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 2019 ביולי 28תאריך:  

 

 ,לכבוד

  .ועד אגודה / ועד מקומי יו"ר, מנהלי יישובים, כיריםמז

 

 יו"ששטחי ב "כספים אסורים"() עלויות פיתוח בגיןת ייתר בעניין גביי הכלליםחלת ה: הנדון

, העוסקת 3378/18 בתיק בג"ץשבתו כפט העליון ב, התקבלה החלטה בבית המש8.7.2019תאריך ב

פסיקה זו דנה בסוגייה מאד רגישה  בשטחי יו"ש. ותמאושרפיתוח ויות עללמעבר שת כספים בגביי

 הדיןושאלת החלת  ,"כספים אסורים" :אזכו לכינוי הלא מחמיש ,כספים תשלוםדרישת נוגעת לה

 שטחי יו"ש.בהקצאה ופיתוח ביחס ל ,בענייןהקיים 

 

צוי , המ"(היישוב)" שוב אשכולותהייבת הרחהחלטה זו ניתנה כהמשך לתביעה שהגישו משתכנים ב

"( החברה)", החברה לפיתוח הר חברון , כנגד המועצה, היישוב"(המועצה)" חברון במועצה האזורית הר

 . ("הקבלן)" חברה הקבלנית שביצעה את עבודות הפיתוח הציבוריוה

 

, ראלרקעי ישרשות מקהפרו את הוראותיה של  והקבלןה, היישוב מועצכי ה בתיק היא העותריםת טענ

 קבלןההתקשרו עם  היישוב והמועצהוכי  ,כאשר גבו 'דמי פיתוח' בשיעור גבוה מהסכום המרבי שנקבע

סוד ממשלתי לעבודות קבלת סבעו מהמשתכנים בכך מנ, ויגוד להנחיות משרד השיכוןבנ ללא מכרז,

 .זורי עדיפות לאומיתיישובים המצויים באר ניתן בבורי אשפיתוח הציה

 
על מקרקעין חל  נואי האיסור על גביית כספים אסוריםיישוב והמועצה כי ה בידי האת טענלאור העל

גרתה הצהירה בג"ץ, במסניתנה החלטת  "(הממונה)" יו"שהמנוהלים על ידי הממונה על הרכוש הנטוש ב

ם הישנותם של מקרי-בניסיון להבטיח איויו"ש, פים אסורים בגביית כס התופעה של כי על רקע המדינה

 בהתאם לאמור להלן: יו"שביחס ליישובים הכפריים ב לפעול הבכוונתאלה בעתיד, 

 
עלויות הפיתוח המאושרות יוגדרו על ידי משרד הבינוי והשיכון ויפורסמו על ידו לידיעת כלל  .א

 .הציבור

, וינחה את ההסתדרות הציונית הציבור לפרסום עלויות הפיתוח המאושרותאת  יפנה הממונה .ב

 צית קרקע על ידה לגורמים שלישיים.לויות הפיתוח המאושרות, בישובים בהם מוקלפרסם את ע

 ושבשטח יישובהלמתיישב בהגשת תצהיר כדין הן מטעם הסתדרות הציונית תתנה העברת זכויות ה .ג

היר כי לא נגבו כספים מעבר לעלויות שב, לפיו כל אחד מהצדדים מצכלול המגרש, הן מטעם המתיי

 ידי משרד הבינוי והשיכון. הפיתוח המאושרות על

 םאת קבלת המלצת יםהמועצה האזורית מתנ/שהיישובם אסורים או במקרים בהם נגבים כספי .ד

להקצות את להקצאת הקרקע בתשלום כספים אסורים, הממונה ינחה את ההסתדרות הציונית, 

את כנגד תשלום הוצאות פיתוח בסכום , וזשובהיישירות למתיישב ללא תלות בהמלצת הקרקע 

 .מאושרותשלא עולה על עלויות הפיתוח ה

שלא להקצות מקרקעין בנוסף לאמור לעיל, הממונה יהיה רשאי להנחות את ההסתדרות הציונית  .ה

דרת הנושא מול הממונה זאת עד להסשבה נעשה ניסיון לגביית כספים אסורים ו יישובבתחומי 

 וההסתדרות הציונית.

 שלמה כהן

 * עומר כהן

 נעמי אשחר

 מיכל ינאי

 פלג רחמן

 גיל דגן

 אבידן רם

 יואב שימשי

 רותם ליכטנשטיין

 וייס -עדי סולומון 

 אסף אלבז

 גלעד אוברמן

 דוד חזן

 עומר בכמן

 אריק בלפר

 אדוה פריפז כהן

 רועי כנפו

 דניאל עין דור

 מור איציק

 אלירן יוסף

 ירומן צ'רנ

 ספיר חזן

 אביטל אופק

 אריאל לוינגר

 מור גץ

 חיים-רפאל בן

 כפיר רוזנברג

 ירדן שייר

 ברשדסקימיטל 

 מאיר אזנקוט

 תומר קינן
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לא היו מורגלים  צר מציאות אליהיויו"ש ל שטחי עת ריבונות המדינה חלהניסיון המתמשך להנראה ש

" אשר נדונה במסגרת ההליך הנזכר בפתח רשימה כספים אסורים"גביית בנושא הדרישה כגון , היישובים

  .זו

 

לגעת בקשת וגמה אשר צפויה להמשיך וללוות את היישובים והאגודות ממהווה חלק מ פסיקה זו ,דעתנול

 בגין הקרקעתשלומים ממתיישבים גביית  לדרישתטים הקשורים לאפשרות יב, לרבות הנושאיםרחבה של 

  .(, היטלים וכו')דמי חכירה

 

מערכות ההסדרים וההסכמים בינם לבין של לבחינה מחודשת ודות אגוה יםישוביחייב את המפסק הדין 

 בג"ץהפסיקת לימוד תוך  -יישבים , ובינם לבין המתעתידי קווונים הקשורים לפיתוח ושיהגורמים הש

  .מתחייבת והסקת מסקנות

 

אנו  .עימןיסיון רב בהתמודדות יים נוקטב הי לנו מוכרותות אלו סוגי,יישובים רבים אגודות וכמי שמלווים 

 וקליטה יחהשל צמ פרויקטים קידוםעת ברשויות המדינה ת ושירדל ,לא פעם ,הנלוויםלקשיים ערים היטב 

עולים, תוך לקשיים המענה כויצירת כלים הנושא מחייב בחינה מעמיקה ש סבורים, ווב כפרי/קהילתילייש

 .הוראות הדיןעמידה בהקפדה על 

 

 ריאל לווינגראאו עם עו"ד  טנשטייןרותם ליכ "דעם עו ניתן ליצור קשר שאלה והבהרה בנושאבכל 

  co.ill-c-.l@srotem.:ל"דואאו ב 8218060-04: בטלפון משרדנובית ה דמוגרפם וצמיחמחלקת פרויקטימ

 l.co.il-c-ariel@s 

 

 

 

 בכבוד רב ובברכה,

 עורכי דין ומגשרים -שלמה כהן ושות' 
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