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 מינהל מקרקעי ישראל

 הקצאת קרקעות להקמת מיזמי גול  
 תקציר

בדר  , זה יותר מעשור שגורמי  עסקיי  פרטיי  יוזמי  הקמת מגרשי גול  בישראל
מסקירה שנעשתה במשרד התיירות . כלל במסגרת מיז  תיירותי הכולל מלונאות

וכול  ,  כאלה עולה כי במהל  השני  האחרונות הועלו לפניו כעשר הצעות2005בשנת 
 . עדיי  לא יצאו אל הפועל

את רוב . לצור  הקמת מגרשי גול  נדרשי  שטחי  של מאות וא  אלפי דונמי 
ולכ  , מבקשי  היזמי  לקבל בפטור ממכרז, כשמדובר בקרקעות המדינה, הקרקעות

המופקד על הניהול של )  המינהל"להל  (מגיע עניינ  לטיפול מינהל מקרקעי ישראל 
 "להל  (הפועלי  יחד בוועדה משותפת , קרקעות הללו וכ  למשרד התיירותמרבית ה

המוסמכת להמלי$ על מת  זכויות בקרקעות בפטור ממכרז לצור  ) הוועדה המשותפת
מאחר שקרקעות המדינה ה  משאב מוגבל והיות שבהקצאת  . הקמת מיז  תיירותי

טיפול בבקשות אלה ראוי שה, ללא מכרז מגולמת בדר  כלל הטבה כלכלית ליזמי 
  . ייעשה בזהירות מרבית
 פעולות הביקורת

בעיקר במשרד התיירות ,  בדק משרד מבקר המדינה2007יולי "בחודשי  מרס
נבדקו . את סדרי ההקצאה של קרקעות להקמת מיזמי  תיירותיי  מסוג זה, ובמינהל

מי  היבטי  כלליי  הנוגעי  לנושא וכ  תהלי  קבלת ההחלטות בנוגע לשני מיז
, האחד מתוכנ  לקו  ליד היישוב כפר חיטי  שבגליל התחתו : הכוללי  מגרשי גול 

  . והשני מתוכנ  לקו  בבאר אורה שבחבל אילות
 עיקרי הממצאי 

 מדיניות הקצאת קרקע למגרשי גול 
מופקד על קביעת מדיניות התכנו  והפיתוח של )  המשרד"להל  (משרד התיירות  .1

לפיכ  היה ראוי שלצור  גיבוש מדיניות בנוגע לפיתוח . ראלהתשתיות לתיירות ביש
תתקיי  במשרד , ענפי התיירות שנמצאי  על סדר יומו ובכלל זה בנוגע לענ  הגול 

על עבודה זו לכלול בי  היתר איסו  מידע ונתוני  הדרושי  לש  קבלת . עבודת מטה
להמלי$ על הקצאת הא  יש מקו  : כגו , החלטות מיטביות בשאלות שעומדות לפניו

עבודת המטה ראוי . קרקע ללא מכרז למיזמי  בענ  זה או על מת  סיוע ממשלתי
עלות : כגו (שתספק למשרד ג  אמות מידה ונתוני  כלכליי  בנושאי  שוני  

שיאפשרו לו ) מידת הביקוש למיזמי  כאלה; גודל השטח התקני למגרש; משוערת
 . לבחו  את הנתוני  שמציגי  לפניו היזמי
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על כ  אי  לו מידע בדבר . הועלה כי במשרד לא נעשתה עבודת המטה האמורה

בנוגע לענ  הגול  בישראל בהשוואה ) ל"ה  מהאר$ וה  מחו(הביקושי  של תיירי  
אי  לו אמות מידה לבחינת המיזמי  כאמור וממילא אי  לו מדיניות סדורה , להיצע
 .בנושא

נמצא כי , הקצאת הקרקעות למיזמי שהוא הגו  המופקד על , אשר למינהל .2
למרות שעל שולחנו מונחות כמה בקשות של יזמי  בתחו  זה והוא ג  טיפל בעבר 

כ  . א  הוא לא עשה עבודת מטה לצור  קביעת מדיניות כוללת בנדו , בבקשות דומות
הוא לא קבע עמדה בנוגע לסוגיות כגו  מספר אתרי הגול  הרצוי בהתחשב , למשל

אי  בידיו , כמו כ  בדומה למשרד. והמקו  המתאי  לה , ב הקרקעבמגבלות משא
, נתוני  ואמות מידה שלפיה  הוא יוכל לבחו  היטב את אשר מציגי  לפניו היזמי 

דברי  אלה נחוצי  בייחוד נוכח האפשרות שהקרקע . ובכלל זה נתוני  כלכליי 
 . הקצאה שיש בה משו  הטבה ליזמי "תוקצה ללא מכרז 

ספק א  בכלי  שעמדו לרשות  יכלו המשרד והמינהל לבחו  כראוי , אלהבנסיבות 
  . את התכניות שהוגשו לה 

 מיזמי  להקמת מגרשי גול 
 בכפר "להל  פרטי  על תהליכי קבלת ההחלטות בנוגע לשני מיזמי  בתחו  זה 

  .חיטי  ובבאר אורה
י  ט י ח ר  פ כ ז   י  מ

בשנת ).  המושב"להל  (ס נכסי  כפר חיטי  הוא מושב שיתופי הנמצא בהליכי כינו
 פנה המושב אל מחוז הצפו  של המינהל בבקשה לקבל הרשאה לתכנו  מיז  1997

 דונ  וכ  מלו  865"בשטחי  חקלאיי  של המושב שיכלול מגרשי גול  על שטח של כ
לצור  הקמת המיז  .  דונ 110"על שטח של כ, המיועדי  לשחקני הגול , וכפר נופש

 ).  היזמי "להל  (ב " קבוצת יזמי  מארההתקשר המושב ע 
בקשת המושב התבססה על החלטה של מועצת מקרקעי ישראל שהתירה בי   .1

, על קרקע שבחזקת ) לרבות מפעל תיירות(היתר למושבי  שיתופיי  להקי  מפעל 
 865" כ"מאחר שהמושב ביקש הרשאה לשטח גדול בהרבה .  דונ 350בגודל מרבי של 

שהוסמכה לעשות כ  במקרי  , ת החריגה ועדת חריגי  של המינהל אישרה א"דונ  
כגו  (לא נמצא כי לוועדת החריגי  הובאו נתוני  כלליי  בנוגע למגרשי גול  . יוצאי דופ 

שלפיה  היה אפשר לבחו  א  , ונתוני  כלכליי  בנוגע למיז ) הגדלי  המקובלי  לה 
 . יגה הגדולה שביקש המושבהייתה הצדקה להקצאת קרקע גדולה ללא מכרז ולחר

כאשר המינהל מביא לאישור מועצת מקרקעי ישראל הסדר שאינו מעוג  בנהליו  .2
ניתוחי  , עליו לצר  להסדר חוות דעת, ואינו תוא  החלטות קודמות של המועצה

הביקורת העלתה . מקצועיי  ונתוני  נוספי  הנחוצי  לקבלת החלטה מושכלת
 : להל  הפרטי , שהמינהל לא הקפיד לעשות כ 

 אישרה מועצת מקרקעי ישראל את בקשת המושב להגדיל את 2005במאי  )א(
הועלה כי למרות .  דונ 1,100" דונ  לכ865"הקצאת השטח המיועד למגרשי הגול  מ

לא הפנה המינהל את , שהגדלה זו לא עלתה בקנה אחד ע  החלטות אחרות של המועצה
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הוא ג  .  זאת לפניה א  שהיה ראוי שיעשה כ תשומת לבה של המועצה לכ  ולא הדגיש
בהיעדר נתוני  , כאמור. לא הציג למועצה ניתוח כלשהו בדבר הצור  בהגדלת השטח

 . מקצועיי  על ענ  הגול  לא היו בידי המינהל והמועצה כלי  לבחו  כראוי את הבקשה
, ול  דונ  לג1,100שלפיה הוקצו למושב , 2005החלטת המועצה האמורה ממאי  )ב(

התקבלה מכוח החלטה כללית של המועצה הנוגעת להקצאות שטחי  שה  חלק 
ואול  ). דהיינו מכלל שטחי  שהוחכרו ליישובי  עוד קוד  לכ (ממשבצות היישובי  

מבדיקת הנתוני  של עסקת הגול  ועסקת המלונאות שהובאו לאישור הנהלת המינהל 
 שטחי  שאינ  חלק ממשבצת עולה כי ההקצאות שביקש המושב עתידות לכלול ג 

 . א  הוא לא עשה כ , על כ  היה על המינהל להביא עניי  זה לפני המועצה. המושב
גודל השטח שמועצת מקרקעי ישראל התירה , כאמור)  א:   (סדרי תכנו  הקרקע .3

אול  לפי .  דונ 1,100" דונ  ואחר כ  כ865"לתכנו  מגרשי הגול  היה תחילה כ
השטח שהוא ביקש לשנות את ייעודו לגול  חרג ,  שהגיש המושבהתכניות המפורטות

. בכלל  שטחי  בעלי ער  נופי שייעוד  ג  לאומי,  דונ 2,200"במידה ניכרת והיה כ
לא הורה המינהל למושב , הועלה כי למרות שהתכניות לא תאמו את החלטות המועצה

ימו בוועדות התכנו  והוא ג  לא התנגד לכ  בדיוני  שהתקי, לפעול לתיקו  החריגה
 . שאישרו בסופו של דבר את התכניות שהגיש המושב

קובע כי חבר מוסד תכנו  לא יהיה נוכח , 1965"ה"התשכ, חוק התכנו  והבנייה )ב(
נמצא כי . חלק או טובת הנאה, במישרי  או בעקיפי , בדיוני המוסד בעניי  שיש לו בו

השתת  בדיו  שבו , מר מוטי דות , תו ר הוועדה המקומית לתכנו  ולבנייה גליל תח"יו
ר הוועדה היה עניי  בקידו  התכנית "ליו. אישרה הוועדה תכנית להרחבת המיז 

היות שהמושב שהוא חבר בו היה עתיד לקבל תמורות כלכליות מ  היזמי  בגי  
 . לפיכ  היה עליו להימנע מלהשתת  בדיו  האמור עקב חשש לניגוד ענייני . המיז 

דמי החכירה או דמי , מינהל מקצה קרקע ישירות ליזמי  ללא מכרזכאשר ה .4
שווי . השימוש שה  נדרשי  לשל  נקבעי  בדר  כלל בשיעור מסוי  משווי הקרקע

ואכ  שמאי ממשלתי אמד את ער  המגרשי  המיועדי  , זה נקבע על סמ  שומה
אחר שד  ושמאי ממשלתי , על שומה זו השיגו היזמי . ח" מיליו  ש30"לגול  בכ

אול  התברר כי הערכה זו . ח" מיליו  ש11.5"בהשגת  הערי  את שווי הקרקע בכ
 התמורה שנקבעה בהסכ  בי  המושב ליזמי  בגי  "חושבה על סמ  מרכיב אחד 

 .העברת זכות השימוש במגרשי  לשותפות שביניה 
 ,משרד מבקר המדינה העיר בעניי  זה כי היות שהמושב והיזמי  שותפי  במיז 
. קיימי  ביניה  אינטרסי  ותמורות נוספות שלא באו לידי ביטוי בהסכ  האמור

 . לפיכ  אי  זה מ  הנמנע שהתמורה האמורה לא שיקפה את מלוא שווי הקרקע
הקניית זכויות במקרקעי  לנתיני  זרי  , לפי החלטה של מועצת מקרקעי ישראל .5

 אישרה הנהלת המינהל הבדיקה העלתה שכאשר. ר המועצה"טעונה אישור של יו
היא ) שכללו הקניית זכויות לזרי ( את עסקות הגול  והמלונאות 2006בשנת 

ואול  הביקורת . 2004ר המועצה שנית  לעניי  זה בשנת "הסתמכה על אישור יו
יוצא אפוא שהנתוני  . העלתה כי מאז גדל חלק  של הזרי  בחברה השותפה במיז 

 את העסקות לא שיקפו את חלק  2006 שלפיה  אישרה הנהלת המינהל בשנת
 .האמיתי של הזרי  בעסקה

למשרד התיירות יש תקני  הנוגעי  לתכנו  מתקני אכסו  תיירותיי  בכלל  בתי  .6
הועלה שכאשר ד  . ובה  תקני  הנוגעי  לגודל יחידות האירוח, מלו  וכפרי נופש
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 האמורי  על א  המשרד בבקשת היזמי  בעניי  זה הוא התיר לה  לחרוג מהתקני 

  .שלא נקבע בה  הלי  שאיפשר זאת
ה ר ו א ר  א ב ז   י  מ

אל הוועדה המשותפת למשרד התיירות )  החברה"להל  ('  פנתה חברה א2001בשנת 
 דונ  באזור באר 1,000"ולמינהל בבקשה להקצות לה ללא מכרז קרקע ששטחה כ

י בכוונתה בפנייתה ציינה החברה כ. אורה שבתחו  המועצה האזורית חבל אילות
יחידות מגורי  וכ  , מלו , מועדו  גול , להקי  על הקרקע מיז  הכולל מגרש גול 

 . שטחי נוי וחקלאות
בקשות של יזמי  המופנות לוועדה המשותפת נבחנות תחילה , לפי נוהלי המשרד .1

לפי נוהלי הוועדה . בוועדה פנימית של המשרד המכונה ועדה לבדיקת תכניות
הנימוקי  לה  ופרוטוקול הדיו  טעוני  אישור של המשנה , יההחלטות, הפנימית

 . ומשעשה כ  יהיו המלצותיה בגדר עמדת המשרד, ל המשרד"למנכ
הועלה כי המשרד לא פעל לפי הנהלי  שקבע לעצמו אלא הודיע לחברה על תמיכתו 

. ל"בבקשה בלא שנמצאו החלטה ופרוטוקול של הוועדה מאושרי  בידי המשנה למנכ
הנושא בחובו , משרד מבקר המדינה מאחר שמדובר בבקשה לפטור ממכרזלדעת 

 .היה ראוי להקפיד יתר הקפדה על קיו  נהלי  אלה, הטבה למקבל הפטור
יכול , כשיז  מבקש הרשאה לתכנו  מהוועדה המשותפת, לפי הנחיות המשרד .2

 ,המשרד להמלי$ בוועדה לקבל את הבקשה רק לאחר אישור הפרוגרמה של המיז 
 . ולאחר שהבנק לפיתוח התעשייה בדק את יכולתו הפיננסית של היז 

 המליצה הוועדה לאשר עקרונית הרשאה לתכנו  2003בספטמבר , אשר למיז  דלעיל
 דונ  ובלבד שלא יכללו יחידות 770"מגרש הגול  ומועדו  הגול  בשטח כולל של כ

למרות ההנחיות הועלה כי . וכ  המליצה להקצות קרקע להקמת המלו , מגורי 
האמורות הביא המשרד את הנושא לדיוני  בוועדה המשותפת והמלי$ לתת הרשאה 
עוד בטר  אישר את הפרוגרמה ובלי שיכולתה הפיננסית של החברה נבדקה בידי 

 . הבנק האמור
ואכ  , להקמת כמה מיזמי גול  באזור אחד יכולות להיות השפעות על כדאיות  .3

צור  לבחו  את ההשפעות נוכח העובדה שבאותה העת כבר בוועדה המשותפת הועלה ה
למרות זאת לא נמצא שהמשרד או . אישרה הוועדה הקמת מגרש גול  בחבל אילות

ראוי היה . המינהל בחנו את הדבר בטר  החליטו להמלי$ על מת  ההרשאה לתכנו 
, שלישי, לקיי  דיו  מקי  בנושא זה ג  בהתחשב בעובדה שמיז  גול  נוס 

ובאותה העת , קמתו הקצה המינהל בעבר קרקע באזור אילת לא יצא אל הפועלשלה
 . היה העניי  תלוי ועומד בבית המשפט

לפי סדרי . לצד הוועדה המשותפת שדנה במיז  פעלה ג  ועדת משנה שלה .4
ראוי היה שסמכויותיה יובהרו ויעוגנו , משהוחלט להקי  ועדת משנה, מינהל תקי 

 .  לא נעשהואול  הדבר, בנהלי 
בתכתובות פנימיות במשרד ובמינהל הצביעו גורמי  אחדי  על כפילות בי  , זאת ועוד

נוכח , לדעת משרד מבקר המדינה. דיוני הוועדה המשותפת ובי  דיוני ועדת המשנה
האמור לעיל ראוי שהמינהל ומשרד התיירות יבחנו את סדרי עבודת הוועדה 

 .המשותפת ואת נהליה
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 מבוא
בדר  כלל ,  יותר מעשור שגורמי  עסקיי  פרטיי  יוזמי  הקמת מגרשי גול  בישראלזה .1

 עולה כי 2005מסקירה שנעשתה במשרד התיירות בשנת . במסגרת מיז  תיירותי הכולל מלונאות
 . וכול  עדיי  לא יצאו אל הפועל, במהל  השני  האחרונות הועלו לפניו כעשר הצעות כאלה

, את רוב הקרקעות.   נדרשי  שטחי  של מאות וא  אלפי דונמי לצור  הקמת מגרשי גול
ולכ  מגיע עניינ  , מבקשי  היזמי  לקבל בדר  כלל בפטור ממכרז, כשמדובר בקרקעות המדינה

המופקד על ניהול מרבית הקרקעות הללו וכ  )  המינהל!להל  (לטיפול מינהל מקרקעי ישראל 
)  הוועדה המשותפת!להל   (1יחד בוועדה משותפתהפועלי  )  המשרד!להל  (למשרד התיירות 

יצוי  כי .  להמלי# על מת  זכויות בקרקעות בפטור ממכרז לצור  הקמת מיז  תיירותי2המוסמכת
 !להל  (המשרד משמש גו  ממלי# ג  למרכז ההשקעות שבמשרד התעשייה המסחר והתעסוקה 

המקנה לה  , "מפעל מאושר"של כאשר יזמי  מבקשי  שיוענק למיז  שלה  מעמד ) ת"משרד התמ
 . סיוע ממשלתי

 בדק משרד מבקר המדינה את סדרי ההקצאה של קרקעות להקמת 2007יולי !בחודשי  מרס .2
עיקר הבדיקה נעשתה במינהל מקרקעי ישראל ובמשרד . מיזמי תיירות הכוללי  מגרשי גול 

שעניינ  היה באותה , אלהוהיא התמקדה בתהלי  קבלת ההחלטות בנוגע לשני מיזמי  כ, התיירות
והשני , האחד מתוכנ  לקו  ליד היישוב כפר חיטי  שבגליל התחתו : עת על סדר יומו של המינהל

 בוועדה המחוזית !בדיקות השלמה נעשו במשרד הפני  . מתוכנ  לקו  בבאר אורה שבחבל אילות
לתכנו  ולבנייה גליל ובוועדה המקומית , ) הוועדה המחוזית!להל  (לתכנו  ולבנייה מחוז צפו  

וברשות לשמירת ;  בלשכת חיפה והצפו  של אג  שומת מקרקעי !במשרד המשפטי  ; תחתו 
   ).  רשות הטבע והגני !להל  (הטבע והגני  הלאומיי  

 מדיניות הקצאת קרקע למיזמי גול  
1. Ì È  Â Î È Ò Â  ˙ Â  Â ¯ ˙ È:הגול  עשוי לשמש גור  משיכה לתיירי 3 לדעת משרד התיירות  ,
מגרשי גול  נחשבי  לגור  המשביח את ערכ  של נכסי  הנמצאי  , זאת ועוד. ל"עיקר מחוב

ומאחר שמגרשי  אלה ה  שטחי  ירוקי  פתוחי  , 4כגו  שכונות מגורי  או בתי מלו , בסמו  לה 
 .נוס  על כ  סביר שמיזמי  כאלה יספקו מקומות תעסוקה. יש הרואי  בה  ג  תרומה לסביבה

 עבור המינהל בנוגע למתח  2004 היתכנות שעשתה חברת ייעו# חיצונית בשנת מסקר, ע  זאת
שהיא קהל היעד , עלה בי  היתר כי ירידה בהיק  התיירות הנכנסת, שהוצע להקי  בו מגרש גול 

בי  היתר , וכי כישלו  כלכלי שלו, עלולה לסכ  את הכדאיות של מיז  כזה, העיקרי של המיזמי 

__________________ 
 . על ועדה זו ראו בהרחבה להל   1
 .1993 ג"התשנ, לפי תקנות חובת המכרזי   2
 .2005לפי הסקירה האמורה שעשה המשרד בשנת   3
, בלא מכרז, הקצאת קרקע באשקלו "ק בפר, )È˙ ˘ ÁÂ„·47 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ )1997 בעניי  זה ראו   4

 . 707'  עמ,"להקמת פארק גול#
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כ  . עלול להותיר שטחי  נרחבי  ללא שימוש ראוי, 5התפעול הגבוהותנוכח עלויות ההקמה ו

 . הועלה החשש שא  המיז  ייכשל עלולי  היזמי  להשתמש בקרקע שלא לייעוד שלשמו הוקצתה
בקשות להקמת מגרשי  (שטחי הקרקע הנדרשי  להקמת מיזמי גול  ה  נרחבי  ביותר , זאת ועוד

לדעת משרד ).  דונ  למיז 1,200! דונ  עד כ450!בכשהוגשו במהל  השני  מלמדות שמדובר 
העובדה שלמדינת ישראל יש משאבי קרקע מוגבלי  צרי  שתעמוד , בנסיבות אלה, מבקר המדינה

 . לנגד עיני רשויות השלטו  בעת שמונחות על שולחנ  בקשות להקצאות כאלה
2. ¯ · Ú ‰  Ô Ó  ˙ Â ‡ ˆ ˜   בעבר לא  נמצא שמיזמי גול  שהמינהל הקצה קרקעות להקמת :‰

 של 6בהתא  להחלטה, בכלל  מיז  באזור העיר אילת שהיה אמור לכלול מלו  ומגרשי גול . הוקמו
באותה החלטה אושר להקצות ליזמי  . 1991משנת )  המועצה!להל  (מועצת מקרקעי ישראל 

כשלוש שני  לאחר מכ  חת  המינהל ע  .  דונ 860!פרטיי  קרקע בפטור ממכרז שגודלה כ
בי  היתר מאחר , א  בסופו של דבר הוא ביטל אות , על חוזי  להקמת המלו  והמגרשי היזמי  

. שלטענתו היזמי  לא החלו בעבודות להקמת המגרשי  א  שעבר זמ  רב מהמועד שנקבע בחוזה
עוד יצוי  שבתכנית שהוגשה לאישור מוסדות התכנו  בתחילה נכללו במתח  המלונאות ג  יחידות 

התביעה נדחתה בידי ; ול ההסכמי  הגישו היזמי  תביעה משפטית נגד המינהלבגי  ביט. מגורי 
בעקבות זאת הגישו היזמי  ערעור לבית המשפט , 20057בית המשפט המחוזי בבאר שבע בשנת 

 . ובמועד סיו  הביקורת הערעור תלוי ועומד, העליו 
 9 אישרה המועצה1992בשנת . 8מיז  אחר שלא יצא אל הפועל היה אמור לקו  באזור אשקלו 

ג  במקרה זה .  דונ  בפטור ממכרז ליזמי  לצור  הקמת מגרש גול 450!הקצאת קרקע בגודל של כ
ובסופו של דבר לא , התגלעו חילוקי דעות בי  המינהל ובי  היזמי  שהגיעו לערכאות משפטיות

 . וההקצאה בוטלה, הוחל כלל בהקמת המגרש
3. ‰ Ë Ó  ˙ „ Â · Ú: דרוש שהקצאת , יחוד בעקבות הכישלונות שהיוובי, נוכח האמור לעיל

מתו  ראייה כוללת לטווח הארו  ובהתא  , שטחי  למיזמי  מהסוג האמור תיעשה בזהירות רבה
אול  לא נמצא שהמשרד והמינהל עשו . לצור  זה נדרשת עבודת מטה. למדיניות שתיקבע מראש

 :כמפורט להל , זאת
קד על קביעת מדיניות התכנו  והפיתוח של  הוא הגו  המופ!אשר למשרד התיירות  )א(

ראוי כי לצור  גיבוש מדיניות בנוגע לפיתוח ענפי התיירות , לפיכ . התשתיות לתיירות בישראל
על עבודה זו לכלול בי  . תתקיי  במשרד עבודת מטה, ובכלל זה ענ  הגול , הנמצאי  על סדר יומו

הא  להמלי# על הקצאת : יות בשאלות כגו היתר איסו  מידע ונתוני  לצור  קבלת החלטות מיטב
עבודת המטה ראוי שתספק למשרד . או על מת  סיוע ממשלתי, קרקע ללא מכרז למיזמי  בענ  זה

גודל השטח התקני ; עלות משוערת: כגו (ג  אמות מידה ונתוני  כלכליי  בנוגע לנושאי  שוני  
 .  הנתוני  שהיזמי  מציגי  לפניושיאפשרו לו לבחו  את) מידת הביקוש למיזמי  כאלה; למגרש

__________________ 
ועלויות התפעול והתחזוקה שלו ,  מיליו  דולר5 10 עלות הקמת מגרש נאמדת ב, לפי הערכות מומחי   5

עלות הקמת  של מיזמי  הכוללי  ג  מלונאות גבוהה הרבה יותר .  מיליו  דולר בשנה1 2 נאמדות בכ
 .שרות מיליוני דולרי ויכולה להסתכ  בע

 . 510' מס  6
 ). פורס  בתקדי Ï‡¯˘È (Ú·"  Ó ' Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰ ÈÓ)(˜ „¯‰  1285/00) באר שבע(א "ת  7
 . לעיל4ראו הערה   8
 .558' בהחלטה מס  9
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‰¯ÂÓ‡‰ ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú ‰˙˘Ú  ‡Ï „¯˘Ó· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ , ÌÈ˘Â˜È·‰ ¯·„· Ú„ÈÓ ÂÏ ÔÈ‡ ÔÎÏÂ
 ÌÈ¯ÈÈ˙ Ï˘)ÂÁÓ Ô‰Â ı¯‡‰Ó Ô‰"Ï (ÚˆÈ‰Ï ‰‡ÂÂ˘‰· Ï‡¯˘È· ÛÏÂ‚‰ Û ÚÏ Ú‚Â · , ÂÏ ÔÈ‡

¯ÂÓ‡Î ÌÈÓÊÈÓ‰ ˙ ÈÁ·Ï ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ,ÛÏÂ‚‰ ‡˘Â · ‰¯Â„Ò ˙ÂÈ È„Ó ÂÏ ÔÈ‡ ‡ÏÈÓÓÂ . ÔÈÂˆÈ
 ‰Ï‡Î ÌÈÓÊÈÓ Ï˘ ‰ÈÂ‡¯‰ ˙Èˆ¯‡‰ ‰ÒÈ¯ÙÏ Ú‚Â · ÍÓÒÓ „¯˘Ó· ÔÎÂ‰ ÌÈ ˘ ¯˘ÚÎ È ÙÏ ÈÎ

ÛÏÂ‚Ï ÌÈ˘¯‚Ó ‰˘ÈÓÁ „ÚÈÈÏ ÌÂ˜Ó ˘È ÈÎ Â· Ú·˜  „¯˘Ó‰ È¯·„ÏÂ , ¯¯·˙‰ ÌÏÂ‡
„¯˘Ó‰ È„È· ‰È‰ Ì‡ Û‡Â ÌÂÈÎ ‡ˆÓ · Â È‡ ÍÓÒÓ‰˘ , ÒÒ·˙‰ ÂÈÏÚ˘ ÌÈ Â˙ ‰˘ ÁÈ ‰Ï ˘È

„ÂÚ ÌÈ Î„ÂÚÓ Ì È‡ . 
)·( Ï ¯˘‡ Ï‰ ÈÓ-¯ÂÓ‡Î  , ˘Â¯„ ÔÎÏÂ ÌÈÓÊÈÓÏ ˙ÂÚ˜¯˜‰ ˙‡ˆ˜‰ ÏÚ „˜ÙÂÓ‰ ‡Â‰

‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙ÏÏÂÎ ˙ÂÈ È„Ó ˙ÚÈ·˜ Í¯ÂˆÏ ‰ËÓ ˙„Â·Ú ‰˘ÚÈ ‡Â‰ Û‡˘ , ÏÚ˘ „ÂÚ ‰Ó
˙ÂÓÂ„ ˙Â˘˜·· ¯·Ú· ÏÙÈË Û‡ ‡Â‰Â ÌÈÓÊÈ Ï˘ ˙Â˘˜· ‰ÓÎ ˙ÂÁ ÂÓ Â ÁÏÂ˘ . ÏÎ ˙Â¯ÓÏ

ÔÂ„ · ÏÚÙ ‡Ï ‡Â‰ ˙‡Ê .Ï˘ÓÏ ÍÎ ,Â · ‰„ÓÚ Ú·˜ ‡Ï ‡Â‰ È¯˙‡ ¯ÙÒÓ ÔÂ‚Î ˙ÂÈ‚ÂÒÏ Ú‚
Ú˜¯˜‰ ·‡˘Ó ˙ÂÏ·‚Ó· ·˘Á˙‰· ÈÂˆ¯‰ ÛÏÂ‚‰ ,Ì‰Ï ÌÈ‡˙Ó‰ ÌÂ˜Ó‰Â .ÔÎ ÂÓÎ , ÔÈ‡ ÂÏ Ì‚

ÌÈÓÊÈ‰ ÂÈ ÙÏ ÌÈ‚ÈˆÓ ¯˘‡ ˙‡ ·ËÈ‰ ÔÂÁ·Ï ÏÎÂÈ ‡Â‰ Ì‰ÈÙÏ˘ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡Â ÌÈ Â˙  , ÏÏÎ·Â
ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈ Â˙  ‰Ê .ÎÓ ‡ÏÏ ‰ˆ˜Â˙ Ú˜¯˜‰˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ ÁÎÂ  „ÂÁÈÈ· ÌÈˆÂÁ  ‰Ï‡ ÌÈ¯·„ Ê¯

-ÌÈÓÊÈÏ ‰·Ë‰ ÌÂ˘Ó ‰· ˘È˘ ‰‡ˆ˜‰ . 
סקר היתכנות בנוגע למיז  גול  , לבקשת המינהל,  הכינה חברת ייעו# חיצונית2004בשנת , כאמור
כגו  אפשרות קיומ  של כמה , בסקר האמור נדונו ג  היבטי  כלליי  שיש להתחשב בה  .מסוי 

כשיש הידרדרות ) קהל היעד העיקרישה  (החשש מירידה בביקוש של תיירי  , אתרי גול  בישראל
לא נמצא שהמינהל מצא לנכו  לבחו  היבטי  אלה ואחרי  במסגרת דיוני  . ב"במצב הביטחוני וכיו

 . א  שראוי היה שיעשה כ , שקיי  בנוגע למיזמי גול  אחרי 
 ‰Ê Û ÚÏ Ú‚Â · Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘Â ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙ÂÈ È„Ó ¯„ÚÈ‰·Â ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â·ÈÒ ·

ÍÂ˘ÓÏ ¯ÂÓ‡˘ÌÈ¯ÈÈ˙  , ÔÂÁ·Ï ÂÏÏ‰ ÌÈÙÂ‚‰ È ˘ ÂÏÎÈ Ì˙Â˘¯Ï Â„ÓÚ˘ ÌÈÏÎ· Ì‡ ˜ÙÒ
Ì‰Ï Â˘‚Â‰˘ ˙ÂÈ Î˙‰ ˙‡ ·ËÈ‰ . 

הרי ... א  שלא נעשתה עבודה שיטתית ומסודרת" מסר המשרד כי 2007בתשובתו מאוקטובר 
ומעדויות , בי  היתר ממחקרי , שבקרב הגורמי  המקצועיי  במשרד הצטבר ידע לא מבוטל

לידיעת הצוות המקצועי הובאו ג  מחקרי  ועדויות לגבי תרומתו של . די יזמי  שוני שהוצגו על י
ולדעת המשרד קידו  הנושא יסייע לפתח מוצר תיירות , הגול  בפיתוח אזורי תיירות באזורי  שוני 

מת  ההמלצות להרשאות לתכנו  לגול  "המשרד הוסי  כי ". חדש שישראל טר  זכתה ליהנות ממנו
רי פריפריה בה  היה מקו  לעודד פיתוח תיירות וזאת כל עוד היה ברור שבינוי הנלווה נעשו באזו

באזורי  בה  היה חשש שמיז  יהפו  לפרויקט מגורי  נמנע ... . לגול  הוא מלונאות ולא מגורי 
כמו כ  ציי  המשרד כי מאחר שלא כל תכנו  שאושר ...". המשרד וא  נלח  נגד מת  הרשאה לתכנו 

חייב ) "כפי שהוצע במסמ  האמור(כדי שיוקמו באר# חמישה מגרשי גול  , ידי מימושמגיע ל
 ...". המשרד לאפשר קידו  של לפחות מספר כפול של תכניות

 מסר המינהל כי לכל מיז  נדרשות בי  היתר פרוגרמה מפורטת ותכנית 2007בתשובתו מנובמבר 
עוד מסר המינהל . יניות ולניסיו  שנצברעסקית שהוא והמשרד בוחני  בראייה כוללת בהתא  למד

המדינה נותנת . שכ  עיקר הסיכו  נופל על כתפיה ...חזקה שהיזמי  בדקו את כל הנתוני "כי 
א  וכאשר לא תמומש מטרת ההרשאה , הרשאה למטרה אחת בלבד היא הקמת מגרשי גול 

ה ומעקב למימוש ההרשאות המתחדשות מאפשרות למדינה קיו  בקר. המקרקעי  יוחזרו למדינה
 ". המטרה
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘ÓÂ Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘ ÌÓÂÈ ¯„Ò ÏÚ˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ 

ÌÈ¯ÎÈ  Ú˜¯˜ È·‡˘Ó Ì‰Ï ÌÈ˘¯„ ˘ ÛÏÂ‚‰ Û Ú· ÌÈÓÊÈÓ ‰ÓÎ ‰ Â¯Á‡Ï ÌÈ‡ˆÓ  , ÌÂ˜Ó ˘È
Ï‡¯˘È· ÛÏÂ‚ È¯˙‡ ÁÂ˙ÈÙÂ ÔÂ Î˙ ‡˘Â · ˙È Î„Ú ˙ÂÈ È„Ó ˙ÚÈ·˜Ï ÂÏÚÙÈ ÌÈÙÂ‚‰ È ˘˘ ,

 ÏÂÏÎ˙˘‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ˙Â·¯Ï ‡˘Â Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ„„ˆ‰ ÏÎ ˙‡ . 
ÔÎ ÂÓÎ , ¯ÂÓ‡Î ÌÈÓÊÈÓÏ ¯˘˜· ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ˙Ú· ˙Â¯È‰Ê ‰ ˘Ó· ‚Â‰ Ï Í¯Âˆ‰ Ï˘·

ÏÈÚÏ ÂË¯ÂÙ˘ ÌÈË·È‰· ·˘Á˙‰·Â , ÌÊÈÓ ÏÎÏ Ú‚Â · ˙È Ë¯Ù ‰˜È„· ˙Â˘ÚÏ „ÈÙ˜‰Ï ˘È
‰· ÂÚ·˜ÈÈ˘ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙÏÂ Ú·˜È˙˘ ˙ÂÈ È„ÓÏ Ì‡˙‰· ÌÊÈÓÂ ,Ó˙Ò‰Ï ‡ÏÂ ÌÈ Â˙  ÏÚ Í

ÌÈÓÊÈ‰ È„È· Â‚ˆÂ‰˘ ,Ì˙˘˜· ˙ÂÈ‡„Î ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ‰ ÌÈ Â˙  ÌÈ‚ÈˆÓ ÌÈ¯·„‰ Ú·ËÓ˘ . ¯˘‡
 Ì‡ ‰ È„ÓÏ ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ˙¯ÊÁ‰ ¯·„· Ï‰ ÈÓ‰ ˙ ÚËÏ"‰‡˘¯‰‰ ˙¯ËÓ ˘ÓÂÓ˙ ‡Ï" , ˘È

ÏÈÚÏ ¯‡Â˙˘ ÈÙÎ ÈÎ ¯ÈÚ‰Ï ,ÌÈ ˘ ˙ÂÎ˘Ó ˘ ˙ÂÈËÙ˘Ó ˙ÂÚÈ·˙· ÍÂ¯Î ‰È‰ ¯·„‰ .   
 מיזמי  להקמת מגרשי גול 

מסגרת הביקורת נבדקו תהליכי קבלת ההחלטות וסדרי הבדיקות שנעשו בנוגע למיזמי  להקמת ב
   .כמפורט להל , מגרשי גול  בכפר חיטי  ובבאר אורה

 מיז  כפר חיטי  
 סדרי הקצאת הקרקע

 כפר חיטי  !להל  (כפר חיטי  הוא מושב שיתופי בתחו  המועצה האזורית הגליל התחתו   .1
המושב שוכר .  ומנוהל בידי כונס נכסי 1991ושב נמצא בהליכי כינוס נכסי  משנת המ). או המושב
 !להל  (משבצת קרקע שבבעלות הקר  הקיימת לישראל ) שנתי מתחדש!לפי חוזה תלת(מהמינהל 

 1997בשנת ).  שטח המשבצת!להל  (הכוללת שטחי  חקלאיי  בסמו  למצוק הר הארבל , )ל"קק
,  של המינהל בבקשה לקבל הרשאה לתכנו  מיז  בשטח המשבצתפנה המושב אל מחוז הצפו 

על , המיועדי  לשחקני הגול ,  דונ  וכ  מלו  וכפר נופש865!שיכלול מגרשי גול  על שטח של כ
במטרה להקי  )  היזמי !להל  (ב "המושב התקשר ע  קבוצת יזמי  מארה.  דונ 110!שטח של כ

כ  פנה המושב אל משרד התיירות . ימו לש  כ באמצעות שותפויות שיק, את המיז  במשות 
 . בבקשה שיצהיר על תמיכתו במיז  ונענה בחיוב

החלטה זו .  של מועצת מקרקעי ישראל717' בקשת המושב מהמינהל התבססה על החלטה מס
על קרקע שבחזקת  ) לרבות מפעל תיירות(אפשרה בי  היתר למושבי  שיתופיי  להקי  מפעל 

ע  זאת .  דונ 350!ד מה  הגביל את השטח שאפשר להקצות לצור  זה לבתנאי  מסוימי  שאח
קבעה ההחלטה שוועדת חריגי  תהיה מוסמכת במקרי  חריגי  ויוצאי דופ  לאשר הקצאת שטח 

 . וכי החלטותיה יובאו לאישור המועצה, גדול יותר
. נימוקי האישור לא לווה ב.  אישרה ועדת החריגי  את החריגה בגודל השטח1998במרס  .2

העוסקת בהקצאות קרקע למיזמי  , הוועדה קבעה שיש צור  ג  באישור הוועדה המשותפת
 את 838'  אישרה המועצה בהחלטה מס1998ביולי . וזו עשתה כ  ביוני אותה שנה, תיירותיי 

 865! דונ  למלונאות ו110החלטת ועדת החריגי  לאשר לכפר חיטי  מיז  תיירותי על שטח של 
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אשר לגול  צוי  כי השטח יינת  בהרשאה שתחודש .   בתו  שטח המשבצת של המושבדונ  לגול
 .בתו  כל עשר שני 

 ÛÏÂ‚ È˘¯‚ÓÏ Ú‚Â · ÌÈÈÏÏÎ ÌÈ Â˙  ÌÈ‚È¯Á‰ ˙„ÚÂ È ÙÏ ‚Èˆ‰ Ï‰ ÈÓ‰˘ ‡ˆÓ  ‡Ï) ÔÂ‚Î
ÌÈ˘¯‚Ó Ï˘ ÌÈÏ·Â˜Ó‰ ÌÈÏ„‚‰ (ÌÊÈÓÏ Ú‚Â · ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈ Â˙ Â , ÔÂÁ·Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰ Ì‰ÈÙÏ˘

 ‰˜„ˆ‰ ˘È Ì‡·˘ÂÓ‰ ˘˜È·˘ ‰ÏÂ„‚‰ ‰‚È¯ÁÏÂ Ê¯ÎÓ ‡ÏÏ ‰ÏÂ„‚ Ú˜¯˜ ˙‡ˆ˜‰Ï . 
בפסק . 717 על בטלות של כמה החלטות מועצה ובה  החלטה #10" פסק בג2002באוגוסט  .3

 על ...אשר גבולותיה צרי , במדינה כמו ישראל"# בי  היתר בעניי  משאב הקרקע כי "הדי  קבע בג
לפעול בשיקול דעת זהיר בכל הנוגע לויתור על המדינה ועל המופקדי  מטעמה על מקרקעיה 

 ...". ולדאוג לעתודות קרקע מספיקות לצרכי  השוני  בעתיד, זכויות בקרקע
. 717שהחליפה את החלטה ) 949 החלטה !להל   (949'  קיבלה המועצה החלטה מס2003בפברואר 

ת פסק הדי   נגעה להקצאת קרקע במשבצות של יישובי  חקלאיי  א  בעקבו949ג  החלטה 
האמור נקבעו בה תנאי  שוני  ובה  שהשטח המרבי של תכנית לשינוי ייעוד שהמינהל יסכי  לה 

לא נקבע , 717בשונה מהחלטה ). 717 שנקבע בהחלטה 350לעומת ( דונ  150!לא יהיה גדול מ
ובה  ,  בדבר הוראות מעבר11עוד קיבלה המועצה החלטה. הלי  המאפשר לחרוג מהגודל האמור

 . #"שא  עסקות יעמדו בה  יהיה אפשר להחיל עליה  את ההחלטות שביטל בג, עו תנאי נקב
 פנו המושב ובא כוח היזמי  אל מחוז הצפו  של המינהל בבקשות 2003!2004במהל  השני   .4

היות , 717לממש לכדי עסקות את הקצאות השטחי  למלונאות ולמגרשי הגול  בהתא  להחלטה 
 הגיע המחוז למסקנה שההקצאה 2004במרס . בתנאי הוראות המעברשלטענת  העסקות עמדו 

אול  ההקצאה למגרשי הגול  אינה עומדת , למלונאות עומדת בהוראות המעבר ואפשר לממשה
גודל השטח המרבי שאפשר לשנות ,  שלפיה כאמור949 ולפיכ  צריכה לחול עליה החלטה 12בה 

ע  זאת סבר . ואי אפשר לחרוג ממנו, ש לגול קט  בהרבה מ  השטח הדרו)  דונ 150(את ייעודו 
המחוז כי משמעות הדבר היא שללא הגול  לא יוכל המיז  כולו לצאת לפועל וכי זהו מצב לא 
הגיוני מאחר שבעניי  גודל השטח החליטה המועצה החלטה ספציפית שיצרה הסתמכות אצל 

 838אישור מחודש להחלטה הפתרו  שמצא המינהל בסופו של דבר היה לבקש מ  המועצה . המושב
 .  דונ 865בדבר הקצאת 

א  , 949 כי עסקת הגול  תבוצע לפי תנאי החלטה 1009'  אישרה המועצה בהחלטה מס2004ביוני 
בדברי ההסבר להחלטה נאמר בי  היתר כי אמנ  העסקה הנוגעת .  דונ  לגול 865על שטח של 

838על החלטה ... ת אגודת כפר חיטי לאור הסתמכו"למגרשי  אינה עומדת בהוראות המעבר א  
מחליטה המועצה , ולאור העובדה שהתכנית המתייחסת למגרשי הגול  קיבלה תוק  בינתיי ... 

 ...". 838לאשרר את השטחי  הנזכרי  בהחלטה 
שטחי  " כלואי " טענו המושב והיזמי  כי בשטחי מגרשי הגול  יהיו 2005במהל  שנת  .5

י ליצור רצ  קרקעי בחוזה ההקצאה יש להגדיל את השטח שיוקצה לה  וכי כד, חקלאיי  מעובדי 
 הביא המינהל את העניי  2005במאי .  דונ  שהמועצה כבר אישרה865במקו  ,  דונ 1,100!לכ

 באופ  שהעסקה 1009את שינוי החלטה , 1050' בהחלטה מס, והיא אישרה, לאישור המועצה
 .  דונ 1,100של  א  על שטח 949תבוצע בהתא  לתנאי החלטה 

__________________ 
 . 25) 6(ד נו"פ, '˘¯ ‰˙˘˙Á‡Â ˘„Á ÁÈ˘ ˙˙ÂÓÚ '  'Á‡Â ˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÂÈ 244/00+ "בג  10
 .972' מס  11
ואילו לפי הוראות המעבר , 20.8.01תכנית המפורטת החלה עליה  אושרה להפקדה ביו  מאחר שה  12

 .15.8.01הוא , 717המאפשר להחיל על עסקה את תנאי החלטה , התארי- הקובע בעניי  זה
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)‡(  ‰ËÏÁ‰·˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ1050 ‰ËÏÁ‰ È‡ ˙Ó ˙ÙÒÂ  ‰‚È¯Á ‰ˆÚÂÓ‰ ‰¯˘È‡ 949 ,

 ‰ËÏÁ‰ ÏÚ ·˘ÂÓ‰ Ï˘ Â˙ÂÎÓ˙Ò‰ ÔÈ‚· ‰¯˘Â‡ ˙Ó„Â˜‰ ‰‚È¯Á‰ ÌÏÂ‡Â838 ÂÏ ‰¯˘È‡˘ 
¯·Ú· ÁË˘‰ ˙‡ ,¯·Ú· ÂÏ ‰¯˘Â‡ ‡Ï˘ ÁË˘ ˙ÙÒÂ˙· ¯·Â„ ÌÚÙ‰ ÂÏÈ‡Â . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ · ,ÙÒ ‰‚È¯Á‰ ˙‡ ¯˘‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ËÏÁ‰ Ì‡ ˜
‚· ˙˜ÈÒÙ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ˙ÙÒÂ ‰" ‰ËÏÁ‰ ˙Â Â¯˜Ú ÌÚÂ ‰¯ÂÓ‡‰ ı949.  

אינה " כלואי "טענת  של היזמי  והמושב שהגדלת השטח דרושה בשל שטחי  חקלאיי   )ב(
ולפיה ייעודו של כל השטח , 13מתיישבת ע  התכנית המפורטת שכבר הייתה מאושרת באותה העת

 . שונה לגול  ולא נקבעו בו שטחי  שייעוד  חקלאי שהגבילו את היזמי 
 שכאשר המינהל מביא לאישור המועצה הסדר שאינו 14ב קבע מבקר המדינה51יצוי  כי בדוח שנתי 

ניתוחי  , על המינהל לצר  להסדר חוות דעת, מעוג  בנהליו ואינו תוא  החלטות קודמות שלה
 . צי  לקבלת החלטה מושכלת וא  להציג למועצה חלופות להסדרמקצועיי  ונתוני  אחרי  הנחו

 ÁË˘‰ ˙Ï„‚‰· Í¯Âˆ‰ ¯·„· Â‰˘ÏÎ ÁÂ˙È  ‰ˆÚÂÓ‰ È ÙÏ ‚Èˆ‰ Ï‰ ÈÓ‰˘ ‡ˆÓ  ‡Ï
ÛÏÂ‚Ï ‰ˆ˜Â‰˘ .„ÂÚÂ ˙‡Ê , Ï‰ ÈÓ‰ È„È· ÂÈ‰ ‡Ï ÛÏÂ‚ ‡˘Â · ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ Â˙  ¯„ÚÈ‰·

‰˘˜·‰ ˙‡ ·ËÈ‰ ÔÂÁ·Ï ÌÈÏÎ ‰ˆÚÂÓ‰Â . 
הינ  החלטות ייחודיות בעניי  ייחודי ...1050!ו ...1009החלטות מועצה  "בתשובתו מסר המינהל כי

וכאמור ה  מאמצות את , או על הוראות המעבר/וה  אינ  מתבססות על החלטות המועצה הבטלות ו
 ... .דברי  אלה יפי  ג  לגבי טענת המבקר לתוספת השטח.  באשר לאופ  ביצוע העסקה949החלטה 

עוד ". ו בסמכות ועומדות בפני עצמ  כהחלטות מועצה לכל דבר ועניי עסקינ  בהחלטות שהתקבל
 ".שכל הנתוני  הרלוונטיי  והנוגעי  לעניי  עמדו בפני חברי המועצה"מסר המינהל 

 ‰ËÏÁ‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï1050 ˙È„ÂÁÈÈ ‰˙ÈÈ‰ ÁË˘‰ ˙Ï„‚‰ ¯·„· 
 ‰ Â„  ‡È‰˘ ¯·„‰ ˘Â¯ÈÙ ÔÈ‡"˜È¯ ÏÏÁ· "Á‰Ó ˜˙Â Ó·ÂÔÈÈ ÚÏ ˙Â¯Â˘˜‰ ˙ÂÓ„Â˜ ˙ÂËÏ .

 ˙Â‡¯Â‰ È‡ ˙· ˙„ÓÂÚ ‰ È‡ ˙˘˜Â·Ó‰ ‰Ï„‚‰‰ ÈÎ ‰ˆÚÂÓ‰ È ÙÏ ˘È‚„‰Ï Ï‰ ÈÓ‰ ÏÚ ‰È‰
‚· ˙˜ÈÒÙ ˙Â·˜Ú· ÂÚ·˜ ˘ ¯·ÚÓ‰" ‰ËÏÁ‰ È‡ ˙·Â ı949 È¯·„· ˙Â˘¯ÂÙÓ ÔÈÂˆ˘ ÈÙÎ 

 ‰ËÏÁ‰Ï ¯·Ò‰‰1009 ,‰˘Ú  ¯·„‰˘ ‡ˆÓ  ‡Ï ÌÏÂ‡Â . 
את עסקת מגרשי הגול  בתנאי  מסוימי  ובה   אישרה הנהלת המינהל 2006באוגוסט  .6

הסכ  זה עתיד המינהל לחתו  ע  שותפות בי  . שפרטיה ותנאיה הסופיי  ייקבעו בהסכ  ההרשאה
 . במועד סיו  הביקורת טר  נחת  הסכ  ההרשאה. 50%המושב ליזמי  שחלקו של המושב בה הוא 

ובסו  אותו ,  דונ 101!שטח של כ אישרה הנהלת המינהל את עסקת המלונאות על 2006בדצמבר 
ב "חודש חת  המינהל חוזה פיתוח ע  שותפות נוספת שהוקמה בי  המושב ובי  חברה מארה

 .26%חלקו של המושב בשותפות הוא ; הנמצאת בבעלות היזמי 
__________________ 

 .על תכנית זו ראו להל   13
· ˘ÁÂ„· È˙ 51 Ï ˘" הסדר בעניי  שינוי יעוד  של קרקעות המוחזקות בידי חברות המלח"ראו בפרק   14

 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó)2001( ,740' עמ. 
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)‡(  ‰ËÏÁ‰949 ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â˜ÒÚÏ ÌÈÁË˘‰ ˙‡ Ï‰ ÈÓ‰ ‰ˆ˜‰ ‰ÁÂÎÓ˘ ) Ì‚ ‰ÂÓÎÂ
 ˙ÂËÏÁ‰838Â -717‰Ï ÂÓ„˜˘  (Ú„·Ï· ·Â˘ÈÈ‰ ˙ˆ·˘Ó ÈÁË˘ ‰ ÈÈ  . È Â˙  ˙˜È„·Ó ÌÏÂ‡

 ˙ˆ·˘Ó· Ì È‡˘ ÌÈÁË˘ Ì‚ ˙ÂÏÏÂÎ ˘˜È· ·˘ÂÓ‰˘ ˙Â‡ˆ˜‰‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ Â¯˘Â‡˘ ˙Â˜ÒÚ‰
 ·˘ÂÓ‰)Î-100Î Ï˘ ÏÏÂÎ ÁË˘Ó Ì Â„ -1,100ÛÏÂ‚‰ È˘¯‚Ó ˙˜ÒÚ· Ì Â„  ,ÎÂ-10 Ì Â„  

Ó-101˙Â‡ ÂÏÓ‰ ˙˜ÒÚ· Âˆ˜Â‰˘ Ì Â„  , ÔÎ˘ ·¯ ÈÙÂ  Í¯Ú ÈÏÚ· Ì˙È·¯Ó ÌÈÙÈ˜˘Ó Ì‰
˙¯ ÎÏ .(‰ˆÚÂÓ‰ È ÙÏ ‰Ê ÔÈÈ Ú ‡È·‰Ï Ï‰ ÈÓ‰ ÏÚ ‰È‰ ÍÎÈÙÏ ,ÔÎ ‰˘Ú ‡Ï ‡Â‰ Í‡. 

, על כ . 1998והיא עשתה כ  ביוני , את המיז  נדרשה לאשר ג  הוועדה המשותפת, כאמור )ב(
 להגדיל את שטח המיז  היה עליו להביא זאת לאישור מחודש של 2005משאישר המינהל במאי 

   .  ואול  הוא לא עשה כ ,אותה ועדה
 סדרי תכנו  הקרקע 

את בקשת המושב להרשאה לתכנו  ) 838בהחלטה ( אישרה המועצה 1998ביולי , כאמור)  א( .1
 החל המושב לנקוט פעולות לשינוי ייעוד 2000במהל  שנת .  דונ 865!מגרשי גול  על שטח של כ

ומית לתכנו  ולבנייה גליל תחתו  ובספטמבר הוא הגיש לוועדה המק, שטחי  חקלאיי  לגול 
 דונ  מייעוד חקלאי 2,200!תכנית מפורטת לשינוי ייעוד של שטח של כ)  הוועדה המקומית!להל  (

עוד ).  התכנית או התכנית המפורטת!להל  (בעיקרו לייעוד לגול  ולשימושי  נלווי  ללא בנייה 
מחוזית להפקיד את התכנית באותו חודש החליטה הוועדה המקומית להמלי# לפני הוועדה ה

 . ההחלטה האמורה הובאה בי  היתר ג  לידיעת המינהל. בתנאי  מסוימי  שצוינו בהחלטה
דיו  בהפקדת ) בוועדת המשנה לנו  הגליל( התקיי  בוועדה המחוזית 2001באוגוסט  )ב(

חי  ובה  כי התכנית לא תכלול שט, התכנית ובסיומו הוחלט להפקידה בתנאי  שנקבעו בהחלטה
 !להל  (שייעוד  ג  לאומי וכי היא תאושר ג  בוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחי  פתוחי  

פ בתנאי שייגרעו כל השטחי  החודרי  לג  " אישרה אותה הולקחש2001בדצמבר ). פ"הולקחש
 .  היא פורסמה ברשומות2003 נתנה הוועדה המחוזית תוק  לתכנית ובמרס 2002בנובמבר . הלאומי
¯˘‡˙È Î˙‰ ‰ÏÁ ÂÈÏÚ˘ ÁË˘‰ Ï„Â‚Ï  , ˙Â·˜Ú· ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ˜ÏÁ ÂÚ¯‚ ˘ ¯Á‡Ï ÈÎ ÔÈÂˆÈ

˜˜ Ï˘Â ÌÈ ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ˙Â˘È¯„"Ï ,Î· ÌÎ˙Ò‰ ‡Â‰-1,600Ì Â„  , ËÚÓÎ Â ÈÈ‰„
‰ˆÚÂÓ‰ ‰¯˘È‡˘ ÁË˘‰Ó ÌÈÈÏÙÎ . 

 ¯˙Â‰˘ ÁË˘‰ Ï„Â‚ ÔÈÈ Ú· ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ ‰Ó‡˙ ‡Ï ˙È Î˙‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ ¯¯·˙‰
 ÔÂ Î˙Ï˙¯ÎÈ  ‰„ÈÓ· Ô‰Ó ‰‚¯Á Û‡Â ,‰‚È¯Á‰ ÔÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏ ·˘ÂÓÏ Ï‰ ÈÓ‰ ‰¯Â‰ ‡Ï ,

 ‰„˜ÙÂ‰ ˙È Î˙‰˘ ˙Ú· Â‡ ˙Â Â˘‰ ˙Â„ÚÂÂ· ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ÌÈ ÂÈ„· ÍÎÏ „‚ ˙‰ ‡Ï Ì‚ ‡Â‰
˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ· ,˙ÂÓÂ˘¯· ‰ÓÒ¯ÂÙ˘ È ÙÏ ‰ÈÏÚ Â˙ÓÈ˙Á· ‰˙Â‡ ¯˘È‡ Û‡Â. 

. בסס על תכנו  נקודתי אלא על תכנו  כולללא מת, תכנו  בסופו של יו "בתשובתו ציי  המינהל כי 
השיקולי  התכנוניי  אינ  זהי  לשיקולי  הקנייני  ועל כ  אי  להקיש משטחי  שאושרו בתכניות 

י המינהל תעשה א  ורק לגבי השטח "ההקצאה ע. י רשויות התכנו  לגבי הזכויות שינתנו למיז "ע
 ".שאושר בהחלטת המועצה



 ב58 דוח שנתי 356
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰ È¯„Ò ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡ Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘ ÂÊ Â˙ÂÏ‰ ˙

ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ . ¯ˆÂÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ˙ÂÈ˙˘˙Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈˆÂÏÈ‡ Â‡ ÌÈÈÙ¯‚ÂÙÂË ÌÈˆÂÏÈ‡ Ï˘· ÔÎ‡
 ‰‡ˆ˜‰· ÏÏÎÈ‰Ï ÌÈ„È˙Ú Ì È‡˘ ÌÈÁË˘Ï Ú‚Â · ÌÈÈÂ È˘ Ì‚ ˙ÚˆÂÓ ˙È Î˙· ÏÂÏÎÏ Í¯Âˆ

‰ˆÚÂÓ ˙ËÏÁ‰Ó ˙¯ÎÈ  ‰‚È¯Á· ¯·Â„Ó ‰Ê ‰¯˜Ó· ÌÏÂ‡Â , ‰‚È¯Á ‰˙ÈÈ‰˘ ‡ˆÓ  ‡Ï˘
˙ÈÁ¯Î‰.  

החלו היזמי  , עוד בטר  פורס  שאושרה התכנית המפורטת למגרשי הגול , 2002בסו  שנת  .2
 תכנית !להל  (והמושב לפעול להגשת תכנית מפורטת להרחבת השטח המתוכנ  לייעוד לגול  

 המשקי  על  דונ  באופ  שיכלול ג  שטחי  הסמוכי  למצוק2,200! דונ  לכ1,600!מכ) ההרחבה
התכנית , כאמור. ולפי התכניות הקיימות מיועדי  לג  לאומי וכיו  ה  משמשי  לחקלאות, הכנרת

ובכלל  השטחי  ,  דונ  לצורכי הגול 2,200!המקורית של היזמי  הייתה לשנות ייעוד של כ
יש ואול  החלטת מוסדות התכנו  הייתה שאי  לכלול את השטחי  שייעוד  ג  לאומי ו, האמורי 

 .  דונ  בלבד1,600מקו  לאשר שינוי ייעוד של 
 פנו נציג היזמי  והמושב למשרד התיירות בבקשה שימלי# לתמו  בבקשה 2002באוקטובר  )א(

בבקשת  הסבירו היזמי  כי לדעת . וקיימו ע  אנשי המשרד ישיבה שנגעה בי  היתר לעניי  זה
הרחבת השטח באופ  , מגרשי  במיז מומחה אמריקני לתכנו  מגרשי גול  שאמור לתכנ  את ה

מסיכו  הפגישה שכתב . האמור תעמיד את המגרשי  בשורה אחת ע  מגרשי הגול  הטובי  בעול 
 . המשרד עולה כי סוכ  בה שהמשרד ימלי# על ההרחבה

 קיימו נציגי היזמי  והמושב ישיבה בעניי  זה ג  ע  אנשי מחוז הצפו  של 2003בסו  פברואר 
 100,000בישיבה חזרו הנציגי  על ההסבר האמור והוסיפו כי ה  השקיעו . ני רשות הטבע והג

מסיכו  הישיבה . דולר בסקר כלכלי שתוצאותיו הראו שיש הצדקה לפיתוח המיז  באופ  האמור
עולה כי סוכ  בה שהמחוז ימלי# לאפשר ליזמי  להשתמש בשטחי  המבוקשי  לגול  בתנאי  

 . אר ג  לאומימסוימי  ובה  שייעוד השטח ייש
 ˙Â·È˘È‰ ÍÏ‰Ó· ‰˘˜·‰ ÏÚ ıÈÏÓ‰Ï Ì˙ËÏÁ‰ ˙‡ Â˘·È‚ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÙÂ‚‰˘ ‰¯Â‡ÎÏ ‡ˆÂÈ

‡˘Â · ‰ÙÈ˜Ó ‰˜È„· ÔÎÏ Ì„Â˜ Â˘Ú˘ ÈÏ·Â Ì‰È ÙÏ ‰‚ˆÂ‰ ‡È‰ Ô‰·˘ . 
במהל  הדיו  בישיבה זו הסבירו נציגי היזמי  את הצור  והנחיצות "בתשובתו מסר המשרד כי 

עמדה "וכי בבסיס החלטת המשרד , " לשאלות נציגי המשרדבהגדלת שטח הפרויקט והשיבו
העובדה כי מדובר בהרחבת הפרויקט ולא בפרויקט חדש ולכ  לא נדרשת בחינה יסודית ומדוקדקת 

 ". יותר
 מסרה רשות הטבע והגני  כי המלצת מחוז הצפו  שלה ניתנה רק לאחר 2007בתשובתה מאוקטובר 

 . יור בשטח ובדיקת הנתוני  האקולוגיי  והתכנוניי שבדק את הבקשה בדיקה מקיפה שכללה ס
Â˙˘˜· ¯˘Â‡˙˘ ÔÈÈ ÂÚÓ‰ ÌÊÈ ,‡˘Â ‰ ÏÚ ÔÂÓ‡‰ ÂÓÚËÓ ‰ÁÓÂÓ· ¯ÊÚ  ‰Ê Í¯ÂˆÏÂ , ÈÚ·Ë

ÌÊÈÓ‰ ˙ÂÈ‡„Î ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ‰ ÌÈ Â˙  ‚ÈˆÈ˘ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ÔÎ ÏÚ , ÈÂ‡¯ ‰È‰
È‰ È¯·„ ˙‡ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ÔÁ·È˘ ¯Á‡Ï ˜¯ ÂÏ˘ ‰ˆÏÓ‰ ˘·‚È „¯˘Ó‰˘ ˙„ÈÓ· ˙Ó‡ÈÂ ÌÈÓÊ

ÌÈÓÊÈ‰ ÂÒÒ·˙‰ Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈ Â˙ ‰ ˙Â ˜ÒÓ ˙‡ ¯˘Ù‡‰ . ¯ÂÎ˘Ï Ì‚ ÈÂ‡¯ ‰È‰ Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·
ÔÂ„ ‰ ÌÂÁ˙· ‰ÁÓÂÓ Ï˘ ÌÈ˙Â¯È˘ . ‡ˆÓ  ‡Ï˘ ¯ÈÚ‰Ï ˘È ÌÈ ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯Ï ¯˘‡

‰˙·Â˘˙· ‰ ÈÂˆ˘ ‰˜È„·‰ ¯·„· „ÂÚÈ˙ ÌÈÎÓÒÓ· . 
 ההרחבה והוועדה החליטה  הגיש המושב לוועדה המקומית את תכנית2003באפריל  )ב(

 . בישיבתה בסו  אותו חודש להמלי# לפני הוועדה המחוזית על הפקדת התכנית
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)1(  ÔÈÈ Ú· ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ È‡ ˙Ó ‡È‰ Û‡ ‰‚¯Á ‰·Á¯‰‰ ˙È Î˙˘ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ¯¯·˙‰
ÔÂ Î˙Ï ‰¯˘È‡˘ ÁË˘‰ Ï„Â‚ ,‰·È˘È ‰˙Â‡· ÁÎ  Â‚Èˆ ˘ Ï‰ ÈÓ‰ ÍÎÏ „‚ ˙‰ ‡Ï ÌÚÙ‰ Ì‚.  

מוסד תכנו  שיש לו בחבר "קובע כי , 1965!ה"התשכ,  לחוק התכנו  והבניה)א (47סעי   )2(
כל חלק או טובת הנאה בכל עניי  העומד לדיו  במוסד או בוועדה ... במישרי  או בעקיפי 

 "....לא יהיה נוכח בדיוני המוסד או הוועדה באותו עניי ...מוועדותיו
Ô˙Â„ ÈËÂÓ ¯Ó ,Á˙ ÏÈÏ‚ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ ‡Â‰˘ÔÂ˙ ,ÂÈ Ì‚ ‡Â‰" ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ¯

 ÌÈËÈÁ ¯ÙÎ ·˘ÂÓ· ¯·ÁÂ) ÔÏ‰Ï-ÂÈ "‰„ÚÂÂ‰ ¯ .( ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙·È˘È ÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÓ
ÂÈ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰·Á¯‰‰ ˙È Î˙ ‰¯˘Â‡ ‰·˘"‰· Û˙˙˘‰ ‰„ÚÂÂ‰ ¯. 

ÂÈ ‰È‰ ‰·È˘È· Â˙ÂÙ˙˙˘‰ ÌˆÚ· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" „Â‚È  Ï˘ ·ˆÓ· ‰„ÚÂÂ‰ ¯
ÌÈ ÈÈ Ú :ÂÓ‰ ¯·Á ¯Â˙· „È˙Ú ‰È‰ ·˘ÂÓ‰˘ ˙ÂÈ‰ ˙È Î˙‰ ÌÂ„È˜· È˘È‡ ÔÈÈ Ú ÂÏ ‰È‰ ·˘

 ÔÈ· ÌÎÒ‰Ï Ì‡˙‰· ÌÊÈÓ‰ ÈÎ¯ÂˆÏ ÌÈÁË˘‰ ˙¯ÈÒÓ „Ú· ˙ÂÈÏÎÏÎ ˙Â¯ÂÓ˙ ÌÈÓÊÈ‰ ÔÓ Ï·˜Ï
ÌÈ„„ˆ‰ .·˘ÂÓ‰ ÈÒÎ  ÒÂ ÈÎÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ¯„Ò‰‰ ÈÙÏ , ÔÓ ·˘ÂÓ‰ Ï·˜È˘ ˙Â¯ÂÓ˙‰ ÔÓ ˜ÏÁ

‚ ˙ÁË·‰ÏÂ ·˘ÂÓ‰ Ï˘ ÂÈ˙Â·ÂÁ ¯ÊÁ‰Ï ˙Â„ÚÂÈÓ ÌÈÓÊÈ‰ÂÈ¯·ÁÏ ‰ÏÓ. 
ÂÈ ÏÚ ‰È‰ ÍÎÈÙÏ" ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á‰ ·˜Ú ‰¯ÂÓ‡‰ ‰·È˘È· Û˙˙˘‰ÏÓ Ú ÓÈ‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ ¯

¯ÂÓ‡Î .„ÂÚÂ ˙‡Ê ,‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙Â¯È‰Ê ‰ ˘Ó ËÂ˜ Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˘‡¯· „ÓÚ ‡Â‰˘ ¯Á‡Ó . 
:  ר הוועדה כי לא היה חשש לניגוד ענייני  בשל הנימוקי  כדלקמ" מסר יו2007בתשובתו מנובמבר 

תכנית ההרחבה לא השפיעה על קיו  המיז  או על סיכויי הצלחתו ומטרתה לא הייתה , למיטב הבנתו
התכנית הנוגעת לעצ  קיומו של המיז  ; להגדיל את שטח הגול  אלא להבטיח שמירה על ערכי טבע

ת  והוא נמנע מלהשת) ר"בטר  נבחר ליו, כשהיה חבר הוועדה בלבד (2000נידונה בוועדה בספטמבר 
ר הוועדה כי ההסכ  "עוד מסר יו; "הקריטי להקמתו ולקידומו של המיז "שלדעתו היה , באותו דיו 

ובלי , ר הוועדה"בטר  נבחר ליו, בי  היזמי  למושב נחת  כמה שני  לפני הדיו  בתכנית ההרחבה
 הנקוב וכי המלצת הוועדה לאשר את התכנית לא הניבה למושב תמורה נוספת על, שהיה מעורב בעניי 

 . באותו הסכ  ולמיטב ידיעתו לא נחתמו הסדרי  נוספי  בי  הצדדי  כתוצאה מאישור ההרחבה
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÂÈ ‰˘Ú˘ ‰ Á·‰Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï" ˙È Î˙· ÔÂÈ„‰ ÔÈ· ‰„ÚÂÂ‰ ¯

 ‰·Á¯‰‰ ˙È Î˙· ÔÂÈ„‰ ÔÈ·Ï ˙È¯Â˜Ó‰- ‰·È˘È· Û˙˙˘‰ÏÓ Ú ÓÈ‰Ï ÔÂÎ Ï ‡ˆÓ ‡Â‰˘ ÈÙÎ 
‰ ˙È Î˙‰ ÔÈÈ Ú·˙È¯Â˜Ó ,‰·Á¯‰‰ ˙È Î˙Ï Ú‚Â · Ì‚ ˙Â˘ÚÏ ÂÈÏÚ ‰È‰ ÍÎ . ˙ÚÙ˘‰Ï ¯˘‡

ÌÊÈÓ‰ ÏÚ ‰·Á¯‰‰ ˙È Î˙ , ‡È‰ ‰·Á¯‰‰ ˙¯ËÓ˘ ˘¯ÂÙÓ· Â ÚË ÌÈÓÊÈ‰ È‚Èˆ  ÈÎ ÔÈÂˆÈ
ÌÊÈÓ‰ ˙ÁÏˆ‰ ÈÈÂÎÈÒ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï . ‰¯˘Â‡˘ ¯Á‡Ï˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È „ÂÚ

ÌÈÈÂ È˘ ÌÈÓÊÈÏ ·˘ÂÓ‰ ÔÈ· ÌÎÒ‰· Â˘Ú  ‰·Á¯‰‰ ˙È Î˙ ˙Â¯ÂÓ˙‰ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ÌÈÈÂÙˆ˘ 
·˘ÂÓ‰ Ï·˜È˘ . 

 את תמיכתו של מחוז הצפו  2004לצור  קידו  תכנית ההרחבה ביקש המושב במהל  שנת  )ג(
על , כאשר מוגשת לאחד ממחוזותיו תכנית על ידי גור  חיצוני, לפי נוהלי המינהל. של המינהל

 .  כלפיהמתכנ  המחוז הרלוונטי לבחו  אותה ולקבוע את עמדת המחוז
)1( ‰·Á¯‰‰ ˙È Î˙Ï Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘ ÔÂÙˆ‰ ÊÂÁÓ Ô Î˙Ó Ï˘ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ‰‡ˆÓ  ‡Ï ‰˜È„·· .

 ÊÂÁÓ· ÔÁ·  ‡Ï Ì‚ ‡ÏÈÓÓ)ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ· ‰ Â„È  ‡È‰˘Î ˙È Î˙Ï „‚ ˙‰ ‡Ï˘ ( ıÂÁ  Ì‡
Î Ï˘ „ÂÚÈÈ‰ ˙‡ ˙Â ˘Ï-600 ÛÏÂ‚Ï ÌÈÙÒÂ  Ì Â„ )‰Ò·Â"Î Î-2,200Ì Â„ ( , ÈÙÏ˘ ‰Ú˘·
 ÈÚ˜¯˜Ó ˙ˆÚÂÓ ˙ËÏÁ‰ ‰È‰ ÛÏÂ‚Ï „ÚÂÈÓ‰ ÁË˘‰ Ï‡¯˘È865„·Ï· Ì Â„  . 
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 2005פנה המחוז בינואר , יצוי  כי לאחר שהמושב פנה בנדו  למחוז הצפו  של המינהל )2(

) שהוא האג  המנחה במינהל בנוגע לעסקות בקרקע חקלאית(למנהלת האג  החקלאי במינהל 
בתגובה השיבה . ית ההרחבהולמנהל האג  לשיווק וכלכלה וביקש את תגובותיה  בנוגע לתכנ

אני מופתעת שהמחוז מגלה רק היו  את התכנו  המיוחד "מנהלת האג  החקלאי למחוז כי 
 ".ל שלילית לגבי התכנית החדשה"אי  לי ספק שתשובתנו צ...ל"הנ

 ˙ ÈÁ·· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˜ÊÁÏ È„Î ‰È‰ Û‚‡‰ ˙Ï‰ Ó ˙·Â‚˙· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ËÏÁ‰· ·˘Á˙‰· Ï‰ ÈÓ· ˙È Î˙‰‰¯ÂÓ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙. 

להפקיד את תכנית ) בוועדת המשנה לנו  הגליל( החליטה הוועדה המחוזית 2004בינואר  )ד(
, ההרחבה בתנאי  מסוימי  ובה  שיש להעבירה לאישור המועצה לגני  לאומיי  ושמורות טבע

וכ  לאישור המועצה הארצית לתכנו  ולבנייה באמצעות ועדת המשנה לנושאי  , פ"הולקחש
ע לאפשר שינוי ייעוד של השטח "בסופו של דבר החליטה הולנת). ע"הולנת(נוניי  עקרוניי  תכ

. וכ  לאפשר גול  בשטחי  שייעוד  נופש בחיק הטבע, לגול " ג  לאומי"המבוקש מייעוד 
 .  היא פורסמה ברשומות2007 נתנה הוועדה המחוזית תוק  לתכנית וביוני 2006בספטמבר 

 ˙ ˘· ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ2007 ÌÈÁË˘ Ï˘ „ÂÚÈÈ ÈÂ È˘Ï ‡È·‰Ï ÌÈÓÊÈ‰Â ·˘ÂÓ‰ È„È· ‰ÏÚ 
ÛÏÂ‚Ï ÌÈÙÒÂ  ,Î· ÌÈÓÎ˙ÒÓ‰-600Ì Â„  , Ô‚ Ì„ÂÚÈÈ˘ ÈÙÂ  Í¯Ú ÈÏÚ· ÌÈÁË˘ ÌÏÏÎ·Â

ÈÓÂ‡Ï , ·˜Ú ˙È Î˙· ÂÏÏ‰ ÌÈÁË˘‰ ˙‡ ÏÂÏÎÏ ‡Ï˘ ËÏÁÂ‰ ÔÎÏ Ì„Â˜ ÌÈ ˘ Ú·¯‡˘ ˙Â¯ÓÏ
¯ÂÓ‡‰ Ì„ÂÚÈÈ . 

החלטות מוסדות התכנו  "  שבמשרד הפני  כי  מסר מינהל התכנו2007בתשובתו מאוקטובר 
ה  לגבי מצב  , על בסיס בחינה מפורטת של השטחי  נשוא הדיו , כל אחת בשעתה, התקבלו

ולכ  , ה  לגבי תפקוד  בפועל וה  לגבי השימושי  המבוקשי  בה , הסטטוטורי בתכניות השונות
 ". הינ  החלטות תכנוניות ראויות ומושכלות

È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÈÙÂ‚‰˘ Ì‚ ÈÂ‡¯ ‰È‰ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ 
¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ,Ï‰ ÈÓ‰Â ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ¯˜ÈÚ·Â , ˙ÂˆÈÁ  ÌˆÚ ˙‡ ˙Ë¯ÂÙÓ ‰ ÈÁ· Â Á·È

ÌÈÓÊÈ‰ Â¯ÒÓ˘ Ú„ÈÓ‰ ÏÚ ¯˜ÈÚ· ÂÎÓ˙ÒÈ ‡ÏÂ ‰·Á¯‰‰ . 
ול  להל  טבלה המסכמת את השינויי  שחלו בגודל השטח שהמינהל אישר להקצות למגרשי הג

 : ובגודל השטח שייעודו שונה לש  כ  לפי התכניות המפורטות שאושרו במוסדות התכנו 
 ˙ÂÈ Î˙‰ ÈÙÏ ÛÏÂ‚ Â„ÂÚÈÈ˘ ÁË˘‰

˙ÂË¯ÂÙÓ‰  ‰¯˘Â‡ Â˙‡ˆ˜‰˘ ÁË˘‰ ‰ ˘‰ 
 1998  דונ 865      

 2005  דונ 1,100 כ  2003   דונ 1,600 כ
  2007   דונ 2,200 כ
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÁÎÂ Î Ï˘ Ì„ÂÚÈÈ ‰ Â˘ ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ·˘ ‰„·ÂÚ‰-2,200 
ÛÏÂ‚ „ÂÚÈÈÏ Ì Â„15 ,Î Ï˘ ‰‡ˆ˜‰ ‰¯˘Â‡ ÌÈ˘¯‚Ó‰ ˙Ó˜‰Ï˘ ÈÙ ÏÚ Û‡-1,100Ì Â„  ,

 ÈÎ¯ÂˆÏ Â˘Ó˘ÈÂ ÌÊÈÓÏ ‰‚¯„‰· ÂÁÙÂÒÈ ‰ Â˘ Ì„ÂÚÈÈ˘ ÌÈÙÒÂ  ÌÈÁË˘˘ ˘˘Á‰ ‰ÏÂÚ
ÛÏÂ‚‰.  

 הטיפול בשומת הקרקע
דמי החכירה או השימוש שה  נדרשי  , רזכאשר המינהל מקצה קרקע ישירות ליזמי  ללא מכ

שווי זה נקבע על סמ  שומה שנעשית . לשל  נקבעי  בדר  כלל בשיעור מסוי  משווי הקרקע
בדר  כלל בידי שמאי ממשלתי מהלשכה המחוזית הרלוונטית של אג  שומת , בשביל המינהל

מאי ממשלתי  לש2004!2005לפיכ  פנה המינהל במהל  השני  . מקרקעי  במשרד המשפטי 
: בבקשה שיערו  שתי שומות)  השמאי הממשלתי!להל  (בלשכת חיפה והצפו  של האג  האמור 

 . ואחת למגרש המיועד למלונאות, אחת למגרשי  המיועדי  לגול 
, 16 מקובל בעול  שאתרי גול  משולבי  ע  מיזמי  של מגורי  או מלונות!אשר לפיצול השומות 

 רווחי בדר  כלל בגלל ההשקעה הגדולה הנדרשת להקמתו מאחר שמגרש הגול  עצמו אינו
שוויה של קרקע למלו  , לפיכ . אול  סמיכותו למגורי  או למלונות משביחה את ערכ , ולתפעולו

 . שיש בו מגרשי גול  גבוהה יותר משל קרקע למלו  דומה ללא גול 
ÔÎ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙Â„¯Ù  ˙ÂÓÂ˘ È˙˘ , ÈÓ‰ ˘˜È·˘ ÈÙÎÏ‰ , Á¯Î‰· Ô È‡

ÌÊÈÓ‰ Ï˘ ÏÏÂÎ‰ ˙ÂÚ˜¯˜‰ Í¯Ú ˙‡ ÂÈ„ÁÈ ˙ÂÙ˜˘Ó . Ï‰ ÈÓ‰˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â·ÈÒ ·
 ÂÏÂÎ ÌÊÈÓ‰ Ï˘ ˙Á‡ ‰ÓÂ˘ È˙Ï˘ÓÓ‰ È‡Ó˘‰ ÔÓ ˘˜·È)ÂÈ„ÁÈ ÛÏÂ‚‰Â ÔÂÏÓ‰ ¯ÓÂÏÎ( , Ì‚

 ˙Â Â˘ ˙Â˜ÒÚ È˙˘· ¯·Â„Ó Ì‡)˙Â¯Â„Ï ‰¯ÈÎÁ· ÔÂÏÓ‰ , ‰‡˘¯‰· ÛÏÂ‚‰ È˘¯‚ÓÂ
ÌÈ ˘ ¯˘Ú ÏÎ ˙˘„Á˙Ó‰( . 

וכי " התקבלה על פי מיטב שיקול הדעת"בתשובתו מסר המינהל כי ההחלטה על שומות נפרדות 
השמאי הממשלתי ציי  בתשובתו ". כל שומה בנפרד משקפת ומשקללת בתוכה את כלל המיז "

 . כי בשומה של המגרש למלו  הובאה בחשבו  השבחה של מגרשי הגול 2007מספטמבר 
 השמאי הממשלתי אמנ  ציי  בשומה למלו  כי אחד השיקולי  משרד מבקר המדינה מעיר כי

ואול  , להערכת השווי היה שהמלו  יהיה סמו  למגרשי הגול  ויהיה חלק מקומפלקס תיירות גול 
  . בבדיקת תחשיב השומה לא נמצא שהוא נת  לכ  ביטוי כספי

Û Ï Â ‚ ‰  È ˘ ¯ ‚ Ó  ˙ Ó Â ˘ 
השומה , לפי הנחיית המינהל.   עשה השמאי הממשלתי שומה של המגרשי2004בדצמבר  .1

מדוח השמאי עולה כי לדעתו שווי . 1009בהתא  להחלטה ,  דונ 865נעשתה לקרקע ששטחה של 
ובהתחשב בשימוש , בהתבסס על עסקות מכר של שטחי  חקלאיי  סמוכי (דונ  באזור הנדו  

 . ח" מיליו  ש30!ולפיכ  הוא אמד את שווי הקרקע בכ,  דולר8,000!הוא כ) המבוקש
בי  היתר בנושא ,  התקיימה פגישה בי  נציגי  של היזמי  והמושב למינהל2005באפריל  .2

כי נוכח השומה האמורה ספק א  המיז  , ממסמכי המינהל עולה שהנציגי  טענו בפגישה. השומה

__________________ 
 . הדונמי  הנוספי  המיועדי  למלונאות110 מספר זה אינו כולל את כ  15
 . לעיל4ראו הערה   16
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: כי יש לערו  שומה חדשה מאחר שחלוקת השטחי  במיז  עתידה להיות שונה, עוד טענו. יוק 
, בי  המסלולי " הכלואה"ויתר השטח ישמש לחקלאות , בלבד ישמשו למסלולי גול  דונ  674

 . ולמאגרי מי  להשקיית המגרשי 
ת "כשלושה שבועות לאחר מכ  פנה רואה חשבו  מטע  המושב אל אחד מעוזרי שר התמ .3

 בבקשה כי יקד  את הטיפול בפניית, שהמינהל פעל אז במסגרת משרדו, מר אהוד אולמרט, דאז
בתגובה השיב העוזר כי הפנייה התקבלה במינהל ותטופל בידי השמאי . המושב לערו  שומה חדשה

 . הממשלתי יחד ע  השמאי של מחוז הצפו  במינהל
 פנה המינהל שוב לשמאי הממשלתי בבקשה לקבל שומה חדשה בהתא  לחלוקה 2005ביולי 

 674 מה  17 דונ 1,098כולל של וציי  כי מדובר בשומה לשטח , החדשה שביקשו היזמי  והמושב
, מיועדי  לנטיעות)  דונ 424(והיתר , )כפי שביקשו נציגי היזמי (דונ  מיועדי  למסלולי הגול  

 .לעיבוד חקלאי ולמאגרי מי 
 מיליו  25! עשה השמאי הממשלתי שומה חדשה של המגרשי  שהסתכמה ב2005בספטמבר  .4
ר  של דונ  בשטחי  שאינ  מיועדי  למסלולי  בדיקת תחשיבי השומה העלתה שאומד  הע. ח"ש

משו  . היה כשליש מאומד  הער  של דונ  במסלולי הגול , עקב השימוש החקלאי המיועד לה 
לפי . סכומה היה נמו  יותר, כ  יצא כי א  שהשומה החדשה נגעה להקצאת שטח גדולה יותר

לשטח של ( למעשה השומה בשל ההיענות לבקשת היזמי  צומצמה, חישובי משרד מבקר המדינה
 . ח" מיליו  ש13!בכ)  דונ 1,098

יש לציי  כי לפי כללי שמאות מקובלי  שומה אמורה להתחשב בזכויות שמוקנות על פי תכנית 
ג  א  בכוונת היזמי  שלא , לכ . במקרה זה לפי התכניות ייעודו של השטח הוא לגול . המתאר

, של  לפי שומה המותאמת לשימוש המיטבי בקרקעלנצל חלק מהשטח למטרת גול  עדיי  עליה  ל
בתוואי המגרשי  בגדלי  שוני  " כלואי "השטחי  החקלאיי  לכאורה , יתרה מזו. דהיינו גול 

ולמעשה ה  חלק מ  המגרשי  וה  לא סומנו בתכנית על פי גוש וחלקה כשטחי  , שאינ  סימטריי 
 .  לא יצטרכו ליזו  שינוי בתכניתכ  שא  ירצו היזמי  להשתמש בה  לגול  ה , חקלאיי 

 ÌÈÁË˘Ï ÛÏÂ‚‰ ÈÏÂÏÒÓ ÔÈ· ‰ Á·‰‰˘ ‡ˆÂÈ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ¯Á‡‰ ,ÛÏÂ‚Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ Ì È‡ ‰Ï‡ ÌÈÁË˘ ‰ÈÙÏ˘ ,˙È˙ÂÎ‡ÏÓ ‰˙ÈÈ‰ .ÔÎ ÏÚ , ÏÚ ‰È‰ ‡Ï

‰ Á·‰ ‰˙Â‡Ï Ì‡˙‰· ‰ÓÂ˘‰ ˙‡ ÍÂ¯ÚÏ È˙Ï˘ÓÓ‰ È‡Ó˘‰ ˙‡ ˙ÂÁ ‰Ï Ï‰ ÈÓ‰ , ‡Ï‡
·Ï ÈÙÏ ÛÏÂ‚Ï ÂÏÂÎ ÁË˘‰ Ï˘ Â„ÂÚÈÈ· ·˘Á˙‰·Â ˙Â·ÈÒ ‰ ÏÂÏÎÓÏ Ì‡˙‰· ‰˙Â‡ ÔÂÁ

˙Ë¯ÂÙÓ‰ ˙È Î˙‰ .ÔÎ ‰˘Ú ‡Ï˘Ó , È‡Ó˘Ï Ï‰ ÈÓ‰ Ô˙ ˘ ‰ÈÁ ‰‰˘ ˘˘Á‰ ‰ÏÂÚ
ÌÈÈ ÈÈ Ú ÌÈÏÂ˜È˘Ó ‰ ˙È  ‡Ï ÌÈÓÊÈ‰ ˙˘˜·Ï Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏ È˙Ï˘ÓÓ‰. 

להשגה . ה על השומההשג,  הגיש בא כוח השותפות שהקי  המושב ע  היזמי 2005בדצמבר  .5
 1.2! בכ2005צורפה חוות דעת של שמאית מטע  השותפות שהעריכה את שווי הקרקע במאי 

 . לפי שווי קרקע לעיבוד חקלאי באותו אזור, ח" מיליו  ש5.2!שערכ  היה אז כ, מיליו  דולר
 והערי  את) שהוא השמאי הבכיר בה( ד  בהשגה מנהל לשכת חיפה והצפו  2007בפברואר  .6

בחוות דעתו ציי  . ח בשומה המקורית" מיליו  ש30!לעומת כ, ח" מיליו  ש11.5!שווי הקרקע בכ
הערכות על , מנהל הלשכה כי מאחר שמדובר בעסקה שעניינה הרשאת שימוש למטרת גול  בלבד

אינ  , בסיס שווי מכר של קרקע חקלאית או על בסיס מחיר השכרתה לצורכי עיבוד חקלאי
הוא הערי  את שווי השימוש בקרקע על , ובהיעדר עסקות אחרות בנות השוואה,  לפיכ. רלוונטיות

והוא התמורה שהמושב עתיד , 2001בסיס נתו  מהסכ  שנעשה בעניי  זה בי  המושב לחברה בשנת 
 .לקבל בגי  העברת זכויות השימוש בקרקע זו לשותפות האמורה

__________________ 
 . שהגדילה את ההקצאה1050 החלטה 2005שכ  בתו- כ- התקבלה במאי   17
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על כ  . י שותפויות לצור  הקמת המיז המושב והיזמי  ה  גופי  הקשורי  זה לזה בשת, כאמור
קיימי  ביניה  אינטרסי  ותמורות נוספות שיבואו לידי ביטוי במיז  המשות  ולא באו לידי ביטוי 

 . בהסכ  האמור ואפשר שמרכיב זה או אחר משווי הקרקע מגול  בה 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Í¯Ú ˙‡ „ÂÓ‡Ï ÍÈ¯ˆ˘ È‡Ó˘‰˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰ ‡Ï ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ ·

‰ÌÈ¯Â˘˜ ÌÈ„„ˆ ÔÈ· ÌÎÒ‰ ÒÈÒ· ÏÚ ‰ÓÂ˘ ‰˘ÚÈ Ï‰ ÈÓÏ Ú˜¯˜ , Ú Ó ‰ ÔÓ ‰Ê ÔÈ‡ ÔÎ˘
 ÔÈ‚· Ï‰ ÈÓÏ Ú˜¯˜‰ ÈÂÂ˘ ‡ÂÏÓ ˙‡ ‰Ù˜È˘ ‡Ï ¯ÂÓ‡‰ ÌÎÒ‰· Ì‰È È· ‰Ú·˜ ˘ ‰¯ÂÓ˙‰˘

¯ÂÓ‡‰ ˘ÂÓÈ˘Ï ‰˙‡ˆ˜‰ . 
 מסר מנהל הלשכה שכל צד בהסכ  האמור הוא ישות משפטית נפרדת 2007בתשובתו מספטמבר 

תוצאה מבטאת ער  סביר לדעתו המקצועית של עור  השומה אי  לראות בכ  חוזה כל עוד ה"ו
עוד מסר כי הוא אינו סבור שכל הסכ  בי  בעלי עניי  פסול מעיקרו מלשמש ...". בבסיסו' בעייתי'

כ  ציי  שההסכ  אושר . בסיס לשומה וכי במקרה דנ  הוא מצא שבסיס ההסכ  הוא יותר מסביר
 . רשמי ובידי בית המשפט המחוזיבידי כונס הנכסי  ה

 השמאי !להל  ( הוסי  מנהל האג  לשומת מקרקעי  במשרד המשפטי  2007בתשובתו מאוקטובר 
שמאי מקרקעי  יכול בהחלט לתת משקל בשומתו למחיר או לנתו  "בעניי  זה כי ) הממשלתי הראשי

ק  מספיקה לדעת וזאת בתנאי שההסכ  הוא בעל רמת תו...כלכלי שנקשר בנכס הנשו  עצמו
עולה כי נת  דעתו בעת עריכת השומה לרמת התוק  של "וכי מתשובתו של מנהל הלשכה , "השמאי

 ". ההסכ  ומצא אותה ראויה ולפיכ  הגישה בה נקט ראויה מבחינה שמאית
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ì‰ Ì‡ ‰ÓÂ˘‰ Í¯ÂˆÏ ÌÎÒ‰‰ È Â˙ · ˘Ó˙˘‰Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰

‰· ÏÏ˜Â˘Ó‰ ·ÈÎ¯Ó ¯„‚· ÂÈ‰ÌÈÙÒÂ  ÌÈ Â˙  ÌÚ  , ·ÈÎ¯ÓÎ ÂÈÏÚ ÍÓ˙Ò‰Ï ÈÂ‡¯ ‰È‰ ‡Ï Í‡
‰ÓÂ˘‰ ·È˘Á˙· „ÈÁÈ , ÌÈ ÈÈ Ú· Ì‰È È· ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ„„ˆ ÔÈ· ÌÎÒ‰· ¯·Â„Ó˘Î „ÂÁÈÈ·

ÌÈÙÒÂ  . 
השוואה בי  השומות שנעשו למגרשי  מצביעה על פערי  גדולי  מאוד בי  שומה לשומה  .7

 מיליו  30!הממשלתי ערכ  של המגרשי  הוא כ לפי שומת השמאי !המגיעי  לכדי מאות אחוזי  
ח לפי השמאית מטע  " מיליו  ש5.2!ח לפי שומת מנהל הלשכה וכ" מיליו  ש11.5!לעומת כ, ח"ש

עוד יצוי  כי השמאי  שעשו את השומות השונות העידו שהכנת  הייתה כרוכה בקשיי  . היזמי 
 . בעיקר עקב המידע המועט על עסקות מסוג זה, רבי 

˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó  , ‰ Â¯Á‡Ï ÂÏÚ ÛÏÂ‚‰ Û Ú·˘ ÍÎ· ·˘Á˙‰·Â ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ 
„È˙Ú· Ô‰ÈÏ‡ ˘¯„ÈÈ ¯Á‡ Â‡ ‰Ê È˙Ï˘ÓÓ È‡Ó˘˘ ÁÈ ‰Ï ˘È˘ ˙Â Â˘ ˙ÂÓÊÂÈ , Û‚‡‰˘ ÈÂ‡¯

Â˙ÂÏÏÎ· ‰Ê ÌÂÁ˙· ‰ÓÂ˘‰ ‡˘Â  ˙‡ ÔÁ·È ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó· ÔÈÚ˜¯˜Ó ˙ÓÂ˘Ï , ·˘Á˙‰·
ÔÈ· ÌÈ ˜˙·-ÌÈÈÓÂ‡Ï ,Î‰Ï ˙Â Â¯˜Ú Ú·˜ÈÂ‰Ê ÌÂÁ˙· ‰ÓÂ˘ ˙  . 

 מתוכנ  לקבוע קווי  2008 מסר השמאי הממשלתי הראשי כי בשנת 2007בתשובתו מאוקטובר 
והוא מקווה , ח"מנחי  במגוו  רב של תחומי  שהיק  הפעילות בה  נאמד במאות מיליוני ש

שהיק  הפעילות בו נאמד , שלאחר השלמת  יהיה אפשר לקבוע ג  קווי  מנחי  בתחו  הגול 
  . ח"עשרות מיליוני שב
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לפי הנחיית , השומה נעשתה.  עשה השמאי הממשלתי שומה למגרש המיועד למלו 2006בפברואר 
 . ח" מיליו  ש16.7! דונ  והסתכמה בכ101לקרקע ששטחה , המינהל

 הופקדה בוועדה המחוזית תכנית מפורטת מטע  המושב שמטרתה שינוי 2005נמצא כי בספטמבר 
 דונ  באזור המלו  מייעוד של דר  ושל שטח 13!ייעוד של שטחי  מסוימי  בגודל כולל של כ

וזאת עקב אילוצי  שהעלו המתכנני  מטע  היזמי  לאחר , ציבורי פתוח לייעוד של מלונאות ונופש
יצוי  שהמינהל חת  על התכנית אבל במועד סיו  . שהחלו לעסוק בתכנו  המפורט של המלו 

 .   נית  לה תוק הביקורת טר
שא  תאושר התכנית יעמוד לרשות השותפות , משרד מבקר המדינה מפנה את תשומת לב המינהל

כלומר שטח גדול יותר מזה שהמינהל הקצה לה ,  דונ 114!מגרש שגודלו כ, לצור  הקמת מלו 
רי  במקרה זה יהיה על המינהל לבחו  בי  היתר א  צ. בחוזה ביניה  ואשר לפיו נקבעה השומה

  . לתק  את ההסכ  ולעדכ  את השומה בהתא  לכ 
 זהות המשקיעי  הזרי  

הקניית זכויות במקרקעי  לזרי  טעונה אישור של ,  של מועצת מקרקעי ישראל342' לפי החלטה מס
בנוגע לזרי  הזכאי  לעלות לישראל לפי חוק . ר המועצה לפי המלצת ועדת משנה של המועצה"יו

מאחר שהחברה . לא נדרשת המלצה של ועדת המשנה, ) חוק השבות!הל  ל (1950!י"התש, השבות
ב שחלק מבעלי מניותיה בה ה  "היא חברה רשומה בארה, השותפה למושב בעסקות ע  המינהל

היה על המינהל לקבל את ההמלצה והאישור , בגדר זרי  בהתא  לתנאי ההחלטה האמורה
 . האמורי 

ת המשנה בקשה לקבל אישור לביצוע עסקה ע  החברה  העביר המינהל לוועד2004באוגוסט  .1
הינ  ",  ממניותיה5%למעט זר אחד המחזיק , בבקשה צוי  שכל בעלי המניות בחברה. האמורה

הבקשה ". י חוק השבות'ב הזכאי  לעלות לישראל עפ"תושבי ישראל או יהודי  תושבי ארה
ועלה ממנה בי  היתר , החברההסתמכה על תצהיר היוע# המשפטי של השותפות שהקימו המושב ו

. ששני בעלי המניות העיקריי  בחברה מחזיקי  את מניותיה  בנאמנות לה  ולבני משפחותיה 
 . ר המועצה" המליצה ועדת המשנה לאשר את הבקשה ובאותו חודש אישר אותה יו2004בספטמבר 

È˙ÂÈ Ó˘ ‰ÁÙ˘Ó È · Ì˙Â‡ ÏÎ Ï˘ ËÂ¯ÈÙ ˙ÂÙ˙Â˘‰Ó Ï·˜Ï ˘¯„ Ï‰ ÈÓ‰˘ ‡ˆÓ  ‡Ï Ì‰
˙Â Ó‡ · Â˜ÊÁÂ‰ ,‰ ˘Ó‰ ˙„ÚÂÂÏ ÂÏÏ‰ ÌÈË¯Ù‰ Â˘‚Â‰ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

‰ È„Ó‰ , ÔÈÈ Ú· ÌÈÓÊÈ‰ Â¯ÒÓ˘ ÈÏÏÎ‰ Ú„ÈÓ‰ ÏÚ ÍÓ˙Ò‰Ï ‡ÏÂ ÔÎ ˙Â˘ÚÏ Ï‰ ÈÓ‰ ÏÚ ‰È‰
‰Ê . 

 את עסקת מגרשי הגול  ובדצמבר אותה שנה 2006כאמור אישרה הנהלת המינהל באוגוסט  .2
יכומי עסקות אלה עולה כי בעניי  זהות המשקיעי  הסתמכה הנהלת מס. את עסקת המלונאות

ואול  הביקורת , 2004ר המועצה בספטמבר "על האישור שנת  יו, לצור  אישור העסקות, המינהל
כמפורט , העלתה כי מאז השתנה שיעור המניות המוחזקות בידי זרי  בחברה השותפה למושב

 . להל 
פרטי  , לצור  קידו  העסקות,  של השותפות למינהל העביר היוע# המשפטי2005בדצמבר 

ומה  עולה כי חלקו של הזר במניות , הנוגעי  לרישו  השותפויות של החברה האמורה ע  המושב
 וכי לבעלי המניות בחברה צור  עוד זר שאינו זכאי לעלות לישראל מכוח 8%! ל5%!החברה עלה מ

 .  ממניותיה2.5%!חוק השבות והוא מחזיק ב
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‡ˆÂÈ ˙‡ „ÂÚ ÌÈÙ˜˘Ó Ì È‡Â Â ˙˘‰ ˙Â˜ÒÚ‰ Â¯˘Â‡ Ì‰ÈÏÚ ÍÓ˙Ò‰·˘ ÌÈ Â˙ ‰ ÈÎ ‡ÂÙ‡ 
‰¯·Á· ÌÈ¯Ê‰ Ï˘ È˙ÈÓ‡‰ Ì˜ÏÁ , ¯·ÓËÙÒ Ê‡Ó ÏÙÎÂ‰˘2004 ÏÚ ‰ÏÚÂ 10% . ‰Ó‡˙‰·

Ó ÏÂ„‚ ‡Â‰Â ·˘ÂÓ‰ ÌÚ ˙ÂÈÂÙ˙Â˘· ÌÈ¯Ê‰ Ï˘ ÈÒÁÈ‰ Ì˜ÏÁ Ì‚ Ï„‚-5% ˙Ú‚Â ‰ ˙ÂÙ˙Â˘· 
Ó ¯˙ÂÈÏÂ ÛÏÂ‚‰ È˘¯‚ÓÏ-7.7%‚Â ‰ ˙ÂÙ˙Â˘· ˙Â‡ ÂÏÓÏ ˙Ú . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÂÏÂÙÈË· ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ  ¯·Ú· Ì‚˘ ¯Á‡ÓÂ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ 
ÌÈ¯ÊÏ ÔÈÚ˜¯˜Ó· ˙ÂÈÂÎÊ ˙ÈÈ ˜‰Ï Ú‚Â · Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘18 , ÌÈÓÎÒ‰ Ï˘ ¯Â˘È‡ Ì¯Ë˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

‰Ê ‚ÂÒÓ ,˙Â˜ÒÚ· ÌÈ¯Ê‰ Ï˘ ˜ÈÂ„Ó‰ Ì˜ÏÁ ÏÚ ÔÎ„ÂÚÓ Ú„ÈÓ Ï·˜Ï Ï‰ ÈÓ‰ ˘Â¯„È . ÍÎ
Ë·‰Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È ˙ÂÒÒÂ·Ó ÂÈ‰È ‰Ï‡Î ˙Â˜ÒÚÏ Ú‚Â · ‰ˆÚÂÓ‰ Â‡ Ï‰ ÈÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰˘ ÁÈ
ÌÈÈ Î„Ú ÌÈ Â˙  ÏÚ . 

היה צרי  לקבל נתוני  עדכניי  לזהות המשקיעי  הזרי  בעת "בתשובתו אישר המינהל כי אכ  
   ".אישור העסקה

 תכנו  הרכיב המלונאי 
. זה בתי מלו  וכפרי נופשלמשרד התיירות תקני  לתכנו  מתקני אכסו  תיירותיי  ובכלל  .1

יזמי  המבקשי  המלצה של המשרד לקבלת סיוע ממשלתי להקמת מיז  תיירותי ובכלל זה מלו  או 
הגודל המרבי המותר של יחידת אירוח הוא , לפי התקני . נדרשי  לעמוד בתקני  אלה, כפר נופש

 מהגודל 10%!ו גדול מוהותרו סטיות מהתק  בשיעור שאינ, )ב"ללא קירות וכיו" (נטו"ר " מ68.5
 .המרבי

,  הציגו נציגי היזמי  לפני המשרד את החלוקה המתוכננת של חדרי המלו 2005באפריל  .2
 יחידות בגודל 60, ר" מ80 יחידות בגודל 139, ר" מ160 יחידות בגודל של 10: ולפיה בדעת  להקי 

 .המשרד אישר את החלוקה האמורה. ר" מ40 יחידות בגודל 148!ר ו" מ60
Ú·˜ ‡Â‰˘ ÌÈ ˜˙‰ ÔÓ ‰‚¯Á ¯˘È‡ „¯˘Ó‰˘ ˙Â„ÈÁÈ‰ ˙˜ÂÏÁ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ. 

ר הוחלט לאפשר ליזמי  לחרוג " מ160 היחידות בגודל של 10!בתשובתו מסר המשרד כי בנוגע ל
מ  התקני  לאחר שהצוות המקצועי במשרד הגיע למסקנה שהתקני  אינ  מתאימי  לדרישות 

" ברוטו"ר ציי  המשרד כי מדובר בגודל " מ80 בגודל של אשר ליחידות". מלונות גול "בתחו  
ולכ  יש פער בי  הגודל התקני לבי  הגודל " נטו"הוא ) ר" מ68.5(בשעה שהגודל שקבוע בתקני  

 . שאושר
Ì‰· ˜·„È˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰ ÌÈ ˜˙ „¯˘Ó‰ Ú·˜˘Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó . ÌÈ˙ÚÏ Ì Ó‡

ÌÈ ˜˙Ó ‰Ó ˙‚È¯ÁÏ ˙È ÈÈ Ú ‰˜„ˆ‰ ÔÎ˙È˙ , ÍÈÏ‰ ÈÙÏ ˙Â˘ÚÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ˙‡ÊÎ ‰‚È¯Á ÌÏÂ‡
ÌÈÏÏÎ· Ú·˜ÈÈ˘ . Ï„Â‚ ÏÚ ÌÈÓÊÈ ÌÚ ‰ÓÎÒ‰ ÈÎ ¯ÈÚ‰Ï ˘È „ÂÚ"ÂËÂ¯· " ÌÈ ˜˙·˘ ‰Ú˘·
 Ï„Â‚Ï ‰ ÂÂÎ‰"ÂË  "È‡ ˙¯ˆÂÈ-‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰ÈÂ‡¯ ‰¯˜· ÌÂÈ˜ ÏÚ ‰˘˜ÓÂ ˙Â¯È‰· .  

__________________ 
 . 710' ש  בעמ.  לעיל4ראו הערה   18
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 המיז  בבאר אורה

לפי , הקמת מיז  תיירותיור  המינהל רשאי לתת זכויות במקרקעי  בפטור ממכרז לצ, כאמור
!ג"התשנ, ובהתקיי  תנאי  מסוימי  שנקבעו בתקנות חובת המכרזי משותפת הועדה הוהמלצת 

לפי נוהלי ועדה זו הדיו  בבקשה של יזמי  לקבל המלצה להקצות לה  קרקע כאמור יתקיי  . 1993
 . לאחר שהיא נבדקה בידי משרד התיירות ובידי המחוז הרלוונטי במינהל

ללא , לוועדה המשותפת בקשה להקצות לה)  החברה!להל  ('  הגישה חברה א2001ספטמבר ב
,  דונ  באזור באר אורה שבתחו  המועצה האזורית חבל אילות1,000!קרקע ששטחה כ, מכרז

בבקשה ציינה החברה כי בכוונתה להקי  על . מדובר בקרקע שבניהול המינהל. שמצפו  לאילת
 יחידות מגורי  60!כ, מלו , מועדו  גול ,  דונ 300!גול  בגודל של כהקרקע מיז  הכולל מגרש 

את . וכ  שטחי נוי וחקלאות, צמודות קרקע אשר יהיו חלק מהיישוב הקהילתי המתוכנ  לקו 
   .  מיליו  דולר32!ההשקעה במיז  אמדה החברה בכ
 סדרי קבלת ההחלטות

גע לבקשות של יזמי  המופנות לוועדה לקראת גיבוש עמדתו בנו, לפי נוהלי משרד התיירות .1
ועדה זו דנה בי  . נבחנת הבקשה בוועדה פנימית שלו המכונה ועדה לבדיקת תכניות, המשותפת

הנימוקי  לה  , את החלטותיה, לפי נוהלי הוועדה הפנימית. היתר בבקשות להרשאה לתכנו 
ומשאישר אות  , רדל המש"יש להגיש לאישור המשנה למנכ, ופרוטוקול הישיבה שבה התקבלו

 . יהיו המלצותיה בגדר עמדת המשרד
כשבועיי  לאחר מכ  הודיע אג  .  הוצג המיז  לפני הוועדה לבדיקת תכניות2002התברר שבמאי 

כי המשרד תומ  במת  הרשאה לתכנו  מנימוקי  שפורטו , התכנו  במשרד במכתב לנציג החברה
 . באותו מכתב ובתנאי  מסוימי 

˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ÂÈÏ‰  ÈÙÏ ÏÚÙ ‡Ï „¯˘Ó‰ : ÌÈÈ˜˙‰˘ ÔÂÈ„ ¯·„· ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ  ‡Ï
 ‰ ˘Ó‰ È„È· ÌÈ¯˘Â‡Ó ÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÂ ‰ËÏÁ‰ Â‡ˆÓ  ‡ÏÂ ˙È Î˙‰ ˙‚ˆ‰ ¯Á‡Ï ‰„ÚÂÂ·

Î ÓÏ"Ï ,„¯˘Ó‰ ˙„ÓÚ Ú·˜È‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ‰˙ÈÈ‰ Ì‰ÈÙÏ˘ . 
Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙÏ ‰˘˜·· ¯·Â„Ó˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ  ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Â·ÂÁ· ‡˘Â ‰

ÓÏ ‰·Ë‰¯ÂËÙ‰ Ï·˜ ,‰Ï‡ ÌÈÏ‰  ÌÂÈ˜ ÏÚ ¯˙È ˙„Ù˜‰ „ÈÙ˜‰Ï ÈÂ‡¯ ‰È‰ . 
. קוד  לדיו  בוועדה המשותפת נבדקת הבקשה ג  במחוז הרלוונטי במינהל, כאמור לעיל .2

את עמדתו בנדו  ולפיה הוא )  המחוז!להל  ( גיבש מחוז הדרו  של המינהל 2002במהל  שנת 
מאחר שאי אפשר , דות המגורי  לא ייכללו במיז ימלי# לתת לחברה הרשאה לתכנו  בתנאי שיחי

 בקשה מתוקנת 2003בעקבות עמדת המחוז האמורה הגישה החברה באפריל . להקצות  ללא מכרז
לוועדה המשותפת שכללה בקשה לקבלת הרשאה לתכנו  מגרש הגול  ומועדו  הגול  ובקשה 

 הובא הנושא פע  2003י ביול. הבקשות הללו לא כללו יחידות מגורי . להקצאת קרקע למלו 
". להמשי  ולהתקד  בנתיב של מת  הרשאת תכנו "ראשונה לדיו  בוועדה המשותפת ובו הוחלט 

 המליצה הוועדה לאשר עקרונית הרשאה לתכנו  מגרש הגול  ומועדו  הגול  2003בספטמבר 
 ל של וכ  המליצה להקצות קרקע בגוד,  דונ  ובלבד שלא יכללו מגורי 770!בשטח כולל של כ

 .  דונ  להקמת המלו 40!כ
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כשיז  מבקש הרשאה , לפי ההנחיות הכלולות במדרי  למשקיע שפרס  משרד התיירות )א(
יכול המשרד להביא את הבקשה לדיו  בוועדה ולהמלי# לקבל אותה , לתכנו  מהוועדה המשותפת

נק לפיתוח רק לאחר אישור הפרוגרמה של המיז  ובדיקת יכולתו הפיננסית של היז  בידי הב
 . התעשייה

 ‰„ÚÂÂ· ÌÈ ÂÈ„Ï ‡˘Â ‰ ˙‡ „¯˘Ó‰ ‡È·‰ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÁ ‰‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
 ‰˙ÏÂÎÈ˘ ÈÏ·Â ‰Ó¯‚Â¯Ù‰ ˙‡ ¯˘È‡ Ì¯Ë· „ÂÚ ‰‡˘¯‰ Ô˙Ó ÏÚ ıÈÏÓ‰Â ˙Ù˙Â˘Ó‰

¯ÂÓ‡‰ ˜ ·‰ È„È· ‰˜„·  ‰¯·Á‰ Ï˘ ˙ÈÒ  ÈÙ‰ , ‰‚È¯ÁÏ ÌÈ˜ÂÓÈ  Â‡·Â‰˘ ‡Ï· ˙‡Ê ÏÎÂ
˙ÂÈÁ ‰‰Ó . 

 „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó , ˙‡ Ì„˜Ï ıÈÏÓÈ „¯˘Ó‰˘ ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ ·
‰‡˘¯‰· ÏÂÙÈË‰ . 

, להקמה של כמה מיזמי גול  באזור אחד עשויות להיות השפעות על כדאיות  הכלכלית )ב(
ואכ  בוועדה המשותפת הועלה הצור  לבחו  את ההשפעות נוכח העובדה שהיא כבר אישרה הקמת 

למרות זאת לא נמצא שהמשרד או המינהל . א  הוא בחבל אילות, "האקוורי"מגרש גול  במיז  
 . בחנו את הדבר בטר  החליטו להמלי# על מת  ההרשאה לתכנו 

עובדת קיומ  של מספר הצעות להקמת מיזמי גול  " ציי  המינהל כי 2007בתשובתו מנובמבר 
י מיטב זכרונה "שר עפא, י מנהלת המחוז באחת הישיבות בוועדה המחוזית"באזור אילת הועלה ע

י גורמי  מוסמכי  במשרד "תגובת הוועדה הייתה כי הנושא אינו תכנוני אלא כלכלי וראוי שייבדק ע
מתחמי הגול  המקודמי  אינ  בעלי אופי זהה ואמורי  לשרת אוכלוסיות "עוד ציי  כי ". התיירות

 ". בעלי אופי שונה
ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜Ï ÈÂ‡¯ ‰È‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÍÎ· ·˘Á˙‰· Ì‚ ‰Ê ‡˘Â · ÛÈ˜Ó 

ÛÒÂ  ÛÏÂ‚ ÌÊÈÓ˘ ,È˘ÈÏ˘ ,ÏÚÂÙ‰ Ï‡ ‡ˆÈ ‡Ï ˙ÏÈ‡ ¯ÂÊ‡· Ú˜¯˜ ÂÏ ‰ˆ˜‰ Ï‰ ÈÓ‰˘ ,
ËÙ˘Ó‰ ˙È·· „ÓÂÚÂ ÈÂÏ˙ ÔÈÈ Ú‰ ‰È‰ ˙Ú‰ ‰˙Â‡·Â19 .„ÂÚÂ ˙‡Ê , Ú˜¯˜‰ ˙Â„Â˙Ú ÁÎÂ 

ÛÏÂ‚ ÈÓÊÈÓÏ ˙Â˘¯„ ‰ ˙ÂÏÂ„‚‰ ,È Â Î˙ Ë·È‰ Ì‚ „Á‡ ¯ÂÊ‡· ÌÈÓÊÈÓ ÊÂÎÈ¯Ï ˘È , ÏÚÂ
 ÈÓ‰Ï‰ ,‰ È„Ó‰ ˙ÂÚ˜¯˜ ÏÂ‰È  ÏÚ „˜ÙÂÓ‰ ,Â· ·˘Á˙‰Ï . 

 ניסה היז  לשכנע את המינהל ואת המשרד להסכי  שהמיז  יכלול ג  2004במהל  שנת  .3
 אישרה הנהלת המינהל את 2005ואול  לא הושגה הסכמה בעניי  זה ובינואר , יחידות מגורי 

 במרס אותה שנה קיי  המינהל ישיבה .ההרשאה לתכנו  לפרק זמ  של שנתיי  ללא יחידות מגורי 
מסיכו  הישיבה עולה שהמינהל . ובה נדו  שוב נושא שילוב יחידות המגורי , ע  נציגי החברה

הבהיר לחברה כי שילוב כזה יתאפשר רק באמצעות מכרז פומבי וכי במקרה כזה תבוטל ההרשאה 
  בכוונתה לממש את כ  סוכ  שיהיה על החברה להודיע למינהל בתו  שבועיי  א. לתכנו 

 . או שבכוונתה להתמודד במכרז) ללא מגורי (ההרשאה כפי שאושרה 
ל המשרד בבקשה לשנות את ההרשאה באופ  ששטח מתח  " פנתה החברה למנכ2005בדצמבר 

  או Lease back"20" דונ  ויכלול יחידות אכסו  מלונאי מיוחד בשיטה של 950!הגול  יוגדל לכ
__________________ 

 . לעיל7ראו הערה   19
בית מלו  שיחידותיו או חדריו מצויי  בבעלות פרטית של רוכשי "הכוונה ל, משרדלפי הגדרות ה  20

 חודשי  9היחידות ומוחכרי  בחזרה במסגרת ניהול לחברת הניהול של המלו  לתקופה של לפחות 
 ". בה יועמדו היחידות לרשות הציבור הרחב במסגרת המאגר המלונאי, בשנה
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"Time sharing"21 ,יצוי  שגדלי  אלה חורגי  מ  הגדלי  . ר" מ300!ר ל" מ80ל  ינוע בי  שגוד

 . 22המרביי  ליחידות אכסו  שנקבעו בתק  של המשרד
 התכנסה הוועדה המשותפת לדו  שוב במיז  והחליטה לבטל את ההרשאה 2006בפברואר  .4

. שה אותהלתכנו  לאחר שהתברר לה שהחברה עדיי  לא חתמה על חוזה הרשאה וממילא לא מימ
 הועלה 2006בספטמבר . בתגובה פנתה החברה למשרד ולמינהל בבקשה לקיי  דיו  חוזר בנושא

וסוכ  שהנושא ) על ההבדלי  ביניה  ראו להל (הנושא לדיו  בוועדת משנה של הוועדה המשותפת 
 . יובא לדיו  בוועדה המשותפת

ר הרשאה לתכנו  לשנה למגרש  נידו  הנושא בוועדה המשותפת והוחלט כי תאוש2006באוקטובר 
וא  יתברר שאישור התכנית המפורטת אינו בסמכות ועדה מקומית , גול  ולאכסו  מלונאי מיוחד

אופ  ניהול  , גודל יחידות האכסו (כ  נקבע שהתנאי  לביצוע העסקה . תאושר ההרשאה לשנתיי 
 . יגובשו בוועדת המשנה) ב"וכיו
)‡( ÔÈÂˆ ‡Ï ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ËÏÁ‰· ÈÎ ‡ˆÓ ÁË˘‰ Ï„Â‚  .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ô˙Ó

ÁË˘‰ Ï„Â‚ ˙‡ ˘¯ÂÙÓ· ÔÈÈˆÏ ÈÏ· ÌÊÈÏ Ú˜¯˜ ˙‡ˆ˜‰Ï ¯Â˘È‡ , ¯Â˘È‡· ¯·Â„Ó Ì‡ Ì‚
„·Ï· È Â¯˜Ú Â‡ ˘„ÂÁÓ ,ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„Ò ÌÚ ·˘ÈÈ˙Ó Â È‡ , Ì„Â˜˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ  „ÂÁÈÈ·

‰Ï ‰ˆ˜ÂÈ˘ ÁË˘‰ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ‰¯·Á‰ ‰˘˜È· ÔÎÏ. 
Ù )ב(  ˙ Â  ˙ È ‡  ¯ · „ ·  ¯ Â ˘ È ‡˙ È Ò   È :  אחד המסמכי  שדורש המשרד מיז  לצר

בקשתה , כאמור. הוא אישור מבנק על איתנותו הפיננסית, לבקשה שנדונה בוועדה המשותפת
שיש ביכולתה , היז  ציר  אליה בי  היתר אישור מבנק. 2001הראשונה של החברה הוגשה בשנת 
תה העת כללה הבקשה ג  הקמת יצוי  שבאו.  מיליו  דולר5!של החברה לממ  השקעה בס  של כ

 . יחידות מגורי  והתמורה ממכירת  הייתה אחד המקורות למימו  ההשקעה
· ‰„ÚÂÂ· ˘„ÁÓ ‰ Â„È  ÔÂ Î˙Ï ‰‡˘¯‰Ï ‰¯·Á‰ ˙˘˜· ¯˘‡Î˘ ¯¯·˙‰-2006 , ˘¯„ ‡Ï

˜ ·‰ ÔÓ ÔÎ„ÂÚÓ ¯Â˘È‡ ‰¯·Á‰ ÔÓ „¯˘Ó‰ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , „¯˘Ó‰ ÏÚ ‰È‰
‰ ÏÏ‚· „ÂÁÈÈ· ÔÎ ˙Â˘ÚÏ Ï˘ ˙ ˜Â˙Ó‰ ‰˙˘˜·˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ Â Ê‡Ó ¯·Ú˘ ·¯‰ ÔÓÊ

 Ï˘Ó ‰ Ë˜ Ô˙¯ÈÎÓÓ ‰ÈÂÙˆ‰ ‰¯ÂÓ˙‰˘ „ÁÂÈÓ È‡ ÂÏÓ ÔÂÒÎ‡ ˙Â„ÈÁÈ ˙Ó˜‰ ˙ÏÏÂÎ ‰¯·Á‰
ÌÈ¯Â‚Ó ˙Â„ÈÁÈ . 

מהשתלשלות הענייני  המתוארת לעיל עולה שמלכתחילה הייתה מטרת החברה להקי   .5
ברר שאי אפשר לקבל לש  כ  פטור ממכרז יחידות מגורי  בצמוד למתח  הגול  ורק לאחר שהת

 ואיל  התקיימו דיוני  אחדי  2006מאוקטובר  .הציעה החברה להקי  יחידות אכסו  מלונאי מיוחד
במשרד ובוועדה המשותפת כדי לקבוע את התנאי  המיוחדי  לביצוע העסקה ובכלל זה קביעת 

וועדה בי  היתר כי היז  או חברת  החליטה ה2007במאי . הגבלות כדי למנוע שילוב מגורי  במיז 
כי כל השטחי  הציבוריי  ,  מכלל יחידות האירוח30%הניהול של המלו  יהיו בעלי  של לפחות 

ניהולו ותפעולו ייקבעו בהתא  , במיז  ירשמו על שמ  או יוצמדו לשטחיה  וכי בניית המיז 
לא נקבעו , 2007יולי , עד מועד סיו  הביקורת. לתקני המשרד שיהיו בתוק  בעת מת  האישור

 . סופית כל התנאי 
__________________ 

אפשרת למספר רב של נופשי  לרכוש זכות שימוש בכל אחת שיטה המ"לפי הגדרות המשרד מדובר ב  21
כאשר זכות זו ניתנת לרישו  בלשכת ) כ שבוע"בד(לתקופת זמ  מוגדרת , מיחידות האירוח של המלו 

 ". רישו  המקרקעי 
 .בפרק על תכנו  הרכיב המלונאי במיז  בכפר חיטי , ראו לעיל  22



 367 משרד הבינוי והשיכו 

 מסר המשרד כי אנשיו קיימו פגישות אחדות ע  אנשי המינהל כדי ללב  2007בתשובתו מאוקטובר 
וכי בדיו  שקיימו ביניה  , את נושא התכנו  ולמנוע אפשרות שיוק  מיז  תיירותי ע  מגורי 

וכל זאת , ת רק אחרי שיאושרו בוועדה סוכ  שהיז  יגיש תכניות לוועדות השונו2007בספטמבר 
 . 2007נוס  על התנאי  שנקבעו במאי 

כדי שלא יישנה ניסיו  של יזמי  לשלב מגורי  במיז  גול  שלא לפי , לדעת משרד מבקר המדינה
שומה על המינהל ועל המשרד להקפיד שהתנאי  שייקבעו בסופו של דבר לביצוע , ההסכ  עמ 

שבגינו נית  , טחונות באופ  שיבטיח כי היחידות שיוקמו ינוהלו כמלו העסקה יעוגנו בהסכמי  ובבי
   . הפטור ממכרז

 היבטי  הנוגעי  לסדרי ניהול הוועדה המשותפת 
משרד מבקר המדינה . הובא מיז  באר אורה לוועדה המשותפת ולוועדת משנה שלה, כאמור .1

 החליטה הוועדה 1999י בשנת בח  את ההבדלי  בי  הוועדה המשותפת לוועדת המשנה והעלה כ
שהיא למעשה הוועדה , המשותפת שכדי ליעל את עבודתה תתנהל העבודה באמצעות ועדה עליונה

, מנהל המינהל ונציגי האגפי  הרלוונטיי  בשני הגופי , ל המשרד"המשותפת וחבריה ה  מנכ
ל המשרד וסג  "ובאמצעות ועדת משנה שחבריה יהיו אות  נציגי אגפי  אול  בראשה יעמדו סמנכ

 . עוד הוחלט אז כי ייקבעו בכתב הסמכויות של כל ועדה וסדרי עבודתה. מנהל המינהל
‰Ê ÔÈÈ Ú· ÌÈÏÏÎ ÂÚ·˜ ˘ ‡ˆÓ  ‡Ï ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯ÓÏ . ‡Ï ˙Ù˙Â˘Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÏ‰Â · Ì‚

‰Ï‡Î ÌÈÏÏÎ Â‡ˆÓ  .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙„ÚÂ Ï˘ ˙¯‚ÒÓ ÌÈÈ˜Ï ËÏÁÂ‰˘Ó
‰ ˘Ó ,ÂÎÓÒ˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰ÌÈÏ‰ · Â ‚ÂÚÈÂ Â¯‰·ÂÈ ‰È˙ÂÈ . 

‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ÂÚ·˜ ˘ ÈÏ· ‰ ˘Ó‰ ˙„ÚÂ ¯˙È‰ ÔÈ· ‰ „ ‰¯Â‡ ¯‡·· ÌÊÈÓ‰ ÔÈÈ Ú·˘ ‡ˆÂÈ . ˘È
 ÔÂÈ„· ÌÈÁÎÂ ‰ Ï˘ ËÂ¯ÈÙ ÔÈ‡ ÌÊÈÓ· Â „˘ ˙Â„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰Ó ‰ÓÎ· ÈÎ ¯ÈÚ‰Ï

‰ ˘Ó‰ ˙„ÚÂ Â‡ ˙Ù˙Â˘Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ‰˙ÈÈ‰ Ì‰· ‰ „˘ ‰„ÚÂÂ‰ Ì‡ ˙Ú„Ï ÔÈ‡ ÍÎÈÙÏÂ . 
בתכתובות פנימיות במשרד ובמינהל הצביעו גורמי  בשני הגופי  על בעיות , זאת ועוד .2

 : להל  פרטי . מסוימות בסדרי עבודת הוועדה המשותפת
˙ )א( Â Ë Ï Á ‰ ‰  „ Â Ú È ˙ Â  Ô Â È „ Ï  Ì È ‡ ˘ Â  ‰  ¯ Ù Ò Ó : של 2005במכתב מיולי 

בה של הוועדה ל המשרד אל מנהל המינהל צוי  כי מספר הנושאי  שנדונו בכל ישי"המשנה למנכ
כ  עולה מ  המכתב כי נוסח ההחלטות של הוועדה אינו נכתב ונחת  בתו  . המשותפת הוא רב מדי

 ".אשמות הדדיות לא מכובדות על שיפו# החלטות"הישיבה והדבר גורר אחריו 
˙ )ב( Â „ Ú Â Â ‰  È ˙ ˘ ·  Ì È ¯ Ê Â Á  Ì È  Â È השקעות , במכתב של מנהל אג  כלכלה: „

 צוי  בי  היתר 2006ל המשרד מאוגוסט "אל מנכ) ה המשותפתשהוא חבר בוועד(ותקציב במשרד 
כי הרבה מ  הנושאי  חוזרי  ממילא לוועדה העליונה , בפועל התברר"בקשר לוועדה המשנה כי 

 ...".דבר הכרו  באיבוד זמ  כפול ומיותר ויוצא שכרו בהפסדו, ולמעשה נידוני  פעמיי 
Ì )ג( È  Â È „ ‰ Ó  ˙ Â ˜ Â Ù ˙ ל המשרד במאי "מנהל המינהל ומנכבדיו  שקיימו ביניה  : ‰

אחוז ההחלטות המתקבלות בוועדה ומיושמות בפועל הוא נמו  מאוד " ציי  מנהל המינהל כי 2007
, עדיפות לשווק הקרקע לתיירות במכרז... וכי תשתית העבודה של הוועדה צריכה להתבסס על

טת דוח בדיקה שנעשתה בהקשר זה יש להעיר כי מטיו". והקצאת קרקע בפטור ממכרז תעשה כחריג
עולה כי הוחל בביצוע  2001!2005  בעניי  תוצר ישיבות הוועדה המשותפת בשני 2006!במינהל ב

 . שקיבלה הוועדה באות  שני ) 23%!כ( ההחלטות 278! מ65
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Â Á·È ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘ÓÂ Ï‰ ÈÓ‰˘ ÈÂ‡¯ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÏÎ ÁÎÂ 

‰„ÚÂÂ‰ ˙„Â·Ú È¯„Ò ˙‡ ˘„ÁÓ‰ÈÏ‰  ˙‡Â ˙Ù˙Â˘Ó‰ .  
✯  

Ï‡¯˘È· ÛÏÂ‚ È˘¯‚Ó ÌÈ˜‰Ï ÌÈÓÊÈ ÌÈÒ Ó ¯Â˘ÚÓ ¯˙ÂÈ ‰Ê , ÌÊÈÓÓ ˜ÏÁÎ ÏÏÎ Í¯„·
È˙Â¯ÈÈ˙ . ˙ ˘· ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó· ‰˙˘Ú ˘ ‰¯È˜ÒÓ2005 ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó· ÈÎ ‰ÏÂÚ 

ı¯‡‰ È·Á¯· ÛÏÂ‚ ÌÈÏÏÂÎ‰ ÌÈÈ˙Â¯ÈÈ˙ ÌÈÓÊÈÓ ˙Ó˜‰Ï ˙ÂÚˆ‰ ¯˘ÚÎ ÂÏ Â˘‚Â‰.  ÌÈÓÊÈÓÏ
˘¯„  ‰Ï‡ÎÌÈÓ Â„ ÈÙÏ‡ Û‡Â ˙Â‡Ó· ÌÈÓÎ˙ÒÓ‰ ÌÈÏÂ„‚ Ú˜¯˜ È·‡˘Ó ÌÈ . 

Ï‡¯˘È· ˙Â¯ÈÈ˙Ï ˙ÂÈ˙˘˙‰ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰Â ÔÂ Î˙‰ ˙ÂÈ È„Ó ˙ÚÈ·˜ ÏÚ „˜ÙÂÓ ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó .
„¯˘Ó‰ Ï˘ ÂÓÂÈ ¯„Ò ÏÚ ÌÈ‡ˆÓ  ÛÏÂ‚‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÓÊÈÓ˘ Û‡ ÏÚ , ÂÏ ˘È˘ ‡ˆÓ  ‡Ï

‰Ê ÌÂÁ˙Ï Ú‚Â · ˙ÒÒÂ·Ó ˙ÂÈ È„Ó ,Ï ˘Â˜È·‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ÂÏ ÔÈ‡ı¯‡· ‰Ê Û Ú , ‡Ï Ì‚ ‡Â‰Â
ÌÈÓÊÈ‰ ÂÈ ÙÏ ÌÈ‚ÈˆÓ˘ ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÏÎÂÈ Ô‰ÈÙÏ˘ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ Ú·˜ . Ï‰ ÈÓÏ Ì‚

Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó , ÌÈÓÊÈÓÏ Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ· Ú˜¯˜ ˙‡ˆ˜‰Ï ˙Â˘˜· ˙ÂÁ ÂÓ Â ÁÏÂ˘ ÏÚ˘
‰Ï‡Î ,˙Â˘˜·‰ ˙ ÈÁ·Ï ÌÈÏÎ ÔÈ‡ , ˙Â¯ÓÏ ‡˘Â · ˙ÂÈ È„Ó ˘·‚Ï ÔÂÎ Ï ‡ˆÓ ‡Ï ‡Â‰ Û‡Â

‰˘ ˙Â ÂÏ˘ÈÎ‰Ê ‚ÂÒÓ ˙Â‡ˆ˜‰Ï ÂÈ . 
ÌÈËÈÁ ¯ÙÎ· ÌÊÈÓÏ ¯˘‡ , ÁË˘‰ ˙‡ˆ˜‰Ï ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÏÚÂ‰

ÛÏÂ‚‰ È˘¯‚ÓÏ : ‡Ï ÌÊÈÓ‰ ÈÎ¯ÂˆÏ ˙Âˆ˜‰Ï ‰¯˘È‡ Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó ˙ˆÚÂÓ˘ ÁË˘‰ Ï„Â‚
‚· ˙˜ÈÒÙ ˙Â·˜Ú· ‰ËÈÏÁ‰ ‰ÓˆÚ ‡È‰˘ ˙ÂËÏÁ‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÚ"ı ; ÁË˘‰ Ï„Â‚

ÚÈÈÏ ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ· ¯˘Â‡˘ÍÎ Ì˘Ï Ï‰ ÈÓ‰ ‰ˆ˜‰˘ ‰ÊÓ ·Â¯È˜· ÌÈÈÏÙÎ ‰È‰ ÛÏÂ‚ „Â ,
ÍÎÏ „‚ ˙‰ ‡Ï Ï‰ ÈÓ‰Â ; ˙ÓÂ˘Ï Ú‚Â · Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘ ÂÏÂÙÈË· ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ  ÔÎ ÂÓÎ

ÌÈ¯Ê ÌÈ È˙ Ï ‰‡ˆ˜‰ ¯Â˘È‡ ÔÈÈ Ú·Â Ú˜¯˜‰ . ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó Ï˘ ÂÏÂÙÈË ¯ÒÁ· ‰˜Ï ÔÎ
ÌÊÈÓ‰ Ï˘ È‡ ÂÏÓ‰ ·ÈÎ¯‰ ÔÂ Î˙ ‡˘Â · .‰¯Â‡ ¯‡·· ÌÊÈÓÏ ¯˘‡ , ¯˜ÈÚ· ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ 

„¯˘ÓÏÂ Ï‰ ÈÓÏ ˙Ù˙Â˘Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙·. 
 ÔÂ Î˙ ‡˘Â · ‰Á Ó ˙ÂÈ È„Ó ˙ÚÈ·˜Ï ÏÂÚÙÏ Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰ ÈÓ ÏÚÂ ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ÏÚ

‡˘Â Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈË·È‰‰ ÏÎ ˙‡ ÏÂÏÎÈ˘ Ï‡¯˘È· ÛÏÂ‚ È¯˙‡ ÁÂ˙ÈÙÂ ,‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ˙Â·¯Ï ,
ÌÈÓÊÈÓ Ì˙Â‡ Â Á·ÈÈ ÂÈÙÏÂ .Î Ï˘ ˙˘„ÂÁÓ ‰ ÈÁ· Â˘ÚÈ „¯˘Ó‰Â Ï‰ ÈÓ‰˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÂÓ

‰ÈÏ‰  Ï˘Â ˙Ù˙Â˘Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙„Â·Ú È¯„Ò. 
 


