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בפקס מס'04-9806629 :

שלום רב,
הנדון :חוזה החכירה של קיבוץ אילון
לבקשתך ,עיינתי במכתבה מיום  8.7.08של עו"ד רחלי דמתי ממחוז צפון של מינהל
מקרקעי ישראל לקיבוץ אילון ,הנושא את הכותרת "הקצאת שטחים סחירים" ,ולהלן
התייחסותי בקליפת אגוז:
.1

למיטב הבנתנו ,מתייחס המכתב לאותם הקיבוצים להם ישנו חוזה חכירה
לדורות מסוג "חוזה קיבוץ" ,אשר נחתם לפני שנת  .1992לפי פרשנות המינהל,
בחוזים הנ"ל אין לקיבוץ מגבלה כלשהי לגבי היקף השטחים בהם הוא יכול
לקיים שימוש של "מפעל" )לפי פרשנותנו ,דבר זה נכון לגבי כלל הקיבוצים(.

.2

באופן כללי ניתן לציין כי לשון המכתב ,כולל השימוש במונח "שטחים
סחירים" ,אינם ברורים כלל .יחד עם זאת ,ככל שהכוונה הנה לתנאים בהם
זכאי קיבוץ אילון לקיים שימושים של "מפעל" ,כקבוע בחוזה החכירה שלו,
אנו סבורים כי האמור במכתב אינו נכון.

.3

כך למשל ,ומבלי להתייחס ,בשלב זה ,לכל העניינים המופיעים במכתב אציין,
כי קביעתה של עו"ד דמתי כאילו משטר ההנחות של אזורי עדיפות לאומית
קשור להחלטה  ,949או למגבלת השטח הקבועה בה ,הנה שגויה לחלוטין:
 1.1בסעיף  .6ב .לחוזה החכירה לקיבוץ נקבע כי "בעבור שטחי המוחכר המשמשים
למפעל ישלם הקיבוץ –

) (1דמי חכירה ראשוניים חד פעמיים ודמי חכירה שנתיים או דמי חכירה מהוונים או
תמלוגים או כל תשלום אחר ,הכל כנהוג במינהל לגבי מפעל מאותו סוג.
) (2דמי החכירה הראשוניים או המהוונים יהיו אחוזים מסויימים מערך הקרקע המשמשת
למפעל ,כפי שיקבעו מדי פעם בפעם על ידי המועצה לעניין החכרה המשמשת
למפעל בקיבוץ.
) (3דמי החכירה – השנתיים יהיו בשיעור של  ,5%או בשיעור אחר כפי שיקבע מדי פעם
על ידי המועצה ,מערך הקרקע לאחר הפחתת דמי החכירה הראשוניים ששולמו
בהתאם לסעיף קטן ) (2לעיל") .הדגשות לא במקור – מ.ד.(.
.4

מדיניות ההנחות של המינהל לעניין אזורי עדיפות נקבעה בהחלטת מועצה
 ,817ואינה כוללת שום הבחנה בין מפעל בקיבוץ לבין מפעל בישוב אחר .על פי
החלטה זו ,נקבעו הנחות לפי אזורי העדיפות השונים )לרבות פטור מלא מדמי
חכירה לישובי "קו עימות"( ,וזאת למרבית סוגי המפעלים לרבות תעשיה,
מלאכה ,תיירות ,מסחר וכיוצ"ב ,הן בעיר והן בכפר ,הן במושב והן בקיבוץ ,הן
למי שיש חוזה לדורות ,והן למי שאין חוזה כזה.

.5

לאור האמור ,ולאור הוראות סעיף .6ב .לעיל ,ברי כי הקיבוץ זכאי להנחות
אזורי עדיפות לעניין דמי החכירה של מפעלים מסוג תעשיה ,מלאכה ,תיירות,
מסחר וכיוצ"ב ,כקבוע בהחלטה  .817למותר לציין ,כי יקשה להאמין
שהמינהל ינסה להפלות בין קיבוצים לבין ישובים אחרים לעניין זה ,הפליה
אשר סביר להניח שלא תעמוד בביקורת ציבורית ושיפוטית.

.6

בשל קוצר הזמן )בקשת את תגובתי עד ליום א' בבוקר (...איני מרחיב עוד,
אולם אנו עומדים לרשותך לכל מידע נוסף ו/או סיוע כלשהו ,ככל שידרש.
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