÈÙÒÎ· ÈÎ ‡ÂÙ‡ ¯·˙ÒÓ .˙ÈÓˆÚ ‰ÈÈ ·· ÌÈ Â
,ÌÊÈÏ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙ÂÈÏÚ ˙‡ ÏÈÊÂ‰˘ ¯·„ ,‰·Á¯‰· ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙Â„Â·ÚÓ ˜ÏÁ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰
‡‡ÂÙ‡ Â¯‡˘ ÔÂ·˘Á Ï˘ ÂÙÂÒ· .Ï‰ ÈÓ‰ ¯˘È‡˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙ÂÈÂÏÚ ‡ÂÏÓ ˙‡ ‰·‚ ‡Â‰ ÌÏÂ
.ÌÈÓÊÈ‰ È„È· ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ È·‰ „¯˘Ó Ï˘ „ÂÒ·Ò‰ ÈÙÒÎ ‰¯Â‡ÎÏ
__________________
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בתשובות האגודות והיזמי בעניי זה ,ובפרט בתשובות של קיבו א' ושל יז א' ,נטע בי השאר
כי לאגודות לא הועברו כספי בגובה הסבסוד שלא קוזז כנדרש מאומד הוצאות הפיתוח אלא
שהיזמי גבו כספי אלה בגי רכיבי פיתוח שהמינהל לא אישר .האגודות והיזמי א ,טענו
שההתקשרות בי יזמי ואגודות הייתה בהנחה שהסובסידיה ממשרד הבינוי והשיכו מתווספת
לאומד הוצאות הפיתוח שהמינהל אישר ,ואי היא חלק ממנו עקב העובדה שהוצאות הפיתוח
שהמינהל אישר אינ מכסות את הוצאות הפיתוח בפועל.
המינהל ציי בתשובתו כי לא היה למחוז הצפו שלו מידע על פעילות משרד הבינוי והשיכו  ,והוא
הקפיד לקזז את הסובסידיות שידע עליה .
Ï‰ ÈÓ‰ ÔÈ· ÌÂ‡È˙ ‡Â‰ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ¯Â˘È‡Ï ÈÁ¯Î‰ È‡ ˙ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.‰È„ÈÒ·ÂÒ‰ ÌÂÎÒ ÏÚ ˘‡¯Ó Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰ Í¯ÂˆÏ ,¯‡˘‰ ÔÈ· ,ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ È·‰ „¯˘Ó ÔÈ·Ï
‡.Ì‰ÈÏ‡ ‰˙¯·Ú‰Ï ÏÚÙÈ Ï‰ ÈÓ‰˘ ÈÂ‡¯ ,ÌÈˆÏÓÂÓÏ ‰¯·ÚÂ‰ ‡Ï ‰È„ÈÒ·ÂÒ‰ Ì

תחרות בי מעטי במועצה האזורית גליל עליו
הבעיה הדמוגרפית היא בעיה חריפה ביישובי המועצה האזורית גליל עליו ; התכנית האסטרטגית
שלה הציגה תחזית דמוגרפית שלילית .פיתרו טוב ביותר לכ הוא הרחבת היישובי בתחומיה.
על מנת לעודד מעבר של משפחות צעירות לפריפריה ובמיוחד ליישובי קו העימות יש להבטיח ,בי
השאר ,שמחיר הדירה באזור קו העימות יהיה אטרקטיבי דיו .ואמנ  ,בהחלטות הממשלה והמועצה
נקבעה ליישובי אלה הנחה במחיר הקרקע; במרבית יישובי המועצה האזורית גליל עליו הקרקע
ניתנה ללא תשלו  ,וביישובי אחרי גבה המינהל רק  31%מדמי החכירה .כ סבסד משרד הבינוי
והשיכו חלק מהוצאות הפיתוח .פעולות אלה נועדו לסייע להשגת מחירי דירות נמוכי במידה
ניכרת ממחירי השוק באזור וממחירי דירות במרכז האר  .ואול השוואת מחירי בתי בשלוש
הרחבות במועצה האזורית גליל עליו למחירי מקבילי של דירות ממוצעות במרכז האר ובאזור
הצפו  ,כפי שעולה מנתוני סקר מחירי דירות הבעלות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להל )
הסקר( ,מעלה כי מחירי הבתי בהרחבות אלה היו יותר גבוהי במובהק ,עד כ) ,50%ממחירי דירות
ביישובי בצפו  .25למשל ,בקיבו ו' ) יישוב קו עימות ) מחיר בית בהרחבה היה קרוב למחיר דירה
ממוצעת באזור המרכז ולפעמי היה יקר יותר ממנה ,והוא היה יקר עד  50%מדירה ממוצעת באזור
הצפו  .בהתחשב בכ שביישובי אלה מחיר הקרקע הוא בי  0%ל) 31%מדמי החכירה ,והמדינה
משתתפת בעלויות הפיתוח ,הרי שהמחיר הגבוה משק ,רווח שבו מתחלקי היז והאגודה .מחירי
הדירות הגבוהי יחסית בהרחבות אלה ה בי השאר תוצאה של התקשרות של אגודות ע יזמי ,
כמפורט להל .
המועצה האזורית גליל עליו עודדה התקשרות ע יזמי על ידי ריכוז התכנו  ,ייזו הביצוע והשגת
תקציבי להרחבות הקהילתיות .הדבר נעשה באמצעות "החברה הכלכלית לפיתוח הגליל העליו
בע"מ" )להל ) החברה הכלכלית(.
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מראשית שנת  1998הציגה החברה הכלכלית לקיבוצי שבתחו המועצה האזורית מודל לפיתוח
ולבנייה של הבתי בהרחבה; לפיו ,הקיבו מתקשר ע יז המבצע את עבודות ההרחבה עבורו,
והחברה הכלכלית היא גור מפקח המקשר בי היז לבי הקיבו  ,והיא מופקדת על מימוש
האינטרסי של הקיבו בכל שלבי העבודה .במכתב ששלח ביוני  2001הבהיר מנכ"ל החברה
הכלכלית לנציג יז ב' ,כי המועצה מחפשת יז שילווה את הקיבו לאור כל הדר )ההרחבה
הקהילתית ,שדרוג מערכות הקיבו הקיי וכיו"ב( ,והוא יהיה האחראי הבלעדי כלפי המשתכני
מבחינה משפטית ויית לה את הליווי הפיננסי הדרוש להשלמת הפרויקט .בתמורה צפוי היז לקבל
עבודה במספר קיבוצי למספר שני  ,ליהנות מהטבות המדינה הניתנות ליישובי קו העימות ולזכות
בתמורה כספית שתיקבע מראש ובהסכמה בשיעור של אחוז מסוי מהעלות הכוללת של הפרויקט.
כתוצאה מעידודה של המועצה האזורית פנו קיבוצי לקבלת הצעות שונות מיזמי  .בבדיקה נמצא
כי בהצעות היזמי נכללה בי השאר תמורה מובטחת לקיבו ) כספי שיועברו לו שלא כדי  .מצד
שני ,כדי לממ את התמורה הבטיחו היזמי לקיבו מדיניות שיווקית שתאפשר עלייה במחירי
המכירה כל תקופת שיווק ההרחבה ,וממנה ייהנה הקיבו .
בנסיבות שתוארו לעיל החלו רוב יישובי המועצה בהרחבה באמצעות מספר יזמי גדולי  .לכ יכול
יז לווסת את השוק באזור הקרוב להרחבה ולגבות עבור בית מחיר גבוה יותר מהמחיר המושג
בתחרות בהרחבות אחרות באותו אזור .למשל ,בהסכ בי קיבו ב' לבי יז ב' בכותרת "היחסי
בי היז לקיבו ומניעת תחרות" התחייב יז ב' לקיבו כי יימנע מכל פעולה ביישובי קרובי
שתתחרה בהרחבה בקיבו ב' .יז ב' יהיה רשאי להתחיל בשיווק יחידות דיור ביישובי הקרובי
לקיבו בשלבי  ,ובכל שלב יוכל לשווק לא יותר מ) 45יחידות דיור ורק ע תו שיווק בתי השלב
המקביל בקיבו ב'.
¯ÂÊ‡· ˜Â˘‰ ˙‡ ˙ÒÂÂÏ ‰˙ÈÈ‰ ÌÊÈ‰ ÔÈ·Ï ıÂ·È˜‰ ÔÈ· ÌÎÒ‰‰ Ï˘ Â˙¯ËÓ˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
„Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ Â È‡ ,¯ÂÓ‡ÎÂ ,‰‰Â·‚ ÌÈ¯ÈÁÓ ˙Ó¯ ˙¯ÈÓ˘Ï Ì¯‚ ‰Ê ¯·„ .ıÂ·È˜Ï ·Â¯˜‰
ÔÈÈ Ú· ÂÏÚÙ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰Â ˙Â„Â‚‡‰ .˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ È·Â˘ÈÈ· ‰·Á¯‰‰ ˙¯ËÓ ÌÚ
Ï‰ ÈÓ‰ ¯ÂÓ‡Î .˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ „Â„ÈÚ Ï˘ Ë·Ó‰ ˙„Â˜ Ó ‡ÏÂ ˙ÈÓÊÈ‰ ‰Ù˜˘‰‰ ıÂÓÈ‡ ÍÂ˙ ‰Ê
.ÂÊ ‰ÚÙÂ˙ ¯˘Ù‡˘ ¯·„ ,ÔÂÈÏÚ‰ ÏÈÏ‚· ˙ÂÚ˜¯˜‰ ˜ÂÂÈ˘ ÏÚ ‰ÎÏ‰Î Á˜ÈÙ ‡Ï

סיכו
˙Â„Â‚‡Ï Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó ˙ˆÚÂÓ ‰¯˘Ù‡ ˙Ó„Â˜‰ ‰‡Ó‰ Ï˘ ÌÈÚ˘˙‰ ˙Â ˘Ó ÏÁ‰
ıÚÂÈ‰ .ÌÈÙ¯‚ÂÓ„ ÌÈ˜ÂÓÈ Ó Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ· ÌÈÈ¯ÙÎ‰ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ˙·Á¯‰ ˙‡ ÌÂÊÈÏ ˙ÂÈ‡Ï˜Á
˙ÈÈ·‚ ˙ÂÈ‡Ï˜Á‰ ˙Â„Â‚‡‰ ÏÚ ¯ÂÒ‡Ï (1999 ˙ ˘·) Ï‰ ÈÓ‰ ˙‡ ‰Á ‰ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰
‰‡ÂÏÓ· ÚÈ‚˙ Ú˜¯˜‰ ¯Â·Ú ‰¯ÂÓ˙‰˘ È„Î ‰·Á¯‰· ˘¯‚ÓÏ ‰ˆÏÓ‰ Ô˙Ó ˙¯ÂÓ˙ ÌÈÙÒÎ
ÌÈ˘„Á ÌÈ Î˙˘ÓÏ˘ È„Î ÔÎ˙˘ÓÏ ‰ÈÈ ·‰ ˙ÂÈÂÏÚ ˙‡ ˙ÈÁÙ˙ ÔÈÙÂÏÁÏ Â‡ ‰ È„Ó‰ ˙ÙÂ˜Ï
.˙Â·Á¯‰· Ú˜˙˘‰Ï ıÈ¯Ó˙ ‰È‰È
‰˘Ú ¯·„‰ .ÔÈ„Î ‡Ï˘ ÌÈÙÒÎ ÌÈ Î˙˘Ó‰Ó ÌÈ·‚ ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ‰Ê ÁÂ„ È‡ˆÓÓ
¯ÈÁÓ‰ ÔÈ·Â ˜Â˘‰ ¯ÈÁÓ ÔÈ·˘ ¯ÚÙ‰ ÏÏ‚· - ‰·Á¯‰‰ ¯ÂÊ‡·Â ‰ÈÈ ·‰ ˙ËÈ˘· ˙ÂÏ˙ ‡ÏÏ
˘‡‰˜ÂÂÈ˘Â Ú˜¯˜‰ ÏÂ‰È ˙‡ ¯È˜Ù‰˘ Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘ Â„È ˙ÏÊ‡ Ï˘·Â ,Ï‰ ÈÓ‰ Ú·˜ Â˙Â
.Ú˜¯˜‰ ˜ÂÂÈ˘ ÏÚ Á˜ÙÏ ˙ Ó ÏÚ ˘ÓÓ Ï˘ ÌÈ„Úˆ Ë˜ ‡ÏÂ ‰„Â‚‡Ï
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˙Â¯ÓÏ .‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ Ì˙Â‡ ÛÂÎ‡Ï ÏÚÙ ‡Ï ÌÏÂ‡ ,ÌÈÏÏÎ ˙ÚÈ·˜· ˜Ù˙Ò‰ Ï‰ ÈÓ‰
Ï˘ Â˙ÈÈÁ ‰Â ˙Â·Á¯‰‰ ‡˘Â · Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó ˙ˆÚÂÓ ˙ÂËÏÁ‰˘ ·ËÈ‰ ‰Ú„È Â˙Ï‰ ‰˘
ÏÚ Á˜ÙÏ ˙ÏÂÎÈ‰ Ï‰ ÈÓÏ ÔÈ‡ ‰˙Ú„Ï˘ ÌÂ˘Ó ,˙ÂÙÎ‡ Ô È‡ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰
.‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÂÈ È„Ó ˙‡ ˙Â ˘Ï È„Î ‰ÏÚÙ ‡Ï ‡È‰ ÔÈ„Î ‡Ï˘ ÌÈÙÒÎ ˙ÈÈ·‚-È‡
¯ÙÒÓ ÔÈ·Ï ˙Â„Â‚‡‰ ÔÈ· ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ „„ÂÚÏ ˙ÂÈ È„ÓÎ ‰‚‰ ÔÂÈÏÚ ÏÈÏ‚ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰
ÌÈ¯ÈÁÓ· ˙Â·Á¯‰· ÌÈ˙·‰ ˙‡ Â˜ÂÂÈ˘Â ‰˘ÚÓÏ ˜Â˘‰ ˙‡ Ì‰È È· Â˜ÏÈÁ ¯˘‡ ÌÈÓÊÈ
Ú˜¯˜‰ ¯ÈÁÓÓ ˙ÂÁ ‰· ‰ È„Ó‰ Ï˘ ÚÂÈÒ‰Â ,ÌÈÓÊÈ‰Â ˙Â„Â‚‡‰ Â ‰ ÌÈÁÂÂ¯‰Ó ;ÌÈ‰Â·‚
.‰„Â‚‡Ï ÌÊÈ‰ ÔÈ· ˜ÏÁ˙‰ ‡Ï‡ - ·˘ÈÈ˙Ó‰ - ÔÎ¯ˆÏ ÚÈ‚‰ ‡Ï ÁÂ˙ÈÙ‰ ¯ÈÁÓ·Â
ÍÈ¯ˆ Ï‰ ÈÓ‰˘ ‰ ˜ÒÓ‰Ó ÒÂ Ó ÔÈ‡ ˙Â·Á¯‰‰ Ë˜ÈÂ¯Ù· ÔÂÓË‰ ÈÏÎÏÎ‰ Ï‡Èˆ ËÂÙ‰ Ï˘·
‰·ÂË‰ Í¯„‰ .ÂÏÂ‰È ·˘ ˙¯Á‡ Ú˜¯˜ ÏÎ· ÂÓÎ ÌÈÏÚ· ‚‰ Ó ˙Â·Á¯‰‰ È˘¯‚Ó· ‚Â‰ Ï
ÈÂÂ˘‰ ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡Â·È ÍÎ - È·ÓÂÙ Ê¯ÎÓ· ı¯‡‰ ÊÎ¯Ó· ÌÈ˘¯‚Ó‰ ˙‡ ˜ÂÂ˘Ï ‡È‰ ‰ÏÈÚÈ‰Â
˜ÂÂÈ˘· ·¯ÂÚÓ ˙ÂÈ‰Ï Ï‰ ÈÓ‰ ÏÚ .ÔÈ„Î ‡Ï˘ ÌÈÙÒÎ ˙ÈÈ·‚ Ú ÓÈ˙Â Ú˜¯˜‰ Ï˘ È˙Ó‡‰
ÔÎ˙˘Ó‰ ÈÎ ÂÁÈË·È˘ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ È Â ‚ Ó ˙ÏÚÙ‰ ÍÂ˙ ˙ÂÓÈÚ‰ Â˜·Â ‰È¯ÙÈ¯Ù· ˙ÂÚ˜¯˜‰
.ÁÂ˙ÈÙ ÈÓ„·Â Ú˜¯˜· ˙ÂÁ ‰· ‰ È„Ó‰ ˙ ˙Â ˘ ˙ÂÈ„ÈÒ·ÂÒ‰Ó ‰ ‰ÈÈ˘ ‰Ê ‡Â‰
ÂÈˆÚÂÈ ÌÚ „ÁÈ ÏÂ˜˘È Ï‰ ÈÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,ÔÈ„Î ‡Ï˘ ÌÈÙÒÎ Â·‚˘ ˙Â„Â‚‡Ï ¯˘‡
.ÌÈ·˘ÈÈ˙ÓÏ ÌÈÙÒÎ‰ ˙·˘‰Â ÌÈÊÂÁ‰ ÏÂËÈ· Ï˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÌÈÈËÙ˘Ó‰

