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 לכבוד

 גב' מניה לייקין

 היועצת המשפטית

 רשות מקרקעי ישראל

 

 שלום רב,

 שיווק מפלה של דירות בראש העין בידי חברת נצבא הנדון:

משווקת דירות בפרויקט "נצבא סיטי" בראש העין,  או אחת מחברות הבת של החברה חברת נצבא .1

, שהיא חברת בת של החברה )באמצעות חברת מפעלי תחנות בע"מזכתה למיטב הבנתנו בקרקע בו 

 . 2009במכרז בניה של רשות מקרקעי ישראל בשנת ( נצבא

חלק ניכר מהדירות בפרויקט להשכרה, ככל הידוע באמצעות הטבות מס ניכרות  תנצבא משווק .2

מכח החוק לעידוד השקעות הון. הטבות מס אלו נועדו לפתח את שוק השכירות המוסדי  הקיבלש

 ולהגביר את האפשרות של כלל הציבור לשכור דירה בשכירות ארוכת טווח ויציבה. 

)מיום  מי טל הנדסה נ' סלמאן 10011/17כידוע, וכפי שאישר לאחרונה בית המשפט העליון ברע"א  .3

שווקת בידי רמ"י לצרכי בניה מחייבת את היזם לשווק את הקרקע ללא קרקע המ –(  19.8.19

בעניין גינדי  של רמ"י הפליה, כאילו בא בנעליה של רמ"י. כך עולה גם מהחלטת ועדת המכרזים

ציעה מבצע בלעדי לאנשי כוחות הביטחון בלבד שבה ומלות כי נצבא גהופתענו ל. לכן 4.3.18מיום 

ומד"א(. המבצע מאפשר לשכור דירה ולקבל חודש  , שב"סוחמי אש)אנשי קבע בצבא, במשטרה, ל

 שכירות חינם. 
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להציע  מוסמכתרמ"י לא  בלבד. ענייני לתת מבצע בבלעדיות לאנשי כוחות הביטחון אין כל טעם .4

. עליה להציע את הדירות אינה מוסמכת לכך נצבא המשווקת את הדירותקל וחומר שמבצע כזה, 

 לכל המעוניין. 

נצבא הגיעה למסקנה כי היא יכולה לשווק את הדירות להשכרה באמצעות מבצע שמשמעותו אם  .5

. זאת במיוחד לאור כולו ציבורלמבצע ה וצעהנחה בסדר גודל של חודש שכירות, אין כל עילה שלא י

דיור  בנייתהעובדה שהקרקע היא ציבורית ושהחברה זכתה בהטבות מס מהקופה הציבורית לצורך 

 . מסוימתרת הטבות המס היא לסייע לכלל הציבור, ולא לקבוצה להשכרה, ומט

מאחורי יחסי הציבור הבנויים על הסימפטיה הציבורית למי שמשרת קשה להימנע מהרושם ש .6

מהות המבצע הינה למשוך אוכלוסייה שנצבא מעוניינת בה במיוחד על רקע בכוחות הביטחון, 

לערבים  אפסישבה ייצוג יהודית ברובה )הפרופיל של משרתי כוחות הביטחון, כאוכלוסייה 

מבוססת, גם אם יש לכך חריגים, ואולי האטרקטיביות נעוצה גם בהומוגניות (, צעירה, ולחרדים

   שלה.

אם יש הצדקה להעדפת מקצועות מסוימים בדיור להשכרה היא נעוצה דווקא במחסור במקצועות  .7

 דיורעוד ייהחלטה על נדרשים בשכר נמוך, שמודרים מערים מסוימות בגלל מחירי הדיור. אולם 

היא , ות עובדתית ברורה ומוצקה להצדקת ההטבה הסלקטיביתתשתי מחייבתמקצוע  בעליל

 י רשות ציבורית ואין היא נתונה להחלטה של חברה פרטית מסחרית. חייבת להתקבל על יד

לזמן את החברה לשימוע, ולדרוש ממנה להעניק  ך להנחות את וועדת המכרזיםלאור האמור, נבקש .8

לשקול לקנוס אותה בהתאם לסמכויות  –את המבצע לכלל שוכרי הדירות ללא הפליה, ואם תסרב 

 רמ"י. 

מעי לחברות הנדל"ן שעליהן למכור או להשכיר דירות לכל העת להעביר מסר חד מש ההגיע .9

 ., ולחדול מהמבצעים המפלים והשיווק הסלקטיביהמעוניין

 

 בכבוד רב, 

 

 מור, עו"ד-גיל גן

 העתק: חברת נצבא


