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בנייה ושימוש למשרדי
באזורי שיועדו לתעשייה
תקציר
בתחומה של עיריית תל אביבי יפו )להל העירייה( סביב נתיבי איילו שני אזורי
תעשייה :האזור המזרחי בי נתיבי איילו במערב לשדרות ההשכלה במזרח והאזור
המערבי בי נתיבי איילו במזרח ודר מנח בגי )דר פתח תקווה לשעבר( במערב
)להל המתח (.
בתכנית מאושרת )מס'  (1043מראשית שנת  1969נאסר השימוש במתח למשרדי
ובתכנית מאושרת )מס' 1043א( מסו 2001 %הותר השימוש במתח למשרדי
ולתעשייה עתירת ידע .בתקופה שבי אישור שתי התכניות ובעיקר במהל שנות
התשעי הייתה בנייה נרחבת של בנייני משרדי במתח  .כמו כ נעשה ,במבני
שהיו קיימי במתח  ,שימוש נרחב למשרדי  .בשנת  2004הסתכ השטח
המשמש למשרדי בכ  423,100מ"ר לעומת כ  200,000מ"ר בשנת .1988
דוח זה בוח את פעולות הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה תל אביב יפו )להל
הוועדה( בקשר להתפתחות המתח וזאת בשני היבטי  :האחד ,בחינת תהלי
התכנו והבנייה במתח אותו הובילה הוועדה ,שהיא מועצת העירייה ,במהל שנות
התשעי ; והשני ,בחינת ההשלכות שנבעו מפעילותה של העירייה בשנות התשעי
ובדיקה הא העירייה ביצעה את הפעולות ההסדרה הדרושות לאחר שאושרה
בדצמבר  2001תכנית מס' 1043א .להל פירוט הממצאי העיקריי :

התכנו והבנייה במתח בעיקר במהל שנות התשעי
בשנות התשעי נעשה עיקר הפיתוח והבנייה במתח בדר  ,שאותה הובילה עיריית
תל אביב יפו ,אשר עקפה את הוראות חוק התכנו והבנייה .יישומה של התנהלות זו
לאור שני נעשתה באופ שמערכי טיפול שוני בעירייה נקטו בפעולות או שנמנעו
מלנקוט בפעולות וכל זאת במטרה לקד מדיניות ,הג שזו יושמה שלא על פי הדי .
להל הפירוט בנושא זה:
 .1השקפת אנשי התכנו בוועדה על היעודי המתאימי במתח השתנתה באופ
משמעותי במהל השני נוכח המציאות במתח של בנייה ושימוש למשרדי וה
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התאימו את המדיניות התכנונית למציאות במתח  .אחת הדרכי העיקריות
להתאמה האמורה היתה מדיניות של הרחבת פרשנות המונח "תעשייה" המופיע
בתכנית שחלה על המתח  .בסו %שנות השמוני הייתה ההשקפה ,כי במונח
"תעשייה" יש לכלול ג "תעשייה עתירת ידע" וכ משרדי שה רק לוואי
לתעשייה שירותי הנדסיי טכניי וכלכליי  .מאמצע שנות התשעי הייתה
מגמה לכלול בהגדרה "תעשייה" ג משרדי של גופי פיננסיי  ,משרדי ביטוח
ומשרדי העוסקי בנדל" ובשירותי משפטיי וחשבונאיי  .יוצא אפוא כי
הוועדה התוותה מדיניות הנוגדת את התכנית המאושרת שחלה על המתח  ,ופעלה
לכ שמדיניות זו תוביל שינוי במגמות הבנייה והפיתוח במתח  ,זאת בטר הדבר
אושר בתכנית סטטוטורית עדכנית.
במהל הביקורת אותרו במתח  99בנייני שפעלו בה משרדי בחלק משטחי
לחלק
הבניי או בכול  .רק ל  18מ  99הבנייני ניתנו היתרי בנייה למשרדי
משטחי הבנייני או לכול  .יתר הבנייני המשמשי בנייני משרדי הוקמו על פי
היתרי בנייה ל"תעשייה" ,ל"מלאכה" או ל"תעשייה עתירת ידע" .לא הוגשו
בשביל בקשות לשימוש חורג ,וממילא לא ניתנו אישורי כאלה.
 .2מסקירת רישויי של  31בנייני שבמתח עולה כי כל הבנייני הללו נבנו
כבנייני משרדי חר %העובדה שההיתר שנית לה היה לתעשייה ,לתעשייה
עתירת ידע ובשני מקרי היתר משולב לתעשייה ומשרדי  .היתרי אלו ניתנו
למרות שבתכניות הבנייה של בנייני אלו נזכרו המאפייני של בנייני משרדי
ונעדרו המאפייני של בנייני תעשייה.
 .3המפקחי על הבנייה לא דיווחו במהל הבנייה ולאחר סיומה כי הבנייני
הוסבו לבנייני משרדי והשימוש בה הוא למשרדי .
 .4הוועדה מצידה לא נקטה צעדי להפסקת הבנייה של בנייני  .היא לא נקטה
צעדי למניעת השימוש למשרדי ע השלמת בניית הבנייני  ,וג לאחר שהחל
השימוש בה למשרדי  ,היא לא עשתה דבר כמעט להפסקת השימוש החורג.

ההשלכות של הבנייה והשימושי למשרדי
ההשלכות הכלכליות
 .1א ג ר ו ת ב נ י י ה  :משרד מבקר המדינה בדק את אגרות הבנייה שנקבעו ל 29
מתו  31הבנייני שרישויי נבדק ושניתנו להקמת היתרי בנייה ליעוד
"תעשייה" או "תעשייה עתירת ידע" .נמצא ,כי העירייה גבתה מהיזמי שבנו את
הבנייני אגרות בנייה לפי התעריפי לתעשייה .בפועל משמשי בנייני אלו
כבנייני משרדי .
על פי תכנית מס' 1043א ,מינואר  2002ואיל אפשר להוציא היתרי בנייה לבנייני
המיועדי למשרדי במתח  .לכ אפשר היה להגיש לוועדה בקשה למת היתר
להמרת השימוש מתעשייה למשרדי בבנייני שעל פי היתרי הבנייה ייעוד
לתעשייה ,א בפועל משמשי למשרדי  .אילו היו מוגשות בקשות כאלו הייתה
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הוועדה גובה מהמבקשי אגרות בנייה גדולות פי שבעה בקירוב מאלה ששולמו
כשניתנו ההיתרי לבנייני תעשייה .הפרשי אגרות הבנייה בגי המרת הסוג
מ"תעשייה" ומ"תעשייה עתירת ידע" למשרדי נאמדי במליוני ש"ח.
 .2ה י ט ל ה ש ב ח ה  :לאור העובדה שהיתרי הבנייה במתח ניתנו לבנייה
ושימוש לתעשייה ,אול בפועל היו הבנייה והשימוש למשרדי  ,הרי ש"מימוש
הזכויות" כבר נעשה בעבר בעצ שינוי השימוש המותר .הוועדה לא גבתה בגי
מבני אלו היטל השבחה משו שבא בעבירה ,ועל פי החוק שינוי הייעוד והשימוש
צריכי להיות על פי תכנית מאושרת כדי  .משאושרה תכנית מס' 1043א ניתנת
האפשרות "להכשיר" את הבנייה והשימוש שהיו בעבר בלתי חוקיי  ,על ידי המרת
היתרי הבנייה .משרד מבקר המדינה העיר לוועדה ,כי א לא תעשה כ  ,הרי שיהיה
עליה להגיש כתבי אישו בגי בנייה ושימוש בניגוד להיתר .בכ תתאפשר גבייה
של אגרות בנייה והיטל השבחה על פי סעי 218 %לחוק התכנו והבנייה .יצוי כי
הסכו הכולל של הפסד הוועדה מאי תשלו היטלי השבחה במתח עשוי להיאמד
בעשרות מיליוני שקלי .
השלכות תחבורתיות
 .1תכנית מס' 1043א שינתה את תכנית מס'  ,1043בי השאר ,בהתירה את
השימוש למשרדי ולתעשייה עתירת ידע .עסקי אלו מושכי לאזור בכל שעות
היו קהל לקוחות בהיק %גדול יותר משמושכת תעשייה וגדל הביקוש לנסיעות אל
האזור וממנו .הוועדה והעירייה לא בחנו את ההשלכות התחבורתיות של השינויי
הצפויי בשימושי  ,על פי תכנית מס' 1043א .ג לא נמצא תיעוד המצביע א
בנושא החנייה ,שנזכר בתכנית מס' 1043א ,נעשתה בחינה כאמור.
 .2בגלל גידול הביקוש לנסיעות יש לתכנ פתרונות תחבורתיי ולבצע ; פתרונות
אלו דורשי מימו  .העירייה והוועדה לא עשו תחשיבי לחישוב ההוצאות הכרוכות
בתכנו הפתרונות התחבורתיי ובביצוע וההפסדי שייגרמו א ה לא ייערכו
למציאת פתרונות תחבורתיי בתו האזור ובסביבתו .העירייה והוועדה ג לא
הצביעו על מקורות המימו של ההוצאות האמורות ,וממילא לא הצביעו על שיעור
השתתפות במימו .

♦
מבוא
לתחו השיפוט של עיריית תל אביב יפו )להל העירייה( ,שהוא ג מרחב התכנו המקומי תל
אביב יפו )להל מרחב התכנו המקומי( ,ועדה מקומית לתכנו ולבנייה ,שהיא מועצת העירייה,
החוק( ,כל
ולוועדה הזו ועדת משנה .על פי חוק התכנו והבניה ,התשכ"ה ) 1965להל
התפקידי והסמכויות של ועדה מקומית מוקני לוועדת המשנה ,ודי החלטתה כדי החלטת
הוועדה המקומית .שתי הוועדות ייקראו כא אפוא "הוועדה".
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למרחב התכנו המקומי אי תכנית מתאר כוללת ,ובהיעדרה פועלת הוועדה על פי אלפי תכניות
בניי עיר )להל תב"ע( ,מה עוד מימי המנדט הבריטי :תכניות מתאר חלקיות ,תכניות מפורטות,
תכניות בינוי ,ותיקוניה .
שני אזורי תעשייה יש בתחו שיפוטה של העירייה בסמו %לנתיבי איילו  :האזור המזרחי
שגבולותיו נתיבי איילו במערב ,שדרות ההשכלה במזרח ,רחוב ערבי נחל בצפו ורחוב עמינדב
בדרו  ,והאזור המערבי שגבולותיו נתיבי איילו במזרח ,ודר %בגי )דר %פתח תקווה לשעבר(
במערב ,רחוב ש& בצפו ורחוב גולומב בדרו .
במרס  1969פורס דבר אישורה של תכנית מס'  ,1043שבתחומה מצוי רוב שטח של שני אזורי
התעשייה האלה )להוציא את הקצה הצפוני של האזור המזרחי ואת הקצה הדרומי של האזור
המערבי( .בי מטרות התכנית "לבטל באזורי אלה את השימוש של בתי משרדי ".
מאז אושרה תכנית מס'  1043חלו בשני אזורי התעשייה שינויי שיפורטו להל  .בעקבותיה חלו
שינויי ג בהשקפה התכנונית על האזורי האלה .לכל השינויי האלה נית בדיעבד ביטוי חוקי
בתכנית מס' 1043א.
בדצמבר  2001פורס דבר אישורה של תכנית מס' 1043א .התכנית ,שמשנה את קביעותיה של
תכנית מס'  ,1043נועדה בי השאר "לאפיי אזורי תעשייה מסויימי הכלולי בתכנית כאזורי
המיועדי לתעסוקה  ...להרחיב את מיגוו התכליות המותרות באזורי תעסוקה ולהתאימ
לשינויי שחלו בענפי התעשייה ,המלאכה והייצור" .התכנית קובעת כי באזורי תעסוקה יותרו בי
השאר התכליות הבאות 8.3.1" :משרדי בכל הקומות יותרו משרדי "; " 8.3.2תעשיה יותרו
שימושי תעשיה עתירת ידע או תעשיה נקיה אחרת .מלאכות ותעשיות אחרות יותרו בכפו .לאישור
הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל אביב יפו ."...
בי אוגוסט  2004לאפריל  2005בדק משרד מבקר המדינה את הבנייה ואת השימושי בשני אזורי
התעשייה ,ממערב וממזרח לנתיבי איילו  -השטח שגבולותיו שדרות ההשכלה במזרח ,דר %בגי
במערב ,רחוב ערבי נחל בצפו ורחוב גולומב בדרו )להל המתח (  -ואת השינויי שחלו
בהשקפה התכנונית על המתח  ,אל מול הוראות החוק וסדרי המינהל הציבורי התקי  .עוד בדק
משרד מבקר המדינה את ההשלכות התחבורתיות והכלכליות של הבנייה והשימושי כאמור ,ושל
אישורה של תכנית מס' 1043א .הבדיקה נערכה בעירייה ובוועדה .בדיקות השלמה נערכו בוועדה
המחוזית לתכנו ולבנייה תל אביב ובמשרד התחבורה.

הבנייה והשימושי בפועל במתח בהשוואה למגמות
התכנו ולמעמדו הסטטוטורי
מאז אושרה תכנית מס'  ,1043ובעיקר בשנות התשעי  ,נבנו הרבה בנייני משרדי בתו %המתח .
מדובר בהקמה של עשרות רבות של בנייני ובה מאות רבות של משרדי .
פעילות זו מתבטאת בנתוני העירייה על השטח הכולל )במ"ר( של המשרדי שבמתח בשני
 1995 ,1988ובספטמבר  ,2004המוצגי בתרשי שלהל :
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משרד מבקר המדינה בח את גלגולי התכנו והבינוי במתח  ,בעיקר בעשור האחרו של המאה
הקודמת ,על ידי שסקר את תהליכי הרישוי ,את הבנייה עצמה ואת השימושי בבנייני שבמתח
בשני  .2003 1991סקר רישוי הבנייה כלל  31בנייני בני חמש קומות ויותר ,שבמועד הביקורת
שמשו למשרדי )להל  31הבנייני (; ההיתרי שניתנו לבנייני אלה היו לתעשייה )18
בנייני ( ,לתעשייה עתירת ידע ) 11בנייני ( ולשילוב של תעשייה ומשרדי ) 2בנייני ( .סקר
השימושי כלל  99בנייני בני חמש קומות ויותר )ובה  31הבנייני ( ,שבמועד הביקורת שימשו
למשרדי )להל  99 -הבנייני (.

מדיניות התכנו של הוועדה
על פי הוראות תכנית מס'  ,1043אשר שיקפה את המעמד הסטטוטורי של המתח עד סו .שנת
 ,2001היה על הוועדה למנוע בנייה או שימוש למשרדי במתח  .בפועל חל מאז אישור התכנית
שינוי מהותי בהשקפת התכנונית של אנשי התכנו בוועדה .
בשנות השמוני סברו ,שבנוס .לתעשיות ומלאכות מסורתיות אפשר לשלב במתח תעשיות
נקיות ועתירות ידע .בסו .שנות השמוני ובראשית שנות התשעי השתנתה באופ ניכר תפיסת
התכנונית של אנשי התכנו בוועדה ,ולמעשה החלו להתאי את המדיניות התכנונית למציאות
במתח בנייה נרחבת של משרדי ושימושי למשרדי במבני קיימי  .המגמה החדשה הייתה
לגוו את מקורות התעסוקה באזור ולתת מענה לצורכי השוק .הדבר בא לידי ביטוי בשני אופני :
 .1הוועדה אישרה מספר תכניות נקודתיות המאפשרות שימוש בחלק משטח הבנייני
למשרדי  ,ובמספר מקרי היא אישרה שימוש חורג למשרדי .
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 .2הוועדה פעלה להרחבת המונח "תעשייה" המופיע בתכנית שחלה על המתח  .ככל שרבו
במתח הבינוי והשימוש למשרדי נעשתה ג הפרשנות מרחיבה יותר .בסו .שנות השמוני
היתה ההשקפה כי במונח "תעשייה" יש לכלול ג "תעשייה עתירת ידע" וג משרדי שעוסקי
בשירותי לוואי לתעשייה שעליה נימנו שירותי הנדסיי  ,טכניי וכלכליי .
מאמצע שנות התשעי ואיל %המגמה היא לגוו את תחומי התעסוקה במתח ולתת מענה לצרכי
השוק ,דהיינו להתיר שימושי שלא הותרו קוד לכ ולכלול בהגדרה "תעשייה" ג משרדי
של גופי פיננסיי  ,משרדי ביטוח ,ומשרדי העוסקי בנדל" ובשירותי משפטיי וחשבונאיי .
מדיניות התכנו עוגנה בהחלטות הוועדה ,כמפורט להל  :באוקטובר  1990הוצגו לפני הוועדה
שלוש חלופות להתמודדות ע התופעה :האחת "התווית מדיניות שימושי חורגי בהיק .דומה
לגידול השנתי אשר תאפשר בקרה ושינויי לאור %זמ "; השנייה "הרחבת פרשנות והגדרה
רחבה של שימושי מותרי לאזורי תעשיה ,תו %דגש על נושאי שאינ תעשייתיי מובהקי
ואינ מע"רי מובהקי  ,ואשר יש לה השלכות על מבנה התעסוקה בעיר ,כגו משרדי יעו&,
מחקר ופיתוח ,יצור תוכנה וכדומה"; והשלישית "הכנת תכנית מפורטת לשינוי יעוד לאזור
שלאור %האיילו " .באוקטובר  1990בחרה הוועדה בחלופה הראשונה )התוויית מדיניות
לשימושי חורגי ( .היא קבעה מכסה שנתית של "שימוש חורג למשרדי לאור %צירי תנועה
עיקריי בכפו .למגבלה שנתית של אישורי בסדר גודל של  15,000מ"ר" ,והחליטה להעביר את
הדיו בעניי לוועדה המחוזית .במרס  1991החליטה הוועדה לנקוט ג בגישה השנייה שהוצעה
לה )"הרחבת הפרשנות והגדרה רחבה של שימושי מותרי לאזורי תעשיה"( .ביולי 1991
החליטה הוועדה "להעביר לאישור הוועדה המחוזית את הרשימה להרחבת השימושי באזורי
תעשייה כשינוי תב"ע" .עוד קבעה הוועדה בהחלטתה כי "עד אישורה הסופי של התכנית תדו כל
בקשה לגופה בוועדה כשימוש חורג".
כתוצאה מכ %גדל שטח המשרדי באזורי התעשייה במידה ניכרת .היחס בי שטח המשרדי לס%
כל שטח התעשייה במתח בשנת  2004מוצג להל :
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להל חלוקת שטח המשרדי )במ"ר( לפי תחומי עיסוק )על פי מאגר הנתוני של חיובי הארנונה
של העירייה בשנת :(2004
˙Â„ÈÁÈ

˘˘ÂÓÈ
משרדי הנהלה
חברות ביטוח
חברות בת של בנק
יבואני יצואני
מוסדות ציבור
משרדי מחלקות העירייה
משרדי מכוני יופי
שירותי ניקיו
שירותי תובלה
משרד לשירות )כללי(
ייעו כלכלי
ייעו מקצועי
עורכי די
עמילי מכס
פרסו
משרדי )כללי(
מתוו במסחר
סוכנות נסיעות
סוכני ביטוח
סני! בנק
שגרירויות
שירותי בידור
שירותי כוח אד
שירותי )כללי(
Î"‰Ò

˘ÁË

10
12
6
3
9
4
2
1
1
28
33
5
112
2
10
1,724
2
1
61
13
2
1
2
54

7,559
12,262
12,005
265
3,453
1,621
208
4
289
1,956
3,874
1,052
15,180
956
3,330
330,971
369
172
11,510
5,356
373
70
140
10,124

2,098

423,099

כבר בשנת  ,1993במקביל לשינוי בהשקפה התכנונית ,הודיעה הוועדה לוועדה המחוזית כי היא
מכינה תב"ע שתסדיר את השימושי המורחבי באזורי התעשייה שתוגש לוועדה המחוזית.
בפועל אושרה התכנית האמורה רק לאחר כתשע שני  ,בדצמבר  ,2001אול כאמור הוועדה
יישמה את מדיניותה התכנונית מבלי להמתי לאישור התכנית הסטטוטורית .להל פירוט השלבי
העיקריי בתהלי %אישורה של תכנית מס' 1043א :בנובמבר  1997הוגשה לוועדה המחוזית תכנית
מס' 1043א במהדורתה הראשונה ,ובינואר  1998החליטה הוועדה המחוזית להפקידה .באוגוסט
 1999המליצה הוועדה להפקיד גרסה מתוקנת של תכנית מס' 1043א ,וביקשה מהוועדה המחוזית
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להפקיד את התכנית מחדש .בספטמבר  2001אישרה הוועדה המחוזית את התכנית ,וכאמור
בדצמבר  2001פורס דבר אישורה.

רישוי הבנייה
כאמור ,לפי נתוני המאגר הממוחשב של חיובי הארנונה של העירייה ,בספטמבר  2004נמצאו
במתח משרדי מכמה סוגי בשטח כולל של כ  423,100מ"ר .רוב מוחלט של השטחי
המשמשי למשרדי במתח נבנו או הוסבו לשימוש למשרדי לפני  ,2001בימי תקפותה של
תכנית מס'  1043שאסרה בנייה ושימוש למשרדי במתח .
בי מבנה של בניי המיועד לתעשייה ובי מבנה של בניי המיועד למשרדי יש הבדלי  .שינוי
בתכלית השימוש מחייב ג שינוי מהותי באופי הבנייה .לבניי תעשייה אופייניי מקומות אחסו
לחומרי ולמוצרי ; חנייה תפעולית לפריקה ולטעינה של חומרי ומוצרי ; חנייה להסעת
פועלי )תחנות הסעה(; מעליות משא )נוס .למעליות פועלי (; ודרכי גישה וכניסות לעובדי ,
לחומרי ולמוצרי  .לעומת זאת ,בבניי משרדי אי מקומות אחסו לחומרי ולמוצרי  ,אי
בדר %כלל מעליות משא ,ואי דרכי גישה וכניסות מיוחדות לחומרי ולמוצרי  .בבניי משרדי
נדרשי שטחי חנייה גדולי לנותני השירותי וללקוחותיה  ,שטחי המתנה ללקוחות ,דרכי גישה,
כניסות ומעליות לנותני השירותי וללקוחותיה .
בעניי בחינת ההתאמה של השימוש המתוכנ לייעוד הקבוע בתכנית בעת מת היתר הבנייה כבר
פסק בית המשפט העליו :1
" ...ובעת קבלת היתר בנייה נבחנת ג ההתאמה של השימוש המתוכנ בבני ליעוד
הקבוע בתכנית המתאר  ...מוב כי בדיקת היעוד תעשה תמיד אל מול תכנית קונקרטית
וכאשר בתכנית מפורטת מוגדר השימוש באופ פרטני יבח ההיתר על פי הפירוט האמור
 ...ע זאת ,ג בשלב מת ההיתר כאשר מתעורר חשד מבוסס בקרב מוסד התכנו
הרלוונטי כי ההיתר המבוקש נועד לבנייה לצור %שימוש חורג מתכנית המתאר שבתוק,.
והמבקש אינו מצהיר על שימוש כזה ,רשאי המוסד התכנוני וא .חייב לוודא ,כי היתר
הבנייה יותא לשימוש החוקי  ...א עולה מהבקשה להיתר בנייה שאלה הנוגעת
לשימוש ,חובה על הוועדה המקומית לבחו את שאלת השימוש בעת מת היתר הבנייה,
ביחד ע שאלות הקשורות בבנייה עצמה ובייעודה ,שכ מדובר בשני ענייני השלובי
זה בזה .אי בנייה אלא לתכלית מסויימת ,לשימוש מסויי  ,והקשר שבי אופי הבנייה ובי
השימוש במבני שהינו חלק מתכנית המתאר ,חייב לקבל ביטוי ג בעת בחינת הבקשה
להיתר ובעת מת ההיתר עצמו".
תהלי %הרישוי של קבוצת  31הבנייני שנסקרו בביקורת נמש %תו %כדי הבנייה ,מאחר שהבקשות
להיתר בנייה הוגשו בכמה שלבי של בניית הבנייני בניית מרתפי  ,בניית קומות על קרקעיות,
תוספת קומות ,תוספת אגפי  ,והכנסת שינויי  .ככל שההיתר נית מאוחר יותר ,הבניי דמה יותר
לבית משרדי  .כאמור ,ברוב המקרי לא נתבקשו היתרי למשרדי  ,ולפיכ %ג לא ניתנו היתרי
לשימוש הזה.
__________________

1
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על פי נתוני מאגר חיובי הארנונה של העירייה ומהנצפה בסיורי  ,כל  31הבנייני נבנו כבנייני
משרדי  .כאמור ,ל  18מה נית היתר לתעשייה ול  11היתר לתעשייה עתירת ידע ולשניי
היתר המשלב תעשייה ומשרדי  .במרבית הבנייני נאמר באישור הוועדה ובהיתר הבנייה שמספר
מקומות החנייה בבניי ייקבע על פי תק משרדי  .מכא משתמע כי בעת האישור ומת ההיתר
ידעה הוועדה שא .שהיא נותנת היתר לתעשייה ,בפועל יהיה השימוש למשרדי .
בכמה מהבנייני היו היתרי הבנייה בשלבי הבנייה הראשוניי לתעשייה ומלאכה ,ולאחר מכ ,
בהתא להערות מהנדס רישוי של הוועדה ,אושרו שינויי והתאמות לתעשייה קלה ,לתעשייה
נקייה ולתעשייה עתירת ידע ,וכ הקלות מתכנית .בי השינויי היו הגדלת שטחי שירות ,הפיכת
המרתפי לחניוני  ,הוספת מעליות ,ועוד מאפייני תכנוניי והנדסיי של שימושי למשרדי .
בתכניות הבנייה שצורפו לבקשות להיתר הבנייה צוינו המאפייני של בנייני משרדי ונעדרו
המאפייני של בנייני תעשייה.
להל דוגמא להיתר שנית בסטייה ניכרת מתכנית ובניגוד להחלטת הוועדה )ראו תמונת הבניי (:

על פי תכנית תקפה ,מותר היה לבנות על המגרש משרדי בשטח של  3,700מ"ר מתו %שטח עיקרי
של  18,500מ"ר .באוגוסט  1999אישרה הוועדה להקי על המגרש מבנה בכמה תנאי  ,ובה
"התאמת שטח המשרדי והמסחר לנקבע בתב"ע והוכחת הנ"ל במיפרט" .בהיתר הבנייה
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שהוציאה הוועדה בדצמבר  1999נית היתר ל"מבנה חדש המורכב מ  2אגפי נפרדי בני  24ו 8
קומות  ...המבנה מכיל  ...בקומה שניה משרדי ושטח של  180מ"ר לשימושי הציבוריי  .ביתר
הקומות משרדי ".
היתר הבנייה נית בסטייה ניכרת מ התכנית ובניגוד להחלטת הוועדה .התכנית המאושרת
והוועדה התירו בנייה למשרדי בשטח של  3,700מ"ר לכל היותר ,ואילו היתר הבנייה התיר בנייה
למשרדי מ הקומה השנייה ומעלה .בניית הבניי הסתימה ב  .2001על פי נתוני מאגר חיובי
הארנונה ,נכו ליוני  ,2005השטח שמשתמשי בו למשרדי של עורכי די  ,רואי חשבו  ,ניהול
נכסי  ,ניהול והשקעות ,יחסי ציבור ,ניהול פרויקטי  ,משרדי כלכליי ופיננסיי וכדומה הוא
כ  13,500מ"ר ,דהיינו בסטייה ניכרת מהתכנית המאושרת.

הפיקוח על הבנייה
על הוועדה להפעיל פיקוח פיזי באתרי הבנייה בעת הבנייה ולאחר הבנייה כדי לגלות בבנייה
ובשימוש חריגות מהוראות החוק ,מהתקנות ומתנאי היתר הבנייה .ע גילוי עבירה חייב המפקח
על הבנייה לדווח עליה לוועדה .על הוועדה לפעול מיד נגד מבצעי העבירה כדי למנוע את המש%
ביצוע העבירה ,ולהעמיד לדי  .על המפקחי על הבנייה לעקוב אחרי ביצוע צווי מינהליי ,
צווי שיפוטיי ופסקי די של בית המשפט.
הפיקוח שלאחר סיו הבנייה נועד לגלות שינויי שנעשו בבנייני לאחר שאוכלסו ,ובעיקר לאתר
בנייה ושימושי הנוגדי את היתרי שניתנו ,כגו הסבת הבנייני מתעשייה למשרדי .
מחלקת הפיקוח על הבנייה לא נהגה לאתר ביוזמתה עבירות ,ובכלל זה שימושי בניגוד להיתרי
בנייה ,או לאסו .מידע ג ממקורות אחרי בעירייה ומחוצה לה .מחלקת הפיקוח על הבנייה ג
לא הפעילה פיקוח פיזי לאחר הבנייה בדר %של ביקורות יזומות ברחובות העיר .מקור המידע
היחיד של מחלקת הפיקוח על הבנייה על עבירות בנייה שבוצעו לאחר סיו הבנייה ,הוא תלונות
שהתקבלו בוועדה.
מ הבדיקה עולה כי בשו שלב לא דיווחו המפקחי על הבנייה כי הבנייני במתח שעל פי
היתר הבנייה נבנו לכאורה בתור בנייני תעשייה הוסבו לבנייני משרדי ושהשימוש בה הוא
למשרדי .
בסיורי שעשו עובדי משרד מבקר המדינה במתח אותרו  99בנייני שפעלו בה משרדי בחלק
משטחי הבניי או בכול  :משרדי של עורכי די  ,רואי חשבו  ,חברות ביטוח ,סוכנויות ביטוח,
מרפאות רופאי  ,מהנדסי  ,אדריכלי  ,משרדי פרסו  ,משרדי פיננסיי ועוד .משרד מבקר
המדינה אימת את ממצאי הסיורי ע נתוני מאגר המידע על חיובי הארנונה ,והשווה אות
לנתוני של מאגר הרישוי והפיקוח על הבנייה של אג .ההנדסה .הבדיקה העלתה כי רק ל  18מ
לחלק משטחי הבנייני או לכול  .יתר הבנייני
 99הבנייני ניתנו היתרי בנייה למשרדי
המשמשי בנייני משרדי הוקמו על פי היתרי בנייה ל"תעשייה" ,ל"מלאכה" או ל"תעשייה
עתירת ידע" .לא הוגשו בעניינ בקשות לשימוש חורג ,וממילא לא ניתנו אישורי כאלה.
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האכיפה
בפרק י' לחוק הוגדרו עבירות בנייה ,ונקבעו העונשי על ביצוע והאמצעי למניעת ולהפסקת .
האמצעי שניתנו בידי רשויות האכיפה כדי למנוע או להפסיק בנייה ושימוש בניגוד לחוק וכדי
להעניש את העברייני  ,ה בי השאר :צווי הפסקת עבודה מינהליי  ,צווי הפסקת עבודה
שיפוטיי  ,צווי הריסה מינהליי  ,צווי הריסה על פי פסקי די של בית משפט ,קנסות וכפל אגרות.
הועלה כי הוועדה לא נקטה צעדי להפסקת הבנייה של בנייני שנבנו בתור בנייני משרדי א.
שההיתר שנית לבניית היה לבנייה של בנייני תעשייה בלבד .הוועדה ג לא נקטה צעדי
למניעת השימוש למשרדי בבנייני אלו ע השלמת  .ג לאחר שהחל בבנייני השימוש
למשרדי  ,לא עשתה הוועדה כמעט דבר כדי להפסיק את השימוש החורג.
בראשית שנות התשעי ובשנות התשעי המאוחרות הגישה המחלקה הפלילית של העירייה,
ביוזמת הוועדה ,עשרות כתבי אישו נגד בעלי ומשתמשי בארבעה בנייני שבמתח בגי
שימוש חורג למשרדי בבנייני שנועדו לתעשייה .בכמה מקרי בראשית שנות התשעי אמנ
הורשעו הנאשמי בשימוש חורג ,א %בפסקי הדי נמתחה ביקורת על העירייה על שעודדה את
השימוש באזור למשרדי  .בשני  2002 2000חזרה בה העירייה מכל האישומי לאור העובדה
שהעירייה עודדה כל אותה עת פעילות של משרדי במתח ומנעה את קיומה של תעשייה קלה,
וכ לאור העובדה שתכנית מס' 1043א הייתה בשלבי אישור.
הועלה כי אחת הסיבות למדיניות ולהיעדר אכיפה בעניי הבנייה והשימוש למשרדי במתח
הייתה ,שהעיר תל אביב נתונה בתחרות ע הערי הסמוכות על עסקי משלמי ארנונה ,שה
בעיקר משרדי  ,וה אחד ממקורות ההכנסה העיקריי של העירייה.
בינואר  2005מסרה מי ששימשה בשנות התשעי סגנית מנהלת ואחראית לצוותי התכנו באג.
תב"ע בעירייה ,כי לעתי מדיניות תכנונית נוגדת תכנית מאושרת ,וכי מדיניות זו משמשת "מנוע"
לשינוי התכנו בהתא להתפתחויות המתרחשות בעיר .לפני אישורה של תב"ע מס' 1043א בסו.
שנת  2001הייתה לעירייה מדיניות ברורה שאמנ נגדה את התכנית )תב"ע מס'  (1043שאושרה
ב  1969לפתח סביב נתיבי איילו שימושי תעסוקה ,כאשר המונח "תעסוקה" היה הרחבה
עדכנית של "תעשייה" ,ואפשר הפעלת משרדי מסוגי רבי במתח .
באוגוסט  2005כתבה העירייה למשרד מבקר המדינה כי כלי התכנו הרלוונטי הוא מסמכי
"מדיניות תכנו "" .מסמכי המדיניות פתוחי לציבור הרחב ,נחשפי תקשורתית ,מנוהלי ע"פ
העניי  ,בשיתו .הציבור ,נדוני בוועדות התכנו  ...חשוב לציי כי תהלי %התכנו העירוני אינו
תהלי %שנוצר יש מאי על שולחנות המתכנני  .תהלי %התכנו המודרני הוא תהלי %אורגני ,הניזו
בי היתר ממגמות בשטח ,מנתח אות  ,ומנסה לכוו באופ חיובי וישי מגמות בעלות השפעות
עירוניות חיוביות".
ÌÈ„¯˘ÓÏ ÌÈ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚÂ ‰ÈÈ ·‰ ÏÚ ¯ÂÒÈ‡‰ ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·ÔÈ· ˙Â¯Á˙Ï ‰‡È·‰ ‰˘„Á‰ ˙Â‡ÈˆÓ‰ Ì‡ .1043 'ÒÓ ˙¯˘Â‡Ó ˙È Î˙· Ú·˜ ÌÁ˙Ó
˙‡ ‰ˆÏÈ‡Â ,ÔÓÂÁ˙Ï ‰ Â ¯‡ ÈÓÏ˘Ó ÌÈ˜ÒÚ ˙ÎÈ˘Ó ÏÚ ¯ÂÊ‡· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰
˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ‰È‰ ,ÌÁ˙Ó· ÌÈ„¯˘ÓÏ ˘ÂÓÈ˘Â ÌÈ„¯˘Ó ˙ÈÈ · ¯È˙‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
·„¯˙È Î˙· ÈÂËÈ· Ï·˜Ï ÂÈÏÚ ;˜ÈÙÒÓ Â È‡ ÂÓˆÚÏ˘Î ˙ÂÈ È„Ó ÈÂ È˘ .˙ÂÈ˜ÂÁ ÌÈÎ
‰„ÚÂÂ‰ ‰˙ÈÈ‰ (1043) ˙¯˘Â‡Ó‰ ˙È Î˙‰ ‰˙ Â˘ ‡Ï „ÂÚ ÏÎ ,˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ .˙¯˘Â‡Ó
.‰¯È·Ú È¯·ÂÚ È„È· ‰ÚÈÈÒ ‡È‰ ˙‡Ê ‰˙˘Ú ‡Ï˘ÓÂ ,‰˙Â‡ ÛÂÎ‡Ï ˙·ÈÈÁ
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ÏÂÒÙ· ‰¯Î‰ ˙Â‡Ë·Ó Ô È‡˘ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÂÒÁÈÈ˙‰‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È
ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï ˙Â ÂÎ ˙ÂÙ˜˘Ó Ô È‡ Û‡Â ,˙¯˘Â‡Ó ˙È Î˙ ˙„‚Â ‰ ˙ÂÈ È„Ó ÌÂ˘ÈÈ·˘
.‰ÓÂ„ ÍÈÏ‰˙ „È˙Ú· ÚÂ ÓÏ ‰¯ËÓ·

✩
˙ÂÁ˙Ù˙‰Ï ¯˘˜· ÌÈÚ˘˙‰ ˙Â ˘ ÏÎ ÍÏ‰Ó· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰Â ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ „Â˜Ù˙‰ Í¯„ Ï˘ ¯Â‡˙
˙ÂÈ È„ÓÂ ÔÂ Î˙‰ :ÌÈ‡·‰ ÌÈÓÂÁ˙‰Ó „Á‡ ÏÎ· ÌÈÈ„ÂÒÈ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ‰ÚÈ·ˆÓ ÌÁ˙Ó‰
.‰ÙÈÎ‡‰Â ;‰ÈÈ ·‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ;‰ÈÈ ·‰ ÈÂ˘È¯ ;‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÔÂ Î˙‰
˙ÂÈ È„Ó ‰˙ÂÂ˙‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ‰‡¯Ó ‰Ê ‡˘Â · ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰˘ È¯‰ ÔÂ Î˙Ï ¯˘‡·
ÈÂ È˘ ÏÈ·Â˙ ÂÊ ˙ÂÈ È„Ó˘ ÍÎÏ ‰ÏÚÙÂ ,ÌÁ˙Ó‰ ÏÚ ‰ÏÁ˘ ˙¯˘Â‡Ó‰ ˙È Î˙‰ ˙‡ ˙„‚Â ‰
.˙È Î„Ú ˙È¯ÂËÂËËÒ ˙È Î˙· ‰¯Â˘È‡ Ì¯Ë· ˙‡Ê ,ÁÂ˙ÈÙ‰Â ‰ÈÈ ·‰ ˙ÂÓ‚Ó·
˙‡ ˙Â ˘Ï ˙¯ÁÂ· ‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó ‰„ÚÂÂ˘ ÌÂ˜Ó· ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈÎÈÏ‰‰ ÈÙ ÏÚ ‰ÈÂ È˘Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ,˙¯˘Â‡Ó ˙È Î˙· ˙ ‚ÂÚÓ‰ ˙È Â Î˙‰ ‰ÒÈÙ˙‰
ÏÚ ÔÎ˘ ,¯ÈÚ· ·Á¯ Â È„ÂÒÈ ÈÂ È˘ ÏÈ·Â‰Ï È„Î ˙ÂÈ È„Ó ˙ÚÈ·˜· È„ ÔÈ‡ .˜ÂÁ· ÌÈÚÂ·˜‰
‰ÈÈ ·‰ ÈÂ˘È¯Â ,˜ÂÁ· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈÎÈÏ‰‰ ÏÎ ˙‡ ‰¯·Ú˘ ˙È Î˙· ˙ ‚ÂÚÓ ˙ÂÈ‰Ï ˙ÂÈ È„Ó‰
¯ÂÓ‡˘ ÔÂ Î˙ ÔÂÂÎÓ‰ ÈÏÎ ‡È‰ "ÔÂ Î˙ ˙ÂÈ È„Ó" .ÔÈ„Î ˙¯˘Â‡Ó ˙È Î˙ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÈ‰Ï ·ÈÈÁ
‰ÈÈ ·Â ÁÂ˙ÈÙ ÈÎÈÏ‰˙ ÏÈ·ÂÓ‰ Ì¯Â‚ ˙ÂÂ‰Ï ‰Ï Ï‡Â ˜ÂÁ‰ Ú·˜˘ ÌÈÎÈÏ‰‰ ÈÙ ÏÚ ˙Â˘ÚÈ‰Ï
.˜ÂÁ· ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ‰ ÌÈÎÈÏ‰˙‰ ˙Ó„˜‰ ÍÂ˙
‰¯Â‡ÎÏ Â˘Ó˘È˘ ÌÈ ÈÈ · ˙Ó˜‰Ï ÌÈ¯˙È‰ ‰ ˙ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ,‡ˆÓ ÈÂ˘È¯‰ ÈÎÈÏ‰Ï ¯˘‡·
ÌÂ˜Ï ÌÈÈÂÙˆ ÁË˘·˘ ÍÎÏ ˙ÂÈˆ˜È„ È‡ ÂÏÏÎ ÌÈ¯˙È‰Ï ˙Â˘˜·‰˘ ÔÓÊ· ˙‡Ê ,‰ÈÈ˘Ú˙Ï
.‰Ù˜˙‰ ˙È Î˙Ï „Â‚È · ÌÈ„¯˘Ó È ·Ó ÂÏ‡ ÌÈ¯˙È‰ ÈÙ ÏÚ ÂÓ˜Â‰ ÏÚÂÙ· .ÌÈ„¯˘Ó È ·Ó
- ‰ÈÈ ·‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ Í¯ÚÓ ÏÎ· ˙ÂÈ„ÂÒÈÂ ˙ÂÈ˙Â‰Ó ˙ÂÈÚ· ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰
ÁÂ˜ÈÙ ˙ÏÚÙ‰· ¯˜ÈÚ·Â ,ÌÈÈ ÂˆÈÁÂ ÌÈÈ Â¯ÈÚ Ú„ÈÓ ˙Â¯Â˜ÓÓ ˙Â¯È·Ú‰ ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ÛÂÒÈ‡·
- ‰ÈÈ ·‰ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÏÚÙ‰ ÌÂÁ˙· „ÁÂÈÓ· ¯ÂÓÁ ·ˆÓ‰ .¯ÈÚ‰ È·Á¯· ÈÊÈÙ
,ÌÈ„¯˘Ó È ÈÈ ·Ï ‰ÈÈ˘Ú˙ È ·ÓÓ ÌÁ˙Ó· ÌÈ ÈÈ ·‰ ˙·Ò‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ÏÎ ‰˘Ú ‡Ï ÏÚÂÙ·
.ÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈ¯˙È‰ ‡Ï· ÂÊÎ ‰·Ò‰ ÌÈ˘ÂÚ˘ ÌÈ ÈÈ¯·Ú „‚ ÌÈ„Úˆ ÂË˜ ‡Ï ÔÎÏÂ
ÏÚÂÙ·˘ ÍÎ ÏÚ ‰ÚÈ·ˆÓ ÌÁ˙Ó· ÂÈ‰˘ ÁÂ˙ÈÙ‰Â ‰ÈÈ ·‰ ÏÂÓ Ï‡ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙ ÈÁ·
˙‡Ê .ÌÁ˙ÓÏ ÒÁÈ· ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰˙ÂÈ È„ÓÓ ‰ÚÙ˘Â‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ Í¯ÚÓ ˙ÂÏÈÚÙ
ÌÎ˙ÒÓ ÌÈ‚¯ÂÁ‰ ÌÈ˘ÂÓÈ˘‰ ¯ÙÒÓ˘ ‰Ú˘· ÌÂ˘È‡ È·˙Î ˙Â¯˘Ú Ï˘ ‰˘‚‰ ,„ÂÚÂ
.‰ÏÂÚÙ ˙ËÈ˜ Ó ˙ ÂÂÎÓ ˙ÂÚ ÓÈ‰ ÏÚ ˙ÂÚÈ·ˆÓ ,ÌÈÓÂ˘È‡‰ ÏÎÓ ‰¯ÊÁÂ ,ÌÈÙÏ‡·
ÁÂ˙ÈÙ‰ ¯˜ÈÚ ˙‡ ÂÙÈ-·È·‡-Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ ‰ÏÈ·Â‰ ÌÈÚ˘˙‰ ˙Â ˘·˘ „ÓÏÓ ‰Ê ˜¯Ù· ¯‡Â˙Ó‰
ÍÎ· ‰‡Ë·˙‰ ÂÊ Í¯„ .‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ‰Ù˜Ú˘ Í¯„· ÌÁ˙Ó· ‰ÈÈ ·‰Â
‰¯ËÓ‰˘Î ,˙ÂÏÂÚÙ· ËÂ˜ ÏÓ ÂÚ Ó Â‡ ˙ÂÏÂÚÙ· ÂË˜ ‰ÈÈ¯ÈÚ· ÌÈ Â˘ ÏÂÙÈË ÈÎ¯ÚÓ˘
.ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ‰Ó˘ÂÈ ÂÊ˘ Û‡ ,˙ÂÈ È„Ó Ì„˜Ï ‰˙ÈÈ‰ ÌÁÎ ‰„ÓÚ˘
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˙ÂÏÂÚÙ ˙Úˆ·Ó‰ ÂÊÎ ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ˙Á‡ ÏÚÂ ,˙È¯Â·Èˆ ˙Â˘¯ ÏÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‡‰Ï „ÈÓÚ‰˘ ˙ÂÏÂ·‚‰ ÔÓ ‚Â¯ÁÏ ‰ÓˆÚÏ ¯È˙‰Ï ‰Ï Ï‡ ,‰ÓÂÁ˙·˘ ÌÈÁ¯Ê‡ ÏÚ ‰ÙÈÎ
˙Â„Â·ÚÏ ˙ÂÚ‚Â ‰ ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÈÙÏ‡ ˙Úˆ·Ó‰ ‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó ‰„ÚÂ .ÔÈ„‰
· ÏÎ ˙Â·Á¯ ˙ÂÏÂÚÙ ¯È˙‰Ï ˙Ú· ‰· ‰ÏÂÎÈ ‰ È‡ ,ÌÈÓˆÓÂˆÓÂ ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ˘ÂÓÈ˘ÏÂ ‰ÈÈ
.˙Ó„˜Ó ‡È‰˘ ˙È Â Î˙ ˙ÂÈ È„Ó ÏÚ ˙Â Ú˘È‰·Â ÔÈ„‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ÍÎ

השלכות של הבנייה והשימושי למשרדי
ההשלכות הכלכליות
אגרות בנייה
בחוק ובתקנות נקבעו העבודות והשימושי הטעוני היתר .בתקנות התכנו והבנייה )בקשה
להיתר תנאיו ואגרות( ,התש"ל ) 1970להל התקנות( נקבע כי בעד מת היתר ישולמו האגרות
שנקבעו בתוספת השלישית .אגרת הבנייה נקבעת לפי סוג העבודה או השימוש שבהיתר הבנייה.
בתוספת השלישית נקבע" :בעד היתר להמיר בני מסוג לסוג ,בי בדר #שינוי השימוש ,שינוי
הבניה או בניה חדשה ובי בכל דר #אחרת ,תשול אגרה של  51.28שקלי חדשי או הסכו שבו
עולה האגרה המשתלמת לגבי בני מהסוג החדש על זו המשתלמת לגבי בני מהסוג הקוד  ,הכל
לפי הסכו הגדול".
 .1בינואר  2005הייתה אגרת הבנייה למשרדי גבוהה פי שבעה בקירוב מאגרת הבנייה
לתעשייה.
2

משרד מבקר המדינה בדק את אגרות הבנייה שנקבעו ל  29מתו 31 #הבנייני  50 .היתרי הבנייה
שניתנו לה קבעו כי ייעוד הבנייה הוא לתעשייה או לתעשייה עתירת ידע .נמצא כי העירייה גבתה
מהיזמי שבנו את הבנייני אגרות בנייה לפי התעריפי לתעשייה .בפועל משמשי בנייני אלה
למשרדי .3
 .2על פי תכנית מס' 1043א ,מינואר  2002ואיל #אפשר להוציא היתרי בנייה לבנייני במתח
המיועדי למשרדי  .לכ אפשר היה להגיש לוועדה בקשה למת היתר להמרת השימוש מתעשייה
למשרדי  .אילו היו מוגשות בקשות כאלה הייתה הוועדה גובה מהמבקשי אגרות בנייה גדולות
פי שבעה בקירוב מאלה ששולמו כשניתנו ההיתרי המקוריי לשימוש לתעשייה.
בהיעדר פיקוח יזו של הוועדה על השימוש בלא היתר למשרדי בבנייני שיועדו לתעשייה ,לא
היו בידה נתוני על היק ,התופעה ועל הפרשי האגרה שאפשר היה לגבות מבעלי הבנייני
האמורי .
__________________

2
3

לבניית של  29הבנייני ניתנו  101היתרי בנייה ,א רק  50מה מתייחסי לבקשות למת היתר
לבנייה ,לתוספות ולשינויי בבנייה בחלק העל קרקעי של בנייני אלה ,שאגרות הבנייה חושבו
בגינ  .שניי מתו  50ההיתרי ניתנו לשימוש חורג למשרדי בחלקי הבנייני .
ב  11מתו  29הבנייני היו ג שימושי למסחר בהיק קט ) 6,654מ"ר( .אגרת הבנייה למסחר זהה
לאגרת הבנייה למשרדי  .לפיכ שטחי המסחר האלו נכללו בשטחי המשרדי .
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מתחשיב שער #משרד מבקר המדינה ליו  1.10.05עלה כי אילו הוגשו לוועדה במועד זה בקשות
להמרת סוג מתעשייה ומתעשייה עתירת ידע למשרדי  ,של  29הבנייני )או חלקי מה לפי
העניי ( ,שס #כל שטחיה העיקריי )להוציא מבני עזר( הוא כ  91,100מ"ר ,היה על המבקשי
לשל הפרשי אגרות בנייה בסכו של כ  3.64מיליו ש"ח.
במתח מצויי בנייני רבי נוספי שנעשה בה שימוש למשרדי  .שימוש זה שונה מהייעוד
שנקבע לה בהיתרי הבנייה לתעשייה ולתעשייה עתירת ידע .הפרשי אגרות הבנייה בגי המרת
הסוג מתעשייה ומתעשייה עתירת ידע למשרדי נאמדי במיליוני ש"ח.
ÏÚÂÙ· Ì‰· ˘ÂÓÈ˘‰˘ ÌÈ ÈÈ ·‰ ˙‡ ¯˙‡Ï ‰ÈÏÚ˘ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ Ì‰· ¯˘‡Ï ¯˘Ù‡˘ ˙ÂÓÂ˜Ó· .‰ÈÈ ·‰ È¯˙È‰ ÈÙ ÏÚ Ì„ÂÚÈÈÓ ‰ Â
¯˘Ù‡ ÈÎ ÌÈÏÚ·‰ ˙‡ Ú„ÈÈ˙ ,È¯Â·Èˆ‰ Ò¯Ë È‡‰ ˙¯ÓÂ˘Î ,‰„ÚÂÂ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÌÈ„¯˘ÓÏ
·ÈÈÁÏ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ‡‰È ˙Â˘˜·‰ Â¯˘Â‡È Ì‡ .ÌÈ ÈÈ ·‰ ‚ÂÒ ˙¯Ó‰Ï ¯˙È‰Ï ˙Â˘˜· ˘È‚‰Ï
‡˙ ,ÌÂ˜Ó ÏÎÓ .ÔÈÈ ·‰ ‚ÂÒ ˙¯Ó‰Ó ÌÈÚ·Â ‰ ‰ÈÈ ·‰ ˙¯‚‡ È˘¯Ù‰ ˙‡ ÌÏ˘Ï ÌÈÏÚ·‰
˜Â‡ ,¯ÂÓ‡Î ˙Â˘˜· Â˘‚ÂÈ ‡Ï Ì‰· ÌÈ¯˜Ó· ÌÈÈÏÈÏÙ ÌÈÎÈÏ‰· ËÂ˜ Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ Ì‚ ˙ÓÈÈ
˘‡È·˙Î ˙˘‚‰ ,ÌÈ¯˜Ó Ì˙Â‡ È·‚Ï ,ÏÂ˜˘Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ .ÌÈ ÈÈ ·‰ ‚ÂÒ ˙‡ ¯ÈÓ‰Ï ¯˘Ù‡ È
‡˘ÂÓÈ˘‰Ó ‚¯ÂÁ ˘ÂÓÈ˘ ÔÈ‚·Â ‰ÈÈ ·‰ ¯˙È‰· Ú·˜ ˘ „ÂÚÈ‰Ó ˙‚¯ÂÁ ‰ÈÈ · ÔÈ‚· ÌÂ˘È
˘ ˜·.‰ÈÈ ·‰ ¯˙È‰· Ú

היטל השבחה
בחוק נקבע ,כי "ועדה מקומית תגבה היטל השבחה בשיעור בתנאי ובדרכי שנקבעו בתוספת
השלישית ועל פיה".
בתוספת השלישית לחוק הוגדרה "השבחה" כ" :#עליית שוויי של מקרקעי עקב אישור תכנית,
מת הקלה או התרת שימוש חורג" .בתוספת השלישית נקבע כי "חלה השבחה במקרקעי  ,בי
מחמת הרחבת של זכויות הניצול בה ובי בדר #אחרת ,ישל בעליה היטל השבחה לפי האמור
בתוספת זו )להל היטל( .היו המקרקעי מוחכרי לדורות ,ישל החוכר את ההיטל; היטל
בעקבות אישור תכנית יחול על מקרקעי הנמצאי בתחו התכניות או הגובלי עמו בלבד" .עוד
נקבע כי "שיעור ההיטל הוא מחצית ההשבחה" .שומת ההשבחה "תיקבע בידי שמאי מקרקעי
בסמו #לאחר אישור התכנית ,התרת השימוש החורג או מת ההקלה; אול רשאית הועדה
המקומית לדחות את עריכת שומת ההשבחה עקב אישור תכנית עד למימוש הזכויות במקרקעי
שבה חלה ההשבחה"" .מימוש זכויות במקרקעי " הוגדר בתוספת השלישית כ (1)" :#קבלת
היתר לפי חוק זה לבניה או לשימוש בה שלא נית היה לתתו אלמלא אישור תכנית ,מת הקלה
או התרת שימוש חורג שבעקבותיה חל היטל השבחה; ) (2התחלת השימוש בה בפועל כפי
שהותר לראשונה עקב אישור התכנית שבעקבותיו חל היטל השבחה; ) (3העברת או העברת
החכירה לדורות בה  ."...עוד נקבע בתוספת השלישית לחוק כי "השומה תיער #ליו תחילת
התכנית ,או ליו אישור ההקלה או השימוש החורג ,לפי העניי  ,בהתחשב בעליית ער #המקרקעי
וכאילו נמכרו בשוק החופשי".
 .1נמצא כי לאחר שאושרה תכנית מס' 1043א לא הכינה הוועדה שומת השבחה לנכסי
שבתחומה .התקנות קובעות כי "לא הוצג לוח שומה תו #חצי שנה מיו אישור התכנית ,יחשב
הדבר כהחלטת הוועדה המקומית על דחית השומה עד מימוש הזכויות".
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"מימוש זכויות" לענייננו יכול להתקיי כאשר מדובר בהסבת היתרי השימוש בבנייני שהוקמו
במתח כבנייני תעשייה לשימוש כמשרדי  ,א בהתרת שימוש חורג ,וא באישור תכניות
נקודתיות שיתירו את המשרדי  .לרוב לא נתבקשה הוועדה ,לתת אישור לשימוש חורג ,ולרוב ג
לא נתנה אישורי כאלו במתח .
 .2לאחר שאושרה תכנית מס' 1043א לא יידעה הוועדה את בעלי המשרדי שנית לה היתר
לתעשייה ,שעל פי התכנית החדשה ביכולת להגיש בקשות למת היתר למשרדי  .זאת כדי
שמשרדיה יפעלו על פי החוק .בעקבות מת היתר זה ,שכאמור מהווה מימוש זכויות במקרקעי ,
יכולה הייתה הוועדה לחייב את הבעלי בהיטל השבחה.
בתשובת העירייה לפניית משרד מבקר המדינה נכתב כי "אישור תכנית 1043א יצר את העילה
לגביית היטל השבחה בגי שינוי השימוש .בכל מקרה של מימוש כגו היתר בנייה או העברת
בעלות ,נגבה היטל השבחה וא ,ימשי #להגבות בעתיד".
˘ÂÓÈ˘Â ‰ÈÈ ·Ï Â ˙È ÌÁ˙Ó· ‰ÈÈ ·‰ È¯˙È‰ ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯·Î "˙ÂÈÂÎÊ‰ ˘ÂÓÈÓ" ,ÚÓ˘Ó - ÌÈ„¯˘ÓÏ ˘ÂÓÈ˘‰Â ‰ÈÈ ·‰ ÂÈ‰ ÏÚÂÙ· ÌÏÂ‡ ,‰ÈÈ˘Ú˙Ï
‰Á·˘‰ ÏËÈ‰ Â È‚· ‰˙·‚ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰˘ ‡Ï‡ ,¯˙ÂÓ‰ ˘ÂÓÈ˘‰ ÈÂ È˘ ÌˆÚ· ¯·Ú· ‰˘Ú
˙È ÎÂ˙ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ˘ÂÓÈ˘‰Â „ÂÚÈÈ‰ ÈÂ È˘ ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚÂ ,‰¯È·Ú· ‡·˘ ÌÂ˘Ó
‰ÈÈ ·‰ ˙‡ "¯È˘Î‰Ï" ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙ ˙È ‡1043 'ÒÓ ˙È Î˙ ‰¯˘Â‡˘Ó .ÔÈ„Î ˙¯˘Â‡Ó
Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó Ì˙Â‡· .‰ÈÈ ·‰ È¯˙È‰ ˙¯Ó‰ È„È ÏÚ ,ÌÈÈ˜ÂÁ È˙Ï· ¯·Ú· ÂÈ‰˘ ˘ÂÓÈ˘‰Â
ÌÂ˘È‡ È·˙Î ˙˘‚‰ ÏÂ˜˘Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰È ‰ÈÈ ·‰ È¯˙È‰ ˙¯Ó‰Ï ˙Â˘˜· ‰„ÚÂÂÏ Â˘‚ÂÈ ‡Ï
·‚‰Á·˘‰ ÏËÈ‰Â ‰ÈÈ · ˙Â¯‚‡ Ï˘ ‰ÈÈ·‚ ¯˘Ù‡˙˙ ÍÎ· .¯˙È‰Ï „Â‚È · ˘ÂÓÈ˘Â ‰ÈÈ · ÔÈ
.˜ÂÁÏ 218 ÛÈÚÒ ÈÙ ÏÚ
על פי נתוני הוועדה )מדור היטל השבחה באג ,תב"ע( ,עד ספטמבר  2004היו  57מקרי בלבד
של מימוש זכויות לפי תכנית מס' 1043א 43 .מה היו במתח  ,וברוב נעשה הדבר במשרדי
קטני שבעלות הועברה מיד ליד .רק  24מבעלי הנכסי שבמתח שילמו היטלי השבחה על פי
תכנית 1043א .בחינת הנתוני על התשלומי של היטלי ההשבחה מלמדת א ,שהתגלו פערי
ניכרי בהיטלי ההשבחה שהוטלו על המשרדי כי כל מ"ר במשרדי חויב בהיטל של מאות
קטני וגדולי (
שקלי  .יתר המשרדי )המדובר במאות רבות ,ואולי באלפי של משרדי
המשיכו את פעילות בניגוד לחוק ,בלא היתר למשרדי  ,ולא חוייבו בהיטל השבחה.
נוכח נתוני המאגר הממוחשב של חיובי הארנונה ,שלפיה יש במתח משרדי מכמה סוגי
בשטח כולל של כ  423אל ,מ"ר ,ונוכח הממצאי שהועלו ,שלפיה השימוש ברוב המשרדי
הוא בניגוד להיתר ,שכאמור נית לתעשייה ,ובהתחשב בכ #שהיטל השבחה למ"ר במתח יכול
להגיע למאות שקלי אומד ההפסד הכולל מאי תשלו היטלי השבחה במתח מגיע לעשרות
מיליוני שקלי  .הפסד זה נובע מאי אכיפת החוק על בעלי המשרדי שבמתח .
בית המשפט העליו  ,בשבתו כבית משפט לערעורי אזרחיי  ,בח לאחרונה את שאלת החבות
בתשלו היטל השבחה בגי שימוש חורג במקרקעי בלא שנית היתר לשימוש זה מ הוועדה
המקומית לתכנו ולבנייה .4בפסק הדי נדחה ערעור על פסק די של בית המשפט המחוזי בתל
אביב יפו ,5שקבע כי שימוש חורג בלא היתר פטור מתשלו היטל השבחה ,וכי את ההיטל יש
__________________

4
5

ע"א  ,'Á‡Â È˜ˆÂ·ÓÏ‚ ÏÁ¯ ‰ÁÂ Ó‰ ÔÂ·ÊÚ ' ‰È ˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ 7210/01פ"ד נח)ז(.34 ,
ה"פ  ,‰È ˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ ' È˜ˆÂ·ÓÏ‚ ‰ÁÂ Ó‰ ÔÂ·ÊÈÚ 200687/98פדאור .2005
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לגבות בהלי #פלילי ,שבסופו ,נוס ,על העונש ,יחויב הנאש בתשלומי החובה שהיה משל לו
נתנה הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה היתר לשימוש זה .בית המשפט הבהיר:
"על פי החוק מותנית תחילתו של היטל השבחה בשינוי מצבו הנורמטיבי של הנכס,
הנעשה באחת משלוש דרכי  :אישור תכנית ,מת הקלה או אישור שימוש חורג .מכא ,
שמי שמשתמש במקרקעי שימוש חורג ,בלי שנית לו היתר לכ ,#פטור מהיטל השבחה.
ע זאת ,ועל מנת שלא ייצא חוטא נשכר ,הוסמ #בית המשפט הד בהלי #הפלילי ,לפי
סעי 218 ,לחוק ,לצוות על הנשפט מלבד כל עונש שיושת עליו לשל את תשלומי
החובה שבה היה חייב אילו נית לו היתר לשימוש חורג .בגדר צו זה ,נית לחייב את
הנשפט ג בהיטל ההשבחה שהיה נגבה אילו נית לו היתר".
בית המשפט העליו דחה את החשש כי ''פירוש דווקני של המונח 'התרת שימוש חורג' מיטיב ע
העברייני '' .בהתייחסו לטענה זו קבע בית המשפט:
"חששה של העירייה כי פרשנות זו תביא למצב בו חוטא ייצא נשכר ,אי לו יסוד ,לאור
פרשנות הוראתו של סעי 218 ,לחוק וכ משו העובדה שעבירה של שימוש חורג היא
עבירה נמשכת ,שאי מניעה להגיש בגינה כתב אישו בכל עת ובגדרו לתבוע את היטל
ההשבחה ... .כאמור לעיל ,נקבע בסעי 218 ,המצוי בפרק "עבירות ועונשי " שבחוק
הסמכות לחייב את העברייני באגרות ובתשלומי חובה אחרי "שהיו מגיעי ממנו ...
אילו נית ההיתר" ,ומ הסת  ,ג היטל השבחה במשמע .דר #גבייה זאת של החיוב
המגיע על ידי צו של בית המשפט ,היא 'דר #המל '#שהותוותה לש כ."...#
בית המשפט הדגיש כי שיקולי של מדיניות ציבורית תומכי ג ה בנקיטה של הלי #פלילי,
ודרש מגורמי אכיפה למלא את חובת לפתוח בהליכי פליליי כדי להעניש את העברייני וג
כדי לחייב אות בכל התשלומי על פי החוק:
"על גורמי האכיפה של הרשויות המקומיות והוועדות לתכנו ולבניה למלא את חובת
ולהגיש כתבי אישו על העברייני  ,ובגדר ההליכי ג לפעול לגביית המגיע לה  .קל
וחומר ,כאשר מדובר בשימוש חורג שהוא עבירה הנמשכת והולכת ,שבגינה נית לחזור
ולהגיש כתב אישו חדש".
ÈÏÚ·Ó ‰Á·˘‰‰ ÏËÈ‰ ˙‡ ˙Â·‚Ï ‰˙·ÂÁÓ ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯˙È‰‰ È¯ÒÁ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÈÏÚ· ˙‡ ·ÈÈÁÏ È„Î ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó .ÌÁ˙Ó· ÌÈ„¯˘Ó‰
·˙˘‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ,ÌÈÏ˜˘ È ÂÈÏÈÓ ˙Â¯˘Ú· ¯ÂÓ‡Î ÌÎ˙ÒÈ˘ ¯˘Ù‡˘ ,‰Á·˘‰ ÏËÈ‰ ÌÂÏ
Ì„‚ ˘È‚‰Ï È„Î ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÓ¯Â‚ ˙‡ ÏÈÚÙ‰ÏÂ ¯˙È‰ ‡Ï· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙‡ ¯˙‡Ï
,ÌÈÓ˘‡ ‰ ÏÚ ÏÈË‰Ï ËÙ˘Ó‰ ˙È·Ó ˘˜·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ÈÏÈÏÙ‰ ÍÈÏ‰‰ ÍÂ˙· .ÌÂ˘È‡ È·˙Î
.‰Á·˘‰‰ ÈÏËÈ‰ ˙Â·¯Ï ,Ì‰· ÌÈ·ÈÈÁ Ì‰˘ ‰·ÂÁ‰ ÈÓÂÏ˘˙ ÏÎ ˙‡ ÌÏ˘Ï ,˘ ÂÚ ÏÚ ÛÒÂ

השלכות תחבורתיות
בחוק נקבע כי אחת ממטרותיה של תכנית מתאר מקומית היא "הבטחת תנאי נאותי  ...מבחינת
התחבורה והנוחות  ...על ידי תכנו הקרקע ושימוש בה" .עוד נקבע בחוק כי "כל עוד אי הוראות
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מתאימות בתכנית מתאר ,מותר לקבוע בתכנית מפורטת הוראות לכל עניי שיכול להיות נושא
לתכנית מתאר מקומית לפי סעי 63 ,וכ לקבוע בה הוראות בענייני אלה  (2) ...יעוד קרקעות
לדרכי  ...ושטחי חנייה  ...או לצרכי ציבור אחרי  (3) .מקומות חנייה באתרי שליד מתרכזי
כלי רכב ממונעי ".
תנאי תחבורתיי נאותי ה בי השאר :דרכי גישה מתאימות לכלי הרכב; דרכי באור ,#ברוחב
ובהיק ,המתאימי לאזור; שטחי חנייה; תחנות לכלי הרכב.
הצרכי התחבורתיי של אזור נקבעי על פי השימושי בו .גודל השטח המיועד לחנייה
והחלוקה לחניות פרטיות וחניות ציבוריות נקבעי על פי ייעודי הבנייה ,על פי מיקומה ועל פי
היקפה .אזור שציבור גדול נזקק לשירותי שבו ,צרכיו התחבורתיי גדולי משל אזור שמספר
הנזקקי לו קט  ,ויש לכ #השפעה על המער #התחבורתי שמסביב לאזור גופא.
כשבאזור תעשייה מתפתח שימוש למשרדי  ,מתגברת בו הפעילות .קהל הלקוחות גדל ומגיע
לאזור בכל שעות העבודה של המשרדי  .בעקבות זאת עולה הביקוש לנסיעות בתו #האזור ,ממנו
ואליו ,וגדל הביקוש לחנייה .הגדלת הביקושי עלולה לשבש את דרכי הגישה אל האזור ואת
המער #התחבורתי בו ,ולהרע את מצב של המשתמשי בדרכי .
ÏÂÏÎ˙ ¯ÂÊ‡· ÌÈ˘ÂÓÈ˘· ÈÂ È˘Ï ˙È Î˙ ÏÎ˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ ÔÂ Î˙‰ ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ Ô„È˜Ù˙Ó
·„˙Â Â¯˙Ù ˙‚ˆ‰Â ,ÂÏ ‰ˆÂÁÓÂ ¯ÂÊ‡· È˙¯Â·Á˙‰ Í¯ÚÓ‰ ÏÚ ÈÂ È˘‰ ˙ÚÙ˘‰ Ï˘ ‰˜È
˘˘È Ô‰Ï ÌÈ ˙È ‰ ˙Â Â¯˙ÙÏÂ ‰Ï‡ ˙ÂÚÙ˘‰Ï ÈÎ ÔÈÂˆÈ .ÔÊÂ‡Ó È˙¯Â·Á˙ Í¯ÚÓ ÂÁÈË·È
.˙ÂËÏÁ‰ ÂÏ·˜È˘ Ì¯Ë ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ È ÙÏ Á ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ÂÈÏÚÂ ,ÈÏÎÏÎ ¯ÈÁÓ
תכנית מס' 1043א שינתה את תכנית מס'  ,1043והתירה את השימוש למשרדי ולתעשייה עתירת
ידע באזור שהיא חלה עליו .עסקי כאלה מביאי לאזור בכל שעות היו קהל לקוחות גדול יותר
משמביאה תעשייה .על כ צפויות השלכות תחבורתיות לשינוי הזה.
כאמור ,שינוי ייעוד שיש לו השלכות תחבורתיות מחייב בדיקה לפני אישורו ,כדי להערי #מה יהיו
ההשלכות ,וא השינוי צפוי ליצור בעיות ,יש לתכנ כיצד לפתור אות .
הועלה כי בתכנית מס' 1043א אי התייחסות לנושא התחבורה באזור ,לבד מהתייחסות לנושא
החנייה .בתכנית נקבע כי החנייה תוסדר על פי הייעוד של ההיתר המבוקש ,לפי תק החנייה התק,
בעת מת ההיתר .כ נקבע כי הוועדה רשאית להתיר ,בכמה תנאי  ,הקמת מבני ששימוש
העיקרי הוא חנייה.
עוד הועלה כי הוועדה והעירייה לא בחנו את ההשלכות התחבורתיות של תכנית מס' 1043א  .ג
בנושא החנייה ,שאמנ נדו בתכנית מס' 1043א ,לא נמצא תיעוד המצביע א נעשתה בעניינו
בדיקה כלשהי ,מה היו תוצאותיה ,באילו פורומי נדו הנושא ,אילו החלטות התקבלו ,מי קיבל
את ההחלטות ,וא נשקלו השלכותיה .
ÒÈÒ· ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜Ï ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÚ ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·Â„ÚÂ Ô‰Ï ˙Â Â¯˙Ù ˙Úˆ‰Â ˙È Î˙ Ï˘ ˙ÂÈ˙¯Â·Á˙‰ ˙ÂÎÏ˘‰‰ ˙˜È„· .˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙Â ÈÁ
‰˜È„· ‰˙ÂÂÏ ‡Ï ‡1043 'ÒÓ ˙È Î˙· ÔÂÈ„Ï .‰ËÏÁ‰ ÍÓÂ˙ Ú„ÈÓ ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓÏ ˜ÙÒÏ
ÌÈÎ¯„‰ ˙‡Â ˙ÂÈ˙¯Â·Á˙‰ ˙ÂÈÚ·‰ ˙‡ Ë¯ÙÓ‰ ÍÓÒÓ ÚÂˆ˜Ó È˘ ‡ È„È· ÔÎÂ‰ ‡ÏÂ ÂÊÎ
.ÌÈ˙Â‡ ‰¯Â·Á˙ È‡ ˙ Ï˘ È¯Â·Èˆ‰ Ò¯Ë È‡‰ Ú‚Ù ÍÎ·Â ,Ô Â¯˙ÙÏ
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המחיר הכלכלי של ההשלכות התחבורתיות
תוספת תכלית המשרדי במתח מביאה להגדלת הביקוש לנסיעות אל האזור וממנו ובתוכו .כ#
נוצרות בעיות תחבורתיות ,שיש לה מחיר כלכלי .תוספת של נסיעות שהיא מעל הקיבולת
המתוכננת משפיעה לרעה על רמת השירות של מערכת התחבורה :כלי הרכב בכבישי העמוסי
מאבדי דלק ,הנוסעי מפסידי זמ  ,ועוד ,כלי הרכב עלול להפריע לרכבי חירו הממהרי
למנוע אסו או להעניק עזרה ראשונה.
לדעת משרד מבקר המדינה ,כדי למנוע את ההפסדי האמורי ולשמור על רמת השירות של
מערכת התחבורה יש ליצור תכנו תחבורתי שיספק פתרונות תחבורתיי לאזור ,ויש לבצעו.
התכנו והביצוע ,ובייחוד סלילת ההרחבות לרחובות ,דורשי מימו  .רוב הכבישי והמדרכות
במתח כבר נסללו ,ולכ מבחינת הדי אי אפשר להטיל היטלי סלילה על בעלי הנכסי  .את
הרחבת הסלילה אפשר לממ מהיטלי השבחה שהוועדה אמורה לגבות מבעלי הנכסי באזור.
תכנו תחבורתי דרוש ג סביב האזור ,כדי לפתור את בעיות התנועה שיצר שינוי התכליות במתח
התרחבות היקפי התנועה אל האזור וממנו .ג כא אפשר לממ את התכנו ואת הביצוע מהיטלי
ההשבחה המוטלי על בעלי הנכסי בשל שינוי הייעוד במתח .
נמצא כי העירייה והוועדה לא עשו תחשיבי לחישוב ההוצאות הכרוכות בתכנו הפתרונות
ובביצוע וההפסדי שייגרמו א ה לא ייערכו למציאת פתרונות תחבורתיי בתו #האזור
ובסביבתו .העירייה והוועדה ג לא הצביעו על מקורות המימו של ההוצאות האמורות ,וממילא
לא הצביעו על שיעור השתתפות במימו .
‰ÏÁ‰ ‰„ÚÂÂ‰˘ ˙ÚÓ ÌÈ ˘ Ú˘˙Î ÂÙÏÁ˘ Û‡ ÈÎ ,‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·Ï˘ ˙ÂÈ˙¯Â·Á˙‰ ˙ÂÎÏ˘‰‰ ˙‡ ‰ Á· ‡Ï ‡È‰ ,‰¯Â˘È‡Ï „ÚÂ '‡1043 'ÒÓ ˙È Î˙ ˙ Î‰
.ÌÂ‚Ù ‰È‰ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ÔÂ Î˙‰ ÍÈÏ‰˘ ÚÈ·ˆÓ ¯·„‰ ,ÈÏÎÏÎ‰ Ô¯ÈÁÓ ˙‡Â ˙È Î˙‰

✯
·ÌÁ˙Ó· ,˙ÂÓÂ˜ È·¯ Ì˜ÏÁ ,ÌÈ„¯˘Ó È ÈÈ · ˙Â¯˘Ú ÂÒÏÎÂ‡Â ÂÓ˜Â‰ ÌÈ¯Â˘Ú È ˘Î Í˘Ó
˘‡Ï˘ ˘Á¯˙‰ ÍÈÏ‰˙‰ .‰ÈÈ˘Ú˙ ¯ÂÊ‡ ˘Ó˘Ï „ÚÂ ¯Â˜Ó·˘ ,ÔÂÏÈÈ‡ È·È˙ È„ˆ È ˘Ó
·.ÌÈÓÈ Ì˙Â‡· ¯ÂÊ‡· ‰Ù˜˙ ‰˙È‰˘ ˙È Î˙Ï „Â‚È ·Â ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ È È„ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰
˙ˆÚÂÓ ‰Ú Ó ‡Ï ‰ÙÂ˜˙ ‰˙Â‡ ÏÎ Í˘Ó·˘ ÌÈÚÈ·ˆÓ ‰Ê ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÏÂÏÎÓ
˙‡ ,ÂÙÈ-·È·‡ Ï˙ ‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ì‚ ‡È‰˘ ,ÂÙÈ-·È·‡ Ï˙ Ï˘ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
„Â„ÈÚÏ ,ÌÈÚ˘˙‰ ˙Â ˘· ¯˜ÈÚ· ,‰ÏÚÙ ÂÏÈÙ‡Â ,¯ÂÊ‡· ÌÈ„¯˘ÓÏ ‰ÈÈ ·‰Â ˘ÂÓÈ˘‰
.ÌÈ„¯˘Ó‰ È ÈÈ · Ï˘ ÒÂÏÎ‡‰Â ‰Ó˜‰‰
‰ÓˆÚÏ ‰Ú·˜Â ,˙ÂÙ˜˙‰ ˙ÂÈ Î˙·Â ˜ÂÁ· Ú·˜ ˘ ‰ÊÏ ÈÙÂÏÁ ·È˙ · ÏÂÚÙÏ ‰¯Á· ‰„ÚÂÂ‰
ÌÈ ·Ó· ‰˘Ú ˘ ˘ÂÓÈ˘‰ÓÂ ¯ÂÊ‡· ‰ÈÈ ·‰Ó ÔÈÚ ˙ÓÏÚ‰ ·ÈÈÁ ‰ÓÂ˘ÈÈ˘ ,‰˘ÈÓ‚ ˙ÂÈ È„Ó
˘Í¯„ Ì˙Ò‰ ÔÓ ‰ÏÈ·Â‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÔÈ„‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ˙‡Ê ÏÎ .Â· ÂÓ˜Â‰
.È˙¯·Á‰ ¯„Ò· ‰ÚÈ‚ÙÏÂ ÌÈ·‡˘Ó Ï˘ ˙È ÂÈÂÂ˘ È˙Ï· ‰‡ˆ˜‰Ï Ì‚ ÂÊ ‰ÏÂÚÙ
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ÔÙÂ‡· ˙ÂÈ„ÂÒÈ ˙ÂÈÚ· Û˜˘Ï È„Î ‰· ˘È ,ÌÈ ˘ Í¯Â‡Ï ¯ÂÓ‡Î ‰˘Á¯˙‰˘ ,ÂÊ ˙Â‡ÈˆÓ
˙ÂÏÂÚÙ ˙Úˆ·Ó‰ ÂÊÎ ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ˙Á‡ ÏÚÂ ,˙È¯Â·Èˆ ˙Â˘¯ ÏÎ .‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰˙ÏÂÚÙ
‰Ï „ÈÓÚ‰˘ ˙ÂÏÂ·‚‰ ÔÓ ‚Â¯ÁÏ ‰ÓˆÚÏ ¯È˙‰Ï ‰Ï Ï‡ ,‰ÓÂÁ˙·˘ ÌÈÁ¯Ê‡ ÏÚ ‰ÙÈÎ‡
˙Â„Â·ÚÏ ˙ÂÚ‚Â ‰ ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÈÙÏ‡ ˙Úˆ·Ó‰ ‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó ‰„ÚÂ .ÔÈ„‰
ÏÎ ˙Â·Á¯ ˙ÂÏÂÚÙ ¯È˙‰Ï ˙Ú· ‰· ‰ÏÂÎÈ ‰ È‡ ,ÌÈÓˆÓÂˆÓÂ ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ˘ÂÓÈ˘ÏÂ ‰ÈÈ ·
‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È .˙Ó„˜Ó ‡È‰˘ ˙È Â Î˙ ˙ÂÈ È„Ó ÏÚ ˙Â Ú˘È‰·Â ÔÈ„‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ÍÎ
‰¯ËÓ· ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰Ï ÏÂÚÙÏ ÌÂ˜Ó· ,ÂÊ ‰ÏÂÚÙ Í¯„ ˜È„ˆ‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰ ÂÈÒÈ ˙‡
.„È˙Ú· ‰ÓÂ„ ˙ÂÏ‰ ˙‰ ÚÂ ÓÏ
˙È„Â˜Ù˙ ˙Â‡ÈˆÓ Ï˘ Í˘Ó˙Ó‰ ‰ÓÂÈ˜ ÌˆÚ˘ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯Â·Ò ˙‡Ê ÌÚ „ÁÈ
ÌÈ¯ÈÎ·‰ ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ ˙‡Â ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ˙‡ ·ÈÈÁÓ ,˜ÂÁ‰ ˙‡ ˙„‚Â ‰ ˙·Á¯
ÂÏ‡Ï ˙ÂÈÙÂÏÁ ÌÈÎ¯„ ıÓ‡Ï ‰ÏÂ„‚ ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯ ÂÏÈ·Â‰˘ ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙‡ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ÔÂÁ·Ï
ÌÈÎÈÏ‰˙‰ ˘¯Â˘Ï ˙„¯Ï ÂÊ ‰˜È„· ÏÚ .˙È Â Î˙‰ ‰˙ÂÈ È„Ó ˙‡ Ì„˜Ï È„Î ÔÈ„· ÂÚ·˜ ˘
.ÔÓÂÁ˙· ˙È Â Î˙ ˙ÂÈ È„Ó Ì„˜Ï ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ Ô˙ÂÏ·‚ÂÓ ¯·„· ˙Â ÚË‰ ÌÚ „„ÂÓ˙‰ÏÂ
ÌÈË·È‰Ï ÛÒÂ ,‰„·Î ˙ÂÚÓ˘Ó Ô‰ÏÂ ,˙ÂÂÏ ˙Â‡ˆÂ˙ ÂÈ‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÂÊ ˙ÂÏ‰ ˙‰Ï
ÂÏ‰ ˙‰ ˙È Î˙· "˙ÂÈ È„Ó‰" ˙‡ Ô‚ÚÏ ‰„ÚÂÂ‰ ‰ËÈÏÁ‰˘Î Ì‚ :ÏÈÚÏ ÂË¯ÂÙ˘ ÌÈÈ Â¯˜Ú‰
·¯ ÔÓÊ ÛÏÁ˘ Û‡ ÏÚ .ÌÈ ˘ Ú˘˙Î - ·¯ ÔÓÊ ÛÏÁ ˙È Î˙‰ ¯Â˘È‡ „Ú ;ÌÈÈ˙ÏˆÚ· ÌÈ ÈÈ Ú‰
˜Â„·Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰Â ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ .‰¯Â·Á˙‰ ÏÚ ˙È Î˙‰ Ï˘ ‰È˙ÂÎÏ˘‰ ˙‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰˜„· ‡Ï
˙‡ Ô Î˙Ï ÍÎÏ Ì‡˙‰·Â ,ÌÁ˙Ó· ÌÈ„¯˘Ó‰ ÊÂÎÈ¯Ó ÌÈÚ·Â ˘ ÌÈÈ˙¯Â·Á˙‰ ÌÈÈÂ È˘‰ ˙‡
.È¯Â·Èˆ ·Î¯·Â ÈË¯Ù ·Î¯· ˙ÂÚÈÒ Ï ÏÂ„È‚· ·˘Á˙‰· ,ÌÈ˘È·Î‰ ˙Î¯ÚÓ
˙‡Â ‰ÈÈ ·‰ ˙Â¯‚‡ È˘¯Ù‰ ˙‡ ˙Â·‚Ï È„Î ¯·„ ‰„ÚÂÂ‰ ‰˙˘Ú ‡Ï ˙È Î˙‰ ‰¯˘Â‡˘ ¯Á‡Ï
.ÌÈ„¯˘Ó· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰Ó ‰Á·˘‰‰ ÏËÈ‰
ÌÈ„¯˘ÓÏ ˘ÂÓÈ˘ ÔÈ‚· ‰ÈÈ · ˙Â¯‚‡ ˘¯Ù‰Â ‰Á·˘‰ ÏËÈ‰ ˙ÈÈ·‚Ï ÏÂÚÙÏ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ
ÏÚ ‡Ï˘ ÌÁ˙Ó· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙‡ ¯˙‡Ï ‰ÈÏÚ ÍÎ Ì˘Ï .‰ÈÈ˘Ú˙Ï ˘ÂÓÈ˘ ÌÂ˜Ó·
˙¯È˙Ú ‰ÈÈ˘Ú˙ÏÂ ‰ÈÈ˘Ú˙Ï ¯·Ú· Â ˙È ˘ ‰ÈÈ ·‰ È¯˙È‰ ˙¯Ó‰Ï ˙Â˘ÚÏÂ ,˜ÂÁÎ ¯˙È‰ ÈÙ
È¯˙È‰ ˙¯Ó‰ Â˘˜·È ‡Ï ‰ÈÈ ·‰ È¯˙È‰ ÈÏÚ· Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó Ì˙Â‡· .ÌÈ„¯˘ÓÏ - Ú„È
„Â‚È · ˘ÂÓÈ˘Â ‰ÈÈ · ÔÈ‚· ÌÂ˘È‡ È·˙Î ˙˘‚‰ ÏÂ˜˘Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ‰È‰È ,¯ÂÓ‡Î ‰ÈÈ ·‰
.˜ÂÁÏ 218 ÛÈÚÒ ÈÙ ÏÚ ‰Á·˘‰ ÏËÈ‰Â ‰ÈÈ · ˙Â¯‚‡ Ï˘ ‰ÈÈ·‚ ¯˘Ù‡˙˙ ÍÎ·Â ,¯˙È‰Ï
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