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משרד הבינוי והשיכו

הטיפול בפינוי כפר של
תקציר
כפר של שוכ בתחו השיפוט של עיריית תל אביב יפו )להל העירייה( בדרו
מזרח העיר .שטחו  1,585דונ  .רוב אדמות הכפר ה אדמות מדינה המנוהלות בידי
מינהל מקרקעי ישראל )ממ"י( ,1ומיעוט בבעלות העירייה או בבעלות פרטית .בשני
 1955 1948אכלסה המדינה את בתי כפר של בתושבי מעוטי יכולת ,רוב עולי
חדשי  .איכות של מרבית הבתי הייתה מלכתחילה ירודה ,וע חלו #השני היא
הלכה והידרדרה .עליבות השטח וחוסר האפשרות לשפ $את המבני בו הביאו את
המדינה לפעול לפינוי תושביו ,להרוס את המבני שבו ולבנות במקומ אזור מגורי
מודרני.
בתחילת שנות השישי של המאה העשרי התגוררו בכפר של כ  2,000משפחות;
אז החלה פעולה לפינויו ,לשיקומו ולשיקו תושביו .הוכנה תכנית מתאר לאדמות כפר
של  ,שהתבססה על בנייה בצפיפות גבוהה ,אשר הייתה אמורה לקלוט בי היתר את
המשפחות המפונות .בשנת  1961הוקמה חברת חלמיש חברה ממשלתית עירונית
לדיור ,לשיקו ולהתחדשות שכונות בתל אביב יפו בע"מ )להל חלמיש או החברה(,
לצור +שיקומ  ,פינוי וחיסול של משכנות עוני בתחו שיפוטה של העירייה .2עד
שנת  2004העביר ממ"י לניהול חלמיש כ  1,030דונ  ,שה כ  65%משטחי כפר
של  .ממ"י הטיל על חלמיש לפנות קרקעות אלה; מלבד ממ"י וחלמיש מעורבי
בפינוי ג העירייה ומשרד הבינוי והשיכו .
מועצת מקרקעי ישראל )להל המועצה( פועלת מכוח חוק מינהל מקרקעי ישראל,
התש" ,1960 +והיא קובעת את מדיניות הקרקעות שלפיה יפעל ממ"י .משנת 1990
קיבלה המועצה החלטות אחדות שעניינ פינוי כפר של  .בהחלטות אלה נקבעו
העקרונות וההליכי שעל פיה על חלמיש לפעול בכל הנוגע לפינוי כפר של וכ
תפקידיו של ממ"י בנושא.
בינואר  ,1962מועד תחילת הפינוי ,התגוררו במקרקעי שהועברו לניהול חלמיש
כ  1,400משפחות .ע חלו #השני הל +וגדל מספר זה עקב ריבוי טבעי ופלישות
למקרקעי  .משנת  1962עד סו #שנת  2008פונה מרבית השטח שנמסר לטיפול
חלמיש; חלק מהקרקעות שפונו שווקו לצור +בנייה ,והיתר הופנו לצורכי ציבור .לפי
נתוני חלמיש ,מדובר ב  883דונ  ,שה כ  86%מהקרקע שנמסרה לניהולה .עיקר
הפיתוח התבצע בשנות השישי והשבעי של המאה העשרי  ,ובס +הכול נבנה
בכפר של עד סו 2007 #שטח של כ  201,380מ"ר ,בעיקרו למגורי .
בסו #שנת  2008נותרו בכפר של כ  150דונ לפיתוח ולשיווק; על פי התכניות
האחרונות של העירייה ,אפשר לבנות בשטח זה עוד  2,235דירות בבנייה רוויה ו 173
בתי בשיטת "בנה בית."+
__________________
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מקרקעי ישראל ה המקרקעי של המדינה ,של רשות הפיתוח ושל הקר הקיימת לישראל )קק"ל(.
שמה הקוד של החברה היה "החברה הממשלתית עירונית לשיקו משכנות עוני ,תל אביב יפו בע"מ".
בשנת  2008הועסקו בחברה  45עובדי  ,והיא עסקה בפינויי מקרקעות המדינה ,באכלוס ובניהול של
דירות של הדיור הציבורי ובביצוע עבודות פיתוח עבור העירייה וגורמי אחרי .
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ע השני הלכה והתפשטה בכפר של תופעה של פלישות לקרקעות של תושבי
שהגיעו מחו $לכפר של והתיישבו בו וכ של תושבי כפר של שהשתלטו על שטחי
נוספי לבתיה  .היו תושבי שמכרו או השכירו נכסי  ,א #שלא היו בעלי זכויות
קנייניות עליה  .פינוי הפולשי כרו +בבעיות מורכבות :קיי קושי לערו +מעקב מלא
אחר זיהוי הפולשי וקיי קושי לקבוע במדויק מהו השטח שיש לכלול בפינוי ,ועל כ
קיי ג קושי להגיש תביעות לפינוי נגד הפולשי .

פעולות הביקורת
בחודשי מרס אוגוסט  2008בדק משרד מבקר המדינה את הפעולות שעשתה חלמיש
לפינוי כפר של  .הבדיקה נעשתה בחלמיש ,במחוז תל אביב של ממ"י ובעירייה.
הבדיקה התמקדה בהליכי הפינוי שנמשכו משנת  2004ואיל.+

עיקרי הממצאי
האטה והפסקה של פעולות הפינוי
תנופת הפינוי של כפר של  ,אשר אפיינה את התקופה שמ  1962עד  ,1996נעצרה
משנת  .1997בשנת  2005קיבלו ממ"י וחלמיש החלטות ששינו את הקריטריוני
לזכאות לקבל דמי פינוי באופ שצמצ את ההגדרה של זכאי; כ שונה סדר העדיפות
לפינוי התושבי  ,וניתנה עדיפות לפינוי תושבי מקרקע בעלת פוטנציאל לשיווק
ונקבע שפינוי של תושב יתבצע רק א תתפנה חלקת הקרקע כולה מכל המחזיקי
בה .על כ נמנע או נדחה פינוי של זכאי שלא נכללו בסדר העדיפות החדש .נוס #על
כ ,+דמי הפינוי שנקבעו הלכו ונשחקו ביותר מ  30%מערכ הראלי בעשר השני
האחרונות.
בשני  1996 1962פונו  2,569משפחות; לעומת זאת ,בשני  2004 1997לא נעשו
פינויי  ,ובשני  2007 2004פונו  17משפחות בלבד .במרס  2008העריכה החברה כי
יש לפנות עוד  500משפחות ,כ  400מה זכאיות לדמי פינוי וכ  100פולשי .
חלמיש וממ"י קיבלו את החלטותיה בלי שנתנו את הדעת להשפעת של הענייני
האמורי  ,ונמנעו במש +שני מלנקוט פעולה מעשית אשר תעורר מחדש את תהלי+
הפינוי .בפועל ,העיכוב בפינוי ,שינוי הקריטריוני לזכאות לדמי פינוי ושחיקת דמי
הפינוי גרמו התמרמרות בקרב תושבי כפר של ופגעו בנכונות שלה להתפנות.

החלטות של שר הבינוי והשיכו לקידו הפינוי
שר הבינוי והשיכו הוא השר הממונה על ממ"י והאחראי לענייני חלמיש .ב 2007
וב  2008קיימו שר הבינוי והשיכו דאז מאיר שטרית ושר הבינוי והשיכו זאב בוי
דיוני אחדי הנוגעי לפינוי כפר של  ,ובה הנחו לנקוט פעולות מסוימות כדי
לקד את הפינוי .לדוגמה ,בדיו במרס  2008הורה השר זאב בוי לחלמיש להמלי$
על קריטריוני חדשי לפינוי ולשיווק קרקעות בשנת  .2008בסו #שנת  2008טר
סיכמו חלמיש וממ"י את גיבוש הקריטריוני החדשי .
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ניהול הפינוי כמשק סגור
על פי החלטת המועצה מיוני  ,1993פינוי כפר של נעשה במתכונת של "משק סגור";
כלומר הוצאות הפינוי ממומנות מההכנסות המתקבלות בגי שיווק הקרקעות
המתפנות .המועצה חזרה ואישרה עניי זה בהחלטותיה בשני  2001ו .2004
 .1ההחלטות במש +השני על ניהול פרויקט פינוי כפר של כמשק סגור התקבלו
בלי שעשה ממ"י עבודת מטה שבחנה את כל השלכותיה  .ג מאוחר יותר ,לאחר
שהתברר לחלמיש כי הפרויקט מצוי בגירעו  ,לא נבחנה הכדאיות הכלכלית של
מתכונת זו ,לא בוצעו אומדני בנוגע להכנסות ולהוצאות הצפויות ,לא נקבעו מקורות
מימו לתקופות ביניי עד קבלת ההכנסות ולא הוכנה תכנית לביצוע הפינוי.
 .2ההחלטה על הפעלת הפרויקט כמשק סגור גרמה לכ +שממ"י וחלמיש פעלו
בראש ובראשונה בהתא לשיקולי כלכליי  ,בלא לתת את הדעת להיבט השיקו
של השכונה ובלי להתחשב בראייה החברתית ובהתפתחות האורבנית של האזור .בגלל
מדיניות זו העדיפה חלמיש לקד פינוי של שטחי הצפויי להניב את מרב
ההכנסות ,ונמנעה מלקד פינוי של תושבי שמתגוררי בשטחי המיועדי לשטחי
ציבור .סדר עדיפות זה פגע בפיתוח של שטחי ציבור וא #בתושבי .

פינוי קרקעות שאינ בניהול חלמיש
בכפר של יש שטחי שלא הועברו לניהול חלמיש .ממ"י מנהל חלק מה  .רוב
השטחי נהיו משכנות עוני ,ובכמה מה מתגוררי פולשי  .ממ"י אינו מטפל בפינוי
המחזיקי בשטחי שבניהולו ושלא הועברו לחלמיש .ממ"י ג אינו מקיי פיקוח
בקרקעות אלה ,הדרוש למניעת פלישות.

ִעסקה לשיווק קרקע במכרז
בשנת  2005שיווקה חלמיש קרקע בכפר של שפונתה מיושביה ,ועליה היו אמורות
להיבנות  77דירות .התמורה משיווק הקרקע הייתה אמורה לממ פינוי תושבי
ֹש את ער +הקרקע ב  30,000דולר לדירה ,ובס+
ועבודות תשתית בכפר של  .שמאי ָ
הכול  2.31מיליו דולר.
במכרז שניהלה חלמיש היא קבעה כי ההצעות שיוגשו יהיו בעבור הקרקע ,ואילו עבור
הפיתוח ישולמו כ  5מיליו ש"ח .בעסקה זכתה חברה מסוימת ,שהציעה לשל כ 2.7
מיליו דולר .כשהביא המנכ"ל דאז מר אית פד את ה ִעסקה לאישור הדירקטוריו
הוא טע  ,כמצוי בפרוטוקול ,שהסכו שהושג במכרז היה גבוה משווי הקרקע הנקוב
בשומה; א +הואיל וסכו זה כלל ג תשלו בגי פיתוח ,היה הסכו נטו בעבור
הקרקע כ  1.6מיליו דולר בלבד; סכו זה נמו +בכ  30%מהשומה.

סיכו והמלצות
הצור +בפינוי כפר של ובשיקו תושביו נמצא על סדר היו הציבורי כבר עשרות
שני  .פעילות רבה נעשתה כדי לתת מענה לכ +ואכ  ,רוב השטח פונה וג מרבית
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התושבי התפנו וזכו לאיכות חיי משופרת; אול נותר גרעי של תושבי שלא
נמצא לו פתרו  .אי להתעל מכ +שכמה מתושבי אלו מצפי לזכות בתנאי
משופרי  ,אול יש תושבי אשר מתגוררי בכפר של כבר שני רבות המוצאי
את עצמ נפגעי מהתנאי שנקבעו בהסדר הזכאות לקבל דמי פינוי ,בי היתר ,מפני
שדמי הפינוי נשחקו ראלית בשיעור ניכר במש +השני .
שאלת הזכאות של התושבי מורכבת ובעלת פני רבי ; על כ ראוי שכל הגורמי
משרד הבינוי והשיכו  ,חברת חלמיש ,מינהל מקרקעי
המטפלי בפינוי כפר של
ישראל ועיריית תל אביב יפו יקבעו את הדר +להמש +הטיפול בכפר של כ +שיינת
מענה לכלל תושביו .יש להחליט מהו היק #השיקו שנדרש ,לעדכ ככל שנחו $את
אמות המידה לקביעת הזכאות ואת המנגנו לקביעת גובה דמי הפינוי ולקבוע תכנית
פעולה לרבות תכנית תקציבית כדי לקד את התהלי +ולא להסתפק במנגנו "המשק
הסגור" .ראוי לשת #בתהלי +את נציגי התושבי  ,ובכ +לטעת בה את התחושה
שה שותפי לקבלת ההחלטות על גורל .
על הגורמי המטפלי בפינוי ,בשיתו #גורמי האכיפה משטרת ישראל ופרקליטות
המדינה לפעול בנחרצות נגד פולשי למקרקעי המנסי לקבוע עובדות בשטח.

♦
מבוא
 .1כפר של שוכ בתחו השיפוט של עיריית תל אביב יפו )להל העירייה( בדרו מזרח העיר.
גבולות הכפר ה דר ההגנה מצפו ; רחוב ששת הימי במזרח; רחובות אית ליבנה והבוש
בדרו ; ורחוב חיי בר לב ,המש רחוב הבוש ודר משה דיי במערב .הכפר מורכב משמונה
שכונות בשטח כולל של  1,585דונ  .רוב אדמות כפר של ה אדמות מדינה שבניהול מינהל
מקרקעי ישראל )להל ממ"י( ,3ומיעוט בבעלות העירייה ובבעלות פרטית.
בשני  1955 1948אכלסה המדינה את בתי כפר של בתושבי שהיו רוב עולי חדשי ומעוטי
יכולת .איכות של מרבית הבתי הייתה מלכתחילה ירודה ,וע חלו& השני היא הלכה והידרדרה.
בנייה ללא היתר של מבני  ,ג ה באיכות ירודה ,תרמה א& היא להיותו של כפר של משכנות
עוני .עליבות השטח וחוסר האפשרות לשפ' את המבני בו הביאו את המדינה לפעול לפינוי
תושביו ,לשיקומ  ,להרוס את המבני שבו ולבנות במקומ אזור מגורי מודרני.
 : È Â È Ù ‰ ˙ Ï È Á ˙ . 2על פי תיעוד משנת  ,1993בתחילת שנות השישי של המאה העשרי
התגוררו בכפר של כ  2,000משפחות .אז החלה פעולה לפינוי ולשיקו כפר של  .העירייה הכינה
תכנית מתאר לאדמות כפר של  ,שהתבססה על בנייה בצפיפות גבוהה אשר הייתה אמורה לקלוט
בי היתר את המשפחות המפונות .על מלאכת הפינוי והשיקו הופקדה חברת חלמיש חברה
ממשלתית עירונית לדיור ,לשיקו ולהתחדשות שכונות בתל אביב יפו בע"מ) 4להל חלמיש או
החברה( שהוקמה בשנת  .1961בשני  1965 ,1964 ,1962ו  2004חתמו ממ"י והחברה על הסכמי
__________________
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מקרקעי ישראל ה המקרקעי של המדינה ,של רשות הפיתוח ושל הקר הקיימת לישראל )קק"ל(.
שמה הקוד של החברה היה "החברה הממשלתית עירונית לשיקו משכנות עוני ,תל אביב יפו בע"מ".
בשנת  2008הועסקו בחברה  43עובדי ושני עובדי קבל  ,והיא עסקה בפינויי מקרקעות המדינה,
באכלוס ובניהול דירות של הדיור הציבורי ובביצוע עבודות פיתוח עבור העירייה וגורמי אחרי .
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שלפיה יועברו מקרקעי בכפר של לניהול חלמיש .עד שנת  2004הועברו לחלמיש כ 1,030
דונ  ,שה כ  65%מכלל שטחו של כפר של  .5ממ"י הטיל על חלמיש לפנות קרקעות אלה.
ביוני  1965התקבל בכנסת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקו  ,התשכ"ה  .1965בעקבות החוק הוקמה
הרשות לבינוי ולפינוי של אזורי שיקו  ,אשר תפקידה ליזו ולתכנ פינוי ,בינוי ושיקו של משכנות
עוני ושכונות נחשלות ושל מבני המסכני את יושביה ולבצע פעולות נוספות .באוקטובר 1969
הכריז שר השיכו דאז ,בתוק& תפקידו כיושב ראש הרשות ,על ארבע שכונות בכפר של  ,שהיו
מרביתו של כפר של  ,כאזורי שיקו על פי החוק האמור .ההכרזה נעשתה באישור הממשלה
ולאחר התייעצות ע העירייה .בסופו של דבר היתה זו חלמיש שפינתה את כפר של .
 :È Â È Ù ‰ Ú Â ˆ È · . 3תהלי של פינוי אוכלוסייה הוא מורכב וקשה .מאוגדי בו מרכיבי
אנושיי ומרכיבי ביצועיי  .הפינוי כולל בדר כלל משא ומת ארו ומורכב ע המיועדי לפינוי
אשר לעצ זכאות לדמי פינוי ואשר לגובה דמי הפינוי שה זכאי לה  .תהליכי המשא ומת
והפינוי הובילו לא פע למחלוקות בי התושבי הגרי בכפר של ובי הגופי העוסקי בפינוי
בפרט חלמיש .אלה נגעו בעיקר בשאלות א יש לתושבי זכויות קניי במקרקעי שברשות  ,מיה
התושבי הזכאי לקבל דמי פינוי ,ומה צריכי להיות דמי הפינוי ההוגני  .התושבי הלינו על
הדר בה נוהל עמ משא ומת לפינוי; לטענת חלמיש הגישה נגד לבית משפט תביעות לפינוי
מבלי שמוצה עמ הלי משא ומת לפינוי מרצו .
מלבד חלמיש מעורבי בפינוי ממ"י ,שמנהל את מקרקעי ישראל; העירייה ,שכאמור כפר של
נמצא בתחו שיפוטה וג היא בעלת קרקעות בו; ומשרד הבינוי והשיכו )להל משרד השיכו (.
בעבר עסקו בפינוי ג גופי פרטיי .
מועצת מקרקעי ישראל )להל המועצה( פועלת מכוח חוק מינהל מקרקעי ישראל ,התש" ,1960
והיא קובעת את מדיניות הקרקעות שלפיה יפעל ממ"י .משנת  1990קיבלה המועצה החלטות
אחדות שעניינ פינוי כפר של  .בהחלטות אלה נקבעו העקרונות וההליכי שעל פיה על חלמיש
לפעול בכל הנוגע לפינוי כפר של וכ תפקידיו של ממ"י בנושא.
על פי נתוני חלמיש ,בינואר  ,1962מועד תחילת הפינוי ,התגוררו במקרקעי שנמסרו לניהולה בכפר
של כ  1,400משפחות .ע חלו& השני הל וגדל מספר זה ה מפני שבני משפחה בגרו והמשיכו
להתגורר במקו וה מפני שבמש השני נוספו לכפר של תושבי מחו' למקו  .בשנת 1996
קבע משרד השיכו שכל מי שהתגורר בכפר של ב  1.4.87נחשב זכאי לקבל דמי פינוי )להל
זכאי(.
מאז  1962עד סו&  2008פונה מרבית השטח שנמסר לטיפול חלמיש; חלק מהקרקעות שפונו שווקו
לצור בנייה ,והיתר הופנו לצורכי ציבור כבישי  ,גני ציבוריי ומבני ציבור .לפי נתוני החברה,
מדובר ב  883דונ  ,שה כ  86%מהקרקע שנמסרה לניהולה .עיקר הפיתוח של המתח התבצע
בשנות השישי והשבעי  ,כשהבנייה כולה הייתה רוויה .6בראשית שנות השמוני שולבה ג בנייה
עצמית )"בנה בית "( באמצעות שיווק של מגרשי למתפני  .בס הכול נבנה בכפר של שטח של
 201,380מ"ר ,בעיקרו למגורי .
לפי נתוני החברה וממ"י ,בשני  1996 1962פינתה חלמיש בס הכול  2,569משפחות; משנת 1997
עד מרס  2004היא לא פינתה שו משפחה; ואילו בשני  2007 2004היא פינתה  17משפחות.
__________________

5
6

במסגרת פינוי כפר של עוסקת חלמיש ג בפינוי של מתח ב שלושה דונ הצמוד לכפר של
)"החא "(.
בניי בבנייה רוויה הוא בניי הרשו כבית משות #או הראוי להירש כבית משות #על פי חוק
המקרקעי  ,התשכ"ט  ,1969ב שתי קומות ומעלה ואשר בו ארבע דירות לפחות ,כאשר בכל קומה
לפחות דירה אחת.
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במרס  2008העריכה החברה כי יש לפנות עוד  500משפחות כ  400מה זכאיות וכ  100פולשי
)ראו להל (.
 : 2 0 0 8 ˙ ˘ Û Â Ò · · ˆ Ó ‰ . 4כפר של כולל כיו בנייני קומות בבנייה רוויה ובתי
צמודי קרקע שנבנו בפרויקט הפינוי וכ בתי צמודי קרקע של תושבי שלא פונו .רוב הבתי של
התושבי שלא פונו הורחבו במש השני  ,וכמה מה משמשי לעסקי .
בכפר של נותרו כ  150דונ לפיתוח ולשיווק שטר פונו; על פי התכניות המפורטות ,אפשר
לבנות בשטח זה עוד  1,445דירות בבנייה רוויה ו  173בתי בשיטת "בנה בית " .בשנת 2006
החלה העירייה בהכנת תכנית מפורטת לשטח זה ,שהוגדל בה מספר הדירות המיועדות לבנייה רוויה
בכ  790דירות ,ולפיכ בס הכול יהיה אפשר לבנות בשטח שנותר עוד  2,235דירות בבנייה רוויה.
בינואר  2007דיווחה חלמיש לממ"י על סקר מחזיקי חלקי שהיא ביצעה הנכו לסו& שנת .2006
הסקר הקי& כ  80%מהשטח שבטיפול חלמיש .על פי הסברי החברה ,התנגדו יתר המחזיקי לשת&
עמה פעולה .אי השלמת הסקר הביאה לכ שנותרו בכפר של מקרקעי ללא מידע בנוגע
ליושביה ובלא אפשרות להשלי את הטיפול בה .
על פי החלטת המועצה מיוני  ,1993ייעשה פינוי כפר של במתכונת של "משק סגור" ,כלומר על
ההוצאות בגי הפינוי להיות ממומנות מתו ההכנסות שיתקבלו בגי שיווק הקרקעות המתפנות.
בתחילת שנת  2008הערי מנכ"ל חלמיש כי כדי להניע מחדש את הפרויקט נדרש מימו ביניי
בסכו  30מיליו ש"ח .הערכתו הסתמכה על אומד של ההכנסות הצפויות משיווק הקרקעות ,א
אכ יתבצע השיווק ,ועל העלויות הכרוכות בפינוי .עוד הערי המנכ"ל כי משנת  2008הפרויקט
צפוי להיות בגירעו של  65מיליו דולר ,מלבד גירעו מצטבר של  40מיליו דולר.
בחודשי מרס אוגוסט  2008בדק משרד מבקר המדינה את הפעולות שעשו חלמיש וממ"י לפינוי
כפר של  .הבדיקה נעשתה בחברת חלמיש ,במחוז תל אביב של ממ"י ובעירייה .הבדיקה התמקדה
בהליכי הפינוי שנמשכו משנת  2004ואיל .

האטה והפסקה בפעולות הפינוי
משנת  1997עד מרס  2004עצר ממ"י את הפינוי של כפר של  ,ומשהוחלט לחדשו לא היו כמעט
פינויי  .הביקורת בחנה את הסיבות לכ והעלתה:
 ) : È Â È Ù Ï Ì È Â È ¯ Ë È ¯ ˜ ‰ È Â È ˘ .1א ( ק ב י ע ת ק ר י ט ר י ו נ י ל ז כ א ו ת
ל ק ב ל ד מ י פ י נ ו י :בשני  1996 1993קיבל משרד הבינוי והשיכו מספר החלטות הנוגעות
לקריטריוני לזכאות לקבל דמי פינוי למפני קרקע בכפר של )להל קריטריוני לזכאות( .אלה
רוכזו במסמ "ריכוז קריטריוני לפינוי כפר של " שהוציא מנכ"ל המשרד ביוני .1996
הקריטריוני הגדירו מי זכאי לדמי פינוי וקבעו את סכומיה  :אלה יחושבו לפי מספר הנפשות
במשפחה הזכאית ולפי סוג הנכס המפונה מגורי  ,מחסני וכדומה.
כדי להניע מחדש את תהלי הפינוי ,שנעצר ב  ,1997אימצה המועצה ,בהחלטתה ממאי 2001
)החלטה מספר  (909את עקרונות הקריטריוני לזכאות שקבע משרד השיכו  .בהחלטה נקבע בי
היתר שייחת הסכ בי ממ"י ובי החברה ,ובו כללי שיסדירו את הטיפול של חלמיש בניהול
הפינוי ,שיוגדר לוח זמני לפינוי ,שיוקצו עד  200מגרשי לבנייה עצמית במתח  ,שהפינוי יבוצע
בהתא לקריטריוני מיוני  1996ובכפו& לשינויי אחדי ; תשלומי חורגי או פינויי חורגי
יובאו לאישור ועדת פינויי  .כ נקבע שייחת הסכ בי החברה לעירייה ,ולפיו יבצע ממ"י
באמצעות חלמיש פיתוח עצמי והעירייה לא תגבה אגרות והיטלי פיתוח בגי פיתוח זה ולא תטיל
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על היזמי הבוני במתח לבנות מבני ציבור .על א& החלטה זו לא התקד תהלי פינוי כפר של
ולא נחתמו הסכמי פינוי חדשי עד למחצית הראשונה של שנת .2004
בתשובה למשרד מבקר המדינה מאוקטובר  2008הסבירה חלמיש שהחלטת המועצה משנת 2001
התנתה את חידוש הפינויי בחתימה על הסכ בינה ובי ממ"י ,אול ההסכ לא נחת בשל
מחלוקות שהתגלעו בי חלמיש ובי העירייה בנוגע לתשלו בעד עבודות פיתוח שעשתה חלמיש
בכפר של ובנוגע לשאלת הבעלות על חלקות קרקע ששימשו בעבר כדרכי ציבוריות.
יצוי כי במרס  2004קיבלה המועצה החלטה נוספת )החלטה מספר  ;(995זו אשררה את החלטתה
ממאי ) 2001החלטה מספר  (909תו כדי שינויי אחדי  :לפי ההחלטה ,יימסרו המגרשי שיוקצו
למתפני לבנייה עצמית במחיר מלא; תשלו דמי הפינוי יהיה רק לאחר הריסת ביתו של המתפנה;
מ  1.1.07ואיל יופחתו דמי הפינוי ב  10%בכל שנה; על החברה הוטל למפות את אוכלוסיית כפר
של ולגבש את זכויותיה ; על ממ"י ועל העירייה הוטל להעמיד סכו של  9מיליו ש"ח לצור
מימו ביניי לקידו הפרויקט ,ובס הכול  18מיליו ש"ח.
)ב( ס מ כ ו ת ל ש י נ ו י ה ק ר י ט ר י ו נ י ל ז כ א ו ת  :החלטת המועצה מספר  995ממרס
 2004קבעה כי יש להקי ועדת פינויי )להל ועדת הפינויי  ,הוועדה( .בסמכות ועדת הפינויי
היה לאשר תשלומי חורגי ופינויי חורגי  .ליו"ר הוועדה מונה מנהל מחוז תל אביב של ממ"י
וחברי בה מנכ"ל חלמיש ,נציג משרד השיכו וחשב ממ"י .ביולי  2004חתמו מנהל מחוז תל אביב
בממ"י ומנכ"ל חלמיש על חוזה ,ובו ה החליטו בי השאר להרחיב את סמכויות הוועדה לכשתקו
ולאפשר לה לשנות את הקריטריוני לזכאות.
ועדת הפינויי החלה לפעול במאי  .2005ע הקמתה החליטה הוועדה על הכנסת שינויי ותוספות
לקריטריוני לזכאות שקבע משרד השיכו ב  1996ושאימצה המועצה .משמעות השינויי  ,בי
השאר ,היא צמצו של מספר הזכאי  .כ למשל נקבע כי בני הדור השלישי שהמשיכו להתגורר
במקו לא יוגדרו "זכאי " .כ קבעה הוועדה ש"זכאי" יוגדר רק מי שענה על שלושת התנאי
הבאי  :הוא התגורר ברציפות במתח שבניהול חלמיש ולא עזב אותו; יש לו קשר לראש משפחה
המצוי בסקר שעשתה חלמיש בכפר של בשני  1976 1975והוא הוגדר "זכאי" במועד הקובע
לזכאות .1.4.87
˙‡ ˙Â ˘Ï Ì˙Ú„Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ Ì‡ ÈÎ ‰„ÚÂÂÏÂ ˘ÈÓÏÁÏ ,È"ÓÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰¯˘È‡ ¯˘‡ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰¯Â˘È‡Ï Ì˙Úˆ‰ ˙‡ ‡È·‰Ï Ì‰ÈÏÚ ‰È‰ ,˙Â‡ÎÊÏ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜‰
‡˙ ˙ÚÈ·˜ Ï˘ ÍÈÏ‰˙· Û˙˘Ï ÈÂ‡¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜‰
˜¯.ÌÏ¯Â‚Ï ÌÈÙ˙Â˘ Ì‰˘ ‰˘ÂÁ˙‰ ˙‡ Ì‰· ˙ÚËÏ ÍÎ·Â ,ÌÈ·˘Â˙‰ È‚Èˆ ˙‡ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ
ס ד ר י ע ד י פ ו ת ב פ י נ ו י ת ו ש ב י  :עניי נוס& ששינתה ועדת הפינויי נוגע לסדר
)ג(
העדיפות לפינוי התושבי  .ועדת הפינויי הגדירה את סדר העדיפות כ שראשית יפונו קרקעות
אשר אפשר לשווק לבנייה רוויה ,לאחריה קרקעות בשיטת "בנה בית " ,ולבסו& קרקעות
שיפונו לצור צירי ראשיי ושטחי ציבור .הוועדה התנתה את הפינוי בפינוי של כל המחזיקי
באותה חלקת קרקע .בדר זו ביקשה ועדת הפינויי לתת עדיפות לפינוי קרקע אשר היא בעלת
פוטנציאל לשיווק מהיר ,אול בעקבות ההחלטה נמנע או נדחה פינוי של זכאי שלא נכללו בסדר
העדיפות החדש או של כאלו שנכללו בו ושרצו להתפנות אול זכאי אחרי באותה חלקה התנגדו
לכ .
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‰˙È‰ Â˙„ÓÚ .ÌÈÈÂ ÈÙ‰ ˙„ÚÂ ‰Ú·˜˘ ˙Â‡ÎÊÏ ÌÈ˘„Á‰ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜Ï „‚ ˙‰ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó
˘Ô˙È ‡ÏÂ „·Ï· ÌÈÈ¯ÁÒÓ‰Â ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈË·È‰‰ ˙‡ ÌÈ˘È‚„Ó ÌÈ˘„Á‰ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜‰
˙Ú„Ï .‰Ï·˜˙‰ ‡Ï Â˙„ÓÚ .ÌÏ˘ ¯ÙÎ ÈÂ ÈÙÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÈ˙¯·Á‰ ÌÈË·È‰Ï ÌÏÂ‰ Ï˜˘Ó
˘ÈÓÏÁÂ È"ÓÓ Ï˘ Ì˙„ÓÚ ÏÂÓ Ï‡ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó Ï˘ ÂÊ Â˙„ÓÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÍÂ¯Î ‰ÈÚ·‰ Ï˘ ‰·ÈÏ ·Ï ÔÎ˘ ,ÌÏ˘ ¯ÙÎ ÈÂ ÈÙ ˙ÈÈÚ· ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰‰ ¯„Ú‰ ˙‡ ˙Ù˜˘Ó
·˘ÂÎÊ ‡Ï ÌÈÈ˙¯·Á‰ ÌÈÏÂ˜È˘‰ ÌÏÂ‡ ;ÌÈÈ¯ÁÒÓÂ ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈÏÂ˜È˘ „ˆÏ ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈÏÂ˜È
.˘ÈÓÏÁÂ È"ÓÓ „ˆÓ ‰ÈÂ‡¯‰ ·Ï‰ ˙ÓÂ˘˙Ï
 : È Â È Ù ‰ È Ó „ ˙ ˜ È Á ˘ .2בשנת  1996קבע משרד השיכו את גובה דמי הפינוי ,7כי ה
יהיו נקובי בדולרי וכי ה ישולמו לפי שער החליפי היציג של הדולר מול השקל ,ללא הצמדה
או ריבית .מאז  1996חלו תמורות בשער החליפי של הדולר וכ חלה עלייה ניכרת במחירי הדיור,
אול דמי הפינוי לא עודכנו ראלית .בשל כ חלה בתקופה זו שחיקה של ממש בער דמי הפינוי
בשיעור של יותר מ  ,30%וזו הביאה לירידה בנכונות התושבי להתפנות.
נוס& לשחיקה חדל משרד השיכו בשנת  2003לתת מענקי מותני  8למי שרכשו דירה )או בנו בית(
ביישובי שנקבע כי ה מועדפי  ,ובה כפר של  .משמעות הדבר פחות אמצעי בידי המתפנה.
 : È Â È Ù · ‰ Ë ‡ ‰ Ï ˘ È Ó Ï Á È ¯ · Ò ‰ .3לדברי החברה ,כמה מהתושבי המיועדי
לפינוי התנגדו לכ מכיוו שה החזיקו בשטחי קרקע גדולי  ,אול מכיוו שגובה דמי הפינוי היה
תלוי במספר הנפשות המפונות ולא בגודל הקרקע המתפנה ,ה יצאו נפסדי  ,אחרי התנגדו לפינוי
מכיוו שלדבריה ה בעלי זכויות קנייניות בקרקע; אחרי דרשו שישולמו דמי פינוי ג לבני הדור
השלישי וא& יותר.

✩
˙ .ÂÊ ‰ ˘ ÛÂÒ· ‰¯ˆÚ ,1996 ˙ ˘ „Ú ‰ÙÂ˜˙‰ ˙‡ ‰ ÈÈÙ‡˘ ,ÌÏ˘ ¯ÙÎ Ï˘ ÈÂ ÈÙ‰ ˙ÙÂ
ÌÈ ÈÈ Ú‰ Ï˘ Ì˙ÚÙ˘‰Ï ˙Ú„‰ ˙‡ Â ˙ ˘ ÈÏ· Ì‰È˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ ÂÏ·È˜ ˘ÈÓÏÁÂ È"ÓÓ
.˘„ÁÓ ÈÂ ÈÙ‰ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ¯¯ÂÚ˙ ¯˘‡ ˙È˘ÚÓ ‰ÏÂÚÙ ËÂ˜ ÏÓ ÌÈ ˘ Í˘Ó· ÂÚ Ó Â ÌÈ¯ÂÓ‡‰
·ÂÓ¯‚ ÈÂ ÈÙ‰ ÈÓ„ ˙˜ÈÁ˘Â ÈÂ ÈÙ ÈÓ„Ï ˙Â‡ÎÊÏ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ÈÂ È˘ ,ÈÂ ÈÙ· ·ÂÎÈÚ‰ ,ÏÚÂÙ
.˙Â Ù˙‰Ï Ì‰Ï˘ ˙Â ÂÎ · ÂÚ‚ÙÂ ÌÏ˘ ¯ÙÎ È·˘Â˙ ·¯˜· ˙Â¯Ó¯Ó˙‰

החלטות של שר הבינוי והשיכו לקידו הפינוי
שר הבינוי והשיכו הוא השר הממונה על ממ"י והאחראי על ענייני חלמיש .ב  2007וב  2008קיימו
שר הבינוי והשיכו דאז מאיר שטרית ושר הבינוי והשיכו זאב בוי דיוני אחדי הנוגעי לפינוי
כפר של  ,ובה הנחו לנקוט פעולות מסוימות כדי לקד את הפינוי .כ לדוגמה בדיו במרס 2008
הורה השר זאב בוי לחלמיש להמלי' על קריטריוני חדשי לפינוי ולשיווק קרקעות בשנת .2008
__________________

7
8

 127,000דולר.

לדוגמה :דמי הפינוי לזוג ולו ילד אחד ה  142,000דולר; לרווק שגילו מעל  27שני
הזכאי בדר -כלל קיבלו תוספת של  25%לדמי הפינוי.
התנאי הוא בעלות במש 15 -שני על הנכס .מענקי אלה נכללו בתכניות הסיוע בדיור של משרד
השיכו .
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בספטמבר  ,2008לאחר תו הביקורת ,קיי השר זאב בוי דיו נוס& בנושא ,בנוכחות חברי ועדת
הכלכלה של הכנסת ,ובהשתתפות מנהל ממ"י ומנכ"ל חלמיש .ג בדיו זה הנחה השר לגבש
קריטריוני חדשי שיתבססו על הקריטריוני מ  1996בשינויי הנדרשי ; עוד הנחה השר כי דמי
הפינוי שייקבעו יפחתו מדי שנה; חברת חלמיש תציג מסד פיצויי חדש ,וחברי ועדת הכלכלה
יפעלו לשיתו& פעולה ע ועד התושבי של כפר של  .סמו לסו& שנת  2008הכינה חלמיש הצעה
לקריטריוני חדשי  ,שלפיה דמי הפינוי יהיו שווי בערכ הכלכלי לדמי הפינוי שנקבעו בשנת
.1996
,ÌÈ˘„Á‰ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ˘Â·È‚ ˙‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰Â È"ÓÓ ,˘ÈÓÏÁ ÂÓÎÈÒ ‡Ï 2008 ˙ ˘ ÛÂÒ „Ú
.ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ÈÂ È˘Ï ‰Úˆ‰ Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó ˙ˆÚÂÓÏ ‰˘‚Â‰ ‡Ï ÔÎÏÂ

ניהול הפינוי כמשק סגור
כאמור ,על פי החלטת המועצה מיוני  ,1993ייעשה פינוי כפר של במתכונת של "משק סגור",
כלומר על ההוצאות בגי הפינוי להיות ממומנות מתו ההכנסות שיתקבלו בגי שיווק הקרקעות
המתפנות .המועצה אשרה שוב עניי זה בהחלטות בשני  2001ו  .2004נכו לסו&  2007העריכה
חלמיש את שווי הקרקעות )כשה פנויות( שעוד היה עליה לפנות ב  290מיליו ש"ח; השווי
התבסס על  2,368דירות שאפשר לבנות באזור ;9חלמיש העריכה שעלות הפינוי לרבות הוצאות
פיתוח ותשתית והוצאות נוספות תהיה ג היא  290מיליו ש"ח ,כלומר התמורה בגי שיווק
הקרקעות הייתה אמורה לאז את הוצאות הפינוי כולל עבודות הפיתוח.
משרד מבקר המדינה בח את ההחלטה להפעיל את הפרויקט כמשק סגור ואת השלכותיה.
ÂÏ·˜˙‰ ¯Â‚Ò ˜˘ÓÎ ÌÏ˘ ¯ÙÎ ÈÂ ÈÙ Ë˜ÈÂ¯Ù ÏÂ‰È ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .1
·‡Ï Ï˘ÓÏ ÍÎ .ÂÊ ‰ËÏÁ‰ Ï˘ ˙ÂÎÏ˘‰‰ ÏÎ ˙‡ ‰ Á·˘ ‰ËÓ ˙„Â·Ú È"ÓÓ ‰˘Ú˘ ÈÏ
·ÌÈ¯Ê˙Â ˙ÂÈÂÙˆ‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ,˙ÂÒ Î‰‰ ÂÎ¯ÚÂ‰ ‡Ï ,ÂÊ ˙ ÂÎ˙Ó Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈ‡„Î‰ ‰ Á
Û„ÚÂÓ ˙ÂÓÈ„˜ ¯„Ò Ú·˜ ‡Ï ,‰ÙÈ„Ú‰ Ú˜¯˜‰ ˜ÂÂÈ˘ ˙ËÈ˘ ‰ Á· ‡Ï ,ÌÈÈÂÙˆ‰ ÌÈ ÓÂÊÓ‰
‰ ÎÂ‰ ‡ÏÂ ˙ÂÒ Î‰‰ ˙Ï·˜ „Ú ÌÈÈ È· ˙ÂÙÂ˜˙Ï ÔÂÓÈÓ ˙Â¯Â˜Ó ÂÚ·˜ ‡Ï ,ÌÈ·˘Â˙‰ ÈÂ ÈÙÏ
˙ÔÂÚ¯È‚· ÈÂˆÓ Ë˜ÈÂ¯Ù‰˘ ˘ÈÓÏÁÏ ¯¯·˙‰˘ ¯Á‡Ï ,¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó Ì‚ .ÈÂ ÈÙ‰ ÚÂˆÈ·Ï ˙È Î
)¯‡.˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ Â˘Ú ‡Ï ,("Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÏÚ ÈÏÎÏÎÂ ÈÙÒÎ ÁÂÂÈ„" ˜¯Ù· ,ÔÏ‰Ï Â
‰ Â˘‡¯·Â ˘‡¯· ÂÏÚÙ ˘ÈÓÏÁÂ È"ÓÓ˘ ÍÎÏ ‰Ó¯‚ ¯Â‚Ò ˜˘ÓÎ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÏÚÙ‰ .2
·ÈÏ·Â ‰ ÂÎ˘‰ Ï˘ ÌÂ˜È˘‰ Ë·È‰Ï ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ‡Ï· ,ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈÏÂ˜È˘Ï Ì‡˙‰
˘ÈÓÏÁ ÂÊ ˙ÂÈ È„Ó ÏÏ‚· .¯ÂÊ‡‰ Ï˘ ˙È ·¯Â‡‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰·Â ˙È˙¯·Á‰ ‰ÈÈ‡¯· ·˘Á˙‰Ï
ÈÂ ÈÙ Ì„˜ÏÓ ‰Ú Ó Â ,˙ÂÒ Î‰‰ ·¯Ó ˙‡ ·È ‰Ï ÌÈÈÂÙˆ‰ ÌÈÁË˘ Ï˘ ÈÂ ÈÙ Ì„˜Ï ‰ÙÈ„Ú‰
˘ÁÂ˙ÈÙ· Ú‚Ù ‰Ê ˙ÂÙÈ„Ú ¯„Ò .¯Â·Èˆ ÈÁË˘Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈÁË˘· ÌÈ¯¯Â‚˙Ó˘ ÌÈ·˘Â˙ Ï
˘.ÌÈ·˘Â˙· Û‡Â ¯Â·Èˆ ÈÁË˘ Ï

__________________

9

 1,445דירות בבנייה רוויה ו  173דירות בבנייה עצמית לפי התכנית המפורטת הקיימת ,ותוספת של 790
דירות בבנייה רוויה שתבוא על חשבו  40דירות בבנייה עצמית ,א יאושרו שינויי בתכנית המפורטת
של העירייה.
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עקרו הראייה הכלכלית בא לידי ביטוי ג בתשובתה של העירייה למשרד מבקר המדינה מאוקטובר
 .2008בתשובה הסבירה העירייה כי באחת השכונות בכפר של )נווה ברבור( כ  170מחזיקי  ,מה
כ  140זכאי  ,ואילו זכויות הבנייה ה  320דירות בלבד ,ולדברי העירייה ,עניי זה שולל את
הכדאיות הכלכלית של הפינוי.
 .3מבחינה כספית ותקציבית פרויקט פינוי מתחיל בתשלו למתפני )לאחר שנחת הסכ פינוי
ע כל מתפנה(; שלב זה דורש העמדת תקציב ייעודי מראש או מימו ביניי  .רק בשלב מאוחר
יותר ,ע שיווק הקרקע ,צפויות להיגבות ההכנסות בגי השטח שהתפנה .מכיוו שלא הועמדו
תקציב או מימו ביניי חיצוניי לפרויקט ומכיוו שמדובר במשק סגור צפוי היה הפרויקט להיכנס
לגירעו באשר החברה נדרשה לשל למתפני לפני שהיו לה הכנסות משיווק קרקעות; תזרי
המזומני של החברה ומגבלות התקציב שלה היו עלולי לפגוע בהתקדמות הפרויקט ובמוטיבציה
שלה לעודד את הזכאי להתפנות.
רק ב  2005העמידו ממ"י והעירייה אשראי למימו ביניי לחברה ,שהסתכ ב  18מיליו ש"ח
לתקופה של שלוש שני ; בינואר  2008הגיע הסכו ל  22מיליו ש"ח )כולל ריבית והצמדה(.
בתחילת שנת  2008פרעה החברה את ההלוואה שקיבלה מממ"י .מאז היא לא קיבלה הלוואות
נוספות למימו ביניי .
 .4בתקופה שלא התבצעו פינויי וטר שווקה קרקע נדרש מימו של הוצאות שוטפות ,למשל
לניהול ,לשמירה ולשכר טרחה לעורכי די  ,בשעה שכמעט לא היו הכנסות לחברה.

✩
˙Ë¯ÂÙÓ ˙È Î˙ Ì‰È„È· ‰˙ÈÈ‰˘ ÈÏ· ¯Â‚Ò ˜˘Ó ˙ ÂÎ˙Ó· Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙‡ ÂÏ‰È È"ÓÓÂ ˘ÈÓÏÁ
‡ÂÏÓ ˙‡ Â ÓÈÓ ‡Ï Ú˜¯˜‰ ˜ÂÂÈ˘Ó ˙ÂÒ Î‰‰ ÌÈ ˘‰ Í˘Ó· ‰˘ÚÓÏ .Â˙ÏÚÙ‰Ï ˙¯„ÂÒÓÂ
Ï˘ ÏÂ‰È ‰ ˙ËÈ˘ ÏÚ ‰ËÏÁ‰ Ï·˜˙˙ Ì¯Ë·˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ .ÌÈ·˘Â˙‰ ÈÂ ÈÙÏ ˙Â‡ˆÂ‰‰
‰ËÏÁ‰‰ Ï˘ ˙ÂÎÏ˘‰‰Â ÌÈË·È‰‰ ÏÎ ˙‡ ÔÁ·˙ ¯˘‡ ‰˜È„· Úˆ·˙˙ ÂÎÏ‰Ó· ÔÎÂ Ë˜ÈÂ¯Ù‰
 ˆ˘È˘ ˙ÂÁÙ˘Ó‰Â ÌÈ·˘Â˙‰ ¯ÙÒÓ ,ÈÂÙˆ‰ ÌÈ ÓÂÊÓ‰ ÌÈ¯Ê˙ ,˙Â‡ˆÂ‰‰Â ˙ÂÒ Î‰‰ ÈÙ.‰Ï‡· ‡ˆÂÈÎÂ ˘¯„ ‰ ÔÂÓÈÓ‰ Û˜È‰ ÌÈ·˘Â˙‰ ÈÂ ÈÙÏ ˙ÂÙÈ„Ú‰ ¯„Ò ,˙Â ÙÏ
- ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ È·‰ „¯˘ÓÂ È"ÓÓ ,˘ÈÓÏÁ - ÌÏ˘ ¯ÙÎ ÈÂ ÈÙ· ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰˘ ÌÂ˜Ó ˘È
.Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ Â ÂÓÈÓ ÈÎ¯„ÏÂ È·Èˆ˜˙‰ ÂÏÂ‰È Ï ‰ÓÈ‡˙Ó‰ Í¯„‰ È‰Ó ÂÏ˜˘ÈÂ Â·Â˘È

פלישות למקרקעי
˙  : ‰ ˘ È Ï Ù ‰ ˙ Ú Ù Âע השני הלכה והתפשטה בכפר של תופעה של פלישות לקרקעות.
לפי התיעוד שבידי החברה ,החריפה תופעת הפלישות ע הפסקת הפינויי  .מדובר בפלישות של
תושבי שהגיעו מחו' לכפר של התיישבו בה ,לעתי בשטחי שפונו ולעתי בשטחי ציבור ,ובנו
בה את בתיה ; וכ בפלישות פנימיות תושבי כפר של שהשתלטו על שטחי נוספי לבתיה ,
הרחיבו חצרות ובנו מבני לא חוקיי  .בנוס& ,תושבי מסוימי מכרו או השכירו נכסי  ,א& שה
אינ בעלי זכויות קנייניות עליה .
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 : ˙ Â ˘ È Ï Ù · Ï Â Ù È Ëחלמיש פועלת לפינוי פולשי בדר של פנייה לבתי משפט בבקשה
לסילוק יד .כלי נוס& שמשמש את חלמיש נובע מחוק המקרקעי  ,התשכ"ט  .1969לפי חוק זה
אפשר לסלק את הפולש בתו חודש ללא צור באמצעי משפטיי )להל פלישות חדשות( .א
לא סולק הפולש בתקופה זו ,הטיפול בפינוי נעשה מורכב יותר ,נדרשי לש כ צעדי משפטיי ,
ומש הטיפול הכולל מתאר עד מאוד.
בשנת  2004טיפלה החברה לפי נתוניה ב  52פלישות חדשות בהתא לסמכות שמעניק לה חוק
המקרקעי ; בשנת  2005ב  ;81בשנת  2006ב  ;123ובשנת  2007ב .67
פינוי פולשי שאינ חדשי כרו בבעיות מורכבות :קיי קושי לערו מעקב מלא אחר שינויי א
חלי  ,בזיהוי התושבי המתגוררי במקו  .לעתי קשה לאתר את הפולשי ולהגיש נגד תביעות
פינוי .ניסיונות לפנות פולשי לוו בהתנגדויות ובאלימות ,בי היתר על רקע המחלוקות בי
הפולשי ובי חלמיש ויתר הגורמי המטפלי .
בשני  2007 2005הגישה החברה  62תביעות לפינוי מחזיקי בקרקעות בכפר של .10
 : ˙ Â Ó È Ï ‡ È ˘ Ú Óבמש השני ליוו מעשי אלימות ,לעתי קשי  ,את תהלי הפינוי; האלימות
הגיעה לכדי איומי על עובדי המטפלי בפינוי ושרפת משרדי החברה .למשל ,ביוני  2006התלונ
מודד שהעסיקה חלמיש כי לעתי קרובות נתקל בעבודתו בהתנגדות הגובלת באלימות ,ובעקבותיה
הוא נאל' להפסיק את עבודתו; במאי  2008דיווח מנכ"ל החברה לשר הבינוי והשיכו זאב בוי כי
החברה הגישה תלונות למשטרה בעקבות מעשי אלימות של תושבי כלפי עובדי החברה .ביולי
 2008דיווחה חברת אבטחה שמעסיקה חלמיש בכפר של על חמישה מקרי אלימות של תושבי
כלפי עובדיה .בשל מעשי האלימות חששו הגורמי המפני להגיש תביעות משפטיות לפינוי
ולהעיד בעניינ בבתי משפט.
‡È‰ ;˙Ï·Ò È˙Ï· ‰ÚÙÂ˙ ‡È‰ ,˙Â˘ÈÏÙÏ ‰ÂÂÏ˙Ó‰ ˙ÂÓÈÏ‡‰˘ ˘È‚„Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÎ"˘ ‰˘ÂÁ˙‰ ˙‡ ˙˜ÊÁÓÂ ÔÂËÏ˘‰ ÈÓ¯Â‚· ¯Â·Èˆ‰ Ï˘ ÔÂÁËÈ·‰ ˙‡ ¯Ú¯ÚÏ ‰ÏÂÏÚ
„‡ÈÓ¯Â‚ ÌÚ - È"ÓÓÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ,˘ÈÓÏÁ - ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÏÚ ."¯·‚ ÌÈÏ
‡¯˙Ï‡Ï ÏÂÙÈËÏ ‰ÏÂÚÙ ˙È Î˙ Â ÈÎÈ - ‰ È„Ó‰ ˙ÂËÈÏ˜¯ÙÂ Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó - ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ
·.ÌÈ˘ÏÂÙ Ï˘ ÈÂ ÈÙ

פינוי קרקעות שאינ בניהול חלמיש
בכפר של יש שטחי שלא הועברו לניהול חלמיש .ממ"י מנהל חלק מה  ,חלק נמצא בבעלות
העירייה והיתר בבעלות פרטית .רוב השטחי נהיו ג ה משכנות עוני ,ובכמה מה מתגוררי
פולשי .
Â¯·ÚÂ‰ ‡Ï˘Â ÂÏÂ‰È ·˘ ÌÈÁË˘· ÌÈ˜ÈÊÁÓ‰ ÈÂ ÈÙ· ÏÙËÓ Â È‡ È"ÓÓ˘ ,‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
.˙Â˘ÈÏÙ ˙ÚÈ ÓÏ ˘Â¯„‰ ,‰Ï‡ ˙ÂÚ˜¯˜· ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜Ó Â È‡ Ì‚ È"ÓÓ .˘ÈÓÏÁÏ

__________________
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לדברי החברה ,חלק גדול מהתביעות היו נגד נתבעי אחדי כל אחת ,ולפיכ בפועל נתבעו מאות
.
תושבי
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דיווח כספי וכלכלי על הפרויקט
פינוי כפר של נמצא על סדר היו הציבורי כבר שני רבות ,והוא בבחינת פעילות ליבה של
החברה .לפי נתוני חלמיש ,ההשקעה הכוללת בפרויקט הפינוי הסתכמה בכ  600מיליו ש"ח,
והתמורה בגי שיווק הקרקעות בכ  450מיליו ש"ח; ולפיכ" ,לכאורה ,נמצא הפרויקט בגירעו
של  150מיליו ש"ח ,וזה מומ מהכנסות החברה מפעילותה השוטפת.
לדעת משרד מבקר המדינה ,היה ראוי שיינת לפינוי כפר של ביטוי בביאורי לדוחות הכספיי
של החברה ובדי וחשבו הדירקטוריו המצור %לה  .בי היתר היה ראוי לפרט את הסכומי
המצטברי שהוצאו ,את הסכומי המצטברי שהתקבלו ,את מספר הפינויי הכולל שנעשה והצפוי
להיעשות ונושאי אחרי מהותיי לעניי הפינוי.
··Ì‰ ÔÈ‡ ÔÎ ÏÚÂ ,‰Ê Ú„ÈÓ ÌÈÏÏÂÎ Ì È‡ ‰¯·Á‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ‰È˙ÂÁÂ„ ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È
ÌÈ ˙Â Ì È‡ Ì‰ ,Ë¯Ù· .ÌÏ˘ ¯ÙÎ ÈÂ ÈÙ· ÌÈ ˘‰ Í¯Â‡Ï ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ÌÈÙ˜˘Ó
·˙ÂÚ˜¯˜‰ Í¯ÚÏ ¯˘‡ ˜¯ ¯ÎÊÂ‡Ó Ë˜ÈÂ¯Ù‰ .Ë˜ÈÂ¯Ù· ÌÈ ˘‰ Í˘Ó· ¯ˆÂ ˘ ÔÂÚ¯È‚Ï ÈÂËÈ
˘ ˙ÂÁÂ„‰ ,ÍÎÓ ‰¯˙È .Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 45.3-Î ‰È‰ 2007 ˙ ˘ ÛÂÒÏ ÔÂÎ ˘ ,‰¯·Á‰ È„È· Â¯˙Â
ÌÈ¯·ËˆÓ ÌÈÁÂÂ¯ ‰¯·ÁÏ ÂÈ‰ ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘·˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ˘ÈÓÏÁ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰
·,2007-Â 2006 ÌÈ ˘‰Ó ˙Á‡ ÏÎ· Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 87-Î :Á"˘ È ÂÈÏÈÓ ˙Â¯˘Ú Ï˘ Û˜È‰
.2005 ˙ ˘· Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 96-ÎÂ
˙¯˙È ÏÚÂ „Á‡ „ˆÓ Ë˜ÈÂ¯Ù· ÏÂ„‚‰ ÔÂÚ¯È‚‰ ÏÚ ÌÈ Â˙ ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯‡ˆÓ ‡Ï ‰Ê ¯Â‡È· ÌÏÂ‡ ,ÔÈÈ Ú‰ ˙‡ ¯‡·Ï Í¯Âˆ‰ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ¯Á‡ „ˆÓ ‰‰Â·‚ ÁÂÂ
·.‰¯·Á‰ ÈÎÓÒÓ

ִעסקה לשיווק קרקע במכרז
בשנת  2005ביצעה חלמיש שתי עסקות ששווקו בה קרקעות בכפר של  ,לאחר שה פונו
מיושביה  .שיווק הקרקעות נעשה ליזמי שהיו אמורי לבנות בה מבני בבנייה רוויה .התמורה
משיווק הקרקעות הייתה אמורה לממ עלות פינוי תושבי בכפר של  ,ומשנת  2004ג את עלות
עבודות התשתית.
משרד מבקר המדינה בדק את אחת משתי העסקות במקרקעי  :שיווק קרקע בשטח  3,082מ"ר
העסקה(.
ִ
לבניית  77דירות בשכונת נווה אליעזר ,שהיא חלק מכפר של )להל
 : ‰ Ó Â ˘ ‰ .1במאי  2005פרסמה חלמיש מכרז פומבי לשיווק הקרקע .שמאי מקרקעי ָֹש את
ער" הקרקע לדירה ב  30,000דולר ,לא כולל מע"מ וללא מרכיב פיתוח הקרקע ,ובס" הכול 2.31
מיליו דולר )כ  10.13מיליו ש"ח על פי השער היציג של הדולר למועד השומה(.
לפי מסמכי המכרז ,המציעי היו אמורי להתחרות על מחיר הקרקע בלבד ,ואילו התשלו בעד
הפיתוח היה קבוע  65,000ש"ח לדירה )לא כולל מע"מ( ,ובס" הכול כ  5מיליו ש"ח עבור כל 77
הדירות שייבנו.11
__________________

11

החל משנת  2004העירייה אינה גובה אגרות פיתוח בכפר של  .חלמיש גובה תשלו בעד פיתוח
מהקבלני הבוני בכפר של ועושה ש את עבודות הפיתוח.
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 :˙ Â ¯ Á ˙ Ó ‰ ˙ Â Ú ˆ ‰ ‰ .2ממסמכי החברה עולה כי שתי ההצעות שהוגשו למכרז היו 2.07
מיליו דולר ) 9.44מיליו ש"ח( מאת חברה א' ו  1.92מיליו דולר ) 8.74מיליו ש"ח( מאת חברה
ב' .לדברי חלמיש שתי ההצעות כללו תשלו בעד פיתוח .בניכוי הוצאות הפיתוח היו ההצעות רק
כ  42%וכ  ,35%בהתאמה ,מהשומה.
 : ( ˙ Â ¯ Á Ó ˙ ‰ ) ‰ Ú ˆ ‰ ‰ Ì Â Î Ò ˙ ‡ Ï Ú ‰ Ï Ô ˙ Ó Â ‡ ˘ Ó . 3ביולי  ,2005לאחר
שהתברר לחלמיש כי ההצעות שקיבלה היו כאמור נמוכות מדי ,היא קיימה הלי" של "התמחרות",12
ובו התבקשו החברות להגיש הצעות משופרות .המנכ"ל לשעבר של החברה מר אית פד )להל
המנכ"ל דאז( ,החשב והיוע 3המשפטי של החברה ,שהיו בתפקיד באותה עת ,ניהלו את ההלי"
מטע חלמיש .בפרוטוקול ההתמחרות ,שאינו נושא תארי" ,צוי שחברה א' הגישה הצעה משופרת
בסכו של  3.19מיליו דולר ) 14.46מיליו ש"ח( ,סכו הגבוה ביותר ממיליו דולר מהצעתה
הראשונה ,ובס" הכול שיפור של יותר מ  .50%על פי הפרוטוקול ,הצעת חברה א' הייתה בעבור
הקרקע וכללה תשלו בעד הפיתוח .בעקבות הצעה זו פרשה החברה השנייה מההתמחרות.
לאחר תו ההתמחרות חזרה בה חברה א' מהצעתה המתוקנת ביולי  2005והציעה סכו הנמו"
בחצי מיליו דולר  2.69מיליו דולר ) 12.33מיליו ש"ח( .בעקבות זאת פנה המנכ"ל דאז ,בכתב,
לחברי ועדת המכרזי בבקשה לאשר את המש" ההתמחרות ,וטע כי הצעת חברה א' היא הצעה
ראויה ,שכ היא גבוהה מהשומה ,שהייתה כאמור  2.31מיליו דולר; כשבוע מאוחר יותר פנה
המנכ"ל דאז שוב לחברי הוועדה במכתב הבהרה בו כתב ,כי "למע הסר ספק" סכו השומה
שהובא במכתבו הקוד ) 2.31מיליו דולר( לא כלל תשלו בעד פיתוח ,שהוא  65,000ש"ח לדירה,
בעוד שהצעות המתמודדי כללו תשלו זה .משרד מבקר המדינה מעיר ,כי משמעות הבהרה זו היא
שבפועל הצעת חברה א' רק עבור הקרקע עמדה על כ  1.58מיליו דולר בלבד כ  68%מהשומה.
חברי הוועדה אישרו את הבקשה בלי שהתכנסו ודנו בעניי  .יתר על כ  ,בביקורת עלה כי א %שבידי
חלמיש הייתה שומה אשר לשווי הקרקע ,היא לא קבעה מחיר ס %שהצעה נמוכה ממנו תביא
לביטול המכרז .בכ" עבודת המטה של החברה היתה בלתי תקינה.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2008טענה החברה שהצעת חברה א' קרובה לשומה,
זאת כיוו שבחישוב שיעורי ההצעות ביחס לשומה יש להביא בחשבו את סכומי אגרות הפיתוח
שהעירייה גובה בדר" כלל מקבלני הבוני פרויקטי דומי  ,ולא את הסכו האמור ) 65,000ש"ח
לדירה( ,שנקבע לאחר הכנת השומה; לפי תחשיב של החברה האגרות האמורות הסתכמו ב 7,745
דולר לדירה )כ  30,200ש"ח(.
‰¯·Á‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡ ‰¯·Á‰ ˙·Â˘˙ ÈÎ ,ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰È˙ÂÈÂÒÁÈÈ˙‰· ÂÊ ‰˘È‚· ‰Ë˜ ‡Ï ‰¯·Á‰˘ ,‰ÏÂÚ „ÂÚÈ˙‰Ó :Ê¯ÎÓ‰ ÍÈÏ‰˙ ÏÎ Í¯Â‡Ï
·Â˘ÈÁ ÈÙÏ ,‰¯˜Ó ÏÎ·Â .‰¯È„Ï Á"˘ 65,000 ‡Â‰ ÈÎ ˙ÂÈ·˜Ú· ‰ ÈÈˆ ‡Ï‡ ÁÂ˙ÈÙ‰ ·ÈÎ¯ÓÏ
˘91%-Î ‰˙È‰ '‡ ‰¯·Á ˙Úˆ‰˘ È¯‰ ,‰¯·Á‰ ˙ ÚË· ·˘Á˙‰· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú
‰˙È‰ ‡Ï ‰Úˆ‰‰ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ È¯·ÁÏ Ê‡„ Ï"Î Ó‰ ˙ ÚËÏ „Â‚È · ,Â ÈÈ‰„ .‰ÓÂ˘‰Ó
‚·.‰ÓÂ˘‰Ó ‰‰Â

__________________
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בהלי התמחרות מבקשי מהמציע שהצעתו הייתה השנייה בגובהה לשפר את הצעתו ,ומשעשה כ
מביאי את ההצעה המשופרת למציע שהצעתו הייתה הגבוהה ביותר כדי שיגיש הצעה נגדית,
משופרת .א הוגשה הצעה טובה יותר מביאי אותה למציע הראשו  ,וחוזר חלילה ,עד פרישתו של
אחד המציעי .
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Ì‚ ‰Ó ,‰·Â˘ÁÂ ˙È˙Â‰Ó ‰ÏÂÚÙ ‡È‰ ‰Ê ‚ÂÒÓ ÔÈÚ˜¯˜Ó ˙˜ÒƒÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘˙„ÚÂÂ˘ ÌÂ˜Ó ‰È‰ ÔÎ ÏÚÂ ,ÌÏ˘ ¯ÙÎ· Ú˜¯˜ ˜ÂÂÈ˘Ï ÌÈÊ¯ÎÓ ÂÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï ·¯ ÔÓÊ
˙ÂÙÂÏÁ‰ ˙‡Â ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂÚˆ‰‰ ˙‡ ,‰˜ÒƒÚ‰ ÈË¯Ù ˙‡ ˜ÓÂÚÏ ÔÁ·˙Â Ò Î˙˙ ÌÈÊ¯ÎÓ‰
.‰˜ÒƒÚ ˙¯È˘˜Ó ˙ÂÚ ÓÈ‰Ï ‡È·˙ Â ÓÓ ‰ÎÂÓ ‰Úˆ‰˘ ¯ÈÁÓ ÛÒ ˙Â·¯Ï ,‰È Ù· ˙Â„ÓÂÚ‰
‰˙ÈÈ‰ ‰Ï·˜˙‰ ¯˘‡ ¯˙ÂÈ· ‰‰Â·‚‰ ‰Úˆ‰‰ Ì‚˘ ÌÂ˘Ó ÍÎÏ ‰˙ÈÈ‰ ˙„ÁÂÈÓ ˙Â·È˘Á
.‰ÓÂ˘‰Ó ‰ÎÂÓ
˙‡ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á Â‡ÏÈÓ ‡Ï ‰Ê È˙Â‰Ó ÔÈÈ Ú· ‰ „ ‡ÏÂ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ‰Ò Î˙‰ ‡Ï˘Ó
˙Ú˜¯˜‰ ˜ÂÂÈ˘ ˙˜ÒƒÚ˘ ÍÎ ÏÚ „ÂÓÚÏ ‰È‰ Ô„Ù ¯Ó ÏÚ - Ê‡„ Ï"Î ÓÏ ¯˘‡·Â .Ì„È˜Ù
.‰ËÏÁ‰ÏÂ ‰· ÔÂÈ„Ï ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂÏ ‡·Â˙ ‰ È‚· ¯ÈÁÓ‰ ˙Úˆ‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰ ˙Â·¯Ï
 : Í È Ï ‰ ˙ ‰ „ Â Ú È ˙ .4לפי כללי מינהל תקי ובהתא לדיני המכרזי  ,כשגו %ציבורי מנהל
משא ומת ע גור חיצוני עליו לנהל פרוטוקול בכתב ,שיתועדו בו עיקרי הדברי אשר החליפו
ביניה הצדדי  ,הצעות שהועלו וכדומה.
בביקורת עלה כי בידי חלמיש לא נמצא תיק המכרז שהיו אמורות להימצא בו ההצעות המקוריות
של המציעי  .ג הצעות המתמודדי בהלי" ההתמחרות ,הצגת בפני הצד שמנגד והתגובות
להצעות לא הובאו בכתב ותועדו חלקית.
ÏÂ‰È Ï ˙ÂÏÂÚÙ ÈÎ ÌÈ˘¯Â„ ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„Ò ÈÎ ˘ÈÓÏÁÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Á˜ÙÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ È„ÎÂ ÍÈÏ‰˙‰ ˙Â È˜˙ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ÌÈ‡˙Ó „ÂÚÈ˙· Â„ÚÂ˙È ÌÈÊ¯ÎÓ
.ÂÈ¯Á‡ ·Â˜ÚÏÂ ÂÈ·Ï˘ ÏÎ ÏÚ Ê¯ÎÓ‰ ÏÂ‰È ÏÚ
 : Á Â Â È „ · ˜ Â È „ È ‡ .5מפרוטוקול מישיבת הדירקטוריו מאוגוסט  ,2005שבה ביקש
העסקה ,עולה שהוא הודיע לדירקטוריו כי הסכו שסוכ ע חברה
מנכ"ל חלמיש דאז לאשר את ִ
א' שווה ל  2.69מיליו דולר והוא משק %ער" קרקע של  65,000דולר לדירה וכי הצעה זו גבוהה
מהשומה .עוד עולה מהפרוטוקול ומהבדיקה של משרד מבקר המדינה כי המנכ"ל לא המציא
לדירקטוריו תחשיב או מסמכי המצביעי על הכדאיות של העסקה ,וכי הדירקטוריו לא ביקש
מידע בעניי זה .הדירקטוריו אישר את ההתקשרות ע חברה א' ,וב  1.9.05נחת עמה החוזה.
Ï˘ Í¯Ú Û˜˘Ó ÚˆÂ‰˘ ¯ÈÁÓ‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÁÂÂÈ„‰ ÈÙ ÏÚ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯·Â„Ó ÈÎ ‰‡¯Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Í¯Ú˘ ·È˘Á˙˘ ‡Ï‡ ;‰¯È„Ï ¯ÏÂ„ 65,000
·ÌÂÏ˘˙ ¯ÂÓ‡Î ÏÏÂÎ ‰Ê ¯ÈÁÓ ,ÍÎÓ ‰¯˙È .(˙Â¯È„ 77 ÈÙÏ) ‰¯È„Ï „·Ï· ¯ÏÂ„ 35,000-
·ÌÂÎÒ‰ ‰È‰È ‰Ê ·ÈÎ¯Ó ÈÂÎÈ · ÍÎÈÙÏÂ ,‰Ê ÌÂÏ˘˙ ˙ÏÏÂÎ ‰ È‡ ‰ÓÂ˘‰ ÂÏÈ‡Â ,ÁÂ˙ÈÙ „Ú
.‰ÓÂ˘‰Ó 68%-Î Ì‰˘ ,¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ 1.58-Î ÏÂÎ‰ ÍÒ·Â ,‰¯È„Ï „·Ï· ¯ÏÂ„ 20,520-Î
מנכ"ל חלמיש ,המנכ"ל דאז ושני דירקטורי שכיהנו אז ציינו בתשובותיה למשרד מבקר המדינה
מאוקטובר ומדצמבר  2008ומינואר  2009כי בפרוטוקול של הדירקטוריו נפלה טעות סופר :כותב
הפרוטוקול טעה וכתב כי המחיר משק %ער" קרקע של  65,000דולר במקו  35,000דולר.
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,90%-Ï ·Â¯˜ ‰¯ÂÚÈ˘ ,˙È˙Â‰Ó ‰ È‰ ÂÊ "¯ÙÂÒ ˙ÂÚË" ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ô˜Â˙ ‡Ï ÔÂÈ„‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ÁÒÂ ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ .¯ÏÂ„ 35,000-Ï ¯ÏÂ„ 65,000 ÔÈ· ˘¯Ù‰‰
Ï˘ Â˙·ÂÁ ."¯ÙÂÒ ˙ÂÚË" ÏÚ ÁÂÂ„ ‡Ï ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙Â·È˘È·Â ,Í˘Ó‰·
‡Ï ‡Â‰ ÌÏÂ‡ ,ÌÈ˜ÈÂ„Ó ÂÈ‰ ÔÎ‡ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· Â‡·Â‰˘ ÂÈ¯·„ Ì‡ ˜Â„·Ï ‰˙ÈÈ‰ Ê‡„ Ï"Î Ó‰
Ï"Î Ó‰ Ï˘ Â˙Ú„Â‰ ,˙Â·Â˘˙· ¯ÂÓ‡Î ¯ÙÂÒ ˙ÂÚË· ¯·Â„Ó Ì‡ Û‡ ,‰¯˜Ó ÏÎ·Â .˙‡Ê ‰˘Ú
.‰ÓÂ˘‰Ó ‰‰Â·‚ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï '‡ ‰¯·Á Ï˘ ‰˙Úˆ‰ :˙˜ÈÂ„Ó ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï Ê‡„
Ú„ÈÓ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ È Ù· ‚Èˆ‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ Ê‡„ Ï"Î ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÂÈ„‰˘ ÔÎ˙ÈÈ ‰Ê Ú„ÈÓ ¯ÒÓ ÂÏÈ‡ .‰ÚÂˆÈ·Ï ¯Â˘È‡ Ï·˜Ï ˘˜È· ‡Â‰˘ ‰˜ÒÚ‰ È·‚Ï Ë¯ÂÙÓ
.ÌÈ Â˘ ÂÈ‰ ÂÈ˙Â‡ˆÂ˙Â ‰˜ÒÚ‰ ¯Â˘È‡ ¯·„·
 הוא טע שבסביבת הקרקע2008 בתשובה נוספת של המנכ"ל דאז למשרד מבקר המדינה מנובמבר
 מכא. ביוב וניקוז,  מי, חשמל, מדרכות,  ובכללו כבישי,המדוברת כבר בוצע פיתוח עירוני מלא
.שאי צור" לתמחר ג את הוצאות הפיתוח
˘¯ÂÙÓ· ‰ ˙Â‰˘ ‰ÓÓ ˙Â ˘Ï ÍÓÒÂÓ ‰È‰ ‡Ï Ê‡„ Ï"Î Ó‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰È‰ ,ÍÎ ÏÚÙ Ì‡ ,ÌÂ˜Ó ÏÎÓ .Ú˜¯˜‰ ÁÂ˙ÈÙ „Ú· ˘ÈÓÏÁÏ ÌÏ˘Ï ‰ÎÂÊ‰ ÏÚ ÂÈÙÏÂ Ê¯ÎÓ·
Ï·˜ÏÂ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ¯Â¯È··Â ˘¯ÂÙÓ· ÔÈÈ Ú‰ ˙‡ ‡È·‰Ï ,ÈÂÏ‚· ˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ ÂÈÏÚ
˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ Ì‰ È"ÓÓ Ï˘Â ‰¯·Á‰ Ï˘ ÔÈÚ˜¯˜Ó ˙Â˜ÒƒÚ· ÈÎ ¯ÚÂÈ „ÂÚ .ÍÎÏ Â¯Â˘È‡ ˙‡
ÌÈÓ¯Â‚Ï ÌÈ¯ÊÁÂÓ ÌÈÙÒÎ‰Â ,¯·Î ÚˆÂ· ÁÂ˙ÈÙ‰ Ì‡ Û‡ ÁÂ˙ÈÙ ˙Â‡ˆÂ‰ ÔÈ‚· ÌÈÓÊÈ‰
.ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙‡ ÂÚˆÈ·˘ ÌÈÈ ÂËÏ˘‰

מניי חוקי לפעילות הדירקטוריו
החוק( קובע שהמניי החוקי
 )להל1975  התשל"ה, לחוק החברות הממשלתיות28 %סעי
 והכול, ובה דירקטור אחד מטע המדינה לפחות,לישיבות הדירקטוריו )קוורו (הוא רוב חבריו
 היו1961  ע היווסדה של החברה בשנת.כשאי הוראה אחרת במסמכי היסוד של החברה
 וביולי1966  באוקטובר. והמניי החוקי לפעילותו היה חמישה, בדירקטוריו שמונה דירקטורי
 בביקורת.14  החליטה האספה הכללית של בעלי המניות להגדיל את מספר הדירקטורי ל1970
. ועדיי הוא חמישה חברי בלבד,עלה שהמניי החוקי לפעילות הדירקטוריו לא הוגדל
ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ˙˜ÒƒÚ ‰· ‰¯˘Â‡ ¯˘‡ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙·È˘È·˘ ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯Â˘È‡ .˙Ú ‰˙Â‡· Â ‰ÈÎ˘ ÌÈ¯·Á‰ 13 ÍÂ˙Ó „·Ï· ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ È¯·Á ‰˘È˘ ÂÁÎ ‰¯ÂÓ‡‰
‰ËÏÁ‰· ¯·Â„Ó Ì Ó‡ .ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„· ·Â¯ ÍÎÏ ‰È‰˘ ÈÏ· Ï·˜˙‰ ‰˜ÒÚÏ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰
˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰ËÏÁ‰· ¯·Â„Ó ÔÎ˘ ,Ì‚ÙÏ ÌÚË ÍÎ· ˘È ÌÏÂ‡ ,‰¯·Á‰ ÔÂ ˜˙ ÈÙ ÏÚ ˙È¯˘Ù‡
‰¯·Á‰ Ï˘ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÒ‡‰˘ ÔÎ ÏÚ ÈÂ‡¯ .‰Ï ÌÈÎÒÈ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ·Â¯˘ ‰È‰ ·Â˘Á˘
.˜ÂÁÏ Ì‡˙‰· ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ È˜ÂÁ‰ ÔÈÈ Ó‰ ˙Ï„‚‰ ÏÚ ËÈÏÁ˙
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סיכו
.ÌÈ ˘ ˙Â¯˘Ú ¯·Î È¯Â·Èˆ‰ ÌÂÈ‰ ¯„Ò ÏÚ ‡ˆÓ ÂÈ·˘Â˙ ÌÂ˜È˘·Â ÌÏ˘ ¯ÙÎ ÈÂ ÈÙ· Í¯Âˆ‰
ÌÈ·˘Â˙‰ ˙È·¯Ó Ì‚Â ‰ ÂÙ ÁË˘‰ ·Â¯ ,ÔÎ‡Â - ÍÎÏ ‰ ÚÓ ˙˙Ï È„Î ‰˙˘Ú ‰·¯ ˙ÂÏÈÚÙ
ÔÈ‡ .ÔÂ¯˙Ù ÂÏ ‡ˆÓ ‡Ï˘ ÌÈ·˘Â˙ Ï˘ ÔÈÚ¯‚ ¯˙Â ÌÏÂ‡ ;˙¯ÙÂ˘Ó ÌÈÈÁ ˙ÂÎÈ‡Ï ÂÎÊÂ Â Ù˙‰
ÌÈ·˘Â˙ ˘È ÌÏÂ‡ ,ÌÈ¯ÙÂ˘Ó ÌÈ‡ ˙· ˙ÂÎÊÏ ÌÈÙˆÓ ÂÏ‡ ÌÈ·˘Â˙Ó ‰ÓÎ˘ ÍÎÓ ÌÏÚ˙‰Ï
ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ‡ ˙‰Ó ÌÈÚ‚Ù ÌÓˆÚ ˙‡ ÌÈ‡ˆÂÓ‰ ˙Â·¯ ÌÈ ˘ ¯·Î ÌÏ˘ ¯ÙÎ· ÌÈ¯¯Â‚˙Ó ¯˘‡
¯ÎÈ ¯ÂÚÈ˘· ˙ÈÏ‡¯ Â˜Á˘ ÈÂ ÈÙ‰ ÈÓ„˘ È ÙÓ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÈÂ ÈÙ ÈÓ„ Ï·˜Ï ˙Â‡ÎÊ‰ ¯„Ò‰·
.ÌÈ ˘‰ Í˘Ó·
ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÏÚ ;ÌÈ·¯ ÌÈ Ù ˙ÏÚ·Â ˙·Î¯ÂÓ ÌÈ·˘Â˙‰ Ï˘ ˙Â‡ÎÊ‰ ˙Ï‡˘
Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰ ÈÓ ,˘ÈÓÏÁ ˙¯·Á ,ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ È·‰ „¯˘Ó - ÌÏ˘ ¯ÙÎ ÈÂ ÈÙ· ÌÈÏÙËÓ‰
ÏÏÎÏ ‰ ÚÓ Ô˙ ÈÈ˘ ÍÎ ÌÏ˘ ¯ÙÎ· ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó‰Ï Í¯„‰ ˙‡ ÂÚ·˜È - ÂÙÈ-·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚÂ
‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ˙‡ ıÂÁ ˘ ÏÎÎ ÔÎ„ÚÏ ,˘¯„ ˘ ÌÂ˜È˘‰ Û˜È‰ Â‰Ó ËÈÏÁ‰Ï ˘È .ÂÈ·˘Â˙
˙È Î˙ ˙Â·¯Ï ‰ÏÂÚÙ ˙È Î˙ ÚÂ·˜ÏÂ ÈÂ ÈÙ‰ ÈÓ„ ‰·Â‚ ˙ÚÈ·˜Ï ÔÂ ‚ Ó‰ ˙‡Â ˙Â‡ÎÊ‰ ˙ÚÈ·˜Ï
Û˙˘Ï ÈÂ‡¯ ."¯Â‚Ò‰ ˜˘Ó‰" ÔÂ ‚ Ó· ˜Ù˙Ò‰Ï ‡ÏÂ ÍÈÏ‰˙‰ ˙‡ Ì„˜Ï È„Î ˙È·Èˆ˜˙
˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï ÌÈÙ˙Â˘ Ì‰˘ ‰˘ÂÁ˙‰ ˙‡ Ì‰· ˙ÚËÏ ÍÎ·Â ,ÌÈ·˘Â˙‰ È‚Èˆ ˙‡ ÍÈÏ‰˙·
.ÌÏ¯Â‚ ÏÚ
˙ÂËÈÏ˜¯ÙÂ Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó - ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÓ¯Â‚ ÛÂ˙È˘· ,ÈÂ ÈÙ· ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ
.ÁË˘· ˙Â„·ÂÚ ÚÂ·˜Ï ÌÈÒ Ó‰ ÔÈÚ˜¯˜ÓÏ ÌÈ˘ÏÂÙ „‚ ˙Âˆ¯Á · ÏÂÚÙÏ - ‰ È„Ó‰

