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17.12.17 

 לכבוד:

 ;יםמזכיר  ;יםיו"ר

  ;ת קרקעותוצו ימרכז    ; צוות שיוך דירות ימרכז ;קהילה ימנהל

 
 ( 1524החלטה אימוץ תיקון החלטת חלופת האגודה )הנדון: 

 

 1488ישראל, אשר עדכנה את החלטה  של מועצת מקרקעי 1524נכנסה לתוקפה החלטה  15.11.17ביום 

  הקובע כדלקמן: ,להחלטה (16התיקון בא לידי ביטוי בתוספת סעיף ) עיקר "(.חלופת האגודה)"

 

עד החלטת ו"ר המועצה ימנה צוות מקצועי אשר יבחן את ההסדרים המפורטים בהחלטה זו. י

המועצה בדבר מסקנות הצוות הרשות לא תמשיך לטפל בבקשות לרכישת זכויות למגורים ביחידות 

 .בבקשות לרכישת זכויות למגורים ביחידות דיור מתוכננותדיור שאינן מתוכננות, אלא תטפל רק 

 

 :לתיקון ההחלטה שתי משמעויות עיקריות

  אך ורק ביחידות מתוכננות. י תאפשר בשלב זה ביצוע עסקאותרמ" -המשמעות הברורה 

  יהיה היקף הבחינה של הצוות המקצועי,  לא ניתן לקבוע מה מנוסח התיקון - המרומזתהמשמעות

שבבסיס  בעקרונות" משמעותה פתח לשינויים מהותיים המפורטיםת ההסדרים והאם "בחינ

 . ההחלטה

 

 התייחסות לביטול האפשרות לרכישת יחידות שאינן מתוכננות

בעקבות השינוי המתואר לעיל בעניין ביטול האפשרות לרכישת יחידות שאינן מתוכננות פנתה רשות 

קידום עסקאות במסגרת חלופת ות להסדר ולהצטרפהגישו תיקים לש ,מקרקעי ישראל לקיבוצים

א זכויות לרכוש את מלו א.אפשרויות:  3 אלו  האגודה, וביקשה לקבל עמדתם תוך שמוצגות לקיבוצים

 ג.רכישת מגרשי חלקת המגורים בהתאם להוראות ההחלטה;  ב.טוטורי; המגורים להן יש תכנון סט

 פי החלטתה; -ות הצוות המקצועי ולפעול עללהמתין עד להחלטת מועצת מקרקעי ישראל בעקבות המלצ

 

תכנון קיבוצים בהם אין יחידות שאינן מתוכננות פוגע בראש ובראשונה ברכישת ביטול האפשרות ל

היה בכוונתם לרכוש , ואשר 35פי הוראות תמ"א -ישוב עלבפוטנציאל יחידות המגורים כלל סטטוטורי ל

 .אותן יחידות מלכתחילהאת 

 

-בהם מגיעה הנחה בהקצאת מגרשי מגורים עלדובר בקיבוצים המצויים באזורים במרבית המקרים המ

" )א' או ב'( "אזור עדיפות לאומית -קיבוצים המסווגים כ –של מועצת מקרקעי ישראל  1505פי החלטה 

 "ישובים סמוכי גבול". -" וישובי קו עימות"

 

                                                                                                                                                                       

 שלמה כהן

 * עומר כהן

 נעמי אשחר

 אימיכל ינ

 פלג רחמן

 נעה חשמונאי

 ליאת לפיד

 גיל דגן

 ערד  -אורטל  גל 

 איתי ציון

 אבידן רם

 יניר שמחה

 יואב שימשי

 רותם ליכטנשטיין

 וייס -עדי סולומון 

 אסף אלבז

 אורטל לוי

 גלעד אוברמן

 דוד חזן

 עומר בכמן

 אריק בלפר

 אדוה פריפז כהן

 רועי כנפו

 דניאל עין דור

 מור איציק

 צרינשי נותקין פול

 מיכל יפרח

 אלירן יוסף

 רומן צ'רני

 ספיר חזן

 אביטל אופק

 אריאל לוינגר

 ליהי חן

 מור גץ

 ירון זיגלר

 

 * נוטריון 
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החשש משינוי אזור העדיפות ומעליית ערכי הקרקע מהווה איום לא שבקיבוצים אלו, דרך כלל, מאחר 

אותם קיבוצים פי רוב ל-רצוי על, פחות גדול מאשר ביטול האפשרות לרכישת היחידות שאינן מתוכננות

תקדם רמ"י עסקה אך ורק  הנוכחיזאת גם אם בשלב ותם לקידום העסקה, כעל ז יעמדוו לרמ"ישיפנו 

 ביחס ליחידות המתוכננות.

 

)או בהתאם  1488פי תנאי החלטה -אותם קיבוצים אשר אימצו את חלופת האגודה עלנכון יעשו 

, ולצד דרישתם לקידום העסקה )גם אם בשלב זה רק כאמור אם יפנו לרמ"י ,להחלטות שקדמו לה(

זכותם לביצוע העסקה ביחס לכלל מגרשי הישוב, לרבות ביחס על  ביחס ליחידות המתוכננות( יעמדו

 ., ולו כדי לשמור טענות להמשךליחידות שאינן מתוכננות

 

צבו של למברוח זו ובהתאמה פנייה מוזמנים ליצור עמנו קשר לצורך ניסוח מכתב  אתם

 .כל קיבוץ וקיבוץ

 

 המפורטיםהקמת הצוות המקצועי לבחינת ההסדרים  לנושאהתייחסות 

מקצועי, ומדובר בשינוי הצוות ההקמת הכרוכות במשמעויות מלוא הלהתייחס לבשלב זה  לא ניתן

 מקומם ושערורייתי אשר ביחס לתוצאותיו רב הנסתר על הגלוי.

 

-( על1380את חלופת האגודה מלכתחילה )במסגרת החלטה  מועצת מקרקעי ישראל אימצה כי ,נזכיר

. לאחר מכן החליטה עדת ליברמן"()"ועל המדוכה חודשים  האשר ישב תמקצועי המלצת וועדה בסיס

במסגרת ) ולנסחה מחדשלבצע שינויים בהחלטה  ,נוכח הערות הדרג הפקידותי ,מועצת מקרקעי ישראל

החלטה אף הוגשה עתירה לבג"ץ אשר נדחתה בסופו של הכנגד , ו(1488החלטה ובהמשך כ 1447החלטה 

 יום.

 

א , לא רק שהוא מקומם, הו"המפורטיםההסדרים ייבחנו "בע כי וקהתיקון ההרי שעצם  ,נוכח כל אלו

על השינוי הכלול בה. הדברים נכונים  ,1524ביחס לעצם חוקיותה של החלטה גם מעלה שאלות קשות 

אותו צוות מקצועי תחליט מועצת מקרקעי ישראל על שינויים מהותיים, שבעתיים ככל ובעקבות הקמת 

  ולעניין זה נידרש בבוא העת.

 

המשפטי לממשלה, עו"ד ארז בעקבות תיקון ההחלטה פנה חבר הכנסת איתן ברושי למשנה ליועץ 

לו השינוי שיכול וייעשה בחלופת האגודה לא יחול על קיבוצים שקיבקמיניץ, וביקש הבהרה לפיה: "

 ."את ההחלטה לפני האישור לשינוי החלופה במידה ויתקבל

 

 ידי עו"ד אריאל צבי, ולפיה: -תשובת משרד המשפטים לפנייה זו ניתנה על

הקבוע היום  –אנו סבורים כי ככל שמועצת מקרקעי ישראל תמצא לנכון לשנות בעתיד את ההסדר 

המשפט  , הרי שבהתאם לכללים(ניה בשלב זה רק על מגרשים מתוכנאשר הוחל)ביחס לחלופה זו 

הנוכחי,  המנהלי, מטבע הדברים השינוי לא יוחל כמות שהוא ביחס לקיבוצים אשר הצטרפו להסדר

 ".י כניסת ההסדר העתידי לתוקף לפנ
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דבר קיומה של התכתבות זו ותוכנה פורסמו בעיתונות הקיבוצית, וקיבוצים רבים מבקשים לדעת 

 משמעותה.

 

מבחינתם של הקיבוצים שהצטרפו במידה מסוימת  יםל המכתב ותוכנו מעודדובכן, עצם קיומו ש

האם מתייחס למשמעות הברורה, כפי שהגדרנו אותה לעיל )אי מתן האפשרות ברור לא להסדר, אולם 

או שמא מתייחס בעיקרו למשמעות המרומזת )שינוי ההסדרים  ,לרכישת יחידות דיור שאינן מתוכננות(

לא ניתן להתבסס על המכתב הנ"ל או ללמוד ממנו שקיבוצים שנכנסו להסדר , לדאבוננוהפרטניים(. 

יוכלו לרכוש את היחידות הלא מתוכננות, וגם לא עולה ממנו באופן ברור שלא תהיינה כל השפעות 

 לשינויים עתידיים על אותם קיבוצים.

 

פועלים להצטרפות אליו נכון יעשו הקיבוצים שהצטרפו להסדר או בשלב זה,  הוודאות הקיימת-אינוכח 

שמירת עמידתם על לצד  ,אם יבהירו עמדתם בעניין רצונם לקידום העסקה בתנאיה הנוכחיים

 זכויותיהם כמפורט לעיל.

 

 במקביל אנו נערכים לנקיטת פעולות בשני מישורים עיקריים נוספים:

 מועצת מקרקעי מיצוי התהליכים מול רמ"י ופנייה יזומה בשם קיבוצים לצוות המקצועי שיוקם ול

ישראל, במסגרתה תוצג עמדתנו בעניין זכותם של הקיבוצים להשלים את חלופת האגודה בהתאם 

 .1488לתנאים שנקבעו בהחלטה 

 .נקיטת הליכים משפטיים 

  

לקבלת ההסברים  אלינומוזמנים לפנות  הדבריםקיבוצים המעוניינים בקידום 

 הנדרשים ולצורך תחילת הטיפול בעניין.

 

 

ועל כל קיבוץ לקדם בדיקה מסודרת תוך  ,ה לא מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ שכזהמסמך ז

 בחינת מצבו ונתוניו.

 

 

 , שותף ועומד בראש מחלקת פרויקטים, שיוך דירות וצמיחה דמוגרפיתרותם ליכטנשטיין עו"דהח"מ, 

 .במשרד שלמה כהן ושות'

  בכבוד רב,                                                                   

 רותם ליכטנשטיין, עו"ד       

 םדין ומגשריעורכי  –שלמה כהן ושות'                                                         


