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נוהל הקצאת אדמות מדינה למשרד 
 הביטחון

 

 כללי .0

לטובת פעילות צה"ל באזור יהודה והשומרון ישנו צורך בשימוש במקרקעין, 
 כאשר ככלל יעדיף צה"ל להשתמש באדמות מדינה ולא במקרקעין פרטיים.

הקצאת אדמות מדינה מאת הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש תעשה 
יחס לתפיסת קרקעות לצרכים צבאיים לאחר ביצוע עמ"ט כמקובל גם ב

 כמפורט בנוהל .

 מטרה .5

מטרת נוהל זה להסדיר את היחסים שבין הממונה על הרכוש הממשלתי 
והנטוש )להלן "הממונה"( ובין גורמי צה"ל ומשרד הביטחון בכל הנוגע 

 להקצאת אדמות מדינה )רכוש ממשלתי( למשרד הביטחון.

 

 השיטה   .3

 הקצאת השטח.ביצוע עבודת מטה במנהא"ז ל .א

בקשה לאישור הקצאה תועבר לע' שהב"ט להתיישבות באמצעות ענף  .ב
 תשתית מתפ"ש, כולל סימון שטח ההקצאה ע"ג מפה/ אורטופוטו.

רת"ח תשתית במנהא"ז יעביר לממונה את דרישת צה"ל/ משרד הביטחון  .ג
להקצאת אדמות מדינה )לאחר קבלת אישור עוזר שר הביטחון 

 ן תשתית בתפ"ש(.להתיישבות באמצעות רע"

לאחר קבלת אישור ע' שהב"ט להתיישבות יחתום הממונה עם קמ"ט  .ד
 משהב"ט על כתב הרשאה המקצה את הקרקע. 

 

 כללים לשימוש והחזקה בקרקע .4

בתקופת ההקצאה יחולו הכללים הבאים על השימוש וההחזקה  .א
 בקרקע:

קמ"ט משרד הביטחון יודיע לממונה מראש על שינויים מהותיים  (0
 קש לעשות באופי השימוש בקרקע.שהוא מב

קמ"ט משרד הביטחון יודיע לממונה כאשר מתבטל הצורך  (5
 בהקצאה כולה או בחלקה.

קמ"ט משרד הביטחון לא יבצע כל שימוש אחר בקרקע ללא  (3
 אישור הממונה.

הממונה לא יישא באחריות כלפי צד ג' עקב אירועים הנובעים  (4
מהשימוש והחזקה בקרקע על ידי מקבל ההקצאה מתאריך קבלת 

 ההקצאה.
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קמ"ט משרד הביטחון יודיע לממונה מראש על כוונה להשתמש  (2
באוצרות טבע כגון: מחצבים ומעיינות מים בתחום ההקצאה ועל 

בנוסף לנהלים והתחיקה כל פגיעה מהותית המתוכננת בקרקע זו. 
 בתחום.

קמ"ט משרד הביטחון ומקבל ההקצאה יהיו כפופים לחובות  (6
ולמגבלות שמטילים הדין ותחיקת הביטחון בנושא העתיקות 

 התקפים באזור, בכל הנוגע לשימוש בקרקע.

כל פעולה של הממונה בשטח ההקצאה תתואם מראש עם קמ"ט  (7
 משהב"ט.

את השטח לאחר השימוש קמ"ט משרד הביטחון מחויב להחזיר  (8
 לממונה כפי שהיה טרם ההקצאה.

 

 סיום ההקצאה .2

עם תום תקופת ההקצאה יודיע קמ"ט משרד הביטחון לממונה,  .א
ולרת"ח תשתית במנהא"ז על כוונותיו ביחס להמשך השימוש והחזקה 

 בקרקע. 

לא ניתנה הודעה כאמור ולא נפסקה החזקה בקרקע מטעמו של קמ"ט  .ב
מונה לרת"ח תשתית במנהא"ז אשר יתאם את משרד הביטחון יפנה המ

 המשך ההחזקה והשימוש בקרקע או את הפסקתה.

 

 השגות הממונה .6

הממונה יוכל להשיג על דרכי השימוש בקרקע שהוקצתה לקמ"ט משהב"ט, 
על כל פגיעה בנכסים המוקצים ועל המצב שבו הוחזרה הקרקע בתום 

 ההקצאה.

 

 תחולה .7

משלתי כמשמעו בצו בדבר רכוש נוהל זה יחול על כל הקצאת רכוש מ
 ממשלתי באיו"ש עבור צה"ל ועבור גורמים צבאיים במשרד הביטחון. 

 

 

 
 


