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משרדהמשפטים

ירושלים

  3122-א"התשע, (8תיקון ) פקודת האגודות השיתופיותתיקון חוק ליישום ה :הנדון

ישראל תנחהאתרשםהאגודותהשיתופיותואתמינהלמקרקעי לפנותאליךבבקשהכי הריני

 :כדלקמן

בעקבותתיקו .א כי )לפקודתהאגודותהשיתופיות8ן (התיקון-להלן להתנותקבלהאין,

וקיבוציםלישובים מושבים של הרחבה ולשכונות קבלהקהילתיים ועדת ,בהסכמת

הרחבה שכונות או קהילתיים ישובים באותם , שקבעשאינם בקריטריונים עומדים

 .התיקון

.(יקבלהשכברהחלולמעטהליכ)בטלה1195כיהחלטתמועצתמקרקעיישראל .ב

 .ג לפכי לישוביםםרסיש והקבלה ההקצאה הליכי לגבי וברורות חדשות הנחיות

.הקהילתייםאושכונותההרחבהבהםאיןצורךבקבלתאישורהשלועדתקבלה

 .ד ועדתישלפרסםכי צורךלקבלאישורהשל עוד ישוביםבהםאין רשימהמסודרתשל

.קבלהכתנאילמגוריםבישוב

התיקוןפניית של פרשנותשגויה רשםהאגודותהשיתופיותאימץ כי שהתברר לאחר באה זו ,י

 והוא בטעותסבור , קבלה ועדות ולקיים להמשיך ניתן כי ובשכונותבישוביםגם קהילתיים

,במסגרתהתיקוןשקבעההכנסתקריטריוניםשאינםנופליםב,הרחבה

 .בהתאמה' ב-ו' נספחים א, 1.5.22מיום ותשובת הרשם  35.4.22ב פנייתי לרשם מיום "רצ

 :להלן טעמינו

מסדיראשר,(8'מסתיקון)פקודתהאגודותהשיתופיותלתיקוןאישרההכנסת22.3.11ביום .1

עניין)חקלאיים-ישוביםכפרייםשלולשכונותהרחבהאתהליכיהקבלהלישוביםקהילתיים

 .(אלשלמועצתמקרקעיישר2216שהוסדרקודםלכןבהחלטה

קובע .2 התיקון בכפוףלכמהחריגים, כי והעברתזכויותבישוביםאלו, הקצאתקרקע הליכי

קבלה ועדת של הסכמתה קבלת לאחר רק יעשו בו, נקבעו וסמכויותיה שהרכבה ובלבד,

,בתימשפחה400ישבועד,הישובהואבנגבאובגליל:שהישובעומדבארבעהקריטריונים

 כאגודה מאוגד שיתופיתהישוב שיתופית, כאגודה או כפרי קהילתי כישוב המסווגת

 .להתיישבותקהילתיתומספריחידותהדיורבוהוגבלבתוכניתמתארארציתאומחוזית

' סבח נ2311/11ץ"בג)בלתיחוקתיואףהגשנועתירהלפסילתובתיקוןאנוסבוריםכימדובר .3

הכנסת זאת(. עם אחרת, נפסק לא עוד כל , ליייש את בושם לרשם,האמור פנינו ולפיכך
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24.3.11האגודותביום ,קהילתייםושכונותהרחבהישוביםלאותםנחיותהלהוציאודרשנו

באמצעותכיעליהםלהפסיקאתהליכיהקבלה,עומדיםבקריטריוניםשנקבעובתיקוןשאינם

עודאיןבהם,יםפרסםלציבוראתהרשימההמעודכנתשלהישובלדרשנוכמוכן.ועדתקבלה

ועדתקבלהצורך לעבור עלהציבורהמבקשלהתגוררבהם, .ולמנועהטעייהעלמנתלהקל

בדרךשאינהבישוביםאלורשותמקרקעיישראללהיערךלהקצאתמגרשיםדרשנומ,לבסוף

 .כוללתועדתקבלה

נדחתהעלידירשםהאגודותהשיתופיות .4 בקשתנו און-דטלבר"לטענתעו. להמחלקהמנה,

המשפטיתשלהאגףלאיגודשיתופי , ועדותקבלהומאייןאתהשימושבההסדרהחדשאינו

הקריטריוניםהמצויניםבתיקוןישוביםקהילתייםוהרחבותשאינבאותם על םעונים וכי,

הקבלהבאמצעותועדתקבלה הליכי יימשכו באלו , פי 1195ההחלטהאמורבעל עמדהזו.

 .החוקואתכוונתהמחוקקתלחלוטיןאתוהיאמעוות,שגויה

 התיקון הוא ההסדר המחייב להליכי קבלה לישובים קהילתיים ולשכונות הרחבה

לנושאועדותהקבלהלישוביםקהילתייםולשכונותמקיףחוקיהמחוקקביקשליצורהסדר .5

תוהיהשנויבמחלוק,תחוםשנקבעקודםלכןרקבהחלטותמועצתמקרקעיישראל,ההרחבה

ציבוריתומשפטיתחריפה מהגברתהפיקוחמצד. נבעהדברמחוסרשביעותרצון היתר בין

הקבלה ועדות שיקולי על המדינה , בהחלטה ביטוי לידי שבאה 1064כפי 1195ולאחריה

ץצועלתנאינגד"הוציאבג,התיקוןטרםגיבושושל.ץ"ומחששמפסילתההסדרעלידיבג

 .(3552/08ץ"ובג3086/07ץ"בג)1195החלטהתביטולהשלשדרשואבעתירותהמדינה

למ .6 להמתין שלא בחר בגוהמחוקק של פיו "צא החקיקהוהמשיךץ בהליכי . אףהמדינה

 ץ"בגמביקשה ב, ,עתירותהמסגרת החלטה לביטול העקרוני בסעד יכריע לא 1195כי כי,

חדש הסדר על הכנסת עמלה ממילא בה, הגלום ההסדר את בג,זוחלטהשיחליף ץ"ואכן

–כלומר.לנוכחההסדרהחדש1195החליטלאלדוןבשאלותהעקרוניותשמעוררתהחלטה

 .1195שמטרתולהחליףאתהחלטה,מדינההיהברורכימדוברבהסדרחדשנציגיהגםל

 (.1.2.11החלטהמיום)מינהל מקרקעי ישראל' אבריק זבידאת נ3086/07ץ"בג

שינוייםשהרחיבובמידהרבהמאודאתחירותהשלהאגודההשיתופיתחלובמסגרתההסדר .7

מועמדים לדחות למרקם, התאמה בסיס על גם אלא חברתית התאמה בסיס על רק שלא

תרבותי-חברתי ברורההייתהכוונתושלהמחוקק,מאידך. ,נוכחהביקורתהרבהעלהחוק,

וע לקיים שיוכלו הישובים מספר את מה במידת לצמצמם קבלה )דות פשרהבעיקר פרי

יו שהוביל הכנסת"פוליטית ר ( הלקבועוגם עלאת ועדותפיקוח לערוך הוסמכו שכן אלו

 .קבלה

בתי400לפיואישורהשלועדתקבלהיידרשרקבישוביםשבהםעד,נכללקריטריוןגודל,כך .8

האםלבטהמחוקקהת,חוקומשפטשלהכנסת,בדיוניועדתחוקה,כמוכן.ולאיותרמשפחה

,גיאוגרפיכיההסדריכלולקריטריוןבהצעתהחוקהמקוריתהוצע.לכלולקריטריוןגיאוגרפי

לערוךועדותקבלה רקישוביםבנגבובגליליוכלו היועצתהמשפטיתשלהוועדה.וכי ד"עו,

וניםקריטריגיאוגרפיאלאכיההסדראינוצריךלכלולקריטריוןהייתהבעמדה,סיגלקוגוט
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יישוביםואנשים"יםשנוגעאחרים במהותםשל או, באפיונםובאינטרסלאפשרלהםלקבל

 ".לאמתאיםאופוגעבמרקםשלהיישוב,לאלקבלמישמתאים

כיישהבדלמהותיביןישוביםבפריפריהלישובים,יוזםההצעה,כחסון"נטעןעלידיח,מנגד .9

,השוניביןפריפריה:"וכדבריו.ואענייניולאבעייתיולפיכךהקריטריוןהגיאוגרפיה,במרכז

מה,לביןמקוםשהואלאפריפריאליזההתלותשלהפרטברקמההחברתית,בהגדרהשלה

התלותשלהפרטבמציאתכל,בעבריתהכיפשוטה.שלאבהכרחנכוןליישובשנמצאבמרכז

,לשירותים:פרטשנמצאברשפוןמינידבריםחלופייםביישובשנמצאבהרחלוץשונהלגמרימ

איןלוחלופותוהתלותשלובפריפריההיאהרבהיותרגדולה.כמעטלכלדברועניין-לחינוך

החברתי במרקם הללו. לאזורים באזורים זה את בידלתי שלי בהצעה לפיכך ההיגיון. זה

זה מאחורי או. ויתקין בלנסותלתתלכפר שםאתידי אומרלךשלאהייתי תהסמכותאני

 ."כיאנילאחושבשהתלותשלהםהיאתלותזהה,שאנינותןלפריפריה

 .10 שהתנגדו בוועדה הקולות גברו דבר של אתלקריטריוןבסופו להחיל וביקשו הגיאוגרפי

ההסדרבצורהרחבהעלכלהישוביםהקהילתייםושכונותההרחבהבמדינה בסופושלרק.

ותחולתההסדרצומצמה,הגיאוגרפיהוחזרהקריטריון,רהכנסת"מתוךפשרהובלחץיו,יום

 .בלבדלישוביםבנגבובגליל

כן .11 כי הנה יש, בשתי דנה הגיאוגרפייהוועדה בקריטריון שונות בות בבירור, עולה ומהדיון

ישוביםשאינםביןשחבריהכנסתדנובשאלההאםישמקוםלהבחיןביןישוביםבפריפריהל

והכ כירבפריפריה יעו עניינייש זהילקרטעם )טריון או אתלמצער יהפוך זה שקריטריון

 ההסדר יותר למעט (מידתיהבעייתי כי. הכנסת לחברי נרמז ולא נטען לא מקום בשום

הגיאוגרפי זההיאהמשמעותשלהצבעהבעדהקריטריון שלאיעמודבקריטריון גםמי כי

 .1195מכוחהחלטהיצטרךלהמשיךולעמודבפניועדתקבלה

לטעון .12 גםאבסורד שיתופי, לאיגוד האגף שטוען כפי , ועדתקביעתהמחוקקכי הסכמת כי

אינהמאיינתאתהאפשרותהקבועהבהחלטהבתימשפחה400בישוביםעדרקקבלהדרושה

משפחה500-עדלישוביםאותםלקייםועדתקבלהב1195 בתי התעלמותבוטהמלשון. זו

אתההליך המבזה הכנסתהחוק חברי ואת יו.החקיקתי האם רב הנכבד"ספק הכנסת ,ר

חוקתיות בעיות מעורר החוק כי שסבר ההסדר, תחולת לצמצום משקלו כובד את ,וששם

היהעושהזאת,400-באמצעותהוספתהקריטריוןהגיאוגרפיוצמצוםמספרבתיהמשפחהל

ולקייםועדותקבלהגםבישוביםלוידעכיממילאבכוונתרשםהאגודותהשיתופיותלהמשיך

 .בתימשפחה400שאינםבנגבובגלילאובישוביםבנגבובגלילשבהםמעל

שקובע,כוללומפורט,הרחבהמדוברבהסדרמקיףהמכאןשלגביישוביםקהילתייםושכונות .13

,מהםהתנאיםשבהםנדרשתהסכמתועדתהקבלהומהםהתנאיםבהםהיאאינהנדרשת

קריט לרבות ריון וקריטריון גיאוגרפיגודל לאיגוד. האגף של הדעת בחוות לאמור בניגוד

מכללההן"אולדוקטרינהשל"הסדרשלילי"לדוקטרינהשלאיןכללצורךלהידרש,שיתופי

ישהסדראחדכולל".נלמדכללהלאו והואהמחייב, היאהחלטהמינהלית1195החלטה.
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 ההסדר את לסתור יכולה אינה הכנסתשחוקקהוהיא אותו, סותרת שהיא ומכיוון דינה,

 .(בתיקוןכפישקובעתהוראתהמעבר,למעטהליכיקבלהשכברהחלו)להתבטל

סוגידווקאלנושאשלהליכיהקבלהל,אםבכלל,דוקטרינתההסדרהשלילייכולהלהידרש .14

 ישובים אין בהןהתיקוןאשר עוסק , או לקיבוץ קבלה עובדיםלכמו מושב לכאורה. ניתן

ישוביםאלו לגבי ההסדרמהווההסדרשלילי כי לטעון טועניםזאת. איננו אנו אמנםאנו.

ראוילהסדירבחקיקהגםאתהליכיהקבלהלמגוריםבקיבוציםובמושבים סבוריםכי אך,

הדברעולהמדבריההסבר.לשנותהסדריםקיימיםלגביאלוברורלנוכיהמחוקקלאהתכוון

להצעות הענייני מהטעם וגם כלכלי–החוק שיתוף על הבנויים חקלאיים ישובים עזרה,

קהילתיים מישובים מהותית שונים הם עובדים ומושב קיבוץ כמו גבוהה הדדית וערבות

והקשרשלהם,בהןהתושביםאינםנדרשיםלהיותחלקמקולקטיבכלכלי,ושכונותהרחבה

 .ותיםלאגודהמתבטאבתשלוםמיסיםוקבלתשיר

אגודותשיתופיותשהןישוביםקהילתייםאושכונותהרחבהישלגביכי,אולםנשובונדגיש .15

חדש הסדר קטגוריה, באותה האגודות כלל את המחייב ברורים, קריטריונים כולל והוא

גיאוגרפי) לרבות ( נדרשתהסכמת נדרשתועדתקבלההקובעיםמתי היאאינה ואין,ומתי

 .בלתו

כן .16 על ישוביםקהילתייםושכונותהרחבה,יתר פרשנותלפיהעלאגודותשהן , עונותשאינן

שלא,יןאגודותשונותעיוותיםואפליותבתיצור1195תחולהחלטהלקריטריוניםשלהתיקון

נהיר,חזקהעלהמחוקקשלאהתכווןליצורחקיקהרשלניתאלאהסדרברור.ניתןליישבם

 .ואחיד

ךועדתומשפחותיוכללהמשיךולער450שובקהילתיבמרכזהארץשבולאייתכןכיי,למשל .17

.לאיוכללערוךועדתקבלה,שבומספרזההשלמשפחות,ישובקהילתיבגלילבעודש,קבלה

גםלאסבירשהמחוקק.הדברעומדבסתירהלכלהתכליתהנטענתשלהקריטריוןהגיאוגרפי

אחת–שניסוגיועדותקבלהושניסוגיועדותעררהתכווןליצורהסדרלפיויתקיימובמגביל

 .מתוקףחוקואחתמתוקףהחלטהמינהלית

הפרשנותשלהאגףלאיגודשיתופיהיאמופרכתוישלהנחותםלפעולעלפי,לאורכלהאמור .18

 .בטלהלאורההסדרהחדש1195ישלהבהירכיהחלטה.ההסדרשבתיקוןלפקודה

 את מגרשים והעברת זכויותלהקצ הסדרים חדשיםפרסום 

דעתו .19 בחוות עו, בר"עומד ההסדר-ד את לקבוע סמכות השיתופית לאגודה כי כך על און

ביטולהחלטה,לקבלתחבריםבתקנותיה משמעה1195ולכן חזרהלמצבשלשבו,לכאורה,

 .לטענהזואיןבסיס.הללאכלפיקוחציבוריקבלתחבריםחדשיםתיעש

המינהל .20 על כי החדשברי למצב להיערך השיתופיות האגודות רשם ועל הצענו, אף וכך

במכתבנו . הרחבה ושכונות קהילתיים בישובים התיקון בגדרי הליכיהעומדים יבוצעו

שלהפסיקי,אינםעומדיםבקריטריוניםשלהתיקוןבאלוש.ההקצאהבכפוףלאמורבפקודה

קבלהאת בועדות השימוש א, זה אין ניתןאך שלא חדשיםומר הסדרים לקבוע שיעמדו,
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ובלבדשישמרועלשוויון,ולאיכללודרישהלקבלתהסכמהשלועדתהקבלה,בכפיפהלחוק

 .ביןהמבקשיםלהתגוררבישוב

הואהאםאדםהמבקשלרכושמגרש .21 אחתהסוגיותשיהיהעלהרשויותהרלוונטיותלבחון

להת האגודה חבר להיות חייב הרחבה או קהילתי קהילתיתבישוב יישבות את, שמנהלת

והאםהאגודהיכולהלחייבאתחבריהלמכוראולהשכיראת;ההרחבהאוהישובהקהילתי

הזיקהביןהחברות.ביתםרקלמישמוכןלהתקבלבעצמוכחברהאגודהולהישמעלתקנונה

ישראלהינה רכישתקרקעוחתימתחוזהחכירהעםמינהלמקרקעי באגודהשיתופיתלבין

שאלהמורכבת שטרםהוכרעה, מביעיםבהעמדהלעתעתה. אנו אין עלהקושי, נצביע אך

לפקודת תיקון באמצעות הוסדר הקבלה ועדות שנושא העובדה לאור דווקא מעלה שהיא

האגודותהשיתופיותולאבאמצעותתיקוןלחוקיםהמסדיריםאתסמכויותמינהלמקרקעי

ישראל בייש. כי לטעון שניתן שמכאן החדשובים ההסדר בגדרי נכנסים אינם ספק, קיים

 .בדברהמשךההסדרהקייםהמחייבזיקהכאמור

,אינםעומדיםבקריטריוניםשלההסדרהחדששייתכןשבתנאיהחכירהשלמגרשיםבישובים .22

אותנאיםרלוונטייםאחרים,יהאצורךלהסדיראתהיחסיםהחוזייםמולהאגודה שאינם,

הפקו את אתהדיןסותרים או דה . עניין–וזאת של לגופו דעה לחוות בלי מניעה. אין גם

יוספוהוראותשונותבנושאאופןהעברתזכויותבישוביםהללושבתקנוןהאגודותהשיתופיות

.ואינןכרוכותבהליכיסינון,ככלשהןעומדותבדרישותהדין,לאחר

  פרסום רשימת הישובים

לפרסםאתרשימתהישוביםתשובתהאגףלאיגודמנדהמנו .23 שאינםשיתופיבנוגעלדרישתנו

זכותושלאדםלדעתמהםהליכיהקבלהלישובשמגרשיוהם.עומדיםבקריטריוניםשבתיקון

חלעלהישובבוהוא,שתחולתוסלקטיבית,מדינהמקרקעיהציבורוזכותולדעתהאםחוק

להתגורר רוצה גר, הוא בו הישוב על ,או יש שבו או מבקש הוא אותו בית אולו למכור

–בכלהכבוד.זכותושלהציבורלקבלאתהמידעהזהמעוגנתגםבחוקחופשהמידע.להשכיר

שיתופי לאיגוד האגף של לשיטתו נלך גםאם , לחול1195לפיההחלטה תמשיך של, זכותו

,1195החלטהחלהבאלוקוןלחוקותיההליכיהקבלהיהיועלפיישוביםבאלוהציבורלדעת

 .שכןמדוברבהליכיקבלהשונים

,משרדי-רקבמישורהפניםמתחייבתרשימתהישוביםהכנתטענתהאגףלאיגודשיתופילפיה .24

יכוללבדוקבעצמואתאינםעומדיםבתנאיושלהתיקוןוכיאדםהמבקשלדעתאלוישובים

מעוררתמחשבותהיא.תבסתירהמהותיתלחוקחופשהמידעעומד,המידעבמקורותשונים

וכןאת,חופשהמידעהשקיפותואתעקרונותהפנימונוגותבדברהאופןשבורשויותהמדינה

 .תפקידהרשותכנותנתשירותלאזרחיהמדינה

(וגםעלידיעורךדינו)שאיתורובידיהאזרחהפשוט,מדוברבמידעציבוריבעלחשיבותרבה .25

אינםש,דיקתהתקיימותםשלארבעהתנאיםמצטבריםשכןמדוברבב,קשהעדבלתיאפשרי

כמה)ותהחוקיםהרלוונטייםרישלבחוןהאםהישובבנגבאובגליללפיהגד:נגישיםלציבור

 לקו מדרום נמצא ישוב האם לדעת יכולים ישראל115אזרחים ברשת קסיני, שיטת לפי
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אוןמודהכי-דבר"עו)ישוביםסיווגהישלדעתאת;(?בתיקון"נגב"כהגדרתהמונח,סולדנר

גודלישלדעתאת;(מיהםמסרבלחשוףאך,קיימיםישוביםשבהםכללאיןאגודהשיתופית

 בר"עו)הישוב ישובים-ד קיימים וכי כך לצורך עובדתי איסוף עבודת נדרשת כי מודה און

הגבלההאםישישלדעתו;(אךלאמוכןלמסוראתשמותיהם,בתימשפחה400שבהםמעל

כל"כמעט"אוןמודיעכי-דבר"עו)עלמספריחידותהדיורבתוכניתמתארארציתאומחוזית

 "(.כמעט"אךלאמוסראתשמותיהםשלה,הישוביםעוניםלקריטריוןזה

-דבר"גםלעמדתושלעו,איגודשיתופיבידיהאגףלאוצריךלהיותמצויהמידעהזהמצויכל .26

המצויניםבחוקחופש,טענהלקיומושלאחדהחריגיםלמסירתהמידעלאנטענהכלגם.און

כאןאיןמדוברבפרשנותמופרכתשלהתיקוןלפקודה.זאתהמידעלאנמסרלמרות.המידע

 .אלאבהחלטההעומדתבסתירהלחוקחופשהמידעולעקרונותבסיסייםשלמינהלתקין

יםאתרשימתהישובלאלתרפרסםתללכןנבקשממךלהנחותאתרשםהאגודותהשיתופיו .27

 .באופןאפקטיביובמספרשפותשאינםעומדיםבתנאיהתיקון



 .נבקשך להיענות למבוקש בראש מכתבי זה, לאור כל האמור



,בכבודרב

ד"עו,מור-גילגן

:העתקים

האגףלאיגודשיתופי,מנהלהמחלקההמשפטית,און-דטלבר"עו

סתשהכנ"יועמ,אילינוןד"עו

משרדהמשפטים,דמיכלצוק"עו

ת"שמשרדהתמ"יועמ,דמיכאלאטלן"עו

מנהלרשותמקרקעיישראל,מרירוןביבי

 שרשותמקרקעיישראל"יועמ,דיעקבקווינט"עו


