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חוזר ) 13/19רשות מקרקעי ישראל ,רמ"י( – שיוי מטרה בהקצאה בפטור ממכרז
בקרקע עירוית ,החלטה 4665
הכלל הבסיסי בוגע להקצאת קרקע על ידי רשות מקרקעי ישראל הוא כי קרקע
תוקצה במכרז בלבד )חוק חובת המכרזים תש"ב , 1992 ,להלן" :החוק"(  .יתן
להקצות קרקע בפטור ממכרז רק במספר מוגבל של חריגים הקבועים בחוק
ובתקותיו.
מועצת מקרקעי ישראל ורשות מקרקעי ישראל מגבילות את זכויותיו של מי ש קיבל
בפטור ממכרז וזאת על מת להבטיח את מטרות מתן הפטור החריג .
קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל קובע מגבלו ת כאלו ,בין היתר על העברת
זכויות וכן על שיוי שימוש ממטרת החכירה בהסכם החכירה.
מתי יכול מי שזכה בפטור ממכרז לחרוג מהמגבלות?
לאחרוה הובאה לדיון בההלת רשות מקרקעי ישראל בקשה של חוכר אשר זכה
בפטור ממכרז למטרת תעשיה באזור עדיפות לאומית ובה את מבה התעשיה,
להשכיר את המבה לצד ג' למטרת ייצור שמן קאביס .
במקרה זה הוחלט לאשר את הבקשה להשכיר את המבה לצד ג' בשים לב לתוים
הבאים:
תמ יכת משרד הכלכלה ,בין היתר מכיוון שהשימוש המבוקש הוא איטרס לאומי
)"יעד ייצור"( ,וכן שהמבה בוי .
ההסכמה לשיוי מטרת החכירה וההשכרה עשתה בתאי שהחוכר יחזיר את סבסוד
הפיתוח שקיבל ממשרד הכלכלה וכן את סכום החת האיזור שקיבל עם הקצאת
הקרקע.
ההלת רשות מקרקעי ישראל החליטה למות צוות אשר יבחן וימליץ על מקרים
בהם יתן יהיה להקצאות קרקע )הקצאה ראשוית( בפטור ממכרז באזור עדיפות
לאומית למטרת השכרת מבה תעשיה .
עו"ד חגי שבתאי ,מחבר הספר "מקרקעי ישראל ,חקיקה ודיים" ,עוסק בדיי רשות מקרקעי ישראל,
אגודות שיתופיות ,תכון וביה ועסקאות מקרקעין.
החוזר איו חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאיו מהווה יעוץ משפטי מכל סוג שהוא.

