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חוזר משרד ) 01/18מקרקעי ישראל ,מושב ,קיבוץ( :הסכמי חכירה לדורות – הגיע הזמן!!
מאז ראשית ההתיישבות ,היתה הוגה מדי יות שבמסגרתה קיבלו היישובים חוזי חכירה לדורות
)במושבים החכירה לבעלי ה חלות(.
גם החלטה מס'  1של מועצת מקרקעי ישראל קבעה הסדר של חכירה לדורות במושב לחברים ובקיבוץ
לאגודה .בהמשך ,קבעו שורה של החלטות וספות להסדרת ה ושא ,כגון :החלטה מס'  341בהתייחס
לקיבוצים והחלטה מס'  823בהתייחס למושבים.
לאורך הש ים ,מועצת מקרקעי ישראל חזרה וה חתה את מי הל מקרקעי ישראל )ורשות מקרקעי
ישראל " -רמ"י"( לפעול על פי המדי יות לפיה ליישובים ולחברים תהיי ה זכויות חכירה לדורות
בקרקע .אולם בפועל ,למעט תקופה קצרה בסוף ש ות השמו ים וראשית ש ות התשעים ,עת הוחתמו
מעל לכ 120-קיבוצים על חוזי חכירה לדורות ,ולחתימה היסטורית על חוזי חכירה לדורות עם מושב
עובדים אחד ,רמ"י מ עה מקיום הוראות מועצת מקרקעי ישראל בכך שהפסיקה ,למעשה ,לטפל
בהסדרת החכירה לדורות של הקיבוצים ,המושבים וחבריהם לאורך תקופה ארוכה.
הדברים חמורים אף יותר כי לאורך הש ים ,היישובים מימ ו בסכומי עתק פעולות שו ות של רמ"י
וגופים אחרים ,על מ ת להשלים את רישום המשבצת שלהם ,בין היתר בתשלומים למרכז למשבצות
החקלאיות שהי ו גוף בבעלות )חלקית או מלאה( של רמ"י.
לצער ו ,לא צפוי שי וי קרוב באופן בו מטפלת רמ"י ב ושא.
בכ ס הה הגות של ת ועת המושבים שהתקיים לאחרו ה ,ערך פא ל בו השתתפו ,בין היתר ,מ הל
רשות מקרקעי ישראל ,מ הלת אגף חוזים לדורות ועו"ד חגי שבתאי.
בכ ס קרא עו"ד חגי שבתאי למ הל רמ"י להורות לסיים לאלתר את הטיפול בהסכמי החכירה לדורות
שבין הישובים החקלאיים לבין רמ"י ,תוך שהוא מסתמך על הוראות החלטות מועצת מקרקעי
ישראל להן רמ"י כפופה.
תגובתו של מ הל רמ"י היתה כי לא יפעל לקידום הטיפול בהסכמי החכירה לדורות מאחר שהקצאת
משאבים לחכירה לדורות אי ה כלולה בסדרי העדיפויות של רמ"י.
עמדת ו היא שרמ"י לא יכולה להתחמק מהחובה המוטלת עליה מעל ש ות דור לסיים את הסדרת
חוזי החכירה לדורות .למעשה ,לרמ"י אין שיקול דעת בע יין אלא זו חובתה ואי עמידתה ביעדים
ש קבעו על ידי מועצת מקרקעי ישראל במשך ש ים ,אין בה ללמד על היעדר משאבים אלא על היעדר

רצון והי ה אף ב יגוד לקבוע בחוק רשות מקרקעי ישראל הקובע כי רמ"י כפופה למועצת מקרקעי
ישראל.
זאת ועוד ,קשה להאמין כי מכל סכומי הכסף הרבים שהתקבלו והועברו לרמ"י לאורך הש ים הללו
לא מצא תקציב סביר להעסקת כוח אדם ייעודי שיפעל לסיום הטיפול בכל הסכמי החכירה בתוך
מספר שבועות או לכל היותר מספר חודשים.
דגיש כי חוק המקרקעין קובע כי כל עסקה במקרקעין מסתיימת ברישום ואי השלמת החכירה
ורישומה בלשכת רישום המקרקעין הי ה פגיעה בזכויות הק יין של היישובים ה וגדת את חוק יסוד
כבוד האדם וחירותו ,לרבות את הזכות לק יין הקבועה בו .הפגיעה חמורה אף יותר מאחר שהיא
מבוצעת על ידי רשות ממשלתית.
יש לזכור כי חלק מהמסק ות הקשות שהתקבלו בבג"ץ הקשת המזרחית )בג"ץ  244/00עמותת שיח
חדש( בע יין זכויות היישובים בעו מסוג החוזים שהיו ליישובים מול רמ"י באותה העת ,דהיי ו ,חוזי
שכירות של הקרקעות לתקופה של מספר ש ים בודדות ולא חוזה חכירה לדורות הרשום בלשכת
רישום המקרקעין.
עוד ציין כי לאורך הש ים הולכות פגעו הזכויות של הישובים הזכאים לחכירה בכך שחוזה החכירה
)שממילא לא חתם( כלל פחות זכויות לישובים .לדוגמא :גריעת שטחי הציבור )החלטה (1514
וההכפפה של הגדרת "מפעל" בחוזה קיבוץ להחלטות מועצת מקרקעי ישראל.
לאור היתרו ות הבולטים של חכירה רשומה לדורות ,א ו סבורים כי על כל חוכר לשקול ל קוט
בצעדים ה דרשים לצורך מימוש זכותו זו מול רמ"י.
כתב על ידי עו"ד חגי שבתאי ועו"ד מיכל בוסל

האמור בחוזר אי ו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאי ו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג.
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