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תקציר
רקע כללי
תחום השיפוט של העיר ראשון לציון משתרע על פני שטח של כ61,000-
דונם .לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה התגוררו בדצמבר 2016
בראשון לציון  247,323תושבים .הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון
אחראית על מרחב התכנון המקומי (להלן  -הוועדה המקומית).
בחלקה המערבי של העיר שוכנים ,בין היתר ,אזור תעשייה חדש ,שכונות
מגורים ,מתחמי מסחר ובילוי ופארק ,ובו אגם המכונה פארק האגם (להלן -
פארק האגם).
בפארק האגם יש אגם מים הקולט מי נגר מראשון לציון ,מחולון ומבת ים.
האגם משמש אתר צפרות וטבע עירוני .במתחם פארק האגם פועלים כמה
מוקדי בילוי :פארק שעשועים (סופרלנד) ומתחם בתי קולנוע ומסעדות (יס
פלאנט) .בשנים  2015 - 2012הוקם בצמוד למתחם יס פלאנט מרכז כנסים,
אירועים ומסחר (להלן  -המתחם).
מאז  2006פעלו עיריית ראשון לציון (להלן  -עיריית ראשון לציון או העירייה)
והוועדה המקומית לאישורה של תכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים,
בפארק האגם ,שהגישה חברה ב' (להלן  -היזם) ולמתן היתרי בנייה ,להקמת
מתחם בשטח עיקרי של  6,037מ"ר ושטחי שירות של כ 4,450-מ"ר הכולל
מרכז קונגרסים ,אולם אירועים ושדרת מסחר .בשנת  2010החכירה 1העירייה
ליזם ללא מכרז קרקע בשטח של  8,387מ"ר ,שבה החזיקה בפארק האגם,
וכעבור חמש שנים מכרה לו את הקרקע ,אף זאת ללא מכרז.
מר דב צור מכהן בתפקיד ראש העירייה ויו"ר הוועדה המקומית מאז נובמבר
( 2008להלן  -ראש העירייה או יו"ר הוועדה המקומית) .בשנים  2013עד 2015
כיהן מר דוד ביטן כמ"מ ראש העירייה (להלן  -מ"מ ראש העירייה דאז).

פעולות הביקורת
בחודשים ספטמבר  2015עד פברואר  2016בדק משרד מבקר המדינה
בעיריית ראשון לציון ובוועדה המקומית את החכרתן ומכירתן של זכויות
העירייה על מקרקעין בפארק האגם ליזם ואת הליכי התכנון והרישוי הנוגעים
בדבר .בדיקות השלמה נערכו במשרד הפנים ובוועדה המחוזית לתכנון

1

לתקופה של  15שנים (בתוספת אופציה להארכה ב  9-שנים ו 11-חודשים).
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ולבנייה של מחוז מרכז (להלן  -הוועדה המחוזית) וכן בעירייה בשנים  2016עד
 ,2017לסירוגין.

הליקויים העיקריים
תכנית האיחוד והחלוקה שיזם היזם
מגרש 2ששטחו  43,369מ"ר (להלן  -המגרש המקורי) ,השוכן צמוד לאגם,
הוחזק בבעלות משותפת ("מושע" )3של עיריית ראשון לציון ושל מאות בעלים
פרטיים אחרים.
בספטמבר  2006הגיש היזם לוועדה המקומית תכנית איחוד וחלוקה ללא
הסכמת הבעלים( 4להלן  -תכנית האיחוד והחלוקה) שכללה ,בין היתר ,את
המגרש המקורי .התכנית חילקה את המגרש לשני מגרשים ,מגרש אחד
6
בשטח של  20,923מ"ר (להלן  -מגרש א' ,)5שהוחזק במשותף על ידי היזם
ועיריית ראשון לציון ,ומגרש נוסף בשטח של  22,446מ"ר (להלן  -מגרש ב')7
בבעלות משותפת של  333מחזיקים אחרים .במגרש א' היו ליזם זכויות על כ-
 60%מהשטח ( 12,538מ"ר) ולעירייה זכויות על כ 40%-מהשטח ( 8,387מ"ר).
בנובמבר  2006החליטה ועדת המשנה של הוועדה המקומית (להלן  -ועדת
המשנה) להפקיד בתנאים את תכנית האיחוד והחלוקה שהגיש היזם ,וביניהם
התנאי שלפיו יש לתאם את התכנית עם תכנית אחרת  -תכנית פארק האגם,
שהוועדה המחוזית קבעה תנאים להפקדתה קודם לכן ,בפברואר ,2006
ושייעדה מתוך המגרש המקורי ,שטח של  17,495מ"ר ,לשימוש כשטח ציבורי
פתוח ,לאגם ולתעלת מים.
על אף הוראות תכנית פארק האגם המופקדת ,לא דרשה העירייה שבמסגרת
תכנית האיחוד והחלוקה שהגיש היזם תיעשה חלוקה בין השטח שלו הייתה
זכאית ,לבין השטח שהיזם היה זכאי לו ,כך שהשטח היחסי שלו הייתה זכאית
בתחום מגרש א'  -כ 8,000-מ"ר  -ייקבע כמגרש נפרד .באי-הצבת תנאי זה
טרם הפקדת התכנית ובאי-הסדרת זכויותיה הקנייניות מול היזם ,כרכה
העירייה את זכויותיה עם אלו של היזם ,כך שנבצר ממנה לדעת איזה שטח
ממגרשה ייכלל בשטח המופקע לטובת הציבור וכמה יופקע מהחלק המגיע
ליזם .פגעה העירייה בזכויותיה על הנכס שבו החזיקה.

2

גוש  3946חלק מחלקה .226

3

מושע :מונח עות'מאני שמשמעותו בעלות משותפת של רבים על מקרקעין .כדי להוציא היתרי
בנייה ולהגדיר באופן סטטוטורי מגרשים לבנייה ,על הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לאשר על
הקרקע תכנית איחוד וחלוקה (פרצלציה) לפי סעיף  121לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה .1965-

4

תכנית מתאר רצ/מק.10/21/1/

5

הידוע כחלקה  364בגוש .3946

6

ראו פירוט הליכי רכישת המקרקעין על ידי היזם בגוף הדוח.

7

הידוע כחלקה  365בגוש .3946
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חלוקת המגרש המקורי לשני מגרשים (א' ו-ב') על ידי תכנית האיחוד
והחלוקה ,בלי שהתקיים התנאי להפקדת התכנית שקבעה הוועדה המקומית
בדבר תיאום תכנית האיחוד והחלוקה עם תכנית פארק האגם ,יצרה מצב
שבו ,בהתאם לתכנית פארק האגם 5,983 ,מ"ר יועדו להפקעה במגרש א' שבו
החזיקו העירייה והיזם ,ו 11,512-מ"ר יועדו להפקעה במגרש ב' שבו החזיקו
מחזיקים רבים אחרים.
אף שהוועדה המקומית אישרה את תכנית האיחוד והחלוקה שהגיש היזם ,היא
לא הנחתה את השמאי מטעמה להתחשב בהוראותיה של תכנית פארק האגם
בעת עריכת טבלת ההקצאה והאיזון .8לפיכך לא הובאה בחשבון ,במסגרת
טבלת ההקצאה והאיזון ,הפגיעה לכאורה בזכויות הבעלים של מגרש ב'.
חלוקה זו עלולה הי יתה לפגוע בעקרון השוויון בין הבעלים של המגרש
המקורי ובזכויותיהם של בעלי מגרש ב'.

החכרת זכויות העירייה על מגרש א' ליזם
העירייה חתמה עם היזם באוגוסט  2010הסכם חכירה להחכרת מלוא זכויותיה
על מגרש א' (להלן  -הסכם החכירה) ללא מכרז שלא כדין .בעשותה כן
הסתמכה מועצת העירייה על חוות דעתו של היועץ המשפטי החיצוני שלה
לשעבר עורך דין רועי בר( 9להלן  -היועץ המשפטי החיצוני) ,שמדובר ב"חלקת
השלמה " . 10העובדה שעליה הסתמך היועץ המשפטי החיצוני בחוות דעתו,
שכביכול מדובר בחלקה שנקבעה בתכנית האיחוד והחלוקה כחלקת
השלמה ,אינה נכונה .בינואר  2011חתמו הצדדים על תוספת להסכם בדבר
שינוי מנגנון תשלום דמי החכירה ,לתשלום דמי חכירה מהוונים מראש.
העירייה חתמה על ההסכם להחכרת זכויותיה על המגרש ועל ההסכם להיוון
תשלומים בגין החכירה ,בעת ש 5,983-מ"ר יועדו בתכנית פארק האגם 11לשטח
ציבורי פתוח ,ובו אגם  -משמע כי שטחים אלה יופקעו בעתיד.
חוות הדעת השמאית מאפריל  ,2010שקבעה את דמי החכירה ,התבססה על
זכויות בנייה למלונאות ולאולמות אירועים ,ואילו היתרי הבנייה שניתנו ביולי
 2011ובמאי  2012התירו בניית אולמות אירועים ושטחי מסחר .אף שהמסחר
משנה את ייעוד החכירה שעליו הוסכם בהסכם החכירה ,לא אישרה העירייה
בכתב ומראש את השינוי ונתנה את הסכמתה למתן היתר בנייה למסחר .כמו
8

טבלת הקצאה ואיזון נועדה לקבוע משקל מתאים לחלקות השונות ,שבמסגרת פעולת האיחוד
והחלוקה ערכן השתנה ,ולאפשר בכך הקצאה הוגנת למקבלי החלקות השונים .על פי סעיף
 ) 2(122לחוק התכנון והבנייה בדבר חלוקה שלא בהסכמה "שוויו של המגרש שיוקצה כאמור
ביחס לשוויים של סך כל המגרשים החדשים שנוצרו על ידי החלוקה ,יהיה ,ככל האפשר ,כשוויו
של המג רש הקודם של מקבל ההקצאה ביחס לשוויים של סך כל המגרשים הקודמים".

9

היועץ המשפטי החיצוני דאז של העירייה עו"ד רועי בר ,ליווה את העירייה ,בין היתר ,בתחומי
מקרקעין ,תכנון ובנייה במשך שנים רבות.

10

על פי תקנות העיריות (מכרזים) ,סעיף ()2(3ה) ,ראו פירוט בהמשך.

11

שהוחלט כאמור לקבוע תנאים להפקדתה לראשונה בפברואר .2006

העירייה חתמה עם
היזם באוגוסט 2010
הסכם חכירה
להחכרת מלוא
זכויותיה על מגרש
א' ללא מכרז שלא
כדין
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כן ,העירייה לא ביקשה לקבל חוות דעת בכתב בדבר האפשרות לדרוש קבלת
דמי חכירה ראויים בהתאם להערכה מחודשת .התנהלותה זו של העירייה שימשה
אחר כך נימוק בשיקוליה למכור ליזם את המקרקעין (ראו להלן).

מכירת זכויות העירייה על מגרש א' ליזם
בנובמבר  2014ובמרץ  2015דנו ועדת ההנהלה של העירייה ומועצת העירייה
בבקשת היזם לרכוש את חלקּה של העירייה במגרש א' והחליטו לאשרה.
בעקבות כך ,באפריל  2015חתמו העירייה והיזם על הסכם למכירת זכויותיה של
העירייה על מגרש א' ליזם (להלן  -הסכם המכירה) ,תמורת כ 9-מיליון ש"ח.12
העירייה דנה והכריעה ,כבר בשלב דיוני ועדת ההנהלה ,ובהמשך במליאת
המועצה ,בנושא מורכב ובעל השלכות כבדות משקל על ציבור התושבים ועל
קופת העירייה ,בלי שהיו לפניה מלוא הנתונים ,ובכלל זה מסמכים וחוות דעת
משפטיות ,כלכליות ותכנוניות .בהחלטותיה גם לא נמצא נימוק מדוע נמצאה
החלופה של מכירת המקרקעין כמתאימה ביותר בהשוואה לחלופות אחרות.
העירייה אישרה את מכירת המקרקעין ליזם בהתבססה על הנימוק שזו הדרך
האפשרית היחידה שתמזער את הנזקים שנגרמו לה לכאורה ,בין היתר,
בעקבות טעויות שעשתה במסגרת אישור תכנית האיחוד והחלוקה על ידי
הוועדה המקומית ובמסגרת הסכמי החכירה עם היזם .ואולם ,גם בהסכם
המכירה נעשו לטובת היזם ויתורים כספיים שאינם עולים בקנה אחד עם
הצהרת העירייה כי הסכם המכירה צמצם לכאורה את הנזקים שנגרמו בשל
טעויות שהיו בהסכם החכירה.
מועצת העירייה החליטה למכור את זכויותיה על המגרש ליזם ,גם הפעם בלי
לפרסם מכרז פומבי כנדרש .נמצא כי מועצת העירייה חזרה והסתמכה
בהחלטתה זו לפטור את המכירה מחובת מכרז על חוות הדעת שנתן שבע
שנים קודם לכן היועץ המשפטי החיצוני דאז ,ולפיה מדובר ב"חלקת השלמה".
העירייה הסתמכה על חוות הדעת ,אף שחלפו שבע שנים מיום שנתן היועץ
המשפטי החיצוני דאז את חוות דעתו ,אף שחוות דעתו התייחסה להסכם
החכירה ולא להסכם המכירה של מקרקעי העירייה ,ואף שחוות הדעת לעניין
החכירה התבססה על עובדה שגויה.

מימוש העסקה על אף היעדר אישור שר הפנים
אף על פי שלפי פקודת העיריות [נוסח חדש] ,אישור הסכם להחכרת
מקרקעין של העירייה טעון אישור שר הפנים ,ואף ששר הפנים לא אישר את

12

בקיזוז דמי חכירה מהוונים ששילם היזם ,ראו בהמשך.

מועצת העירייה
החליטה למכור את
זכויותיה על המגרש
ליזם ,וגם בפעם
הזאת  -בלי לפרסם
מכרז פומבי כנדרש
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העסקה להחכרת המקרקעין  -העירייה לא ביטלה את ההסכם ונתנה היתרי
בנייה על המגרש ,ואף חתמה בהתבסס עליו על הסכם מכירה.
אף שתקפותו של הסכם המכירה הייתה מותלית באישור שר הפנים להסכם
החכירה ,שכאמור לא ניתן ,אפשרה העירייה שלא כדין את השלמת עסקת
המכירה ,ובאוגוסט  2015נרשם היזם כבעלים של ( 40.083%חלקה של
העירייה) במגרש א' בלשכת רישום המקרקעין.13

השומה המוסכמת
שטחי המסחר שהובאו בחשבון בקביעת שווי זכות הבעלות בשומה
המוסכמת :שווי המכירה של מקרקעי העירייה על פי הסכם המכירה נקבע

בשומה מוסכמת שערך שמאי מקרקעין בהסכמת הצדדים (להלן  -השמאי
המוסכם).
השומה המוסכמת התבססה ,בין השאר ,על הסכמות בין העירייה לבין היזם
שבגינן הופחתה הערכת השמאי .בחישוב השטחים בשומה המוסכמת הובאו
בחשבון רק  1,902מ"ר מסחר ולא  2,177מ"ר מסחר ,כמתאפשר על פי
הוראות התכנית המפורטת החלה על המגרש וכפי שהותר בפועל בהיתר
הבנייה ,ואף נבנה בפועל .פער זה של  275מ"ר גרם לקביעת שווי נמוך
בכ 800,000-ש''ח לטובת היזם.14
בדברי ההסבר להצעה לסדר היום לישיבת המועצה ,שבמהלכה אושר הסכם
המכירה ,נכתב כי השומה המוסכמת מבוססת על מלוא זכויות העירייה על
המגרש ,כך שלפני חברי המועצה לא הוצגו העובדות כהווייתן.
קיזוז דמי החכירה המהוונים ששילם היזם :אף על פי שהיזם החזיק במגרש
א' החל באוגוסט  2010והחל בהקמת המבנים בשנת  ,2012הסכימה העירייה,
בניגוד לחוות דעתם של היועצת המשפטית דאז של העירייה ושל עורך דין
חיצוני ששכרה את שירותיו המשפטיים להכנת הסכם המכירה ,להשיב ליזם
את דמי החכירה המהוונים בסך של כ 400,000-ש"ח לתקופה של שנתיים,
שלא היה לה בסיס וללא נימוק ענייני.
ערכי הקרקע שנקבעו בשומה המוסכמת המעודכנת :בהערכת שווי זכויות
הבעלות של העירייה על פי השומה המוסכמת שהכין השמאי המוסכם במרץ
 2015נקבע כי שווי מ"ר מבונה מסחר במגרש א' הוא  9,000ש''ח .באותו מועד
היו מונחות לפני העירייה שתי חוות דעת שמאיות שקבעו כי שווי מ"ר מבונה
מסחר במגרש הנידון הוא  17,600ש''ח .חוות הדעת הללו ,שהעריכו את
המגרש בשווי הגבוה ביותר מ 100%-מהשווי שהעריך השמאי המוסכם ,לא

13

סעיף (7א) לחוק המקרקעין ,התשכ"ט 1969-קובע" :עיסקה במקרקעין טעונה רישום; העיסקה
נגמרת ברישום".

14

חלקה של העירייה ב 275-מ"ר על פי  9,000ש''ח למ"ר למסחר הינו כמיליון ש''ח בקיזוז הוצאות
היזם להכנת התכנית בסך  200,000ש"ח.

אף ששר הפנים לא
אישר את העסקה
להחכרת המקרקעין
 העירייה לא ביטלהאת ההסכם ונתנה
היתרי בנייה על
המגרש ,ואף חתמה
בהתבסס עליו על
הסכם מכירה
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הובאו לידיעת חברי ההנהלה שדנו בהסכם המכירה בנובמבר  2014ובמרץ
 2015ולא לידיעת מועצת העירייה שאישרה את הסכם המכירה במרץ .2015
אף שלפני העירייה הוצג מידע שלפיו השמאי המוסכם מייצג חברה ,המחזיקה
בכמחצית ממניות היזם ,העירייה לא בדקה את המידע ולא ביקשה חוות דעת
משפטית בעניין זה.

התנהלות ראש העירייה
בפרוטוקולי העירייה נרשם כי ראש העירייה לא השתתף בדיונים ובהצבעות
בשתי ישיבות ההנהלה ובישיבת המועצה ,שבהן נידונה עסקת המכירה ליזם.
ראש העירייה לא מסר הודעה בכתב למועצה על היותו במצב של חשש
לניגוד עניינים לכאורה בנושא העסקה עם היזם ,בעקבות נסיעתו לחו"ל עם
היזם בתחילת שנת  2014למשך שבועיים.
אף על פי שהיה כאמור במצב של חשש לניגוד ענייניים לכאורה ,השתתף
ראש העירייה בחודשים יולי  2014עד מרץ  2015בישיבות פנימיות של העירייה
בנושא עסקת המקרקעין עם היזם ,ואף היה ממוען באופן מתמשך לתכתובות
בנושא שלחלקן אף הגיב והתייחס.
לא נמצאו מסמכים המתעדים את תוכן הישיבות שבהן נידונו והתקבלו
ההחלטות בנושא הסכם המכירה והשומה המוסכמת ,חלקן בהשתתפות ראש
העירייה ,עובדה הפוגעת בעקרון השקיפות ובכללי המינהל התקין.
ראש העירייה אמנם יצא מדיון ישיבת המועצה ,שבה נידון עניין מכירת
הקרקע ליזם ,אך לאחר מכן שב אליו ,התערב בו והכריע בשאלת חוקיותה
של הישיבה .העובדה שראש העירייה בחר להתערב לקבלת החלטה להמשך
הישיבה ,אף שמנע עצמו מלהשתתף בישיבה עצמה ,היא בגדר התערבות
פסולה.

מתן היתרי בנייה שלא כדין
ועדת המשנה ורשות הרישוי המקומית 15אישרו בשנים  2008עד  2015מתן
ארבעה היתרי בנייה ליזם להקמת מבנה בן שתי קומות (קומה תחתונה
המיועדת למסחר ולחנייה וקומה עליונה המיועדת לשני אולמות  -מרכז
קונגרסים ואולם אירועים) ,בשטח עיקרי של  6,037מ"ר ושטח שירות של
 4,450מ"ר  -במגרש א'.

15

סעיף  30לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה  1965-קובע כי יושב ראש הוועדה המקומית או יושב
ראש ועדת המשנה של הוועדה המקומית ומהנדס הוועדה המקומית ,יחדיו ,יהיו רשות רישוי
מקומית לעניין מתן היתר בנייה.

ראש העירייה לא
מסר הודעה בכתב
למועצה על היותו
במצב של חשש
לניגוד עניינים
לכאורה בנושא
העסקה עם היזם,
בעקבות נסיעתו
לחו"ל עם היזם
בתחילת שנת 2014
למשך שבועיים
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הוועדה המקומית שאמורה הייתה להיות אמונה על ניהול הליכי תכנון תקינים
ומלאים בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה( 1965-להלן  -חוק
התכנון והבנייה) ותקנותיו לטובת ציבור התושבים ,נתנה את היתרי בנייה שלא
כדין ,בלא שהיזם הגיש תכנית בינוי לאישור הוועדה המחוזית כדרוש בתכנית
המפורטת .בכך סיכלה הוועדה המקומית את קיומו של הליך תכנון המבוסס
על ראייה תכנונית כוללת ואפשרה קביעת עובדות מוגמרות על ידי היזם.
אף שהיתרי הבנייה שקיבל היזם כללו זכויות לאולמות אירועים ולמסחר,
היטל ההשבחה ששילם היזם היה בגין זכויות למלונאות בלבד.

מתן טופס  4שלא כדין
באוקטובר  2015נתנה הוועדה המקומית אישור להספקת שירותים (טופס )4
לחיבור הבניין לחשמל .הבניין הוקם בסטייה מהיתר ,בכך שבמקום הקמת
יציע הוקמה קומה נוספת בחלק משטח המבנה .באי נקיטת צעדי אכיפה
היטיבה העירייה עם היזם.

ההמלצות העיקריות
על העירייה לקיים הליך קבלת החלטות מסודר שיכלול קבלת מידע וחוות
דעת מתאימות והבאת מלוא הנתונים לפני הנהלת העירייה ומועצת העירייה,
לצורך גיבוש ההחלטה המיטבית בנוגע לעתיד זכויותיה על המקרקעין.
ככלל ,כל התקשרות של עירייה למכירה או להקניית זכויות על קרקעות
ציבוריות טעונה מכרז .את הפטור ממכרז יש להפעיל בצמצום ,רק על סמך
חוות דעת משפטית ,העולה בקנה אחד עם הוראות החוק ועם הנחיות משרד
הפנים.
מדיניות העירייה למכירת מקרקעין צריכה להתבסס על בדיקה עניינית
ושיטתית הכוללת התבססות על נתונים ועל חווֹת דעת כלכליות לבחינת
חלופות.
כדי להעריך את שווי זכויותיה של העירייה בעסקות שעמן היא מתקשרת עם
גורמים פרטיים ,על העירייה לבדוק סוגיות של חשש לניגוד עניינים של
השמאי שלגביו הוא התבקש לתת חוות דעת שמאית ולקבל חוות דעת
משפטית בהתאם.
על העירייה לפעול כמתחייב ממנה כנאמן הציבור ולשמור על זכויותיו בכל
הנוגע לנכסים שבהם היא מחזיקה עבורו ,ולהימנע מלהיטיב עם יזמים על
חשבון נכסים אלה.
על ראש העירייה להבטיח כי ההחלטות במועצה יתקבלו אחרי שהובא מבעוד
מועד לפני חברי המועצה מידע שלם.
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על הוועדה המקומית ליתן היתר בנייה לאחר קיומו של הליך תכנון המבוסס
על ראייה תכנונית כוללת ,ולהקפיד על קיום כל התנאים שנקבעו בתכניות
המפורטות החלות על השטח ,ובכלל זה הכנת תכנית בינוי ,כאשר נדרש
הדבר.
נוכח הנסיבות שתוארו בדוח ,ולפיהן עיריית ראשון לציון מכרה ליזם קרקע
עירונית ללא מכרז וללא חוזה מאושר על ידי משרד הפנים ואיפשרה ליזם
להקים מבנה מסחרי על הקרקע וליצור עובדות מוגמרות ,וחמור מכך  -נוכח
העברת הבעלות על הקרקע על שם היזם בלשכת רשם המקרקעין ,על
העירייה ומשרד הפנים לבחון את ההשלכות המשפטיות של המצב שנוצר
ולקבל בדחיפות החלטות על הצעדים האופרטיביים שניתן לנקוט כיום.

סיכום
העירייה היא גוף נבחר המשמש נאמן הציבור ,המחויב להפעיל את סמכותו
מתוך דאגה לאינטרס הציבורי .ההליכים שנקטו העירייה והוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ,שליוו את הקמת המתחם בפארק האגם על ידי היזם ,נעשו
אגב הפרת הדין ,ותוך כדי מתן הטבות של ממש ליזם על חשבון הציבור,
באופן שאינו עולה בקנה אחד עם חובתן להחזיק ולנהל את נכסי העירייה
וענייניה כנאמנת הציבור .העירייה נתנה עדיפות לקידום האינטרסים הפרטיים
של היזם על חשבון האינטרס הציבורי ,תוך כדי פגיעה בעקרון השוויון ומתוך
פגיעה קשה באמון הציבור.
העירייה הפרה את הוראות הדין ב כל הקשור לאישור עסקות מקרקעין על ידי
שר הפנים ,הוראות שנועדו להבטיח כי השיקולים במכירת נכס יהיו ענייניים
וייעשו כדין ולתועלת הציבור .לפני חברי ההנהלה והמועצה לא הוצגו מלוא
העובדות הרלוונטיות לעסקה ,וגם העובדות שנמסרו להם לא היו מדויקות.
בכך נפגעה אפשרותם לקבלת החלטה עניינית המאזנת בין טובת העירייה
לבין טובת הציבור.
לראש העירייה הייתה היכרות מוקדמת עם היזם בתחילת שנת  ,2014עובדה
שהעמידה אותו במצב של חשש לניגוד עניינים לכאורה ,אך למרות זאת היה
מעורב בהליך קבלת ההחלטות ובדיונים פנימיים הקשורים ביזם בנושא עסקת
המכירה ,ופעל לקבל החלטה בישיבת המועצה בעניין עסקת המכירה.

על העירייה ומשרד
הפנים לבחון את
ההשלכות
המשפטיות של
המצב שנוצר ולקבל
בדחיפות החלטות
על הצעדים
האופרטיביים שניתן
לנקוט כיום
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מבוא
תחום השיפוט של העיר ראשון לציון משתרע על פני שטח של כ 61,000-דונם.
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה התגוררו בדצמבר  2016בראשון
לציון  247,323תושבים .הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון אחראית
על מרחב התכנון המקומי (להלן  -הוועדה המקומית) .מר דב צור מכהן בתפקיד
ראש העירייה ויו"ר הוועדה המקומית מאז נובמבר ( 2008להלן  -ראש העירייה
או יו"ר הוועדה המקומית) .בשנים  2015 - 2013כיהן מר דוד ביטן כמ"מ ראש
העירייה (להלן  -מ"מ ראש העירייה דאז).
כביש  4העובר בתחום העיר מצפון לדרום מחלק אותה לשני אזורים :מערבי
ומזרחי .בחלק המערבי נכללים ,בין היתר ,אזור התעשייה החדש ,שכונות
מגורים ,מתחמי מסחר ובילוי .פארק האגם שוכן בחלקו הדרום-מערבי של
האזור המערבי (להלן  -פארק האגם).
בפארק האגם יש אגם מים הקולט מי נגר מראשון לציון ,מחולון ומבת ים .האגם
משמש אתר צפרות וטבע עירוני .ליד האגם פועלים כמה מוקדי בילוי :ממערב
לו נמצא פארק שעשועים (סופרלנד) ,ובצמוד לו מצפון נמצא מתחם בתי קולנוע
ומסעדות (יס פלאנט) .בשנים  2012עד  2015הוקם צמוד למתחם יס פלאנט
מרכז כנסים ואירועים ומסחר (להלן  -המתחם).
תרשים  :1תצלום אוויר של המתחם שהוקם בפארק האגם וסביבתו

יס פלאנט

סופרלנד
המתחם
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פארק האגם יועד בתכנית המתאר המחוזית ,מחוז המרכז ,16שקיבלה תוקף בשנת
 ,2003לשמש אזור נופש מטרופוליני שהוגדר "שטח בעל חשיבות על-מקומית
המיועד בעיקרו לפעולות נופש ,פנאי וספורט בשטחים פתוחים ולעיבוד חקלאי
וכן למטרות משלימות ותואמות של בינוי גובל".
במרוצת השנים ,מאז  2006ועד מועד סיום הביקורת ,פעלו העירייה והוועדה
המקומית ,לאישורה של תכנית איחוד וחלוקה ולמתן היתרי בנייה ,בפארק
האגם ,לחברה א' ולחברה ב' (להלן גם  -היזם) ,להחכרת מקרקעין של העירייה
ליזם באותו מתחם ,ובהמשך למכירת המקרקעין .מנהלּה ובעליה של חברה א'
הוא גם מנהלה ואחד מבעליה של חברה ב'  -היזם (להלן  -מנהל חברה ב').

הבעלות על המגרש נשוא הביקורת
מגרש ,17ששטחו  43,369מ"ר (להלן  -המגרש המקורי) צמוד לאגם ,הוחזק בבעלות
משותפת ("מושע" )18של עיריית ראשון לציון ושל מאות בעלים פרטיים אחרים.
באוגוסט  2007אישרה הוועדה המקומית תכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמת
הבעלים ,19שהגיש היזם (ראו להלן) .התכנית כללה ,בין היתר ,את המגרש המקורי
וחילקה את המגרש לשני מגרשים :מגרש אחד בשטח של  20,923מ"ר (להלן -
מגרש א') ומגרש נוסף בשטח של  22,446מ"ר (להלן  -מגרש ב').
על פי טבלת ההקצאות של תכנית האיחוד והחלוקה המאושרת 20היו במגרש א'
שלושה בעלים :חברה ג' ,21חברה ד' - 22שיחד החזיקו בזכויות על  60%מהמגרש
(שטח של  12,538מ"ר); ועיריית ראשון לציון שהחזיקה בזכויות על 40%
מהחלקה (שטח של  8,387מ"ר) .מחזיקים רבים אחרים ( )333החזיקו בשטח
שנקבע בתכנית האיחוד והחלוקה כמגרש ב'.
חברה ד' מכרה באוגוסט  2005את זכויותיה על מגרש א' לחברה א' ,וזו השכירה
את זכויותיה על מגרש א' ,בנובמבר  ,2011לתקופה של  24שנים ו 11-חודשים,
ליזם ,ובמאי  2015מכרה את זכויותיה ליזם .בפברואר  2006חכר היזם מחברה ג'
את זכויותיה על המגרש לתקופה של  10שנים עם אופציה להארכה ב 10-שנים
נוספות ,ובמרץ  2013נמכרו ליזם זכויות הבעלות על המגרש של חברה ג'.
לפיכך החזיק היזם בתום הליכי הרכישה ב 60%-ממגרש א' ,וכאמור ,החזיקה
העירייה ב 40%-הנותרים.

16

תמ"מ 3/שינוי מס' .21

17

גוש  3946חלק מחלקה .226

18

מושע :מונח עות'מאני שמשמעותו בעלות משותפת של רבים על מקרקעין .כדי להוציא היתרי
בנייה ולהגדיר באופן סטטוטורי מגרשים לבנייה ,על הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לאשר על
הקרקע תכנית איחוד וחלוקה לפי סעיף  121לחוק התכנון והבנייה  ,התשכ"ה( 1965-פרצלציה).

19

רצ/מק.10/21/1/

20

תכנית מתאר רצ/מק( 10/21/1/ראו להלן בפרק תכנית האיחוד והחלוקה שיזם היזם).

21

חברה ג' החזיקה ב 11,714-מ"ר שהם  56%ממגרש א'.

22

חברה ד' החזיקה ב 824-מ"ר.
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באוגוסט  2010חתמה העירייה עם היזם על הסכם להחכרת זכויותיה על מגרש
א' לתקופה של  15שנים (בתוספת אופציה להארכה ב 9-שנים ו 11-חודשים)
תמורת דמי חכירה שוטפים (רבעוניים) .בינואר  2011חתמו הצדדים על תוספת
להסכם בדבר שינוי מנגנון תשלום דמי החכירה ,לתשלום דמי חכירה מהוונים
מראש ,על סך של כ 4.4-מיליון ש"ח למשך מלוא תקופת החכירה ( 24שנים ו-
 11חודשים) .באפריל  2015חתמה העירייה על הסכם למכירת זכויותיה על
מגרש א' ליזם תמורת כ 9-מיליון ש''ח .סכום זה נקבע לאחר קיזוז דמי החכירה
המהוונים.
בעקבות עסקות המקרקעין המפורטות לעיל הפך היזם בשנת  2015לבעליו
הבלעדי של מגרש א'.

התכניות החלות על המגרש המקורי (מגרשים א' ו-ב')
תכנית מתאר מס' רצ( 21/1/להלן  -תכנית המתאר) :התכנית שפורסמה
למתן תוקף ב 1983-ייעדה את המגרש המקורי (שבהמשך חולק למגרש א' ו-ב')
לשטח ציבורי פתוח לצורכי פארק .התכנית קבעה גם כי אחת מתכליותיה היא
שיקום מחצבות החול ליצירת אגם מים אגב ניצול מבוקר של מי התהום ושל מי
הנגר העילי ,וכי האגם ישמש לצורכי בידור ,שייט ודייג.
תכנית מתאר מפורטת מס' רצ( 1/21/1/להלן  -התכנית המפורטת):
התכנית שפורסמה למתן תוקף בשנת  1993ייעדה את המגרש המקורי לאזור
ספורט ,המיועד להקמת מלון ומרכז כינוסים .התכנית התירה בניית  200חדרי
מלון ומרכז כינוסים בשטח עיקרי של  12,000מ"ר.
תכנית מתאר מפורטת רצ" 8/21/1/פארק האגם" (להלן  -תכנית פארק
האגם) :את התכנית יזמה הוועדה המקומית .ועדת המשנה של הוועדה
המקומית (להלן  -ועדת המשנה) המליצה לוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
מרכז (להלן  -הוועדה המחוזית) על הפקדתה בכפוף לתנאים כבר ב.2003-
תכליותיה ועיקרי הוראותיה היו :פיתוח אזור פארק האגם בראשון לציון כאזור
מלונאות ,פארק הרפתקאות ושעשועים ,אטרקציות ,נופש ,בידור פנאי וספורט
אגב שמירה על האגם כערך סביבתי נופי .התכנית ייעדה חלק מהמגרש המקורי
(ראו את המגרש התחום בקו שחור בתרשים  )2לאזור מלונאות (אכסון מלונאי),
וחלק מהמגרש המקורי לשטח ציבורי פתוח ולתעלה/מאגר מים (כמסומן בירוק
ובכחול בתרשים  .) 2התכנית נתנה לחלק מהמגרש המקורי (שיועד לאזור
מלונאות ,כמסומן בוורוד בתרשים  23)2זכויות בנייה נוספות על שטח של 10,500
מ"ר לשימוש אכסון מלונאי בלבד .התכנית קבעה כי במגרש המקורי יותר
מסחר נלווה מהסוג המקובל בבתי מלון (למשל אופנה ,תכשיטים ,מזכרות,
צעצועים ,ספרים ועיתונים ,ממתקים ,מינימרקט לאורחי המלון) וכי המסחר יותר
רק כחלק מקומת הקרקע ובצמידות ללובי של המלון .בפברואר  2006החליטה
הוועדה המחוזית על הפקדתה בתנאים .באוגוסט  2014פורסם ברשומות דבר
הפקדתה ,ודבר אישורה פורסם באינטרנט בדצמבר .2016

23

וגם לחלקה הנוספת (כהגדרתה בהסכם ההשבה כ"חלקה משלימה")  -ראו פירוט להלן.
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תרשים  :2תכנית פארק האגם

אזור מלונאות

גבולות המגרש המקורי
הכוללים את חלקות
 364ו365-

שטח ציבורי פתוח,
תעלה ומאגר מים

מקור :התרשים הוא חלק ממסמכי תכנית פארק האגם.

פעולות הביקורת
בחודשים ספטמבר  2015עד פברואר  2016בדק משרד מבקר המדינה בעיריית
ראשון לציון ובוועדה המקומית את החכרתן ומכירתן של זכויות העירייה על
המקרקעין בפארק האגם ליזם ,ואת הליכי התכנון והרישוי הנוגעים בדבר.
בדיקות השלמה נערכו במשרד הפנים ובוועדה המחוזית וכן בעירייה בשנים
 2016עד  ,2017לסירוגין.
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תכנית האיחוד והחלוקה שיזם היזם
תכנית איחוד וחלוקה היא אמצעי חשוב בידי רשות התכנון למצות את התועלת
המרבית ממקרקעין בתחומה לטובת הפרט והכלל .מטרת האיחוד והחלוקה
היא ליצור התאמה ואיזון בין צורכי בעלי הקרקע במימוש ההנאה ממנה לבין
צורכי הציבור בשימושי הקרקע לטובת הכלל.
כאשר אין התאמה בין מפת הבעלויות על הקרקע לבין הרעיון התכנוני ,אפשר
במסגרת תכנית איחוד וחלוקה לאחד מגרשים שונים בתחום התכנית ולחלק אותם
מחדש למגרשים התואמים את צורכי הבנייה ואת השימוש של הפרט והציבור
באזור ,לפעמים תוך כדי העתקת זכויות הבעלים ממקום למקום והפקעת חלק
מהשטח לצורכי ציבור .לעתים מתבצע הליך זה בלא הסכמת הבעלים.
.1

בספטמבר  - 2006בטרם הופקדה תכנית פארק האגם  -הגיש היזם לוועדה
המקומית ,תכנית מתאר רצ/מק 10/21/1/לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת
בעלים (להלן  -תכנית האיחוד והחלוקה) .שטח התכנית השתרע על
 94,064מ"ר( 24ראו להלן שטח תחום בקו כחול בתרשים  ,)3ונכלל בו גם
המגרש המקורי (ראו שטח תחום בקו אדום בתרשים  .)3התכנית הוגשה
לוועדה המקומית בתוקף סמכותה על פי סעיף 62א(.א)( )1לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה( 1965-להלן  -חוק התכנון והבנייה).

תרשים  :3תכנית האיחוד והחלוקה

מגרש א'

מגרש ב'

מקור :התרשים הוא חלק ממסמכי תכנית האיחוד והחלוקה.

24

גוש  3946חלקה .226
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בנובמבר  2006החליטה ועדת המשנה להפקיד בתנאים את תכנית האיחוד
והחלוקה שהגיש היזם ,וביניהם התנאי שלפיו יש לתאם את התכנית עם
תכנית פארק האגם לגבי "דרכים ,קווי מים ,בינוי וכו ' " .כאמור ,באוגוסט
 2014פורסם ברשומות דבר הפקדתה של תכנית פארק האגם ,ודבר
אישורה פורסם באינטרנט בדצמבר .2016
נמצא כי עוד קודם להגשת תכנית האיחוד והחלוקה על ידי היזם לוועדה
המקומית קבעה הוועדה המחוזית ,בפברואר  ,2006תנאים להפקדתה של
תכנית פארק האגם ,שייעדה מתוך המגרש המקורי שטח של  17,495מ"ר
להפקעה  -לשטחים ציבוריים פתוחים ,לאגם ולתעלת מים.
חלוקת המגרש המקורי ויצירת שני מגרשים (א' ו-ב') ,על ידי תכנית האיחוד
והחלוקה ,יצרו מצב שלפיו ,בהתאם לתכנית פארק האגם ,יועדו  5,983מ"ר
להפקעה במגרש א' שבו החזיקו באותה עת העירייה והיזם ,ו 11,512-מ"ר
יועדו להפקעה ממגרש ב' שבו החזיקו בעלים רבים.
העירייה לא דרשה כי במסגרת תכנית האיחוד והחלוקה שהגיש היזם
תיעשה חלוקה בין השטח שלו הייתה זכאית ,לבין השטח שהיזם היה
זכאי לו ,כך שהשטח שלו הייתה זכאית בתחום מגרש א'  -כ8,000-
מ"ר  -ייקבע כמגרש נפרד .משרד מבקר המדינה מעיר כי באי-הצבת
תנאי זה טרם הפקדת התכנית ובאי-הסדרת זכויותיה הקניינות מול
היזם ,כרכה העירייה את זכויותיה עם אלו של היזם ,כך שנבצר ממנה
לדעת איזה שטח ממגרשה ייכלל בשטח המופקע לטובת הציבור
וכמה יופקע מהחלק המגיע ליזם.
.2

סעיף  )2(122לחוק התכנון והבנייה בדבר איחוד וחלוקה שלא בהסכמה
קבע כי "שוויו של המגרש שיוקצה כאמור ביחס לשוויים של סך כל
המגרשים החדשים שנוצרו על ידי החלוקה ,יהיה ,ככל האפשר ,כשוויו של
המגרש הקודם של מקבל הקצאה ביחס לשוויים של סך כל המגרשים
הקודמים".
שמאי המקרקעין מטעם הוועדה המקומית ערך במרץ  2007טבלת הקצאה
ואיזון 25שבה צוינו ,בין היתר ,בעלויות במגרשים ושוויים היחסי קודם לאישור
התכנית וכן המגרשים החדשים שהוקצו ושוויים היחסי לאחר אישור
התכנית.26
יודגש כי מאחר ששני המגרשים החדשים ,שנוצרו בעקבות תכנית האיחוד
והחלוקה (מגרשים א' ו-ב') ,נכללו בתכנית פארק האגם (שכאמור באותו
מועד קבעה הוועדה המחוזית תנאים להפקדתה) שייעדה להפקעה שטחים

25

טבלת הקצאה ואיזון נועדה לקבוע משקל מתאים לחלקות השונות ,שבמסגרת פעולת האיחוד
והחלוקה ערכן השתנה ,ולאפשר בכך הקצאה הוגנת לבעלי החלקות השונים.

26

תקנות התכנון והבניה (תכנית איחוד וחלוקה) ,התשס"ט 2009-הסדירו את נושא טבלת הקצאה
ואיזון.
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נרחבים מהם ,השפיע אופן החלוקה במישרין על ערך הקרקעות היחסי
שהוקצו לבעלים.
לכן ,כדי לקיים את הוראות סעיף  )2(122לחוק התכנון והבנייה היה על
הוועדה לאשר את האיחוד והחלוקה בהתחשב בהוראות תכנית פארק
האגם ,לגבי הפקעת חלקים נרחבים מהמגרש המקורי .כך יכלה להבטיח
שהמגרשים יהיו בשווי יחסי דומה לאחר אישור התכנית .דרך המלך הייתה
לאשר קודם את תכנית פארק האגם ורק אחר כך את תכנית האיחוד
והחלוקה ,אשר במסגרתה תישמר היחסיות בערך המגרשים .לחילופין
יכלה הוועדה המקומית לאשר את תכנית האיחוד והחלוקה שהגיש היזם
בלי להמתין לאישור תכנית פארק האגם ,אולם להנחות את השמאי
מטעמה להתחשב בהוראות התכנית המפורטת לגבי ההפקעה בקביעת
ערך המגרשים שחולקו.27
הוועדה המקומית לא פעלה באף לא אחת מן החלופות .היא קידמה,
ולבסוף אף אישרה ,באוגוסט  ,2007את תכנית האיחוד והחלוקה
שהגיש היזם ,בלא שתיאמה את התכנית עם תכנית פארק האגם
שמפקיעה שטחים ,ובלי להנחות את השמאי מטעמה להתחשב
בהוראותיה בעת עריכת טבלת ההקצאה והאיזון .כמפורט להלן:
טבלת האיזון ,שנלוותה לתכנית האיחוד והחלוקה ואשר הוגשה על ידי
שמאי מקרקעין לוועדה המקומית במרץ  , 282007לא התייחסה לתכנית
פארק האגם שייעדה כאמור שטחים להפקעה ,וממילא גם לא התייחסה
כלל לעובדה שבעקבות ייעוד השטחים להפקעה ,השטח שייוותר ממגרש
ב' יהיה קטן יותר מן השטח שייוותר במגרש א' לאחר אישור תכנית פארק
האגם .השמאי קבע במסמך העקרונות להכנת טבלת איזון לאיחוד וחלוקה,
שאותו הגיש לוועדה המקומית כחלק מטבלת האיזון" :מאחר ומדובר
בחלקה אחת בבעלות משותפת 'מושע' ,שווי הזכויות של כל אחד מהבעלים
במצב התכנוני הקודם הוערך על פי חלקו היחסי בבעלות .כך גם במצב
התכנוני החדש ,מאחר ואין שוני בערכי השווי הבסיסי של שני המגרשים
המוקצים ביעוד לספורט ונופש ,הוערך שווי הזכויות של כ"א [כל אחד]
מהבעלים ע"פ [על פי] חלקו היחסי בבעלות".
הוועדה המקומית לא הנחתה את השמאי להתייחס לתכנית פארק האגם
שלפיה יועדו שטחים נרחבים להפקעה ,אף על פי שבאותה עת כבר נקבעו
תנאים להפקדתה.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה בפברואר  2018כתב שמאי המקרקעין
שהכין את טבלת האיזון כי במועד הכנת הטבלה "לא הייתה הנחייה או נוהג
לפרט בטבלאות איזון תכניות שטרם פורסמו להפקדה .זאת בהתחשב
27

תקן  6מספטמבר ( 2009שנכנס לתוקף לאחר המועד הרלוונטי לביקורת) מנחה כי סעיף "המצב
התכנוני" בשומת מקרקעין יכלול גם תכניות שהוחלט להפקידן.

28

בינואר  2011הגיש שמאי המקרקעין לוועדה המקומית עדכון לטבלת האיחוד והחלוקה ,וגם בה
לא נכללה התייחסות לשטחים המיועדים להפקעה בתכנית "פארק האגם".

הוועדה המקומית
קידמה ,ולבסוף אף
אישרה ,באוגוסט
 ,2007את תכנית
האיחוד והחלוקה
שהגיש היזם ,בלא
שתיאמה את התכנית
עם תכנית פארק
האגם שמפקיעה
שטחים
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שתכניות אלו אינן במעמד סטטוטורי ,טרם עברו שלב הפקדה והתנגדויות,
והינן חשופות להתנגדויות ולשינויים וספק אם יאושרו במתכונת שבה הוכנו
ואף במתכונת שבה הוחלט על הפקדתן".
ראש העירייה מר דב צור השיב למשרד מבקר המדינה ביוני ( 2017להלן -
תשובת ראש העירייה) ובאפריל ( 2018להלן  -תשובתו הנוספת של ראש
העירייה) .בתשובתו הנוספת מסר למשרד כי תכנית האיחוד והחלוקה ,אושרה
קודם לתחילת כהונתו.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי היה ראוי שתנחה את
שמאי המקרקעין להתחשב  -בעת עריכת טבלת ההקצאה והאיזון -
בהוראותיה של תכנית פארק האגם ,שהוחלט להפקידה ושייעדה שטחים
נרחבים להפקעה .אישור תכנית האיחוד והחלוקה ,אף על פי שטבלת
האיזון לתכנית לכאורה לא נערכה באופן שיבטיח עמידה בסעיף )2(122
לחוק התכנון והבנייה ,עלול היה לפגוע הן בעקרון השוויון בין הבעלים
של המגרש המקורי והן בזכויותיהם של בעלי מגרש ב'.
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החכרת המקרקעין שבבעלות העירייה
ומכירתם ליזם
החכרת זכויות העירייה על מגרש א' ליזם
בפטור ממכרז
סעיף  197לפקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן  -פקודת העיריות) קובע" :לא
תתקשר עירייה בחוזה להעברת מקרקעין או טובין ,להזמנת טובין או לביצוע
עבודה אלא על פי מכרז פומבי".
על אף החובה לפרסם מכרז פומבי מתוקף תקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח-
 ,1987יש מקרים שבהם ניתן פטור ממכרז ,והעירייה רשאית להתקשר בחוזה
ללא מכרז ,בין היתר ,כאשר "העברת המקרקעין דרושה לביצוע השלמה
[ההדגשה אינה במקור] ,חלוקה ,איחוד ,הפרדה או חלוקה מחדש של מקרקעין
הכרוכים בביצוע תכנית שנתאשרה לפי חוק התכנון והבניה."29
מכאן עולה כי אין לתת פטור ממכרז להעברת חלקת מקרקעין לצורך השלמה,
כאשר ההעברה אינה דרושה לביצוע תכנית מאושרת.
בעניין העברת מקרקעין הדרושים "לביצוע השלמה" קבע משרד הפנים ,כי
הדבר נוגע ל"מצב בו לרשות המקומית חלקת קרקע קטנה ,בה לא ניתן
לעשות שימוש ממשי [ההדגשה אינה במקור] ,ולצידה חלקת קרקע בבעלות
פרטית .במידה שבעליה של הקרקע הפרטית מעוניין בחלקת הקרקע של
הרשות ,אין צורך בעריכת מכרז ,שכן מדובר בחלקת קרקע קטנה והנהנה
היחידי ממנה הוא בעל הקרקע הפרטית".30
ביוני  2010אישרה מועצת העירייה את ההסכם להחכרת זכויותיה על 40%
ממגרש א' ליזם בפטור ממכרז .החלטת המועצה נסמכה על חוות דעת של
היועץ המשפטי החיצוני של העירייה דאז ,עו"ד רועי בר( 31להלן  -חוות הדעת
של היועץ המשפטי) מספטמבר  .2008בחוות הדעת נומק הפטור ממכרז:
"[חברה ב'  -היזם] מבקשת לחכור מאת העירייה את חלקה ,המהווה ע"פ
הוראות התכנית 'חלקת השלמה' ...הואיל והמדובר בחכירה של 'חלקת
השלמה' העסקה פטורה מחובת מכרז ,כאמור בסעיף ()2(3ה) לתקנות העיריות
(מכרזים) ,התשמ"ח."1987-
הביקורת העלתה כי בתכנית האיחוד והחלוקה אין הוראה בנושא "חלקת
השלמה" ,וזאת בניגוד לאמור בחוות הדעת של היועץ המשפטי החיצוני .בחוות
29

סעיף ()2(3ה).

30

מתוך :הדרכת נבחרים ברשויות המקומיות ,ועדת מכרזים ,משרד הפנים ,המינהל לשלטון
מקומי ,האגף למנהל מוניציפאלי ,נובמבר ( 2008מהדורה שלישית) ,עמ' .17

31

היועץ המשפטי החיצוני לשעבר של העירייה ,עו"ד רועי בר ,ליווה את העירייה ,בין היתר ,בתחומי
מקרקעין ,תכנון ובנייה במשך שנים רבות.
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הדעת לא נמצא נימוק לכך שהחכרת המקרקעין ליזם היא בגדר "חלקת
השלמה" הדרושה לביצוע תכנית מאושרת.
בעקבות כך חתמה העירייה באוגוסט  2010על הסכם חכירה עם היזם ללא
עריכת מכרז.
חוות הדעת של היועץ המשפטי החיצוני לשעבר אינה עולה בקנה אחד עם
התקנות ,שהרי לא הייתה שום מניעה תכנונית לפני העירייה ולפני היזם
למימוש התכנית המפורטת (רצ )1/21/1/בגבולות מגרש א' .חוות הדעת
גם אינה עולה בקנה אחד גם עם עמדת משרד הפנים ,שכן אין מדובר
בחלקה קטנ ה 32שאי-אפשר לעשות בה שימוש ממשי ,מאחר שחלקה
היחסי של העירייה במגרש היה בשטח של כ 8,000-מ"ר ,ולכן אי-אפשר
היה לקבוע כי מדובר ב"חלקת השלמה" ,הכרוכה בביצוע תכנית מאושרת
כהגדרתה בתקנות.
לפיכך העובדה שעליה הסתמך היועץ המשפטי החיצוני לשעבר בחוות
דעתו ,שכביכול ,מדובר בחלקה שנקבעה בתכנית האיחוד והחלוקה
כ"חלקת השלמה"  -אינה נכונה.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה על כך שחתמה עם היזם באוגוסט
 2010הסכם חכירה להחכרת מלוא זכויותיה על מגרש א' ללא מכרז שלא
כדין.
היועץ המשפטי החיצוני מסר בתשובתו מאפריל  2018כי משרדו נוקט שיטת
פרשנות משפטית מקילה ברוח "בית הלל" אשר אינה יוצרת חסם לפיתוח ,אלא
מבקשת להציע דרכים להגשמת חזון העיר באופן חוקי .עוד מסר היועץ
המשפטי כי סעיף החוק הדן בחלקת השלמה אינו סעיף סגור ובכך משאיר
מקום נרחב לשיקול דעת .לשיטתו חלקת העירייה הייתה דרושה ליזם לשם
מימוש הפרויקט והיא בגדר חלקה משלימה ל 100%-משטח המגרש .לדבריו,
לא היה שום היגיון לחלק את המגרש (הגדול) לשלושה מחזיקים.
משרד מבקר המדינה מעיר כי תשובתו של היועץ המשפטי החיצוני אינה
מצדיקה את החכרת הקרקע ליזם ללא מכרז ,וכי אינה מספקת מענה לכך
שחוות דעתו נשענה על עובדה שאינה נכונה ,ולפיה בהוראות התכנית
המפורטת נקבע היותה של הקרקע "חלקת השלמה".
באפריל  , 2010דהיינו קודם לאישור הפטור ממכרז על ידי מועצת העירייה ,פנה
יזם אחר (להלן  -יזם פוטנציאלי) לעירייה ולראש העירייה ,אחרי שנמסר לו כי
בכוונת העירייה למכור את השטח "לבעלי עניין בקרקע שבבעלותם חלק גדול
32

תקנה  )10(25לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג ,1993-מעניקה פטור מחובת מכרז לעניין הענקת
זכויות על קרקע משלימה כמשמעותה בסעיף  70לחוק התכנון והבנייה ,ודורשת ,בין היתר,
ששטחה לא יעלה על  0.5דונם .יצוין שתקנות חובת המכרזים לא חלות על רשויות מקומיות אך
ניתן להיעזר בהן במקרה זה לצורך פרשנות.

העירייה חתמה עם
היזם באוגוסט 2010
הסכם חכירה
להחכרת מלוא
זכויותיה על מגרש א'
ללא מכרז שלא כדין
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במקרקעין ושאין בכוונתם להקים מלון אלא רק אולם אירועים" .היזם
הפוטנציאלי ביקש מהעירייה שלא לפעול במתכונת זו ,ודרש" :לאפשר לי כיזם
פרטי ,שוויון הזדמנויות להתמודד על רכישת קרקע זו" .היזם הפוטנציאלי הדגיש
כי בכוונתו להקים בית מלון וכי ביכולתו לספק בטוחות דרושות.
הביקורת העלתה כי העירייה השיבה ליזם הפוטנציאלי באמצעות היועץ
המשפטי החיצוני כדלקמן" :העירייה במיעוט במגרש הנדון [מגרש א'] ,באשר
זכויות [חברה ג' וחברה ד'] ...נמכרו ליזם פלוני ,ועל כן מהווה חלק העירייה
במגרש 'חלקת השלמה' לאמור".
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי בהתנהלותה זו כלפי היזם
הפוטנצ יאלי פגעה פגיעה חמורה בעקרונות השוויון והיעילות הכלכלית
ולא קיימה את חובתה לפעול לטובת הציבור בניהול המקרקעין שהופקדו
בידיה.

הליך קבלת ההחלטה להחכרת זכויות העירייה על
המקרקעין
באוגוסט  2010חתמה העירייה עם היזם על הסכם חכירה לתקופה בת  15שנה
(עם אופציה להארכה ב 9-שנים ו 11-חודשים) ,תמורת דמי חכירה שנתיים
בשיעור של  6%מערך הקרקע (להלן  -הסכם החכירה) .בהסכם נקבע כי
מטרת החכירה היא לניהול ולהפעלה של ,בין היתר ,גן אירועים ו/או בית מלון.
עוד נקבע כי היזם רשאי לבצע פעולות בנייה בשטח המוחכר ולנצל את זכויותיו
בכפוף לקבלת היתרי בנייה.
בהסכם החכירה נקבע כי לקראת תום תקופת החכירה ייערך הסכם בין
העירייה לבין היזם ,ובו ייקבע כיצד יפונה השטח המוחכר ,ואילו חלקים ממנו
יפַנה היזם ויחזיר לרשות העירייה .עוד נקבעו בהסכם אמצעים לאכיפת זכויות
העירייה ,כמו תשלום כפל דמי חכירה בגין כל שנה או חלק ממנה ,במקרה שבו
לא יפַנה היזם את השטח המוחכר.
בפרוטוקול מועצת העירייה שאישרה את הסכם החכירה בפטור ממכרז ביוני
 2010לא נמצאו נימוקים להחכרת המגרש ליזם .לעירייה כמחזיקה במגרש א'
הוקנו זכויות בנייה על פי חלקה היחסי במקרקעין ,ולא נמצא כי נערך דיון
המסביר מדוע בחרה העירייה להחכיר את זכויותיה ליזם ומהי התועלת שתצמח
לה מכך .כמו כן לא נמצא שום תחשיב כלכלי מטעם העירייה המעיד על כך
שהעירייה בחנה דרכים אחרות לשימוש בנכס כדי להפיק ממנו תועלת כלכלית
או ציבורית.
בינואר  2011חתמה העירייה עם היזם על תוספת להסכם החכירה (להלן -
התוספת להסכם החכירה) ,ולפיה ישלם היזם דמי חכירה מהוונים למשך מלוא
תקופת החכירה בת  24שנים ו 11-חודשים ,שמשמעותה מימוש האופציה
להארכת תקופת ההסכם .נמצא כי לפני הנהלת העירייה ולפני מועצתה לא
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הונחו שום נימוקים להארכת תקופת החכירה כבר בתחילת תקופת החכירה
הראשונה ולהיוון תשלום דמי החכירה.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי היה עליה לקיים הליך קבלת
החלטות מסודר ,שבמסגרתו יתקבלו מידע וחוות דעת מתאימים ויובאו
מלוא הנתונים לפני הנהלת העירייה ומועצת העירייה לצורך גיבוש
ההחלטה הטובה ביותר בסוגיית עתיד זכויותיה על הקרקע .פעולות אלה
לא ננקטו.

החכרת זכויות על מקרקעין המיועדים להפקעה
העירייה חתמה על ההסכם להחכרת זכויותיה על המגרש ועל ההסכם להיוון
תשלומים בגין החכירה ,כשבאותה עת שימשו  5,268מ"ר למאגר מים בשימוש
העירייה ותאגיד המים שלה חברת מניב ראשון בע"מ (להלן  -חברת מניב).33
 5,983מ"ר יועדו בתכנית פארק האגם לשטח ציבורי פתוח ,ובו אגם .משמעות
ההסכם היא ששטחים אלה יופקעו מידי העירייה בעתיד .יצוין כי הוראות תכנית
פארק האגם כללו ,בין השאר ,שינוי ייעוד למסחר ותיירות ,מלונאות ,שטח
ציבורי פתוח ,ספורט ונופש ,הקמת תעלה ומאגר מים ,ועוד.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי בהיותה מופקדת על ניהול
המקרקעין שבבעלותה ובתחומה לטובת הציבור ,היה עליה לשקול היטב
את החכרתם (ובהמשך את מכירתם) של המקרקעין הללו ,מאחר
שחלקם משמשים כיום את הציבור ויועדו לשמש כשטח ציבורי ,שבעתיד
יופקע .העברת החזקה במקרקעין לידי גורם פרטי ללא שקילת מכלול
האינטרסים לטובת הציבור ,עלולה הייתה לעכב ,ואפילו לסכל את
השימוש בהם בהתאם לייעודם המתוכנן ,ולפתוח צוהר לתביעות
ולמחלוקות עם היזם ,ובכך לפגוע הלכה למעשה באינטרס הציבורי
ובטובת הכלל.

דמי החכירה
בהסכם החכירה נכתב כי "החוכרת תשלם לעירייה דמי חכירה שנתיים אשר
יהיו בשיעור של  6%מערך הקרקע עפ"י הערכת שמאי מוסמך אשר ימונה ע"י
העירייה לצורך כך" .בתוספת להסכם החכירה נקבע כי החוכר ישלם לעירייה
דמי חכירה מהוונים למלוא קיבולת הבנייה המותרת על פי התכנית המפורטת
(רצ )1/21/1/ותכנית האיחוד והחלוקה ,למשך מלוא תקופת החכירה ( 24שנים
ו 11-חודשים) בסך  4,378,900ש''ח בתוספת מע"ם כחוק.
33

ראו להלן בפרק חתימת ההסכם בין העירייה ליזם בנוגע לזכויות על מקרקעין שבתחום האגם
("הסכם ההשבה").

העירייה לא שקלה
היטב את החכרתם
(ובהמשך את
מכירתם) של
המקרקעין ,מאחר
שחלקם משמשים
כיום את הציבור ויועדו
לשמש כשטח ציבורי,
שבעתיד יופקע
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הערכת שווי זכויות הבעלות של העירייה ודמי החכירה הראויים לפי תכנית
האיחוד והחלוקה נקבעה בחוות דעת של שמאי מקרקעין ששימש כשמאי
מוסכם בעסקה (להלן  -השמאי המוסכם) מאפריל  ,2010והתבססה על זכויות
בנייה של  840מ"ר לאולם אירועים וקונגרסים ו 1,676-מ"ר למלונאות .שווי
הקרקע לשימושים של אולמות אירועים ,קונגרסים והסעדה הוערך ב5,000-
ש''ח למ"ר ולשימושי מלון הוערך ב 1,200-ש''ח למ"ר (להלן  -חוות הדעת
השמאית מאפריל .)2010
בהסכם נכתב" :מטרת החכירה הינה לניהול והפעלה של גן אירועים ו/או
הסעדה ו/או בניית בית מלון ...כל שינוי ממטרת החכירה טעון אישורה של
העירייה מראש ובכתב" .עוד נכתב" :לצורך קביעת דמי החכירה תהא העירייה
רשאית אך לא חייבת להעריך את הקרקע מחדש מידי שנתיים וזאת על ידי
שמאי שימונה מטעמה וקביעתו תהא סופית" .בהסכם צוין כי :העירייה רשאית
"להעריך את הקרקע מחדש ולהתנות את הסכמתה בתשלום דמי הסכמה ...אם
שונתה מטרת החכירה בין במסגרת תכנית בניין ערים ובין כתוצאה משינוי
תכנית בניין [ה]ערים הקיימת".
ביולי  2011נתנה הוועדה המקומית היתר בנייה לשני אולמות כנסים (אירועים)
בשטח של  2,533מ"ר ,ובמאי  2012נתנה הוועדה המקומית היתר בנייה להקמת
קומת מסחר בשטח של  1,725מ"ר נוסף על שני אולמות האירועים ,סה"כ 4,258
מ"ר שטח עיקרי.
מהאמור עולה כי חוות הדעת השמאית מאפריל  2010שקבעה את דמי
החכירה ,התבססה על זכויות בנייה למלונאות ולאולמות אירועים בלבד,
ואולם בפועל היתרי הבנייה שניתנו ביולי  2011ובמאי  2012התירו גם בנייה
למסחר.
עוד הועלה כי אף על פי שהמסחר מהווה שינוי של מטרת החכירה שעליה
הוסכם בהסכם החכירה ,לא אישרה העירייה בכתב ומראש את השינוי
כנדרש .כמו כן ,העירייה לא ביקשה לקבל חוות דעת בכתב בדבר
האפשרות לדרוש קבלת דמי חכירה ראויים בהתאם להערכה מחודשת.
יש לציין כי הממונה על היטל השבחה ותביעות פיצויים בעירייה (להלן -
הממונה על היטל השבחה) התריע במהלך שנת  2012ובשנת  2014כי חוות
הדעת השמאית מאפריל  2010לא כללה את מלוא זכויות הבנייה שניתנו בפועל
בהיתרי הבנייה.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיוני  2017ציין מ"מ ראש העירייה דאז כי פועל
יוצא של האמור לעיל הוא ,שנעשתה טעות כלכלית מבחינת העירייה בעסקת
החכירה מפני שנעשה תחשיב מבחינת תמהיל הזכויות ,שכלל מלונאות .במילים
אחרות ,על פי הבקשה להיתר ,דמי החכירה היו צריכים להיות גבוהים יותר.
בתשובת ראש העירייה למשרד מבקר המדינה צוין כי לאחר שקיבל הסברים
על המצב ועל הפערים הוא הבין שהיזם נהנה מפעולות שנערכו באמצעות שתי
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זרועות שונות של העירייה :הוו עדה המקומית מחד ואגף הנכסים מנגד ,וכתוצאה
מפעולות אלו הקופה הציבורית עלולה להיפגע בסכומים נכבדים ביותר.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה על כך שנתנה היתרי בנייה ליזם
לבניית שטחי מסחר בפרויקט בהיקף של  4,258מ"ר ,אף שלא שילם את
מלוא דמי החכירה בגין זכויות אלו.

חתימת הסכם בין העירייה לבין היזם בדבר הזכויות על
המקרקעין שבתחום האגם ("הסכם ההשבה")
כאמור ,בעת אישור תכנית האיחוד והחלוקה הייתה בהכנה תכנית פארק האגם
שאושרה במועד מאוחר יותר .לתכנית פארק האגם היו השלכות תכנוניות על
מגרש א' ,שאת חלקה בו החכירה העירייה ליזם כדלקמן:
כבר במועד הכנת תכנית האיחוד והחלוקה התברר ליזם ולעירייה כי קו המים
הצפוני של האגם חודר למגרש כך ששטח של כ 5,268-מ"ר משטח המגרש
מכוסה על ידי מימי האגם (ראו לעיל תרשים .)2
ביולי  , 2011כתנאי להוצאת היתר הבנייה במגרש ,דרשו העירייה וחברת מניב
מהיזם תשלום היטלי כביש ומדרכה בגין מלוא שטח מגרש א' וזכויות הבנייה
המוקנות בו .היזם פנה לעירייה בהשגה על חיובו בגין מלוא רכיב הקרקע,
בטענה שחלקו הדרומי של המגרש תפוס ומכוסה על ידי האגם ,והעלה טענות
נגד חוקיות האגרות וההיטלים שהושתו עליו .במאי  2012בעקבות ההשגה,
ובטרם הופקדה תכנית פארק האגם ,חתמו העירייה וחברת מניב עם היזם על
הסכם (להלן  -הסכם ההשבה).
בהסכם ההשבה נקבע כי היזם יעניק לעירייה ולחברת מניב רשות שימוש בלתי
הדירה למשך תקופת החכירה בשטח הנמצא בתחום האגם .מטרת השימוש
היא לצורכי תחזוקת האגם ,בניית טיילת הולכי רגל ופיתוח נוף.
עוד נקבע בהסכם ההשבה כי אם וכאשר תאושר תכנית פארק האגם ,היא
צפויה להסיט את תוואי הדרך צפונית מהמגרש ,באופן שתיווצר רצועת קרקע
בין הדרך הסטטוטורית הצפויה לבין המגרש (להלן  -חלקה נוספת) ;34העירייה
התחייבה כי היא תיזום תכנית איחוד וחלוקה שבמסגרתה יצורפו זכויות חלקת
הקרקע הנוספת למגרשים א' ו-ב' ,תמורת העברה לעירייה של זכויות היזם
ובעלי המגרש האחר על השטח שתופס האגם במגרשים האלה.
יודגש ,כאמור ,כי כבר בנובמבר  2006קבעה ועדת המשנה כי יש לתאם
תכנית זו עם תכנית פארק האגם  -דבר שלא נעשה.

34

בהסכם הוגדרה רצועה זו "חלקה משלימה".

העירייה נתנה היתרי
בנייה ליזם לבניית
שטחי מסחר בפרויקט
בהיקף של 4,258
מ"ר ,אף שלא שילם
את מלוא דמי החכירה
בגין זכויות אלו
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משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה ולוועדה המקומית כי בעת האישור
של תכנית האיחוד והחלוקה שהגיש היזם בשנת  ,2007הייתה תכנית
פארק האגם בשלבי תכנון ונקבעו תנאים להפקדתה כבר ב ,2006-לכן
היה עליהן להתחשב בהוראותיה כדי להבטיח את זכויות הציבור והעירייה.
העירייה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאפריל  2018כי לאחר
חתימת הסכם החכירה בין היזם לעירייה ,התברר כי העירייה החכירה ליזם
כ 8,000-מ"ר ,המהווים את חלקה היחסי בחלקה  226דאז (המגרש המקורי),
חלקם מכוסים על ידי האגם .האגם ,אשר שטחו היה פי כמה משטחו
הסטטוטורי ,כאמור לעיל ,גלש לשטחים המיועדים לפי התכניות החלות על
השטח לבנייה .בעטייה של טעות זו בהסכם החכירה נחתם הסכם ההשבה.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי בהסכם החכירה (שנחתם כ11-
חודשים קודם שהיזם העלה את טענותיו) הצהיר היזם כי הוא מכיר את
מצבו הפיזי והמשפטי של המגרש ,וכי ראה ובדק את הנכס המוחכר ומצא
אותו מתאים לצרכיו ולמטרותיו.

מכירת זכויות העירייה על מגרש א' ליזם
הליך קבלת ההחלטות למכירת זכויות העירייה על
מגרש א' בוועדת ההנהלה ובמועצת העירייה
אחד מעקרונות היסוד של המשפט המינהלי הוא חובתה של הרשות המינהלית
להפעיל את סמכויותיה ב"מתחם הסבירות" .בית המשפט העליון קבע מפי
השופט אהרן ברק כי "סבירות משמעותה איתור השיקולים הרלבנטיים ואיזון
ביניהם על-פי משקלם ...החלטה היא סבירה ,אם היא נתקבלה על ידי מתן
משקל ראוי לערכים השונים שיש לקחתם בחשבון".35
בעניין קבלת החלטות קבע השופט מאיר שמגר כי החלטה "חייבת להיות בכל
מקרה תוצאה של בדיקה עניינית ,הוגנת ושיטתית" ,וכי "תהליך קבלת ההחלטה
על-ידי מי שהוקנתה לו סמכות על-פי חוק מן הראוי שיהיה מורכב ,בדרך כלל,
ממספר שלבים בסיסיים חיוניים ,אשר הם הביטוי המוחשי להפעלת הסמכות
המשפטית תוך התייחסות לנושא מוגדר ,ואלו הם :איסוף וסיכום הנתונים
(לרבות חוות הדעת המקצועיות הנוגדות ,אם ישנן כאלה) ,בדיקת המשמעויות
של הנתונים (דבר הכולל ,במקרה של תיזות חלופות ,גם את בדיקת מעלותיהן
ומגרעותיהן של התיזות הנוגדות) ולבסוף ,סיכום ההחלטה המנומקת .תהליך
כגון זה מבטיח ,כי כל השיקולים הענייניים יובאו בחשבון ,כי תיעשה בחינה

35

בג"ץ  ,6163/92אייזנברג נ' שר הבינוי והשיכון ,פ"ד מז(.)1993( 267 229 )2
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הוגנת של כל טענה ,וכי תגובש החלטה ,אותה ניתן להעביר בשבט הביקורת
המשפטית והציבורית".36
בישיבותיה מנובמבר  2014וממרץ  2015דנה ועדת ההנהלה של העירייה
בבקשת היזם לרכוש את זכויות הבעלות של העירייה על מגרש א' ,והחליטה
לאשר את ההסכם למכירת זכויות העירייה על המגרש ולהביאו לאישור
המועצה .בפרוטוקולי הישיבות נרשם כי ראש העירייה יצא מהישיבות ולא
השתתף בדיונים ובהצבעות.
מעיון בפרוטוקולי ישיבות ועדות ההנהלה עולה כי לא הובאו לפני ועדת
ההנהלה נתונים וחוות דעת משפטיות וכלכליות לבחינת החלופות לשימוש
במגרש באופן אחר ,ובין היתר ,לא נשקלה למשל החלופה של אי-מכירת
זכויותיה של העירייה על המגרש וקבלת חלקה היחסי במקרקעין המוחכרים
והבנוי עליהם לחזקתה של העירייה בתום תקופת החכירה ,כאמור בסעיף 18
להסכם החכירה (ראו לעיל).
יומיים לאחר ישיבת ועדת ההנהלה במרץ  ,2015אישרה מועצת העירייה את
מכירת זכויות העירייה על מגרש א' ליזם .ראש העירייה העביר לפני תחילת
הדיון בנושא את ניהול הישיבה למ"מ ראש העירייה דאז ,ויצא מהישיבה.
מעיון בפרוטוקול הישיבה עולה כי מ"מ ראש העירייה דאז הציג את הנושא ואת
הנימוקים לביצוע הסכם המכירה ,כמפורט להלן:
"[ ]1התכנית הזאת [תכנית פארק האגם רצ ]8/21/1יצרה הפקעה מאד גדולה
בשטח עצמו ...ואז יצא שבעצם השטח צריך לרדת מ 42-דונם ל 32-דונם ...יצר
מצב שבעצם אין מאיפה לקחת לעשות את האיחוד ו[ה]חלוקה בין השטח הזה
לשטח האחר ,כי כל השטח של[ ...היזם] הוא שטח בנוי זה דבר ראשון.
[ ...]2לא יכולים לפתור את הבעיה של הסכם [ 2012הסכם ההשבה ,ראו
לעיל] ,אנחנו לא מסוגלים להשיב שטח של  5.2דונם שאנחנו צריכים להפקיע...
במסגרת תכנית  ...,8/21זה בלתי ניתן .לאחר בדיקות שעשינו ,אפשר להחזיר
רק  2.5דונם .ולכן ,סביר להניח שפה יהיו תביעות בינינו לבין [היזם];...
[ ...]3יצא שבעצם אנחנו הפסדנו בעסקה המקורית של החכירה ,במובן הזה
שאנחנו לא גובים על מלוא שטח המסחר ...גם מצד אחד הפסדנו ,גם מצד אחד
אנחנו לא יכולים לקיים את הסכם ההשבה ...לכן העדפנו בעצם למכור את
השטח ...ובאופן הזה אנחנו בעצם יוצרים מצב שאנחנו מחזירים לנו את ההפסד
בכדאיות העסקה של החכירה והיוון ,ואנחנו פותרים לנו את כל הבעיות
המשפטיות והכלכליות שיהיו לנו בעתיד מול[ ...היזם] זה הבסיס".

36

בג"ץ  ,297/82ברגר נ' שר הפנים ,פ"ד לז(.)1983( 29 )3
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מהאמור לעיל עולה כי מ"מ ראש העירייה דאז העלה בדיון מועצת
העירייה מורכבויות משפטיות ועסקיות הנובעות מהתנהלות העירייה מול
היזם ומטעויות שעשתה ,שהדרך לפתרונן ,על פי הצעתו ,הייתה מכירת
הקרקע ליזם .למרות האמור לא הוצגו לפני המועצה חווֹת דעת משפטיות
או כלכליות ,שיבססו את הצורך במכירת הקרקע העירונית ליזם ,כדרך
האפשרית היחידה לפתרון הקשיים שהציג .יודגש כי אמנם שכרה העירייה
עורך דין חיצוני (ראו להלן) שליווה את הכנת הסכם המכירה ,אך הוא לא
חיווה את דעתו בכתב בדבר הליך מכירת המקרקעין.
העירייה מסרה בתשובתה כי עסקת המכר לּוותה בשמאות כנדרש וכמקובל ,כי
בדיונים השתתפו כל הגורמים המקצועיים לרבות שמאי ,כי במהלך הישיבות
ניתנו למשתתפים הסברים וכי יועץ משפטי נכח בישיבת המועצה וגם חתם על
ההסכם והפנייה למשרד הפנים .מ"מ ראש העירייה דאז מסר דברים דומים
בעניין זה.
העירייה הוסיפה בתשובתה כי בעקבות טעויות שנפלו בעסקת החכירה החל
להתנהל משא ומתן בין הצדדים שבסיומו נחתם הסכם למכירת זכויות העירייה
על מגרש א' ליזם (להלן  -הסכם המכירה) .במסגרת עסקה זו תיקנה העירייה
את הפגמים שהתגלו במהלך השנים בעסקת החכירה ובפרשנות שהוענקה
לתכניות .באופן זה חסכה העירייה את העלויות הכרוכות בניהול הליכים
משפטיים ממושכים מול היזם בשל הטעויות שהתגלו מחד ,וכן הזרימה לקופתה
כ 9-מיליון ש"ח נוספים (בתוספת מע״ם).
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר מ"מ ראש העירייה דאז כי הסכם המכירה
וההסכמות שנלוו אליו בין הצדדים תיקנו פגמים מהותיים בהתקשרויות הקודמות
שבין הצדדים ,כך "שמחד גיסא העירייה קיבלה תמורה מלאה עבור המקרקעין
ומאידך גיסא העירייה נמנעה מתביעות משפטיות משמעותיות" ,וכי נהוג למכור
קרקעות לטובת הציבור.
היזם מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממרץ  2018כי העירייה שאפה בכל
דרך להביא לפיתוח המתחם ,וסברה כי העסקה עמו תשרת את העיר ואת
תושביה .עובדה זו מעידה יותר מכול על חשיבות הפרויקט ונחיצותו.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי מדיניותה בנושא מכירת מקרקעין
צריכה להתבסס על בדיקה עניינית ושיטתית הכוללת ניתוח נתונים ,חווֹת
דעת כלכליות ובחינת חלופות.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה על דרך קבלת ההחלטות  -כבר
בשלב דיוני ועדת ההנהלה ,ובהמשך במליאת המועצה  -בנושא מורכב
ובעל השלכות כבדות משקל על ציבור התושבים ועל קופת העירייה ,בלי
שהוצגו ל מקבלי ההחלטות מלוא הנתונים ובכלל זה מסמכים וחווֹת דעת
משפטיות ,כלכליות ותכנוניות.

העירייה קיבלה
החלטה על מכירת
המקרקעין בלי
שהוצגו למקבלי
ההחלטות מלוא
הנתונים ובכלל זה
מסמכים וחווֹת דעת
משפטיות ,כלכליות
ותכנוניות
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עוד מעיר משרד מבקר המדינה לעירייה ,כי כפי שיפורט להלן ,גם
בהסכם המכירה נעשו לטובת היזם ויתורים כספיים שאינם עולים בקנה
אחד עם הצהרת העירייה כי הסכם המכירה צמצם לכאורה את הנזקים
שנגרמו בשל הטעויות שהיו בהסכם החכירה.

מכירת זכויות העירייה על מגרש א' ליזם בפטור ממכרז
בינואר  2015שכרה העירייה את שירותיו המשפטיים של עורך דין חיצוני להכנת
הסכם המכירה (להלן  -עורך הדין החיצוני) ,שהתנה את תוקף הסכם המכירה
בקבלת אישור שר הפנים להסכם החכירה.
כאמור ,במרץ  2015קיימה מועצת העירייה דיון במכירת זכויות העירייה על
מגרש א' ליזם .בדברי ההסבר להצעה למכור את הזכויות על מגרש א' ליזם,
נכתב ,בין היתר ,כי להסכם החכירה ניתנה חוות דעת של היועץ המשפטי
החיצוני לעירייה בדבר פטור ממכרז .כמו כן ,נכתב כי הסכם החכירה מאוגוסט
 2010היה טעון אישור משרד הפנים שטרם התקבל עד מועד הדיון ,וכי הסכם
המכירה כפוף לכך ששר הפנים יאשר את הסכם החכירה משנת .2010
בתום הדיון החליטה מועצת העירייה למכור את זכויותיה על המגרש ליזם ,גם
הפעם בלי לפרסם מכרז פומבי כנדרש .מפרוטוקול הדיון עולה כי מועצת
העירייה חזרה והסתמכה בהחלטתה זו לפטור את המכירה מחובת מכרז על
חוות הדעת של יועצּה המשפטי החיצוני לשעבר שניתנה שבע שנים קודם לכן,
ולפיה עסקת החכירה פטורה ממכרז.
יצוין כי אף שבמועד זה שכרה העירייה את שירותיו של עורך דין חיצוני
אחר לצורך ליווי עסקת המכירה ,היא לא ביקשה ממנו חוות דעת בעניין
זה וממילא לא צורפה כל חוות דעת אחרת לבד מזו של היועץ המשפטי
החיצוני לשעבר .עוד יצוין כי מנוסח הפרוטוקול עולה כי חברי המועצה
יכלו להבין כי עצם הבאת חוות הדעת הקודמת פוטרת גם הפעם את
העסקה מחובת המכרז משום שלא הוגשה שום חוות דעת אחרת
במקומה.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה כתב מ"מ ראש העירייה דאז" :הסיבה לכך,
שחוות הדעת של [היועץ המשפטי החיצוני] צורפה לחומר ולדברי ההסבר
לקראת ישיבת המועצה ואף הוסברה בדיון בישיבת המועצה ,נועדה להבהיר,
שעסקת החכירה פטורה ממכרז עפ"י החלטת מועצה קודמת שהסתמכה על
חוות הד עת המשפטית [האמורה] ,וכעת נדרש הפטור לעסקת המכר שמסתמך
על החלטת שר הפנים שתינתן וככל שזו אכן תינתן ,בעסקת החכירה".
העירייה מסרה בתשובתה כי חוות דעת היועץ המשפטי החיצוני צורפה לדברי
ההסבר ולמסמכים שצורפו לדיון כדי להבהיר שהחלטת המועצה הקודמת
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ביקשה לפטור ממ כרז את עסקת החכירה לפי חוות דעת היועץ המשפטי
החיצוני ,ושכעת נדרש הפטור לעסקת המכר.
העירייה הסתמכה על חוות הדעת אף שחלפו שבע שנים מיום שניתנה
ואף שחוות הדעת התייחסה להסכם החכירה ולא להסכם מכירה של
מקרקעי העירייה .העירייה אף לא פנתה למשרד הפנים כדי לקבל את
עמדתו בדבר תקפות חוות הדעת הישנה בעניין הפטור ממכרז.37
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי משלא הובאה חוות דעת אחרת,
אין לקבל את הטענה כי היא לא הסתמכה על חוות דעתו של היועץ
המשפטי החיצוני לשעבר.
באפריל  2015חתמה העירייה על הסכם המכירה על פיו מכרה את זכויותיה על
מגרש א' ליזם תמורת כ 9-מיליון ש''ח ,לאחר קיזוז דמי החכירה המהוונים
ששילם היזם קודם לכן .בהסכם המכירה נקבע כי תקפות ההסכם מותנית
בקבלת אישור שר הפנים להסכם החכירה ולתוספת הראשונה להסכם
החכירה ,הואיל והסכם המכירה מתבסס על קיומו של הסכם חכירה בתוקף.
יודגש כי בית המשפט קבע בעניין אחר 38כי "בנסיבות אלו ,גם אם לא הייתה
חלה חובה לקיים מכרז הרי שלא נראה כי קיימת הצדקה לסטות מהעקרונות
שבבסיס המכרז  -שמירה על טוהר המידות ,שאיפה ליעילות כלכלית ושמירה
על שוויון הזדמנויות .זאת כאשר נקבע בפסיקה כי הרציונל שמאחורי חיוב רשות
מקומית שלא להעביר מקרקעין שברשותה אלא באמצעות מכר הינו שמירה על
שוויון בפני החוק ומתן אפשרות שווה לכל אזרח לרכוש מקרקעי ציבור וכן
הבטחת מחיר אופטימאלי לאותם מקרקעין ...שם נקבע כי החלטה להקצות
מקרקעין שהינם רכוש הציבור שלא על ידי מכרז פומבי אמורה להתקבל רק
במקרים חריגים ונדירים".
משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה לעירייה על התנהלותה בכל הנוגע
למכירת זכויותיה על המקרקעין ליזם ללא מכרז .התנהלותה זו פוגעת
בעקרון השוויון ובחובתה של העירייה כנאמן הציבור לנהל את ענייניה
לתועלת התושבים .משרד מבקר המדינה רואה בחומרה יתרה את
התנהלות העירייה ,שחתמה על הסכם המכירה אף שלא קיבלה קודם
לכן את אישור שר הפנים להסכם החכירה שקדם לו ושתוקף הסכם
המכירה היה מותנה בו.

37

באותו מועד היה איסור של בית משפט על עו"ד רועי בר ליצור קשר עם העירייה  -בפברואר
 2014שוחרר היועץ המשפטי החיצוני ,עו"ד רועי בר ,על ידי בית המשפט אחרי שנעצר ונחקר
בחשד לביצוע עברות של לקיחת שוחד ,מרמה ,הפרת אמונים ועוד .תנאי השחרור היו ,בין
היתר ,איסור יצירת קשר במישרין או בעקיפין עם כל גורם בעיריית ראשון לציון ,והרחקה מכל
מוסדות התכנון והבנייה.
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עת"מ (חיפה)  9070-02-12אלברט כהן ואח' נ' המועצה המקומית פרדס חנה ,פורסם
במאגר ממוחשב (.)2012

העירייה מכרה את
זכויותיה על
המקרקעין ליזם ללא
מכרז .התנהלותה זו
פוגעת בעקרון השוויון
ובחובתה של העירייה
כנאמן הציבור לנהל
את ענייניה לתועלת
התושבים
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העירייה מסרה בתשובתה כי "הרציונל שבבסיסו עמדה הבקשה לפטור ממכרז
בעסקת המכר ,היה שאם הייתה העירייה מפרסמת מכרז ,אזי הייתה עלולה
להתקבל תוצאה אבסורדית לרעת העירייה ,מפני שבפועל ישנו בשטח חוכר
לתקופה של  25שנים (כלומר היזם) ,ששילם דמי היוון לכל התקופה ובנה את
כל המבנים במקרקעין .ברור שכל מציע אחר לא היה יכול לקבל תשואה בגין
הנכס במשך תקופה ארוכה מאוד של  25שנים .ברי ,אם כן ,כי מחיר ההצעה
יהיה נמוך משמעותית מהמחיר שהתקבל בפועל בעסקת המכר ,שכן מדובר
בקרקע 'נכה ' ״.
העירייה הוסיפה בתשובתה כי עסקת המכר אפשרה לעירייה לקבל תמורה
נאותה בגין כל הזכויות להקמת שטחי מסחר שהוענקו בתכנית המפורטת
(רצ.)1/21/1/
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי התנהלותה הלקויה מלכתחילה
בכל הקשור להסכם החכירה בפטור ממכרז הביאה בעקבותיה ליקויים גם
בכל הקשור להסכם המכירה בפטור ממכרז .אין לקבל את טענת העירייה
כי עסקת המכר מוצדקת לצורך תיקון טעויות עבר ,נוכח הליקויים
הבולטים בהליכי החכירה והמכירה ,ומשום שלא בחנה כל חלופה אחרת
לתיקון אותן טעויות.

מימוש העסקה על אף היעדר אישור שר הפנים
סעיף  188לפקודת העיריות קובע" :עירייה לא תהיה רשאית למכור מקרקעין,
להחליפם או למשכנם אלא על פי החלטת המועצה ברוב חבריה ובאישור השר
או מי שהוא הסמיך לכך ...השכרת מקרקעין לתקופה העולה על חמש שנים...
טעונות החלטה ואישור כאמור".
משרד הפנים פרסם בחוזר מנכ"ל מס' ( 395/98להלן  -החוזר או חוזר המנכ"ל)
הנחיות לרשויות המקומיות בדבר הליך האישור של עסקות מקרקעין .לפי החוזר
כדי לייעל את הטיפול בבקשות לאישור עסקות אלה ,על הרשות להגישן
לאישור הממונה על המחוז במשרד הפנים  .כמו כן נדרשת הרשות לצרף
לבקשת האישור מסמכים כמו חוזה התקשרות ,הערכת שמאי ,נסחי מקרקעין,
פרוטוקול החלטת המועצה ,פרוטוקול ועדת המכרזים ותצהירים של מהנדס
הרשות המקומית ושל היועץ המשפטי .הממונה על המחוז יבדוק שצורפו כל
המסמכים הנדרשים ויצרף חוות דעת של גורמי התכנון במחוז בנושא עמידת
העסקה בתנאים.
כאמור חתמו העירייה והיזם על הסכמי חכירה ומכירה ,אשר כללו סעיפים
המתנים את העסקה באישור שר הפנים .בהסכם המכירה אף צוין כי הרוכש
מצהיר ומתחייב כי לא יהיו לו תביעות או טענות או דרישות כלשהן כלפי
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העירייה בנושא אישור שר הפנים להסכם החכירה הנדרש כתנאי לתקפותו של
הסכם זה ,ובכלל זה בנושא אי-מתן אישורים או עיכוב במתן אישורים כאמור.
בנובמבר  2010שלחה העירייה את הסכם החכירה ומסמכים נוספים
לממונה על מחוז המרכז במשרד הפנים בבקשה לקבל את אישור שר
הפנים להסכם כנדרש טרם התיקון לחוק .סגנית הממונה על המחוז
בדקה את ההסכם ,ובספטמבר  2011כתבה לעירייה כי על פי התכנית
המפורטת יש צורך באישור הוועדה המחוזית לתכנית בינוי לשטח מגרש
א' .בשל כך לא הועברה העסקה לאישור שר הפנים.
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים כי במסגרת נימוקיו לאי-אישורו
של הסכם החכירה ב 2010-הוא לא העמיד את העירייה על התנהלותה
הלקויה.
מש רד הפנים מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי  ,2018כי הבקשה
נמצאה לא מתאימה מהבחינה התכנונית ,ומשכך לא היה מקום להמשך
הבדיקה המשפטית של העסקה.
רק בינואר  , 2017בעקבות פניות צוות הביקורת לקבל את המסמכים הנוגעים
לאישור העסקה ,דהיינו ,שבע שנים לאחר הסכם החכירה ושנתיים בקירוב
לאחר הסכם המכירה ,ואחרי שהיזם כבר מימש את כל הבנייה על פי היתרי
הבנייה שקיבל ,שלחה העירייה פעם נוספת את הסכמי המכירה והחכירה
למשרד הפנים לקבלת אישור שר הפנים ,אך אישור זה לא התקבל עד מועד
סיום הביקורת .באוגוסט  2017הודיע משרד הפנים לעירייה כי טרם התקבל
אישור לתכנית בינוי לשטח המגרש על ידי הוועדה המחוזית ,ולכן אין שינוי
בעמדת משרד הפנים בנוגע לאי-אישור העסקה.
במרץ  2014הכריז שר הפנים דאז שעיריית ראשון לציון היא עירייה איתנה,
הכרזה אשר פוטרת אותה לכאורה מהצורך באישור השר להסכם המכירה,
אולם תוקף עסקת המכירה הותלה בקבלת אישור שר הפנים להסכם החכירה
ולתוספת הראשונה להסכם החכירה (יצוין כי במועד הסכם החכירה מ2010-
חלה על העירייה החובה לקבל את אישור השר לביצוע העסקה ,וחובה זו חלה
גם אם במועד מאוחר יותר הוכרזה העירייה "עירייה איתנה").
נמצא כי אף ששר הפנים לא אישר את עסקת החכירה כנדרש ,העירייה
לא ביטלה את ההסכם אלא קיימה פעולות נוספות הכרוכות ביישומו,
ובכלל זה מתן היתרי בנייה על המגרש ומתן טופס ( 4ראו להלן).

אף ששר הפנים לא
אישר את עסקת
החכירה כנדרש,
העירייה לא ביטלה
את ההסכם וקיימה
פעולות נוספות
הכרוכות ביישומו,
ובכלל זה מתן היתרי
בנייה על המגרש
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עוד נמצא כי אף על פי שתקפותו של הסכם המכירה הייתה מותנית
באישור שר הפנים להסכם החכירה ,שלא ניתן ,אפשרה העירייה את
השלמת עסקת המכירה ,בכך שנתנה את הסכמתה 40לרישומה בלשכת
רישום המקרקעין בלי לבקש לרשום הערת אזהרה על התנאי האמור
לעיל .ואכן באוגוסט  2015נרשם היזם כבעלים של  40%במגרש א'
(חלקה של העירייה) בלשכת רישום המקרקעין.41
בבג"ץ  42582/78פסק בית המשפט העליון כך" :אם בחר המחוקק בשיטת
הריכוזיות כאשר חייב עירייה בקבלת אישור כאמור בסעיף  188הנ"ל ,הרי עשה
זאת לא ממניעים פורמליסטים או לצרכי סטטיסטיקה דווקא ,אלא בראש
ובראשונה כדי להנהיג מערכת פיקוח מרכזית על מנת שכל עסקה במקרקעין
של רשות מקומית תיבדק לגופה ,מראש ולפני תחילת תוקפה ,על ידי הרשות
הממלכתית המרכזית; זו האחרונה שומה עליה לבחון העניין בראייה כוללת,
כאשר היא גם משוחררת מן המכשלה הנובעת לעיתים מבדיקתם של דברים
בפרספקטיבה מקומית צרה מדי .למותר לחזור ולציין ,כי בלעדי האישור אין
לעסקה ,כאמור  ,כל תוקף וממילא גם לא ניתן היה לבצעה כל עוד לא נפלה
החלטת השר".
בדוח מבקר המדינה בפרק "היבטים בתפקוד משרד הפנים כמאסדר של
השלטון המקומי ," 43נכתב כי" :תכליתן של הדרישות בחוק ובהנחיות כי יינתן
אישור שר הפנים לעסקאות מקרקעין היא לפקח על כך שניהול נכסי מקרקעין
ייעשה בזהירות ומתוך שיקול דעת מעמיק משום שנכסי המקרקעין הם משאב
ציבורי יקר ומוגבל ...יש חשיבות לבחון שהשיקולים שביסוד מכירת נכס אינם
קצרי טווח ,שכן ערכם הכספי הרב של נכסי מקרקעין עשוי להביא לידי כך
שרשויות יבקשו למכור נכסי מקרקעין יקרים וחיוניים ,כדי להיטיב את מצבן
הכספי בהווה ,בעוד הנכסים אמורים לשרת תכליות ציבוריות לאורך זמן".
עורך הדין החיצוני של העירייה ,מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה
מפברואר  2018כי העירייה התעלמה מהערתו בנושא זה ואפשרה את הוצאתו
אל הפועל של הסכם המכירה למרות שלא אושר על ידי שר הפנים.
משרד הפנים מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממרץ  2018כי בקשת
העירייה לאישור הסכם החכירה הוגשה למחוז משרד הפנים לאישור בנובמבר
 , 2010אך לא אושרה מאחר שלא תאמה תכנונית את הוראות התב"ע .מבחינת
המחוז ,אי-אישור העסקה כמוה כאמירה מפורשת לפיה ,לא ניתן לממש את
העסקה .עוד מסר משרד הפנים בתשובתו ממאי  ,2018כי העסקה אינה בתוקף
40

במאי  2015אישרו העירייה והוועדה המקומית תשלום חוב לפי סעיף  324לפקודת העיריות ולפי
סעיף  10לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה ,הקובעים כי העברת זכויות על מקרקעין
טעונה תעודה על תשלום חובות לעירייה ולוועדה המקומית.

41

סעיף (7א) לחוק המקרקעין ,התשכ"ט ,1969-קובע" :עיסקה במקרקעין טעונה רישום; העיסקה
נגמרת ברישום ,ורואים את השעה שבה אישר הרשם את העיסקה לרישום כשעת הרישום".

42

בג"ץ  582/78זיתוני נ' עיריית חולון פד ל"ג(.)1979( 243 )3

43

מבקר המדינה ,דוח שנתי 63ג לשנת " ,)2013( 2012היבטים בתפקוד משרד הפנים כמאסדר
של השלטון המקומי" ,עמ' .1288
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כל עוד לא התקבל לגביה אישור השר ,וכי מאחר שהעסקה כבר נרשמה
בלשכת רישום המקרקעין ,משרד הפנים ביקש הבהרה מהעירייה ויבחן את
הנושא כנדרש.
מ"מ מקום ראש העירייה דאז כתב בתשובתו" :הביקורת הינה מוקדמת ,ונעשתה
טרם זמנה ,מפני שהעסקה תכנס לתוקף רק לאחר אישור שר הפנים וזו עדיין
לא ניתנה ...הרי שהמבקר אינו יכול לטעון שניתנה ליזם 'הטבה' כלשהי ...שהרי
ברור שאם משרד הפנים לא יאשר את העסקה ,תבוטל העסקה ובמקרה כזה
יש להשיב את המצב לקדמותו ,כלומר היזם יקבל את כספו חזרה ולא תהיה לו
כל טענה בעניין זה".
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה על מחדליה בטיפולה באישור הסכמי
החכירה והמכירה שסייעו ליזם ביצירת עובדות מוגמרות במקרקעין ,הן
בעצם מתן היתרי בנייה והן בהסכמתה לרישום המקרקעין בלשכת רישום
המקרקעין על שם היזם ,בלי שהתקבל אישור השר .נוכח הנסיבות
שתוארו בדוח ,ולפיהן עיריית ראשון לציון מכרה ליזם קרקע עירונית ללא
מכרז וללא חוזה מאושר על ידי משרד הפנים ואיפשרה ליזם להקים מבנה
מסחרי על הקרקע וליצור עובדות מוגמרות ,וחמור מכך  -נוכח העברת
הבעלות על הקרקע על שם היזם בלשכת רשם המקרקעין ,על העירייה
ומשרד הפנים לבחון את ההשלכות המשפטיות של המצב שנוצר ולקבל
בדחיפות החלטות על הצעדים האופרטיביים שניתן לנקוט כיום.

השומה המוסכמת
השמאי המוסכם ערך את הערכת שווי זכויות הבעלות של העירייה ,שעליה
התבססו הסכם החכירה והתוספת להסכם החכירה .השמאי המוסכם ערך
כמה שומות מוסכמות שקבעו את הערכת שווי זכויות בעלות העירייה על מגרש
א' ,לצורך מכירת זכויות העירייה ליזם .שומה מוסכמת מאוקטובר ( 2014להלן -
שומה מוסכמת ראשונה) ,שומה מוסכמת מינואר ( 2015להלן  -שומה מוסכמת
שנייה) ,שומה מוסכמת מעודכנת מ( 4.3.15-להלן  -שומה מוסכמת שלישית או
שומה מוסכמת מעודכנת) ,השלמת השומה המעודכנת מיום ( 11.3.15להלן -
השומה המשלימה).
.1

נמצא כי בעקבות הערות של גורמים בעירייה 44הוספו לשומה המוסכמת
השנייה ולשומה המוסכמת המעודכנת שווי זכויות העירייה על פי תכנית
פארק האגם בסך  2,122,970ש''ח ושווי זכויות בשל אישור תכנית נוספת
(רצ( ) 452/36/1/1 /להלן  -תכנית הסככות) בסך  129,230ש''ח .ב9.3.15-
התקיימה ישיבת עבודה בנוכחותם של השמאי המוסכם ,מנהל אגף
הנכסים בעירייה (להלן  -מנהל אגף הנכסים) ,הממונה על היטל השבחה,

44

הערותיהם של חברת מועצה ושל הממונה על היטל השבחה.

45

בתכנית זו נקבע כי הוועדה המקומית רשאית להתיר הקמת סוככים עונתיים לקירוי קל וזמני
לעונת החורף.

על העירייה ומשרד
הפנים לבחון את
ההשלכות המשפטיות
של המצב שנוצר
ולקבל בדחיפות
החלטות על הצעדים
האופרטיביים שניתן
לנקוט כיום

 | 368דוחות על הביקורת בשלטון המקומי 2018

שני שמאים מטעם העירייה והיזם .הישיבה התקיימה בעקבות הערות
הממונה על היטל השבחה בנוגע לערכי השומה המוסכמת המעודכנת.
בישיבת העבודה התייחס השמאי המוסכם להערות ,קיבל את עמדת
העירייה בנושא אחד ודחה את שאר ההערות אחרי שהסביר את עמדתו.
בעקבות קבלת עמדת העירייה נוסף לשומה סכום של  90,000ש"ח.
בעקבות האמור נקבע בהסכם המכירה שנחתם בין העירייה ליזם כי:
"תמורת רכישת זכות הבעלות בממכר תשלם הרוכשת לעירייה סך של
 9,017,960ש''ח נכון ליום  11.3.15בתוספת מע"מ" .התמורה נקבעה לפי
השומה המוסכמת המעודכנת ולפי השומה המשלימה .יצוין כי מאחר שהיזם
שילם כבר דמי חכירה מהוונים לעירייה בגין הסכם החכירה ,היה על
העירייה להשיב לו את מרבית הסכום ששילם ,וסכום זה קוזז בפועל
מהסכום שהיה עליו לשלם בגין הרכישה .כך שהלכה למעשה התמורה
שקיבלה העירייה הייתה גבוהה יותר מזו שנקבעה בהסכם בכ 4.7-מיליון
ש"ח (פירוט נוסף בעניין זה ראו להלן).
מתחשיב שערך משרד מבקר המדינה עולה כי שווי זכויות הבעלות של
העירייה על החלקה ,על פי התכנית המפורטת ועל פי תכנית האיחוד
והחלוקה ,שנקבע בשומות המוסכמות השנייה והשלישית היה נמוך ב-
 800,000ש''ח בקירוב לעומת שווי הזכויות בשומה המוסכמת הראשונה.
.2

באוגוסט  2014כתב הממונה על היטל השבחה לראש העירייה ולגזבר
העירייה כי "[השמאי המוסכם] ...מנוע מלדון בתיק זה היות והוא מייצג את...
[חברה ה'] שנכנסה למיזם זה" .46בדצמבר  2014חזר וכתב הממונה על היטל
השבחה לראש העירייה ,לגזבר העירייה ,למ"מ ראש העירייה דאז ,למנהל
אגף הנכסים ,למהנדס העירייה וליועצת המשפטית" :נראה כי יש לבדוק
בשנית האם [השמאי המוסכם] אינו מנוע מלטפל בתיק זה גם אם הינו בכובע
של שמאי מוסכם היות ומשרדו מייצג את[ ...חברה ה'] המעורבת בפרויקט".
לא נמצאו מסמכים המעידים על כך שהעירייה בדקה סוגיה זו של
חשש לניגוד עניינים או על כך שביקשה או קיבלה חוות דעת
משפטית.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה כתב מ"מ ראש העירייה דאז" :יש לציין
שעמדה לנגד עיני העובדה שהן העירייה והן הצד השני ידעו עובדות אלה
וכי היה מדובר בשמאי מוסכם ולא מכריע ,וכי החלפת השמאי בשלב הסופי
של עסקת המכר הייתה בעייתית והייתה יוצרת סכסוכים משפטיים" .עוד
כתב ב תשובתו כי" :בעניין זה עלי להדגיש כי החשוב בשמאות מוסכמת
[הוא] חובת הגילוי שבמקרה זה מולאה ,שכן  2הצדדים ידעו על עבודתו
של השמאי [המוסכם] .אם מולאה חובת הגילוי ,מושתק כל צד מלטעון
לניגוד עניינים כלשהו .ניתן ללמוד בהקשר זה באנלוגיה מהסוגיה של בורר
מוסכם" .העירייה מסרה בתשובתה דברים דומים.

46

לחברה ה' יש  49.88%במניות היזם (חברה ב').
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בתשובתו ממרץ  2018מסר השמאי המוסכם כי שני הצדדים היו מודעים
לעובדה שהוא עובד עם העירייה ועם חברה ה' זה כ 45-שנים.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי היה עליה להידרש לסוגיה של
החשש לניגוד העניינים של השמאי המוסכם ,שהעלה הממונה על
היטל השבחה ,כלומר לבחון אותה ולבקש חוות דעת משפטית,
בייחוד לנוכח העובדה שחברה ה' הייתה שותפה ליזם בפרויקט פארק
האגם.

להלן פירוט הליקויים שהועלו בנושא השומה המוסכמת:

שטחי המסחר שהובאו בחשבון בקביעת שווי זכות הבעלות בשומה
המוסכמת המעודכנת
כאמור השומה המוסכמת המעודכנת התבססה על הסכמות בין העירייה ליזם.
ההסכמות הן" :א .להעריך שווי זכויות הבעלות של העירייה בחלקה הנדונה
בהתחשב בניצול שנעשה במגרש א' למסחר ואולמות אירועים על פי תכניות
בניין העיר מאושרות מס' רצ[ 10/21/1/תכנית האיחוד והחלוקה] ,רצ2/36/1/1/
[תכנית הסככות] ותכנית מופקדת מס' רצ[ 8/21/1/תכנית פארק האגם] ...ד.
להתייחס לתשלום דמי ההיוון ששולם ביום  1.1.11על ידי היזם לעירייה תוך
הבאה בחשבון ש[חברה ב'  -היזם] יכולה הייתה לעשות שימוש במקרקעין החל
מ 1.1.13-ולא מיום  .1.1.11זאת ,בהסכמת הצדדים".47
.1

על פי תכנית האיחוד והחלוקה ,זכויות הבנייה במגרש א' נקבעו בהתבסס
על התכנית המפורטת שחלה על המגרש המקורי .תכנית האיחוד והחלוקה
קבעה כי היא "איננה משנה את זכויות והוראות הבנייה של תכנית מס'
רצ 1/21/1/המאושרת [התכנית המפורטת] החלה על השטח אלא רק
משנה את החלוקה למגרשים" .יצוין כי תקנון התכנית המפורטת ,שהתייחס
למגרש המקורי ,קבע מחד גיסא כי השטח המרבי לבנייה במגרש המקורי
הוא  12,000מ"ר ,ומאידך גיסא צוין בטבלת השטחים שבתשריט התכנית כי
שטחו של המגרש המקורי הוא כ 42,000-מ"ר ,וכי תותר בו בנייה בהיקף של
 ,30%דהיינו שטח של  12,600מ"ר.
שווי זכויות הבנייה במגרש א' נקבע בשומה המוסכמת המעודכנת ,בהתאם
לשטחו היחסי של מגרש א' מכלל המגרש המקורי ,בחלוקה הזו 3,887 :מ"ר
אולמות קונגרסים לפי  3,500ש''ח למ"ר;  1,902מ"ר מסחר לפי  9,000ש''ח
למ"ר .סה"כ  5,789מ"ר.
היקף זה של שטחי הבנייה המותרים נקבע בשומה המוסכמת המעודכנת
בהסתמך על כך שהשטח העיקרי המותר לבנייה על פי תקנון התכנית
המפורטת הוא  12,000מ"ר במגרש המקורי כולו ,ובהתבסס על כך שחלקם

47

הציטוט נלקח מהשומה המוסכמת המעודכנת.
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של היזם והעירייה במגרש א' כשטח עיקרי הוא  5,789מ"ר ,בהתאם לתכנית
האיחוד והחלוקה.48
רשות הרישוי המקומית ּוועדת המשנה אישרו את בקשות חברה א' והיזם
לבניית  6,063מ''ר ( 3,886מ"ר אולמות מרכז קונגרסים כנסים ואירועים
ו 2,177-מ"ר מסחר) במהלך השנים  2013עד  ,2015וזאת בהתאם למצוין
בטבלת השטחים שבתשריט התכנית המפורטת ,שהתירה כאמור בנייה
בשטח של  12,600מ"ר במגרש המקורי כולו .49באפריל  2015נתנה הוועדה
המקומית לחברה א' וליזם היתר בנייה ,כאמור.
מהאמור עולה כי היתרי הבנייה שאושרו התירו בנייה בשטח גדול יותר
מזה שהובא בחשבון בשומה המוסכמת המעודכנת ,הפרש שהיזם לא
נדרש לשלם וממילא גם לא שילם.
ַ
בשומה המוסכמת הראשונה מאוקטובר  2014הביא השמאי המוסכם
בחשבון  2,177מ"ר מסחר בציינו כי "על פי הבקשות להיתרי בניה נבנו
 3,886מ"ר עיקרי לאולמות אירועים ו 2,177-מ"ר עיקרי למסחר".
בהודעת דואר אלקטרוני ששלח מ"מ ראש העירייה דאז ב 5030.11.14-כתב
כך" :נראה לי שניתן אם כן להעלות הנושא לאישור מועצת העיר הקרובה.
קיימת בעיה שהשמאות נעשתה על בסיס ההיתרים והבקשה לשינויים
שמבוססים על שטח עיקרי של  6,064מ"ר ,השטח המותר לבניה הינו 5,789
מ"ר (כך שיהיה צורך לתקן את בקשת השינויים) .תיקון זה יחייב תיקון
השומה אולם אני אנהל מו"מ להשאיר את המחיר כפי שהוא שכן מדובר
בשינוי שולי (פניתי בעניין זה לשמאי ואקבל תשובה אחר הצהרים)".
עוד כתב מ"מ ראש העירייה דאז בהודעת דאר אלקטרוני 51ב 1.12.14-כך:
"בהמשך לאימייל מיום  30.11.14ישבתי עם[ ...היזם] ולמרות שעפ"י חוות
דעת שמאי לאור ההפחתה בזכויות העיקריות מול הבקשות להיתרים מחיר
העסקה צריך להיות מופחת ,סיכמתי שהוא לא ישתנה אלא באופן מינורי,
כך שהשומה תתוקן לאור זכויות הבנייה בהפחתה של כ 240,000-ש''ח ומצד
שני יבוטל הקיזוז בסך  200,000ש''ח בגין הוצאות התב"ע והאיחוד
והחלוקה".
בפגישה שנערכה ביום  ,12.1.15ובה השתתפו מ"מ ראש העירייה דאז,
מנהל אגף נכסים ,שמאי המקרקעין ועו"ד ממשרד היועץ המשפטי החיצוני,
סיכם מ"מ ראש העירייה דאז" :יש לערוך שומה מעודכנת ביחס למכירת

48

זאת מפני שחלקו של היזם במגרש המקורי ,בהתאם לטבלת ההקצאות ,הוא  0.48245מתוך
 12,000מ"ר.

49

כחלקו במגרש המקורי בהתאם לטבלת ההקצאות.

50

הודעת הדואר האלקטרוני נשלחה לראש העירייה ,ליועצת המשפטית של העירייה ,למהנדס
העירייה ,לממונה על היטל השבחה ,למנהל אגף נכסים ,לעו"ד ממשרד היועץ המשפטי החיצוני
ולשמאי המוסכם.

51

הודעת הדואר האלקטרוני נשלחה לאותם גורמים שהיו מכותבים בדואר אלקטרוני הקודם.

היתרי הבנייה שאושרו
התירו בנייה בשטח
גדול יותר מזה שהובא
בחשבון בשומה
המוסכמת ,הפרש
נדרש
ַ
שהיזם לא
לשלם
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זכויות העירייה (בשיעור של [ ...)40%במגרש א'] (בהמשך לחכירה
שנמסרה לידי[ ...היזם] ביחס לזכויות אלה) באופן הבא .1 :תבוטל
ההפחתה בגין הוצאות התכנון של[ ...היזם] יחס לתכנית רצ/מק10/21/1/
[תכנית האיחוד והחלוקה];  .2השומה תתבסס על זכויות הבניה בהתאם
למצב התכנוני (כיו"ב :ההסכם יכלול הוראה מפורשת בדבר ההכרח
להתאים את השטח הבנוי למצב התכנוני)".
ואכן ,נמצא כי הש ומה המוסכמת הראשונה תוקנה בהתאם ,וכי בחישוב
השטחים שערך שמאי המקרקעין בשומה המוסכמת השנייה ובשומה
המוסכמת המעודכנת לקביעת שווי זכות בעלות העירייה ,הוא הביא
בחשבון רק  1,902מ"ר מסחר (השטח המותר על פי תקנון התכנית) ולא
 2,177מ"ר מסחר (השטח המותר לפי התשריט)  -שהוא השטח שאושר
בהיתר הבנייה וגם נבנה בפועל.
מכל האמור עולה כי השומה המוסכמת המעודכנת התבססה על
שטח של  1,902מ"ר מסחר ולא על שטח של  2,177מ"ר ,דהיינו פער
שטח של  275מ''ר .בהסתמך על שווי למ"ר שקבע השמאי בשמאות
זו ,ערכם של  275מ"ר  ,כפי שנבנו בפועל ,מסתכמים ב2,475,000-
ש''ח ,ומתוכם מסתכם חלקה של העירייה ב 992,054-ש''ח.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה כתב מ"מ ראש העירייה דאז ,בין היתר ,כי
הוסכם בתחילת התהליך בין הצדדים שהיזם יהיה רשאי לקזז  200,000ש''ח
בכפוף להמצאת קבלות עבור הוצאותיו בגין הכנת תכנית האיחוד והחלוקה;
סכום זה לא קוזז מסכום המכר והוא מהווה את התמורה לשטח הנוסף של
 275מ"ר מסחר.
עוד כתב מ"מ ראש העירייה דאז בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי:
"השטחים על פי הבקשה להיתר הסופי של הבקשה לשינויים שבגינה ניתן
היתר מתוקן ,עמדו על  6,064מ"ר בעוד שסך הזכויות על פי התב"ע עמד
על  5,789מ"ר ...יש לציין שכאמור אני פניתי [לשמאי המוסכם] ...על מנת
לקבל הבהרה בעניין זה ,ותשובתו הייתה מכיוון שהתחשיב נעשה לפי
תב"ע אין לכלול את החריגה בבניה בשומה שלגביה היזם יצטרך לטפל
במסגרת היטלי השבחה והקלות".
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר השמאי המוסכם כי בשומה
המוסכמת השנייה ובשומה המוסכמת המעודכנת הוא התבקש (כמצוין
בסעיף 1א לשומה) להעריך את שווי זכויות הבעלות של העירייה על
החלקה הנידונה בהתחשב בניצול שנעשה בה למסחר על פי התכניות
המפורטות (ובכלל זה תכנית פארק האגם ותכנית האיחוד והחלוקה),
ובהתבסס על ערכי שווי מעודכנים .מטרת חוות הדעת הוכתבה על ידי שני
הצדדים ,להבדיל ממטרת חוות הדעת בשומה המוסכמת הראשונה ,שבה
ביקשו ממנו שני הצדדים להעריך את השווי ״על פי בקשות להיתרי בניה״.
עוד ציין השמאי כי "בתפקידי כשמאי מוסכם בין שני צדדים אני אמור
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לפעול א ך ורק על פי הסכמות הצדדים ולתת ביטוי ערכי וכספי להסכמות
הנ״ל על פי ניסיוני ושיקול דעתי הבלעדי".
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי היתרי הבנייה ניתנו בהתאם
לתכניות החלות על השטח ,ולכן היה עליה לדרוש מהשמאי המוסכם
להתחשב במלוא זכויות הבנייה האפשריות בעת הכנת השומה  -כלומר
 2,177מ"ר למסחר .52הפער בין השטחים שהובאו בחשבון בקביעת
שווי זכויות הבעלות בשומה המוסכמת המעודכנת לבין השטחים
שאושרו בפועל בבקשות להיתרי הבנייה  -גם לאחר קיזוז סך של
 200,000ש''ח (הוצאות היזם עבור הכנת תכנית האיחוד והחלוקה) -
הוא כ 800,000-ש"ח לטובת היזם.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי משהתברר שיש סתירה
במסמכי התכנית המפורטת בין הקבוע בתקנון לבין הקבוע בתשריט,
כך שיש שתי דרכים אפשריות לחישוב השטח המותר לבנייה ,היה
עליה לנקוט פרשנות אחידה הן לצורך מתן היתרי הבנייה ליזם והן
לצורך חישוב התמורה להסכם המכירה .העירייה נקטה פרשנויות
שונות בעניין היתרי הבנייה ובעניין המכירה ,ובכל פעם העדיפה את
הפרשנות המיטיבה עם היזם .בכך הפרה באופן חמור את חובת
האמון שהיא חבה לציבור.
.2

בדברי ההסבר להצעה לסדר היום של הישיבה ממרץ  ,2015שבמהלכה
נידון הסכם המכירה ,נכתב" :הצדדים פנו לשמאי [המוסכם] ...בבקשה
להכנת שומה מוסכמת ועל פי השומה המוסכמת ...על הרוכשת [היזם]
לשלם לעירייה סך של  8,927,960ש''ח המהווה את מלוא שווי זכויות
הבעלות של העירייה בממכר" .לישיבת המועצה צורפה השומה המוסכמת
המעודכנת ,שהתבססה כאמור על זכויות בנייה של  1,902מ"ר מסחר
ו 3,886-מ"ר אולמות אירועים.
נמצא כי בדברי ההסבר להצעה לסדר היום נכתב כי השומה המוסכמת
המעודכנת מבוססת על מלוא זכויות העירייה על המגרש .בדברי ההסבר
לא הוצגו כל העובדות הרלוונטיות לפני חברי המועצה כיוון שלא נכתב
בהם כי השומה לא כללה את השטח של  275מ"ר מסחר שנכללו בזכויות
הבנייה על המגרש ,שאושרו בבקשות להיתרי הבנייה ,ושנבנו בפועל
וששוויים לטובת העירייה מסתכם בכ 800,000-ש''ח.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה בחומרה על כך שלא הוצגו בפני
חברי המועצה בישיבה ,שבה אושרה עסקת המכירה ,מלוא העובדות
הרלוונטיות.

52

ובסך הכול  6,064מ"ר.

העירייה נקטה
פרשנויות שונות בעניין
היתרי הבנייה ובעניין
המכירה ,ובכל פעם
העדיפה את
הפרשנות המיטיבה
עם היזם
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קיזוז דמי ההיוון ששילם היזם
כאמור ,מאחר שהיזם שילם כבר דמי חכירה מהוונים לעירייה בגין הסכם
החכירה לכ 25-שנים ,היה על העירייה להשיב לו במסגרת הסכם המכירה ,את
סכום דמי החכירה המהוונים ששילם מראש ולקזזו מהסכום שהיה עליו לשלם
בעסקת המכירה .עם זאת ,על היזם היה לשלם לעירייה דמי חכירה או דמי
שימוש עבור התקופה שבה עשה שימוש בקרקע  -מחתימת הסכם החכירה
בשנת  2010ועד חתימת הסכם המכירה בשנת  ,2015כארבע שנים.
בשומה המוסכמת המעודכנת קוזזו תחילה דמי החכירה המהוונים ששילם היזם
מראש על פי התוספת להסכם החכירה החל בשנת  2010לתקופה של  24שנים
ו 11-חודשים כשהם משוערכים (בסך  5,138,147ש''ח) משווי זכויות הבעלות של
העירייה (להלן  -סכום הקיזוז) .53מהמסמכים עולה כי העירייה והיזם הגיעו לידי
הסכמה שלא לחייב את היזם בדמי החכירה שהיה עליו לשלם מיום חתימת
הסכם החכירה המהוונת עד יום עריכת השומה המוסכמת הראשונה.
בנובמבר  2014כתב השמאי המוסכם ,בין היתר ,לראש העירייה ולמ"מ ראש
העירייה דאז ופירט את הנימוקים והשיקולים לאי-הבאה בחשבון של דמי השימוש
לתקופה שבין חתימת חוזה החכירה המהוונת עם היזם (דצמבר  )2010לבין מועד
השומה המוסכמת הראשונה מאוקטובר  :2014נימוקי השמאי התבססו על כך
שביום חתימת הסכם החכירה החזיק היזם בזכויות על החלקה (במושע) יחד עם
שותפים נוספים  -העירייה וחברה ג'  -ורק במרץ  2013רכש היזם את זכויות הבעלות
מחברה ג' .על כן מדצמבר  2010ועד מרץ  2013לא יכול היה היזם לתפוס חזקה
במקרקעין .יתר על כן משהתאפשרה החזקה ,התברר כי נגרע מן החלקה שטח
שהיה בתוך האגם  -השטח שבגינו כאמור נחתם הסכם ההשבה.
חוות הדעת אינה מבוססת על העובדות כהווייתן ,שכן עוד בפברואר  2006חכר
היזם מחברה ג' את זכויותיה על המגרש ,ובינואר  2011חכר את זכויותיה של
חברה א' .זאת ועוד ,חברה א' והיזם קיבלו היתרי בנייה במגרש א' ביולי 2011
ובינואר  ,2013והחלו בבניית המבנים במהלך שנת  ,2012כך שבפועל החזיק
היזם במגרש א' ומימש את זכויותיו לפי הסכם החכירה כבר לפני שנת .2013
יתר על כן ,היזם הכיר את מצבו הפיזי והמשפטי של המגרש קודם שחתם
על הסכם החכירה ,ובו הצהיר כי ראה ובדק את המוחכר ומצא אותו
מתאים לצרכיו ולמטרותיו ,וכאמור גם לא נמנעה ממנו האפשרות לממש
את מלוא זכויותיו עליו ,כפי שטענו העירייה והשמאי המוסכם.
בפברואר  2015כתב עורך הדין החיצוני שעמו התקשרה העירייה לצורך הכנת
חוזה המכירה ליועצת המשפטית דאז של העירייה ,לראש העירייה ולמ"מ ראש
העירייה דאז כך" :בהנחיות שקיבל השמאי המכריע [צ"ל :המוסכם] הוא
נתבקש להפחית מסכום התמורה לעירייה ,את התשלומים ששולמו מכוח חוזה
53

בשומה המוסכמת המעודכנת הסביר שמאי המקרקעין כי סכום הקרן בסך  4,517,448ש''ח
הוצמד למדד המחירים לצרכן לתקופה של שנתיים ,מינואר  2011עד ינואר  ,2013ואילו עד יום
 1.1.15שוערך הסכום לפי ערך עליית מחירי הקרקע.
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החכירה המהוון .אם הבנתי נכון ,משמעות הדבר כי[ ...חברה ב'  -היזם] תהנה
מ 4-שנות שכירות חינם בנכס ,כי הסכומים ששילמה עבור שנים אלו יוחזרו לה.
אינני בטוח שהעניין סביר ומציע לבדקו בשנית .כאשר בעל נכס מחליט למכור
לשוכר נכס ששכר ממנו בעבר ,הסכומים ששילם השוכר אינם מוחזרים לו".
כעבור ארבעה ימים כתבה היועצת המשפטית דאז של העירייה (להלן  -היועצת
המשפטית דאז) לראש העירייה ,למ"מ ראש העירייה דאז ולאחרים כך" :אני
מצטרפת לדעתו של [...עורך הדין החיצוני] ,כי העירייה תצטרך בסופו של יום
להצביע על היתרונות במכירה ושלא נגרם לה הפסד .אגב את העובדה שאנו
מקזזים מהמחיר של הרכישה את דמי החכירה העלינו[ ...הממונה על היטל
השבחה] ואנוכי בפגישה שהייתה אצלך בשעתו והסברתי ש[ ...חברה ב'  -היזם]
בעצם קנתה יתרון בחכירה שניתנה לה בשעתו בכך שהיא הקדימה ובנתה
והתקדמה בבניה שאלמלא רכשה החכירה בשעתו היא הייתה מתעכבת עד
להזדמנות למימוש זכותה .לדעתי עצם החזקה במקרקעין אף ללא מימוש בנייה
אינו מזכה בהחזר דמי החכירה אם הדבר לא נכתב במפורש בחוזה".
העירייה מסרה בתשובתה כי מאחר שהיזם שילם דמי חכירה מראש גם לשטח
שלא היה בחזקתו וברשותו  ,ומכיוון שחלק משטח הבנייה היה מכוסה על ידי
האגם ,הופחתו בהסכמה שנתיים מהתקופה שהיזם היה צריך לשלם דמי חכירה
בגינן ,ומשכך לא קיבל היזם שום הטבה בעניין זה.
השמאי המוסכם מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ,כי שומתו התבססה על
הסכמות בין הצדדים וכי ״מאחר ו[חברה ב'  -היזם] ...לא יכלה לעשות שימוש
בקרקע ,הוסכם ביניהם כי תחילת החכירה בפועל תהיה לאחר שנתיים ,דהיינו,
מיום 1.1.13״ .מכך משתמע שהצדדים הסכימו לקזז שנתיים בלבד ולא ארבע
שנים .עוד הוסיף כי לדעתו היה מקום להפחית את כל ארבע השנים מדמי
החכירה המהוונים ששולמו מראש ולזקוף את היתרה כחלק מהתמורה לרכישת
הנכס בבעלות.
יוצא אפוא כי היזם לא שילם דמי חכירה או דמי שימוש בקרקע בגין
שנתיים שבמהלכן החזיק במגרש א' .התנהלות זאת הייתה מנוגדת לחוות
דעתם של היועצת המשפטית של העירייה דאז ושל עורך הדין החיצוני.
דמי השימוש לשנתיים מסתכמים בכ 400,000-ש''ח.54
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי הוא רואה בחומרה את הסכמתה
להשבת דמי החכירה המהוונים ליזם בסך של כ 400,000-ש"ח לתקופה
של שנתיים ,שלא היה לה בסיס וללא נימוק ענייני .תשובתה אינה עולה
בקנה אחד עם העובדות מאחר שהיזם קיבל את המקרקעין לשימושו
בהתאם להסכם כבר ב .2010-בהתנהלותה זו היטיבה העירייה עם היזם
וכשלה בתפקידה לשמור על נכסי הציבור ולנהל אותם באופן שוויוני
ומיטבי.
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סכום זה מתבסס על החלק היחסי של שנתיים מתוך  25שנה מדמי השימוש השנתיים שנקבעו
בחוות דעתו של השמאי המוסכם ,מיום  22.4.10בתוספת הצמדה ,כפי שחושבה בשומה
המוסכמת המעודכנת.

היזם לא שילם דמי
חכירה או דמי שימוש
בקרקע בסך כ-
 400,000ש"ח בגין
שנתיים שבמהלכן
החזיק במגרש א'
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ערכי הקרקע שנקבעו בשומה המוסכמת המעודכנת
בשומה המוסכמת המעודכנת שהכין השמאי המוסכם הוא קבע כי שווי מ"ר
מבונה של אולמות הוא  3,500ש''ח וכי שווי מ"ר מבונה מסחר הוא  9,000ש''ח.
כאמור בשומה המ וסכמת הראשונה הוא קבע כי שווי מ"ר מבונה של אולם
אירועים וקונגרסים  4,000ש"ח למ"ר ושווי מ"ר מבונה מסחר  7,775ש''ח.
נמצא כי בחוות דעת אחרת ,בעניין תשלום היטל השבחה במגרש א' ,חיווה את
דעתו שמאי הוועדה המקומית במרץ  2014כי שווי מ"ר מבונה למסחר הוא
 17,600ש''ח (נכון ליום  .) 4.11.12שמאֵי המקרקעין מטעם בעלי הקרקע (באותו
מועד  -חברה ג') חיוו את דעתם ביוני  2014בשומה נגדית כי שווי מ"ר מבונה
למסחר הוא  15,000ש''ח .בדצמבר  2014קבע שמאי מכריע כי שווי הקרקע
למ"ר מבונה למסחר הוא כפי שקבע שמאי הוועדה המקומית ,דהיינו בסך
 17,600ש''ח (להלן  -חוות הדעת השמאיות המקבילות).
מכאן שבשומה המוסכמת המעודכנת (כמו בשומות המוסכמות הראשונה
והשנייה) הוערך שווי מ"ר מסחר בסכום נמוך בהרבה מחוות הדעת
השמאיות המקבילות ,באותו מגרש.
חווֹת הדעת השמאיות המקבילות ,שהתייחסו למגרש קבעו כי שווי מ"ר מבונה
למסחר  17,600ש''ח ו 15,000-ש''ח לא הובאו לידיעת חברי ההנהלה שדנו
בהסכם המכירה ב.10.11.14-
באותו יום שבו נידון הסכם המכירה בוועדת ההנהלה כתבה היועצת המשפטית
דאז למ"מ ראש העירייה דאז ,לממונה על היטל השבחה ולאחרים כך" :שלום
רב ,הבוקר עלה לדיון בישיבת ההנהלה חוזה המכר של [מגרש א'] המוצע בין
העירייה לבין [היזם] ...בין היתר הועלתה ע"י חברת המועצה  ...שאלת המחיר
הראוי למכירת זכויות הבעלות של העירייה ...על מנת שלא תיפול תקלה או
תצא תחת ידי העירייה שגגה אבקש לדעת האם הנתונים בשומה המוסכמת
לצורך המכר עולים בקנה אחד ותואמים את הנתונים שבשומת היטל ההשבחה
שנעשתה עבור הוועדה המקומית ע"י שמאי הועדה המקומית [בשומת ההשבחה
שנערכה לחברה ג']".
עוד באותו היום ענה הממונה על היטל השבחה למ"מ ראש העירייה דאז,
ליועצת המשפטית דאז ולאחרים כך" :לא קיבלתי את השומה לנכסים לצורך
מכר חלקי העירייה בנידון ...יחד עם זאת העברתי לידי[ ...מ"מ ראש העירייה
דאז] לבקשתו את שומת ההשבחה עקב מכר חלקי [חברה ג'] ...והשומה
הנגדית בנדון ...שוויים  -לפי שומת הוועדה  17,600ש''ח/מ"ר ולפי שומה נגדית
 15,000ש''ח למ"ר מבונה למסחר לקרקע כבסיס לתוספת סגירת חורף ...מוצע
שהשמאי שערך את השומה לנכסים יבדוק ויתייחס לכך".
בתשובתו מ 20.11.14-ענה מ"מ ראש העירייה דאז ליועצת המשפטית דאז כך:
"בעקבות התייחסותך שוחחתי עם השמאי [המוסכם] ...והעברתי לו להתייחסות
את  2השמאויות שהוגשו בשמאות המכרעת של [חברה ג'] ...ועל פי הודעתו אין
הוא משנה הערכתו השמאית ...בידי ...מכתב הסבר מהשמאי".
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השמאי המוסכם התייחס במסמך פנימי מ 12.11.14-לחוות דעתו של שמאי
הוועדה המקומית ,שקבע כי שווי מ"ר מבונה למסחר הוא  17,600ש''ח ,והסביר
מדוע הוא חולק על חוות דעת זו .הסבר זה נכלל גם בשומות המוסכמות השנייה
והשלישית.
ב 12.2.15-כתב עורך הדין החיצוני ליועצת המשפטית דאז של העירייה ,לראש
העירייה ולמ"מ ראש העירייה דאז כך:
"על אף שאינני עוסק בשמאות חובתי להביא בפניכם אף את העניין
הבא שהינו משמעותי ביותר .השמאי המוסכם ...קבע כי השווי למ"ר
מבונה למסחר הוא  9,000ש''ח למ"ר עיקרי .לעומת זאת בשתי שמאויות
מכריעות שניתנו ממש לאחרונה לגבי שטחים סמוכים עליהם חלים
אותם ת כניות ,נקבע על ידי השמאי [המכריע] ...שווי של  17,600ש''ח
למ"ר בנוי ...יתר על כן ,שמאי הוועדה המקומית ...קבע אף הוא שווי של
 17,600ש''ח למטר .מדובר בפער של מעל ( 100%פי שניים)
מהשווי שקבע [השמאי המוסכם] ...פער זה הוא חריג ביותר
ומשמעות הדבר כפולה:
א .אילו התמורה הייתה מחושבת לפי השמאים המכריעים או אף שמאי
הוועדה המקומית שלכם בתיקים אחרים הסכום אותו הייתה מקבלת
העירייה היה כפול[ .השמאי המוסכם] אמנם מסביר מדוע לדעתו...
טעה [השמאי המכריע] אך לאור הפער המשמעותי נראה כי עליכם
לשקול היטב האם הסבריו של [השמאי המוסכם]...
וההסתמכות עליו תעמוד בביקורת אם תהיה.
ב .ההסכמה של העירייה לתמורה של  9,000ש''ח למ"ר עלולה לחשוף
אותה לטענות להחזרים מצד הנישומים ששילמו היטל השבחה על
פי השמאויות המכריעות .מעבר לכך ככל שהעיסקה תיוודע בציבור,
שמאים של נישומים אחרים יטענו לשווי קרקע נמוך בהסתמך על
חוות דעת [השמאי המוסכם] ...והדבר עלול להביא לפגיעה קשה
בהכנסות העירייה מהיטל השבחה .מכל מקום יהיה קושי
להסביר מדוע יש פער כזה משמעותי בין שומת [שמאי
הוועדה המקומית] ...מטעמכם כאשר זו נעשית לצורך היטל
השבחה ,אל מול [השמאי המוסכם] ...בעת מכירת הקרקע.
לאור האמור ,כאמור מוצע לבדוק היטב את ההסתמכות על שומת
[השמאי המוסכם]" (כל ההדגשות אינן במקור).
בתשובתו למשרד מבקר המדינה כתב מ"מ ראש העירייה דאז" :ואכן התקיימה
פגישה כזאת ביום  9.3.15בה לובנו הטענות ובסיכומה של הישיבה תוקנה
השמאות והתווסף לה סכום של  129,230ש''ח בגין השבחה על אפשרות לבניית
סככות ...ורק לאחריה הובאו ההסכם והשמאות לישיבת המועצה לאישור ...הנה
כי כן ישבו כל השמאים על פי בקשתי ,בישיבה שהתקיימה בעירייה ,בנוכחות
השמאי [המוסכם ] ,...והובהרו כל השאלות הטעונות הבהרה לרבות בעניין
שומות[ ...השמאי המכריע ושמאי הוועדה המקומית][ ...הממונה על היטל
השבחה] הסכים לפרוטוקול שיצא ,ורק לאחר ישיבה זו הובא ההסכם לאישור
מועצת העיר".
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נמצא כי גם בישיבת ההנהלה מיום  9.3.15ובישיבת המועצה מיום  11.3.15לא
הובאו לידיעת חברי ועדת ההנהלה וחברי המועצה חוות הדעת השמאיות
המקבילות ,שקבעו לגבי המגרש כי שווי מ"ר מבונה למסחר הוא  17,600ש''ח
ו 15,000-ש''ח.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי נוכח התרעות עורך הדין החיצוני,
היה עליהם להביא לידיעת חברי ההנהלה והמועצה את דבר קיומן של
חוות הדעת השמאיות המקבילות הקובעות מחיר גבוה בהרבה (ב100%-
ומעלה) מהמחיר שנקבע בשומה המוסכמת לגבי זכויות הבעלות של
העירייה על מגרש א' .כך יכלו חברי ההנהלה והמועצה לקבל החלטה
מושכלת המבוססת על כל העובדות.
בתשובתו הסביר מ"מ ראש העירייה דאז למשרד מבקר המדינה כי את העסקה
מטעם העירייה ליוו חמישה שמאים :השמאי המוסכם וכן ארבעה שמאים עובדי
עירייה.
עוד הפנה בתשובתו מ"מ ראש העירייה דאז להודעת דואר אלקטרוני ששלח
ב 17.2.15-לגורמי המקצוע בעירייה ,ובה כתב" :אולם הנני מודיעכם כי עם
קבלת ההסכם והשומה הסופית לעיונכם תוכלו להגיש התייחסותכם והערותיכם
אם ישנם כאלה בפני חברי מועצת העיר בדיון שיתקיים .כל הגורמים המקצועיים
יוזמנו אף לדיון במועצת העיר (כולל השמאי [המוסכם] )...על מנת להשיב על
שאלות חברי מועצת העיר אם יהיו כאלה ואף לשאלות שישאלו ע"י גורמים
מקצועיים אחרים".
עוד כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה" :אני ביצעתי את המוטל עלי במובן
הזה ,שמיד כשנטענה הטענה בעניין זה בפני ,פניתי בשאלות הבהרה [לשמאי
המוסכם] ...והוא התייחס לכך לשאלות ההבהרה ...אף התייחס לכך בשומה
הסופית ונימק זאת".
עוד כתב בתשובתו" :בהקשר זה אוסיף ,שאם מי מהגורמים סבר שיש לעצור
את התהליך ,היה עליו לעשות כן ,דבר שבפועל לא קרה באף שלב ואף לא
במליאת המועצה מיום ."11.3.15
השמאי המוסכם מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה הסברים לשיקולים
המקצועיים שהנחו אותו בקביעת השומה.
משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי נוכח החשש הממשי שהעלו בפניה
גורמי המקצוע ,ונוכח הפער הניכר בין חוות הדעת השמאיות המקבילות
שהעריכו את המגרש בשווי הגבוה בכ 100%-משווי המגרש שהעריך
השמאי המוסכם  -ובלי להיכנס לשיקולי השומה  -מן הראוי היה להציג
לפני אישור הסכם המכירה את חוות הדעת השמאיות המקבילות לחברי
ועדת ההנהלה ומועצת העירייה ,שבסמכותם לקבל החלטה אם למכור
את המקרקעין.

מן הראוי היה להציג
לחברי ועדת ההנהלה
ומועצת העירייה את
חוות הדעת השמאיות
המקבילות לפני
אישור הסכם המכירה

 | 378דוחות על הביקורת בשלטון המקומי 2018


הליקויים שהועלו בקשר להליכי החכרת המקרקעין של העירייה ליזם
ומכירתם  -ללא מכרז אגב ויתור כספי ניכר לטובתו של היזם  -מלמדים
על כך שהעירייה כשלה במחויבותה כלפי הציבור שאת נכסיו היא מחזיקה
בנאמנות ,בכך שבחרה להיטיב עם היזם .לתשובותיהם של העירייה ושל
מ"מ ראש העירייה דאז ,ומהן עולה כי עסקת המכירה הייתה החלופה
היחידה לתיקון הטעויות שעשתה העירייה בעבר ,לא נמצאו תימוכין .חמור
מכך ,העירייה ביצעה את עסקת המכירה בהוסיפה על הליקויים שכבר
נעשו בעסקת החכירה.

התנהלות ראש העירייה
אי-מסירת הודעה על ידי ראש העירייה
נבחרי ציבור חבים חובת נאמנות לציבור ,ונדרשת מהם התנהגות שהולמת את
תפקידם .הגבלות בתחומים הנוגעים לפעילות הנבחרים וכללי התנהגות
הנדרשים מהם נקבעו ,בין היתר ,בכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור
ברשויות המקומיות (להלן  -כללים לנבחרי ציבור ,)55ובדוחות מבקר המדינה.56
בכללים נקבע כי "חבר מועצה ינהג במילוי תפקידו באמון וללא משוא פנים ,תוך
גישה הוגנת כלפי הכול ובלי שיהיה לו עניין אישי בהחלטותיו ובפעולותיו ,אף
למראית עין .חבר המועצה ינהל את ענייניו כך שלא יהיה ניגוד עניינים בין
תפקידו כחבר המועצה לבין תפקיד אחר או עניין אישי שלו".
הקוד האתי לראשי הרשויות המקומיות 57קובע בסעיף  25כך" :ראש רשות יימנע,
במסגרת תפקידו ,מלהימצא ,אף למראית עין ,במצב של חשש לניגוד עניינים".
ניגוד העניינים יכול שיהיה בין כהונתו ברשות המקומית לבין עניין אישי שלו או
בין כהונתו כראש רשות לבין תפקיד אחר שלו ,כמפורט בפרק זה.
בכללים לנבחרי ציבור נקבעה חובת הודעה על ניגוד עניינים ,ולפיה" :נתברר
לחבר המועצה 58שהוא במצב של ניגוד עניינים ,יודיע על כך למועצה בכתב

55

הודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות ,י"פ ,3087
התשמ"ד.3114 ,

56

ראו מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת " ,)2010( 2009היבטים
אתיים הנוגעים לכהונת נבחרי ציבור ברשויות המקומיות" ,עמ'  ;3דוחות על הביקורת בשלטון
המקומי (" ,)2016ממצאי מעקב  -היבטים חוקיים ואתיים הנוגעים לכהונת נבחרי ציבור ברשויות
המקומיות" ,עמ' .201

57

הקוד האתי לראשי הרשויות המקומיות פורסם בדצמבר  .2013במועד הרלוונטי הקוד לא היה
בעל מעמד מחייב אך הנחה את הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות
המקומיות ,במתן חוות דעתה.

58

חבר מועצה הוגדר" :לרבות ראש רשות וסגניו ולרבות מי שמכהן בוועדה של המועצה מבלי
שנבחר כחבר המועצה".
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ובהקדם האפשרי; הדבר יירשם בפרוטוקול הישיבה שבה נדון הנושא הגורם
לניגוד העניינים."59
60

בחוות דעת הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות
(להלן  -הוועדה למניעת ניגוד עניינים) בנושא חובת גילוי נכתב כי" :בכדי לוודא,
כי חבר המועצה אינו נמצא במצב של ניגוד עניינים ,אין מנוס אלא לדרוש ממנו
מידה מסויימת של גילוי לגבי ענייניו הפרטיים .גילוי זה הוא תנאי בלעדיו אין
למימוש חובתו שלא להימצא בניגוד עניינים ,כפי שיפורט להלן .הפסיקה
הדגישה לא אחת את חובתו של נבחר הציבור לפעול מתוך אמון ונאמנות
לציבור ,תוך מתן דין וחשבון על מעשיו וגילוי פרטים אודות פעילותו לשולחו -
הציבור".
ראש העירייה השתתף בדיון של מועצת העירייה ביוני  2010שבו דנה המועצה
בהסכם להחכרת הקרקע כ"חלקת השלמה" בפטור ממכרז ליזם (ראו לעיל),
אולם בישיבותיה ב 10.11.14-וב ,9.3.15-שבהן דנה ועדת ההנהלה של העירייה
בבקשת היזם לרכוש את זכויות הבעלות של העירייה על המגרש ,נרשם
בפרוטוקול הדיונים כי ראש העירייה יצא מהישיבות ולא השתתף בדיונים
ובהצבעות.
גם בדיון של מועצת העירייה במכירת זכויותיה של העירייה ליזם ב( 11.3.15-ראו
לעיל) ,צוין בפרוטוקול הישיבה כי ראש העירייה העביר טרם תחילת הדיון
בנושא זה את ניהול הישיבה לממלא מקומו ,ויצא מהישיבה וכי הוא לא נכח
בדיון ובהצבעה.
בפרוטוקולים של ישיבת המועצה ושל ישיבות ועדת ההנהלה לא צוינה סיבת
הימנעותו של ראש העירייה מהשתתפות בדיון .עוד נמצא כי ראש העירייה לא
מסר הודעה בכתב למועצה בדבר הסיבה ליציאתו ולהימנעותו מלהשתתף
בדיונים.
בתשובת ראש העירייה למשרד מבקר המדינה פורט הקשר בין ראש העיריה
ליזם" :לקראת בחירות  2013הודיע היזם על תמיכתו במר צור בבחירות באופן
גלוי ובעקבות כך הפשירו היחסים ביניהם אולם לא הפכו לחבריים ואף לא
חבריים קרובים .במ הלך מערכת הבחירות היזם התערב עם מר צור על תוצאות
הבחירות ...בעקבות 'התערבות' זו ,נסע [ראש העירייה] ...ובת זוגו עם היזם ובת
זוגו לחו"ל ...בחודש מרץ  2014לערך הסתבר [לראש העירייה] ...כי היזם פעל
מאחורי גבה של העירייה ורכש מקרקעין הידועים כ'מקרקעי היקב' .מדובר
במקרקעין בעלי ערך היסטורי ,תכנוני ,תרבותי וציבורי רב עבור העירייה[ .ראש
העירייה] ...ראה במעשה זה פגיעה קשה בעיריית ראשון לציון בכלל ובו כראש
59

יצוין שבקוד האתי לראשי הרשויות המקומיות נקבעו הנחיות מפורטות הנוגעות למצב של חשש
לניגוד עניינים של ראש רשות מקומית ,ולפיהן ,בין היתר ,עליו להיוועץ בהקדם האפשרי עם
היועץ המשפטי לרשות המקומית .עוד נאמר כי לאחר ההיוועצות ,ימסור ראש הרשות הודעה
למועצה שתכלול ,בין היתר ,את הפרטים האלה :השאלה או הטענה בדבר החשש לניגוד
עניינים; העובדות הרלוונטיות לשאלה או לטענה; חוות דעתו של היועץ המשפטי בשאלת קיומו
של ניגוד עניינים; עיקרי ההסדר למניעת ניגוד עניינים ,במקרה שהיועץ המשפטי סבר שאכן
התעורר חשש לניגוד עניינים.

60

עקרונות כלליים בדיני ניגוד ענייניים  -חוות דעת מאפריל  ,2007עדכון פברואר .2014
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עירייה שהשקיע זמן ניכר באותו מו"מ .כתוצאה מכך ניתק [ראש העירייה] ...כל
מגע עם היזם מכל סוג שהוא".
בתשובת ראש העירייה מובא ההסבר לאי-השתתפותו בישיבות ההנהלה
והמועצה" :אכן מר צור יצא מהדיון ומהצבעה בישיבות הנ"ל בהן נדונה עסקה
עם אותו יזם ,אולם יציאתו זו לא נבעה מניגוד עניינים ,נהפוך הוא ,לעירייה היה
סכסוך עם אותו יזם ,סכסוך הנוגע לאותו שטח קרקע ...מר דב צור לא השתתף
באותן ישיבות ,שהתרחשו בעיצומו של הסכסוך ,על מנת שלא תהיה לאותו יזם
עילה או יכולת לטעון שראש העירייה פעל נגדו באופן אישי או על בסיס אישי
ולא על בסיס ענייני" .עוד נכתב בתשובת ראש העירייה כי" :החלטתו של ראש
העירייה שעדיף שיימנע מהשתתפות בישיבות אלו ...מאותו נימוק שצוין לעיל וכן
בגלל מראית העין הציבורית ,וזאת כאמור ,שלא תהיה לזות שפתיים מצדו של
היזם על מעורבותו .ברור שלא ציין שהוא מצוי בניגוד ענייניים כי לא היה במצב
כזה ואין להסיק כפי שהסיקה טיוטת הדוח".
עוד נכתב בתשובת ראש העירייה למשרד מבקר המדינה" :כפי שיפורט להלן,
לא היו למר צור יחסים היכולים לקיים חשש לניגוד עניינים עם היזם.
מעולם לא היה קשר חברי בין מר צור ובין היזם ,בוודאי שלא במועדים
הרלוונטיים ...כי לא קיימת בינו [בין ראש העירייה] לבין היזם קרבה
משפחתית או יחסים עסקיים כלשהם ואפילו לא חברות או יחסים
מיוחדים ואפילו לא זיקה אישית המגיעה לכדי חשש לניגוד עניינים
לבטח לא לניגוד עניינים ממשי [ההדגשה במקור][ ...ראש העירייה] מכיר
את הכללים החלים בכל הנוגע לניגודי עניינים ופועל על פיהם כאשר הדבר
נדרש ...אולם במקרה זה ,מאחר ולא היה ולו גם חשש הרי שלא היה צורך
בהתייעצות ...נקדים במעט את המאוחר ונציין כי בשלב מאוחר יותר ,כאשר מי
מטעם האופוזיציה העלה טענה כזו ,על מנת למנוע לזות שפתיים כמו אותה
טענה  -פנה מר צור אל היועצת המשפטית וקיבל חוות דעתה אשר קבעה ,גם
היא ,כי לא קיים ניגוד עניינים".
משרד מבקר המדינה מעיר לראש העירייה מר דב צור שנסיעת ראש
רשות מקומית לחו"ל עם יזם הפעיל בתחום הרשות המקומית ועם בנות
הזוג שלהם ,מעמידה אותו במצב של חשש לניגוד עניינים לכאורה ,שהיה
עליו להימנע ממנו.
נמצא כי רק אחרי שבשלב מסוים טענו חלק מחברי המועצה שיש ניגוד עניינים
אפשרי של ראש העירייה בנושא זה ,פנה ראש העירייה על פי כלל (27א) לכללי
האתיקה 61אל היועצת המשפטית של העירייה כדי שתבחן את הטענה .בנובמבר
 , 2016כשנה ותשעה חודשים לאחר ביצוע עסקת המכר ,נתנה היועצת
המשפטית של העירייה חוות דעת (להלן חוות הדעת)  -שעסקה בחשש לניגוד
עניינים בין ראש העירייה ליזם בעניין אחר  -פרויקט היקב.
61

כלל ( 27א) לקוד האתי קובע "ראש רשות מקומית שסבור שהוא מצוי במצב של חשש לניגוד
עניינים או שהועלתה טענה שהוא מצוי במצב של חשש כאמור ,יוועץ ,בהקדם האפשרי ,עם
היועץ המשפטי לרשות המקומית".
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היועצת המשפטית כתבה בחוות דעתה כי אין במקרה זה חשש אמיתי לניגוד
עניינים ,מהנימוקים האלה( :א) מלכתחילה לא נמנה היזם עם חבריו הקרובים
של ראש העירייה ,ועוצמת קשרי הידידות ביניהם לא הגיעה לכדי חברות קרובה
לפי אמות המידה שקבעה הוועדה המייעצת בחוות דעתה( ;62ב) מאז שנקטעו
אותם קשרי ידידות חלף משך זמן העולה על תקופת הצינון בת שנתיים,
שקבעה הוועדה המייעצת לגבי קשרים עסקיים ,שראוי להחילה בדרך קל וחומר
גם על קשרי ידידות קצרים.63
התלונה וחוות הדעת הועברו אל מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים ,ונכון
למאי  2018טרם התקבלה החלטה.
בתשובת ראש העירייה נמסר עוד כי בעקבות רכישת היזם מקרקעין אחרים
(מקרקעי היקב) ,הוא ראה בכך פגיעה קשה בעירייה בכלל ,ובו בפרט ,כראש
עירייה שהשקיע זמן ניכר באותו משא ומתן .בעקבות זאת ניתק ראש העירייה
מגע עם היזם מכל סוג שהוא ,למעט דברי נימוס .אם הייתה הפשרה כלשהי
ביחסים ביניהם הרי שהיא נעלמה באחת ובחדות באותו מועד.
משרד מבקר המדינה מעיר לראש העירייה כי הבילוי המשותף שלו עם
היזם ועם בנות הזוג בחו"ל למשך כשבועיים מלמד על הימצאותו במצב
של חשש לניגוד עניינים לכאורה עם היזם .לנוכח האמור לעיל היה עליו
לדווח על כך בכתב למועצה ,וראוי היה שיפרט בהקדם האפשרי את
הסיבות לכך כעולה מחובת הגילוי ומן העקרונות בחוות דעת הוועדה
למניעת ניגוד עניינים .יודגש כי נודעת חשיבות רבה למסירת מידע כזה
נוכח חובת הנאמנות החלה עליו .גם התשובה שמסר למשרד מבקר
המדינה ,ולפיה היה בסכסוך עם היזם בשל עסקת היקב אף היא מעידה
על אפשרות לקבלת החלטה לא עניינית בקשר עם בקשות היזם .לכן גם
בשל כך היה על ראש העירייה להימנע מלדון בענייני היזם ,ולהבהיר
לחברי המועצה את הסיבה לכך.
משרד מבקר המדינה מעיר לראש העירייה כי מן הראוי היה שייוועץ עם
היועץ המשפטי של הרשות המקומית בשאלת היכרותו המוקדמת עם היזם
מיד כשהחלה העירייה בתהליך עסקת המכר של מגרש א' ליזם.

מעורבות ראש העירייה בדיונים פנימיים והיעדר מסמכים
בעניין פרוטוקולים של דיונים פנימיים קבע בית המשפט העליון" :64הליך מסודר
של קבלת החלטות נועד להבטיח את רצינותם של הדיון וההכרעה ,לאפשר
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ראו גם חוות דעת הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות מס'
 ,1.1100עמ' .19
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ראו גם את חוות דעת הוועדה המייעצת  5.5002לגבי ראש רשות הרוכש דירה מקבלן בתחומי
הרשות.
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בג"ץ  5593/07ניס נ' המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,משרד הפנים (פורסם במאגר
ממוחשב.)21.12.09 ,

הבילוי המשותף של
ראש העירייה עם
היזם ועם בנות הזוג
בחו"ל למשך
כשבועיים מלמד על
הימצאותו במצב של
חשש לניגוד עניינים
לכאורה עם היזם
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קיומה של בקרה פנימית הנדרשת כתנאי לקבלת החלטה ראויה .לקיום הליך
כאמור חשיבות גם בהיבט קיומה של בקרה חיצונית ושקיפות ההליך ...שקיפות
ובקרה אלה יהיו אפקט יביים רק אם יהיו תיעוד ודיווח מהימנים וראויים .הדבר
מחייב עריכתו של פרוטוקול אשר יספק מידע נדרש לביקורת ולפיקוח".
בחודשים יולי  2014עד מרץ  2015היה ראש העירייה ממוען להתכתבויות
שרובן הודעות דואר אלקטרוני שעסקו בהסכמי החכירה והמכירה ובשומה
המוסכמת ( 37הודעות דואר אלקטרוני ושני מכתבים) .נמצא כי ראש
העירייה הגיב רק לחלק קטן מן ההודעות וביקש הסברים להן ( 4מתוך
 .)37בין היתר עסק ראש העירייה בסוגיית נושא גובה דמי החכירה
ששילם היזם.
כך למשל ,כתב ביולי  2014במענה לתכתובת של הממונה על היטל השבחה כי
דמי החכירה שגוי ים (ראו בפרק דמי החכירה)" :אולי מישהו יסביר לי במה
מדובר? מה הכוונה בדמי חכירה שגויים?"; "נא הסבר לי ממה התעלם אגף
נכסים?" .באוגוסט  2014כתב ראש העירייה" :למיטב זכרוני היזם היה אמור
לשלם עבור מלוא זכויותיו בעת הרכישה ולא רק על המסחר .אני לא מכיר
העברה של ז כויות ממלונאות למסחר .אני רואה בחומר המצורף הסכם על
עדכון שווי הזכויות .ולכן אני מבקש בשנית[ ...הממונה על היטל השבחה] יסביר
לי פנים אל פנים על איזה פער הוא מדבר ואבקש [ממנהל אגף נכסים]...
הבהרה לגבי בקשתו שכן לכאורה יש הסכם חתום .אנא היכנסו אלי שניכם".
בהמשך לאותו עניין ב 22.2.15-כתב ראש העירייה למ"מ ראש העירייה דאז "איך
שולם מלא התוספת".
ב 1.12.14-כתב מ"מ ראש העירייה דאז בנושא" :נא להמשיך את נוסח ההסכם
על מנת שניתן יהיה להעלות את הנושא לסדר היום אם ראש העירייה יחליט".
בתשובתו למשרד מבקר המדינה כתב ראש העירייה" :מ"מ ראש העירייה ...אכן
כתב ב 1.12.14-בדבר הצורך להשלים את ההסכם כדי שניתן יהיה להעלותו
לסדר .במה זה מעיד על מעורבות בהליך המו"מ? כך מתנהלת רשות מקומית:
ראש הרשות קובע את סדר היום למועצה בכל מקרה וגם נושא העסקה
המדוברת מובא כנושא בפני ראש העירייה לצורך העלאתו במועצה".
התקיימו שתי ישיבות ,במועדים ידועים ,בלשכת ראש העירייה בנושא מגרש א'.
הראשונה התקיימה ב 14.8.14-בהשתתפות ראש העירייה ,הממונה על
ההשבחה והממונה על הנכסים .השנייה התקיימה ב 14.9.14-בהשתתפות ראש
העירייה ,מהנדס העיר ,הממונה על הנכסים ,הממונה על היטל השבחה,
השמאי המוסכם ועו"ד ממשרד היועץ המשפטי החיצוני .הישיבה עסקה בנושא
הבקשות להיתרי בנייה שאושרו וההיתרים שניתנו במגרש א'.
בתשובת ראש העירייה למשרד מבקר המדינה נכתב כי" :ביום  25ביולי ,2014
קיבל מר צור מייל מאת הממונה על היטל השבחה שלא הופנה אליו אלא שהוא
היה מכותב אליו בלבד .באותו מייל העלה הממונה ...לגבי 'עדכון דמי חכירה
שגויים' ...לפיכך קרא מר צור לממונה ההשבחה ולמנהל אגף הנכסים להבין
את פשר פנייתו ובפגישה זו התבררה לו הסוגיה המפורטת להלן ...לאחר
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שקיבל הסברים על המצב ועל הפערים הבין מר צור שהיזם נהנה מפעולות
שנערכו באמצעות שתי זרועות שונות ונפרדות של העירייה :הוועדה המקומית
מחד ואגף הנכסים מנגד ,וכתוצאה מפעולות אלו הקופה הציבורית עלולה
להיפגע בסכומים נכבדים ביותר .לאחר שהבין את המשמעות הכספית של
פעולות אלו ,הורה מר צור לעצור את מת ן ההיתרים הנוספים עד ברור העניין...
ובמקביל הטיל על סגנו דאז ...לטפל בכל הסוגיה שנוצרה ...ברור לחלוטין
שבלי ההחלטה הנ"ל ,לא היה כל דרך לרפא את התקלה והנזק שעלולים היו
להיגרם לעירייה".
מהתכתובות עולה כי במועדים לא ידועים התקיימו ישיבות נוספות ,להלן
הפירוט:
.1

ב 17.11.14-כתב ראש העירייה בתגובה להודעת דואר אלקטרוני של עו"ד
ממשרדו של היועץ המשפטי החיצוני בנושא הסכם המכירה" :לשיחה עם
[מ"מ ראש העירייה דאז]".

.2

ב 30.11.14-כתב ראש העירייה כי יש לזמן את מ"מ ראש העירייה דאז ,את
מהנדס העיר ואת הממונה על היטל השבחה ,בתגובה להודעת הדואר
האלקטרוני של מ"מ ראש העירייה דאז מאותו יום שבה נכתב" :קיימת בעיה
שהשמאות נעשתה על בסיס ההיתרים והבקשה לשינויים שמבוססים על
שטח עיקרי של  6,064מ"ר".
בתשובת ראש העירייה למשרד מבקר המדינה נכתב כי" :המייל מ30.11.14-
של [מ"מ ראש העירייה דאז] מתייחס לאפשרות להעלות את הנושא
למועצה וכנראה ראש העיר זימן את המצוינים שם כדי לוודא שאכן הנושא
בשל לדיון .שוב לא מדובר בישיבה ולכן אין צורך בפרוטוקול".

.3

ב 17.2.15-בתשובה לתכתובת של היועצת המשפטית דאז ,שבה הצטרפה
לדעתו של עורך הדין החיצוני שהעיר את הערותיו בנושא אופן עריכת
השומה המוסכמת (ראו לעיל) ,כתב מ"מ ראש העירייה דאז" :השמאי...
מטפל בכך כשמאי מוסכם .הערות הגורמים המקצועיים הועברו אליו תמיד.
כמו כן נערכו דיונים אצלי ואצל ראש העירייה בעניין ,בנוכחות
ובהשתתפות הגורמים המקצועיים" (ההדגשה אינה במקור).

.4

באותו יום בתשובתה למ"מ ראש העירייה דאז כתבה היועצת המשפטית
דאז" :אכן אני לא מצויה בתיק ובפרטי העסקה של החכירה והמכירה...
אולם וכזכור מי שזימן אותי לראשונה לתוך ענין זה היה מר דב צור
ראש העירייה שקרא לי בשעה שהייתם מכונסים אצלו וגם לאחר
מכן זימנת אותי" (ההדגשה אינה במקור).

בתשובה שמסר ראש העירייה למשרד מבקר המדינה במאי  2018צוין כי
התערבותו נעשתה כדי להנחות את הצוות המקצועי למציאת פתרון לבעיה
שהתגלתה ,וכי האינטרס שעמד לנגד עיניו היה הגנה על קופת הציבור.
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משרד מבקר המדינה מעיר לראש העירייה כי משהיה במצב של חשש
לניגוד עניינים לכאורה ומשמצא לנכון להימנע מהשתתפות בדיון שבו
הוחלט על עניינו של היזם על רקע היכרותו האישית עמו ,ואף אם סבר כי
הדבר אינו מגיע לכדי ניגוד עניינים כטענתו ועשה זאת למראית עין בלבד,
היה עליו להימנע גם מהשתתפות בכל דיון הקשור ליזם ומכל טיפול אחר
בנושא ,בין שבמסגרת ישיבות המועצה וועדותיה ובין שמחוץ להן.
בתיקי העירייה לא נמצאו פרוטוקולים (פרט לאחד) המתעדים את הישיבות ואת
הדיונים בנושא הסכם המכירה והשומה המוסכמת שנערכו בהשתתפות ראש
העירייה ואחרים.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה ענה ראש העירייה כי" :יובהר כי כראש
העירייה [הוא] מקיים עשרות מגעים מידי יום עם גורמים שונים בעירייה
בשאלות ,ברורים ,החלפת ד עות ועוד .לא כל מגע או שיחה כזו הם בבחינת
ישיבה המתועדת בפרוטוקול" .עוד מסר ראש העירייה בתשובתו הנוספת כי
בהיעדר ניגוד עניינים מבחינתו ,לא הייתה שום מניעה מצדו לטפל בנושא עצמו
מאחורי הקלעים ,החל בקיום דיונים פנימיים וכלה באישור הכללת הנושא בסדר
היום של ישיבת המועצה.
משרד מבקר המדינה מעיר לראש העירייה ולעירייה על היעדר תיעוד
הישיבות שבהן נידונו והתקבלו ההחלטות בנושא הסכם המכירה והשומה
המוסכמת .התנהלות זו פוגעת בעקרון השקיפות ומנוגדת לכללי המינהל
התקין .תכתובות הדואר האלקטרוני מעידות על מעורבות ראש העירייה
בהליך ,אף על פי שלפי הפרוטוקולים של ישיבות מועצת העירייה הוא
נמנע מלהשתתף בישיבות.

מעורבות ראש העירייה בדיון המועצה בהסכם המכירה
מצפייה בהקלטת הדיון ומעיון בפרוטוקול ישיבת מועצת העירייה ממרץ  2015עולה
כי אמנם ראש העירייה לא נטל חלק בדיון ובהצבעה בנושא מכירת המקרקעין,
אולם בשלב כלשהו של הדיון הוא שב לישיבה ונטל בה חלק פעיל ,כמפורט:
בתחילת הדיון בנושא מכירת המקרקעין העלה אחד מחברי המועצה את
הטענה שלפיה הוא קיבל את הזימון לישיבה ואת המסמכים הנלווים לעיונו
לקראת הדיון בנושא מכירת המקרקעין 47 ,שעות לפני תחילת הדיון ולא 48
שעות כנדרש בפקודת העיריות ,ומשום כך יש לדעתו לבטל את הדיון בנושא
זה .במהלך הדיון שהתקיים בעניין שהעלה חבר המועצה צוין בפרוטוקול כי
ראש העירייה חזר לישיבה ,ואמר בין היתר כי" :אנחנו פתחנו את הישיבה ,איש
לא ערער עליה ...תקיים את הישיבה .תקיים את הישיבה כולה" .בעקבות דבריו
נמשכה הישיבה ,ובפרוטוקול צוין כי ראש העירייה עזב אותה.

משהיה ראש העירייה
במצב של חשש
לניגוד עניינים לכאורה
היה עליו להימנע גם
מהשתתפות בכל
דיון הקשור ליזם
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בתשובת ראש העירייה למשרד מבקר המדינה נכתב" :תפקידו של מרשנו
כראש העירייה הינו לנהל את ישיבות המועצה בכלל ולפקח על ההכנות
לישיבה .לכן ניהל את אותה ישיבה בסדרה של נושאים עד לנושא של העיסקה
המדוברת ואז יצא ממנה כמפורט ,ומן הסיבות שפורטו לעיל .כעבור זמן נקרא
לשוב אליה כיוון שהייתה טענה של חבר אופוזיציה לפיה חומרי הישיבה לא
הגיעו אליו בזמן הקבוע  48 -שעות טרם הישיבה .אותו חבר מועצה השתתף
בישיבה זו לכל אורכה עד אותה עת ולא העלה טענה עד אותו רגע לגבי
כשירות הישיבה .הכלל הידוע למר צור מפסיקות בג"צ הינו ,כי לחבר מועצה
עומדת האפשרות למנוע את כינוס הישיבה בטענות כשירות בטרם הישיבה
בפנייה אל מר צור או לחלופין בפתיחתה [ההדגשה במקור] .לפיכך טענתו
של חבר המועצה נראתה למר צור סתמית ,כל מטרתה הייתה לחבל בהמשך
הדיון .לכן הכריע שיש לקיים את המשך הדיון שעסק הן בנושא העיסקה
המדוברת ולאחריו בסדרת נושאים נוספים .מיד אח"כ יצא מהישיבה והמשכה
בנושא העיסקה המדוברת נדון ללא נוכחותו ...נושא הדיון בו התערב לא היה
העיסקה המדוברת אלא עצם חוקיות הדיון במועצה ,וגם לו היה בעיסקה
המדוברת לא היה כל פגם בוודאי לא של ניגוד עיניינים ,כפי שהובהר לעיל".
משרד מבקר המדינה מעיר לראש העירייה כי נוכח היכרותו האישית עם
היזם לא היה מקום להתערבותו בדיון ולהכרעתו בשאלת חוקיותה של
הישיבה שבה נידון עניין מכירת הקרקע ליזם .העובדה שבחר להתערב
לקבלת החלטה להמשך הישיבה באותו מועד ,אף שמנע עצמו
מלהשתתף בישיבה עצמה ,היא בגדר התערבות פסולה.

העובדה שראש
העירייה בחר
להתערב לקבלת
החלטה להמשך
הישיבה באותו מועד,
אף שמנע עצמו
מלהשתתף בישיבה
עצמה ,היא בגדר
התערבות פסולה
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מתן היתרי בנייה
ועדת המשנה ורשות הרישוי המקומי ת 65אישרו בשנים  2008עד  2015מתן
ארבעה היתרים ליזם (היתרים א' עד ד') :להקמת מבנה בן שתי קומות( 66קומה
תחתונה המיועדת למסחר ולחנייה וקומה עליונה המיועדת לשני אולמות ומרכז
קונגרסים ואירועים) .סך כל השטח שהותר לבנייה במגרש א' בהיתרים אלה
הוא :שטח עיקרי של  6,037מ"ר ושטח שירות של  4,450מ"ר.

הליקויים שנמצאו בהליך מתן ההיתרים
אי-הגשת תכנית בינוי לאישור הוועדה המחוזית
בתכנית המפורטת נקבע" :לכל אחד מהמתחמים יוגשו [בין היתר] תכניות
בינוי ...בהסכמת [הוועדה] המקומית ואישור [הוועדה] המחוזית .שירותי המסחר
המותר במתחמי הפארק השונים הינם רק ענפי המסחר הספציפי המיועדים
לשרת ספורטאים ,נופשים ומבקרים בפארק" .כאמור לעיל ,המגרש המקורי
בתכנית יועד להקמת מלון ומרכז כינוסים.
תכנית האיחוד והחלוקה קבעה כאמור" :תכנית זו משנה את תכנית רצ1/21/1/
[התכנית המפורטת] רק לעניין הוראות איחוד וחלוקה וכל יתר הוראותיה של
תכנית רצ 1/21/1/ממשיכות לחול".
במסגרת בדיקת תכנית האיחוד והחלוקה בדצמבר  672007הדגישה לשכת
התכנון המחוזית את חשיבות קיום הוראות סעיף  6.1לתכנית המפורטת המחייב,
בין היתר ,הכנת תכנית בינוי ואישורה על ידי הוועדה המחוזית .תכנית בינוי
אמורה הייתה לכלול סעיפים רלוונטיים הנכללים בתכנית המפורטת ובתכנית
פארק האגם שבאותו מועד הייתה בהליכי הכנה אך טרם הופקדה (ראו לעיל).
יצוין כי תכנית הבינוי אמורה הייתה גם לקבוע את גודל אולם האירועים
והכנסים ,את מיקומו במגרש ואת היקף המסחר.
תכנית פארק האגם ,שדבר הפקדתה פורסם ברשומות באוגוסט  ,2014ייעדה
את חלקו של המגרש המקורי למלונאות (אכסון מלונאי) וחלקו לשטח ציבורי
פתוח ולתעלה ומאגר מים .בנושא המסחר קבעה התכנית כי במגרש המקורי:

65

סעיף  30לחוק התכנון והבנייה קובע כי יושב ראש הוועדה המקומית או יושב ראש ועדת המשנה
של הוועדה המקומית ומהנדס הוועדה המקומית ,יחדיו ,יהיו רשות רישוי מקומית לעניין מתן
היתר בנייה .מנובמבר  2008מכהן מר דב צור כיו"ר הוועדה המקומית וכרשות רישוי עם מהנדס
העיר.

66

בהתאם לתכנית רצ 1/21/1ולתכנית "פארק האגם".

67

תכנית האיחוד והחלוקה נקבעה על ידי שר הפנים כטעונה את אישורו במסגרת סמכותו על פי
סעיף  109לחוק התכנון והבנייה.
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"( ) 1יותר מסחר נלווה מהסוג המקובל בבתי מלון (אופנה ,תכשיטים ,מזכרות,
צעצועים ,ספרים ועיתונים ,ממתקים ,מינימרקט לאורחי המלון וכו') )2( .המסחר
יותר רק כחלק מקומת הקרקע ובצמידות ללובי של המלון ובשטח שלא יעלה
על  500מ"ר שטח עיקרי".
הוועדה המקומית נתנה את היתרי הבנייה למתחם בלא שהיזם הגיש
תכנית בינוי לאישור הוועדה המחוזית כנדרש בהוראות התכנית.
בשנת  2011ביקשה כאמור העירייה את אישור משרד הפנים להסכם החכירה.
העירייה טענה לפני משרד הפנים כי אישור שר הפנים לתכנית האיחוד והחלוקה
על פי סעיף  109לחוק התכנון והבנייה הינו בגדר אישור תכנית בינוי כנדרש
בתכנית המפורטת .טענה זו נדחתה על ידי משרד הפנים ,שהודיע לעירייה כי אין
בכוחה של תכנית האיחוד והחלוקה לשנות שימושים ותנאים שנקבעו בתכנית
המפורטת .באוגוסט  2017שבה העירייה והעלתה טענה זו לפני משרד הפנים,
והוא שוב דחה את הטענה .היועץ המשפטי של הוועדה המחוזית מסר בדואר
אלקטרוני ליועצת המשפטית של העירייה" :תכנית רצ/מק[ 10/21/1/תכנית
האיחוד והחלוקה] היא תכנית בסמכות מקומית ובדיקתה לצורך סעיף  109לחוק
לא מהווה אישור ועדה מחוזית .הסמכות שהואצלה ליו"ר הועדה המחוזית לעניין
סעיף  109לא כוללת את סמכויות הועדה המחוזית כמוסד תכנון .ולפיכך אישור
תכנית הבינוי יכול שייעשה רק על ידי הועדה המחוזית או על ידי ועדות המשנה
שלה ככל שהוסמכו לכך .לאור כל האמור ,לא מצאתי כי חל שינוי כלשהו
המצדיק שינוי בעמדה העקבית של המחוז מאז שנת  ."2010העירייה הוסיפה
להשיג על עמדת משרד הפנים ,אך הוא לא שינה את עמדתו זו.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי לא הייתה מוסמכת
לאשר ולהוציא היתרי בנייה בלא שהיזם יגיש תכנית בינוי כנדרש ,וללא
אישור הוועדה המחוזית את הבינוי המוצע שיקבע את היקף המסחר
ואולמות האירועים .בכך סיכלה הוועדה המקומית את קיומו של הליך
תכנוני המבוסס על ראייה תכנונית כוללת ואפשרה קביעת עובדות
מוגמרות על ידי היזם .יש לראות בחומרה יתרה את התנהלותה של
הוועדה המקומית ,שאמורה הייתה להיות אמונה על ניהול הליכי תכנון
תקינים ומלאים בהתאם להוראות חוק התכנון והבנייה ותקנותיו לטובת
ציבור התושבים.

אי-תשלום היטל השבחה בגין מסחר
על פי הסכם עקרונות בין העירייה לבין חברה ג' ,משנת  2002בין הצדדים ועל פי
שומת השבחה ,שולם היטל השבחה על ידי החברה 68בעקבות אישור התכנית
68

בהסכם העקרונות הוסכם בין היתר כי חברה ג' תשלם היטל השבחה בגין אישור התכנית
המפורטת.

הוועדה המקומית
נתנה את היתרי
הבנייה למתחם בלא
שהיזם הגיש תכנית
בינוי לאישור הוועדה
המחוזית כנדרש
בהוראות התכנית
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המפורטת בגין מלונאות בלבד ולא בגין מסחר .הממונה על היטל השבחה
ותביעות פיצויים בעירייה כתב ,בדצמבר  ,2014ליועצת המשפטית ,לראש
העירייה ,למהנדס העירייה ולאחרים ,בעקבות הצורך להציג את עמדת הוועדה
לפני השמאי המכריע , 69כי שומות ההשבחה שנערכו לא כללו יעוד של מסחר
ועל כן "אנו זקוקים לייעוץ משפטי מקצועי וחוות דעת מסודרת בנושא היטל
ההשבחה של מי שתחליטי היות וכנראה משרד [היועץ המשפטי החיצוני]
מנוע" (ההדגשות במקור) .עוד כתב" :ציינתי כי ייתכן וקיים קושי בפתיחת שומות
מוסכמות אך איני מחליט כלל" .הביקורת העלתה כי בקשתו לא נענתה ,וכי לא
ניתנה חוות דעת בנידון.
יוצא אפוא כי אף על פי שהיתרי הבנייה שקיבל היזם כללו זכויות לאולמות
אירועים בהיקף של  3,887מ"ר וזכויות למסחר בהיקף של  2,177מ"ר,
שולם היטל השבחה לקופת העירייה בגין זכויות למלונאות בלבד.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי התנהלותה הביאה לכך
שהיזם קיבל היתר בנייה שכלל זכויות לאולמות אירועים ומסחר ,אך בגינן
לא שולם לעירייה היטל השבחה .בכך היטיבה הוועדה המקומית עם
היזם.

אי-חישוב שטחי שירות
תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים),
התשנ"ב( 1992-להלן  -תקנות חישוב שטחים) קובעות הוראות מעבר לגבי
תכניות שהופקדו או אושרו לפני החלת התקנות  -פברואר  .1992תקנה (13ב)()1
קובעת" :נקבעו שטחים המותרים לבנייה או אחוזי בניה ללא פירוט אופן
חישובם ,יראו את השטחים כשטחים למטרות עיקריות ,וניתן יהיה להוסיף
עליהם שטחי שירות; והוא כשאין הוראה מפורשת אחרת בתכנית" .תקנה
(13ב)( ) 3קובעת כי הוספת שטחי שירות תיקבע על ידי הוועדה המקומית
במליאתה לגבי כל תכנית בנפרד.
הוראות המעבר שבתקנות לעיל חלות על התכנית המפורטת מאחר שהיא
אושרה לפני מועד תחולת התקנות ב.1992-
נמצא כי הוועדה המקומית נתנה ליזם היתר בנייה הכולל כ 4,450-מ"ר שטחי
שירות בלא שהוועדה המקומית קבעה במליאתה את היקף שטחי השירות
שניתן להוסיף לתכנית המפורטת ,כאמור בתקנות חישוב שטחים.70

69

בעניין השומה המכרעת שניתנה לגבי מגרש א' ראו לעיל.

70

אמנם תכנית רצ/ 1/1/יג הוסיפה שטחי שירות ברחבי העיר ,אך תכנית זו אינה חלה על אזורים
של מסחר ואולמות אירועים אלא על שימושים אחרים המפורטים בתכנית.
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משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית על שפעלה בניגוד להוראות
התקנות ונתנה ליזם היתר בנייה הכולל שטחי שירות בהיקף נרחב ,בלי
שקבעה את היקף השטחים הכולל שניתן לאשר.

מתן טופס 4
חוק התכנון והבנייה קובע" :לא תספק החברה [חברת החשמל] חשמל לבניין
אלא לאחר שמבקש החשמל המציא לה אישור מאת הרשות המאשר ת." 71
הרשות המאשרת רשאית לתת אישור  -טופס  ,4אם שוכנעה כי המבנה נשוא
הבקשה נבנה בהתאם להיתר הבנייה.
ב 26.10.15-נתנה הרשות המאשרת  -יו"ר הוועדה המקומית ומהנדס הוועדה
אישור להספקת שירותים  -טופס  4לבניין שנבנה לפי היתרים א' עד ד' ,כמפורט
לעיל .נמצא כי במועד עריכת הביקורת הושלמה בניית קומה א' שבה ממוקמים
שני אולמות האירועים.
תקנות חישוב שטחים קובעות גם כי מפלס בתוך חלל קומה המשמש יציע לא
ייחשב חלק מהשטח הכולל המותר לבנייה ,כל עוד הוא מופרד מחלל הקומה
במחיצה שאינה מגיעה לתקרת הקומה וכל עוד שטחו אינו עולה על מחצית
שטח הקומה.
על פי היתר ד' שניתן באפריל  2015הותרה הקמת יציע בשטח של  578מ"ר
שנכלל כחלק מקומה א' .בהיתר נקבע כי גובה המחיצות יהיה  1.10מ' .בסיור
שערך צוות הביקורת עם מפקח בנייה של הוועדה המקומית במבנה ב12.11.15-
נמצא כי היציע נבנה כשהוא כולל מחיצות המגיעות לתקרת הקומה .בכך
הוספה קומה למבנה בסטייה מהיתר הבנייה שניתן.
משרד מבקר המדינה מעיר לוועדה המקומית כי נתנה ליזם אישור
להספקת שירותים (טופס  ,) 4אף על פי שהמבנה הוקם בסטייה מהיתר
הבנייה.
העירייה מסרה בתשובתה כי אם היו חריגות בנייה כלשהן ייתכן שהן נוצרו
לאחר מתן טופס  4ליזם.
משרד מבקר המדינה מדגיש לפני העירייה כי משהתברר סמוך למועד
מתן טופס  4ליזם כי הוא בנה בנייה בלתי חוקית במבנה ,היה עליה לפעול
באמצעים העומדים לרשותה לאכיפת החוק .באי-נקיטת צעדי אכיפה
כאמור היטיבה עם היזם.

71

הרשות המאשרת  -יושב ראש ועדה מקומית יחד עם מהנדס הוועדה ,או יושב ראש ועדת משנה
לפי סעיף  18יחד עם מהנדס הוועדה המקומית.

משהתברר לעירייה
סמוך למועד מתן
טופס  4ליזם כי הוא
בנה בנייה בלתי
חוקית במבנה ,היה
עליה לפעול
באמצעים העומדים
לרשותה לאכיפת
החוק
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סיכום
העירייה היא גוף נבחר המשמש נאמן הציבור ,המחויב להפעיל את
סמכותו מתוך דאגה לאינטרס הציבורי .ההליכים שנקטו העירייה והוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ,שליוו את הקמת המתחם בפארק האגם על ידי
היזם ,נעשו אגב הפרת הדין ,ותוך כדי מתן הטבות של ממש ליזם על
חשבון הציבור ,באופן שאינו עולה בקנה אחד עם חובתן להחזיק ולנהל
את נכסי העירייה וענייניה כנאמנת הציבור .העירייה נתנה עדיפות לקידום
האינטרסים הפרטיים של היזם על חשבון האינטרס הציבורי ,תוך כדי
פגיעה בעקרון השוויון ומתוך פגיעה קשה באמון הציבור.
העירייה הפרה את הוראות הדין בכל הקשור לאישור עסקות מקרקעין על
ידי שר הפנים ,הוראות שנועדו להבטיח כי השיקולים במכירת נכס יהיו
ענייניים וייעשו כדין ולתועלת הציבור .לפני חברי ההנהלה והמועצה לא
הוצגו מלוא העובדות הרלוונטיות לעסקה ,וגם העובדות שנמסרו להם לא
היו מדויקות .בכך נפגעה אפשרותם לקבלת החלטה עניינית המאזנת בין
טובת העירייה לבין טובת הציבור.
לראש העירייה הייתה היכרות מוקדמת עם היזם בתחילת שנת ,2014
עובדה שהעמידה אותו במצב של חשש לניגוד עניינים לכאורה ,אך למרות
זאת היה מעורב בהליך קבלת ההחלטות ובדיונים פנימיים הקשורים ביזם
בנושא עסקת המכירה ,ופעל לקבל החלטה בישיבת המועצה בעניין
עסקת המכירה.

