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 30.4.2018          :לכבוד
 עדה לבחינת הסדרי חלופת האגודההו

 באמצעות דוא"ל                      מרכזת הצוות –לידי הגב' שירלי גונן 

 שלום רב,

 לוועדה לבחינת הסדרי "חלופת האגודה" פנייה הנדון:

 הקדמה .א

)להלן: נספח א' זה כ פנייה זו נעשית בשמם של הקיבוצים אשר פרטיהם ברשימה המצורפת למסמך .1

"(. מסמך זה מציג את עיקרי עמדת אותם קיבוצים, אולם מאחר שבמסגרת הקיבוצים הפונים"

מצומצמת זו לא ניתן להציג מלוא טענותיו ועמדותיו של כל קיבוץ וקיבוץ, חלק מבין הקיבוצים הפונים 

לשימוע פרטני כדין לרבות ביקשו להגיש עמדה משלימה בנפרד, ורובם ככולם מבקשים לשמור על זכותם 

לשם השלמת דברים וטענות בכל מסגרת שתידרש, ובפרט הזמנתם והזמנת הח"מ להשלמת טיעוניהם 

 בפני הוועדה.

ה כל תכלית מהותית להקמת הועדה, לא חל כל שינוי יתאין ולא היהיא שעמדת הקיבוצים הפונים  .2

 כל ניתן לאו, 1524אימוץ החלטה יה ערב כפי שה סחּהביחס לנו   14881ה מהחלטה ינסיבות המחייב סטי

. מלכתחילה" בהחלטה המפורטים ההסדרים בחינת" נדרשה מדוע הדעת את מניח הסבר או נימוק

 לכלל ולאפשר תפקידה את למלא"( הרשות" או "רמ"יעל  רשות מקרקעי ישראל )להלן גם: " לפיכך,

 . 1488 החלטה לתנאי אםבהת האגודה חלופת יישום את לקדם בכך המעוניינים הקיבוצים

, יהווה פגיעה קשה 1488כל שינוי מרע בתנאי הסדר חלופת האגודה, ביחס לתנאים שנקבעו בהחלטה  .3

ובדיעבד בזכויות מוקנות של הקיבוצים, של חבריהם ושל ציבור רחב של מועמדים אשר הביעו רצונם 

קה ובדין. לפיכך, ונוכח זאת בניגוד לכללי המשפט המנהלי כפי שהוכרו בפסי –להצטרף כחברים 

התקדמות הקיבוצים בביצוע חלופת האגודה תוך הסתמכות על החלטות מועצת מקרקעי ישראל ונהלי 

רמ"י )ולגבי חלקם השלמה דה פקטו ודה יורה של מכלול הדרישות שהציבה רמ"י ליישום ההחלטה( הרי 

 שהרעת תנאי חלופת האגודה ושינוי הכללים יהיו נטולי כל תוקף.

  רקע .ב

בטרם התגבשה חלופת האגודה ניתן היה לבצע תהליכי שיוך דירות בקיבוצים אך ורק בהתאם להחלטה  .4

שנים  11 -זאת למעלה מ –( 1528)כיום  979. לאחרונה החלה רמ"י לקדם גם את ביצוע החלטה 751

אשית מאפשרות ביצוע שיוך דירות בדרך של הקניית זכות חכירה ר 979 -ו 751לאחר אישורה. החלטות 

 "(.  השיוך הישיר" או "החלופות הישירותלחבר הקיבוץ )להלן: "

  –ידי הקיבוצים עצמם -ידי הריבון והן על-הן על –עד לשנים האחרונות נתפס תהליך שיוך הדירות  .5

 כתהליך וולונטארי המאפשר לחברי הקיבוץ לבחור בעצמם אם ברצונם לבצעו.

 מחויביםעמדה מחמירה וקיצונית לפיה  ישראלרשות מקרקעי  במהלך השנים האחרונות אימצה .6

פי רצונו של הקיבוץ והחלטת חבריו. -זאת אף שלא על –הקיבוצים וחבריהם לבצע תהליכי שיוך דירות 

רשות מקרקעי ישראל את היתרי הבניה בקיבוצים, למעט אם אלו מוצאת ביטויה בעצירת  עמדה זו

 . 2בפועל ך דירות ומתחייבים לביצוע תהליך שיו לדרישת הרשות סרים

 מנהל הרשות דאז, מר ועדה בראשות מונתה על ידי שר הבינוי והשיכון 23.05.2013ביום  –על רקע זה  .7

לבחון את ההסדרים הקיימים מול הקיבוצים הייתה "(, שמטרתה ליברמן ועדתבנצי ליברמן )להלן: "

בהמשך אומצו חלק מהמלצות ולהציע פתרונות חלופיים לאפשרות השיוך הישיר.  שיוך דירותבנוגע ל

 (. 1380בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל )דאז החלטה  –אלו הנוגעות לחלופת האגודה  –ועדת ליברמן 

   

                                                 
 .החלטות מועצת מקרקעי ישראלמספרי הינם של  נזכריםאלא אם צוין אחרת, מספרי ההחלטות ה 1

 .3839אל )המכונה "הסדר הביניים"( ובהחלטת הנהלה של מועצת מקרקעי ישר 1527ראו ביטוי לעמדה זו בהחלטה  2
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רבים מבין הקיבוצים, ובכללם מרביתם המכריע של הקיבוצים הפונים, אימצו את חלופת האגודה בהתאם  .8

לטות משלימות מפורטות ומפורשות (, קיבלו הח1380/1447)או בהחלטות  1488למתכונתה בהחלטה 

לאורה, ומילאו אחר הוראות רמ"י בכל הנוגע להגשת הנתונים והחומר הרב שדרשה הרשות לצורך יישומה 

 באופן דקדקני, לרבות היענות לתיקונים מעת לעת של נהלי רמ"י תוך כדי יישום. 

  ההאגוד חלופת יישום את למנוע פוסקים הבלתי והניסיונות הרבות התלאות .ג

יא בשורה לקיבוצים, ותקווה לפתיחת דף חדש ביחסה של רמ"י חלופת האגודה אמור היה להבאישורה של  .9

זאת לאחר שנים ארוכות שרמ"י לא אפשרה יישומן בפועל של החלטות הנוגעות לקיבוצים )ראו  כלפיהם,

י בכל הנוגע והמשבר שנוצר בעקבות עמדת רמ", (979בהמשך את התיאור באשר עלה בגורלה של החלטה 

ניסיונות למנוע יישומה ו מהלומותחלופת האגודה סופגת  לסוגיית היתרי הבניה. בפועל, למן תחילת דרכה,

  ., הן מצד גורמים ברשות והן מצד גורמים אחריםאו להרע בתנאיה

הרעה את תנאי חלופת  1447החלטה  – 1447ואימוץ החלטה  1380ביטול החלטה  –מערכה ראשונה  .10

בכך שהשתנו מרכיבים הנוגעים לתחשיב דמי ההיוון )קוצרו  ,1380החלטה תנאי שוואה להאגודה בה

( לרכישה כוללת של 12%ייערך תחשיב ההיוון( והוגבלה ההנחה הרוחבית המקסימאלית ) ןהשנים לפיה

לקיבוצים המבקשים לבצע את המגיעה הנחה הכלל יחידות המגורים, מה שהביא להפחתה אפשרית של 

 ספר הנפים.הרכישה במ

בנוסף לפגיעה הנובעת משינויים תכופים והרעות בתנאי החלטות תקפות, באופן שפוגע קשות בוודאות  .11

והוא לכשעצמו בניגוד לכללי המינהל התקין, הרי שביצוע  –וביכולת ההיערכות והתכנון של הקיבוצים 

הכשיל את יישום ההחלטה, שינויים כגון אלו עשוי להעיד על קיומה של מדיניות שנועדה לעכב או אף ל

 .ובכך עומד בניגוד לחובת ההגינות ותום הלב המחייבים את הרשות המנהלית והפועלים מטעמה

רק הרעה את  1447אף שהחלטה -על – 1447עתירת התנועה לצדק חלוקתי ואח' נגד החלטה  –שניה  מערכה .12

, 1447נגד החלטה  3יש עתירהמצאו לנכון מספר ארגונים להגתנאי חלופת האגודה מבחינת הקיבוצים, 

בטענה כי היא מעניקה לקיבוצים הטבות מפליגות. עתירה זו, שלא היה בה לא צדק ולא הצדקה )משפטית 

במהלכם או מוסרית(, נדחתה כמובן, אולם למן היוודע דבר הגשתה ועד לדחייתה חלפו חודשים ארוכים ש

מנת חלקם של הקיבוצים אשר ביקשו ה ידי הרשות וחוסר הוודאות הי-לא קודם ביצוע ההחלטה על

 אותה עת לקבל החלטות בעניין.ב

הקמת  –נושא בחובו חטא כפול. האחד  1524אימוץ החלטה  – 1524אימוץ החלטה  – המערכה הנוכחית .13

 תמשיך לטפל לא הרשות הקביעה כי –הוועדה תוך פתיחת הדיון המחודש בהסדרי ההחלטה. השני 

 .עד לאימוץ מסקנות הוועדה מתוכננות שאינן דיור ביחידות יםלמגור זכויות לרכישת בבקשות

במועצת מקרקעי ישראל  , כפי העולה גם מעיון בפרוטוקול הדיון1524כי הליך אישור החלטה  ראוי לציין .14

לא פחות  .והנסיבות שהביאו להקמת הוועדה מעורר תהיות קשות בשאלת חוקיותהכשלעצמו  בעניינה,

להחלטה, קבעה מהן המסקנות  16ליטה על הקמת הוועדה, ברישא של סעיף חמור מכך, שאותה יד שהח

 למגורים זכויות רכישתבקביעה שהרשות לא תמשיך לטפל ב –המתבקשות והחליטה על יישומן בפועל 

 מיד בהמשך אותו סעיף.  –מתוכננות  שאינן דיור ביחידות

 ,ההחלטההסדרי  מכלול את מחדש ןלבחו תהיהי אמורה לא כלל הנזכרת, ישראל מקרקעי מועצת ישיבת .15

 פניו-שעל ,הוראה נכנסה האחרון הרגע של בשליפה. (707)כפי שנוסח בהצעה  ספציפי יןיבענ לדון אלא

, עצמוכשל פוגעני אקט) מתוכננות לאה יחידותה לבחון )למעשה לבטל( את ההסדר ביחס לרכישת נועדה

 כלל הסדריב לפגיעה להביא כדי בו שיש, דתימי ושאינו גורף באופן נוסחה אך(, להלן חסינתי אליו

 . ולא ניתן כל נימוק מדוע נדרשה הוראה גורפת זו זאת המצדיק נסיבות שינויזאת מבלי שחל כל , החלטהה

 

                                                 
 רשות מקרקעי ישראל, מועצת מקרקעי ישראלנ'  האגודה לצדק חלוקתי בע"מ )חברה לתועלת הציבור( 2608/16בג"ץ  3

 "(בג"ץ האגודה לצדק חלוקתי)להלן: ". (06.07.2016)פורסם בנבו, 
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 ,שכזהוגורף  רחב סעיף לנוסח לצפות היה ניתן לאנוכח הצעת ההחלטה כפי שפורסמה לציבור מלכתחילה,  .16

ועולה  בכך נפגעת תחושת הצדק .המועצה בפני הסתייגויותיו להציף תזכוציבור ההמ נשללה גם הסתם ומן

שוב תחושה קשה בכל הנוגע לעמידת רמ"י באמות המידה של כללי הצדק הטבעי, הגינות ותום לב 

  הנדרשות מרשות מנהלית.

 משבר האמון של המגזר הקיבוצי כלפי הרשות ואוזלת היד בטיפול בהחלטות השיוך  .ד

ים משבר אמון קשה ביחסי רמ"י עם התנועה הקיבוצית והקיבוצים. בה בעת שרמ"י האחרונות קי בשנים .17

ובעניינינו המדובר בעמדת הרשות בכל הנוגע  –מטילה על הקיבוצים סנקציות ודרישות בלתי סבירות 

הרי שבכל הנוגע ליישום  –לעצירת היתרי הבניה בקיבוצים ודחיקתם לביצוע שיוך דירות בעל כורחם 

 נוגעות לשיוך דירות מגלה הרשות אוזלת יד קיצונית.ההחלטות ה

ניתן כבר )ופסק הדין בעתירה שהוגשה בעניינה  2007נתקבלה בתחילת שנת אשר  979כך, למשל, החלטה  .18

שנים לאחר  11רק לאחרונה מתאפשר יישומה באופן מלא )כך לפי פרסומי הרשות(. כלומר:  –( 2011בשנת 

שנים וכל ההבטחות המפורשות שניתנו לתנועה  4עצמה "חוגגת"  שאומצה לראשונה. חלופת האגודה

 הקיבוצית ולקיבוצים בנוגע לקצב ביצועה וקידומה התבדו ולא קוימו.  

 זוובמסגרת  ,4לעתירה בעניין בג"ץ האגודה לצדק חלוקתיטרפו כמשיבים רבים מבין הקיבוצים הפונים הצ .19

. וכך 979שומה יידמה לזה שהיה מנת חלקה של החלטה כי גורלה של חלופת האגודה ואופן יי םהביעו חשש

 :נכתב בעיקרי הטיעון מטעמם

 ואף לעצור, לעכב שוב ומבקשת(, 1447 החלטה" )האגודה חלופת" בעניין העתירה כעת מוגשת – והנה "...
. הקיבוצים בחיי המשכיות לקיים במסגרתה ניתנה אשר האפשרות ואת יישומה אפשרות את לחלוטין לקטוע

 של בגורלה לשעלה דומה יהא 1447 החלטה של יישומה גורל כי המשיבים של חששם מובן, לעיל המפורט וכחנ
 ".979 החלטה

אחת מהמטרות שוועדת ליברמן הגדירה במסגרת המלצותיה, היה הצורך בהפחתת החיכוך שבין רמ"י  .20

ם האחרונות. חלוף לבין הקיבוצים. מטרה זו אף עולה בקנה אחד עם הרפורמה שמקדמת הרשות בשני

השנים שבמהלכן מתעכב התהליך, אוזלת היד שמגלה רמ"י בכל הנוגע ליישום ההחלטה והריטואל החוזר 

של בחינה מחודשת של הסדריה, לא רק פוגעים פגיעה קשה בקיבוצים, אלא גם מהווים הלכה למעשה 

שראל עצמה. די בטעם זה חתירה תחת קידום הצרכים והמטרות שהגדירו ועדת ליברמן ומועצת מקרקעי י

 לבדו להצדיק מדוע אין לשנות את הסדרי חלופת האגודה.

לשינויים בהחלטה אין תוקף חוקי נוכח קידום הקיבוצים את ביצוע חלופת האגודה תוך הסתמכות  .ה
 מוגברת על החלטות ונהלי הרשות

השקיעו משאבים רבים, ולצורך זה  ,רבים מבין הקיבוצים הפונים קידמו בפועל את יישום חלופת האגודה .21

קשרו עם נקלטים חדשים על בסיס הת ,משפטיים במישור הפנים קיבוצי-כלכליים-יצרו הסדרים חברתיים

 פעלו בהתאם לדרישות רמ"י ומילאו אחר כל התנאים שנדרשו מהם.  זה,

בהתאם  ובכלל זה ביטול אפשרות הרכישה של כלל זכויות הדיור –כל הרעה של תנאי חלופת האגודה  .22

אשר בחרו בחלופת האגודה וקידמו ביצועה  פגיעה באינטרס ההסתמכות של קיבוציםתהווה  – 35לתמ"א 

קבלת לכן יש להביא בחשבון את השפעת ההחלטה המבטלת על המציאות אשר נוצרה בעקבות  בפועל,

ביטול אפשרות כן, כל שינוי כאמור ו-כמו .5(1488 -ו 1447)או לכל הפחות קבלת החלטות  1380החלטה 

בניגוד הלכה למעשה הפרת הבטחה מנהלית  יםהרכישה של זכויות הדיור במגרשים בלתי מתוכננים מהוו

  . 6להלכות הפסוקות של בית המשפט העליון ביושבו כבג"ץ

ביטול אפשרות רכישת כלל זכויות הדיור מהווה נזק כלכלי עצום לקיבוצים, הן בטווח המידי והן בטווח  .23

 .  7מגמת התייקרות הקרקעות, ולכך נדרשת הצדקה מיוחדת העתידי לאור

                                                 
 .לעיל 2 ה"ש ראו 4
 .757( 4פ"ד נ"א ) אשדוד עיריית נ' מוננזון דליה 5273/97 ץלעניין זה: בג" ורא 5
  673( 1פ"ד ל )שר המסחר והתעשיה נ'  טקס קורפוריישן בע"מ-סאי 135/75 ץבג" 6
 .864,עמ' 861(, 4פד"י מז ) המנהל הכללי של משרד הבריאותנ'  ד"ר ילנה שנקרנקו 4492/92בג"ץ -כפי שנקבע ב 7
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ואינה עולה  למפרע "מהווה בהקשר זה "שינוי בכללי המשחק 1524מספר החלטת מועצת מקרקעי ישראל  .24

מנהליות החלות למפרע כפופות  פעולותכללים אלו קובעים כי "בקנה אחד עם כללי המשפט המנהלי. 

נקודת המוצא ף אם קיימת סמכות לביצוע הפעולה הרטרואקטיבית, למבחן כפול של סמכות וסבירות, וא

 .  8"היא כי מדובר בהחלטה פסולה ובלתי סבירה

יתרה מכך, שינוי כללי המשחק במהלך בו נבחנות בקשות שכבר הוגשו ואף אושר לגבי קיבוצים רבים  .25

רטרואקטיבית. מדובר , חמור יותר מ"סתם" פגיעה 1488עמידתם במכלול תנאי ונהלי רמ"י לפי החלטה 

, המהווה פגיעה חמורה ביותר בכללי הצדק, 90-בשינוי כללי המשחק כשהמשחק כבר הסתיים או בדקה ה

 ההגינות ועקרונות המשפט המנהלי.

כלל כפי שהובהר לעיל, במקרה דנן קיים ספק רב אם ביטול אפשרות רכישות היחידות שאינן מתוכננות  .26

ההצדקה להחילו למפרע בלא קביעת הוראות מעבר ביחס לבקשות  , לא כל שכן, מהימוצדק כשלעצמו

 שהוגשו טרם פרסום ההחלטה.

ובמידת מה גם על אינטרס , להגן באמצעות הוראות מעבר על אינטרס ההסתמכות הרשויותחובתן של  .27

 והוכרה גם קונקרטית בעניינן בדיני ההגינות, ההשתק, הסבירות והמידתיות בין השאר מעוגנת ,הציפייה

מבלי לקבוע הוראות מעבר אינה סבירה, אינה  1524. אימוץ החלטה 9של החלטות מועצת מקרקעי ישראל

מידתית ואין בה כדי לקיים את החובות המוטלות על מועצת ורשות מקרקעי ישראל. לכל הפחות יש לקבוע 

 פול מתקדם.הוראות מעבר ביחס לאותם קיבוצים אשר בקשותיהם כבר היו בתהליך או בסיום תהליך טי

 היתכנות לעריכת שומה ביחס לרכישת זכויות למגורים ביחידות שאינן מתוכננות .ו
( נכתב כי עריכת עסקה ביחס ליחידות דיור שאינן 707)הצעת החלטה מס'  1524בדברי ההסבר להחלטה  .28

כעולה מתוכננות "אינה נכונה/ראויה" משום שביחס לזכויות אלו "הנתונים אינם ידועים" )אותם נתונים, 

 מדברי ההסבר, הם מיקום יחידות הדיור, עלויות פיתוח, היקף בינוי ומגבלות תכנוניות(. 

הנחה לפיה לא ניתן לערוך שומה למגרש שההליך התכנוני לגביו ככל הנראה, ה ,ניצבת בבסיס עמדה זו .29

מומחיות של מדובר בהנחה שגויה והערכת שווי מסוג זה הינה הליך מקובל, המצוי בתחום הטרם הסתיים. 

 שמאי מקרקעין ומעוגן בתקנים שמאיים ובנהלים שונים )לרבות נהלי רמ"י עצמה(. 

ועדת של הועדה לתקינה שמאית מטעם מועצת שמאי המקרקעין )להלן: " 1.0לתקן  3ראשית, סעיף  .30

שומת מקרקעין המבוססת הנחה ""(, מגדיר את סוגי השומות האפשריות. אחת מהן היא התקינה

", שהיא שומה בה, לבקשת מזמין השומה, קיימת הנחת עבודה היפותטית אחת או יותר ()היפותטית

)שאינה מתקיימת במציאות( הקשורה במצבו הפיזי או התכנוני של הנכס הנישום. אחת הדוגמאות שהובאו 

"שומת מקרקעין לקרקע חקלאית  בדברי ההסבר לתקן הנ"ל, בעניינה של שומה מבוססת הנחה, היא

 . (ופ״ר ר״ל -הוספה ההדגשה)ושרה בה תוכנית מפשירה" שא הנחהב

חל בעניין קרקע לא מתוכננת(, ה) של ועדת התקינה, שעניינו הערכת שווי קרקע המשווקת לציבור 22.0תקן  .31

מבהיר כי שומה ביחס לנכס כאמור תתייחס לשני מצבי תכנון: שומה המתבססת על ייעוד הקרקע בתוכנית 

למצב תאושר בעתיד תכנית אשר תאפשר בנייה על הקרקע. ביחס  הנחה לפיההמאושרת; ושומה מבוססת 

 בהתחשב בנתונים לא ידועים, כגון פרוגרמה ,בין היתר ,התכנון השני, מנחה התקן כיצד לבצע את השומה

  .וכיו"ב תכנונית וישימותה, פרק הזמן הצפוי לאישור התוכנית

וק ק בשומות מקרקעין המבוצעות לצורך דיווח על פי חשל ועדת התקינה, העוס 17.1)ב( לתקן 4.14סעיף  .32

, ולצורך יישום תקינה חשבונאית, מאפשר להתייחס לרכיב של פוטנציאל 1968-ניירות ערך, התשכ"ח

 (.היות מאושרתכנית בהכנה או מופקדת הצפויה לשנו פוטנציאל תכנון ממשי )כגון: תתכנוני, כאשר י

עין התייחסה קונקרטית בתקניה השונים לאפשרות לקיים הערכת עינינו הרואות, כי לשכת שמאי המקרק .33

 שווי לנכסים שאינם מתוכננים, בנסיבות מסוימות.

                                                 
 .(29.01.2012ורסם בנבו, )פ שר האוצרנ'  אשר 8134/11ראו ע"א  8
 (06.04.2010, )פורסם בנבו, ישראל מקרקעי מנהלמ נ' "בע וגן בית נאות 6884/07ראו בג"ץ  9



                     

5 

 

קיימות התייחסויות קונקרטיות בעניין הערכות שווי המבוצעות שנית, מעבר להיבטים עקרוניים אלו,  .34

ה, שומה מבוססת , במסגרתן מבוצעת, הלכה למעשמכוח או בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל

 הנחה )היפותטית( וכן התחשבות בפוטנציאל תכנוני. 

 מלואאת  תרכושמשפחת חברים חדשה "קובעת כי  1528כך למשל, החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס'  .35

 . (להחלטה 4.5.3סעיף ראו " )(והעתידיות תכנונית הקיימות) אחת דיור ליחידת המגורים זכויות

, קיימת באותה ההחלטה גם ביחס ועתידיות קיימות זכויות בגין שלוםת חובתבדבר  –הוראה דומה 

למשפחת חברים ותיקה אשר בחרה בתשלום נדחה / שומה נדחית )תשלום אשר במועד העסקה משפחת 

ידה )ראו סעיפים -ידה( לעת העברת זכויות על-חברים ותיקה יכולה לדחות עד למועד העברת הזכויות על

  .להחלטה( 4.5.2.2.2.3 -ו 4.5.2.2.1.2

זכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים , העוסקת ב"1523החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס'  .36

", קובעת אף היא כי חוכר רשאי מושב עובדים, כפר שיתופי, או אגודה חקלאית שיתופית חקלאיים שהם

הרכישה ייקבעו גם  ( כאשר דמיהעתידיותלרכוש את מלוא הזכויות למגורים בבנייה נמוכה )הקיימות ו

 להחלטה(. 4.8)ראו סעיף  םבפוטנציאל התכנוני למגוריבהתחשב 

, העוסקת בהפסקת חכירה בקרקע חקלאית שייעודה 1470להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס'  12סעיף  .37

שונה למטרת מגורים או תעסוקה, מותירה פתח לעריכת הסכם להשבת קרקע חקלאית גם לגבי מקרקעין 

לגביהם תכנית המשנה את ייעודם )מהלך המחייב לערוך שומה לגבי מקרקעין  או הופקדהטרם אושרה ש

 לא מתוכננים בתכנית תקפה, כמפורט לעיל(. 

לבסוף, גם בשורת פסקי דין העוסקים בנושאים משיקים )כגון הפקעות והליכים מכוח דיני תו"ב( הכירו  .38

 .  10תוקף תכנון עתידי שאינו קיים בהווה בתי המשפט בהערכת שווי מבוססת הנחה )היפותטית( בדבר

  סיכום .ז
נוכח כל המפורט לעיל עמדתם העקרונית של הקיבוצים הפונים, היא כי מוטב תעשה הוועדה אם תמליץ על  .39

 .1488תיקון ההחלטה בדרך של החזרת המצב לקדמותו לנוסח שנקבע במסגרת החלטה 

ויש לאפשר קידום עסקאות ביחס לכל יחידות  צריך להימחק 1524להחלטה  16, יודגש, כי סעיף בהתאם .40

 , לרבות ביחס ליחידות לא מתוכננות )מגרשים שאינם בייעוד מגורים(.35הדיור הכלולות בתמ"א 

על  1524להחלטה  16הפחות ומבלי לפגוע בטענה הכללית לעיל, כל שינוי בהחלטה )או הותרת סעיף  לכל .41

רו באינטרס ההסתמכות והציפיה של הקיבוצים שבחרו כנו( מחייב אימוצן של הוראות מעבר, אשר יכי

פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל ונהלי הרשות ובוודאי לגבי אותם -באימוץ הסדרי חלופת האגודה על

 קיבוצים אשר הגישו בקשות ומצויים בשלבי אישור מתקדמים.

בכל מקרה אין בשום אופן לגרוע מעמדתנו לעיל או מזכויות מי מבין הקיבוצים הפונים, יודגש כי  מבלי .42

לעכב קידום ביצוען של עסקאות במתווה חלופת האגודה ביחס למגרשים המתוכננים, על מנת להקטין את 

 הנזק הנגרם לקיבוצים ללא קשר לפנייתם זו.

ומתן כל הסבר נדרש ביחס  כדין פרטני שימועוהנכם נדרשים לזמן את הח"מ לצורך השלמת טיעונינו  .43

 לעמדתנו.

  רב, בכבוד  

 פלג רחמן, עו"ד            רותם ליכטנשטיין, עו"ד         

 דין ומגשרים-רד עורכימש –שלמה כהן ושות' 
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