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 מבוא

1. שימור מבנים היא פעולה אדריכלית-הנדסית שנועדה לחדש מבנים בעלי חשיבות היסטורית, 

  תרבותית ואדריכלית ולהבטיח קיום תקין ושלם של המבנים.

2. הסמכות לקביעת מדיניות הבנייה בעיר נתונה בידי ועדת המשנה לתכנון ובנייה )להלן: "הוועדה 

  המקומית"(.

3. בשנת 1991 התקבל תיקון 31 לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה – 1965 אשר הוסיף את התוספת 

הרביעית לחוק )להלן: "התוספת הרביעית"(. תיקון זה הגדיר לרשויות המקומיות מעמד וכלים 

  חוקיים מורחבים לייזום וביצוע שימור מבנים ומתחמים היסטוריים.

4. ביפו קיימים למעלה מ-2,000 מבנים עם פוטנציאל לשימור. בשנת 2003 "העיר הלבנה" של תל-

  אביב-יפו הוכרזה ע"י אונסק"ו כאתר מורשת תרבות עולמית.

5. כ-500 מבנים מוגנים במסגרת תוכניות עיר נקודתיות או אזוריות שאושרו בתחילת שנות ה-90, 

כגון תוכנית לב תל – אביב, נוה צדק, כרם התימנים והמושבה האמריקאית. בתוכניות אלו הוגדרו 

   3 רמות שימור.

6. בשנת 2008 אושרה תכנית השימור תא/ 2650 ב' הכוללת כ- 1,000 מבנים נוספים לשימור 

)להלן: "תוכנית השימור"(. רשימת המבנים לשימור הוגדרו לאחר תהליך של ניתוח, הערכה 

וסינון על פי רשימת קריטריונים מפורטת. הוגדרו שתי דרגות שימור: מבנים לשימור עם 

"הגבלות מחמירות" )כ- 200 מבנים( – מבנים לשימור עם חשיבות מיוחדת בהם קיים איסור על 

כל תוספות בנייה למעט תוספות חלקיות שהותרו בתוכניות השימור ומתחייב שימור אינטגראלי 

של מעטפת המבנה ושל חלליו הפנימיים. מבנים לשימור "ללא הגבלות מחמירות" )כ- 800 

מבנים( – שימור איטגראלי של מעטפת המבנה ופיר חדרי המדרגות תוך מימוש זכויות הבנייה 

  הקיימות במגרש.

7. בעקבות העלות הכלכלית הגבוהה של שימור המבנים ועל מנת לעודד את ביצוע השימור קבעה 

תוכנית השימור תמריצים לשיקום מבנים לשימור. הוגדר תמריץ עבור מבנים לשימור בהגבלות 

מחמירות הכלולים בתוכנית זו, המאפשר העברת זכויות בניה למגרש אחר בתל אביב - יפו )להלן: 

"ניוד זכויות"(. תמריצים נוספים הכלולים בתוכנית השימור, אשר ניתן לממשם במבנה לשימור 

ללא הגבלות מחמירות או לניידם ממבנה לשימור בהגבלות מחמירות למגרש מקבל זכויות כוללים 

בין היתר: תוספת קומה או סגירת קומה, הסבת קומות מרתפים לדירות למגורים, המרת שימושים 

   )שירות לשטחים עיקריים(, הוספת שימושים שלא מופיעים בתב"ע ועוד.

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94
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8. עיריית תל אביב-יפו גיבשה מערך סיוע לבעלי המבנים המיועדים לשימור. הסיוע ממומן 

באמצעות הקרן לשימור מבנים ומוגש על ידי חברת "עזרה וביצרון" )חברת בת של עיריית תל 

אביב- יפו(. הסיוע כולל: מתן מענקים והלוואות ללא ריבית למימון חלק מעלויות השימור, סיוע 

מקצועי לליווי דיירים המתארגנים לשיפוץ לרבות הכנת תיקי תיעוד מקדים, מינוי מהנדס 

ואדריכל מלווה וסיוע במימונם. בנוסף לכך, ניתן באמצעות קרן הסכמי השימור סיוע בקידום 

  תהליך ניוד זכויות במבנים לשימור עם הגבלות מחמירות לרבות מתן מימון מקדים.

 9. הביקורת נערכה בין החודשים פברואר –אוגוסט 2017. 

 10. מטרת הביקורת: 

א. בחינת נאותות ניהול מדיניות השימור בתל אביב - יפו, לרבות הכרזת מבנים לשימור, 

  פעילות ועדת השימור, קיום קריטריונים, מתן זכויות ותמריצים מכוח תוכנית השימור.

 ב. בחינת נאותות הליכי קידום תוכניות בנייה וקידום היתרי בנייה עבור מבנים לשימור. 

ג. בחינת נאותות פעילות גופי עירייה שונים המעורבים בנושאי שימור, כולל מחלקת השימור, 

היחידה ליישום תכנון השימור ועוד, לרבות קיום מערכות תומכות, תיעוד, מעקב, שירות 

   לציבור.

 11. היקף הביקורת: 

לנושא השימור ממשקים לתהליכים רוחביים רבים בעירייה. המשמעות היא כי המבנים המיועדים 

לשימור מטופלים במספר מחלקות העירייה כחלק מפעילות כללית, אך מקבלים התייחסות 

ייחודית, בהתאם למטרות ומגבלות השימור. הביקורת התמקדה במספר נושאים נבחרים, 

  הקרובים לליבת העשייה בתחום השימור.

  בין היתר נבחנו הנושאים הבאים: 

א. פעילות הוועדה לשימור – דיוני הוועדה, הכנת רשימות שימור וקידום הכרזות מבנים 

    לשימור.

 ב. מחלקת השימור – מבנה ארגוני, מערכות תומכות, שירות לקהל. 

ג. ליווי ואישור תוכניות בנייה – התמשכות תהליכי העבודה, ניוד זכויות בנייה, פעילות קרן 

   הסכמי השימור, תב"עות נקודתיות.

ד. קידום היתרי בנייה – הכנת תיקי מידע, הכנת תיקי תיעוד, תיאום תכנון, חיוב היטלי 

  השבחה.

 ה. עבודות אחזקה ושיפוץ חזיתות. 

 ו. פיקוח ובקרה על ביצוע השימור– פיקוח במהלך ביצוע ולאחר הביצוע. 
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יצויין כי נושא הניהול התקציבי והכספי של קרנות הסיוע ופעילות עזרה וביצרון לא נכללו 

במסגרת הדוח הנוכחי. כמו כן, נושא ניהול דיוני הוועדה המקומית לתכנון ובנייה נבחן במסגרת 

ביקורת נפרדת. 

 12. שיטת הביקורת ונהלי ביקורת שהופעלו:

א. תקופת הביקורת – הביקורת התמקדה בתקופה שלאחר אישור תוכנית השימור בשנת 2008 

ועד מועד ביצוע הביקורת ב-2017. נדגמו היתרי בנייה שאושרו בארבע השנים האחרונות 

.)2013-2017(  

ב. נסקרו פרוטוקולים של ועדות רלוונטיות שונות: הוועדה המקומית לתכנון, הוועדה המחוזית 

  לתכנון, ועדת השימור, ועדת קרן הסכמי השימור, ועדת הערר המחוזית.

ג. נסקרו תוכניות שימור, תוכניות בניין מאושרות )תוכניות לניוד זכויות, תב"עות נקודתיות( 

התקבלו נתונים בטבלאות אקסל אודות תוכניות בניין למבנים לשימור בתהליכי טיפול 

  שונים. נערכה בדיקה מדגמית של תוכניות.

ד. נסקרו נתונים ממערכת תב"ע שימור אודות בקשות להיתרי בנייה בגין מבנים לשימור 

בתהליכי טיפול שונים. נבחנו נתונים ומסמכים במערכת תב"ע שימור עבור מבנים לשימור 

  שנדגמו.

ה. נדגמו מסמכים רלוונטיים שונים, ביניהם: תיקי תיעוד, תיקי מידע, הנחיות שימור, תיעוד 

  לפגישות תיאום תכנון, חוו"ד שמאיות, תכתובת מייל, נוהלי עבודה ומצגות ועוד.

 ו. נערך עיון בתיקי בניין סרוקים בארכיון תיקי הבניין. 

 ז. נסקר תיעוד לסיורי פיקוח במבנה עבור מועדים וכתובות שנדגמו. 

ח. נסקרו נתונים ממערכת היטל השבחה אודות דרישות חיוב ונתוני שומה למבנים לשימור, 

שמאים מכריעים, ויתורים הדדיים ותביעות. נערכה בדיקה מדגמית של הוצאת דרישות חיוב 

  עבור מבנים שקיבלו היתר בנייה.

 הוועדה לשימור 

 כללי

13. סעיף 10 בתוספת הרביעית חייב כל רשות מקומית להקים ועדה לשימור )להלן: "ועדת 

השימור"( על הוועדה לשימור להכין רשימה של אתרים ומבנים לשימור שלדעת מוסד תכנון הם 

בעלי חשיבות היסטורית, לאומית, אדריכלית או ארכיאולוגית )להלן: "רשימת השימור"). 

בנוסף לכך, עליה לגבש המלצות מקצועיות הנוגעות לעניין שימור ולהגיש אותן, לרשות ולוועדה 

המקומית לתכנון ובנייה. בועדה חברים, בהתאם להרכב הקבוע בחוק: מ"מ ראש העיר ויו"ר 

הוועדה המקומית )יו"ר(, עובד הרשות הבקי בענייני תכנון ובנייה )סגנית מהנדס העיר ומנהלת 

אגף תכנון העיר(, שלושה חברי מועצת העיר וחברת ועדה נוספת שמונתה על ידי מועצת העיר 
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הבקיאה בנושאי שימור )מנהלת מחוז תל אביב - יפו במועצה לשימור אתרי מורשת( כמשקיפה 

  בעלת דעה מייעצת, שהיא חברת ועדה. סה"כ שישה חברי ועדה.

14. כמו כן, מוזמנים להשתתף בדיוני הוועדה: מהנדס העיר, מנהל מחלקת השימור ועובדי היחידה, 

  יועמ"שים ובעלי תפקידים נוספים, על פי העניין.

  15. תפקידי הוועדה:

 הכנה של רשימת השימור, בהתאם לקריטריונים שהוגדרו ורישום פרטי בעלי הזכויות. 

הרשימה אמורה להיות מאושרת על ידי הוועדה המקומית ולשמש בסיס לבניית תוכניות שימור 

  עתידיות.

 ייעוץ ומתן חוות דעת למועצת העיר ולועדות התכנון לפני מתן אישורי בנייה למבנים ברשימת 

   השימור והצעת פתרונות למקרים בעייתיים )כגון מבנים בסכנת הריסה(.

  ייעוץ בנושאי מדיניות וסוגיות עקרוניות הקשורות לשימור. 

 מעקב אחר תוכניות פיתוח מתוכננות ובחינת השפעת התוכניות על מבנים או אתרים המיועדים 

  לשימור.

  הסברה בנושאי שימור לציבור. 

 השתתפות בדיוני הוועדה

 רקע

16. על פי הנחיות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מ-1999, על הוועדה להתכנס לפחות אחת לשלושה 

  חודשים.

17. על פי חוק התכנון והבנייה, מניין חוקי מינימאלי לועדה הינו יו"ר + שני חברים נוספים. חבר 

ועדה שנעדר פעמיים רצופות יקבל מכתב התראה מיו"ר הוועדה. חבר ועדה שנעדר שלוש פעמים 

רצופות או למעלה משליש מהדיונים בתקופת שנה אחת ואיש לא מילא את מקומו – יחדל להיות 

  חבר בועדה )פרק ב' סימן ו' סעיף 42)א((.

 ממצאים

18. בבדיקת פרוטוקולים של ועדת השימור נמצא כי בשנים 2008 – 2009 התכנסה הוועדה פעם 

אחת בשנה בלבד. בשנת 2010 – שלוש פעמים. בשנים 2011– 2012 התכנסה הוועדה פעמיים 

בשנה בלבד. בשנת 2014 התכנסה הוועדה שלוש פעמים )כאשר בישיבה האחרונה ב-29.12.14 

  פוצל הפרוטוקול לשני פרוטוקולים(. גם בשנת 2015 התכנסה הוועדה שלוש פעמים בלבד.

19. נמצא כי חברת הוועדה במעמד משקיפה שהיא חברת ועדה מן המניין נעדרה ביותר משליש 

  מהדיונים במשך שנה, יותר מפעם אחת, כמפורט להלן:
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נוכחותתאריךמספר 

נעדרה150331.12.2015

נעדרה160130.5.2016

השתתפה160220.6.2016

נעדרה160328.11.2016

נעדרה160412.12.2016

20. בסקירת פרוטוקולים של הוועדה החל משנת 2008 לא נמצאו דיונים שנערכו ללא מניין חוקי. 

נמצאו שני מקרים בלבד של  דיונים במניין מינימום חוקי של שלושה חברים )כולל היו"ר(. נמצא 

כי בכל הדיונים נכחו יו"ר הוועדה הקבוע ונציג מטעם מהנדס העיר או מהנדס העיר עצמו. להלן 

הפרטים: 

מספר 

ועדה

חברי ועדה מניין תאריך

חסרים

נוכחות חברי 

מועצה

מהנדס העיר / סגן / 

 משנה למהנדס

080111.9.2008513+

090129.10.20096-4+

100128.1.20106-4+

100226.7.10423+

100329.11.10422+

11013.1.11514+

110227.10.11514+

120118.3.2012513+

120214.6.2012514+

130121.1.2013423+

130214.4.2013514+

130323.6.2013513+

130415.7.2013423+

140127.4.2014513+

14027.7.2014422+

140329.12.2014424+

140429.12.2014424+

15014.5.2015513+

150216.9.20156-4+

150331.12.2015332+

160130.5.2016423+

160220.6.2016513+

160328.11.2016332+

160412.12.2016423+

ועדה

חברי 

ועדה 

כולל 

יו"ר



  
  

 

  8 

 יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה מסר כי:
"ככלל על ועדת השימור להתכנס לכל הפחות 4  פעמים בשנה. לעניין זה, בוועדה מתכנסת ללא שיהוי 

בכל פעם אשר נדרשת לעשות כך ע"י הגורמים המקצועיים-מחלקת השימור. יתרה מכך, מחלקת 

השימור מביאה בפני הועדה את סדר היום, לרבות הנושאים אשר מתבקשת הועדה לדון בהם, ומזמנת, 

   על פי הצורך משתתפים נוספים, אנשי מקצוע ועוד."

עוד נמסר על ידי יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה כי: ..."מחלקת השימור שולחת זימונים לישבות הועדה 

לכלל חברי הועדה, לרבות לחברה במעמד משקיפה. אין באפשרותו של יו"ר הוועדה לחייב חבר נבחר 

ו/או חבר במעמד משקיף להגיע ולהשתתף בדיוני הוועדה.". 

 פעילות הוועדה
 רקע

21. אחד מתפקידיה העיקריים של ועדת השימור הוא הכנה של רשימת השימור, אישורה בועדה 

המקומית ועדכונה. מבוצע על ידי מחלקת השימור מחקר אודות מבנים בעלי פוטנציאל לשימור 

המשוייכים לסגנונות אדריכליים שונים ומוכנת רשימת שימור טנטטיבית לצורך קידום תוכניות 

  שימור בעתיד )להלן: "הרשימה הטנטטיבית"(.

22. לאחר אישור ועדת השימור להוספת מבנים לרשימת השימור. הרשימה מקודמת בהתאם להמלצת 

   ועדת השימור על פי החלטת הנהלת העירייה, תוכנית אשר כוללת את הגדרתם כמבנים לשימור.

23. לאחר הפקדת תוכנית ופרסומה בהתאם לחוק, בסמכות ועדות התכנון לקבוע מגבלות ואיסורים על 

ביצוע פעולות במבנה, העלולות לפגוע במטרת השימור. בנוסף לכך, על מנת למנוע פגיעה בערכי 

שימור במבנים רשאיות ועדות התכנון לפרסם עוד קודם לכן, הודעה ע"פ סעיף 77 לחוק התכנון 

והבנייה על כוונה להכין תוכנית לשימור ולקבוע מגבלות ע"פ סעיף 78 לחוק. הוועדה יכולה 

להחיל את האיסורים וההגבלות על מבנים המיועדים להכלל בתוכנית שימור למשך תקופה של 

  שנה עם אופציה להארכה לשנה נוספת.

24. בשלב סבב בדיקות התוכנית, מוזנת )על ידי מחלקת ייעודי קרקע(, למבנים אשר מיועדים להכלל 

בתוכניות, התראה וזאת באמצעות הוספתם לשכבת המבנים לשימור במערכת ה-GIS הפתוחה 

      לציבור הרחב.

 ממצאים

25. כתוצאה מהיעדר מערכת מידע אינטגרטיבית רשימת השימור לא מנוהלת במערכת מידע 

ממוחשבת והביקורת לא הצליחה לקבל מידע עדכני לגבי המבנים לשימור הנמצאים ברשימה 

וסטטוס אישור וקידום לגבי כל מבנה – טרם התקבלו הנתונים ונמסר כי איסוף הנתונים כולל 

    פירוט המבנים ברשימה יצריך עבודה מאומצת.

נמסר לביקורת על ידי מנהל מחלקת השימור כי מספר המבנים לשימור מוערך כיום בכ-2,350 

מבנים, כולל המבנים ברשימה הטנטטיבית. לביקורת לא נמסר על אילו נתונים מתבססת הערכה 

   זו. 
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תגובת אגף תכנון העיר לטיוטת ממצאי הדוח: 

"מערכות המחשוב באגף תכנון העיר אינן מסונכרנות בינן לבין עצמן ובינן לבין המערכות 

העירוניות. לפיכך, לא ניתן לקבל אינדיקציה הקשורה לסטטוס ביצוע השימור בפועל )היתרי 

בנייה ותעודת גמר(.".

 

 

26. לא הוגדרה מדיניות סדורה ואחידה לגבי דרך הטיפול במבנים המיועדים לשימור עתידי. לא 

הוגדר בנוהל מתי יובאו לאישור ועדת השימור ומה שלבי קידום ההכרזה שלהם בתוכניות. בפועל 

  נמצא כי הגדרת המבנים כמיועדים לשימור מקודמת במסגרת מסלולים שונים:

 תוכניות מתאר מקומיות לפיתוח ועיצוב אדריכלי הכוללות הוראות בינוי ועיצוב מיוחדות 

למרחב מרקמי שלם ומגדירות גם מבנים לשימור באותו איזור )פלורנטין,  רמת אביב(. 

תוכניות אלו מתבססות על הגדרת מרקמים לשימור בתוכנית המתאר הכוללנית תא/5000. 

לא ניתן להוציא היתרים מכוח תוכניות אלו אך המגבלות שהוגדרו בתוכנית ישפיעו על 

    אישור היתרים במבנים המיועדים לשימור.

 תוכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת – תוכניות המגדירות מבנים לשימור והמאפשרות 

לגזור דרישות שימור מפורטות לאותם מבנים כתנאים להוצאת היתר )כדוגמת בתי הבאר, 

    נוה צדק(.

 תוכניות מפורטות נקודתיות – הכוללות פיתוח ותוספות או שינויים בייעוד ואשר הוכללו בהן 

  גם הוראות שימור מבנים מפורטות )כדוגמת איינשטיין 69-73(.

תגובת אגף התכנון לטיוטת ממצאי הדוח: 

"החוק מאפשר כלים שונים להשגת מטרת השימור. כל מקרה נבחן לגופו בהתאם למיקומו, 

מאפייניו, מידת השפעתו על הסביבה, מי היזם והתמריצים הנדרשים לשימור וכד'. בהתאם לכך, 

נבחר המסלול הסטטטורי בתחילת הדרך בתיאום עם מהנדס העיר והיועצת המשפטית.".

 

 

 27. להלן דוגמאות לתוכניות הנמצאות בהליכי קידום:  

  תא/3814 – א.69-73  - לקראת דיון מחודש להפקדה בועדה המחוזית. 

  תא/ 4469 – ב.ה.- תכנית לקראת דיון חוזר בוועדה המקומית להפקדת התוכנית. 

 סמינר הקיבוצים – תוכנית 3390 – תוכנית מתאר ברמה מפורטת. אושרה ב-2012 בועדה 

  המחוזית. אושרו בתוכנית 2 מבנים לשיחזור.

 תא/ 4065 – בתי הבאר ביפו – 19 מבני באר לשימור – בשלבי תכנון מוקדמים. עוד לא 

הגיע לפורום מהנדס העיר. נשלחה הודעה על הכנת תוכנית לשימור לפי סעיף 77 לחוק 

התכנון לגבי 32 מבנים לשימור. נכון להיום, מקדמים תוכנית הכוללת 19 מבנים לשימור 

 כאשר שאר המבנים ואף חלק מה-19 מקודמים בתוכניות נקודתיות במקביל. 
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 תוכנית מרקמית לשימור פלורנטין – כ-180 מבנים לשימור. הרשימה אושרה ב-23.6.13 

בועדת השימור קידום התוכנית נדון שלוש פעמים בועדת השימור ב-2014 והרשימה 

   עודכנה. התוכנית טרם קודמה.

 תא/ 3501 - תפרי נווה צדק דרום – אושרה ב-2013 בועדה מחוזית. תוכנית מפורטת 

המגדירה 29 מבנים לשימור בדרגות שונות ושני מתחמים לשימור. כוללת נספח שימור. לא 

אושרו בועדה. 

 תא/ 3866 – תפרי נווה צדק צפון מזרח – נמצאת בשלבי אישור של וועדה מחוזית - טרם 

אושרה. התכנית תכריז על מספר מבנים לשימור ותכלול נספח שימור. לא אושרו בועדה 

 תא/  4408 – מרחב מנשיה - תכנית חדשה - נמצאת בשלבי אישור של וועדה מחוזית - טרם 

  אושרה. התכנית תכריז על מספר מבנים לשימור ותכלול נספח שימור.

 שכונת רמת אביב א' ו-ב' - עיצוב מרקמי - הוכנה מדיניות לשכונות כולל מסמך הנחיות 

   עיצוב. הוגדרו כמרקם לשימור בתוכנית המתאר.

28. מתוך המבנים המקודמים ב"רשימה הטנטטיבית" רק חלק הובאו לאישור ועדת השימור. הביקורת 

מצאה כי ישנם מקרים בהם קודמו תוכניות ללא אישור של ועדת השימור להכללת המבנים 

ברשימה. לדוגמה: מבנים בתוכניות נווה צדק ובמרחב מנשיה, בנק החקלאות – בהם נמצא כי 

      קודמו תוכניות ללא אישור מוקדם של ועדת השימור להכללת המבנים ברשימת השימור.

29. בעוד שחוק התכנון והבנייה מאפשר לכלול בתוכניות מתאר מקומיות ובתוכניות מפורטות גם 

סעיפים הנוגעים לשימור מבנים, הוראות התוספת הרביעית מתייחסות ל"תוכניות שימור", ללא 

קביעת הגדרה ברורה, וקובעת כי יהיו במעמד של תוכניות מתאר מקומיות. ע"פ סעיף 76א לחוק 

התכנון והבניה על כל תוכנית לשימור אתרים יחולו הוראות התוספת הרביעית. המעמד המשפטי 

של הוראות ספציפיות המגדירות מבנים לשימור בתוך תוכניות שאינן עוסקות בשימור בלבד אינו 

ברור לאור קיומה של התוספת הרביעית, אותה ייחד המחוקק לנושא השימור וכלל בה הוראות 

המתייחסות לסוגיות שונות הנובעות משימור מבנים, )כגון: הוראות והגבלות בשלב הביניים, 

משלוח הודעה אישית לבעלים ולמחזיקים בנכס, הוראות הקשורות למימון פיצויים בגין ירידת 

  ערך, חיוב עבודות אחזקה ועוד(.

30. נמצא כי הודעות שנשלחו על ידי הוועדה לתכנון לפי סעיף 77 ו-78 בגין מבנים המיועדים 

לשימור הוצאו לתקופה של שלוש שנים עם אפשרות הארכה לשלוש שנים נוספות. לדוגמה: 

הביקורת מצאה כי הודעה לפי סעיף 77 ו-78 לגבי תוכנית לשימור בתי הבאר שמטרתה שימור 

של כ-19 בתי באר ביפו פורסמה ב-16.12.12 והוארכה לאחר שלוש שנים בתאריך 7.10.15 

    ע"י הוועדה המקומית בשלוש שנים נוספות.

הביקורת סברה כי ע"פ תיקון 31 לחוק התכנון והבנייה )סעיף 4 לתוספת הרביעית( הוגבלה 

סמכות הטלת מגבלות בעקבות הודעה לפי סעיף 78 בגין תוכנית שימור לתקופה של שנה בלבד 
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והארכה לעוד שנה במקום שלוש שנים והארכה לשלוש שנים כפי שקיים בחוק הראשי לגבי 

תוכניות שאינן תוכניות שימור. כך שכוונת החוק )כפי העולה מדברי ההסבר לחוק( הייתה 

   להגביל את תקופת "הקפאת" זכויותיהם של בעלי הנכסים במבנים המיועדים לשימור.

31. בהמשך לכך סברה כי  במידה שיתברר כי המגבלות לפי סעיף 78 חלות רק לתקופה מירבית 

כוללת של שנתיים, קיימת דחיפות בקידום התוכניות, כולל לדוגמה תוכנית בתי הבאר, מאחר 

  שלא ניתן להגביל יותר את מימוש הזכויות במבנים.

32. בהמשך לברור הסוגיה פנתה הביקורת למשנה ליועץ המשפטי לעירייה וקיבלה חוות דעת 

כדלקמן: "לשאלתך לגבי המעמד המשפטי של הוראת סעיף 76א לחוק והתוספת הרביעית אל 

מול תוכניות שימור שלא הוכנו לפי התוספת הרביעית לחוק, אשיבך בקצרה כי מדובר בסמכות 

מקבילה ולא ייחודית. כך, הדוגמא שהובאה בפנייתך בקשר לתכנית לשימור בתי הבאר, שם 

נקבעו תנאים מגבילים לפי סעיף 78 לחוק על ידי הועדה המחוזית לתקופה של 3 שנים, 

שהוארכו לתקופה נוספת של 3 שנים, הרי שהקביעה וההארכה נעשו כדין". בנוסף ממכתבה 

מיום 7.11.2017 הובהר כי הפרשנות שניתנה ע"י הוועדה המקומית עולה בקנה אחד אף עם 

פסקי הדין שנתנו בנושא הזה והתוספת הרביעית לא ביטלה את האפשרות לעשות שימוש 

  בסעיף 77 ו 78 לחוק וכי מדובר בסמכויות מקבילות.".

33. הביקורת סקרה פרוטוקולים של ועדת השימור בשנים 2009-2016. אותרו 7 החלטות של ועדת 

השימור לגבי סטטוס מבנים ברשימת השימור. מאז אישור תוכנית השימור 2650ב' דנה ועדת 

השימור בהוצאת 4 מבנים מתוכנית השימור לאור נסיבות מיוחדות ולאור הגשת תביעה על ירידת 

ערך בגין המבנים. זאת, לאחר בחינת כל המבנים שהגישו תביעות לירידת ערך על ידי מחלקת 

  השימור, לאור מצבם הפיזי והיתכנות השימור בהם.

 34. להלן החלטות ועדת השימור על הוצאת מבנים מרשימת המבנים לשימור: 

תאריכי  החלטת הוועדה תיאור כתובת 

 הדיונים

 עדכון

מגרש ריק בו היה מבנה  ר 56 1.

לשימור שנהרס בהיתר בזמן 

הפקדת תוכנית השימור, 

לאחר הוצאת תיק תיעוד. 

המלצת הצוות המקצועי 

  להוציאו מרשימת השימור.

להוציא 

מרשימת 

 השימור. 

 7.7.2014

27.4.2014 

הוסר משכבת 

GIS-השימור ב 

מבנה לשימור שעבר שינויים  פ 31,33 2.

מהותיים כולל שינוי קומת 

עמודים, סגירת מרפסות 

ושינוי מפלס מדרכה ואין 

קשר בינו ובין המבנה 

  המקורי.

להוציא 

מרשימת 

  השימור.

לא הוסר משכבת  21.1.2013

GIS-השימור ב 

המבנה נכלל בתוכנית  א 29 3.

השימור בטעות עקב טעות 

  קולמוס.

להוציא 

מרשימת 

 השימור.

הוסר משכבת  3.1.2011

השימור 
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תאריכי  הוועדההחלטת תיאורכתובת

הדיונים

עדכון

מבנה טיגרט ששימש בעבר  וו 13-15 4.

כמעונות שוטרים וקיבל ציון 

גבוה עקב הערך ההיסטורי. 

לדעת חברי הוועדה ללא ערך 

  שימורי.

להוציא 

מרשימת 

השימור. 

לא הוסר משכבת  3.1.2011

GIS-השימור ב

הביקורת מציינת כי בחלק מהמקרים )כולל החלטות ועדת השימור מ-2011 ו-2013 לא הוסרו 

המבנים משכבת השימור ב-GIS, ואילו בחלק מהמקרים כן הוסרו המבנים ב-GIS – קיימת אי - 

   אחידות בטיפול בנושא.

תגובת אגף התכנון לטיוטת ממצאי הדוח: 

"על מנת להוציא מבנים שנקבעו בתוכנית לשימור נדרשת תוכנית מתקנת. תוכנית זו תיכנס 

לתוכנית העבודה השנתית של אגף התכנון ב-2018.". 

 

35. בנוסף המליצה ועדת השימור על פרסום הודעה לפי סעיף 77 – 78 לחוק התכנון והבנייה על 

 הכנת תוכנית בגין שני מבנים שאינם מוכרזים לשימור.

עדכוןתאריכי החלטת הוועדהתיאורכתובת

"בית החלוץ" ביפו.  י 34 1.

מבנה מחוץ לתוכנית 

השימור שהתבקש 

שימורו עקב ערך 

   היסטורי.

המלצה לפרסום 

הודעה לפי סעיף 

77-78 וקביעת

תנאים שימנעו 

 הריסת המבנה.

לא הוסף לשכבת  3.1.11

.GIS-השימור ב

מעון עולים – מבנה  ב 36 2.

לא לשימור נדון 

בועדת השימור עקב 

בקשת היזם לשינוי 

ייעוד ותוספת מגדל. 

המלצת הצוות 

המקצועי להוסיף אותו 

  לרשימת השימור. 

המלצה לפרסום 

הודעה לפי סעיף 

77-78 לשימור

המבנה בייעוד 

 שלשמו נבנה.

29.11.10

27.10.11
ב-5.12.13 

פורסמה הודעה 

לפי סעיף 77.  

לא הוסף לשכבת 

  השימור.

36. הביקורת איתרה מקרה אחד בו החליטה הוועדה על שינוי סטטוס מבנה לשימור רגיל בתוכנית 

השימור למבנה לשימור בהגבלות מחמירות. להלן הפרטים: 

החלטת תיאורכתובת

הוועדה

תאריכי 

הדיונים

עדכון

מבנה לשימור ללא הגבלות  צבי ה 11

מחמירות. בבדיקה חוזרת של 

מחלקת השימור עלה שערכי 

המבנה גבוהים והומלץ להעלות 

את הניקוד שלו ולהעבירו 

לסטטוס מבנה לשימור מחמיר. 

העברה 

לקטגוריה של 

שימור מחמיר. 

7.7.2014

27.4.2014
לא עודכן 

 GIS-במערכת ה

כמבנה לשימור 

בהגבלות 

  מחמירות.

הדיונים
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37. מהנתונים שלעיל עולה כי ב-5 מקרים מתוך 7 לא בוצע עדכון בהתראות בשכבת השימור, 

  בהתאם להחלטות הוועדה.

תגובת אגף התכנון לטיוטת ממצאי הדוח: 

"לגבי י.34 – מקבלים את הביקורת כי לא נעשה מעקב אחרי החלטת ועדת השימור והנושא לא 

עלה לדיון בועדה המקומית. עקב כך, לא ניתן היה להוסיף לשכבת ה-GIS את ההתראות הנ"ל.  

לגבי ב.36 – בהתאם להמלצת ועדת השימור הנושא נידון בועדה המקומית שהמליצה על הכנת 

תוכנית ופרסום תנאים לפי סעיף 78 לחוק. היות שהתוכנית הינה בסמכות הועדה המחוזית, 

הנושא נדון בועדה המקומית שקיבלה את המלצת הועדה המקומית. סעיף 78 הינו סעיף המתנה 

תנאים להוצאת היתר בנייה ואינו מכריז על מבנה לשימור, לשם כך נדרשת הכנת תוכנית 

שמקודמת בימים אלו. 

לגבי צ.ה.שפירא 11 – לא עודכן במערכת ה-GIS כמבנה לשימור בהגבלות מחמירות וגם אין 

אפשרות לשנות את דרישת השימור שלו ללא אישור תב"ע חדשה אשר תגדיר אותו כמבנה 

לשימור בהגב"מ.". 

 

 

 .GIS-38. נמצא כי לא קיים נוהל ברור באילו מקרים יש לעדכן התראות בשכבת השימור במערכת ה

למשל, המבנים שאושרו ע"י ועדת השימור בתוכנית בתי הבאר באמצעות הודעה לפי סעיף 77, 

אבל טרם הוגשה תוכנית - כן נכללו ב-GIS כמבנים לשימור ואילו המבנים ביפת 34 ובברודצקי 

36 המופיעים בטבלה למעלה, לגביהם גם נשלחה הודעה לפי סעיף 77 - לא הוכללו. כמו כן, 

המבנים באינשטיין 69 - 73 אשר לגביהם הוגשה תוכנית הנמצאת לפני הפקדה במחוזי – לא 

מופיעים בשכבת השימור. לעומת זאת, מבנים בתוכנית שימור מרקמי בפלורנטין שאושרו בועדת 

   השימור אבל טרם הוגשה תוכנית – כן הוכללו.

תגובת אגף התכנון לטיוטת ממצאי הדוח: 

מבנה לשימור נקבע בתוכנית או ברשימה טנטטיבית של ועדת השימור. התראות לשימור 

במערכת ה-GIS ניתנות רק ב-2 מקרים אלה. נושא הודעות לפי סעיף 77 - 78  מעודכן במערכת 

ה-GIS תחת רובריקה תוכניות בתכנון לרבות שם התוכנית ותאריך הפרסום.

 

  

39. עוד נמצא כי לא בכל המקרים מתקיים מעקב מסודר אחר ביצוע והמשך טיפול בועדת השימור 

באמצעות קביעת מועד חוזר לעדכון ולדיווח וקביעת גורם מינהלי אחראי על מעקב יישום 

ההחלטות ודיווח – בבדיקת הביקורת נמצאו שני מקרים בהם נושאים שנדונו בועדה עוד ב-2014 

נשארו פתוחים ללא דיווח נוסף. הביקורת לא איתרה המשך טיפול לגבי נושאים אלו. הביקורת 

  מציינת כי ללא מעקב מסודר יתכנו סוגיות שהטיפול בהם יוזנח ולא יבואו למיצוי.
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 40. להלן הפרטים: 

החלטת  תיאור כתובת 

 הוועדה

תאריכי 

 הדיונים

 עדכון

מבנה לשימור המוגדר  ה 39 1.

כמבנה מסוכן. היחידה 

ליישום השימור תמכה 

בהוצאה מהרשימה עקב 

היעדר היתכנות לשימור 

ואילו מחלקת השימור 

תמכה בהעברה לסטטוס 

שימור מחמיר לאור ערכי 

  המבנה.

לבחון בשנית 

את ערכי 

המבנה ואת 

החישוב 

הכלכלי 

והערכת 

החשיפה של 

הוועדה ולקבל 

חוו"ד מהנדס 

  העיר.

 7.7.2014

27.4.2014 
לא נערך דיון 

 חוזר מ- 2014. 

 

מבנה לשימור בעל חזית   ר 6 2.

ראשית וחזית אחורית 

שנהרסה חלקית לאחר 

שריפה. המלצת הצוות 

המקצועי לשמר רק את 

הגוש הקדמי של המבנה 

ולאפשר בנייה חדשה בחלק 

  האחורי.

הומלץ להגיע 

למו"מ בהצעה 

לקידום 

ההיתר. 

הוועדה 

הסמיכה שתי 

חברות ועדה 

לקבל החלטה 

  בנושא.

 7.7.2014

27.4.2014 
לא דווח לועדה 

על המשך 

הטיפול. לא קודם 

  היתר.

 

 

תגובת האגף לתכנון עיר לטיוטת ממצאי הדוח: 

"יקבע נוהל עבודה מסודר למעקב וביצוע החלטות ועדת השימור. באחריות מנהל מחלקת 

השימור.". 

 

41. לביקורת נמסר כי טרם התקבלה החלטה בהנהלת העירייה על קידום תוכנית שימור נוספת בהיקף 

גדול וטרם אושר תקציב בנושא, בעיקר כתוצאה מהחשיפה הקיימת בתביעות ירידת ערך לפי 

סעיף 197 והתמשכות ההליכים בועדת הערר. במקרים נקודתיים בהם מוגשת בקשה לפיתוח 

מבנים המיועדים להכלל ברשימת השימור, הכוללת תוספות או שינויים אשר מסכנים את ערכי 

השימור, מעלה הצוות המקצועי את הנושא לדיון בועדת השימור, בבקשה להכיר בערכי השימור 

של המבנה. יודגש כי הסמכות להחליט בנוגע למימוש זכויות במסגרת תוכנית בניין או בקשה 

להיתר מצויה בידי ועדות התכנון. אולם, המלצת ועדת השימור לגבי רשימת המבנים המיועדים 

לשימור יכולה להשפיע על החלטות הוועדה לתכנון, בכך שהוועדה לתכנון תתנה מימוש זכויות 

בתיאום מול דרישות מחלקת השימור. 

42. קיימת בעייתיות בהצבת דרישות שאינן במסגרת תוכניות תקפות. לפיכך, נמסר לביקורת על ידי 

מנהל מחלקת השימור, כי המדיניות הינה לחתור לשיתוף פעולה רצוני מול בעלים ואדריכלים, 

    במטרה למנוע פגיעה במבנים.
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43. דוגמה למקרה בו מבקשים בעלי זכויות בנכס שאינו מוכרז לשימור במסגרת תוכניות תקפות, 

לקדם תוכניות או בקשות להיתר והכנסת המבנה הנדון לרשימת השימור עלולה לפגוע במימוש 

זכויותיו, הינה מקרה מתחם עמידר בטאגור 46-48, פליכובסקי מקטע צפוני ברמת אביב ב'. 

בתאריכים 28.1.16 ו-12.12.16 דנה ועדת השימור במתחם זה, לאחר שבעלי הזכויות ביקשו 

לקדם בקשה לתמ"א 38 בחלק הדרומי של המתחם, ומחלקת השימור ביקשה מועדת השימור 

להכניס את החלק הצפוני של המתחם לרשימת השימור הטנטטיבית. ועדת השימור החליטה לאשר 

את הבקשה, בכפוף לחוות דעת משפטית לגבי מעמדו של מבנה ברשימת השימור העירונית. 

התקבלה חוו"ד משפטית מתאריך 31.1.17 לפיה קביעת ועדת השימור כי נכס יכלל ברשימה 

יכולה להוות מקור להפעלת שיקול דעת על ידי הוועדה המקומית להגבלת זכויות לפי תמ"א 38, 

כולל התחשבות בשיקולים אדריכליים מיוחדים. עם זאת, על מנת שהוועדה המקומית תתנה 

דרישות שימוריות פרטניות כגון הגבלת חומרי גלם חיצוניים )בטון במבנים הברוטאליסטיים( 

 תדרש הוועדה להחליט על פי רשימת מבנים מפורטת שתועבר לה על ידי ועדת השימור. 

44. טרם נערך דירוג המבנים המיועדים לשימור עתידי באמצעות ציון ערכי המבנה לפי קריטריונים, 

כפי שנעשה במסגרת תוכנית השימור. כתוצאה מכך, החלטות ועדת השימור הנקודתיות לגבי 

הכללת מבנים ברשימה הטנטטיבית אינן נסמכות על מערכת ברורה של קריטריונים, היכולה 

להבדיל בין מבנה למבנה. כתוצאה מכך, לא קיים פירוט מספיק לועדה המקומית לצורך קבלת 

   החלטות ועלולה להיות חשיפה משפטית להגדרת דרישות שימוריות ממבנה אחד ולא ממבנה אחר.

45. הביקורת מציינת כי מצב בו לא מתקבלת החלטה כוללת לגבי מעמד מבנים או מתחמים ברשימת 

השימור הטנטטיבית, ובמקביל לא מתקבלת החלטה לגבי קידום תוכנית שימור נוספת, עלולה 

ליצור מצב בו ממהרים בעלי זכויות לקדם תוכניות והיתרים, העלול לגרום לפגיעה בערכי 

השימור של המבנים והצבת עובדות בשטח. בנוסף לכך, אישור שינויים לחלק מהמבנים במתחם 

   עלול לגרום לקשיים בעתיד, כגון העלאת דרישות להשוואת הזכויות.

תגובת אגף התכנון לטיוטת ממצאי הדוח: 

"כל עוד אין אישור והחלטה עירונית לקדם תוכנית שימור נוספת לעיר לא נגיע לועדה עם הודעה 

לפי סעיף 77 המודיעה על הכנת תוכנית. יחד עם זאת, בשנים האחרונות מחלקת השימור אוספת 

נתונים לגבי מבנים מתקופות היסטוריות לאחר קום המדינה להכנת מצע לדיון עתידי לתוכנית 

שימור חדשה.". 

 

 המחלקה לשימור מבנים והיחידה ליישום תכנון השימור

 כללי

46. מחלקת שימור מבנים ואתרים במינהל ההנדסה בעיריית תל אביב-יפו )להלן: "מחלקת 

השימור"( שהוקמה בשנת 1991 אחראית על הטיפול בנושאי השימור העירוניים, כולל ייעוד 

מבנים ו/או אזורים לשימור, תיעוד היסטורי, ייעוץ בנושא הנחיות תכנון, ניהול רישוי מבנים 
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לשימור )היתרי בנייה, פיקוח וליווי הליכי בנייה ושיפוץ, פיקוח בנושא חריגות בנייה, שימושים 

חורגים, רישוי עסקים, שילוט וכיו"ב(. המחלקה לשימור מבנים בעיריית תל אביב – יפו כפופה 

   לאגף תכנון העיר במינהל ההנדסה.

47. בסוף שנת 2011 הוקמה באגף תכנון העיר היחידה ליישום תכנון השימור )להלן: "היחידה 

ליישום השימור"(, כמחלקת סמך שמטרתה לסייע בהטמעת מנגנוני הסיוע שהוקמו בתוכנית 

השימור, קרי: ייזום תוכניות ניוד זכויות וליווי פעילות קרן הסכמי השימור, שנועדה לסייע 

בקידום תוכניות ניוד. כיום עוסקת היחידה, בליווי כל התכנון עבור מבנים לשימור. עקב עיסוקה 

  בענייני תכנון, היחידה הוכפפה ישירות למנהלת אגף תכנון העיר ולא למחלקת השימור.

 להלן תרשים ארגוני של אגף התכנון: 

    

48. השירות לציבור הניתן על ידי המחלקה לשימור מבנים והיחידה ליישום השימור כולל מענה 

   לפניות בנושאים הבאים:

 בירורים ומתן מידע )אודות נוהלי העבודה, סטטוס תוכניות וזכויות במבנה - הפנייה לעדכון 

  תיק מידע במחלקת מידע תכנוני, דרישות רישוי עסק במבנה לשימור(.

  הכנת תיק תיעוד. 

  קידום בקשה להיתר בנייה.  

  בקשה לשיפוץ בבניין לשימור. 

 ניוד זכויות בנייה במבנה לשימור )קידום תוכנית בניין עיר ביחידה ליישום השימור באגף 

  התכנון(.

  ליווי עבודות הביצוע בפועל.    

סגנית מהנדס העיר ומנהלת  
 אגף תכנון העיר

מחלקות  
, צפון)תכנון 
, מרכז, מזרח
 (דרום -יפו

המחלקה 
לשימור  
 מבנים

יחידה  
ליישום תכנון  

 השימור

מחלקת 
מידע וייעודי  

 (GIS)קרקע 

מחלקת 
 מדידות  

-יחידת רה
 פרצלציה

 מזכירות
מרכזת הועדה המקומית  

 לתכנון ובניה
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 מבנה ארגוני
 רקע

49. מחלקת השימור כוללת בנוסף למנהל המחלקה חמישה אדריכלי שימור, בעלי השכלה מתאימה 

לנושא העוסקים באישור תיקי תיעוד, קידום היתרי בנייה ליווי וביצוע. פעילות זו כרוכה גם 

בקבלת קהל ובעריכת סיורי שטח. מעבר לכך, עוסקים עובדי המחלקה גם בפעילויות נוספות, 

לרבות, תיאום וייעוץ בהיבט השימור של תוכניות המקודמות על ידי אגף התכנון, עריכת 

פרויקטים של מחקר בנושא שימור )כגון: שימור ירוק, סגנונות אדריכליים ייחודיים( ופעילות 

הדרכה והרצאות. בנוסף לאדריכלי השימור מועסקת ביחידה גם מתאמת מידע לצורך מתן מידע 

ראשוני לגבי נוהלי העבודה ביחידה לפונים, תיאום פגישות תכנון במשרדי היחידה לאדריכלים 

  וניהול אדמיניסטרטיבי.

50. במחלקת השימור עובד פקח מבנים לשימור. המדובר בתקן של מחלקת הפיקוח על הבנייה 

וכפיפות אירגונית למחלקה. בפועל, משמש המפקח במחלקת השימור ופועל בתיאום ועל פי 

ההנחיות המקצועיות בתחום השימור. הפקח עוסק בפיקוח על הבנייה בבניינים לשימור ובהיבטי 

רישוי עסקים בבניינים לשימור )מתן מידע על רישוי עסק, שילוט, תנאים לפי סוג העסק, מתן 

   חוות דעת בתהליך רישוי עסקים(.

51. היחידה ליישום תכנון השימור – עוסקת בקידום תוכניות שימור פרטניות ובריכוז פעילות קרן 

הסכמי השימור. כאמור, היחידה נמצאת תחת אחריות מנהלת אגף התכנון, מאחר שהיא עוסקת 

בתהליכי תכנון, אולם עובדת בתיאום קרוב מול מחלקת השימור. ביחידה היו עד 2016 שתי 

  עובדות: מתכננת כלכלית לשימור )מתכננת ערים( ורכזת השימור.

     ממצאים

52. במחלקת השימור מועסק מפקח מבנים לשימור אחד בלבד. לדעת הביקורת, מצב בו קיים מפקח 

אחד בלבד בתחום זה, עלול להיות בעייתי משני היבטים: ריכוז הידע הרלוונטי בידיו ללא הכשרה 

וגיבוי של מפקחים נוספים בתחום, עלול לגרום לתלות בעובד מבלי שיהיה שימור של המידע. 

כמו כן, ריכוז פעולות הפיקוח בידי פקח אחד עלול לפתוח פתח לניצול לרעה של התפקיד, במיוחד 

לנוכח המשמעות הכספית הגבוהה של דרישות השימור. נמסר על ידי מנהל מחלקת השימור כי 

     מבחינת עומס העבודה אין צורך בהעסקת מפקחים נוספים.

53. ביחידה ליישום תכנון השימור בשנת 2016 הועברה רכזת השימור לתפקיד אחר במרכז השימור 

   והתקן שלה ביחידה טרם אויש. כיום כוללת היחידה עובדת אחת בלבד.

54. נכון למועד הביקורת, מטפלת עובדת אחת ביחידה בכ-15 תוכניות )כ- 25 מבנים(. הביקורת 

מציינת כי בנוסף לבדיקת תוכניות וליווי הגשתן לועדה ולריכוז פעילות קרן הסכמי השימור, 

היחידה ליישום התכנון נותנת מענה לכל הפניות הקשורות ליישום השימור )המועברות מהאתר 
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העירוני או פניות ממחלקות אחרות בעירייה כגון מחלקת השבחה(. הפניות כוללות: פניות בנושא 

קרן הסכמי השימור, קרן הסיוע )הכנת הבקשות לדירוג עבור הועדה(, נתונים לעו"ד המטפלים 

   בתביעות לפי סעיף 197 ועוד.

תגובת אגף תכנון עיר:  

  "החל מספטמבר 2017 התקן הנוסף של מתכנן כלכלי לשימור אויש גם הוא.".

 מערכות ממוחשבות תומכות
 רקע

 55. במהלך העבודה השוטפת במחלקת השימור נעשה שימוש במספר מערכות מידע ממוחשבות: 

 מערכת תב"ע מבנים לשימור – המדובר בפיתוח עצמי - אדפטציה של מערכת הרישוי 

  )תב"ע רישוי(, לצורכי מחלקת השימור.

 מערכת מידע גיאוגרפי )GIS( – בה מוצג מידע גיאוגרפי הכולל מספר שכבות מידע 

המכילות מיפוי ומידע על בעלויות על נכסים ויעודי קרקע. במערכת הוטמעה שכבת "מבנים 

  לשימור" בה מסומנים המבנים המיועדים לשימור. 

 מערכת הרישוי )תב"ע רישוי( – בה מנוהלים תהליכי רישוי הבנייה. בעקבות רפורמת 

"רישוי זמין" )רישוי מקוון( מוטמעת בימים אלו מערכת רישוי אינטרנטית הפתוחה לציבור, 

  דרכה ניתן להגיש את הבקשות מהבית.

 מערכת הפיקוח על הבנייה ומערכת רישוי עסקים – בעיקר בשימוש פקח רישוי מבנים 

  לשימור.

 מערכת מבא"ת מקוון ומערכת מעקב תב"ע – בשימוש היחידה ליישום תכנון השימור 

   בתהליך קידום תוכניות בניין.

 outlook – לשימוש הדואר האלקטרוני. 

 תיוק מסמכים מבוצע באמצעות מערכת sharedocs בתיקיות לפי נושאים  ושמירת מסמכים 

     בשרת "מבנים לשימור".

 ממצאים

56. אין ברשות מחלקת השימור מערכת כוללת הנותנת מענה רציף לכל תהליכי העבודה המיושמים 

ביחידה. כתוצאה כך, לא ניתן לקבל נתונים סטטיסטיים עדכניים אודות פעילות השימור בעיר, 

כוללים או לפי חתכים שונים )כגון: כמות המבנים ששומרו בפועל שימור מלא או חלקי, כמות 

    הבקשות הנמצאות בטיפול בכל סטטוס, משכי זמן לטיפול, עומסי עבודה.

57. נמצא כי המערכות המצויינות לעיל לא מקיימות בינן ממשק אוטומטי וחסרות מספר תכונות 

    אינטגרטיביות הנדרשות במסגרת העבודה במחלקה:
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 לא מנוהל מאגר מידע מקיף עבור מבנים לשימור, הכולל בכרטיס פרטי מבנה אחד קישור 

   לכל המידע הרלוונטי הנדרש במסגרת העבודה.

 אין קישור של מערכת התב"ע למערכת ה- GIS להצגת מידע כגון בעלויות על המבנים, 

  שרטוטים וכו'. אין ממשק למחלקת תצלומי אוויר לצפייה ישירה בתצלומים.

  לא ניתן לצרף תמונות של המבנה לפרטי המבנה במערכת התב"ע. 

 מתקיימת הזנה כפולה של נתונים בעת פתיחת תיק, במחלקת המידע וגם במחלקת השימור, 

  במקום לשאוב את הנתונים ישירות מתיק המידע לצורך פתיחת התיק במחלקת השימור.

 תהליך הכנת תיק תיעוד לא מנוהל דרך מערכת תב"ע שימור. תיקי התיעוד לא נמצאים 

במערכת ולא ניתנים לגישה ישירה מהמערכת אלא נסרקים ידנית לארכיון הממוחשב. אין 

   ממשק ממוחשב לארכיונים.

 הליך קידום תוכניות בנייה מפורטות – במערכת השימור אין קישור למידע ממערכת מעקב 

תב"ע וממערכת מבא"ת מקוון אודות הליכי אישור תוכניות מפורטות למבנים לשימור 

   וסטטוס אישור התוכניות )המלצת פורום מהנדס העיר, החלטת הוועדה המקומית/ מחוזית(.

 עבודת ועדת השימור – שאיבת הנתונים לצורך בניית מסמך ריכוז המידע )המכונה 

"דראפט"( המוצג לועדה על ידי הצוות המקצועי לא מבוצעת באופן אוטומטי במערכת. לא 

מבוצעת הטמעה של סיכום הוועדה במערכת התב"ע שימור. לא מבוצעת העברת המידע 

    מועדת השימור לייעודי קרקע והזנת התרעה מתאימה בשכבת מבנים לשימור.

 אין ממשק ישיר בין מערכת תב"ע שימור למערכת הרישוי ולמערכת רישוי עסקים – חוות 

הדעת של מחלקת השימור לא עוברות באופן ישיר למערכות אלו. כתוצאה מכך, מבוצעת 

   הזנה כפולה של חוות הדעת עבור רישוי בניה ורישוי עסקים.

נתונים ממערכת הרישוי כגון מתן טופס 4 ותעודת גמר לא מעודכנים אוטומטית במערכת   

תב"ע שימור. כיום, עדכון טופס 4 מבוצע בהזנה ידנית. 

  אין במערכת השימור התראות מפיקוח על בניה ואין אינדיקציה בהוצאת צו הפסקת עבודה. 

 תהליכי העבודה במתן היתרי שיפוץ מול סגן מהנדס העיר וחברת ש.מ.מ. לא מנוהלים באופן 

   ממוחשב במערכת תב"ע שימור.

 אין מידע במערכת המקשר לתהליכים של סיוע וליווי פרויקטי השימור המנוהלים על ידי 

      עזרה וביצרון, ולבקשות סיוע מקרנות השימור.

 58. מערכת התב"ע שימור לא כוללת תכונות מעקב ובקרה נדרשות:

  לא מוגדרים ומנוהלים דרכה לוחות זמנים לאבני דרך ושלבים בתהליכי העבודה.  

  לא ניתן לקיים תהליכים דינאמיים של הוספת שדות והגדרות חדשות על ידי המשתמשים. 
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 לא קיימים דוחות שליפת מידע המאפשרים הצגת נתונים על פי חיתוכים שונים )כולל 

.BI פרויקטים בשלבי ביצוע שונים(. לא קיימת מערכת         

59. תוכנת הדואר האלקטרוני לא כוללת ממשק למערכות המידע המאפשר הטענת קבצים ישירות 

  וצירופם למיילים.

60. נמצא כי במהלך 5 השנים האחרונות הוצגו הצרכים והדרישות לטיפול בנושאים המפורטים לעיל 

מספר פעמים על ידי מחלקת השימור, הועלו מסמכי דרישות ואף נבחנו וקיבלו הערכה תקציבית 

על ידי אגף מערכות מידע )כ-120 אלף ש"ח ב-2015(. אולם, הנושאים לא אושרו לביצוע בדיוני 

התקציב השנתיים בעירייה. בשנת 2016 נערך תהליך בחינה ומיפוי כולל של נושאי מערכות 

מידע באגף התכנון וממשקים בין מערכות, במסגרת הכנת תוכנית אב למחשוב באגף התכנון. 

במסגרת הדיונים הוצגו שוב הצרכים על ידי נציגי מחלקת השימור. אולם, בתקציבי שנת 2016 

  ושנת 2017 שוב לא אושרו הדרישות לביצוע.

תגובת אגף תכנון העיר:  

"במסגרת תוכנית העובדה לשנת 2018 הגיש אגף המחשוב בקשה להכנת תוכנית אב לכלל 

המערכות ליצירת סינרגיה ביניהן. טרם התקבל אישור מנכ"ל. בימים אלה נעשית עבודה יחד עם 

אגף המחשוב במטרה ליצור סינרגיה )ממשקים( בין מערכות המחשוב השונות באגף התכנון 

ובמנהל ההנדסה בכלל.". 

61. כתוצאה מהסיבות המנויות לעיל וההסתמכות על הזנה ידנית בפועל, חלק מהנתונים אודות פרטי 

מבנים לשימור הקיימים במערכת תב"ע מבנים לשימור אינם מעודכנים או שמתעדכנים לאחר זמן 

מה כתלות בפעולת הזנה ידנית )כגון: סטטוס עדכני של השימור, שימושים של הבניינים(. 

62. בניינים לשימור הנמצאים באיזור יפו ודרום )אינם נכללים בתוכנית השימור 2650ב' אלא נובעים 

מתוכניות אחרות( הועברו לטיפול במחלקה לפני כ-4 שנים. בניינים אלו אינם מוטמעים ואינם 

מנוהלים במערכת תב"ע מבנים לשימור. תחת זאת הם מנוהלים בטבלאות אקסל חיצוניות על ידי 

צוות יפו – דרום. נמסר לביקורת על ידי מנהל מחלקת השימור כי המבנים ביפו ודרום לא הוטמעו 

מראש במערכת התב"ע שימור כיוון שהניסוח וסוגי ההגדרות בתוכניות הישנות לגבי מבנים 

לשימור אינו בהיר וניתן לפרשנות. עם זאת, הביקורת מציינת כי עבור חלק מהמבנים מתנהלים 

     הליכי קידום היתרים למשל, ש.י.48-56 ומ.ש.5 - נמצאים באקסל של צוות יפו ולא במערכת.

תגובת אגף התכנון לטיוטת ממצאי הדוח: 

"מבנים הנכנסים לתיאום תכנון במחלקת השימור מתווספים ידנית למערכת תב"ע שימור. 

בעקבות עבודת המחלקה הנושא נמצא בטיפול ובימים אלה מוזנים המבנים למערכת מעקב 

תב"ע שימור.".
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 שירותים לקהל 

 רקע

63. מחלקת השימור מקיימת קבלת קהל יומיים בשבוע למשך שעתיים וחצי בכל פעם. 

במסגרת זו נערכות פגישות עם תושבים בנושאי שימור. בנוסף לכך, כל אדריכל במחלקה עורך 

סיורי שטח במבנים, במשך יום בשבוע.

 

  

64. בעבר היו תלונות רבות שהגיעו אל פניות הציבור בנושא שירותיות במחלקה. בשנת 2016 

בשיתוף עם מחלקת פניות הציבור, נערכה עבודת מטה, בהדרכת ייעוץ ארגוני חיצוני במסגרתה 

נותחו תלונות של מקבלי השירות ומידע שנמסר על ידי עובדי המחלקה לצורך עדכון תהליכי 

   העבודה. הביקורת קיבלה לעיונה מצגת המתארת את תהליך העבודה והלקחים.

 ממצאים

65. במחלקה לא מופעלת מערכת תורים ממוחשבת, כגון זו שהותקנה במחלקות אחרות המקבלות 

   קהל. תיאום הפגישות במחלקה נערך על ידי מתאמת המידע.

66. מהמצגת עולה כי אותרה בעיה של עומס וזמינות השירות. בין היתר, היעדר מערכת זימון תורים 

וקושי בקבלת מענה טלפוני – היעדר מערכת לניתוב שיחות והשארת הודעות. בעיה נוספת 

שאותרה היא של אחידות ובהירות מול הלקוחות – היעדר בהירות של נוהלי העבודה ושגרות 

העבודה מול הלקוחות ומול ממשקי העבודה בעירייה, היעדר הגדרה של דרכי פנייה וזמני תגובה 

  ברורים.

 67. לאור האמור לעיל, הומלץ ע"י היעוץ החיצוני אירגוני על נקיטת מספר צעדים, כולל: 

  בניית חזון שירות וחיזוק הגישה היוזמת בליווי הפרויקטים. 

     מיפוי זרימת לקוח.

  הקצאת משאבים למע' זימון תורים.  

  מענה טלפוני זמין ונגיש – מע' ניתוב שיחות. 

    יצירת כללים אחידים לפניות הלקוחות.

  מתן כלים לצוות לתהליך קבלת החלטות ברורות וחד משמעיות בזמן סביר. 

 פיתוח שגרות וכלים לניהול השירות )ישיבות צוות, ניתוח מקרים, שגרות עבודה מול 

        ממשקים, משוב ותצפיות, כלים לניהול פגישה(.

68. בסוף שנת 2016 הוצגו תוצרי התהליך למנכ"ל העירייה ולקחי התהליך נמצאים כעת בשלב 

  הטמעה.
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69. נמצא כי במחלקה גובש חזון מחלקתי המדגיש אחידות ובהירות ועוצבה תפיסת שירות חדשה, על 

פיה הדגש העיקרי הוסב משמירה על מבנים לשימור בלבד למתן שירות כאשר היזם נתפס כלקוח 

  המחזיק באינטרס משותף עם המחלקה.

70. נמצא כי נערכות ישיבות צוות במהלכן מוצגים מקרים ומועלים נושאים לבירור לצורך דיון ומתן 

  הנחיות רוחביות להגברת האחידות והבהירות.

 71. לגבי הטמעת מערכת זימון תורים ומערכת ניתוב שיחות – טרם יושם. 

לא הוצגו לביקורת נתונים העוסקים בעומס הקיים בקבלת הקהל. לא הוצג בחוות דעת הייעוץ   .72

הארגוני האם חמש שעות של קבלת קהל בשבוע מספיקות, לאור הממצאים בחוות הדעת על 

תלונות אודות קשיים בזמינות המחלקה. הביקורת מציינת כי על פי נתונים שהועברו על ידי 

מחלקת השימור בשנת 2015 נכנסו 110 מבנים חדשים לתיאום תכנון ובשנת 2016 נכנסו 88 

מבנים חדשים. בשנת 2017 במהלך הרבעון הראשון בלבד נכנסו כ-25 מבנים חדשים. יצויין כי 

חלוקת העבודה של המבנים החדשים שנכנסו לפגישות תיאום נמסרים לטיפול, באופן שווה ככל 

  הניתן בין העובדים.

73. לא הוגדרו כללים ברורים לגבי דרכי התיאום מול הלקוחות )איזה חלק מהייעוץ ניתן לקיים 

באמצעות הדואר האלקטרוני – כמה פגישות חזיתיות )פנים אל פנים( נדרשות. הביקורת מציינת 

כי מיסוד דרכי תיאום חילופיות לקבלת הקהל, ביחד עם ייעול המענה הטלפוני )מערכת ניתוב 

   שיחות וניהול הודעות יעילה(, עשויה לאפשר צמצום בצורך בפגישות פרונטאליות.

תגובת אגף התכנון לטיוטת ממצאי הדוח: 

"בשנתיים האחרונות מחלקת השימור יחד עם יחידת השירות של העירייה מקדמים ומגבשים את 

תפיסת השירות של מחלקת השימור. בין היתר, מתן מענה לממצאים שעלו הרלוונטיים לנושאים 

  אלו.".

 ליווי ואישור תוכניות בנייה

 תהליך העבודה

 כללי

74. הוועדה המקומית או גורם בעל עניין רשאים להגיש תכנית לשימור אתרים אשר דינה הינו ככל 

תכנית מתאר מקומית. מכוח התכנית מוסמכת הוועדה המקומית לתכנון לקבוע הוראות לעניין 

  שימושים מותרים ואסורים בנכסים המיועדים לשימור.

75. ליווי תהליך אישור תוכניות בניין עיר )תב"ע( למבנים לשימור )להלן בפרק זה: "תוכניות 

בניה"( נערך על ידי היחידה ליישום תכנון השימור באגף תכנון העיר. תהליך קידום התוכנית עד 

לדיון הוועדה המקומית מנוהל במערכת הפנימית "מעקב תב"ע". החל משנת 2011 מבוצעת 

קליטה של התוכניות ועדכון לגבי ההליך במערכת המבא"ת המקוון של מנהל התכנון )כיום 
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במשרד האוצר(. במהלך התקופה המבוקרת השתנו תהליכי העבודה עקב הרפורמה בחוק התכנון 

והבנייה )תיקון 101( בשנת 2014 ועקב אישור תוכנית המתאר הכוללנית לעיר בשנת 2016. בין 

  היתר השפיעו שינויים אלו על סמכויות הוועדה המקומית באישור תוכניות והרחיבו אותם.

76. לפני הרפורמה מ- 2014 )תיקון 101( מהגשת התוכנית ועד אישור התוכנית על ידי הוועדה 

המקומית הוגדרו בחוק התכנון והבנייה לוחות זמנים של 12 – 16 חודשים )תלוי במתן הארכות(. 

ניתן היה להגיע לדיון על הפקדה בועדה ולהשלים מסמכים חסרים לאחר מכן, במהלך סבב 

ההערות. במסגרת הרפורמה הוגדרה הפרדה בין בדיקה תכנונית מוקדמת לבדיקה הטכנית של 

תנאי הסף.. נהלי העבודה הגבילו את תקופת הבדיקה ל 14 יום ומחייבים הגשה של כל מסמכי 

התוכנית החתומה לפני הדיון בועדה )מה שמאריך את הזמן עד הגעה לועדה(. מאידך קוצרה 

תקופת ההפקדה מ-7 חודשים ל-4 חודשים. התקופה מההגשה ועד אישור התוכנית הוגבלה ל-12 

     חודשים.

 77. להלן תרשים כללי של השלבים בתהליך קידום תוכניות הבנייה )לאחר תיקון 101(:

  



  
  

 

  24 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קידום התוכנית מול היחידה ליישום תכנון השימור              

  קבלת בקשה לתוכנית ופתיחת תיק במערכת מעקב תב"ע. 

 בדיקת תכנון מקדמית כולל מצב סטטוטורי קיים, התאמה לתוכנית המתאר 

  הכוללנית ולתוכניות מתאר ארציות ומחוזיות בתוקף.

 תיאום התוכנית מול מחלקות שונות בעירייה )כגון מדור מידע, מחלקת שימור, 

  מחלקת שומה, אדריכל העיר, אגף נכסים, אגף הכנסות, אגף התנועה וכו'(.

  קבלת מסמכים ומתן הערות לתיקונים ולהשלמות מסמכים. 

 הצגת נתוני התוכנית במסמך מקצועי )"דראפט"( בפורום תכנון בהשתתפות 

מנהלת אגף תכנון העיר, מנהלת יחידת מידע תכנוני, שמאי מחלקת השבחה, 

נציגי יחידת השימור, יועמ"ש ועוד. גיבוש חוו"ד מקצועית האם התוכנית ראויה 

  להגשה לועדה או מומלצת לדחיה.

 פורום מהנדס העיר 

 מועבר המסמך המקצועי )"דראפט"( למשתתפי הפורום הכולל הסבר על 

התוכנית, מצב תכנוני קיים ומצב תכנוני מוצע, נתונים כמותיים, הוראות ותנאים, 

  המופק ממערכת מעקב תב"ע,  וכן חוו"ד הצוות התכנוני.

 מוצגים הנתונים בפני מהנדס העיר וההמשתתפים כולל תשריט צבוע נספח בינוי 

  הדמיות וכו'.

  מתקבלת החלטה לגבי הגשת התוכנית לועדה והשלמות נדרשות. 

  קליטת התוכנית למערכת מבא"ת.  

 

 הגשת התוכנית לועדה

  הגשת התוכנית וחוו"ד התכנונית. 

  בדיקת תנאי סף. 

  ביצוע חובות הפרסום והדיווח שבחוק. 

  קבלת חוו"ד היועצת המשפטית לגבי סמכות מקומית או מחוזית. 

  שיבוץ בסדר היום של הועדה. 

  לו"ז מהגשה עד לדיון על ההפקדה 60 יום + הארכה של 30 יום. 

 

 דיון על ההפקדה בועדה המקומית )דיון ראשון(

  הצגת התוכנית כולל מדידה עדכנית.
  קבלת החלטה על המשך קידום התוכנית או דחיית התוכנית. 

  פרוטוקול החלטה + רשימת תנאים להפקדה. 
  לאחר הדיון 90 יום לתיקון התוכנית ו-30 יום לבדיקה.

  4 חודשים לאחר הדיון מתבצע פרסום הפקדה. 
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78. בשנת 2008 הוגדר מסלול מקוצר לאישור תוכניות לניוד זכויות בנייה ונקבע כי תוכניות אלו 

  יקבלו עדיפות בקיצור תור לדיון בפורום מהנדס העיר ובועדה המקומית )"מסלול ירוק"(.

 ממצאים

79. לא הוגדרו בנוהל העבודה הוראות בנושא עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו בחוק התכנון והבנייה 

לגבי תהליך קידום תוכניות בועדה המקומית. זמני התקן המרביים שנקבעו בחוק לא מנוהלים 

במערכת הממוחשבת מעקב תב"ע. בנוסף לא הוגדרו זמני תקן פנימיים לשלבי הטיפול בבקשה 

והבדיקה התכנונית המוקדמת לפני הגשת התוכנית לועדה וביצוע השלמות לאחר דיון הועדה 

.)SLA(  

80. לא קיימים דוחות ממוחשבים, המאפשרים שליפת נתונים אודות לוחות הזמנים, להליך הטיפול 

  בקידום תוכניות החל מפתיחת תיק בשלבים השונים ואודות הגורמים המעכבים קידום תוכניות.

תגובת אגף התכנון לטיוטת ממצאי הדוח:  

"נוהל קידום תוכניות בנין עיר הינו נוהל פנימי כלל אגפי של אגף תכנון העיר ובמערכת מעקב 

תב"ע אין פונקציה לניהול זמנים. לוחות הזמנים קבועים בחוק. המערכת הממוחשבת הקיימת 

   הינה ותיקה ולא כוללת מערכת לניהול זמנים.".

81. הביקורת ביקשה לבדוק את משך הזמן להליך האישור של תוכניות ניוד זכויות, לאור העדיפות 

שהוגדרה לתוכניות אלו, במטרה לקדם את יישום תוכנית השימור. נמצא כי מאז אישור תוכנית 

השימור, נכון למועד הכנת דוח הביקורת הנוכחי, מתוך 200 מבנים לשימור בהגבלות מחמירות 

שהוגדרו בתוכנית אושרו 35 תוכניות בניין לניוד זכויות ממבנים לשימור )מ- 54 מבנים 

לשימור(. 17 תוכניות לניוד נוספות נמצאות בהליכי אישור )כ- 14 מבנים לשימור נוספים(. על 

פי נתונים שדווחו לועדה המקומית לתכנון ובנייה בתאריך 23.11.16 )פרוטוקול 16-0025(, 

מתוך כ-120 אלף מ"ר זכויות לניוד פוטנציאליות שנוצרו על ידי תוכנית השימור ב- 2008 נויידו 

  עד כה כ- 15% )כ- 18,000 מ"ר(.

 

 דיון הכרעה בהתנגדויות בועדה המקומית )דיון שני(

  הגשת התנגדויות תוך 60 יום מפרסום ההפקדה.

  שמיעת ההתנגדויות תוך לפחות 21 יום. 

  עריכת דיון הכרעה בהתנגדויות בועדה. 

  תיקון התוכנית במידת הצורך ובדיקת התיקון. 

  פרסום התוכנית ודיווח למנהל התכנון. 

  מתן תוקף לתוכנית )אישור שר האוצר במקרה שנדרש(. 
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תגובת אגף התכנון לטיוטת ממצאי הדוח:  

"מבקשים להדגיש כי עד כה נוידו זכויות מ-54 מבנים לשימור מחמיר המהווים כ-30% מכל 

מצאי המבנים לשימור מחמיר. כמו כן, מבקשים לציין כי תוכנית השימור הינה תוכנית אשר 

   מימושה ארוך טווח.".

82. הביקורת דגמה 10 תוכניות ניוד שאושרו על ידי הוועדה המקומית. נבדק משך הזמן ממועד 

קליטת התוכנית למערכת ועד אישורה בועדה. יודגש כי תאריך הקליטה במערכת הינו מאוחר 

יותר מתחילת הטיפול בבקשה ונערך לאחר פורום מהנדס העיר ולפני הגשת התוכנית לועדה. 

נמצא כי רק 3 תוכניות ניוד מתוך 10 התוכניות שנדגמו אושרו בתוך משך זמן קצר מטווח הזמנים 

המירבי שהוגדר בחוק של 12-16 חודשים. עבור 6 תוכניות מתוך 10 התוכניות שנדגמו, משך 

 הזמן עד לאישור התוכנית ע"י הועדה עלה על 16 חודשים. להלן הפרטים:

אישור התוכנית קליטה שם התוכניתמס' תוכנית

מכח סעיף 

 108)ג(

משך הזמן 

)בחודשים(

תא/מק 

4056

25.4.1212.12.1431.5הע' זכויות 

תא/מק 

4336

 30.1.131.3.1526הע' זכויות 

תא/מק 

4207

5.3.135.11.1420הע' זכויות 

תא/מק 

4071

3.7.1219.2.1419.5הע' זכויות 

תא/מק 

4341

6.8.138.2.1518הע' זכויות 

תא/מק 

4054

22.3.1223.8.1317הע' זכויות 

תא/מק 

4201

7.1.1327.4.1416הע' זכויות 

תא/מק 

4105

5.8.1214.6.1310.5הע' זכויות 

תא/מק 

4232

29.5.1320.2.149הע' זכויות 

תא/מק 

4313

29.12.134.8.147הע' זכויות 

83. מתוך 17 תוכניות ניוד הנמצאות עדיין בתהליך וטרם אושרו, נמצא כי הטיפול ב-5 תוכניות 

התמשך כבר מעל שנה וחצי מתאריך הקליטה למערכת. להלן הפרטים בציון הסיבות לעיכוב כפי 

שנמסרו לביקורת על ידי המתכננת הכלכלית לשימור מהיחידה ליישום השימור באגף התכנון: 

במערכת
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קליטה  שם תוכנית מס' תוכנית

 במערכת

משך הזמן 

 )בחודשים(

 הסיבות לעיכוב

תא/מק 

 4078

העיכוב נובע משתי  57 12 .05.08 העברת זכויות 

הארכות שהתקבלו 

מהוועדה לצורך 

השלמות, דיון 

בהתנגדויות שהוגשו 

והגשת עתירה לועדת 

הערר בעקבותיה הושג 

    הסדר.

תא/מק 

4664 

יוזם התוכנית לא קידם  49 02.04.13 העברת זכויות 

את התהליך ולאחר מכן 

שינה באמצע את 

  המגרש המוסר.

 

תא/מק 

 4462

 

קיבל פעמיים הארכות  41 29.12.13 העברת זכויות 

מהוועדה כי לא הספיק 

להשלים תיקונים. 

בינתיים נכנסו שינויי 

חקיקה )תיקון 101( 

המחייבים קבלת חוו"ד 

משפטית לגבי בעלות 

על הזכויות בקרקע 

ולגבי סמכות הוועדה 

המקומית לדון 

  בתוכנית.

תא/מק 

 4482

בעקבות תיקון 101  26 30.03.15 העברת זכויות מנחלת 

המגרש המקבל מתקשה 

לעמוד בדרישות הוכחת 

  הבעלות על הזכויות.

תא/מק 

 4490

בעל המגרש המקבל  25 29.04.15 העברת זכויות 

התחרט בעקבות אישור 

תוכנית המתאר 

הכוללנית אשר יכול 

לקבל באמצעותה 

זכויות אחרות ולאחר 

שערער על שווי 

הזכויות ונערכה שומה 

עדכנית לנכס. חוו"ד 

משפטית קבעה כי יקבל 

50% מהזכויות מניוד 
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קליטה  שם תוכנית מס' תוכנית

 במערכת

משך הזמן 

 )בחודשים(

 הסיבות לעיכוב

ו-50% מכוח תוכנית 

המתאר – שינויים 

הדורשים פרוצדורות 

     נוספות.

 

תגובת אגף התכנון לטיוטת ממצאי הדוח: 

"חוק התכנון והבניה קבע אילו מסמכים נדרשים להגשת תוכנית. עד שיזמי התוכנית לא מגישים 

לנו את כל המסמכים הנדרשים לא ניתן להכיר בתוכנית כתוכנית שהוגשה לועדה.". 

 ניוד זכויות בנייה
 כללי

84. במבנים המוגדרים לשימור עם הגבלות מחמירות, לא מותרת כל תוספת בנייה בתחום המגרש, 

אלא אם הותר כך מראש ברשימת המבנים לשימור. תוכנית השימור הגדירה כתמריץ למימוש 

מטרות התוכנית אפשרות של "ניוד זכויות" – העברת זכויות מהמגרש המיועד לשימור )"המגרש 

המוסר"( למגרש אחר בשטח תל אביב - יפו )"המגרש המקבל"(. זכויות הבנייה המועברות 

כוללות את יתרת השטחים שלא נוצלו במגרש המעביר לפי התוכניות שבתוקף וכן תמריצים 

  לביצוע השימור בהתאם לתוכנית השימור.

85. הניוד מתבצע בכפוף לתנאי סף תכנוניים, להוראות החוק ולאישור תכנית מיוחדת להעברת זכויות 

בכפוף להתחייבות לביצוע שימור המבנה. הוראות תכנית השימור קבעו קריטריונים שבהם מגרש 

המקבל את הזכויות צריך לעמוד: היקף התוספת המותרת, גובה מקסימלי של התוספת לפי 

המיקום בעיר, והעדר פגיעה בסביבה הקרובה. 

86. הוועדה המקומית רשאית, בהמלצת מהנדס העיר, שלא להתיר ניוד זכויות או להגביל את הזכויות 

המנויידות אם התוספת למגרש המקבל עלולה לפגוע בעיצוב הרחוב והסביבה של אותו מגרש או 

  להוות מטרד לדיירי הסביבה.

 87. תוספת זכויות הבנייה במגרש המקבל מותנית באישור תכנית מפורטת בסמכות ועדה מקומית. 

 חישוב הזכויות לניוד

 רקע

88. שטחי הבנייה להעברה למגרש המקבל מחושבים על פי הצבת נתוני הזכויות למימוש במבנה 

לשימור בהתאם לתוכניות תקפות )שטח מעטפת( ושווי קרקע לפי חוו"ד שמאי, בתוך נוסחאות 

המוגדרות בתוכנית השימור. חישוב השטחים ובדיקת המצב הקיים על פי תוכניות תקפות מבוצע 

על ידי מחלקת מידע תכנוני באגף התכנון, המהווה את התחנה הראשונה בכל הליכי קידום היתרים 
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וליווי תוכניות נקודתיות, במסגרת הכנת "תיק המידע" למבנה. במקרה של מבנים לשימור 

בהגבלות מחמירות חישוב השטחים נערך בתוכנת אוטוקאד בסיוע גורם חיצוני. הנתונים נשלחים 

למחלקת שומה והשבחה לביצוע שמאות של שווי הקרקע למגרש המוסר והמגרש המקבל וקביעת 

יחס ההמרה )על ידי שמאים חיצוניים(. נתוני שווי הקרקע מוצבים בנוסחאות בהתאם לתוכנית 

השימור כולל בדיקת התמריצים הנוספים המגיעים )כגון בגין תיק תיעוד(. נתוני השטחים לניוד 

למגרש המקבל מוצגים במסמך הנקרא "יתרת שטחים לניוד" המופק על ידי מחלקת המידע 

התכנוני. על שווי הקרקע ניתן לערער בהליך של שמאי מכריע לפי תיקון 84. כאשר יש פער 

זמנים של יותר משנה עד למועד הדיון על הפקדת התוכנית בועדה המקומית לתכנון, מתבקשים 

על ידי מחלקת מידע תכנוני נתוני שווי קרקע חדשים ממחלקת שומה ונערך עדכון של יתרת 

השטחים לניוד לפי השומה המעודכנת. במידה שמוגשת מדידה חדשה ערוכה על ידי מודד מוסמך 

לגבי נתוני שטח המעטפת בנכס, מבוצע עדכון של הנתונים )אם במועד דיון הוועדה עדיין אין 

  היתר עם מדידה נערך עדכון בהמשך. במקרה של ניוד כלל הזכויות מוצגת המדידה בועדה(. 

  ממצאים

89. הביקורת ערכה בדיקה מדגמית של חמש תוכניות ניוד שאושרו בין השנים 2014 - 2015. 

  הביקורת ערכה את הבדיקות הבאות:

 התאמת יתרת השטחים במסמך ריכוז הזכויות לניוד לזכויות לשטחים שהועברו במסגרת 

    תוכנית הניוד שאושרה.

  קיום חוות דעת שמאיות מעודכנות עד שנה לפני מועד הדיון בועדה על התוכנית.   

   התאמת שווי הקרקע ויחס ההמרה על פי חוות הדעת השמאיות לנתוני התוכניות המאושרות.

 90. נמצא כי בשתי תוכניות חוות הדעת השמאית הייתה מעל שנה ממועד הדיון בועדה. 

מ"ר לניוד  שם התוכנית מס' התוכנית 

לא חורג 

ממסמך 

חישוב 

 זכויות

תאריך דיון 

על הפקדת 

 התוכנית

התאמת יחס  תאריך שומה

המרה 

בתוכנית 

 לשומה

 +       23.2.14 2.4.14 +       העברת זכויות  תא/מק/4336 1.

 25.11.14  31.12.14 +       העברת זכויות  תא/מק/4409 2.

 

      + 

1.1.12   17.7.13 +       העברת זכויות  תא/מק/4232 3.

)מוסר( 

 27.6.13

)מקבל( 

      + 

1.1.12   5.6.13 +       העברת זכויות  תא/מק/4207 4.

)מוסר( 

 26.2.13

)מקבל( 

      + 
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 מ"ר לניוד שם התוכנית מס' התוכנית 

לא חורג 

מסמך מ

 חישוב

 זכויות

תאריך דיון 

הפקדת על 

 התוכנית

התאמת יחס  תאריך שומה

המרה 

בתוכנית 

 לשומה

29.1.13  13.3.13 +       העברת זכויות  תא/מק/4201 5.

 7.2.13

      + 

 

תגובת אגף תקציבים וכלכלה לטיוטת ממצאי הדוח: 

"עריכת שומה מעודכנת בחלוף שנה ממועד השומה הראשונה הינה כפופה לשיקול דעת שמאי. 

לפי מיטב ידיעתנו, במקרים המנויים לעיל, פנה אגף תכנון עיר למחלקת שומה והשבחה, שקבעה 

כי לא היתה הצדקה להכנת שומה חדשה )יצויין כי פער הזמנים הגדול ביותר, בין השומה 

הראשונה לבין מועד הפקדת התוכנית המניידת, שהובא במקרים הנ"ל הוא של כשנה וחצי(.". 

 מגבלות הניוד שהוגדרו בתוכנית השימור

 רקע

91. תוכנית השימור הגדירה הגבלות על תוספות השטחים המאושרות במסגרת ניוד הזכויות -  כולל 

הגבלות על השטח ועל הגובה בהתאם לסטייה ניכרת לפי חוק התכנון והבנייה. גבול עליון לשטח 

עיקרי לא יעלה על 50% מהשטח העיקרי המותר בו בהתאם לתוכניות תקפות. שטחי שירות 

שיתווספו לא יעלו על שליש מהשטח העיקרי המתווסף או על שיעור שטחי השירות בתוכנית 

התקפה )הגדול בניהם(. תוספת קומות לא תעלה על המותר בתקנות הסטייה הניכרת ובבניינים 

מתחת ל-9 קומות לא תעלה על 2 קומות ולא תחרוג מהגובה המתוכנן ברוב הבניינים באותו קטע 

   רחוב.

 ממצאים

92. בבדיקה מדגמית של 10 תוכניות ניוד שאושרו נמצא כי ברוב המקרים זכויות עברו לתוך נפחים 

בנויים קיימים לא מנוצלים כגון הגדלת מרפסות, צירוף מסדרונות לדירות, חללים לא מוגדרים או 

כתוספת קטנה של קומות לבניין )עד שתיים(. מקרה אחד )בשורה הראשונה בטבלה(, בו שיעור 

שטחי השירות שהועברו עולה על המאושר בתוכניות קיימות. להלן תוצאות הבדיקה המדגמית:  
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סה"כ מ"ר  תאריך אישור שם התוכנית מס' התוכנית 

התווספו 

)מגרש 

 מקבל( 

תוספת 

 קומות

תוספת 

שטחי שרות 

 עד שליש

תוספת 

שטח 

עיקרי עד 

50% 

בשני  6,717 2.1.12 העברת זכויות  תא/מק/4025 1.

מגדלים: 5 

)עד 35( ו-4 

)עד 38( 

גובה לא 

עולה על 

180 מ"ר 

לפי תוכנית 

קיימת 

50% )ע"פ 

תוכנית 

תא/3000 

אפשר עד 

  .40%

14.5% 

 9% 32.5% גג )עד 5( 106 15.7.14 העברת זכויות  תא/מק/4071 2.

 3% 33.33% אין 800 14.6.13 העברת זכויות  תא/מק/4079 3.

 15% אין אין 630 27.4.14 העברת זכויות  תא/מק/4201 4.

 5% אין אין 94 5.11.14 העברת זכויות  תא/מק/4207 5.

1 במסגרת  1,403 20.2.14 העברת זכויות  תא/מק/4232 6.

נפח קיים 

 11.3% אין

1,888  4.8.14 העברת זכויות מ תא/מק/4313 7.

עיקרי 

במסגרת 

 נפח קיים

 3.7% אין אין

137  24.10.13 העברת זכויות  תא/מק/4054 8

עיקרי 

 בנפח קיים

 2.4% אין אין 

1 )סה"כ 7  1,076 1.3.15 העברת זכויות  תא/מק/4336 9.

+ ק"ק( 

40% )ע"פ 

תא 1043 – 

 + 35%

 הקלה 5%(. 

11% 

2 )עד 6 +גג  930 8.2.15 העברת זכויות  תא/מק/4341 10.

  חלקי(.

18% 44% 

 

תגובת אגף התכנון לטיוטת ממצאי הדוח: 

"במסירת התוכנית המדוברת יזמי התוכנית ביקשו להוסיף שטחי שירות מעבר לקבוע בתמריץ 

תוכנית השימור. ניתן בתוכנית בסמכות ועדה מקומית כפוף לשיקול דעת הועדה להוסיף שטחי 

שירות. הנושא נבדק ואושר ע"י היועצת המשפטית באמצעות מנגנון יחסי המרה בין המגרשים. 

  שטחים אלה נקנו בהליך זהה לשטחים עיקריים.".

 קרן הסיוע להסכמי שימור )חלף ניוד( 

 רקע

93. קרן הסכמי השימור הוקמה בהתאם להחלטת הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה משנת 2008 לצורך 

קידום הפעלת מנגנון ניוד זכויות הבנייה בבניינים לשימור בהגבלות מחמירות )הגב"מ( במסגרת 

תוכנית השימור.  בהתאם להחלטה מחצית מהתקבולים ממכירת נכס בבעלות העירייה )בפרויקט 

רמז – ארלוזרוב( בסך של כ-96 מיליון ש"ח הופקדה בקרן ועליהם הוחלט ע"י ועדת הכספים 

בשנת 2011 להוסיף תקציב בלתי רגיל נוסף בסך של 90 מיליון ש"ח – סה"כ כ- 186 מיליון 
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ש"ח. הרקע להקמת הקרן היה הקשיים ביישום מנגנון ניוד זכויות הבנייה שנקבע בתוכנית 

השימור בתקופה שלאחר אישור התוכנית, שנבעו מפער בין ההיצע לביקוש לזכויות בנייה ורצון 

   העירייה לתמוך בשוק לצורך סיוע ביישום השימור.

 94. השימוש בקרן הסכמי השימור מבוצע בשני שלבים: 

 העברת מימון מקדים לידי בעל הזכויות במבנה לשימור, לצורך ביצוע עבודות השימור. 

כתנאי להעברת המימון נערך הסכם בין הוועדה המקומית לבעל הזכויות הכולל התחייבות 

לביצוע השימור בהתאם להנחיות מחלקת השימור בלוח זמנים מוגדר וחתימה על כתב ויתור 

על תביעות על ידי בעל הזכויות על כל תביעה לגבי מימוש זכויות בנכס וכתב שיפוי על 

תביעות בגין ירידת ערך לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה. לאחר חתימת ההסכם, נרשמת 

הערת אזהרה בטאבו לגבי הזכויות אשר ישמשו בידי העירייה לניוד )מחיקת הזכויות עצמן 

מבוצעת רק בשלב הבא במסגרת תוכנית מאושרת(.

 

     

 ניוד הזכויות מהמגרש המוסר למגרש המקבל, באמצעות תוכנית בסמכות הוועדה המקומית. 

חתימה על כתב התחייבות של בעלי המגרש המקבל לפיו תנאי לאישור התוכנית יהיה העברת 

התשלום בגין רכישת הזכויות המנוידות לקרן הסכמי השימור. הפקדת התקבולים ששולמו 

  על ידי בעל המגרש המקבל בגין העברת הזכויות לקרן הסכמי השימור.

קרן הסכמי השימור החלה את פעילותה בשנת 2011. מונתה ועדת סיוע מקצועית אשר תפקידה   .95

לאשר אילו מבנים יקבלו סיוע מהקרן. הוועדה כוללת את מהנדס העיר )יו"ר(, מנהלת האגף 

לתכנון, מנהל אגף תקציבים או נציגו, מנהל אגף הכנסות מאגרות פיתוח והיטלי השבחה או נציגו, 

מנהל מחלקת השימור, יועמ"ש העירייה או נציגו. הוועדה קבעה תבחינים ונוהלי עבודה. בחירת 

המבנים לסיוע של הקרן נערכת בהתאם לעקרונות מנחים ומשקלות שהוגדרו: מתן עדיפות 

למבנים עם היקף זכויות גבוה לניוד, שלא הצליחו זמן רב למצוא מגרש מקבל, מצב פיזי של 

המבנה )מבנים מסוכנים(, בעיות משפטיות )כגון דיירים מוגנים(, תרומת השימור לקידום מדיניות 

תכנונית ועוד. הקרן מנוהלת בחשבון ייעודי באחריות אגף הכנסות מבנייה ופיתוח ואגף תקציבים. 

   יתרת הקרן ההתחלתית ב-2011 עמדה על 110 מיליון ₪.

96. גובה סכום הסיוע נקבע ע"י שמאי הוועדה המקומית. נערכת שומה בסמוך למועד החתימה על 

ההסכם. במקרה של מחלוקת בין הצדדים לגבי קביעת שמאי הוועדה המקומית לעניין שווי 

הזכויות לניוד, ממונה שמאי מכריע. הסכמי השימור מאושרים על ידי ועדת התקשרויות עליונה 

בעירייה ומאושרים בועדה המחוזית ואצל הממונה על המחוז במשרד האוצר )לשעבר משרד 

הפנים(. לאחר חתימת ההסכמים נרשמת הערת אזהרה לטובת הוועדה המקומית על הנכס בלשכת 

רישום מקרקעין, על מנת למנוע מכירה כפולה של זכויות לניוד. הבעלים חותמים במעמד חתימת 

ההסכם על יפויי כוח בלתי חוזרים לטובת העירייה לצורך חתימה בשמם או במקומם על כל 
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המסמכים והתוכניות בקשר עם תוכנית הניוד למגרש המקבל ומתחייבים לשתף פעולה ולא 

    להתנגד להעברת הזכויות.

 ממצאים

 היקף ניוד הזכויות באמצעות קרן הסכמי השימור

97. הביקורת קיבלה את נתוני הסכמי המימון שנחתמו באמצעות הקרן מאז תחילת פעילותה ואת 

הפרוטוקולים של דיוני הוועדה. נמצא כי מאז תחילת פעילות הקרן ועד היום נחתמו 6 הסכמים 

עם מגרשים מוסרים. בשנת 2016 אושרה זכאותם של עוד ארבעה מגרשים מוסרים אשר טרם 

  נחתמו עימם הסכמים.

98. מאז תחילת פעילות הקרן אושרו שמונה מגרשים מקבלים. מתוך המגרשים המקבלים שאושרו, 

נכון למועד עריכת הביקורת, שישה החלו בהליכי קידום של תוכניות, בהיקף ניוד זכויות של כ-

  3,500 מ"ר. בנוסף, אושרו שש מועמדויות עתידיות למגרשים מקבלים נוספים. 

99. מבדיקת הביקורת עולה כי נכון למועד עריכת הביקורת אושרו רק 2 תכניות לניוד במסגרת קרן 

הסכמי השימור למגרשים מקבלים. מתוך כ- 4,700 מ"ר זכויות שנמסרו לקרן מאז החלה הקרן 

בפעולתה, נוידו עד כה בפועל רק כ- 7% - כתוצאה מהיעדר קידום מהיר של תוכניות ניוד על ידי 

  בעלי הזכויות.

100. נמצא כי בכתבי ההתחייבויות הנדרשים מבעלי המגרשים המקבלים לא הוגדרה על ידי הקרן 

מגבלת זמנים לתקופת הזכאות ולא נקבעו לוחות זמנים להגשת תוכנית ולמילוי הדרישות כתנאי 

להמשך הזכאות, על מנת למנוע את התמשכות התהליכים מעבר לזמן סביר. כתוצאה מכך, לאחר 

שקיבלו את הזכאות על ידי הקרן, לא תמיד ממהרים, משיקולים שונים, לקדם את תוכנית הניוד. 

על אף זאת, הוועדה לא דרשה מהמגרשים המקבלים לקדם את התוכניות, למעט במקרה אחד, בו 

לאחר שלא קודמה תוכנית הוועדה שלחה מכתב המבטל את הזכאות )פרויקט בית לסין(. לדוגמה, 

תוכניות ניוד זכויות מרחוב נחלת בנימין 9 להירקון 74, 76 )תא/מק 4482( ומשלמה המלך 65 

 ונחלת בנימין 9 לישראל ב"ק 21,23 )תא/מק 4490(, לא קודמו במשך זמן רב.

נתונים שנאספו להיקף ניוד הזכויות בפועל באמצעות קרן הסכמי השימור:

תאריך מבנים לשימור 

חתימת 

ההסכם

סכום המימון ברוטו 

לפני מע"מ והיטל 

השבחה )₪(

מ"ר 

בהסכם

נוייד בפועל 

למגרש 

מקבל

9.11.112,714,600193.9147.32 ח 28 1

24.10.126,354,144441.26195.59 ש 65 2

בהגב"מ 

)מגרשים 

מוסרים(
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מבנים לשימור  

בהגב"מ 

)מגרשים 

 מוסרים(

תאריך 

חתימת 

 ההסכם

סכום המימון ברוטו 

י מע"מ והיטל לפנ

 )₪(השבחה 

מ"ר 

 בהסכם

נוייד בפועל 

למגרש 

 מקבל

 0 1,002.2 14,990,850 25.07.13  ר 117 3

 0 684.5 9,117,914 11.05.14  נ 9 4

 0 1,652.6 23,000,000 14.10.13  ב 19 5

 0 761.43 11,940,815 18.02.14  ה 14 6

 342.9 4,735.9 68,118,323  סה"כ 

 

תגובת אגף התכנון לטיוטת ממצאי הדוח: 

"קרן הסכמי השימור הינה פורמט שמבטא הליך חדשני ביותר בכל ההיבטים )תכנוני, הסכמי, 

שימורי, שמאי ומיסויי(. הצוות המקצועי לומד את התנהלות הקרן ומשכלל את המנגנון מעת 

לעת. לדוג': בישיבת חברי ועדת קרן הסכמי השימור מתאריך 4.8.16 הוגדר תנאי סף חדש עבור 

מגרשים מקבלים אשר מגישים בקשה לקידום תוכנית לניוד באמצעות מנגנון הקרן. תנאי הקובע 

כי על המגרש המקבל להעביר הודעה על הסכמתם לקידום הליך לניוד זכויות בהתאם לשומת 

שווי קרקע עדכנית למועד הגשת המועמדות. זאת, בכדי לקצר את פער הזמנים שנוצר בהגשת 

התוכניות לניוד ע"י המגרשים המקבלים. בנוסף, יש לציין כי בחצי שנה אחרונה קודמו 2 תוכניות 

נוספות. התוכנית בישראל בק 21 אושרה להפקדה בועדה. תוכנת נוספת הכוללת 7 מגרשים 

מקבילים השלימו הכנת המסמכים ועלו לדיון בחודש אוקטובר. המגרש המקבל ברחוב הירקון 

74-76 מתקשה להוכיח בעל עניין בקרקע עפ"י תיקון 101 ולכן נשקלת ע"י היועצת המשפטית 

   לועדה זכאותם.".

101. במסגרת קרן הסכמי השימור, התקשרה הועדה המקומית עם בניינים לשימור במגבלות מחמירות, 

לצורך ניוד זכויות הבניה והתמריצים שלא ניתנים למימוש בנכסים אלו. בתמורה, הועדה 

המקומית העבירה כספים בשווי הזכויות והתמריצים, כאשר אלו הועברו לפי קצב התקדמות 

עבודות השימור. מס שבח דרש תשלום מס רכישה בשיעור 6%/5% מהתמורה )בהתאם למועד 

ההתקשרות שחל באותה עת(. בהתאם ליעוץ משפטי שקיבלה הועדה הייתה מוכנה לשלם 0.5% 

מהתמורה. לבסוף הוסכם בפשרה )שאושרה בועדת הפשרות העירונית וקיבלה תוקף בימ"ש( כי 

  בגין 6 הסכמי ניוד שנחתמו, ישולם 2.5% מס רכישה.

102. מהאמור לעיל עולה, וכפי שנמסר לביקורת, כי ההסכמים לתשלומי מס הרכישה, כאמור, נעשו 

.(pre-ruling( באופן נקודתי ללא קבלת אישור עקרוני גורף  



  
  

 

  35 

תגובת אגף ההכנסות  

"במסגרת קרן ארלוזרוב התקשרה הועדה המקומית עם בנינים לשימור במגבלות מחמירות לצורך 

ניוד זכויות הבניה והתמריצים שלא ניתנים למימוש בנכסים אלו. בתמורה, הועדה המקומית 

העבירה כספים בשווי הזכויות והתמריצים, כאשר אלו הועברו לפי קצב התקדמות עבודות 

השימור. מס שבח דרש תשלום מס רכישה בשיעור 6%/5% מהתמורה )בהתאם למועד 

ההתקשרות ולדין שחל באותה עת(. למען הזהירות, ובהתאם ליעוץ משפטי שקיבלה, הועדה 

היתה מוכנה לשלם 0.5% מהתמורה. לבסוף, הוסכם בפשרה )שאושרה בועדת הפשרות 

      העירונית וקיבלה תוקף בבימ"ש( כי בגין 6 הסכמי ניוד שנתמחו, ישולם 2.5% מס רכישה.".

103. באשר למס המכירה, נמסר כי העירייה פעלה מול רשויות המס עבור בעלי הנכסים וטענה כי 

המדובר במכירה כפויה ולכן בעלי הנכסים צריכים לשלם רק מחצית מהמס. העירייה הסתמכה על 

פרה רולינג שהושג על ידי העירייה מול מס שבח ב-8.10.03, עוד קודם לאישורה של תוכנית 

השימור, באשר לעיסקאות בין שני צדדי ג' )"מגרש מוסר" ו"מגרש מקבל"(. פרשנות העירייה 

הינה שניתן להחיל זאת גם על התקשרות בין הועדה המקומית לבעלים של מבנה לשימור בהגב"מ 

  באמצעות קרן השימור.

104. בתנאי שוק נדל"ן עולה כפי שקורה בארץ בכלל ובת"א בפרט בשנים האחרונות, נוצר מצב של 

"עודף" לקרן. ה"עודף" נוצר מפערי שווי קרקע שנוצרים מפערי זמן בין מועד החתימה על הסכם 

המימון המקדים לבין מועד ההפקדה של התכנית המניידת. במקרה אחד שנרשם עד כה עם 

"עודף" לקרן הינו בכתובת: שלמה המלך 65, שם השווי במועד החתימה על ההסכם היה 14,400 

₪ למ"ר ואילו ערב הפקדת התכנית המניידת השווי היה 15,300 ₪ למ"ר. בחיסין 28 לא היה 

כמעט פער בזמנים לכן השווי במועד החתימה על הסכם המימון המקדים וערב הפקדת התכנית 

היה זהה 14,000 ₪ למ"ר ולא נוצר "עודף". הביקורת מציינת כי בהסכמים לא נקבע תאריך יעד 

  למציאת מגרש מקבל. להלן הפרטים:

מגרשים 

 מקבלים

תוכנית 

 הניוד

מ"ר 

 שנויידו

תאריך 

מכירת 

המגרש 

 המוסר 

 

סכום בהסכם 

קניית המגרש 

 המוסר )₪(

תאריך 

כתב 

התחייבות 

המגרש 

 המקבל

סכום 

בהתחייבות 

לפני מע"מ 

)₪( 

עליית 

 ערך )₪(

מגרש 5 

פ.צ.)נויד 

מ28( 

4029 147.32 9.11.11 2,062,480 29.04.12 2,062,480 0 

א ג30 

)נוייד 

 מה 65( 

4409 195.59 24.10.12 2,816,496 12.04.15  2,990,600

)ע"פ 

החישוב 

צ"ל 

2,992,527 

174,104 
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תגובת האגף להכנסות לבניה ופיתוח לטיוטת ממצאי הדוח:  

"ה"עודף" עליו מדובר הינו חלקי, מאחר וחלק ניכר מהתמריצים לניוד מושפעים משווי הקרקע 

וכששווי הקרקע גדל, כמות המטרים לניוד קטנה. ה"עודף" לקרן נוצר מיתרת הזכויות לניוד מכוח 

תוכניות קודמות ובנוסף מהתמריצים שאינם מושפעים משווי הקרקע. יצויין כי פער הזמנים 

הנ"ל אינו בשליטת הועדה המקומית או העירייה. ביטול זכאות המגרש המקבל, אך בשל חלוף 

הזמן יותיר "עודף" זכויות ו"שווי" גדול יותר בקרן ומשימת השימור ממילא לא תוגשם ומכאן 

  שמדובר בהכרח בל יגונה.".

105. נמצא כי הסכום בכתב ההתחייבות של בעלי המגרש המקבל באבן גבירול 30 אינו תואם לחישוב 

מכפלת שווי מ"ר שנקבע במ"ר שהועברו – הסכום בהתחייבות קטן ב- 1,928 ש"ח )כמפורט 

   בטבלה לעיל(.

תגובת האגף להכנסות מבניה ופיתוח לטיוטת הממצאים: 

"בסמוך לאחר חתימת כתב ההתחייבות התגלתה בו טעות סופר. הטעות תוקנה מידית בכתב 

   התחיבות וחוזה נכונים.".

  הערת הביקורת: טרם הועבר לידי הביקורת כתב ההתחייבות המתוקן.

 הבטחת השלמת עבודות השימור לאחר קבלת התשלום בגין הזכויות

106. תוכנית השימור קבעה בהוראותיה כי הועדה המקומית רשאית להתנות מתן תוקף לתוכנית 

  בהבטחת ביצוע השימור ובהבטחת מקורות המימון לביצוע בהיקף שווי הזכויות המועברות.

107. בניגוד להליכי ניוד זכויות המבוצעים ישירות בין הצדדים, בניוד זכויות דרך קרן הסכמי השימור 

לא קיימת התליית קבלת טופס 4 ואישור אכלוס במגרש המקבל בסיום עבודות השימור בנכס 

המוסר, אשר נועדה להבטיח את ביצוע השימור. עם זאת, יצויין כי תנאי יסודי להסכם הוא 

השלמת השיפוץ והשימור וקבלת תעודת גמר בתוך זמן הקבוע בהסכם. ההסכם כולל הוראות 

לגבי החזרת המקדמות לקרן במידה ואחד הצדדים מבקש לבטל את ההסכם בהתאם לתנאים 

   המתלים.

108. תנאי ההסכם לגבי לוחות הזמנים והיקפי המקדמות נתונים לשינויים בהתאם למו"מ בין הצדדים. 

ברוב ההסכמים נקבע כי עבודות השימור יושלמו לא יאוחר מחלוף 18 חודשים ממועד חתימת 

ההסכם. אולם, הבעלים רשאים לפנות בכתב למהנדס העיר ולבקש אורכה בהתאם לנסיבות 

מיוחדות. נקבע תשלום לעירייה של פיצויים מוסכמים מראש בסך של 10,000 ₪ לכל חודש 

 איחור. העירייה רשאית לבצע את העבודה בעצמה ולקזז את עלותה מסכום המימון שבהסכם. 

109. התמורה הכספית בגין הזכויות משוחררת למוסר הזכויות על פי אבני דרך המפורטות בהסכם, 

כאשר מקדמה בדרך כלל של 10% משולמת תוך 30 יום מהחתימה על ההסכם, 70% בסיום 

   אבני דרך שונות במהלך הביצוע ו-20% לאחר 30 יום מקבלת תעודת גמר.
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110. נמצא כי נוהל העבודה של ועדת הסיוע של קרן הסכמי השימור אינו קובע מגבלות ברורות לגבי 

לוחות הזמנים לסיום העבודות בהסכם וקריטריונים לגבי היקף המקדמות שמשלמת העירייה 

    בהסכמים. זאת על מנת למנוע עיכוב בהשלמת עבודות השימור לאחר קבלת כספי הסיוע מהקרן.

111. בבדיקה מדגמית של ההסכמים עולה כי במבנה ברוטשילד 117 ובמבנה בנחלת בנימין 9 התחייבו 

הבעלים בהסכם לסיים את עבודות השימור בתוך 24 חודשים מהוצאת היתר בנייה ולא תוך 18 

    חודשים.

תגובת האגף להכנסות מבניה ופיתוח לטיוטת הממצאים: 

"קביעת לוח הזמנים להשלמת עבודות השימור בבנין המוסר נתון למו"מ בהתאם למורכבות 

השיפוץ הנדרש )מבנה מסוכן? צורך בקבלת היתר בניה?(, היקף השיפוץ הנדרש ולהתארגנות 

בעלי הזכויות )בעלים אחד? מספר בעלים? דיירים מוגנים?(. הקרן פונה למקרים "הקשים" 

לביצוע שימור באופן עצמאי ומעניקה "נקודות זכות" גבוהות יותר למקרים אלו. מכאן, הצורך 

  בגמישות בניהול המו"מ בהתאמת לוחות הזמנים לנכס הנדון בהסכם.".

112. בבדיקה מדגמית של הסכמים עם מגרשים מוסרים נמצא כי במבנה בכתובת ביאליק 19 התחייבה 

העירייה בהסכם להעביר כבר בתשלום הראשון 35% מסכום המימון )כשמונה מליון ש"ח מתוך 

כ-21 מיליון( תוך 30 יום מחתימת ההסכם. 35% נוספים בשלוש אבני הדרך הבאות ו- 30% 

עם קבלת תעודת גמר. בפועל נמצא כי תשלום ראשון שולם בגובה של כ- 33% )אסמכתא 

5832832( ולאחר מכן שולמו 50% )אסמכתאות 5832941/5832942( - סה"כ כ- 83% 

  שולמו בטרם הוענקה תעודת גמר – וזאת בניגוד למוגדר בהסכם.

תגובת האגף להכנסות מבניה ופיתוח לטיוטת הממצאים: 

"בשל נסיבות מורכבות בנכס ברחוב ביאליק 19 )ריבוי תביעות נזיקיות ובגין תוכינת השימור, 

ריבוי בעלים, הצורך בפינוי בית כנסת בנכס וכד'( המו"מ להסכם ניוד הזכויות והסרת התביעות 

היה מורכב במיוחד. בהתאם להסכם, הסכום הועבר לנאמנים עבור העיריה )3 במספר(, והם אלו 

שישחררו את הכסף בכפוף לאבני הדרך ואישור העיריה. לאמור: 83% מהתמורה עברו לידי 

נאמנים, ואילו 17% נותרו בידי העיריה באשר בעליהם לא מינו נאמן(. יצויין כי לאחרונה דווח 

לעיריה, כי הושלם הליך פירוק שיתוף בנכס והבעלים שנותרו מגבשים מתווה לשיפוץ הנכס מול 

  מחלקת השימור.".

הערת הביקורת: התשלומים בפועל אינם תואמים את ההסכם שהוצג לביקורת – הסכום שנקבע 

בהסכם לתשלום ראשון 35% הוא גבוה ובפועל שולמו 83% לפני שבוצעו בכלל עבודות 

      השימור. לא הוצג הסכם נאמנות.

113. במבנה בשלמה המלך 65 התחייבה העירייה להעביר 30% מסכום המימון כבר בתשלום הראשון 

וסה"כ מצטבר של 60% עם סיום עבודות שלד בלבד )כ- 3.8 מליון ש"ח(. בפועל נמצא כי 

בתשלום הראשון ב- 1.11.12 שילמה העירייה 40% ולא 30% בהתאם לחוזה )אסמכתא 

.)5835129  
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תגובת האגף להכנסות מבניה ופיתוח לטיוטת הממצאים: 

"נכון להיום הסתיימו עבודות השימור ושולם כל סכום המימון. לגבי הגדלת התשלום הראשון מ-

30% ל-40% - מאחר והמקדמה צורפה כבר לסיום השלב הראשון באוקטובר 2012. התשלום 

 הועבר ביום 1.11.2012.".

114. נמצא כי השלמת עבודות השימור במגרשים המוסרים התעכבה מעבר להתחייבות בהסכמים 

  המקוריים:

מבנים 

 לשימור 

)מגרשים 

 מוסרים(

תאריך 

חתימת 

 ההסכם

סה"כ 

שולם 

ברוטו 

)מיליוני 

 ש"ח(

אחוז 

ששולם 

מתוך 

הסכום 

 בחוזה

לו"ז  היתר בנייה

בהסכם 

מקורי 

 בחודשים

 סטטוס גמר

היתר אושר  100% 2.7 9.11.11  ח28

ב- 23.7.14  

והוארך תוקף 

ההחלטה ניתן 

היתר חדש ב- 

 26.7.16

 18

מקבלת 

היתר 

טרם 

הסתיימו 

 העבודות

טרם אושר  83%  17.5 14.10.13 ב19

היתר 

 18

מקבלת 

היתר  

העבודות 

טרם 

החלו 

טרם אושר  20% 2.4 18.2.14 ה 14

היתר 

 18

מקבלת 

היתר 

העבודות 

טרם 

החלו  

היתר שיפוץ  30% 2.7 14.10.13 נב 9

הוצא ב- 

2014 והוארך 

שלוש פעמים 

 24

מקבלת 

היתר 

טרם 

הסתיימו 

 העבודות

24  18.5.14 40% 6 25.07.13  ר117

מקבלת 

היתר 

טרם 

הסתיימו 

 העבודות

18  9.3.11 100% 2.6 24.10.12  ש ה 65

מחתימת 

החוזה 

העבודות 

 הסתיימו

 

115. לאור האמור לעיל, לדעת הביקורת קיימת מידה של חשיפה בהעברת מקדמות כספיות 

משמעותיות ללא בטחונות נוספים להשלמת התחייבויות בעלי המגרשים המוסרים לביצוע עבודות 

      השימור ועמידה בלוחות הזמנים.
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תגובת האגף להכנסות מבניה ופיתוח לטיוטת הממצאים: 

"אכן, יש מקרים בהם עבודות השימור מתעכבות מסיבות שונות, שאינן בשליטת העיריה. ואולם, 

העיריה אינה חשופה כספית בשל כך. ראשית, מהטעם שהכסף מוחזק בעיריה או בידי נאמן 

עבור העיריה ומשוחרר רק בהתאם לאבני הדרך שבהסכם. שנית, כבר ברגע חתימת ההסכם 

מוותרים הבעלים על הזכויות המנויידות, נרשמת הערת אזהרה לטובת העירייה והעירייה רשאית 

לנידן מיידית ל"מגרש מקבל". למעשה אין סיכון כלל כי הועדה המקומית קיבלה את הזכויות 

 למרות שלא שילמה הכל.".

הערה: הביקורת התייחסה פה לחשיפה הנובעת מאי – השלמת עבודות השימור בזמן סביר ע"י 

  בעלי הזכויות בנכס לשימור.

 תב"עות נקודתיות
 רקע

116. כאשר בעלי הזכויות במבנה מבקשים חריגות מתוכניות הבניין החלות על המבנה, כגון תוכנית 

השימור 2650ב, נדרש אישור של תוכנית נקודתית המשנה את הוראות התב"ע הרלוונטית. 

כאשר מדובר רק בחריגה מקווי הבניין, האישור בסמכות הוועדה המקומית. כאשר יש חריגה 

מזכויות מניין השטחים המותרים לבנייה, אישור התוכנית בסמכות הוועדה המחוזית. לאחר אישור 

תוכנית המתאר הכוללנית הורחבו סמכויות הוועדה המקומית והיא מוסמכת לאשר את כל 

התוכניות התואמות את הוראות תוכנית המתאר, למעט יוצאים מן הכלל שפורטו בחוק. הוועדה 

מוסמכת לאשר חריגות מתוכנית המתאר כגון גובה מבנים, מס' קומות, שינוי חלוקת שטחי הבנייה 

המותרים, תוספת יחידות דיור. עם הגשת התוכנית לועדה מתקבלת חוו"ד של יועמ"ש העירייה 

לגבי סמכות הוועדה לדון בתוכנית.  זאת לפי סעיף62א)א()9( לחוק. 

 ממצאים

117. נמצא כי מאז אישור תוכנית השימור ב-2008 ועד למועד עריכת הביקורת, 5 תוכניות נקודתיות 

אושרו בועדות, מתוכן 4 על ידי הוועדה המקומית ואחת על ידי הוועדה המחוזית. 11 תוכניות 

    נקודתיות נוספות נמצאות בהליכי קידום.

118. הביקורת ערכה בדיקה מדגמית של שלוש תוכניות נקודתיות שאושרו על ידי הוועדה המקומית. 

  הוועדה פעלה בהתאם לחוות הדעת של הצוות המקצועי ונימקה את שיקוליה.

תיאור  מספר תכנית

 התוכנית

תאריך 

 אישור

סוג 

 תכנית

 שינויים

 א ה 13- 15  תא/מק 4131

מבנה לשימור 

רגיל בתוכנית 

 2650ב

הוועדה  19.02.14

 המקומית

תוספת קומה רביעית מלאה וקומה 

חמישית בנסיגה על המבנה לשימור, 

באמצעות מימוש זכויות לא מנוצלות 

מתחת לקומה בנסיגה. )זאת בנוסף 

 להקמת אגף אחורי(.
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תיאור  מספר תכנית

 התוכנית

תאריך 

 אישור

סוג 

 תכנית

 שינויים

ב 14- בית  תא/מק 4214

ראובן – 

מבנה לשימור 

רגיל בתוכנית 

2650ב 

המשמש 

  כמוזיאון

הוועדה  22.10.14

 המקומית

שינוי הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי 

ע"י מימוש זכויות בנייה על 

קרקעיות לא מנוצלות ותמריצים 

מתוכנית השימור לבניית 3 קומות 

בתת הקרקע )קווי בניין על קרקעי 

 ותת קרקעי וגובה קומות מרתף(. 

ב 4, 6 מבנה  תא/מק 4353

לשימור 

בהגב"מ ע"פ 

 2650ב

הוועדה  01.04.15

 המקומית

הבעלים המקורי של הזכויות לניוד 

המבצע את השימור מכר זכויות 

בנכס להקמת בניין חדש בשטח 

הפנוי לאחרים -  לאשר ניוד יתרת 

הזכויות שטרם נוידו בתוכניות 

עתידיות ללא קביעת בטוחות חדשות 

לביצוע השימור כפי הנדרש ב-

2650ב. הבניין נייד בעבר כבר 

77% מהזכויות והשימור הובטח 

בערבות בנקאית ותנאי לאכלוס 

המבנה המקבל. יצויין כי הערבות 

הועלתה מ- 1.3 מיליון ש"ח ל-2 

מיליון ש"ח וההיתר לביצוע עבודות 

 השימור בשלב מתקדם לפני אגרות. 
 

  תוכנית המתאר תא/ 5000

 רקע

119. באוגוסט 2016 אושרה תוכנית המתאר המקומית הכוללנית לתל אביב - יפו. התוכנית מעגנת את 

המדיניות התכנונית העירונית וקובעת הוראות כלליות אשר ינחו את הכנתן של תכניות מתאר 

מקומיות חלקיות ותכניות מפורטות חדשות. התוכנית קבעה לכל איזור את הרח"ק )רצפה חלקי 

קרקע( המרבי - היחס שבין סך כל שטחי הבניה המרביים האפשריים במגרש מסויים, חלקי שטח 

    המגרש.

120. התוכנית מתחשבת באתרים לשימור – אתרים הכלולים ברשימת השימור או בתוכניות שימור 

עתידיות. כמו כן, התוכנית מגדירה בנספח העיצוב "מרקמים בנויים לשימור" – איזורים הכוללים 

ערכים לשימור. התוכנית מגדירה את האיזורים בהם תותר בנייה גבוהה ואת המגבלות בהתאם 

    למאפייני כל איזור.

121. תוכנית המתאר קבעה תמריצים שונים המאפשרים תוספת זכויות בנייה עד למלוא שטח הבנייה 

המרבי, כולל בגין תועלות ציבוריות, כגון: הקצאת שטח לשימוש ציבורי, דיור בהישג יד וכן, 

שימור מבנים או ניוד זכויות לשימור. בנוסף לכך, נקבעו מספר מקרים בהם הוועדה רשאית 

   לאשר שטחי בנייה מעבר לשטח הבניה המרבי, ביניהם:
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 תוכנית לניוד זכויות ממבנה לשימור – ניתן לאשר מעבר לשטח המרבי )כולל גובה( בתנאי 

  שהתוספת מעבר לרח"ק המרבי תהייה רק בהיקף של הזכויות המנוידות.

 תוכנית להתחדשות עירונית באיזור התחדשות עירוני, תוכניות לעידוד מלונאות, תוכנית 

  המשלבת מסחר עם מוסד ציבורי – בהיקף שהוגדר.

 ממצאים

122. לנוכח התמריצים המתחרים שהוגדרו בתוכנית המתאר הכוללנית, קיים סיכון כי יזמים יעדיפו 

לקדם תוכניות לפי סעיפים אחרים על חשבון תמריצים לשימור. כתוצאה מכך, עלולה להיפגע 

  פעילות שימור המבנים.

תגובת אגף התכנון לטיוטת ממצאי הדוח: 

"יש לציין כי קביעת התועלות הציבוריות בהתאם לתוכנית המתאר הינן לשיקול דעת הועדה 

המקומית ולא של היזמים. הועדה המקומית שוקלת את מכלול הצרכים העירוניים ובכללם 

תוספות שטחי ציבור, קירוי האיילון, מלונאות ושימור הכלולים ברשימת התועלות הציבוריות 

  שנקבעו בתוכנית המתאר. כל מקרה נשקל לגופו של ענין.".

123. הביקורת ערכה בדיקה מדגמית של 5 תוכניות שהופקדו בשנה האחרונה. לא נמצאו ממצאים 

  חריגים.

 תביעות פיצויים בגין ירידת ערך

 רקע

124. עמדת עיריית תל אביב - יפו היא כי תוכניות השימור הינן תוכניות משביחות. דהיינו התוכניות 

מייצרות עלייה בערך הנכסים, משכך העירייה מבקשת לגבות היטלי השבחה בגין המבנים שעברו 

שימור, כמתחייב בהתאם לחוק. מנגד, חלק מבעלי הזכויות טוענים כי התוכנית גרמה לירידה 

בערך הנכסים, עקב הדרישות והמגבלות השונות החלות על נכס המיועד לשימור )כמו איסור על 

הריסת המבנה, מניעת קידום תוכניות תמ"א 38 או פינוי בינוי, שטחי בנייה שלא נוצלו, דרישה 

לפתוח מרפסות( וההוצאות המוגדלות הנובעות מכך )פעולות השיקום וההפרש העלויות בהשוואה 

  לשיפוץ רגיל, תחזוקה שוטפת, הכנת תיק תיעוד אדריכלי ועוד(.

125. סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה מאפשר הגשת תביעות בגין ירידת ערך עד שלוש שנים מכניסת 

  התוכנית לתוקף, כלומר עד סוף אוגוסט 2011.

 ממצאים

126. עד המועד הסופי להגשת תביעות בגין ירידת ערך, הוגשו כ-380 תביעות בהיקף של כ-2.6 

מיליארד ש"ח. סכום כל תביעה נע בין מאות אלפי ש"ח ל-150 מיליון ש"ח. נכון לכתיבת דוח 

הביקורת הנוכחי, רוב התביעות מונחות לפיתחה של ועדת הערר, אשר שמעה את טענות הצדדים 

וערכה סיורים בנכסים. טרם התקבלו החלטות על ידי ועדת הערר בנושאים העקרוניים. עיקרי 
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הטענות הנזקיות של התובעים – עלויות עודפות גבוהות מהמפתח שנקבע של 900 – 990 ש"ח, 

  חוסר יכולת לנצל תמ"א 38 וזכויות במרתפים לפי תוכנית ע-1 מ-2003, פתיחת מרפסות.

127. הטיפול בתביעות מטעם העירייה מלווה על ידי מספר משרדי עו"ד ומשרדי שמאות, אשר נבחרו 

כהתמחות נפרדת. לביקורת נמסר על ידי מנהלת מח' שומה והשבחה ושמאית הוועדה המקומית כי 

להערכת גורמי המקצוע היקף החשיפה עשוי לרדת באופן משמעותי עם קבלת החלטות עקרוניות 

       של ועדת הערר, למשל לאור עמדת העירייה שתמ"א 38 אינה זכות מוקנית.

128. במהלך התקופה מפרסום התוכנית ועד מועד הסופי להגשת תביעות, חלק מבעלי הזכויות הגיעו 

להסכם עם העיריה במסגרתו העיריה התחייבה שלא לגבות היטל השבחה בתמורה להתחייבות 

לוויתור על הזכות לתבוע לפי סעיף 197 )להלן: "הסכמי ויתור הדדי"(. הסכמים אלו אושרו על 

ידי ועדת הפשרות העליונה הכוללת את מנכ"ל העירייה, גזבר והיועץ המשפטי לעירייה. הביקורת 

מציינת כי עלולה להימצא בעייתיות בהחלטה של העירייה לפטור חלק מבעלי הנכסים מחיוב היטל 

השבחה הנדרש בחוק, רק בשל העובדה כי הוגשה תביעה על ידי אותם בעלי נכסים. מעבר לכך, 

הגוף המחליט לגבי הסכמים אלו הינו אורגן של העירייה בעוד שהגוף הסטטוטורי העוסק בהטלת 

      היטל ההשבחה ושנגדו הוגשו התביעות בגין ירידת ערך הוא הועדה המקומית לתכנון ובנייה.

129. בעניין זה נמסר על ידי המשנה ליועץ המשפטי לעירייה, כדלקמן:  

"בהתאם לסעיף 24)א( לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 "בועדה מקומית שמרחב התכנון 

שלה כולל תחום של רשות מקומית אחת בלבד, ייכלל אומדן הכנסותיה והוצאותיה בתקציב 

אותה רשות מקומית". לכן, הכנסות הועדה המקומית מהיטל השבחה והוצאות הועדה המקומית 

עקב תביעות ירידת ערך, נכללים בתקציב העיריה, כאשר הכללים החלים על ניהול כספי העיריה 

חלים גם על ניהול כספי הועדה המקומית. ועדת הפשרות העליונה המורכבת מהמנכ"ל, גזבר 

העיריה והיועץ המשפטי לעיריה מוסמכת לאשר פשרות כספיות, לאחר שהוצגו בפניה מלא 

הנתונים והעובדות. ועדה זו פועלת מכח סעיף 203 לפקודת העיריות )נוסח חדש( ביחד עם חוק 

הרשויות המקומיות )ייעוץ משפטי(, תשל"ו - 1975 והצורך בקבלת יעוץ משפטי בהסדרי 

  פשרה.".

130. במסגרת הסכמי ויתור הדדי הצליחה העירייה להוריד את היקף התביעות לכ-1.7 מיליארד ש"ח 

)כ-200 תביעות(. הביקורת מציינת כי במסגרת הסכמים אלו מוותרת העירייה על הכנסה צפויה 

מהיטל השבחה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, זאת כאשר על פי חוות דעתם של היועצים 

המשפטיים, כפי שנמסר לביקורת כאמור לעיל, דינן של רוב הטענות לירידת ערך להידחות 

     לבסוף.

131. לאחר תיקון 84 תביעות לירידת ערך שנדחו בועדה המקומית לתכנון ובנייה מגיעות לוועדת ערר. 

לא ניתן יותר להגיע לשומה מוסכמת ישירות עם הוועדה המקומית ולהסכם ויתור הדדי מחוץ 

לכותלי הוועדה ללא הליך מעין שיפוטי. עד סוף שנת 2015 נדונו ואושרו על ידי ועדת הערר 

מספר מקרים בהם התבקשה מחיקת התביעה עקב הגעה להסכם ויתור הדדי. קיימת מחלוקת 
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משפטית לגבי סמכות ועדת הערר לאשר הסכמי פשרה המתבטאת בהבדלים בהחלטות ועדות 

הערר השונות. המחלוקת נובעת מתוך חשש שאישור גורף של הסכמי פשרה יהווה דרך עוקפת 

לכוונת המחוקק בתיקון 84 ויפתח פתח לא ראוי שיצור מצבים של אי – שיוויון. נכון למועד 

עריכת הביקורת, מדיניות ועדת הערר בתל אביב - יפו הינה שלא לאשר הסכמי ויתור הדדי לפני 

קבלת החלטות בנושאים העקרוניים. עם זאת, נמצא כי בתאריך 21.3.17 אישרה הוועדה מחיקת 

שני עררים בהתחשב בנסיבות מיוחדות של המקרה הספציפי. היועץ המשפטי לעירייה הוסיף כי 

עמדת היועץ המשפטי לממשלה, תומכת בעמדת העירייה.  בנוסף מסרה המשנה ליועמ"ש לגבי 

אישור הסמכי ויתור הדדי בועדת הערר כי:  

"עם הגשת עררים על תביעות ירידת ערך לועדת הערר, ברשות עו"ד כ.פ., הסדרים מהסוג הזה 

הובאו גם לאישור ועדת הערר ואושרו על ידה )לדוגמא: ויתור ה.ר.והחלטת כ.פ.(. 

עם חילופי היו"ר בועדת הערר, השתנתה הגישה ועמדת היו"ר הנוכחי הינה שלא לאשר הסכמות 

/ פשרות בין הצדדים. עמדה זו נתקפה על ידנו בבית המשפט, שקיבל את עמדתנו בעניין ואישר 

  את ההסכמות שהושגו בין הצדדים.".

 קידום היתרי בנייה

 כללי

132. על פי חוק התכנון והבנייה בסעיף 145, נדרש להוציא היתר בנייה במקרים בהם ביצוע עבודות 

בבניין כוללות שינויים בקירות חיצוניים, עבודות הריסה והקמה מחדש, תוספות לבניין )כגון: 

סגירת מרפסות, קביעת חלונות חיצוניים, הקמת סככה או פרגולה, קירוי חניה, הקמת גדר(, וכן, 

שינויים פנימיים מסויימים )כגון: המשנים שטח, פוגעים בשלד, ברכוש המשותף או בדרכי 

    מעבר(.

133. התוספת הרביעית קבעה שבניגוד לבניינים שאינם מיועדים לשימור, במבנה מיועד לשימור גם 

   שינוי פנימי יהיה טעון היתר בנייה, אם נקבע הדבר בתכנית לשימור.

134. במקרים בהם העבודות המתוכננות כוללות "סטייה ניכרת" מתוכנית בנייה בתוקף החלה במקום 

)כגון שימוש בזכויות בנייה החורגות מהקבוע בתוכנית או שינוי ייעוד השטח(, נדרש לאשר 

תוכנית בנייה מתאימה, לפני קבלת היתר לביצוע העבודות. עם זאת, הוגדרו בתקנות הבנייה 

תנאים מסויימים בהם ניתן לאשר סטייה מתוכנית באמצעות בקשה להקלה או לשימוש חורג ללא 

         צורך באישור תוכנית חדשה )תקנות התכנון והבנייה )סטייה נכרת מתכנית(, התשס"ב-2002(.

135. אישור היתר הבנייה מבוצע על ידי הוועדה המקומית. כל עבודה במבנה המיועד לשימור הדורשת 

   קבלת היתר בנייה מחוייבת באישור מחלקת השימור מבנים בטרם קבלת ההיתר לביצוע העבודה.

http://nevo.co.il/Law_word/law01/044_153.doc
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 תהליך העבודה

136. במטרה לקצר ולייעל את תהליך קבלת היתר הבנייה לבניינים לשימור, ולשפר את השקיפות 

והשירות בתהליך, הוגדר על ידי מחלקת השימור בשנת 2014 נוהל "המסלול הלבן", במסגרתו 

הוגדרו לוחות זמנים לאבני הדרך השונים: קבלת חוות דעת לדיון בועדה בתוך 15 שבועות וחוות 

  דעת להיתר בתוך כשבעה שבועות נוספים, המותנים בעמידת המבקש בדרישות להגשת הבקשה.

 137. להלן תיאור השלבים העיקריים במסלול הלבן: 

 שלב א' – תיק ורוד )הכנת הבקשה להיתר לדיון בועדה המקומית(

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מתן מידע ראשוני 

  הפניית המבקש לרישוי בנייה להוצאת תיק מידע והפנייה להכנת תיק תיעוד. 

  פגישה לאישור תיק התיעוד לשלב א'

 ת התנעהפגיש - 1הפגיש

  הגשת תיק מידע מעודכן

  תיק תיעוד מאושר לשלב א'

  טופס הצהרת כוונות תכנון בצירוף תרשימים, תוכניות והדמיות. 

 פגישה במבנה – 2פגישה 

 הצגת תיק התיעוד על ידי האדריכל ובדיקת ההתאמה בין תיק התיעוד לקיים 

בשטח. 

 תיאום תכנון – 3,4פגישות 

 הצגת חלופות תכנון בפני אדריכל היחידה לשימור וגיבוש חלופה מוסכמת של 

הצעת התכנון והערות סופיות לפני עריכת הבקשה להיתר 

 הגשת הבקשה – 5,6פגישות 

 עריכת בקשה להיתר ובדיקת תקינות ושלמות הבקשה על ידי אדריכל היחידה 

לשימור 
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 שלב ב' – תיק ירוק )השלמת תנאי ההיתר לאחר דיון בוועדה המקומית לקראת אישור סופי( 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 רפורמת רישוי זמין
 רקע

138. בעקבות אימוץ תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה )התשע"ד – 2014(, במטרה לשפר ולקצר את 

תהליכי הרישוי והבנייה ולהגביר את השקיפות, פותחה על ידי מנהל התכנון וממשל זמין במשרד 

הפנים מערכת "רישוי זמין" - מערכת ארצית מקוונת להגשת היתרי בנייה. הוראות התיקון 

הנוגעות לרישוי נכנסו לתוקף בתחילת 2016 והמערכת, הנמצאת בשלבי הטמעה, תשמש בכל 

שלבי הרישוי החל מבקשת תיק מידע ועד שלבי הביצוע ותעודת גמר. המערכת אמורה לכלול 

ממשקים ממוחשבים לגופים ורשויות שונים כגון: הועדות המקומיות, גורמים מוסרי מידע, 

מבא"ת, רשם המקרקעין, רשם המהנדסים והאדריכלים, שרת התשלומים, רשות מקרקעי ישראל 

ועוד. עד להקמת הממשקים האמורים, נתונים יועברו בקובץ ויוטענו למערכת התב"ע ובהמשך 

יעברו לעבודה מלאה במערכת המקוונת. 

 

 

 קבלת חו"ד לתיק ורוד – 7פגישה 

 בדיקה של אדריכל יחידת השימור שכל ההערות הוטמעו, הגשת חוות דעת חתומה 

לשלב התיק הוורוד תוך 5 ימי עבודה 

 

 תיק ירוק תיאום טיוטת – 8,9פגישות 

 הצגת תוכנית הגשה וטיוטת בקשה לאחר ביצוע התיקונים שנדרשו ע"י הועדה 

 וגורמים אחרים כגון רישוי, הג"א, צוות השימור( וקבלת הנחיות להכנת הבקשה

 הגשת תיק ירוק לאישור – 10פגישה 

   הגשה מעודכנת ומתוקנת לפי כל ההנחיות.

  יחידת השימור תגיש הנחיות למתן היתר )אישור תיק ירוק( תוך 5 ימי עבודה. 
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139. נכון לזמן עריכת הביקורת )יוני 2017(, ניתנה אורכה לעיריית תל אביב - יפו עד תחילת עבודה 

במערכת והבקשות להיתרים עדיין מוגשות ומנוהלות במערכת התב"ע הקודמת. התיקון לחוק 

קובע לוחות זמנים מקוצרים מחייבים לשלבי הטיפול בבקשות להיתרים. בנוסף לכך, קובע 

התיקון שינויים מפליגים בתהליכי העבודה של רישוי הבנייה, כולל העברת בקרת התכן והפיקוח 

על הביצוע למכוני בקרה פרטיים, הוראות אשר נדחה מועד תחילת יישומן לתאריך 1.1.2018 

  )עבור היתרים לבניינים קיימים(.

  ממצאים 

140. לא הוצגה לביקורת מדיניות מינהל ההנדסה לגבי יישום הרפורמה ברישוי בתחום שימור המבנים 

   והשלכות הוראות החוק החדשות על פעילות מחלקת השימור.

141. טרם עודכנו נוהלי העבודה במחלקת השימור בהתאם להוראות החוק החדשות. הביקורת מציינת 

   כי נדרשת התייחסות והיערכות מינהל ההנדסה ומחלקת השימור, בין השאר בנושאים הבאים:

 הפרטת בקרת התכן והביצוע לידי מכוני בקרה פרטיים - במסגרת תיקון 101 לחוק נקבע כי 

שר האוצר יקבע בתקנות אילו סוגי היתרים יועברו לבקרת המכונים. נכון למועד עריכת 

הביקורת טרם פורסמו על ידי שר האוצר תקנות בעניין זה. הביקורת מדגישה כי לא תועדו 

פעולות מול משרד האוצר לקדם התייחסות יחודית לנושא השימור, באם אכן, עיריית תל 

  אביב-יפו סבורה כי יש להחריג עבודות בבניינים לשימור בתקנות אלו.

 עמידה בלוחות הזמנים שהוגדרו בחקיקה – בתקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, תשע"ו 

)להלן: "תקנות הרישוי החדשות"( שפורסמו בשנת 2016 נקבע כי במקרים בהם לא תועבר 

בקרת התכן למכוני בקרה חיצוניים ניתן יהיה להעביר את הבקשה לבדיקה ולתיאום תכנון על 

ידי גורמים מאשרים. על פי תקנה 48 לתקנות הרישוי החדשות, גורם מאשר שהופנתה אליו 

בקשה להיתר יתן את התייחסותו לבקשה בתוך 30 ימים ממועד קבלתה אצלו. הביקורת 

מציינת כי קיים פער זמנים גדול בין דרישה זו ובין הנוהל הקיים במחלקת השימור )"המסלול 

    הלבן"( המגדיר 15 שבועות.

 מערכות המידע – לצורך יישום הוראות החוק מתחייבת עבודה במערכת "רישוי זמין". 

מערכת זו לא נבנתה תוך התייחסות לצרכים של מחלקת השימור ולא ברור אם היא יכולה 

לספק מענה כולל לדרישות מחלקת השימור )כפי שפורטו בסעיף לעיל בנושא מערכות 

מידע(. אופן העבודה במערכת והממשקים השונים טרם גובשו וטרם הוטמעו. במהלך תקופת 

המעבר למערכת החדשה ידרשו עובדי מחלקת השימור לעבוד במקביל עם המערכות 

הקיימות ועם המערכת החדשה, באופן שידרוש ביצוע פעולות הזנה כפולות וחופפות, מה 

שיגדיל את התשומות הנדרשות מהעובדים ואת עומס העבודה ועלול לגרום לטעויות ולאי – 

    עמידה בלוחות הזמנים.
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 הכנת תיקי מידע
 רקע

142. תחילת תהליך הרישוי בהגשת בקשה למידע )להלן: "תיק מידע"(. על פי תקנות הרישוי החדשות 

שנכנסו לתוקף בספטמבר 2016 כחלק מתיקון 101, הבקשה מבוצעת באתר מינהל התכנון 

במערכת "רישוי זמין". לפני התיקון לחוק בוצע במערכת "זכויות בנייה". תיק המידע כולל 

נתונים אודות המגרש כולל תוכניות תקפות, זכויות בנייה, הגבלות בנייה, מידע על תשתיות, 

   השימושים המותרים ועוד.

143. הכנת תיק המידע מבוצעת על ידי מחלקת מידע תכנוני באגף התכנון. עם הגשת בקשה לתיק מידע 

במערכת, מוזנות זכויות בנייה תקפות ונערכת בדיקה של היתרים קודמים והתייעצות עם צוות 

התכנון לגבי נושאים אדריכליים שימוריים כגון מקרים של שימושים חורגים. כמו כן, מוזנים 

התמריצים על פי תוכנית השימור. במקרה של בקשות להיתר שאינן תואמות לתוכניות תקפות 

  המסורבות בתהליך רישוי הבנייה מוחזרת הבקשה למחלקת מידע תכנוני לבירור מול התוכניות.

 ממצאים

144. חישובי הזכויות מבוצעים ידנית באמצעות טבלת אקסל – הנוסחאות והחישובים לא מוטמעים 

במערכת הרישוי המקוון ולא נשאבים ישירות לדראפט )מסמך ריכוז הנתונים הרלוונטיים 

לבקשה( המוצג בפורום מהנדס העיר ובועדה. לא הוגדרו בנוהלי העבודה באופן ברור בקרות 

הכוללות את הגורמים האחראים על אימות ובדיקה נוספת של חישובי הזכויות בתיק המידע. 

הביקורת מעירה כי בהתחשב בכך שהנתונים בתיק המידע מהווים את הבסיס להחלטות בעלות 

   משמעות תכנונית וכספית רבה, התהליך הקיים אינו מספק לצורך מניעת טעויות.

145. בתיק מידע עבור בקשות להיתר שטחי הבנייה מופיעים לפי אחוז משטח מגרש או לפי קווי בנייה 

)בתוכנית נפחית( ללא חישובים פרטניים. חישובי השטחים נערכים על ידי עורכי הבקשה. 

החישובים לא נבדקים על ידי אדריכלי מחלקת השימור במסגרת הטיפול בקידום הבקשות להיתר. 

חוות הדעת של מחלקת השימור )"תיק ירוק"( ניתנת בהסתמך על חישובי השטחים של המבקשים 

תוך הסתייגות. טעויות בחישובי השטחים עשויות להתגלות בשלב מאוחר יותר במסגרת סבב 

האישורים על ידי רישוי הבנייה – במידה שיש בעיות הן מוצפות, אבל גילוי בעיות בשלב מאוחר 

גורם לדחייה של הבקשה והחזרתה לתיקון ולמחלקת השימור ועקב כך עלול להיגרם עיכוב זמנים 

   מיותר בטיפול בבקשה.

146. דוגמה לכך היא בקשה להיתר ברחוב החשמל 4 ומנחם בגין 3 – התבקשה הריסת מבנה אחר 

הנמצא על אותו מגרש ביחד עם מבנה לשימור ובנייתו מחדש. בבקשה לבנייה מחדש עורכי 

הבקשה הגישו לפי שטח לבנייה הכולל גם את המבנה לשימור שלא נהרס. רק אחרי הגשת 

  הבקשה בעת האישור אצל מהנדס הרישוי עלה כי נפח השטחים בבקשה גדול מדי.
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147. לביקורת נמסר על ידי מנהלת מחלקת מידע תכנוני כי קיימת כוונה להטמיע חישובי שטחים 

מפורטים בטבלה כחלק מתיק המידע וכי הנושא מצריך הכפלת כוח האדם במחלקה ותוקצב לשנת 

2017. כמו כן, נמסר כי מתקיים על ידי מינהל התכנון פיילוט בנושא רכיב אוטומטי לחישובי 

שטחים ובעתיד יש כוונה להטמיע את משיכת החישובים באופן אוטומטי לדראפט ממערכת 

  ה"רישוי הזמין".

הערת אגף הכנסות לטיוטת ממצאי הדוח: 

  "הערת הביקורת בנוגע להליך הבקרה על חישוב הזכויות לניוד מקובלת.".

 הכנת תיקי תיעוד

 רקע

148. בהתאם להנחיות מנהל התכנון ממרץ 2008 ותוכנית השימור 2650ב', החלו דרישות לקיום 

תיעוד לאתר המיועד לשימור במהלך ההליך התכנוני. במסגרת תוכנית השימור 2650 ב' הוגדרו 

דרישות תיעוד עבור "תיק התיעוד" המופיעות כנספח לתוכנית. מטרת תיק התיעוד היא לתעד את 

המורשת הבנויה של העיר, לחשוף את הערכים של המבנה המקורי ולשמש בסיס לטיפול עתידי 

  במבנה.

149. מסמך "סקר תיעוד מקדים" – נדרש בתחילת ההליך התכנוני ובו ריכוז כל המידע הבסיסי אודות 

האתר, נתוני התוכניות החלות עליו, רקע היסטורי ותרבותי, תיאור מצב קיים והערכת האתר 

וחשיבותו. לא נדרשת מדידה חדשה בשלב זה. סקר תיעוד מקדים מוכן על ידי העירייה )באמצעות 

עזרה וביצרון המפעילה אדירכלים חיצוניים( כחלק מהמידע התכנוני הנמסר לצורך בקשה להיתר 

  או קידום תוכנית, לפי שיקול דעת מהנדס העיר.

150. מסמך "תיק תיעוד" – הנדרש לקראת התכנון המפורט לביצוע כתנאי לקבלת היתר בנייה הינו 

מסמך מפורט ובו מכלול המידע ההיסטורי תרבותי והאדריכלי על האתר עד לפרטי הבניין, כולל 

פירוט חומרים ושיטות בנייה, פריטים ארכיטקטוניים מקוריים, תיעוד פיזי כולל מדידה מעודכנת 

)תוכניות מצב קיים ותוכניות שחזור מלא של המבנה, כולל סכמות הנדסיות של הקומות, תוכנית 

חזיתות וחתכים אופייניים ועוד(. תוכנית השימור 2650ב כוללת פירוט של דרישות התיעוד 

המקדים והמלא בנספח ב' לתוכנית. מחלקת השימור פרסמה באתר העירייה פורמט דיגיטאלי 

אחיד למבנה תיק התיעוד.  על פי תוכנית השימור מהנדס העיר רשאי לפטור באופן מלא או חלקי 

מהכנת תיק תיעוד בשל אופי או היקף העבודות המבוקשות או אם קיים מספיק מידע למחלקת 

  השימור על המבנה.
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 ממצאים

151. מנתונים שהועברו על ידי מחלקת השימור עולה כי החל משנת 2008 ועד מחצית 2017 אושרו 

  141 תיקי תיעוד מלא )בשנים 2014 – 2016 בקצב של כ-50 תיקים בשנה(.

152. בתקופה זו אושרו סה"כ 68 סקרי תיעוד מקדים )בשנים 2014 – 2016 בקצב של 9 תיקים 

בשנה(. בשנת 2015 תקציב הכנת סקרי תיעוד מקדים שהועבר על ידי העירייה לעזרה וביצרון 

עמד על 250 אלף ש"ח. בשנת 2016 צומצמם התקציב ל-200 אלף ש"ח. נמסר על ידי עזרה 

וביצרון כי בשנה הנוכחית עקב דרישות מרובות להכנת סקרים מקדימים )כולל עבור שני בתי 

  ספר( נוצל התקציב כבר לפני סוף השנה.

153. לא ניתן לשלוף מהמערכת מידע אודות פטורים שניתנו למבנים מהכנת תיקי תיעוד והנימוקים 

לפטורים. ממחלקת השימור נמסר כי המדובר במקרים מעטים כאשר הבקשה להיתר מתייחסת 

לשינוי קל במבנה )כגון מעלית( שאינו מצדיק הכנת תיק תיעוד מלא, או כאשר תיק התיעוד 

המקדים שהוכן מכיל מידע מספק או נדרשות השלמות נקודתיות בלבד. הביקורת ביקשה לקבל 

   את רשימת הפטורים שניתנו להכנת תיקי תיעוד – טרם התקבלה הרשימה. 

154. הביקורת ערכה בדיקה מדגמית של הזנת תיקי תיעוד עבור 40 מבנים לשימור אשר הוגשו עבורם 

בקשה להיתר, מתוכם 28 מבנים בבעלות פרטית ו- 12 מבנים בבעלות של עיריית תל אביב - יפו. 

  נמצא כי עבור המבנים במדגם קיימים תיקי תיעוד למעט המקרים המפורטים להלן:

כתובת  

 המבנה

סטטוס הליכי  תיאור המבנה סיווג

 רישוי

 ממצא

הגבלות  אן 29 1

 מחמירות

 בניין בבעלות 

העיריה המשכן 

גורמים עירוניים 

שונים 

התקבל היתר 

לביצוע 

עבודות 

לא אותר תיק תיעוד 

במערכת. נמסר כי 

קיים תיק תיעוד אך לא 

הוזן לארכיון 

  הדיגיטאלי.

הגבלות  ל30 2

 מחמירות

מבנה לשימור 

מחמיר במתחם בנק 

 דיסקונט 

התקבל היתר 

לביצוע 

עבודות  

לא אותר תיק תיעוד 

במערכת. נמסר כי תיק 

התיעוד אושר בעבר 

אך לא הוזן לארכיון 

  הדיגיטאלי.

הגבלות  א 62 3

 מחמירות

מבנה לשימור 

מחמיר לפי תוכנית 

2650ב 

התקבל היתר 

לביצוע 

עבודות 

לא אותר תיק תיעוד 

במערכת. קיים תיק 

  תיעוד דיגיטאלי חלקי.

הגבלות  ש 4 4

 מחמירות

מבנה לשימור 

מחמיר תחת תוכנית 

2650ב 

התקבל היתר 

לביצוע 

עבודות  

לא אותר תיק תיעוד 

במערכת. נמסר כי תיק 

תיעוד אושר בעבר אך 

לא הוזן לארכיון 

  הדיגיטאלי.
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כתובת  

 המבנה

סטטוס הליכי  תיאור המבנה סיווג

 רישוי

 ממצא

מבנה לשימור מכוח  שימור דו א 8 5

תוכנית תא/מק 

3000 )דרום 

הקריה( בבעלות 

 העירייה 

התקבל היתר 

לביצוע 

עבודות 

לא אותר תיק תיעוד 

במערכת 

מבנה לשימור מכוח  שימור ד א18 6

תוכנית תא/מק 

3000 )דרום 

הקריה( בבעלות 

 העירייה

התקבל היתר 

לביצוע 

עבודות 

לא אותר תיק תיעוד 

  במערכת התב"ע.

 

תגובת אגף תכנון עיר לטיוטת ממצאי הדוח: 

"מבדיקה נוספת שערכנו לגבי הימצאותם של תיקי התיעוד במערכת עולה כי בכתובות א.29, 

.".GIS-ל.30, א.62 וד.א.18, קיימים תיקי תיעוד במערכת ה

 

  

הערת הביקורת: הביקורת התייחסה לשלמות התיעוד במערכת התפעולית של מחלקת השימור. 

יצויין גם כי במערכת ה-GIS לא מוצג תאריך הסריקה למערכת ויתכן שתיקים שנמצאו בבדיקה 

הנוספת נסרקו לאחר בדיקת הביקורת. מכל מקום, רצוי כי יתקיים נוהל אחיד לגבי המיקום בו 

    נשמר התיעוד.

 תיעוד תהליך קידום ההיתר במערכת

  רקע

155. על פי נוהל העבודה במחלקה )"נוהל לבן"( אמורות להתקיים כ-10 פגישות תיאום מול יוזמי 

הבקשה. הנוהל קובע כי כל אדריכל במחלקת שימור ינהל מעקב שוטף ע"י הטפסים המצורפים 

שבהם יירשם תוכן כל פגישה. בנספח 2 לנוהל מצורף טופס: "פגישה במבנה - בדיקת התאמה בן 

  תיק תיעוד לבין הקיים בשטח". כמו כן, מצורפים לנוהל טופסי תיעוד פגישות לכל הפגישות.

 ממצאים

156. הביקורת ערכה בדיקה מדגמית של 20 תיקי בקשות להיתר בנייה במערכת תב"ע שימור, עבור 

   מבנים הנמצאים בטיפול מחלקת השימור, בשלבים שונים )"תיק ורוד", "תיק ירוק"(.

157. נמצא כי הפעולה של אישור ושליחה של תיק תיעוד וחוות דעת להיתר לא מתועדים במערכת 

באופן אוטומטי אלא נדרשת פעולת ביצוע הזנה ידנית. עבור ההליכים בכתובות שנדגמו נמצא כי 

  הוזנו במערכת חוות דעת להיתר – לא אותרו חריגים.
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158. נמצא כי לא קיים תיעוד לכלל פגישות התיאום על ידי אדריכלי המחלקה, כפי הנדרש בנוהל. קיים 

תיעוד לחלק מהפגישות בדרך כלל פגישות במבנה ופגישות בהן עולים נושאים מורכבים. פגישות 

    במחלקה בקבלת הקהל בדרך כלל לא מתועדות.

159. לא אותר שימוש בטופס המצורף בנספח 2 לנוהל: "פגישה במבנה – בדיקת התאמה בין תיק 

    תיעוד לבין הקיים בשטח".

נמצא כי תיעוד פגישות הנערכות במבנה לא נערך על ידי עובדי המחלקה אלא בדרך כלל על ידי 

נציגי היזם )אדריכל / מנהל פרויקט( כאשר עובדי המחלקה מקבלים את הסיכום ומאשרים אותו. 

הביקורת מציינת כי בהיעדר תיעוד של עובדי המחלקה להערות שעלו בעת הביקור במבנה, יתכן 

כי נושאים מסויימים ישכחו או לא יכללו בסיכום הישיבה הנערך על ידי גורם מטעם היזם, בין אם 

בטעות, או לצורך קידום האינטרס שלו, שלעיתים קרובות אינו עולה בקנה אחד עם דרישות 

     מחלקת השימור.

 להלן מקרים בהם כלל לא נמצא כלל תיעוד לפגישות במערכת:  

 הערה מתאריך מס' בקשה סטטוס כתובת 

 22.6.15 20151251 לשימור ש ה 35 1
אין סיכומי פגישה 

במערכת 

 7.9.14 20142460 לשימור נ י2 2
אין סיכומי פגישות 

במערכת 

 25.1.16 20160175 שימור ג רי 33 3
אין סיכומי פגישה 

במערכת 

  

תגובת אגף תכנון עיר לטיוטת ממצאי הדוח: 

"בהמשך לאמור, הנושא נלקח כבר כעת לתשומת לבו של מנהל המחלקה.".

 

 

  הבטחת ביצוע שימור כתנאי בתוכנית או בהיתר

 רקע

160. במסגרת סמכויותיה רשאית הוועדה לתכנון ובנייה לקבוע ביצוע עבודות שימור כתנאי למתן תוקף 

לתוכנית מפורטת או להתנות מתן תוקף לתוכנית לניוד זכויות בהבטחת ביצוע הוראות השימור 

במבנה המוסר או כתנאי לקבלת היתר אכלוס למגרש המקבל. כמו כן, הוועדה רשאית לקבוע 

סיום עבודות שימור בתנאים למתן היתר בנייה או להתנותו בהעמדת ערבות )עד 100 אלף ש"ח(. 

בנוסף לעבודות שימור המבנה עצמו, הוועדה מחייבת לעתים כתנאי למתן הקלה או שימוש חורג, 

גם ביצוע של עבודות שימור ופיתוח בחצרות המבנה, בהתאם ללדרישות מחלקת השימור וכן, 

    ביצוע מטלות ציבוריות נוספות במתחם.
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 ממצאים

161. נמצא כי בפועל כמעט ולא נדרשת ערבות כספית לביצוע עבודות השימור, כתנאי בהיתר. נמסר 

על ידי מנהל מחלקת השימור כי המדיניות הנהוגה על ידי המחלקה מזה מספר שנים היא לא 

להמליץ על דרישה לערבויות בהיתר. זאת, לאור התניית האכלוס בתוכניות הניוד בביצוע השימור 

  ועקב קושי משפטי לחלט ערבויות בפועל.

162. הביקורת ביקשה לבדוק מעקב אחר שחרור ערבויות והארכת תוקף ערבויות. נמסר על ידי רכזת 

ערבויות במינהל הכספים כי לא קיים קוד למבנים לשימור במערכת המידע שלהם ולא ניתן 

לשלוף נתוני ערבויות למבנים לשימור. הביקורת ביקשה בדיקה ידנית בקלסרים לאיתור היתרים 

  במבנים לשימור בהם נדרשו ערבויות – טרם התקבלו הנתונים.

163. הביקורת מציינת כי על פי תקנות הרישוי )כולל התקנות החדשות מ-2016 )תקנות 58 ו-70((, 

יש לגבות ערבות ביצוע אוטונומית בנקאית לכל היתר ובעת מתן פטור יש לרשום נימוקים 

      מיוחדים.

164. נמצא כי קיימים מקרים בהם לא נאכף ביצוע של תנאים שנקבעו לקבלת ההיתר. בפרויקטים 

גדולים כאשר קיים "לחץ" לסיום הפרויקט קיים סיכון שלא יבוצעו דרישות השימור והפיתוח 

בהיתר ולאחר מכן, לעירייה לא יהיו ערבויות להבטחת הביצוע. להלן דוגמאות של מטלות 

  ציבוריות שנקבעו כתנאים בהיתר וטרם הושלמו:

 מצב נוכחי סטטוס הפרויקט תנאים לביצוע תאור הפרויקט כתובת

מבנה אליו  ר 22

בוצעה העברת 

זכויות ממגרשים 

של מבנים 

לשימור והוקם 

עליו מגדל בן 29 

   קומות.

בתוכניות הרלוונטיות 

תא/2777 תא/3870 

הוגדר בין היתר תנאי 

של שימור מבנה 

ברוטשילד 48, כתנאי 

למימוש התוכנית. 

בהיתר מ-2011 הוגדר 

תנאי מקל לפיו תנאי 

לטופס 4 יהיה סיום 

50% בלבד מהשימור 

והוחתם מכתב 

התחייבות להשלמה 

)מעיון בכתב התחייבות 

שנחתם ב-12.1.12 

עולה כי הוא אינו כולל 

התחייבות ללו"ז סיום 

השימור, אלא רק 

מתייחס לאחריות 

המשפטית שחלה על 

עבודות הושלמו ב-

2014. טופס אכלוס 

התקבל ב-4.2.14. 

המגדל מאוכלס 

כשלוש שנים. 

בסיכום פגישה מ-

9.4.13 החליט 

מהנדס העיר כי 

במידה שבעת 

תעודת הגמר לא 

יסתיימו עבודות 

השימור יפקיד היזם 

ערבות בנקאית 

להבטחת עלות 

השימור. הביקורת 

טרם קיבלה מידע 

האם הופקדה 

ערבות כאמור. 

יצויין כי בסיכום 

עבודות השימור 

בר. 48 טרם 

הסתיימו. ע"פ 

סטטוס ביצוע 

מתאריך 

 21.6.17

שדווח למחלקת 

השימור צפי 

סיום עבודות 

שלד אוגוסט 

.2018  
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 מצב נוכחי סטטוס הפרויקט תנאים לביצוע תאור הפרויקט כתובת

פגישה מ-4.3.15  בעלי הזכויות(. 

החליט מהנדס העיר 

לקדם בקשה 

לזכויות נוספות 

למגדל בהיקף של 

25% )7,8 קומות( 

על אף שעבודות 

השימור טרם 

  הסתיימו.

מגדל בן 29  פ 46

קומות אליו נוידו 

זכויות1 ממבנה 

לשימור בב.6 

)לשעבר תאטרון 

האוהל(  אשר 

  הוסב למלון.

בתוכנית הניוד 

תא/3916 תנאי לאכלוס 

המגדל הינו סיום 

  עבודות השימור בב.6.

עבודות הסתיימו ב-

2012. המגדל 

  מאוכלס.

טרם הסתיימו 

עבודות השימור 

בבילינסון 6. 

במרץ 2017 

אושרה הארכה 

נוספת של 

היתר הבנייה. 

 

מבנה המזקקה  ד א 30

 בפארק שרונה

נרשמה מטלה ציבורית 

בהיתר לשמר ולהנגיש 

לציבור הרחב את 

החללים התת-קרקעיים 

כולל המכלים 

ההיסטוריים של 

  המזקקה.

עבודות השיפוץ 

  החיצוני הסתיימו.

טרם בוצעה 

הנגשה לציבור 

של חדרי 

הזיקוק. הוצגה 

תוכנית 

שתאפשר 

צפייה בוידאו 

בחדרים – 

התוכנית טרם 

  קודמה.

במהלך השיפוץ במבנה,  היכל התרבות ד 11

נעשתה 

התאמה  תכנונית  כך 

שפואיה ההיכל יהיה 

פתוח וזמין לקהל הרחב 

גם מעבר לשעות 

הפעילות של המופעים 

באולמות. כחלק 

ממדיניות העירייה 

לפתוח  מבנים לציבור 

  הרחב ללא תשלום.

עבודות השיפוץ 

  הסתיימו ב-2013.

עד היום 

הכניסה 

לפואייה 

מתאפשרת 

רק  בתשלום 

בלבד בעת 

פעילות.  דוח 

רג'קטים 

שהועבר ע"י 

מחלקת שימור 

לא הושלם 

בפועל. 
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 מצב נוכחי סטטוס הפרויקט תנאים לביצוע תאור הפרויקט כתובת

בית מגן דוד  מ13

אדום – השמשת 

המבנה לכיתות 

לימוד עבור בי"ס 

  בלפור.

ההיתר כלל גם שיקום 

ושימור חצרות המבנה 

  ורחבות הכניסה.

עבודות שימור 

  המבנה הסתיימו.

טרם בוצע  חלק 

מדרישות 

הפיתוח 

בחצרות 

וברחבות 

הכניסה, כגון 

נטיעות 

ושתילות, 

מסתור גמל 

מים, התקנת 

עמודונים ועוד, 

כפי שמפורט 

בסיכומי פגישה 

ומתן הערות 

בעת המסירה 

בתאריך 

.5.7.16  

 

  החלטות מהנדס העיר
 רקע

165. במסגרת סמכויותיו מהווה מהנדס העיר הינו הסמכות המקצועית בתחום התכנון ובתחום הרישוי 

ומכהן כמהנדס הוועדה המקומית. הוא רשאי להגיש חוות דעת מקצועיות לפני קבלת החלטות על 

ידי הוועדה. המלצותיו יכולות להיות מנוגדות להמלצות מחלקת השימור, צוות יישום תכנון 

השימור או צוותי התכנון. לצורך גיבוש חוות דעתו עורך מהנדס העיר פגישות עם יזמי הבקשה 

      ועם גורמים מקצועיים שונים.

 ממצאים

 166. הביקורת דגמה החלטות מהנדס העיר שניתנו בשונה מהמלצות מחלקת השימור. להלן הפרטים: 

 נימוקי ההחלטה תיעוד ההחלטה מהות הבקשה כתובת 

ד. ר. 22  1.

)הקישלה 

  ביפו(

הקלה בגובה של 

תוספת קומה 

נוספת, לאחר 

שאושרה כבר 

תוספת קומה 

אחת. הצוות 

המקצועי )מחלקת 

שימור, צוות יפו, 

עמדת מהנדס 

העיר הייתה 

לאשר, אולם 

עקב רגישות 

המיקום ולאור 

המחלוקת 

ההחלטה 

בפורום תכנון  

פרוטוקול 

סיכום ישיבת 

פורום תכנון 

ב- 12.4.15 

בראשות 

מהנדס העיר.  

פרוטוקול 

ועדת השימור 

נימוקי מהנדס העיר 

כפי שפורטו 

בפרוטוקול פורום 

תכנון הינם רמת שימור 

וביצוע גבוהה של היזם 

וטענת היזמים כי לא 

ניצלו את מלוא זכויות 

  הבנייה.
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 נימוקי ההחלטה תיעוד ההחלטה מהות הבקשה כתובת 

רישוי, אדריכל 

העיר( ביקשו לא 

לאשר את הבקשה 

בגלל הגובה 

החריג, הפגיעה 

במרקם, נצפות 

התוספת מהכיכר 

ומחוף הים, 

רגישות הפרויקט 

  לסביבתו.

הייתה להביא 

את בקשת 

השינוי להיתר 

בפני ועדת 

השימור 

לקבלת 

  המלצתה.

מתאריך 

 .16.9.15

בועדת 

השימור סוכם 

כי הנושא 

יוצג ע"י 

המהנדס 

לועדה לתכנון 

ללא המלצה 

של ועדת 

השימור. 

בניין בן 3 קומות   ש. י. 8 2.

שאושרה לו בעבר 

תוספת של 2.5 

קומות ועכשיו 

ביקש תוספת 

קומה נוספת 

ועליה לגג העליון 

)סה"כ 6.5 קומות 

+ עליה לגג עליון( 

עם בריכה על 

הגג. הצוות 

המקצועי התנגד 

לאישור תוספת 

  נוספת.

אושרה קומת 

גג 4 מ' 

ותוספת 

הבריכה על 

הגג ללא חדר 

מדרגות העולה 

לגג וללא 

מתקנים 

נוספים על 

   הגג.

פרוטוקול 

סיכום ישיבה 

מתאריך 

27.6.16 

לא פורטו נימוקי 

החלטת מהנדס העיר 

  בסיכום הישיבה.

נב. 10  3.

 )בניין(

הצוות המקצועי 

התנגד לאשר את 

   פירוק התקרה.

חוות דעת 

מהנדס העיר 

הייתה לאשר 

באופן חריג 

למרות 

הצדקתו 

העקרונית את 

עמדת מחלקת 

השימור. 

סיכום ישיבה 

מתאריך 

.17.7.16  

הנימוקים המופיעים 

בסיכום הישיבה: 

הקונסטרוקטור שכנע 

בהסבריו לגבי משמעות 

השארת התקרות.  

אדריכל השימור 

התחייב שהקירות 

ישארו במקומם, 

למרות חיתוך התיקרות 

והחלפתן. 

ש.י1.  4.

 פינת א.2 

מבנה שאינו 

מוגדר לשימור 

והיזמים קידמו 

בקשה להריסתו 

ובניית מבנה חדש. 

לאחר הצגת 

שלוש חלופות 

הוחלט לתמוך 

במתווה של 

הריסת המבנה 

סיכום ישיבה 

מתאריך 

  .18.1.16

סיכום ישיבה 

מתאריך 

נימוקי ההחלטה כפי 

שפורטו בסיכום 

הישיבה מ-7.2.16 

הינם כי בנייה מעל 

המבנה הישן הינה 
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 נימוקי ההחלטה תיעוד ההחלטה מהות הבקשה כתובת 

התקבלו 

התנגדויות גורמים 

ציבוריים להריסה. 

מחלקת השימור 

המליצה להכריז 

את הבניין כמיועד 

לשימור ולא 

לאשר את 

  הריסתו.

והקמת מבנה 

חדש תוך 

אזכור המבנה 

   הישן.

חריגה לסביבתה בשד'  7.2.16.  

ירושלים הן בגובה והן 

באופי הבינוי שמתקבל 

בעקבות שימור המבנה 

והבנייה. לאור מיקומו 

האסטרטגי של המבנה 

גובה הבנייה לא צריך 

לחרוג מהבניין הסמוך 

מדרום. 

 

167. כפי העולה מהבדיקה המדגמית לעיל, במקרה אחד לא צויינו נימוקי מהנדס העיר להחלטה. 

הביקורת מציינת כי לא הוגדר בנוהל העבודה פורמט אחיד לתיעוד החלטות מהנדס העיר וחוות 

דעתו לוועדה. בפועל לפעמים תיעוד ההחלטות מופיע במסמכים פנימיים: סיכומי ישיבות פורום 

תכנון או פורום מהנדס העיר ויש מקרים רבים בהם החלטת מהנדס העיר מתועדת בפרוטוקול 

סיכום ישיבה שנערכה על ידי מהנדס העיר מול נציגי היזם והאדריכל, סיכומי פגישה אשר 

מופצים ליזם ולאדריכל. בניגוד לתיעוד בסיכומי דיון של פורום תכנון ופורום מהנדס העיר שם 

יש בדרך כלל התייחסות להיבטי מדיניות ונימוקים לקבלת ההחלטה – בסיכומי דיון של ישיבות 

עם נציגי היזם, לדעת הביקורת לא תמיד ניתן מקום לפירוט השיקולים והנימוקים בהחלטת 

המהנדס, באופן מספק. הביקורת מציינת כי קיימת חשיבות לתיעוד הנימוקים העומדים מאחורי 

החלטות מהנדס העיר, ובייחוד כאשר ההחלטות עומדות בניגוד לעמדת הצוות המקצועי במחלקות 

    התכנון או מחלקת השימור. 

 חיוב היטל השבחה 
 רקע

168. בעקבות אישור תוכנית השימור נקבע כי המבנים שהוכרזו לשימור חייבים בהיטלי השבחה, בגין 

עליית שווי המקרקעין. שיעור ההיטל הינו מחצית ההשבחה ומשולם לועדה המקומית. גובה החיוב 

נקבע על ידי שמאי מטעם הוועדה המקומית. מחלקת השבחה ושומה  מוציאה דרישות לתשלום 

היטלי השבחה בעת מימוש זכויות מכוח התוכנית )הגשת בקשה להיתר בנייה, מכירה של הנכס או 

עסקה אחרת של העברת זכויות בנכס, פנייה יזומה בבקשה לשלם את ההיטל(. בעת בקשת אישור 

העירייה להעברת זכויות ברשם המקרקעין )טאבו(, או כחלק משלבי אישור היתר בנייה )תשלום 

         אגרות והיטלים(, מבוצע חיוב והתשלום מהווה תנאי לקבלת התעודה או ההיתר.

169. ע"פ תיקון 84 לחוק, ניתן להגיש ערר על גובה השומה ליו"ר מועצת שמאי המקרקעין בבקשה 

למינוי שמאי מכריע, או לוועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה. בעת הגשת ערר על השומה ניתן 
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לשלם חצי מסכום החיוב או רק את הסכום שאינו נתון למחלוקת ולהמציא ערבות בנקאית על 

   היתרה כתנאי לקבלת היתר בנייה או לקבלת תעודה לטאבו. במקביל יימשך הליך בירור השומה.

170. היטל ההשבחה צמוד למדד המחירים לצרכן או למדד תשומות הבנייה, הנמוך מבין השניים, מיום 

אישור התכנית ועד ליום המימוש ולאחר המימוש הוא נושא הצמדה למדד המחירים לצרכן 

  וריבית.

 ממצאים 

171. נמצא כי מאז אישור תוכנית השימור ב-2008 ועד למועד עריכת הביקורת, נשלחו למבנים 

המוכרזים לשימור במסגרת התוכנית 400 דרישות לתשלום היטלי השבחה, בגובה של כ-174 

מיליון ש"ח. כמעט כולם הגישו ערר על השומה. עד כה ניתנו 104 שומות מכריעות. מבדיקת 

הנתונים עולה כי הרוב המכריע ) 99 מהשומות המכריעות – כ-95%( קבעו שומה נמוכה יותר 

מהשומה שנקבעה מטעם הוועדה )רק 5 קבעו שומה גבוהה יותר(. בממוצע הפחיתו השומות 

המכריעות כ-50% מגובה  כל חיוב )סה"כ פערים בין שומות הועדה לשומות מכריעות כ-38 

     מיליון ש"ח(.

172. על אף האפשרות הניתנת לחייבים לשלם מחצית מההיטל ולספק ערבות בנקאית על היתרה, ברוב 

המקרים מעדיפים החייבים לשלם את החיוב בשלמותו, עקב עלות הערבות הבנקאית והתמשכות 

    ההליכים.

כתוצאה מהאמור לעיל, מחוייבת העירייה לשלם החזרים בסכומים גבוהים, בגין הפער בין שומת 

הוועדה לשומת השמאי המכריע, הכוללים  הפרשי הצמדה וריבית. עד מחצית שנת 2016 לא 

שילמה העירייה ריבית בגין פער הזמנים עד לשומת השמאי המכריע. החל מאוגוסט 2016 

בעקבות החלטת בית המשפט העליון בתובענה ייצוגית שהוגשה נגד העירייה בנושא זה, חוייבה 

העירייה בתשלום של כ-1.26 מיליון ש"ח בגין החזרי ריביות והוחל בתשלום ריבית על ההחזרים 

לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה )תצ )ת"א( 54708-05-12 אסתר שלום נ' עיריית תל אביב - 

יפו(. בעקבות זאת, ולנוכח הנטייה הברורה של שמאים מכריעים לקבוע השבחה נמוכה באופן 

  משמעותי, צפויה העירייה לשלם סכומי כסף גבוהים בגין הריבית על ההחזרים.

173. הביקורת ערכה בדיקה מדגמית של הוצאת דרישות חיוב בגין היטל השבחה למבנים לשימור אשר 

הוצא עבורם היתר בנייה בין השנים 2013 – 2016. מתוך 40 מבנים שנדגמו, נמצא 6 מבנים 

עבורם לא הוצאה דרישת חיוב. להלן הפירוט: 
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תאריך  היתר כתובת

אישור 

 ההיתר

תוכנית 

 ההכרזה

 הסיבה לאי – חיוב היטל

 10-1099 ש13

 

החלטת הוועדה הייתה טרם אישור תכנית  2650ב'  19.1.2011

השימור והבקשה אושרה כניצול של תכנית 

ס' ושל הקלות. 

 13-0129 פד 32

 

שמאי הוועדה שערך את השומה קבע  2650ב'  3.3.2013

בשומתו כי לאור המימוש המבוקש בבקשה 

להיתר בניה תכנית השימור אינה משביחה. 

 

 11-1072 בר ה 6

 

הנכס שוחרר מהיטל השבחה בגין שכונת  2498 15.4.2012

שיקום הן בגין המכר אשר בוצע בשנת 2001 

והן בגין היתרי הבניה אשר הוצאו לנכס 

בשנת 2005 ו- 2006. נגבה היטל השבחה 

  על הקלות.

שימור א' לב העיר. שמאי מכריע קבע  לב העיר 24.1.2013 12-1088 נ 25

שתכנית לב העיר אינה משביחה. יצא חיוב 

על תכנית נקודתית 3924 נמצא בהליך של 

ערר. 

    

174. להלן טבלה של דוגמאות הממחישות את הפערים בתיקי השימור בקביעת שומת היטלי השבחה 

בין שמאי הוועדה לשמאי מכריע )נתוני בסיס בש"ח(: 

סכום בסיס  כתובת

 שמאי ועדה

סכום בסיס 

 שמאי מכריע

 באחוזים  הפרש

8 1,637,500 570,150 1,067,350 65% 

4 3,439,500 1,285,145 2,154,355 63% 

102 3,840,000 1,945,500 1,894,500 49% 

 3,081,163 1,419,586 1,661,577 54% 

14 2,251,000 1,113,666 1,137,334 51% 

5 3,240,177 1,523,530 1,716,647 53% 

3 1,991,495 1,010,815 980,680 49% 

  10,612,443   סה"כ

 

175. הביקורת ביקשה לקבל נתונים אודות סה"כ התשלומים שהוחזרו בגין היטלי השבחה והחזרי 

ריבית לאחר פס"ד אסתר שלום. נמסר ע"י מחלקת שומה והיטלי השבחה כי הנתונים הרלוונטיים 

   אינם זמינים לשליפה.
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 תגובת אגף הכנסות לטיוטת ממצאי הדוח: 

"בהתאם לתיקון 84 לחוק התכנון והבנייה, נישומים רשאים לערור על השומה או לפנות להכרעת שמאי 

מכריע. לעיתים שמאים מכריעים מפחיתים את גובה שומת הועדה, אך היו גם מקרים ששמאים מכריעים 

עשו שימוש בסמכותם וקבעו כי יש לחייב בהיטל השבחה בסכום גבוה מזה שחייבה הועדה המקומית. 

בנוגע לשומות היטל השבחה בבניינים לשימור, חשוב לציין כי בחלק ניכר מהתיקים בהם כן נקבעה 

השבחה לתוכנית השימור טענו הנישומים לירידת ערך ואף הגישו תביעת פיצויים בגין ירידת הערך 

)שמשמעותה השבחה שלילית(. קרי, הפער בין השומה הסופית של השמאי המכריע לבין עמדת 

  הנישומים היה גדול בהרבה מאשר הפער בין שומת הועדה לשומה הסופית.

עד להחלטה בתיק 'אסתר שלום', על התקופה בה התנהל הליך בירור החבות )הליך שמאי מכריע 

או ועדת ערר(, הועדה לא הייתה גובה ריבית על סכום ששולם בחסר, אך גם לא שילמה ריבית על 

   סכום ששולם ביתר. מאז פסק הדין, החיוב וההשבח כוללים ריבית על תקופת ההליך.

הועדה מוציאה שומות בהתאם למדיניות הועדה וערכי שווי מבוססים )ולא בהתאם לחשש שיתכן 

  ותאלץ לשאת בריבית על שומת היטל השבחה שלבסוף תופחת ע"י שמאי מכריע(.

עוד יצויין, כי על חלק ניכר מהשומות המכריעות, המעלות סוגיות עקרוניות, הגישה הועדה 

המקומית ערר לועדת הערר, עררים שטרם הוכרעו. מכאן, ולפחות עד להכרעת הערכאות 

המוסכמות במכלול תיקי השימור )על ההיבטים הרבים הכרוכים בהם, הן בהשבחה והן בפגיעה 

הנטענת עקב תוכנית השימור(, יהא זה מוקדם להסיק מסקנות בנושא זה.". 

 עבודות אחזקה ושיפוץ חזיתות

 אכיפת ביצוע עבודות אחזקה

 רקע

176. במקרים בהם, על אף התמריצים שהוצעו על ידי העירייה, לא קיים רצון מצד בעלי הנכסים 

המיועדים לשימור לבצע עבודות שימור, אם מחמת העלויות הכספיות הגבוהות, או עקב אי – 

יכולת להגיע להסכמה בין הבעלים, או עניין להשאיר את המצב על כנו )קיים פטור מארנונה על 

המבנה, שטח המבנה מושכר לשילוט(, בידי העיריה קיימים מספר כלים לחיוב שיפוץ של חזיתות 

  מבנים בתחומה: 

 התוספת הרביעית לחוק התכנון והבנייה - הוועדה לשימור אתרים רשאית, לאחר קבלת 

חוו"ד מהנדס העיר, לדרוש מן הבעלים לבצע עבודות אחזקה באתר המיועד לשימור, כאשר 

נשקפת סכנה ממשית של הרס האתר או כאשר שימורו של האתר עלול להפגם בצורה 

שפוגעת במטרות השימור. אם לא בוצעו העבודות בתוך הזמן שהוקצב על ידי ועדת השימור, 

קיימת לעירייה סמכות לבצע את העבודות על חשבונה ולחייב את בעלי הנכסים ואף להפקיע 

את הנכסים. על החלטת ועדת השימור ניתן להגיש ערר ועל החלטת הערר ניתן להגיש עתירה 

מנהלית. כמו כן, על פי סעיף 3 לתוכנית 2650 ב' קובע כי "מהנדס העיר יהיה רשאי להורות 

  לבעל נכס לבצע פעולות אחזקה במבנה לשימור.
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 חוק עזר מבנים מסוכנים – לראש העירייה סמכות לדרוש בצו מבנים מסוכנים ביצוע עבודות 

בנכס מסוכן בתוך תקופה מוקצבת ומסמיך את העירייה לבצע את העבודות בעצמה ולחייב 

  את בעל הנכס בהוצאות, אם העבודות לא מבוצעות או לנקוט נגדו הליכים פליליים.

 חוק עזר שמירה ושיפוץ חזיתות בתים )התשע"א – 2011( – מסמיך את העירייה לדרוש מבעל 

נכס לבצע עבודות שיפוץ חזיתות. במסגרת הליך זה מוציאה העירייה דרישה לביצוע שיפוץ 

בהסתמך על מחוייבותם של בעלי הנכסים לשמירה על רמה תחזוקתית וחיצונית סבירה של 

המבנה. הטיפול הוא במתחמים, כאשר קיימים מבנים מוזנחים ברמת אחזקה נמוכה ומתייחס 

גם למבנים רגילים וגם למבנים לשימור. סמכות ראש העיר הואצלה לסגן מהנדס העיר 

למינהל, האחראי על הוצאת דרישות השיפוץ. על הדרישה ניתן להגיש השגה לועדת השגות 

שהוקמה בעירייה, בה חברים נציגי מנכ"ל העירייה, גזבר העירייה ואדריכל חיצוני. ההשגה 

יכולה להיות כנגד החובה עצמה לבצע שיפוץ באותו נכס או כנגד חלק מדרישות השיפוץ 

  בהודעה.

177. סמכותה של העירייה לחייב ביצוע עבודות שיפוץ בהתאם לחוק העזר שיפוץ חזיתות בתים 

אותגרה בבית המשפט. בתאריך 27.3.14 אישר בית המשפט המחוזי כי העירייה יכולה להפעיל 

את חוק העזר גם על מבנים לשימור )ע"א 49055-05-13 אלואשווילי ואח' נ' עיריית תל אביב - 

 יפו(.

 מצאיםמ

178. לא ננקטו עד היום צעדים בהיקף משמעותי לאכיפת שיפוץ באמצעות דרישה לביצוע עבודות 

אחזקה בהתאם לתוספת הרביעית לחוק התכנון והבנייה. פעולות שננקטו על ידי העירייה לחיוב 

  שיפוץ חזיתות בוצעו במסגרת חוק העזר שיפוץ חזיתות בתים, והוגבלו למתחמים מוגדרים בלבד.

179. הביקורת מציינת כי המנגנון הקבוע בתוספת הרביעית מאפשר לפעול לחיוב עבודות במבנים 

לשימור בכל רחבי העיר, בהתבסס על שיקולים המתייחסים לערכי השימור הייחודיים לכל מבנה 

   ולהגדיר מפרט עבודות נדרשות לאותו מבנה.

180. בישיבת ועדת השימור מס' 0901 מתאריך 14.7.09 אישרה הוועדה הוצאת צווי ביצוע עבודות 

אחזקה לשני מבנים בעלי ערכי שימור גבוהים אשר נקבע כי נמצאו בסכנה עקב מצב ירוד: 

בכתובת אלנבי 52-54 ובכתובת יבנה 18 פינת מונטיפיורי 32. לגבי שני המבנים הוגשה בקשה 

להיתר במסגרתה ישופצו גם החזיתות. בבנייין באלנבי 52-54 מבוצעות עבודות מכוח היתר בניה, 

אשר במסגרתו יש הנחיות לשיפוץ המבוצעות בימים אלו. ביבנה פינת מוטיפיורי 32 הוגשה 

  בקשה להיתר בניה לתוספת בניה שתכלול גם הנחיות שיפוץ – נמצא בסטטוס בדיקה מרחבית.
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181. בישיבת ועדת השימור מס' 1403 מתאריך 29.12.14 עולה הנושא לדיון ודווח כי עד 30.10.14 

לא ננקטו פעולות לפי התוספת הרביעית עקב אי – מינוי חברים לועדת הערר על ידי שרת 

המשפטים, ולאחר מינוי חברים לועדה בתאריך האמור, ניתן לפעול. סוכם כי מהנדס העיר יגיש 

לועדת השימור את המלצותיו לגבי מבנים אשר נשקפת להם סכנה ממשית, לצורך אישור צווים 

לחיוב עבודות אחזקה. הביקורת מעירה כי לא אותרה רשימה כאמור, ולא נשלחו צווים למבנים 

   נוספים.

182. נמסר על ידי סגן מהנדס העיר למנהל כי עקב מורכבותו ואורכו של ההליך לפי התוספת הרביעית 

  לחוק התכנון והבנייה, העדיפה העירייה לפעול במסלול של דרישות שיפוץ, על פי חוק העזר.

 בתגובה לטיוטת ממצאי הדוח נמסרו על ידי סגן מהנדס העיר למינהל ההבהרות הבאות: 

"לא כל מבנה לשימור הטעון שיפוץ, עונה על ההגדרה הקבועה בתוספת הרביעית, המתייחסת 

למקרים קיצוניים בהם נשקפת סכנה ממשית של הרס או כאשר שימורו של האתר עלול 

להיפגם באופן הפוגע במטרות השימור. 

גם חוק העזר לשיפוץ בתים חל על כלל הבתים ברחבי העיר ואין מניעה לפעול במקביל הן מכוח 

  חוק העזר והן מכוח התוספת הרביעית )במקרים הנכנסים להגדרה כאמור(.

מאחר ולעיריה אין היכולת ואת המשאבים לפעול במקביל בכל רחבי העיר, בעיקר כשמדובר 

בעיר בגודלה של תל – אביב, ולאור צפיפות  הבתים בה, המדיניות הינה לפעול לפי מתחמים 

שנבחרים, בהתאם למספר קריטריונים ולפי סדרי קדימויות, כאשר בשלב הראשון יבוצעו 

רחובות מרכזיים וראשיים, רחובות בעלי חשיבות מיוחדת ורחובות בהם העירייה משקיעה 

בפיתוח. חלק מהשיקולים לבחירת מתחם לשיפוץ, הינם רחובות ו/או מתחמים שהינם 

אסטרטגיים מבחינה עירונית ומהווים כרטיס הביקור של העיר, כגון רחוב איבן גבירול המהווה 

ציר ראשי, כך למשל רחוב הירקון המהווה את כרטיס הביקור של העיר אף מבינה תיירותית.". 

 היתרי שיפוץ
 רקע

183. עבודות שיפוץ חזיתות במבנים לשימור שאינן כרוכות בתוספות בנייה, מבוצעות בשני מסלולים: 

  פנייה יזומה – בעלי הזכויות במבנה מתארגנים ומחליטים לערוך שיפוץ חזית ביוזמתם. 

 דרישה לביצוע עבודות שיפוץ – הוצאת דרישת שיפוץ על ידי העירייה בהתאם לחקיקת עזר, 

  לבצע את השיפוץ. 

184. עבודות לביצוע שיפוץ חזיתות מאושרות במסגרת המסלול המהיר לקבלת היתר לשיפוץ )להלן: 

   "תיק כחול"( ואינן דורשות היתר בנייה.

185. ביצוע העבודות בשני המסלולים המתוארים לעיל יכול שיערך במסגרת תוכנית הסיוע של קרן 

     השימור המנוהלת על ידי עזרה וביצרון.

186. בשנת 2016 הוצאו 151 היתרי שיפוץ ובשנת 2015 הוצאו 126 היתרי שיפוץ. מתוכם כ-70% 

   מהפרויקטים לוו על ידי עזרה וביצרון.
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187. עקב טענות של בעלי הנכסים על העלויות הגבוהות הנכפות עליהם והיעדר אחידות במתן הצוים, 

בתי המשפט הנחו שהעירייה תיצור תבחינים באילו מקרים ניתנים צווי שיפוץ ובאילו לא. לאור 

זאת, החליטה העירייה על תבחין שבמקום שבו העירייה משקיעה בשיפוץ המתחם בעצמה, היא 

דורשת שיפוץ מכלל הנכסים במתחם. בהליכים המשפטיים נדרשת העירייה להוכיח את השקעתה 

במתחם. לדוגמה: שיינקין, מתחם הארבעה, בוגרשוב, מסילת הרכבת הקלה. )בתוואי הרכבת 

       הקלה למשל, צפוייה השפעה חיובית על כל העסקים הממוקמים במתחם(.

 188. בחירת המתחם לשיפוץ היא בהחלטת מנכ"ל העירייה. 

189. לאחר בחירת המתחם לשיפוץ, נערכת עבודת הכנה הכוללת ביצוע סיורי שטח, במסגרתם נבחרים 

המבנים בתוך המתחם בהם נדרש שיפוץ, עריכת מפרט לשיפוץ לכל נכס על ידי מהנדס ואיתור 

בעלי הנכס. בחירת המבנים להם ישלח צו שיפוץ מבוצעת במסגרת סיורי שטח על ידי סגן מהנדס 

העיר למנהל, המהנדס החיצוני מ.מ )ש.מ.מ(, והמשנה ליועץ המשפטי, בהתאם למצב הכללי של 

   המבנה. 

 ממצאים

190. נמצא כי עד כה, בין היתר גם משיקולי עלות, העירייה כמעט ולא פעלה לאכיפה נקודתית מחוץ 

  למתחמים המוגדרים לשיפוץ. הוגדר לנושא צווי השיפוץ תקציב של עד 200 מבנים בשנה.

191. כתוצאה מהאמור לעיל, קיימים בניינים מוזנחים המיועדים לשימור, אשר בעליהם לא יוזמים 

הליכי שימור ושאינם מטופלים, מאחר שאינם נמצאים במתחמים בהם החליטה העירייה לחייב את 

  השיפוץ.

בתגובה לטיוטת דוח הממצאים נמסר על ידי סגן מהנדס העיר למינהל:  

"ההחלטה לנקוט בהליכי אכיפה מושפעת לא רק משיקולי עלות אלא גם משיקולי מדיניות כפי 

שפורטו בסעיף 82 לעיל )מתן קדימות לרחובות מרכזיים וראשיים, רחובות בעלי חשיבות מיוחדת 

 ומתחמים אסטרטגיים, רחובות בהם העירייה משקיעה בפיתוח.".

192. לא הוגדרו קריטריונים מפורטים ואחידים לבחירת המבנים שיחויבו בשיפוץ ולא נערך תהליך 

דירוג של המבנה או תיעוד של השיקולים לקביעת מצבו של המבנה. נמסר על ידי המהנדס מ. מ 

כי מצב המבנה מתברר מתוך התרשמות כללית בה ניתן להבחין אילו מבנים עברו שיפוץ בעבר 

  ואילו נמצאים במצב מוזנח.

193. במידה שלא מבוצע שיפוץ לאחר משלוח הודעה על ידי העירייה, ננקטים על ידי העירייה הליכים 

משפטיים, הכוללים: הגשת תובענה לצו עשה לחיוב בעלי הנכס בביצוע השיפוץ בהתאם לדרישת 

השיפוץ. חלק מהסעדים המבוקשים בתובענה הינם לאפשר לעירייה לבצע את השיפוץ בעצמה 

תוך חיוב בעלי הנכס בעלויות השיפוץ, וזאת מכוח סמכותה בחוק העזר ובפקודת העיריות )סעיף 

255 לפקודה(. על מנת לאפשר ביצוע השיפוץ וגביית עלויות השיפוץ, מתבקש בית המשפט גם 

למנות כונס נכסים וכן לקבוע, את הבטוחות הראויות, להבטחת פירעון חשבון ההוצאות על ידי 



  
  

 

  63 

בעלי הנכס. בחלק מהמקרים שהגיעו לבתי המשפט הגיעה העירייה במסגרת הליך פשרה להסכם 

עם בעלי הנכס על ביצוע השיפוץ כולל בין היתר ביצוע שיפוץ חלקי, חלוקה לשלבים ופריסת 

לוחות הזמנים לביצוע השיפוץ למספר שנים קדימה. נמסר על ידי סגן ראש העיר למינהל כי גם 

  במקרים של פשרה על שיפוץ חלקי לא מתפשרים על השיפוץ בחזית הראשית של הבניין.

194. בפיקוח על ביצוע עבודות לפי היתר שיפוץ נציגי מחלקת השימור לא מעורבים בכל שלבי 

הפיקוח. ההנחיות לביצוע עבור מבנים לשימור ניתנות על ידי נציג ש.מ.מ. עם זאת, העתק מסמך 

הנחיות השימור נשלח לידיעה ולאישור של מחלקת השימור. אישור שלבי הסרת טיח וטיפול 

בברזלים ויישום טיח חדש מבוצע על ידי המהנדס החיצוני ש.מ.מ. ללא נוכחות נציגי מחלקת 

    השימור. נציגי מחלקת השימור מעורבים בבחירת גווני צבע.

195. על פי חוק עזר עירוני שיפוץ חזיתות בתים )סעיף 5 )ב( לחוק( קיימת חובת התייעצות עם ועדת 

השימור לפני אישור הנחיות השימור עבור כל היתר לשיפוץ, התואמת לדרישות התוספת 

הרביעית בחוק התכנון והבנייה. נמצא כי בעבר אושרו על ידי הוועדה רשימות כתובות להיתרי 

שיפוץ ללא בדיקה פרטנית. בתאריך 4.5.2015 נדון הנושא בועדת השימור והוצע כי דרישות 

השיפוץ כולל צילומי המבנים יועברו לבדיקת כל חברי ועדת השימור. בתאריך 31.12.2015 

תוקן נוהל העבודה: הוגדרה ועדה מייעצת במחלקת השימור אשר תבדוק את הנחיות השיפוץ 

וצילומי המבנים ותמליץ על אישור ההנחיות. פרוטוקול הוועדה המייעצת יועבר במייל לחברי 

ועדת השימור ובמידה שאין הערות מאושרות ההנחיות במייל. אם יש הערות מוטמעות ההערות 

  בפרוטוקול הוועדה.

בתגובה לטיוטת  הממצאים נמסרה על ידי סגן מהנדס העיר למינהל ההבהרה הבאה:  

"החלטות הועדה לשימור בכל הנוגע לנהלי עבודה, כפי שצוין בהחלטות מיום 4.5.15 ומיום 

31.12.15, הינן כדי לייעל את ההליך, ומאחר ודיון בפני כלל חברי הועדה בכלל המבנים ובכלל זה 

הצגת דרישות השיפוץ ותמונות המבנים, ארך זמן רב. לא ניתן אישור של הועדה לשימור ללא 

בדיקה. כלל החומר לגבי כל אחד מהמבנים הועבר לועדה, ובכלל זה פירוט הדרישות ותמונות של 

 כל אחד מהנכסים.".

 בקרה ופיקוח על ביצוע עבודות

 פיקוח בזמן ביצוע עבודות

 רקע

196. לאחר אישור היתר הבנייה או היתר השיפוץ ותחילת העבודות מתקיים פיקוח לכל אורך שלבי 

העבודה, לפי אבני דרך. הפיקוח מבוצע על ידי מפקח מבנים לשימור ואדריכלי מחלקת השימור 

ועל ידי חברת הנדסה חיצונית )להלן: "ש.מ.מ."(. נערכים סיורי שטח במבנים, על פי תיאום 

מראש עם גורמי החוץ באתר. הסיורים נערכים באופן מרוכז במשך יום בשבוע )ואחת לשבועיים 

ביפו(, ומלווים על ידי מפקח מבנים לשימור ואדריכלי היחידה לפי תורנות. בתחילת העבודות 
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נערכת פגישה בהשתתפות נציג ש.מ.מ. עם הגורמים המעורבים בפרויקט: היזם, האדריכל, מנהל 

הפרויקט ומוסברות אבני הדרך. אבני הדרך מוגדרות לפי סיום שלבי הביצוע השונים כגון: פירוק 

הגנה ושימור חלקים קיימים במבנה, הורדת טיח קיים, חשיפת ברזלים בבטונים הפגומים לאישור, 

אישור ביצוע שכבות הטיח לפני שליכטה, אישור שליכטה לפני צבע, גמר צבע, אישור התקנת 

אביזרים חדשים )חלונות, ויטרינות, מעקות, מרזבים, תריסים  ועוד(, בדיקת עבודות פיתוח. 

  בעבודות לפי היתר בנייה מתקיימת בקרה גם בשלבי טופס 4 וטופס גמר.

  ממצאים

197. שלבי הפיקוח על הביצוע ומתן אישורים לאבני הדרך שהוגדרו לא מנוהלים במערכת המחשב של 

המחלקה תב"ע שימור. אין ניהול של אי – התאמות לדרישות ההיתר במערכת ולא קיים דוח 

ממוחשב המאפשר לקבל נתונים אודות אי – התאמות בביצוע. המידע אודות אישור אבני דרך או 

  הערות לתיקון נמצא בסיכומי פגישות הפיקוח והתכתבויות מייל עם גורמי המקצוע החיצוניים.

תגובת סגן מהנדס העיר למנהל:  

"בימים אלה עובדים על הכנת מערכת ממוחשבת לשיפוצי בתים, אשר תכלול את כל השלבים, 

החל מבחירת מתחם לשיפוץ ועד לביקורות במהלך השיפוץ וסיומו.".

 

 

198. לא מעודכן סטטוס שלבי הביצוע במערכת תב"ע שימור עבור כל המבנים בהם התחילו עבודות. 

בחלק מהמקרים לא מוזן מתי ניתן היתר בנייה, ומתי החלו עבודות ביצוע. כמו כן, לא מעודכן 

סטטוס גמר עבודות ואכלוס. להלן דוגמאות למבנים הנמצאים בביצוע ולא הוזן לגביהם סטטוס 

  עדכני במערכת תב"ע שימור:

 תאריך סטטוס אחרון פעולה אחרונה במערכת כתובת

 25.1.15 חוו"ד תיק ירוק - לא הוזן מתן היתר וסטטוס בביצוע.  

 28.9.14   חוו"ד תיק ירוק – לא הוזן מתן היתר וסטטוס בביצוע. 

חוו"ד תיק ירוק – לא הוזן מתן היתר. יש סיורי פיקוח  

  מ- 13.8.12 ו-16.10.12  - אין סטטוס לאחר מכן.

20.5.12 

חוו"ד תיק ירוק. לא הוזן מתן היתר בנייה וסטטוס  

ביצוע. 

21.1.13 

 1.10.12 חוו"ד תיק ירוק. לא הוזן מתן היתר וסטטוס ביצוע.  

 11.1.12 חוו"ד תיק ירוק. לא הוזן היתר וסטטוס ביצוע.  

 31.8.14 חוו"ד להיתר שיפוץ. לא הוזן היתר וסטטוס בביצוע.  
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199. הביקורת ערכה בדיקה מדגמית של 6 ימי סיור שנערכו ברבעון הראשון  לשנת 2017. התקבלו 

יומני העבודה של אדריכלי מחלקת השימור ונדגמו 17 מבנים לשימור בהם נערכו סיורים. נבדק 

קיום תיעוד לסיורים. נמצא כי ביותר ממחצית מהפגישות לא נערך תיעוד מפורט של הערות 

הבדיקה. למעט מקרה אחד, יתרה מכך, אף אחד מהסיורים לא הועלה למערכת המידע. להלן 

  דוגמאות:

 ממצא תיעוד במע'  אדריכל  כתובת תאריך 

ה. )מבנה  א 9 2.1.17 1.

 בטיפול א.(

לא קיים תיעוד. )נמסר  לא

כי התבקשו ע"י 

האדריכל לבדוק בעת 

ביצוע בשטח טייח 

  ושיקום בטונים(.

לא קיים תיעוד. )נמסר  לא ה. ש 67 2.1.17 2.

כי התקיימה התייעצות 

לגבי מעקה בחדר 

המדרגות בשילוב 

  המעלית(.

לא קיים תיעוד. נשלח  לא נ. א ה 20 17.1.17 3.

מייל ממנה"פ 

שאדריכלית המחלקה 

"אישרה את העבודה". 

על כך השיבה במייל כי 

"האישור כפוף 

לתיקונים הנדרשים 

בקומת הקרקע". לא 

   פורטו התיקונים.

סיכום ידני במשפט -  לא ע.  ת 9 23.1.17 4.

"הצגת המבנה לפני 

בקשה לטופס 4. ניתנו 

רג'קטים" – לא פורטו 

  ההערות שניתנו.

סיכום ידני - לא תועדו  לא ע. מבע ה 13 23.1.17 5.

ההנחיות שניתנו לקראת 

  תחילת העבודות.

נשלח סיכום במייל ע"י  לא ה. שי 48 6.2.17 6.

מנה"פ 5 ימים לאחר 

הסיור. ממייל התשובה 

של האדריכלית עולה כי 

לא צוינה בסיכום אי – 

התאמה של הפרזול. 
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ממצא תיעוד במע'  אדריכל  כתובת תאריך

לא קיים תיעוד. נמסר  לא ר. א ה80 6.3.17 7.

לא קיים תיעוד. נמסר לאר. ה 825.4.174.

כי מדובר בהנחיות 

ראשונות לעבודה 

 משותפת.

200. הביקורת ביקשה לקבל תיעוד לדרישות של הפיקוח על המבנים לשימור לפירוק / הסרה/ טיוח או 

צביעה מחדש, עקב אי- התאמה לדרישות ההיתר. נמסר על ידי המפקח על מבנים לשימור כי מאז 

כניסתו לתפקיד ב- 2015 היו 3 מקרים בלבד. הביקרות מצאה כי לא קיים תיעוד מלא. להלן 

פרטי הממצאים:

מעקבממצא כתובת

לא נמצא תיעוד לסיכום הסיור. פ 8

נמסר כי עובדת מחלקת השימור 

האחראית על המבנה פרשה 

   לגמלאות.

לא נמצא תיעוד של מעקב על 

ביצוע הדרישה. נמסר ע"י 

המפקח על מבנים לשימור כי 

למיטב זכרונו בוצע התיקון 

  כנדרש.

קיים תיעוד לפגישה במבנה עם  יהימית 29-31

הקבלן מתאריך 29.11.16 בה 

הוצגה דרישה לפירוק טיח ע"ג 

מרפסות עקב אי התאמה 

לדרישות. 

נמסר כי בוצע סיור נוסף לאחר 

זימון מהקבלן שפירק את הטיח 

במרפסות – לא נמצא תיעוד 

   לסיור.

אותר במסגרת סיור שערכה ה 17

המחלקה במבנה סמוך, יישום טיח 

באופן שאינו תואם לדרישות 

ההיתר. לא נמצא תיעוד לממצא 

  בדוח 

הקבלן עודכן. תינתן דרישה 

לפירוק טיח - תואמה פגישה 

בשטח לתאריך 10.7.17 עם 

הגורמים הרלוונטיים למתן 

  דרישת הפירוק.

תגובת אגף תכנון עיר לטיוטת ממצאי הדוח: 

"בהמשך לאמור, הנושא נלקח עבר כעת לתשומת לב של מנהל המחלקה.".

 

כי מדובר בהנחיות 

ראשונות לעבודה 

משותפת.
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 פיקוח לאחר גמר עבודות
 רקע

201. תלונות או מידע על הפרות בנייה מתועדות במערכת הפיקוח על הבנייה. מפקח מבנים לשימור 

והמהנדס החיצוני ש.מ.מ מבצעים סיורים על בסיס המידע שהתקבל. הטיפול מתבצע באמצעות 

הוצאת מכתב התראה לבעל הנכס בחתימת סגן ראש העיר למנהל עם דרישה לתיקון הליקוי. 

במידה שלא מתוקן הליקוי ננקטים צעדי אכיפה מנהלית ופלילית, כולל צו הפסקת עבודות 

  ותביעות. 

  ממצאים

 202. לא נערך תהליך של בקרה תקופתית יזומה לאחר השלמת ביצוע עבודות במבנים לשימור. 

203. כתוצאה מכך, קיים סיכון להדרדרות מצבם של מבנים שעברו שיפוץ וביצוע פעולות בניגוד 

להנחיות השימור כגון הוצאת מזגן וחיווט, תליית מתקנים חיצוניים, החלפת חלונות, החלפת 

  מרזבים, צביעה בצבעים אחרים וכו'.

204. הביקורת מציינת כי במבנים לשימור קיימת חשיבות מיוחדת בשמירה על ערכי השימור לאורך 

   תקופה ומניעת הדרדרות המבנה.

205. הביקורת ביקשה לקבל נתונים אודות הפרות בנייה במבנים לשימור שהתגלו לאחר סיום הביצוע 

)סיורים, תלונות( בעקבות מידע או תלונות. נמסר על ידי מפקח מבנים לשימור כי בגין התקופה 

עד סוף שנת 2016 לא ניתן לרכז את התלונות כי עד למועד זה לא היה קיים סיווג נפרד למבנים 

לשימור והתלונות תויקו במערכת הפיקוח על הבנייה לפי איזורים גיאוגרפיים, ביחד עם תלונות 

הנוגעות למבנים שאינם לשימור. בספטמבר 2016 נפתחה במערכת הפיקוח על הבניה תת ספריה 

    "מבנים לשימור" והחלו לתעד את הפניות והתלונות למבנים לשימור בנפרד.

206. הביקורת סקרה דוחות מעקב צווי הפסקת עבודה ותביעות. נמצא כי בשנת 2017 )מחצית 

ראשונה( הוצא צו הפסקת עבודה מנהלי אחד ובשנת 2016 הוצאו שישה צוי הפסקת עבודה 

מנהליים. כל הצוים בוטלו לאחר מילוי התנאים של הסרת ההפרה. בשנת 2017 )מחצית ראשונה( 

הוגשה תביעה אחת בגין בנייה ללא היתר ובשנת 2016 הוגשה תביעה אחת בגין בנייה בסטייה 

   מהיתר.

207. מעקב מבוצע במערכת הפיקוח על הבנייה. לגבי צווי הפסקת עבודות שיפוטיים מתקבלת בקשה 

מהמחלקה המשפטית לבדיקת נשוא התביעה ומלוי התנאים להסרת הצו, ומוזן קישור במערכת 

הפיקוח על הבנייה לתביעה המשפטית לצורך מעקב. בצווים מנהליים - לאחר חלוף 30 יום של 

תוקף הצו המנהלי נדרש ביצוע מעקב במערכת הפיקוח על הבנייה. הביקורת ערכה בדיקה 

מדגמית של 4 צווים מנהליים שהוצאו בשנת 2016 עבור מבנים לשימור. נמצא כי קיימים דוחות 

ביקור בשטח ממוחשבים במערכת הפיקוח על הבנייה על פיהם הוצא הצו. אולם, לא קיים תיעוד 

  לבדיקת מעקב בשטח לאחר 30 יום אחר מילוי דרישות הצו בדוח ביקור בשטח נוסף.



  
  

 

  68 

הוצאת הצו  כתובת

 המנהלי

סגירת 

 התביעה

הערה במערכת 

 בסגירת הצו

 הערת הביקורת

"דיווח ללא ביקור – צו  23.4.17 12.4.16 ז 34

הפסקת עבודה לא 

רלוונטי הקבלן ביצע 

את הדרישות נשוא 

   הצו".

לא מבוצע מעקב 

מתועד לביצוע 

דרישות הצו 

 לפני סגירת הצו. 

"דיווח ללא ביקור – צו  23.4.17 18.4.16 י הלוי 8

הפסקת עבודה לא 

רלוונטי הקבלן ביצע 

את הדרישות נשוא 

   הצו".

לא מבוצע מעקב 

מתועד לביצוע 

דרישות הצו 

 לפני סגירת הצו.

"דיווח ללא ביקור – צו  26.3.17 19.4.16 ה 10

הפסקת עבודה לא 

רלוונטי הקבלן ביצע 

את הדרישות נשוא 

  הצו".

  

לא מבוצע מעקב 

מתועד לביצוע 

דרישות הצו 

 לפני סגירת הצו.

"דיווח ללא ביקור – צו  21.3.17 8.2.16 ה 60

הפסקת עבודה לא 

רלוונטי הקבלן ביצע 

את הדרישות נשוא 

   הצו".

לא מבוצע מעקב 

מתועד לביצוע 

דרישות הצו 

 לפני סגירת הצו.

 

208. לשאלת הביקורת לגבי סגירת הצו במערכת ללא ביצוע מעקב מתועד בשטח נמסר על ידי המפקח 

על מבנים לשימור כי בפועל נערכים על ידי הפיקוח סיורים חוזרים במבנה לבדיקת מילוי 

הדרישות עבור כל צו אולם לא מתקיים תיעוד מפורט בדוח ביקור בשטח. עם זאת, מציין המפקח 

כי עבור מבנים הנמצאים בשלבי ביצוע עבודות בהיתר מתקיים מעקב שוטף וביצוע צילומים 

   באתר לפני מתן טופס 4.

  התקשרות עם חברת ש.מ.מ.
 רקע

209. לעירייה התקשרות ארוכת שנים עם חברת ההנדסה "ש.מ.מ" לביצוע עבודות פיקוח על הבנייה 

כולל במבנים לשימור ובשיפוצי מבנים ע"פ היתרי שיפוץ – נמסר לביקורת על ידי סגן ראש העיר 

למנהל כי ההתקשרות נמשכת מזה כ- 30 שנים. המדובר על חברה פרטית במיקור חוץ. 

ההתקשרות הינה באמצעות חוזה שעתי שהוארך משנה לשנה ברציפות. בשנת 2016 עמד היקף 

  ההתקשרות עם חברת ש.מ.מ בתחום שיפוץ חוצות על כ- 700 אלף ש"ח.
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210. בתאריך 17.7.16 האריכה הוועדה למסירת עבודות למתכננים את החוזה שתוקפו עמד לפוג בסוף 

   2016 בשנה נוספת.

 ממצאים

211. לא נערך הליך ציבורי להתמחרות וקבלת הצעות. מעיון בפרוטוקול החלטת הוועדה למסירת 

עבודות למתכננים עולה כי לא צויין נימוק מפורט למעט הערה תחת סיבת הארכת החוזה: "העדר 

      כוח אדם מתאים ופנוי". לא אותר תיעוד לעריכת פנייה למציעים אחרים.

212. הביקורת מציינת כי על אף שסעיף 3)8( לתקנות העיריות )מכרזים( מאפשר התקשרות ללא מכרז 

עם מפקחים כאשר נדרשת עבודה הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון מיוחדים פסיקת 

בתי המשפט צמצמה את תחולת הסעיף הזה למקרים מיוחדים ומתאימים בהם יש ידע או מומחיות 

מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים. להערכת הביקורת, לא נדרשת בתחום הפיקוח ההנדסי על שיפוץ 

מבנים מומחיות מיוחדת, אשר לא ניתן למהנדסים הרבים העוסקים בתחום הפיקוח ללמוד אותה 

      בתוך זמן סביר.

213. בנוסף, על פי נוהלי משרד הפנים אין להעסיק יועצים בתפקידים שמעצם טיבם צריכים להיות 

מאויישים על ידי עובדי הרשות או במקביל לעובד הרשות הממלא תפקיד דומה )חוזר מנכ"ל 

משרד הפנים 10/2004(. הביקורת מדגישה כי תחום הפיקוח על הבנייה מבוצע בעירייה על ידי 

מחלקת הפיקוח על הבנייה וכי קיים פקח מבנים לשימור אשר עוסק בפיקוח האמור במקביל 

  לש.מ.מ.

214. הביקורת מציינת כי על פי נוהל משרד הפנים החדש לביצוע התקשרויות הדורשות ידע ומומחיות 

מקצועית בפטור ממכרז, שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2016 והוראותיו יכנסו לתוקף 

בינואר 2018, ידרש מהוועדה לקבל חוות דעת הייעוץ המשפטי לגבי הצדקת השימוש בפטור זה 

וידרשו מתן עדיפות למכרז פומבי ולאחר מכן לקבלת הצעות תחרותיות משישה מציעים לפחות. 

   לא תינתן הארכה אוטומטית נוספת של חוזים מסוג זה.

תגובת המשנה ליועץ המשפטי לעירייה לטיוטת הממצאים: 

"חברת ש.מ.מ. נותנת שירותי יעוץ לעירייה בנושא שיפוצי בתים משנת 1988 )כ-30 שנים(. 

במשך השנים ועדת מתכננים דרשה לבצע מכרז פומבי לאיתור ספק נוסף לביצוע שירות זה. 

לצערנו, כל ניסיון להפעיל חברה אחרת כשל. כך למשל, היה ספק שנבחר למתן שירות ביפו, אך 

הפסיק את עבודתו לאחר תקופה קצרה עקב מורכבות העבודה למול תגמול נמוך. עם כניסה 

לתוקף של נוהל העסקת יועצים לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים, הנושא יטופל בניסיון למציאת 

חברות נוספות למתן שירות זה. ניתנה הארכה עד לסוף שנת 2017.".
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215. הביקורת מציינת כי קיימת חשיבות לחלוקת העבודה בין מספר גורמים על פני ריכוזה בידי גורם 

יחיד במשך שנים רבות ללא תחלופה, מצב היוצר תלות וריכוז הידע בידי גורם חוץ. מעבר לכך, 

מבחינת הנראות הציבורית יש מקום לערוך הליך מכרזי או פנייה תחרותית לקבלת הצעות, לאור 

  תקופת ההתקשרות הארוכה וההיקף הכספי המצטבר המגיע למיליונים רבים של שקלים.

216. לנוכח העובדה כי הנחיות השימור לשיפוץ נכתבות על ידי ש.מ.מ., קיימת בעייתיות בכך שקביעת  

הדרישות והפיקוח מבוצעים על ידי אותו גורם ללא הפרדת תפקידים נאותה. 

 

     

תגובת המשנה ליועץ המשפטי לעירייה לטיוטת הממצאים: 

"יובהר, כי חברת ההנדסה "ש.מ.מ." )להלן: ש.מ.מ.( נותנת יעוץ חיצוני לנושא השימור ויועציה 

אינם עוסקים באכיפה פלילית לפי פרק י' בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965, אכיפה 

המתבצעת על ידי מחלקת הפיקוח על הבניה ופקח מבנים לשימור. זאת ועוד, לא כל עבודות 

השימור מחייבות הוצאת היתר בניה וממילא הפיקוח על הבניה אינו עוסק בפיקוח מקצועי על 

עבודות השיפוץ המתבצעות במבנים לשימור. לכן, אין מניעה משפטית שיועצי ש.מ.מ. ייעצו 

למחלקת השימור יעוץ מקצועי הדורש מומחיות בקשר עם הנחיות השימור לשיפוץ ואף יפקחו 

על ביצוען בפועל. חוזר המנהל הכללי 5/2017 מיום 25.6.2017 תיקן את נוהל ההתקשרות 

לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז 

שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2016 מיום 22.11.2016, במספר עניינים ובהם בעניין 

תחילת תוקפו של הנוהל. כך שבמקום 1.6.2017 יום התחילה של הנוהל הינו 1.1.2018. העירייה 

פועלת בנמרצות לקראת מועד כניסתו של הנוהל לתוקף באמצעות מחלקת מכרזים והתקשרויות 

  באגף חשבות יחד עם תחום מכרזים והתקשרויות בשירות המשפטי.".

217. הערת הביקורת- הביקורת ציינה את השימוש בפטור ועל אף עמדת השירות המשפטי כי אין 

מניעה משפטית בהעסקת יועצי ש.מ.מ הביקורת מעירה כי על העירייה כגוף ציבורי לרענן את 

אוכלוסיית נותני השירותים והיועצים השונים, מדי תקופה על מנת לשמור על שיויוניות ומתן 

  הזדמנות הוגנת, מה עוד שמדובר על העסקה על פני עשרות שנים.

  : לתשומת לב: לתשומת לב

לטיוטת ממצאי הביקורת בשלב אימות הממצאים,  לטיוטת ממצאי הביקורת בשלב אימות הממצאים,  התייחסויות המבוקרים ואחריםהתייחסויות המבוקרים ואחרים

מצורפות לדוח בפרק הנספחים, ומהוות חלק בלתי נפרד מדוח הביקורת. הנספחים מצורפות לדוח בפרק הנספחים, ומהוות חלק בלתי נפרד מדוח הביקורת. הנספחים 

  להתייחסויות )אם צורפו( שמורים במשרד מבקר העירייה.להתייחסויות )אם צורפו( שמורים במשרד מבקר העירייה.

  נספח א - התייחסות אגף תכנון עיר 18.9.2017

 נספח ב -  התייחסות מהנדס העיר מתאריך 24.10.17.

 נספח ג -  התייחסות השירות המשפטי מתאריך 7.11.2017.

 נספח ד -  התייחסות מינהל כספים מתאריך 9.11.17.

 נספח ה – התייחסות מ"מ וסגן ראש העירייה מתאריך 4.2.18.
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 מסקנות

מאז 1991, עת חוקקה הרפורמה של התוספת הרביעית, לחוק התכנון והבנייה, אשר הציבה את הנושא 

של שימור מבנים על סדר העדיפויות של הרשויות המקומיות בישראל, עיריית תל אביב-יפו החלה 

לעשות שימוש נרחב בסמכויות שניתנו לה על מנת לאשר ולהוציא לפועל תוכנית שימור בהיקף גדול 

ברחבי העיר. מחלקות העירייה השונות היו שותפות בקידום וליווי מאות פרויקטים של שימור מבנים 

ברחבי העיר. עיריית תל אביב-יפו נחשבת כרשות המקומית המתקדמת ביותר בארץ בתחום השימור 

ומהווה מודל לחיקוי עבור רשויות אחרות אשר באות ללמוד את הנושא ממנה. נושא שימור מבנים הינו 

נושא מורכב, הכולל היבטים הנדסיים, מנהליים ומשפטיים סבוכים וכולל גם ממשקים רוחביים בין 

מחלקות שונות בתוך העירייה. הביקורת התרשמה כי נושא שימור המבנים מנוהל על ידי עיריית תל אביב 

- יפו בכלל ומינהל ההנדסה בפרט, בצורה מקצועית. על אף האמור לעיל, הביקורת מצאה לנכון להעלות 

מספר המלצות בתחומים שונים, אשר עשויות לתרום לשיפור יעילות הטיפול בנושא. להלן פירוט עיקרי 

מסקנות הביקורת, בהתאם לנושאים שנדונו בדוח וכן המלצות לשיפור ותיקון הליקויים שנמצאו. 

 הוועדה לשימור מבנים – הצורך בשיפור סדרי עבודת הועדה

218. ניהול רשימת המבנים לשימור, שהינו אחד מתפקידיה הסטטוטוריים של הוועדה לשימור מבנים, 

אינו מבוצע ברמה מספקת ואינו מוסדר בנוהלים מסודרים )כולל כיצד יבוצע רישום המבנים ומתי 

יוסרו או יוספו מבנים לרשימה, דירוג מבנים לפי קריטריונים ומעקב יישום החלטות הוועדה(. 

כתוצאה מכך, עלולות להיווצר שונות ואי - אחידות בטיפול במבנים שונים ואי - בהירות ביחס 

  למעמדם.

219. כתוצאה מהיעדר מערכת מידע אינטגרטיבית רשימת השימור לא מנוהלת במערכת מידע 

ממוחשבת. בוועדה אין מידע עדכני לגבי המבנים לשימור הנמצאים ברשימה וסטטוס ביצוע 

השימור בפועל לגבי כל מבנה. העדר מידע כאמור לא מאפשר קבלת החלטות בהתאם למידע 

  בשטח.

220. לא הוגדרה מדיניות סדורה ואחידה, ברמה העירונית הכוללת, לגבי דרך הטיפול במבנים 

המיועדים לשימור עתידי. לא הוגדר בנוהל מתי יובאו לאישור ועדת השימור, מהם שלבי קידום 

ההכרזה שלהם בתוכניות ומתי ירשמו בשכבת השימור ב-GIS. ישנם מקרים בהם קודמו תוכניות 

ללא אישור של ועדת השימור להכללת המבנים ברשימה. לדוגמה: מבנים בתוכניות נווה צדק 

ובמרחב מנשיה, בנק החקלאות – בהם נמצא כי קודמו תוכניות ללא אישור מוקדם של ועדת 

השימור להכללת המבנים ברשימת השימור. לאור מינויה של ועדת השימור לצורך ניהול רשימת 

מבנים לשימור, מן הראוי לקיים תהליך של אישור ועדת השימור להכללה ברשימה לפני קידום 

  הליכים בועדות התכנון.
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221. בעקבות החלטות של ועדת השימור להסיר מבנים מרשימת השימור, נמצא בבדיקת הביקורת כי 

בחלק מהמקרים הוסרו המבנים משכבת השימור במערכת ה-GIS ובחלק מהמקרים לא הוסרו 

ועדיין הופיעו כמבנים לשימור ב-GIS. העדר מדיניות ונהלים עלולים ליצור מצב של חוסר 

   אחידות ושוויוניות בטיפול במבנים.

222. נמצא כי לא בכל המקרים מתקיים מעקב מסודר אחר ביצוע והמשך טיפול בועדת השימור 

באמצעות קביעת מועד חוזר לעדכון ולדיווח וקביעת גורם מינהלי האחראי על מעקב יישום 

ההחלטות. בבדיקה מדגמית של הביקורת נמצאו שלושה מקרים בהם לא נוהל מעקב מסודר. 

  הביקורת מציינת כי ללא מעקב מסודר יתכנו סוגיות שהטיפול בהם יוזנח ולא יבואו למיצוי.

223. נמצא כי לא מתקיימת הקפדה על תדירות הדיונים הנדרשת, מילוי ממלאי מקום ופיקוח על חובת 

    נוכחות של חברי הועדה לשימור.

 המחלקה לשימור ויחידת ישום תכנון השימור

224. מערכות המידע המופעלות במחלקת השימור אינן תואמות באופן מלא לצורכי המחלקה ואינן 

מסונכרנות עם מערכות המידע האחרות הנמצאות בשימוש בעירייה. כתוצאה מכך, הנתונים 

אודות נכסים לשימור והסטטוס שלהם הינם חלקיים, נגרמת עבודה מיותרת לעובדי המחלקה ואף 

    עלולות להיגרם טעויות.

225. מאחר שלא נערך בירור יסודי של משמעות דרישות רפורמת "רישוי זמין" על פעילות ומבנה 

מחלקת השימור, המשמעות לכך היא כי במידה שידרשו שינויים בתהליכי העבודה במחלקה 

   המצריכים תקופה של הערכות, יתכן כי המחלקה לא תהיה מוכנה בזמן.

226. לצורך יישום הוראות החוק מתחייבת עבודה במערכת "רישוי זמין". אופן העבודה במערכת 

  והממשקים השונים טרם גובשו וטרם הוטמעו.

227. העובדה כי קיימת משרה בודדת לפקח מבנים לשימור, יוצרת תלות משמעותית הן מבחינת היקפי 

    העבודה, הידע הנצבר במחלקה, והן בחשיפה לסדרי מינהל לא תקינים.

228. אי – איוש בפועל של תפקיד רכזת השימור ביחידה ליישום תכנון השימור במשך למעלה משנה, 

גרם לעומס רב על העובדת היחידה שנותרה ביחידה ולקושי במילוי כלל המטלות של היחידה 

     כולל מתן מענה לכל הפניות הקשורות ליישום השימור.

229. תהליך עבודת המטה שנערכה במחלקה בנושא שיפור השירות, טרם הגיע למיצוי וטרם יושמו כל 

ההמלצות, לרבות מערכת ניהול תורים ממוכנת וייעול המענה הטלפוני )מערכת ניתוב שיחות 

  והשארת הודעות(.

230. טרם הוגדרו כללים ברורים לשילוב דרכי תיאום חלופיות )דואר אלקטרוני(, אשר עשויות לייעל 

        את השירות ולהפחית את מספר פגישות התיאום הפרונטאליות.
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 ליווי ואישור תוכניות בנייה

231. היעדר ניהול במערכת הממוחשבת מעקב תב"ע של זמני התקן המרביים שנקבעו בחוק ואי – 

הגדרת זמני תקן פנימיים לשלבי הטיפול בבקשה וקידום התוכנית, וכן, היעדר דוחות ממוחשבים, 

המאפשרים שליפת נתונים אודות הסיבות לעיכובים בקידום תוכניות – משמעותם יכולת בקרה 

   מופחתת על תהליך קידום התוכניות.

 קרן הסכמי השימור

232. קיים שיהוי בקידום תוכניות ניוד למגרשים המקבלים עבור זכויות שנרכשו באמצעות הקרן. 

אישור היזמים לקבלת סיוע מהקרן אינו מותנית בתקופת זמן מקסימאלית לקידום תוכנית לניוד 

זכויות. ככל שהפרשי הזמנים בין העברת הזכויות לקרן ובין ניוד הזכויות גדולים יותר, כך 

          עלולים להיווצר פערים בשווי השמאי של הזכויות המנויידות.

 

233. הקרן אינה מפעילה אכיפה מספיקה על השלמת עבודות השימור בזמן, על ידי בעלי נכסים שמכרו 

את זכויות הניוד לקרן ובפועל מעבירה חלק ניכר מן הכספים עוד לפני השלמת העבודות. לא 

הוגדרו ערובות נוספות להבטחת ביצוע השימור. כתוצאה מכך, עבודות השימור עלולות להתעכב 

  זמן רב מעבר לסביר.

 תביעות פיצויים בגין ירידת ערך

234. בגין תוכנית השימור הוגשו תביעות בגין ירידת ערך לפי סעיף 197 בהיקף של כ-2.6 מילארד 

ש"ח, אשר נדחו בוועדה המקומית לתכנון ובנייה והגיעו לוועדת ערר. לאחר תיקון 84 לא ניתן 

יותר להגיע להסכם ויתור הדדי מחוץ לכותלי הוועדה ללא הליך מעין שיפוטי בועדת הערר. 

סוגיית המחלוקת המשפטית לגבי סמכות ועדת הערר לאשר הסכמי פשרה מתבטאת בהבדלים 

בהחלטות ועדות הערר השונות בארץ. עקב שינויים בעמדת יו"ר ועדת הערר בתל אביב - יפו, לא 

מקודמים הסכמי פשרה הכוללים הסרת תביעות, אשר עשויים להקטין את החשיפה של העירייה. 

הסוגייה נידונה בבתי משפט מחוזיים, בשבתם כבתי משפט לעניינים מנהליים והתקבלו פסיקות 

התומכות בעמדת העירייה. כמו כן, נראה כי עמדת היועץ המשפטי לממשלה תומכת באופן בו 

מתנהלת העירייה בקשר עם הסכמי הויתור ההדדי והן בעמדתה לעניין סמכות ועדת הערר לאשר 

    את הסכמי הפשרה בועדת הערר.

 הכנת תיקי מידע

235. לא קיים הליך בקרה מספק על חישוב היקף הזכויות לניוד - חישובי הזכויות מבוצעים ידנית 

באמצעות טבלת אקסל – הנוסחאות והחישובים לא מוטמעים במערכת הרישוי המקוון ולא 

נשאבים ישירות ל"דראפט" )מסמך ריכוז הנתונים הרלוונטיים לבקשה( המוצג בפורום מהנדס 

העיר ובועדה. לא הוגדרו בנוהלי העבודה באופן ברור בקרות הכוללות את הגורמים האחראים על 
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אימות ובדיקה נוספת של חישובי הזכויות בתיק המידע. הביקורת מעירה כי בהתחשב בכך 

שהנתונים בתיק המידע מהווים את הבסיס להחלטות בעלות משמעות תכנונית וכספית רבה, 

   התהליך הקיים אינו מספק לצורך מניעת טעויות, בין בשגגה ובין במתכוון.

236. בתיק מידע עבור בקשות להיתר, שטחי הבנייה מופיעים לפי אחוז משטח מגרש או לפי קווי בנייה 

)בתוכנית נפחית(, ללא חישובים פרטניים. חישובי השטחים נערכים על ידי עורכי הבקשה )מטעם 

היזמים(. החישובים לא נבדקים על ידי אדריכלי מחלקת השימור במסגרת הטיפול בקידום 

הבקשות להיתר. חוות הדעת של מחלקת השימור )"תיק ירוק"( ניתנת בהסתמך על חישובי 

השטחים של המבקשים תוך הסתייגות. טעויות בחישובי השטחים עשויות להתגלות בשלב מאוחר 

יותר במסגרת סבב האישורים על ידי רישוי הבנייה. גילוי בעיות בשלב מאוחר גורם לדחייה של 

הבקשה והחזרתה לתיקון ולמחלקת השימור ועקב כך עלול להיגרם עיכוב זמנים מיותר בטיפול 

בבקשה. כמו כן, טעויות בחישוב הזכויות וביצוע תיקונים בשלב מאוחר, עלולים לפגוע בשירות 

   הניתן ליזמים, באמינות המחלקה ובמקצועית העירייה.

 תיעוד תהליך קידום היתר במערכת

237. סריקת תיקי התיעוד למערכת תב"ע שימור לא שלמה. בבדיקה שערכה הביקרות נמצאו מספר 

 .GIS-מקרים בהם לא אותר תיעוד ובחלק מהמקרים נסרק תיק התיעוד למערכת ה     

238. מתקיים תיעוד חלקי בלבד של פגישות התיאום הנערכות על ידי מחלקת השימור. כתוצאה מכך, 

 עלול להפתח פתח לטענות ולמחלוקות לגבי ההוראות שניתנו וההסכמות שנערכו עם היזמים. 

 החלטות מהנדס העיר

239. לא הוגדר בנוהל העבודה פורמט אחיד לתיעוד החלטות מהנדס העיר וחוות דעתו לועדה. בחלק 

מהמקרים החלטת מהנדס העיר מתועדת בפרוטוקול סיכום ישיבה שנערכה על ידי מהנדס העיר 

מול נציגי היזם והאדריכל, בו לא תמיד ניתן מקום לפירוט השיקולים והנימוקים בהחלטת 

המהנדס, באופן מספק. הביקורת מציינת כי קיימת חשיבות לתיעוד הנימוקים העומדים מאחורי 

החלטות מהנדס העיר, ובייחוד כאשר ההחלטות עומדות בניגוד לעמדת הצוות המקצועי במחלקות 

     התכנון או מחלקת השימור.

 חיוב היטלי השבחה

240. קיים פער עקבי בין שומות שמאים מכריעים ובין שומות הוועדה המקומית, כאשר כ-95% 

מהשומות של שמאים מכריעים נמוכות משמעותית באופן עקבי )בכ-50% בממוצע - סה"כ כ-38 

  מיליון ש"ח(.
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241. הביקורת מציינת כי מלבד הפער הכספי הנובע מכך, המגיע לסכומים גבוהים, קיימת גם בעייה של 

נראות ציבורית לכך ששומות השמאים המכריעים נמוכות באופן עקבי ומובהק. בנוסף לכך, מאחר 

שרוב הנישומים משלמים מראש את מלוא ההיטל המחוייב, קיימת חשיפה לעירייה לתשלום 

סכומים גבוהים בגין החזרי ריביות לנישומים. עוד מעירה הביקורת כי בהקשר זה העירייה כבר 

חוייבה בעקבות פסק דין אסתר שלום להחזיר כ-1.26 מיליון ש"ח בגין התקופה מ-2016. 

הביקורת ביקשה לקבל את נתוני התשלומים ששילמה העירייה בגין החזרי ריביות לנישומים מאז 

פסק הדין ב-2016, אולם, על אף בקשות הביקורת, לא ניתן היה לקבל את הנתונים הנדרשים ואף 

     לא לאמוד אותם.

242. לדעת הביקורת, פער עקבי בסדר גודל כפי המתואר לעיל, מעלה חשש כי בבסיס ההבדל בין 

השומות עומדת פרשנות משפטית של השמאים המכריעים ולא חישובים שמאיים. לפיכך, קיימת 

    אפשרות לערער על קביעות השמאים המכריעים בפני ועדת הערר, לגבי גובה השומות.

 עבודות אחזקה ושיפוץ חזיתות

243. דרישות שיפוץ הנשלחות על ידי העירייה מתרכזות במתחמים ספציפיים. כתוצאה מכך, מתבצעת 

אכיפה חלקית. בנוסף לכך, החלטות שהתקבלו בעבר על יישום אכיפה ברחבי העיר באמצעות 

דרישות אחזקה במסגרת התוספת הרביעית לחוק התכנון והבנייה לא יושמו. משכך, מצויים 

     ברחבי העיר מבנים מוזנחים שחזיתותיהם אינן משופצות, בהתאם לאמור לעיל.

244. הערכת מצבו של מבנה ובחירת מבנים לחיוב בדרישת שיפוץ מתוך כלל המבנים במתחם/ רחוב 

מבוצעת ללא תהליך דירוג מתועד בהתאם לקריטריונים מוגדרים. כתוצאה מכך, יכול להתקיים 

מצב בו מבנה אחד באותו רחוב מחוייב בשיפוץ ואילו מבנה שלידו במצב דומה אינו מחוייב. 

היעדר תהליך מסודר ומתועד של הערכת מבנים עלול ליצור אי – אחידות והתנהלות לא שוויונית 
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של העירייה. קיימת חשיבות לכך שדרישות משמעותיות הכרוכות בעלות כספית גבוהה לבעלי 

     הנכסים יערכו בתהליך שקוף ועל פי קריטריונים ברורים.

245. שלב הביצוע – שלבי הפיקוח ואישור אבני הדרך – אינו מנוהל במערכת ממוחשבת. כפועל יוצא 

מכך, מתקיימת בקרה חלקית וידנית על תהליך הביצוע. המשמעות העולה מכך הינה כי עלולות 

לקרות טעויות, אי – גילוי של סטייה מהנחיות השימור ועקב כך, פגיעה בביצוע דרישות השימור, 

או לגילוי מאוחר של אי – עמידה בדרישות השימור, אשר עלול גם להביא לפגיעה בשירות 

   לציבור היזמים, כתוצאה מדרישות פירוק לאחר ביצוע ועלויות נוספות.

246. העסקת חברה הנדסית אחת במיקור חוץ במשך שנים רבות לביצוע כל עבודות הפיקוח על הבנייה 

בשיפוצי מבנים לשימור, ללא מכרז ובלי להכניס גורמים נוספים, הינה מצב שאינו רצוי ואף אינו 

סביר בעיניי הביקורת, לרבות בהיבט הציבורי ושמירה על סדרי התקשרויות תחרותיים. בנוסף, 

מצב זה עלול ליצור תלות בגורם יחיד וריכוז של הידע בידי גורם חיצוני. עוד מציינת הביקורת כי 

בהעסקת אדם יחיד לאורך תקופה ארוכה, קיים פוטנציאל של ניצול לרעה, במיוחד כאשר לא 

קיימת הפרדה מלאה בין הגורם המנסח בפועל את ההנחיות לביצוע השיפוץ ובין הגורם המפקח 

      על הביצוע.

 בקרה ופיקוח על ביצוע עבודות

247. לא בכל המקרים מתקיימת הקפדה על תיעוד סיורים במבנה בסמוך למועד ביצוע הסיור כולל 

פירוט ממצאי הבדיקה, על ידי עובדי מחלקת השימור. בחלק מהמקרים קיימת הסתמכות על גורמי 

החוץ המבוקרים לצורך עריכת התיעוד. מצב זה מוביל לחוסר במעקב החלטות יעיל ועלול לגרום 

לטעויות ולחלק מההנחיות לא להתבצע. כך, תתכן פגיעה ביעילות תהליך הפיקוח ובירור 

   מחלוקות העלולות לעלות מול היזמים.

248. לא מתקיימת על ידי העירייה בקרה תקופתית חוזרת על מצב מבנים שהסתיימו בהם עבודות 

השימור. כתוצאה מכך, לאחר סיום העבודות עלולים להיערך שינויים בשטח ופגיעה בערכי 

השימור. לדעת הביקורת, לאחר השקעה כה רבה בשימור מבנים יש מקום לערוך מעקב חוזר על 

     מנת לשמר את התוצאות שהושגו ומטרות העיריה בתחום חשוב זה. 

  המלצות

 כללי

249. על הנהלת העירייה להגדיר מדיניות סדורה לדרך הטיפול במבנים המיועדים לשימור עתידי, כולל 

קביעת מועד העלאתם לאישור ועדת השימור- לצורך הכללתם ברשימת השימור העירונית, 

קביעת מעמד רשימת השימור בתוך תהליכי התכנון, דרכי הטיפול: בין אם על ידי קידום תוכנית 

שימור נוספת או באמצעות הכרזה על מבנים, כמבנים לשימור במסגרת תוכניות פרטניות/ 

    מתחמיות וסוגיות נוספות הקשורות למדיניות והתכנון העירוניים כפי שיובאו בסעיפים הבאים.
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 הועדה לשימור מבנים

250. יש להקפיד על עדכון שוטף של מערכת ה-GIS בדבר כל החלטה של ועדת השימור, בנוגע 

להכללת או הסרת מבנים מרשימת השימור, כך שמערכת ה- GIS תשקף בכל זמן נתון מידע 

  עדכני ומדוייק על כל הנכסים הנכללים ברשימה.

251. ראוי כי ועדת התכנון תימנע ככל שניתן, מלאשר מבנים לשימור, מבלי שועדת השימור ערכה דיון 

מקדים בנושא. במקרים בהם ועדת התכנון בחרה בכל זאת ליעד מבנה לשימור, מבלי שנערך דיון 

מקדים בועדת השימור, יש להקפיד על כך שהחלטתה תועבר לידיעת ועדת השימור. 

252. באחריות מנהל מחלקת שימור, להכין רשימה של כל הנכסים הראוים לדעתו לשימור )בהתאם 

לקריטריונים שנקבעו(, ולהציגה באופן מרוכז בפני הוועדה על מנת לקדם הנושא. 

253. ראוי לבחון אפשרויות הגנה על מבנים פוטנציאלים לשימור, משך פרק הזמן שלפני אישורם 

בוועדה. לרבות הפעלת סעיף 77 לחוק התכנון והבניה, המצביע על כוונה לקדם תכנית ו/או 

  באמצעים אחרים אם קיימים.

254. באחריות מרכז הוועדה, לבצע מעקב החלטות מובנה לרבות מעקב סדור כך שבכל עת בו החליטה 

הוועדה כי תשוב לדון בעתיד בענין מסוים, אכן יובא הנושא להמשך דיון, עד לקבלת החלטה 

סופית באותו ענין. 

255. על ועדת השימור להקפיד לקיים דיונים לפחות ארבע פעמים בשנה, בהתאם לנדרש בהוראות 

  החוק.

 256. להסדיר מינוי ממלאי מקום ולערוך מעקב אחר העדרויות חברי הוועדה, בהתאם לדרישות החוק.  

 המחלקה לשימור ויחידת יישום תכנון השימור 

257. באחריות מנהל מחלקת השימור בשיתוף אגף ארגון ותקינה לבחון הגדלת מספר המפקחים 

המסייעים למחלקה, על מנת להמנע מתלות במפקח אחד - כפי הקיים כיום. כמו כן, ראוי לקבוע 

     הנחיות בכתב בדבר אופן הפיקוח הייחודי הנדרש למבנים לשימור.

258. יש לאייש את תפקיד רכזת השימור על מנת להקל על העומס ביחידה לתכנון השימור )ההמלצה 

  יושמה(. 

259. באחריות מחלקת השימור בשיתוף אגף המיחשוב לבחון שדרוג מערכות המידע המשמשות את 

  המחלקה, בהתאם לצרכיה.

260. לפעול לאחזקת מאגר נתונים מלא שלם ומדוייק, בדבר כלל המבנים לשימור, לרבות עדכון שוטף 

  של סטטוס הטיפול לפי שלבי ביצוע, תיעוד רציף של מסמכים רלוונטיים ועוד.

 261. להיערך לישום דרישות תהליך רישוי זמין )תיקון 101( תוך התאמת תהליכי העבודה והמועדים.   

  262. לפעול ליישום מלא של המלצות עבודת המטה שנערכה במחלקה בנוגע לשיפור השירות לתושב.

263. להשלים את תהליך בחינת נושא השירות במחלקה לרבות, בחינה מחדש של דרכי הפנייה 

   למחלקה והרחבת שעות קבלת הקהל השבועיות והתיייחסות לדרישות רפורמת הרישוי המקוון.
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264. על עובדי המחלקה להקפיד על קיום הפגישות הנדרשות על פי ה"נוהל הלבן" עם גורמים 

המקדמים פעולות שימור, תוך תיעוד מלא של כל פגישה וההחלטות שיתקבלו במסגרתה )עריכת 

פרוטוקולים(. כמו כן ראוי לבחון אפשרות להמיר חלק מהפגישות בערוצי תקשורת חלופיים 

    לרבות תכתובות בדואר אלקטרוני/ שימוש בטפסים מובנים, תוך הגדרת התיעוד הנדרש.

 ליווי ואישור תוכניות בנייה

265. הטמעת לוחות זמנים הקבועים בחוק והגדרת זמני תקן פנימיים על פי השלבים השונים, לתהליך 

קידום תוכניות הבנייה, במערכת הממוחשבת )מעקב תב"ע(, לרבות הגדרת דוחות בקרה לאיתור 

   חריגים. 

 קרן הסכמי השימור

266. להגדיר מראש את תקופת הזכאות לקידום תוכנית ניוד, על ידי בעל הקרקע המקבל, על מנת 

    למנוע יצירת פערים משמעותיים בשווי הזכויות - ממועד העברה ועד למועד המימוש.

267. לאחר חתימת הסכם על ניוד זכויות לקרן מומלץ לתחום את מועד ביצוע עבודות השימור לפרקי 

זמן שיקבעו מראש. בנוסף, יש להגביל את היקף המקדמות המשולמות לבעל הנכס לשימור 

    בהתאם לקצב ביצוע עבודות השימור.

 תביעות פיצויים בגין ירידת ערך

268. לאור הפסיקות האחרונות ועמדת היועץ המשפטי לממשלה, יש להקפיד להעביר את כל הסכמי 

הפשרה )הכוללים הסרת תביעות(, הנערכים בין העירייה לבין בעלי הנכסים לשימור, לאישור 

   ועדת הערר המחוזית. 

 הכנת תיקי מידע

269. לפעול לכך שחישוב היקף הזכויות לניוד יבוצע מלכתחילה, באופן מדוייק, מפורט ואמין על ידי 

   גורמי העירייה, על מנת שיהיה ניתן להסתמך על החישוב לאורך כל התהליך.

 תיעוד תהליך קידום היתר במערכת

 270. להשלים סריקת תיקי התיעוד למערכת תב"ע שימור, כדי ליצר מערכת מידע שלמה ואמינה.

  271. להקפיד על ביצוע תיעוד של פגישות התיאום עם היזמים ולפרט ההחלטות המתקבלות בהן.

 החלטות מהנדס העיר

272. להקפיד על צירוף הנימוקים והשיקולים להחלטות מהנדס העיר ו/או לחוות הדעת המועברת על 

 ידו לחברי הוועדה לתכנון ובניה. כמו כן, מומלץ כי ההחלטות והנימוקים ירשמו בתבנית אחידה. 
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 חיוב היטלי השבחה

273. לאור הנתונים המצביעים על כך שבשנים האחרונות, בכ- 95% מהשומות המכריעות נקבעו 

שומות נמוכות יותר ב- 50% בממוצע משומות הועדה המקומית - מומלץ כי מחלקת שומה והיטלי 

השבחה תערוך בדיקה לאבחון הסיבות בגינן ניתנו, באופן עקבי, שומות מופחתות על ידי שמאים 

   מכריעים ותפיק לקחים בהתאם לממצאים שיעלו.

274. במידה ויתברר בעקבות הבדיקה - עליה המליצה הביקורת בסעיף הקודם - כי בחלק מהשומות 

המכריעות, העירייה קופחה, יש לשקול להביא את הנתונים בפני ועדת הערר. יש לקבל חוות דעת 

  משפטית לגבי האפשרות לערור על גובה השומות המופחתות.

275. לאור הפסיקה הקובעת כי יש להשיב לנישום סכומים שניגבו ביתר, בצירוף הפרשי הצמדה 

ורבית, ראוי לבחון אפשרות לגבות בשלב הראשוני רק את הסכום שאינו שנוי במחלוקת, 

 ולהמתין עד להכרעת השמאי המכריע. 

276. לנוכח היעדר אפשרות להציג בפני הביקורת את נתוני החזרי הריביות ששולמו על ידי העירייה 

לנישומים באופן פרטני ו/או אגרגטיבי גם יחד. יש לפעול ולוודא כי הנתונים ינוהלו באופן 

    המאפשר שליפה לצורכי בקרה ומעקב.

 עבודות אחזקה ושיפוץ חזיתות

277. לבחון מתן דרישה לשיפוץ החזיתות ביצוע עבודות אחזקה בהתאם לתוספת הרביעית, המתייחסת 

באופן ייחודי לבניינים לשימור. כמו כן, ניתן מכוחה לטפל בבניינים לשימור באופן ספוראדי 

  )מבוזר(, ולא כחלק מטיפול במתחמים, כפי שמתבצע באמצעות חוק העזר.

278. יש להגדיר קריטריונים ברורים ואחידים שיהיה בהם כדי לסייע לגורמים האמונים על הנושא 

בעירייה, להחליט, בהתבסס על מצב הנכס המיועד לשימור, מתי יאות יהיה להוציא צו המורה 

לבעליו, לבצע עבודות שיפוץ. כמו כן, נכון לקבוע קריטריונים שיהיה בהם כדי להגדיר אלו 

  מעבודות השיפוץ תהיינה בגדר חובת ביצוע, בכל מבנה המיועד לשימור. 

279. באחריות סגן מהנדס העיר, לפקח, בשיתוף מחלקת השימור, על ביצוע שיפוצי חזיתות של בתים 

המיועדים לשימור, תוך תיעוד אבני הדרך ושלבי הפיקוח, במערכת ממוחשבת, המתממשקת 

  למחלקת השימור. 

280. מומלץ כי, במקרים של שיפוץ חזיתות מבנים לשימור, מחלקת השימור תהא הגורם הבלעדי 

שיקבע את הוראות השיפוץ. כך ניתן יהיה לוודא הפרדת תפקידים נאותה בין הגורם הקובע את 

  הוראות השיפוץ לגורם המפקח על העבודות המבוצעות בפועל.

281. יש להקפיד לערוך, באופן תקופתי, התקשרות לבחירת הגורמים שינחו ויפקחו על עבודות של 

שיפוצי חזיתות. לחילופין, יש לשקול כי תחום ההנחיה והפיקוח על שיפוצי חזיתות יבוצע על ידי 

    עובדי המחלקה ללא הסתייעות במיקור חוץ.
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 תיעוד סיורים, בקרה ופיקוח על ביצוע עבודות

282. באחריות מחלקת השימור להקפיד לערוך תיעוד שוטף סמוך למועד הסיורים הנערכים באותם 

מבנים המיועדים לשימור. על התיעוד לכלול את כל ממצאי הבדיקה וההחלטות האופרטיביות 

  שהתקבלו במהלך הסיור. יש להקפיד כי התיעוד יבוצע על ידי עובדי המחלקה ולא על ידי היזם.

283. יש לערוך סדרי פיקוח ובקרה לפחות אחת לשנה, על מבנים שהסתיימו בהם עבודות השימור, על 

מנת לוודא שלא נערכו בהם שינויים הנוגדים את הוראות השימור. במקרים בהם יתברר כי בוצעו 

שינויים הנוגדים את הוראות השימור, יש לפעול להחזרת המצב לקדמותו, לאלתר. 

  לתשומת לב: : לתשומת לב

התייחסויות המבוקרים ואחרים למסקנות והמלצות הביקורת, מצורפות לדוח בפרק התייחסויות המבוקרים ואחרים למסקנות והמלצות הביקורת, מצורפות לדוח בפרק 

הנספחים ומהוות חלק בלתי נפרד מדוח הביקורת. הנספחים להתייחסויות )אם צורפו( הנספחים ומהוות חלק בלתי נפרד מדוח הביקורת. הנספחים להתייחסויות )אם צורפו( 

  שמורים במשרד מבקר העירייה.שמורים במשרד מבקר העירייה.
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