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 1539 : החלטה מספר 

 26/2/18 : תאריך 

 

 אימוץ המלצות הצוות לבחינת ייעול השימוש במקרקעין עירוניים לצרכי ציבור

החליטה מועצת מקרקעי ישראל  1960 –ישראל, התש"ך  ימקרקע רשותלחוק  3בתוקף סמכותה לפי סעיף 

 כלהלן:( 2018בפברואר  26א באדר תשע"ח )"יבישיבתה מיום 

 

יך את מנהל רשות מקרקעי ישראל להתקשר בהסכם עם מרכז השלטון המקומי על בסיס להסמ .1

 העקרונות הבאים:

לרבות צרכי ציבור , 1965 –התשכ"ה ב' לחוק התכנון והבנייה, 188צרכי הציבור המנויים בסעיף  .1.1

 רשימות: 2 -אשר הוספו בצווים, יופרדו ל

חוק התכנון והבנייה, ראות בהתאם להויהיו רשאים להפקיע יופקעו  -רשימה א'  .1.1.1

הרשות המקומית לטובת מימוש הייעוד ובלבד והיקף על ידי  1965 –התשכ"ה 

תואם את הנקבע במדריך הקצאת השטח לצרכי ציבור כפי שאומץ המקרקעין להפקעה 

  מאושרתהתואם תוכנית על ידי הממשלה.

 )צרכי הציבור המנויים ברשימה זו מפורטים בנספח א'(

 יוחכרו על ידי רשות מקרקעי ישראל לטובת מימוש הייעוד. -רשימה ב'  .1.1.2

 )צרכי הציבור המנויים ברשימה זו מפורטים בנספח ב'(

 הכללים שיחולו על מקרקעין לצרכים המנויים ברשימה א': .1.2

בעת הפקעת המקרקעין לטובת צורך ציבורי המנוי ברשימה א' תרשום הרשות  .1.2.1

 .בדבר הייעוד הציבורי של הקרקע( 27ה ) לפי תקנ ההערבפנקסי המקרקעין המקומית 

בכפוף  יושבו לרשות מקרקעי ישראללצרכים שאינם ציבוריים עודם, ישונה ישמקרקעין  .1.2.2

 ., בכפוף להוראות הדין החל באותה העת. להוראות חוק התכנון והבניה

שהושבו לרשות מקרקעי ישראל תשלם הרשות לרשות המקומית את שווי ן מקרקעי .1.2.3

מקרקעין שחדל תהוקמו על הקרקע ושווי המחוברים אשר  שילמה  שהרשות הפיצויים

 .בהתאם לכללים אשר יסוכמו לרשותיושבו בהן הציבורי השימוש 

 השימוש המסחרי במקרקעין הציבוריים המותר על פי חוק יהיה ללא תמורה ..1.2.31.2.4

 ובהתאם לכללים שיסוכמו. לרמ"י

 לא תותר העברת בעלות במקרקעין .1.2.4

חכירה או כל זכות אחרת במקרקעין לרבות בר רשות, למעט  מתן למען הסר ספק, תותר .1.3.0

 .בעלות..

 הכללים שיחולו על מקרקעין לצרכים המנויים ברשימה ב': ..1.31.4

מהו המדריך? בכל מקרה נכון יותר : הערות עם[ 1דטח]
 לקבוע על פי תוכנית 



 
  

 
 

המקרקעין יוחכרו על ידי רשות מקרקעי ישראל לרשות המקומית או ישירות  ..1.3.11.4.1

 .., לפי החלטת הרשות המקומית לגוף רלוונטי אחר

ל פי החלטות המועצה ונהלי הרשות עסמליים בעת החכירה יגבו דמי חכירה  ..1.3.21.4.2

 הרלוונטים, לרבות גביה עבור שטחים סחירים המותרים על פי דין.

, יושבו לרשות מקרקעי לצרכים שאינם ציבוריים עודםישונה ישמקרקעין  ..1.3.31.4.3

 .להוראות חוק התכנון והבניה.בכפוף להוראות הדין החל באותה העת. בכפוף , ישראל

ישראל תשלם הרשות לרשות המקומית את מקרקעין שהושבו לרשות מקרקעי  ..1.3.41.4.4

מקרקעין שווי הפיצויים שהרשות שילמה  ושווי המחוברים אשר הוקמו על הקרקע 

 .בהתאם לכללים אשר יסוכמו לרשותיושבו בהן הציבורי שחדל השימוש 

זכות חכירה או כל מתן למען הסר ספק, תותר  לא תותר העברת בעלות במקרקעין. .1.5.0

 , למעט בעלותר רשותבבמקרקעין לרבות  אחרת

 נושאים נוספים שיבואו לידי ביטוי בהסכם: ..1.41.6

כאשר תא שטח מיועד לצרכים  –הסדרת מנגנון בדבר שימושים מעורבים  ..1.4.11.6.1

וייקבעו כללים לעניין .יופקעיוחכר תא השטח כולו  –המיועדים להפקעה ולחכירה 

 בדמי חכירה סמליים. התשלום עבור החכירה.

ורך ציבורי המנוי ברשימה א' תרשום הרשות בעת הפקעת המקרקעין לטובת צ .1.4.2

 .( בדבר הייעוד הציבורי של הקרקע27) לפי תקנה  ההערבפנקסי המקרקעין המקומית 

 רישום הערת האזהרה לטובת המדינה בעת ההפקעה.בדבר  מנגנוןהסדרת  .1.6.2

רקעי ישראל במקרה של שינוי השבת המקרקעין לרשות מקבדבר מנגנון  הסדרת ..1.4.31.6.3

 ייעוד.

תהיה פטורה מכל תשלום עבור פיתוח המגרשים  עי ישראלרשות מקרק ..1.4.41.6.4

 .המופקעים

במקרים בהם הרשות המקומית הפקיעה  ,ביטול הפקעהבדבר מנגנון הסדרת  ..1.4.51.6.5

פניה לרשות המקומית על מנת שזו תבטל את ההפקעה  – להסכם שייחתםבניגוד 

ית של שר הפקעה נגדתפעל רמ"י לובהיעדר שיתוף פעולה  שבוצעה על ידה באופן עצמאי

 .יקבע מנגנון יישוב סכסוכים האוצר

תקבע חכירת משנה ההגבלה לתקופת תקופת חכירת משנה לא תעלה על תקופת החכירה .1.6.6

 .עם מרכז השלטון המקומיבהסכם שיחתם 

מודע  הואכי עם הרשות המקומית  הסכם חכירת המשנהיתחייב בחוכר המשנה  ..1.4.61.6.7

לשינוי  ולבין הרשות המקומית וכי אין צורך בהסכמתרשות מקרקעי ישראל בין להסכם 

אוטומטי  תסתיים באופןחכירת המשנה של המקרקעין, ואם יהיה שינוי יעוד  ,ייעוד

 שיעודם לשימוש צבורי,למעט מקרקעין  ,רשות מקרקעי ישראלל והמקרקעין יושבו

 מבלי להטיל כל חבות על רשות מקרקעי ישראל.

 אנא הבהירו כוונה: הערות עם[ 2דטח]



 
  

 
 

ושמו בפועל ככל וטרם יישנות כן על תוכניות ו ,ותחדשתוכניות ההסכם יחול על  ..1.4.71.6.8

 ., לפי שיקול דעת הרשות המקומיתההפקעה/ חכירה פיסעי

לא ייכללו  מגרשים כלל עירונייםעד שלא יקבע להם ייעוד מגרשים רזרביים,  ..1.4.81.6.9

ברשימת השטחים להפקעה ויוחכרו על ידי רשות מקרקעי ישראל כחלק מרשימה ב', 

ינהגו בהם בהתאם לרשימה א' או לרשימה ב' הכל לפי  לכשייקבע למגרשים ייעוד

וכל או ב' מגרשים בהם לא פורט שימוש מבין היעדים שהוגדרו ברשימה א' ו .הייעוד

. לאחת משתי הרשימות  יסווגו בהסכמה עם מרכז השלטון המקומי –ייעוד חדש שיקבע 

ראל כחלק לא ייכללו ברשימת השטחים להפקעה ויוחכרו על ידי רשות מקרקעי יש

 מרשימה ב'.

בהתאם  ביעוד ציבורי יופקעו או יוחכרו מקרקעין –איחוד וחלוקה טבלאות  ..1.4.91.6.10

יתבצע רישום שטחים ציבוריים על שם הרשות המקומית במנגנון לא  למטרה הציבורית.

 .וחלוקהשל איחוד 

 מקרקעין שהוחכרו לא יופקעו..1.6.11

על ידי הרשות  הופקעוובשלב מאוחר יותר חוזה חכירה מקרקעין שהוקצו ב ..1.4.101.6.12

 לא תהיה החזרת כספים מצד רשות מקרקעי ישראל. –המקומית 

להקים/ למסד מנגנון לביצוע  המקומיות הוראות מעבר שיאפשרו זמן לרשויות ..1.4.111.6.13

גם עבור רשימה  להתקשר בחוזי חכירהההפקעות, במהלך הוראות המעבר ניתן יהיה 

תהיה הרשות  המעבר, גם שלא בתקופת מבלי לגרוע מן האמור, מוסכם בזאת כי .א'

 .בהמשךרשאית להתקשר בחוזה חכירה גם עבור רשימה א' ולהפקיע את המקרקעין 

 1453 -ו 1069לאחר החתימה על ההסכם, יונחו על שולחן המועצה הצעות לתיקון החלטות המועצה  .2

 אשר יותאמו להסכם.

עדכון החלטות מועצה לעיל, תבחן הנהלת רשות מקרקעי ישראל את הצורך ב 3בנוסף לאמור בסעיף  .3

 ., בתאום עם השלטון המקומינוספות ובהתאם לכך תניח הצעות לתיקונן על שולחן המועצה

 לאחר חתימת ההסכם יפעלו הצדדים על מנת לעגנו כתוספת לחוק התכנון והבנייה.ככל הנדרש,  .4

 

מנגנון איחוד וחלוקה חוסך פיצויי : הערות עם[ 3דטח]
 הפקעה ולכן יש לשמרו

שלא למשל לצורך פיתוח של השכונה : הערות עם[ 4דטח]
ניתן עדיין להפקיע, אפשר להגביל את התקופה בה הרשות 

 תהיה חייבת לבצע את ההפקעה



 
  

 
 

 נספח א'

 דרכים 

 גנים

 או ספורטשטחי נופש 

 שטחי חניה

 דות להשכלה גבוההלמעט מוס מבנים לצרכי חינוך

 דת

 תרבות

 מוסדות קהילתיים

 מקלטים 

 מחסות ציבוריים

 מתקני ביוב 

 מזבלה

 מתקנים להספקת מים

 מחסן חרום של רשות מקומית

 מוסדות הכוללים יחידות סיעודיות לקשישים

 משרדים של רשות מקומית

 מתקנים לטיפול בפסולת

 שווקים 

 בתי קברות

 מרפאות

 מגרשים להשתלמויות נהיגה

 מעונות סטודנטים

 מגורים לאנשים עם מוגבלות

 דיור ציבורי להשכרה

 דיור בהישג יד

 מעונות דיור מוגן לקשישים

 מוסדות להשכלה גבוהה - מבנים לצרכי חינוך

 

מדובר בצרכים ציבוריים מובהקים שהרשות : הערות עם[ 5דטח]
 המקומית מפעילה אותם



 
  

 
 

 נספחי ב'

 מוכרזת שמורות טבע

 עתיקות

 שדות תעופה

 נמלים 

 מזחים 

 כבדה תחנות רכבת

 אוטובוסיםתחנות 

 שווקים

 בתי מטבחיים

 תי קברותב

 חוליםבתי 

 מרפאות

 תחנות משטרה

 תחנות שירות לכיבוי אש

 תחנת מוניות

 עליהשכונות מגורים לקליטת 

 בזקמתקני תקשורת של 

 בתי משפט

 מגרשים להשתלמויות נהיגה

 מעונות סטודנטים

 מגורים לאנשים עם מוגבלות

 מתקנים לתחזוקה וניהול רכבת קלה

 דיור ציבורי להשכרה

 יד דיור בהישג

 בתי אבות

 מעונות דיור מוגן לקשישים

 מוסדות להשכלה גבוהה - מבנים לצרכי חינוך

 

 

יש כאן בלבול מושגים,  -צריך הבהרה : הערות עם[ 6דטח]
 מה הכוונה בעתיקות? 

יש כאן בלבול מושגים   -צריך הבהרה : הערות עם[ 7דטח]
חנת אוטובוס היא חלק בין ייעוד לשימוש. בדרך כלל ת

 מהמדרכה.

 יש לברר מצב קיים: הערות עם[ 8דטח]

יש כאן בלבול מושגים   -צריך הבהרה : הערות עם[ 9דטח]
בין ייעוד לשימוש. בדרך כלל תחנת מוניות היא חלק 

 מהמדרכה.

 מה הכוונה –נדרשת הבהרה : הערות עם[ 10דטח]

 מה הכוונה –נדרשת הבהרה : הערות עם[ 11דטח]
חלקם יושבים על שטחים ציבוריים מובהקים )פארקים, 

 מוסדות ציבור וכו'(


