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 23במרץ2008 ,

לכבוד
יו"ר כלכלי/מרכז משק/אחראי קרקעות
שלום רב,
הנדון :החלטת מועצת מקרקעי ישראל - 1150
מבני מגורים ארעיים להלנת פועלים זרים בחלקה א' בנחלה ובשטח המחנה בקיבוץ
למרות התנגדותנו ,התקבלה ההחלטה שבנדון בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שהתקיימה ביום  9במרץ.2008 ,
כפי שפורסם באתר האינטרנט של ממ"י ,נכנסה ההחלטה לתוקף מיד לאחר מכן ,עם חתימת יו"ר המועצה ושר
האוצר על גביה.
לפי נוסח ההחלטה )המצ"ב(" ,יסכים" מינהל מקרקעי ישראל לקיבוצים להציב מבני מגורים זמניים בשטח
המחנה להלנת פועלים זרים ,וזאת בכפוף לשורה של מגבלות ותנאים ,לרבות תשלום כספי ומתן ערבויות
בנקאיות.
כפי שפירטנו במסמך מסודר שהועבר למועצת מקרקעי ישראל לפני קיום הדיון בנושא הנ"ל ,ואשר למרבה הצער
לא זכה להתייחסות הולמת ,הוראות החלטה זו לא אמורות לחול על הקיבוצים וזאת ,בין היתר ,הואיל והן
סותרות את הוראות חוזי החכירה של הקיבוצים:
.1

על פי הקבוע בנוסח חוזה החכירה האחיד לקיבוץ )"החוזה"( ,רשאים הקיבוצים להקים בשטח
המשבצת שלהם מבנים שונים ,ללא צורך בהסכמת המינהל ובלא צורך בתשלום למינהל;

.2

על פי סעיף  .4א .לחוזה החכירה של הקיבוץ ,המוחכר מוחכר לקיבוץ למטרות "משק חקלאי"
ו"מפעל";

.3

על פי סעיף  .1ד .לחוזה ,מטרת החכירה של "משק חקלאי" מוגדרת כ"קרקע המשמשת או שנועדה
לשמש את הקיבוץ ואת חבריו ליצור תוצרת חקלאית...ו/או לצרכי מבני מגורים ו/או למבני משק חקלאי ,שירות או
מלאכה...לרבות מבנים לצרכי קבוצות נוער ,אולפן לעברית וכדומה;"...

.4

על פי סעיף  .5א .לחוזה ,הקיבוץ רשאי להשתמש במוחכר )שטח המשבצת( שימושים שונים במסגרת
סעיף  4לעיל" ,ולשנותם מדי פעם ללא צורך בהסכמת המינהל".

.5

על פי סעיף  .6א .לחוזה גובה דמי החכירה עבור שטחי המוחכר המשמשים כ"משק חקלאי" הנו
בשיעור דמי חכירה שנתיים לנחלה ,בלבד.
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אשר על כן ,כעולה מן המקובץ ,אין הקיבוץ זקוק להסכמת המינהל ואינו חייב בכל תשלום למינהל עבור
בניית מבני מגורים בקיבוץ ,זמניים או קבועים ,לרבות כאלו בהם משכן הקיבוץ עובדים של הקיבוץ ,לרבות
פועלים זרים.
כידוע ,קיבוצים רבים כבר חתמו על חוזה החכירה לדורות הנ"ל )"חוזה קיבוץ"( ,אבל כמובן מאליו וכמוסכם
על המינהל ,הוראות חוזה קיבוץ חלות כלשונן גם על אותם הקיבוצים שטרם חתמו על החוזה.
לפיכך ,עמדתנו היא כי כאשר קיבוץ מעוניין להציב מבני מגורים זמניים – להלנת פועלים זרים או לכל צורך
אחר – על הקיבוץ להסדיר את ההיתרים הנדרשים במוסדות התכנון הרלוונטיים )בדרך כלל הועדה
המקומית לתכנון ולבניה( ,אולם אין הוא זקוק להסכמת המינהל ,אין עליו חובה להמציא "מסמכי רשות"
כלשהם לממ"י ו/או לחתום על מסמכים כאלה ,ואין עליו חובה לשלם תשלום כלשהו למינהל.
אנו עומדים לרשותכם לכל מידע או הסבר נוסף.
בברכה,
מיכה דרורי ,עו"ד
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