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 רישום זכויות במקרקעין 

  שבניהול רשות מקרקעי ישראל

  תקציר

  רקע כללי

חוק המקרקעין), קובע כי עסקה  -(להלן  1969-תשכ"טחוק המקרקעין, ה

במקרקעין
1

המתנהל בלשכת רישום חייבת ברישום הזכויות בפנקס המקרקעין  

רק רואים אותה זכויות לא נגמרה ברישום רישום הזכויות), ואם  -(להלן  מקרקעין

  עסקה".התחייבות לעשות "כ

רמ"י) מופקדת על פי חוק רשות מקרקעי ישראל,  - (להלן  רשות מקרקעי ישראל

ישראל), על ניהול מקרקעי ישראל חוק רשות מקרקעי  -(להלן  1960- התש"ך

מקרקעי  - השייכים למדינה, לרשות הפיתוח ולקרן הקיימת לישראל (להלן 

ישראל). בהתאם לחוק, אחד מתפקידיה של רמ"י הוא "קידום הרישום של 

 1991הזכויות במקרקעי ישראל בפנקסי המקרקעין". כמו כן, בהחלטתה מיולי 

  קידום רישום הזכויות.הטילה הממשלה על רמ"י את האחריות ל

 רישום  )א(לביצוע רק לאחר שהושלמו שתי פעולות עיקריות:   רישום הזכויות ניתן 

חלקות רישום נפרדות התואמות את המגרשים לפי למקרקעין ת החלוקפרצלציה: 

תצ"ר)  -כרוך בהכנת תכניות לצורכי רישום (להלן מפורטת, תהליך התכנית 

כאשר על החלקה יש יותר בית משותף:  רישום  )ב(.   ורישומן בפנקסי המקרקעין

של המבנה והקרקע  תשריט רישום בית משותףמיחידת דיור אחת, יש להכין 

פנקס הבתים חלקה ב- ליחידות דיור ולרשום כל יחידה ואת הזכויות שלה כתת

במקרים רבים לא נעשו פעולות אלה, ולכן לגבי יחידות דיור רבות לא . המשותפים

  יות.נרשמו הזכו

__________________ 
  קרקע, כל הבנוי עליה וכל דבר המחובר אליה חיבור של קבע, לרבות דירת מגורים.   1
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מיליון  1.05- , על המקרקעין שבניהולה נבנו כ2013על פי אומדן של רמ"י מדצמבר 

לא נעשה רישום זכויות. זכויות באותן יחידות  330,000-יחידות דיור, מהן לגבי כ

רשומות ומנוהלות בספר הנכסים
2

ובקובץ המשכנים 
3

רישום שאמור  - של רמ"י  

  להיות תחליף זמני לרישום זכויות על פי חוק המקרקעין. 

החליטה הממשלה  2009חשיבות רישום הזכויות קיבלה משנה תוקף לאחר שבשנת 

מתן על המשך הרפורמה ברמ"י, שאחד הנדבכים המרכזיים בה הוא צמצום 

לשם הקטנת החיכוך על ידי העברתם מחכירה לבעלות,  השירות לחוכרים של רמ"י

עמם. לשם כך יש לבצע קודם כול את הפעולות המאפשרות רישום זכויות; 

אפשר להעביר בעלות עליהם, - מקרקעין שלא הושלמו לגביהם פעולות אלה, אי

  ובכך יש פגיעה גם במטרות הרפורמה ברמ"י.

  

  פעולות הביקורת

פעולות רמ"י את בדק משרד מבקר המדינה  2014אוגוסט -פברוארבחודשים 
לקידום רישום הזכויות. כמו כן נבחנה מידת יישומן של המלצות הוועדות שעסקו 

המלצות שאומצו הן בידי הממשלה, הן בידי מועצת מקרקעי  - ברישום הזכויות 
הבינוי במשרד ונעש המועצה). בדיקות השלמה - ישראל (להלן 

4
ברשם הקבלנים  ,

אגף לרישום והסדר מפ"י), ב - הלן במרכז למיפוי ישראל (ל שבמשרד הבינוי,
שבמשרד המשפטים, במינהל התכנון שבמשרד הפנים ובאגף התקציבים  מקרקעין

  שבמשרד האוצר.

  

__________________ 
בעלויות, שעבודים, התחייבויות, עסקאות, תכנון,  ם עלמכיל נתוניהמאגר ממוחשב  הואספר הנכסים    2

 הערות, הקצאות, רכישות, חליפין, מתן פיצויים בקרקע, תשלום פיצויים בגין הפקעות ופסקי דין ועוד.
זכויות המשתכנים, בעיקר בבנייה נמוכה ובנכסים המנוהלים בידי חברות  הספר מכיל גם מידע על

  משכנות שהתפרקו.
יל מידע הנוגע לזכויות רוכשי נכסים בעיקר בבנייה רוויה. המידע נמסר לרמ"י על ידי קובץ משכנים מכ   3

  חברות משכנות.
  שונה שם משרד הבינוי והשיכון למשרד הבינוי. 2014על פי החלטת ממשלה מנובמבר    4
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   הליקויים העיקריים
  רישום זכויות-תמונת המצב בנוגע לאי

לא נעשה רישום זכויות. זכויות באותן יחידות רשומות ומנוהלות  330,000-בכ
רישום שאין די בו לעגן את זכויות  - המשכנים של רמ"י בספר הנכסים ובקובץ 

הרוכשים. מצב שבו לא נעשה רישום זכויות ביחידות דיור נוגד את האינטרס 
הציבורי שכן, בין היתר, הוא פוגע ביציבות המשפטית והכלכלית של בעלי הזכויות 

ם של רישו-ביחידות הדיור וגם עלול להגביר את הנטל הבירוקרטי. זאת ועוד, אי
זכויות בפנקס המקרקעין אינו מאפשר למדינה לנהל רישום מרוכז ומסודר של 

  מארג הזכויות במקרקעין בישראל.

 

  ם ביישום של המלצות ועדות ממשלתיות והחלטות המועצה יליקוי
  לקידום רישום הזכויות

בניגוד להמלצות "ועדת דליצקי"
5

ולהחלטות המועצה, רמ"י אינה פועלת להבטיח  
 המאפשרות רישום תצ"רים יהיהיו ביד תכניות מפורטותאישור  לקראתכי 

  הקרקע.  שיווק למועד בסמוךהפרצלציה 

שהוא  תכניות מפורטותאישור  משרד הבינוי פרסם נוהל שנועד להבטיח כי לקראת
תצ"רים מאושרות, אך אינו עוקב אחר יישום הנוהל, ואין לו  יויהיו בידמקדם 

מידע מלא וזמין על שלבי הכנת הפרצלציה ורישומה בתכניות המפורטות שהוא 
  מתכנן. 

הקרקעות שכוללות  מרביתרמ"י פועלת בניגוד להחלטת המועצה ומשווקת את 
שפעלה  . היא גם לא דיווחה למועצה על כךפרצלציהרישום ה לפני יחידות דיור

  בניגוד להחלטה, וממילא המועצה לא קיימה דיון בעניין.

__________________ 
ואימצה את  1997שהממשלה הקימה בשנת  משרדית לרישום זכויות במקרקעין- עדה הביןוהו   5

  .2008המלצותיה בשנת 
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חוק שיכונים  -(להלן  1964- תשכ"דהם (הוראת שעה), יחוק רישום שיכונים ציבורי
רישום הזכויות. על פי קידום ל בינויכלי נוסף בידי רמ"י ומשרד ה הואציבוריים), 
 אושר שתכנונם למבנים ציבורי שיכון תכנית לאשר הסמכותלחוק זה,  6תיקון מס' 

 אמורהפנים  משרד. ציבורייםבידי ועדות משנה לעניין תכניות לשיכונים  הופקדה
רישום פרצלציות, רישום  לאשר היה ועליהן יומחוזותבהוועדות  את להקים היה

בתים משותפים ורישום זכויות, גם כאשר הבנייה לא נעשתה בהתאם לתכנית 
ועדת משנה כזו  אףמועד סיום הביקורת לא הוקמה  מפורטת מאושרת. ואולם עד

' מס תיקון שבה בתקופהאושר  שתכנונהולא נעשה רישום זכויות באף יחידת דיור 
 ושהבנייה; 31.12.09 עד 1.1.99- (מ ציבוריים שיכונים חוק של תוקפו את האריך 6

שנה הקמת ועדות המ- על פי נתוני משרד הבינוי אי ).31.12.11-לא יאוחר מהחלה 
יחידות דיור שנבנו על פי פרוגרמות של  50,000- קידום רישומן של כ ת אתמונע

המשרד. יצוין כי נתונים אלו אינם כוללים יחידות דיור שרמ"י שיווקה בתקופה 
למעשה ולכן האריך את תוקפו של חוק שיכונים ציבוריים,  6שבה תיקון מס' 

שר להשתמש בחוק זה לצורך מדובר במספר גדול יותר של יחידות דיור שהיה אפ
  רישום הזכויות בהן.קידום 

 

  רישום זכויות במקרקעין על ידי רמ"ישל ארגון וניהול ליקויים ב

שנתיות (תכניות -חמש עבודה תכניות שתי, 2012-2003 השנים עבור, הכינה"י רמ
. ן, וקבעה את יעדיההזכויות ברישום שנים במשך שהצטבר להדבקת הפיגור) חומש
ששיווקה  דיור ביחידותרישום  גםעל הישגי תכניות החומש  דיווחיה כללו בפועל

 נמוכה הייתה וזו, התכנית ביעדי העמידהאת  שיקפו לא ולכןבשנות החומש, 
 ברישום ההצלחה-לאי הסיבות את בחנה לא"י רמ, כן כמו. המדווח ןמ משמעותית

פעולה שיכלה להביא לגיבוש פתרונות  - יחידות הדיור שנכללו בתכניות החומש 
לחסמים שמנעו את הרישום. התכנון הלקוי והיעדר הפקת לקחים שוטפת וגיבוש 

2013-2003בשנים ש לכך תרמופתרונות לחסמים 
6

מספר יחידות הדיור  הצטמצם 
השיגה  לא"י שרמ כאןמבלבד.  330,000-לכ 400,000- מכשלא בוצע לגביהן רישום 

 על שנבנו הדיור יחידות בכלל הזכויות רישום את השלימה ולא התכניות את מטרת
  ישראל. מקרקעי

הבטחת רישום  בענייןהמלצות ועדת דליצקי  אתהממשלה  אימצה 1998 באוגוסט
מועד אכלוסן וזירוז רישום הדירות שבנייתן הסתיימה בזכויות רוכשים בדירות 

 הייתהההיגוי  ועדתזכויות. מטרת  לרישוםבעבר, ובעקבותיהן הקימה ועדת היגוי 
פעולה  דרכיגבש ולאשר ול, דליצקי ועדת המלצות יישום על ובקרה מעקב לבצע

 הארבע מדימתכנסת  היגויה תופתרונות לבעיות בעניין רישום הזכויות. ועד
 ואף דיונים ניהלה הוועדה. הועלה כי הזכויותודשים ודנה בהתקדמות רישום ח

 הזכויות רישום את המעכביםהחסמים  יל סוגעבסיסי  מידע ללא החלטות קיבלה
  .מהחסמים אחד כל לפירישום  מעוכבות שהן הדיור יחידות היקפי ועל

__________________ 
 בדבר מצאי יחידות הדיור שהזכויות בהן לא נרשמו, 2012מאחר שאין בידי רמ"י נתונים לגבי שנת    6

  .2013מוצגים הנתונים לתקופה שעד שנת 
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רמ"י מפקחת בצורה לקויה ורופפת על התקדמות תהליך הפרצלציה, ובפרט 
בתכניות מפורטות שמקדמים גורמי חוץ, דבר שמונע ממנה מידע שלם, מדויק 
וזמין על מצאי תכניות על קרקעות המדינה שבהן טרם נעשתה פרצלציה. זאת ועוד, 

מערכת מידע  רישום הזכויות כולו, אין להקידום אף שרמ"י אחראית לתהליך 
המאפשרת לנהל את פעולות הרישום בכל השלבים ולפקח על אמינותן ושלמותן, 
ולכן אין לה גם תמונת מצב כוללת ומהימנה המאפשרת בקרה ומעקב אחר תהליכי 

  הרישום, בכל אחד משלביו.

 

  רישום הזכויות במקרקעין על ידי רמ"י ה רופפת שלאכיפ

תלונות לרשם  הגשת -רמ"י אמצעי אכיפה יעיל להבטחת רישום הזכויות  שבידי אף
 2007משנת  - הקבלנים נגד יזמים אשר הפרו את התחייבויותיהם לרישום הזכויות 

לא הגישה רמ"י ולו תלונה אחת לרשם הקבלנים, ובפועל שיתוף הפעולה בין שני 
כדין, זכויות ה ירשמו אתכי היזמים ימנגנון המבטיח  גם אין"י לרמ הגופים הופסק.

 לביצוע ערבויות להפקיד מהיזמים דורשת אינה היא, הבינויממשרד  ובשונה
, ובכך מוותרת על כלי הרתעה יעיל להבטחת הזכויות לרישום התחייבויותיהם

  פעולה זו.

 

  יישום הרפורמה ברמ"יעיכוב ב

על  לחוכרים בעלות הקניית היאהמטרות המרכזיות של הרפורמה ברמ"י  אחת
, ם הזכוית כדיןשויבר מותניתהבעלות  שהקניית מאחריחידות הדיור; אולם 

2014נכון לאוקטובר  .הרפורמה ביישום חסם הואזה העיכוב ברישום 
7

 , מבין
 לגבי  עליהם בעלות,"י יכולה, על פי הרפורמה, להקנות שרמנכסים  654,000

330,000-כ
8
  .כדין זכויותנרשמו בהן  שלא משום זאת לעשות ניתן לא) 50%-כ( 

  

  העיקריותהמלצות ה

רמ"י לאכוף על חברות מנהלות ומתכננות על
9
לרבות , בהתחייבויותיהן את העמידה 

לפקח על  גם עליה. עמן בהסכם מעוגנותאשר  זכויות, לרישום הנוגעות אלו
התקדמות רישום הפרצלציה על פי לוחות הזמנים שנקבעו לכך ולהתריע בעוד מועד 

  .םעומדות בה שאינן החברות לפני

__________________ 
 רמ"י העבירה את הנתון לאחר מועד סיום הביקורת.   7
על קרקעות קק"ל. נכון למועד סיום הביקורת לא ניתן להקנות בעלות על נכסים שנבנו  80,000כולל    8

 נכסנים שנבנו על קרקעות אלה.
  בעיקר לצורך תכנון הקרקע ופיתוחה. רמ"י מפעילה חברות אלה   9
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השלמת  לאחר ורק אך קרקעות לשווק - רמ"י לפעול בהתאם להחלטות המועצה  על
  רישום הזכויות.תהליך ובכך לקדם את  לגביהן, הפרצלציה רישום

כל שלבי תהליך ל רמ"י להביא לכך שתהיה לה מערכת מידע ממוחשבת אחודה על
בתחום זה. עליה להבטיח שהמערכת  הרישום ולטייב את בסיס הנתונים שלה

תאפשר קבלת תמונת מצב עדכנית של התכניות לאורך ציר הזמן ועל פי השלבים 
 תכניות, בתהליך"צווארי בקבוק"  שלהשונים של הרישום; וכן תאפשר זיהוי 

 ושעלולים התעוררוחריגים ש ומקריםתהליך רישומן נעצר ובעיות מיוחדות ש
  ע על המשך התהליך.יהשפל

 הדיור מאות אלפי יחידות של ברישומן ההצלחה-את הסיבות לאי לנתחרמ"י  על
   .הרישום את שמנעו לחסמים פתרונות לגבש כדי העבודה בתכנית שנכללו

לקידום רישום הזכויות שתתבסס על  ומתכללת גבש תכנית אסטרטגיתלרמ"י  על
יך רישום לרבות ההמלצות הנוגעות להטמעת תהל ,המלצות הוועדות המקצועיות

שיווק קרקע למגורים לאחר רישום הפרצלציה. על להזכויות בתהליך התכנון ו
יעול תהליכי הארגון והניהול של רישום הזכויות יהתכנית גם לכלול כלים ל

  הגברת אכיפתו.לו

  

  סיכום

זכויות בפנקסי המקרקעין הרישום קידום רשות מקרקעי ישראל אחראית ל
דיור שמוקמות על מקרקעין שבניהולה. מועצת מקרקעי ישראל הטילה הליחידות 

הפיגור שהצטבר במשך שנים ברישום הזכויות להדבקת עליה גם את האחריות 
במאות אלפי יחידות דיור. רישום הזכויות כדין מקנה לרוכש יחידת הדיור הגנה 

ארג על זכות הקניין, וכן מאפשר למדינה לנהל רישום מרוכז ומסודר של מ
הזכויות במקרקעין בישראל. רישום הזכויות קיבל משנה חשיבות כשהוגדר כאחד 
הנדבכים המרכזיים ברפורמה ברמ"י, שמטרתה לצמצם את החיכוך בין החוכרים 
לבינה. ואולם רמ"י לא השיגה את המטרות שקבעה לה הממשלה ולא את היעדים 

ים, קרי השלמת שקבעה לעצמה בשתי תכניות חומש שביצוען נמשך כעשר שנ
  רישום הזכויות ביחידות דיור שבהן טרם נעשה הדבר.

בביקורת נמצאו ליקויים רבים הנוגעים לבסיס פעולות הניהול והארגון של רמ"י: 
אין לרמ"י מערכות ממוחשבות לשליטה ולבקרה על תהליך רישום הזכויות, ולכן 

ולא גיבשה להם פתרונות. רמ"י גם לא אכפה על  זהלא איתרה חסמים בתהליך 
רישום הזכויות, ולא פעלה בהתאם קידום חברות מנהלות את התחייבויותיהן ל

 - להחלטת המועצה לשווק קרקעות למגורים רק לאחר שנרשמה בהן פרצלציה 
פעולה שיכלה להקל מאוד על השלמת רישום הזכויות. ליקוי זה בשיווק אף הולך 

גם ביחידות דיור שנבנו בשנים האחרונות נוצר פיגור ברישום ומעמיק, שכן 
הזכויות והוא מתווסף על הפיגור הקיים ברישום זכויות ביחידות דיור שהוקמו 

קידום בעבר. גם משרד הפנים כשל בתפקידו להקים ועדות משנה שיאפשרו 
מאז רישום הזכויות באמצעות חוק רישום שיכונים ציבוריים. התוצאה היא ש

הצטמצם מספר שנים,  16- , במשך כ1998בשנת  המלצות ועדת דליצקימצו או
יחידות  420,000-יחידות הדיור שלא נעשה להן רישום זכויות אך במעט: מ

  .2013בסוף שנת  330,000- לכ
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הדבקת הפיגור ברישום  - על רמ"י לפעול להשגת המטרה שהציבה הממשלה 
רישום הזכויות בקרקעות למגורים הזכויות ביחידות דיור שנבנו בעבר, והבטחת 

שישווקו בעתיד באמצעות הטמעת רישום הזכויות בתהליך התכנון והביצוע. לשם 
כך על רמ"י להתייחס לתחום זה כאל פרויקט שהמשאבים שיוקצו לו יותאמו 
לתכנית עבודה שתגובש ולה יעדים כמותיים, לוחות זמנים ודרכי פעולה סדורות 

רק זמן קצר. אחת הפעולות המשמעותיות שעשויות שיביאו להשגת התוצאה בפ
אינן נרשמות היא שיווק  ןהגדלת היקף יחידות הדיור שזכויותיה את למנוע

הקרקע רק לאחר הפרצלציה. אשר לפיגור הקיים ברישום זכויות ביחידות דיור, 
היקפם ולגבש להם להעריך מהו  ,רישום הזכויותבתהליך על רמ"י לאתר חסמים 

פיתוח והפעלה של בה בעת על תכניתה של רמ"י לתת את הדעת לצורך פתרונות. ב
  מערכת אכיפה אפקטיבית שתבטיח את רישום הזכויות כדין.

  

♦ 
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  מבוא

ברישום הזכויות בפנקס המקרקעין המתנהל  חייבתחוק המקרקעין קובע כי עסקה במקרקעין 
רואים אותה רק כ"התחייבות לעשות  ,ואם לא נגמרה ברישום זכויות ,בלשכת רישום מקרקעין

רישום  ) א(   עסקה". רישום הזכויות ניתן לביצוע רק לאחר שהושלמו שתי פעולות עיקריות:
 ;פרצלציה: חלוקת המקרקעין לחלקות רישום נפרדות התואמות את המגרשים לפי תכנית מפורטת

ם בית משותף: כאשר על רישו ) ב(   ורישומן בפנקסי המקרקעין. תצ"ריםתהליך הכרוך בהכנת 
יש להכין תשריט רישום בית משותף של המבנה והקרקע  ,אחת יחידת דיורמחלקה יש יותר 

חלקה בפנקס הבתים המשותפים. במקרים -ה כתתיליחידות דיור ולרשום כל יחידת דיור וזכויות
  ולכן לגבי יחידות דיור רבות לא נרשמו הזכויות. ,רבים לא נעשו פעולות אלה

הוא שהזכויות קבל מידע מלא ומדויק בדבר עסקה במקרקעין י מבצעהזכויות מבטיח כי רישום 
רישום הזכויות אינו ניתן לערעור, אלא  החלים על המקרקעין.מגבלות אחרות  ואשעבודים ו רוכש

  במקרים נדירים, והוא בגדר הוכחה חותכת לבעלות קניינית על מקרקעין.

 זכותעל  בהגנה פגיעה ,בין היתר ,הןביחידות דיור רישום הזכויות - ת של איוהמעשי ותהתוצא
שלא נרשמו הזכויות לגביהן  דיור יחידות, הגבלת סחירותן של הדיור יחידת רוכש של הקניין

 זכויות רישום איןשבו  מצבזהות שנרשמו בהן הזכויות.  דיור ליחידות בהשוואהמחירן ב הפחתהו
של  והכלכלית המשפטית ביציבותשכן, בין היתר, הוא פוגע  ,ריבדירות נוגד את האינטרס הציבו

רישום זכויות בפנקס המקרקעין -זאת ועוד, אי בעלי הזכויות ועלול להגביר את הנטל הבירוקרטי.
  .זכויות במקרקעין בישראלהמאפשר לנהל רישום מרוכז ומסודר של מארג  ינוא

ות. הדבר בא לידי ביטוי הן בהחלטות ממשלות ישראל ראו חשיבות רבה בקידום רישום הזכוי
  שקיבלו בעניין זה והן בוועדות שהקימו לבחינה וקידום של הסוגיה ובאימוץ המלצותיהן.

על פי חוק רשות מקרקעי ישראל, רמ"י מופקדת על ניהול מקרקעי ישראל, והמועצה קובעת את 
שרת את תקציבה. החוק מדיניות הקרקעות שלפיה ינוהלו המקרקעין, מפקחת על פעולת רמ"י ומא

קובע כי אחד מתפקידיה של רמ"י הוא "קידום הרישום של הזכויות במקרקעי ישראל בפנקסי 
הטילה הממשלה על רמ"י את האחריות לקידום רישום  1991המקרקעין". כמו כן, בהחלטתה מיולי 

  הזכויות.

יחידות דיור,  1,050,000- כעל המקרקעין שבניהולה נבנו , 2013על פי אומדן של רמ"י מדצמבר 
לא נעשה רישום זכויות. זכויות באותן יחידות דיור רשומות  )31%-יחידות (כ 330,000-ומהן בכ

רישום האמור להיות תחליף זמני לרישום  -ומנוהלות בספר הנכסים ובקובץ המשכנים של רמ"י 
  זכויות על פי חוק המקרקעין.

לעגן את זכויות בו ואין די  ,בלבד מינהלישכנים הוא בספר הנכסים ובקובץ המ הרישוםכי  יצוין
 הרוכשים זכויות וכן עליהם, הבנויות הדיור ויחידות המקרקעין לתיאור הנוגעים מסמכים. הרוכשים

 עד זמני, להיות נועד זה רישום. מטעמם דין ועורכי וקבלנים חברות בידי גם מנוהלים במקרקעין,
  .המקרקעין בפנקס הזכויות את ירשמו חברות שאותן

החליטה הממשלה על המשך  2009חשיבות רישום הזכויות קיבלה משנה תוקף לאחר שבשנת 
הרפורמה ברמ"י, שנדבך מרכזי בה הוא צמצום החיכוך שבין החוכרים לרמ"י על ידי העברתם 
מחכירה לבעלות. לשם כך יש לבצע קודם כול את הפעולות המאפשרות רישום זכויות; קרקעות 

אפשר להעביר בעלות עליהן, ובכך יש פגיעה גם במטרות -ושלמו לגביהן פעולות אלה, אישלא ה
  הרפורמה ברמ"י.
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  פעולות הביקורת

את פעולות רמ"י לקידום רישום זכויות בדק משרד מבקר המדינה  2014אוגוסט -פברוארבחודשים 
ם המקרקעין, כפי בפנקסי המקרקעין ולמימוש אחריותה לרישום זכויות החכירה בלשכות רישו

שהטילה עליה הממשלה. כמו כן נבחנה מידת יישומן של המלצות הוועדות הנוגעות להבטחת 
המלצות שאומצו הן בידי הממשלה, הן בידי המועצה. בדיקות  - רישום זכויות רוכשי יחידות דיור 

ר אגף לרישום והסדב "י,במפ, ברשם הקבלנים שבמשרד הבינוי, הבינוי במשרד ונעש השלמה
   שבמשרד המשפטים, במינהל התכנון שבמשרד הפנים ובאגף התקציבים שבמשרד האוצר. מקרקעין

  

  מסד נורמטיבי

כאמור, חוק המקרקעין קובע כי עסקה במקרקעין טעונה רישום, וכי עסקה שלא נגמרה ברישום 
ר) רואים אותה כהתחייבות לעשות עסקה. כמעט כל עסקאותיה של רמ"י (למעט הקצאות לזמן קצ

טעונות רישום. האחריות לקידום רישום הזכויות הוסדרה, כאמור, בחקיקה: בחוק רשות מקרקעי 
  ישראל נקבע כי קידום רישום הזכויות בפנקסי המקרקעין הוא מתפקידיה של רמ"י.

הטילה הממשלה על רמ"י את האחריות לקידום רישום זכויות החכירה  1991בהחלטה מיולי 
  וקבעה כי רמ"י תיערך לקיום מעקב סדיר ומתועד על הרישום. בלשכות רישום המקרקעין

שלוש ועדות, ואלה המליצו על  2004-1996כדי לקדם את רישום הזכויות מינתה הממשלה בשנים 
  הדרכים לעשות כן ואף על הקצאת המשאבים המתאימים לכך, כמפורט להלן:

ועדת  - בעז רונן (להלן  'ועדה לרפורמה במדיניות מקרקעי ישראל" בראשותו של פרופו"ה .1
אומצו בידי הממשלה אלו  .1997הגישה את המלצותיה באפריל ו 1996מונתה באוקטובר  רונן)

  ביוני אותה שנה.
ועדת  -מר אלי דליצקי (להלן  בראשותמשרדית לרישום זכויות במקרקעין" - עדה הביןו"הו .2

על דרכים להבטחת  הוועדה המליצה. 1997הוקמה על פי החלטת ממשלה בינואר  דליצקי)
, מועד אכלוסן וזירוז רישום הדירות שבנייתן הסתיימה בעברברישום זכויות רוכשים בדירות 

, 1998הגישה את המלצותיה לממשלה באפריל  היא חקיקה ואמצעים אחרים.על ידי 
 .באוגוסט אותה שנהוהממשלה אימצה אותן 

 ,ועדת ההיגוי) -  (להלן 10קבומע, בקרה ועדת היגויהוקמה  בהתאם להמלצת ועדת דליצקי
בקרה על  ;ועדה בכל אחד מהתחומיםוליווי לצורך מעקב אחר יישום המלצות ה הםשתפקידיה 

המלצה לממשלה על תיקונים ו ;דיווח תקופתי לממשלה על התקדמות מצב הרישום ן;יישומ
, הבינוימשרד  מנציגי הורכבהההיגוי  ועדת. ן, אם יידרשו כאלהבהמלצות במהלך מימוש
ובראשה עומד נציג משרד האוצר. במסגרת עבודתה מסתייעת ועדת  משרד הפנים, רמ"י ומפ"י,

  החברה). - ההיגוי בחברה פרטית (להלן 

ועדת  -מר יעקב גדיש (להלן בראשות ועדה הציבורית לרפורמה במינהל מקרקעי ישראל" ו"ה .3
רמ"י את מטרות הפעולה העיקריות של ועדת גדיש הגדירה . 2004הוקמה במאי  גדיש)

לרבות  ה,פעולת דרכיאת ושלה  המבנאת ה, (שנקראה באותה עת "מינהל מקרקעי ישראל")
הגברת מערך השיווק וזמינות הקרקע לו רמ"יבחינת הדרכים לצמצום החיכוך שבין האזרח ל

עדת דליצקי הוועדה אף הצביעה על יישום חלקי של המלצות ו רכי פיתוח במדינת ישראל.ולצ

__________________ 
  .משרדית לזירוז רישום זכויות במקרקעין"-ועדה הביןו"הועדה זו קרויה גם   10
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הגישה לממשלה את והמליצה על פעולות לקידום רישום זכויות במקרקעין. ועדת גדיש 
 .אותה שנהאישרה אותן ביוני  זוו ,2005המלצותיה במרץ 

  

  

  תהליך רישום זכויות במקרקעין

ם רישו הקרקעות במדינה לגושישיטה המחלקת את  היא 1928שיטת הרישום הנהוגה בארץ משנת 
רישום ושם נרשמים בעלי הזכויות.  יש דף זכויות בפנקס הזכויותמוסדרת ולחלקות. לכל חלקה 

רישום בית משותף ורישום זכויות , רישום הפרצלציה: שה שלביםוזכויות המשתכן כרוך בשל
  .המשתכן בנכס

לתיים תהליך רישום הזכויות מורכב ומחייב שיתוף פעולה של כלל המעורבים בו, ובהם גופים ממש
כמו רמ"י, משרד הבינוי, מפ"י, משרד הפנים (הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה) ולשכת רישום 

, וכן גורמים פרטיים כמו 11לשכת הרישום) - (להלן  אגף לרישום והסדר מקרקעיןהמקרקעין שב
  יזמים, קבלנים וחברות משכנות.

דרש בין הגופים והגורמים סוגיית המורכבות של תהליך הרישום, כמו גם שיתוף הפעולה הנ
המעורבים, עמדה לפתחה של ועדת דליצקי. בעניין זה ציינה הוועדה: "לנוכח היקפי הרישום 

את לוחות הזמנים ולייעל את המוגברים והתהליכים אותם יש לערוך במקביל על מנת לקצר 
שר בינו התהליך, נדרש תאום באשר לתכניות העבודה ולקצב הביצוע של כל אחד מהגופים, והק

  ".לבין הגופים האחרים

ועדה וועדת ההיגוי. ה 1998בשנת פעולות הרישום הוקמה המעורבים בבין  שיפור התיאום לשם
ודנה בסוגיות המעכבות את תהליך הרישום ובפתרונות האפשריים  אחת לארבעה חודשיםמתכנסת 
ם בוועדה בתחום של הגופים שנציגיהם חברי העבודהלגיבוש תכניות  שותפה גםעדה ולהן. הו

  .ביצועיהם אחר הרישום ועוקבת

סוגיית החשיבות והמורכבות של תהליך הרישום עלתה בדיוני הנהלת רמ"י, ועמדתה בעניין זה 
שדנה בהמלצות ועדת דליצקי. בהחלטה הדגישה הנהלת רמ"י  200212משתקפת בהחלטתה מיוני 

- ר נגרם להם נזק ישיר כתוצאה מאיהרישום, בייחוד על רמ"י עצמה: "הגופים, אש- את השלכות אי
רישום פרצלציה, הם: מינהל מקרקעי ישראל [רמ"י], ציבור האזרחים, קבלנים/יזמים ובנקים 
למשכנתאות. הנזק שנגרם לקבלנים/יזמים ולבנקים למשכנתאות, כמו גם זה הנגרם לאזרחים, 

רבים ברישום פרצלציה, ובאופן המעשי כלפי המינהל [רמ"י]. לגופים האחרים המעו ישירותמופנה 
ואשר יישום ההמלצות מונח לפתחם, אין נזק ישיר: משרד הפנים, משרד הבינוי והשיכון [משרד 

‰Ó‰ ‰ ˜ÒÓ˙·˜˘˙ הבינוי] (מרכז מיפוי ישראל) ומשרד המשפטים (אגף רישום והסדר מקרקעין). 
Ù‰ ÌÂ˘È¯ ‡˘Â  ‰ÏÚÓ· ÔÂ˘‡¯ Ò¯Ë È‡Î ÂÏˆ‡ ¯È„‚‰Ï ·ÈÈÁ [È"Ó¯] Ï‰ ÈÓ‰˘ ‡È‰ "‰ÈˆÏˆ¯

(ההדגשות במקור). עוד צוין כי "על המינהל [רמ"י] לשכלל את תהליך המעקב והבקרה כמומלץ 
  " (ההדגשה אינה במקור).)(ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÙÂ‚‰ È"Ú ˙ÂˆÏÓ‰‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ÔÈ˙Ó‰Ï ÈÏ·ÓÂע"י הוועדה 

חשיבות  הזכויות לרישום כי 2014 מנובמברבתשובתו  ציין במשרד האוצרשאגף התקציבים 
רבה, וכי הוא שותף לתפיסה שבבסיס פעולות הביקורת אשר לחשיבות האצת הליכי כלכלית 

  הרישום, שכן זו חיונית לעידוד הפעילות הכלכלית במשק בכלל ובמקרקעין שבניהול רמ"י בפרט.

__________________ 
המקרקעין ותיקי הפעולה המכילים את אוסף התעודות ניהול פנקסי לרישום אחראית הלשכת    11

  והמסמכים ששימשו יסוד לרישום.
  .3.6.02מיום  577החלטה    12
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ליקויים ביישום המלצות ועדות ממשלתיות והחלטות המועצה לקידום 

  רישום הזכויות 

 תועדיחידות דיור שבהן טרם נרשמו הזכויות.  420,000- ישראל כ היו על מקרקעי 1998נכון לשנת 
 תוךביירשמו  ישיג שתי מטרות: הזכויות ביחידות דיור אלושיישום המלצותיה  העריכה דליצקי

  .רשומות נוספות- ; ותימנע הצטברות יחידות דיור בלתישלוש עד חמש שנים

ÌÏÂ‡Â Û‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ Î ÂÙÏÁ˘ -16 ÓÈ‡ Ê‡Ó ÌÈ ˘ˆ‰  ˙‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂˆÏÓ‰
‰„ÚÂÂ‰ ,ÔÂÎ   ¯·Óˆ„Ï2013 „ÓÚ È‡ˆÓ ¯ÂÈ„‰ ˙Â„ÈÁÈ ˘Î ÏÚ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÂÓ˘¯  Ì¯Ë Ô‰· -

330,000 .˙ÂˆÏÓ‰˘ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,„ÂÚÂ ˙‡Ê  ˙„ÚÂ Ï˘Â È˜ˆÈÏ„ ˙„ÚÂ Ï˘
˘È„‚  ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯ ÔÈÈ Ú·‡Ï ÂÓ˘ÂÈ .(Í˘Ó‰· ËÂ¯ÈÙ Â‡¯) Ô‡ÂÏÓ·  

תשובת רמ"י): "תהליך הרישום  -ציינה רמ"י (להלן  2014מנובמבר בתשובתה לממצאי הביקורת 
על כל שלביו, תלוי באישור וחתימה של גורמים נוספים במשק... רמ"י נתקלת בקשיים בעבודה 
השוטפת והסדורה מול גורמים אלה, והמשמעות היא עיכובים ברישום ואי יכולת לאכוף ביצוע על 

לא ניתן יהיה לקדם את הרישום באופן משמעותי ללא שיתוף  השותפים לתהליך". רמ"י הוסיפה כי
פעולה והעלאת הנושא לראש סדר העדיפויות אצל כל הגורמים השותפים לתהליך, ובכלל זה 

  התחייבות ללוחות זמנים, פישוט תהליכים וייעולם.

 ˙˘¯Â„ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯ ÍÈÏ‰˙ Ï˘ Â˙Â·Î¯ÂÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘
ÈÈ‚˙‰Â· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÒ.ÍÈÏ‰˙  ÌÏÂ‡˙È˘‡¯ ˙˘¯„  ÏÂÎÏ Ó¯",È  ‰Ú·˜ ˘

 ˙Â·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÎ ˙‡ ‰Ïˆ‡ Úˆ·Ï ,ÌÂ˘È¯‰ ÍÈÏ‰˙Ï ˙È‡¯Á‡Î ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰·
˙ÂËÏÁ‰Â ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈ Ì˘Ï ‰˙ÂÈ¯Á‡Ó ‰ˆÚÂÓ‰  Ï˘ ‰È˙ÂËÏÁ‰Â

.‰ÓˆÚ È"Ó¯ ˜ÊÁ˙ È"Ó¯˘ ˘¯„  ‰ËÈÏ˘‰ ˙‡ ‰¯˜·‰Â  ÈÎÈÏ‰˙ ÏÂ‰È Ï Ú‚Â ‰ Ú„ÈÓ‰ ÏÚ
 ÌÂ˘È¯‰ ,‰Ï˘È·Ï˘ ÏÎ ÏÚÌ‰ ;˘·‚˙˘ Ì˘ÈÈ˙Â  ‰„Â·Ú ˙È Î˙È„Î ˙È·ÈË˜Ù‡ ÌÈÏ˘‰Ï  ˙‡

ÌÂ˘È¯ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÏÎ· ˙Â„ÈÁÈ ¯ÂÈ„‰ Â · ˘ ÏÚ ÈÚ˜¯˜Ó Ï‡¯˘È ; ˙‡ ˜ÈÓÚ˙Â ÍÈ˘Ó˙˘Â
‰˙ÂÏÈÚÙ È„Î ÛÂÎ‡Ï ÏÚ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯ ˙‡ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÌÂ˘ÈÈ .ÌÈ Â˘‰ ˙ÂÏÂÚÙ  ÂÏ‡ÈÂ˘Ú 
 ÌÂ¯˙Ï.ÂÓÂ„È˜ÏÂ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯ ÍÈÏ‰˙ ÏÂÏÎ˘Ï ˙È˙ÂÚÓ˘Ó  

¯˘‡  ÍÈÏ‰˙· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÌÚÂ ÌÈÙÂ‚‰ ÌÚ ‰˙„Â·Ú· Ì‰· ˙Ï˜˙  È"Ó¯˘ ÌÈÈ˘˜Ï
 ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯ ÌÂ„È˜Ï ‰˙ÂÈ¯Á‡ Û˜Â˙Ó ÈÎ È"Ó¯Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÌÂ˘È¯‰

ÂÚÙ ÌÂÊÈÏÂ ÌÂ˘È¯‰ ÍÈÏ‰˙· ÌÈÓÒÁ‰ ˙‡ ÛÂ˘ÁÏÂ ÔÂÁ·Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ˙„ÚÂ .Ì˙¯Ò‰Ï ˙ÂÏ
 ,‰„ÚÂÂ· ÌÈ¯·Á‰ ÌÈÙÂ‚‰Ó „Á‡ ÏÎ ÂÓÎ ,È"Ó¯ ‰ÏÂÎÈ Â·˘ È˙ÂÚÓ˘Ó ˙ÓÂˆ ‡È‰ ÈÂ‚È‰‰
 ÛÂ˙È˘· ˙Â Â¯˙Ù ˘·‚Ï È„Î ,˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯ ˙‡ ÌÈ·ÎÚÓ‰ ÌÈÓÒÁÂ ˙ÂÈÚ· Ì˙Â‡ ˙‡ ÛÈˆ‰Ï

.ÌÓÂ˘ÈÈ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏÂ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÏÎ  

  

  תהליך התכנוןהזכויות בהטמעת תהליך רישום ליקויים ב

מהנדסים, אדריכלים, מודדים  בידיהמבוצעות רבות לות מורכבות ויה כולל פעיהתכנון והבנתהליך 
. אף שהשלב הסופי של התהליך הוא רישום הזכויות, נמצא שלעתים שלב זה מוזנח. במצב ועוד

לאחר  (סיפוח שטחים, הרחבות וכדומה) עובדות בשטחשכזה, יש שרוכשי יחידות דיור קובעים 
נייה והתקבל אישור אכלוס, ובטרם הושלם הרישום. מדובר בעובדות שבמסגרת שכבר הושלמה הב

אפשר להכשירן, זאת בשל הפער בין המצב הקיים למצב המתוכנן; זאת ועוד, - תהליך רישום אי
לעתים, בהיעדר רישום גם הפרצלציה אינה מדויקת, וכאשר היא נעשית מתברר שהבנייה בפועל 
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שאינה מתיישבת עם מבנים ומגרשים אחרים בשטח. במקרים כאלו סותרת תכניות סטטוטוריות או 
ה כדין, תהליך תכנית מפורטת מעודכנת ואישורנדרש לעתים לבצע תהליך תכנון מחדש הכולל 

  שמטבעו הוא מורכב וממושך.

ועדת דליצקי בחנה סוגיה זו וקבעה כי הסיבה העיקרית לה היא שתהליך הרישום אינו משולב 
אחראי לתהליך רישום עוד צוין כי לא נקבע  מעקב ובקרה על ביצועו.אין ו ,תהליך התכנוןב

התכנון המפורט מתחילתו,  ךחסר גוף בצוות התכנון שילווה את תהלימהלך התכנון, והפרצלציה ב
יעדכן בהתאם ומוקדם ככל האפשר את התכניות המיועדות לרישום ו בונויים החלים יירכז את הש

כי תהליך רישום הזכויות יוטמע בתהליך התכנון משלביו הראשונים. על הזכויות. הוועדה המליצה 
  רמ"י ועל משרד הבינוי הוטל לגבש נהלים לקידום נושא זה.

נוהל משולב למדידות ולרישום תצ"רים  2000בעקבות המלצות ועדת דליצקי פרסמה רמ"י בשנת 
להתקדמות רישום הפרצלציה הנוהל). הנוהל קובע אבני דרך  - לחברות מנהלות ומתכננות (להלן 

בפרק זמן קצר, מיד לאחר אישור תכנית מפורטת במוסד התכנון. הנוהל גם מגדיר את אחריותה של 
חברה מנהלת ומתכננת להכנת התצ"ר וקובע לוחות זמנים לכך, בד בבד עם אישור התכנית 

מפ"י כ"כשרה  המפורטת. הוא גם קובע כי החברות המנהלות והמתכננות יגישו את התצ"ר לאישור
תצ"ר ותכנית  הכול כדי להביא לאישור - לא יאוחר מיום אישור התכנית המפורטת 13לרישום"
עמידה - . נקבע כי איהקרקע לשיווק ובעונה אחת, ובכל מקרה לפני פרסום בעת כמעט מפורטת

  בלוחות הזמנים ייחשב כהפרה יסודית של ההסכם בין רמ"י לחברות המנהלות והמתכננות.

, שעסקה בשינוי במדיניות הקצאת הקרקעות וקבעה 1169 קיבלה המועצה את החלטה 2009 בינואר
באופן שמועד  "רתצלהכנת  אחראית"י רמ, תהיה הסטטוטורי התכנון הליך לקידום כי במקביל

  הרישום בפנקסי המקרקעין יהיה קרוב ככל האפשר למועד אישור התכנית המפורטת.

 שמוסדותו שתכננה מפורטות תכניות על"י מרמשהתקבלו ניתח נתונים  משרד מבקר המדינה
מועד  לפיהתרשים שלהלן מציג את התפלגות יחידות הדיור בתכניות . 2013 בשנת אישרוהתכנון 

 :לרישום" ההגשת התצ"ר שלהן לאישורו של מפ"י כ"כשר

 
__________________ 

  שלב אחד לפני הגשת התצ"ר לרישום הפרצלציה בלשכת הרישום.   13
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 ˙ ˘· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ Â˙ ‰Ó2013  ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈ Î˙ Â¯˘È‡ ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓÂ ‰  Î˙ È"Ó¯ Ô‰·˘
23,217  Ô‰Ï˘ È¯‡‰ ˜ÏÁ˘ ,¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ- 17,661 Î) ˙Â„ÈÁÈ -76%  (Â¯˘Â‡˘ ˙Â„ÈÁÈ‰Ó - 

:ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ ,Ï‰Â ‰ ˙Â‡¯Â‰· „ÓÚ ‡Ï  

8,806 Î) ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ -37% ¯Â˘È‡Ï È"ÙÓÏ ‰˘‚Â‰ Ô‰Ï˘ ¯"ˆ˙˘ ˙ÂÚ˜¯˜· ÂÏÏÎ  (
 ¯ÂÁÈ‡· -  ;˙Ë¯ÂÙÓ‰ ˙È Î˙‰ ¯Â˘È‡ ¯Á‡Ï ÈˆÁÂ ‰ ˘ „Ú ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÈÓÁ6,649 ÁÈ ˙Â„È

Î)-29% È"ÙÓÏ ‰˘‚Â‰ Ì¯Ë Ô‰Ï˘ ¯"ˆ˙‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·˘ ˙ÂÚ˜¯˜· ÂÏÏÎ  (
Â ;‰¯Â˘È‡ Ï˘ Ì„˜ÂÓ ·Ï˘· ˙‡ˆÓ Â ¯Â˘È‡Ï -2,206 Î) ˙Â„ÈÁÈ-10% ˙ÂÚ˜¯˜· ÂÏÏÎ  (

.‰ÈˆÏˆ¯Ù‰ ÍÈÏ‰˙ ÏÁ‰ ÏÏÎ· Ì‡Â Ô‰Ï˘ ¯"ˆ˙‰ ˙‡ˆÓ  ·Ï˘ ‰ÊÈ‡· ÏÏÎ ÚÂ„È ‡Ï˘  

˙¯Â˜È·· Ì‚ ‰ÏÚ ÈÎ Ó¯ È"‰ È‡ ‰ÏÈÚÙÓ ˙‡ Ò‰˙ÂÈˆ˜  ÂÚ·˜ ˘ ÌÈÊÂÁ· ÌÚ ˙Â¯·Á‰ 
˙ÂÏ‰ Ó‰ ˙Â  Î˙Ó‰Â È‡Ï- ‰„ÈÓÚ˙ÂÁÂÏ· ÌÈ ÓÊ‰ ,Û‡ ¯·„‰˘ ·˘Á  ‰¯Ù‰Ï ˙È„ÂÒÈ Ï˘ 
ÌÈÓÎÒ‰‰ ÔÓÚ.  

 Ï‰Â ‰ ÌÂ˘ÈÈ·Â ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÌÂ˘ÈÈ· „ÂÓÚÏ È„Î˘ È"Ó¯Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÓˆÚÏ ‰Ú·˜˘,  „ÂÓÚÏ ˙Â  Î˙ÓÂ ˙ÂÏ‰ Ó ˙Â¯·ÁÓ ‰˙˘È¯„ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï ‰ÈÏÚ

 ‰ÈˆÏˆ¯Ù‰ ÌÂ˘È¯ ˙ÂÓ„˜˙‰ ÏÚ Á˜ÙÏ È"Ó¯ ÏÚ .ÔÓÚ ÌÈÓÎÒ‰· ˙Â ‚ÂÚÓ‰ ,Ô‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰·
.Ì‰· ˙Â„ÓÂÚ Ô È‡˘ ˙Â¯·Á‰ È ÙÏ „ÚÂÓ „ÂÚ· ÚÈ¯˙‰ÏÂ ,ÍÎÏ ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ ÈÙ ÏÚ  

ÈÈ ˙‡ ˙ÂÂÏÏ ‰ÈÏÚ ‰ÏÈË‰ ‰Ï˘ÓÓ‰˘ ,ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂÂÏ ¯˘‡ ,È˜ˆÈÏ„ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘
ÍÈÏ‰˙ ˙ÚÓË‰· ‰˙‡¯ ‰„ÚÂÂ‰˘ Û‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÂ˘È¯ ÍÈÏ‰˙· ˙ÂÈÂÎÊ‰ 

 Ì˘Ï ‰˘·È‚ È"Ó¯˘ Ï‰Â ‰ ÌÂ˘ÈÈ ¯Á‡ ‰·˜Ú ‡Ï ‡È‰ ,˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯ ÌÂ„È˜Ï È‡ ˙ ÔÂ Î˙‰
 ÈÏ‰Â  ˙ÚÈ·˜ .˙ÂˆÏÓ‰‰ ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÌÈÈÂ˜Ï ÁÂ˜ÈÙÂ ·˜ÚÓ ÏÚ „ÓÏÓ ¯·„‰ .ÍÎ

Â·Ú ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ·Â˜Ú˙ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ˘¯„ Â ,ÌÓÂÈ˜ ˙‡ ‰ÁÈË·Ó ‰ È‡ ‰ÓˆÚÏ˘Î ‰„
.‰˘Ú  ‡Ï˘ ¯·„ ,˙ÂˆÏÓ‰‰ ÌÂ˘ÈÈ ¯Á‡  

  

  רישום הפרצלציה לאחר למגורים קרקע יישום החלטות המועצה בדבר שיווק-אי

שיווק קרקע שהושלם לגביה רישום הפרצלציה עשוי להאיץ את הליכי רישום הזכויות, על ידי כך 
  שכבר במהלך הבנייה יירשם המבנה כבית משותף, ועד האכלוס יירשמו זכויות המשתכנים.

בעניין רפורמה במקרקעי ישראל (כחלק מיישום  2006מינואר  1066המועצה קבעה בהחלטה 
  המלצות ועדת גדיש) כי מקרקעין למטרת מגורים, ככלל, ישווקו לאחר שעברו פרצלציה.

תשווק רמ"י  2010שאוזכרה לעיל, היא גם קבעה שמינואר  2009מינואר  1169בהחלטת המועצה 
תשווק באופן זה  2011מכלל הקרקעות רק לאחר השלמת רישום הפרצלציה לגביהן, ומינואר  50%

  את כלל הקרקעות.

 ¯Á‡Ï Â˜ÂÂ˘˘ ¯ÂÈ„‰ ˙Â„ÈÁÈ ¯ÙÒÓ ÏÚ ÔÈÓ‡Â ‡ÏÓ Ú„ÈÓ È"Ó¯Ï ÔÈ‡ ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È··
 ÌÈ ˘· ‰ÈˆÏˆ¯Ù2012-2010 ¯·„‰ . ˙ËÏÁ‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ ÌÈÙÙÂ¯ ·˜ÚÓÂ ÁÂ˜ÈÙ ÏÚ „ÓÏÓ

 ‡È‰ ¯·„‰ ˙ÂÚÓ˘Ó .‰È˙ÂÏÂÚÙ ˙Â˜ÂÙ˙· È"Ó¯ Ï˘ ‰ËÈÏ˘ ¯ÒÂÁ ÏÚÂ ‰Ê ÌÂÁ˙· ‰ˆÚÂÓ‰
.‰Ï˘ ÏÂ‰È ‰ È¯„Ò· ÈÂ˜ÈÏ  
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  רישום זכויות במקרקעין שבניהול רשות מקרקעי ישראל - רשות מקרקעי ישראל -משרד הבינוי   שם הדוח:
  ג65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2015-ההתשע"  שנת פרסום:

 ˙ ˘Ï ‰„Â·Ú‰ ˙È Î˙Ó ,˙‡Ê ÌÚ2013  ¯·Óˆ„· È"Ó¯· ÌÂ˘È¯Â ˙ÂÏÚ· Û‚‡ ÔÈÎ‰˘2012 
 ÔÈ·Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ29,292  Ô‰Ï ‰¯˘Â‡˘ ¯ÂÈ„‰ ˙Â„ÈÁÈ ˙ ˘· ˜ÂÂÈ˘Ï Â  ÎÂ˙Â ˙Ë¯ÂÙÓ ˙È Î˙

2013· ˜¯ ,-6,393 Î)-22% „Â‚È · ˙ÏÚÂÙ È"Ó¯ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ .‰ÈˆÏˆ¯Ù‰ ÌÂ˘È¯ ÌÏ˘Â‰ (
 ˙‡Ê .‰ÈˆÏˆ¯Ù‰ ÌÂ˘È¯ ˙ÓÏ˘‰ È ÙÏ ˙ÂÚ˜¯˜‰ ˙È·¯Ó ˙‡ ˙˜ÂÂ˘ÓÂ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰Ï

È‡ ÏÚ ‰ˆÚÂÓÏ ‰ÁÂÂÈ„ ‡Ï È"Ó¯ ÈÎ ‰ÏÚ ,„ÂÚÂ - ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ‡ÏÈÓÓÂ ,‰˙ËÏÁ‰· ‰˙„ÈÓÚ
.ÔÈÈ Ú· ÔÂÈ„ ‰ÓÈÈ˜  

 ˙ÂËÏÁ‰ ÌÚÂ ‰ÈÏ‰  ÌÚ ˙Â·˘ÈÈ˙Ó Ô È‡ ‰È˙ÂÏÂÚÙ ÈÎ È"Ó¯Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ ¯·„ ,‰ˆÚÂÓ‰ ‰Ú·˜˘ ˙ÂÈ È„ÓÏ „Â‚È · ˙Â„ÓÂÚÂ ,‰˙Ï‰ ‰Ì¯Â‚  ÌÂ˘È¯ ÍÈÏ‰˙ ˙ÂÎ˘Ó˙‰Ï

 .˙ÂÈÂÎÊ‰ÍÎ·  Ï˘ ‰ÏÂÚÙ ÒÂÙ„ ¯ˆÂ Ó¯ È"ÁÈˆ Ó‰  ¯ÂÈ„‰ ˙Â„ÈÁÈ ˙Â¯·Ëˆ‰ ˙ÈÈÚ· ˙‡
˙ÂÓÂ˘¯ Ô È‡˘ -  Ú„ÈÓ ÔÈ‡ È"Ó¯Ï ÈÎ ÌÈ Â˙ ‰Ó ‰ÏÂÚ „ÂÚ .È"Ó¯ ÏÚ ÏËÂ‰ ‰ Â¯˙Ù˘ ‰ÈÚ·

Î· ‰ÈˆÏˆ¯Ù‰ ÒÂËËÒ ÏÚ-10% ¯˘Â‡˘ ¯ÂÈ„‰ ˙Â„ÈÁÈÓÂ ‰Ï˘ ÈÂ˜Ï ·˜ÚÓ ÏÚ „ÓÏÓ‰ ¯·„ ,
.ÍÈÏ‰˙‰ ¯Á‡  

לשיווק רק בקרקע שעברה פרצלציה אכן לא יושמה  1066רמ"י מסרה בתשובתה כי "החלטה 
עסקה בשינוי מדיניות  -של המועצה]  1169[החלטה  ÌÂÈÓ ‰ËÏÁ‰5.1.09 במלואה", וגם כי "

ההקצאות וקבעה כי במקביל לקידום הליך התכנון יוכן תצ"ר שמועד רישומו יהיה קרוב ככל הניתן 
Â‡Ï¯ למועד אישור התכנית, וכך ניתן יהיה לרשום פרצלציה ולרשום זכויות מיד לאחר השיווק. 

Ïˆ¯Ù ÌÂ˘È¯ Ï˘ ‰ËÏÁ‰‰ ÌÂ˘ÈÈ· ÌÈÓÒÁ‰ ‰Ê ·Ï˘· ˙ÂÁÙÏ ÈÎ ‰‡¯  ...ÔÂ Î˙Ï ÏÈ·˜Ó· ‰Èˆ
‰ˆÚÂÓÏ ÂÊ ‰ËÏÁ‰Ï ÔÂ˜È˙ ˙‡·‰ ÌÈÏ˜Â˘ Â ‡Â ‰ÓÈ˘È ‰ È‡ ‰ËÏÁ‰‰" (ההדגשות במקור).  רמ"י

הוסיפה כי נדרשות הסכמה עם מינהל התכנון או חקיקת חוק "שייקבע שהתצ"ר הינו חלק בלתי 
נפרד ממסמכי התכנית... קשה יהיה לאכוף את הרישום במקביל לתכנון ולהגיע למצב של רישום 
פרצלציה מייד לאחר אישור התכנית". רמ"י הדגישה גם שאין לוחות זמנים מחייבים לטיפול 

  המגיעות מהגופים השונים, ולכן התהליך מתארך בכל אחת מהתחנות. בתצ"רים

בתשובתה גם ציינה רמ"י, אשר לשינוי הארגוני שביצעה במסגרת הרפורמה, כי "במסגרת שת"פ בין 
אגף התכנון לאגף הרישום והקמת יחידה ארצית לפרצלציות ברמ"י מתקיימת בשנה האחרונה 

ות לביצוע הרישום, וכן נעשית חשיבה נוספת לעניין שינוי אכיפה הדוקה יותר של החברות המתכננ
באבני הדרך, כך שמרכז הכובד יוטה לטובת הרישום והתהליך יותאם למבנה הארגוני ולתהליכי 

  העבודה לאחר הרפורמה".

 ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ˙ÂÓÈ˘È ¯ÒÂÁ ¯·„· ‰˙·Â˘˙Ó ÈÎ È"Ó¯Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ¯‡Â ÈÓ2006  ¯‡Â ÈÓÂ2009 ‰ÏÂÚ  ˙‡ Ì„˜Ï Â˘˜È· ¯˘‡ ,‰Ï‡ ˙ÂËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ‰ÏÚÙ ‡Ï ÈÎ

 ,˙ÂËÏÁ‰‰ ÌÂ˘ÈÈ ˙‡ ‰ ÓÓ ÂÚ Ó˘ ÍÈÏ‰˙· ÌÈÓÒÁ ‰˙‰ÈÊ È"Ó¯ .Â¯È„Ò‰ÏÂ ÌÂ˘È¯‰ ÍÈÏ‰˙
 ‰ÈÏÚ ‰ÏËÂ‰˘ ˙ÂÈ¯Á‡· „ÂÓÚÏÂ ‰„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ ÏÎÂ˙˘ ÍÎ ÌÓÂˆÓˆÏ ‰ÏÚÙ ‡Ï Í‡

Î‡ ˙‡ Â¯˘Ù‡È˘ ˙ÂÏÂÚÙ ‰ÓÊÈ ‡Ï ‡È‰ ‰Ê ÏÏÎ· .˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯ ÌÂ„È˜Ï ˙ÙÈ ÌÂ˘È¯‰
·ÍÈÏ‰˙ ‰ ÔÂ Î˙¯Â˙È Î˙‰ ¯Â˘È‡ ¯Á‡Ï ‰ÈˆÏˆ¯Ù ÌÂ˘È  ˘˜·˙‰˘ ÈÙÎ ,˜ÂÂÈ˘Ï ‰‡ÈˆÈ È ÙÏÂ

.‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰Ó  

 ˙‡ ÏÈ·˜Ó· ÌÈÈ˜Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ‰˜ÓÂÚÏ ÔÂÁ·Ï È"Ó¯ ÏÚ ‰È‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 ÌÈÏÂÚ‰ ÌÈÓÒÁ‰ ˙‡ ÔÈÈÙ‡ÏÂ ,˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯ ÍÈÏ‰˙Â ÔÂ Î˙‰ ÍÈÏ‰˙- ‰· ÌÈÈÂÏ˙‰ ÂÏ‡ 

 ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂÂ· ˙ÂÏÚ‰ÏÂ ,‰· ÌÈÈÂÏ˙‰ ÌÈÓÒÁ‰ ˙‡ ¯ÈÒ‰Ï ;ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÂ‚· ÌÈÈÂÏ˙‰ ÂÏ‡Â
 ‰ÈÏÚ ‰È‰ .ÌÈÙÂ‚‰ ÏÏÎ ÔÈ· ÌÂ‡È˙ ÍÂ˙ ,ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÙÂ‚‰ Ïˆ‡ ÌÈÓÒÁ‰ ˙¯Ò‰· Í¯Âˆ‰ ˙‡
 ,ÌÈ Â˘ ÌÈÓÒÁ Ï˘· ‰È˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ‰˙ ÚËÏ ˙ÏÂÎÈ‰ ¯ÒÂÁ ÏÚ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙‡ Ú„ÈÈÏ Ì‚

.¯·„· ÔÂ„˙ ‰ˆÚÂÓ‰˘ È„Î  
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  רישום זכויות במקרקעין שבניהול רשות מקרקעי ישראל - ישראלרשות מקרקעי  -משרד הבינוי   שם הדוח:
  ג65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2015-ההתשע"  שנת פרסום:

כי חלק מהליקויים שנמצאו נובעים מסר בתשובתו  התקציבים, העומד בראש ועדת ההיגוי, אגף
ממדיניות רמ"י לשווק במהירות האפשרית, מדיניות שהביאה לכך שחלק מיחידות הדיור שווקו 
בקרקעות בחכירה ולא בשיטת מכר. האגף מסר כי רמ"י תבחן, בשיתוף משרדי האוצר והמשפטים, 

  בצע את רישום הזכויות תוך פעילות נמרצת להאצת שיווקים.דרכים שיאפשרו ל

ל  ע י  ו נ י ב ה ד  ר ש מ ב  ק ע ם מ ו ש י ר ה ך  י ל ה ת ת  ע מ ט ןבה ו נ כ ת ה ך  י ל ה גם : ת
משרד הבינוי יוזם תכנון ופיתוח של שימושי קרקע. בעקבות המלצות ועדת דליצקי פרסם המשרד 

ד משלב התכנון של את נוהל "מודד אתר", אשר מטרתו להגדיר את עבודת המוד 2003בפברואר 
תכנית מפורטת ועד רישום הפרצלציה בלשכת הרישום. בנוהל נקבע בין היתר כי מודד האתר יגיש 

יום מאישור התכנית המפורטת במוסדות  60-לאישור הוועדה המקומית את התצ"ר לא יאוחר מ
  התכנון.

Ú„ÈÓ ÂÏ ÔÈ‡Â ,Ï‰Â ‰ ÌÂ˘ÈÈ ¯Á‡ ·˜ÂÚ Â È‡ ÈÂ È·‰ „¯˘Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰  ÔÈÓÊÂ ‡ÏÓ
.Ô Î˙Ó ‡Â‰˘ ˙ÂË¯ÂÙÓ‰ ˙ÂÈ Î˙· ‰ÓÂ˘È¯Â ‰ÈˆÏˆ¯Ù‰ ˙ Î‰ È·Ï˘ ÏÚ  

  

  ציבוריים שיכונים רישום בחוק השימושההמלצות בדבר  יישום

חוק שיכונים ציבוריים מקל על רישום זכויות ביחידות דיור שהוקמו בידי המדינה, מטעמה או 
בניינים שנכללו בתכנית שאושרה לפי חוק חל על מיוזמתה, על מקרקעין שבניהול רמ"י. החוק 

בנייתם החלה בתוך שו ,31.12.09עד  חוק התכנון והבנייה), - (להלן  1965- התשכ"ה התכנון והבניה,
  .31.12.11עד שנתיים ממועד אישור התכנית, קרי 

ההקלה בתהליך רישום הזכויות נובעת מכך שחוק שיכונים ציבוריים מאפשר, בין היתר, רישום 
יות, רישום בתים משותפים ורישום זכויות גם כאשר הבנייה לא נעשתה בהתאם לתכנית פרצלצ

מפורטת מאושרת לפי חוק התכנון והבנייה. החוק משמש כלי בידי רמ"י ומשרד הבינוי לקידום 
  רישום הזכויות באופן שיש בו להקל על התהליך.

), העוסק 6תיקון מס'  - (להלן  14לחוק שיכונים ציבוריים 6נכנס לתוקפו תיקון מס'  2010במרץ 
בידי ועדת מופקדת  . לפני התיקון הייתה תכנית כאמורתכנית שיכון ציבוריבסמכות האישור של 

ועדת משנה לעניין תכניות לאשר תכנית שיכון ציבורי הופקדה בידי סמכות לאחריו, ה ;15תיאום
יה צריך להקים בכל אחת אשר משרד הפנים ה )לתכנון ועדת משנה -לשיכונים ציבוריים (להלן 

ניתנו כל הסמכויות של ועדה מחוזית מהוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה. לוועדות משנה אלה 
יודגש כי על פי  .אישור תכניות שיכונים ציבורייםלושל ועדה מקומית לתכנון ולבנייה, הדרושות 

נון כאמור, נותרת סמכות , כל עוד לא הוקמו ועדות משנה לתכ6פרשנות משרד הבינוי לתיקון מס' 
האישור של תכנית שיכון ציבורי בידי ועדת התיאום, אך היא מוגבלת למבנים שתכנונם אושר עד 

  .אישורהובנייתם החלה בתוך שנתיים ממועד  31.12.98

__________________ 
 לחוק התכנון והבנייה. 1א11התיקון שולב בסעיף    14
, נציג שר יו"ר הוועדה -הבינוי והשיכון ועדת תיאום מורכבת משבעה חברים וכוללת את נציג שר    15

 .מפ"ינציג השר לאיכות הסביבה ונציג נציג רמ"י, הפנים, נציג שר המשפטים, 
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  2015-ההתשע"  שנת פרסום:

 'ÒÓ ÔÂ˜È˙ ·ÏÂ˘ Â·˘ ,‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È · ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰6 È¯‰ ,
˘ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚËÒÂ‚Â‡ 2014 ‡Ï , ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÌÈ˜‰‰ ˘Ó ˙„ÚÂ ÔÂ Î˙Ï  Û‡·

 ˙ÂÊÂÁÓÓ „Á‡‰ ;„¯˘Ó˙‡Ê ˙Â·˜Ú· ÊÈ¯Î‰ÏÓ ÌÈÚÂ Ó È"Ó¯Â ÈÂ È·‰ „¯˘Ó ÌÓˆÚ Â‡¯  ÏÚ
˙ÂÈ Î˙16 ,È¯Â·Èˆ ÔÂÎÈ˘Î  ÌÈ ÂÎÈ˘ ˜ÂÁ ˙¯‚ÒÓ· ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯ ˙‡ Ì„˜Ï ÂÏÎÈ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ

 ˙ÂÈÂÎÊ ÌÂ˘È¯ ‰˘Ú  ‡Ï ÏÚÂÙ· .ÂÏ‡ ˙ÂÈ Î˙· ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ Â Î˙˘ ¯ÂÈ„ ˙„ÈÁÈ Û‡·  ¯˘Â‡
‰ÙÂ˜˙· ‰·˘ ÔÂ˜È˙ ÒÓ '6 ÍÈ¯‡‰ ˙‡ ÂÙ˜Â˙ Ï˘ ˜ÂÁ ÌÈ ÂÎÈ˘ ÌÈÈ¯Â·Èˆ Ó) -1.1.99 „Ú 

31.12.09 ;‰ÈÈ ·‰˘Â  ‰ÏÁ‰Ó ¯ÁÂ‡È ‡Ï -31.12.11.(  

È‡ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ÈÂ È·‰ „¯˘Ó ¯ÒÓ˘ ÌÈ Â˙  ÈÙ ÏÚ- ˙Ú ÂÓ ‰ ˘Ó‰ ˙Â„ÚÂ ˙Ó˜‰
Î Ï˘ ÔÓÂ˘È¯ ÌÂ„È˜ -50,000  ˙Â„ÈÁÈ ÈÎ ÔÈÂˆÈ .„¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÂÓ¯‚Â¯Ù ÈÙ ÏÚ Â · ˘ ¯ÂÈ„

 'ÒÓ ÔÂ˜È˙ ‰·˘ ‰ÙÂ˜˙· ‰˜ÂÂÈ˘ È"Ó¯˘ ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ ÌÈÏÏÂÎ Ì È‡ ÂÏ‡ ÌÈ Â˙ 6  ˙‡ ÍÈ¯‡‰
Ó) ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ ÂÎÈ˘ ˜ÂÁ Ï˘ ÂÙ˜Â˙ -1.1.99  „Ú31.12.11 ¯ÙÒÓ· ¯·Â„Ó ‰˘ÚÓÏ˘ ÍÎ ,(

Í¯ÂˆÏ ‰Ê ˜ÂÁ· ˘Ó˙˘‰Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰˘ ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ Ï˘ ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚  ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯ ÌÂ„È˜
.Ô‰·  

È‡ ‡˘Â ˘ Û‡ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ- ‡È‰ ,ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ È ÂÈ„· ‰ÏÚ ÔÂ Î˙Ï ‰ ˘Ó‰ ˙Â„ÚÂ ˙Ó˜‰
 ËÂ˜ Ï ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ÏÚ ‰È‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .Ô˙Ó˜‰Ï ‡È·‰Ï ‰ÏÚÙ ‡Ï
 È„Î ,¯˘‰ Â‡ „¯˘Ó‰ Ï"Î ÓÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈÓ¯Â‚ ÚÂ„ÈÈ ÔÂ‚Î ,˙ÂÈ˘ÚÓ ˙ÂÏÂÚÙ

ÁÈË·‰Ï .Â˘Ú  ‡Ï˘ ˙ÂÏÂÚÙ ,˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙Ó˜‰ ˙‡  

 נמצא הפנים משרד מחוזות עם שנערכה מסר משרד הפנים כי "מבדיקה 2014בתשובתו מנובמבר 
 הרכב לרבות הפנים משרד מחוזות בכל ציבורים לשיכונים ועדה הקמת על החלטה התקבלה כי

 אלו בימים, המקומיות הרשויות נציגי מבין לוועדה חבר ימנה הפנים שר לחוק בהתאם. חבריה
 שר מול המקומית הרשויות נציג מינוי אישור את ולהשלים לבחון מנת על במידי פועל הפנים משרד

  .הפנים"

  

  

  רישום זכויות במקרקעין על ידי רמ"י שלארגון וניהול 

  תכניות עבודה

תכניות עבודה הן כלי עזר בתהליך חשיבה אסטרטגית, המגדיר  קובע כי 17מדריך התכנון הממשלתי
את המצב שאליו שואף הגוף הממשלתי להגיע ומציין אבני דרך למימושו. ככלל, התכניות כוללות 
את המטרות העומדות בבסיס עבודת הגוף, את היעדים המרכזיים שהשגתם תשרת מטרות אלו, ואת 

  לשם השגת היעדים. המשימות העיקריות אשר הגוף יפעל לבצע

__________________ 
החלה לפיהן הבנייה וש 31.12.09 עד 1.1.99-משתקופה ב לפי חוק התכנון והבנייה ואושרתכניות ש   16

  .אישורהבתוך שנתיים ממועד 
משרדי בראשות האגף לתכנון מדיניות במשרד ראש -צוות ביןדי הוכן על ימדריך התכנון הממשלתי    17

מדריך נועד לשמש אחד הכלים המרכזיים לחיזוק עבודת המטה במשרדי הממשלה ההממשלה. 
 תכניות להכנת מנחה גם כלי משמש המדריך ולשיפור אפשרויות הניהול והבקרה של המשרדים.

),  בפרק "תכנון עבודה במשרד ראש È˙ ˘ ÁÂ„ 65‚ )2015עבודה. ראו גם בעניין זה מבקר המדינה, 
  .304-287 הממשלה", עמ'
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ÌÈ ˘· 2012-2003  ˘ÓÂÁ ˙ÂÈ Î˙ È˙˘ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ÌÚ ÛÂ˙È˘· È"Ó¯ ‰ ÈÎ‰ ÌÂ˘È¯Ï
˙ÂÈˆÏˆ¯Ù ,ÌÈ˙· ÌÈÙ˙Â˘Ó ˙ÂÈÂÎÊÂ ÌÈ¯ÎÂÁ .˙¯ËÓ ˙ÂÈ Î˙‰ ‰˙ÈÈ‰ ÌÈÏ˘‰Ï ˙‡ ÌÂ˘È¯ 

˙ÂÈÂÎÊ‰ ÏÏÎ· ¯ÂÈ„‰ ˙Â„ÈÁÈ Â · ˘ ÏÚ ÈÚ˜¯˜Ó Ï‡¯˘È .‰ ˙ ˘· ‰ ÎÂ‰ ‰ Â˘‡¯‰ ˙È Î˙
2003 ‰ÏÏÎÂ ÔÂ Î˙ ÌÈ ˘Ï 2008-2003  ÔÏ‰Ï) - ˙È Î˙‰ ‰ Â˘‡¯‰.( ˙ÏÈÁ˙· ˙ ˘ 2007 

Ó¯ ‰˙‰ÈÊ È"‰ È‡˘ È„ÚÈ ˙‡ ‰‚È˘Ó ‰˘·È‚Â ‰˙Â‡ ‰˜ÈÒÙ‰ ÔÎÏÂ ,‰ Â˘‡¯‰ ˙È Î˙‰ ˙È Î˙ 
˘ÓÂÁ ‰ÈÈ ˘ ÌÈ ˘Ï 2012-2007  ÔÏ‰Ï) - ˙È Î˙‰ ‰ÈÈ ˘‰(, Ì‚ Í‡  .Â‚˘Â‰ ‡Ï ‰È„ÚÈ

 ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÔÂ Î˙Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ˘ÓÂÁ‰ ˙ÂÈ Î˙ ,ÏÚÂˆÈ·Ô ÂÏ ·˜ÚÓ.Ô‰È¯Á‡ ÔÏ‰Ï 
ËÂ¯ÈÙ‰:  

בתכניות החומש הוגדרו יעדים שנתיים אשר עמידה בהם הייתה אמורה להוביל להשגת המטרה. 
תכניות העבודה כללו גם את רשימת התכניות המפורטות שעל רמ"י היה לרשום בכל שנה, בכל 

 וועדת ההיגוי אישרו רמ"י הנהלת אחד משלבי הרישום, דבר אשר שיקף את סדר העדיפות לרישום.
  התכניות. את

ש  מ ו ח ה ת  י נ כ 2ת 0 0 8 - 2 0 0 שנבנו על  יחידות הדיור מצאי אתבחנה רמ"י  2003בשנת  :3
יחידות דיור  245,000: 400,000- בכ ואמדה את מספרןמקרקעי ישראל ולא נרשמו הזכויות לגביהן 

יחידות לאחר שלב הפרצלציה  100,000), 18בהסדר קרקעות 45,000לפני רישום פרצלציה (מהן 
יחידות לאחר רישום בתים משותפים ולפני רישום זכויות  55,000- ולפני רישום בתים משותפים, ו

  המשתכן בנכס.

כדי לסיים את תהליך הרישום של מצאי זה היה על רמ"י להכין תכנית שתקבע יעד כמותי לרישום 
הדיור שתכנונן ובנייתן יסתיימו במהלך  חלק מהמצאי בכל שנת עבודה, ולהביא בחשבון את יחידות

יחידות שגם לגביהן יהיה צורך ברישום זכויות, כדי למנוע הצטברות של מצאי חדש  - אותן שנים 
) 2006-2003לא רשום. בפועל הכינה רמ"י תכנית חומש מדורגת שקבעה כי בתוך שלוש שנים (

היה אמור  - 2007בשנת  -אחר מכן יחידות דיור; שנה ל 245,000-יסתיים שלב רישום הפרצלציה ב
) היה אמור 2008יחידות דיור, ולאחר שנה נוספת ( 300,000- משותפים ב בתים להסתיים רישום

  .19יחידות דיור 400,000-להסתיים רישום זכויות על שם המשתכנים ב

 ¯ÙÒÓ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ‰‡È·‰ ‡Ï È"Ó¯ ˘ÓÂÁ‰ ˙È Î˙ È„ÚÈ ˙ÚÈ·˜ ˙Ú·˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
 ÔÏ‰Ï) ˘ÓÂÁ‰ ˙È Î˙ ˙Â ˘· ˜ÂÂ˘˙˘ ¯ÂÈ„‰ ˙Â„ÈÁÈ-  Ô‰· ˙ÂÈÂÎÊ‰ Ì‚˘Â (˙Â˘„Á‰ ˙Â¯È„‰

 ¯ÙÒÓÏ ˙Â˘„Á‰ ˙Â¯È„‰ ˙‡ ‰ÙÈÒÂ‰ ˘ÓÂÁ‰ ˙È Î˙ È‚˘È‰ ÏÚ ‰ÈÁÂÂÈ„· ÍÎÂ ,ÂÓ˘¯ÈÈ
Â˘È¯ .˙ÂÈÂÎÊ Ô‰· ‰Ó˘¯˘ ¯ÂÈ„‰ ˙Â„ÈÁÈ È‚˘È‰ ÂÏÈ‡Î ,‰ÚËÂÓ ‚ˆÓ ¯ˆÈ ˙Â˘„Á‰ ˙Â¯È„‰ Ì

.ÏÚÂÙ· ÂÈ‰˘ ÈÙÎÓ ÌÈ‰Â·‚ ˘ÓÂÁ‰ ˙È Î˙  

ÌÈ Â˙ ‰Ó  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰¯·Á‰ ‰‚Èˆ‰˘ ÈÎ ‰ÏÚ ˙ ˘ ÛÂÒ·2006  ÂÓ˘¯ È"Ó¯
‰ „¯˘ÓÂÈÂ È· · ˙ÂÈˆÏˆ¯Ù-236,348 ˙Â„ÈÁÈ ¯ÂÈ„ .ÌÏÂ‡ ÓÔ‰ ˜¯ 148,119  ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ Ô‰

ÂÏÏÎ ˘ ˙È Î˙· ÏÈ‡Â ,‰„Â·Ú‰¯˙È‰ Â  ‰ÓÈÈ˙Ò‰ Ô˙ÈÈ ·˘ ˙Â„ÈÁÈ Ô‰ ÌÈ ˘·2006-2003 
˘Â˙È Î˙‰Ó ˜ÏÁ ÂÈ‰ ‡Ï ˙ÙËÂ˘‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰Ó ˜ÏÁ ‡Ï‡ ÏÚÂÙ· ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ .Ó¯ ‰„ÓÚ È"
˜¯ Î· -60% Ú·˜ ˘ „ÚÈ‰Ó ˙È Î˙· ˘ÓÂÁ‰.  

__________________ 
מבוסס ההסדר  .1969- , תשכ"ט[נוסח חדש] הסדר זכויות הקניין עפ"י פקודת הסדר זכויות במקרקעין   18

על יחידת רישום, המהווה חלקה בגוש רישום שתכלול בתוכה את כל זכויות הקניין ומבוססת על מדידה 
בסיום פעולת הסדר בכל גוש הזכויות נרשמות בפנקס  לזיהוי ושיחזור בכל עת.ניתנת שמדויקת 
 הזכויות.

-2006על פי הנתונים שרמ"י הציגה בדוחות "דין וחשבון על פעולות רשות מקרקעי ישראל" לשנים    19
2003. 
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  2015-ההתשע"  שנת פרסום:

„ÂÚ ‰ÏÚ  ÌÈÙ˙Â˘Ó ÌÈ˙· ÌÂ˘È¯· ÈÎÌÂ˘È¯·Â  ÌÂ˘È¯‰ ˙Î˘Ï· ÌÈ Î˙˘Ó‰ ˙ÂÈÂÎÊÓ¯ È"
‰„ÓÚ  ˜¯Î·-46% Î·Â-44%  (‰Ó‡˙‰·)ÌÈ„ÚÈ‰Ó Ú·˜ ˘Â ÂÏ‡ ÌÈÓÂÁ˙· ÈÎ ÔÈÂˆÈ .ÔÈ‡ 
Ó¯Ï È"˙ÏÂÎÈ „È¯Ù‰Ï ÔÈ· ˙Â„ÈÁÈ  ‰˙¯‚ÒÓ· ÂÓ˘¯ Â ˘ÓÂÁ‰ ˙È Î˙ È„ÚÈ· ÂÏÏÎ ˘ ¯ÂÈ„‰

 ÔÈ·ÏÂÏ‡ ÂÈ‰˘ ˜ÏÁ ˙ÂÏÈÚÙ‰Ó ˙ÙËÂ˘‰.  

 ‰È‰ ,‰  Î˙˘ ÈÙÎ ÌÂ˘È¯‰ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï È„Î ÈÎ È"Ó¯Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰ÈÏÚÈ‡Ï- ‰„Â·Ú‰ ˙È Î˙· ÂÏÏÎ ˘ ¯ÂÈ„‰ ˙Â„ÈÁÈ ÌÂ˘È¯· ‰ÁÏˆ‰‰

‡Ï È"Ó¯ ÌÏÂ‡ ,ÌÂ˘È¯‰ ˙‡ ÂÚ Ó˘ ÌÈÓÒÁÏ ˙Â Â¯˙Ù ˘·‚ÏÂ ‰˙˘Ú  ‰ ÈÁ· ¯„ÚÈ‰· .˙‡Ê
 ÂÓ˘¯  ‡Ï Ô‰·˘ ¯ÂÈ„‰ ˙Â„ÈÁÈ ¯ÙÒÓ ,ÌÈÓÒÁÏ ˙Â Â¯˙Ù ˘Â·È‚ Ï˘ ÍÈÏ‰˙ ¯„ÚÈ‰·Â ˙‡ÊÎ˘

˘‡¯‰ ˙È Î˙‰ ˙¯ËÓ· ¯„‚Â‰˘ ÈÙÎ ‡ÏÂ ,ËÚÓ· Í‡ ˙ÁÙ ˙ÂÈÂÎÊ‰.‰ Â  

ש  מ ו ח ה ת  י נ כ 2ת 0 1 2 - 2 0 0 אף שרמ"י לא ניתחה את החסמים שמנעו את השגת יעדי : 7
להכין תכנית שנייה בתחום זה. רמ"י וועדת ההיגוי  2007-התכנית הראשונה, היא החלה כבר ב

יחידות דיור  285,000- . על פי נתוני רמ"י היו בעת הכנת התכנית השנייה כ2007אישרו אותה ביוני 
בהסדר קרקעות), יחידות  45,000טרם נרשמה פרצלציה (מהן  מהן 200,000-בכזכויות: ללא רישום 

היו בשלב רישום  15,000- היו לאחר שלב הפרצלציה ולפני רישום בתים משותפים, ויחידות  70,000
 , והיא201220וסיומה באפריל  2007במאי  החומש תכנית של . תחילתהזכויות המשתכן בנכס

 משותפים ורישום זכויות משתכנים פרצלציות/הסדר הקרקעות, רישום בתיםה רישום על מבוססת
  . בביקורת הועלו ליקויים בגיבוש התכנית ובביצועה. להלן הפרטים:בהיקף שנתי קבוע

במסגרת גיבוש היעדים לתכנית השנייה הועלה לפני ועדת ההיגוי כי בהכנת התכנית הובא בחשבון 
לגביהן זכויות, בלי לכלול את אלה שיתווספו באופן שוטף רק מצאי יחידות הדיור שלא נרשמו 

). הוצע להגדיל את היעדים השנתיים לרישום זכויות, כדי לעמוד 2012-2007בשנות התכנית (
  את רישום יחידות הדיור על מקרקעי ישראל. 2012במטרת התכנית ולהשלים בסוף שנת 

, רישום יחידות דיור 50,000 -הקרקעות רישום הפרצלציות/הסדר השנתיים שהוצעו:  היעדים להלן
צוין כי  .יחידות דיור 85,000 - , רישום זכויות משתכנים יחידות דיור 45,000 - בתים משותפים 

  יידרש מאמץ מיוחד כדי להשיג את היעדים ולעמוד במטרת התכנית.

 Ú„ÈÓ‰ ˙Â¯ÓÏ Â Î„ÂÚ ‡Ï ‰ÈÈ ˘‰ ˙È Î˙‰ Ï˘ ÌÈÈ˙ÂÓÎ‰ ÌÈ„ÚÈ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ˆÂ‰˘ ÌÂ˘Ó ,˙È·ÈË˜Ù‡ ‰ È‡ ˙È Î˙‰ ÂÈÙÏ˘ ,ÌÈ¯Á‡‰ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ È¯·ÁÂ È"Ó¯ È ÙÏ ‚

 ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ‰˙¯ËÓ ÔÈ·Ï ‰· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈÈ˙ ˘‰ ÌÈ„ÚÈ‰ ÔÈ· ‰Ó‡˙‰ ÔÈ‡˘
 ˙¯È‚ÒÂ ˙È Î˙‰ ˙¯ËÓ ˙Ó˘‚‰ ÂÚ Ó  ÍÎ· ;Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó ÏÚ Â · ˘ ¯ÂÈ„‰ ˙Â„ÈÁÈ ÏÏÎ·

.¯ÂÈ„‰ ˙Â„ÈÁÈ ÌÂ˘È¯· ¯Â‚ÈÙ‰  

Ó „¯˘Ó ÏÎ ÌÈ‚˘ÂÓ ÂÈ‰ Ì‡ Û‡ ÈÎ ,È"Ó¯Ï „ÂÁÈÈ·Â ,ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ È¯·ÁÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·
 ÈÚ˜¯˜Ó ÏÚ Â · ˘ ¯ÂÈ„‰ ˙Â„ÈÁÈ ÏÎ· ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯ ÌÏ˘  ‰È‰ ‡Ï ,‰ÈÈ ˘‰ ˙È Î˙‰ È„ÚÈ
 ÌÈ ÂÚ ˙È Î˙· ÌÈ¯„‚ÂÓ‰ ÌÈ„ÚÈ‰ Ì‡ ·Â˘ Â Á·È È"Ó¯Â ‰„ÚÂÂ‰˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰ ÔÎ ÏÚ .Ï‡¯˘È

ˆ ˘È Ì‡Â ,‰¯„‚Â‰˘ ‰¯ËÓ‰ ÏÚ,Ì Î„ÚÏ Í¯Â .‰ÓÂ˘ÈÈÏ ÂÏÚÙÈ Ì¯Ë·  

__________________ 
  .2007על פי הנתונים שהציגה רמ"י בדוחות "דין וחשבון על פעולות רשות מקרקעי ישראל" לשנת    20
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  רישום זכויות במקרקעין שבניהול רשות מקרקעי ישראל - ישראלרשות מקרקעי  -משרד הבינוי   שם הדוח:
  ג65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2015-ההתשע"  שנת פרסום:

 ‰¯·Á‰ ‰‚Èˆ‰˘ ÌÈ Â˙ ‰Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ÈÎ ‰ÏÂÚ‰ÈÈ ˘‰ ˘ÓÂÁ‰ ˙È Î˙ ˙Â ˘· 
 ÂÓ˘¯‰ „¯˘ÓÂ È"Ó¯ÈÂ È· · ˙ÂÈˆÏˆ¯Ù -208,345  ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈÎ) -91% „ÚÈ‰Ó .(ÌÏÂ‡ ÔÈ·Ó 

‰Ï‡  ˜¯150,860 ˙È Î˙· ÂÏÏÎ  ;‰ÈÈ ˘‰ ˙È Î˙‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ¯˙È‰ ÂÙÒÂ  ÌÈ ˘·   
2012-2007 ˙ÙËÂ˘‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÏÚÂÙ· ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ . ‰„ÓÚ È"Ó¯˜¯ Î· -66% 

‰ÈÈ ˘‰ ˙È Î˙‰ È„ÚÈÓ .„ÂÚ  ÌÈ Î˙˘Ó‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÌÂ˘È¯·Â ÌÈÙ˙Â˘Ó ÌÈ˙· ÌÂ˘È¯· ÈÎ ‰ÏÂÚ
Î· ˜¯ È"Ó¯ ‰„ÓÚ ÌÂ˘È¯‰ ˙Î˘Ï· -60%21 Î·Â-76%22 )‰Ó‡˙‰·( ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ„ÚÈ‰Ó .

ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ„ÚÈ· ‰„ÓÚ ‡Ï È"Ó¯ ÈÎ ‰ÏÂÚ Ô‡ÎÓ .‰˙„Â·Ú ˙È Î˙·  

˙¯Â˜È·· ,Ô‰È„ÚÈ ˙‡ Â‚È˘‰ ‡Ï ˘ÓÂÁ‰ ˙ÂÈ Î˙˘ Û‡ ‰ÏÚ  ÔÓÂ˘ÈÈ ˙Â ˘· ÈÎ -  ÌÈ ˘ ¯˘ÚÎ
-  ÌÈ·ÎÚÓ˘ ÌÈÓÒÁ‰ ˙‡ ‰¯˙È‡ ‡Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â ,¯Â„Ò ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ ÍÈÏ‰˙ ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï È"Ó¯

 ‡È‰ ;ÌÈÚÂˆÈ·‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï È„Î Ì Â¯˙ÙÏ ÌÈ„Úˆ ‰˘·È‚ ‡ÏÂ ÂÈ·Ï˘ ÏÚ ÌÂ˘È¯‰ ÍÈÏ‰˙ ˙‡
Ú‰ ‰˙˘Ú ‡Ï Ì‚ È„ÚÈ ˙‚˘‰ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ‰ÏÎÈ˘ ,˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯Ï ˙ÙËÂ˘ ·ˆÓ ˙Î¯

.˘ÓÂÁ‰ ˙ÂÈ Î˙  

רמ"י ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי היא מודעת לחסמים ומנסה למצוא פתרונות, אך 
  הדבר דורש גיוס של כל הגורמים במשק האחראים לתהליך הרישום ומשפיעים עליו. 

„¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ¯ÈÚÓ ÈÎ È"Ó¯Ï ·· ÔÙÂ‡· ÌÈÓÒÁ‰ ˙‡ ‰˙ÙÈÓ ‡Ï È"Ó¯˘ ‰ÏÚ ‰˜È„
 ,È˜ÏÁÂ È˙„Â˜  ÔÙÂ‡· Ì˙Â‡ ‰ Á· ‡Ï‡ ,‡ÏÓ‰ ÌÈ Â˙ ‰ ÒÈÒ· ˙‡ Á˙ Ó˘ È˙ËÈ˘Â ÏÏÂÎ
 ÂÏÚ Ô‰·˘ ,ÌÂ˘È¯‰ ÍÈÏ‰˙· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚ ÌÚ ‰ÓÈÈ˜˘ ˙ÂËÚÂÓ ˙Â˘È‚Ù ÏÚ ÒÒ·˙‰·

 ‡ÏÓ ÁÂ˙È  ¯„ÚÈ‰· .È˘È‡‰ Ì ÂÈÒÈ Ó ÌÈÓ¯Â‚Ï ÌÈÚÂ„È‰ ÌÈÓÒÁÏ ˙Â‡Ó‚Â„ ‰ÓÎ Ï˘
 ÔÙÂ‡· ‰È˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ ‰Ï·È˜ ‡È‰ ÔÎÏÂ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ‡·Â‰ ‡Ï Ì‚ Ú„ÈÓ‰ ,ÌÈÓÒÁ‰

.‰ ÂÎ ‰ ·ˆÓ‰ ˙ ÂÓ˙ ÁÂ˙È Ó ˜˙Â Ó‰  

 ÌÈ ˘Ï ˙È˘ÈÏ˘ ˘ÓÂÁ ˙È Î˙ ‰ÏÈÚÙ‰ È"Ó¯ ÈÎ ÔÈÂˆÈ2017-2013 ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ ÔÂÎ  ¯˘‡ ,
.˙ÂÓ„Â˜‰ ˙ÂÈ Î˙‰Ó ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ ‡ÏÏ ‰˘·Â‚ ‡È‰ Ì‚ Í‡ ,˙ÚˆÂ·Ó ‰ „ÂÚ ˙¯Â˜È·‰  

  

  האפקטיביות של ועדת ההיגוי

, ובהתאם לכך הקימה את ועדת ההיגוי 23אימצה הממשלה את המלצות ועדת דליצקי 1998באוגוסט 
  האוצר. משרד נציג בראשות

ועדת ההיגוי שותפה לגיבוש ולאישור של תכניות עבודה בעניין רישום הזכויות של הגופים החברים 
לארבעה חודשים מתכנסת הוועדה ודנה בהתקדמות הרישום בה, לרבות רמ"י ומשרד הבינוי. אחת 

  על פי התכניות. משרד מבקר המדינה בחן היבטים בפעילותה של ועדת ההיגוי. להלן הפרטים:

: י ו ג י ה ה ת  ד ע ו י  נ ו י במסגרת דיוני הוועדה בוחנים חבריה את ביצוע התכנית לסיום  ד
המעכבים את התהליך ובפתרונות תהליכי הרישום אל מול היעדים שנקבעו בה, ודנים בחסמים 

האפשריים. כדי להעריך את סוגי החסמים והיקפם וכן את המשאבים הנדרשים כדי להתמודד עמם, 
ועדת ההיגוי זקוקה למידע שלם ואמין בנוגע למספר יחידות הדיור שרישומן מתעכב בשל כל אחד 

  מהחסמים.

__________________ 
 יחידות דיור.  240,000מבין  143,938   21
  יחידות דיור. 250,000מבין  191,104   22
 .4164החלטה    23
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  רישום זכויות במקרקעין שבניהול רשות מקרקעי ישראל - רשות מקרקעי ישראל -משרד הבינוי   שם הדוח:
  ג65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2015-ההתשע"  שנת פרסום:

˙¯Â˜È·‰  ‰˙ÏÚ‰ÈÎ ˙„ÚÂ  ÈÂ‚È‰‰ ‰Ï·È˜ Û‡Â ÌÈ ÂÈ„ ‰Ï‰È ‡ÏÏ ˙ÂËÏÁ‰ Ú„ÈÓ  ¯˘‡ ÈÒÈÒ·
‚ÂÒÏÈ  ÌÈÓÒÁ‰ÌÈ·ÎÚÓ‰ ˙‡ ÌÂ˘È¯ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÈÙ˜È‰ÏÂ ¯ÂÈ„‰ ˙Â„ÈÁÈ ˙Â·ÎÂÚÓ  ÌÂ˘È¯‰ÈÙÏ 

ÏÎ ÌÒÁ.  

יחידות דיור בבנייה רוויה  155,000- המתינו לרישום בתים משותפים כ 2010לדוגמה, נכון לשנת 
יית עבר", כלומר בנייתן יחידות שייכות ל"בנ 85,000- שטרם נרשם לגביהן בית משותף. מהן כ

(מועד פרסום התכנית הראשונה). במסגרת דיוניה זיהתה ועדת ההיגוי האטה  2004הסתיימה לפני 
החליטה להקים ועדת משנה בנושא  2010משמעותית ברישום בתים משותפים, ובישיבתה מדצמבר 

שמכיר את ועדת המשנה), אשר תורכב מצוות מקצועי  -קידום רישום בתים משותפים (להלן 
התחום על בוריו. תפקיד הוועדה היה לבחון את סוגי החסמים המונעים רישום צו בית משותף 

  ביחידות דיור ולגבש הצעות שיכולות לשמש כבסיס לפתרונם.

ובמהלכו עלה הצורך במיפוי סוגי החסמים  ,2011הדיון הראשון בוועדת המשנה התקיים בינואר 
, הציג נציג החברה לפני 2011ם והיקפם. בדיון השני, במאי המעכבים את רישום הבתים המשותפי

יחידות דיור  11,276הוועדה את מיפוי החסמים שהחברה עשתה. ממצאיו העלו כי במדגם של 
מהיחידות נדרשת בדיקה  30%-מהיחידות שטרם נרשם לגביהן בית משותף), בכ 7%- שנבדקו (כ

) 35%תעכב מסיבות משפטיות, והיתר (הרישום מ 35%-נוספת מעמיקה יותר של החסמים, בכ
מבוטל של יחידות הדיור - נמצאות בתהליך רישום ובעצם אינן מעוכבות. יוצא אפוא כי בחלק בלתי

) לא אותרו סוגי החסמים ומהותם, דבר שאינו מאפשר להתמקד בטיפול המתאים לצורך 30%(
  הסרת החסמים ורישום יחידות הדיור.

Û‡ ¯·Â„Ó˘ È˙ÂÚÓ˘Ó ¯ÂÚÈ˘· Ï˘ ˙Â„ÈÁÈ  ÌÈÓÒÁ‰ ˙˜È„· ˙‡ ˜ÈÓÚ‰Ï ˘¯„ ˘ ¯ÂÈ„
ÔÓÂ˘È¯ ˙‡ ÌÈÚ ÂÓ‰ ,˙„ÚÂ ÈÂ‚È‰‰  ‡Ï˙‡ ‰˜ÈÓÚ‰ ˜È„·˙ ‰Ì‚  ÌÈ ˘·2014-2013, 

‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ  ÌÈÏÎ ‰˘·È‚ ÌÈÓÈ‡˙Ó .ÌÈÓÒÁ‰ ˙¯Ò‰· ‰Ï ÚÈÈÒÏ ÂÏÎÂÈ˘  

 ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯ ˙‡ ÌÈ·ÎÚÓ˘ ÌÈÓÒÁÏ ˙Â Â¯˙Ù ˘Â·È‚Ï ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ˙„Â·Ú˘ ÍÎÓ ‰ÏÂÚ
 ‰˙˜Ï˙‡ È„ÂÒÈ ÔÙÂ‡· ‰ Á· ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ .¯ÒÁ·  ÔÎÏÂ ,¯ÂÈ„‰ ˙Â„ÈÁÈ ÌÂ˘È¯Ï ÌÈÓÒÁ‰ È‚ÂÒ

 ‰È„È· ‰È‰˘ Û‡ ˙‡Ê ,ÌÒÁ ÏÎ Ï˘· ·ÎÂÚÓ ÔÓÂ˘È¯˘ ˙Â„ÈÁÈ‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ Ú„ÈÓ ‰È„È· ÔÈ‡
 Ú„ÈÓ ¯„ÚÈ‰· .ÌÈÓÒÁ Ï˘ ‰˜ÈÓÚÓ ‰˜È„· ˙˘¯„  ˙Â„ÈÁÈ‰Ó ˘ÈÏ˘Î·˘ ÍÎÏ ¯ÂË˜È„ È‡

‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÌÙ˜È‰Â ÌÈÓÒÁ‰ È‚ÂÒ ÏÚ ‡ÏÓ  Ì‰· ÏÂÙÈËÏ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„Ò ˙‡ ÚÂ·˜Ï ‰ÏÂÎÈ
 ÔÈÈÓ˙Â ÔÁ·˙ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂÂ˘ Í¯Âˆ ‰ÏÂÚ ÍÎÈÙÏ .Ì˙¯Ò‰Ï ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ ˙Âˆ˜‰ÏÂ

.·ÎÂÚÓ Ô‰· ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯˘ ¯ÂÈ„‰ ˙Â„ÈÁÈ ÏÏÎ· ÌÈÓÒÁ‰ ÏÏÎ ˙‡  

 ונדון הוצג ציינה החברה שנבחרה לסייע לוועדת ההיגוי כי המדגם 2014בתשובתה מנובמבר 
 החברות עם י"ברמ שוטפות פגישות לקיים הוחלט ובהנחייתה המשנה, בוועדת וגם בוועדת ההיגוי

. בפתרונן ולסייע יחידות הדיור ברישום הבעיות על מקרוב לעמוד כדי הרישום מעכבות הרלוונטיות
  ועד היום. 2014 פברואר מחודש לפחות מתקיימות אלה החברה ציינה שפגישות

„¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ¯ÈÚÓ Ï,ÈÂ È·‰ „¯˘Ó ¯Á‡Ó ÈÎ ,‰˙ÂÏÈÚÙ· ‰¯·Á‰ ˙‡ ‰Á Ó‰ 
¯·Â„Ó˘ Ú„ÈÓ·  ·Â˘Á‰ÏÚÓ‰Ó ‰ Â˘‡¯‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ÒÈÒ· ˘Ó˘Ó˘Ô Ï˘ Â ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂÏ˘ 

˙„ÚÂ ‰ ˘Ó‰ ,‰¯·Á‰˘ ‡„ÂÂÏ ÂÈÏÚ ‰È‰  ÈÂÙÈÓ‰ È‡ˆÓÓ .ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ‰˙˜È„· ˙‡ ˜ÈÓÚ˙
 È‡Ó· „ÂÚ ÈÂ È·‰ „¯˘ÓÏÂ ‰¯·ÁÏ ÌÈÚÂ„È ÂÈ‰2011‰ ‰¯·Á‰ ÌÏÂ‡ ,‰ÏÁ ÏÂÚÙÏ  ÔÈÈ Ú·

 ‰˜È„·‰ ˙˜ÓÚ‰˜¯ ¯‡Â¯·Ù· 2014.  ÏÚÈÂ È·‰ „¯˘Ó  ‰È‰˙ ‰¯·Á‰ ÈÎ ÁÈË·‰Ï ÏÚÙÏÚ ÈÙ 
ÁÂÏ ÌÈ ÓÊ ¯È·Ò È„Î  ÌÈÓÒÁ‰ ¯Â˙È‡ ˙‡ ÌÈÈÒÏÌ„˜ÂÓ ÏÎÎ  Ô˙È ˘‡È·‰ÏÂ ˙‡ Ú„ÈÓ‰ 

‰‡ÏÓ Ì‰ÈÏÚ Ï˙ÚÈ„È Ì˙¯Ò‰Ï ‰ÏÂÚÙ ÈÎ¯„ ˘·‚Ï ‰È‰È Ô˙È ˘ È„Î ,˙Â„ÚÂÂ‰.  
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  רישום זכויות במקרקעין שבניהול רשות מקרקעי ישראל - ישראלרשות מקרקעי  -משרד הבינוי   שם הדוח:
  ג65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2015-ההתשע"  שנת פרסום:

  זכויות לניהול תהליכי רישוםשליטה רופפת על המידע הנוגע 

מורכבות תהליך רישום הזכויות ביחידות דיור דורשת שימוש רב בנתונים ובמידע אשר נוגעים 
לתחומים מקצועיים שונים. לכן חשוב שתהיה בידי רמ"י, האחראית לקידום תהליך הרישום, 

שלביו. משרד מבקר המדינה בדק את פעולות מערכת מידע מרכזית אשר תתמוך בתהליך על כל 
  רמ"י בתחום זה. להלן הממצאים:

ר  ד ע י עה ד י מ ז  כ ר ה ,מ ר ק ב ו ב  ק ע ן מ י : - ב ת ו י ו כ ז ם  ו ש י ר ל י  ד ר ש ועדת מ
: )המידע מרכז - ועדת ההיגוי (להלן שתפעיל  מעקב ובקרה ,על הקמת מרכז מידעהמליצה דליצקי 

רישום  ת כל הגופים המעורבים בתהליךלרשו ושיעמדעדכניים ואחידים  נתוניםמערכת שתכלול 
בשלבים  התיקיםכלל של מלאה תמונת מצב הזכויות וגם לרשות ועדת ההיגוי, ותספק לוועדה 

מערכת המידע תבנה כך שתוכל לתת נתונים על על פי המלצות הוועדה, " רישום.השונים של 
בתהליך, על בעיות מיוחדות המעבר מתהליך לתהליך, זיהוי צווארי בקבוק, זיהוי תיקים אשר נעצרו 

מערכת המידע תכלול נתונים על אתרים שנבנו בעבר ואשר ... שהופיעו והשפעתן על המשך התהליך
  ."רישומם טרם הסתיים

.Ú„ÈÓ‰ ÊÎ¯Ó ˙‡ ‰ÓÈ˜‰ ‡Ï ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰  

: י " מ ר ב ה  י צ ל צ ר פ ה ם  ו ש י ר ל  ו ה י נ ל ת  כ ר ע המרכז לרישום פרצלציות והסדר  מ
המרכז) אחראי לייזום כל הפרצלציות במקרקעי ישראל, טיפול בהן, מעקב  -קרקעות ברמ"י (להלן 

המכונה "מערכת מעקב אחריהן ובקרה עליהן. המעקב מתבצע באמצעות מאגר מידע ממוחשב 
ת בפועל מבצעים הן את רישום הפרצלציו .פרצלציות)המערכת  -פרצלציות והסדר קרקעות" (להלן 

, הן גורמי חוץ כגון יזמים, חברות מתכננות ומשרד הבינוי 24המרכז, בעיקר ב"אתרים ללא אב"
להבטיח כי גורמים אלו יבצעו את הרישום כמתחייב מהחוזים  רמ"יבאחריות גורמי חוץ), ו -(להלן 

  .עמם

צועי ומתועד בתכניות המערכת הממוחשבת של רמ"י אמורה להבטיח טיפול יעיל, סדור, אחיד, מק
שבהן נדרש לבצע רישום של הפרצלציה. כמו כן היא אמורה לשמש כלי לבקרה ולמעקב אחר 
תהליך רישום פרצלציה שנעשה בידי גורמי חוץ. מערכת לניהול, שליטה ובקרה שאינה אמינה 

פגמים ועדכנית עלולה לגרום לכך שתכניות שבהן נדרש לבצע פרצלציה לא ייקלטו בה, או שייפלו 
 במעקב אחר קידומן והטיפול בהן יתעכב או לא ייעשה כלל.

ורישומן  תצ"רים, הכנת הפרצלציה ייזוםאת פעולותיה בנושא להגדיר שמטרתו  25רמ"י קבעה נוהל
. בנוהל נקבעו סדרי קליטת חוץהמצעות גורמי אורישומן ב תצ"ריםהכנת  על והבקרה מעקבהוניהול 

ציה. על פי הנוהל, רמ"י תפעל לאיתור תכניות מאושרות או הנתונים הנוגעים לתהליך הפרצל
הרשאות לתכנון שניתנו לגורמי חוץ, ותפתח עבורן תיק פרצלציה במערכת הפרצלציות. רמ"י 
תעקוב אחר התקדמות הרישום ותעדכן באופן שוטף את שלב ביצוע הפרצלציה. כך נקבע לגבי 

ץ: "ייפתח, באופן אוטומטי, תיק פרצלציה מקרים שבהם מסרה רמ"י הרשאות לתכנון לגורמי חו
. שלבי ]26[חדש עם קליטת הרשאה חדשה לידי אגף התכנון ברמ"י במערכת לניהול פרויקטים

התקדמות תהליך התכנון, כפי שיעודכנו במערכת לניהול פרויקטים, יקלטו במערכת מעקב 
  הפרצלציות".

__________________ 
שיכון שנבנה על מקרקעי ישראל ושהוקצה על ידי רמ"י, אולם אין לגביו גוף שיטפל בפעולות    24

  .'אתרי בנה ביתך, חברות שפשטו רגל וכוהנדרשות שיאפשרו לו את רישום הזכויות, לרבות 
 .15.4.12-שפורסם ב 48.01נוהל    25
  מערכת שבאמצעותה רמ"י מנהלת את תהליך התכנון על מקרקעי ישראל.   26
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  רישום זכויות במקרקעין שבניהול רשות מקרקעי ישראל - רשות מקרקעי ישראל -משרד הבינוי   שם הדוח:
  ג65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2015-ההתשע"  שנת פרסום:

 ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ˙È ÎË ˙Â¯˘Ù‡ ÔÈ‡ ÏÚÂÙ· ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· ˙Î¯ÚÓ ÔÈ· :Ï‰Â ‰ ˙‡¯Â‰
˙Î¯ÚÓ‰ ÔÈ·Ï ˙ÂÈˆÏˆ¯Ù‰ ÏÂ‰È Ï ) ˜˘ÈÓ ÔÈ‡ ÌÈË˜ÈÂ¯Ùinterface ¯˘Ù‡Ó‰ ÔÂÂ˜Ó (

 ¯Â·Ú ‰ÈˆÏˆ¯Ù‰ ÍÈÏ‰˙ ÏÚ Ú„ÈÓ ÔÎÏ .ÔÂ Î˙Ï ‰‡˘¯‰ ˙ÁÈ˙Ù ˙Ú· ‰ÈˆÏˆ¯Ù ˜È˙ ˙ÁÈ˙Ù
 ÌÈ·Ï˘· È"Ó¯· ˙ÂÈˆÏˆ¯Ù‰ ˙Î¯ÚÓÏ ÚÈ‚Ó ıÂÁ ÈÓ¯Â‚ È„È· Â  ÎÂ˙˘ ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈ Î˙

Î˙‰ Ï˘ ÌÈ¯ÁÂ‡Ó ÌÈ˙ÚÏ .ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ· ˙Ë¯ÂÙÓ‰ ˙È Î˙‰ ¯Â˘È‡ ·Ï˘· ÂÏÈÙ‡ Â‡ ,ÔÂ 
 ‰ÈˆÏˆ¯Ù‰ ÌÂ˘È¯ ¯Á‡ ·˜ÚÓÂ ÁÂ˜ÈÙ Úˆ·Ï È"Ó¯Ó Ú ÂÓ ¯·„‰ .ÏÏÎ ÚÈ‚Ó Â È‡ ‰Ê Ú„ÈÓ
 ,ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ˘¯„  Ì‡ Â˙Â‡ Ê¯ÊÏÂ ÍÈÏ‰˙· ÌÈ·ÂÎÈÚÂ ÌÈÓÒÁ ˙Â‰ÊÏ ,ıÂÁ ÈÓ¯Â‚ È„È· ‰˘Ú ˘

.ÂÏÂÎ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯ ÍÈÏ‰˙· Ú‚ÂÙÂ  

משרד מבקר  סקר, עבודה בתהליך שנמצאות בפרצלציות"י רמ של השליטה מידת על ודלעמ כדי
. בתכניות 201327 בשנתמקרקעי ישראל  עלבמוסדות התכנון  שאושרו התכניות 60את כל  המדינה

  :הממצאים להלן יחידות דיור. 44,511אלו נכללו 

1. ÊÎ¯Ó‰  ÔÈÊ‰ ‡Ï˙Î¯ÚÓÏ ˙ÂÈˆÏˆ¯Ù‰ 19 ÔÈ·Ó 60 ˙ÂÈ Î˙‰ ;ÍÒ· ÏÂÎ‰ ÂÈ‰ Ô‰· 5,657 
ÁÈ˙Â„È ¯ÂÈ„ ,Ô‰Â ‡ÏÈÓÓ ‡Ï ÂÚÈÙÂ‰ ÏÏÎ ˙Î¯ÚÓ·.  

2.  È·‚Ï10  ˙ÂÏÏÂÎ‰ ,˙Â¯Á‡ ˙ÂÈ Î˙8,880  Ô‰ÈË¯Ù ˙‡ ÔÈÊ‰ Ì Ó‡ ÊÎ¯Ó‰ ,¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ
·Ï˘ ÏÚ Ú„ÈÓ ÔÎ„Ú ‡Ï Í‡ ˙ÂÈˆÏˆ¯Ù‰ ˙Î¯ÚÓÏ ÌÈÈ Â˘‡¯‰ ‰ÈˆÏˆ¯Ù‰  Ô‰ Â·˘

.ÏÏÎ ‰Ê Ú„ÈÓ ÔÈÊ‰ ‡Ï Û‡ Ô˜ÏÁ·Â ,˙Â‡ˆÓ   

· ‰ÈˆÏˆ¯Ù‰ ÌÂ˘È¯ ÍÈÏ‰˙ ˙ÂÓ„˜˙‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ÔÈ‡ È"Ó¯Ï ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ˘ ÌÈ Â˙ ‰Ó -29 
 ÔÈ·Ó60 ) ˙ÂÈ Î˙48% ˙ ˘· ¯˘Â‡ Ô Â Î˙ ¯˘‡ (2013 ˙ÂÏÏÂÎ‰ ,14,537  ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ

)32% ÈÎ ÔÈÂˆÈ .(28 Ó-29  ‰ËÈÏ˘ ÔÈ‡ È"Ó¯Ï˘ ¯Á‡ÓÂ ,ıÂÁ ÈÓ¯Â‚ È„È· Â  ÎÂ˙ ÂÏ‡ ˙ÂÈ Î˙
‡ ÌÈÙÂ‚· ‰„Â·Ú‰ ÈÎÈÏ‰˙ ÏÚ ‰¯Âˆ· ‰ÈˆÏˆ¯Ù‰ ˙ÂÓ„˜˙‰ ÏÚ Á˜Ù˙ ‡È‰˘ È ÂÈÁ ,ÂÏ

.¯˙ÂÈ ‰˜Â„‰  

ת כ ר ע ל  מ ו ה י נ םל ו ש י ם ר י ת ם ב י פ ת ו ש י מ " מ ר  והסדר פרצלציות רישום לצד :ב
חתימה לושמגישים לה גורמים שונים  מסמכי הבתים המשותפים תבדיקאחראית רמ"י ל ,קרקעות

היא מטילה עליהן את ביצוע  ,28חברות משכנותיהם. בנוגע לקרקעות שרמ"י משווקת ישירות לעל
הפעולות הללו בחוזים שהיא חותמת עמן. כמו כן רמ"י מפעילה מיקור חוץ לרישום בתים משותפים 

  . בלשכת הרישום; במועד סיום הביקורת העסיקה לשם כך שתי חברות

ממוחשבת  מערכת מפעילה"י רמ משותפים, תיעודו ומעקב אחריו בתים לצורכי ניהול תהליך רישום
 מוזנים הנתונים למערכת רישום הבתים המשותפים .מזו של תחום פרצלציות והסדר קרקעות נפרדת
לאחר קבלת המסמכים המאשרים את רישום הפרצלציה  מיקור חוץשרמ"י מעסיקה בחברות הבידי 

  .בלשכת הרישום

__________________ 
  למעט שתי תכניות ביהודה ושומרון.   27
  חברה שבונה ומוכרת יחידות דיור על קרקע של רמ"י.   28
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  רישום זכויות במקרקעין שבניהול רשות מקרקעי ישראל - ישראלרשות מקרקעי  -משרד הבינוי   שם הדוח:
  ג65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2015-ההתשע"  שנת פרסום:

È‡ ÈÎ ‡ˆÓ  - ÍÈÏ‰˙ ‡ˆÓ  Â·˘ ·Ï˘‰ ˙‡ ÌÈÙ˙Â˘Ó‰ ÌÈ˙·‰ ÌÂ˘È¯ ˙Î¯ÚÓÏ ÔÈÊ‰Ï ¯˘Ù‡
ÌÂ˘È¯ Ó¯ ÔÎÏ .ÌÂ˘È¯‰ ˙‡ ÌÈ·ÎÚÓ‰ ÌÈÓÒÁ ÏÚ Ë¯ÂÙÓ Ú„ÈÓ ‡Ï Ì‚Â ,Û˙Â˘Ó‰ ˙È·‰ È"

 ÔÈ‡ ;‰¯Â˘‡Ï ·ˆÓ‰ ˙ ÂÓ˙ ˙‡ ÂÙ˜˘È˘ ÌÈÏ‰ Ó ˙ÂÁÂ„ ˙Î¯ÚÓ‰Ó ˜ÈÙ‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‰ È‡
 Ú„ÈÓ ˜ÈÙ‰Ï ‡Ï Ì‚Â ,ÔÂ¯˙Ù Ì‰Ï ˘·‚ÏÂ ÍÈÏ‰˙· ÌÈÓÒÁ ¯·„· ÔÎ„Ú˙‰Ï ‰˙Â¯˘Ù‡·

Î Í¯Â‡˘ ÔÓÊ‰ ÏÚ ,ÍÈÏ‰˙·˘ ˙ÂÈ Î˙‰ ÏÏÎ ÏÚ ÈÏÂ‰È  È„Î ·Â˘Á ‰Ê Ú„ÈÓ .‰ÓÂ„ÎÂ ·Ï˘ Ï
 ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ‰˙ÏÂÎÈ ˙„ÈÓ ˙‡Â ‰Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ Î˙· È"Ó¯ Ï˘ ‰˙„ÈÓÚ ˙„ÈÓ ˙‡ ÔÂÁ·Ï

.‰Ê ÌÂÁ˙· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰  

בתשובתה ציינה רמ"י כי אינה אחראית לרישום בתים משותפים, וכי האחריות לרישום מוטלת על 
בידיה מידע מפורט על השלב שבו נמצא תהליך החברות המשכנות, הקבלנים או היזמים. לכן אין 

  רישומו של כל בית משותף, אלא רק מידע כולל על החסמים ברישום בתים משותפים.

„¯˘Ó  ‰ È„Ó‰ ¯˜·ÓÓ¯Ï ¯ÈÚÓ ÈÎ È"¯„ÚÈ‰  Ë¯ÂÙÓ Ú„ÈÓÚ‚Â · ·Ï˘Ï Â·˘ ‡ˆÓ  ÍÈÏ‰˙ 
Ï˘ ÂÓÂ˘È¯ ˙È· ÏÎ Û˙Â˘Ó  È·‚Ï ˙Â˜ÙÒ ‰ÏÚÓ˙Â ÈÓ‡ Ú„ÈÓ‰  ÏÏÂÎ‰ ‰È„È· ÈÂˆÓ‰ ¯˘‡

ÌÈÓÒÁÏ ÌÂ˘È¯· ÌÈ˙· ÌÈÙ˙Â˘Ó Ú„ÈÓ ¯„ÚÈ‰· .˙ÏÂÎÈ ˙Ú‚Ù  ÔÈÓ‡  ,È"Ó¯ Ï˘ ÏÂ‰È ‰
 Ú„ÈÓ‰ ÁÂ˙È  ‰Ê ÏÏÎ·Â Û˜È‰ È·‚Ï˙Â„ÈÁÈ ‰ ¯ÂÈ„Ô‰·˘  ÌÂ˘È¯‰ ÍÈÏ‰˙,·ÎÂÚÓ  ÔÂÈÙ‡

˙ÚÈ·˜Â ÍÎÏ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÌÈÓÒÁ‰ Ï È·ËÈÓ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú ¯„ÒÌ˙¯Ò‰.  

· ˜˘ÈÓ ¯„ÚÈ‰ Ï˘· ˙¯·Â‚ È"Ó¯ Ï˘ ÏÂ‰È ‰ ˙ÏÂÎÈ· ‰ÚÈ‚Ù‰˙Î¯ÚÓ ÔÈ Ú„ÈÓ‰ Ï˘ ÌÂ˘È¯ 
‰ ÌÈ˙·‰ ÌÈÙ˙Â˘ÓÔÈ·Â  ˙Î¯ÚÓÈ˙Ï· Ô‰Â „¯Ù  ÌÈ Â˙  „ÒÓ ˙Î¯ÚÓ ÏÎÏ .˙ÂÈˆÏˆ¯Ù‰ -

 ÌÈ‡È·Ó‰ Ú„ÈÓ È¯ÚÙÂ ÌÈ Â˙ ‰ Ï˘ ˙ÂÓÈ‡˙ ¯ÒÂÁ ‡È‰ ¯·„‰ ˙ÂÚÓ˘ÓÂ ,ÂÊ· ÂÊ ˙ÂÈÂÏ˙
Ó¯ Ï˘ ‰˙ÏÂÎÈ· ‰ÚÈ‚ÙÏ È"ÏÚ Á˜ÙÏ ˙ÂÈ Î˙· ÏÂÙÈË‰  ÍÈÏ‰˙ ÏÎ Í¯Â‡Ï Ô‰È¯Á‡ ·Â˜ÚÏÂ

„Ú ÌÂ˘È¯‰ ÓÂÈÒ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯ È¯˜ ,Â.  

˙Ú„Ï „¯˘Ó ¯˜·Ó  ÌÂ˘È¯ ÌÂ„È˜ Ï˘ ÍÈÏ‰˙Ï ˙È‡¯Á‡‰ ‡È‰ È"Ó¯˘ ¯Á‡Ó ,‰ È„Ó‰
 ÌÈÈË¯Ù‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÌÚ ˙¯˘˜˙Ó‰ ‡È‰Â ˙ÂÈÂÎÊ‰-  ÌÈÓÊÈÂ ÌÈ Ï·˜ ,˙Â Î˘Ó ˙Â¯·Á-  ÈÂ‡¯

 ÍÈÏ‰˙Ï ˙ÂÚ‚Â ‰ ÂÏ‡ ˙Â·¯Ï ,Ì‰È˙ÂÈÂ·ÈÂÁÓ· Ì˙„ÈÓÚ ÏÚ ‰¯˜·Â ·˜ÚÓ ÔÂ ‚ Ó ÌÈÈ˜˙ ‡È‰˘
Â˘È¯‰.Ì  

כדי לבחון את ההשלכות של היעדר המישק בין המערכות בדק משרד מבקר המדינה עשר תכניות 
ושהיו אמורות לעבור  2013התכניות שנרשמה בהן פרצלציה בשנת  200שנבחרו אקראית מבין 

  תחום רישום הבתים המשותפים. -לשלב הבא בתהליך 

È"Ó¯ ‰ÁÏ˘ ˙ÂÈ Î˙‰ ¯˘Ú ÔÈ·Ó ÌÈÈ˙˘· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰  ˙ Î˘Ó‰ ‰¯·ÁÏ ‰Ú„Â‰
 ÌÂ˘È¯ ¯Á‡Ï ˙ÂÁÙÏ ÌÈ˘„ÂÁ ‰ ÂÓ˘ ˜¯ ˙‡Ê ‰˙˘Ú Í‡ ,‡·‰ ·Ï˘Ï ¯Â·ÚÏ ¯˘Ù‡ ‰ÈÙÏ˘
 ÌÂ˘È¯ ˙Î¯ÚÓÏ ÌÈË¯Ù‰ ˙‡ ‰ ÈÊ‰ ‡Ï ÏÏÎ È"Ó¯ ˙ÂÈ Î˙‰ ¯˘ÚÓ ˙Á‡ È·‚Ï .‰ÈˆÏˆ¯Ù‰

.ÏÁ‰ ‡Ï ÏÏÎ ‰· ÏÂÙÈË‰ ÔÎÏÂ ÌÈÙ˙Â˘Ó‰ ÌÈ˙·‰  

ם ו ש י ר ה ך  י ל ה ת ב ם  י ב ר ו ע מ ה ם  י פ ו ג ה ם  ע ע  ד י מ י  ק ש י מ ר  ד ע י רישום : ה
הזכויות הוא תהליך מורכב שברובו מתנהל ב"טור", ובכל אחד משלביו מעורבים גופים ממשלתיים 

תחילת פעולות הרישום של גוף אחד מותנית בסיום פעולות הרישום של גוף אחר.  - ופרטיים שונים 
פים לעתים קרובות יש בידי חלק מהגופים מידע שעשוי לשמש בסיס נתונים מהימן לפעילות הגו

  האחרים ולפעילותה של רמ"י בפרט.
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  רישום זכויות במקרקעין שבניהול רשות מקרקעי ישראל - רשות מקרקעי ישראל -משרד הבינוי   שם הדוח:
  ג65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2015-ההתשע"  שנת פרסום:

 ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯ ÍÈÏ‰˙· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÌÚ Ú„ÈÓ È˜˘ÈÓ È"Ó¯Ï ÔÈ‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
.ÏÈÚÏ Ë¯ÂÙ˘ ÈÙÎ ,ÍÈÏ‰˙‰ Ï˘ Â˙Â·Î¯ÂÓÓ ˙Ú·Â ‰ ,Ì˙ÂˆÈÁ  Û‡ ÏÚ 

 ÍÈÏ‰˙ ˙ÂÓ„˜˙‰ ÏÚ ˙ÙÙÂ¯Â ‰ÈÂ˜Ï ‰¯Âˆ· ˙Á˜ÙÓ È"Ó¯ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ı·Â˜Ó‰ ÔÓ
¯Ù·Â ,‰ÈˆÏˆ¯Ù‰ ,ÌÏ˘ Ú„ÈÓ ‰ ÓÓ Ú ÂÓ˘ ¯·„ ,ıÂÁ ÈÓ¯Â‚ ÌÈÓ„˜Ó˘ ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈ Î˙· Ë

 Ú„ÈÓ Â‰Ê .‰ÈˆÏˆ¯Ù ‰˙˘Ú  Ì¯Ë Ô‰·˘ ‰ È„Ó‰ ˙ÂÚ˜¯˜ ÏÚ ˙ÂÈ Î˙ È‡ˆÓ ÏÚ ÔÈÓÊÂ ˜ÈÂ„Ó
 ‰„Â·Ú‰ ˙È Î˙Ï ÒÈÒ·‰ ‡Â‰Â ,ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ‰ ÁÂ˙È  Í¯ÂˆÏ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜ÓÏ ˘¯„ ‰ ÈÒÈÒ·

· ÍÈÏ‰˙· ·¯Ú˙‰Ï ‰˙ÏÂÎÈÏÂ ‰Ê ÌÂÁ˙· È"Ó¯ Ï˘.Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ  

 ˙Î¯ÚÓ ‰Ï ÔÈ‡ ,ÂÏÂÎ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯ ÌÂ„È˜ Ï˘ ÍÈÏ‰˙Ï ˙È‡¯Á‡ È"Ó¯˘ Û‡ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê
 ;Ô˙ÂÓÏ˘Â Ô˙Â ÈÓ‡ ÏÚ Á˜ÙÏÂ ÌÈ·Ï˘‰ ÏÎ· ÌÂ˘È¯‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ Ï‰ Ï ‰Ï ˙¯˘Ù‡Ó‰ Ú„ÈÓ
 ÏÚ ‰¯˜·Â ·˜ÚÓ ˙¯˘Ù‡Ó‰ ‰ ÓÈ‰ÓÂ ˙ÏÏÂÎ ·ˆÓ ˙ ÂÓ˙ Ì‚ ‰Ï ÔÈ‡˘ ÍÎÏ ‰·ÈÒ‰ ÂÊ

Ó „Á‡ ÏÎ· ,ÌÂ˘È¯‰ ÈÎÈÏ‰˙" ˙Â‰ÊÏ È"Ó¯ ˙Â¯˘Ù‡· ÔÈ‡ ‰Ê ·ˆÓ· .ÌÂ˘È¯‰ È·Ï˘ È¯‡ÂÂˆ
˜Â·˜· " ,ÍÈÏ‰˙·˙ÂÈ Î˙  ¯˘‡¯ˆÚ  ÔÓÂ˘È¯ ÍÈÏ‰˙  ˙Â„ÁÂÈÓ ˙ÂÈÚ·ÂÚÈÙ˘‰Ï ˙ÂÏÂÏÚ‰  ÏÚ

.ÍÈÏ‰˙‰ Í˘Ó‰  

Ï ¯˘˜‰·Ó ¯„ÚÈ‰ÈÌÂ˘È¯ ÍÈÏ‰˙· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÌÚ Ú„ÈÓ È˜˘  È"Ó¯˘ ÈÂ‡¯ ,˙ÂÈÂÎÊ‰
Ó ÛÂ˙È˘Ï ‰È ÙÏ ˙Â„ÓÂÚ‰ ÌÈÎ¯„‰ ˙‡ ÏÂ˜˘˙ ÌÂ˘È¯ ˙Î˘Ï Ì‰·Â ,ÂÏÏ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÌÚ Ú„È

 ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÂ ÔÈÚ˜¯˜Ó‰-  ,˙ÏÚÂÙ ‡È‰ ÌÒÈÒ· ÏÚ˘ ÌÈ Â˙ ‰ ˙ÂÓÈ‡Ï ‰Ï ˘¯„ ‰ Ú„ÈÓ
.˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯ Ï˘ ÌÈ Â˘‰ ÌÈ·Ï˘· ÏÂÙÈË‰ ÊÂ¯ÈÊÏÂ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· Ì ÂÎ„ÚÏ  

פרויקטים רמ"י ציינה בתשובתה כי אין בידיה מישק מקוון בין מערכת הפרצלציות למערכת לניהול 
של אגף התכנון שכן המערכת מיושנת, ואין מערכת אחת שנותנת תמונת מצב של התהליך מתחילתו 
ועד סופו. לדברי רמ"י, הנושא נמצא בתכנית העבודה של אגף מערכות מידע בה ויש לתקצבו 

עי כנדרש ולהעמיד לכך כוח אדם ייעודי. עוד צוין: "עדכון לגבי כל התכניות המתוכננות על מקרק
ישראל, וכל הפרצלציות המבוצעות על ידי גורמי חוץ, יעשה במסגרת השינוי הארגוני ושיפור 

בפרט, כך שמחלקות התכנון יעדכנו את יחידת הפרצלציות  - בכלל, ומול אגף התכנון  -המישקים 
באגף בעלות ורישום לגבי כל תכנית הידועה להם". רמ"י הוסיפה בתשובתה כי היא מודעת 

צירתה של מערכת מידע מרכזית לניהול כל תהליך הרישום מתחילתו עד סופו, ולצורך לחשיבות י
שנתית של - להשקיע בכך משאבי תקציב וכוח אדם בתחום מערכות המידע במסגרת התכנית הרב

  עבודת אגף מערכות המידע ברמ"י.

„¯˘Ó  ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·ÓÓ¯Ï È" ˙ÈÊÎ¯Ó Ú„ÈÓ ˙Î¯ÚÓ ˙Ó˜‰ ˙Â·È˘ÁÏ ‰˙ÂÚ„ÂÓ ÈÎ
‰È Ï ÂÈ·Ï˘ ÏÚ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯ ÍÈÏ‰˙ ÏÂ :‰˘ÚÓ‰ ˙Ù˘Ï ‰Ó‚¯Â˙ Ì¯ËÌ¯Ë  ˙È Î˙ ‰Ú·˜ 

·¯ - ˙È˙ ˘ ,˙Ë¯ÂÙÓ Ì¯Ë ‡ÏÈÓÓÂÂˆ˜Â‰ ÌÈ·‡˘Ó - ÌÈ·Èˆ˜˙ ÁÂÎÂ Ì„‡  - .‰˙ÏÚÙ‰Ï  

 È"Ó¯ È„È ÏÚ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯ ÍÈÏ‰˙· Ú„ÈÓ‰ Ï˘ ÈÂ˜Ï‰ ÏÂ‰È ‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ú„ÈÓ ÊÎ¯Ó ˙Ó˜‰· Í¯ÂˆÏ Û˜Â˙ ‰ ˘Ó Ô˙Â   ÈÙÎ ,¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÔÈ· ÌÈ˜˘ÈÓ ÏÚ·

È˜ˆÈÏ„ ˙„ÚÂ ‰ˆÈÏÓ‰˘  - .¯ÂÓ‡Î ,Ì˜Â‰ Ì¯Ë˘ ÊÎ¯Ó  

  

  אכיפת רישום הזכויות במקרקעין על ידי רמ"י

בשלושה  היזמים) - עם יזמים, קבלנים וחברות משכנות (להלן "י רמ בעניין שיווק הקרקע מתקשרת
. בחוזים אלו מטילה רמ"י על היזמים וחוזי מכר כירהח חוזיחוזי פיתוח,  -סוגים עיקריים של חוזים 

אחריות לרישום הזכויות, ולרשותה מגוון כלים כלכליים ומשפטיים לאכיפתה. משרד מבקר המדינה 
  בדק כיצד השתמשה רמ"י בכמה כלים כאלה. להלן הפרטים:
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  רישום זכויות במקרקעין שבניהול רשות מקרקעי ישראל - ישראלרשות מקרקעי  -משרד הבינוי   שם הדוח:
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ת ו נ ו ל ת ת  ש ג ם ה ש ר ם ל י נ ל ב ק ד ה ר ש מ :  ב י ו נ י ב על פי חוק רישום קבלנים ה
, לרשם הקבלנים שבמשרד הבינוי סמכויות לנקוט מגוון 1969- הנדסה בנאיות, התשכ"טלעבודות 

אמצעים כנגד יזמים שהפרו את התחייבויותיהם, כגון התראה, נזיפה, קנס והתליית תוקפו של 
  הרישום.

תלונות נגד יזמים שלא עמדו  46היא הגישה  2006-2003מנתוני רמ"י עולה כי בשנים 
 2006כאמור, ורשם הקבלנים נקט אמצעי משמעת נגד חלקם. לדוגמה, בשנת בהתחייבויותיהם 

תלונות לטיפול הרשם. בתשעה מהמקרים הביאה התלונה לזירוז פעולות היזם  15הגישה רמ"י 
לרישום הזכויות או לסיומן, ובשישה מקרים התקדם הטיפול בנושא. בשני מקרים נקט רשם 

בפנקס הקבלנים. במסגרת פעילות זו נרשמו באותה שנה הקבלנים התליית רישום וביטול רישום 
הוא הביא לזירוז  - יחידות דיור. תוצאות אלו מעידות על האפקטיביות של כלי זה  1,304- הזכויות ב

  היזמים במילוי התחייבויותיהם. על כן ניתן היה לצפות שרמ"י תרחיב את השימוש בו.

 ˙ ˘Ó ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· ÌÏÂ‡Â2007 "Ó¯ ‰˘È‚‰ ‡Ï ,ÌÈ Ï·˜‰ Ì˘¯Ï ˙Á‡ ‰ ÂÏ˙ ÂÏÂ È
.˜ÒÙÂ‰ ÌÈÙÂ‚‰ È ˘ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ÏÚÂÙ·Â  

רמ"י ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי שיתוף הפעולה שלה עם רשם הקבלנים נפסק 
מאחר שההליכים היו ארוכים מדי, ולא תמיד היו לרשם הקבלנים אמצעי אכיפה אפקטיביים וברוב 

ום בתים משותפים; עם זאת, ציינה, שהיא פועלת בימים אלה לחידוש המקרים ניתנו ארכות לריש
  שיתוף הפעולה עם רשם הקבלנים בנושא אכיפת הרישום.

 ˙‡ ¯È„Ò‰Ï È"Ó¯ ÏÚ ,ÏÈÚÈÎ ÁÎÂ‰ ‰Ê ‰ÙÈÎ‡ ÈÚˆÓ‡˘ ¯Á‡Ó ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 Â¯Ù‰ ¯˘‡ ÌÈÓÊÈ‰ ÏÎ „‚  ˙Â ÂÏ˙‰ ˙˘‚‰ ˙‡ ˘„ÁÏÂ ÌÈ Ï·˜‰ Ì˘¯ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘

‡ÌÈÙÂ‚‰ È ˘ ÏÚ .˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯Ï Ì‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ˙ ˘·‚Ï  ¯ˆ˜Ï È„Î Ì‰È È· ‰„Â·Ú È¯„Ò
ÏÚÈÈÏÂ ‰ÏÂÚÙ‰ ÈÎÈÏ‰ ˙‡ ˙‡ ÈÏÎ ‰ÙÈÎ‡‰ ÔÂ˙ ‰ È„È· Ì˘¯ ÌÈ Ï·˜‰.  

רמ"י ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי החליטה להגביר את האכיפה נגד קבלנים על ידי 
צלח יותר ופורסם באמצעי התקשורת ובאתר האינטרנט תביעות משפטיות, הליך שלדבריה היה מו

של רמ"י, ולכן גם עורר הד ציבורי והניע את הקבלנים לפעול. היא ציינה כי אמצעי אכיפה נוסף 
רישום להשתתף במכרזי שיווק שלה -שהפעילה הוא מניעה מקבלנים שהגישה נגדם תביעה על אי

  עד הסדרת הנושא.

ת ו י ו כ ז ה ם  ו ש י ר ת  ח ט ב ה ל ת  ו י ו ב ר במסגרת תפקידו של משרד הבינוי כממונה על  :ע
ייזום וביצוע של מדיניות הממשלה בתחום הבנייה למגורים, גם הוא משווק קרקעות לבניית יחידות 

  דיור באמצעות מכרזים ליזמים.

 יחידות הדיוררישום הזכויות בחובת את היזמים מטיל על בחוזים שעליהם חותם משרד הבינוי הוא 
שה חודשים ירישום המבנה כבית משותף תוך שמרביים: פרקי זמן  ואף קוצב על שם רוכשיהן,

רישום זכויות הרוכשים תוך שלושה חודשים ממועד רישום הבית וממועד רישום הפרצלציה, 
שחרורן מותנה  ;צועימערבויות הב 10%מקפיא המשרד , כדי להבטיח שהיזמים יעשו כן המשותף.
  .29זכויותהברישום 

__________________ 
  מהיחידות במתחם לפחות. 50%שחרור הערבות מותנה ברישום זכויות של רוכשי יחידות הדיור לגבי    29
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 ‡ˆÓ  ˙¯Â˜È·· ˙ÂÈÂ·¯Ú „È˜Ù‰Ï ÌÈÓÊÈ‰Ó ˙˘¯Â„ ‰ È‡ È"Ó¯ ,ÈÂ È·‰ „¯˘ÓÓ ‰ Â˘· ÈÎ
 ‰ÏÂÚÙ ˙ÁË·‰Ï ÏÈÚÈ ‰Ú˙¯‰ ÈÏÎ ÏÚ ˙¯˙ÂÂÓ ÍÎ·Â ,˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯Ï Ì‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÚÂˆÈ·Ï

.ÂÊ  

 ‰ÙÈÎ‡ ÈÚˆÓ‡ ˘Ó˘Ï ‰ÈÂ˘Ú ˙ÈÙÒÎ ˙Â·¯Ú ˙ÏÈË ˘ ¯Á‡Ó ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯Ï ,ÂÈ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰· „ÂÓÚÏ ÌÊÈ‰ ÔÂ·¯„Ï ÏÈÚÈ È"Ó¯˘ ÈÂ‡¯ ,˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯ ÌÂ„È˜ ˙Â·

.‰ÏÈÚÙÓ ‡È‰˘ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯ Ï˘ ‰ÙÈÎ‡‰ ÔÂ ‚ ÓÓ ˜ÏÁÎ ÂˆÂÓÈ‡ ˙‡ ÏÂ˜˘˙  

ן כ ת ש מ ה ת  ו י ו כ ז ם  ו ש י ר ת  ח ט ב ה ל ן  ו נ ג נ חובת רישום הזכויות מוטלת כאמור,  :מ
תשלום מראש עבור הוצאות הרישום. חובה זו מעוגנת  יחידות הדיורמרוכשי  הם גוביםו היזמים,על 

בסמוך  נעשהלא בדרך כלל שרישום הזכויות  היזמים. מאחרלבין היחידות  יבחוזה בין רוכש
, האמור לשקף את המכירה לרוכש בספריהם רישום פנימימנהלים  יזמים, ההיחידות למכירת

  ., אך אינו תחליף לרישום זכויות כדיןהראשון וכן את העברת הזכויות מרוכש אחד למשנהו

מתנה את שחרור הערבות , 1974-תשל"ההחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), 
ברישום הזכויות, זאת כאשר מדובר בבנייה על קרקע  שנגבתה מהיזם כדי להבטיח את כספי הרוכש

על חוזה  יחידת הדיור, ערבות המכר משתחררת עם חתימת רוכש מקרקעי ישראלבבנייה על . פרטית
  הזכויות. רישום בפעולת תלוי שאינו דבר, רמ"יעם חכירה 

 ÈÎ ‡È‰ ¯·„‰ ˙ÂÚÓ˘ÓÏÚÂÙ·,  Ú˜¯˜· Ï˘ ‰ÁÈË·Ó ‰ È‡ ¯ÎÓ‰ ˜ÂÁ ˙Â·¯Ú ,‰ È„Ó‰
 ˘ÎÂ¯Ï¯ÂÈ„‰ ˙„ÈÁÈ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯ ˙‡ ÔÈ„Î.  

ואת  30לסיים את רישום הפרצלציה, רמ"י מחייבת את היזמים, במסגרת חוזי פיתוח או חוזי חכירה
השלים את התהליך עד לבתקופה קצובה, אך אינה מטילה עליהם חובה  ותףמשהבית הרישום 

  רוכש יחידת הדיור בלשכת הרישום. שום זכויותיר

È"Ó¯Ï ÈÎ ÔÎ Ì‡ ‡ˆÂÈ ÔÈ‡  ÌÂ˘È¯ ˙‡ ÁÈË·Ó‰ ÔÂ ‚ Ó‰ ˙ÂÈÂÎÊ.ÔÈ„Î  

למשרד מבקר המדינה הציגה רמ"י עמדה שלפיה גם החברה, היזם או הקבלן וגם  בתשובתה
להעלות  - על ידי פרסום באמצעי התקשורת  -י מנסה "נושאים באחריות לבצע רישום, ורמהחוכרים 

  את מודעות הציבור לחשיבות הרישום ולהניעו לפעולה מול החברה, היזם או הקבלן.

 ˙‡ÏÚ‰ Ì˘Ï ˙¯Â˘˜˙‰ ÈÚˆÓ‡· ÌÂÒ¯ÙÏ ˙Â·È˘Á ˘È Ì Ó‡ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 ÌÏÂ‡ ,ÌÂ˘È¯‰ ˙Â·È˘ÁÏ È¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÚ„ÂÓ ÔÂ ‚ Ó Á˙ÙÏ ÏÂ˜˘˙ È"Ó¯˘ ÈÂ‡¯ .È„ ÍÎ· ÔÈ‡

.·Âˆ˜ ÔÓÊ· ÌÈ˘ÎÂ¯‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÌÂ˘È¯ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ÌÈÓÊÈ‰ ˙‡ ·ÈÈÁÏ ¯˘Ù‡È˘ È·ÈË˜Ù‡  

  

  היעדר אפקטיביות של פעולות שנקטה רמ"י לקידום רישום הזכויות

מספר יחידות  הצטמצם 2007-1998ה כי בשנים תהעל 2013-1998בחינת מגמות הרישום בשנים 
 התהפכה 2013-2007, אולם בתקופה 245,000-לכ 420,000- מכהדיור שלא בוצע לגביהן רישום 

  .330,000- לכ 245,000- מכמספר יחידות הדיור שלא בוצע לגביהן רישום, יה ביעלחלה  - המגמה 

__________________ 
  בחוזי חכירה, אם ביצוע פרצלציה מוטל עליהם.   30



  499  הבינוימשרד 
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  ג65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2015-ההתשע"  שנת פרסום:

 בתשובתה הציגה רמ"י מגוון פעולות שנקטה, בתחומים שונים, לקידום רישום הזכויות. להלן
  הפרטים:

רמ"י דיווחה כי פעלה לקידום רישום הפרצלציה, בין היתר על ידי הידוק האכיפה של חובת 
החברות המתכננות לרישום פרצלציה במקביל לתהליך התכנון; קיום פגישות תכופות עם מרבית 
הוועדות המקומיות לקידום אישור התצ"רים; איתור אתרים ללא אב וביצוע הכנה ורישום של 

יה; הידוק שיתוף הפעולה עם הגורמים המעורבים בתהליך רישום הזכויות; והעלאת הפרצלצ
  רעיונות לקיצור הליכים והסרת חסמים.

כמו כן דיווחה רמ"י על פעולותיה לקידום רישום בתים משותפים, ובהן: הגשת תביעות משפטיות 
שימת סרבני רישום סרבני רישום); פרסום ר - נגד יזמים שאינם רושמים בתים משותפים (להלן 

; קיום מפגשים יזומים 31בעיתונות ובאתר רמ"י; מניעת השתתפות סרבני הרישום במכרזים של רמ"י
יחידות דיור לצורך מעקב, דיווח ומתן עזרה לקידום רישום  100-עם נציגי יזמים המנהלים יותר מ

ם ואף יצירת קשר ישיר הזכויות; והקמת פורום עורכי דין ונציגי יזמים ברמ"י לדיון בחסמי הרישו
  לטיפול מידי במקרים דחופים ובעייתיים.

 ,¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ,ÁÈÏˆ‰ ‡Ï ‰˙ Ó˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÔÂÂ‚Ó ÈÎ È"Ó¯Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ‰¯˙È .ÌÏ˘Â‰ ‡Ï ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯ Ô‰·˘ ¯ÂÈ„‰ ˙Â„ÈÁÈ È‡ˆÓ ˙‡ ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰¯Âˆ· ÌˆÓˆÏ

 ÌÈ ˘· ,ÂÊÓ2013-2007  ˙Â„ÈÁÈ ¯ÙÒÓ· ÏÂ„È‚ ÏÁÎÓ ,ÂÓ˘¯  ‡Ï Ô‰· ˙ÂÈÂÎÊ‰˘ ¯ÂÈ„‰ -
245,000 ÎÏ-330,000 ˙ÂÏÂÚÙ Ô˙Â‡ Ï˘ ,ÏÏÎ· Ì‡ ,˙Ï·‚ÂÓ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡ ÏÚ „ÓÏÓ˘ ¯·„ ,

.˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯ ÌÂ„È˜ ˙¯‚ÒÓ· È"Ó¯ ‰Ë˜ ˘  

 ;ÌÏ˘Â‰ ‡Ï ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯ Ô‰·˘ ˙Â¯È„‰ ¯ÙÒÓ ÌÂˆÓˆÏ È"Ó¯ ˙Ë˜Â ˘ ˙ÂÏÂÚÙ· È„ ÔÈ‡
Ë¯ËÒ‡ ˙È Î˙ ˘·‚˙ È"Ó¯ ˙Ï‰ ‰ ÈÎ ˘¯„  ÒÒ·˙˙˘ ,˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯ ÌÂ„È˜Ï ˙ÏÏÎ˙ÓÂ ˙È‚

 ÌÂ˘È¯ ÍÈÏ‰˙ ˙ÚÓË‰Ï ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ˙Â·¯Ï ,˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ÏÚ
ÏÂ ÔÂ Î˙‰ ÍÈÏ‰˙· ˙ÂÈÂÎÊ‰‰ÈˆÏˆ¯Ù‰ ÌÂ˘È¯ ¯Á‡Ï ÌÈ¯Â‚ÓÏ Ú˜¯˜ ˜ÂÂÈ˘ Ì‚ ˙È Î˙‰ ÏÚ .

‰ ÈÎÈÏ‰˙ ÏÂÚÈÈÏ ÌÈÏÎ ÏÂÏÎÏÂ ÔÂ‚¯‡‰ ÌÂ˘È¯ Ï˘ ÏÂ‰È ‰˙ÂÈÂÎÊ ÈÎ‡ ˙¯·‚‰ÏÂ.Â˙Ù  

  

  

  עיכוב ביישום הרפורמה ברמ"י

לבחינת יעדי המדיניות הקרקעית במדינת  32מינתה הממשלה שלוש ועדות 2004-1986בשנים 
החליטה הממשלה על  2009ישראל. המלצות הוועדות אומצו בידי הממשלה והמועצה. במאי 

  המשך יישום הרפורמה ועל הקמת רשות מקרקעי ישראל.

ל הרפורמה הוא צמצום החיכוך בין החוכרים לבין רמ"י באמצעות אחד הנדבכים המרכזיים ש
הקניית בעלות על מקרקעין עירוניים המיועדים למגורים ולתעסוקה לבעלי חוזי חכירה אשר רכשו 

. שחרור רמ"י מהניהול השוטף של חוזי החכירה במקרקעין שייעודם למגורים, על 33זכויות מהוונות
ם הבעלות בלשכת הרישום, אמור היה להוביל לצמצום השירותים ידי הקניית בעלות לחוכר ורישו

הישירים שעליה לתת לחוכרים, וכך לאפשר לה להתרכז בפעולות הליבה שנקבעו לה: שיווק 
  מקרקעין ושמירה עליהם.

__________________ 
 ש"ח. 100,000רמ"י מאפשרת לסרבני רישום להשתתף במכרז רק אם יפקידו ערבות לרישום על סך    31
 , ועדת רונן וועדת גדיש.1986ועדת גולדברג משנת    32
שנתי בגין שימוש במקרקעין בהתאם על פי חוזה חכירה שבו שולמו מראש דמי החכירה (תשלום    33

  למטרת ההקצאה) בעבור יתרת תקופת החכירה.
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  2015-ההתשע"  שנת פרסום:

הקניית הבעלות ורישומה בלשכת הרישום נעשים, כאמור, בכמה שלבים, ובהם רישום הפרצלציה, 
אפשר לרשום בעלות ולא - רישום הזכויות. בהיעדר רישום הזכויות אירישום הבית המשותף ו

מתבטל הצורך לקבל שירות עבור הנכס ברמ"י, דבר שלא מאפשר את צמצום החיכוך בין רמ"י 
  לחוכרים, ובעקבות זאת פוגע גם ביישום הרפורמה.

ת המדינה יצוין כי הקניית בעלות על פי הרפורמה הוגבלה לנכסים שנבנו על קרקעות שבבעלו
ורשויות הפיתוח, ואינה כוללת נכסים שנבנו על קרקעות קק"ל (ראו פירוט להלן). מכאן שאף 
שהיעד שנקבע הוא צמצום היקף השירות שרמ"י צריכה לתת לחוכרים, חלק ניכר מהם ימשיכו 

  .34לקבל שירות ממנה ולא תוקנה להם בעלות על הקרקע

הנכסים המועמדים להקניית בעלות בכמיליון נכסים,  , העריכה רמ"י את מצאי2014נכון לאוקטובר 
נכסים  654,000- כ מהם כבר הוקנתה. בלוח שלהלן מפורט הרכבם של 352,000- שהבעלות על כ

  שעדיין יש להקנות את הבעלות עליהם:

  1לוח 

  פירוט הנכסים על מקרקעי ישראל שיש להקנות את הבעלות עליהם

È‚ÂÒ ÌÈÒÎ ‰ ¯ÙÒÓ ÌÈÒÎ ‰  

  311,000 )הזכויות נרשמו טרם 80,000-בכ הםקק"ל (מ נכסי

  250,000  הזכויות* נרשמו טרם שבהם נכסים

  93,000 )תמורה וללא(בתמורה עליהם בעלות את הלהעביר  שאפשר נכסים

Î"‰Ò 654,000  

  נכסים שנבנו על קרקעות קק"ל וטרם נרשמו בהם זכויות. 80,000לא כולל   * 

 ÔÈ·Ó ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ654,000  ˙‡ „ÈÓ ˙Â ˜‰Ï ,‰Ó¯ÂÙ¯‰ ÈÙ ÏÚ ,‰ÏÂÎÈ È"Ó¯ ÌÈÒÎ ‰
Î ÏÚ ˙ÂÏÚ·‰ -93,000Î ˜¯ Ì‰˘ ,-14% Î ,ÌÈÒÎ ‰ ¯˙È È·‚Ï .ÌÈÒÎ ‰ ÔÓ-561,000 ,

:ÌÈË¯Ù‰ ÔÏ‰Ï .Ì‰ÈÏÚ ˙ÂÏÚ·‰ ˙¯·Ú‰ ˙‡ ÌÈ·ÎÚÓ‰ ÌÈÓÒÁ È"Ó¯ È ÙÏ ÌÈ„ÓÂÚ  

אפשר להקנות בעלות - אי )47%- יחידות דיור (כ 330,00035- מהנתונים המוצגים לעיל עולה כי בכ
מאחר שטרם נרשמו בהן הזכויות. זאת בין היתר בשל הליקויים הרבים שעלו בדוח זה הנוגעים 

ליקויים בארגון ובניהול של נתונים בתהליך הרישום, ליקויים  :לפעילות רמ"י בעניין רישום הזכויות
ו יישום חלקי של החלטות יישום א-בתכנון ובביצוע של תכניות העבודה לרישום הזכויות ואף אי

הממשלה והמועצה הנוגעות לקידום רישום הזכויות. במשך יותר מעשור מאז הוחלט לקדם את 
  רישום הזכויות, היקף יחידות הדיור שטרם נרשמו זכויותיהן צומצם אך במעט.

 ˙‡ Ú·˜˙˘ ˙È‚Ë¯ËÒ‡ ˙È Î˙ ˘·‚˙ È"Ó¯ ˙Ï‰ ‰ ÈÎ ˘¯„  ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ï ÌÈ„Úˆ‰ ÏÂÏÎÓ ÁÈË·˙ Ì‚Â ,‰ÏÂ‰È ·˘ ˙ÂÚ˜¯˜ ÏÚ ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ· ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯ ˙ÓÏ˘‰

 ÌÂ¯˙Ï ÈÂ˘Ú ¯·„‰ .„È˙Ú· ˜ÂÂ˘˙˘ ÔÈÚ˜¯˜Ó ÏÚ ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ· „ÚÂÓ „ÂÚ· ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯
.Ô ÎÂ˙ÓÎ ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ÌÂ˘ÈÈÏ  

__________________ 
", בחינת יישום הרפורמה ברשות מקרקעי ישראל), בפרק "È˙ ˘ ÁÂ„64‚ )2014 מבקר המדינה, ראו גם    34

  .349-319עמ' 
 נכסי קק"ל שבהם טרם נרשמו 80,000נכסים שבהם טרם נרשמו הזכויות, בתוספת של  250,000   35

 הזכויות.
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  נכסים בבעלות קק"ל

משרד מבקר , בהתייחסו לנושא הקניית הבעלות על קרקעות קק"ל, ציין 36ג64בדוח מבקר המדינה 
המדינה כי רמ"י אמנם ביקשה לצמצם את החיכוך עם החוכרים בנוגע לקבלת אישור להיתר בנייה, 

היא  - כגון קבלת משכנתה, העברת זכויות והארכת תוקף החוזה  - אולם בכל הנוגע לשאר הנושאים 
ר כי עדיין מחויבת לתת שירות, עובדה המטילה עומס כבד על עובדיה. משרד מבקר המדינה העי

יחידות  311,000- ביצוע הרפורמה ללא חתימה על הסכם עם קק"ל אינו מאפשר העברת בעלות בכ
  מכלל היחידות שנותרו להקניית בעלות. 40%-דיור, שהיו אז כ

.‰Ê ÔÈÈ Ú· ÈÂ È˘ ÏÁ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È··  

„¯˘Ó  Ï"˜˜ ÌÚ ÌÎÒ‰ ÏÚ ‰ÓÈ˙Á ‡ÏÏ ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ÚÂˆÈ· ÈÎ ¯ÈÚÓÂ ·˘ ‰ È„Ó‰ ¯˜·ÓÚ ÂÓ 
Î· ˙ÂÏÚ· ˙¯·Ú‰-311,000 ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ37.  

  

  

  סיכום

Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó ˙Â˘¯  ˙È‡¯Á‡ Ï˘ ÌÂ„È˜Ï ÌÂ˘È¯‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ÈÒ˜ Ù· ˙Â„ÈÁÈÏ
‰‰ÏÂ‰È ·˘ ÔÈÚ˜¯˜Ó ÏÚ ˙ÂÓ˜ÂÓ˘ ¯ÂÈ„. Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó ˙ˆÚÂÓ  ˙‡ Ì‚ ‰ÈÏÚ ‰ÏÈË‰

 ˙Â„ÈÁÈ ÈÙÏ‡ ˙Â‡Ó· ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯· ÌÈ ˘ Í˘Ó· ¯·Ëˆ‰˘ ¯Â‚ÈÙ‰ ˙ÓÏ˘‰Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰
 ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯ .¯ÂÈ„ ¯˘Ù‡Ó ÔÎÂ ,ÔÈÈ ˜‰ ˙ÂÎÊ ÏÚ ‰ ‚‰ ¯ÂÈ„‰ ˙„ÈÁÈ ˘ÎÂ¯Ï ‰ ˜Ó ÔÈ„Î

 ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯ .Ï‡¯˘È· ÔÈÚ˜¯˜Ó· ˙ÂÈÂÎÊ‰ ‚¯‡Ó Ï˘ ¯„ÂÒÓÂ ÊÎÂ¯Ó ÌÂ˘È¯ Ï‰ Ï ‰ È„ÓÏ
‰ ˘Ó Ï·È˜  „Á‡Î ¯„‚Â‰˘Î ˙Â·È˘ÁÌÈÈÊÎ¯Ó‰ ÌÈÎ·„ ‰ ·È"Ó¯· ‰Ó¯ÂÙ¯ ‰˙¯ËÓ˘ ,

‰ È·Ï ÌÈ¯ÎÂÁ‰ ÔÈ· ÍÂÎÈÁ‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏ ‰Ï ‰Ú·˜˘ ˙Â¯ËÓ‰ ˙‡ ‰‚È˘‰ ‡Ï È"Ó¯ ÌÏÂ‡Â .
 ¯˘ÚÎ Í˘Ó  ÔÚÂˆÈ·˘ ˘ÓÂÁ ˙ÂÈ Î˙ È˙˘· ‰ÓˆÚÏ ‰Ú·˜˘ ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‡ ‡ÏÂ ‰Ï˘ÓÓ‰

ÌÈ ˘Ú  Ì¯Ë Ô‰·˘ ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ· ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯ ˙ÓÏ˘‰ È¯˜ ,¯·„‰ ‰˘. 

·˙¯Â˜È·  ÌÈ·¯ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ È"Ó¯ Ï˘ ÔÂ‚¯‡‰Â ÏÂ‰È ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÒÈÒ·Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÔÈ‡ :
˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯ ÍÈÏ‰˙ ÏÚ ‰¯˜·ÏÂ ‰ËÈÏ˘Ï ˙Â·˘ÁÂÓÓ ˙ÂÎ¯ÚÓ È"Ó¯Ï, ÂÔÎÏ  ‰¯˙È‡ ‡Ï

 ‰˘·È‚ ‡ÏÂ ÍÈÏ‰˙· ÌÈÓÒÁ Ì‰Ï˙Â Â¯˙Ù.  È"Ó¯ Ì‚ ˙‡ ˙ÂÏ‰ Ó ˙Â¯·Á ÏÚ ‰ÙÎ‡ ‡Ï
Â·ÈÈÁ˙‰ÂÈ˙‰ÈÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯Ï Ô˙Â, Â ˙ÂÚ˜¯˜ ˜ÂÂ˘Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ËÏÁ‰Ï Ì‡˙‰· ‰ÏÚÙ ‡Ï

 ‰ÈˆÏˆ¯Ù Ô‰· ‰Ó˘¯ ˘ ¯Á‡Ï ˜¯ ÌÈ¯Â‚ÓÏ - ‡Ó Ï˜‰Ï ‰ÏÎÈ˘ ‰ÏÂÚÙÂ ÌÂ˘È¯ ˙ÓÏ˘‰ ÏÚ „
 ˜ÂÂÈ˘· ‰Ê ÈÂ˜ÈÏ .˙ÂÈÂÎÊ‰ ÔÎ˘ ,˜ÈÓÚÓÂ ÍÏÂ‰ Û‡ ÌÈ ˘· Â · ˘ ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ· Ì‚

 ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯· ¯Â‚ÈÙ ¯ˆÂ  ˙Â Â¯Á‡‰ ÛÒÂÂ˙Ó ‡Â‰Â ¯Â‚ÈÙ‰ ÏÚ ÌÈÈ˜‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÌÂ˘È¯·
 ‰ ˘Ó ˙Â„ÚÂ ÌÈ˜‰Ï Â„È˜Ù˙· Ï˘Î ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó Ì‚ .¯·Ú· ÂÓ˜Â‰˘ ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ·

˘È¯˘Ù‡Â  ÌÂ„È˜.ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ ÂÎÈ˘ ÌÂ˘È¯ ˜ÂÁ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯  ‡È‰ ‰‡ˆÂ˙‰
 Ê‡Ó˘1998 ˙ ˘· È˜ˆÈÏ„ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ ÂˆÓÂ‡1998Î Í˘Ó· ,-16  ¯ÙÒÓ ÌˆÓËˆ‰ ,ÌÈ ˘

Ô‰Ï ‰˘Ú  ‡Ï˘ ¯ÂÈ„‰ ˙Â„ÈÁÈ Ó :ËÚÓ· Í‡ ˙ÂÈÂÎÊ ÌÂ˘È¯ -420,000 ÎÏ ˙Â„ÈÁÈ -330,000 
 ˙ ˘ ÛÂÒ·2013. 

__________________ 
  .34הערה ראו    36
 שיש להקנות את הבעלות עליהם.מכלל הנכסים  48%-נכון למועד סיום הביקורת כ   37
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  ג65דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2015-ההתשע"  שנת פרסום:

 ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰·Èˆ‰˘ ‰¯ËÓ‰ ˙‚˘‰Ï ÏÂÚÙÏ È"Ó¯ ÏÚ -  ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯· ¯Â‚ÈÙ‰ ˙˜·„‰
¯·Ú· Â · ˘ ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ·,  „È˙Ú· Â˜ÂÂ˘È˘ ÌÈ¯Â‚ÓÏ ˙ÂÚ˜¯˜· ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯ ˙ÁË·‰Â

 ˙ÚÓË‰ ˙ÂÚˆÓ‡·‰ ÍÈÏ‰˙ ÌÂ˘È¯· ÔÂ Î˙‰ ÍÈÏ‰˙ ÒÁÈÈ˙‰Ï È"Ó¯ ÏÚ ÍÎ Ì˘Ï .ÚÂˆÈ·‰Â
Î ‰Ê ÌÂÁ˙Ï Ï‡Ï ÂÓ‡˙ÂÈ ÂÏ Âˆ˜ÂÈ˘ ÌÈ·‡˘Ó‰˘ Ë˜ÈÂ¯Ù ‰ÏÂ ˘·Â‚˙˘ ‰„Â·Ú ˙È Î˙ ÌÈ„ÚÈ

 ,ÌÈÈ˙ÂÓÎ ÌÈ ÓÊ ˙ÂÁÂÏ ˙Â¯Â„Ò ‰ÏÂÚÙ ÈÎ¯„Â .¯ˆ˜ ÔÓÊ ˜¯Ù· ‰‡ˆÂ˙‰ ˙‚˘‰Ï Â‡È·È˘ ˙Á‡
Ô‰È˙ÂÈÂÎÊ˘ ¯ÂÈ„‰ ˙Â„ÈÁÈ Û˜È‰ ˙Ï„‚‰ ˙‡ ÚÂ ÓÏ ˙ÂÈÂ˘Ú˘ ˙ÂÈ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰  Ô È‡

 ‡È‰ ˙ÂÓ˘¯ ˘È ˜ÂÂ‰‰ÈˆÏˆ¯Ù‰ ¯Á‡Ï ˜¯ Ú˜¯˜ ˙ÂÈÂÎÊ ÌÂ˘È¯· ÌÈÈ˜‰ ¯Â‚ÈÙÏ ¯˘‡ .
 ˘·‚ÏÂ ÌÙ˜È‰ Â‰Ó ÍÈ¯Ú‰Ï ,˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯ ÍÈÏ‰˙· ÌÈÓÒÁ ¯˙‡Ï È"Ó¯ ÏÚ ,¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ·
 Ï˘ ‰ÏÚÙ‰Â ÁÂ˙ÈÙ· Í¯ÂˆÏ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï È"Ó¯ Ï˘ ‰˙È Î˙ ÏÚ ˙Ú· ‰· .˙Â Â¯˙Ù Ì‰Ï

ÁÈË·˙˘ ˙È·ÈË˜Ù‡ ‰ÙÈÎ‡ ˙Î¯ÚÓ .ÔÈ„Î ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯ ˙‡  

  

  


