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   משרד הבינוי והשיכו 

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
במשרד הראשי ובמשרדי  המחוזיי  בחיפה ובדרו  וכ  במינהל לבנייה כפרית 
ויישובי  חדשי  נבדקו הפעולות לקידו  התכנו  והשיווק של קרקע המיועדת 

מידת , בכלל זה עמידתו של המשרד ביעדי  שקבעה הממשלה, לבנייה למגורי 
 .ויחסי הגומלי  בי  גופי השלטו  המופקדי  על הנושא, היעילות של פעולותיו

במחוזות המרכז וירושלי  של הבנייה העירונית , במינהל התכנו  וההנדסה
ובמינהל לבנייה כפרית ויישובי  חדשי  שבמשרד ובמשרד האוצר נבדקו הליכי 

כ  נבדקו במשרד הבינוי . מסירת עבודות התכנו  למשרדי תכנו  חיצוניי 
 . ובנציבות שירות המדינה סדרי מינויו של מנהל מינהל תכנו  והנדסהוהשיכו 

נבדקו , במשרד הראשי וברשויות מקומיות אחדות, ביחידת רש  הקבלני 
שיתו  הפעולה בינו לבי  משרדי , פעולות רש  הקבלני  לאכיפת החוק

 .הממשלה וסדרי הטיפול בבקשות לרישו  בפנקס הקבלני 
סקה ותקינת כוח אד  במסגרת מטלת רוחב במספר כ  נבדק במשרד נושא הע

 ).39' ראו בדוח זה עמ(משרדי ממשלה 
נבדקו סדרי ההתקשרות של המשרד ע  גופי  ציבוריי  ופרטיי  לרכישת 

  ).721' ראו בדוח זה עמ(שירותי  חברתיי  
 המינהל לבנייה כפרית ויישובי  חדשי 

פרית ויישובי  חדשי  וכ  במשרד הראשי ובמחוז הדרו  של המינהל לבנייה כ
נבדקו פעולות המשרד בעניי  הסיוע , במועצות אזוריות אחדות במחוז הדרו 

   .במימו  פרויקטי  ביישובי  כפריי , שהעניק למועצות אזוריות
 תכנו  ושיווק של קרקע לבנייה למגורי 

 תקציר
 לפעול ממשלות ישראל הטילו על משרד הבינוי והשיכו  ועל מינהל מקרקעי ישראל

במשות  להשגת יעדי  שנתיי  בדבר מספר יחידות דיור שיש להביא לאישור 
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וכ  יעדי  שנתיי  בדבר מספר יחידות הדיור שיש לשווק במכרזי  , מוסדות התכנו 

ומשרד הבינוי )  המינהל להל  (מינהל מקרקעי ישראל , בהתא  לכ . פומביי 
 .ת תכניות הבנייה למגורי  באר יוזמי  את מרבי)  משרד השיכו  להל  (והשיכו  

זה שני  קיבלה הממשלה החלטות בעניי  חלוקת האחריות בי  המינהל למשרד 
מש  שני  דני  משרד השיכו  , כמו כ . השיכו  לתכנו  ולשיווק קרקע למגורי 

אול  ה  לא הסדירו את רוב תחומי , והמינהל באופ  חלוקת האחריות ביניה 
כמו את העקרונות המנחי  לחלוקת העבודה ביניה  לא סי, האחריות המשותפי 

. כמתבקש מהחלטות הממשלה, ובכלל זה לא קבעו באילו יישובי  יפעל כל אחד מה 
כתוצאה מכ  פעמי  רבות התאפיינה פעילות התכנו  של משרד השיכו  והמינהל 

היעדר . בחוסר תיאו  ולעתי  התברר בדיעבד כי שניה  תכננו על אותה קרקע
 הביא ג  להזמנת תכנו  מפורט עוד בטר  הסתיימו פעולות התכנו  התיאו 

הדבר נעשה ג  ביישובי  שבה  ביקוש דל לקרקע למגורי  וקיי  מלאי , המוקדמות
תכנוני זמי 
1

 .  לשני 
דבר שהביא , הועלה שלעתי  עסקו משרד השיכו  והמינהל בתכנו  באותה שכונה

משו  שעל אותה , עיכובי  ולכפילויותל, להקצאה בזבזנית ולא יעילה של משאבי 
חטיבת קרקע הועסקו שני צוותי תכנו  חיצוניי  המלווי  ומפוקחי  בידי אגפי תכנו  

ביקורת מצאה תשע שכונות שבה  פועלי  משרד השיכו  ה. של שני גופי שלטו 
 מיליו  134 חישוב שעשה משרד השיכו  העלה שהמינהל חייב לו כ. והמינהל במקביל

 .ור הפיתוח שמשרד השיכו  ביצע בשש מבי  תשע השכונות המשותפותח עב"ש
הסדרי עבודה בי  המינהל למשרד השיכו  מחייבי  את משרד השיכו  לקבל 

הבקשה . מהמינהל הרשאה לתכנו  ולפיתוח לפני שיחל בתכנו  קרקע למגורי 
ת על את הבעלויו, בי  היתר, כיוו  שהמינהל בודק, להרשאה מהווה מסגרת לתיאו 

 חתמו המינהל 2000ביולי . וא  הקרקע לא נמסרה לתכנו  לידי גור  אחר, הקרקע
, בכל זמ  נתו , ולפיו יעמיד המינהל לרשות משרד השיכו , ומשרד השיכו  על הסכ 

אול  לגרסת משרד .  יחידות דיור300,000הרשאות לתכנו  ולפיתוח בהיק  של 
.  מהמוסכ 70% רשאות לכל היותר לכהגיע היק  הה, עליה חולק המינהל, השיכו 
משרד השיכו  עסק בתכנו  מפורט של עשרות אלפי יחידות דיור ללא , במקביל

, נמצאו מקרי  שמשרד השיכו  ביקש הרשאה לתכנו  קרקע. הרשאה של המינהל
כי , ולאחר מכ  התברר, החל בתכנו  ללא הרשאה, ומשלא באה תשובת המינהל
 . אותה קרקעהמינהל כבר הזמי  תכנו  על

היעדר כללי  קבועי  ואחידי  למת  ההרשאות איפשר למינהל לסרב או לעכב מת  
ובחלק , תהלי  קבלת ההרשאה נמש  לפעמי  שני . הרשאות למשרד השיכו 

 . מהמקרי  מסר המינהל לחברות מנהלות את הקרקעות שמשרד השיכו  ביקש לתכנ 
א  , יש ביקוש דל לקרקע למגורי , בעיקר באזורי עדיפות לאומית, ביישובי  רבי 

המינהל ומשרד השיכו  יצרו באות  יישובי  מלאי תכנוני שעולה לעתי  באלפי 
המינהל ומשרד , בנוס  לכ . אחוזי  על הביקוש השנתי הממוצע בעשור האחרו 

השיכו  לא תמיד פעלו בהתא  ליעדי האוכלוסייה שנקבעו בתכניות המתאר 
 ספק ביכולת המינהל ומשרד השיכו  לווסת את התכנו  הממצאי  מעלי . המחוזיות

 . למגורי  על פי עקרונות של יעילות ומועילות
__________________ 

מלאי של קרקעות המתוכננות למגורי  בתכניות מפורטות מאושרות ואפשר לשווק אות  ליזמי  כדי  1
 .שה  יוכלו לקבל היתרי בנייה ולבנות על הקרקע
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בשני  האחרונות מספר יחידות הדיור הנמצאות במינהל ובמשרד השיכו  בשלבי 
 125,000 כ. כמחצית מה  בתכנו  מפורט, תכנו  שוני  עומד על למעלה ממיליו 

נמצאו בהליכי דיו  ואישור במוסדות התכנו  מדי , טמיחידות הדיור שבתכנו  המפור
 מספר יחידות הדיור שהטיפול הסטטוטורי בה  הסתיי  מדי שנה עמד על . שנה

ואילו היק  הקרקע לבנייה ששווקה בפועל ,  ומספר דומה פורס  לשיווק22,000 כ
לי  בתה, מדובר א  כ .  יחידות דיור לשנה בלבד7,000 במכרזי  פומביי  עמד על כ
שומה על הממשלה ועל מועצת מקרקעי ישראל לפעול . רווי תשומות ומועט בתפוקות
 . לקידו  התייעלות גופי התכנו 

 יחידות דיור 120,000הממשלה הטילה על המינהל ועל משרד השיכו  ליצור מלאי של 
בידי משרד השיכו  , אמנ . בתכניות מאושרות וזמינות לשיווק ליזמי  לצור  בנייה

 160,000 נהל הצטבר מלאי של קרקעות שתכניות לגביה  אושרו ובה  למעלה מוהמי
אול  חלק ניכר מהיצע קרקע זה אינו זמי  לשיווק ולחלק אחר אי  , יחידות דיור

ולכ  אי  בו תועלת להשגת יעדי הממשלה בתחו  היק  השיווק ופיזור , ביקוש
 .האוכלוסייה

רטות למרות היעדר תכניות מתאר ולעתי  משרד השיכו  והמינהל מכיני  תכניות מפו
מחוזיות ומקומיות , עומדות תכניות מפורטות אלה בסתירה לתכניות מתאר ארציות

תכניות מתאר ותכניות , בנסיבות אלה מקדמי  משרד השיכו  והמינהל. מאושרות
. בעלות אופי מתארי א  נטולות תוק  סטטוטורי שמה  נגזרות התכניות המפורטות

הוודאות הכרוכה בתהלי  הכנת תכניות מפורטות  י  זה מגדיל את אימצב עניינ
 .ומארי  את מש  הכנת  של התכניות המפורטות

שאת הכנת תכניות המתאר והתכניות בעלות אופי מתארי ירכז מינהל התכנו  , ראוי
האחראי לספק למינהל ולמשרד השיכו  בסיס מתארי להכנת , שבמשרד הפני 
ומת זאת המינהל ומשרד השיכו  יעשו בדיקות היתכנות ולע, תכניות מפורטות

העוסקות בשאלת הכדאיות והביקוש לתכנו  מפורט של קרקעות שכבר יועדו 
, ולא יסתכנו במימו  תכניות מפורטות שהלי  אישור  ממוש  ומוטל בספק, למגורי 

 . כפי שה  עושות כיו 
רד השיכו  לא היו נתוני  חלק מהקרקעות במרכז האר  ה  פרטיות ובידי המינהל ומש

כשלנתוני  כאלה , לגבי מספר יחידות הדיור שבתכניות מאושרות על קרקעות אלה
  . חשיבות לתכנו  פעולותיה  של משרדי הממשלה ברמה הלאומית

♦  
 מבוא

היא אחד הכלי  להשגת , בי  היתר באמצעות תכנונה למגורי , הפיכה של קרקע לזמינה לבנייה
יישובי  ושכונות המצויי  , חיזוק אזורי ספר: כגו , כלכלה וביטחו , חומי חברהמטרות לאומיות בת

בי  היתר , שמירה על עתודות קרקע, שיקו  מגזרי  באוכלוסייה ופיתוח יישובי מיעוטי , במצוקה
באמצעות עיבוי וציפו  מרחבי של אזורי  עירוניי  ותכנו  פריסת המגורי  במתוא  ע  תשתיות 

כגו  שמירה על ערכי , על תכנו  הקרקע להתחשב ג  במטרות סביבתיות וערכיות. הומקומות תעסוק
 . תרבות ומורשת ובאילוצי מערכת הביטחו , נו , טבע
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מערכת התכניות הסטטוטוריות של , ) חוק התכנו  להל   (1965 ה"התשכ, לפי חוק התכנו  והבניה

מחוזיות ומקומיות , תאר ארציותאשר מורכבת מתכניות מ, מדינת ישראל היא מערכת היררכית
חוק התכנו  מגדיר ג  את סמכויותיה  של . ומה  נגזרות תכניות מפורטות)  תכניות מתאר להל  (

מינהל . של בעלי הקרקע ושל מי שיש לו עניי  בקרקע בכל הנוגע לייזו  תכניות, מוסדות התכנו 
 הכנת תכניות מתאר במוסדות מרכז את הליכי)  מינהל התכנו  להל  (התכנו  שבמשרד הפני  

 .התכנו 
למחיר הקרקע השפעה ניכרת . לפי ייעודה ומצבה התכנוני, בי  היתר, ערכה הכלכלי של קרקע נקבע

, בי  היתר, שתאפשר, ומכא  הצור& במדיניות קרקעית, על שוק הדיור ועל מדד המחירי  לצרכ 
ניהול וחלוקה יעילה של הקרקע , שימור עתודות קרקע לדורות הבאי , ניצול יעיל של הקרקע

בפריסה , יצירת מלאי תכנוני זמי . 2לשימושיה השוני  ומלאי תכנוני זמי  של קרקע למגורי 
היא תנאי הכרחי לעמידה בביקושי  , המתחשבת בביקושי  הצפויי  ותואמת את מדיניות הממשלה

 .צפויי  לקרקע ולשמירה על יציבות מחירי הדיור בלתי
ומשרד )  המינהל להל  (בנייה למגורי  נערכות ביוזמת מינהל מקרקעי ישראל מרבית תכניות ה
להל  נתוני  על תקציבי . ומיעוט  ביוזמת המגזר הפרטי)  משרד השיכו  להל  (הבינוי והשיכו  

  :ח"במיליוני ש, 2003 2002התכנו  של משרד השיכו  והמינהל בשני  
2003 2002 
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50.6 127 251 73.8 220 298 39.1 119 304 47.2 118 250 Ï‰ ÈÓ‰ 
50.0 31 62 70.9 207 292 32.9 26 79 94.4 153 162  „¯˘Ó

˘‰ÔÂÎÈ  
תכנו  ושיווק של קרקעות המיועדות לבנייה "בפרק , )1995( של מבקר המדינה 45בדוח שנתי 

פעולות ליצירת מלאי "בפרק , )2002(ב של מבקר המדינה 52ובדוח שנתי ) 100' עמ" (למגורי 
 נדונו פעולות המינהל ומשרד השיכו  לתכנו  ולשיווק קרקע, )939' עמ" (קרקעות לבנייה למגורי 

כי , בי  היתר, הועלה ש . לבנייה למגורי  ומידת עמידת  ביעדי  שקבעה הממשלה בתחו  זה
משרדי הממשלה לא עקבו אחר התפתחות ; המינהל לא עמד ביעדי השיווק שקבעה הממשלה

, למשרד השיכו  ולמינהל לא היו נתוני  מעודכני  על מחירי הקרקע; הביקושי  באזורי פריפריה
;  נתוני  החיוניי  לתגובה מהירה מצד  לשינויי  שחלי  בביקוש יקושי  חזויי  מחירי הדירות וב

 . מצב  וייעוד , בידי גופי השלטו  לא נמצא מידע של  ומדויק על היק  הקרקעות הפרטיות
המינהל ,  חזר ובדק משרד מבקר המדינה את פעולות משרד השיכו 2004ספטמבר  בחודשי  אפריל

. לקידו  התכנו  והשיווק של קרקע המיועדת לבנייה למגורי , שרד הפני וכ  מינהל התכנו  שבמ
מידת היעילות של פעולת  ובכלל זה , נבדקו עמידת  ביעדי  שקבעה הממשלה לתכנו  ולשיווק

הבדיקות נעשו במשרד הראשי של . חלוקת העבודה בי  הגופי  והסדרת יחסי הגומלי  ביניה 
באג  התקציבי  , במינהל התכנו , במינהל, בחיפה והדרו משרד השיכו  ובמשרדיו המחוזיי  

משרדי ונבדקו  במשרד ראש הממשלה נבדקו היבטי  הנוגעי  לתיאו  בי . שבמשרד האוצר
  .משרדית להסרת חסמי  פעולות הוועדה הבי 
__________________ 

 .1ראו הערה  2
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 משרדי היערכות ארגונית ותיאו  בי 
 העיקריי  הפועלי  להכנת משרד השיכו  ומינהל התכנו  ה  גורמי השלטו  המרכזי, המינהל

לפי חוק מינהל . תכניות מתאר ותכניות מפורטות לבנייה למגורי  ולאישור  במוסדות התכנו 
 93% תפקיד המינהל לנהל את מקרקעי ישראל המהווי  כ, 1960 &"התש, מקרקעי ישראל

הגדול ולכ  הוא הספק , )כולל קרקעות הקר  הקיימת לישראל ורשות הפיתוח(מקרקעות המדינה 
הוא רואה בתכנו  , לפי תכניות העבודה השנתיות של המינהל. והחשוב ביותר של קרקע לבנייה

משרד . מרכיב חשוב בניהול המקרקעי  שהוא אמו  עליו, ובכלל זה תכנו  קרקע למגורי , מקרקעי 
 הפני  אחראי לחוק התכנו  ומינהל התכנו  שבמשרד הפני  מרכז את תהלי& הכנת תכניות המתאר

משרד השיכו  ממונה על ייזו  וביצוע מדיניות . במוסדות התכנו  ובמועצה הארצית לתכנו  ולבנייה
פיתוח תשתיות לבנייה למגורי  , ובכלל זה ייזו  תכנו , הממשלה בתחומי השיכו  והבנייה למגורי 

: ג  לרשויות המקומיות השפעה ניכרת על שוק המקרקעי . ושיווק קרקעות מפותחות לבנייה
, בי  היתר, חוק התכנו  מקנה לה , כשותפות להכנת תכנית המתאר המקומית ותכניות מפורטות

 . צפיפות הדיור וגודל הדירות ומרכיבי הפיתוח, סמכות לקבוע את היק  השימוש בקרקע
המינהל , בפועל. החקיקה בישראל מאפשרת לגורמי שלטו  מקומי ומרכזי להכי  תכניות למגורי 

ייזו  תכניות למגורי  והקי  מנגנוני התקשרות ע  , צדו של משרד השיכו ל, נטל על עצמו
מנהלי פרויקטי  וקבלני  וכ  כלי  לניהול ולהערכה של תכניות המקבילי  לאלו של , מתכנני 

, על הגורמי  האמורי  לעבוד בהתא  להחלטות הממשלה ומועצת מקרקעי ישראל. משרד השיכו 
ה  במטרה להבטיח עמידה ביעדי תכנו  ושיווק קרקע לבנייה תו& תיאו  ושיתו  פעולה ביני

 .3כפי שקבעה הממשלה, למגורי 
חלוקת העבודה ושיתו  הפעולה בי  משרד השיכו  , משרד מבקר המדינה בדק את סדרי התיאו 

   . והמינהל בתחומי הכנת תכניות מתאר ותכניות מפורטות
 סדרי מת  הרשאות למשרד השיכו 

בעו ממשלות ישראל יעדי  שנתיי  למספר יחידות הדיור שיש לכלול בתכניות במספר החלטות ק
שעל משרד השיכו  והמינהל להביא לאישור מוסדות התכנו  ויעדי  שנתיי  למספר יחידות הדיור 

במספר החלטות הטילה . שנכללות בקרקעות שעל משרד השיכו  והמינהל לשווק מדי שנה בשנה
שנתית    ועל מנהל המינהל להביא לאישורה תכנית עבודה דול משרד השיכו"הממשלה על מנכ

חלוקת האחריות בי  המינהל לבי  משרד השיכו  בכל , בי  היתר, משותפת בנושאי  אלו ובה תיקבע
 .הנוגע לשיווק קרקעות לפי התכנית

על משרד השיכו  לקבל , 1976לפי הסדר עבודה בי  המינהל לבי  משרד השיכו  שנחת  בשנת 
תהלי& קבלת ההרשאה הוא . הל הרשאה לתכנו  ולפיתוח לפני שיחל בתכנו  קרקע למגורי מהמינ

תיאור של השטח , בי  היתר, משרד השיכו  מגיש למינהל בקשה להרשאה הכוללת: כדלקמ 
את , בי  היתר, המינהל בודק. ייעודיו ומספר יחידות הדיור שהוא מתכוו  לתכנ  עליו, המבוקש

וא  הקרקע לא נמסרה לתכנו  לידי גור  אחר או שהמינהל התחייב או ביצע הבעלויות על הקרקע 
מחליט המינהל א  לתת הרשאה , בהתא  לממצאי הבדיקה. עסקה בנוגע לזכויות על אותה קרקע

תחילת התכנו  בידי , א& כיוו  שלפי ההסדר, תהלי& ההרשאה חיוני לתיאו  בי  שני הגופי . למשרד
חשוב שהמינהל ישיב על בקשות משרד השיכו  בזמ  , לת ההרשאהמשרד השיכו  מותנית בקב

 .סביר
__________________ 

 .בהמש " עמידה ביעדי תכנו  ושיווק שקבעה הממשלה" ראו פרק משנה  לעניי  יעדי הממשלה  3
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1 . ˙ Â ‡ ˘ ¯ ‰ ‰  Û ˜ È משרד השיכו  ומשרד התשתיות ,  חתמו המינהל2000ביולי  : ‰

: ולהל  עיקריו)  ההסכ  להל  (הלאומיות על הסכ  להסדרת נושא ההרשאות לתכנו  ולפיתוח 
 300,000  השיכו  בכל זמ  נתו  לא יפחת מהיק  ההרשאות לתכנו  ולפיתוח שיעמוד לרשות משרד

וכאשר תכנית מפורטת שמקד  משרד השיכו  תופקד , המצויות בשלב תכנו  מפורט, יחידות דיור
; יעמיד המינהל לרשות משרד השיכו  הרשאה חדשה על מנת לעמוד בהיק  שנקבע, במוסד תכנו 

על בסיס , ככל שנית ,  תיעשהמיקו  האתרי  יהיה לפי דרישת משרד השיכו  וחלוקת ההרשאות
 2000באוגוסט . הפיתוח והשיווק באזור נתו , מקבצי  כ& שיימסרו לידי משרד השיכו  התכנו 

 . אישרה הממשלה את ההסכ 
 70% לגרסת משרד השיכו  עמד היק  ההרשאות שהוא קיבל לתכנו  ולפיתוח הקרקע על כ

רסתו הוא עמד בהסכ  שחת  ע  משרד ולג, על נתו  זה חולק המינהל. מההיק  שנקבע בהסכ 
 בתכנו  198,000מתוכ  ,  יחידות דיור370,000 עסק משרד השיכו  בתכנו  2003השיכו  וכי בשנת 

 .  בתכנו  מפורט168,000ומתוכ  ,  יחידות דיור355,000 עסק בתכנו  2004ובשנת , מפורט
ההסכ  מתייחס , כי לדעתו, ציי  משרד השיכו , 2004מדצמבר , בתשובתו למשרד מבקר המדינה

 מתאר ושלד להיק  ההרשאות לתכנו  מפורט בלבד ואילו יחידות דיור שבתכניות אב 
4

 אות  כלל 
 יחידות הדיור אליה  300,000אינ  בגדר , המינהל במניי  יחידות הדיור שמשרד השיכו  מתכנ 

 .מתייחס ההסכ 
ÂÏ˘ ˙¯Á‡ ‰·Â˘˙ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰ È‡ Ï‰ ÈÓ‰ ˙·Â˘˙ , ‰ÈÙÏ" ÔÂÈ‚È‰ ÏÎÂ Í¯Âˆ ÏÎ ÔÈ‡

˙Â Î˙È‰ ˙Â˜È„· ÚÂˆÈ·Ï ˙Â‡˘¯‰ ˙˙Ï Â‡ ˘˜·Ï ,ÌÈ¯˜Ò ,È„Ï˘ ÔÂ Î˙ Â‡ È¯‡˙Ó ÔÂ Î˙ .
‰Ï‡ ÔÂ Î˙ ˙ÂÏÂÚÙ ,ÔÚ·ËÓ ,Â· ˙ÂÏÁ Ô‰˘ ·Á¯Ó‰ ˙ ÈÁ·Ó Ë¯ÂÙÓ· ˙Â¯„‚ÂÓ Ô È‡ , Ô‰Ï ÔÈ‡

'ÏÂÁÎ Â˜ ,'ÔÈÚ˜¯˜Ó· ˙ÂÈÂÎÊÏ ˙ÂÒÁÈÈ˙Ó Ô È‡ ,˙ÂÈÏÏÎ ˙ÂÈ Â Î˙ ˙Â˜È„· Ô‰· ˙Â˘Ú Â." 
‡ˆÂÈ ,‡ÂÙ‡ ,ÌÎÒ‰Ï ˙˙Ï ˘È˘ ˙Â ˘¯Ù‰ È·‚Ï Ì‰È È· ÌÈ˜ÂÏÁ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘ÓÂ Ï‰ ÈÓ‰ ÈÎ. 

2. ‰ ‡ ˘ ¯ ‰  ‡ Ï Ï  Á Â ˙ È Ù Â  Ô Â  Î ˙:  ‰ÏÚ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ÈÎÓÒÓÓ , ¯·Ó·Â · ÈÎ
2002Î Ï˘ Ë¯ÂÙÓ ÔÂ Î˙· ˜ÒÚ ‡Â‰ -70,000Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘ ‰‡˘¯‰ ‡ÏÏ ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ  , È ÂÈ·Â
2004Ó ‰ÏÚÓÏ Ï˘ Ë¯ÂÙÓ ÔÂ Î˙· ˜ÒÚ -32,000ÌÈ·¯ ÌÈ¯˙‡· ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ  ,‰‡˘¯‰ ‡ÏÏ .

„ÂÚÂ ˙‡Ê , Ï˘ Ë¯ÂÙÓ ÔÂ Î˙ ˙Â·Â¯˜‰ ÌÈ ˘Ï ÂÏ˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ Î˙· ÏÏÎ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó
˙ÂÙÒÂ  ˙ÂÚ˜¯˜ ,Ï‰ ÈÓ‰Ó ˙Â‡˘¯‰ ÂÈ„È· ˘È˘ ‡Ï· ,ÂÈÎÓÒÓ· ÔÈÈˆ ‡Â‰˘ ÍÂ˙ , ÔÈ‡ ÈÎ

 ‰Ï‡ ˙ÂÈ Î˙Ï ‰‡˘¯‰ ˘˜·Ï-Ï‰ ÈÓ‰ ÔÈ·Ï Â È· ˘¯„ ‰ ÌÂ‡È˙· Ú‚Ù ÍÎ·Â  .˘‡Î „¯˘Ó ¯
Ë¯ÂÙÓ ÔÂ Î˙Ï ‰‡˘¯‰ Ï·È˜ ‡ÏÂ ˘˜È· ÔÂÎÈ˘‰ , ˙Â·ÈÈÁÓ Ô È‡˘ ˙ÂÈ Î˙ ÔÈÎ‰ ‡Â‰ ÌÈ˙ÚÏ

ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ ¯Â˘È‡ ˙‡ ,„Ï˘ ˙È Î˙ ÔÂ‚Î ,Ï‰ ÈÓ‰ ÌÚ ÌÂ‡È˙ ‡ÏÏ . 
איתור קרקע המתאימה לבנייה למגורי  היא פעולה יקרה ומורכבת הכוללת בדיקות רבות כגו  

בדיקה ; עלות הפיתוח של הקרקע וא  יהיה לה ביקושבדיקה כלכלית שמטרתה לקבוע את 
התאמת התכנו  המבוקש ; גיאולוגית שמטרתה לקבוע א  הקרקע מתאימה לבנייה ובאיזה עלות

, מצאי מטרדי ; זהות בעלי הקרקע וא  ישנ  פולשי ; בדיקות ארכיאולוגיות; לתכניות מתאר
 . פיתוח שעשויי  גופי  שוני  לדרושמיפוי התנגדויות ותנאי  ל; תשתיות ואילוצי  סביבתיי 

 משרד השיכו  עוסק באיתור קרקע המתאימה למגורי  לעתי  במסגרת בדיקות היתכנות או תכניות
אב
5

משרד השיכו  מתא  את פעולותיו ע  המינהל בדר& של בקשת הרשאה , במקרי  כאלו. 
 . להבדיל מהרשאה לתכנו  ולפיתוח, לתכנו 

__________________ 
תכנית שלד כשלב הראשו  בתכנו  שכונת מגורי  א  מדובר באתר גדול או משרד השיכו  מגדיר  4

 . מתאר עדכנית מאושרת או מוסכמת/מורכב או א  לא חלה על האתר תכנית אב
משרד השיכו  מגדיר תכנית אב כשלב ראשו  של תכנית מתאר המשמשת בסיס ליצירת הסכמות בי   5

או בתכניות , כניות מתאר חלקיות או כוללותהרשויות השונות לצור  המש  תכנו  באמצעות ת
 מפורטות וכבסיס לבקשה לשינויי גבולות מוניציפליי 
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‰ÏÂÚ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ÈÎÓÒÓÓ, ¯·ÂË˜Â‡· ÈÎ 2003 Ú˜¯˜ ¯Â˙È‡· ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ˜ÒÚ  
Ï-242,290ÎÏ Ú˜¯˜ ¯Â˙È‡Ï Í‡ ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ -150,000) 62% (˙Â‡˘¯‰ ÂÈ„È· ÂÈ‰ ‡Ï Ô‰Ó . 

3. ˙ Â ‡ ˘ ¯ ‰  Ô ˙ Ó Ï  Ì È Ï Ï Î  ¯ „ Ú È הרשאה לתכנו  היא החלטה מנהלית שיש   :‰
 . קופי לקבלה על בסיס כללי  קבועי  ואחידי  והשיקולי  להחלטה צריכי  להיות ש

)‡( ‰ÏÚÂ‰ ,˙Â‡˘¯‰‰ Ô˙ÓÏ ÌÈ„ÈÁ‡Â ÌÈÚÂ·˜ ÌÈÏÏÎ ÔÈ‡ ÈÎ .Ï˘ÓÏ , ÂÈÙÏ ÏÏÎ ÔÈ‡
˙˘˜Â·Ó Ú˜¯˜ Ï˘ È Â Î˙‰ „ÓÚÓ‰ Ú·˜  , Í˘ÓÏ ·Â˙Î ÏÏÎ Ì‚ ÔÈ‡Â ‰‡˘¯‰ Ô˙Ó ¯˘Ù‡Ó‰

‰·Â˘˙ Ô˙ÓÏ „Ú ‰‡˘¯‰· ÏÂÙÈË‰ . Ï‰ ÈÓÏ Â¯˘Ù‡˘ ˙Â·ÈÒ‰ ÔÈ· ‰È‰ ÌÈÏÏÎ‰ ¯„ÚÈ‰
 ‡Ï˘ Â‡ ÌÈ ˘ Í˘Ó ‰‡˘¯‰ Ô˙Ó ·ÎÚÏ„¯˘ÓÏ ˙Â‡˘¯‰ ˙˙Ï , ˙ÂÏ‰ Ó ˙Â¯·Á È„ÈÏ ¯ÂÒÓÏÂ

ÂÓÚËÓ ,ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ˘˜È·˘ ˙ÂÚ˜¯˜‰Ó ˜ÏÁ Ï˘ ÔÂ Î˙‰ ˙‡ . 
‰Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï : È‡Ó·1998 Û˜È‰· ÌÈ¯Â‚Ó ÔÂ Î˙Ï ‰‡˘¯‰ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ˘˜È· 1,000 

Â È‡Ï˜Á ‰„ÂÚÈÈ˘ ¯ÚÒ ·Â˘È‰ Ï˘ Ú˜¯˜ ÏÚ ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ-1,400 Ú˜¯˜ ÏÚ ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ 
 È‡Ï˜Á ‰„ÂÚÈÈ˘Ô· ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ Ï˘-‰È¯‰ Ï Á¯ÊÓÓ˘ ÔÂ¯·ÚÂ ÈÓÚ . ‡ˆÓ ‰Ï‡‰ ˙ÂÚ˜¯˜‰ ˙‡

˙È Î˙ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈ¯Â‚ÓÏ ˙ÂÓÈ‡˙ÓÎ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó-‰È¯‰  ¯ÈÚÏ ÔÈÎ‰˘ ·‡ . ËÒÂ‚Â‡·2000 
˙  Î˙Ó ‰¯·ÁÏ ¯ÚÒ ·Â˘ÈÈ‰ ˙ÂÚ˜¯˜ Ï˘ ÔÂ Î˙‰ ˙‡ Ï‰ ÈÓ‰ ¯ÒÓ . Ï‰ ÈÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ  ‡Ï

Ú˜¯˜ ÏÚ Ô Î˙Ï ‰‡˘¯‰ ÂÏ Ô˙ÈÈ ‡Ï ÈÎ „¯˘ÓÏ ÚÈ„Â‰¯ÚÒ ˙Â ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ ,
 ¯·ÓËÙÒ·2004 , „¯˘Ó Ï˘ ˙ÂÙÒÂ  ˙ÂÈ Ù ˙Â¯ÓÏ ˙Â¯Á‡‰ ‰‡˘¯‰‰ ˙Â˘˜·Ï Ì‚ ·È˘‰ ‡Ï

ÔÂÎÈ˘‰ .Â„ˆÓ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó , ˙ ˘Ï ÂÏ˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È Î˙· ÏÏÎ2005 „Ï˘ ˙È Î˙ ˙ Î‰ 
Ô·Â ÔÂ¯·Ú ˙ÂÚ˜¯˜Ï-ÈÓÚ ,Ë¯ÂÙÓ ÔÂ Î˙Ï ÔÂ˘‡¯ ÍÏ‰ÓÎ ,‰‡˘¯‰ ‡ÏÏ . 
כיוו  , כי עד עתה לא נת  הרשאה למשרד, 2004מבקר המדינה בדצמבר המינהל השיב למשרד 

 5,000 שהיה סבור שאי  מקו  לקד  תכנו  מפורט נוס  על התכניות שהוא מכי  בנהריה ושבה  כ
, על א  האמור לעיל, לאור בקשת משרד השיכו "כי , אול  המינהל הוסי  והשיב. יחידות דיור

 ". ושלמה בשל אי בהירות וסתירות במקרקעי אשר טר  ה, נמצאת בהכנה הרשאה
כי התכנו  של המינהל בנהריה החל מספר שני  לאחר ,  ציי  משרד השיכו 2005בתשובתו מינואר 

האב  הנגזר מתכנית, ובכל מקרה הוא רואה הצדקה לתכנו  שלו, שהוא ביקש לראשונה הרשאה
 .לעיר

Ó ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘ÓÂ Ï‰ ÈÓ‰ ˙Â·Â˘˙Â ÌÈ ÈÈ Ú‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰ ÛÂ˙È˘ ¯„ÚÈ‰ ˙‡ ˙Â˘ÈÁÓ
ÔÂ Î˙‰ ÈÙÂ‚ È ˘ ÔÈ· ÌÈÈÂ‡¯‰ ÌÂ‡È˙‰Â ‰ÏÂÚÙ‰ . 

)·(  ˙·Â˘˙˘ÎÂ Ú˜¯˜ ÔÂ Î˙Ï ‰‡˘¯‰ ˘˜È· ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó˘ ÌÈ¯˜Ó ÂÏÚ ˙¯Â˜È··
‰‡· ‡Ï Ï‰ ÈÓ‰ ,‰‡˘¯‰ ‡ÏÏ ÔÂ Î˙· ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ÌÈ˙ÚÏ ÏÁ‰ ,¯¯·˙‰ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ , ÈÎ

Ú˜¯˜ ‰˙Â‡ ÏÚ ÔÂ Î˙ ÔÈÓÊ‰ ¯·Î Ï‰ ÈÓ‰ .Ï˘ÓÏ ÍÎ ,· ¯·Óˆ„2000 ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ˘˜È· 
 ÂÈ„È· ‰˙ÈÈ‰˘ ‡Ï· ÔÂ Î˙· ÏÁ‰Â Ï‡ÈÓ¯Î ·Â˘ÈÈ‰ Ï˘ ‰·Á¯‰‰ ÔÂ Î˙Ï ‰‡˘¯‰ Ï‰ ÈÓ‰Ó

‰‡˘¯‰ .‰‡˘¯‰‰ ˙˘˜·Ï Ï‰ ÈÓ‰ ˙·Â˘˙· , ¯‡Â È· ‰¯ÒÓ ˘2004 , ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘
‰˘˜·‰ ˙˘‚‰ ,ÔÈÈˆ ‡Â‰ , ÈÎ"˙Ï‰ Ó ‰¯·ÁÏ ¯·Ú· ¯ÒÓ  ÁË˘‰." 

במועד , כי למיטב ידיעתו, 2004מדצמבר , רד מבקר המדינהמשרד השיכו  הסביר בתשובתו למש
המינהל הסביר בתשובתו למשרד מבקר . הגשת הבקשה לא הייתה חברה מנהלת שתכננה את השטח

ולכ  רק עתה תובא בקשת , כי היו מספר בעיות תכנו  ושינויי  בהגדרת השטח המבוקש, המדינה
 . משרד השיכו  לאישור
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰ÎÂ¯‡ ‰Î ‰ÙÂ˜˙ Í˘Ó· Ï‰ ÈÓ‰ ˙·Â˘˙ Ô˙Ó· ÈÂ‰È˘‰ , Â È‡

¯È·Ò . 
4. ‰ ‡ ˘ ¯ ‰  ˙ Â ˘ ˜ · Ï  ‰ · Â ˘ ˙  Ô ˙ Ó ·  È Â ‰ È ˘:  ˙Â·¯ ˙Â˘˜· ‰‡ˆÓ ˙¯Â˜È·‰

 Â Ú  Í‡ Â¯˘Â‡˘ ˙Â¯Á‡ ˙Â‡˘¯‰Â ÌÈ ˘ Í˘Ó· Â Ú  ‡Ï˘ ‰‡˘¯‰ Ô˙ÓÏ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó Ï˘
ÌÈ ˘ ¯Á‡Ï .‰Ó‚Â„Ï : È ÂÈÓ ‡·È˜Ú ¯Â‡ Á¯ÊÓ· ‰‡˘¯‰Ï ‰˘˜·1998 Ú  ‡Ï  „ÚÂÓ „Ú ‰˙

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ , ¯·ÓËÙÒ·2004 ; Ú·Â¯Ï ‰‡˘¯‰ ˙˘˜·5 È‡ÓÓ „¯Ú· 1995 ‰¯˘Â‡ 
 ¯·ÓËÙÒ·2001 .È‡ È Ù· ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ˙‡ „ÈÓÚÓ ‰Ê ·ˆÓ-˙Â‡„Â , ÂÈÏÚ ‰˘˜Ó ÔÎÏÂ

˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÈ Î˙ ÔÈÎ‰Ï-Â˙ÏÂÚÙÏ ÁÂÂË. 
5 . Ô Â Î È ˘ ‰  „ ¯ ˘ Ó  Ô È · Ï  Ï ‰  È Ó ‰  Ô È ·  Ì Â ‡ È מאחר שבמש& הזמ  משתנות   :˙

מבחינת מעמד  הסטטוטורי ומספר יחידות הדיור , בי  היתר, שיוז  ומקד  משרד השיכו התכניות 
חשוב שמידע עדכני בדבר , ומאחר שחלק משינויי  אלה משפיעי  על יישו  ההסכ , שבה 

יעבירו , כי כדי לאפשר תיאו  יעיל, ההסכ  קבע, ואכ . התכניות של כל גו  יהיה גלוי לגו  האחר
 . יכו  זה לזה מידע על התכניות שמקד  כל אחד מה המינהל ומשרד הש

‰ÏÚ ‰˜È„·· ,˙Â¯ÂÙÒ ˙ÂÈ Î˙ ËÚÓÏ ÈÎ , ˙ÂÈ Î˙‰ Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘ ·˘ÁÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· ˙ÂÏÏÎ  ‡Ï
ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ÏÂÙÈË·˘ , Ï˘ ÂÏ‡ ÔÈ·Ï ÂÏ˘ ÔÂ Î˙‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÔÈ· Ì‡˙Ï ÂÈÏÚ ‰˘˜Ó‰ ¯·„

ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó . 
בבקשה כי , פנה פעמי  רבות למשרד"י כ, 2004המינהל השיב למשרד מבקר המדינה בדצמבר 

יעדכ  אותו א  ישנ  הרשאות אשר הגיעו לכלל מימוש ויש לגרוע אות  ממצבת ההרשאות וא  יש 
ספטמבר (כי בי  מועד סיו  הביקורת , עוד ציי  המינהל". א& לא נענה, לו השגות על נתוני המינהל

בטיפול משרד השיכו  א& עדיי  נושא נקלטו רוב התכניות ש", לבי  מועד כתיבת תשובתו) 2004
על מנת , והמינהל תלוי בדיווח תקופתי של משרד השיכו , הדיווח והמעקב הרצופי  אינו פתור

 ".לעדכ  את רשומותיו
כי לא קיבל מהמינהל דוח על ההרשאות שהוא נת  ,  ציי  משרד השיכו 2005בתשובתו מינואר 

 .הוא יתייחס למצבה של כל הרשאה, כזהלמשרד השיכו  וכאשר המינהל יעביר לו דוח 
‰ÏÂÚ ı·Â˜Ó‰Ó ,‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ¯ÒÂÁ·Â ÌÂ‡È˙ ¯ÒÂÁ· ÌÈ˜ÂÏ ÌÈÙÂ‚‰ È ˘ ÔÈ· ÌÈÒÁÈ‰ ÈÎ ,

ÌÈ¯Â‚ÓÏ Ú˜¯˜ ÔÂ Î˙ ÏÚ Ì‰È È· ˙Â¯Á˙‰Ó ‰‡ˆÂ˙ Ì‰ ÈÎ ¯˘Ù‡ ¯˘‡ .   
 הסדרת פעולות משרד השיכו  והמינהל לתכנו  קרקע למגורי  

1. Â ˘ È È  Ò È Ò ·  Ï Ú  ˙ Â È ¯ Á ‡  ˙ ˜ Â Ï ÁÈ כי יש ,  החליטה הממשלה2003באוגוסט   :·
פיתוח ושיווק מגורי  בהתא  לרשימה שאותה יגבשו בתו& , לייעד למשרד ולמינהל אזורי  לתכנו 

הצדדי  יסכמו ביניה  את תיחו  האחריות . ל משרד השיכו  ומנהל המינהל"שלושה שבועות מנכ
  או אחרי  ואת ההסדרי  המינהליי  פונקציונליי, כלכליי , בהתבסס על תבחיני  גיאוגרפיי 

המש& הטיפול בתכנו  ובפיתוח , ובכלל זה מנגנו  להעברת קרקעות, הדרושי  ליישו  ההחלטה
מנגנו  התחשבנות בי  הצדדי  , אתרי  שבה  פועלות חברות תכנו  ופיתוח מטע  המינהל

 . ביישובי  משותפי  וסדרי הטיפול ביישובי  חדשי  שיוקמו בעתיד
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‰ÏÚÂ‰ , ˙ÏÈÁ˙ „Ú ÈÎ2005 ˙˜ÂÏÁÏ ÌÈÁ Ó‰ ˙Â Â¯˜Ú‰ ˙‡ ÌÈÙÂ‚‰ È ˘ ÂÓÎÈÒ Ì¯Ë 
Ì‰È È· ‰„Â·Ú‰ , ÌÈ¯„Ò‰‰ ˙‡ Â˘·È‚ ‡ÏÂ ı¯‡· ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ˙‡ Ì‰È È· Â˜ÏÈÁ ‡Ï

‰˜ÂÏÁ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÈÏ‰ ÈÓ‰ . 
2 . Ì È  Â ˘  Ô Â  Î ˙  È Ï Â Ï Ò Ó:  מתכנ  ומפתח קרקע למגורי  בשלושה , המינהל מקצה

; כ& שהיז  שזכה בה יתכנ  אותה, שיווק קרקע בלתי מתוכננת במכרז פומבי: מסלולי  עיקריי 
הממשלה קבעה מספר . תכנו  באמצעות חברות מנהלות מטעמו; תכנו  באמצעות משרד השיכו 

ראוי היה , לדעת משרד מבקר המדינה. קריטריוני  לשיווק קרקע בלתי מתוכננת במכרז פומבי
קריטריוני  למסירת קרקע לתכנו  בידי משרד השיכו  , יכו במשות  ע  משרד הש, שהמינהל יקבע

 . או בידי חברות מנהלות
‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· , Ï‰ ÈÓ‰ ÔÈ· ÌÈ Â˘ ÌÈÏÂÏÒÓ· ÔÂ Î˙Ï Ú˜¯˜ ˙¯ÈÒÓÏ ÌÈÏÏÎ ÂÚ·˜  ‡Ï ÈÎ

„¯˘ÓÏ ,Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ Ï˘ ÈÒÁÈ‰ ÔÂ¯˙È‰ ÈÙ ÏÚ ,ÌÈÂÒÓ ·Â˘ÈÈ· ˙Ó„˜ÂÓ ˙ÂÏÈÚÙ ÂÓÎ ,
ÈÊÂ‰Ï ¯˘Ù‡Ó‰ Ï„Â‚Ï ÔÂ¯˙È‰ ÏÂˆÈ ÔÂ Î˙‰ ˙„Â·Ú ˙‡ Ï , ˙ÂÂˆ ˙ÏÚÙ‰Ó Ú·Â ‰ ÔÂÎÒÈÁ‰ÓÂ

ÔÂ Î˙Ï Ú˜¯ È Â˙  ÛÂÒ‡ÏÂ ¯˙‡‰ ˙‡ „ÂÓÏÏ Í¯Âˆ ˘È ¯˘‡Î „Á‡ ÔÂ Î˙ .ÏÚÂÙ· , ˙Â‡˘¯‰‰
Ï‰ ÈÓ· ÌÈ Â˘ ÌÈÙ‚‡· ˙Â Â„È  „¯˘ÓÏ ˙Â‡˘¯‰‰Â ˙ÂÏ‰ Ó ˙Â¯·ÁÏ .‰ÏÚÂ‰ , ˙˜ÂÏÁ ÈÎ
ÏÚ ‰˙˘Ú  ÌÈ·Â˘ÈÈ ¯ÙÒÓ· Ï‰ ÈÓÏ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ÔÈ· ÏÚÂÙ· ‰„Â·Ú‰ È˙ÂÓÎ ÔÂÈÂÂ˘ ÒÈÒ· 

) Ô Î˙ Â·˘ ‰¯˜Ó Û‡ ‡ˆÓ  „ÂÓÚÏ È„Î ¯Á‡‰ Ï˘ ÌÁ˙Ó‰ ÍÂ˙· ÌÈ˙· ˙ˆÂ·˜ ÌÈÙÂ‚‰ „Á‡
‰ÂÂ˘ ‰˜ÂÏÁ· .(ÔÈÂˆÈ , Â˙Â‡· ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó „ˆÏ ˙ÂÏÚÂÙ Ï‰ ÈÓ‰ ÌÚËÓ ˙ÂÏ‰ Ó ˙Â¯·Á ÈÎ

ÏÓ Ô‰Â ¯˙‡ Â˙Â‡· Û‡Â ·Â˘ÈÈÔÂËÏ˘ ÈÙÂ‚ È ˘ Ï˘ ÔÂ Î˙ ÈÙ‚‡ È„È· ˙ÂÁ˜ÂÙÓÂ ˙ÂÂ . ‰Ê ·ˆÓ
Ó„ÈÚ ‰„Á‡‰ ¯ÒÂÁ ÏÚÂ ÔÂ Î˙ ÏÂÏÒÓ ÏÎ Ï˘ ÈÒÁÈ‰ Â Â¯˙È Ï˘ ‰¯„‚‰ ¯„ÚÈ‰ ÏÚ ‡Â‰ Ì‚ 

˙ÂÎÂÓÒ Ú˜¯˜ ˙Â„ÈÁÈ ÔÂ Î˙ Ï˘ ,Ô˙Â‡ Ô Î˙È „Á‡ Ì¯Â‚˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯˘ . 
3 . ˙ Â Ë ¯ Â Ù Ó  ˙ Â È  Î ˙  ˙  Ó Ê ‰:   ÂÓÏ˘Â‰ Ì¯Ë· „ÂÚ˘ ÌÈ¯˜Ó ÂÏÚ ˙¯Â˜È··

È¯‡˙Ó ÈÙÂ‡ ˙ÂÏÚ· ˙ÂÈ Î˙ Â‡ ¯‡˙Ó ˙ÂÈ Î˙ ,Ó ÔÂ Î˙ Ï‰ ÈÓ‰ ÔÈÓÊ‰ ÌÈÓÁ˙Ó Ï˘ Ë¯ÂÙ
 ÁÂ˙ÈÙÏÂ ÔÂ Î˙Ï ˙Â‡˘¯‰ Ï·˜Ï ÏÚÙ Â„ˆÓ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘ÓÂ ÌÈ¯Â‚ÓÏ ÌÈÓÈ‡˙ÓÎ Â¯˙Â‡˘

‰Ï‡ ˙ÂÈ Î˙ ÂÓÈÈ˙Ò‰ Ì¯Ë· „ÂÚ . È‡ÏÓ ¯ÒÁ ‰È‰ ‡Ï Ì˜ÏÁ·˘ ÌÈ·Â˘ÈÈ· ‰˘Ú  ¯·„‰
È Â Î˙ .ÍÎ ,Ï˘ÓÏ , ¯·ÓËÙÒ·2000 ÌÈÏ·ÂÈ ˙ ÂÎ˘ ÔÂ Î˙Ï ‰‡˘¯‰ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ˘˜È· 

‰‰ ÔÂ Î˙ÏÂ ‰ ÂÓ˘ ˙ÈÈ¯˜·Ï‡ÈÓ¯Î ¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰·Á¯ , „Ï˘‰ ˙ÂÈ Î˙ ÂÓÈÈ˙Ò‰ Ì¯Ë˘ Û‡
Ô‰Ï˘ .ÔÂÙˆ· Ô Î˙Ï ‰‡˘¯‰ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ˘˜È· ‡·È˜Ú ¯Â‡·- Ì¯Ë˘ Û‡ ·Â˘ÈÈ‰ Á¯ÊÓ

˙È Î˙ ˙ Î‰ ‰ÓÈÈ˙Ò‰-·‡ .ÌÚ ˜ÂÈ Ï˘ ‰·Á¯‰‰ ÔÂ Î˙Ï ‰‡˘¯‰ ˘˜È· ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó , Û‡
˙È ÎÂ˙ ˙ Î‰˘-‰ÓÂˆÈÚ· ‰˙ÈÈ‰ ·‡ . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÏÂÚÙ˙ÂÈ Î˙ ˙ Î‰ Ï˘ Ô„ˆÏ Ë¯ÂÙÓ ÔÂ Î˙- ¯˘Ù‡ ¯‡˙ÓÂ ·‡
¯È‰Ó ‰ ÚÓ ˘¯„ Â È Â Î˙ È‡ÏÓ Ï‰ ÈÓ‰Â ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ˙Â˘¯· ÔÈ‡ ¯˘‡Î ˜¯ ‰˘ÚÈ˙˘ . 

4. Ï ‰  È Ó ·  ‰ Ó ¯ Â Ù ¯ Ï  ‰ „ Ú Â  : להטיל על , בי  היתר,  החליטה הממשלה2004באוגוסט
 2004אמצע ספטמבר להביא לאישורה עד ל) ת" שר התמ להל  (המסחר והתעסוקה , שר התעשייה

בי  היתר בתחו  , התכנו  והפיתוח של מקרקעי ישראל, הצעה לשינויי  הדרושי  במדיניות הניהול
על ידי הצגת יעדי תכנו  למוסדות התכנו  , בי  היתר, זאת. הגדלת המלאי התכנוני הזמי  לשיווק

ר הוודאות הכרו& וחלוקה מחדש של האחריות לייזו  תכנו  מתארי מקומי במטרה לצמצ  את חוס
וזאת על מנת לאפשר הגדלת היק  הקרקעות , בתהליכי התכנו  ולקצר את הזמ  הדרוש להשלמת 

 .המשווקות על ידי המינהל
ועדה לעניי  רפורמה במינהל מקרקעי "ת "הקי  שר התמ, 2004ביוני , עוד קוד  להחלטת הממשלה

להגדיר את מטרות הפעולה ,  היתרבי , שהוסמכה) ועדת גדיש(בראשות מר יעקב גדיש " ישראל
 . מבנהו ודרכי פעולתו והגברת מער& השיווק וזמינות הקרקע לצורכי פיתוח, העיקריות של המינהל
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במהל& עבודת הוועדה התבררו "כי , ת למשרד מבקר המדינה" הודיע שר התמ2004בדצמבר 

תיבת התייחסותי סיימה ע  כ... חילוקי דעות רבי  בי  גופי  שוני  המעורבי  בתהלי& הבדיקה
 ".הוועדה את עבודתה ובקרוב תציג בפני את עיקרי מסקנותיה

5. Á Â ˙ È Ù ‰  ˙ Â ‡ ˆ Â ‰  Ô È ‚ ·  „ ¯ ˘ Ó Ï  Ï ‰  È Ó ‰  Ô È ·  ˙ Â  · ˘ Á ˙ משרד   :‰
ולפיה תשלומי הפיתוח , "משק סגור"השיכו  והמינהל מקימי  שכונות מגורי  חדשות בשיטה של 

משרד השיכו  . טחי  הציבוריי  בשכונהשמשלמי  הקבלני  מממני  את פיתוח התשתיות והש
והמינהל פועלי  זה בצד זה באותה שכונה והדבר מביא למחלוקות על עלות הפיתוח שכל גו  צרי& 
לשאת בה כיוו  שפעולה באופ  זה מקשה על חישוב עלויות הפיתוח ומחייבת תיאו  של פעולות 

מערכות מי  וביוב , ישי  עורקיי כב(על  משרד השיכו  מקי  תשתיות. השיווק והפיתוח, התכנו 
והמינהל אמור לשל  למשרד השיכו  את חלקו היחסי , בשכונות משותפות לו ולמינהל) ראשיות
 . באמצעות גביית דמי הפיתוח מהקבלני , בפיתוח

)‡(  Ï‰ ÈÓ‰Â ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ÌÈ‡ˆÓ  Ô‰·˘ ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙Â ÂÎ˘ Ú˘˙ Â‡ˆÓ  ˙¯Â˜È··
ÁË˘‰ ÁÂ˙ÈÙ ·Ï˘· .¯˘Ó ‰˘Ú˘ ·Â˘ÈÁ È ÂÈ· ÔÂÎÈ˘‰ „2004 ‰Ï‡ ˙Â ÂÎ˘Ó ˘˘ È·‚Ï 
Î Ï˘ ÔÂÚ¯È‚ ‰ÏÚ‰-134˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á ,È‡Ï ÒÁÂÈÓ‰- ÁÂ˙ÈÙ‰ ¯Â·Ú Ï‰ ÈÓ‰ ÈÓÂÏ˘˙ ˙¯·Ú‰

ÚˆÈ· ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó˘ . ˘ÂÏ˘· ÂÏ ·ÈÈÁ Ï‰ ÈÓ‰˘ ÌÂÎÒ‰ ˙‡ ·˘ÈÁ ‡Ï ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó
˙ÂÙÒÂ  ˙Â ÂÎ˘. 

)·( ‰ÏÚ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó· „ÂÚÈ˙‰ ÔÓ , È ÂÈ· ÈÎ2002Ï ‰ Ù ‡Â‰  ÌÏ˘È˘ ‰˘˜·· Ï‰ ÈÓ
 ˙Á‡ ‰ ÂÎ˘ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ ˙ÂÈÂÏÚ ¯Â·Ú ÂÏ- Ú·˘ ¯‡·· ·‡Ê ‰ÂÂ  ˙ ÂÎ˘ - Ì¯Ë Ï‰ ÈÓ‰ ÌÏÂ‡ 

‰Ê ·ÂÁ ÌÏÈ˘ . ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙Â ÂÎ˘Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ˙Â·ÂÁÏ Ú‚Â · Ï‰ ÈÓÏ ‰ Ù ‡Ï ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó
˙ÂÙÒÂ . 

קשי  משרד השיכו  לא הגיש במועד את החיובי  המבו"כי , המינהל השיב למשרד מבקר המדינה
לאחר שהמינהל ... ולא היה עליו לדעת על הנושא, לא ידע המינהל, ולפיכ&, על ידו בגי  תשתיות על

המינהל עשה ככל , ומשרד השיכו  פנה בדרישה לתשלו  בגי  תשתיות העל, שיווק את הקרקע
כי חלק מ  הנתוני  , יצוי  בנוס . שביכולתו להעביר למשרד את הסכומי  שהתאפשרו להעברה

המינהל לא המציא למשרד מבקר המדינה תיעוד בדבר גובה ". הינ  שגויי ... בר חובות המינהל בד
 .בנוגע לשכונת נווה זאב, לדעתו, החוב הנכו 

ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘ÓÏ Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘ ˙Â·ÂÁ‰ ˙¯„Ò‰Ï ÏÂÚÙÏ Ï‰ ÈÓ‰Â ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ÏÚ , Ì¯Â˜Ó˘
˙Â ÂÎ˘ Ï˘ Û˙Â˘Ó ÁÂ˙ÈÙ· .   

 ה הממשלהעמידה ביעדי תכנו  ושיווק שקבע
החלטות הממשלה הנוגעות לתכנו  ולשיווק קרקע למגורי 
6

 הגדירו מספר יעדי  שעל משרדי 
 מספר יחידות הדיור שעל משרדי הממשלה  " היק  התכנו "יעד .  1:   ובה , הממשלה להשיג 

 מספר יחידות הדיור  " מלאי התכנו "יעד .  2;   להביא לאישור מוסדות התכנו  מדי שנה בשנה

__________________ 
החלטה , 2001 מספטמבר 635החלטה , 2000 מאוגוסט 2215החלטה , 1999 מאוגוסט 141החלטה  6

 .2003 מספטמבר 834 והחלטה 2002 מיולי 2315
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 מספר יחידות הדיור שעל משרדי  " השיווק"יעד .  3;   זמינות לשיווק מיידי במידת הצור&ה
בנוגע ליעד זה קבעה הממשלה , הממשלה הנוגעי  בדבר לשווק מדי שנה בשנה במכרזי  פומביי 

כי באזור המרכז יש , יצוי .  מיחידות הדיור שיש לשווק מדי שנה בשנה יהיו באזורי ביקוש70%כי 
   . וה  לא נכללו ביעדי  אלה, רקעות פרטיות שהשוק הפרטי מתכנ  ומשווק אות ג  ק

 תכניות עבודה להשגת יעדי ממשלה
שכ  מצד אחד נקבע יעד של פיזור , היעדי  שקבעה הממשלה בהחלטותיה מחייבי  פירוט

.  מחירי ומצד שני יעד של שיווק מרבית יחידות הדיור באזור המרכז כדי למנוע עליית, אוכלוסייה
 ראוי היה שהמינהל ומשרד השיכו  יביאו בפני הממשלה תכנית רב, לדעת משרד מבקר המדינה

על התכנית לתרג  את יעדי הממשלה ומדיניותה . שנתית מפורטת לתכנו  ולשיווק קרקע למגורי 
למונחי  של יעדי  כמותיי  ליישובי  השוני  ובכלל זה להציג התפלגות יחידות הדיור בי  

ורות הקרקעיי  השוני המק
7

, שיקולי מדיניות, שיקולי  כלכליי ,  בהתבסס על שיקולי זמינות
על התכנית לכלול שלבי השגת היעדי  וחלוקת עבודה , כמו כ . תכנוניי  ועוד, שיקולי  סביבתיי 

תהליכי . משרד השיכו  והרשויות המקומיות, ובה  המינהל, בי  הגופי  המתכנני  קרקע למגורי 
, נמשכי  שני  אחדות, ו  של תכניות למגורי  בהיקפי  של מאות או אלפי יחידות דיורהתכנ

ובמהלכ  עשויות תכניות להתבטל או לסבול מפחת תכנוני
8

 רב במספר יחידות הדיור המתוכננות 
 . ולכ  יש צור& ג  במעקב מתמיד של הממשלה אחר מידת השגת היעדי  שבתכנית כאמור, בה 

ל משרד השיכו  ועל מנהל המינהל להביא לאישורה " הטילה הממשלה על מנכ2001כבר בספטמבר 
ובה ציו  מלאי הקרקעות הזמי  , שנתית לשיווק קרקעות לבנייה  יו  תכנית עבודה דו60בתו& 

לבנייה למגורי  וחלוקת האחריות בי  המינהל לבי  משרד השיכו  בנוגע לשיווק קרקעות לפי 
לאישור ,  "  אחת לחצי שנה בהתא  להתפתחויות שוק הנדלתכנית העבודה תעודכ. התכנית

כי ועדת , עוד קבעה הממשלה. לקצב השיווק ולאישור העסקות בפועל, התכניות במוסדות התכנו 
הממשלה חזרה על החלטתה זו ביולי . לי  להאצת הבנייה תעקוב אחר יישו  החלטות אלו"המנכ
2002. 
1. È‡Ï Â‡È·‰ ‡Ï Ï‰ ÈÓ‰Â ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘ÓÂ„ ˙È Î˙ ‰Ï˘ÓÓ‰ ¯Â˘- ˙Ù˙Â˘Ó ˙È˙ ˘

¯ÂÓ‡Î .Î Ó‰ ˙„ÚÂ" ÈÏÂÈ· ‰ Â¯Á‡Ï ‰Ò Î˙‰ ‰ÈÈ ·‰ ˙ˆ‡‰Ï ÌÈÏ2001 ¯Á‡ ‰‡ÏÈÓ ‡ÏÂ 
‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰. 

2. ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· , Ï˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈË·È‰ ˙È Î˙ ÏÎ·Â ˙„¯Ù Â ‰ Â˘ ˙È Î˙ ÔÈÎ‰ ÛÂ‚ ÏÎ ÈÎ
˙ÈÚ˜¯˜‰ ˙ÂÈ È„Ó‰ :·¯ ˙È Î˙- ˙ ˘· „ÂÚ Ï‰ ÈÓ‰ ÔÈÎ‰˘ ˙È˙ ˘1997 Ï‰ ÈÓ‰Â ‰ Î„ÂÚ ‡Ï 

‰ÓÂ˘ÈÈÂ ‰ÚÂˆÈ· ˙„ÈÓ ¯Á‡ ·˜Ú ‡Ï .Â„ ˙È Î˙- ˜ÏÁ ˜¯ ‰ÏÏÎ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ÔÈÎ‰˘ ˙È˙ ˘
ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ·ÈÎ¯Ó‰Ó . 

3.  Ï˘ ˙·ÏÂ˘Ó ‰ÈÈ‡¯ ‰‡·Â‰ ‡Ï ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘ÓÂ Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ Î˙·
¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ ˙ÙÒÂ˙Ï ÌÈÓ¯Â˙‰ ÌÈ Â˘‰ ÌÈÓÂÁ˙‰ .¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ ¯ÙÒÓ Ï˘ „ÚÈ Ú·˜  ‡Ï ÏÎÏ 

·Â˘ÈÈ ,„ÚÈ‰ ˙‚˘‰Ï ÌÈ ÓÊ ˙ÂÁÂÏ ÂÚ·˜  ‡ÏÂ. 
__________________ 

בת יישובי  על קרקעות חקלאיות או בשטחי  הרח: בי  המקורות הקרקעיי  לתוספת יחידות דיור 7
 .ציפו( המרק  הבנוי והקמת יישובי  חדשי , פתוחי 

 . חלק מיחידות הדיור שמופחת בי  שלב תכנוני אחד לשלב הבא אחריו 8
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 היק  התכנו 

 היא הטילה על משרד השיכו  ועל המינהל 2003 1999בהחלטות שקיבלה הממשלה בשני   . 1
 יחידות דיור בכל 60,000בהיק  של , לקד  תכניות לבנייה על קרקע בבעלות המדינה ובשליטתה

 . התכנו ולהגיש  למוסדות, 2005 2000אחת מהשני  
לי  להאצת הבנייה "על מינהל התכנו  לדווח לחברי ועדת המנכ, 1994על פי החלטת ממשלה מיוני 

בדוחות ההתקדמות ).  דוח ההתקדמות להל  (בדבר התקדמות הטיפול בתכניות שהגישה המדינה 
 מפורט מספר הדירות שנכללות בתכניות שהגישו המינהל ומשרד השיכו  למוסדות התכנו  ומספר

 . הדירות בתכניות שהטיפול בה  הסתיי 
)‡( ‰ÏÂÚ ˙ÂÓ„˜˙‰‰ ˙ÂÁÂ„·˘ ÌÈ Â˙ ‰ ÁÂ˙È Ó ,ÌÈ ˘ ˘ÓÁÎ Í˘Ó· ÈÎ ,1999-2003 ,

ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓÏ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘ÓÂ Ï‰ ÈÓ‰ Â˘È‚‰ , ¯Â·Ú ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈ Î˙108,275 ˙Â„ÈÁÈ 
 ¯ÂÈ„- ÚˆÂÓÓ· 21,655‰ ˘· ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ  .·˜˘ „ÚÈÏ ÒÁÈ· ‰·¯‰· ÔË˜ ‰Ê ¯ÙÒÓ ‰Ú

‰È˙ÂËÏÁ‰· ‰Ï˘ÓÓ‰ , ‡Â‰˘60,000 ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ ) ÌÈÒÁÈÈ˙Ó Ì È‡ ÏÈÚÏ„ ÌÈ Â˙ ‰
‰„Â‰È· ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó Ï˘Â Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘ ˙ÂÏÂÚÙÏ ,‰ÊÚ Ï·ÁÂ ÔÂ¯ÓÂ˘ .( 

)·( ‰ÙÂ˜˙ ÏÎ· ÌÈÈ˙Ò‰ Ô‰· ÏÂÙÈË‰˘ ˙ÂÈ Î˙ ÌÈ ÈÈˆÓ ˙ÂÓ„˜˙‰‰ ˙ÂÁÂ„ . ˙¯Â˜È··
‰ÏÚ ,ÏÂÙÈË‰˘ ‰Ï‡ÎÎ Â‚ÂÂÒ˘ ˙ÂË¯ÂÙÓ‰ ˙ÂÈ Î˙‰ ÔÈ· ÈÎÌÈÈ˙Ò‰ Ô‰·  , ‰Ï‡Î Ì‚ ÂÏÏÎ 

Â¯˘Â‡ ‡Ï˘ .Â¯˘Â‡˘ ˙ÂÈ Î˙· ˙Â¯È„‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ ÌÈ Â˙  ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓ È„È· ÔÈ‡ , ÔÎÏÂ
 Ï˘ Ì˙„ÈÓÚ ¯·„· ‰ ÈÓ‡ ‰ ÂÓ˙ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó È Ù· ÌÈ‚ÈˆÓ Ì È‡ ˙ÂÓ„˜˙‰‰ ˙ÂÁÂ„

ÌÈ¯Â‚ÓÏ Ú˜¯˜ ˙Â„ÚÈÈÓ‰ ˙ÂÈ Î˙· ¯ÂÈ„‰ ˙Â„ÈÁÈ Û˜È‰ „ÚÈ· ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘ÓÂ Ï‰ ÈÓ‰ , ÈÙÎ
 ˘‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰· Ú·˜ . 

במש' השני  חלה עלייה בפרקי הזמ  הממוצעי  , 2000לפי דוח שהכי  המינהל באוגוסט  . 2
 חודשי  בשנת 29: שבי  הגשת התכניות לוועדות המחוזיות לתכנו  ולבנייה ועד לסיו  הטיפול בה 

 .1999 חודשי  בשנת 39  ו1998 חודשי  בשנת 33, 1997
 ÌÈ ˘·1999-2003˙Ò‰  Ô‰·˘ ˙ÂÈ Î˙· ÏÂÙÈË‰ ÌÈÈ110,797 ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ )Î-22,000 

‰ ˘· ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ .(ÌÈ ˘ ˘ÓÁÎ ‰È‰ ˙ÂÈ Î˙· ÚˆÂÓÓ‰ ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó .ÔÈÂˆÈ , Â‡ˆÓ  ÈÎ
ÌÈ ˘ ˘ÓÁÏ ¯·ÚÓ ‰·¯‰ Í˘Ó˙‰ Ô‰· ÏÂÙÈË‰˘ ˙ÂÈ Î˙ , ÏÂÙÈË· Â‡ˆÓ ˘ ˙ÂÈ Î˙ Â‡ˆÓ Â

ÌÈÈ˙Ò‰ Ô¯Â˘È‡ ÍÈÏ‰˘ ‡Ï· ¯Â˘ÚÎ Í˘Ó· ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ. 
רק חלק מיחידות הדיור : מינהל התכנו  הצביע בדוחות ההתקדמות שלו על התופעות הבאות  .3

; שלבי התכנו  הולכי  ומתארכי ; מאושר בסופו של דבר, הכלולות בתכניות שבהלי' סטטוטורי
על שטחי  , חלק ניכר מיחידות הדיור שבתכניות שבטיפול מוסדות התכנו  נמצאות במחוז המרכז

בפריפריה , לעומת זאת; באופ  המכלה את עתודות הקרקע במרכז האר,, י  חקלאיי פתוחי  ושטח
 . אינו משווק, שבהיעדר ביקוש, קיי  מלאי גדול ומאושר של קרקעות המיועדות לבנייה למגורי 

‡ˆÓ  ‡Ï ,Î Ó‰ ˙„ÚÂ ÈÎ" ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜Ï È„Î ÏÈÚÏ„ ÌÈ Â˙ · ‰ „ ‰ÈÈ ·‰ ˙ˆ‡‰Ï ÌÈÏ
Ô‰ÈÏÚ ˙ÂÈÚ·‰ ÔÂ¯˙ÙÏ Â‡È·È˘ÂÈ˙ÂÁÂ„· ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓ ÚÈ·ˆ‰  . 

הביקורת בדקה . בפחת תכנוני קט  בי  תחילתו לסופו, בי  היתר, תהלי' תכנו  מועיל מאופיי  . 4
 2002בנובמבר : את מלאי התכניות שבתכנו  במינהל ובמשרד השיכו  והעלתה את הנתוני  הבאי 

מתוכ  ,  מיליו  יחידות דיור1.083  כהיו בשלבי תכנו  שוני  במינהל ובמשרד השיכו  תכניות שבה 
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 מיליו  יחידות דיור 1.050 היו 2004ביולי .  יחידות דיור בתהלי' הכנת תכניות מפורטות513,000 כ
 .  יחידות דיור בשלבי תכנו  מפורט509,000בתהלי' תכנו  מתוכ  

˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ , ˜¯ Ô‰·˘ ˙ÂÈ Î˙ È¯ÂËÂËËÒ ¯Â˘È‡ ÍÈÏ‰˙· ÂÈ‰ ÌÈ„ÚÂÓ Ì˙Â‡·127,828 
Â ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ-126,097¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ  ,‰Ó‡˙‰· .Ô‡ÎÓ , ÔÂ Î˙·˘ ¯ÂÈ„‰ ˙Â„ÈÁÈÓ Ú·¯Î ˜¯˘

È¯ÂËÂËËÒ ÍÈÏ‰˙· ˙Â‡ˆÓ  Ë¯ÂÙÓ , ˙ÂÈ Î˙· ˙ÂÏÏÎ ˘ ¯ÂÈ„‰ ˙Â„ÈÁÈÓ ¯ÎÈ  ˜ÏÁ ÂÏÈ‡Â
˙ÂË¯ÂÙÓ‰ , ¯˘Â -ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ· ÔÂÈ„ È„ÎÏ ÏÈ˘·Ó Â È‡  .‰Ê ÒÁÈ ,ÔÓÊ Í¯Â‡Ï ¯Ó˘ ˘ ,

¯ÂÈ„‰ ˙Â„ÈÁÈ ¯ÙÒÓ ÔÈ·¯Â˘È‡ ÍÈÏ‰Ï ÂÚÈ‚‰˘ ¯ÂÈ„‰ ˙Â„ÈÁÈ ¯ÙÒÓ ÔÈ·Ï ÔÂ Î˙·˘  , ÚÈ·ˆÓ
ÔÂ Î˙‰ ÍÈÏ‰˙ Ï˘ ‰ÎÂÓ  ˙ÂÏÈÚÂÓ ˙Ó¯ ÏÚ ,Ï‰ ÈÓ‰Â ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó Ì‚ ÌÈ·¯ÂÚÓ Â·˘ . 

הפחת התכנוני הוא תולדה של "כי , 2004משרד השיכו  השיב למשרד מבקר המדינה בדצמבר 
במציאות הצפופה והמורכבת של , פורטת יותרבדיקות מפורטות ככל שיורדת רמת התכנו  ונהיית מ

 ".מדינת ישראל אי  מנוס מכ'
אינה , כי העובדה שישנו פחת תכנוני גדול, 2004בדצמבר , המינהל השיב למשרד מבקר המדינה

, ודאות גבוהה כי א  על תכנו  ברמת אי, מעידה על היעדר אפקטיביות והיעדר יעילות בתכנו 
כי לאחרונה סוכ  ע  מינהל התכנו  על חלוקה , ציי  המינהל, אתע  ז. שגורמת לפחת התכנוני

הכנה של תכניות מתאר מקומיות ופיתוח , בי  היתר, שתכלול, מחדש של האחריות לתכנו 
משרד השיכו  והרשויות , המינהל; התשתיות והשירותי  שה  תנאי לאישור  של תוכניות מפורטות

תכניות התואמות תכניות מתאר ומגמות מתאריות ירכזו מאמ, בתכנו  מפורט של , המקומיות
ייבחנו , תכניות מתאר המקודמות באותה עת על ידי המינהל; המקובלות על מוסדות התכנו 

ויועברו לאחריות , במשות  במגמה להשלי  או להקפיא תכניות הנמצאות בשלבי  מתקדמי 
ת מלאי התכניות המפורטות במקביל יבחנו במשות  א. מינהל התכנו  תכניות שבשלבי  מוקדמי 

לצור' . במטרה לאתר תכניות שאינ  תואמות את היעדי  או שאינ  בנות מימוש, אשר בשלבי הכנה
המינהל , יקימו מינהל התכנו , המערכת בתכניות שאינ  בנות מימוש" סתימת"כ' וכדי למנוע 

ונית על ידי מינהל שעיקרו מת  חוות דעת ראש, ומשרד השיכו  מנגנו  תיאו  מוקד  של תכניות
מינהל התכנו  יעקוב אחר ; התכנו  ולשכות התכנו  אודות האפשרות לאשר את התכנית המוצעת

ויציג מעת לעת בפני המועצה הארצית לתכנו  ולבנייה את , התקדמות התכנו  המתארי והמפורט
למועצת , הלממשל, במסגרת זו תמלי, המועצה הארצית לתכנו  ולבנייה. מלאי התכנו  מול היעדי 

ולהתאי  באופ  , מקרקעי ישראל ולמוסדות התכנו  על הצעדי  שיש לנקוט כדי לצמצ  את הפערי 
 .שוט  ויציב את ההיצע התכנוני לצרכי  המעודכני 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÏÂ„‚‰ È Â Î˙‰ ˙ÁÙ‰ , ˙·Î¯ÂÓ‰ ˙Â‡ÈˆÓ‰Ó Ú·Â  Â˜ÏÁ·˘
ÏÈÚÏ ˙¯‡Â˙Ó‰ ,˙ÈÏÎÏÎÂ ˙È Â Î˙ ¯È·Ò Â È‡ . ‰·˙Ú· , ˙Â¯ÓÏ˘ ‰ÏÂÚ Ï‰ ÈÓ‰ ˙·Â˘˙Ó

¯ÂÓ‡Î ˙Â‡ÈˆÓ‰ , ‰È‰ Ô˙È  Ì˙ÂÚˆÓ‡·˘ ÌÈÎ¯„Â ÌÈÏÎ ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ˙Â˘¯Ï Â„ÓÚ
Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘ „Â˜Ù˙‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï ,ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó Ï˘Â ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓ Ï˘ , ˙‡ Â˙ÈÁÙÈ˘ ÔÙÂ‡·

ÔÂ Î˙‰ ÈÎÈÏ‰˙ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÂÓ‰Â ˙ÂÏÈÚÈ‰ ˙Ï„‚‰Ï Â‡È·ÈÂ È Â Î˙‰ ˙ÁÙ‰ .   
 כנוני זמי מלאי ת

מלאי תכנוני זמי  למגורי  פירושו תכניות מפורטות מאושרות של קרקע המיועדת למגורי  הזמינה 
לקבל היתרי בנייה מהוועדה המקומית לתכנו  , לאחר הזכייה, כדי שאלו יוכלו, לשיווק ליזמי 

ת הביקוש בפריסה התואמת א, יצירת מלאי תכנוני זמי . ולבנייה שהקרקע נמצאת בתחומה ולבנות



 ב55דוח שנתי  432
בי  , הנובעי , צפויי  לקרקע היא תנאי הכרחי לעמידה בביקושי  בלתי, ואת מדיניות הממשלה

 .מקליטת עלייה ולשמירה על יציבות מחירי הדיור, היתר
 120,000 שיכלול בכל עת כ, בהחלטות הממשלה נקבע יעד של מלאי תכנוני זמי  לבנייה למגורי 

וכי המלאי התכנוני ייחשב לזמי  רק לאחר שהתכניות , אוזנתארצית מ יחידות דיור בפריסה כלל
המפורטות אושרו והסתיי  הטיפול בהסרת החסמי 
9

הממשלה ציינה בדברי .  להתחלת הבנייה בקרקע
המלאי התכנוני הזמי  יהיה , במטרה למנוע עלייה במחירי הדיור בכל האר,"כי , ההסבר להחלטותיה

 ".היק  הביקושי  הצפוי בישובי  השוני  ברחבי האר,בקיבולת קבועה ובפריסה המתחשבת ב
È ‡ Ï Ó ‰  ˙ Â  È Ó Ê:  160,000 כ, 2004עמדו לרשות  בדצמבר , לפי נתוני המינהל ומשרד השיכו 

 יחידות דיור בתכניות שבאחריות משרד 79,000 כ, מתו' זה, יחידות דיור בתכניות מאושרות
 .והשאר בתכניות שבאחריות המינהל, השיכו 

1.   ÈÙÏÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó È Â˙ ,ÂÏÂ‰È ·˘ ˙Â¯˘Â‡Ó‰ ˙ÂÈ Î˙·˘ ¯ÂÈ„‰ ˙Â„ÈÁÈ ÔÈ·Ó , 
Î-19,000) Î-24% (˜ÂÂÈ˘Ï ˙Â ÈÓÊ Ô È‡ , ÈÏÚ· ÌÚ ‰ÓÎÒ‰ ¯„ÚÈ‰ Ï˘ ˙Â·ÈÒÓ ¯˙È‰ ÔÈ·

Ú˜¯˜‰ È¯ÎÂÁ ÌÚ Â‡ ÌÈÈË¯Ù Ú˜¯˜ ,È˙¯Â·Á˙ ¯„Ò‰ Â‡ ·ÂÈ· ÔÂ¯˙Ù ¯„ÚÈ‰ , È‡ˆÓÓ· ‰È ˙‰
Â˘Ú  Ì¯Ë˘ ˙ÂÈ‚ÂÏÂ‡ÈÎ¯‡ ˙Â¯ÈÙÁ , ‰ ˙Ó‰ ·˜ÚÂ ·Â˘ÈÈ‰ ˙ÂÏÂ·‚ ÈÂ È˘ ÍÈÏ‰ ÌÂÈÒÏ

Ú˜¯˜Ï ˙Â˘ÈÏÙ . 
2.  ¯ÂÈ„‰ ˙Â„ÈÁÈ Ï˘ ˜ÂÂÈ˘Ï ÔÈÓÊ‰ È‡ÏÓ‰ ¯·„· ÌÈ‡ÏÓ ÌÈ Â˙  Ï‰ ÈÓ‰ È„È· ÔÈ‡

ÂÏÂ‰È ·˘ ˙Â¯˘Â‡Ó‰ ˙ÂÈ Î˙·˘ . 
¯ ‡ ˙ Ó  ˙ Â È  Î ˙ · ˘  ‰ È È Ò Â Ï Î Â ‡  È „ Ú È Ï  È ‡ Ï Ó ‰  ˙ Ó ‡ ˙ ‰:   ˙ÂÈ Î˙·

‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ „ÚÈ ·Â˘ÈÈ ÏÎÏ Ú·˜  ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ¯‡˙Ó‰ .˙¯Â˜È··‰ÏÚ  , È‡ÏÓ‰ ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó· ÈÎ
˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ¯‡˙Ó‰ ˙ÂÈ Î˙· ÌÈ·Â˘ÈÈÏ ÂÚ·˜ ˘ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ È„ÚÈÏ ÌÈ‡˙Ó Â È‡ È Â Î˙‰ . ÍÎ

Ï˘ÓÏ , ˙ ˘Ï „¯Ú Ï˘ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ „ÚÈ2010 Ï˘ ˙ÙÒÂ˙ ·ÈÈÁÓ 2,576¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ  , ÌÏÂ‡
Ï ˙Â¯˘Â‡Ó ˙ÂÈ Î˙ ‰· ˘È ‰˙Ú ¯·Î-6,266Â ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ -10,054ÔÂ Î˙ È·Ï˘·  . 

כי לפי תכנית המתאר המקומית של , 2004יריית ערד השיבה למשרד מבקר המדינה באוקטובר ע
 . 2025 יחידות דיור עד שנת 6,500 יש צור' ב, הנמצאת בהכנה, ערד

Ô‡ÎÓ , ÈÙ ‰Â·‚ „¯Ú· ˙Â  ÎÂ˙Ó‰Â ˙Â¯˘Â‡Ó‰ ¯ÂÈ„‰ ˙Â„ÈÁÈ ¯ÙÒÓ˘2.5 ‰˘Â¯„‰ ˙ÂÓÎ‰Ó 
Ï-20˙Â·Â¯˜‰ ÌÈ ˘‰  . 

˘ Â ˜ È · Ï  ‰ Ó ‡ ˙ , בנייה ואכלוס תלויה ג  בצד הביקוש,  תהלי' התכנו  לכדי שיווקהשלמת :‰
מדובר בפעולות . המושפע מתחומי  שאינ  בתחו  עיסוק  הישיר של המינהל ושל משרד השיכו 

מערכות הולכה וטיהור שפכי  ופעולות להקמת תשתיות , תשתיות דרכי , לפיתוח מקומות תעסוקה
 . לחינו'

ע  , לתא  את פעולותיה  ליצירת היצע קרקעות המיועדות למגורי על המינהל ומשרד השיכו  
פעולות משרדי הממשלה האחרי  המעודדות את הביקושי  או המביאות להסבת הביקוש מאזור 

__________________ 
כפי שהביא משרד השיכו  בדברי ההסבר להצעת התקציב לשנת , להל  פירוט חסמי  לקידו  תכניות 9

הסדרה של הבעלויות או החכירות  אי; אב או היעדר תכנית כזו אר או תכניתסתירה לתכנית מת: 2004
; חריגה מתחו  שיפוט של היישוב; ניקוז או בעיית ביסוס, היעדר פתרו  ביוב; של הקרקע המתוכננת
בעיות ; צור! בפינוי מטרדי  והסטת קווי חשמל; התנגדות של הרשות המקומית; בעיות איכות סביבה

 .תעתיקו; משפטיות
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, פעולות להגברת הביקוש, כל עוד לא נעשו ביישובי  שבה  ביקוש דל לדירות. המרכז לפריפריה
 . מלאי תכנוני גדול מדי שאי  לו דורשעל המינהל ומשרד השיכו  להימנע מיצירת

כי באזורי הפריפריה יש , מתוצאות מכרזי השיווק של המינהל ושל משרד השיכו  עולה .1
ולעומת זאת באזור המרכז יש יישובי  שבה  , יישובי  שבה  ביקוש רב לקרקע המיועדת למגורי 

ממשלה להכי  מלאי תכנוני זמי  על מנת לעמוד בהחלטת ה, לכ . ביקוש דל לקרקע המיועדת למגורי 
ראוי היה לבחו  את הביקוש ואת ההיצע העדכניי  , המתחשב בביקושי  הצפויי  ביישובי  השוני 

  .וכ  לקבוע מנגנו  עדכו , לקבוע את היק  התכנו  והשיווק תו' התחשבות בכ', בכל יישוב
)‡( È˘ ‡Â‰˘ ˙ÂÚ˜¯˜ ÏÚ ˙Â¯È„ È˘ÎÂ¯ ·¯˜· ÌÈ¯˜Ò Í¯Ú ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ¯ÙÒÓ· ˜ÂÂ

ÌÈ·Â˘ÈÈ ,‰˘ÈÎ¯Ï ˙Â·ÈÒ‰ ÏÚ „ÓÚ Ì‰·Â . ˙‡ Ï‰ ÈÓ‰ ÍÈ¯Ú‰ ˙Â Î˙È‰‰ ˙Â˜È„· ˙¯‚ÒÓ·
ÏÚÙ Ì‰·˘ ÌÈ·Â˘ÈÈ· ¯·Ú‰ È˘Â˜È· . ÌÈÈÂÙˆ‰ ÌÈ˘Â˜È·‰ ˙‡ ˘‡¯Ó ÂÎÈ¯Ú‰ ‡Ï ÌÈÙÂ‚‰ È ˘
ÌÈ Â˘‰ ÌÈ·Â˘ÈÈ· ÌÈ¯Â‚ÓÏ Ú˜¯˜Ï ,ÌÈ·Â˘ÈÈ ÈÙÏ ˘Â˜È· Ï˘ È Î„Ú ÈÂÙÈÓ Ì‰È„È· ÔÈ‡Â ,

˙‡ ÂÚ·˜ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂÌÈ˘Â˜È·‰ ˙ÂÎ¯Ú‰Ï Ì‡˙‰· Ì‰Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ Î˙  , ÁÂ˙È  ˙Â·¯Ï
˘Â˜È·‰ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ÌÈÈÂ˘Ú‰ ÌÈÓ¯Â‚ ,˙Â Â˘ ˙ÂÈ˙˘˙Â ‰˜ÂÒÚ˙ ÂÓÎ . 

)·( ÏÚÂÙ· ,˜ÂÂÈ˘Ï ÔÈÓÊ‰Â ¯˘Â‡Ó‰ ÔÂ Î˙‰ È‡ÏÓÓ ¯ÎÈ  ˜ÏÁ , Ï‰ ÈÓ‰ Â ÈÎ‰ Â˙Â‡˘
ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘ÓÂ ,‰· ÂÏ˘Î ˜ÂÂÈ˘ ˙Â ÂÈÒÈ Â Ï„ ˘Â˜È·‰ Ì‰·˘ ÌÈ·Â˘ÈÈ· ‡ˆÓ  ¯Á‡ ÌÚÙ Ì

ÌÚÙ .‰Ï˘ÓÓ‰ È„ÚÈ ˙‚˘‰Ï ˙ÏÚÂ˙ ¯ÒÁ ‰¯Â‡ÎÏ ‡Â‰ ‰Ê È‡ÏÓ ÔÎÏ . 
)‚( ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó , Û‡Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰Ú·˜˘ Û˜È‰· ˙Â¯˘Â‡Ó ˙ÂÈ Î˙ ˘È ÈÎ Û‡˘

ÂÏ ¯·ÚÓ ,˜ÂÂ˘È ‰Ê È‡ÏÓÓ ˜ÏÁ Ì‡ ˜ÙÒ˘ È¯‰ , ˙Â¯ËÓ‰ ˙‡ ˘ÓÓÏ Ô˙È  ‰È‰È ‡Ï ÔÎÏÂ
˙ÂÈÏÎÏÎ‰-‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰Ó ˙ÂÏÂÚ˘ ˙ÂÈ˜ÂÂÈ˘ .Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ , Ï‰ ÈÓ‰ ÏÚ

 ÏÚ ÌÈ ÂÓ‡‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÏÎ ˙ÂÏÂÚÙ ÌÚ Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ Ì‡˙Ï ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ÏÚÂ
˘Â˜È·‰ ˙‡ „„ÂÚÏ ˙ÂÏÂÎÈ˘ ˙ÂÏÂÚÙ ,‰˜ÂÒÚ˙‰ ÈÓÂÁ˙· ¯˙È‰ ÔÈ· ,ÌÈÎ¯„‰ ˙ÂÈ˙˘˙ ,

ÍÂ ÈÁ‰ ˙ÂÈ˙˘˙. 
השוותה , קעל מנת לעמוד על ההיצע הקיי  והמתוכנ  מול הביקוש כפי שהשתק  בשיוו .2

הביקורת את מלאי יחידות הדיור שבתכניות המאושרות והמתוכננות של המינהל ומשרד השיכו  
 ). הביקוש הממוצע לשנה להל  (לשיווק בפועל בעשור האחרו  , ביישובי  שהביקוש בה  נמו'

‰˙ÏÚ‰ ‰ ˘Ï ÚˆÂÓÓ‰ ˘Â˜È·‰ Û˜È‰Ï ÔÂ Î˙‰ È‡ÏÓ ˙‡ÂÂ˘‰ , Ú  ˙Â¯˘Â‡Ó ˙ÂÈ Î˙· ÈÎ
 ÔÈ· È‡ÏÓ‰‰˜ÈÙÒÓ‰ ˙ÂÓÎ , ‰˜ÈÙÒÓ‰ ˙ÂÓÎ „Ú ÌÈ ˘ Ú·˘Ï ‰Ï‡ ˜ÂÂÈ˘ È Â˙  ÈÙ ÏÚ 

Ï-445ÌÈ ˘  .Ï ‰˜ÈÙÒÓ‰ ˙ÂÓÎ ÔÈ· È‡ÏÓ‰ Ú  ‰ Î‰·˘ ˙ÂÈ Î˙·-55 ˙ÂÓÎÏ ÌÈ ˘ 
Ï ‰˜ÈÙÒÓ˘-476ÌÈ ˘  .ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ÔÈ· ÚˆÈ‰Ï ˘Â˜È·‰ ÔÈ·˘ ÒÁÈ‰ ˙ ÈÁ·Ó ˙Â Â˘‰ , ‰ È‡

‰ÏÂÚ ,‰¯Â‡ÎÏ ,˘¯„  Ô‰· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜·ÏÏÎ ‰ÒÈ¯Ù ‰-˙ ÊÂ‡Ó ˙Èˆ¯‡ .   
 היק  שיווק הקרקע

ב של מבקר המדינה הובאו נתוני המינהל ומשרד השיכו  הנוגעי  למספר יחידות 52בדוח שנתי 
כי המינהל ומשרד השיכו  לא עמדו , ונמצא, 2000 1990הדיור שקרקע לבניית  שווקה בשני  

 . שהטילה עליה  הממשלה, לשנה דירות 50,000 40,000ביעדי שיווק הקרקעות לבניית 
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במסגרת . כי שיווק הקרקע שנקבע כיעד ייעשה במכרזי  פומביי , החלטות הממשלה קבעו

הביקורת הנוכחית חזר ובדק משרד מבקר המדינה את עמידת  של משרד השיכו  והמינהל ביעדי 
בטבלה כמפורט , כפי שנקבעו בהחלטות הממשלה, 2003 2001שיווק הקרקע למגורי  לשני  

  :שלהל 
 ¯ÂÚÈ˘
 „ÚÈ‰Ó
 ‰Ú·˜˘
‰Ï˘ÓÓ‰

 ˙Â˜ÒÚ 
˙Â¯˘Â‡Ó*
 Ê¯ÎÓ· 
È·ÓÂÙ 

¯ÂÚÈ˘ 
„ÚÈ‰Ó 

 ‰Ú·˜˘
‰Ï˘ÓÓ‰

 ˙Â„ÈÁÈ ¯ÙÒÓ 
˘ ¯ÂÈ„ ÂÏÏÎ  

˘ ˙ÂÚ˜¯˜· Â‡ˆÂ‰
 ˜ÂÂÈ˘Ï 

 È Â˙  ÈÙÏ 
Ï‰ ÈÓ‰ 

 ¯ÙÒÓ˙Â„ÈÁÈ 
 ¯ÂÈ„ ‰Ï˘ÓÓ‰˘

 „ÚÈÎ ‰Ú·˜ 
 ˜ÂÂÈ˘Ï Ú˜¯˜

Ô˙ÈÈ ·Ï 

 „ÚÂÓ 
‰ ˙ËÏÁ

‰Ï˘ÓÓ‰

 ¯ÙÒÓ
ËÏÁ‰ ˙

‰Ï˘ÓÓ ‰ ˘

 2001 2214 16.8.00 40,000לפחות  19,799 49.5% 7,669 19.2%
 2002 634 2.9.01 40,000לפחות  19,584 48.9% 5,274 13.2%

 2003 2314 30.7.02 35,000לפחות  27,541 78.7% 8,428 24.1%

 מכרזי  שנקבעו לה  זוכי  *
1. ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰ ÔÓ , ÌÈ ˘· Ì‚ ÈÎ2001-2003Â„ÓÚ ‡Ï  È„ÚÈ· ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘ÓÂ Ï‰ ÈÓ‰ 

‰Ï˘ÓÓ‰ . 
2. ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· , ÌÈ ˘· ÈÎ2001-2003 ÂÚ·˜  ˙Â¯È„ ˙ÈÈ ·Ï ˙ÂÚ˜¯˜‰Ó ˘ÈÏ˘ÎÏ ˜¯ 

ÌÈÎÂÊ .ÏÚÂÙ· ,ÌÈÎÂÊ ÂÚ·˜  Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó‰Ó ˜ÏÁ· ,‰˜ÒÚ ˙ÓÈÈ˜˙Ó ‡Ï ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ,
È‡ Ï˘· Ì‡Â Â˙Úˆ‰Ó ÔÏ·˜‰ Â· ¯ÊÂÁ Ì‰·˘ ÌÈ·ˆÓ· Ì‡- È‡ ˙· ÔÏ·˜‰ Ï˘ Â˙„ÈÓÚ

ÎÓ‰Ê¯ ,Â˙ÈÈÎÊ ˙‡ ÏË·Ï „¯˘ÓÏ Â‡ Ï‰ ÈÓÏ Ì¯Â‚˘ ÔÙÂ‡· .„ÂÚÂ ˙‡Ê , ˙ÂÚ˜¯˜Ó ¯ÎÈ  ˜ÏÁ
ÌÈ¯Â‚ÓÏ ‰ÈÈ ·Ï ˙Â„ÚÂÈÓ‰ , ˜ÂÂÈ˘ ˙Â ÂÈÒÈ · ÂÓÒ¯ÂÙ ¯·Î ˙ÓÈÂÒÓ ‰ ˘· ˜ÂÂÈ˘Ï ÂÓÒ¯ÂÙ˘

˙Á‡ ÌÚÙÓ ¯˙ÂÈ Â¯ÙÒ  ÔÎÏÂ ÌÈÓ„Â˜ .ÍÎ ,Ï˘ÓÏ , „¯˘Ó Ï˘ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ È Â˙ Ó
 ÍÂ˙Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ ÔÂÎÈ˘‰7,551˙Ó ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÓÈÈ˜ Ì‰È Â˙ ˘ ÌÈ¯Â‚Ó ÈÓÁ , 

Ï-1,191„Á‡ ¯ÊÂÁ ÌÂÒ¯Ù ˙ÂÁÙÏ ‰È‰  ;108 ÌÈÓÚÙ ˘ÂÏ˘ ˙ÂÁÙÏ ÂÓÒ¯ÂÙ ÌÈÓÁ˙Ó 
 ÂÓÒ¯ÂÙ˘ ÌÈÓÁ˙Ó Û‡ Â‡ˆÓ Â7-12ÌÈÓÚÙ  .‡ˆÂÈ , Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘ ˜ÂÂÈ˘‰ È Â˙ Ó ˜ÏÁ˘

‰ÏÚÓ ÈÙÏÎ ÌÈËÂÓ „¯˘Ó‰Â. 
 בקרה על שיווק קרקע למגורי 

, ) תכנית שיווק להל  ( נוהל להכנת תכנית לשיווק קרקע לבנייה למגורי  משרד השיכו  קבע . 1
שכונות , יישובי , שמטרתה לקבוע את מספר יחידות הדיור שישווקו בכל שנת תקציב לפי מחוזות

על אג  נכסי  ודיור במשרד השיכו  להכי  את תכנית , לפי הנוהל. וכ  את מועדי השיווק, ואתרי 
ובכלל זה מלאי , על נתוני היצע וביקוש בשוק הדירות בכל יישוב,   היתרבי, השיווק ולהתבסס

היקפי מכירות , )תו' אבחנה בי  דירות בבנייה לבי  דירות לא מכורות(דירות ציבוריות ופרטיות 
 .ונתוני אכלוס

‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· , ˙È Î˙Ï ˙ÂÊÂÁÓ‰ ˙Úˆ‰ ÏÚ ˙ÒÒÂ·Ó ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó Ú·˜˘ ˜ÂÂÈ˘‰ ˙È Î˙ ÈÎ
Ì‰Ï˘ ‰„Â·Ú‰ . È‡ÏÓÂ ¯ÂÈ„‰ ˜Â˘ Ï˘ ˘Â˜È·Â ÚˆÈ‰ È Â˙  ˙ÂË¯ÙÓ Ô È‡ ÂÏ‡ ˙ÂÚˆ‰ ÌÏÂ‡
¯ÂÓ‡Î ˙Â¯È„ ,·Â˘ÈÈ ÏÎ· ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó Ï˘ ÔÂ Î˙‰ È‡ÏÓ ˙‡ ˜¯ ‡Ï‡ , ˙‡ Ì‚ ÌÈ˙ÚÏÂ

Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘ ÔÂ Î˙‰ È‡ÏÓ ,˜Â˘‰ ÈÎ¯ÂˆÏ ‰ ÚÓ ˙˙Ï ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó Ï˘ Â˙ÏÂÎÈ ˙Ú‚Ù  ÔÎÏÂ. 
" בנייה במסגרת הפרוגרמה"במערכת ממוחשבת אג  נכסי  ודיור של משרד השיכו  נעזר  . 2
, מעקב אחר ביצוע תכנית העבודה, לש  בקרה על תהלי' שיווק הקרקע) ה" מערכת במ להל  (
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ה מוזני  בעיקר נתוני מלאי "למערכת במ. מכירות יחידות הדיור והתקדמות הבנייה, מכרזי הקרקע
ה "חלק מנתוני מערכת במ. ח הקרקעותכניות העבודה לשיווק ולפיתו, עלויות הפיתוח, התכנו 

ה מאפשרת לאג  נכסי  ודיור לתכנ  את "מערכת במ. מהווי  בסיס נתוני  למערכות אחרות במשרד
 ובה   בכ' שיש בה אפשרות להזנת נתוני תכנית העבודה של המינהל , השיווק יחד ע  המינהל

קרקע ששיווקיחידות דיור ב, יחידות דיור בקרקע שמתכנ  המינהל ופרס  לשיווק
10

 המינהל 
ויחידות דיור בקרקע שחוזי  למכירתה חת  המינהל בפועל

11

 . ולעקוב אחר ביצועה של התכנית  
)‡( ‰ÏÚÂ‰ , ‰ ˘ ÏÎ ˙ÏÈÁ˙· ÔÈÎÓ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ÈÎ" ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ ˜ÂÂÈ˘ ÔÂ Î˙ ÁÂ„

‰ÈÈ ·Ï "·˘ÁÂÓÓ , È Â˙ Ï Ì‡˙‰· ÔÂ Î˙‰ È Â˙ Ó ˜ÏÁ ‰ ˘Ó ‡Â‰ ‰ ˘‰ Í˘Ó· ÌÏÂ‡
ÚÂˆÈ·‰ . ˙„ÈÓ ¯Á‡ ·˜ÚÓ ÈÏÎÎ ·˘ÁÂÓÓ‰ ÁÂ„· ˘Ó˙˘‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ Â ÓÓ ˙Ú Ó  ÍÎ·

ÔÂ Î˙‰ È„ÚÈ· ‰„ÈÓÚ‰ . 
)·( Ó· ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ·˘ÁÂÓÓ‰ ÁÂÂÈ„Ï ÛÒÂ ·"‰ ,ÛÒÂ  ÁÂ„ ¯ÂÈ„Â ÌÈÒÎ  Û‚‡ ÔÈÎÓ , ‡Ï

·˘ÁÂÓÓ , ˘Ó˙˘Ó ‰Ê ÁÂ„·Â ÔÂÙÏË‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÊÂÁÓ‰Ó ÌÈÙÒ‡ ‰ ÌÈ Â˙  ÏÚ ÒÒÂ·Ó‰
ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈÓ¯Â‚Ï ÁÂÂ„Ï .˙ ÌÈÓÏ˘ Ì È‡ ·˘ÁÂÓÓ‰ ÁÂ„‰ È Â , ÁÂ„‰ È Â˙  ÔÈ·Ï Ì‰È È·Â

‡Ï‰-‰Ó‡˙‰ ÔÈ‡ ·˘ÁÂÓÓ. 
)‚( ‰ÏÚ „ÂÚ ,ÌÈÚËÂÓ ÌÈ˙ÚÏÂ ÌÈÈ Î„Ú Ì È‡ ˙ÂÁÂ„‰ È ˘ ÈÎ , ÌÈ˜ÂÂÈ˘Ï Ú‚Â · Ô‰

˙ÂÓ„Â˜ ÌÈ ˘Ó ÌÈ˜ÂÂÈ˘Ï Ú‚Â · Ô‰Â ‰ Â¯Á‡Ï Â˘Ú ˘ .˙Â‡Ó‚Â„ È˙˘ ÔÏ‰Ï)   :1  ( ˙ ˘·
2003Ï Ê¯ÎÓ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ÌÒ¯Ù -144‡ ÔÈ·¯ ˙Ó¯· ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ  'Ï‡ÈÓ¯Î·˘ . ÌÁ˙ÓÏ

 Ï˘ „Á‡42‰ÎÂÊ Ú·˜  ‡Ï ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ  , Ì‰·˘ ÌÈÓÁ˙Ó È ˘ È·‚ÏÂ60Â ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ -42 
¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ ,ÌÈÎÂÊ ÂÚ·˜  ,Ì‰· Â¯ÊÁ Ì‰ Í‡ , Â·˘ ÌÁ˙ÓÏ È ˘ „ÓÚÂÓ ÌÏÂ‡60 ˙Â„ÈÁÈ 

Â˙ÈÈÎÊ ˙‡ ˘ÓÈÓ ¯ÂÈ„‰ . ˜¯ Â˜ÂÂ˘ ‰Ê Ê¯ÎÓ·˘ Ô‡ÎÓ60È„ ˙Â„ÈÁÈ ¯Â .Ó· ÁÂ„ ÈÙÏ"‰ ,
 ˜¯ ÂÓÒ¯ÂÙ102Â˜ÂÂ˘ ÔÏÂÎÂ ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ  ,‡Ï‰ ÁÂ„· ÂÏÈ‡Â- ÏÎ ÂÏÏÎ  ·˘ÁÂÓÓ144 

Â˜ÂÂ˘Â ÂÓÒ¯ÂÙ ÂÏÈ‡Î ¯ÂÈ„‰ ˙Â„ÈÁÈ)   .2  (Ó· ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ˙ÂÁÂ„· ÔÂÈÚ" ÌÈ ˘Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ‰
1998-2000‰ÏÚ‰  , ËÚÓÎ Â˜ÂÂ˘˘ ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ ¯ÙÒÓÂ ÂÓÒ¯ÂÙ˘ ¯ÂÈ„‰ ˙Â„ÈÁÈ ¯ÙÒÓ ÈÎ
ÌÈ‰Ê ,·„‡Ï‰ ÁÂ„‰ È Â˙ Ï „‚Â Ó‰ ¯-Ï‰ ÈÓ‰ È Â˙ Â ¯ÂÈ„Â ÌÈÒÎ  Û‚‡ Ï˘ ·˘ÁÂÓÓ ,

˘Â˜È· ÔÈ‡ ÌÈÈ·ÓÂÙ ÌÈÊ¯ÎÓ· ÂÓÒ¯ÂÙ˘ ¯ÂÈ„‰ ˙Â„ÈÁÈ ·Â¯Ï Ì‰ÈÙÏ˘ ;Ó· ÁÂ„ ÈÙÏ" ‰
 ÌÈ ˘Ï1999Â -2002 ,ÂÓÒ¯ÂÙ˘ ÂÏ‡Ó ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ ¯˙ÂÈ Â˜ÂÂ˘ ,È¯˘Ù‡ Â È‡˘ ·ˆÓ . 

)„( Ó· ˙Î¯ÚÓ È Â˙ "˙  ˙‡ ÌÈÏÏÂÎ Ì È‡ ·Â¯Ï ‰ ÌÈÈ Â¯ÈÚ Ì È‡˘ ÌÈ·Â˘ÈÈ· ‰ÈÈ ·‰ È Â
)˙È¯ÙÎ ‰ÈÈ · .(ÔÎ ÂÓÎ , ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈÏËÒÂ‰· ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ Ï˘ ‰ÈÈ ·Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ Â˙ 

ÌÈ˘È˘˜Ï ,ÌÈÓÏ˘ Ì È‡ . ÌÂ˘ÈÈ‰ ˙„ÈÓ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ˙ÏÂÎÈ· Ú‚ÂÙ ‰Ê ·ˆÓ
ÂÏ˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ Û˜È‰ ÏÚÂ ÂÏ˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È Î˙ Ï˘ .‰ÏÚ „ÂÚ ,‰Â ÔÂ Î˙‰ È Â˙  ÈÎ ÚÂˆÈ·

Ó· ˙Î¯ÚÓ· ÌÈ‡ˆÓ ‰"Ï‰ ÈÓÏ ÌÈÚ‚Â ‰Â ‰ ,ÌÈÈ˜ÏÁ . 
כי הוא פועל להשבחת הדוחות , 2004בדצמבר , משרד השיכו  השיב למשרד מבקר המדינה

   .כ' שבעתיד יהיה רק מקור נתוני  אחד, הסטטיסטיי  הממוחשבי 
__________________ 

 .מספר יחידות הדיור שיש לה  מועד קובע לזכייה 10
נתו  זה הוא הקובע לעניי  מספר יחידות דיור , נוכח האפשרות של זוכי  במכרז לבטל את זכיית  11

 .ששווקו בפועל
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 סדרי תכנו  קרקע למגורי 

 האחריות להכנת תכניות מתאר
Ô Â  Î ˙  È ¯ „ Ò  È Â  È תכניות מתאר מחוזיות ומקומיות יכולות לייעד , ל פי חוק התכנו ע:  ˘

דרכי  ושימושי  או , כגו  צפיפות הבנייה, שטחי  לבנייה למגורי  וקובעות הוראות כלליות בעניי  זה
קרקע את חלוקת ה, בי  היתר, תכניות מפורטות נגזרות מתכניות מתאר אלו וקובעות. תנאי  נוספי 

קרקע שיש לה תכנית . את מספר יחידות הדיור בה  ואת שטחי הבנייה, המגרשי את ייעוד , למגרשי 
 . א  כי לעתי  מונעי  זאת חסמי  נוספי , מפורטת מאושרת ניתנת לשיווק ונית  לבנות עליה

לתכנו  תכי  ותגיש לאישור המועצה הארצית לתכנו  ולבנייה כל ועדה מחוזית ש, חוק התכנו  קובע
 וכל ועדה מקומית לתכנו  תכנית מתאר מחוזית החוק שני  מיו  תחילתתו  חמש ולבנייה ב

, בתו  שלוש שני  מיו  תחילת החוק, ולבנייה תכי  ותגיש לוועדה המחוזית שבתחומה היא נמצאת
 . תכנית מתאר מקומית

1. ÌÏÂ‡ ,˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓÏ ÔÂÎ  , ¯·ÓËÙÒ2004 , ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ¯‡˙Ó‰ ˙ÂÈ Î˙ ˙Î¯ÚÓ
‡Ï Ï‡¯˘È· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰Â‰ÓÏ˘ ‰˙ÈÈ‰  .ÍÎ ,Ï˘ÓÏ ,˙ÂÊÂÁÓ ‰˘È˘ ÔÈ·Ó , ÌÂ¯„‰ ÊÂÁÓÏ ˜¯

˙¯˘Â‡Ó ˙ÈÊÂÁÓ ¯‡˙Ó ˙È Î˙ ÊÎ¯Ó‰ ÊÂÁÓÏÂ , ˙ÈÓÂ˜Ó ¯‡˙Ó ˙È Î˙ ÔÈ‡ ÌÈ·¯ ÌÈ·Â˘ÈÈÏÂ
ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙‡ ˙Ó‡Â˙ ‰ È‡Â ˙È Î„Ú ‰ È‡ Ì‰Ï˘ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ¯‡˙Ó‰ ˙È Î˙˘ Â‡. 

2.  Î˙ ¯„ÚÈ‰ ˙Â¯ÓÏ ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈ Î˙ ÌÈ ÈÎÓ Ï‰ ÈÓ‰Â ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó Â‡ ¯‡˙Ó ˙ÂÈ
˙ÂÈˆ¯‡ ¯‡˙Ó ˙ÂÈ Î˙Ï ‰¯È˙Ò· ,˙Â¯˘Â‡Ó ˙ÂÈÓÂ˜ÓÂ ˙ÂÈÊÂÁÓ . ˙ÂÈ Î˙ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï È„Î

Ï‰ ÈÓ‰Â ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ÌÈÓ„˜Ó ˙Â¯ÒÁ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰Â ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ¯‡˙Ó‰ , ˙ÂÈ Î˙‰ ÌÚ „ÁÈ
˙ÂË¯ÂÙÓ‰ ,·Â˘ÈÈ‰ ÈÎ¯Âˆ Ï˘ ‰·Á¯ ‰ÈÈ‡¯ Ô‰·˘ ˙ÂÈ Î˙ , ˙ÂÈ Î˙ Ô˙Â‡ ˙Â¯Ê‚  Ô‰Ó˘Â
˙ÂË¯ÂÙÓ .˙ÂÈ Î˙ ÔÈ·ÌÈ Â˘ ÔÂ Î˙ ÈÎÓÒÓ ÔÎÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ¯‡˙Ó ˙ÂÈ Î˙ ˙ÂÏÏÎ  ‰Ï‡  , ÔÂ‚Î

˙ÂÈ Î˙-·‡ ,„Ï˘ ˙ÂÈ Î˙ ,˙ÂÈ‚Ë¯ËÒ‡ ˙ÂÈ Î˙Â ˙ÂÈ ÂÈÚ¯ ˙ÂÈ Î˙
12

 , È¯‡˙Ó ÈÙÂ‡ ÈÏÚ· Ì‰˘
È¯ÂËÂËËÒ Û˜Â˙ ÈÏÂË  Í‡ . 

3. ÂÚÓ˘Ó ‰Ê ÌÈ ÈÈ Ú ·ˆÓ ,¯˙È‰ ÔÈ·) :‡ (È‡ ˙Ï„‚‰- ˙ Î‰ ÍÈÏ‰˙· ‰ÎÂ¯Î‰ ˙Â‡„ÂÂ‰
˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈ Î˙ ,·˙Â¯˘Â‡Ó ¯‡˙Ó ˙ÂÈ Î˙· ˙Â‡¯Â‰ ¯„ÚÈ‰ Ï˘ ;)· ( ‰˙ Î‰ Í˘Ó ˙Î¯‡‰

ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ· ‰¯Â˘È‡Â ˙Ë¯ÂÙÓ ˙È Î˙ Ï˘ , ˙Â ˘Ï Â‡ ¯‡˙Ó ˙ÂÈ Î˙ ÔÈÎ‰Ï Í¯Âˆ‰ Ï˘·
˙˘˜Â·Ó‰ ˙È Î˙‰ ˙‡ ˙Â¯˘Ù‡Ó Ô È‡˘ ˙Â¯˘Â‡Ó ¯‡˙Ó ˙ÂÈ Î˙ , ÈÏÚ· ÌÈÎÓÒÓ ÔÈÎ‰Ï Â‡

‰˘Â¯„‰ ˙ÏÏÂÎ‰ ‰ÈÈ‡¯‰ ˙‡ Â˜ÙÒÈ˘ È¯‡˙Ó ÈÙÂ‡ .  ÍÎ ÔÂ Î˙ ÈÎÈÏ‰˙· ˙ÂÏÈÚÈ‰ ˙Ú‚Ù
Ú˜¯˜‰. 

ÍÎ ,Ï˘ÓÏ ,ÔÂ Î˙‰ ÈÎÈÏ‰˙ ÌÈÎÂ¯Î Â·˘ ˙Â‡„ÂÂ‰ ¯ÒÂÁ ·˜Ú , ÍÏ‰Ó· ˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ ¯¯·˙‰
˙ÂË¯ÂÙÓ‰ ˙ÂÈ Î˙‰ ˙ Î‰ ,˙ÂÙ˜˙ ÂÈ‰ ‡Ï Ï‰ ÈÓ‰Â ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ˙ÂÁ ‰Ó ˜ÏÁ ÈÎ , ‰È‰Â

˙È Î˙‰ ˙‡ ÏË·Ï Û‡ Â‡ ˙ÂÈ Î˙· ¯ÂÈ„‰ ˙Â„ÈÁÈ ¯ÙÒÓ ˙‡ ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ÔÈË˜‰Ï Í¯Âˆ‰ÏÂÎ  .
ÍÎ ,Ï˘ÓÏ , Ì¯Ë· „ÂÚ ‰ ·ÈÏ ·¯ÚÓÓ ÁË˘Ï ˙Ë¯ÂÙÓ ˙È Î˙ ˙ Î‰· ÏÁ‰ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó

˙È Î˙ ˙ Î‰ ‰ÓÈÈ˙Ò‰-‰ ·ÈÏ ·‡‰ . ¯·ÓËÙÒ·2003 ˜ÈÁ¯‰Ï ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó‰ ˘¯„ 
˙È Î˙‰ ÁË˘·˘ ÌÈÓÏ ‰¯„Á‰ È ‚‡Ó ˙  ÎÂ˙Ó‰ ‰ ÂÎ˘‰ ˙‡ , ¯ÙÒÓ ˙‡ ÔÈË˜‰˘ ¯·„

˙ÏÈÁ˙· ˙ÂÈ¯˘Ù‡Î Â‡ˆÓ ˘ ¯ÂÈ„‰ ˙Â„ÈÁÈÔÂ Î˙‰  ,˙ÈÏÎÏÎ È‡„Î ‡Ï ÍÙ‰ ‰ ÂÎ˘‰ ÔÂ Î˙Â ,
‰ ÂÎ˘‰ ÔÂ Î˙ ˙‡ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ˜ÈÒÙ‰ ÍÎÈÙÏÂ.  

__________________ 
, תכנית היוצרת סל פעילויות נדרשות לחיזוקה וביסוסה של רשות מקומית: לפי הגדרות משרד השיכו  12

 . הכלכלי והפיזיבי  היתר בתחו  
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וג  , לרוב הישובי  אי  תכניות מתאר מקומיות מעודכנות"כי , המינהל השיב למשרד מבקר המדינה
ב עדיי  אינו מעודכ  ותק  ברו, למרות המאמצי  הרבי  שנעשי  לאחרונה, התכנו  המתארי המחוזי

א  נעמיד בפנינו מטרה של תכנו  רק במתחמי קרקע ששינוי הייעוד בה אינו מחייב שינוי . המחוזות
שכוללת , כמעט כל תכנית. ספק א  נמצא מתח  אחד בהיק  משמעותי, בתכנית מתארית כלשהי

 פירושו' התאמה לתכנו  מתארי, 'כלומר. מחייבת שינוי של לפחות תכנית מתארית אחת, שינוי ייעוד
המחוזיות והמקומיות , שב והמת  עד שהתכנו  המתארי יואיל להנפיק את מכלול התכניות הארציות

כי , ע  זאת ציי  המינהל בתשובתו". שבה  יסומנו מתחמי קרקע שנית  לעשות בה  שינוי ייעוד
לאחרונה נסללה הדר  לשיתו  פעולה והתגבשה בי  המינהל לבי  מינהל התכנו  הסכמה בדבר 

משרד השיכו  , המינהל, וכי במסגרת ארגו  מחדש של התכנו  במדינה, התכנו  ביניה חלוקת 
והרשויות המקומיות ירכזו מאמ  בתכנו  מפורט של תכניות התואמות תכניות מתאר ומגמות 

 . ובשיווק מוא  בהתא , מתאריות שתואמו ע  מינהל התכנו  ואושרו במוסדות התכנו 
לכל אחד מהגופי  העוסקי  בתכנו  למגורי  "כי ,  המדינהמשרד השיכו  השיב למשרד מבקר

לעתי  לגופי  אלו יתרו  על מינהל התכנו  בקידו  תכניות בתחו  , ולצרכי  נוספי  מיומנות מיוחדת
ג  , למשרדנו יתרו  מובהק בהובלת התכנו . בה  אותר מלאי מגורי  גדול, התמחות  באות  הערי 

  הרשויות אשר פונות למשרד בבקשת סיוע להכנת תכנית מתאר אות... על כל גור  אחר, מתארי
למשרד עניי  לעזור ליישובי  שבה  עתודות הפיתוח הפוטנציאליות . נבחנות ובדר  כלל נענות בחיוב

ג  תכניות אלו נערכות . אי  בפעילות זו אלא תמיכה. או באזורי עדיפות לאומית, ה  גדולות במיוחד
 ".אשות ראש הרשות וכל משרדי הממשלה הרלוונטיי בר, בוועדת היגוי משותפת

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙Â Â˘ ÔÂ Î˙ ˙ÂÓ¯· ˙ÏÏÂÎ ‰ÈÈ‡¯ ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓÏ , ˙È ÂÈÁ‰
˙ÂˆÂÁ ‰ ˙Â Â˘‰ ˙ÂÈ Î˙‰ ÔÈ· ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ ¯„Ò ˙ÚÈ·˜ÏÂ ¯‡˙Ó ˙ÂÈ Î˙ ÌÂ„È˜Ï . ˙Â ÓÂÈÓ‰

‚Èˆ  ˙ÂÙ˙˙˘‰· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡Â·Ï ‰ÏÂÎÈ ÌÈÙÂ‚‰ ¯‡˘ Ï˘ ˙„ÁÂÈÓ‰ „¯˘ÓÂ Ï‰ ÈÓ‰ È
ÔÂÎÈ˘‰ ,˙Â Â˘‰ ¯‡˙Ó‰ ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ ÈÂ‚È‰‰ ˙Â„ÚÂÂ· . ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘ÓÂ Ï‰ ÈÓ‰ ˙Â·Â˘˙

È‡Â È Â Î˙‰ ˙ÁÙ‰ ÌÂˆÓˆ· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˙Â˘ÈÁÓÓ-˙È Â Î˙‰ ˙Â‡„ÂÂ‰ , Ï˘ Í¯„· ¯˙È‰ ÔÈ·
 ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ÔÈ· ˙È·ËÈÓ ‰„Â·Ú ˙˜ÂÏÁÏÂ ˙Â¯ÒÁ‰ ¯‡˙Ó‰ ˙ÂÈ Î˙ ˙Î¯ÚÓ ˙ÓÏ˘‰

Î˙‰ Ï‰ ÈÓ ÔÈ·Ï Ï‰ ÈÓ‰ÂÔÂ . 
‡ÂÙ‡ ÈÂ‡¯ , ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓ ÊÎ¯È È¯‡˙Ó ÈÙÂ‡ ˙ÂÏÚ· ˙ÂÈ Î˙‰Â ¯‡˙Ó‰ ˙ÂÈ Î˙ ˙ Î‰ ˙‡˘

ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó·˘ , ˙ÂÈ Î˙ ˙ Î‰Ï È¯‡˙Ó ÒÈÒ· ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘ÓÏÂ Ï‰ ÈÓÏ ˜ÙÒÏ È‡¯Á‡‰
˙ÂË¯ÂÙÓ , ˙Ï‡˘· ˙Â˜ÒÂÚ‰ ˙Â Î˙È‰ ˙Â˜È„· Â˘ÚÈ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘ÓÂ Ï‰ ÈÓ‰ ˙‡Ê ˙ÓÂÚÏÂ

 Ë¯ÂÙÓ ÔÂ Î˙Ï ˘Â˜È·‰Â ˙ÂÈ‡„Î‰Ë¯ÂÙÓ‰ Ô Â Î˙·Â ÌÈ¯Â‚ÓÏ Â„ÚÂÈ ¯·Î˘ ˙ÂÚ˜¯˜ Ï˘ , ‡ÏÂ
˜ÙÒ· ÏËÂÓÂ Í˘ÂÓÓ Ô¯Â˘È‡ ÍÈÏ‰˘ ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈ Î˙ ÔÂÓÈÓ· Â Î˙ÒÈ ,ÌÂÈÎ ˙Â˘ÂÚ Ô‰˘ ÈÙÎ.    

 איתור קרקע המתאימה למגורי 
1. Ì È ¯ Â ‚ Ó Ï  Ú ˜ ¯ ˜  ¯ Â ˙ È ‡ Ï  Ô Â Î È ˘ ‰  „ ¯ ˘ Ó  ˙ Â Ï Â Ú Ù:   האג  לתכנו  ולבינוי

באמצעות ייזו  , בי  היתר, הרחבת מלאי הקרקעות למגורי אחראי ל)  האג #להל  (ערי  במשרד 
 2003לפי מסמ  יעדי האג  ממרס .  להרחבת יישובי  קיימי  ולתכנונ 13פעולות לאיתור קרקעות

__________________ 
בדיקה תכנונית ראשונית שמטרתה לקבוע הא  קיי  פוטנציאל תכנוני : לפי הגדרות משרד השיכו  13

לצור  כ  נעשות . הא  כדאי להתחיל בתכנו  ואילו סוגי תכניות נדרשי  לפיתוח האזור, בשטח מסוי 
תשתיות קיימות , לויותבע, בדיקות ראשוניות של קיבולת תכנונית ומגבלות תכנו  הקשורות בקרקע

 . תנאי  ומגבלות סביבתיות, מערכת התחבורה באזור, מצב תכנוני קיי  ותכניות בהכנה, ומתוכננות
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מחוזיות , פעולתו באה כמענה למלאי מצומצ  של קרקע המיועדת למגורי  בתכניות מתאר ארציות

פעולות איתור הקרקעות המתאימות . הנמוכה לפיתוחלאזילת  בקצב מהיר ולזמינות  , ומקומיות
, וה  תוצאה של היעדר קרקע זמינה בתחומי השיפוט של היישובי , למגורי  החלו בשנות התשעי 
ולפיה יהיו החוכרי  החקלאיי  שותפי  לרווח ממכירת הקרקע לאחר , ושל שינוי במדיניות המינהל

קע חקלאית הסמוכה ליישובי  עירוניי  להחזיר בכ  עלתה הנכונות של בעלי קר. שינוי ייעודה
 . אותה למינהל כדי שתתוכנ  למגורי 

קרקע , 1990#2000איתר משרד השיכו  בשני  , 2001לפי דוח מעקב של משרד השיכו  מפברואר 
נדחו בשלבי ) #24%כ( יחידות דיור 144,500התכניות לגבי .  יחידות דיור601,700המתאימה לתכנו  

 מהאיתורי  קיבלו אישור עקרוני להמש  #67%עדיי  בבדיקה וכ) #9%כ (53,400; י התכנו  השונ
,  המשי  משרד השיכו  בפעילות לאיתור קרקע המתאימה למגורי 2001#2004ג  בשני  . תכנו 

 יחידות #300,000תכניות שלד ותכנית מתאר ובהיק  של כ, אב#תכניות, במסגרת בדיקות היתכנות
רוב התכנו  של משרד השיכו  כיו  נובע . אלה בתהלי  הכנה וחלק  הסתיי חלק מתכניות ; דיור

 . השני  האחרונות#15מאיתורי  שנעשו ב
)‡( ÌÈ¯Â‚ÓÏ ÈÓÂ‡Ï‰ ÔÂ Î˙‰ ÏÚ ˙¯ÎÈ  ‰ÎÏ˘‰ ÌÈ¯Â‚ÓÏ Â„ÚÂÈ˘ ˙ÂÚ˜¯˜ ¯Â˙È‡Ï . ÏÚ

˙‡Ê Û‡ ,‡ˆÓ  , ÏÚÂÙ ‡È‰˘ ‰„Â·Ú ˙È Î˙Ó ÂÚ·  ‡ÏÂ ˙ÂÈ‡¯˜‡ ÂÈ‰ ¯Â˙È‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÈÎ
 ‡ˆÂÈ·¯ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú ¯„Ò Ï˘-ÌÈ Â˘‰ ÌÈ·Â˘ÈÈ· Ú˜¯˜ ¯Â˙È‡Ï È˙ ˘ . 

)·(  ÂÏÏÎ Ô‰Â ÔÂ¯ÓÂ˘Â ‰„Â‰È· Â˘Ú  ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó Ï˘ Ú˜¯˜‰ ¯Â˙È‡ ˙ÂÏÂÚÙÓ ˜ÏÁ 
Î-120,000˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘‰ ˘ÓÁ· ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ  . ÌÈ¯ÂÊ‡· ÏÁ Â È‡ ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ˘ ¯Á‡Ó

‰Ï‡ ,Î˙Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙Ó Ô È‡ ˙ÂÈÊÂÁÓ‰Â ˙ÂÈˆ¯‡‰ ¯‡˙Ó‰ ˙ÂÈ Î˙ Ô È‡Â ‰Ï‡ ÌÈ¯ÂÊ‡· ÔÂ 
‰Ï‡ ÌÈ¯ÂÊ‡Ï ‰¯È‚‰‰ Ï˘ ˙ÂÚÙ˘‰· ˙Â˜ÒÂÚ , ˙Â˜ÒÂÚ Ô‰ Ì‰· ÌÈ¯Á‡‰ ı¯‡‰ È¯ÂÊ‡ ÏÚ

)¯ÂÓ‡Î ,‰Ï‡ ÌÈ¯ÂÊ‡Ï ÌÈÒÁÈÈ˙Ó Ì È‡ ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓ Ï˘ ˙ÂÓ„˜˙‰‰ ˙ÂÁÂ„.( 
2.   ˙ Â  Î ˙ È ‰ ‰  ˙ ˜ È „ · Ï Â  Ì È ¯ Â ‚ Ó Ï  Ú ˜ ¯ ˜  ¯ Â ˙ È ‡ Ï  Ï ‰  È Ó ‰  ˙ Â Ï Â Ú Ù

Í Î Ï  : כי המינהל לא בדק מראש את ההיתכנות של רבי  , ב של מבקר המדינה צוי 52בדוח שנתי
מהפרויקטי  או שמסר בדיקה זו לידי חברות אשר היה לה  עניי  מובהק בקבלת הזמנת תכנו  

כי על המינהל להטיל את הכנת סקרי ההיתכנות על אנשי מקצוע שאינ  , עוד צוי . מהמינהל
ג  לדברי המינהל לעתי  קרובות . כדי להבטיח מסקנות בלתי מוטות, קשורי  לחברות המנהלות

בי  , כי אי  מקו  להמשי  בקידו  התכנו , ע  תחילת העבודה או בשלבי  מתקדמי  שלה, מתברר
וכי לעתי  מתברר , כלכליותה של התכנית#ובי  א  בגלל אי, א  בגלל חסמי  שלא נחזו בתחילה

 2002 פרס  המינהל בשנת ,בעקבות הדוח האמור. מצב זה לאחר שהושקעו בעבודה משאבי  רבי 
 .מכרז למת  שירותי בחינת היתכנות של הרשאות לתכנו 

" למת  שירותי בחינת היתכנות של הרשאות לתכנו " החל המינהל בהפעלת חברות 2002בשנת 
של המינהל קובע את הפעולות שעל מחוזות המינהל " סקרי היתכנות"נוהל ).  חברות סקר#להל  (

ובי  היתר עליה  להעביר למשרד הראשי מידע בדבר , יקת היתכנותלבצע על מנת להזמי  בד
כולל סקירת תכניות החלות על , עבודות תכנו  שהתבצעו בעבר על חטיבת הקרקע המוצעת לבדיקה

בתכנו  עתידי של , בי  היתר, אב ותכניות מתאר עוסקות#תכניות. המתח  ותכניות שבהכנה
וקובעות את ייעוד , קעות המתאימות להתפתחות יישובי ולכ  ה  ג  עוסקות באיתור קר, יישובי 

בוועדות ההיגוי של . הקרקעות ואת שלבי פיתוח  בהתא  לקצב הגידול של אוכלוסיית היישוב
שבאפשרותו להנחות את עורכי התכנית בדבר בדיקת , הכנת תכניות אלה חבר ג  נציג המינהל
 . התאמת  של חטיבות קרקע לפיתוח היישוב
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)‡( ˜È··‰ÏÚ ˙¯Â , ˙¯‚ÒÓ· È˘‡¯‰ „¯˘ÓÏ Ï‰ ÈÓ‰ ˙ÂÊÂÁÓ ÌÈ¯È·ÚÓ˘ ÌÈ Â˙ ‰ ÔÈ· ÈÎ
˙Â Î˙È‰ ˙Â˜È„·Ï Ì‰È˙ÂÚˆ‰ , Ô˙Â‡ ÏÚ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ÚˆÈ·˘ ÔÂ Î˙ ˙Â„Â·Ú Ï˘ ËÂ¯ÈÙ ÔÈ‡
Ô‰È‡ˆÓÓ ˙‡Â Ú˜¯˜ ˙Â·ÈËÁ .„ÂÚÂ ˙‡Ê , ˙Â˜È„· ˙‡Â ÌÈ¯Â˙È‡‰ ˙‡ Ì‡˙Ó Â È‡ Ï‰ ÈÓ‰
ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ÌÚ ˙Â Î˙È‰‰ ,Â‚‰ È ˘ ÔÈ·Â ÌÈÓÂÁ˙· Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ÔÈ‡ ÌÈÙ

‰Ï‡ .‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,Ì¯Â‚ ‰Ê ‰ÏÂÚÙ ÔÙÂ‡ ÈÎ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,˙ÂÏÂÙÎ ˙Â˜È„·Ï : ˜ÏÁ
 ˙ Î‰ ˙¯‚ÒÓ· ˙ÂÚˆ·˙Ó‰ ˙Â˜È„·‰ ˙‡ ˙ÂÙÙÂÁ Ï‰ ÈÓ‰ ÔÈÓÊ‰˘ ˙Â Î˙È‰‰ ˙Â˜È„·Ó

˙ÂÈ Î˙-¯‡˙Ó‰Â ·‡‰ ; „¯˘ÓÂ Ï‰ ÈÓ‰ Ì‰·˘ ÌÈ·Â˘ÈÈÏ ÂÚ‚  ˙Â¯Á‡ ˙Â Î˙È‰ ˙Â˜È„·
‰ÌÈ ˘ Í˘ÓÏ ˘Â˜È·Ï ‰ ÂÚ‰ ÔÈÓÊ È‡ÏÓ Ì‰· ˘ÈÂ ÌÈ  Î˙Ó ¯·Î ÔÂÎÈ˘ . 
)·(  Â ÓÊÂ‰ ‰Ó˘Ï˘ ‰¯ËÓÏ ÂÓÈ‡˙‰ ‡Ï˘ ˙Â Î˙È‰ ˙Â˜È„· Ï‰ ÈÓ‰ Ï·È˜ ÌÈ˙ÚÏ- ‡Ï 

˙Â˜ÈÙÒÓ ˙Â˜È„· Ô˙¯‚ÒÓ· Â˘Ú  ,ÔÂ Î˙Ï ˙Â Î˙È‰‰ È·‚Ï ˙Â ˜ÒÓ Ô‰· ÂÚ·˜  ‡ÏÂ . ‰‡ˆÂ˙Î
 Î˙È‰ ˙Â˜È„· ÌÈ¯Á‡ ÌÈ  Î˙ÓÓ Ï‰ ÈÓ‰ ÔÈÓÊ‰ ÍÎÓ˙ÂÓÈÏ˘Ó ˙Â. 

3.  ˙ Â Ú ˜ ¯ ˜  Ï Ú  ¯ Â È „  ˙ Â „ È Á È  ˜ Â Â È ˘ Â  Ô Â  Î ˙  Ï ˘  Ô Â · ˘ Á ·  ‰ ‡ · ‰
˙ Â È Ë ¯ Ù  : כי אי  בידי גופי השלטו  מידע של  ,  של מבקר המדינה צוי 45כבר בדוח שנתי

על החשיבות שבמידע על מלאי יחידות הדיור . מצב  וייעוד , ומדויק על היק  הקרקעות הפרטיות
 לחברי 2001ל משרד הפני  בדיווח מיולי "עמד ג  מנכ, למגורי בקרקעות מתוכננות ומאושרות 

כי אי  בידי משרדו נתוני  בדבר המלאי התכנוני , ובו קבע, לי  להאצת הבנייה"ועדת המנכ
, שכ  נתוני  אלה לא נקלטו בעבר בצורה ממוכנת, המאושר על קרקע המדינה ועל קרקע פרטית
 . דו לקליטת הנתוני  ולהפקת וקיי  צור  בהתאמת מערכות המחשב של משר

)‡( ‰ÏÚ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·· ,ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓ È„È· ÔÈ‡ ÈÎ , ÌÈ Â˙  ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘ÓÂ Ï‰ ÈÓ‰
˙ÈË¯Ù Ú˜¯˜· ˙Â ÈÓÊ‰ ¯ÂÈ„‰ ˙Â„ÈÁÈ ¯ÙÒÓ ¯·„· ,‡ˆÓ  ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ , ‡·ÂÓ ‰Ê ÔÂ˙  ÈÎ

Ï‰ ÈÓ‰Â ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ Î˙· ÔÂ·˘Á· .ÔÈÂˆÈ ,ÊÎ¯Ó· ˙ÂÚ˜¯˜‰Ó ˜ÏÁ ÈÎ 
˙ÂÈË¯Ù Ô‰ ı¯‡‰ ,ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘ÓÂ Ï‰ ÈÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÔÂ Î˙Ï ˙Ú¯ÎÓ ˙Â·È˘Á Ô˙Â ÈÓÊ ˙„ÈÓÏÂ ,

‰Ï˘ÓÓ‰ ‰Ú·˜˘ ÌÈ„ÚÈ· Â„ÓÚÈ˘ È„Î . ÌÈ¯Â‚ÓÏ ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ ÔÂ·˘Á· ‰‡·‰Ï ˙Â·È˘Á‰ ÏÚ
‰‡·‰ ‰Ó‚Â„‰ ˙„ÓÏÓ ˙ÈË¯Ù Ú˜¯˜ ÏÚ : ¯‡Â È·2003 ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈ Î˙ ‰¯„Á ¯ÈÚ· ÂÈ‰ 

¯˜ ÏÚ ‰ Î‰·˘ ˙ÂÈ Î˙Â ˙Â¯˘Â‡ÓÎ Ï˘ Û˜È‰· ˙ÈË¯Ù Ú˜-22,000¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ  , Ô‰· È„˘
˙Â·¯ ÌÈ ˘ Í˘ÓÏ .ÏÈ·˜Ó· Í‡ , ‰„ÚÂÂ‰Â ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ È Ù· ‡È·‰Â ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó Ô Î˙

¯·„· ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ , ˙ÂÈ‡Ï˜Á ˙ÂÚ˜¯˜Â ÌÈÁÂ˙Ù ÌÈÁË˘ ÏÚ ÌÈ¯Â‚ÓÏ ‰ÏÂ„‚ ˙È Î˙
¯ÊÚÈÏ‡ ˙È· ·˘ÂÓÏ ÌÂ¯„Ó˘ ,‰¯„ÁÏ ‰·Á¯‰Î . ÔÂ Î˙ ˙Â„ÚÂ Ô˙Â‡ ‰¯„Á ˙ÈÈ¯ÈÚ È‚Èˆ Â

ÌÈ¯Â‚ÓÏ ˙„ÚÂÈÓ‰ ˙ÈË¯Ù Ú˜¯˜ Ï˘ ·¯‰ ÚˆÈ‰‰ Ï˘· ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙È Î˙Ï Â„‚ ˙‰ ,
ÔÂ Î˙‰ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï ıÏ‡  ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘ÓÂ . 

)·( ‰ÏÚ „ÂÚ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó ¯‡˙Ó ˙ÂÈ Î˙ ˙ Î‰ ˙¯‚ÒÓ· ÈÎ , ÏÚ Ú„ÈÓ ÌÈ  Î˙Ó‰ ÌÈÙÒÂ‡
·Â˘ÈÈ Â˙Â‡· ‰ Î‰·˘ ˙ÂÈ Î˙‰Â ˙Â¯˘Â‡Ó‰ ˙ÂË¯ÂÙÓ‰ ˙ÂÈ Î˙‰ , Ì‡Â ˙È¯Â·Èˆ ‰ÓÊÂÈ· Ì‡

˙ÈË¯Ù ‰ÓÊÂÈ· .ÔÈÂˆÈ ,ÛÂÎ˙ ÔÂÎ„Ú ·ÈÈÁÓ ‰Ê Ú„ÈÓ ÈÎ ,Ï‰ ÈÓ‰ ÌÏÂ‡ , ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó
‰Ê Ú„ÈÓ ¯‚‡Ó ÌÈ Î„ÚÓ Ì È‡ ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓÂ ,‡ÏÈÓÓÂ , „¯˘Ó ¯ˆ˜ ÔÓÊ ˜¯Ù ÛÂÏÁ·

 ˙ ÓÊ‰ ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰ ÌÈÏ·˜Ó Ì‰ ¯˘‡Î ÔÂ·˘Á· Â‡È·‰Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì È‡ Ï‰ ÈÓ‰Â ÔÂÎÈ˘‰
È¯Â‚ÓÏ ˙ÂÈ Î˙·Â˘ÈÈ ÏÎ· Ì. 

)‚( ‰ÏÂÚ Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘ ¯˜Ò‰ ˙Â¯·Á Â ÈÎ‰˘ ˙Â Î˙È‰‰ È¯˜Ò ˙˜È„·Ó , ‡Ï Ì‰Ó ˜ÏÁ· ÈÎ
 ˙ÂÚ˜¯˜ ÏÚ ‰ Î‰ ÈÎÈÏ‰˙· ˙Â‡ˆÓ ‰ Â‡ ˙Â¯˘Â‡Ó ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈ Î˙ ¯·„· ÌÈ Â˙  Â‡ˆÓ 

ÌÈ¯˜Ò‰ Â˘Ú  Ì‰·˘ ÌÈ·Â˘ÈÈ· ˙ÂÈË¯Ù , ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙Â Î˙È‰‰ ˙ÚÈ·˜Ï Ô˙Â·È˘Á ˙Â¯ÓÏ
˙ ÓÊ‰ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ÏÂÔÂ Î˙‰ . 
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰ ÈÓÊ ˙ÈË¯Ù Ú˜¯˜· ¯ÂÈ„‰ ˙Â„ÈÁÈ ¯ÙÒÓ ¯·„· ÌÈ Â˙ Ï
‰·¯ ˙Â·È˘Á ˙ÂÈ‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ,¯˙È‰ ÔÈ· , ‰Ó¯· ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Ï˘ Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ ÔÂ Î˙Ï

˙ÈÓÂ‡Ï‰ .‡ÏÓ Ú„ÈÓ ÍÓÒ ÏÚ Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ Ô Î˙Ï ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ÏÚÂ Ï‰ ÈÓ‰ ÏÚ ,
˜ÈÂ„ÓÂ ÔÎ„ÂÚÓ , ‚Â‡„Ï Ì‰ÈÏÚ ÔÎÏÂÌÈ‡˙Ó Ú„ÈÓ ¯‚‡Ó Ì˙Â˘¯Ï „ÂÓÚÈ˘ . ¯‚‡Ó ¯„ÚÈ‰·

 ˜Â˘‰ Ï˘ Ú˜¯˜‰ ÚˆÈ‰· È„ Ì‰·˘ ÌÈ·Â˘ÈÈÏ Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ÔÂÂÎÏ ÌÈÏÂÏÚ Ì‰ ‰ÊÎ Ú„ÈÓ
ÈË¯Ù‰ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ·Â˘ÈÈ· ‰˘Â¯„ Ì˙Â·¯Ú˙‰˘ ‰Ú˘ , ˙ÈË¯Ù Ú˜¯˜ ÚˆÈ‰ ÔÈ‡ Ì‰·˘

ÌÈ¯Â‚ÓÏ ˙„ÚÂÈÓ‰ .   
 הבאה בחשבו  של עלויות פיתוח הקרקע

ל שכונת מגורי  חדשה הינה גור  בעל השפעה ניכרת בבחינת הכדאיות עלות הפיתוח ש .1
עלות הפיתוח תלויה במשתני  . הכלכלית של פיתוח האזור ועל הסיכוי לשווק את הקרקע ליזמי 

, כגו  צפיפות הבנייה וסוג הבנייה, במשתני  תכנוניי , כגו  סוג הקרקע ושיפועה, קרקעיי 
וכ  במשתני  , בממצאי  ארכיאולוגיי  ובביוב,  שיש להסיר כגו  מפגעי , במשתני  סביבתיי 

. ניהול הפרויקט וצורכי פינויי  אחרי  והסדרת בעלויות, כגו  דרישות מוסדות התכנו , מנהליי 
על מנת לקבל החלטה , מכא  החשיבות להערי  את עלויות הפיתוח הצפויות מוקד  ככל האפשר

ע  התקדמות התכנו  עשויי  להשתנות . ל בתכנונומיטבית א  הפרויקט כלכלי וכדאי להתחי
ולכ  חשוב לעקוב ברציפות אחר שינויי  בהערכת עלויות , הגורמי  המשפיעי  על עלות הפיתוח

 .הפיתוח ולהחליט א  כדאי להמשי  בתכנו 
‰ÏÚ ‰˜È„·· ,Ô Â Î˙· ÂÚÈ˜˘‰ Ï‰ ÈÓ‰Â ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó˘ ˙ÂÚ˜¯˜‰Ó ˜ÏÁ ÈÎ , Â˜ÂÂ˘ ‡Ï

 Ï˘· ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ·˙Â‰Â·‚ ÁÂ˙ÈÙ ˙ÂÈÂÏÚ ,ÔÂ Î˙‰ ÍÏ‰Ó· ÔÂ·˘Á· Â‡·Â‰ ÂÏÈ‡˘ , ÂÏÎÈ
¯ÎÈ  ÈÙÒÎ ÔÂÎÒÈÁÏÂ Ì„˜ÂÓ ·Ï˘· ÔÂ Î˙‰ ˙˜ÒÙ‰Ï ‡È·‰Ï . Ï˘Î  Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó Û‡ ÂÈ‰

ÒÙ‡ ¯ÈÁÓ ‰Ï Ú·˜ ˘ Ú˜¯˜ ˜ÂÂÈ˘ , ¯ÈÁÓ ˙‡ ˜¯ ÌÏ˘Ï ‰È‰ ‰ÎÂÊ‰ ÏÚ˘ ˙Â¯ÓÏ˘ ÍÎ
ÁÂ˙ÈÙ‰ ,‰Úˆ‰ Û‡ ‰˘‚Â‰ ‡Ï .ÈÓ‰ ÌÁ˙Ó ˜ÂÂÈ˘· ‰¯˜ Ï˘ÓÏ ÍÎÏ „ÚÂ-17 ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ 

˜ÓÚ‰ Ï„‚Ó· ,Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈÓÁ˙Ó·-144‡·È˜Ú ¯Â‡· ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ  , „ÚÂÈÓ‰ ÌÁ˙Ó·Â 
Ï-68˙ÈÏÈÚ ˙¯ˆ · ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ  . 

את עלויות הפיתוח מחשבי  לפי עלות גורמי התשתית שנכללי  בתכנית ולפי עלות גורמי   .2
הדיוק של החישוב .   ופינוי פולשי כגו  עלות טיפול בממצאי  ארכיאולוגיי, שאינ  בתכנית

המינהל ומשרד . משתפר ככל שהתכניות מתקדמות ומתברר היק  הטיפול בגורמי  הנוספי  ועלותו
שיש צור  בפיתוח מודל ממוחשב להערכה של עלויות הפיתוח של שכונה עוד , השיכו  מצאו

ח של שכונות רבות על בסיס הניסיו  שהצטבר מעלויות הפיתו, בשלבי  מוקדמי  של התכנו 
מודל כזה יאפשר להימנע מהשקעה בתכנו  ופיתוח של קרקעות שלא נית  . שהקמת  כבר הסתיימה

ויכול ג  לשפר את תהלי  קבלת ההחלטות באופ  שיאפשר , לשווק  עקב עלות פיתוח הקרקע בה 
 . חישוב מהיר של ההשלכות של החלטות תכנוניות על עלויות הפיתוח

‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· ,ÈÎ ˙ ˘· „ÂÚ 1991ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ÏÁ‰  , ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÛÂ˙È˘·
ÌÈÏ˘Â¯È· ,ÁÂ˙ÈÙ ˙ÂÈÂÏÚ ÈÂÊÈÁÏ Ï„ÂÓ ÁÂ˙ÈÙ· ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ ÔÂÎ Â , ¯·ÓËÙÒ2004 ,

ÁÂ˙ÈÙ È·Ï˘· ÔÈÈ„Ú Ï„ÂÓ‰ .ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó Ï˘ Ï„ÂÓ‰ ÏÚ ÛÒÂ  , Ï„ÂÓ Á˙ÈÙ Ï‰ ÈÓ‰ Ì‚
ÂÓÚËÓ ‰¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· ‰ÓÂ„ .ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰ ÈÓ‰˘ Ï„ÂÓ Ì„˜‰· ÂÁ˙ÙÈ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘ÓÂ Ï

ÌÎÒÂÓÂ „ÈÁ‡ ,˙Â¯˙ÂÈÓ ˙ÂÈÂÏÚÏ Ì¯Â‚‰ ÏÂÙÎ ÁÂ˙ÈÙÓ ÂÚ ÓÈÈÂ , ¯ÒÂÁÏ ÌÂ¯‚Ï Û‡ ÏÂÏÚÂ
ÍÂ¯‡‰ ÁÂÂË· ‰Ó‡˙‰. 
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 דנו משרד האוצר והמינהל בנושא היעדר בקרה שיטתית של המינהל על מידת 2004ביוני  . 3
דבר זה מביא . התכניות במוסדות התכנו בעיקר במהל  קידו  , הכלכליות של התכניות שבטיפולו

ובעת השיווק מתברר לעתי  שהצעות המחיר , לתכנו  שכונות שבה  עלויות הפיתוח גבוהות
בדיו  .  לקרקע מחיר אפס וא  שלילי#קרי , שהתקבלו במכרז אינ  מכסות אפילו את עלות הפיתוח

ינהל וכי יש לקבוע שיטת סוכ  על הגברת הבקרה על כדאיות  הכלכלית של תכניות שמקד  המ
 . חישוב מוסכמת ואחידה לעלויות הפיתוח הנגזרות מהתכנית

‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· , ˙‡ ‰Á Ó Ï‰ ÈÓ‰ ˙È Î˙‰ ˙ Î‰ È·Ï˘·Â ˙Â Î˙È‰‰ ˙˜È„· ·Ï˘· ÈÎ
Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ ˙ÂÈ‡„Î ˙˜È„· Úˆ·Ï ÌÈ  Î˙Ó‰ , ·Â˘ÈÁ ˙ ÂÎ˙Ó Ú·˜ Ì¯Ë ‡Â‰ ÌÏÂ‡

ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙ÂÈÂÏÚÏ ‰„ÈÁ‡ , ‰Á Ó ‡Ï ‡Â‰‰Ï‡ ˙ÂÈÂÏÚ ·˘ÁÏ ÍÈ‡ ÌÈ  Î˙Ó‰ ˙‡ , ‰¯·Á ÏÎÂ
‰ÓÈ‡˙ÓÎ ‰Ï ˙È‡¯ ‰ ˙ ÂÎ˙Ó‰ ˙‡ ˙Ú·Â˜ Â¯Â·Ú ˙  Î˙Ó˘.   

 דוגמאות להפעלת תכנו  בידי המינהל ומשרד השיכו  
1 . ˘ È ¯ Á  · Â ˘ È È ‰  Ô Â  Î ˙ :) . תכניות מפורטות צריכות להתבסס על תכנית מתאר)  א  

הוא לא פעל לקידומה של תכנית , אב לחריש# הכנת תכנית1999אול  א  שהמינהל סיי  בשנת 
ולכ  יש חשש שירדו לטמיו  השקעותיו , האב#מתאר סטטוטורית ליישוב בהתבסס על תכנית

א  על פי שכבר , משרד השיכו  המשי  בהכנת תכניות מפורטות בהיק  ניכר בחריש, מנגד. בתכנו 
ולמרות , ו ביטלו את זכיית וכל הזוכי  ב,  נכשל מכרז לשיווק קרקע בחריש1999בסו  שנת 

בנימוק שיש ,  יחידות דיור נדחתה בוועדה המחוזית#1,850שתכנית מפורטת של משרד השיכו  ל
 . בחריש מלאי תכניות מאושרות שלא מומש

‡ˆÂÈ ,‰¯ÒÁ˘ ¯‡˙Ó ˙È Î˙ ‰Ó„Â˜ ‡Ï˘ ,Í¯Âˆ Ô‰· ‰È‰ ‡Ï˘ ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈ Î˙ ÂÓ„Â˜ Í‡ . 
 השיכו  תכניות החופפות את אותו השטח וא  סותרות ביישוב חריש הכינו המינהל ומשרד )ב(

חריש למינהל # פנה מנהל החברה הכלכלית במועצה המקומית קציר1999כבר בדצמבר . זו את זו
#המינהל תכנ  את הגדלת חריש ל: כי שני הגופי  מובילי  תכנו  כפול ובזבזני בחריש, והתריע
 2000בינואר .  יחידות דיור#8,500 כיישוב ב  כ יחידות דיור ומשרד השיכו  תכנ  את חריש50,000

וסיכמו , בתכנו  חופ  של שניה  ביישוב, בי  היתר, דנו הנהלת משרד השיכו  והנהלת המינהל
המינהל :  שבו ודנו הנהלות אלה בתכנו  חריש2001בינואר . לתא  ביניה  את פעולות התכנו 

יש צור  "ש,  יחידות דיור בנימוק45,000כיישוב עירוני של , כי הוא מתכנ  את חריש, דיווח
כיישוב של , ומשרד השיכו  המשי  בתכנו  חריש". ופוטנציאל להקי  ישוב עירוני גדול במקו 

 בי  הנהלת המינהל והנהלת משרד השיכו  2002בישיבה נוספת ביוני .  יחידות דיור8,000#14,000
 .  הרשאות תכנו  למשרדכי המינהל יפסיק את פעילות התכנו  בחריש ויעביר, סוכ 

2. ‰  Â Ó È „  ¯ È Ú ·  Ô Â  Î הכינו תכנית , בשיתו  משרד השיכו  והמינהל, מינהל התכנו :  ˙
מחברת , אול  עוד בטר  הסתיימה הכנתה הזמי  מחוז הדרו  במינהל, מתאר מקומית לדימונה

. נה יחידות דיור הנוגעת לשטח שבתחו  תכנית המתאר שבהכ2,600תכנית שלד הכוללת , תכנו 
הביא המחוז בפני ועדת ההרשאות, 2001באוקטובר , בהמש 

14

 בקשה להזמי  מאותה חברת תכנו  
שתעג  סטטוטורית את תכנית השלד שהיא הכינה ותכנית מפורטת לחלק מיחידות , תכנית מתאר

__________________ 
 .ועדה של המינהל הדנה ומחליטה בדבר הזמנות תכנו  מחברות מנהלות או מתכנני  חיצוניי  14
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ועדת ההרשאות דחתה את הבקשה בנימוק שבדימונה מלאי תכנוני רב של . הדיור שבתכנית השלד

,  שבה ודנה ועדת ההרשאות בבקשת המחוז הנוגעת לאותו שטח2004בפברואר . ריחידות דיו
כי עמידה ביעד , יצוי .  יחידות דיור500ואישרה להזמי  מחברת התכנו  תכנית מפורטת של 

לדימונה בי  השני  ) 4מ " תמ#להל  (האוכלוסייה שקבעה תכנית המתאר המחוזית למחוז הדרו  
ואילו המלאי המאושר והמלאי ,  יחידות דיור שחלק  כבר נבנו4,333 מחייבת בניית 2001#2010

לדעת משרד מבקר .  יחידות דיור#13,000שבתכנו  משרד השיכו  והמינהל בדימונה עומד על כ
ונוכח המלאי התכנוני , ההצלחה החוזרת ונשנית לשווק קרקע למגורי  בדימונה#נוכח אי, המדינה

החלטת המינהל להזמי  את התכנו  , י  משרד השיכו  לדימונההמאושר והזמי  ומלאי התכניות שמכ
 . תמוהה, האמור

למרות המלאי התכנוני הזמי  הקיי  לכאורה "כי , משרד השיכו  השיב למשרד מבקר המדינה
... אנו מבקשי  לקד  תכנו  . מסתמ  מחסור חמור במלאי זמי  של דירות צמודות קרקע, בדימונה

 ".דירות צמודות קרקעכדי ליצור מלאי זמי  של 
א  , בדימונה יש אמנ  היצע בלתי ממומש של מגורי "כי , המינהל השיב למשרד מבקר המדינה

ההחלטה לקד  תכנו  ... בעוד שיש ביקוש כבוש לבניה צמודת קרקע, רובו ככולו בבנייה רוויה
קה חוזרת נובעת מבדי, בניגוד להחלטה קודמת ששללה זאת... מפורט של שלב ראשו  של הרובע

 )". לעומת עוד  בבנייה רוויה(שהצביעה על מחסור צפוי של יחידות מגורי  בבנייה צמודת קרקע 
3 . ˙ Â · È ˙  ·  Ô Â  Î  יחידות דיור #3,600 החל המינהל בהכנת תכנית שלד ל2001במרס   :˙

 יחידות 2,600ובמקביל החל משרד השיכו  בהכנת תכנית שלד לאזור אחר בנתיבות ובו , בנתיבות
,  יחידות דיור#6,200המיועדות לכ, תכניות המינהל ומשרד השיכו , לפי קצב השיווק הנוכחי. דיור

ראוי היה שהמינהל ומשרד השיכו  יתאמו את קצב תכנונ  במשות  , לכ .  שני #34יספיקו לכ
 .דבר שלא נעשה, ובהדרגה לטווח ארו 

הל את ההרשאה שקיבל להכנת כי הוא החזיר למינ, משרד השיכו  השיב למשרד מבקר המדינה
 . יחידות דיור נוספות2,600תכנית שלד עבור 

Ó˙ ÈÙÏ" Ó4 , ÌÈ ˘·2001-2010 ˙ÈÈ · ˙Â·È˙ · ‰˘Â¯„ 970¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ  .Ô‡ÎÓ , ˜ÏÁ Ì‚˘
‰Ê „ÚÈÓ ‚¯ÂÁ Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘ ÔÂ Î˙‰Ó ¯ÎÈ . 

4 . ˙ Â ¯ „ ˘ ·  Ô Â  Î מ  התיעוד במשרד . לשדרות יש תכנית מתאר מקומית בהכנה  :˙
כיוו  שרוב עתודות הקרקע ש  , כי קיי  קושי רב לאשר תכניות מפורטות בשדרות, נהל עולהובמי

וטר  הוסדרה הכללת  של עתודות קרקע אלה , נמצאות בשטח שיפוט של רשויות מקומיות אחרות
 867 היו בידי משרד השיכו  קרקעות זמינות לבניית 2004בינואר . בתחו  השיפוט של שדרות

רוב  מחו  לתחו  השיפוט ,  יחידות דיור#4,350שדרות א  הוא הוסי  ותכנ  עוד כיחידות דיור ב
 .  יחידות דיור114הביקוש הממוצע לשנה היה , לעומת זאת. של שדרות

בנה "כי פעילות  מתייחסת ליצירת מלאי , משרד השיכו  והמינהל השיבו למשרד מבקר המדינה
 . שהיה לו ביקוש בשני  האחרונות, "בית 

·‰Û˜È‰‰ ·Á¯ ÔÂ Î˙‰ ˙‡ ¯È·ÒÓ Â È‡ Ú˜¯˜ ˙„ÂÓˆ ‰ÈÈ ·Ï ˘Â˜È , ˙Â„ÈÁÈ ·Â¯˘ Ì‚ ‰Ó
‰ÈÂÂ¯ ‰ÈÈ ·· Ô‰ ˙Â  ÎÂ˙Ó‰ ¯ÂÈ„‰ .Ó˙ ÈÎ ÔÈÂˆÈ" Ó4 Í¯Âˆ ˘È ÂÈÙÏÂ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ „ÚÈ ‰Ú·˜ 

Î ˙ÈÈ ··-1,576 ÌÈ ˘· ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ 2001-2010 . Ï‰ ÈÓ‰Â ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó Ï˘ ÔÂ Î˙‰ Û˜È‰
‰Ê „ÚÈÓ Ì‚ ‚¯ÂÁ .Â ˙‡Ê„ÂÚ ,Ú˜¯˜ È„ÂÓˆ ÌÈ˙·Ï ˘Â˜È·‰ Ï„‚ Ì‡ , ˙Â ˘Ï ‰È‰ ÈÂ‡¯

Ú˜¯˜ ˙„ÂÓˆ ‰ÈÈ ·Ï ‰ÈÂÂ¯ ‰ÈÈ · Ô‰·˘ ˙ÂÈ Î˙ , ˙‡ ‰ ˘Ó Â È‡˘Â ¯˙ÂÈ ÏÂÊ È Â Î˙ ÍÈÏ‰
ÌÈÙÒÂ  ÌÈÁÂ˙Ù ÌÈÁË˘ Ï˘ Ì„ÂÚÈÈ. 
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הזמי  המינהל מחברת תכנו  תכנית שלד על חלק , עוד בטר  אושרה תכנית המתאר המקומית כדי 
 360תכנו  מפורט של ,  הזמי  המינהל מאותה חברה2004בפברואר . לולות בהמהקרקעות שכ

 .יחידות דיור הכלולות בתכנית השלד
,  התייחסה עיריית שדרות לשינוי סדרי התכנו 2004בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

כי , שהתבטא בהכנת תכנית השלד עוד בטר  הסתיימה הכנת תכנית המתאר המקומית וציינה
השתנה במהל  ,  מיקו  מרכז הישוב#קלקול רציני התגלה כאשר עקרו  מרכזי של תכנית המתאר "

תכנית השלד שכבר ) למקו  בו נמצא בפועל כיו , מצפו  העיר לדרומה(הדיוני  בתכנית המתאר 
 .משמעות הדבר שאי  תועלת בתכנית השלד שאושרה". נסתיימה לא עודכנה בהתא 

·Ê·‰ ˙‡ ‰˘ÈÁÓÓ ‰·Â˘˙‰ÔÂ Î˙‰ È¯„Ò ÈÂ È˘Ó Ì¯‚È‰Ï ÏÂÏÚ‰ ÊÂ . 
5. Ô È Ú ‰  ˘ ‡ ¯ ·  Ô Â  Î  סיכמו ביניה  משרד השיכו  והמינהל לגבי 1997בדצמבר   :˙

כי גבולות המתחמי  ייקבעו במהל  התכנו  המפורט , התכנו  של שטח מסוי  בראש העי  וקבעו
כנת תכנית מתאר שני הגופי  החלו בתכנו  מפורט א  שטר  הסתיי  הלי  ה. ובתיאו  ביניה 

 הזמי  המינהל 1998במאי . בוועדה המקומית לתכנו  ולבנייה ובוועדה המחוזית לתכנו  ולבנייה
בעיצומו של הלי  "א  על פי שמשרד השיכו  נמצא , מחברה מתכננת תכנית לאחד המתחמי 

 ,בביקורת עלה שהמינהל ציר  חלק מהמתח  שהוא הזמי  את תכנונו. על אותו השטח" תכנוני
ובינו לבי  מתחמי , החלק שהועבר שוכ  בלב מתח  שהמינהל מתכנ . לחלקו של משרד השיכו 

אופ  חלוקה זה מקשה על התכנו  ועל חישוב עלויות . התכנו  של משרד השיכו  עובר כביש ראשי
במיוחד נוכח העובדה שהתכנו  מתבצע בידי מתכנני  שוני  המופעלי  בידי גופי שלטו  , הפיתוח
 .שוני 

6. „ ¯ Ú ·  Ô Â  Î על ,  יחידות דיור בערד#4,000 הזמי  המינהל תכנית שלד לכ2000 באפריל  :˙
לאחר גמר תכנית השלד נת  . שטח שבאותה עת לא נכלל בשטח תכנית המתאר המקומית של ערד

המינהל למשרד הרשאה לתכנו  מפורט באחד המתחמי  שבתכנית השלד ומשרד השיכו  החל 
 דחתה ועדת ההרשאות של המינהל הצעה להכי  תכניות מפורטות 2001באוקטובר . בתכנונו

בטענה שמלאי התכנו  הקיי  בעיר אינו מצדיק השקעות בתכנו  , למתחמי  שנותרו בידי המינהל
 אישרה ועדת ההרשאות של המינהל הזמנת תכנו  מפורט על חלק 2004אול  בפברואר , נוס 

כ  למשל קרקע המיועדת , מגמה של כשלי שיווק בערדכי בשני  האחרונות נמשכה , יצוי . מהשטח
 ולא 2003בשנת , ולאחרונה,  יחידות דיור בשכונת יהושפט פורסמה לשיווק מספר פעמי #94ל

 יחידות #6,266תכניות מאושרות ל(לאור המלאי התכנוני הרב בערד . הוגשה כל הצעה לרכישתה
והעובדה )  יחידות דיור לשנה בממוצע130(הדל השיווק , ) יחידות דיור בשלבי תכנו #10,054דיור ו

לא ברור הצור  בתכנו  הרחב של המינהל ושל , #2004 ל2001שבערד קטנה האוכלוסייה בי  השני  
 . משרד השיכו  בערד

, בעוד שבערד קיי  ביקוש נמו  למגורי  בבנייה רוויה"כי , המינהל השיב למשרד מבקר המדינה
 משו  כ  הוחלט במינהל לתכנ  תכנית ...   בבנייה צמודת קרקעקיי  ביקוש ער יחסית למגורי

אלא שכדי לתכנ  אות  יש צור  ברקע ,  יחידות דיור צמודות קרקע בגבעות המזרחיות#300לכ
 ...".ולצור  כ  הוזמנה תכנית שלד על שטח נרחב, תכנוני רחב יותר

 ˙Â‡Ó ÂÏÏÎ Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘ ˙Â¯˘Â‡Ó‰ ˙ÂË¯ÂÙÓ‰ ˙ÂÈ Î˙‰Ó ˜ÏÁ˘ ¯Á‡Ó ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ
Ú˜¯˜ ˙Â„ÂÓˆ , ‰˘‚‰Â ‰ Î‰ È·Ï˘· ˙Â‡ˆÓ  Ú˜¯˜ ˙Â„ÂÓˆ ˙ÂÙÒÂ  ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ ˙Â‡ÓÂ

ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓÏ ,˙ÂÙÒÂ  ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ ÔÂ Î˙· Í¯Âˆ‰ ¯Â¯· ‡Ï .„ÂÚÂ ˙‡Ê , Ï‰ ÈÓ‰ Ì‡
Ú˜¯˜ ˙Â„ÂÓˆ ˙ÂÙÒÂ  ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ ˙Â˘Â¯„˘ ÌÈ¯Â·Ò ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘ÓÂ , ˜ÏÁ Â ˘È˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯

˘Â‡Ó‰ ˙ÂÈ Î˙‰Ó‰ÈÂÂ¯ ‰ÈÈ · Ô‰·Â ‰ Î‰·˘ ÂÏ‡ Â‡ ˙Â¯ , Ú˜¯˜ ˙„ÂÓˆ ‰ÈÈ ·Ï- ÍÈÏ‰ 
ÌÈÙÒÂ  ÌÈÁÂ˙Ù ÌÈÁË˘ Ï˘ Ì„ÂÚÈÈ ˙‡ ‰ ˘Ó Â È‡˘ ¯˙ÂÈ ÏÂÊ È Â Î˙ . 
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 „¯˘Ó ÔÈ· ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙˜ÂÏÁ ÏÚ „ÂÓÚ˙ ‰Ï˘ÓÓ‰˘ Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˙Â˘ÈÁÓÓ Â‡·Â‰˘ ˙Â‡Ó‚Â„‰
ÌÈ¯Â‚ÓÏ ˙„ÚÂÈÓ‰ Ú˜¯˜ Ï˘ ÔÂ Î˙‰ ÌÂÁ˙· Ï‰ ÈÓ‰ ÔÈ·Ï ÔÂÎÈ˘‰ , ˘‡¯Ó Ú ÓÈ˙˘ ÔÙÂ‡·

‰ÏÈÚÈ ‡Ï ‰‡ˆ˜‰ , ÌÂÁ˙· ˜ÂÒÚÏ ÛÂ‚ ÏÎÏ ¯˘Ù‡˙ÈÂ ÔÂ Î˙ È·‡˘Ó Ï˘ ÊÂ·Ê·Â ˙ÂÈÂÏÈÙÎ
ÈÒÁÈ ÔÂ¯˙È ÂÏ ˘È Â·˘Â ‰ÁÓ˙Ó ‡Â‰ Â·˘.  

✯  
 ‰ÈÈ ·‰ ˙ÂÈ Î˙ ˙È·¯Ó ˙‡ ÌÈÓ„˜ÓÂ ÌÈÓÊÂÈ ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ È·‰ „¯˘ÓÂ Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰ ÈÓ

ı¯‡· ÌÈ¯Â‚ÓÏ .ÒÓ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰Ï·È˜ ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙˜ÂÏÁ ÔÈÈ Ú· ˙ÂËÏÁ‰ ¯Ù
ÌÈ¯Â‚ÓÏ Ú˜¯˜ ˜ÂÂÈ˘Â ÔÂ Î˙ ÌÂÁ˙· ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ÔÈ·Ï Ï‰ ÈÓ‰ ÔÈ· . ˙ÂËÏÁ‰ ˙Â¯ÓÏ

‰Ï˘ÓÓ‰ ,ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙ÎÂ ÌÈÙ˙Â˘Ó‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÓÂÁ˙ ·Â¯ ˙‡ Â¯È„Ò‰ ‡Ï ÌÈÙÂ‚‰ È ˘ ,
 ÔÂ Î˙ ˙ ÓÊ‰Ï ˙ÂÊÙÁÈ‰·Â ÌÂ‡È˙ ¯ÒÂÁ· ˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ ‰ ÈÈÙ‡˙‰ Ì‰Ï˘ ÔÂ Î˙‰ ˙ÂÏÈÚÙ

Ë¯ÂÙÓ˙ÂÓ„˜ÂÓ ÔÂ Î˙ ˙ÂÏÂÚÙ ÂÓÈÈ˙Ò‰ Ì¯Ë· „ÂÚ  ; ÌÈ·Â˘ÈÈ· ÏÈ·˜Ó· ÂÏÚÙ ÌÈÙÂ‚‰ È ˘
˙Â ÂÎ˘ Ô˙Â‡· Û‡ ÌÈ˙ÚÏÂ ÌÈ·¯ ;Ú˜¯˜ ‰˙Â‡ ÏÚ Â  Î˙ Ì‰È ˘ ÈÎ „·ÚÈ„· ¯¯·˙‰ ÌÈ˙ÚÏÂ. 

 ÌÂÁ˙· ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙˜ÂÏÁ ÔÈÈ Ú· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘ÓÂ Ï‰ ÈÓ‰ ÏÚ
ÌÈ¯Â‚ÓÏ ˙„ÚÂÈÓ‰ Ú˜¯˜ Ï˘ ÔÂ Î˙‰ .ÎÍ , ˜ÂÒÚÏ ÛÂ‚ ÏÎÏ ¯˘Ù‡˙ÈÂ ˙ÂÈÂÏÈÙÎÂ ÊÂ·Ê· ÂÚ ÓÈÈ

ÈÒÁÈ ÔÂ¯˙È ÂÏ ˘È Â·Â ‰ÁÓ˙Ó ‡Â‰ Â·˘ ÌÂÁ˙·. 
‰Ï˘ÓÓ‰ ‰Ú·˜˘ ˜ÂÂÈ˘‰Â ÔÂ Î˙‰ È„ÚÈ· ÌÈ„ÓÂÚ Ì È‡ Ï‰ ÈÓ‰Â ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó . ¯ÎÈ  ˜ÏÁ

˜ÂÂÈ˘Ï ÔÈÓÊ Â È‡ ‰Ï‡ ÌÈÙÂ‚ È ˘ Â¯ˆÈ˘ È Â Î˙‰ È‡ÏÓ‰Ó , ˘Â˜È· ÔÈ‡ ¯Á‡ ¯ÎÈ  ˜ÏÁÏÂ
 Â· ÔÈ‡ ÔÎÏÂ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ¯ÂÊÈÙÂ ˜ÂÂÈ˘‰ Û˜È‰ ÌÂÁ˙· ‰Ï˘ÓÓ‰ È„ÚÈ ˙‚˘‰Ï ˙ÏÚÂ˙ . ¯·„‰

 Ì‚ ‡È·ÓÂ ÌÈÈ ÂËÏ˘‰ ÌÈÙÂ‚‰ È ˘ Ï˘ Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ· ˙ÂÏÈÚÈÂ ˙ÂÏÈÚÂÓ ¯„ÚÈ‰ ÏÚ ÚÈ·ˆÓ
 ˙Â„ÈÁÈ Ï˘ ‰·¯‰· ÌˆÓÂˆÓ Û˜È‰ ÏÂÓ Û˜È‰ È·Á¯ ÔÂ Î˙ ÈÎÈÏ‰ ÏÚ ˙¯ÎÈ  ˙ÈÙÒÎ ‰‡ˆÂ‰Ï

ÌÈ¯Â‚ÓÏ ˙Â¯˘Â‡Ó ˙ÂÈ Î˙· ¯ÂÈ„ . 
·ÈÒ‰ ˙Á‡ ˙ÂÈ Î˙ ¯„ÚÈ‰ ‡Â‰ ¯ÎÈ  È Â Î˙ ˙ÁÙÏÂ ÔÂ Î˙‰ ÈÎÈÏ‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰Ï ˙ÂÈ¯˜ÈÚ‰ ˙Â

˙ÂÈÓÂ˜ÓÂ ˙ÂÈÊÂÁÓ ¯‡˙Ó ,‰È ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ È„È· ‰·ÈÂÁ Ô˙ Î‰˘ ,Î˘˙‰"‰-1965 , ¯·Î
ÌÈ˘È˘‰ ˙Â ˘· .˙Â¯ÒÁ‰ ˙ÂÈ Î˙‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï È„Î ,Ë¯ÂÙÓ‰ ÔÂ Î˙‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ˙ÂÁ Ó‰ ,

Ï‰ ÈÓ‰Â ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ÌÓˆÚ ÏÚ ÂÏË  ,ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó Ï˘ ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓÏ ÏÈ·˜Ó· , Ì„˜Ï
˙ÂË¯ÂÙÓ‰ ˙ÂÈ Î˙‰ ÌÚ „ÁÈ ,È¯‡˙Ó ÈÙÂ‡ ÈÏÚ· ÔÂ Î˙ ÈÎÓÒÓ Â‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ¯‡˙Ó ˙ÂÈ Î˙ .

Ì˙ÂÈ¯Á‡· Â È‡˘ ÌÂÁ˙Ï È¯˜ÈÚ‰ Ì˜ÂÒÈÚÓ ˜ÏÁ ËÒÂ‰ ÍÎ· . 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÈÙÂ‡ ˙ÂÏÚ· ˙ÂÈ Î˙‰Â ¯‡˙Ó‰ ˙ÂÈ Î˙ ˙ Î‰ ˙‡˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

 È¯‡˙Ó)˙ÂÈ Î˙-·‡ ,„ÂÚÂ „Ï˘ ˙ÂÈ Î˙ ( ˙ÏÏÂÎ‰ ‰ÈÈ‡¯‰ ˙‡ ÂÏ ˘È˘ ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓ ÊÎ¯È
‰Ê ÌÂÁ˙· ,˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈ Î˙ ˙ Î‰· ÂÏÙËÈ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘ÓÂ Ï‰ ÈÓ‰ ˙‡Ê ˙ÓÂÚÏÂ . ÍÎ·

ÔÂ Î˙· ˙ÂÈÂÏÈÙÎ ÂÚ ÓÈÈ ,ÔÈ·‰ ÌÂ‡È˙‰ ˜„Â‰È-ÔÂ Î˙‰ ÍÈÏ‰˙ ÏÚÈÈ˙‰Ï ÈÂ˘ÚÂ È„¯˘Ó . 
 Î˙ È‡ÏÓ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘ÓÂ Ï‰ ÈÓ‰ Â¯ˆÈ ÌÈ ˘ Í˘Ó ÌÈ·Â˘ÈÈ· ‰¯È·Ò È˙Ï· ‰„ÈÓ· Û„ÂÚ È Â

˘Â˜È·‰ È¯ÂÊ‡Ó ÌÈ˜ÁÂ¯Ó . ˙ÂÙÈ„Ú È¯ÂÊ‡· ÌÈ‡ˆÓ  Ì Ó‡ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰Ó ˜ÏÁ
˙ÈÓÂ‡Ï ,Ï„ ‡Â‰ ‰Ï‡ ÌÈ·Â˘ÈÈ· ÌÈ¯Â‚ÓÏ ‰ÈÈ ·Ï Ú˜¯˜Ï ˘Â˜È·‰ ÌÏÂ‡ . 
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˜ÂÂÈ˘ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ˙ÂÚ‚Â ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ È„Î
ÌÈ¯Â‚ÓÏ Ú˜¯˜ , ÏÏÎ ˙ÂÏÂÚÙ ÌÚ Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ Ì‡˙Ï ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ÏÚÂ Ï‰ ÈÓ‰ ÏÚ

˘Â˜È·‰ ˙‡ „„ÂÚÏ ˙ÂÏÂÎÈ˘ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ÌÈ ÂÓ‡‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó , ÈÓÂÁ˙· ¯˙È‰ ÔÈ·
‰˜ÂÒÚ˙‰ ,ÌÈÎ¯„‰ ˙ÂÈ˙˘˙ ,ÍÂ ÈÁ‰ ˙ÂÈ˙˘˙ .  



  


