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   עתירה למתן צו על תנאי

I . על תנאי המורה צו  בזה עתירה למתן    ולנמק: להתייצב למשיביםמוגשת 

"הסכם הגג"(, את התקציבים  -להלן )" ת( מדוע לא יקציבו לפרויקט המכונה "הסכם הגג קריית ג1)

 2המשיבה מבני ציבור )חובה ורשות( כנגזר מהיקף יחידות הדיור ש בניית מימוןהדרושים לשם 

, ובין השאר על פי הנדרש בתוכניות המחייבות )תב"ע( החלות על משווקת במסגרת הסכם הגג

 ועוד ; והנחיות מינהל התכנון השטחים הכלולים בהסכם הגג

אשר היה הסכם הגג  את התנאים של הסכם הגג שנחתם עם העותרת,המשיבים ישוו  ( מדוע לא2)

 הגג , לתנאי הסכמיובוודאי של העותרת שנחתם ללא כל ניסיון מוקדם של מי מהצדדים הראשון

יקף התקציבים , ובפרט לעניין היות ורשויות מוניציפליות אחרותהמאוחרים שנחתמו עם עיר

 ומבני ציבור תשתיותלטובת  מבני ציבור המשרתים את יחידות הדיור החדשות; לטובתהמועמדים 

 וכן  ;ולטובת תקורות העירייהבעיר הוותיקה, 

בגין  לתשלומיםבכל הנוגע  2של המשיבה המדיניות הנוכחית ( מדוע לא יחילו על העותרת את 3) 

פיה תהיה -, על"התקורה" המכונות ניהול פרויקט הסכם הגגבקשר עם המקומית הרשות הוצאות 
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ם אהנגזר מהיקף הפרויקט ומורכבותו בהת תשלוםסף לו העותרת זכאית לתשלום חודשי קבוע ובנו

 ; וכן 2המשיבה ל"נוסחת העמלה הגלובאלית" הנהוגה כיום אצל 

הנדרשות מצד הגורמים הממשלתיים הפעולות  כלהשלמת ל יציגו תוכנית אופרטיבית( מדוע לא 4)

לשם מתן אפשרות לאכלס במועד את יחידות הדיור , 2 הידי המשיב-שפעילותם מתוכללת על

 יחידות הדיורההולכות ונבנות במסגרת הסכם הגג, ובכללם: השלמת בניית המחלפים וחיבור 

תקצוב במועד שיאפשר , וכן הרלבנטיות תוכנדרש בתנאי התכני ששווקו לרשת הכבישים הארצית

מקוואות, , בתי כנסת, כיתות לימוד ,כיתות גןמעונות יום, בניית מבני הציבור הנדרשים ובהם 

; וכן עבור האוכלוסיה שעומדת להכנס בתוך זמן קצר לדירות שנבנו מתנ"סים ומבני ציבור נוספים

 ולחלופין

פי החלטת -על וכי יפעל הרווחה, וכן אצל משרד אצל משרד החינוך 1מדוע לא יפעל המשיב  (5)

ומעונות חינוך העדיפות להקצאת תקציבים לבניית מוסדות נו וית 9.10.13מיום  768 משלה מס'מה

פי סמכויותיו, כך שהמימון יועבר לאלתר ויאפשר בניית -היום הכלולים בהסכם הגג, כל משרד על

מוסדות החינוך ומעונות היום בשטחים הנכללים בהסכם הגג במועד )ולכל הפחות באופן המקטין 

 בחודשים הקרובים(;את האיחור בכך, שכן תחילת האכלוס צפוי 

כל סעד אחר שיוציא מלפניו בית המשפט הנכבד, שייראה לו ראוי בנסיבות הקשות של העניין ( 6)

אשר הן בעיקרן מבוי סתום מבחינה תקציבית ומבחינה אופרטיבית הן כלפי העותרת, אך לא פחות 

כלפי כל הצדדים השלישיים אשר רכשו מקרקעין ו/או בתים ו/או דירות ואשר בהעדר פיתוח  ךמכ

 ייפגעו פגיעה קשה. של תשתיות ציבוריות ראוי

במסגרת סעדים אלה, נכונה העותרת כי ביהמ"ש יורה למדינה לקבל על עצמה את מלוא האחריות 

רמי גת, תוך שהיא מוציאה שטחים לפרויקט כולל כלפי כל התושבים העומדים להשתכן בשכונת כ

אלה מתחום השיפוט של העירייה ולוקחת על עצמה את האחריות להעניק להם כבישים ודרכי 

גישה, מוסדות חינוך, מבני ציבור, פארק, שירותים שוטפים וכל הנדרש לתושבים במדינת ישראל 

 .2017בשנת 

II ביניים צו  ו  י וכן יתבקש ביהמ"ש הנכבד להוציא מלפנ  .-  

להתקשרות  התקציבית המורה למשיבים שכל עוד לא תוכרע עתירה זו, ימשיכו לכבד את ההרשאה

, מכוחה התקשרה 1 כנספחוהמצורפת לעתירה זו , 22.8.16לעותרת ביום  2שהנפיקה המשיבה 

פי הסכם -עבודות תשתית ובניה על כיום , ספקים ונותני שירותים המבצעיםן מבצעהעותרת עם קבל

אך מחמירה  אלה , שכן עצירה של תקציבים ועבודות)לרבות עבודות בכבישים בכניסה לעיר( הגג

כמפורט בכתב  הכל, לסיכון בטיחותיואף עשויה להביא  את המצב הגרוע ממילא המתואר להלן

ו העובדתיים על חלקי זה  בסעיף  עתירה  ומןלעתירה 37ובעיקר  הנימוקים  , 

. בו  המשפטיים המובאים 
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 מבואא.  

לאחר לא מעט שנים קשות, התייצבה קריית גת בשנים שקדמו לאירועים המתוארים בעתירה  .1

זו לכדי עיר יציבה, אשר תקציבה מאוזן, ואשר מעניקה שירותים מוניציפליים ברמה גבוהה 

(, ואף על 4לתושביה. אוכלוסיית העיר מדורגת במקום נמוך מבחינה סוציואקונומית )אשכול 

 . 1שירותים מוניציפליים ראוייםיה להתאזן, ולהעניק לתושביה פי כן, הצליחה העיר

ראשית האירועים בכוונותיה הטובות של העיריה להשתתף בבניין הארץ, לא במרכאות ולא  .2

מענה למצוקת  במהלך הלאומי המרכזי שנועד לתת יות החלוצהבקריצה, כי אם ככה ממש: לה

. העיריה לא נצרכה לפרויקט הזה לשם תועלת פנימית כלשהי: הסכמי הגג – הדיור בישראל

 היא היתה מאוזנת, ותושביה היו מרוצים. 

צו אל סלע המציאות נות הטובות התנפ ו . הגורמים הממשלתיים אלא שהכו

רייה ינות כלפי העי ובהג ן  ו י ו גם  ,התנערו מחובתם לפעול בשו התנערו 

ו חוסר ממהתחייבויות כתובות לפעול כך נ ביורוקרטיה, הפגי ו  שילות מקומם 

הפך  כך,  ועל כתפי אבסורדית.  ריה  נסבל על כתפי העי לנטל בלתי  הפרויקט 

זו לבית  מוגשת עתירה  ולא היתה  יתכן  נסבל,  לו היה הנזק  תושבי העיר. 

בגדר קטסטרופה של ממש: הן כלפי  הוא  הנזק  אלה שבקרוב המשפט. אך 

היזמים שרכשכנס לדירותיהםייבקשו לה , , הן כלפי  ן יות במקרקעי ו את הזכו

כלפי ימים והן  ותושביה הקי  .העיר הוותיקה 

נענתה עיריית קרית גת לפניית המדינה והתקשרה עם המדינה בהסכם גג לבניית  2013שנת ב .3

יחידות דיור בפרויקט כרמי גת. להסכם זה לא היה תקדים בעשרות שנים  7,000-למעלה מ

י הגג הרבים שנכרתו את הסנונית הראשונה שבישרה את הסכמ כאמור שקדמו לו והוא היווה

 .ממשיכים להיכרת בימים אלובשנים הבאות ו

או משרד  "()"רמ"י רשות מקרקעי ישראלבאמצעות "הסכמי גג" הינם הסכמים בין המדינה   .4

 להגדיל את היצע שתכליתםלבין רשויות מקומיות  ,אוצרה ומשרד"( ש"הבינוי והשיכון )"משהב

 ות במדינת ישראל בקצב מוגבר.הדיר

רשויות המקומיות בעבר גרמו למטרת הסכמי הגג הינה להתגבר על המכשולים העיקריים אשר  .5

לתכנן ולפתח תשתיות למספר גדול של יחידות דיור בבת אחת בשכונות החדשות לסרב 

 :בשטחן ולכן במסגרת ההסכם אמור להינתן מענה כולל כדלקמן המוקמות

( הקמת מבני ii; )ותשתיות על  הצמודות ( פיתוח התשתיותi): המוקמות בשכונות החדשות (א)

 –מבני ציבור )רשות( הקמת ( iiiבעיקר מעונות יום, גנים ובתי ספר; ) –הציבור )חובה( 

פארקים פיתוח ( ivסת, מקוואות, מבני תרבות וכיוצ"ב; )בעיקר מרכזים קהילתיים, בתי כנ

  ושטחים פתוחים לשימוש הציבור.

                                                           
 בדירוג הכולל של יציבות פיננסית. 12העירייה היתה במקום  א1כנספח המצ"ב  2013לשנת  BDIבדו"ח  1
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)"העיר הוותיקה"(: התאמה, שדרוג, הרחבה והוספה של  במתחמים הוותיקים של העיר (ב)

 , הנדרשים הןמרכזיים , לרבות מבני ציבורומבני ציבור , השטחים הציבורייםהתשתיות

 נוספים 50%לאור הגידול המשמעותי הצפוי באוכלוסיית התושבים, שיכול להגיע לכדי 

לצמצם את הפערים בין העיר הוותיקה לשכונות מנת  והן על ואף למעלה מכך, של התושבים

 .המרקם העירוניעל ר ושמלו וניכור מנוע קיטובהחדשות, ל

עצם ניהולו של פרויקט  :)"תקורות"( הוצאות הרשויות המקומיות במהלך ביצוע הפרויקט (ג)

דל כזה בידי הרשות המקומית כרוך בהוצאות ניכרות: תכנון, ניהול הפרויקט, משאבים ובג

היערכות כלל  –ולא פחות מכך  עירוניים המוקדשים לתכנון ולאישור, ועבודות נלוות

 יכנסו לדירות החדשות בתוךהאגפים בעירייה לקליטה ומתן השירותים לאלפי משפחות שי

 . 50% -בלמעלה מ יגדילו את אוכלוסיית העירושנים ספורות 

מדינה משווקת קרקע ומקבלת העל כן, העיקרון הבסיסי בהסכמי הגג הוא לכאורה פשוט:  .6

לכיסה את תקציבי השיווק שיש בהם כדי לכסות את עלות הפרוייקט ואף להותיר עודף למדינה 

ובה בעת מעמידה המדינה לרשות המקומית מעטפת שלמה שאמורה לספק לרשות את הוודאות 

יקט. הנדרשת לקיומם של המקורות התקציביים למימון עלויות העתק הכרוכות ביישום הפרוי

מימון ו 3תשלום בגין שיווק המקרקעין, כאמורשגובה  2מרבית המימון מגיע ממקורות רמ"י

, משרד משרד הרווחה ,ממקורות ממשלתיים נוספים, כגון משרד החינוךנוסף אמור להגיע 

האמורים להשתתף ממילא בבניית  )כגון מפעל הפיס( וגורמים ציבוריים נוספים הבינוי והשיכון

 ה לממןתקק"ל שביכולממשרד התחבורה המממן תשתיות תחבורה; מ; מוסדות ציבור

 . ; ועודושטחים פתוחים פארקים

ובאותה עת רב היה הנסתר על  הסכם הגג עם עיריית קריית גת היה ההסכם הראשון שנחתם .7

וניים, תוך שסמכה על ראתה עצמה מחויבת לפרויקט זה מטעמים צי. העירייה הנגלה

יבויות ספציפיות שניתנו לה לפיהן היא לא תישא יהמחויבות הכללית של המדינה וכן על התח

 במימון הוצאות התכנית. 

אולם מכיוון שמדובר בהסכם ראשון וללא ניסיון מוקדם, בוודאי שלא מצד העיריה, התברר 

 :במהלך ביצועו כי

 מן הדרוש. ₪מיליוני הסכום שהוקצה בהסכם הינו נמוך במאות  (א)

בדיעבד ובהשוואה להסכמים מאוחרים יותר שנחתמו עם עיריות אחרות ברור כי היקף  (ב)

הינו ללא כל פרופורציה להסכמים לעבודות העבודות שהובטח לעיריה, ובוודאי שהתקצוב 

 .ותקורות , פארקים, חיזוק העיר הוותיקהמבני ציבורהמאוחרים באף אחד מן המרכיבים: 

יש גרעון גדול מאוד, וסעיף זה הוגדל באופן ניכר  )התקורות( מימון הוצאות העיריהבסעיף 

. גם בסעיף מבני הציבור יש גרעון עצום, בהסכמים מאוחרים שנחתמו עם רשויות אחרות

                                                           
 בעקרונותיה.זהו המקרה בענייננו, ועל כן לא תפורט חלופת משרד השיכון, שהיא דומה  2
חלק מן הסכום מתקזז לאחר מכן מול זכאותן של הרשויות המקומיות לחלף היטל השבחה שרמ"י  3

 אמורה לשלם להן, על כך בהמשך המפורט של הדברים.
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הן בדרך של הגדלת תקציב מבני הציבור והן  –ובהסכמי גג מאוחרים ניתן פתרון לגרעון זה 

לטובת העיר הוותיקה, אותם ניתן  ₪היקף מאות מיליוני בדרך של העמדת תקציבים ב

 להסב לטובת השלמת פערים תקציביים במבני הציבור.

 לבין הפרוייקט של הצפויה העלות בין הפער את פותרת אינה שהממשלהלכך  בנוסף (ג)

 את ולהעביר במחויבויותיה הבסיסיות עומדת לא הממשלה - התחייבה עליהם התקציבים

, למשלכך  .החתום על ידה הגג בהסכם התחייבה יהםעל הנוספים הממשלתיים תקציביםה

 תקציב הגיע ולא, יום מעונות לבנית הרווחה משרד תקציב הגיע לא משנה למעלה במשך

)גם אלו שהגיעו, הגיעו באופן חלקי ובאיחור רב אל  ספר ובתי גנים לבניית החינוך משרד

כתוצאה מכך, לא ניתן להתחיל  .נוספים ותקציבים, מול לוחות הזמנים לאכלוס הפרויקט(

  .2017ספטמבר  -בבניית מעונות יום בשכונות שאמורות להתאכלס ב

להשלמת התמונה יצוין כי ערב הגשת עתירה זו, ולאחר שנמסר לעירייה זה מכבר כי מעונות  (ד)

הנמנע לא מן  –ונות יום , הגיעו לעירייה הרשאות למספר מע2018היום יתוקצבו רק בשנת 

יחס יחד עם זאת, גם ב .ט בהליכים משפטייםונקלהעירייה מ את לעצור מאמץמתוך כי 

 םיהתקבלה ההרשאה, ייגרם עיכוב של לפחות שנה ביחס למועד בו היו אמורלמועד בו 

 להיפתח לציבור. המעונות

רמ"י הודיעה לאחרונה לעירייה על ביטול הרשאות תקציביות חתומות  –ואף חמור מכך  (ה)

והיא דורשת שהעירייה קבלן מבצע עם בגינן אשר התקשרה  עליהן הסתמכה העירייה

 בה יש ואשרלהסכם הגג דרישה המנוגדת  במהלך ביצוען. הנדסיות תעצור עבודות

 הכניסה בכבישי מתבצעות שהעבודות תהיו כנות בטיחותיות,ס לגרימת גדול פוטנציאל

 הרבים הרגל הולכי ועל נועההת על פיעיםהמש זמניים תנועה הסדרי הפעלת תוך לעיר

 .באזור

ו באחריות ממשלתית בלעדית נמצא אשר היבכניסות לשכונה החדשה המחלפים שני ביצוע  (ו)

עיכוב מתן  , סיכונים בטיחותיים וכןמצור תחבורתי על השכונהבאופן הגוזר באיחור ניכר, 

  .תנאי בתב"ע של המחלפים היתרים ואכלוס מעצם היותם

ת את העיריה, את כל תושביה הוותיקים של קריית גת וכן אהפקירה למר גורלם המדינה  .8

ת, ובונים בתים ללא תשתי 2017שאמורים לאכלס את הבתים. בישראל של  החדשים התושבים

עלולה ספר וללא גנים, והעיריה הקולטת -ללא מבני ציבור, ללא כבישים מחברים, ללא בתי

 .תישא בהוצאותיושהממשלה  אם הפרוייקט יימשך מבליחדלות פירעון מוחלטת ל להגיע

ומתנים חסרי תוחלת, -בהבטחות שווא ומשאים במשך זמן רב המדינה משכה את העירייה .9

עירייה. שיווקה במקביל את כל יחידות הדיור, ולאחר שהשלימה את השיווקים הפנתה עורף ל

מנת -מנת להימנע מהקמת יחידות דיור ללא מחלפים וללא מבני ציבור, ועל-בלית ברירה, על

להימנע מהגעה לחדלות פרעון, הודיעה העירייה כי היא מעכבת בשלב זה את הטיפול בהקמה 

בני ציבור(. מלא ניתן יהיה לאכלסו ללא מחלפים ופי התב"ע -עלשל חלק מהשכונות )החלק ש

 –פעלה כסוחר בשוק  אלא של ממש, פתרונותעל מציאת עם העירייה  דנההמדינה, מצידה, לא 
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כי רמ"י עוצרת תשלום כספים המיועדים  , כאמצעי לחץ,והודיעה הציעה סכומי כסף זעומים

 . לעבודות המצויות במהלך ביצוע

שכן בשלב זה אין הבטחה  וסם של התושבים,שלא לדבר על הגירעון השוטף הצפוי לאחר אכל .10

מספקת לתוספת של אזורי תעסוקה ומסחר אשר תשלומי הארנונה שלהם מבטיחים הכנסות 

 לעיריה. 

קרבה גדולה "לעומת זאת, רשויות מקומיות אחרות, שנהנו מהניסיון שכבר נצבר, ואולי גם מ .11

בניית  פתרונות שונים בתכלית כגון שכרתו עם המדינה הגגבהסכמי מקבלות , "יותר לצלחת

כמעט ללא גבול, ומימון נדיב ביותר  בעיר הוותיקה תשתיותשדרוג שבילי אופניים, פארקים, 

 של הוצאות הרשות על ניהול הפרויקט. 

במשך זמן רב העירייה פנתה לכל גורמי הממשלה הרלוונטיים, בהם המשיבים, והתריעה מבעוד  .12

עיכובים והפערים בקשר עם יישום ההסכם, ואף פעלה לקדם מועד על הצרכים, הבעיות, ה

כל זאת ללא הועיל. בלית ברירה ותחת תחושת  -בעצמה פתרונות בתחומים שאינם באחריותה 

; הנזק לעיריה ולתושבים הוותיקים והעתיידים עתירה זודחיפות רבה נאלצת העירייה להגיש 

 המשיביםבהתייחסות ובהעדר שינוי מיידי הינו מוחשי ומיידי. המצב הינו על עברי פי פחת, 

 עלולים הדברים להתדרדר מעבר לכך, אל התהום עצמה. – לעותרת

הוא  –יוטעם כי העתירה נוגעת בצד אחד בלבד של הכשל שבהסכם הגג אשר נחתם עימה  .13

שלב הפיתוח וההקמה. אין העתירה עוסקת בשלב זה בעניין מהותי לא פחות, והוא השלב 

 לעיר. שיצטרפו חדשים התושבים העשרות אלפי הטיפול השוטף בשלאחר ההקמה; שלב 

המדינה לא נתנה כל מענה לגירעון התקציבי הבלתי נתפס שייגרם לקריית גת ביום שכל 

התושבים אכן יאכלסו את הדירות ויתיישבו בה. לא תוכננו כל מקורות מימון לשירותים עבור 

לא בדמות שטחי מסחר, עסקים ותעשיה המניבים ארנונה, ולא בדמות  -התושבים החדשים 

 ן אחרים. תקציבים או מקורות מימו

על חוסר תכנון זה עוד נשלם כולנו ביוקר, אולם מגבלות משפטיות מקשות על הגשת עתירה 

  בגין כך בשלב זה. על כן, כאמור, מתמקדת עתירה זו בשלב ההקמה.

    לעתירה העובדתי הרקעב.  

     . הצדדים1ב

ידי המשיבים כולם -אל הדגל והתבקשה עלכאמור העותרת היא עירית קריית גת, אשר נקראה  .14

, להתגייס לפרויקט חדשני שבזמנו טרם בוצע כמוהו במתכונת המדוברת, 2ובראשם המשיבה 

בהסכם המכונה "הסכם  2והתקשרה עם ממשלת ישראל באמצעות משרד האוצר ועם המשיבה 

 גג", שהוא הסכם הגג הראשון שנחתם.

, סמכויות הרלבנטיות לעיסוק בפתרון משבר הדיורמרכז את מלוא המשרד האוצר,  ,1המשיב  .15

מטה הדיור הלאומי, המרכז סמכויות רבות, ומהווה הגורם המתאם  וזאת בין השאר באמצעות
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והמתכלל את פעילותם של הגורמים הממשלתיים השונים העוסקים בפתרון משבר הדיור, ובין 

הגורם המתכלל ומקדם את  1לעניין היותו של המשיב  ם.השאר אחראי על הסכמי הגג השוני

 19.5.15מיום  16מס' ת ממשלה וחלטהר' מדיניות הממשלה בהתמודדות עם משבר הדיור 

 .25.6.2015מיום  125 והחלטה מס'

 .3 -ו 2ים נספחבזה כ פיםמצור 125 -ו 16 ת הממשלהומהחלט יםהעתק* 

הסכם הגג הנדון בעתירה זו הוא פרי התקשרות וחתימה של ממשלת ישראל, באמצעות החשב 

 , עם העותרת.2הכללי במשרד האוצר, ושל המשיבה 

המקרקעין אשר כלולים  רשות מקרקעי ישראל הינה הבעלים ו/או המנהלת של כל ,2המשיבה  .16

בהחלטת . ועם מדינת ישראל, באמצעות החשב הכללי בהסכם הגג, והסכם הגג נחתם עימה

הועברו לשר האוצר סמכויות שר הבינוי שהוקנו לו בחוק  (2)נספח  19.5.15מיום  16ממשלה 

כמתואר להלן, מקרקעי ישראל ושטח הפעולה של רמ"י עבר ממשרד הבינוי למשרד האוצר. 

כל מרכיבי  אתום עמו, היא זו אשר קובעת, בהנחייה של משרד האוצר ו/או בתיארמ"י 

הפרויקט: שיווק המקרקעין, תקציב הפיתוח, העמדת הסכומים הדרושים להקמת מבני 

 הציבור, וכל יתר המרכיבים של הפרויקט.

  הסכם הגג עם קריית גת. 2ב

כאמור במבוא לעתירה, עניינה של עתירה זו הוא הסכם הגג הראשון אשר נחתם עם רשות  .17

שון אמודל ר –בהודעה לעיתונות שפרסמה רמ"י נאמר עליו: "קרית גת מוניציפלית בישראל. 

 בישראל. קרית גת תהיה ספינת הדגל של השיווק המואץ בישראל".

 .4 נספחהעתק מההודעה לעיתונות מצורף בזה כ* 

 רקע: נתוני .18

 יח"ד 7,500 -כ בתי אב. הסכם הגג המדובר נועד להקמת 15,000 מתגורריםקריית גת ב (א)

 בבת אחת. 50%-, כלומר הגדלה של כ)כולל תוספת יחידות דיור בהליכי הקלה(

פריפריה, והיא כעיר  קריית גת היא עיר העונה לקריטריון הפורמלי של ממשלת ישראל (ב)

אקונומי של הלשכה המרכזית  –( במדד הסוציו 10)מתוך  4ה מדורגת בדרגה הנמוכ

ברי כי לעיריה זו, אין משאבים עצמיים להקמת התשתיות ומבני הציבור  לסטטיסטיקה.

הדרושים לשם קליטתם של תושבים כה רבים בבת אחת, וכי היא תלויה באופן מלא 

 ומוחלט בממשלת ישראל. 

למדינה, בוודאי לגופים חזקים ובעלי ניסיון כמשרד האוצר ורשות כי כבר עתה יש לבהיר  (ג)

במהלך ניהול  ון משמעותי גם במידע וגם בכוח השלטוני שלהןהיה יתרמקרקעי ישראל, 

שכן כל המימון מגיע מהמדינה, ולא בבת  –המו"מ לחתימת ההסכם. קל וחומר בעת ביצועו 

 פי שיקול דעתה. -אחת, כי אם בשלבים ועל
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ההסכם הראשון הזה היה בסיס להפקת לקחים הן מצד המדינה והן  –כפי שנראה להלן 

התקשרו בהסכמים מאוחרים יותר; ולמרות שהמדינה מכירה כלפי מצד הרשויות ש

, בצורך לתקן שגיאות שנעשו בהסכם זה ולהגדיל תקציבים באופן ניכר רשויות אחרות

 היא נמנעת מלתקן את השגיאות המהותיות הללו כלפי קריית גת.

 ההסכם: .19

בין קריית גת לבין המדינה; המו"מ נוהל במהירות כי מפורט מעולם לא נחתם הסכם  .19.1

למדינה ולרמ"י היה חשוב מאוד להראות פריצת דרך בתחום זה, והרשויות לא היו 

מלא. המסמך שנחתם הינו מסמך קצר יחסית לרוחב היריעה  הסכםערוכות לחתימת 

ת הוראות ההסכם הרלבנטיושהוא מכסה, וכותרתו המוצדקת היא "הסכם עקרונות". 

תקציבי מבני הציבור, העיר הוותיקה והתקורות  –לסוגיות בהן עוסקת עתירה זו, קרי 

 הסוגיותשלוש לכל אחת מהנפרדת בהמשך במסגרת ההתייחסות בהרחבה יוצגו  –

עקרונותיו של עם זאת, כרקע לדברים, נקדים ונתאר להלן בתמצית את  .האמורות

  .הנוגעים למסגרת הכללית של הפרוייקטההסכם 

 5כנספח עם העיריה מצורף לכתב תשובה זה  העקרונות* העתק הסכם 

 ושיווקם:  המקרקעין .19.2

, המקרקעין המדוברים הינם בבעלות המדינה ובניהול רמ"יההסכם קובע כי  (א)

, אשר בהם "03-04" -ו, "01", "02", "07שכינויים "מתחמים ארבעה המחולקים ל

המעלה את כמות יחידות הדיור יחידות דיור )לא כולל "הקלת שבס"  6,442בסה"כ 

 של ההסכם(. 1.3, 1.1( )סעיפים  7,500-לכ

, רמ"י, היא אשר תשווק את המתחמים, וכי הכוונה 3עוד קובע ההסכם כי המשיבה  (ב)

 ההסכם(. של 1.4)סעיף  2015 – 2013היא לשווק את כל יחידות הדיור במהלך השנים 

יוטעם כי במשך שנים רבות עובר לחתימת ההסכם שווקו בקרית גת מקרקעין למספר 

"ד בשנה. הפיתוח, יח 500מאשר מועט של יחידות דיור בכל פעם, ובוודאי שלא יותר 

יחידות דיור ברצף על פני זמן כה מועט הינו אתגר שהעיר לא  7,500הבניה והשיווק של 

  ם.ידעה אותו מזה עשורים רבי

)רשות( ופארק: .19.3 י ציבור )חובה(, מבני ציבור   תשתיות, מבנ

ומבני הציבור.  התשתיות קבלה על עצמה לתכנן ולבצע את עבודות פיתוח העיריה (א)

עם זאת העותרת לא לקחה על עצמה לממן ממקורותיה את עבודות הפיתוח ומבני 

 הציבור. 

שני המחלפים שהם דרכי הכניסה  התחייב לתכנן ולבצע את משרד התחבורה (ב)

 של ההסכם(. 2.7)סעיף  35הרחבת כביש כן את ו W1, מפרידן E1מפרידן  -לשכונה 
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ההסכם קובע שיש לפתח פארק בהיקף נרחב, אשר הינו, בין השאר, מרכיב  – פארק (ג)

היתרי )ואף מהווה תנאי למתן  ובמכירות בשיווק, בפיתוח ,הפרוייקט בתכנון מרכזי

. משלביות תכניות השכונה, קרי אלמנט הכרחי במסגרת הקמת השכונה(בניה וחלק 

של ההסכם(. ההסכם  6לאור כן נקבע כי פיתוח הפארק יהיה בשלב הראשון )סעיף 

לא קבע את גובה התקציב שיועמד על ידי רמ"י למימון הפארק והעניין נותר פתוח 

 להמשך.

 ציבורי המלא העולה מן ההסכם:    –עיקרון התקצוב הממשלתי  .19.4

אולם ברמה  ההסכם נותן מענה חלקי בלבד לסוגיית המימון של רכיביו השונים (א)

 אמורהפתרון ו העירייה אינה מחוייבת להעמיד תקציבים ממקורותיה המהותית

 מקרקעין;מכספי רכישת הזכויות ב – התשתיות :לחלוטין ממשלתי להיות

מכספי המשרדים השונים  – מבני ציבור חובהבבנייה ממשלתית;  – המחלפים

)בעיקר החינוך והרווחה(, תוך שפערי מימון מסוימים ניתנים לעיריה ככספי הלוואה 

מתוך הסכום שהוחלט שייגבה  –ומבני ציבור רשות שתחוזר מחלף היטלי השבחה; 

מרוכשי הזכויות במקרקעין, מתוך תקציבים של הפיס והטוטו וגורמים נוספים שלא 

 כנגד חלף היטלי ההשבחה. מתן מימון בינייםורטו בהסכם, ובנוסף לכך מתוך פ

מעל כל אלה חולשת התכלית של ההסכם, כפי שבאה לידי ביטוי גם בהודעה שמסרה  (ב)

 דוברות רמ"י לתקשורת ביום חתימת הסכם הגג :

הוא  ג  ג ה ן המנחה של הסכמי  על  -העיקרו ן  העמדת קדם מימו
לפיתוח  ר, ידי הממשלה  ציבו י  מבנ ו ך  ו נ חי ות, מוסדות  תשתי

וק  ו שי עוד משלב  נדרשים,  ומחלפי תחבורה  פארקים 
יה  י בנ היתרי  ליזמים קבלת  ג מבטיחים  ג ה יקט. הסכמי  הפרו

9תוך  נות  0 וח השכו פית זמן  פן דרמטי את  או ב ומקצרים  ום  י
צוע  לבי יק  ים מדו זמנ לוח  יקבע  וסף,  בנ  . והקמתן החדשות 

בפרויקט. כל שלב   וקידום 
 
לרשות המקומית את האמצעים ה גם  ג מבטיחים  ג ה סכמי 

יחידות  לפי  ענק של א ות  נ י הממשלתי להקמת שכו יבו ג וה
ר. ו   "די

 .6כנספח מצורף העתק ההודעה לעיתונות * 

המשמעות היא שהמדינה מחוייבת לכך שיועמדו כבר בשלב השיווק כל התקציבים 

לפיתוח תשתיות, מוסדות חינוך ומבני הדרושים בגין הקמת השכונות החדשות, לרבות 

  .ציבור, פארקים ומחלפי תחבורה נדרשים

ובכסף: .19.5  שליטת המדינה ורמ"י בתקציב 

בהיות המימון של רמ"י, ובהיות רמ"י נציגי הבעלים של המקרקעין, הוסכם שרמ"י  (א

(, וכל שינוי תקציבי יהיה אך ורק 2.9תערוך בקרה על תכנון וביצוע התשתיות )סעיף 

מ"י, והעיריה לא תישא בתשלומים נוספים בגין הגדלת התקציב )סעיף רי נהלי פ-על

2.12 ,2.13 .) 
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המדינה, באמצעות רמ"י, השליטה  –פיתוח המקרקעין נעשה בהזמנת בעליהם  (ב

, והעיקרון המנחה ברור: לעיריה אין של רמ"י היאהתקציבית בעלות הפיתוח 

משאבים פנויים משלה לשם בניית התשתיות, מבני הציבור חובה, מבני הציבור 

רשות וכל יתר הפיתוח הנדרש לשם קליטתם של תושבים כה רבים בבת אחת, 

 והעקרון הזה מוסדר בהסכם הגג: על הממשלה ורשות מקרקעי ישראל לדאוג לכך. 

עם  .20 עו הופקו ככל הנראה לאחר חתימת ההסכם  ביצו ועם התקדמות  גת  ית  קרי

והיה  גם  ברורלקחים,  אינם מספיקים.  כי התקציבים שבהסכם הגג הזה 

אינם מספיקים  וגם רמ"י הכירו בכך שהתקציבים  נה  נשוא סעיפים בהמדי

זו  : עתירה 

ן  לא • י בג ריה  גם "תקורה" המגיעה לעי לעיתים  נה  ף העמלה, המכו בסעי

י  לא • ביצוע הפעולות שתחת אחריותה; ולמבנ ך  נו חי י  בסעיף ההקצבה למבנ

נוספים; לא  • ציבור  ל וגם  בתקציבים המיועדים לעיר הוותיקה לצורך טיפו

ציבור י  ומבנ בוריים  צי  . בתשתיות, שטחים 

חר חתימת ההסכם עם קריית גת החלטות שונות שכולן על כן התקבלו במהלך התקופה שלא .21

. ונחתמו הסכמי גג עם תנאים טובים לאין שיעור עוסקות בהגדלת מקורות המימון והתקציבים

פערים במבני ציבור, מימון הבכל הסכם, ל ₪בהיקף מאות מיליוני  נוספיםהמדובר על תקציבים 

והתנאים  לטות הללושההח אלאעיר הוותיקה והתקורות. חידוש והתאמת תשתיות ב

כך נוסף על העוול שבתקצוב לא יושמו על קריית גת.  המשופרים שנקבעו בהסכמי גג מאוחרים,

 שיוויון.החוסר האפליה וחטא  –חסר מלכתחילה 

כפי שיפורט להלן, טענת העירייה בנושא השוויון אינה נסמכת רק על מושכלות יסוד משפטיים,  .22

יות מפורשות ובכתב שניתנו לה על ידי המשיבות להשוואת אלא גם על התחייבויות שלטונ

 תנאים מול הסכמי גג מאוחרים.

 העניינים השתלשלות. 3.ב

כנדרש לצורך  תקציביםלה  להעמיד המשיבות על כי העירייה טענת, כאמור, היא העתירה ליבת .23

לאלה שניתנו  דומיםבכך שהמדינה תעמיד לעירייה תקציבים  דייישום הפרוייקט ולעניין זה 

 בטרםוהעיר הוותיקה.  הציבור מבני ,התקורות: נושאים שלושהמאוחרים, ב גגבהסכמי 

 החל העניינים השתלשלות בתמצית תוצגהאמורים,  הנושאיםבשלושת  הרחבה התמונה תיפרש

שתלשלות העניינים ה. לאחרונה הקיצים כלשקדם לחתימת הסכם הגג ועד שכלו  מ"מהמו

 הדרךופחות מכן  התוצאה,מהות העתירה הינה שלהלן הינה מתומצתת ומקוצרת, שכן 

הוא הקטסטרופה ההולכת ומתהווהשהובילה אליה:   . העיקר 

ובכל זאת, יש חשיבות גם לסדר הדברים, שכן הוא מצביע על ההתחייבויות, ההבטחות, 

עם  והותרת העירייה לבדה םלהההתכחשות  -ולאחר מכן והפיתויים שהוצבו בפני העיריה,  

על האופן שבו המשיבות הפנו עורף ונטשו את העירייה לבדה מול סקירה זו תצביע  .הנטל

  ה להיות ספינת הדגל של הסכמי הגג., בפרוייקט שאמור הי₪אתגרים בהיקף מאות מיליוני 
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 הסכם הגג: המהלכים שהביאו לכריתת .24

הן  2013 – 2012התכניות הסטטוטוריות של הפרוייקט קודמו במשך כעשור, ובמהלך  .24.1

מהלכי פיתוח   מול רמ"י החלה העיריה לקדם 2012בשלהי קיבלו תוקף בזו אחר זו. 

יח"ד לכל  700-, בדמות פרויקט לשיווק מוגבל של כהתכנית הראשונה שאושרהשל 

רגיל של הגדלה מתונה של מצאי  מהלךהיערכות ל. מדובר היה ב07היותר, במתחם 

, הגם שמיקומן של יחידות אלה היה מנותק הדירות בעיר, כפי שנעשו הדברים ברגיל

 . 35בצידו הצפוני של כביש  –מהעיר 

אותה עת חיפשו במשרד האוצר וברמ"י פתרונות לשיווק מוגבר של יחידות דיור. על  .24.2

בירם דהרי, אל לשכתו של מי , הוזמן ראש העיריה, מר א2013כן, במהלך חודש מרץ 

מראש העיריה ביקש מר ליברמן שכיהן באותה עת כמנכ"ל רמ"י, מר בנצי ליברמן. 

להתגייס למפעל הגדול של פתרון בעיות הדיור, "וללכת בגדול". לראש העיריה הוצג 

י פנים שהסכם הגג כפי שיתהווה יתן מענה בדמות תמיכה נבאופן שאינו משתמע לש

כל הבעיות האופרטיביות והתקציביות הכרוכות בביצוע לשל רמ"י  ממשלתית ותמיכה

 פרויקט כה משמעותי.

ראש העיריה שקל בדבר ונועץ בחברי המועצה, ולבסוף החליט כי זוהי עת להתגייס,  .24.3

 שניתלטובת המתווה הכללי ברמה הארצית, ו ראשית מתוך ציונות )בלי מרכאות(

לבנות בה שכונות חדשות, ברמה גבוהה,  –כך קיווה  –לטובת עירו, אשר ניתן יהיה 

  ולחזק את העיר הוותיקה באמצעות הזרמת אוכולוסיה חדשה, צעירה וחזקה לעיר.

אין זה המקום לפרט את מלוא המגעים, או לפרוס כל חילופי הנוסחים של ההסכם  .24.4

אשר הועברו בין הצדדים. עם זאת יש להדגיש שחלק ניכר מן הבעיות אשר התגלו 

עלו במהלך המו"מ, ועל כולן נאמר לעותרת כי הממשלה ורמ"י ידאגו למתן  לאחר מכן

בין השאר, הועלה נושא הפערים בתשלום עבור מבני הציבור, . פתרון במהלך הדרך

ופערים תקציביים נוספים, ועל כולם נאמר לעיריה שהממשלה ורמ"י ידאגו למלוא 

 התקציבים הדרושים לשם כך.

הסכם העקרונות אשר אמור  26.11.13דשים, נחתם ביום ספר חולאחר מו"מ שנערך מ .24.5

 נוסח ולא נחתם מעולם. היה להוביל להסכם מלא אשר לא 

 שיווקים ראשונים: .25

, את מכרז 2013חתימת הסכם הגג, פרסמה רמ"י במהלך חודש דצמבר בסמוך לאחר  .25.1

 .07יחידות דיור, במתחם  700השיווק היה בהיקף של השיווק הראשון.  

, והסתבר כי הוא זכה 2014במאי  הוגשו 07השיווק של מתחם  מכרזהיזמים בהצעות  .25.2

. לאור כן, מדנים של רמ"יובמחירים גבוהים מהא ביקושים גבוהיםוללהצלחה רבה 

צו התחלת  1.6.14ביום  היעל יד ניתןקיבלה העירייה מרמ"י את האישורים הנדרשים ו

 שנבחר לבצע את עבודות הפיתוח. ןעבודה לקבל
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 7כנספח  צו התחלת עבודה מצורף עתקה* 

, המשיכה העיריה לפעול במרץ עם 07הצלחתו של מכרז השיווק הראשון במתחם  לאור .25.3

 . 02רמ"י לשלב הבא, לשיווק מתחם 

שהעבודות שבאחריות הממשלה  לעירייההובהר  2014אלא שלקראת סוף חודש מאי  .25.4

עם קיים חשש ממשי שוכי , משמעותית מתעכבות 35 כבישלבניית המחלפים והרחבת 

אין כמעט אכלוס יחידות הדיור שכבר שווקו, יהפכו התושבים לאסירים בשכונתם, 

 יוצא ואין בא.

לתושבים להתאכלס בשכונה  ההעירייה מהקושי שיהימעבר לחששה של חשוב לציין ש .25.5

המחלפים מהווה תנאי  ביצוע ,לשכונהתב"עות פי  ה-עלללא דרכי גישה סבירות, 

דרישות יד רמ"י אינו תואם את ה-קצב שיווק יחה"ד עלשהיה לה ברור ש כךלאכלוס 

 . הסטטוטוריות

 236ויתרה של  02"ד במתחם היחכל  , בעת ההיא לא ניתן היה לאכלס את"עהתבפי -על

ללא השלמת המחלף  קלהוטה להוציא לשיוו היתה"י שרמ 07יח"ד נוספות במתחם 

המובטחים, התגבש  זמניםעיכוב משמעותי בלוחות ה בשל ההבנה כי יחולהמזרחי. 

חשש קונקרטי של העירייה ממצב של השלמת בניית אלפי יח"ד מבלי שניתן להתאכלס 

 4בהן.

 מצורפותותיקונן בהחלטת הועדה המחוזית התניות תחבורתיות לאכלוס בתב"עות כרמי גת * 

 8כנספח לעתירה 

 

דרש לקיים  ודחוף לרמ"י, ב דוא"ל בעיריהשלח ראש מנהלת הפרויקט  26.5.14ביום  .25.6

 לשיווק.  02דיון דחוף במצב העבודות, טרם הוצאת מתחם 

 9 כנספח לעתירה מצורף 26.5.14 מיום המכתב העתק* 

פעלה רמ"י באופן חד צדדי ופרסמה את המכרז  –אך במקום להתכנס ולנהל עצה 

תוצאות  –תוצאות של הקמת שכונה ללא מחלפים , מבלי להתחשב ב02לשיווק מתחם 

. נוכח שיתגלגלו בראש ובראשונה לפתחה של העירייה אליה יפנו התושבים החדשים

ונוכח הזלזול של רמ"י בעירייה שאמורה היתה להיות שותפה מלאה לדרך, זאת 

הודיעה העיריה על הפסקת שיתוף הפעולה עם רמ"י בכל הנוגע לשיווק הפרויקט. 

 דומים נשלחו גם אל שר האוצר ושר הבינוי והשיכון.  מכתבים

 10 כנספחהמכתבים לרמ"י וכן לשר האוצר ולשר הבינוי והשיכון מצורפים לעתירה  העתק* 

 

                                                           
 של אכלוס האפשראשר  המחוזית בוועדהי מאוחר יותר פעלה רמ"י לשינוי המצב באמצעות קידום החלטה כ ייןוצי 4

 .בלבד רמזור עם ףללא מחל ד"יח 2,660 עד
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 תוך הרחבתו לשכונות המערביות: הבטחה לשינויים בהסכם .26

במבני ציבור, הן במסגרת השכונה  רחב היקף צורך ציבורישקיים לעיריה היה ברור  .26.1

 הצורך הכלל עירוני הנובע מהגדלת מספר התושבים.במסגרת החדשה כרמי גת, והן 

מאת המומחה ד"ר חיים פיאלקוף, אשר עבודה הוצגה בפני העיריה  13.6.14ביום  .26.2

שימש בעבר גם כמנכ"ל משרד הבינוי והשיכון. עבודה זו סקרה את הצורך במוסדות 

   5.פי המסמכים המנחים שהיו בתוקף במועד זה-בשכונת כרמי גת עלהציבור 

 11 כנספחד"ר פיאלקוף המנתח את צרכי ועלויות מוסדות הציבור רשות בכרמי גת מצורף  מסמך* 

לבין הסכם הגג  התקנים המקובליםפי -העבודה העלתה פערים ניכרים בין הנדרש על .26.3

 8התקנים המקובלים כי נדרשים העבודה הנסמכת על קובעת כך, למשל, ; כפי שנחתם

מועדוני  2אולמות ספורט, מתנ"ס שכונתי, מתנ"ס רובעי, ספריה, מרכז יום לקשיש, 

 3בתי כנסת גדולים,  6-בתי כנסת קטנים ו 10, וכן תחנות לבריאות המשפחה 2-נוער ו

 מגרשי ספורט.  3-מקוואות, ו

 .1מקוואות, ומתנ"ס  3ת, בתי כנס 10כל אלה נכללים בהסכם רק מ

שהחלו ונוכח התובנות  השיווק החד צדדי בידי רמ"י,בשל חילוקי הדעות שנוצרו נוכח  .26.4

הזמין מנהל רמ"י דאז, מר בנצי ליברמן את ראש העיריה לדיון, ושם הוחל  להצטבר,

 . כך שיתן מענה פתרון לפערים התקציבייםבמשא ומתן להרחבת הסכם הגג 

המערביות הכוללות פוטנציאל של  רחבת הסכם הגג על השכונותהפתרון שהוצע היה ה

 ד.יח" 10,000 -כ

הן למדיניות  –מענה כפול  היתה אמורה לתתהרחבת הסכם הגג לשכונות המערביות 

היצע הדיור והן כאמצעי שדרכו ניתן יהיה לאזן את התוכן  הממשלה של הגדלת

  הכלכלי של ההסכם.

האוצר והן עם רמ"י, תוך שהצדדים מתקדמים, מציגים המגעים התנהלו הן עם משרד  .26.5

  תחשיבים, ומעבירים ביניהם פרוטוקול ועקרונות מנחים להסכם.

מצ"ב מצגת שהכין המומחה ד"ר פיאלקוף ואשר הוצגה בישיבה שנערכה באגף התקציבים * 

 12נספח מצורפת כ במשרד האוצר

                                                           
ידי המכון למחקר ופיתוח מוסדות חינוך ורווחה עבור משרד -תדריך הקצאת קרקע לצורכי ציבור, אשר פורסם על 5

, ואשר אומץ כתדריך תכנוני עבור מוסדות  2005הבינוי והשיכון, משרד הפנים, משרד החינוך ומשרד האוצר בשנת 
לם אין הם מהותיים ולכן אין צורך להכנס כאן התכנון השונים. מאז פרסום עבודה זו הוכנסו שינויים בתדריך, או

בכל הסעיפים שנכללו בהסכם )להבדיל מאלה שהושמטו  –לסקירת השינויים. מכל מקום, כעולה מנספחי הסכם הגג 
התקן המופיע בתדריך מקובל על המדינה ועל רמ"י, ובכל הנוגע למספרי מעונות, כיתות גן, כיתות  בי"ס  –ממנו( 

 לוקת. עם זאת, תדריך התכנון אינו מתייחס למבני ציבור מרכזיים כלל עירוניים כגון אולם תרבותאין מח –וכיוצ"ב 
והיכל ספורט, לגביהם אין תקן אחיד. כמו כן, תדריך התכנון אינו עוסק בסוגיית המקורות הכספיים למימון הבנייה 

  פרוגרמטי בלבד את תקן מבני הציבור.-אלא קובע את בהיבט התכנוני
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נערכה ישיבה ברשות מקרקעי ישראל, שם הושג סיכום עקרוני על הרחבת  1.7.14ביום  .26.6

 ההסכם. 

 2.7.14מיום  אל מנהל החטיבה העסקית ברמ"י מינהלת כרמי גתהעתק מכתבו של יו"ר * 

 .13נספח כ בעניין זה מצ"ב

אף נערכה פגישה גדולה ומשמעותית ובה נכנסו רמ"י והעיריה לפרטים, ו 17.7.14ביום  .26.7

סיכמו חלק ניכר מהם. לאור רצון הצדדים לשקף את ההסכמה המשותפת שלהם, 

 הדיון, תוך שכל צד מעיר הערותיו.הוחלפו ביניהם מספר טיוטות של סיכום 

נאמר כי ועדת ההיגוי תדאג לעדכונים  שהועבר על ידי רמ"י הסיכוםנוסח של  3בסעיף 

, להסכם הגג. זוהי הלשון הקצרה המצביעה על העדכונים הכלכליים הנדרשים בהסכם

 .אודותיהם דנו הצדדים באותה ישיבה

המערביות  הרחבת הסכם הגג לשכונות תוצאת : נקבע עיקרון חשוב נוסף 4בסעיף  (א)

היא קריטריון אשר מעניק,  הכפלת מספר התושבים בקריית גת. הכפלה כאמורהינה 

מימון נוסף בדרך של העמסת סכומים על   6פי החלטות קבינט הדיור והממשלה-על

 מחירי שיווק המקרקעין. 

מצורפות  768ו  1535כהחלטות ממשלה שקיבלו תוקף של החלטות קבינט הדיור 

 .51ו  14 יםנספחכ

זוהי הדרך שבה  (ב)  : ן העיקרי י י י הענ צו ות אלה מ י עקרונ היה בשנ ניתן 

גת  לתקן את המעוות בסיס ההחלטות הקיימותבפרוייקט כרמי  , על 

ר  ציבו בניית מוסדות ה ציבים הדרושים לשם  ולאפשר השלמת התק

ורשות בכמות הנכונה הוותיקה , לתת חובה  ר  י לעי מענה ראו

יה תקורות כמקובל בהסכמים אחרים רי   .ולהעניק לעי

 16כנספח * העתק הטיוטה האחרונה של סיכום הדיון מצ"ב 

 המגעים הנוספים והתחייבות רמ"י לשינויים מהותיים בהסכם בתמורה להסכמת העיריה .27

 :2014לשיווקים נוספים בשלהי שנת 

המשיכו להתגלות התקלות המהותיות בקיום  2014במהלך המחצית השניה של  .27.1

 והפערים התקציביים הגדולים.ההסכם, התחייבויות המדינה על פי 

העיריה המשיכה . המחלפיםו 35כך המשיכו להתעכב עבודות התשתית של כביש  .27.2

בה היה בידיה לתרום  בכל דרךתוך שהיא לוקחת על עצמה לסייע לתאם ולתווך ללחוץ, 

 .פתרון בעיית המחלפים המהווים תנאי לאיכלוסלקידום 

                                                           
 29, המתקנת את החלטה דר/3.4.14מיום  1535אשר אומצה בהחלטת ממשלה מס'  46לטה דר/הח 6

 15ו  14מצורפות כנספחים שתי ההחלטות  ;9.10.13מיום  768חלטת ממשלה מס השאומצה ב
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לוח הזמנים הדחיות בכי העיריה דורשת שהודיע ראש העיר למנהל רמ"י  3.11.14ביום 

של  לידיעת כל המתמודדים במכרז השיווק ויובא בשל העיכובים בביצוע המחלפים

לא תעניק היתרי בניה החל  לאור תנאי התכנית היא העיריה כי ה, וכן הודיע02מתחם 

זמנים שיאפשר  בלוחעד שיהיה ברור כי עבודות המחלפים עומדות  701-מהיחידה ה

 .יחה"ד הראשונות. 700מעבר ל  ס נוסףאכלו

 17כנספח חלק מן ההתכתבות של העיריה עם הרשויות השונות, מצ"ב * 

זה לא  בהצלחה רבה. 02נסגר מכרז השיווק של מתחם , 2014במקביל, בחודש נובמבר  .27.3

תוך התעלמות  משיקוליה שלה, שיווקים נוספיםלבצע רצתה ; היא רמ"יהספיק ל

ולכן לחצה על העיריה להמשיך  מהתוצאות הקשות של בניה ללא יכולת איכלוס,

 .2014עוד במהלך  01ולהתקדם לשיווק מתחם 

, דרשה זו הפעם שהחלה להפיק לקחים מההתנהלות הבעייתית של המדינההעיריה, 

אמנם . וכך כי תינתן התחייבות חד משמעית וברורה לתיקון הסכם הגג שנחתם עימה

 נעשה.

שלח מנהל רמ"י דאז, מר בנצי ליברמן, מכתב התחייבות ברור וחד  9.12.14ואכן, ביום  .27.4

של  10כאמור בסעיף  –שניתנו גם בשם רמ"י, וגם  כלל התחייבויותהמכתב משמעי. 

 .  על דעת הגורמים הרלוונטיים באגף התקציבים במשרד האוצרהמכתב, 

   ת מנהל רמ"י מקובלת עליו.יוהתקציבים כי התחייבוהתקבל אישור אגף 15.12.14ביום 

 19 נספחוהעתק אישור אגף התקציבים מצורף כ 18 נספחהעתק מכתב ההתחייבות, מצ"ב כ* 

 ואלה עיקרי ההתחייבויות המצויות במכתב, מצוטטות ממנו מילה במילה: .27.5

ואג"ת )=אגף תקציבים 3 ( יקדמו את  –. רמ"י  הח.מ.

נות המער על השכו יות בהרחבת תחולת הסכם הגג הקיים 

ה כי רוגויפעלו לקבל אישור  ו סבורים  אנ מים המוסמכים. 

נדרש הן ן  הדבר  וה ר  ו וק הדי לאור היקף הביקוש הכללי בש

ור  גת בפרט.הלצורך התפתחות אז וקריית   דרום בכלל 

נים 4 ו את בקשות העיריה לתיקו ו בפנינ יים . רשמנ ו ושינ

ידכם מהלך הישיבה מיום  על  בהסכם הגג, אשר נמסרו 

ו במש1.12.14 נ יידו נושאים אלה  על תנאי  א.  ומתן 

 ההרחבה של הסכם הגג.

ת 5 כי הרחבת הסכם הגג תביא להכפל ו  לנ ידוע   .

ן במסגרת המו"מ  יילקח בחשבו זה  ן  ונתו ר  אוכלוסיית העי

יישום החלטות הממשלה מס'   1533כאמור, לרבות לצורך 

ומס' 44)דר/  .3.4.14( מיום 46)דר/ 1535( 
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ו 6 על תנאי ההרמואלמו"מ  נערכים. אנ בה של הסכם חץ 

בינואר  ל 2015הגג שיחל מיד  יפעלו  שלימו עד הוהצדדים 

 .2015לסוף חודש פברואר 

 :8עומדת ההתחייבות החד משמעית הכתובה בסעיף מעל לכל אלה  .27.6

ואת תנאי הסכם הגג שנחתם עם 8 . הרשות תפעל להשו

, ככל  ידי רמ"י על  גג אחרים שנחתמו  העירייה, להסכמי 

)לרבות  ן הסכמים אלו  בי  בהתייחסשימצאו פערים 

וזכאות העיריה לחלק  ל  ניהו לתשלומי "תקורות", דמי 

ואת התנאים תעשה  . השו יחסי ביתרות תקציב הפרויקט(

, תחול רטרואקט ביחד לכל הפרויקטים באופן מיידי יבית 

וה וקו במסגרת הסכם הגג  לאישור הנהלת יששו נה כפופה 

 "הרשות

זוהי התחייבות ברורה, והיא לא ניתנה לעיריית קריית גת בחסד, כי אם בזכות. הרי 

ככל שיתברר, ואכן  -ברור שהסכם הגג בקריית גת הינו הסכם ראשון ונסיוני, ולכן  

תר מתאימים באופן טוב יותר למציאות, מן הדין התברר, כי הסכמים מאוחרים יו

 להקצות משאבים לאומיים לקריית גת כפי שהם מוקצים לעיריות אחרות. 

על סמך סיכום זה, ורק לאורו, נאותה העיריה להמשיך בביצוע הפרויקט, ולאפשר  .27.7

 שיווק של מתחמים נוספים.

והחוזיות לו אך היו עומדות המדינה ורמ"י בהתחייבויותיהן החוקיות 

.  הברורות..

 המדינה ורמ"י מפרות את התחייבויותיהן: .28

. לעומת זאת, המדינה 01עמדה בהתחייבותה ואיפשרה את השיווק של מתחם העירייה  .28.1

תאריך היעד לחתימת ההסכם המתוקן בחודש  -הפרה ברגל גסה את התחייבויותיה 

אשר התחייבו בפניה עבר, והרשויות גררו רגלים, ומנעו מהעירייה את  2015ר פברוא

 .במפורש בכתב

מכתב לרמ"י ובו דרישה לדחות את מועד  מנהל מינהלת כרמי גתשלח  1.2.15ביום  .28.2

 . 35, לאור העיכובים בעבודות המחלפים וכביש 01הסגירה של מכרז השיווק למתחם 

 20 נספחמצ"ב כ 1.2.15המכתב מיום * 
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החטיבה העסקית ברמ"י מכתב בדבר באותו היום שלח יו"ר מינהלת כרמי גת למנהל  .28.3

בהתאם לסיכום ולהתחייבות  2015הצורך להשלים את הסכם הגג עד סוף פברואר 

 מנהל רמ"י.

  21 פחנסכ"ב מצ 1.2.15 מיום המכתב* 

הודיעה העיריה לרמ"י כי יש להקפיא את השיווקים, נוכח הצטברות  11.3.15ביום  .28.4

  .בעיות שאינן מגיעות אל פתרונן

 22נספח מצ"ב כ 1511.3.המכתב מיום * 

במקביל פעלה העירייה ללא הרף לקידום המשך המו"מ להרחבת הסכם הגג. כך, ביום  .28.5

שלח מנהל מינהלת כרמי גת לאנשי רמ"י והאוצר חומר רקע לקראת דיון  30.3.15

הרחבת הסכם הגג  עלדרישה נוסף להאצת המו"מ  מכתבבעניין הרחבת הסכם הגג. 

 מיו"ר מינהלת כרמי גת למנהל החטיבה העסקית ברמ"י נשלח המהלכים ולהשלמת

 .16.4.15ביום 

 בהתאמה. 24ו  23 נספחיםמצ"ב כ 16.4.15ומיום  15.330.המכתבים מיום * 

מכתב תשובה לראש  באמצעות מנהל החטיבה העסקית שלחה רמ"י 31.5.15ביום  .28.6

כולם להצהרות כלליות  עמודים צפופים, ומוקדשים 2המכתב משתרע על פני העיר. 

בדבר עמידת רמ"י בהתחייבויותיה. אין בו תשובה קונקרטית לבעיות שהועלו. 

 ישנן פשוט אינן נכונות.ההתייחסויות הקונקרטיות המועטות ש

במכתב טוענת רמ"י שההסכמים הנוספים שנחתמו עם עיריות נוספות אינם שונים מן 

טוענת רמ"י שהעיריה היא האשמה . כן ההסכמים שנחתמו עם עיריית קריית גת

 במנגנון מנופח, לכאורה, ולכן התקורה שניתנת לה אינה מספיקה לה.

אלא שכפי שפירטנו למעלה, ועוד יובא להלן בפרק ההשוואה להסכמים אחרים, 

הטענות הללו מופרכות: בהסכמים המאוחרים הוסכם על תקציבים גבוהים בהרבה, 

על  -; ומנגנון העירייה הוא מהיעילים ביותר קריית גתשאינם בני השוואה כלל להסכם 

כך תעיד העובדה שגורמי הממשלה הפנו נציגי רשויות אחרות ללמוד מעיריית קרית 

 גת כיצד נכון לנהל את ביצוע הסכם הגג.

 25 נספחכ צורפותמ  31.5.15המכתב מיום * 
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 הובאו)אשר  01 מתחם לשיווק ביחס העירייה מדרישות"י רמ התעלמות לאור, במקביל  .29

 לידיעת הארצית בעיתונות העירייה פרסמה 1.6.15ביום ( לעיל 14.4 ו 14.1,14.2  בפסקאות

השיווק וכי  כי היא מתנגדת למכרז 01שיווק מתחם  במכרז פוטנציאליים ומציעים מתעניינים

תוארה ן בעיתון ידיעות אחרונות ממו במוסף כך על שפורסמה ידיעהבלא תשתף עמו פעולה. 

הבעיה הכללית של עיכובים בפיתוח התשתיות וכן הודעת קרית גת לאוצר בדבר אי שיתוף 

 .01פעולה עם מכרז שיווק מתחם 

 26נספח *המודעה והכתבה מצורפות כ

תגובת האוצר לדברים כפי שהובאה בידיעה היא כי תתקיים פגישה עם ראש העיר לשמיעת  .30

כולל של הסוגיה לשביעות רצון כל הצדדים בהקדם. טענותיו וכי הם מאמינים שיימצא פתרון 

 פתרון כאמור לא ניתן עד עצם היום הזה, מעל שנתיים לאחר הפרסום.

 31.5.2015השיב ראש העיר למכתבו של מנהל החטיבה העסקית ברמ"י מיום  2.6.2015ביום  .31

 ( ופירט בין היתר את הפרות התחייבויות המדינה.25)נספח 

 27 נספחכ למנהל החטיבה העסקית ברמ"י מצורףמכתבו של ראש העיר *

, למעט פעילות שוטפת של המשך שרר נתק כמעט מלא בין הצדדים 19.10.15מאז ועד ליום  .32

. אלא שסוף השנה התקרב, ובסוף שנה 02 -ו 07 –פיתוח שני המתחמים הראשונים ששווקו 

ה; היא הרי נמדדת שלנזעקת רמ"י להגביר שיווקים על מנת לעמוד בתוכנית השנתית הארצית 

וראה זה פלא, הרשויות החליטו שבה ופנתה רמ"י אל העיריה, בכמות השיווקים. או אז 

 להענות באופן חלקי למצוקתה המיידית של העיריה.

 :19.10.15סיכום מיום  ה .33

 חתמה רמ"י עם העיריה על סיכום בדבר קדם מימון.  19.10.15ביום  .33.1

 28כנספח  צורף מהסיכום * 

 , הרלבנטיים לעניין:שבסיכום בדבר קדם המימוןואלה התנאים העיקריים  .33.2

ע"ח דמי הניהול  ₪ 25,000,000תבוצע העברה חד פעמית של  -)א(   2פי סעיף -על (א)

בפרויקט. יוטעם כי בהקשר זה כי מדובר במקדמה ע"ח דמי הניהול, ולא בתוספת 

 תקציבית כלשהי.

על חשבון  כקדם מימון ₪ 20,000,000עביר סכום של תרמ"י  נקבע כי)ב( 2בסעיף  (ב)

מהווה סכום זו של הסכם הגג.  2.19פי סעיף -, וזאת עלתקבולי חלף היטל השבחה

ניתן לצורך היערכות העירייה למתן מענה הנדסי אף הוא קדם מימון בלבד והוא 

 לליווי בניית הפרוייקט לרבות מבני הציבור.

 ₪ 45,000,000סכום המצטבר של מקדמות הנ"ל בהבהעברת  )ג( נקבע כי2בסעיף,  (ג)

 .31.12.15לעירייה, לא יהיו לעירייה דרישות נוספות עבור ניהול הפרויקט עד ליום 
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הן מנויות א מאיין או סותר את דרישותיה המוצדקות של העיריה כפי שסעיף זה ל

תקבולי  קדם מימון בלבד, שאינו מגדיל אתבעתירה זו, שכן ברור כי הסכום הזה הינו 

כפי שהצטברו עד  ניהול הפרויקט ולתקורהעלויות בגין נוגע ל העירייה הכוללים, והוא

 לאותה עת. 

שינוי של מתכונת תשלום  ,19.10.15הסיכום התקציבי מיום של  3בסעיף נקבע כן  .33.3

 . בתקורותהתקורה. תוכן השינוי יפורט בהמשך, במסגרת הפרק העוסק 

שוב כבעבר, את אשר ביקשה: אישור להמשיך ולשווק רמ"י הצליחה לקבל מן העיריה,  .33.4

עוד ועוד מגרשים, ולהצביע על עמידה ביעדיה. העיריה אכן אישרה לה לשווק את 

  .04–03בשכונת כרמי גת: מתחם  ן מארבעת המתחמיםהמתחם האחרו

המו"מ למימוש ההתחייבות לתקן את הסכם הגג ולהרחיבו לשכונות  -וחוזר חלילה  .34

 המערביות:

, התכנסו 2015במהלך דצמבר  04–03יד לאחר שסיימה רמ"י את שיווק מתחם מי .34.1

בדרך  להמשך הדיון על הפרויקט ועל תיקון העיוותים בו 2016הצדדים בראשית שנת 

פה ופעמיים לפחות -בעל רבות פעמים של הרחבת הסכם הגג, כפי שהתחייבו המשיבות

שאושר על ידי האוצר ( 18_)נספח  9.12.2014במכתבו של מנהל רמ"י מיום  –בכתב 

 (.28)נספח  19.10.2015סיכום התקציבי מיום וב( 19)נספח  15.12.14ביום 

 ראשפנה  ,2016מייד בתחילת שנת שקיימו הצדדים  משותפת ישיבה אחריכך למשל, 

המפרט את עקרונות ההרחבה  13.1.16 ביום נשלחבמכתב ש"י רמ מנהל"מ למ העיר

 .של הסכם הגג

 29 כנספחמצורף   13.1.16מכתב מיום ה* 

 

במקביל, קידמה העירייה, תמכה וסייעה לגורמי הממשלה, בתכנון הסטטוטורי  .34.2

המפורט של השכונות המערביות שאמורות היו להיכלל בהסכם הגג המורחב ולאפשר 

 את הכפלת העיר. 

עקרונות שלחה העיריה אל משרד האוצר ואל רמ"י טיוטה של הסכם  26.1.16ביום  .34.3

 בנוגע להרחבת הסכם הגג. הטיוטה עסקה בכל הנושאים הרלבנטיים, וביניהם:

 .פיתוח התשתיות בשכונות המערביות ושיווק המתחמים בהן 

 .פתרונות התחבורה 

 .התחדשות עירונית במסגרת העיר הוותיקה 

 בשכונות החדשות( ופארק לכיש )בעיר הוותיקה( ק לובה אליאברפיתוח פא(. 

 דיון הישן ומתקני ספורט נוספיםהעתקת האצט. 
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 לפי החלטות מועצת מקרקעי  בכרמי גת תשתיות בעיר הוותיקה ומבני ציבור

 )מבני ציבור רשות(. 1436-)ישן מול חדש( ו 1444ישראל 

  1535החלת החלטת הממשלה באמצעות בכרמי גת מימון עלות מבני הציבור 

 בעניין ערים המכפילות את גודלן.

  בגין כרמי גת ותקורותדמי ניהול. 

 30כנספח  צורףמהעתק טיוטת הסכם העקרונות * 

 ההתכתבויות נמשכו, ומעת לעת נערכו פגישות, שאין צורך לסקור כאן במלואן. אך 

 נספים תנאים על"י רמ מול סוכם בה 22.2.16 מיום נוספת ישיבהנפנה לדוגמה ל

 נוספת טיוטהכמו כן נפנה ל .03-4 מתחם לשיווק העירייה תנאי וכן ההסכם להרחבת

 .15.5.16 ב ידי העירייה-המורחב שהופצה על ההסכם של

 32נספח כצורף מהעתק טיוטת הסכם העקרונות  31 נספחכ סיכום הדיון מצורף* 

במהלך החודשים נערכו פגישות ונערכה תכתובת בין הצדדים, שלכאורה קידמה את  .34.4

 ישיבה ברמ"י בעניין הרחבת הסכם הגגוד ע 13.6.16ההבנות. כך, למשל, נערכה ביום 

  .וגם במהלכה הוצגה על ידי אנשי רמ"י נכונות עקרונית להרחיב את הסכם הגג

 33 נספחכ צורפתמ כרמי גת מינהלתאשר רשם היועץ המשפטי של  תרשומתהעתק  *

 :גם התקציבים הממשלתיים שאינם במסגרת ההסכם מבוששים מלהגיע .35

בהרבה. לא רק שהמו"מ על הרחבת הסכם הגג  במקביל התברר, כי המצב חמור .35.1

במסגרתו אמורה היתה המדינה להעמיד את הפתרונות לחוסר במקורות המימון, 

, אלא שגם והאוצר מנהל רמ"י ונמשך הרבה מעבר למועד המקורי עליו התחייב

 תקציבים המגיעים לעירייה על פי הכללים הרגילים, אינם מועמדים לעירייה. 

לשם בנייתם של מוסדות  וממשרד הרווחה, התקציבים ממשרד החינוך כך למשל .35.2

בוששו  –החינוך ושל מעונות היום במתחמים שבהם כבר היתה העבודה בעיצומה 

מלהגיע. שוב עמדה העיריה בפני שוקת שבורה של העדר מקורות שהממשלה אמורה 

 המוחלטת. היתה להעמיד לרשות העיריה לשם בניית מבני הציבור שהם באחריותה 

, ובו דרש לקבל את 25.8.16על כן פנה ראש העיריה אל שר החינוך במכתב מיום  .35.3

דרישה לקבלת מימון לשם בניית , וכן הוא פנה אל רמ"י בהתקציבים ממשרד החינוך

 מעונות היום. 

 מצורף 25.9.16והמכתב לרמ"י מיום  34 נספחכ צורףמ 25.8.16המכתב לשר החינוך מיום * 

 35 נספחכ
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שלח יו"ר מנהלת הפרויקט מטעם העיריה מכתב נוסף ובו פירט שוב את  8.12.16ביום  .35.4

 הפרות הרשויות בכל הנוגע לעניינים שבתחום אחריותן. 

 36 נספחכ מצורף 8.12.16 המכתב מיום* 

שלונם של המשיבים יממחישה את כמהווה דוגמה הסוגיית תיקצוב מעונות היום  .35.5

החתומות והחלטות הממשלה המחייבות: למרות ההבנה לקיים את התחייבויותיהם 

הקיימת בין כל הגורמים בדבר ההכרח בכך שמעונות היום הראשונים יהיו מוכנים עם 

 ,(15)נספח  768להחלטת הממשלה מס'  6וחרף הקבוע בסעיף  ,תחילת האיכלוס

ת סירב לתעדף א, משרד הכלכלה הקובעת עדיפות לתיקצוב מעונות היום בהסכמי הגג

בבקשה לאשר פעמיים  7לות"פ 2לאור זאת פנתה המשיבה  .תיקצוב המעונות בכרמי גת

  .דחתה הות"פ את הבקשה 1העמדת קדמי מימון למעונות, אולם בשל התנגדות המשיב 

ה  רי פיים עם העי נסו נים האי ו נוספת בה הרשויות משכו את הדי כך חלפה לה שנה 

ומנגד להרחבת הסכם הגג בור,  -.  צי י  הכבישים המחלפים אין תקציבים למבנ

יזמים.  של  ועוד תלונות  עוד  העיריה מגיעות  ואל   מתקדמים בעצלתיים, 

 את ההסכם: להרחיבהמדינה חוזרת בה מההתחייבות הברורה  .36

ו/או בימים הסמוכים לו התפרסמו ידיעות בתקשורת, על הקמתה של שכונה  9.2.17-ב .36.1

שיועדו להיות השכונות המערביות של קריית גת, השכונות  מתחםחרדית נרחבת על 

 ואשר לגביהן היה צריך להיות מורחב הסכם הגג.

 אלא יישארולשטח השיפוט של קריית גת,  לא יועברו שטחים אלה על פי אותן ידיעות,

  מועצה האזורית שפיר.הבשטח השיפוט של 

שהכל נגוז.  –כך נודע לעיריה, שלא בהודעה פורמלית אלא דרך התקשורת  .36.2

בויות המפורשות, שהמו"מ שנוהל עימה במהלך שנים, ושהאנרגיה ישההתחי

 לשווא. הסכם הגג לא יורחב. שהושקעה היו 

זמן רב מראש. וכך מצוטט בהסתר ברי שלא היתה זו החלטה של רגע, וכי זו תוכננה  .36.3

 :האינטרנט של העיתון בחדרי חרדיםשר הפנים, אריה דרעי, באתר 

 

 

 

                                                           
הועדה מוסמכת לאשר תקציבים וקדמי מימון  –הועדה לתכנון ופיתוח במשרד האוצר בראשותו של מר אביגדור יצחקי  7

 בהסכמי הגג. 
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אז אמרתי, רגע, רגע, זה נמצא על השולחן שלי, אני הייתי בטוח שהכל "... 

ובמשך למעלה משנה, בשקט, שייך לקריית גת, ואז החלטתי להיכנס לעניין, 

בלי שאף אחד ידע מהדברים הללו, הובלתי יחד עם אביגדור יצחקי ראש מטה 

בעיות  ועוד הפעם יהיו שם יח"ד 1,500הדיור, למה אנחנו צריכים לעשות שם 

עם שאר התושבים, החלטנו ליעד את כל השטח לחרדים, ואני החלטתי נגד 

   ..."ההמלצות של הועדות להשאיר את זה במועצה אזורית שפיר

 73נספח כ הראיון עם שר הפנים מצורף* 

עתירה זו אינה עוסקת בעצם ההחלטה הזו, וייתכן שלגביה תוגש עתירה נוספת. אולם  .36.4

שפרויקט כרמי גת, השכונות הצפוניות, אשר לגביהן נחתם עתירה זו עוסקת בכך 

הסכם הגג המקורי נותר ללא מענה. הוא אינו מתוקצב כראוי באף אחד מן ההיבטים 

שנסקרו בפירוט בעתירה זו: תשתיות התחבורה מתעכבות, אין תקציב מספיק למבני 

נה מקבלת דמי חינוך, אין מבני ציבור, העיר הוותיקה נותרת ללא מענה, והעיריה אי

 במשך תקופה ארוכה ניהול ותקורה כפי שמקבלות ערים אחרות, על אף שהיא משקיעה

 משאבים כה רבים בפרויקט זה.

קריסת שיגיעו לגור בעיר:  רוכשי הדירות הגרוע מכל הוא גורלם של היזמים ושל .36.5

המערכות הינה של מוסדות המדינה, אולם התושבים ידפקו על דלת לשכת ראש העיר 

ופתרונות לכל הבעיות שנגרמו מהתפרקותה המדינה מאחריותה  בקשו מענהוי

 .ומתפקידיה במסגרת יישום ההסכם

נוכח אלה שלח ראש העיריה עוד מכתבים מפורטים אל ראש הממשלה ואל השרים  .36.6

על הבעיות,  הרלבנטיים, בהם פרס בהרחבה את היריעה, דיווח על מצב הפרויקט,

על התפרקותה המוחלטת של המדינה מאחריותה כמו גם הפערים והכשלים, העיכובים 

 ודרש מענה.  פי ההסכם-וממילוי חלקה על

 אולם מענה לא ניתן, ומכאן הגשתה של עתירה זו.

 .39ו   38ים נספחכ מצורפים   8.3.17ו   1.2.15מיום  יםהמכתב* 

היא עוצרת לעירייה  –המדינה מנסה ללחוץ על העירייה  -התפתחות חדשה מהעת האחרונה  .37

 תקציבים לביצוע עבודות בפרוייקט:

מר יורי גמרמן, מנהל אגף בכיר הנדסה ופיתוח תשתיות ברמ"י  שלח 21.6.17ביום  .37.1

פי טענותיו -מכתב לעיריה. במכתב זה בא מר גמרמן בטענות כלפיה עיריה כי, על

המוכחשות, אין העיריה עומדת בהתחייבויותיה לחתום על הסכמי פיתוח תשתיות עם 

 יזמים שרכשו זכויות במקרקעין. בעקבות כן, כתב מר גמרמן:

. . רות לעירייה  . "י ברירה, אלא להו לא נשארת לרמ

כל עבודות הפיתוח הממומנות ע"י  להפסיק לאלתר את 

פרוייקט כרמי  ותיקה, אשר לא תמוכות את  רמ"י בעיר הו
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פיתוח לאורך שד'  ביצוע עבודות  גת באופן ישיר, לרבות 

כי מלכתחילה חלק   , כיכר המזרקה. אזכי כולל  לכיש 

ו כאופ ן מעבודות הנ"ל הוגדר ביצוען טעו ונאליות, אשר  צי

ן  בגי נות הקבלן  . למען הסר ספק, כל חשבו אישור רמ"י

.. .  .  ביצוע העבודות כאמור, לא ישולמו ע"י רמ"י

 40 נספחכהמכתב מצורף לכתב עתירה זה  העתק* 

את  האשר הנפיקה לעיריה, הרשאה שכללתקציבית רמ"י מתנערת בכך מהרשאה  .37.2

ועליה הסתמכה העירייה לצורך התקשרות עם קבלן שזכה  העבודות הנזכרות במכתב

, אשר במועד משלוח המכתב האמור כבר מבצע עבודות במשך חודשים רבים במכרז

. הרשאה להתקשרות בכניסה לעיר, כולל כלים, פריסת חומרים, הסדרי תנועה וכו'

פיה עם קבלנים, -הינה התחייבות שלטונית, אשר העיריה רשאית להתקשר על

תחייב לשלם להם. במקרה זה, מבטלת רמ"י בדיעבד מקור תקציבי לעבודות אשר ולה

 העיריה כבר התחייבה להן בפני קבלנים, ואשר בחלקן הבלתי מבוטל כבר בוצע בפועל.

  1 נספחכ מצורף, לעיר הכניסה עבודות זאת ובכלל, כולן העבודות לביצוע ההרשאה העתק* 

הדברים במסגרת זו, כי טענות רמ"י במכתב  ס לפרטייובהר, ומבלי שיש צורך להכנ .37.3

שגויות לחלוטין. כעולה באופן ברור מן העתירה, אכן לא ניתן להתקדם בשלב זה 

בחתימת הסכמים עם יזמים נוספים, כאשר התשתיות אינן מקודמות, וכאשר אין 

 , כאשר לא ניתן לממש את תנאימקור תקציבי לבניית בנייני ציבור, מעונות, מבני חינוך

 וכל אשר מפורט בהרחבה בעתירה זו.התב"ע למתן היתרי בניה ואכלוס

מילאה את חלקה באופן מלא ואף למעלה מכך, מרגע  מאז חתימת ההסכם, העירייה .37.4

יצאה לדרך במלוא מובן המילה ולא עצרה לרגע. הוקמה מינהלת  החתימה היא

המורכבת מצוות עבודה קטן, יעיל, מקצועי ומנוסה, שביחד עם חברת הניהול ושאר 

אגפי העירייה מוקדש כולו לטובת קידום הפרויקט. העירייה עמדה בכל ההתחייבויות 

היערכות הנדסית כולל  שנטלה על עצמה, לרבות לגבי ביצוע הפיתוח במועדים שסוכמו,

ם, פי ההסכם, היערכות לקליטת תושבים ואכלוס-רישוי בפרקי הזמן המתחייבים על

העירייה אף הגדילה ופעלה לקדם מוסדות חינוך וציבור ועוד.  תכנון וביצוע קידום

נושאים שונים שאינם בתחומי אחריותה ובסמכותה, הכל מתוך מטרה לקדם את 

מצם עיכובים כאשר האינטרס הציבורי וטובת הפרויקט, להסיר חסמים ולצ

 המשתכנים העתידיים עומדים לנגד עיניה.

אין כל ספק כי הודעה זו של רמ"י הוצאה בחוסר סמכות, וכי היא נועדה אך ורק ללחוץ  .37.5

 על העיריה כי תמשיך להרכין ראשה, ולמען לא תעלה את דרישותיה המוצדקות.

ספק את הפרויקט כולו, שכן אם רמ"י מרשה יותר מכן, הודעה זו של רמ"י מעמידה ב .37.6

לעצמה להודיע כלפי מרכיב אחד בפרויקט כי היא לא תשלם כספים לפי הרשאה 

היא עלולה לעשות כן גם כלפי מרכיבים אחרים.  –תקציבית מחייבת שהנפיקה
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משמעות הדבר היא, כי בהעדר מתן צו ביניים כמבוקש, ובהעדר בטחון מלא בתקציבי 

עליה נשמטה אבן הראשה   –אושרו )בחסר גדול, כאמור בעתירה זו( הפרויקט שכן 

כל התקשרויות העירייה עם קבלני הביצוע של התשתיות בהיקף מצטבר של  נסמכות

 מאות מיליוני ש"ח. 

 ניסיון עקר להתמודד עם טענות העיריה .38

נראה שרמ"י הבינה כי עתירה זו מצויה בהכנה, והיא עשתה ניסיון להתמודד עם מקצת  .38.1

גב' ליבנת אוליניצקי ראש  13.7.17הטענות המופיעות בה במכתב אשר שגרה ביום 

 תחום בכיר יזום ופיתוח תשתיות ברמ"י לעיריה.

רה זו על במכתבה זה מעלה גב' אוליניצקי טענות שונות בעניינים שונים העולים בעתי .38.2

 ראשי הפרקים שלה. 

 .41 נספחכ זה עתירה לכתב מצורף אוליניצקי' גב של מכתבה העתק* 

38 זה מוכחשים על .3. והנתונים המופיעים במכתב  : -הטענות  העיריה ידי 

והטיעונים הקצרים ש המספרים נכונים,  אינם  בו  בו המופיעים 

. ן ים, תחשיבים ומספרים  מוכחשים לחלוטי נ נתו בנוסף אין שום 

כי לקראת הגשת תשובה מפורטת  קונקרטיים. ובטוחה  העיריה סמוכה 

ותביא  נים,  היטב את הנתו ן  רמ"י בחו הנכבד הזה, תבחן  לבית המשפט 

בית המשפט. י  בפנ ומפורטת   תמונה ברורה 

 השוואה וחוסר –מבני הציבור, העיר הוותיקה והתקורות  .ג

מבני הציבור, העיר  –בפערים התקציביים בשלושת הנושאים שבליבת העתירה פרק זה יעסוק  .39

והצפוי, קרי  החוסר התקציבי המיידייוצג  אלה הוותיקה והתקורות. ביחס לכל אחד מנושאים

 השונים לעירייה לבין אומדני העלות. כמו כן יוצגו הכלים המועמדיםהתקציבים  ביןהפער  –

אינם כלים ש –רים פתרון בכל אחד משלושת הנושאים ומאפש העומדים לרשות המשיבות

החלטות הממשלה והחלטות מועצת מקרקעי יוצגו קריית גת. בפן העיוני יחס למיושמים ב

לגבי אותם  שניתנותקציבים פתרונות וההשוואה ל תוצג ישראל הנוגעות לעניין; ובפן המעשי

 עניינים עצמם בהסכמי הגג המאוחרים.

ינה פשוטה, שכן בהסכמים המאוחרים רב הנסתר על הגלוי, התחשיבים העומדים אההשוואה 

לנוכח ההיקפים העצומים של אולם  –בבסיס הקביעות התקציביות שבסעיפים אינם גלויים 

באופן חד  התקציבים שהועמדו בהסכמים המאוחרים די בקריאה של חלקם הגלוי כדי להיווכח

מה מעבר ל ₪וללים תקציבים בהיקף מאות מיליוני וכלאין שיעור משמעי כי הם נדיבים 

 . לטובת נושאים אלה שהוקצה לקריית גת

ההסכם עם , _42 נספחכי הגג עם עיריית באר שבע םלכתב עתירה זה מצורפים כנספחים הסכ* 

ההסכם עם עירית בית  44 נספחכ מצ"ב ההסכם עם עירית אשקלון ,43 נספחכ מצ"ב עיריית יבנה
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 וההסכם עם עיריית ראשון ,46 נספחכ מצ"ב ההסכם עם עיריית ראש העין ,45 נספחכ מצ"ב שמש

 .47 נספחכ מצ"ב לציון

זו גם נשווה את אשר היה ניתן לעיריה מן המדינה לו היתה ממומשת ההתחייבות אשר  במסגרת .40

העיריה הסתמכה עליה, להרחבת הסכם הגג כלפי השכונות המערביות בשני היבטים שאינם 

 – השני התקציבים הכרוכים בהכפלת יחידות הדיור בעיר; -  האחדתלויים זה בזה: 

על פי החלטות הממשלה יח"ד.  12,000-דות הדיור בהתקציבים הכרוכים בהגדלת מספר יחי

באופן משמעותי גם על  להשפיע יכול היהשני אלה והחלטות מועצת מקרקעי ישראל, כל אחד מ

 . לעיר הוותיקה ולמבני ציבורהיקף התקציבים המוקצים 

, והצורך לסגור את כך יובהר כי החוסר התקציבי עליו מצביעה עתירה זו קיים בין כך ובין

הגירעון מוטל על כתפי המדינה בין כך ובין כך. אולם ההשוואה חשובה, מכיוון שהמדינה 

ולהשוות את תנאיו להסכמים  התחייבה במפורש כלפי קריית גת להרחיב עימה את ההסכם

 , כמענה לבעיות שהתגלו והתעוררו במהלך ביצוע ההסכם הראשון.מיטיבים מאוחרים יותר

בהצגת  נמשיךולו משום שההשוואה בעניין זה פשוטה יותר.  רותוהתק נושא בהצגתלהלן  נפתח .41

להצגת הפתרון לפערי המימון של מבני  מבואגם  מהווה זו שסוגייהנושא העיר הוותיקה משום 

 עבודות לטובת אחרים גג בהסכמישהועמדו  ₪עתק בהיקף מאות מיליוני  תקציבי -הציבור 

 את נציג לבסוףערי התקציב של מבני הציבור. להסבה לטובת מימון פ ניתנים, הוותיקה בעיר

 : ונושא מבני הציבור, ולא בשל פחיתות חשיבות

 התקורות 1ג.

 פרויקטים ניהול חברת עם התקשרה וכן, מיוחדת מנהלה העיריה הקימה מטלותיה ביצוע לשם .42

שכרה עובדים נוספים לטובת ביצוע  ,ויועצים מתכננים העסיקה, בשוק הנדסיים מהמובילות

 את ערוך לאין והגדילה משימות וקידום עניינים הקשורים לפרויקט ובראשם תחום הרישוי

הן  נובעות. תקורות העירייה תוכניות ולאישור לתכנון המוקצים הפנימיים המשאבים

 אגפיכלל מהעלויות הישירות של הגורמים המועסקים בפרוייקט והן מהעלויות הנגרמות מכך ש

לטובת ליווי התכנון וההיערכות לקליטת  םלהקצות חלק ניכר ממשאביה יםהעירייה נדרש

 התושבים. 

 :תקורות בנושא גת קרית של הגג הסכם הוראות .42.1

מטיל על העיריה את האחריות לתכנון וביצוע התשתיות ומבני הציבור,  ההסכם (א)

לטיפול בבקשות להיתרי בניה שיוגשו על ידי יזמים שיזכו במכרזי השיווק,  וכמובן 

לטיפול בתושבים שיעברו להתגורר בדירות שייבנו. אחריות זו שזורה בסעיפים  –

 (.5.1-ו 4.1, 2.4, 2.2, 1.5רבים של הסכם הגג )ראה סעיף 

בגין עבודות  בפועל ההוצאהמסך  6.5% -קבע כי העיריה תהיה זכאית ל ההסכם (ב)

של  2.3פיתוח תשתיות העל והתשתיות הצמודות שבאחריות העיריה )סעיף 

 ההסכם(. 
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 תהיה שהעיריה התחייבות בו חסרה כי התברר ההסכם על החתימה לקראת, בנוסף (ג)

 שאינן עבודות, כלומר, חוץ עבודות של ביצוען מעלות 0.5% של לסכום זכאית

"י רמ .עימה תיאום מצריכות ולכן, הפרויקט לטובת נדרשות הן אך באחריותה

 .בהסכם נרשמו בריםדשה מבלי, זו עמלה תקבל העירייה כי התחייבה

)נספח  מימון קדם בדברעם האוצר ורמ"י  סיכום, כאמורנחתם,  19.10.2015 ביום (ד)

מהעלות בפועל  6.5%במסגרתו שונתה מתכונת התקורה לעירייה כך שבמקום (, 28

מהעלות בפועל של הוצאות הפיתוח וכן  3%של הוצאות הפיתוח, תקבל העירייה 

שנים. כמו כן קיבלה העירייה באותו  3למשך  ₪ 650,000תשלום חודשי קבוע של 

 חשבון על ימוןמ כקדם ₪ מיליון 25 של פעמי חד בסכום מקדמה תקציבי סיכום

 .האמורות התקורות

לאחר התיקון  הגג הסכם לפיאותו אמורה העירייה לקבל בגין תקורות  הכולל הסכום .42.2

 .מלש"ח 72 -ב מוערךהאמור, 

בגין הסכם הגג על שלביו  תקורותכ התחשיב המפרט את חישוב הסכום הכולל שיגיע לקריית גת* 

מבוסס  . פירוט הפערים אופן חישובם,48  נספחכ "במהנדסת העיר המצ ופיע במכתבהשונים מ

מצביע על פער  והוא 49כנספח בין היתר על מכתב סמנכ"ל חברת הניהול של הפרוייקט המצ"ב 

בין הסכום המוסכם כיום, לבין הסכום שהיה מגיע לעיריית קריית גת  בתקורות מלש"ח 70של 

 .הכללים המעודכנים אילו היו מוחלים עליה

 :לרשויות בהסכמי גג מאוחרים התקורה שאושרה .43

 העמלה הסדר שונה, לאחר חתימת הסכם הגג של קרית גת הלקחים מהפקת כחלק .43.1

 הגג שבהסכמי מתברר. ₪ מיליוני בעשרות וגדל, הקצה על הקצה מן אחרות לעיריות

 נוספים היבטים במספר כי)וייתכן  עיקריים היבטים בשני התקורות עודכנו המעודכנים

 (:פחות מרכזיים

או לחלופין  %7.5 -התקורה לרשויות המקומיות עודכנה ל - הראשון המרכיב  (א)

, רמ"י מטעםשהכינה חברת פרטו  המכונה "עמלה גלובאלית" בהתאם לנוסחה

וככל הנראה  יצחקי אביגדור מרבמשרד האוצר בראשות  ת"פאשר הוצגה ל

 . 8י הוועדהאושרה על יד

והיא עלות הפרויקט,  ןנמדדת באחוזים מאומד "הגלובאלית"העמלה  תנוסח

 . , לפי מורכבות הפרויקט והיקפו הכספי18.9% -ל 12.9%נעה בין 

בקרית גת היה מביא אותה  ת העמלה הגלובאליתנוסח של יישומהיצויין, כי 

( תכנון)ללא  %6.5 לעומת, תכנון כולל )בממוצע( דמי ניהול %15כלשיעור של 

                                                           
( הות"פ מוסמכת לאשר את עדכון התקורות שיועמסו על עלות פיתוח 3)נספח  125להחלטת ממשלה מס'  8.3בהתאם לסעיף  8

 התשתיות.
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 19.10.15 מיום התקציבי בסיכום 3% -ל והופחתו המקורי בהסכם לה שניתנו

 (.28)נספח 

 מצורףמר אביגדור יצחקי,  בראשות באוצר הות"פידי -* העתק המסמך של חברת פרטו שאומץ על

  50כנספח  לעתירה

 תקורהמרכיב הראשון של ל בנוסףבהסכמי גג מאוחרים יותר,  - השני המרכיב (ב)

לכיסוי הוצאות העיריה  ₪ 500,000 משולם תשלום חודשי בסך -באחוזים  

לחמש השנים הראשונות,  ₪מיליון  30בניהול הפרויקט. סכום זה מצטבר לכדי 

 וככל שהפרויקט יתארך מעבר לכך, נראה שהסכום יגדל.  

 :ובאר שבע יבנה ,אשקלוןבהסכמי גג  השוואה לסעיפי התקורה .44

44 :  הסכם .1. ן שקלו  א

  תשלום עמלה גלובאלית, תקורות בגין עבודות צד קובעים  –ונספח יב'  6.1סעיף

 ת פארטו. של חבר( 50הנזכר )נספח  למסמך בהתאםג' ותשלומים נוספים 

  תשלום חודשי למינהלת של העירייה בסכום חודשי של קובע  –א 13סעיף

סה"כ  ₪מיליון  30השנים הראשונות מחתימת ההסכם ) 5במשך  ₪ 500,000

 שנים(. 5בתקופה של 

44 .2.  : נה יב  הסכם 

  9מעלות הביצוע של התשתיות %7.5תקורה בשיעור  קובע – 6.2סעיף. 

  תשלום חודשי למינהלת של העירייה בסכום חודשי של קובע  – 7.3סעיף

סה"כ  ₪מיליון  30השנים הראשונות מחתימת ההסכם ) 5במשך  ₪ 500,000

 .שנים( 5בתקופה של 

44 .3.  : שבע  הסכם באר 

  10מעלות הביצוע של התשתיות %7.5קובע תקורה בשיעור  – 3.7סעיף. 

  תשלום חודשי למינהלת של העירייה בסכום חודשי של קובע  – 7.3סעיף

סה"כ  ₪מיליון  30השנים הראשונות מחתימת ההסכם ) 5במשך  ₪ 500,000

 שנים(. 5בתקופה של 

 

                                                           
 להסכם יבנה מבהיר שהתמורה אינה כוללת תשלום למתכנני התשתיות ששכרם ישולם ע"י רמ"י בנפרד. 6.1סעיף  9

משולמת גם בגין מבני ציבור המבוצעים בכספים שיועברו לעירייה  %7.5 בהסכם גג באר שבע התקורה בשיעור 10

 ממשהב"ש.
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 :ג מאוחריםהפער בין התקורה בהסכם קריית גת לבין התקורה בהסכמי ג .45

היה מביא במסמך פארטו  נוסחת "העמלה הגלובאלית" בקריית גת של היישוםכאמור,  .45.1

בסיכום כאמור  לההמגיעים  %3, לעומת תשתיות , כולל תכנון%51 כ אותה לשיעור של

  .19.10.15התקציבי מיום 

 500,000ת תשלומים בסכום קבוע של יוכמו כן, בהסכמים מאוחרים כאמור ניתנו לרשו .45.2

מלש"ח בסה"כ( ועל פי לשון ההסכמים נראה  30שנים )כלומר  5לחודש במשך  ₪

בין העותרת  19.10.15הסיכום מיום  במסגרתשבמידת הצורך תשלומים אלה יימשכו. 

 3במשך  חודשיים בתשלומים  מלש"ח 23.4סכום כולל של  עותרתל ניתןלמשיבים 

 . כאמור בלבד 3%-ל התקורה אחוז הורדת כנגד זאתם, אולם שני

מלש"ח  30החלת נוסחת התקורה הגלובאלית כאמור על קריית גת, בנוסף לתשלום של  .45.3

את בתשלומים חודשיים כפי שנקבע עם הרשויות בהסכמים המאוחרים, היתה מזכה 

כמעט פי שניים מהתשלומים שאמורים להיות מועברים לה  מלש"ח! 142-העירייה בכ

 פי ההסדר הקיים. -על

את תנאי  גת קריית עללהחיל  מסרבת רמ"י ,וללא כל נימוק ברורות לא מסיבות .45.4

 . התקורות שנקבעו בהסכמי הגג שבאו אחריה

יוטעם  .45.5 ם  –וזאת  ייקט הסכומים המדוברים אמורי לתת מענה לפרו

,  5 הנמשך זו יות כמפורט בעתירה  נוכח התנהלות הרשו וגם בשל שנים. 

יימשך לא מעט שנים מעבר  בייקטיבי של הפרויקט, הוא  ההיקף האו

יים כהראשונותהשנים  5-ל : אנו מצו ובאופן אינטנסיבי שנים  4-, 

על פחות מ עומד  והיקף הביצוע  . בקצב 40%-לאחר חתימת ההסכם, 

יימשך הפרויקט  ואל 10הזה  לא מתוקצבותשנים,  זה ר'  לעניין .ה כלל 

 ההנדסי הניהול חברתוכן מכתבו של סמנכ"ל  48"ב כנספח המצמכתב מהנדסת העיר 

 .(49)נספח  הפרויקט של

 :העלות האמיתית של העיריה .46

עד כה השווינו את אשר ניתן לקריית גת, לעומת הנוסחה החדשה וההסכמים  .46.1

 המאוחרים.

יש להדגיש כי העלויות בפועל הן אכן גבוהות ביותר, ועלויות אלה קיבלו אישור של  .46.2

 הבקרה החשבונאית שעורך משרד הפנים על הוצאות הרשויות. 

ההוצאות הריאליות של העיריה, ומקורות המימון שלהן, מפורטים בשני מסמכים  .46.3

 : מצטברים

משרד הפנים והכולל פירוט מדוייק של יעוד התקציב;  ידי-תב"ר המאושר על (א)

 תב"ר זה הינו עבור הוצאות מנהלת הפרויקט והיועצים החיצוניים;
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משוייכות, על פי אישור משרד הוצאות שבמסגרת תקציב העיריה הרגיל, ואשר  (ב)

 לעלויות הנובעות מפרויקט כרמי גת. הפנים,

כפי שאושרו  2015העיריה לשנת  הרלבנטיים מתוך תקציבהעמודים  51 נספחלעתירה זו מצורף כ* 

 .2015של כרמי גת לשנת  , בצירוף העמודים הרלבנטיים מהתב"רמשרד הפנים ידי-על

, כפי שאושרו בגין הפרוייקט 2015העולה מן המקובץ הינו שהוצאות העיריה בשנת 

על ידי משרד הפנים הן במסגרת התב"ר והן במסגרת הבקרה החשבונאית -על

יצויין כי בשנים שלאחר מכן צפויה  לשנה. ₪מיליון  28 -תקציב העירייה, הינו כ

 עלייה בהוצאות אלה.

 . העיר הוותיקה2ג.

נוספים והן על  50%לאור הגידול המשמעותי הצפוי באוכלוסיית התושבים, שיכול להגיע לכדי  .47

טוב וניכור ולשמור על מנת לצמצם את הפערים בין העיר הוותיקה לשכונות החדשות, למנוע קי

ציבוריים ומבני השטחים השדרוג, הרחבה והוספה של התשתיות,  המרקם העירוני, נדרשים

 .בעיר הוותיקה ציבורה

נסיבות ההקמה של קריית גת החל משנות החמישים ועד לעשורים האחרונים, הביאו לכך  .48

ם הפתוחים בעיר שנדרשת כיום השקעה עצומה בתשתיות הציבוריות, במבני הציבור ובשטחי

 הוותיקה. הצורך הוא עצום וכל תקציב שיוקצה לעניין זה הוא מבורך, ועדיין יהיה כטיפה בים.

הגג נקבעו לעירייה תקציבים לטובת טיפול בעיר הוותיקה, בהתאם לסכומים שנקבעו  בהסכם .49

של  9)סעיף  עת באותהבהחלטת מועצת מקרקעי ישראל בעניין "ישן מול חדש" שהיתה בתוקף 

מקרקעי  מועצת החלטת בתוקף עמדה, גת קריית עם הגג הסכם חתימת במועד. 11הסכם הגג(.

פי החלטה זו, הסכום שנגבה בקריית גת עבור שדרוג התשתיות בעיר -. על1238ישראל מס' 

  לכל יחידת דיור. ₪ 7,150-הוותיקה עמד על כ

 .52 נספחכ לעתירה זו מצורפת 1238החלטה * 

סכומים אלה הם כאין וכאפס לעומת הסכומים שהועמדו בדיעבד הסתבר כי כפי שיפורט להלן,  .50

כחלק  ,שתעריפי "ישן מול חדש" הוגדלו ךנובע מכ הכספי בהסכמים מאוחרים. מקצת מההבדל

יחידות  מרביתבהחלטת מועצה מאוחרת שבשל עיתוי אישורה אינה חלה על  ,מהפקת הלקחים

מכך שבהסכמים המאוחרים הועמדו  נובע הכספי ההבדלת. מרבית הדיור ששווקו בכרמי ג

ונקבע  ₪מאות מיליוני ל תקציבים לטובת פרויקטים בעיר הוותיקה בהיקפים המגיעים

 .על כך נרחיב להלן. מימון פערים בתקציב מבני הציבורשתקציבים אלה ניתנים להסבה לטובת 

 

                                                           
כלומר , 2013לגבי "ישן מול חדש" נחתם בין רמ"י לבין עיריית קריית גת ביוני  מפורטיצוין כי הסכם  11

  .מספר חודשים לפני שנחתם הסכם הגג
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 עדכון תעריפי "ישן מול חדש": .51

ת נתקבלה החלט –, לאחר חתימת הסכם הגג וכחלק מהפקת הלקחים 21.1.15 ביום .51.1

. בהחלטה זו הוגדלו תעריפי "ישן מול חדש" במידה 1413 מועצת מקרקעי ישראל מס'

ניכרת ונקבעו תמריצים שונים, כגון תמריץ שיווק ותמריץ לרשויות בהסכמי גג. 

 ₪ 7,150 -מכ 12חידת דיורמשמעות השינוי ביחס לכרמי גת היתה הגדלת התעריף לי

 ליחידת דיור.  ₪ 12,000 -ליחידת דיור ל

 .53 נספחכ צורפתמ 1413החלטה *  

 קרייתב ששווקו הדיור יחידות מרביתזו לא הוחלה על  החלטהעיתוי אישורה,  בשל .51.2

מצוי בקופת רמ"י, שהרי  הכסף .גת בקריית גם נדרשת שהיא שברור למרות, גת

מתקבולים גבוהים  במישרין נהנית"י רמ ולכן פי מחירי השוק-על שווקו המגרשים

אבל רמ"י מסרבת לוותר על  ".חדש מול"ישן  של הנמוכים התעריפיםיותר בזכות 

 הסכומים הללו, שבעת השיווק סווגו אצלה כרווח, ולא כתשלום חובה.

, הדיור יחידות מספר את להגדיל הרשויות את לעודד"י ורמ הממשלה ביקשו -  בנוסף .51.3

תקבל  13הקלה בהליכי שתאושר נוספת"ד יח כל שבגין החלטה באותה נקבע ולכן

 . ₪ 3,000העירייה סכום נוסף של 

הגם שנאמר לעירייה על ידי  גת קריית על להחיל"י רמ מסרבת הזה המרכיב את גם

 ולא כרווח מסווג אך"י רמ בקופת מצוי הזה הסכום גם. נציגי רמ"י שהסכום ישולם

  .חובה כתשלום

ביחס לכלל יחידות הדיור  1413הכספית של הימנעות רמ"י מהחלת החלטה  המשמעות .51.4

 םבמקו ₪ 7,150ששווקו בכרמי גת היא שקריית גת קבלה בגין מרבית יחידות הדיור 

 בגין הכולל הפער!. 71%שיקבלו עיריות אחרות במצבה. מדובר בפער של  ₪ 12,000

 .מלש"ח 24.5 הוא גת בכרמי הדיור יחידות כלל

 54 נספחכ צורףמהעיריה המפרט את החישובים ואת הפער עולה מהם  תחשיב* 

 :הוותיקה בעיר פרוייקטים לטובת" על תשתיות"העמסת  .52

 , מעבר לתקציבי "ישן מול חדש",שבו מועמדים תקציבים האופןמנת להסביר את  על .52.1

תחילה  נתאר, גג הסכמי על שחתמו אחרותפרייקטים בעיר הוותיקה בערים  לטובת

הנוהגת של גביית הכספים מיזמים במסגרת שיווק המקרקעין  המתכונתבקצרה את 

 ידי רמ"י ומשרד הבינוי והשיכון:-על

במסגרתו מתחייבת המדינה  ,פומבי מכרז של בדרך נעשה המקרקעין שיווק (א)

סכומים של תשלומי  נקוביםבמכרז  שיזכה במכרז. למציעמגרש מפותח להקצות 

                                                           
 2014במחירי יוני  12
 אם הקלה במסגרת תוכניות קיימות.כלומר, מבלי לצורך לתקן תוכנית כי  13
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 .אם יזכה במכרז, לרבות עבור פיתוח התשתיות המציע יידרש לשלםחובה אותם 

מכיוון שתשלומי החובה קבועים מראש ונקובים במכרז, ההליך התחרותי 

ההפרש בין תשלומי החובה לבין השווי הכולל של  –מתייחס למחיר הקרקע, קרי 

 המגרש המפותח.

 עלויות אומדן פי-עלעלות פיתוח תשתיות , בין השאר כוללים החובה תשלומי (ב)

 . 14"הפיתוח עלות על"העמסות  נוספות עליהן אשר, הפיתוח

לכיסוי הוצאות נוספות הנדרשות לפיתוחה של  בין היתר מיועדות אלה העמסות (ג)

, פארקים, ומרכיבים נוספים המשתנים 15שכונה חדשה: כגון מבני חינוך וציבור

 בין פרויקט לפרויקט. 

, כחלק מאותן העמסות נלקח בחשבון הצורך לשדרג גם את תשתיות העיר בנוסף (ד)

הוותיקה הקולטת אליה את כל התושבים החדשים: הן בשדרוג תשתיות והן 

 "תשתיות על". הכותרתבהוספת מבני ציבור. מרכיבים אחרונים אלה נגבים תחת 

, רמ"י אף כלומרמעבר לתשלומי החובה. המינימום במכרזים הינו  מחיר כי יוטעם (ה)

מתשלומי החובה פעם לא "מפסידה" כסף: היא תמיד מקבלת לקופתה יותר 

וסכום נוסף מעבר לכך  צריכה להשקיע בפיתוח שרמ"י מההכוללים את כל 

 .המשקף את מחיר הקרקע "נטו"

 : 1439' מס ישראל מקרקעי מועצת החלטת" לפי העמסות" .52.2

 קריית עירית עם הגג הסכם חתימת לאחר, 22.11.2015ההחלטה התקבלה ביום  (א)

 . ממנו לקחים הפקת ותוך, גת

לטיפול בעיר הוותיקה לערים  ףמקור תקציבי נוס נקבע ההחלטה של 9 בסעיף (ב)

מספר יחידות הדיור  בהןומטה,  6כלומר, באשכול  ,16חלשות במדד הפריפריאליות

 .יחידות 12,000 על יעלה הגג בהסכם הכלולות

 מיזמים הנגבים החובה תשלומיהתקציבי הנוסף הוא בהגדלה נוספת של  המקור (ג)

 ושדרוג עבודות ביצוע לטובת, )"העמסה"( "שומשהב"י רמ של השיווק במכרזי

 .הוותיקה בעיר תשתיות

 מבני לטובת אלה סכומים של הסטה המאפשר, גמישות סעיף הוכנס זו בהחלטה (ד)

 אחרים גג בהסכמי, להלן שיפורט כפי. הוותיקה בעיר נוספים ציבור ומבני חינוך

                                                           
תשלומי החובה כוללים גם תשלומים בגין "ישן מול חדש" אליהם התייחסנו לעיל ותשלומים בגין מבני ציבור אליהם נתייחס  14

 בהמשך.
 .בפועל העלות לבין הממשלתי התקצוב שבין הפער למימון 15
 ראה סעיף __ לעיל.  להסבר, 16
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 הוותיקה בעיר עבודות ביצוע לטובת ₪ מיליוני מאות בהיקף תקציבים הועמדו

 .ציבור מבני לטובת אלה תקציבים את להסב גמישות וניתנה

 55 נספחכ צורפתמ 1439החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' * 

 :   סקירה השוואתית של הסכמי גג אחרים – ההעמסותשיטת  .53

כאמור, "העמסות" הן גביית כסף בידי רמ"י מן היזמים, עבור מימון תשתיות על, מבני  .53.1

ציבור וכיוצ"ב, שאינם מהווים חלק מן השכונות החדשות. מכאן, שככל שרמ"י ומשרד 

האוצר "מעמיסים" יותר פרויקטים ותשתיות על שאינן קשורות ישירות בהקמת 

, 17ית סכומים נוספים מרוכשי הזכויותהשכונות שבהסכם הגג, הם מאשרים בכך גבי

ומעניקים לעיר הרלבנטית יותר מקורות לשדרוג התשתיות שלה, ולבניית מבני הציבור 

הדרושים לה. בוודאי לאור סעיף הגמישות שנסקר לעיל, המתיר לעיריה להעביר 

 כספים מיעודם המקורי לשדרוג התשתיות בעיר הוותיקה.

53 המנתח את קריית גת של מהנדסת העיר  מכתבה  56 נספחכ לכתב עתירה זה מצורף* .2.

 גג אחרים שאינן דרושות לאיכלוס השכונות החדשות בהסכמיהעבודות 

53  : שבע באר גג בהסכם העמסות .3.

 בסעיף הסתר וללא במפורש הכתב על הועלתה"שיטת ההעמסות" המתוארת לעיל  (א)

 :כדלקמן שבע הקובע באר של הגג להסכם 16.1

ל "מוסכם כי ע ים,  ם הצדד  מועצת להחלטת בהתא

י שראל מקרקע ם  י ו י 24 מ .9 ,  ועדת2015. י ו ג י הה

ה שמעות יף כמ 1 בסע 1 יה  ל, תה י ית לע שא שר ר  לא

שה להסבת של בק יה  יר ים הע גבו כספ נ  במסגרת ש

ת ע הקצא ן לטובת הקרק ימו ן מ ו נ ת תכ יו שת יצוע ת ב  ו

ך לצור ן העל,  ימו מת מ ת הק יבור מוסדו ת צ שלמ  וה

י נ לאחר מב זאת  ו ך,  ו נ  הכספים הסבת כי שקבעה חי

ר נה כאמו יה אי יות לפגוע צפו שת ת  בת שו הדרו

ידות כלל לאכלוס יור יח ובלבד בהסכם הד  , ג  שסך הג

ים ים הכספ מור המוסב ל יעלה לא כא 2 ע 0 0 ן   ו י ל מי

ד₪ ת למדד , צמו שומו יה  ת י נ 9 הב /2015" . 

-הסכם הגג של באר שבע קובע בבירור: קיימת ציפיה שניתן יהיה להמיר כ (ב)

"תשתיות על" שהקמתן אינה הכרחית לאכלוס יחידות  מסעיף, ₪ 200,000,000

 . , למוסדות ציבור ומבני חינוךהדיור הכלולות בהסכם הגג

                                                           
הרוכשים מכיוון שהם יקטינו בהתאמה את הסכום המוצע על ידם עבר "רכיב הקרקע".  הגביה הנוספת אינה על חשבון 17

 כלומר רמ"י היא זו שמממנת את העבודות הנוספות על חשבון התקבולים בגין הקרקע.
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גת  גם לקריית  עודף  –בדיוק מה שחסר  ניתן תקציב  גת לא  אבל לקרית 

בעיר הוותיקה שביצועןלטובת  ₪ 200,000,000של  נ עבודות  י  ואי נ ו חי

ית .לאיכלוס השכונות החדשות קיבלה קרי ביותר,  גת  גם ותקציב חסר 

ניתנה ר  לה לא  האפשרות להסב סכום כלשהו לטובת מבני הציבו

) . . חוסר. עודפים, רק  כל  לה  ן  אי , שהרי  ן ובדי ( 

53 נה גג הסכםב העמסות .4.   :יב

עיריית קריית גת גם את  של העיר מהנדסת הבמסגרת השוואת ההסכמים ניתח (א)

 .(56)נספח  הסכם הגג עם עירית יבנה

להסכם גג יבנה מפורטות ההעמסות שיושתו על כל דירה שתשווק  1בנספח ג

במסגרת הסכם הגג, לטובת "תשתיות על". על פי האמור בנספח זה, על כל דירה 

במסגרת  ₪מיליארד  1.5-ובסה"כ מעל ל, ₪ 98,323שתשווק יועמס סך של 

 יח"ד. 15,000-העמסות )!( על קצת למעלה מ

של ההסכם, שחלק ניכר מהתשתיות הללו אינן  2על נקלה ניתן לראות מנספח ג/ (ב)

 38וקשה להגיד שהן הכרחיות, כגון תקציב של קשורות לתשתיות העיר החדשה, 

על פי הנספח להסכם הגג שלפארקים  ₪מיליון  178-לשבילי אופניים, ו ₪מיליון 

והעיר הוותיקה מקבלת  18.החדשות הדירות לבניית סטטוטורי תנאי מהווים אינם

 לשדרוג כבישים. ₪ 186,000,000סכומי עתק, כגון 

מיליון  450-אלו הן רק דוגמאות. ניתוח מלא של הסכם יבנה ומצביע על לא פחות מ (ג)

 של סעיפים מעין אלה.  ₪

מקבלת סכומים אלה. זה מצביע על כך שיש מי אשר התעשת  שיבנהטוב מאוד 

במשרדי הממשלה וברמ"י. אבל הסקת המסקנות צריכה לחול באותה מידה גם 

 על קרית גת. 

 :כמות ואיכות - פארקים לטובתהעמסות  .54

 דונם המצוי בלב השכונה 450 -פארק רחב ידיים בשטח כ תכנית כרמי גת כוללת ,כזכור .54.1

ידי גורמי הממשלה  היה עוגן מרכזי בתכנית וכך הוא הוצג עלפארק זה . החדשה

 בתחילת הדרך. 

אלא שכאשר החלו הצדדים לדון על היקף המימון שתעמיד רמ"י לטובת הפארק, 

קפצה המדינה את ידה. לאחר מו"מ ארוך ונוקשה נאותה רמ"י בסופו של דבר להעמיד 

 128 -כ דונם, כלומר 450לטובת פארק ששטחו  מלש"ח )כולל מע"מ ותכנון(  58סך של  

  .פארק רמ"לכל  ₪

                                                           
ידי מנכ"ל רמ"י כאחד מהעוגנים של הפיתוח. ראה סעיף -בניגוד לפארק בקרית גת, שהוא תנאי סטטוטורי, והוכרז על 18

 ג( לעיל.)5.3
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נציין כי רמ"י הכירה בכך שסכום תקצוב הפארק נמוך יחסית ונימקה זאת בכך שתדאג 

  , אולם גם בעניין זה כשלה רמ"י.ידי קק"ל-להשלמת הסכום על

54 שוואה .2. : ה ן ו י לצ ן  שו  להסכם רא

, בעוד )!(למ"ר ₪ 919-בכדונם  65בהסכם ראשון לציון מתוקצב פארק בן  (א)

 . למ"ר ₪ 132 -שהתקציב של קרית גת היה כ

 דונם, 500פארקים העולים בסה"כ כדי  4כמו כן במסגרת ההעמסות נמצאים עוד  (ב)

 132על כאמור , תוך שהמחיר לקרית גת עומד מ"רל ₪ 424שתוקצבו בסכום של 

 ;למ"ר ₪

תקציב של , מדובר על בממוצע. בהתאמה 320%ושל  700% -כ של מדובר כן בפער (ג)

למ"ר פארק בכרמי גת. כלומר  ₪ 132למ"ר פארק בראשון לציון לעומת  ₪ 480

. לכך יש ₪מיליון  157דונם פארק בכרמי גת הוא  450 -הפער התקציבי ביחס ל

להוסיף את העובדה שרמ"י סירבה לתקצב את פארק לובה אליאב המהווה המשך 

ואילו בהסכמי גג אחרים תוקצבו  ומצוי בעיר הוותיקה כרמי גתשל פארק 

 פארקים בתחום העיר הוותיקה.

, ואשר במדד סוציו אקונומי גבוה ראשון לציון, העיר הגדולה אשר מצויה (ד)

מקבלת , המקרקעין בה יקרים ולכן גם תזכה לסכום גבוה בגין חלף היטל השבחה

במדד הפריפריאליות, ואשר  4מאשר קרית גת, שנמצאת באשכול  3למעלה מפי 

 ערך המקרקעין המשווקים בה אינו מותיר אלא סכום מועט כחלף היטל השבחה. 

כמו כן, ראשון לציון מקבלת תקצוב לפארקים שאינם כלולים בשכונות החדשות  (ה)

 ואילו רמ"י מתנגדת נחרצות למימון פארקים כלשהם מלבד הפארק בכרמי גת. 

, אם 1439החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' ל 9בהתאם לסעיף  –נשוב ונזכיר  (ו)

יחסר לעיריית ראשון לציון תקציב עבור מבני ציבור, היא תוכל לעשות שימוש 

בגין פארקים, ולהסב חלק ממנו לטובת  ₪מיליון  200 -בתקציב העצום של קרוב ל

 מבני ציבור. 

. לעירי ן פתרו כזה  ניתן  גת לא  ; ית קרית  ן ו י ו הגמור משו זהו ההיפך 

 הס מלהזכיר.  –וצדק חלוקתי 
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 מוסדות חינוך ומבני ציבור. 3ג.

הצורך במבני ציבור בשכונות החדשות הוא ברור ומובן מאליו. בתי ספר, גני ילדים, מעונות יום,  .55

בתי כנסת, מועדונים, מתנ"סים, אולמות ומתקני ספורט, מקוואות וכיוצא באלה, הם תנאי 

 כרמי של המאושרות בתכניות נקבע בהתאם לכך בסיסי לקיום מרקם החיים במרחב האורבני.

 .19ולמתן היתרי בניה השכונות לאיכלוס תנאי מהווה הציבור מבני הקמת כי גת

ותנאים  04-03ותב"ע מתחם  57כנספח ותנאים למתן היתרי בניה מצורפת לעתירה  01תב"ע מתחם 

 58נספח למתן היתרי אכלוס מצורפת כ

 :מלש"ח 85: חינוך מוסדותהפער במימון  .56

 בעיקרם שהם)חובה(  הציבור למוסדות המימון כי הנחה נקודת מתוך יצא הגג הסכם .56.1

 על החותמת זו היא הממשלה הלוא; החינוך ממשרד במועד יגיע החינוך מוסדות

 (.הגג הסכם של 4.3 סעיף)ראה  בו לעמוד שצריכה זו והיא, ההסכם

 סכום בין פער שקיים הוא שידוע מכיוון, זה בסעיף גירעון צפו הצדדים, זאת עם .56.2

 למימון. בפועל העלות לבין חינוך מוסדות בניית עבור החינוך משרד שמעביר המימון

 הסכם של 2.16"י  )סעיף רמ מכספי הלוואה לעיריה להעמיד"י רמ התחייבה זה פער

 מחוייבת בהם אשר ההשבחה היטל חלף מתוך להעשות אמור ההלוואה החזר(. הגג

 (.2.17)סעיף  20העיריה כלפי"י רמ

נוספים לא  -בפועל  .56.3 ך וממקורות ממשלתיים  נו הכספים ממשרד החי

נה  , ההלוואה אי בזמן ן מהווהמגיעים  היא  – פתרו  הועמדהשהרי 

ן לטובת ו י תכנ ציבור מבנ יה והוצאות ה  ההיערכות עם בקשר העירי

ייתרבות ללההנדסית  י בנ נוך, ,הציבור מבנ חי י  למבנ נות  לא  והשכו

נוך. חי י  והולכות חסרות מאוד מבנ  הנבנות 

, לכשיתקבל, שיתקבל מה בין האמיתי הפער כי, ברור עתה, לכך בנוסף

נוך ממשרד ן החי ו בפועל העלות לבי נ ל הי וי הסכום מן בהרבה גדו  החז

גירעונה בהסכם  .יגדל עוד העיריה של ו

בגין השלמת-על גם לאחר  פי תחשיב העיריה, הפער  נוך,  מבני החי

עומד על   , נוך, לכשיתקבלו  מלש"ח. 85שיתקבלו הסכומים ממשרד החי

מכתב מהנדסת העיר במופיע להשלמת מבני החינוך  התקציבי תחשיב העיריה המצביע על הפער* 

  48 נספח

                                                           
( הקובע כי אחד התנאים לאיכלוס הוא "השלמת עבודות 04-03)מתחם  3/140/03/9בתקנון תכנית  6.3.2ראו למשל סעיף  19

הפיתוח, כולל דרכי גישה, שצ"פ ומבני ציבור הרלבנטיים לאיכלוס". התכניות מפרטות גם את המגרשים המיועדים למבני 

 ציבור ואת כמות מבני הציבור בכל מגרש.
ובמקרה זה  –בא במקום היטל ההשבחה בו מחוייב כל בעלים של מקרקעין , חלף היטל ההשבחה, כשמו 20

  .1965 -התכנון והבניה תשכ"ה של חוק א 196 פי סעיף-על –רמ"י 
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 תקציבי וכי חינוך מבני במימון פער שקיים בכך במישרין הכירה המדינה כי יצוין 

 46להשלמת המבנים. כך, בהסכם גג ראש העין )נספח  מספיקים אינם החינוך דרמש

לכל מבנה חינוך  150%לעתירה( העמידה המדינה לרשות העירייה תקצוב נוסף של עד 

 עד של בפערים מכירה המדינה העין שבראש ייתכן כיצד. ₪ מליון 75עד לתקרה של 

 פער?  למבנה ובקרית גת לטענת המדינה אין אפילו שקל אחד 150%

"י ברממתעצם בכך שבמכתבה של ראש תחום בכיר ייזום ופיתוח תשתיות  האבסורד

( נטען כי אין פערים במימון מבני החינוך וכי תקצוב משרד החינוך מספיק 41)נספח 

"י רמפה כי -המבנים במלואם, שבועות ספורים לאחר שמסרה לעירייה בעל לביצוע

 ."ח בתקצוב מבני החינוךמלש 53מכירה בכך שקיימים פערים בסך של 

 מלש"ח בעיר הוותיקה 85-מלש"ח בשכונה החדשה ו 172ציבור: מוסדות  מימוןהפער ב .57

זה קבע ההסכם כי רמ"י תגבה במכרזי השיווק, במסגרת עלות הפיתוח  ומחיר  בעניין .57.1

בגין כל יח"ד, עבור מימון מוסדות ציבור  ₪ 7,500של המקרקעין, סכום של  החכירה

 של הסכם הגג(. 3.2עיף )רשות( )ס

זאת, היה ברור לצדדים כי סכום זה אינו מספיק לשם הקמתם של מוסדות הציבור  עם .57.2

הדרושים, ובהם בתי כנסת, מתנ"סים, מועדוני נוער, מועדוני קשישים, ועוד. הממשלה 

וכן רמ"י לא יכלו להצביע באותו מועד על המקורות המדויקים למימון מוסדות הציבור 

אלה יושלמו  כי, בו נקבעו לממן את הפערים בהסכם העירייה לא נדרשההללו, אולם 

שם  –מתקציבי פיס, טוטו, ומקורות אחרים. ראה לעניין זה נספח א' של הסכם הגג 

 נקבע עניין זה במפורש.

של ההסכם קבע במפורש שהעיריה תשלים את בניית מוסדות  5.4לעיל, סעיף  כאמור

 הציבור )רשות( רק בכפוף לקבלת מלוא התקציבים. 

בסך בפועל .57.3 7, מעבר לסכום  נגבה על ₪ 500, דיור אשר  די -ליחידת  י

)רשות(,  לא הגיעו כל תקציב21רמ"י מוסדות הציבור  . ים למימון 

ומתוך   , מוסדות הציבור הללו כל מקור תקציבי למימון  ן  לעיריה אי

וקו  נים –ארבעה מתחמים ששו י האחרו 4 -כ הכוללים שנ דות  000, יחי

( כלשהו 03-04 -ו 01דיור  ן  ר מימו עומדים ללא מקו , כנסת לבתי( 

מהווים תנאי יודגש שכל המבנים הללו   .רשות ציבור מבני ויתר מועדונים"סים, מתנ

 .בתב"ע למתן היתרים ואכלוסים

כזכור, הגישה העיריה למדינה ולרמ"י את העבודה שביצע עבורה מי שהיה מנכ"ל  .57.4

השיכון, ד"ר פיאלקוף אשר סיכמה את צרכי מבני הציבור, על סמך תדריך  משרד

                                                           
 15,800 -לכ האחרונים בשיווקים הוגדל הסכום בנושא ישראל מקרקעי מועצת החלטות עדכון בעקבות 21
  .בהמשך יורחב כך ועלליח"ד  ₪
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כיום חל תדריך מחמיר יותר, המגדיל , שהיה בתוקף באותה עת. 2005התכנון משנת 

  .הציבור הנדרשיםמבני את שטחי 

העירייה ערכה בדיקה של הפער התקציבי בין עלות הקמת מבני הציבור אליהם  .57.5

תדריך התכנון של מינהל התכנון. חישוב שטח המבנים התקני נעשה בבדיקה  מתייחס

זו על פי המסמך של ד"ר פיאלקוף המיישם את תדריך התכנון ועל פי דרישות משרד 

החינוך ומשרד הרווחה ביחס לבתי ספר, גני ילדים ומעונות יום. עלות הקמת המבנים 

נים בימים אלה בכרמי גת התבססה על תוצאות המכרזים של מבני הציבור הנב

 ומחירון דקל.

ן של  .57.6 קיים פער מימו זו  פי בדיקה  ן  172על  ו ביחס למבנים  ₪מילי

ישיר.  בשכונה החדשה, הכלולה במסגרת הסכם הגג באופן 

בור כלללאמורבנוסף  צי י  ן מבנ גת אי ן -, בקרית  ו כג ניים בסיסיים  עירו

כלל גדול אולם תרבות בור  צי י  -והיכל ספורט עלות ההקמה של מבנ

ב ניים אלה נאמדת  ן  85 -עירו ו  .₪מילי

כנספח ב  תחשיב מופיע 48מכתבה של מהנדסת העיר המצורף לעתירה 

 הציבור מבני הקמת ועלות התכנון בתדריך הכלולים הציבור מבני של המימון פערי

 עירוניים. -הכלל

 :השוואה מדגמית להסכם הגג של בית שמש .58

, ניתן לכך שבהסכמי גג מאוחרים ניתן מענה גם לסוגיית מבני הציבורדוגמא מצוינת  .58.1

 לראות מהגדרת מבני הציבור בהסכם שנחתם עם עירית בית שמש. 

יח"ד )ללא תקנת שבס(, לעומת הסכם  12,380הסכם עירית בית שמש נחתם לגבי  .58.2

תן להתייחס להסכם יח"ד. לשם פשטות הדוגמא, ני 6,500קריית גת אשר נחתם לגבי 

 בית שמש כמתייחס למספר יח"ד כפול מזה של קריית גת.

וראה זה פלא: מבני החינוך והציבור המוכרים לצורך הסכם הגג בבית שמש גדול  .58.3

עשרות מונים )כך בפירוש!( מהיקפם בקריית גת. להלן טבלה המדגימה עניין זה, טבלה 

 הנסמכת על הנספחים הרלבנטיים בשני הסכמי הגג:

 

 

 

 



38 
 

 הערות שמש בית גת קריית הסעיף

מעונות כיתות 
 יום

23 41  

גני כיתות 
 ילדים 

 בבתי הספר גני חובה לבנים–בבית שמש  229 49

כיתות בי"ס  
 יסודי

 כולל בתיה"ס לבנים ולבנות –בבית שמש  984 98

 כולל בתיה"ס לבנים ולבנות –בבית שמש  504 98 כיתות על יסודי

  8 1 מתנ"ס

  5 0 ספריה

  8 0 מגרש משולב

  8 0 אולם ספורט

  91 10 בתי כנסת

  16 3 מקוואות

  

 :ציבור מבניחלטות חדשות ושינוי מדיניות בנוגע לגביה ומימון ההחלת על אי  .59

59 שראלשל  1436 החלטה .1. י י  של   - מועצת מקרקע 22פער  ש"ח 4.  מל

 מועצת של 1263 החלטה בתוקף היתה, גת קריית עם הגג הסכם חתימת במועד (א)

ליח"ד  ₪ 4000-כ של סכום לגבות היה ניתן, זו החלטהפי -על. ישראל מקרקעי

ליח"ד  ₪ 7,500-כ של סכום ייגבה כי סוכם הגג בהסכם; לטובת מימון מבני ציבור

 .זה לעניין המועצה של בהחלטה מותנה, לטובת מבני ציבור

 הסדר הקובעת, ישראל מקרקעי מועצת של 1436 החלטה התקבלה 3.8.15 ביום (ב)

 מימון לטובת מיזמיםהסכומים שייגבו  לעניין בהרבה גבוהים ותעריפים מפורט

, המקרקעין בשווי הקשורים שונים קריטריונים כוללת ההחלטה. ציבור מבני

 הסכם של קיומו(, אקונומי-, מדד סוציופריפריאלי)אשכול  העיר של החוזק במידת

 .ועוד, במסגרתו הצפוי באוכלוסיה הגידול היקף, גג

 הסתיים השיווק של מרבית יחידות הדיור בכרמי גת. 1436במועד קבלת החלטה  (ג)

-מכ התעריף הגדלת היא גת לקריית בנוגע 1436 בהחלטה שנקבע השינוי משמעות (ד)

  .דיור ליחידת ₪ 13,400 -לכ דיור ליחידת ₪ 7,500

על  רטרואקטיבי באופן ההחלטה את להחיל ניתן כי מפורש באופן נקבע זו בהחלטה (ה)

 גם, פלא זה וראה. יח"ד ששווקו במסגרת הסכם הגג והפער ימומן מתקציב רמ"י



39 
 

 חסרה אשר מצאה עצמה, גת קריית על ההחלטה את"י רמ החילה לא זה במקרה

 המדינה גםש רמ"י גבתה אותם והאוצר קיבל אותם, למרות אשר ניכרים סכומים

 .הרשויות יתר כל לגבי בחסרונם מכירות"י רמ וגם

 59 נספחכ מצורפת ישראל מקרקעי מועצת של 1436 החלטה* 

ביחס לכלל  1436המשמעות הכספית של הימנעות רמ"י מהחלת החלטה 

ן  י בג גת קבלה  ית  גת היא שקרי וקו בכרמי   מרביתיחידות הדיור ששו

ר  הדיו ריות אחרות  ₪ 13,400במקום  ₪ 7,500יחידות  עי שיקבלו 

בפער של  יחידות הדיור 79%במצבה. מדובר  כלל  ן  בגי . הפער הכולל  !

הוא  גת  ן  22.7בכרמי  ו  .₪מילי

הנובע מהחלטה זו. נספח זה כולל גם את תחשיב הפער הכספי  60 נספחכלעתירה זו מצורף * 

 שבסעיף זה.התחשיבים של הפערים הנוספים 

59 שלה החלטת .2. נוךמהע – 1535 ממ חי י  נ ולמב ר  יבו צ וסדות  למ ן  ימו י מ פער  סת 

, כלומר, לאחר חתימת הסכם הגג 3.4.2014התקבלה ביום  1535 ממשלהת החלט (א)

 עם קריית גת, ותוך הפקת לקחים. 

 מספרזו נקבע כי ברשות מקומית שבמסגרת הסכם הגג צפויה להכפיל את  בהחלטה (ב)

גם פערי מימון של מבני  22הפיתוח הוצאות על להעמיס יהיה ניתן, שלה האב בתי

 .אחרים ציבור מבני הקמת מימון לטובת וגם, 23חינוך

 רק לא: בשימושים גמישות תוך התקציב מקורות של משמעותית הגדלה זוהי

 .אחרים ציבור ומבני חינוך מבני לטובת גם אם כי, תשתיות לטובת

לעיל, כפי גם לעירייה וגם לרמ"י  –לצדדים כאשר הובהר  שהוסבר 

, ניתנה התחייבות מפורשת לעיריית ולמשרד האוצר  גודל הפער התקציבי

נוספות באופן  יח"ד  קריית גת שהסכם הגג שלה יורחב כך שיכלול 

שנסקרו  השיאפשר להזרים לה תקציבים נוספים, ובין השאר לפי ההחלט

 שניתנה בההכתו בהתחייבות עמדו לא"י ורמ המדינה אולםלעיל. 

על קריית  ההחלטה את להחיל ניתן שלא טוענות הן ועתה, גת לקריית

 גת.

שראלחלטה .59.3 י י    :1439 ת מועצת מקרקע

ת מועצת מקרקעי ישראל חלטבה 9כפי שצויין לעיל בפרק העוסק בעיר הוותיקה, סעיף 

הגדלה נוספת של תשלומי החובה מאפשר , (55)נספח  22.11.2015יום מ 1439מס' 

                                                           
להלן. כאן יאמר בקצרה כי העמסה היא הגדלת רכיב הוצאות הפיתוח  39.1ראה תיאור מפורט של שיטת ההעמסות בסעיף  22

 לטובת מבני חינוך ומבני ציבור. –שנגבה מן היזמים ו/או הרוכשים זכויות במקרקעי רמ"י. במקרה זה 
 בניית מבני החינוך, לבין עלות הקמתם בפועל. פערי המימון הם הפער שבין התקציב שמקצה משרד החינוך ל 23
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, לטובת ביצוע עבודות )"העמסה"( מיזמים במכרזי השיווק של רמ"י ומשהב"ש הנגבים

  ושדרוג תשתיות בעיר הוותיקה.

שייגבו לטובת טיפול בעיר סכומים ה תהסט החלטה זוב 9סעיף  מאפשרכמו כן 

הוותיקה ואינם חיוניים לאיכלוס השכונות החדשות, לטובת מימון פערים בתקציב 

 מבני הציבור. 

הועמדו תקציבים בהיקף  ,הסכמי גג אחרים בדוגמאות שהובאו לעיל מתוךואכן, 

לטובת ביצוע עבודות בעיר הוותיקה וניתנה גמישות להסב את  ₪מאות מיליוני 

 תקציבים אלה לטובת מבני ציבור.

 דבר מכל אלה לא ניתן לקריית גת!

 סיכום החלק העובדתי. 4ג.

בחלקה העובדתי של עתירה זו הראנו כיצד היתה עירית קריית גת החלוץ לפני המחנה בחתימה  .60

הוא שמצוי בשלבי עבודה אינטנסיביים ו יםם היחידמיההסכאחד על הסכם הגג. זהו גם 

 .מבין כולם מתקדםה

הצבענו על ההתפתחות שחלה מאז חתימת הסכם הגג בכל הסביבה הרגולטורית שנוגעת לו:  .61

הממשלה והחלטות מועצת מקרקעי ישראל המגדילות באופן משמעותי את רכיב  החלטות

"ההעמסות" ואת הגמישות בשימוש בכספים הנגבים במסגרת ההעמסות, כך שניתן יהיה לממן 

 בהם מוסדות ציבור, מבני חינוך וגם את תשתיות העיר הוותיקה.

שון שנחתם עם קריית גת, כמו כן הצבענו על הפערים הבלתי נתפסים כמעט בין ההסכם הרא .62

 תר, בכל אחד מן הסעיפים שנסקרו בעתירה זו:לבין הסכמים מאוחרים יו

 ;בסעיף התקורות 

 יםבסעיפי ההעמסות השונ; 

 והגמישות  בסעיפי מימון מבני החינוך והציבור, הנגזרים בין השאר מסעיפי ההעמסות

 בהסטת כספים מסעיף לסעיף;

  מקום בו קריית גת נאלצת להסתפק בתקציב נמוך, ועיריות אחרות  –בסעיף הפארקים

 .למ"ר 6או פי  3מקבלות סכומים שהם גבוהים פי 

בנוסף הצבענו על בעיות המשילות הקשות הכרוכות בביצוע ההסכם: על כספי משרד החינוך  .63

העיכוב על  –שאינם מגיעים במועד, על כספי משרד הכלכלה והתעשיה שלא הגיעו, ומעל כל אלה 

 הבלתי מתקבל על הדעת בביצוע הכבישים והמחלפים.
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כל אלה מהווים בסיס איתן לעתירה דחופה זו, על כל הסעדים החלופיים והמצטברים  .64

 שנתבקשו בראשה.

 ד. הטיעון המשפטי

יישום  –האחת נפנה לשתיים עיקריות: שבפנינו עולות מספר סוגיות משפטיות.  במקרה .65

להעמיד וגת לשאת בעלויות המעודכנות  קרייתשלטונית של המדינה כלפי ה ההתחייבות

בהתאם לסטנדרט המקובל  , העיר הוותיקה ותקורות העירייהציבור מבני תקציבים לטובת

העותרת ותושבי כלפי  לנהוג ת המדינה ואורגניהחוב – השנייה. בהסכמי הגג המאוחרים כיום

 .אלו בסוגיות המשפטי הטיעון להצגת נפנה לרשויות אחרות. שיוויוניהעותרת באופן 

  המאוחרים הגג בהסכמי שנקבע את גת יתיקר גג הסכם על להחיל מחויבת המדינה 1ד.

 שנחתם הגג בהסכם הן, הגג הסכם לחתימת שהוביל מ"במו הן, ההתחייב המדינה שהראינו כפי .66

 תישא לא העיריה כי, הגג הסכם חתימת לאחר הזדמנויות במספר והן 26/11/2013 ביום

 על שתחתומנה עיריות על שיחולו המטיבים התנאים כל וכי ,הגג הסכם מימוש בגין בהוצאות

 במדינת הראשון הגג הסכם על שחתמה גת קריית על גם יחולו, יותר מאוחרים גג הסכמי

 הרקע במסגרת שהראינו כפי – האחד. נימוקים מספר בשל יש להגיע זו למסקנה. ישראל

כי היא לא , הגג הסכם על לחתימה עובר מפורשות המדינה התחייבה ,העתירה של העובדתי

חתימתו אף ניתנו התחייבויות חתומות על  לאחרתידרש לשאת ממקורותיה בעלויות ההסכם. 

 – השני. ידי מנהל רמ"י ואגף התקציבים באוצר להשוואת תנאים להסכמי הגג המאוחרים

 לרשויות שווים ואמצעים מקורות, השוויון ןעקרו מכח, להעמיד המרכזי השלטון חובת

 ותאכיל מסוימות לרשויות "פינוקים" תעמיד שהמדינה ייתכן לא, שכן השונות המקומיות

 להעמידאת המדינה  מחייב ציבוריה האינטרס – השלישי. תאחר ותאת תושבי רש מרורים

 סבירים חיים לקיום תשתיות ומבני ציבור הנדרשים של בסיסי סטנדרט הרשויות לתושבי

 כבעלי, י"ורמ המדינה את מחייבת לתושבים מדינה מקרקעי מכירת – הרביעי. מגוריהם במקום

 זו. הנדרשות התשתיות למימוש התקציביים המקורות העמדת תוך להקצותם, המקרקעין

 מבעלי, שרכשו הבתים בגין, כספם במיטב ששילמו מי מצד ומתבקשת סבירה היציפי

 את ,המקרקעין בגין שקיבלו הכספיות התמורות מתוך במקביל, שיעמידו המקרקעין

 ויתר התשתיות, הציבור מבני את ולקיים להעמיד מנת על הנדרשים הכספיים המשאבים

התחייבה ומחויבת  המדינה, לפיכך. הוגנים בתנאים מגורים לקיים כדי הנדרשים הפרמטרים

 כפי, הנדרשים המקורות את המדינה תעמיד ובכללו תושבי קריית גת כי הרחב ציבורה כלפי

 כפי. מכן לאחר אחרות מקומיות רשויות עם שנחתמו הנוספים הגג בהסכמי מוקצים שאלו

 . ל"הנ למחויבותה ובניגוד להסכם בניגוד ופועלת התחייבויותיה את מפרה המדינה שהראינו

 ורשויותיה המדינה של שלטונית הבטחה מימוש בגדר גם בא שבפנינו המקרהלא זו אף זו;  .67

. אמור כלפיהם התחייבויותיה את ולקיים העיר ותושבי גת קריית עיריית כלפי בהגינות לנהוג

אם כן המקרה שבפנינו בא בגדר פסיקת בתי המשפט אשר קבעו כי שומה על המדינה כרשות 

ציבורית מרכזית לעמוד בהבטחותיה, עליהן עמדנו בהרחבה בפרק העובדתי, ולהעמיד לעותרת 

י קריית גת את מלוא האמצעים שהועמדו לרשות רשויות אחרות בהסכמי הגג האחרים. ולתושב
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 אינן ההדגשות) הפסיקה בנדון רחבה ואנו נפנה לחלק ממנה. כך, למשל, נפסק בתחום קרוב

 (:במקור

שחובת ההגינות המוטלת על הרשות הציבורית מטילה על כידוע הלכה היא "

)ראה בג"צ  ההבטחות התקפות שנטלה על עצמההרשות חובה לקיים ולמלא את 

 676, 673( 1פ"ד ל)ה, ישר המסחר והתעשיבע"מ נ' ישן ריסאיטקס קורפ 135/75

אגף משאבי אנוש )ניתן ביום  -משטרת ישראל אלחננוב נ 8634/08; בג"צ ( 1975)

חובת הרשות למלא את הבטחותיה עשויה להיות רחבה מחובתה ((. 16/11/2010

שרת בהסכם ולעיתים תוטל על הרשות חובה לקיים את הבטחתה החוזית כמתק

  "אף אם היא אינה מגיעה לכדי התחייבות חוזית תקפה )שם(.

  -ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י ואח' נ' מדינת ישראל 279-08)ת"א 

 ( 26/03/2012פורסם בנבו,  ,75, פסקה ישראל מינהל מקרקעי

  

 יסודיים העל הספר בבתי המורים ארגון 13/08( ארצי) ק"סבתחום משפט העבודה ב ראו וכן .68

 ליבנה וירט ורדה השופטת של דינה לפסק 27 פסקה, האוצר משרד' נ ובמכללות בסמינרים

 ((: 10/05/2009, בנבו פורסם)

ולקיים את הבטחותיה בהתאם "כל רשות ציבורית חייבת לכלכל את צעדיה בתום לב 

. ההלכה קובעת, כי הבטחה מנהלית כלפי האזרח בהגינות לחובתה הכללית לנהוג 

תהא מחייבת אם התקיימו בה התנאים המוקדמים לגיבושה של "הבטחה" ולא נמצא 

 צידוק חוקי לחזור ממנה, לאחר שקילת השיקולים הרלוונטיים ואיזון האינטרסים.

השיקולים העומדים ביסוד חובתה של רשות מנהלית לקיים את הבטחתה הם 

הגינות ציבורית; שמירת אמון הציבור ברשות ואמינות השלטון;  שיקולים של

אינטרס ההסתמכות והציפייה של האזרח; חובת תום הלב; וסופיות המעשה 

 513-542, המשפט המנהלי בישראל)ראו עוד בהרחבה רענן הר זהב,  המנהלי

(1996" .)) 

 

 135/75 צ"בג הינו הבטחתה את לקיים הרשות של חבותה נקבעה בו המשפטי המקור, כידוע .69

 הרציונאל נקבעו בו,  676, 673( 1)ל מ"פ, והתעשיה המסחר שר' נ מ"בע קורפוריישן טקס-סאי

 : כדלהלן, ומאוחרים רבים ד"בפס אומצו אשר שלטונית הבטחה של לקיומה והתנאים

 תוקף לה שיהיה בכוונה החוקית סמכותו בגדר שררה בעל ידי-על שניתנה הבטחה"

 שההבטחה דורשת הציבורית ההגינות, זו בצורה אותה מקבל השני והצד משפטי

 שינה לא אפילו, אחריה למלא המבטיח של בכוחו כאשר, למעשה הלכה תקויים

 חשובה הציבור בעיני הממשל אמינות. ההבטחה בעקבות לרעה מצבו את האזרח

 מהבטחה, אחר או זה במקרה. לסגת או בו לחזור לו שיינתן האפשרות מן ערוך לאין
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 ואפשרות החוקית סמכותו בגדר, האזרח כלפי עצמו על שקיבל מהתחייבות או שנתן

 לתתה בידו שהסמכות מי ידי-על חוקית הבטחה ניתנת כאשר...המעשית הביצוע

 יש - לבטלה או לשנותה חוקי צידוק ובאין, מחייבת היא, אחריה למלא גם ובידו

 ."מילויה על יצווה זה משפט-ובית, לכבדה

 

( 4)מ ד"פ, החקלאות שר – חקלאית להתיישבות שיתופי כפר" דישון" 142/86 צ"בג גם ראו)

(; 2003) 707 - 706, 694( 1)נח ד"פ, הכללי המטה ראש' נ קלכמן 585/01 צ"בג ;;529, 523

(; 5.10.2009[, בנבו פורסם)] 28 פסקה, הפנים שר' נ השרון חוף אזורית מועצה 9634/08 צ"בג

 (.15/12/2014)פורסם בנבו,  חמאד אבו עג'אג' מנצור נ' מדינת ישראל 4228/11ע"א 

 

 כלליות והתבטאות אמירה כל שלא כך, טקס-סאי הלכת את המשפט בתי דייקו השנים במהלך .70

 האזורית המועצה בעניין הדין בפסק למשל שנפסק כפי, רעוןילפ לשטר וביה מיניה תעמודנה

 :  נאמר בו אשכול

 אמירה כל על תיתפס לא זו כי מורה הרשות של פעולתה חופש בדבר הציבורי האינטרס, אכן"

 מחייב משפטי תוקף להן יוקנה כי הדדית כוונה מתוך שנאמרו כאלה על רק אלא והתבטאות

( 5)נד ד"פ, ישראל ממשלת' נ מ"בע( 1992) והפקות תקשורת חברת רשת 4915/00 ץ"בג)

 שכל לאמירות הרשות כבילת אי בדבר הרציונאל ומן זה מכלל((. 2000) 478 – 477, 451

[, בנבו פורסם)] 14 פסקה, ל"צה' נ מימוני 3978/06 צ"בג" )כללית כוונות הצהרת" רק כולן

 ברורה תהיה זו כי – שלטונית הבטחה של לשכלולה היסוד מתנאי אחד נגזר((, 29.6.2008

 ."היקפה ואת ההתחייבות טיב את במדויק תפרוס וכי ומפורשת

 של דינו לפסק 6 פסקה, הממשלה ראש' נ נוספים 32 אשכול האזורית המועצה 8013/10 צ"בג)
 ( (08/08/2011) פוגלמן השופט

  

 ראש' נ שיתופית אגודה אמונים גוש של ההתיישבות תנועת" אמנה" 5853/04 צ"בג גם ראו)
 ומפעלי חניונים - אשקלון חניון 7031/09 צ"בג((; 20.9.2004[ )בנבו פורסם, ]ישראל ממשלת
 ((.22/07/2014) זילברטל השופט של דינו בפסק 21 פסקה, והגנים הטבע רשות' נ מ"בע תיירות

 

 לעמוד המדינה חובת את הקובע הבסיסי הכלל הן בגדר בא שלפנינו שהמקרה ברור .71

 התחייבות המדינה והן בדיוק ההלכה כפי שזה נעשה מאוחר יותר, באשר בהתחייבויותיה,

 אמון ליתן גת קריית עירית שוכנעה אלמלא. בענייננו הגג להסכם וטפחות מסד שימשה

 העיריה הייתה לא במלואם הנדרשים התקציביים המקורות את להעמיד המדינה בהתחייבות

אלמלא התחייבותם החתומה של מנהל רמ"י ואגף התקציבים במשרד . הגג בהסכם נקשרת

( לפתור את הפערים התקציביים בדרך של 19 -ו 18)נספחים  15.12.14 -ו 9.12.14האוצר מיום 

הרחבת הסכם הגג והשוואת תנאים להסכמי גג אחרים, העירייה לא היתה מסכימה לשיווק 

לפתור את הפערים  במחויבות עמידתה ואי נההמדי של התכחשותהאלפי יחידות דיור בתחומה. 

הפרה  גם תהווה היא, נסבלת ובלתי לב תום חסרת התנהגות בגדר רק לא תהא יםהתקציבי

 .   מכך המשתמע כל על בוטה של הבטחותיה והתחייבויותיה,

 משבר לפתרון הנוגע בכל הסמכות ניתנה להם(, ישראל ממשלת בשם) י"ורמ האוצר משרד .72

 מיטיבים לתנאים בהתאם גת קריית עיריית עם הגג הסכם תנאי לעדכן התחייבו, הדיור

http://www.nevo.co.il/case/17937025
http://www.nevo.co.il/case/5711797
http://www.nevo.co.il/case/6129273
http://www.nevo.co.il/case/5983761
http://www.nevo.co.il/case/5927088
http://www.nevo.co.il/case/6036510
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 גיבוי למתן, בעירייה תקציבית פגיעה למנוע התחייב, מכן-לאחר שייחתמו גג בהסכמי שייקבעו

 הקמת הכולל, הפרויקט ביצוע לצורך המדינה ידי-על הנדרשים האמצעים כל והעמדת מלא

 קיימות תשתיות שדרוג גם כמו, וחינוך ציבור מבני לרבות בשכונה ראויות ציבוריות תשתיות

 במסגרת המוקמת החדשה לעיר הוותיקה העיר בין וצודק הגיוני אורבאני רצף ויצירת

 . הבטחותיהם את קיימו לא בפועל אולם, הפרויקט

 רשויות עם גג הסכמי 15-מ למעלה עוד נחתמו גת קריית עיריית עם הגג הסכם נחתם מאז .73

 בהסכם עליהם שסוכם מאלה משמעותית גבוהים משאבים העמדת על הוסכם ובהם מקומיות

 אחר למלא ישראל ממשלת של שבאפשרותה בלבד זו לא כי ספק אין, כך אם. גת קריית עם

 . העותרת ידי על כנטען הינה כיום הנורמה שלמעשה אלא, גת קריית עיריית כלפי התחייבויותיה

 בהתאם הגג הסכמי לטובת שהעמידה המשאבים רמת את עדכנה המדינה שהראנו כפי .74

 תקציבית המדינה עמדה ומאחוריהם ביטוי ניתן להם, הדיור בשוק הנוהגים לסטנדרטים

 יתיקר הסכם ביישום שנצבר הניסיון על, היתר בין, שהתבססו יותר המאוחרים הגג בהסכמי

 שנטל הרי שמביא להפרת ההתחייבות, מדיניות לשינוי נטען היה אם גם כי ברי מקום מכל. גת

 בתי ופסקו ששבו כפי, המדינה כתפי אל עובר ההבטחה את להפר ניתן כי להוכיח ההוכחה

 :המשפט

 250/78 צ"בג ראה) הרשות שכמי על מוטל מההבטחה להשתחרר הצידוק להוכחת הנטל"

 הגנה צבא' נ מימוני 3978/06 צ"בג(; 1978) 748, 742( 3)לב ד"פ, החקלאות שר' נ אביוב

 תכנית יישום חוק לפי המיוחדת הוועדה 7275/10 מ"עע(; 29/06/2008) ביום ניתן לישראל

 רשות רשאית ככלל((. 29/11/2011 ביום ניתן) שקד' נ 2005-ה"התשס, ההתנתקות

 נתגלה או, קיצוני נסיבות שינוי חל שבו מקום שכרתה מהסכם או מהבטחה להשתחרר

' נ מ"בע לישראל החשמל חברת 8183/03 מ"עע) עליו ידוע היה שלא חיוני ציבורי צורך

(; 22/08/2010 ביום ניתן) יה'פרוקצ השופטת של דינה לפסק 18 פסקה, הגולן אזורית מועצה

 מ"בע בישראל לדרכים הלאומית החברה -צ"מע' נ מ"בע אהרון איזו" מנורה" 2761/06 א"ע

 "((.09/07/2007 ביום ניתן)

 

מינהל  -ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י ואח' נ' מדינת ישראל 279-08)ת"א 

 ( 26/03/2012, פורסם בנבו, 77, פסקה מקרקעי ישראל

 

 יתנהלו עסקים" לפיה עין מראית ליצור ניסו י"ורמ האוצר משרד הדרך כל לאורך, כאמור .75

 תקציב וללא מענה ללא נותר הפרויקט כיום אולם, כמתוכנן יבוצע גת כרמי ופרויקט" כרגיל

 בהסכמי נוספות מקומיות רשויות עם להתקשר ממשיכה שהמדינה אף על וזאת, לביצועו מספק

 מאלו בסכומים ניכרים וגבוהים עדכניים תקציבים אחרות מקומיות לרשויות מוענקים בהם גג

 . גת כרמי פרויקט לרשות שהועמדו
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 ולתושביהן מקומיות לרשויות משאבים בהקצאת וויוניש באופן לנהוג החובה על 2ד.

. הבאים הגג בהסכמי אחרות לרשויות שיינתן את העותרת על להחיל המדינה התחייבה כאמור .76

כלפי העותרת  בשוויוןלנהוג  ,היינו מאליו המובן את לקייםהמדינה  התחייבהבעשותה כן 

ת תבן זה בבחינת הכנס יהאולהעניק לה את המשאבים שיינתנו לרשויות המאחרות להתקשר. 

בשוויון. הבאת פסיקה ואסמכתאות מרובות בנוגע לחובת המדינה לנהוג אם נרחיב בלעפריים ב

 גם דומה כי סוגיית השוויון זכתה לפסיקה עשירה ביותר במשפט הישראלי והיא חלה כמובן

בקצירת האומר  ולפיכך נפנהפטור בלא כלום אי אפשר אלא ש. מקומיות ותושביהן רשויות כלפי

זו עמדת המדינה, כפי  הייתהמקרים בהם נדונה סוגיה זו. נפתח דווקא במקום בו  למספר

 עירית 491/86  צ"בגב, קרוב בענייןשצוטטה בהסכמה בפסק הדין של בית המשפט העליון 

 :נאמר ( בו1987) 757( 1פ"ד מא ) 'ואח הפנים שר' נ א"ת

 שמס כשם .המדינה הכנסות מכלל מסויים אחוז הוא המקומיות לרשויות המועבר הסכום"  

 נגבה שבו למקום בהתאם הארץ תושבי צרכי לממן מיועד איננו הארץ מתושבי הנגבה הכנסה

 לטובת כלליים שיקולים לפי תקציב למימון ומשמש כללי הכנסות למאגר נכנס הוא אלא, המס

 שבסכומי הוא היחיד ההבדל. רכוש ארנונת תמורת כספי חלוקת גם כך, במדינה הציבור כלל

 ידי על אלא המדינה ידי על במישרין לא לתושבים הניתנים שירותים ממומנים התמורה

 בחשבון המביאים שיקולים לפי חלוקה של הכלל לחול צריך כאן גם אך, המקומיות הרשויות

 ".והנצחתם פערים ליצירת לא, לשויוניות להביא במטרה, המדינה תושבי כלל את

 
 לפעול עליה המוטלת החובה את עניין באותו שהסבירה עצמה המדינה זו הייתה כן כי הינה

 . ולהימנע מהנצחת פערים המקומיות לרשויות משאבים של וחלוקה בהקצאה שוויוני באופן

 

 הבינוי שר' נ בישראל הערביות המקומיות הרשויות ראשי ועד  727/00 ץ"בג הדין בפסק
 ישובים לעומת לרעה מופלים שהם שטענו ערביים ישובים של עתירה נדונה 79( 2)נו ד''פ והשיכון
 לנהוג שיש כך על עמד העליון המשפט בית. השיכון משרד של שכונות שיקום בפרויקט יהודיים
 : באומרו החינוך בתחום משאבים הקצאת בתחום גם בשוויון

 

 החברתי בתחום השכונות שיקום פרויקט במסגרת הניתן התקציבים שיעור אולם"... 

 בשונה, לצרכיה ובהתאם היהאוכלוסי של לגודלה בהתאם הראוי היחסי השיעור מן נמוך עדיין

 המדינה על. ראוי אינו זה מצב. השכונות בשיקום הנכלל הפיזי בתחום התקציבים מהקצאת

 הזדמנות מתן תוך, שוויוניים עקרונות פי-על האוכלוסיה לכלל חינוך להעניק החובה מוטלת

 שיקום פרויקט באמצעות מצוקה בשכבות החינוך לקידום תכניות לקבוע משבחרה. שווה

 ."הפיזי השיקום מתחום במנותק ואף, שוויוני באופן אלה תכניות לקיים עליה, שכונות

 

' נ בישראל הערבי החינוך לענייני העליונה המעקב ועדת   2814/97 ץ"בגב דינו בפסק

)שם,  כי וקבע העליון המשפט בית שב 233( 3)נד ד''פ, והספורט התרבות, החינוך משרד

 (:238בעמ' 

 משאבים בהקצאת חשיבותו ועל, ככלל השוויון עקרון של חשיבותו על מילים להכביר צורך אין"

 "בפרט לחינוך

 

 שוויוניות מידה אמות להחיל יש כי מאליו כמעט הברור את וקבע ושב קבע העליון המשפט בית .77

 החינוך בתחום וכך והשיכון הבינוי בתחום כך. המקומיות לרשויות המדינה משאבי בהקצאת
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יהודית סלע נ' ראש המועצה  662/11עעמ בפסה"ד   כך, למשל,.  אחרים תשתיות בתחומי וכך

לפסק דינו של השופט פוגלמן )פורסם בנבו,  20, פסקה המקומית כפר ורדים, סיון יחיאלי

09.09.2014 :) 

"...חרף רוחב היריעה של שיקול הדעת והיקפה המצומצם של הביקורת השיפוטית הנגזר 

מכך, ברי כי מועצת כפר ורדים, ככל רשות מקומית, כפופה לכללי המשפט הציבורי. הזהירות 

בית המשפט פטור ממילוי התפקיד המוטל עליו: בהפעלת הביקורת השיפוטית אין משמעה כי 

הרשות המקומית . ודוקואת שיקול דעתה בהתאם להוראות הדין. לוודא כי הרשות מפעילה 

נאמן על כספי הציבור, ותפקידה לקדם  –בכל פעולה ופעולה שהיא מבצעת  –משמשת 

 :ח' כהןבלשונו של השופט מטרות ציבוריות בשם טובת הכלל. 

 

"לא הרי רשות היחיד כהרי רשות הציבור, שזו בתוך שלה 
וברצותה מסרבת, ואילו זו כל היא עושה, ברצותה מעניקה 

כולה לא נוצרה כי אם לשרת את הכלל, ומשלה אין לה ולא 
כלום: כל אשר יש לה מופקד בידיה כנאמן, וכשלעצמה אין 
לה זכויות או חובות נוספות על אלה, או שונות ונפרדות 
מאלה, אשר הן נובעות מנאמנות זו או הוקנו לה או הוטלו 

שפירא נגד  142/70בג"ץ ) מכוח הוראות חקוקות"עליה 
 331, 325( 1)הדין, פ"ד כה-הוועד המחוזי של לשכת עורכי

מרכז הקבלנים והבונים  840/79בג"ץ (; ראו גם: 1971)
(; 1980) 743, 729( 3)לדבישראל נ' ממשלת ישראל, פ"ד 

 "(.2115בעמ' פרץ עניין 

 

גם בעת חלוקת משאבי הציבור מחויבת הרשות לפעול באופן שישרת נאמנה את הציבור כולו 

ויבטיח את קיומו של מינהל תקין. בהתאם לכך, על הקצאת משאבים ציבוריים ברשויות 

מקומיות להתבצע לאור עקרונות של סבירות ומידתיות, ועל פי קריטריונים הוגנים, שוויוניים, 

 228, 220( 4)בלומנטל נ' עיריית רחובות, פ"ד נד 3638/99בג"ץ ראו: . וגלוייםענייניים 

עמותת ל.כ.ן. לקידום כדורסל נשים נ' המועצה מקומית רמת השרון,  5325/01בג"ץ (; 2000)

טקסי המרכז בע"מ נ' השרון שרות  5949/04עע"ם (; 2.6.2004) 10ו[ פסקה ]פורסם בנב

צבן נ' שר  59/88בג"ץ (; וכן ראו והשוו: 28.11.2005) 16טקסי בע"מ, ]פורסם בנבו[ פסקה 

חוקה למדינת ישראל נ' שר האוצר,  637/89בג"ץ  (;1989) 706, 705( 4), פ"ד מבהאוצר

, 793( 2)פורז נ' שר הבינוי והשיכון, פ''ד מו 5023/91בג"ץ (; 1991) 200, 191( 1)פ"ד מו

(; יצחק זמיר 2010) 235-231ארז המשפט המינהלי -(; עוד ראו: דפנה ברק1992) 801

עקרונות אלה בהנחיות משרד  לעיגון. (2010מהדורה שנייה, ) 248-246הסמכות המינהלית 

"נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה  5/2001ראו: חוזר מנכ"ל משרד הפנים  הפנים

טרם קבלת החלטה בדבר הקצאת שם נקבע כי (((. 12.9.2001) 11-4או בתמורה סמלית" 

משאבים ציבוריים מחויבת הרשות "לקבוע לעצמה סדרי עדיפויות וקדימויות וכללים 

וקריטריונים מנחים ליישומם, אשר יעמדו במבחן הסבירות אותם עליה להפעיל תוך שוויון. 

ם שהרשות מופקדת עליהם הסבירות מחייבת כי בקביעת סדר הקדימויות בין נושאים שוני

  "(.153תינתן עדיפות לנושאים הנכבדים בחשיבותם מהאחרים" )עניין ברנד, בעמ' 

 

ברק מדינה זכויות הקהילה הגאה בישראל לא שווים לבד: נטייה  יותם זעירא,של  במאמרם .78

   ( :2016)191-192עמ' מינית, זהות מגדרית והזכות לשוויון, 

"...תחום חשוב של יישום הזכות לשוויון בהיבט הקיבוצי הוא זה של הקצאה שלטונית של 

משאבים כספיים הנחוצים לפעילויות ולמוסדות קהילתיים. הגישה העיקרית הנוהגת בהקשר 

זה בפסיקה היא זו של ניטרליות. בית המשפט מסתפק לרוב בקביעה שאם מקצים משאבים 

http://www.nevo.co.il/case/17941330
http://www.nevo.co.il/case/17941330
http://www.nevo.co.il/case/17942832
http://www.nevo.co.il/case/17942832
http://www.nevo.co.il/case/5907700
http://www.nevo.co.il/case/6006401
http://www.nevo.co.il/case/6041334
http://www.nevo.co.il/case/17928455
http://www.nevo.co.il/case/17928455
http://www.nevo.co.il/case/17929310
http://www.nevo.co.il/case/17929310
http://www.nevo.co.il/case/17929310
http://www.nevo.co.il/case/17925249


47 
 

בעיקרה לזו שמבקשים לקיים בני קהילת להט"ב, יש להקצות  לפעילות קהילתית שהיא דומה

 ...כספים גם לפעילות זו

יש לקבוע כי מכוח הזכות לשוויון מוטלת על רשות שלטונית, ובכלל זה עירייה לסייע באופן 

אקטיבי, בדרך של הקצאת משאבים כספיים, הקצאת שטחים ציבוריים ועוד, לקהילות דוגמת 

המציאות החברתית הקיימת סובלת מעוינות ופעילותן נחוצה  קהילת להט"ב, אשר בשל

 במיוחד לשם קידום השוויון והסובלנות בחברה. "

 

לפסק דינה של  16,פסקה רפאל רשות לפיתוח אמצעי לחימה בע"מ נ' שר האוצר 7871/07ג"ץ בב .79

 (:06.02.2011השופטת פרוקצ'יה )

"הזכות לשוויון הוכרה עוד מקדמת דנא כזכות אדם בעלת מעמד מיוחד; היא עוגנה במגילת 

על בהלכה הפסוקה, והוכרה -העצמאות ובחקיקת הכנסת לאורך השנים; היא הוכרה כזכות

בהיבטים מסוימים כחלק מהזכות החוקתית לכבוד האדם, המעוגנת בחוק היסוד. הזכות 

חשובות מבין זכויות האדם, והיא "מנשמת אפו של המשטר לשוויון נתפסת כאחת הזכויות ה

((. היא 1969) 698, 693( 1)ברגמן נ' שר האוצר, פ"ד כג 98/69בג"ץ החוקתי שלנו כולו" )

קעדאן נ' מינהל מקרקעי ישראל,  6698/95בג"ץ נטועה באבני היסוד של המשטר בישראל )

עמותת נוער כהלכה נ' משרד החינוך,  1067/08בג"ץ (; 2000) 272-273, 258( 1)פ"ד נד

נ'  יקותיאלי 4124/00בג"ץ (; 6.8.2009לוי )לא פורסם, לפסק דינו של השופט  16פסקה 

(; 15.7.2010לפסק דינה של הנשיאה ביניש )לא פורסם,  34-42השר לענייני דתות, פסקאות 

לא פורסם, לפסק דיני ) 70המרכז לפלורליזם יהודי נ' משרד החינוך, פסקה  4805/07בג"ץ 

 (.229-231( )להלן: ענין המרכז לפלורליזם יהודי(; ענין ק.א.ל, בעמ' 27.7.2008

 

הזכות לשוויון מוכרת כזכות חוקתית על פי חוק היסוד כאשר היא כרוכה באופן הדוק בזכות 

לכבוד. ניתן לכלול בגדרי כבוד האדם גם מצבים של הפלייה שאין עימם בהכרח השפלה 

יהיו קשורים קשר הדוק לכבוד האדם, כמבטא אוטונומיה של הרצון הפרטי, וביזוי, ובלבד ש

בג"ץ חופש בחירה, חופש פעולה, ושאר היבטים המאפיינים את כבוד האדם כזכות חוקתית )

פסק דינו של ל 38-ו 33התנועה לאיכות השלטון בישראל נ' הכנסת, פסקאות  6427/02

 ((.11.5.2006הנשיא ברק )לא פורסם, 

 

בגדרי חובתו של השלטון לנהוג שוויון בכלל האזרחים, ניצבת החובה להקפיד על 

שוויון בהקצאת משאבים ציבוריים: "המשאבים של המדינה, אם קרקע ואם כסף, וכן 

פי -עלגם משאבים אחרים, שייכים לכל האזרחים, וכל האזרחים זכאים ליהנות מהם 

עקרון השוויון, ללא הפלייה מחמת דת, גזע, מין או שיקול פסול אחר" )השופט זמיר 

המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' השר  –עדאלה  1113/99בג"ץ ב

ועד ראשי הרשויות  727/00בג"ץ (; 2000) 170-173, 164( 2דתות, פ"ד נד) לענייני

 "((.2001) 89-88, 79( 2המקומיות הערביות בישראל נ' שר הבינוי והשיכון, פ"ד נו)

 

 )תשס"ה( 632-633, משפט וממשל ז, שיקול הצדק בהחלטות מנהליות במאמרו של יצחק זמיר, .80

 :נאמר

המקובלת, במדינה דמוקרטית רשות מנהלית היא נאמן של הציבור, לפי התפישה "

ובהתאם לכך תפקיד הרשות הוא לשרת את הציבור. תפישה זאת מקובלת גם על בית 

המשפט. כנאמן של הציבור, הרשות המנהלית כפופה למערכת של כללים כלפי הציבור. 

רק כלפי הציבור, אלא  . חובה זאת חלה, לאבין השאר מוטלת עליה חובה לנהוג בהגינות

גם כלפי כל אדם. שאלה היא, אם חובת ההגינות או מערכת הכללים הנגזרים מן המעמד של 
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הרשות המנהלית כנאמן של הציבור, כוללת גם כלל המתיר לרשות, ואלי אף מחייב אותה, 

שיקול להתחשב בשיקול הצדק כאשר היא מפעילה את סמכותה. בעצם, מדוע לא? כאמור, 

אף שהוא מושג עמום, משמש לא רק שיקול מוסרי, אלא גם שיקול שיפוטי המנחה הצדק, 

את בית המשפט. לכאורה, אם כן, אין מניעה שהוא ישמש גם כשיקול מנהלי המנחה את 

הרשות המנהלית. כמו כן, כאמור, הרשות המנהלית חייבת, כנאמן של הציבור, להפעיל 

האם זה סביר  ם ענייניים בלבד ובסבירות".את סמכותה "בהגינות, ביושר, מתוך שיקולי

או ראוי לומר כי הנאמנות הציבורית מבחינה בין הגינות ויושר, שהרשות המנהלית מחויבת 

 . "הם, ובין צדק, שהרשות פטורה ממנו?ב

 

 )ההדגשות אינן במקור( הוסיף זמיר ואמר:  642ובעמ' 

ההכרזה על הקמת המדינה,  "...על ערכיה של מדינת ישראל אפשר ללמוד, קודם כל מן

ההכרזה מצידה שורה של ערכים, מהם ערכי יהדות, מהם ערכי דמוקרטיה ומהם ערכים 

משותפים ליהדות ולדמוקרטיה. השוויון הוא אחד מהם...גם הצדק הוא אחד מהם. וכך נאמר 

 בהכרזה:

יאי מדינת ישראל...תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נב"

על הכרזה זאת נאמר כי היא משקפת את חזון העם ואת עיקרי האמונה שלו. מלבד  ישראל".

כבוד האדם  :גם תוקף משפטי באמצעות חוק יסוד זאת, הערכים שנכללו בהכרזה קיבלו

של כל חוק יסוד( כי  1חופש העיסוק. חוקי יסוד אלה  קובעים )בסעיף  וחירותו וחוק יסוד:

אדם בישראל...יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת "זכויות היסוד של ה

לחוק יסוד: כבוד  11)כאמור בסעיף  משמע, כל רשויות השלטון בישראל חייבותישראל". 

לכבד את זכויות היסוד של האדם, בין  לחוק יסוד: חופש העיסוק( 5האדם וחירותו ובסעיף 

דינה. גם בלי להסתמך על ההכרזה היתר ברוח הצדק, כפי שנקבע בהכרזה על הקמת המ

יש מקום להסיק מעצם האופי הדמוקרטי של המדינה כי הצדק הוא אחד מערכי היסוד 

בדרך זו הלך בית המשפט לא פעם. הוא הסתמך על האופי הדמוקרטי של  של המדינה.

ים וכי השוויון בין המינהמדינה כדי לקבוע בין היתר, כי חופש הביטוי הוא ערך יסוד במדינה 

הוא ערך יסוד במדינה. בדרך זו אפשר ללכת כדי לקבוע שגם הצדק הוא אחד מערכי 

היסוד של המדינה. לצורך זה ראוי להזכיר כי במדינה דמוקרטית על המדינה הממשלה 

וכל רשות מנהלית אחרת הם נאמני הציבור. המעמד של נאמן מטיל על כל רשות מנהלית 

ל אדם כחלק מן הציבור. חובה זאת דורשת כי חובה לשרת את הציבור כולו ולשרת כ

הנה כך אמר  הרשות המנהלית תנהג כלפי כל אדם בדרך ההולמת יחסים בין "ידידים".

 השופט ברק: 

"המדינה באמצעות הפועלים בשמה היא נאמן של הציבור, ובידיה הופקד האינטרס 

וחד זה הוא הציבורי והנכסים הציבוריים לשם שימוש בהם לטובת הכלל...מעמד מי

המטיל על המדינה את החובה לפעול בסבירות, ביושר, בטוהר לב ובתום לב. אסור לה 

למדינה להפלות, לפעול מתוך שרירות או חוסר תום לב או להימצא במצב של ניגוד 

  "ענייניים. עליה לקיים את כללי הצדק הטבעי. קיצורו של דבר עליה לפעול בהגינות

 (6פ"ד נו) ,חדש, למען השיח הדמוקרטי נ' שר התשתיות הלאומיותעמותת שיח  244/00 בבג"ץ .81

 :נאמר ,26

ברים אלה מעלים אל פני השטח את הערך של הגשמת צדק חלוקתי בהקצאת מקרקעין "ד

עניינו של ערך זה בחלוקה החברתית הצודקת של משאבים, ידי מינהל מקרקעי ישראל. -על

צדק חלוקתי היא חלק בלתי נפרד חברתיים ואחרים. החובה לשקול שיקולים של 

. מסמכותה של רשות מינהלית, אשר בסמכותה להחליט על הקצאת משאבים מוגבלים

משפט זה בסוגיות ההפליה, חופש העיסוק -חובה זו קיבלה ביטוי בפסיקתו הענפה של בית

ושוויון בהזדמנויות על גוניהן השונים, אף שלא נעשה בפסיקה המוקדמת יותר שימוש מפורש 

לאחרונה ניתן מעמד מפורש לשיקול של צדק חלוקתי, בבחינת חוקתיותן של במינוח זה. 
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קיבוץ החותרים אגודה שיתופית  6268/00בג"ץ בכך, החלטות המינהל על חלוקת משאבים.

נדונה שאלת מתן הרשאה לכריית  665בעמ' , [21] חקלאית רשומה נ' מינהל מקרקעי ישראל

שנים שבהן לתאגידים מסוימים היה למעשה  36חול בלא מכרז. באותה פרשה נפסק כי לאחר 

מונופול על כריית חול שהוא רכוש המדינה, ביטול ההסדר מגשים תכלית ראויה, ובגדרה 

ש ידי פתיחת פתח לתחרות בתנאים שווים לכל אי-מקדם גם את הערך של צדק חלוקתי על

 או גוף, ובכללם התאגידים האמורים. 

במונח "צדק חלוקתי נעשה שימוש גם בהקשר של פיצוי בגין פגיעה תכנונית במקרקעין. בגדר 

, המעניק פיצוי בגין 1965-תשכ"הלחוק התכנון והבנייה, 197זה הוסברה תכליתו של סעיף 

הציבור נושא בעלות  פגיעה כאמור, כמשקפת ערכים של צדק חלוקתי, אשר ביטויו בכך שכלל

 210/88ע"א  :ישא בעלות או בנזק זה לבדו )ראויהפגיעה בבעל הזכות במקום שבעל הזכות 

 בעמ' ,[22] סבא-החברה להפצת פרי הארץ בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, כפר

 ז"ל רנזבון המנוחה לילי דנקיע 4146/95בג"ץ ראו גם  [.20הנ"ל ] 3901/96ע"א ; 640-639

(. באופן דומה נפסק כי החיוב בדין בהיטל 813-812 בעמ' ,[23] נ' מנהל רשות העתיקות

י מקרקעין עקב תכנית שנתקבלה מבוסס אף הוא על שיקולים של השבחה בעקבות עליית שוו

ידי -לפיהם ראוי כי בעל מקרקעין שהתעשר כתוצאה מהשבחת מקרקעיו עלוצדק חלוקתי, 

 סי אנד סאן ביץ' הוטלס 1341/93ע"א תכנית יישא בהוצאות הפיתוח וההשבחה )ראו גם 

 (.[24יפו ]-אביב-לתכנון ולבנייה, תלועדה המקומית ונ' הבע"מ 

זוג נקבע כי הוראות הדין הקובעות את אופי המשטר -גם בעניין המשטר הרכושי שבין בני

 נפיסי נ' נפיסי 1558/94דנ"א ות חברתיות בדבר צדק חלוקתי )סהרכושי הינן בבואה לתפי

פי גישה זו, תכליתה של חזקת השיתוף היא להגשים צדק חברתי המבוסס על -(. על[25]

הזוג תורמים, כל אחד לפי דרכו, -שוויון בין המינים, והיא מבוססת על ההשקפה כי שני בני

 במידה שווה לרווחת המשפחה.

אשר כל רשות  דברים אלה מלמדים כי הערך של צדק חלוקתי הינו ערך כבד משקל,

 מינהלית חייבת לתת לו משקל ראוי בכל החלטה שלה בדבר חלוקת משאבים ציבוריים.

לדברים אלה משקל מיוחד במקרה שבפנינו. מינהל מקרקעי ישראל הינו גוף המופקד על כלל 

הקצאתו למקרקעי ישראל. לא ניתן להפריז בחשיבותו של נכס זה ובחשיבות שיש לחלוקתו ו

שא העתירות שבפנינו יש השלכות כבדות משקל על חלוקת ואוי. להחלטות נבאופן צודק ור

משאב מוגבל ורב ערך זה. קיים אינטרס ציבורי רב משקל בכך שמשאבים מסוג זה יחולקו 

 "ידי המדינה, או הרשויות הפועלות מטעמה, באופן הוגן, צודק וסביר. -על

 

הזכות החוקתית לשוויון בפסיקת בית המשפט העליון: כבוד האדם,  במאמרו של ברק מדינה, .82

 )תשע"ו(: 130-131, עמ' משפט וממשל יזהאינטרס הציבורי וצדק חלוקתי, 

הדין שבהם נקבע כי על רשויות המנהל מוטלת חובה לנקוט, במקרים -"... חלק מפסקי

 -פורמלי" )ולעיתים במקומו( וזאת נוסף על "שוויון -דיניות שתשיג "שוויון מהותיממתאימים, 

יכולים ללמד על אימוץ התפיסה הנדונה כאן. במקרים מסוימים הוחלה הלכה זו כדי להשיג 

מצב של שוויון בהקשרים של קבוצות חברתיות מובהקות, בעיקר בהקשרים של מגדר, מוצא 

קשרים לאומי, דת ונטייה מינית, אך היא הוחלה גם בהקשרים אחרים. בית המשפט הדגיש בה

אלה כי העיקר אינו בחלוקה שווה של מקורות כספיים, אלא בשאיפה שהתוצאה שתתקבל 

לאחר ההקצאה תהיה שוויון רב יותר במקורות העומדים לרשות הפרטים הרלוונטיים לשם 

מימוש צרכים מסוימים. יש לציין, עם זאת, כי לעת עתה לפחות אין מדובר בהכרה בהיקף 

קתית לשוויון, אלא בעיקר בקביעת נורמות מתחום המשפט פרישה רחב של הזכות החו

 המנהלי, שלא הוחלו עדיין  ביחס לחקיקה. "

, צדק חלוקתי במקרקעי ישראל: בעקבות בג"ץ הקרקעות החקלאיותדפנה ברק ארז, במאמרה  .83

 )תשס"ה( מדגישה כי: 302המשפט י, 

http://www.nevo.co.il/case/6057018
http://www.nevo.co.il/case/17914634
http://www.nevo.co.il/case/5762700
http://www.nevo.co.il/case/5939989
http://www.nevo.co.il/case/5762959
http://www.nevo.co.il/case/17912360
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ן. כבר עתה, ניתן לסרטט "...אין מקום לטענה שהשאיפה לצדק חלוקתי היא סיסמא חסרת תוכ

כמה קווים ראשונים לגבי תכניו של מושג זה. ראשית, העיקרון של צדק חלוקתי מחייב 

מינהל מקרקעי ישראל, יקיימו מדיניות שלא תהיה בה  ובעקבותיהשמועצת מקרקעי ישראל, 

התעלמות ארוכת טווח מצורכיהם של מגזר או קבוצה במדינת ישראל, ומטיל עליהם חובה 

 יבית להביא בחשבון שיקוליהם צרכים של קבוצות אוכלוסייה שונות..."אקט

וממש בימים אלה ניתן פסק הדין של בית המשפט העליון אשר החיל את כלל השוויון גם בתחום  .84

. מדין צדקה , וקבע כי כעקרון שני ההורים חבים באופן שווה במזונות ילדיהםהמשפחהדיני 

 102ובו נאמר מפי השופט פוגלמן בפיסקה  ,פלוני נ' פלונית 1709/15, בע"ם 919/15בע"ם ראו: 

 לאמור: 

עיקרון השוויון הוא מהחשובים שבערכינו החוקתיים והוא המצפן לפרשנותם של דברי "

הבית הפתוח בירושלים לגאווה וסובלנות נ'   09/343החקיקה כולם )ראו, בין רבים: עע"ם 

( )להלן: עניין הבית הפתוח(; 2010והאסמכתאות שם ) 41, 1) 2עיריית ירושלים, פ"ד סד)

 1999( 30, 12) 1קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, פ"ד נה) – לינדורן נ' קרנית 97/2000ע"א 

 759-760, 749) 5על נתיבי אויר לישראל בע"מ נ' דנילוביץ, פ"ד מח)-אל 94/721;)בג"ץ 

שקדיאל נ' השר לענייני  87/153בג"ץ להלן: עניין דנילוביץ(; ) )1994והאסמכתאות שם )

 ".1988לחוות דעתו של השופט )כתוארו אז( א' ברק ) 247בעמ'  ,221) 2דתות, פ"ד מב)

 

 ארז. -לפסק דינה של השופטת ברק 21-31ופסקאות  103-121ובהמשך דבריו בפסקאות 

 

 

 :אל הפרט הכללומן  .85

וודאי על פי הוראות הדין כפי לנוכח הרקע העובדתי שעל השתלשלותו עמדנו קודם לכן, וב

שפורטו ונומקו בפסיקה, ברי כי המדינה, על רשויותיה השונות, ובכלל זה רשות מקרקעי 

ישראל, לעמוד בהתחייבויותיהן ולהקצות משאבים ואמצעים באופן עדכני ושוויוני כפי שהן 

ה אחת מעמידות את אלו ברשויות ובהסכמי גג אחרים. המשמעות היישומית לענייננו הינ

תיטול אחריות תוציא את שטחי כרמי גת מתחום השיפוט של העירייה, משתיים: או שהמדינה 

על הפרויקט ותבצע אותו בעצמה ועל אחריותה על פי הסטנדרטים העדכניים ובאופן שווה 

לקריטריונים שמופעלים בהסכמי הגג המאוחרים יותר, והעותרת אף מעדיפה פתרון זה. או 

שות העותרת את כל המקורות והאמצעים שהועמדו לרשות הרשויות שהמדינה תעמיד לר

 האחרות בהסכמי הגג ובכלל זה:

 מימון מבני ציבור חובה ורשות כמתבקש )לרבות אפשרות להניע מקורות לצורך כך(,  -האחד 

 30ובתוספת מימון המנהלת בסך  15%הקצאת תקורות לתפעול הסכם הגג )בשיעור של  –השני 

 שנים ראשונות(, 5-ל ₪מיליון 

 שדרוג התשתיות בעיר הוותיקה כפי שנעשה בהסכמי הגג האחרים.  –השלישי 
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 סוף דבר 

הם מעמידים את המשאבים הנדרשים לשם  עתירה זו מופנית כנגד המשיבים על אשר אין .86

הקמת מוסדות ציבור והתשתיות הנדרשות, בפרוייקט ובעיר הותיקה   מימוןהשלמת הפיתוח, 

והתקורות בגין פרויקט כרמי גת, אשר בתחום העיר קריית גת. כל זאת, בניגוד למחוייבותם 

ולהתחייבויותיהם, ותוך הפליית העותרת אל מול עיריות אחרות ובניגוד לחובת המדינה לפעול 

לפעולתה כלפי רשויות מקומיות אחרות בתחום נשוא  באופן שוויוני כלפי העותרת, בדומה

 העתירה. 

כפי שהראינו העותרת הסכימה להיות העיריה הראשונה אשר התקשרה עם המדינה בהסכם גג  .87

הוא פרויקט כרמי גת. אלמלי התחייבות המדינה בכתב ובעל פה,  בתחומהלבניית יחידות דיור 

ון של התכנית וכי עירית קריית גת לא תישא לא אחת ולא שתיים, כי היא תישא בהוצאות המימ

והינה במקום לתגמל את העותרת על בהן, לא הייתה עיריית קריית גת נכנסת לפרויקט זה.  

נכונותה זו, מוצאת היא את עצמה כמו מחזרת על הפתחים ומבקשת על נפשה, משל היא זו 

נכרת הסכם הגג לא הייתה אם לא היה שיצרה את המנגנון של הסכמי הגג בישראל. ויודגש, גם 

רשות מקומית, ובוודאי לא עירית קריית גת, יכולה לעמוד במימון הוצאות התכנית. לפיכך, אי 

 העמדת מלוא ההוצאות הנדרשות בגין הפרוייקט עלול להוביל אותו אל עברי פי פחת.  

מנה לא עיריית קריית גת אינה עומדת בעניין זה לבדה. רשויות מקומיות גדולות וחזקות מ .88

הסכימו להתקשר בהסכם גג, אלא רק לאחר שהובטח להן כי מימון הוצאות התכנית לא יונח 

לפתחן. פרויקט כרמי גת אמור היה להגדיל באופן דרמטי את מספר בתי האב בעיר, וזאת בתוך 

תקופה של שנים אחדות. ברור שגידול כאמור לא יכול להיעשות ממקורותיה העצמיים של 

גת, ולמעשה של כל עירייה. ואכן, בהסכמי גג של רשויות אחרות הועמדו לרשותן עיריית קריית 

 תקציבים מטעם המדינה למימון מלוא הוצאותיהן בגין הסכמי הגג.

הוצאות מימון הפרוייקט כמפורט בעתיר מגולמות במישרין ובעקיפין במחיר הקרקע. מכאן  .89

ות אלו. זאת ועוד; תכלית העברת שבעלי הקרקע )המדינה ורמ"י( הם שמחויבים לשאת בהוצא

תקציבים מהמדינה לטובת הפרוייקטים בהסכמי הגג נועדה להביא לביטול פערים בין המרכז 

ובין הפריפריה. אי השוואת הקצאת המשאבים, כנדרש בעתירה, גורם הן לכך שלא ניתן יהא 

תרת ובין תושבי לבצע את הפרוייקט והן לכך שיונצח אי השיוויון הקיים היום בין תושבי העו

 רשויות מקומיות אחרות איתנות יותר.

 הן בעלות העניין במתן פתרונות הדיור במדינה:  שתיים .90

בהיות הנושא משום נושא לאומי המצוי בסמכותה ואשר הסמיכה את שר  –הממשלה  -

 האוצר לפעול ולקדם את הפתרונות בנדון.

בהיותה  –רשות מקרקעי ישראל, הן בהיבט הרגולטורי והן בפן הכלכלי קנייני  -

 המשווקת של קרקעות המדינה. 
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עצמאיות יש להדגיש, ארבע רגליים,  משנסכם את טענות העותרת בעניין זה נמצא, כי עללפיכך,  .91

 עומדת חבותה של המדינה לשאת בהוצאות מימון הפיתוח, התקורות של העותרת, התשתיות

 : )לרבות שדרוגן בעיר הותיקה( ומבני הציבור בפרויקט

מחויבותה של המדינה לשאת במימון העדכני של הפרויקט בהיותו פרויקט לאומי  .א

 (; המחויבות השלטונית)להלן: 

הצהרות והתחייבויות של הגורמים השלטוניים שניתנו לעיריה בעל פה ובכתב, לפיהן  .ב

העותרת תקבל את כל האמצעים שיועמדו  האחרונה לא תישא בהוצאות התכנית וכי

ההתחייבות לרשויות מקומיות שתחתומנה מאוחר יותר על הסכמי גג )להלן: 

 (; השלטונית

חובתן של המדינה ורמ"י לנהוג באופן שווה גם ובעיקר כלפי עירית קריית גת, כחלוצת  .ג

המתקשרות בהסכם גג, כך שזו תקבל את התנאים המיטיבים שתקבלנה רשויות 

 . החובה לנהוג בשוויון(אחרות שתחתומנה על הסכמי גג מאוחרים )להלן: 

בהתנהלותן של המדינה  כידוע, החובה לנהוג בשוויון הינה בגדר מושכלות יסוד

ורשויותיה, וזו גובתה במקרה זה, גם בהתחייבויות מפורשות של בעלי התפקידים 

 שעמדו ועומדים בראש המשיבות;  

חובת המימון מכוח היות המדינה, במישרין או באמצעות רשות מקרקעי ישראל  .ד

ת )להלן: רמ"י(, הנהנית מתקבולי מכירת הקרקע, תקבולים בהם מגולמים הוצאו

הפיתוח והתשתיות שנועדו לממן, בין היתר, את הקמת מבני הציבור, התשתיות, 

 (. החבות הכלכליתהתקורות לתפעול הפרוייקט ושדרוג העיר הותיקה  )להלן: 

 

אשר על כן, ומן הטעמים המפורטים בהרחבה בעתירה זו לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד  .92

לקבל את העתירה, על כלל חלקיה, להורות כמפורט ברישא לעתירה, וכן ליתן צו ביניים 

 כמבוקש עד להכרעה בעתירה לגופה.  

 עתירה זו נתמכת בתצהירו של מר רפאל וזאנה מטעם העותרת.  .93

 

 

_________________ 

 אמיר קדרי, עו"ד

______________________ 

 יעקב כהן, עו"ד

 


