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חוזר ) 8 /22קיבוצים ,מקרקעי ישראל( – הקצאת מגרש ש י ל חברים גרושים
המו ח "המועד הקובע" מציין תאריך ,שמקבע זכויות חברים ותיקים במסגרת הליך שיוך הדירות
בקיבוץ ובמושב השיתופי  .מי שהיו חברים במועד הקובע ,חשבים ל " חברים ותיקים " ש ה ים
מהטבות יכרות במסגרת הליך שיוך הדירות מול רמ"י.
בקיבוצים אשר קיבלו החלטה על שיוך לפי החלטה  751של מועצת מקרקעי ישראל יש מועד קובע
שו ה בין קיבוץ לקיבוץ ,בהתאם לתאריך שבו קיבל כל קיבוץ את ההחלטה על שיוך דירות ,ואילו
בקיבוצים שקיבלו החלטה על שיוך לפי אחת מהחלטות השיוך האפשריות האחרו ת ,המועד הקובע
הוא אחיד לכולם :יום . 27.3.2007
הזכאות לשיוך מגרש או יחידת דיור )להלן " :בית "( ב מ סגרת ה ל יך שיוך הדירות הי ה למשפחת
חברים ,ולא לכל חבר יחיד ב פרד .זאת אומרת ,שזוג חברים המת הלים כיחידה משפחתית אחת,
בין אם הם רשומים כ שואים ובין אם לאו ,זכאים יחדיו לבית אחד  .הבחי ה האם מדובר
בהת הלות במסגרת יחידה משפחתית אחת ,עשית ביחס למועד הקובע .ז"א ש י חבר ים ,שהיוו
יחידה משפחתית אחת במועד הקובע ,זכאים יחדיו לשיוך של בית אחד  ,גם אם התגרשו לאחר
המועד הקובע.
במצב דברים זה קרה  ,ש במסגרת גירושים אחד מהחברים העביר את זכויותיו בשיוך דירות לחבר
הש י ,ובכך איבד את המדור שלו בקיבוץ.
מ גד  ,אחת מהחובות הבסיסיות של חבר קיבוץ היא קביעת מגורי קבע בקיבוץ .במקרה בו אין
בתים פ ויים להשכרה בקיבוץ ,הליך הגירושים עלול להביא למצב שבו אין ברירה אלא להפקיע את
חברותו של החבר שהעביר את זכויותיו במסגרת גירושים )דהיי ו :להוציא מחברות את אותו
הגרוש/ה(  .פתרון אפשרי לכך הוא הקצאה של בית וסף לחבר הגרוש שהעביר את זכויותיו בבית
אגב גירושים.
בחודש מאי  2020החליטה ה הלת רשות מקרקעי ישראל שחבר שכבר קיבל הקצאה ראשו ה של
בית במסגרת הליך שיוך דירות מול רמ"י ,לא יוכל לקבל בית וסף בהקצאה ראשו ה ,אלא אם הוא
מכר את ביתו בקיבוץ ,עזב את הקיבוץ ,התקבל ל חברות בקיבוץ אחר ,וקיבל הקצאה של בית
בקיבוץ החדש  ,מחוץ לחלקת המגורים המוטבת  .לכאורה ,החלטה זו סתמה את הגולל על
האפשרות להקצות מגרש וסף באותו קיבוץ ,לחבר שכבר ביצע עסקת שיוך מול רמ"י ,והעביר את
זכויותיו בבית ששויך במסגרת גירושים.
יחד עם זאת ,במסגרת והל רמ"י העוסק ב שיוך דירות לפי סימן ד ' לפרק ) 8.4ידוע כ" חלופת השיוך
הק יי ית"( רמ"י עוסקת בשאלה כיצד להתייחס לחברים שהתגרשו אחרי המועד הקובע ,אבל לפ י
ביצוע עסקת שיוך מול רמ"י בפועל .במקרה זה ,רמ"י מאפשרת לכל קיבוץ להחליט בעצמו ,האם
לאפשר לכל אחד מש י החברים שהתגרשו לקבל מגרש ב פרד .במקרה שהקיבוץ יחליט בחיוב ,אחד
מהחברים שהתגרשו יחשב לחבר ותיק לע יין הטבות בשיוך מול רמ"י ,והש י יחשב כחבר חדש.
רמ"י מותירה לשיקול דעת הקיבוץ האם להקצות לחבר שירכוש מגרש בת אי חבר חדש ,מגרש
ש מצא בתוך חלקת המגורים המוטבת וזכאי לה ח ה ,או מגרש ש מצא מחוץ לחלקת המגורים
המוטבת ,ולכן אי ו זכאי לה חה )למעט ה חת איזור עדיפות לאומית(.
א ו סבורים ,שאין הבדל מהותי בשאלה האם החברים התגרשו לפ י עסקת שיוך עם רמ"י או אחרי
עסקת שיוך עם רמ"י ,ויש ליישם את האמור ב והל לגבי גרושים ,גם בכל ה וגע לגרושים שהתגרשו
אחרי ביצוע עסקת שיוך מול רמ"י בפועל .זאת מכיוון ,שהצורך הבסיסי לאפשר לחבר הקיבוץ,
במידת האפשר ב סיבות הקיבוץ הספציפי ,להמשיך ולהתגורר בקיבוץ על מ ת שיוכל להמשיך
להיות חבר הקיבוץ ,חל בש י המקרים ,ומכיוון שמבחי ת ההתחשב ות הפ ימית בקיבוץ
וההת חשב ות אל מול רמ"י ,התוצאה הסופית היא אותה תוצאה בין אם המהלך עשה לפ י
השלמת עסקת שיוך דירות מול רמ"י או אחריה.
חשוב להדגיש ,שב מסגרת הדיון הקיבוצי הפ ימי ב שאלה האם לאפשר לב י זוג שהתגרשו אחרי
המועד הקובע לשייך ש י מגרשים ,יש שיקולים שו ים שכדאי לקחת בחשבון ,בי יהם גם כמות

המגרשים הפ ויים לקליטה חדשה  ,שיקולים של צמיחה ד מ וגרפית אל מול שמירת אפשרות
לחבר ים קיימים להמשיך להתגורר בקיבוץ ,מצאי של בתים שהקיבוץ יכול להעמיד לחברים
הגרושים מבלי שבתים אלו ישויכו לאותם חברים ,ועוד  .בכל מקרה ,זו היא החלטה הדורשת
שיקול דעת ,ויהיה צורך ליישם את אותה החלטה לגבי כלל החברים הגרושים במסגרת והל
גרושים כללי .
במסגרת פרה רולי ג מול רמ"י ,אישרה ראש אגף שימושים חקלאיים את עמדת ו בדבר האפשרות
של הקיבוץ להחליט על שיו ך בית וסף לחבר גרוש ,גם לאחר ביצוע עסקת שיוך בפועל מול רמ"י.

* עו"ד ע בל זוסמן  ,מ הלת תחום קהילה במשרד.
*עו"ד חגי שבתאי מתמחה בדי י רשות מקרקעי ישראל ,אגודות שיתופיות ותכ ון וב יה.
*האמור בחוזר אי ו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאי ו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא.
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