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חוזר משרד  ) 2 /2021אגודות שיתופיות (  :המגרש של השכ ים גדול יותר  -חובת שוויון מגרשים
בשיוך?
האם מושב שיתופי או קיבוץ מחויבים לחלוקה של מגרשים שווים בגודלם בין חברים בעת שיוך
בתים?
סוגיה זו עלתה ,בין היתר בתביעה ש דו ה לאחרו ה בפ י עו"ד ד ה ביאלר ,ממשרד רשם האגודות
השיתופיות )אשר בימים אלו פרשה לשמש כרשמת בית משפט( של זוג חברי אגודת מושב שיתופי
כ גד אגודת המושב .ציין כי ככלל ,מבחי ת הליכי שיוך הבתים ,מושב שיתופי מת הל באופן דומה
לקיבוץ .התובעים דרשו ,בין היתר ,הקצאה שווה או ,לחילופין  ,פיצוי בשיעור ההפרש שבין שווי
מגרש מוגדל לזה שהוקצה להם בפועל.
בקיבוץ ובמושב שיתופי ,שיוך דירות עשה גם ביחס לבתים ב ויים המצויים על גבי מגרשים קיימים.
לעיתים קרובות ,מדובר בב יה ותיקה שלא לקחה אפשרות שבעתיד הבתים והקרקע שעליהם ישו יכו
לחברי האגודה .לכן ,יש שו י ,ולעיתים שו י גדול ,בין המגרשים המשוי כים ובין הבתים הב ויים
עליהם.
קיבוצים ומושבים שיתופיים שו ים בחרו לשמור על השוויון בין החברים ,למרות השו י ב כסים
המשוי כים ,בדרך של מ ג ון איזון בין החברים .האגודה קבעה "תקן" לבית ו/או למגרש .חברים
שהשווי השמאי של ה כס ששויך להם גבוה מערך התקן משלמים את ההפרש לקופה משותפת,
וחברים שהשווי השמאי של ה כס ששויך להם מוך מערך התקן יקבלו את ההפרש מהקופה
המשותפת.
רוב הקיבוצים והמושבים השיתופיים ערכו איזון לגבי שווי המבו ה ,אבל רק חלק קטן יותר ערכו
איזון ב וגע לשווי המגרש עצמו .זאת מכיוון שעל מגרש שערכו גדול יותר ממילא ישלמו החברים
סכום גבוה יותר לרמ"י ,כך שהאיזון על דרך ההתחשב ות מול גורם חיצו י.
הבוררת דחתה את הטע ה בדבר החובה להג ד יל את המגרש מכוח עקרון השוויון ,וקבעה כי לשם כך
קיימים מ ג ו י איזון כספיים בין החברים:
" אין בין עקרון השוויון לבין תביעת החברים בע יי ו ולא כלום .קיימים הבדלים מהותיים בין
המגרשים ובין הבתים שהוקצו לחברי האגודה ,אך הכלי להתגבר על כך מצוי בטבלאות האיזון
שבהחלטת השיוך .זהו המצב ה והג גם באגודות אחרות שמשייכות את בתי החברים לחברים ,ואשר
גם בהן הפער בין ה כסים המשויכים קיים כמצב תון ".
בקביעתה ,אישררה הבוררת את הפתרון שמצאו מרבית הקיבוצים והמושבים השיתופיים לשמירה על שוויון
בין החברים במסגרת הליך שיוך הדירות.

*האמור בחוזר אי ו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאי ו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא.
מאת עו"ד גלי פלד ,אשר ייצגה את המושב השיתופי ועוה"ד ע בל זוסמן העוסקת בהליכי שיוך באגודות
שיתופיות.

