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 שינוי ייעוד  של קרקעות שהוקצו למטרות ציבוריות

 תקציר
מקצה קרקעות לגופי  ציבוריי  ) י או המינהל" ממ להל  (ל מקרקעי ישראל מינה

הקרקעות . מדע או ספורט, בריאות, סעד, דת, תרבות, שמטרת פעילות  חינו 
פעמי  בתמורה , פעמי  ללא תמורה, ללא מכרז, מוקצות א  ורק למטרות ציבוריות

 . ע לייעוד הציבורימהשווי של הקרק) 2%(סמלית ופעמי  בדמי חכירה מופחתי  
במספר מקרי  שינו הגופי  הציבוריי  את ייעוד הקרקע ממטרה ציבורית למסחרית 

י בכתב "ומכרו את זכויותיה  לאחרי  מבלי לקבל על כ  את אישור ממ) כולל מגורי (
לא קבעה מדיניות , מועצת מקרקעי ישראל. ומראש כמתחייב מהסכמי החכירה

לשנות , כר של הקרקע שהוקצתה למטרה ציבוריתברורה למקרי  שבה  מבקש החו
 . את ייעודה או להעביר את הזכויות בה לאחר

בשיתו% נציגי היוע$ המשפטי לממשלה ופרקליטות , 2000החל המינהל בשנת , לפיכ 
שלפיה לא , את הצעת המדיניות; בגיבוש מדיניות כוללת למקרי  מסוג זה, המדינה

, ל קרקע שהוקצתה ללא מכרז למטרה ציבוריתיתאפשר לחוכר לשנות את ייעודה ש
א  עד מועד סיו  הביקורת טר  . הניח המינהל על שולח  מועצת מקרקעי ישראל

 . קיבלה מועצת מקרקעי ישראל החלטה בנושא
במהל  גיבוש המדיניות נעשתה עסקה בי  עמותה שהוקצו לה מגרשי  בשכונת בית 

העמותה התחייבה למכור את : תוג  בירושלי  למטרת ספורט ובי  חברה פרטי
וזאת פעלה לשינוי ייעוד הקרקע למגורי  מבלי , זכויותיה במגרשי  אלה לחברה

 :כמפורט להל , שהתקבל לכ  אישור רשמי וסופי של המינהל
. כי התייחסות המינהל לעסקה התאפיינה בחוסר עקביות ובסתירות, בביקורת עלה
ונה אישור הנהלת המינהל ומועצת הבהיר המינהל כי העסקה טע, מ  הצד האחד
נמנע מלתת לחברה הרשאה לתכנו  קוד  שתתקבל החלטה על ידי ; מקרקעי ישראל

ואילו . וכ  הצביע על הבעייתיות שבעסקה; מועצת מקרקעי ישראל למקרי  מסוג זה
הוא דחה . אפשר המינהל לחברה להתקד  בעסקה ובתכנו  הקרקע, מ  הצד האחר

ובנתיי  הוציאה החברה כספי  , ה רשמית וסופית בעניי למש  שני  קבלת החלט
 ".עובדות בשטח"רבי  וקבעה 

אי  זה מתפקידו של מבקר המדינה להכריע מה יהיה די  העסקה במגרשי בית וג  
ראשית יש להחיש את קבלת : אול  הלקח העולה ממקרה זה הוא ברור, בירושלי 

רי  של בקשות לשינוי ייעוד של ההחלטה במועצת מקרקעי ישראל על המדיניות במק
אי  לדעת , כאשר ברמה העקרונית, קרקע שהוקצתה ללא מכרז למטרות ציבוריות

מבקר המדינה הצדקה עניינית לאפשר למי שקיבל קרקע למטרה ציבורית להינות 
והוא ישווקה ככל קרקע , אלא ראוי להשיב את הקרקע למינהל, מרווח יזמי מלא

  .לקבל החלטה בעני  העסקה בשכונת בית וג ,  ושנית;אחרת לשימושי  מסחריי 
♦  
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 מבוא

נהג מינהל מקרקעי ישראל , בהתא  למדיניות שקבעה מפע  לפע  מועצת מקרקעי ישראל .1
 להקצות קרקעות לגופי  ציבוריי  שמטרות פעילות  60 מאמצע שנות ה) י" המינהל או ממ להל  (

הקרקעות הוקצו ללא מכרז א  ורק לאחת מ  . ו ספורטבריאות מדע א, סעד, דת, תרבות, ה  חינו 
 בדמי חכירה  בחלק מהמקרי  ,  ללא תמורה בכלל בחלק מהמקרי  . המטרות הציבוריות האמורות

 מהשווי של קרקע לייעוד הציבורי 2%:  בדמי חכירה שנתיי  מופחתי  סמליי  ובחלק מהמקרי  
 . וללא דמי חכירה ראשוניי 

 אשר 2002 משנת 933 ובהחלטה 1988מועצת מקרקעי ישראל משנת  של 402בהחלטה  .2
או העברת זכויות , נקבעה מדיניות לגבי שינוי ייעוד קרקע או שינוי קיבולת בנייה בה, החליפה אותה

 במקרה של תוספת בניה או שימוש במגרש ליעוד 1"דמי ההיתר"קביעת תשלו  : שעיקריה, בה
אול  מדיניות זו חלה רק על קרקע .  החכירה המקוריתשונה מזה ששימש המגרש על פי תנאי

 . תיירות ותעשייה ולא על קרקע שהוקצתה למטרות ציבוריות, שהוקצתה למטרות מגורי 
לגבי קרקעות שהוקצו לגופי  ציבוריי  למטרות ציבוריות לא קבעה מועצת מקרקעי ישראל  .3

ייעוד הקרקע או להעביר את זכויותיו מדיניות ברורה ביחס למקרי  שבה  יבקש החוכר לשנות את 
וג  על , א  התנאי  בכל חוזה שוני , הוראות בעני  זה מופיעות אמנ  בחוזי החכירה. בה לאחר

פיה  לא ברור מתי ובאילו תנאי  המינהל רשאי להסכי  לשינויי  בקרקעות שהוקצו לגופי  
 . ציבוריי  למטרות ציבוריות

, כי בעת שינוי יעוד של קרקע,  אמנ  קובעת1985 משנת 302' החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס
אשר הוקצתה למוסד ציבורי וייעודה שונה יחוייב המוסד לשל  בגי  שינוי זה תשלו  מלא של 

, י את שינוי היעוד"אול  החלטה זאת אינה קובעת באילו נסיבות יאפשר ממ. הפרשי ער  הקרקע
 . הקרקעשל הפרשי ער " תשלו  מלא"ולא הגדירה מהו 

במספר מקרי  שינו גופי  ציבוריי  את ייעוד הקרקע ממטרה ציבורית למטרה , בפועל .4
בלי לקבל על כ  אישור מראש ובכתב , והעבירו את זכויותיה  בה לאחרי , )כולל מגורי (מסחרית 

 החל המינהל בגיבוש מדיניות כוללת למקרי  2000בשנת . כמתחייב מהסכמי החכירה, של המינהל
את הצעת המדיניות הוא . וג זה בשיתו, נציגי היוע+ המשפטי לממשלה ופרקליטות המדינהמס

א  עד מועד סיו  הביקורת טר  קיבלה מועצת מקרקעי , הניח על שולח  מועצת מקרקעי ישראל
 . ישראל החלטה

  שהוקצו לה מגרשי  בשכונת בית וג, נעשתה עסקה בי  עמותה, במהל  גיבוש המדיניות, בינתיי 
העמותה התחייבה למכור את זכויותיה במגרשי  : ובי  חברה פרטית, בירושלי  למטרת ספורט

 . והחברה הפרטית פעלה לשינוי ייעוד הקרקע למגורי , ) העסקה להל  (אלה לחברה הפרטית 
 בדק משרד מבקר המדינה את תהלי  גיבוש המדיניות הכוללת 2004יולי  בחודשי  אפריל

י לעסקת "ואת התייחסות ממ, שעליה אמורה להחליט מועצת מקרקעי ישראל, לעסקאות מסוג זה
. הבדיקה נעשתה בהנהלת המינהל ובמחוז ירושלי  שלו. העברת הזכויות במגרשי  שבבית וג 

   .בדיקת השלמה נעשתה במשרד המשפטי 
__________________ 

דמי חכירה שנתיי  או מהווני  עבור זכויות חכירה לבניה נוספת במקרקעי  בגינ  לא שולמה למינהל  1
 .תמורה
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 גיבוש הסדר כולל לקרקעות שהוקצו למוסדות ציבור
.  ללא מכרז קרקעות לגופי  ציבוריי  למטרות ציבוריותמאז היווסדו הקצה המינהל, כאמור .1

בחוזי  אלה לא הוגדרו התנאי  .  חוזי  מסוג זה480 ישנ  כ, למשל, להסתדרות הכללית
באופ  , אלא צוי  בה , והתשלומי  החלי  על הקרקע במקרה של שינוי ייעוד או העברת זכויות

 .נהלשבמקרי  אלה נדרש אישור בכתב ומראש של המי, כללי
פעמי  אחדות מכרה ההסתדרות את זכויותיה לאחרי  לש  שינוי ייעוד  של המקרקעי  ללא קבלת 

י לאשר בדיעבד את "הא  על ממ: ובעקבות זאת התעוררה שאלה עקרונית, 2אישור המינהל מראש
העברת הזכויות של קרקע שהוקצתה בתנאי  מועדפי  למטרה ציבורית לש  שינוי ייעודה למטרות 

 . ומה שיעור דמי ההיתר שעליו לגבות בשל שינוי הייעוד, באילו תנאי , ות וא  כ עסקי
הגישה ההסתדרות או , י סירב לאשר בדיעבד את העברת הזכויות בנכסי ההסתדרות"כיוו  שממ

. מספר עתירות לבית המשפט המחוזי ולבית המשפט העליו , הגורמי  שרכשו ממנה את הקרקעות
 בגיבוש מדיניות בנדו  בשיתו, נציגי היוע+ 2000י בתחילת שנת "ל ממבעקבות עתירות אלה הח

 .המשפטי לממשלה ופרקליטות המדינה
י יכי  הצעת החלטה למועצת מקרקעי "כי ממ,  החליטה הנהלת המינהל2002בפברואר  .2

לא רק בעניי  נכסי ההסתדרות אלא בעניי  כל הנכסי  אשר הוחכרו למטרות ציבוריות ללא , ישראל
. כמו כ  נאמר כי קוד  להבאת ההצעה להחלטת מועצה היא תועבר ליוע+ המשפטי לממשלה. מכרז

ובעקבות דיו  בה ע  משרד האוצר וע  משרד , 2002הצעה ראשונה כוללנית גובשה באפריל 
 גובשה הצעת החלטה 2002בתחילת דצמבר . מפורטת יותר, המשפטי  הוחלט להגיש הצעה אחרת

 . נוספת
כי לא יתאפשר שינוי ייעוד וניצול , הוצע לראשונה, שעל פניה נראית ראויה, טה זובהצעת החל

 . נכסי  שהוקצו ללא מכרז למטרה ציבורית
חלו שינויי  נוספי  , בעקבות דיוני  נוספי  שהתקיימו ע  נציגי היוע+ המשפטי לממשלה .3

 צת מקרקעי ישראל וגובשה הצעת החלטה סופית שהובאה לדיו  במוע, בהצעת ההחלטה דלעיל
בהצעה זו גובשו עקרונות כלליי  שיחולו על כלל הנכסי  שהוקצו למטרות ציבוריות . 9.6.03 ב

 ). הסכמי העבר(סעי, נפרד בהצעה עסק בהסכמי  שכבר נחתמו להעברת זכויות . ללא מכרז
טור כי לא יתאפשר לחוכר לבצע שינוי ייעוד או ניצול בנכסי  שהוקצו בפ, בהצעה נאמר )א(

וא  במסגרת העברת זכויות תו  ביצוע שינוי , א  על ידי החוכר עצמו, ממכרז למטרה ציבורית
א  הקרקע אינה נדרשת עוד לחוכר לשימוש למטרה . ייעוד או למטרת שינוי ייעוד בעתיד

. וליזו  את שינוי ייעודה ושיווקה, רשאי יהיה המינהל להחליט כי היא תושב אליו, הציבורית
לפי אמות , ובמקרי  מסויימי , של  לחוכר את שווי יתרת זכויות החכירה שיהיו בידיוהמינהל י

ישל  המינהל לחוכר ג  תוספת פיצוי מ  התקבולי  שיתקבלו בגי  שיווק , מידה שמופיעות בהצעה
 .הנכס

אשר קיבל את הקרקע בתנאי  מועדפי  , שלפיה אי  לתת לחוכר, הצעת ההחלטה מבטאת השקפה
ונוצר ביקוש בה , הטבה כלכלית ניכרת במקרה שבו ת  הצור  בשימוש הציבורי בקרקע, וללא מכרז

תו  הכרה בצור  לתת תמרי+ כלכלי מסויי  לחוכרי  המחזיקי  בקרקעות , זאת. לייעוד אחר
לטובת האינטרס , כאשר אי  בה  עוד צור  לחוכרי , שהוקצו למטרות ציבוריות להשיב  למינהל

 . הציבורי
__________________ 

באיגודי  ובמוסדות להשכלה ; ל הביקורת בשלטו  המקומידוחות ע: בעני  זה ראה דוח מבקר המדינה 2
 .2003שפורס  ביולי , "נכסי מקרקעי  של ההסתדרות החדשה: "גבוה בנושא
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כי נכסי  אשר לגביה  יוכח כי נחת  חוזה מכר בי  החוכר ובי  , ר להסכמי העבר נקבעבאש )ב(

יית  המינהל את הסכמתו , בלי שהמינהל נת  את אישורו למכר, 1.1.02צד שלישי עד לתארי  
תיעשה ע  רוכש הזכויות עסקת , במקרה כזה. להעברת הזכויות בקרקע רק א  כבר שונה ייעודה

 מההפרש בי  ערכי הקרקע לפי הייעוד על פי 66%ו  דמי היתר בשיעור של שינוי ייעוד בתשל
החוכר יהיה זכאי להחזר מחצית היטל ההשבחה או מחצית דמי ; מטרת החכירה לייעוד החדש

 .3הסכו  הנמו  ביניה  ללא תשלו  דמי הסכמה, ההיתר
.  כל החלטהא  לא קיבלה, ל" דנה מועצת מקרקעי ישראל בהצעת ההחלטה הנ9.6.03 ב .4

ובעקבותיה  הוחלט לעשות מספר שינויי  בהצעת , הדיוני  ע  ההסתדרות הכללית נמשכו
 2003באוקטובר . 56%  ל66% כגו  שינוי שיעור דמי ההיתר ביחס להסכמי העבר מ, ההחלטה

החליט המינהל להגיש לאישור מועצת מקרקעי ישראל רק את החלק בהצעת ההחלטה הד  בהסכמי 
 .974 אישרה אותו מועצת מקרקעי ישראל בחלטה מספר 23.10.03  בואכ , העבר

החלטות מועצת מקרקעי ישראל , 1985 ה"לחוק יסודות התקציב התשמ) ג (40בהתא  לסעי, 
 שר האוצר מר בנימי  נתניהו החליט . הכרוכות בהפחתת דמי חכירה טעונות אישור שר האוצר

, 1.1.02שהיא חלה רק על עסקאות שנעשו עד  בנימוק 974 שלא לאשר את החלטה 10.12.03 ב
לדעת שר , ולגופה של החלטה. ואינה עוסקת בקביעת מדיניות המינהל בנוגע לעסקאות עתידיות

 .56% ראוי לגבות דמי היתר גבוהי  מ, האוצר
5. ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú , ¯·ÓËÙÒ ÛÂÒ2004 , ÈÚ˜¯˜Ó ˙ˆÚÂÓÏ ˘„ÁÓ ‰‡·Â‰ Ì¯Ë

„Ó‰ ÏÚ ‰ËÏÁ‰ ˙Úˆ‰ Ï‡¯˘È ÔÈÚ˜¯˜Ó· ˙ÂÈÂÎÊ ˙¯·Ú‰ Â‡ „ÂÚÈÈ ÈÂ È˘ ‡˘Â · ˙ÂÈ È
˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙Â¯ËÓÏ Ê¯ÎÓ ‡ÏÏ Âˆ˜Â‰˘. 

 הוא הניח על שולח  מועצת מקרקעי 4.3.04 י כי ב"בתשובתו למשרד מבקר המדינה כתב ממ
אול  שוב הורד , העוסקת ה  בהסדר שיחול בעתיד וה  בעסקאות העבר, ישראל הצעה חדשה

 .יסיו  להביא נוסח הצעת החלטה המקובל על ההסתדרותבנ, הנושא מסדר היו 
הבהירות לגבי נכסי  רבי  שהמחזיקי  בה   בהעדר מדיניות כוללת לעסקאות עתידיות נמשכת אי

 . מעונייני  לשנות את ייעוד 
   .להל  דוגמה להשלכותיה של אי בהירות זו

 מגרשי הספורט בבית וג 
 נחת  חוזה 1982בשנת .  בשכונת בית וג  בירושלי  חכרה העמותה חטיבת קרקע1963בשנת  .1

י "החכיר ממ, על פי החוזה. 1963י ובי  העמותה אשר החלי, את החוזה משנת "חכירה בי  ממ
 דונ  בשכונת בית וג  בירושלי  לצור  הקמת מגרש ספורט ואצטדיו  27.9 לעמותה שטח של כ

כי תשל  דמי חכירה , ונקבע, ראשוניי לא חויבה העמותה בדמי חכירה , על פי החוזה. כדורגל
 .ביעודו הציבורי,  מהער  של המגרש2%שנתיי  מופחתי  בשיעור 

__________________ 
זאת בנוס" לדמי ההיתר שעל מקבל הזכויות לשל  , זה הסכו  שעל מעביר הזכויות לשל  למינהל 3

 .במקרה של שינוי ייעוד



 811 מינהל מקרקעי ישראל

  החליטה מועצת מקרקעי ישראל להקצות לעמותה קרקע נוספת באותו מתח  ב1989בשנת  .2
אשר לפיו , י"בהתא  לכ  נחת  חוזה חכירה נוס, בי  העמותה ובי  ממ. 4 דמי חכירה שנתיי 2%
כ הוא מחכיר "ובסה,  דונ  כהשלמה לשטח הקוד 12.5י לעמותה שטח נוס, של "יר מממחכ

 . דונ 40.4לעמותה 
.  התקשרה העמותה ע  חברה פרטית בהסכ  להעברת זכויותיה במקרקעי  האמורי 27.7.99 ב

 .י להעברת הזכויות"ההסכ  כולל תנאי המתלה את העסקה בהסכמת ממ
 :ההוראות הבאות, בי  היתר, י  עמותה נקבעוי וב"בחוזי החכירה בי  ממ )א(
)1( ‰ „ Â Ú È È Â  ‰ ¯ È Î Á ‰  ˙ ¯ Ë Ó  :הקרקע , י לעמותה"על פי חוזי החכירה בי  ממ

ואסור , )דהינו להקמת מגרש כדורגל(מוחכרת לעמותה רק למטרה ולייעוד המצויני  במבוא לחוזה 
קבל על כ  הסכמה לחוכר להשתמש בקרקע או בחלק ממנה למטרה אחרת או לייעוד אחר מבלי ל

 .י"מפורשת מראש ובכתב מאת ממ
)2( „ Â Ú È È  È Â  È ˘ ,‰ È È  · ‰  ˙ Ï Â · È ˜  È Â  È ˘ ,˙ Ù Ò Â   ‰ È È  · , Ï Â ˆ È Ù
) Ô Ï ‰ Ï-„ Â Ú È  È Â  È ˘ העמותה .  א:    ג  נקבע כי1989בחוזה החכירה משנת :  ) 

מתחייבת לבקש את הסכמתו של המינהל מראש ובכתב לכל אחת מהפעולות הכלולות בשינוי 
העמותה לא תעשה את השינוי שברצונה לעשותו בטר  תקבל על כ  את הסכמתו של .  ב;   ייעוד

העמותה לא תבקש אישור לשינוי היעוד מהרשויות המוסמכות בטר  .  ג;   המינהל מראש ובכתב
 .תקבל את הסכמת המינהל

עמותה במקרה של שינוי ייעוד יהיה המינהל רשאי לסרב לתת את הסכמתו לשינוי המבוקש על ידי ה
או להתנות את מת  הסכמתו בתשלו  כספי בגי  השינוי שיחול בער  המגרש כתוצאה מביצוע 

 .התשלו  יהיה לפי קביעת השמאי הממשלתי או כפי שיהיה מקובל באותה עת אצל המינהל. השינוי
כי ,  נאמר ג 1985  של מועצת מקרקעי ישראל מ302בהחלטה , נוס, על ההוראות דלעיל )3(

יחויב , וייעודה שונה בתו  תקופת החכירה,  הוקצתה למוסד ציבורי על פי החלטה זוקרקע אשר
המוסד לשל  בגי  שינוי זה תשלו  מלא של הפרשי ער  הקרקע בי  שווי הקרקע ערב השינוי לשווי 

התשלו  ישול  כשהמוסד הציבורי יבקש לשנות את השימוש בקרקע לפי . הקרקע לאחר השינוי
 .הייעוד החדש

בבדיקה עלו הממצאי  ; ל"משרד מבקר המדינה בדק את השתלשלות הענייני  בעסקה הנ )ב(
 :האלה

י והודיע למינהל כי " פנה בא כוחה של העמותה למנהל מחוז ירושלי  של ממ26.4.99 ב )1(
י יודיע לה  מה  התנאי  שעל "ולכ  הוא מבקש שממ, מרשתו מבקשת לשנות את ייעוד המקרקעי 

כמו כ  נאמר במכתב הבקשה כי לאחר קבלת האישור .  לשנות את ייעוד המקרקעי פיה  נית  יהיה
 . לשינוי הייעוד בכוונת העמותה לצר, יזמי  לעסקה כשזו תצא לפועל

 : כלהל 2.5.99 בהתייחס למכתב זה הודיע מנהל המחוז לבא כוח העמותה ב
ומה עסקאות הדומות  אישרה הנהלת המינהל באופ  עקרוני ובאופ  ד28.4.99ביו   ) 1"(

אישור מועצת העסקאות מותנות בתנאי  הבאי  ובכל מקרה הנושא טעו  . לנשוא בקשת 
 ]: ההדגשה במקור [מקרקעי ישראל

 .תשלו  כל חובות העבר .א
 .תכנית בניי  עיר מאושרת בתוק, לייעודי  סחירי  .ב

__________________ 
 .14.3.89ראל מתארי'  של מועצת מקרקעי יש408' החלטה מס 4
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אי  מער  השמאי על פי הייעוד החדש וזאת על פי שומת השמ51%תשלו   .ג

 .הממשלתי
 .העמותה או חליפיה ישלמו היטל השבחה על פי הדי  ללא זכות השבה מהמינהל .ד
 .או חליפיה ישלמו את מלוא הוצאות הפיתוח/העמותה ו .ה
בהתא  ' בכפו, למילוי אחר האמור לעיל יאשר המינהל העברת זכויות לצד ג ) 2(

 .לבקשת העמותה
)3( ... 
נות אישור הנהלת המינהל ומועצת מקרקעי ישראל למע  הסר ספק העסקאות טעו ) 4(

  ."לפי העני 
שלפיו היא מתחייבת להעביר לחברה את ,  חתמה העמותה על הסכ  ע  החברה27.7.99 ב )2(

ככל שהוא נוגע , כי ההסכ , נקבע: בהסכ  נקבע תנאי מתלה. זכויותיה במקרקעי  כמות שה 
לא ייכנס לתוקפו אלא א  תתקבל הסכמת מינהל , להעברת זכויותיה של העמותה במקרקעי  לקונה

 . מקרקעי ישראל להעברת הזכויות
י והודיע לו כי החברה רכשה מהעמותה את המקרקעי  " פנה בא כוח החברה לממ11.8.99 ב )3(

בא כוח החברה ביקש . וא, ציר, את ההסכ  שנחת  בי  העמותה ובי  החברה, שהוחכרו לה
ירשו  הערת אזהרה ; יעדכ  את עסקת הרכישה ברישומיו: השהמינהל יעשה את הפעולות האל

 חת  המינהל על התחייבות 23.8.99 ב. ויית  לה התחייבות לרישו  משכנתה; לטובת מרשתו
אלא א  כ  , התחייבות של המינהל שלא לרשו  זכויות במקרקעי (לרישו  משכנתה לטובת החברה 

 ). תרש  באותו מעמד משכנתה לטובת החברה
י וביקש לתת לחברה הרשאה " פנה בא כוח העמותה למנהלת מחוז ירושלי  בממ8.8.00 ב )4(

אול  אי  באפשרותה , מאחר שבדעת החברה להתחיל בתכנו  הקרקע בתיאו  ע  המינהל, לתכנו 
 . י"לעשות כ  קוד  לקבלת ההרשאה לתכנו  ובנייה מממ

כי שני , ת ספטמבר למנהל המחוזי בתחיל"ל שיווק וכלכלה בממ"במענה לבקשות אלה כתב סמנכ
 לא ניתני  להסדרה אלא א  תאשר מועצת   העברת זכויות ומת  הרשאה לשינוי ייעוד  הנושאי  

מקרקעי ישראל את ההצעה בדבר העברת זכויות ושינוי ייעוד  של מגרש כדורגל או נכסי  אחרי  
מתרשומת . ת  לדו  בבקשת ולכ  לא ני, ההצעה כאמור טר  אושרה. שהוקצו בעבר לגופי  אחרי 
ל נית  להבי  כי תוכ  מכתבו נמסר טלפונית למזכירתו של בא כוחה "שנרשמה על גבי מכתב הסמנכ

כי , 2004באת כוחה של החברה היו  כתבה למשרד מבקר המדינה בדצמבר ; דאז של החברה
ה לתכנו  לא הרשא, בכל מקרה. המכתב האמור לא התקבל על ידי החברה או העמותה או באי כוח 

 . ניתנה ולמרות זאת החלה החברה בקידו  התכנו  לשינוי ייעוד
 הגישה החברה לוועדה המחוזית לתכנו  ובנייה ירושלי  תכנית לשינוי ייעוד 2.7.03 ב )5(

במועד סיו  הביקורת אושרה התוכנית .  יחידות דיור500הקרקע לבנייה למגורי  לש  הקמת 
 .להפקדה

בסיכו  .  מנהל המינהל ומנהלת מחוז ירושלי  ע  בא כוח החברה ונציגיה נפגשו2.9.03 ב )6(
אלא רק לאחר , אי  מקו  לדו  בהעברת הזכויות, כי לטעמו, הישיבה נאמר שמנהל המינהל ציי 

כי המינהל לא יתנגד לתכנו  השטח לייעוד , מנהל המינהל הודיע. א  אמנ  יאושר, אישור התכנו 
א  על החוכרי  או על מי שעשה , היות שהתכנו  ישביח את הקרקע, השונה מייעודו באותה עת

עמ  הסכ  מכר לדעת כי אי  בהסכמת המינהל כל אישור או התחייבות להקצאת הקרקע לאחר 
 . שינוי ייעודה



 813 מינהל מקרקעי ישראל

כי יידע את בא כוח , 2004מנהל המינהל ג  מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו מאוקטובר 
 מסר לו העתק מהצעת ההחלטה שהונחה על שולח  מועצת וא,, החברה בבעייתיות העסקה

היה , בשל אות  נסיבות שעליה  עמד מנהל המינהל, לדעת משרד מבקר המדינה. מקרקעי ישראל
דבריו כי המינהל לא יתנגד לתכנו  אינ  עולי  בקנה . עליו ג  להתנגד לתכנו  השטח לייעוד שונה

וע  החלק בהצעת , מלתת לחברה הרשאה לתכנו  לפיה נמנע 2000אחד ע  עמדת המינהל משנת 
יאושרו רק א  , שנעשו ללא אישור המינהל, שלפיו הסכמי  כאלה, ההחלטה העוסק בהסכמי העבר

 . ייעוד הקרקע כבר שונה
שבו (כי הציגה את סיכו  הדיו  ,  כתבה החברה2004בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 

לוועדה המחוזית כהסכמה של המינהל ) ות את ייעוד הקרקעכאמור לא התנגד מנהל המינהל לשנ
התוצאה הייתה . והתכנית אושרה להפקדה, ולכ  התאפשר לה להמשי  את הליכי התכנו , לתכנו 

שסיכו  הדיו  שימש אסמכתא רשמית לוועדה המחוזית להסכמה כביכול של המינהל לשינוי ייעוד 
 .הקרקע
כי אי  הצדקה למנוע את שכלול , טענה, ד מבקר המדינה למשר2004בתשובתה מאוקטובר , החברה

היא הסתמכה בפעולותיה על מדיניות המינהל ועל דרכי , לדבריה. העסקה בינה לבי  העמותה
כפי שאלה השתקפו במכתבו של מנהל מחוז ירושלי  משנת , פעולתו בעת ההתקשרות בעסקה

מוהו ג  ההתחייבות לרישו  משכנתה כ, הביע הסכמה עקרונית לעסקה, בראייתה, מכתב זה. 1999
בהסתמ  על התנהגות המינהל היא הוציאה הוצאות כספיות רבות , לטענת החברה. שנת  המינהל

זו לא תוכל להשיב את , ובשל מצבה של העמותה, לתכנו  הקרקע ולתשלו  חובות העמותה לנושיה
ור הנהלת המינהל אשר להכפפת העסקה לאיש. הכספי  לחברה במקרה שבו לא תאושר העסקה

הכוונה הייתה שאישור זה יינת  א  תמלא החברה אחר כל , לטענת החברה, ומועצת מקרקעי ישראל
בשל ידיעת המינהל את כל הנסיבות הנוגעות לעסקה . התנאי  שנקבעו במכתבו של מנהל המחוז

אמורי  רק נסיבות חריגות יכולות להצדיק את הימנעות המוסדות ה, ולהוצאות שהוציאה החברה
 .מאישור העסקה

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙ÂÈÓÈ Ù ˙Â¯È˙ÒÂ ˙ÂÈ·˜Ú ¯ÒÂÁ Â¯ÎÈ  ÔÎ‡ Ï‰ ÈÓ‰ ˙Â‚‰ ˙‰· .
„Á‡‰ „ˆ‰ ÔÓ , ÈÚ˜¯˜Ó ˙ˆÚÂÓÂ Ï‰ ÈÓ‰ ˙Ï‰ ‰ ¯Â˘È‡ ‰ ÂÚË ‰˜ÒÚ‰ ÈÎ ¯È‰·‰ Ï‰ ÈÓ‰

Ï‡¯˘È , ÈÚ˜¯˜Ó ˙ˆÚÂÓ È„È ÏÚ ‰ËÏÁ‰ Ï·˜˙˙˘ Ì„Â˜ ÔÂ Î˙Ï ‰‡˘¯‰ ‰¯·ÁÏ ˙˙ÏÓ Ú Ó 
Ï‡¯˘È ,‰Â‰˜ÒÚ·˘ ˙ÂÈ˙ÈÈÚ·‰ ÏÚ ÚÈ·ˆ .¯Á‡ „ˆÓ , Ì„˜˙‰Ï ‰¯·ÁÏ ¯˘Ù‡ Ï‰ ÈÓ‰

Ú˜¯˜‰ ÔÂ Î˙·Â ‰˜ÒÚ· .ÔÈ Ú· ˙ÈÙÂÒÂ ˙ÈÓ˘¯ ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÌÈ ˘ Í˘ÓÏ ‰Á„ ‡Â‰ ,
 ‰Ú·˜Â ÌÈ·¯ ÌÈÙÒÎ ‰¯·Á‰ ‰‡ÈˆÂ‰ ÌÈÈ˙ È·Â"ÁË˘· ˙Â„·ÂÚ ." 

‰Ê ÁÂ„Ï ÔÈÈ Ú ‰ È‡ ‰˜ÒÚ‰ Ï¯Â‚·Â ‰¯·Á‰ ˙Â ÚË· ‰Ú¯Î‰‰ ,ÂÊ ‰˘¯ÙÓ Á˜Ï‰ ÌÏÂ‡ ‡Â‰ 
¯Â¯· : ÔÈÈ Ú· ˙ÂÈ È„Ó‰ ÏÚ Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó ˙ˆÚÂÓ· ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ˙‡ ˘ÈÁ‰Ï ˘È ˙È˘‡¯

˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙Â¯ËÓÏ Ê¯ÎÓ ‡ÏÏ ‰˙ˆ˜Â‰˘ Ú˜¯˜ „ÂÚÈ ÈÂ È˘Ï ˙Â˘˜· ,˙È Â¯˜Ú‰ ‰Ó¯· ¯˘‡Î ,
‡ÏÓ ÈÓÊÈ ÁÂÂ¯Ó ˙Â ‰ÈÏ ˙È¯Â·Èˆ ‰¯ËÓÏ Ú˜¯˜ Ï·È˜˘ ÈÓÏ ¯˘Ù‡Ï ‰˜„ˆ‰ ÔÈ‡ ÔÎ‡ , ‡Ï‡

ÈÓÏ Ú˜¯˜‰ ˙‡ ·È˘‰Ï ÈÂ‡¯Ï‰  , ÌÈ˘ÂÓÈ˘Ï ˙„ÚÂÈÓ‰ ˙¯Á‡ Ú˜¯˜ ÏÎÎ ‰˜ÂÂ˘È ‡Â‰Â
ÌÈÈ¯ÁÒÓ .˙È ˘Â ,ÌÈÏ˘Â¯È· Ô‚Â ˙È· ˙ ÂÎ˘· ‰˜ÒÚ‰ ÏÚ ËÈÏÁ‰Ï ˘È.  

✯  
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 ÏÚ ÌÈÙ„ÚÂÓ ÌÈ‡ ˙·Â Ê¯ÎÓ ‡ÏÏ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙Â¯ËÓÏ ˙ÂÚ˜¯˜ ‰ˆ˜Ó Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰ ÈÓ

˙È¯Â·Èˆ‰ ‰¯ËÓÏ ˜¯Â Í‡ Â˘Ó˘È˘ ˙ Ó .‰Ï‡ ÌÈ‡ ˙· ,¯˘‡ ¯ÎÂÁÏ ˙˙Ï ‰˜„ˆ‰ ÔÈ‡ Ï·È˜ 
Ú˜¯˜‰ ˙‡ , ¯ˆÂ Â Ú˜¯˜· È¯Â·Èˆ‰ ˘ÂÓÈ˘· Í¯Âˆ‰ Ì˙ Â·˘ ‰¯˜Ó· ˙¯ÎÈ  ˙ÈÏÎÏÎ ‰·Ë‰

¯Á‡ „ÂÚÈÈÏ ‰· ˘Â˜È·. 
Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó ˙ˆÚÂÓ ÔÁÏÂ˘ ÏÚ ˙Á ÂÓ‰ ‰ËÏÁ‰ ˙Úˆ‰· ÈÂËÈ· ‰Ï·È˜ ÂÊ ‰˘È‚ , ‰ÊÂ

‰· ÔÂ„˙ Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó ˙ˆÚÂÓ˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ¯·ÎÓ ,‰ËÏÁ‰ Ï·˜˙ , ¯ÒÂÁ ˙‡ ¯ÈÒ˙Â
‰ ·ˆÓ· ˙Â‡„ÂÂ‰ÌÈÈ˜ . 

 ¯ÒÂÁ· ‰ ÈÈÙ‡˙‰ Ô‚Â ˙È· ˙ ÂÎ˘· Ë¯ÂÙÒ‰ È˘¯‚Ó ˙˜ÒÚÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· Ï‰ ÈÓ‰ ˙Â‚‰ ˙‰
˙Â¯È˙Ò·Â ˙ÂÈ·˜Ú , ˘ÂÓÈÓ· Ì„˜˙‰Ï ÔÈÚ˜¯˜Ó· ˙ÂÈÂÎÊ‰ ˙‡ ‰˘Î¯˘ ‰¯·ÁÏ ¯˘Ù‡˙‰ ÍÎ·Â

 ˙ÚÈ·˜ ÍÂ˙ ÌÎÒ‰‰"ÁË˘· ˙Â„·ÂÚ."  


