) .(17נוהל הקצאת קרקעות ומבנים בפטור ממכרז ללא תמורה או
בתמורה סמלית :תיקונים והבהרות
)פורסם בחוזר המנכ"ל  -5/2001סמפטמבר  -2001להלן "הנוהל"(
.1

הוראת מעבר:
נוהל זה אינו חל רטרואקטיבית על התקשרויות להקצאת קרקע שאושרו על
ידי מועצת הרשות המקומית טרם פרסום הנוהל .לפיכך עסקאות להקצאת
קרקע אשר אושרו על ידי מועצת הרשות המקומית לפני  1.10.01גם אם עדין
לא אושרו על ידי שר הפנים ,לא יחול עליהן הנוהל .עסקאות "בצנרת" אשר
טרם אושרו ע"י מועצת הרשות המקומית עד מועד זה -יחול עליהן הנוהל.
עם זאת יש לשים לב:
עסקאות שלא חל עליהן הנוהל כיוון שאושרו כאמור בטרם פרסום הנוהל
מחוייבות בהוראות הכלליות ואמות המידה שנזכרו בפסק הדין בבג"צ בענין
בלומנטל :פרסום לציבור ,מתן הזדמנות להתנגד או לבקש הקרקע לצורך
ציבורי אחר ,קיום דיון מקיף במועצה תוך בחינת השימוש הציבורי היעיל
והנחוץ ביותר לאותו שטח בהתחשב באוכלוסיה הסמוכה ואוכלוסית הרשות
כולה וכיוצ"ב .בטרם מתן אישורו ,יבחן שר הפנים בכל מקרה אם התקיימו
העקרונות הללו במסגרת ההליך.

.2

הנוהל חל גם על הקצאה לתקופה קצרה שאינה דורשת אישור שר הפנים:
למען הסר ספק יובהר ,כי חובה על הרשויות המקומיות לפעול בהתאם
לנוהל גם בהקצאת קרקע לתקופה הפחותה מ 5 -שנים ,הגם שאין צורך
באישור שר הפנים להסכם לפי סע'  188לפקודת העיריות או סעיף  190א לצו
המועצות המקומיות.
אולם ,נוכח הקושי בהפעלת הנוהל ,במתכונתו המלאה ,על הקצאת מבנה או
קרקע לתקופה קצרה ,יובא להלן במסגרת תיקונים לנוהל ,נוהל במתכונת
מקוצרת עבור הקצאות לתקופה קצרה )עד שנה(.
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.3

טעויות סופר:
בנוהל שפורסם בחוזר המנכ"ל  5/2001נפלו שתי טעויות סופר אותן יש
לתקן כדלקמן:

.4

א.

בסעיף 7ו לנוהל ,שורה שלישית :יש למחוק המילים "תוך הבהרה כי
ההחלטה אינה סופית וכפופה להתנגדויות".

ב.

בסעיף  8לנוהל )עריכת הסכם בין הרשות המקומית לבין הגוף
המקבל( בשורה הראשונה יש למחוק את המילים "ופורסמה על כך
הודעה לציבור" ובמקומן יבואו המילים "ולפונים האחרים".

התיקונים לנוהל:
להלן הסעיפים המתוקנים בנוהל:
סעיף  4לנוהל  :קריטריונים להקצאת קרקעות :ועדת ההקצאות ,לאחר
התייעצות עם הגורמים המקצועיים הנוגעים בדבר ברשות המקומית ,תגבש
הצעת תבחינים להקצאת קרקעות בתחום הרשות המקומית .התבחינים יהיו
שוויוניים וענייניים בהתחשב בכל חלקי האוכלוסיה בתחום הרשות
המקומית .התבחינים יכללו הוראות בדבר סוג השימושים להם תוקצה
הקרקע; הוראות בדבר היחס שבין הקרקע לבין צרכי כלל התושבים; צרכי
התושבים המתגורים בסמיכות לקרקע; הוראות בדבר צרכיה המיוחדים של
אותה רשות; הוראות בדבר הבטחת נגישות הקרקע ושימושיה לכלל
התושבים וכיוצ"ב .בכל מקרה ,התבחינים לא יסתרו הוראות נוהל זה .תוך
 10ימים מאישור התבחינים על ידי מועצת הרשות המקומית ,תפרסם הרשות
בעיתונות הודעה בדבר קיום התבחינים והאפשרות לעיין בהם במשרדי
הרשות המקומית.
סעיף  5ה .לנוהל :התבחינים יכללו ,בין השאר ,את העקרונות הבאים :ה.
תקופת ההקצאה לא תעלה על  25שנה  +אפשרות להארכה בשתי תקופות
נוספות שלא יעלו על  10שנים כל אחת .אולם בטרם יוחלט על הארכת
תקופת ההקצאה כאמור ,תתקבל חוות דעת מאת היחידה המקצועית
המתאימה ברשות המקומית המאשרת כי נערכה בדיקה והקרקע עדיין
משמשת את אותו גוף לאותו שימוש לה הוקצתה וכי עדיין קיימת נחיצות
לאותו שימוש ציבורי בקרקע .מועצת העיר תקיים דיון לבחינה מחודשת של
צרכי הציבור ותחליט אם לאשר את הארכת ההסכם .לאחר אישור מועצת
העיר יש להביא את ההסכם לאישור שר הפנים בהתאם להוראות סעיף 188
לפקודת העיריות וסעיף 190א לצו המועצות המקומיות בהתאמה.
סעיף  7לנוהל :תהליך הקצאת קרקע  :בסעיף 7ד , .פסקה שלישית :ועדת
ההקצאות תיוועץ עם מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ובניה וכן עם
הגורמים המקצועיים הרלבנטיים באשר לחיוניות ולתועלת שבהקצאת
הקרקע לצורך המבוקש במסגרת הקריטריונים והכללים אשר אושרו
ופורסמו על ידי הרשות וכן באשר לתכנון הנגישות למבנה וכיוצ"ב .לשם כך
יועברו לגורמים המקצועיים הן הבקשות והן ההתנגדויות שהוגשו לבקשות.
במידת הצורך ,תיערך התייעצות מקבילה גם עם הגורם המתאים בשלטון
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המרכזי )משרד הדתות ,משרד החינוך ,נציבות שוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלויות וכו' (.
לנוהל יתווסף לאחר סעיף  , 7סעיף 7א שנוסחו להלן:
7א .הקצאה לתקופה קצרה )עד שנה כולל(:
על הקצאת קרקע לתקופה של שנה או פחות ,יחול נוהל זה ,כאשר במקום
ההליך שבסעיף  7לנוהל זה יחול הליך מקוצר ,כמפורט להלן:
א .הרשות המקומית תפרסם הודעה בעיתונות בדבר האפשרות להקצאת
קרקע ,תוך הדגשה שמדובר בהקצאה בהליך מקוצר .אם הוגשה פניה
בעניין – תצויין עובדה זו בהודעה .בהודעה יפורט מיקומה המדויק של
הקרקע והשימוש המתוכנן בה על פי הפרוגרמה  .הציבור יוזמן להגיש
בקשות להקצאת הקרקע לאותו שימוש או למטרות אחרות  -או להביע
התנגדות  -הכל בכפוף לקבוע בפרוגרמה – תוך  14ימי עבודה מיום
הפרסום .פרטי בקשה להקצאה יהיו כאמור בסעיף  6לנוהל זה .ועדת
ההקצאות תוודא כי ההודעה בדבר הקצאת הקרקע המבוקשת הגיעה
לידיעתם של התושבים השכנים שבסמוך לקרקע.
בעלות הפרסום בעיתונות -שיעשה על ידי הרשות המקומית – תישא
הרשות המקומית ,ואם הועברה אליה פניה להקצאה – ישא בה הגוף
הפונה.
ב .ועדת ההקצאות תעיין בספר ההקצאות כאמור בסעיף  10להלן ,ותקבל
במידת הצורך חוות דעת מאת היועץ המשפטי במקרה האמור בסעיף 3
לנוהל זה .ועדת ההקצאות תתיעץ עם מהנדס הועדה המקומית לתכנון
ובניה וכן עם הגורמים המקצועיים הרלבנטיים באשר לחיוניות ולתועלת
שבהקצאת הקרקע לצורך המבוקש ,במסגרת הקריטריונים והכללים
אשר אושרו ופורסמו על ידי הרשות  .נתקבלה חוות דעת מקצועית
שלילית לענין פניה להקצאת הקרקע ,תדחה ועדת ההקצאות את
הבקשה ,אלא אם כן מצאה לנכון מנימוקים מיוחדים להמליץ אחרת
למועצת הרשות .ועדת ההקצאות תערוך סינון של הבקשות אשר לא
מולאו כראוי בהתאם לאמור בסעיף  6לנוהל זה .לאחר מכן תדון ועדת
ההקצאות בבקשות ובהתנגדויות שהוגשו ובמסגרת הקריטריונים
תגבש רשימה מומלצת ומנומקת  ,בה ידורגו הבקשות לפי סדר עדיפות
להקצאת הקרקע .הועדה רשאית להמליץ כי הקרקע לא תוקצה כלל
המלצת ועדת ההקצאות תועבר למועצת הרשות המקומית במהירות
האפשרית.
ג .מועצת הרשות המקומית ,לאחר שקיבלה לעיונה את מכלול החומר
שהונח בפני ועדת ההקצאות ,תדון בהמלצת ועדת ההקצאות .הודעה על
החלטת הרשות המקומית תועבר לגוף שהוחלט להקצות לו את הקרקע
וכן לפונים האחרים באותו ענין .מבקשי הבקשות השונות יהיו רשאים
תוך  30ימים ממועד מסירת ההודעה לעיין בהחלטה הסופית ובנימוקיה
 ,למעט בחלקים של ההחלטה או הבקשה אשר העיון בהם עלול לדעת
מועצת הרשות המקומית לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי.
ד .לאחר שנבחר הגוף לו תוקצה הקרקע והודעה על כך הועברה לו ולפונים
האחרים ,בתום  30ימים ממועד מסירת ההודעה כאמור בס"ק ג' ,
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בחוזה ייכללו
יגובש חוזה בין הגוף לבין הרשות המקומית.
ההתחייבויות האמורות בסעיפים 8א ,ב ,ו ,ז ,ח ,ט ,י לנוהל זה
ה .קרקע שהוקצתה בהליך מקוצר לא תוארך תקופת ההקצאה כאמור
בסעיף 5ה .לנוהל זה ולא יוגדל שטח ההקצאה כאמור בסעיף 7ב לנוהל זה.
כמו כן ,לא תוקצה אותה קרקע בשנית לאותו גוף בהליך מקוצר.
לנוהל יתווסף לאחר סעיף 7א  ,סעיף 7ב שנוסחו להלן:
 .1גוף שהוקצתה לו קרקע )להלן שטח ההקצאה המקורית( ,המבקש להגדיל את
שטח ההקצאה המקורית על מנת להרחיב את פעילותו  ,יהא רשאי להגיש
בקשה להגדלת הקצאה ובלבד שהשטח המבוקש הנוסף אינו עולה על  500מ"ר,
הוא צמוד לשטח ההקצאה המקורית  ,הוא אינו עולה בשטחו על  25%משטח
ההקצאה המקורית והוא דרוש לאותו שימוש הקיים בקרקע המקורית .על הגוף
המבקש להוכיח כי התוספת נחוצה מחמת שינוי שחל בנסיבות מאז ההקצאה
המקורית.
 .2הרשות המקומית תפרסם הודעה בעיתונות כי הוגשה בקשה להגדלת ההקצאה
ופרטי הבקשה וכי ניתן להגיש בקשה להקצאת הקרקע או התנגדות בתוך חודש
מיום הפרסום .הרשות תציין כי צפויה להינתן עדיפות למבקש הגדלת ההקצאה
וכי היא זכאית שלא לאשר את ההרחבה ו/או לא להקצות את הקרקע הנוספת
כלל.
 .3ועדת ההקצאות תעיין בספר ההקצאות כאמור בסעיף  10להלן ,ותקבל במידת
הצורך חוות דעת מאת היועץ המשפטי במקרה האמור בסעיף  3לנוהל זה .ועדת
ההקצאות תתיעץ עם מהנדס הועדה המקומית לתכנון ובניה וכן עם הגורמים
המקצועיים הרלבנטיים באשר לחיוניות ולתועלת שבהגדלת שטח ההקצאה.
נתקבלה חוות דעת מקצועית שלילית – תדחה ועדת ההקצאות את הבקשה  ,אלא
אם מצאה מקום להמליץ אחרת מנימוקים מיוחדים.
 .4ועדת ההקצאות תדון בבקשה לאחר שתשמע את ההתנגדויות ותבחן את
הבקשות שהוגשו .ועדת ההקצאות במסגרת שיקוליה תעניק עדיפות לגוף מבקש
ההגדלה ותחליט אם להמליץ לאשר הגדלת השטח  ,להקצות שטח זה לגוף אחר
או לסרב ותעביר החלטה למועצה.
 .5מועצת הרשות המקומית  ,לאחר שקיבלה לעיונה את מכלול החומר שהונח בפני
ועדת ההקצאות תדון בהמלצת ועדת ההקצאות ותחליט אם לקבל את בקשת
הגדלת שטח ההקצאה או לסרב או שלא להקצות את השטח הנוסף כלל .מועצת
הרשות המקומית תנמק החלטתה ותודיע לגופים המבקשים ולגופים אשר הגישו
התנגדות .גופים אלו יהיו רשאים לעיין בהחלטה ובנימוקיה בתוך  30יום ממועד
מסירת ההודעה  ,למעט עיון בחלקי החלטה או הבקשה אשר העיון בהם עלול
לדעת מועצת הרשות המקומית לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי.
 .6לאחר שהתקבלה הבקשה והודע על כך כאמור ,יגובש חוזה בין הגוף לבין הרשות
המקומית  ,ויחולו כל הוראות סעיף  8לנוהל זה .בכל מקרה,תקופת החוזה לא
תחרוג ממועד סיום תקופת ההקצאה של שטח ההקצאה המקורית.
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