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 2016ביולי  11תאריך: 

 

 
 לכבוד:

 בדוא"ל                                                                 / מרכזי משקמנהל קהילה/ מזכיר/ יו"ר הקיבוץ
                                                                                                                                

  15.06.16מיום  1472החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס'  -חוזר לקוחות הנדון:

 התעסוקה הלא חקלאית בשטח המחנה בקיבוץ בעניין

בנושא טיוטת ההחלטה הנדונה, נציג את  2016במארס  על ידי משרדנו בהמשך לחוזר לקוחות שהופץ

ונכנסה לתוקף  15.06.16טה התקבלה במועצה ביום ההחל עיקרי ההחלטה כעת, לאחר פרסומה הסופי.

 ., לאחר שאושרה על ידי שר האוצר04.07.16ביום 

 :ההחלטהלהלן עיקרי 

  שימוש עצמי: .1

, ההחלטהעל פי  .וכן לאוכלוסייה נוספת המתגוררת בקיבוץשימוש הנעשה על ידי הקיבוץ עבור חבריו 

  .ואינו כרוך בתשלום אינו מחייב עסקהשימוש זה 

בשימושים המשרתים גם את  הלהדגיש כי הגדרה זו מהווה שינוי מרחיק לכת במדיניות, מאחר ומכיר יש

 תושבי הקיבוץ ולא רק את חבריו לשימוש עצמי.

 

 : שימוש ביתי .2

או במבנה  ,מתגורר חבר קיבוץ יבוץ או הקיבוץ בדירת המגורים שבהקהשימוש עסקי הנעשה על ידי חבר 

במידה וחדל . לא תדרוש תשלום עבור שימוש זה, רמ"י ההחלטהמ"ר. על פי  52פנוי ששטחו לא יעלה על 

חבר הקיבוץ להתגורר בדירת המגורים ו/או חרג מהשטח שנקבע לשימוש ביתי, יחויב הקיבוץ בעריכת 

או כל החלטה אחרת שתבוא  1226עסקה ותשלום על כלל השטח בהתאם לכללי החלטת המועצה מספר 

שימוש . כמו כן, שטח השימוש הביתי לא יגרע ממכסת התעסוקה המותרתכי  קובעתההחלטה במקומה. 

 .ביתי הנעשה שלא על ידי הקיבוץ או חבר קיבוץ, יהווה שימוש עסקי

 

  שימוש משולב: .3

רשימת שימושים מתוך שימוש הנעשה על ידי הקיבוץ שעיקרו לחברי הקיבוץ ומקצתו לציבור הרחב 

ונקבע כי רשימת  רשימת שימושים כאמור, להחלטה לא צורפהכי . יודגש, ובהיקף שטח מוגבל סגורה

, שתקבע גם כללים לעניין עסקאות בשימוש חברתי יקבעו על ידי הנהלת הרשות השימושים והיקף השטח

מצוין כי ניתן  )הזמינה באתר הרשות( ההחלטה להצעתשצורפו בדברי ההסבר יצוין כי . ושימוש משולב

יבוץ לצרוך שירותים מסוימים תמורת תשלום, במידה והשימושים הינם לאפשר גם למי שאינו חבר ק

במגבלת גודל הנדרשת לחברי קיבוץ. השימושים המפורטים בדברי ההסבר הם: מוסך, בתי מלאכה, 

כאמור, מדובר בשימושים שפורטו  מכבסה, חדר כושר, מספרה, צרכנייה, בריכת שחייה ובית סיעודי.

  סגורה אליה מתייחסת ההחלטה טרם צורפה.בדברי הסבר בלבד והרשימה ה

 שלמה כהן

 עומר כהן

 נעמי אשחר

 מיכל ינאי

 נעה חשמונאי

 סאאל -ינטו עינת פ

 פלג רחמן

 ליאת לפיד

 גיל דגן

 ערד  -אורטל  גל 

 איתי ציון

 אבידן רם

 יניר שמחה

 יניב מור

 יואב שימשי

 מורן קורן

 רותם ליכטנשטיין

 וייס -עדי סולומון 

 אסף אלבז

 רותם רוטמן

 אורטל לוי

 גלעד אוברמן

 דוד חזן

 טל וייסבוך

 עומר בכמן

 אריק בלפר

 אדוה פריפז כהן

 תמר מורד

 ועי כנפור

 דניאל עין דור

 מור איציק

 שי נותקין פולינצר

 מיכל יפרח

 אלירן יוסף

 רומן צ'רני

 ספיר חזן
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דרת סוג השימוש והיקף השטח המותר. יודגש, כי , תוך הגרמ"ימחייב עריכת עסקה עם  משולב שימוש

 . אינו כרוך בתשלוםשימוש כאמור שלגביו נערכה עסקה עם רמ"י, 

שימוש ההחלטה קובעת כי רמ"י תהא רשאית לבצע עסקה לשימוש משולב ע"פ תשריט וכי שטח ה

 ., או משטח המשבצתהמשולב אשר נקבע בעסקה לא יגרע ממכסת התעסוקה המותרת

 

  שימוש נלווה: .4

שימוש באזור מבנה המשק ו/או בשטחים החקלאיים הצמודים לשטח המחנה לצורך פעילות הקשורה 

במישרין לפעילות החקלאית ו/או המורשתית של הקיבוץ מתוך השימושים המפורטים בהחלטת המועצה 

השימוש הנלווה יותר בשטח קובעת כי  ההחלטהאו כל החלטה אחרת שתבוא במקומה.  1316מספר 

מחייב עריכת המחנה או בשטח החקלאי צמוד דופן לשטח המחנה, בכפוף לאישור תכנוני. שימוש זה 

תאשר עד עשרה שימושים נלווים,  רמ"י. הגדרת סוג השימוש והיקף השטח המותר, תוך עסקה עם רמ"י

 דמי חכירה מהוונים מלאיםץ ישלם מ"ר מבונה. הקיבו 500ר השטח לכל שימוש נלווה לא יעלה על כאש

 לפי ההחלטהמועצה התקפות. הבהתאם להחלטות  הנחות אזורי עדיפות לאומיתעל תשלומים אלו יחולו ו

רשאית לבצע עסקה לשימוש נלווה ע"פ תשריט ושטח השימוש אשר נקבע בעסקה לא יגרע רמ"י תהא 

מדובר בעסקאות סטנדרטיות לפי ההסדרים הרגילים עם הטבה לציין כי  יש .ממכסת התעסוקה המותרת

 שתהיה אפשרות לבצע עסקאות אלה בנוסף למכסת התעסוקה הקיימת., משמעותית

 

 שימוש חברתי:  .5

א יודגש, כי ל. רשימת שימושים סגורהשימוש הנעשה על ידי הקיבוץ לצרכי חברה, קהילה וחינוך מתוך 

צוין כי מבנה הקיבוץ בהיבט  ת ההחלטההצעטיוטת בדברי ההסבר ל .רשימת שימושים להחלטהצורפה 

הפיזי ובפן החברתי אידיאולוגי, מתאים לסוגי פעילויות חברתיות וחינוכיות. השימושים המפורטים 

מכון גיור, אולפן, מרכז קליטה, מכינה קדם צבאית, מדרשה וגני ילדים  בדברי ההסבר להצעה הינם:

כאמור מדובר ברשימה המופיעה בדברי ההסבר ולא ברשימה  )מעבר למכסה של כיתה לכל שנתון(.

בהתאם לכללי החלטת המועצה  בתשלום דח"ש סמלישימוש חברתי מחייב עסקה  הסגורה, שטרם צורפה

ת שתבוא במקומה, ויהיה בהתאם לרשימת השימושים שתאושר על ידי או כל החלטה אחר 1007מספר 

הקיבוץ יהיה לפי טיוטת ההצעה . זאת ועוד, , שאף תקבע כללים לגבי עסקאות בשימוש זההנהלת רמ"י

בה  רמ"יעד שלוש עסקות לשימוש חברתי. השימוש מחייב עריכת עסקה עם  ללא תשלוםרשאי לבצע 

רמ"י תהא רשאית, לפי הצעה זו, לבצע עסקה לשימוש חברתי  המותר. יוגדר סוג השימוש והיקף השטח

ע"פ תשריט. השימושים החברתיים יותרו, ככלל, במבנים קיימים. בנוסף, שטח השימוש החברתי לא 

 .או משטח המשבצת יגרע ממכסת התעסוקה המותרת

 שימוש עסקי:  .6

מוש משולב או שימוש נלווה, לרבות כל שימוש אשר אינו מהווה שימוש ביתי או שימוש חברתי או שי

קובעת כי במידה וחרג הקיבוץ מגודל  ההחלטהשימוש כאמור החורג מהשטח המרבי שנקבע לגביו. 

השטח ו/או מסוג השימוש המאושר לכל אחד מהשימושים המפורטים בהצעה ו/או הושכר השימוש, 

או כל  1226ועצה מספר יחויב הקיבוץ בתשלום עבור כלל שטח העסקה, בהתאם לכללי החלטת המ

 החלטה אחרת שתבוא במקומה, לרבות גריעת השטח ממכסת התעסוקה המותרת.
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 כללי: .7

קובעת כי תנאי לביצוע השימושים בהתאם להצעה הינו הסדרת השימושים הלא מוסדרים  ההחלטה

ת בקיבוץ ככל שישנם, או חתימה על מתווה הסדרה לרבות תשלום בגין תקופת העבר והעמדת ערבויו

להבטחת ההסדרה, בהתאם להחלטות המועצה התקפות לעניין זה. זאת ועוד, כלל השימושים המפורטים 

או לקיומו של היתר  1965-בהצעה כפופים לכך שאושרו בתכנית בהתאם לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה

 לשימוש חורג.

 

 השכרה למגורים:  .8

לטובת חיילים משוחררים שלום לרשות, ההחלטה קובעת כי הקיבוץ יהיה רשאי להעמיד דירות ללא ת

בנוסף, הקיבוץ יהיה רשאי להשכיר דירות קיימות,  קבוצות נוער.קיבוץ, מועמדים לחברות בקיבוץ ו יוצאי

על התשלום יוחולו הנחות  מערך הקרקע. 5%מ"ר, בתשלום דמי שימוש שנתי בשיעור של  55עד גודל של 

 אזורי עדיפות לאומית.

, בנסיבות רמ"ימצעות אפשרות מתן הרשאות שימוש בדירות ללא תשלום לבהטבה באמדובר מחד 

המפורטות לעיל. מאידך, לגבי השכרה למי שלא נמנה עם הקבוצות לעיל, מדובר בהחמרה ביחס להסדר 

מערך הקרקע ולא מהתגמולים בפועל כפי שהיה בהסדר  5%הביניים הנהוג היום מאחר והתשלום יהיה 

 הביניים. 

 

 ר:הוראות מעב .9

רשות מקרקעי ישראל תאפשר לקיבוצים הנמצאים בהליך משפטי בגין שימושים לא מוסדרים להסדיר 

 .לחוזר זה, לעניין שימוש עסקי 6, בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף את השימושים בהתאם להחלטה

 

 עם זאת, כבר בשלב זה יש בה כדי להשליך על בחינת כדאיות ואי כדאיות באופן הסדרת שימושים

ולפיכך מומלץ להתייעץ בהקדם עם או עומדים להיכנס לתהליך כזה.  ,לקיבוצים המצויים בתהליך כזה

 עו"ד פלג רחמן ו/או עו"ד אסף אלבז ממשרדנו. 

   l.co.il-c-mazkirut@s -לכל שאלה ו/או הבהרה ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני

 .04-6755533ו בטל': א

 

 אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. בחוזר זההאמור 

 

 בכבוד רב,              
 שלמה כהן ושות', עו"ד ומגשרים
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