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 :פתח דבר

הקיבוצים נמצאים בעיצומה של "תקופת מעבר" בתחום הפרויקטים לבניה לחברים חדשים בתוך 

"שטח המחנה" )קו כחול(, במסגרת צמיחה דמוגרפית וקליטת משפחות חדשות בקיבוצים, וזאת 

מינהל מקרקעי ישראל, לפיהן נדרשים הקיבוצים נוכח הנחיות וסנקציות שנקבעו על ידי 

המתחדשים להשלים את הליכי ה"שיוך הקנייני" במקום בו מתבצעת בניה לחברים חדשים 

 ונחתמים הסכמים המקנים לחברים זכויות בבתי המגורים.

אין עוררין על כך שהליכי הקליטה בקיבוצים מהווים אבן דרך במסגרת השינויים הדמוגרפיים 

וים הקיבוצים מזה כמעט שני עשורים ולמעשה הינם צינור החיים להמשך ההתפתחות אותם חו

 והצמיחה של הקיבוצים. 

נוכח הניסיון שצברנו בפרויקטים רבים בקיבוצים ובייצוג עשרות רבות של משפחות חברים חדשים, 

שנוצר בנים, חברים בעצמאות כלכלית וחברות מלאה, אבקש ברשימה זו, לנתח את המצב המשפטי 

בעקבות הנחיות המינהל ולהציע פתרונות ליישום, בכדי שניתן יהיה להמשיך את הליכי הבניה 

  והקליטה בקיבוצים, ולשמור על הזכויות של החברים החדשים ושל הקיבוצים. 
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 :רקע כללי על הליכי השיוך

 :150הבעיות שנוצרו ביישום החלטה  .א

 711 -, אשר אומצה על ידי כ7991משנת  157אל ראשית, אסביר, כי החלטת מועצת מקרקעי ישר

קיבוצים, קבעה את ההוראות ביחס לשינוי במבנה האירגוני בקיבוצים. כוונת ההחלטה היתה, כי 

שנה  99החברים יחתמו על הסכמי חכירה ישירים מול המינהל ביחס לבתי המגורים לתקופה של 

 . וישלמו דמי היוון בכפוף להנחות אזורי עדיפות לאומית

הבחינו במהלך השנים, כי השלמת הליכי השיוך  157הקיבוצים שהחליטו לאמץ את הוראות החלטה 

הינה משימה שכרוכים בה קשיים רבים, בין היתר, בהתאמת בתי הקבע לחברים וחלוקת שטח 

המשבצת של הקיבוץ למגרשים ועל כן, אנו רואים קיבוצים שלא הצליחו להשלים את ההליכים עד 

 ות שהיום הקובע לשיוך נקבע לפני שנים. היום, למר

המשבר הנוכחי מול המינהל קשור בשתי בעיות מרכזיות שנוצרו בהליכי השיוך, בגינן החליטו 

קיבוצים רבים )כל הקיבוצים במרכז הארץ ורבים בפריפריה( שלא להשלים את הליכי השיוך 

בגין דמי ההיוון למינהל  הקנייני ולא להפנות את החברים למינהל. הראשונה, גובה התשלום

והשניה, איבוד "הכוח" של הקיבוצים ביחס לבתי המגורים והחשש הכבד מניתוק הקשר בין 

  החברות באגודה לזכויות בבתי המגורים.

וכעת אסביר, הבעיה הראשונה, טומנת בחובה התחייבות של הקיבוצים לשלם למינהל סכומים 

 ובייחוד עבור קיבוצים הממוקמים במרכז הארץ. הנאמדים במאות מיליונים בגין דמי היוון 

עבור חברים  97%, חלה חובה לשלם למינהל דמי היוון בסך של 157בהתאם להוראות החלטה 

 77%שנה ותק( בכפוף להנחות אזורי עדיפות לאומית, כאשר חברים ותיקים ישלמו  75חדשים )עד 

 1%עט אזור קו עימות בו קיים שיעור שנה למ 75בגין כל שנת ותק מעל  2%מינימאלי )הפחתה של 

 דמי היוון(. 

עבור חברים ותיקים וחדשים, כאשר חבר ותיק  33%ישולם סך של  7755בהתאם להוראות החלטה 

 לשלם במועד העברת הזכויות.    33% -ואת התוספת ל 3.15%יכול לבחור במסלול של תשלום 

ורח החיים והצביון כתוצאה מהחתימה הבעיה השניה, קשורה בעובדה שהקיבוץ חושש לאבד את א

 של החברים על הסכמי חכירה עם המינהל והזכויות הנובעות מהסכם החכירה ביחס לבתי המגורים. 

אסביר, כי בעת חתימה על הסכם החכירה ולאחר תשלום דמי ההיוון למינהל, מאבד הקיבוץ את 

ת חברותו באגודה ולהישאר "הכוח" ביחס לבתי המגורים והחשש הוא, כי החבר יוכל להפסיק א

בעל הזכויות בבית המגורים, ובכך יאבד הקשר ההדוק בין החברות באגודה לזכויות בבית המגורים 

  עליו מבקשים הקיבוצים לשמור. 
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 :לזכות בבית המגורים ההקשר בין החברות באגוד .ב

מגורים, על מנת הקיבוץ מעוניין לשמור בחירוף נפש על הקשר בין החברות באגודה לזכות בבית ה

שלא לאבד את הצביון ובכדי שלא להפוך לשכונה קהילתית או למושב עובדים או אולי למושב 

שיתופי, ככל והחברים יבקשו להפסיק את חברותם באגודה ותיוותר בידם הזכות בבית המגורים 

יורשים )נושא זה קשור לזכויות היורשים של חברי הקיבוצים ולעובדה כי הקיבוצים מחייבים את ה

לבחור יורש שיתקבל כחבר קיבוץ ויהיה בעל הזכויות בבית או לקבל החלטה על מכירת הזכויות 

  דרישה זו נמצאת בדיון מעמיק ביחס לבסיסה המשפטי(. -בבית 

בעורפם של הקיבוצים נושפים פסקי דין שניתנו לאחרונה במקרים של "מתיישבי אמנון", "קיבוץ 

סעיף בתקנון הקובע חיוב כלפי צד ג' מקבל הזכויות, ה" שקבעו, כי "קיבוץ מלכי -מעיין ברוך" ו

 ועל כן דינו להתבטל.  להתקבל כחבר באגודה הינו סעיף אשר נוגד את תקנת הציבור

כלומר, בית המשפט קובע, כי ההתאגדות הינה חופש ובמדינה דמוקרטית לא ניתן לחייב אדם להיות 

 בבית המגורים בחברות באגודה.  חבר באגודה ולא ניתן להתנות את הזכות

לאחר פסקי דין אלו, קיבלו אגודות קהילתיות בקשות מתושבים להפסיק את החברות באגודות 

לאחר הפסקת החברות, נותרו התושבים ולשלם עבור השירותים אותם הם צורכים בלבד, כאשר 

תיהם או לדרוש מהם עם הזכויות במגרשים כלפי מינהל מקרקעי ישראל, מבלי שניתן לפגוע בזכויו

 ."להיפרד" מהזכויות כתוצאה מהפסקת החברות באגודה

בהמשך לכך, קיים חשש כבד בקיבוצים, כי לאחר שייחתם הסכם החכירה בין החבר למינהל, אשר 

גובר לכל הדעות על כל הסכם אחר שנחתם בין החבר לקיבוץ ולאור פסקי הדין המוזכרים לעיל, 

חברות או אף במקרה בו הקיבוץ החליט להפסיק את חברותו של יוכל החבר להודיע על הפסקת 

  . ולהישאר עם הזכויות בבית, כאשר ולא ניתן יהיה לחייבו להעביר את הזכויותהחבר, 

מצב זה, יכול ליצור מדרון חלקלק ולהביא לכך שהקיבוצים, בעוד שנות דור ואולי לפני כן, יהפכו 

 הקיבוצי. לשכונות קהילתיות ויאבדו את כל הרעיון

נחתם הסכם חכירה בין החבר למינהל, הקובע הוראות דומות עוד אבהיר, כי בהליך השיוך הקנייני, 

. הוראה זו להוראות הסכם החכירה שנחתם בין תושב בהרחבה קהילתית בקיבוץ לבין המינהל

 להחלטה(. 1)סעיף  157קבועה בהחלטה 

לחתום על , נדרשים הקיבוץ וכן החבר, יותר מכך, בעת הפניית החבר על ידי הקיבוץ למינהל

( ולהצהיר 7217 -ו 7711)בנוסח התצהירים הנחתמים בהרחבה קהילתית לפי החלטות  תצהירים

, כאשר סכומים אלה נדרשים לעבור מהם הסכומים שניגבו מהחברים בגין דמי פיתוחלמינהל 

ר לסכום המאושר על ידי אישור של בקרת המינהל ביחס לגובהם ובכל מקרה בו ניגבו סכומים מעב

המינהל, לרבות בגין פיתוח בתוך גבולות המגרשים, המינהל לא יאשר את העסקה וידרוש מהקיבוץ 

 להשיב כספים לחברים.

לפיכך, חתימה של החברים על הסכמי חכירה מול המינהל, מקנה לחברים זכויות במגרשים 

 בהרחבה קהילתית.ובבתים הבנויים עליהם, בהתאם לזכויות הקיימות לתושבים 
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בהתאם לכך, המינהל פועל במסגרת הליך השיוך הקנייני, בהתאם להוראות הקבועות בהחלטות 

המועצה המתייחסות להקצאת מגרשים בהרחבות קהילתיות ונכון להיום ההחלטה התקפה הינה 

 .7217החלטה 

 ביקשה להתמודד עם תופעת "הכספים ,2172אשר התקבלה בחודש דצמבר  7217החלטה 

וגבו כספים ממועמדים בגין מתן  האסורים" בהרחבות במסגרתם אגודות מסחרו את זכות ההמלצה

 ההמלצה למינהל לחכירת המגרשים בהרחבה. 

את המוסד של ועדות  ביטלהלחוק האגודות השיתופיות ו 1יישמה את תיקון מס'  7217החלטה 

במפורש, כי  הקבע. ההחלטה אשר אפיין וייחד את המגזר ההתיישבותי מזה שנים רבות הקבלה

בתי אב או  911ביישובים קהילתיים במרכז הארץ וביישובים קהילתיים בנגב ובגליל המונים מעל 

או מחוזית,  הניתנות לבנייה ביישוב אינו מוגבל בהתאם לתכנית מתאר ארציתשמספר היחידות 

לכך, בוטל מוסד  בהתאם .שיווק המגרשים ייעשה באמצעות מכרז של המינהל וללא ועדת קבלה

 ועדות הקבלה גם בעת העברת הזכויות במגרשים.

, מגבירה את החשש של הקיבוצים, ביחס לכך שהעקרונות שנקבעו בה, עשויים ברבות 7217החלטה 

ניתן יהיה לבצע העברות הימים, לחלחל לתוך "שטח המחנה" ולהביא לתוצאה קשה מאוד, לפיה, 

 . קבל לחברות באגודהנה", ללא ועדות קבלה ומבלי להתזכויות בבתי המגורים בתוך "שטח המח

 

 :התפתחות הליך "השיוך החוזי" .ג

, "המציאו" הקיבוצים את ההליך שנקרא 157נוכח הקשיים והחששות שנוצרו ביישום החלטה 

"שיוך חוזי". בהליך "השיוך החוזי" חותם החבר על הסכם מול הקיבוץ, במסגרתו מוסדרים 

 היחסים בין הצדדים.

סגרת ההסכם בין החבר לקיבוץ, נקבעו הוראות ביחס לזכויות של החבר בבית המגורים, כאשר במ

 החבר מקבל זכות למכור, להוריש, לשעבד ולהשכיר את הבית. 

הזכות בבית קשורה קשר ישיר לחברות באגודה וכאשר החבר בהסכם נקבעת הוראה יסודית לפיה, 

ת, "נפרד" החבר, בתנאים שנקבעו, מהזכויות מפסיק את חברותו באגודה או כשהחברות פוקע

 בבית. 

השלב הקריטי שעל הקיבוץ לעבור בהליך השיוך הוא, התאמה בין דירות הקבע לזהות החברים 

והניסיון מלמד, כי אחת הסיבות העיקריות לעיכובים ולהליכי בוררות והליכים אחרים שמתקיימים 

, בחלוקה וסימון גבולות המגרשים, ניצול זכויות בין חברים לקיבוצים, נעוצה בהתאמת דירות הקבע

 בניה והזכויות הנלוות לכך.

בהליך השיוך מוקמת על ידי הקיבוץ "קרן איזון" אליה משלמים החברים את הסכומים שנקבעים 

על ידי שמאי, בגין החלק המבונה של בית המגורים וכן בגין פיתוח תשתיות ציבוריות, ובהתאם 

 ימי שמתחשב בשווי דירה טיפוסית ובותק החבר. למנגנון התחשבנות פנ
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במהלך השנים הקיבוצים קיבלו החלטה לדווח על ההתקשרות בין החברים לקיבוץ לרשויות המס 

", בטענה כי לא שולם כל תשלום בגין הקרקע ולמעשה לא בוצעה עסקה במקרה 1ולהצהיר על שווי "

ם המס במסגרת הדיווח ולא לעבור על חוקי זה וזאת בכדי לנסות "לעצור" את מרוץ הזמנים לתשלו

עסקאות אלו לא דווחו למינהל מקרקעי ישראל, למרות שניתנו לחברים זכויות המס, אך מאידך, 

 . מלאות בבתי המגורים

נבהיר, כי רשויות המס מנפיקות שוברים למס רכישה, אך השומות אינן סופיות והרשויות עשויות 

יתגלה כי בוצעו עסקאות או שולמו תמורות שלא דווחו  "לפתוח" את השומות בכל מקרה בו

לרשויות ו/או במקרה בו הרשויות יבקשו לקבוע שומות לפי מיטב שפיטה, ככל וייקבע כי ההסכם 

בין הקיבוץ לחבר מהווה "עסקה" במקרקעין. בעניין זה עדיין לא נאמרה המילה האחרונה על ידי 

 רשויות המס.

ב'(, האגודה אינה רשאית לגבות מחברים 71)סעיף  157ת החלטה עוד נבהיר, כי בהתאם להוראו

חדשים המצטרפים לאגודה תשלום עבור המגרשים או עבור המבנים המושכרים לאגודה בהסכם בין 

הקיבוץ למינהל. נושא זה קשור "לדמי הקליטה" הנגבים מהחברים, בגינם לעיתים, דורשות רשויות 

 ובר בתשלום בגין הזכות במגרשים.המס, תשלום מס רכישה, בטענה כי מד

במהלך השנים התעוררו מעת לעת קשיים ביישום השיוך החוזי בקיבוצים, שלא היה על דעת 

המינהל, אך משברים אלה נפתרו "אד הוק" בדרג הפוליטי, מה שנתן לקיבוצים "שקט תעשייתי" 

  להמשיך ולפעול מתחת לרדאר של המינהל במסגרת השיוך החוזי.

 

 :מול המינהל "משבר"ה .ד

, חוו הקיבוצים את המשבר העמוק ביותר שנוצר עד היום בהליכי השיוך, 2172בחודש אוקטובר 

כאשר פורסם מכתבו של מר בנצי ליברמן, מנהל המינהל, הקובע סנקציות שהוטלו על קיבוצים 

 שהקיבוצים שקיבלובמסגרת חתימת המינהל על היתרי בניה לחברים חדשים, במטרה להביא לכך, 

, 150החלטה על שינוי סיווג הקיבוץ כ"קיבוץ מתחדש" ובייחוד אלה שאימצו את החלטה 

ומבצעים בניה לחברים חדשים באמצעות מימון של החברים החדשים, יתחייבו לסיים את הליכי 

השיוך ולהפנות את החברים למינהל לצורך חתימה על הסכמי חכירה וישלמו דמי היוון בגין 

 המגרשים. 

השיוך החוזי הנוהג בקיבוצים מנוגד להוראות ובע מנהל המינהל הוראה מפורשת, כי במכתבו ק

דרך ולהוראות הסכמי המשבצת והסכמי החכירה בין המינהל לקיבוצים ולמעשה מהווה  המינהל

 ."עוקפת" על מנת שלא לשלם דמי היוון ובהתאם מיסי מקרקעין למדינה

ו כי מדובר בגזירות לא מידתיות שלא הולמות  בתגובה לכך, הרימו הקיבוצים קול צעקה וטענ

ערכים של מדינה דמוקרטית ואשר יביאו לעצירה מוחלטת של הבניה בקיבוצים ולפגיעה קשה 

 בהליכי הצמיחה הדמוגרפית בקיבוצים. 
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הקיבוצים דרשו מהמינהל לאפשר להם אופציה נוספת לשיוך קנייני הנקראת "חכירת משנה", לפיה, 

היות הגוף שיחתום על הסכמי חכירה מול המינהל )חוכר ראשי( ואילו החבר יחתום הקיבוץ ימשיך ל

על הסכם "חכירת משנה" מול המינהל וכן מול הקיבוץ במסגרתו יוסדרו הזכויות של החבר ביחס 

תוסדר הסוגיה של הקשר בין הזכות בבית לחברות באגודה וייקבע, כי לבית המגורים ובייחוד, 

 .יות בבית ככל ופסקה או פקעה חברותו באגודההחבר "ייפרד" מהזכו

לסיכום שלב זה, אבהיר, כי שיוך קנייני של מגרשים בתוך שטח המחנה לחברים חדשים בקיבוץ, 

זכויות במגרשים השוות במהותן לזכויות במגרשים המוקנות על ידי המינהל מקנה לחברים 

טת הקיבוצים, ככל ויושלמו הליכי וכאן טמונה אבן הנגף, בהתאם לשי לתושבים בהרחבה קהילתית

  השיוך הקנייני.

 

 :הנוכחי של הקיבוצים מול המינהל "משבר"תיאור שלבי התפתחות ה

 :03...2מיום  2323החלטת הנהלת המינהל  .א

וכותרתה היא: "חתימה  3212החלטת הנהלה שמספרה  9.9.72מינהל מקרקעי ישראל פרסם ביום 

 דשים".  על בקשות להיתרי בניה בקיבוצים מתח

הקיבוצים המתחדשים שמבקשים לבנות בתי מגורים לחברים וחברים  לכלההחלטה מתייחסת 

החלטה על שיוך  שקיבלוקיבלו החלטה על שיוך דירות וכן קיבוצים  שלאחדשים וביניהם קיבוצים 

 . 157דירות בהתאם להחלטה 

ץ לבין החברים והחברים ההחלטה נולדה לאחר שהגיעו לידי המינהל הסכמים שנחתמים בין הקיבו

נגבים כספים מהחברים בגין דמי קליטה, כאשר החבר מממן החדשים )"שיוך חוזי"(, במסגרתם 

את הקמת בית המגורים והקיבוץ מקנה לחבר החדש זכות בלעדית בבית המגורים, לרבות זכות 

 . להשכיר, לשעבד, להוריש ולמכור את בית המגורים

כם שיוך חוזי, הינה דרך "עוקפת" מינהל על מנת להתחמק המינהל קובע, כי חתימה על הס

 צת מקרקעי ישראלעשל מוחלטות ונהלים מתשלום דמי היוון בגין המגרשים ואין היא עומדת בה

 .ומינהל מקרקעי ישראל

, "קיבוץ 2115 -נבהיר, כי בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות )סוגי אגודות( )תיקון(, התשס"ו 

אשר אימץ בתקנון את אחת מההוראות שלהלן: תשלום שכר דיפרנציאלי  מתחדש" הוא קיבוץ

 לחברים, שיוך דירות לחברים, שיוך נכסים יצרניים ולגבי קיבוצים אלה מתייחסת ההחלטה.

אם היה ספק בנוגע לתחולה של ההחלטה על קיבוצים שלא קיבלו החלטה על שיוך דירות, נאמר 

 .לא קיבלו החלטה על שיוך דירותשגם על קיבוצים  ההחלטה חלהזאת ב"רחל בתך הקטנה" כי 

  הינם כלהלן: 3212עיקרי החלטה 

א.  "השיוך החוזי" במסגרתו הקיבוץ מקנה לחבר בהסכם זכות למכור, להשכיר, לשעבד ולהוריש  

, מנוגד למדיניות מועצת מקרקעי ישראל 157את בית המגורים, מנוגד להוראות החלטה 

  דורות שנחתם בין המינהל לקיבוץ.ולהסכם המשבצת/חכירה ל
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, יש לפעול ליישם את השיוך הקנייני 2177( בבג"ץ בחודש יוני 7755) 919ב.   לאחר אישור החלטה  

ולהפנות את החברים למינהל בשינויים המחוייבים בהתאם להוראות ההחלטה, ביחס 

אות אגף חקלאי )נזכיר שאין עדיין הור 150לקיבוצים שלא קיבלו החלטה לאמץ את החלטה 

 והיא אינה מיושמת על ידי המינהל אך קיים פתרון ביניים שיוסבר להלן(. 7755להחלטה 

ג.  המינהל יקפיא את החתימה על היתרי בניה ביחס לקיבוצים מתחדשים שטרם אימצו את   

 .7755או  157הוראות החלטה 

ל היתרי בניה, ביחד עם התנועה ד.   המינהל יבחן את פתרון הסוגיה על מנת שניתן יהיה לחתום ע 

  הקיבוצית והיועצים המשפטיים של המינהל ושל רשות המיסים.

 

 :03...32סיכום דיון לשכת מנהל המינהל מיום  .ב

התקיימה ישיבה בין מנהל המינהל לבין ראשי התנועה הקיבוצית, כשבראש סדר היום  23.9.72ביום 

 תה נקבעו העקרונות הבאים:עמד, נושא חתימת המינהל על היתרי בניה, במסגר

יוקם צוות שיבחן את סוגיית השיוך החוזי, התשלום למינהל בגין דמי היוון והיחסים בין  .א

 החבר החדש לאגודה.

החלטה על השיוך וכן באלו שקיבלו שלא קיבלו המינהל יחתום על היתרי בניה בקיבוצים  .ב

 החלטת השיוך. ביטולהחלטה על 

 חברים ותיקים שיבקשו להרחיב את הבתים מעלהמינהל יחתום על היתרי בניה ל .ג

 מ"ר. 711מ"ר, בכפוף לתשלום דמי היוון למינהל בגין השטחים מעל  711

, באזור מרכז הארץ, יפקידו ערבות על חשבון דמי ההיוון 157קיבוצים שאימצו את החלטה  .ד

₪  51,111קיבוצים באזור עדיפות לאומית ב' יפקידו ערבות בסך של ₪.  211,111בסך של 

 ובאזור עדיפות לאומית א' וקו עימות לא תופקד ערבות. 

יתחייבו לסיים את הליכי בכל המקרים יחתמו החבר והקיבוץ על תצהירים במסגרתם  .ה

 .השיוך ולשלם את מלוא התשלום בגין דמי ההיוון

 

 :02.01.03מכתב מנהל המינהל מיום  .ג

זה של המשבר, על יד מנהל המינהל מר  , נקבעו העקרונות המלווים אותנו עד לשלב71.71.72ביום 

 בנצי ליברמן.

מנהל המינהל קובע במכתבו, כי החוזים הנחתמים בין החברים החדשים לבין הקיבוץ )"שיוך 

את  המחייביםחוזי"(, במסגרת פרוייקטים של קליטה ובניית בתים בקיבוצים, מהווים שיוך דירות 

, לשלם דמי היוון בגין המגרשים, וך במינהללהשלים את הליכי השיהקיבוץ והחברים החדשים, 

 בכפוף להנחות אזורי עדיפות לאומית ולחתום על הסכמי חכירה עם המינהל בגין המגרשים.
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עד שיגובש הסדר קבוע ובכדי שלא לעכב חתימה על היתרי בניה, מנהל המינהל קובע הסדר זמני 

 בהתאם לעקרונות שלהלן:

 המינהל יחתום על ההיתרים. ,157שיוך לפי החלטה לא התקבלה החלטה על בהם בקיבוצים  .א

 המינהל יפעל כלהלן: ,157בקיבוצים שקיבלו החלטה לבצע שיוך בהתאם להחלטה  .ב

 המינהל יחתום על ההיתרים. -מ"ר  711תוספת בניה עד  .7

המינהל יחתום על היתרי בניה בכפוף לתשלום דמי היון  -מ"ר  711תוספת בניה מעל  .2

 מ"ר. 711על בגין המבוקש בהיתר מ

הקיבוץ והחבר החדש יחתמו על  -בניה חדשה באזור עדיפות לאומית א' וקו עימות  .3

חודשים וכן  72תצהירים במסגרתם יתחייבו לבטל את הליך השיוך או להשלימו בתוך 

 (.1%לשלם את מלוא דמי ההיוון )באזור קו עימות התשלום בגין הקרקע למינהל הינו 

 51,111תומצא למינהל ערבות בנקאית על סך  -אומית ב' בניה חדשה באזור עדיפות ל .9

 על חשבון דמי ההיוון, בנוסף לחתימה על תצהירים כאמור לעיל. ₪ 

על חשבון ₪  211,111תומצא למינהל ערבות בנקאית על סך  -בניה חדשה במרכז הארץ  .5

  דמי ההיוון, בנוסף לחתימה על תצהירים כאמור לעיל. 

חודשים על ביטול החלטת השיוך.  72ם האגודות השיתופיות בתוך הקיבוץ ימציא אישור מרש .ג

המינהל יחלט את הערבות ויחייב את הקיבוץ והחברים החדשים ככל ולא יומצא האישור, 

 .לסיים את הליכי השיוך ולשלם את יתרת דמי ההיוון

ביר ניתן לחתום על הסכמי שיוך חוזי או להע לא בקיבוצים בהם לא התקבלה החלטה על שיוך .ד

 .זכויות לחברים או לחברים חדשים במגרשים ובבתי המגורים

 :צהירי המינהלנוסח ת

במסגרת מכתבו של מנהל המינהל נקבע, כי הקיבוץ והחבר יחתמו על תצהירים, על מנת שהמינהל 

 ייתן הסכמה ויחתום על היתרי הבניה, בהתאם לנוסח המפורט להלן:

 :תצהיר הקיבוץ .7

ו שחתימת המינהל על ההיתרים נעשית בכפוף להתחייבות הקיבוץ הקיבוץ מצהיר, כי ידוע ל .א

 חודשים ולא לקבל החלטה אחרת. 72לבטל את ההחלטה על השיוך בתוך 

ישלים את הליכי חודשים, הוא  72הקיבוץ מתחייב, כי ככל ולא יבטל את החלטת השיוך בתוך  .ב

ההיוון בגין שיוך  השיוך בקיבוץ בתוך פרק זמן שייקבע על ידי המינהל וישלם את דמי

 .המגרשים בקיבוץ
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המחלקת את הקיבוץ למגרשים סטטוטוריים הניתנים  קיימת תכנית מאושרתבקיבוצים בהם  .ג

 ,המועד בו יחתום המינהל על היתרי הבניהלרישום )פרצלציה(, ייקבע גובה דמי ההיוון לפי 

הליך השיוך  בתוספת הפרשי הצמדה וריבית עד לתשלום מלוא דמי ההיוון )לאחר שיושלם

 בהתאם להתחייבות הקיבוץ כלפי המינהל(.

המחלקת את הקיבוץ למגרשים )פרצלציה(, )והקיבוץ לא  טרם נערכה תכניתבקיבוצים בהם  .ד

. עד לפעול במיידי ולסיים את הליכי השיוךביטל את ההחלטה על השיוך(, הקיבוץ מתחייב 

למינהל על חשבון דמי  ימושדמי ש, הקיבוץ ישלם החלוקה למגרשים למועד אישור תכנית

  ההיוון שיחושבו במועד בו תאושר תכנית החלוקה למגרשים.

במידה והקיבוץ לא יפעל לסיים את הליכי אישור תכנית החלוקה, המינהל יהא רשאי לפעול 

 .על חשבון הקיבוץ והחבר החדשהחלוקה והליכי השיוך ולהשלים את אישור תכנית 

גודה, נדרשת האגודה להפקיד ערבות בנקאית בגובה של על מנת להבטיח את התחייבות הא .ה

בגין כל יחידה )באזור עדיפות ₪  51,111בגין כל יחידה )במרכז הארץ( ובגובה של ₪  211,111

ת וידרוש יוהמינהל יחלט את הערבולאומית ב'(. במידה והקיבוץ לא יעמוד בהתחייבויות, 

 .מהקיבוץ לשלם את יתרת דמי ההיוון

לבד ולא ניתן יהיה הזכויות במגרשים יהיו של הקיבוץ בול החלטת השיוך, במקרה של ביט .ו

 .לא ניתן יהיה לשעבד את המגרשים. כמו כן, להעבירם לחברים

לחברים או לחתום איתם על הסכם שיוך חוזי או שיוך  שלא להעביר זכויות הקיבוץ מתחייב .ז

 .0055או  150פנימי אלא לפעול אר ורק בהתאם להוראות החלטה 

שייקבעו  הקיבוץ בתשלום דמי שימושפעולה של הקיבוץ בניגוד לאמור בתצהיר, תחייב את  כל .ח

 .חשוף לתביעות מצד המינהלעל ידי המינהל וכן הקיבוץ 

 :תצהיר החבר החדש .2

החבר החדש מצהיר, שהובאו לידיעתו כל הפרטים הקשורים לדרישות המינהל להשלמת  .א

ולתשלום מלוא דמי ההיוון שיידרשו על ידי  הליך השיוך או לביטול ההחלטה על השיוך

 המינהל.

תוך פרק הזמן שיקבע המינהל מתחייב להשלים את הליכי השיוך מול המינהל החבר החדש  .ב

 ולשלם את דמי ההיוון שיידרשו על ידי המינהל.

הזכויות את ההחלטה על שיוך,  יבטלהחבר החדש מצהיר, כי ידוע לו שבמקרה בו הקיבוץ  .ג

 את מגרשי המגורים. לא ניתן לשעבדוכי  של הקיבוץ בלבד במגרשים יהיו

החבר החדש מתחייב לשלם דמי שימוש למינהל במקרה בו הקיבוץ או החבר החדש יפעלו  .ד

 .בניגוד להוראות המינהל
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 :31.5.02סיכום דיון בלשכת שר הבינוי והשיכון מיום  .ד

הל והתנועה הקיבוצית, במסגרתה בלשכת שר השיכון, עם נציגי המינ התקיימה ישיבה 21.5.73ביום 

 נקבעו העקרונות הבאים:

וכן תבחן מסלול נוסף  7755 -ו 157הוקמה ועדה שתבחן את ההסדרים בהתאם להחלטות  .א

 שהוצע על ידי הקיבוצים על מנת לשמור על אורח החיים הקיבוצי )"חכירת משנה"(.

 חודשים. 1הועדה תמציא המלצות בתוך  .ב

 שא שימושים חורגים וחריגות בניה.הועדה תיתן המלצות גם בנו .ג

במרכז הארץ, ₪  211,111המינהל יחתום על היתרי בניה בכפוף להפקדת ערבות בנקאית בסך  .ד

באזור עדיפות לאומית ב', ובאזור עדיפות לאומית א' ובקו עימות לא תופקד ₪  51,111בסך 

 ערבות.

את הליכי השיוך ולשלם  התחייבות להשליםייחתמו תצהירי המינהל במסגרתם תינתן למינהל  .ה

 .3105למינהל את מלוא דמי ההיוון עד חודש יוני 

או לפי  157, לפי החלטה מתחייב לקבל החלטה לסיום הליכי השיוךהקיבוץ  2175עד חודש יוני  .ו

ולשלם למינהל דמי היוון על החשבון  157, בקיבוצים שלא אימצו את החלטה 7755החלטה 

 .2.15%בסך של 

 על חשבון דמי ההיוון הוא נכנס למתווה של 3.15%א משלם סך של במידה והקיבוץ ל .ז

 .157החלטה 

חברים זכאים שהיו חברים ביום הקובע, לא יידרשו להפקיד ערבויות בגין גם בניה חדשה עד  .ח

 מ"ר. 711

 :מהי "חכירת משנה"

כפי שהוסבר בהרחבה לעיל, המצב המשפטי שנוצר כיום לאחר פסקי הדין בעניין מתיישבי  .א

נון, קיבוץ מלכיה וקיבוץ מעיין ברוך, מעלה חשש כבד בקרב הקיבוצים, כי לאחר שייחתמו אמ

 הסכמי חכירה בין החברים למינהל, יאבד הקשר בין הזכות בנכס לחברות באגודה.

בכדי להתמודד עם הסוגיה של "איבוד הקשר בין הזכות בנכס לחברות באגודה", הציעו  .ב

הקיבוץ ייוותר כבעל זכות החכירה מול משנה" לפיו, הקיבוצים את המתווה של "חכירת ה

 .המינהל ואילו החבר יקבל זכות חכירת משנה ביחס לבית המגורים

במתווה זה, החבר החדש ישלם למינהל את דמי ההיוון ויחתום על הסכם חכירת משנה מול  .ג

 רים. המינהל ומול הקיבוץ. ההסכם יקבע אילו זכויות קיימות בידי החבר ביחס לבית המגו
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להותיר בידי הקיבוץ את הזכות לקבוע את זהות החברים המטרה של חכירת המשנה הינה,  .ד

שיהיו בעלי זכויות בבתי המגורים וכן לקבוע סעיף מרכזי לפיו, הזכות בבית המגורים קשורה 

קשר ישיר לחברות באגודה ובכל מקרה בו היא תפקע או תופסק, ייקבעו הוראות ל"פרידה" 

המגורים ולהפסקת המגורים בקיבוץ ובכך הקיבוץ "יתגבר" על ההלכות  מהזכויות בבית

 .שנקבעו בפסקי הדין שלעיל

האינטרס של החברים החדשים וגם של הקיבוץ הוא, לשמור על הצביון הקיבוצי ועל מרקם  .ה

ועל כן, אני תומך באישור ההצעה ביחס לחכירת משנה, כמובן,  את הקיבוץהקהילה שמאפיין 

אות המיוחדות שייקבעו בהסכם ולכך שלחבר ייוותרו זכויות מלאות של מכירה, בהתייחס להור

  הורשה, שיעבוד והשכרה.

 

 :סיכום ביניים

מספר עקרונות יסוד עמם אנו נדרשים  ניתן לקבוע ,בהתאם להחלטות ולסיכומים שפורטו לעיל

ל בניה בתוך להתמודד כיום במסגרת ההתקשרות של החברים החדשים עם הקיבוץ בפרוייקטים ש

 שטח המחנה, כדלקמן:

, נדרשים לחתום על תצהירי המינהל ולהפקיד 150לאמץ את החלטה קיבוצים שקיבלו החלטה  .א

 ערבויות בנקאיות בהתאם לאזור עדיפות לאומית, על מנת שהמינהל יחתום על היתרי הבניה.

של המינהל , מועד החתימה וסיימו את הליכי הפרצלציה 157בקיבוצים שאימצו את החלטה  .ב

על היתרי הבניה הוא המועד הקובע לצורך הערכת גובה דמי ההיוון. המינהל יערוך את החישוב 

במועד בו הקיבוץ ישלים את הליכי השיוך, כאשר גובה דמי ההיוון ייקבע למועד החתימה על 

  היתרי הבניה ויתווספו לו הפרשי הצמדה וריבית עד לתשלום בפועל.

ממשלת ישראל עומדת להעלות לדיון מחודש  2.8.02ביום   -שימו לב  -הערת ביניים חשובה  .ג

הקובעת את אזורי העדיפות הלאומית וההנחות הניתנות בגינם,  0121את החלטת ממשלה 

במטרה לשנות או לבטל את אזורי העדיפות במקומות שונים, במסגרת הגזירות הקשורות 

  לשיוויון בנטל.

והשלימו את תכנית החלוקה  150שאימצו את החלטה לפיכך, ההמלצה היא, לקיבוצים 

למגרשים, ונמצאים באזור עדיפות לאומית, למהר ולהגיש למינהל את הבקשות להיתרי 

על מנת לעצור את מרוץ הזמנים בכל  2.8.02 -ה לפניהבניה לבתים של החברים החדשים, 

 הקשור להנחות אזורי עדיפות לאומית.

סיימו את הליכי אישור התכנית לחלוקה למגרשים,  לאאך  157קיבוצים שאימצו את החלטה  .ד

את ההחלטה על השיוך, מתחייבים לסיים את הליכי אישור התכנית  לא ביטלהוהאסיפה 

דמי לחלוקה למגרשים. עד לאישור התכנית והשלמת הליכי השיוך, הקיבוץ ישלם למינהל 

  על חשבון דמי ההיוון. שימוש
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יש להפנות את החברים למינהל  -נית החלוקה למגרשים גם כאשר לא אושרה תכ -כלומר  .ה

 ולשלם למינהל דמי שימוש ע"ח דמי ההיוון, עד לחתימה על הסכם חכירה עם המינהל.

ולא סיימו את הליכי  לא קיבלו החלטה על שיוךאו  157את החלטה  שלא אימצוקיבוצים  .ו

בנייה עבור חברים הפרצלציה )לרבות קיבוצים שאישרו תכנית חלוקה(, ומבקשים לבצע 

חדשים ולתת לחברים זכויות בבתים, כאשר החברים החדשים הם אלו שמממנים את בניית 

  הבתים, מחויבים כלהלן: 

  החלטה על שיוך באסיפה הכללית; במיידילקבל 

  ;2175להשלמת הליכי השיוך עד לחודש יוני  ולהתחייבאת החברים למינהל  להפנות

שים עד למועד שיקבע המינהל על מנת שניתן יהיה לחתום על למגר לאשר את תכנית החלוקה

  הסכם חכירה עם החברים החדשים;

 בגין המגרשים על חשבון דמי ההיוון. %2.15סך של  3105לשלם עד חודש יוני 

, אך יש לזכור, כי נכון להיום אין הוראות אגף 7755הקיבוצים יכולים לבחון את אימוץ החלטה  .ז

 א לא מיושמת בפועל על ידי המינהל.ולכן הי 7755להחלטה 

במגרשים או בבתים  לא ניתן להעביר זכויותבמקרה בו הקיבוץ מבטל את ההחלטה על השיוך,  .ח

את המגרשים או את מתחם המשבצת של הקיבוץ על מנת לקבל  לא ניתן לשעבדלחברים וכן 

 הלוואות לבניה.

ובאה על ידי הקיבוצים שעונה בשלב זה, מונתה וועדה על מנת לבחון את ההצעה הנוספת שה .ט

 חודשים. 1לשם "חכירת משנה", הועדה תציג המלצות בתוך 

לא ניתן לחתום על הסכמי שיוך עם החברים החדשים או לתת לחברים זכויות בכל המקרים,  .י

אלא שיש להפנות את החברים למינהל ולפעול בהתאם להסדר שנקבע  בבתים או במגרשים

 .לעיל

ץ נדרש להחליט, האם הוא מקבל החלטה לסיים את הליך שיוך נדגיש היטב, כי הקיבו .יא

  הדירות או שהוא מבטל את ההחלטה על השיוך. 

זכויות המקל משתי קצותיו" או לתת לחברים אין אפשרות "לשבת על הגדר" או "להחזיק את  .יב

 בבתים מבלי לדווח למינהל ולרשויות המס. 

קשר עם חברים חדשים בהסכמים ולבצע קיבוץ שלא יודע לקבל החלטה ברורה לא יכול להת .יג

 בניה.
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 :"תקופת המעבר"פרוייקטים בשטח המחנה בהתקשרות בהצעות פרקטיות ל

בשלב זה ובטרם הועדה תביא את המלצותיה בפני מועצת מקרקעי ישראל, יש לפעול בהתאם 

ברים לכללים הקיימים, אך להותיר "פתח מילוט" מהעסקה, גם עבור הקיבוצים וגם עבור הח

 החדשים, נוכח העובדה שאין כיום וודאות אילו המלצות יגובשו וכיצד ניתן יהיה ליישמן.

לפיכך, אבקש להמליץ על מספר מתווים לביצוע ההתקשרויות של הקיבוצים עם החברים החדשים 

וסיימו הליך  157בתקופת המעבר, כאשר החלוקה תהיה לקיבוצים מתחדשים שאימצו את החלטה 

ולא סיימו הליכי  157ן הליך שיוך דירות, קיבוצים מתחדשים שאימצו את החלטה פרצלציה וכ

 פרצלציה והליך שיוך וקיבוצים מתחשים שלא קיבלו החלטה על שיוך דירות. 

ולהשלכות שלה על השיוך, הואיל וקיימים קיבוצים שבוחנים כיום  7755כמו כן, נתייחס להחלטה 

  את ביצוע השיוך בהתאם להחלטה זו. 

חובה לדווח למינהל מקרקעי ישראל וגם דגיש היטב, כי בהתאם להוראות החלות כיום, קיימת א

קיבוצים לבין חברים חדשים, כאשר החבר מממן העל כל העסקאות המתבצעות בין  לרשויות המס

 .מדובר בזכות להורשה או להשכרה בלבד םאת הבניה וכאשר ניתנות לחבר זכויות בבית, גם א

כי בהתאם להנחיות הקיימות כיום ברשויות המס ועל מנת להתגבר על העובדה דגיש, אעוד 

על כל  ,למינהלדיווח  תעבירומשהקיבוצים לא מדווחים למינהל על ההסכמים, רשויות המס 

  להם, בכדי שהמינהל יוכל להיות מודע למה שקורה בשטח. תדווחומהעסקאות ש

 

 :והליכי שיוך פרצלציהוסיימו הליכי  150קיבוצים שאימצו את החלטה  .0

הנחת הבסיס היא, שקיבוצים אלה אשר חתמו עם כל החברים על הסכמי שיוך, מגובשים  .א

ובשלים להשלים את הליכי השיוך הקנייני ולהפנות את החברים הותיקים וכן את החברים 

 החדשים למינהל.

כי מיד  ההמלצה במקרה זה היא, לחתום על הסכמי התקשרות עם הקיבוץ, במסגרתם ייקבע, .ב

לאחר שהחברים יחתמו על ההסכמים, ויפקידו את דמי הפיתוח שאושרו על ידי המינהל, 

הקיבוץ יחתום על תצהירי המינהל ויפנה את החברים למינהל לצורך תשלום דמי היוון וחתימה 

 על הסכמי חכירה ביחס למגרשים.

להפנות את החברים כפי שהוסבר לעיל, קיבוצים שנמצאים באזורי עדיפות, מתבקשים למהר ו .ג

למינהל, בטרם ייקבעו החלטות המבטלות או משנות את אזורי עדיפות לאומית וההנחות בגינם, 

מה שעשוי להשית על החברים הוצאות גבוהות מאוד בגין דמי היוון, שלא נלקחו בחשבון 

 בתחילת הדרך.

חברים לבטל את , יש לאפשר ל9.1.73במקרה בו לא ניתן להפנות את החברים למינהל עד ליום  .ד

 העסקה במידה ודמי ההיוון יעלו על סכום שיקבע בין הצדדים מראש.
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אין לחתום על הסכמים המנוגדים להוראות המינהל או כאלו הקובעים כי הקיבוץ יבחן את  .ה

 . הליכי השיוךביטול 

ככל והקיבוץ בוחן את ביטול הליכי השיוך )מקרה שנראה מאוד קיצוני(, על החברים החדשים  .ו

 .ת לצורך הבניהוכלו לקבל זכויות במגרשים וכן לא יוכלו לקבל הלוואוהם לא ית, כי לדע

יש לקבוע בהסכמים מספר תנאים מתלים, אשר אחד מהם הוא, אישור העסקה במינהל  .ז

 וחתימה של החבר על הסכם חכירה עם המינהל. 

בין הקיבוץ גם יש לקובע הוראה מפורשת והתחייבות של הקיבוץ לדווח על ההסכם בין החבר ל .ח

. על החברים לזכור, כי בעת החתימה על הסכם חכירה עם המינהל )עבור החברים לרשויות המס

 עבור דמי ההיוון. 5%החדשים שמבצעים בניה(, יש לשלם מס רכישה בסך של 

יש לשים לב בהסכמים לחבות במס שבח שעשויה לחול על הקיבוץ בגין גביית "דמי הקליטה"  .ט

נוהגים הקיבוצים לחייב את החברים בתשלום מס השבח שחל על הקיבוץ  מהחברים. בהסכמים

 ובגין מרכיב זה יש לבחון את גובה החבות.

במסגרת החתימה של החבר על הסכם חכירה עם המינהל, יוכל החבר לקבל הלוואה מובטחת  .י

בהתחייבות לרישום משכנתא ולא הלוואה מסחרית כפי שקורה במקרים בהם לא מתקיים שיוך 

  נייני, ובכך לשפר באופן משמעותי את תנאי ההלוואה.ק

 

 :ולא סיימו הליכי פרצלציה והליכי שיוך 150קיבוצים שאימצו את החלטה  .3

קיבוצים אלה נדרשים לקבל החלטה אם הם ממשיכים בהליך שיוך הדירות או מבקשים לבחון  .א

 רות.או מקבלים החלטה על ביטול ההחלטה על שיוך הדי 7755את יישום החלטה 

ולא סיימו הליכי  157במקרה זה ניתן לייחס גזירה שווה, גם לקיבוצים שאימצו את החלטה  .ב

 שיוך, אך הפרצלציה אושרה, או שהליכי השיוך הסתיימו והפרצלציה עדיין לא אושרה.

מחייבים את הצדדים יש לזכור, כי תצהירי המינהל עליהם יידרשו החברים והקיבוץ לחתום,  .ג

ולשלם למינהל את מלוא דמי ההיוון שייקבעו על  3105שיוך עד לחודש יוני לסיים את הליכי ה

 ידו במועד השיוך בפועל.

את הליכי הפרצלציה בקיבוץ וככל וההליך  לסייםכלפי המינהל  מתחייביםהקיבוץ והחברים  .ד

להשלים את ההליך על חשבון החברים לא יושלם במועד שייקבע על ידי המינהל, יוכל המינהל 

 .ץוהקיבו

יחלט בהתאם לאזורי עדיפות, ובכל מקרה המינהל  ערבויות בנקאיותהחברים נדרשים להמציא  .ה

 .את הערבויות ככל והקיבוץ לא ישלים את הליכי השיוך במועד שנקבע
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חברים חדשים המבקשים לחתום על הסכמים עם קיבוצים המצויים בהליך שיוך לפי החלטה  .ו

יוך )גם אלו שסיימו רק אחד מההליכים(, נמצאים ולא סיימו הליכי פרצלציה והליכי ש 157

במצב הרגיש ביותר ועליהם ליתן שימת לב עמוקה לזכויות המוקנית להם במגרשים על מנת 

שלא ימצאו את עצמם בסופו של יום במצב בו הם חתמו על תצהירים במינהל, הפקידו ערבויות 

ואילו הקיבוץ לפתע קיבל  2175יוני על חשבון דמי ההיוון התחייבו להשלים את הליכי השיוך עד 

 החלטה על ביטול השיוך או מעכב את השלמת הליכי שיוך או אישור תכנית הפרצלציה.

תזכרו, השלמת הליכי השיוך כלל לא בשליטת החברים אלא באחריות בלעדית של הקיבוץ.  .ז

את הליכי  להשלים מתחייבלמרות זאת, נוסח תצהירי המינהל קובע, כי החבר, כמו גם הקיבוץ, 

השיוך. במצב דברים זה, ככל והקיבוץ מעכב את השלמת ההליכים, החבר עשוי למצוא את 

 .בהפרה כלפי המינהל וחשוף לתביעות ולתשלומים בגין דמי שימושעצמו 

לכן, החברים חייבים לקבוע הוראות בהסכם המחייבות את הקיבוץ להשלים את הליכי השיוך  .ח

 וכן להשלים את הליך הפרצלציה.  קבע על ידי המינהליעד למועד ש

דמי שימוש בהתאם לנוסח התצהירים, הקיבוץ והחברים מתחייבים כלפי המינהל לשלם  .ט

 . על חשבון דמי ההיוון למינהל במהלך התקופה עד למועד בו יסתיים הליך השיוך

ם על ידי הקיבוץ באישור תכנית הפרצלציה ובהשלמת הליכי השיוך, בהתא עיכוביםככל ויגרמו  .י

חשופים להתחייבות הניתנת למינהל בעת החתימה על היתרי הבניה, הקיבוץ והחברים 

מינהל וכן לתביעות משפטיות על הפרת התחייבויות כלפי מצד הלדרישות תשלום דמי שימוש 

 .המינהל

בעסקה עם קיבוץ שלא מסכים להתחייב במפורש להשלים הליכים אלה, שכן בכך  אין להתקשר .יא

 כספם וחושפים עצמם לתביעות על ידי המינהל. החברים מסכנים את

יותר מכך, נוכח המצב המשפטי הסבוך שנוצר, גם הבנקים מערימים קשיים ואלו לא יתנו  .יב

הלוואות אלא אם הקיבוץ לא יעמוד בתנאים שנקבעו על ידי המינהל ובהתאם יתחייב 

והוצאו היתרי העסקאות דווחו לרשויות המס בהסכמים לבצעם ורק לאחר שיוכח לבנק, כי 

 .בניה כדין לבתי המגורים

אני ממליץ לקיבוצים וגם לחברים החדשים, לחתום על הסכמים הקובעים כי הקיבוץ יפעל  .יג

 7755)החלטה  7755לסיום הליכי השיוך בהתאם להוראות המינהל וכן יבחן את יישום החלטה 

צאו הוראות האגף, ( לאחר שיומ33%עדיפה לחברים החדשים בגלל גובה דמי ההיוון בסך של 

או  7755או  157אך בכל מקרה, הקיבוץ מתחייב לסיים את הליכי השיוך לפי אחת מההחלטות )

 לפי מתווה שלישי שיוצע על ידי הועדה(.

)למרות שאין הוראות אגף(, ניתן  7755במידה והקיבוץ בוחן את ביצוע השיוך בהתאם להחלטה  .יד

השלים את היתרה בעת סיום הליכי הפרצלציה על חשבון דמי ההיוון ול 3.15%לשלם סך של 

 והשיוך.
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בקיבוצים, לרבות בנושא  7755לקיבוצים קיימות טענות ביחס לבעיות הקיימות ביישום החלטה  .טו

, התשלומים 35של "הגדרת חלקת המגורים" בקיבוץ ומגבלת המגרשים בהתאם לתמ"א 

 97%, בגינם ישולם 7755הנדרשים בגין הגדלת חלקת המגורים מעבר לגודל שנקבע בהחלטה 

בכפוף להנחת אזורי עדיפות, היקף הבניה הבסיסי למגורים ובנושא של האיזון בין הדור הותיק 

מינימאלי לבעלי  77%) 157לחברים החדשים ביחס לגובה דמי ההיוון וההפרשים בין החלטה 

הקובע  , כאשר חבר שהיה ביום7755לכלל חברי הקיבוץ בהחלטה  33% -שנה( ו 75ותק מעל 

 בעת השיוך והיתרה במועד העברת הזכויות, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית.  3.15%יכול לשלם 

לכלל ההצבעות ולאספות בהם  שותפים מלאיםיש לקבוע בהסכמים, כי החברים החדשים יהיו  .טז

 יתקיים דיון בנושא השיוך, יישום החלטות המינהל וכל עניין הקשור בכך.

חר שיתקבלו היתרי בניה ייבחנו הצדדים את המצב המשפטי ואת יש לקבוע בהסכמים, כי לא .יז

המלצות הוועדה שדנה כיום באופציה נוספת של "חכירת משנה", ככל וההמלצות יומצאו בעת 

קבלת היתרי הבניה. ככל וההמלצות לא יעלו בקנה אחד עם החלטות הקיבוץ או יפגעו בזכויות 

את ההסכמים ולקבל את מלוא הכספים החברים החדשים, כל אחד מהצדדים יוכל לבטל 

 ששולמו על ידו.

המתווה המוצע לעיל, אינו מעמיד בסיכון את החברים ואף לא את הקיבוץ ומאפשר לצדדים  .יח

 להיכנס לעסקה עם וודאות ומבלי לסכן את הכספים שהושקעו על ידם.

בכל הקשור לזכויות החברים ולהשקעות הניכרות  ליתר רגישותהקיבוצים מתבקשים  .יט

ולא להעמיד את המבוצעות על ידם בבנייה ובפיתוח, כאשר רוב הכספים ממומנים על ידי בנקים 

 .החברים בסיכונים מיותרים שעשויים לפגוע בעתיד משפחות צעירות

כמובן, שעד למועד בו יתקבלו היתרי בניה ומבלי לגרוע מהתחייבות הקיבוץ להשלים את הליכי  .כ

 יוחזקו מלוא הכספים בנאמנותעד שיקבע על ידי המינהל, הפרצלציה והליכי השיוך בהתאם למו

הכספים ישולמו רק כאשר תינתן וישתחררו בהתאם למועדים שיקבעו בהסכם, אשר יבטיחו כי 

 .לחברים בטוחה כי ההליכים יושלמו על ידי הקיבוץ

כל עסקה חייבת להיות נדגיש היטב, כי נוכח העובדה שכיום המינהל קבע את המציאות לפיה  .כא

, יש לפעול בשיתוף פעולה בין החברים לקיבוץ " נחסמותופקו"הע םדרכיהמדווחת למינהל וכל 

שלא לגרום לנזקים כלכליים ניכרים לחברים החדשים ובכדי שניתן למול המינהל, על מנת 

 .יהיה להשלים את הפרוייקטים בהצלחה

ולא סיים את  157הצעה נוספת אשר מיושמת במתווה של קיבוץ שקיבל החלטה לשיוך לפי  .כב

 ""החרגה של השכונה החדשההליכי הפרצלציה והשיוך )או סיים רק אחד משניהם(, היא 

 . שתיבנה ושליחת החברים החדשים למינהל בטרם יישלחו יתר החברים

פתרון זה מיושם וניתן לביצוע והוא מקנה בטחון לחברים שיופנו למינהל וייכנסו להליך של  .כג

 בטחון ביחס לכספים המושקעים ולזכויות בבית המגורים.השיוך הקנייני ובכך יקבלו 
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 פתרון זה, יסייע גם בקבלת במשכנתאות מהבנקים וישפר את תנאי ההלוואה. .כד

 בדרך זו, החברים לא מאיצים בקיבוץ יתר על המידה בכל הקשור להליכי השיוך ביישוב הותיק.  .כה

ן המינהל, מדובר בהתחייבות יש לזכור, כי מבחינת היחסים בין החברים החדשים והקיבוץ לבי .כו

לסיים את הליכי הפרצלציה והשיוך עד למועד שנקבע על ידי המינהל, ללא כל קשר לפתרון 

 המוצע, שמאפשר להתקדם במסגרת היחסים בין החבר לקיבוץ.

 

 :קיבוצים מתחדשים שלא קיבלו החלטה על שיוך דירות .2

לחברים בקיבוצים שלא קיבלו בשלב זה, המינהל יחתום על היתרי בניה עבור בניה חדשה  .א

 החלטה על שיוך דירות. 

נזכיר, כי קיבוצים מתחדשים שאימצו בתקנון החלטה על שכר דיפרנציאלי נכנסים בגדר  .ב

 החלטות המינהל המחייבות דיווח על העסקאות במקרה בו ניתנו זכויות בבתים לחברים.

אפשרות לחתום עם  מקנה לקיבוצים אינההעובדה כי המינהל יחתום על היתרי בניה,  .ג

 החברים החדשים על שיוך חוזי או לתת לחברים זכויות בבתי המגורים.

המינהל קובע במפורש, כי גם בקיבוצים בהם לא התקבלה החלטה על שיוך ולא אושרה תכנית  .ד

, ולשלם על חשבון דמי ההיוון בסך של יש להפנות את החברים למינהלהחלוקה למגרשים, 

ת הליכי השיוך לפי הוראות המינהל וכן לסיים את תכנית החלוקה ובהתאם להשלים א 3.15%

 של הקיבוץ למגרשים.

וכן את הליכי אישור תכנית  להתחייב להשלים את הליכי השיוךהקיבוץ והחבר יידרשו  .ה

 קבע על ידי המינהל.יהחלוקה של הקיבוץ למגרשים, בהתאם למועד ש

שיחושבו על חשבון דמי  דמי שימוש עד למועד השיוך בפועל, המינהל עשוי לדרוש תשלום .ו

 ההיוון שישולמו במועד בו יושלמו הליכי השיוך והפרצלציה. 

נבהיר, כי ההחלטות ביחס לקיבוצים שלא קיבלו החלטות על שיוך ולא סיימו את הליכי  .ז

הפרצלציה ומבקשים לקבל חברים חדשים ולבצע בניה, עדיין לא סדורות, אך המינהל קובע 

על חשבון דמי ההיוון וכן תשלום דמי שימוש במהלך תקופת  3.15%סך הסדר של תשלום ב

  המעבר ועד סיום הליכי השיוך.

הואיל ומדובר בתקופת מעבר ואין החלטה ברורה למקרה זה, כל מקרה ייבחן לגופו, אך יש  .ח

 לקחת בחשבון בחישוב העלויות את התשלומים שלעיל.
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ולהציג מצג כי הוא לא קיבל  קל בשתי קצותיו"לא יכול "לאחוז את המנדגיש היטב, כי קיבוץ  .ט

החלטה על שיוך, מחד, אך, מאידך, לחתום עם החברים החדשים על הסכמים ולתת להם זכויות 

 אשר יבנו מכספי החברים החדשים ולעיתים גם עם קבלן שנקבע על ידי הקיבוץ. ,בבתי המגורים

ויות בבתים, גם אם מדובר בזכות קיבוץ שחותם עם החברים על הסכמי שיוך ונותן לחברים זכ .י

)נזכיר לכם כי  והחבר מממן את הבניה בעצמוהורשה או השכרה בלבד ללא זכות מכירה, 

הקיבוץ המסורתי היה בונה את הבתים עבור חבריו וכאשר החבר הולך לעולמו הבית היה חוזר 

בוץ קיבל החלטה בפועל מדובר על שיוך דירות לחברים וניתן לומר, כי דה פאקטו הקילקיבוץ(, 

 על שיוך דירות!

במקרים אלה, מומלץ לחברים החדשים וכן לקיבוץ, לקבוע מועדים ביחס לאישור האסיפה  .יא

 הכללית להליכי השיוך והשלמת הליך החלוקה למגרשים. 

בעסקה עם קיבוץ ככל ולא תתקבל התחייבות להביא לקלפי באסיפה הכללית,  אין להתקשר .יב

 ולהשלים את הליכי אישור התכנית לחלוקה למגרשים.החלטה לשיוך דירות בקיבוץ 

יש לקבוע מועד מפורש בו הקיבוץ יעלה לאסיפה הכללית ולהצבעה בקלפי את ההחלטה על שיוך  .יג

דירות וככל וההחלטה לא תעבור עד למועד שייקבע, יש לאפשר לחברים לבטל את העסקה 

 ולקבל את מלוא הכספים ששולמו על ידם.

, כל מתווה שיוצע על ידי קיבוצים אלה, שהחליטו לבצע בניה לחברים נוכח הוראות המינהל .יד

שאינו עומד בהוראות חדשים, לרבות מתווה של "החזר השקעה" או כל פתרון יצירתי אחר, 

חשיפה בהמינהל, מעמיד את החברים החדשים והקיבוץ, בסיכון לא סביר לכספם ולעתידם ו

 הסכם המשבצת/הסכם החכירה. לתביעות משפטיות על ידי המינהל בגין הפרת

קיבוץ שלא קיבל החלטה על שיוך דירות ומבקש לבצע בניה לחברים חדשים, צריך לקבל  .טו

 . אם הוא הולך להליך של שיוך דירותהחלטה פורמאלית מיידית, 

ככל והקיבוץ מסרב לקבל החלטה על שיוך או מסרב להתחייב למועד בו תועלה ההחלטה  .טז

 שכן מדובר בסיכון לא סביר. ,י ממליץ שלא לבצע התקשרותלאישור האסיפה הכללית, אנ

החבר משלם את הכספים בגין הבנייה ולא אדגיש, כי בהתאם להוראות המינהל, במקרה בו  .יז

 ויש להפנות את החברים למינהל.  מדובר על שיוך דירות ,הקיבוץ

חד  לפי עיקרון זה, כל קיבוץ שמבקש לבצע בניה לחברים חדשים, צריך לקבל החלטה .יח

 משמעית אם הוא משייך את הדירות לחברים ולהודיע על כך לחברים מראש.

חברים שיתקשרו עם קיבוצים מבלי לדווח למינהל על העסקה, מעמידים עצמם בסיכון לא  .יט

כספים המושקעים על ידם. ככל והקיבוץ יקבל החלטה שלא לבצע בסיכון לסביר ובייחוד 

גם, לא ניתן יהיה לשעבד את המגרשים ולקבל שיוך, הנכסים יישארו בידי הקיבוץ כמו 

 הלוואות!
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במקרה זה, הבנקים נותנים הלוואות מסחריות בתנאים הרבה פחות טובים מאשר במקרה בו  .כ

ניתן לשעבד את המגרשים לאחר השיוך הקנייני. הבנקים בוחנים את ההסכמים שנחתמים עם 

ות ההתחייבות לסיים את הליכי החברים וככל והבנק מוצא כי הזכויות לא עוגנו כנדרש לרב

שכן הבנק משעבד את  קיים סיכון סביר שלא יינתנו הלוואותהשיוך בהתאם לדרישת המינהל, 

הזכות החוזית וכאשר זו פגומה או לא עומדת בהוראות הדין, הבנק עשוי לסרב ליתן את 

 ההלוואות.

יים את הלכי השיוך עוד תזכרו, כי ככל והקיבוץ לא יפעל בהתאם לדרישות המינהל ולא יס .כא

החברים החדשים עומדים בסיכון וחשיפה לתביעות מצד המינהל כמו גם הקיבוץ, במועד, 

לפחות בגין דמי ההיוון ובהתאם להחלטות שיתקבלו  2.15%לרבות דרישות לתשלום על סך 

 .בעתיד

נוכח העובדה שאין החלטות ברורות וחד משמעיות כלפי קיבוצים שלא קיבלו החלטה על  .כב

וך, ולאור העובדה כי אין חולק על כך שהשיוך החוזי אינו חוקי מבחינת המינהל, קיימת השי

 דרך אחת ויחידה לבצע את העסקאות והיא, לדווח על כל ההסכמים למינהל.

לאחר הדיווח למינהל וכן לרשויות המס על ההסכמים, יש לפעול בהתאם לכללים הקיימים  .כג

יה. ככל ובמועד קבלת ההיתרים תהיה אופציה כיום, ולהתקדם לכיוון קבלת היתרי הבנ

שלישית לשיוך המקובלת על הקיבוץ ועל החברים יש לפעול לפיה, ככל והאופציה לא מקובלת, 

, יש לאפשר ביטול ההסכמים והשבת 7755והקיבוץ לא מעוניין לפעול במתווה של החלטה 

 הכספים. כמובן שעד למועד זה, הכספים יוחזקו בנאמנות.

הצעות המעלות אפשרות של כניסה "מתחת לרדאר" של המינהל, בקיבוצים שלא  אין לקבל .כד

ך. כפי שהובהר לעיל, גם אם לא ייערך דיווח למינהל, רשויות המס קיבלו החלטה על השיו

העסקאות שדווחו להם ובמקרה זה, הקיבוצים וגם החברים עומדים  ןיעבירו דיווח למינהל בגי

 לא סביר. בסיכון

את העסקאות ואת ההסכמים שנחתמו בין החברים לקיבוץ בעת החתימה על המינהל בוחן  .כה

ביצוע עסקה ההיתרים. גם אם המינהל לא יבחן את ההסכמים במועד החתימה על ההיתרים, 

ללא דיווח למינהל, מנוגדת לדין ולהוראות המינהל ומעמידה את החברים וגם את הקיבוץ 

 .יכרותבסיכון לא סביר וכן חושפת אותם להוצאות נ
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 :סיכום

בעבר כתבתי "שרב הנסתר על הגלוי" בכל הקשור להוראות המינהל החלות על קיבוצים 

 המתקשרים עם חברים חדשים במסגרת פרוייקטים של בניה בשטח המחנה. 

חייבה את הקיבוצים לבצע שיוך הקנייני, אך,  7991שהתקבלה בשנת  157עובדה היא, כי החלטה 

מספר קטן מאוד של קיבוצים שהשלימו את הליכי השיוך ונמצאים רק בפריפריה בפועל, מדובר על 

 .157למרות שחלפו שנים רבות מאז אישור החלטה 

ועד היום, למרות שחלפו שנתיים ימים, המינהל לא  2177אושרה בבג"ץ בחודש יוני  7755החלטה 

 בל. פרסם הוראות אגף להחלטה ובכך הוא מכשיל בעצמו את הליכי השיוך וח

מאידך, העובדה שההחלטה אושרה כלשונה בבג"ץ )למעט מועד החברות באגודה שנקבע ליום 

(, מאפשרת לקיבוצים, במגבלות הקיימות, לבחון את יישום ההחלטה וכפי שהרחבתי לעיל, 21.3.11

 ההחלטה מטיבה עם החברים החדשים בגובה דמי ההיוון.

ויפרסם אותם לציבור  7755אגף מתאימות להחלטה אנו מקווים, כי המינהל ישכיל לכתוב הוראות 

 . 2173עד סוף שנת 

אנו מקווים, כי הוראות האגף יתנו מענה לכל הסוגיות הסבוכות הכרוכות בהליכי השיוך, על מנת 

 ליתן לקיבוצים תמריץ לפעול בהתאם להוראות ההחלטה ולסיים את הליכי השיוך הקנייני. 

ל העליונה, המדינה, מצד אחד, שתקבל דמי היוון בסכומים של כך, יימצאו שני הצדדים עם ידם ע

מאות מיליונים והקיבוצים, מצד שני, שיוכלו להמשיך בהליכי צמיחה דמוגרפית וכן יאפשרו 

 לחברים הותיקים והחדשים לקבל זכויות קניין בבתי המגורים.

מת אי אחידות במינהל המצב אליו נקלעו הקיבוצים נובע, לעניות דעתי, מסיבה אחת מרכזית, קיי

ביישום ההוראות של החלטות מועצת מקרקעי ישראל בכל הקשור לשטח המחנה בקיבוצים ועל כן, 

 ניתן היה להלך "על ביצים" במהלך השנים ולבצע עסקאות ללא התערבות המינהל. 

על מנת שניתן יהיה לראות אופק אמיתי לצמיחה הדמוגרפית בקיבוצים, שהיא חשובה ביותר 

את בבסיס הרעיון העומד על הפרק נושא הדיון שלנו, כל קיבוץ צריך לקבל החלטה חד ונמצ

 משמעית, האם הוא מסיים את הליכי השיוך או שהוא חוזר להיות קיבוץ מסורתי.

העובדה שכיום יושבת ועדה שדנה באופציה שלישית של שיוך קנייני במתווה של "חכירת משנה" או 

שולחן לאחר שמיטב המוחות העוסקים בתחום יתנו את חוו"ד בכל אופציה אחרת שתונח על ה

  המלומדת, לא תשנה את המצב שתואר לעיל.

האופציות העומדות בפני הקיבוצים, המבקשים לקלוט ולבצע בניה באמצעות כספי החברים, לפני 

החלטת הועדה ואחרי החלטת הועדה, יהיו המלצותיה אשר יהיו, יהיו ההחלטות בבג"ץ בגין 

" שמשייך דירות לחברים, קיבוץ מתחדש" –רות שיוגשו לגבי ההמלצות, אשר יהיו, הן: אחת העתי

קיבוץ בדרך של חכירה ישירה של החבר מול המינהל או בדרך של חכירת משנה ככל ותאושר או "

 ".מסורתי
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קיבוץ שמבקש לבצע בניה ולקלוט חברים חדשים ולהמשיך בצמיחה דמוגרפית ולשמור על זכויות 

רים החדשים המגיעים לשורותיו, בכדי להצעיר את הקהילה, לשמר אותה ולהצעיד אותה בגאון החב

לעבר עתיד נכון לקיבוצים, צריך לקבל החלטה על שיוך )הדבר נכון בייחוד לקיבוצים מתחדשים 

שלא קיבלו החלטה על שיוך(, להביא את ההחלטה לאישור האסיפה הכללית ולצאת לדרך בשקיפות 

 רורה, ביחס להליך השיוך בכדי להבטיח את זכויות החברים.ובאמירה ב

 הדור הצעיר שמגיע לקיבוצים, אמנם עובד במקצועות חופשיים, אך אין להתייחס אליו כאל 

"כיס עמוק" אליו אפשר לדחוף את היד עד אינסוף. המשפחות הצעירות נוטלות הלוואת בסכומים 

של החזר הלוואות. במקרים רבים מדובר בבנים  של מאות אלפי שקלים ומתחייבות לעשרות שנים

 של חברים והנטל נופל על כל המשפחה. 

שימו לב, והישמרו בזכויות החברים החדשים, אל תציעו להם מתווה של עסקה שבו לא יהיו להם 

זכויות בבתים או מתווה שמנוגד להוראות המינהל או כזה שעשוי להותיר אותם בסופה של הדרך 

 ומות" ועם נזק כלכלי.עם זכויות "פג

ההצעות שהובאו לעיל, ניתנות ליישום הם מתבססות על החלטות והנחיות של המינהל והן נבדקו. 

ההצעות גובשו לאחר עשרות רבות של הסכמים, מכל הסוגים שהונחו על שולחננו, שביקשו להוציא 

נים ארוכים פרוייקטים אל הפועל, אך לא עמדו בהוראות הברורות של המינהל, ולאחר דיו

שהתקיימו לגביהם וכן לאחר שהם יצאו מהכח אל הפועל, הוצאו בגינם היתרים וניבנו בתים 

 לחברים החדשים.

אני תומך בשיוך קנייני באמצעות המנגנון של "חכירת משנה" ולדעתי, מנגנון זה ייתן את השקט, 

יאפשר לחברה הקיבוצית שיש לתת לקיבוצים, בכל הקשור לקשר בין הזכות באגודה לזכויות בבית ו

 לשמור על אופייה למשך שנים ארוכות כפי שראוי שיהיה.

 

 

 

   בכבוד רב ובברכה,          
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