
1520:מספר החלטה  18/9/17:תארי� 

העברת בעלות במקרקעי ישראל

 

, החליטה מועצת מקרקעי ישראל1960 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"��3מודיעי� בזה כי בתוק� סמכותה שבסעי� 

כלהל): ) 2017 בספטמבר 18כ"ז באלול תשע"ז (מיו�בישיבתה 

 

הגדרות.1

 

בני) ב) שתי קומות לפחות, שיש בו לא פחות מארבע דירות – דירה אחת�בניי� רווי

לפחות בכל קומה

 

דמי חכירה שנתיי� או מהווני� עבור זכויות חכירה לבניה נוספת במקרקעי),�דמי היתר

בגינ) לא שולמה לרשות תמורה.

 

רשות מקרקעי ישראל.�הרשות

 

.1960כהגדרתו בחוק מקרקעי ישראל, תש"���זר

 

�חוזה חכירה שדמי החכירה לפיו, עבור יתרת תקופת החכירה, שולמו מראש�חוזה חכירה מהוו

בהתא� להוראותיו או בהתא� להחלטת המועצה.

 

חוזה חכירה מהוו� למטרת מגורי"

או תעסוקה

למעט אחד מאלה:�

חוזה חכירה לגבי קרקע שייעודה חקלאי.  )1( 
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חוזה חכירה מהוו) שהחוכר לפיו הוא גו� ציבורי או  )2( 

שמטרת החכירה היא מטרה ציבורית או שאחת

ממטרות החכירה היא מטרה ציבורית; בפסקה זו, "גו�

ציבורי" – משרד ממשלתי, חברה ממשלתית, חברת בת

ממשלתית או חברה מעורבת, כהגדרת) בחוק החברות

, חברה שאי) לה הו) מניות1975–התשל"ההממשלתיות, 

 לחוק האמור, תאגיד60או תאגיד כאמור בסעי� 

שהוק� בחוק או לפיו, רשות מקומית, או תאגיד שרשות

מקומית היא בעלת חלק מההו) בו או שיש לה חלק

מכוח ההצבעה בו.

 

מי שרשו� או זכאי להירש� בפנקסי המקרקעי) כחוכר של נכס מקרקעי) על�חוכר

פי חוזה חכירה מהוו) למטרת מגורי� או למטרת תעסוקה.

 

 

ישוב חקלאי שהוא אגודה שיתופית שסווגה לפי פקודת האגודות�יישוב חקלאי

השיתופיות, כמושב עובדי�, ככפר שיתופי, כקיבו/, כמושב שיתופי,

כאגודה שיתופית להתיישבות קהילתית או כיישוב קהילתי כפרי,

היישוב.לרבות הרחבה למגורי� של

 

רשימת יישובי עדיפות לאומית ו/או קו עימות, כפי שנקבעו בהחלטת מועצת�יישובי עדיפות לאומית וקו עימות

, או כל החלטת מועצה אחרת שתבוא במקומה.1505מקרקעי ישראל מספר 

 ק"מ מרצועת חו� לא1על א� האמור, נכסי תיירות ומסחר בטווח של עד 

.ייחשבו כאזור עדיפות לאומית לעניי) קביעת דמי העברת הבעלות

 

עסקאות שנערכו בבנייה נמוכה במגורי� בהתא� להחלטת מועצה�יישובי עולי"

, אשר849 על כלל תיקוניה או החלטת מועצה מספר 574מספר 

 מער�51%במסגרת� שולמה תמורה חלקית מער� הקרקע במקו� 

, ולא שולמה יתרת402הקרקע בהתא� להחלטת מועצה מספר 

התמורה בגי) עסקאות אלו.

יישוב קהילתי שהוא אגודה שיתופית שסווגה לפי פקודת האגודות�קהילתי קט�יישוב 

השיתופיות, כאגודה שיתופית להתיישבות קהילתית או כיישוב

 או על500קהילתי כפרי, ומספר בתי האב ביישוב אינו עולה על 

מספר אחר שתקבע מועצת מקרקעי ישראל בהחלטותיה.

 

קרקע עירונית אשר מוחכרת על פי חוזה חכירה מהוו) למטרת מגורי� או�נכס מקרקעי� או מגרש

תעסוקה.
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אדריכל.  סיו� בניית שלד וגג בהתא� לתצהיר מהנדס או�סיו" בניה

במגזר העירוני –�עסקאות שבוצעו לפי בניה בפועל

פי על  בניה למגורי� בישובי� קהילתיי�) – שטח מבונה  במגורי� (לרבות 

ובגינו שולמה תמורה, רק עבור הבניה בניה, אשר הוקצתה  בקשה להיתר 

במועד מאושרת  בתכנית  שנקבעו  הבניה  זכויות  מלוא  עפ"י  ולא  בפועל 

        . 20.11.1990ההקצאה למטרת מגורי� החל מתארי� 

במגזר החקלאי –

בהרחבות � שטח אשר בגינו שולמה תמורה בהתא� להחלטות מועצה מספר

במושבי�959, 737, 612 בנויי�  מגורי�  מגרשי  להחכרת  בהקצאות  בניה   

.914בהתא� להחלטת מועצה מספר 

בתעסוקה – שטח מבונה על פי בקשה להיתר בניה, אשר בגינו שולמה תמורה

רק עבור הבניה בפועל ולא עפ"י מלוא זכויות הבניה שנקבעו בתכנית בני) עיר

.1/7/75מאושרת במועד ההקצאה ובתוכניות בני) עיר שאושרו החל מ�

 

שווי זכות הבעלות כשהקרקע פנויה וריקה.�ער� הקרקע

 

.1960 – התש"�כהגדרתה בחוק מקרקעי ישראל, �קרקע עירונית

 

השמאי�שומה ידי  על  נער�  אשר  ישראל  במקרקעי  זכויות  של  שוויי)  אומד) 

הממשלתי או מי מטעמו.

 

תעסוקה

 

 

 

תעשיה, מלאכה, אחסנה, תחנת דלק (למעט תחנת דלק שהוקצתה�

לנכה צה"ל על פי המלצת משרד הביטחו)), משרדי�, מסחר,

תיירות, מלונאות ולמעט חקלאות ו/או גידולי בעלי חיי�.

כללי.2

החלטה זו תחול על מקרקעי ישראל שבבעלות מדינת ישראל או רשות הפיתוח. במקרקעי) הרשומי� בבעלות.2.1

קר) קיימת לישראל, בשלב הראשו) ייהנה החוכר מההטבות הגלומות בהחלטה זו ובשלב השני תבוצע הקניית

.18.11.2015הבעלות לאחר ביצוע חילופי מקרקעי), והכל בהתא� להסכ� שנחת� בי) הרשות לקק"ל ביו� 

הרשות תאפשר מת) ההטבות הגלומות בהחלטה זו ג� לחוכרי משנה כאשר הקרקע בבעלות מדינת ישראל או.2.2

רשות הפיתוח או קר) הקיימת לישראל.

החלטה זו לא תחול במקרי� הבאי� :.2.3

חוכר משנה, כאשר הקרקע אינה בבעלות מדינת ישראל או רשות הפיתוח או קר) הקיימת לישראל.2.3.1

אשר ביחס אליה� תקבע הנהלת הרשות כללי� מתאימי�.

חוכר שהפר את חוזה החכירה ע� הרשות ולא תיק) את ההפרה..2.3.2

חוכר של נכס בנוי שלא כדי) או שלא בהסכמת הרשות..2.3.3
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חוכר של נכס אשר לא מימש את מטרת ההקצאה בהתא� לחוזה החכירה שנחת� מול הרשות..2.3.4

 זכויות בפטור ממכרז עד למועד בו תסתיי� המניעה להעברת הזכויות במקרקעי) שהוקצו.רוכשי.2.3.5

הקצאות פרטניות או סוגי הקצאות אשר הנהלת הרשות החליטה כי קיי� אינטרס מיוחד כי לא תוקנה.2.3.6

בה) הבעלות הקרקע.

לזוכה בהקצאת קרקע במכרז במסלול "מחיר למשתכ)" או "מחיר מטרה" או למי שירכוש ממנו את.2.3.7

 הדירות אשר יהיו זכאי� להקניית בעלות בהתא� לכללי�לרוכשיהזכויות בקרקע או חלק), למעט 

המפורטי� בהחלטה זו.

 

יובהר כי בכל מקרה העברת הבעלות בהתא� להחלטה זו כפופה לסיו� הבניה כהגדרתו לעיל..2.4

 

הקניית הבעלות בקרקע עירונית שהוחכרה על פי חוזה חכירה למטרת מגורי" או תעסוקה.3

הרשות תקנה בעלות בנכס מקרקעי) שהקניית הבעלות בו פטורה מתשלו� ובנכס מקרקעי) שהקניית הבעלות בו.3.1

יז לחוק, למעט הקניית בעלות על פי שומה, לרבות שומה הנערכת על פי דרישת4כפופה לתשלו�, בהתא� לסעי� 

 להל).3.8.3החוכר כאמור בסעי� 

בעלי זכויות אשר רכשו את הזכויות במסגרת החלטות של שיו� דירות ולא שילמו את התמורה בגי) המקרקעי)..3.2

במקרה כזה תנאי לרכישת הזכויות כמפורט בהחלטה זו יהיה תשלו� התמורה החוזית.

חוכר שטר� שיל� דמי חכירה מהווני� עבור זכויותיו במוחכר בהתא� להחלטות המועצה התקפות, יידרש.3.3

לשל�, בנוס� לכל תשלו� אשר נדרש לשל� כתנאי להקניית הבעלות, דמי חכירה מהווני� בהתא� לכללי�

הקבועי� בהחלטות המועצה.

 מ"ר בו בוצעה עסקה לפי בניה בפועל או ביישובי עולי� ישל� החוכר תחילה280יובהר כי במגרש שגודלו מעל 

את יתרת הזכויות או יתרת התמורה החוזית בהתאמה כתנאי להקניית בעלות.

 מ"ר ששולמה בגינו תמורה לרשות בעת ההקצאה על פי שטח לבניה בפועל תכיר280בנכס מקרקעי) שגודלו עד .3.4

הרשות בתשלו� זה כתשלו� עבור מלוא הזכויות בתכנית שחלה בעת ההקצאה.

 

ואלה נכסי המקרקעי� בה" תתבצע הקניית הבעלות בה" ללא תשלו":.3.5

דירה בבניי) רווי למגורי� שהוחכר על פי חוזה חכירה מהוו)..3.5.1

נכס מקרקעי) שהוחכר על פי חוזה חכירה מהוו) למטרת מגורי� בבניה צמודת קרקע ואשר גודלו אינו.3.5.2

 מ"ר.280 עולה על 

נכס מקרקעי) שהוחכר על פי חוזה חכירה מהוו) למטרת מגורי� בבניה צמודת קרקע באזורי עדיפות.3.5.3

 דונמי� ואשר שולמו בגינו דמי חכירה מהווני� מלאי� עד3לאומית וקו עימות ואשר אינו עולה על 

למלוא זכויות הבניה שנקבעו בתכנית מאושרת במועד ההקצאה.

נכס מקרקעי) שהוחכר על פי חוזה חכירה מהוו) למטרת תעסוקה באזור עדיפות לאומית א' עוט� עזה.3.5.4

1 דונמי�, למעט נכסי מסחר ותיירות בטווח של עד 10ושטחו אינו עולה על שדרות רבתי וקו העימות 

ובלבד שנתקיימו התנאי� הבאי�:ק"מ מרצועת חו�
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חלפו שבע שני� מיו� החתימה על חוזה החכירה..3.5.4.1

שולמו דמי חכירה מהווני� מלאי� עד למלוא זכויות הבניה שנקבעו בתכנית מאושרת במועד.3.5.4.2

ההקצאה.

או תעסוקה ונרכשו לגביה� מלוא  פי חוזה חכירה מהוו) למטרת מגורי�  נכס מקרקעי) שהוחכר על.3.5.5

 דונ�.16הזכויות הקיימות והעתידיות במגרש ואשר אינו עולה על 

 

ואלה נכסי המקרקעי� בה" תתבצע הקניית הבעלות בכפו$ לתשלו":.3.6

 קרקע, תוקנהצמודתהבעלות בנכס מקרקעי) שהוחכר על פי חוזה חכירה מהוו) למטרת מגורי� בבניה .3.6.1

לחוכר בכפו� לתשלו� המפורט להל):

,3% מ"ר– הבעלות תועבר בתמורה לתשלו� של 540 ועד 280נכס מקרקעי) שגודלו מעל .3.6.1.1

ו� 4%, 3.5% ואיל�, בהתאמה, מער�4.5%   בשנה הראשונה, השנייה, השלישית, הרביעית 

הקרקע במועד משלוח דרישת התשלו� לחוכר.

,6% מ"ר – הבעלות תועבר בתמורה לתשלו� של 1,000 ועד 540נכס מקרקעי) שגודלו מעל .3.6.1.2

 בשנה הראשונה, השנייה, השלישית, הרביעית ואיל�, בהתאמה, מער� הקרקע9% ו� 8%, 7%

במועד משלוח דרישת התשלו� לחוכר.

31%הבעלות תועבר בתמורה לתשלו� של    מ"ר16,000 ועד 1000נכס מקרקעי) שגודלו מעל .3.6.1.3

מ) הפער בי) שווי זכויות החכירה כפי שנקבעו והוגדרו בחוזה החכירה המקורי או כפי שמומשו

מאוחר יותר ושולמו בגינ) דמי היתר לבי) שווי הבעלות בהתא� לשומה.

 מ"ר ועד1,000 בנכס מקרקעי) שגודלו מעל 3.6.1.3יצוי) כי למרות האמור לעיל בסעי� .3.6.1.4

16,000 – מ  לרשות  התשלו�  יפחת  לא  מ"ר  השניה9%,10%,11%,12%  הראשונה,  בשנה   

 השלישית ואיל�, בהתאמה, מער� הקרקע במועד משלוח דרישת התשלו� לחוכר.

הבעלות בנכס מקרקעי) שהוחכר על פי חוזה חכירה למטרת תעסוקה מהוו) תוקנה בכפו� לתשלו�.3.6.2

כמפורט להל):

,6% מ"ר � הבעלות תועבר בתמורה לתשלו� של 1,000נכס מקרקעי) שגודלו אינו עולה על .3.6.2.1

 בשנה הראשונה, השנייה, השלישית, הרביעית ואיל�, בהתאמה, מער� הקרקע9% ו�8%, 7%

במועד משלוח דרישת התשלו� לחוכר.

31%הבעלות תועבר בתמורה לתשלו� של   מ"ר – 5,000   ועד1000נכס מקרקעי) שגודלו מעל .3.6.2.2

מ) הפער בי) שווי זכויות החכירה כפי שנקבעו והוגדרו בחוזה החכירה המקורי או כפי שמומשו

מאוחר יותר ושולמו בגינ) דמי היתר לבי) שווי הבעלות בהתא� לשומה.

 מ"ר לא יפחת5,000 מ"ר ועד 1,000 בנכס שגודלו מעל 3.6.2.2יצוי) כי למרות האמור בסעי� .3.6.2.3

 בשנה הראשונה, השניה, השלישית ,הרביעית ואיל�,9%,10%,11%,12%התשלו� לרשות מ� 

בהתאמה, מער� הקרקע במועד משלוח דרישת התשלו� לחוכר.

 ק"מ מהחו�, באזור עדיפות לאומית א' ו/או קו עימות, שהוחכר1נכס מקרקעי) בטווח .3.6.2.4

 מ"ר – הבעלות תועבר בתמורה10,000 מ"ר ועד 5,000למטרת מסחר ו/או תיירות ושגודלו מעל 

.3.6.2.3 ו� 3.6.2.2כמפורט בסעיפי� 

על א� האמור לעיל, נכסי מקרקעי) שהוקצו בפטור ממכרז תועבר הבעלות בהתא� לפסקאות.3.6.2.5
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 שני� ממועד החתימה על חוזה חכירה,7 רק לאחר שחלפו 3.6.2.4 ו� 3.6.2.3, 3.6.2.2, 3.6.2.1

ולאחר קבלת המלצת המשרד הרלוונטי במקרה שהקרקע הוקצתה בפטור ממכרז על פי המלצה

 של משרד ממשלתי. 

יובהר כי ביחס לנכסי מקרקעי) למטרות תעסוקה שבוצעו בה� עסקאות לפי בינוי בפועל.3.6.2.6

 דמי חכירה מהווני� מלאי� עד למלוא זכויות הבניה שנקבעוהבעלות תוקנה לאחר תשלו�

בתכנית מאושרת שחלה במועד ההקצאה.

 לעיל, הנכסי� המפורטי� להל) לא יהוו נכס מקרקעי) הפטור מתשלו� או3.6 ו� 3.5על א� האמור בסעיפי� .3.7

יז לחוק:4נכס מקרקעי) הכפו� לתשלו� ולא תוקנה בה� בעלות בהתא� למנגנו) הקבוע בסעי� 

השטח המיועד למגורי� בנחלה במושב עובדי� ובכפר שיתופי, לרבות חלקת המגורי�, למעט מגרשי.3.7.1

מגורי� שפוצלו בהתא� להחלטות המועצה ונהלי הרשות התקפי� בדבר פיצול מגרשי מגורי� מנחלה או

מחלקת המגורי�.

השטח המיועד למגורי� בקיבו/ ובמושב שיתופי, לרבות חלקת המגורי�, למעט מגרשי מגורי� ששויכו.3.7.2

לחברי הקיבו/ או המושב השיתופי בהתא� להחלטות המועצה התקפות.

במידה ותתאשר החלטת מועצה המאפשרת היוו) של חלקת המגורי� בנחלה, תדו) המועצה בתנאי�.3.7.3

להעברת בעלות של חלקת המגורי�.

נכס מקרקעי) שהוחכר לנכי צה"ל למטרת הקמת תחנת דלק על פי המלצת משרד הביטחו)..3.7.4

נכס מקרקעי) שהינו מפעל שהוק� על פי החלטה של המועצה בדבר החכרת קרקע למטרת תעסוקה.3.7.5

לישובי� חקלאיי� א� א� נחת� חוזה חכירה נפרד בי) הרשות לבי) תאגיד משות� לישוב החקלאי

ולאחרי�.

למרות האמור, במידה והחוכר ישל� לרשות את התשלו� עבור הבעלות במקרקעי) בהתא� לכללי�

שנקבעו לעיל, לא יידרש החוכר לשל� לרשות תשלו� כספי בגי) כל תוספת בניה, שינוי יעוד, ניצול ופיצול

של אותו נכס מעבר לתשלו� הנ"ל.

משק עזר, למעט משקי עזר בה� הוונו זכויות מגרש המגורי�עזר בעלי חוזה חכירה למטרתמשקי.3.7.6

עליו קיי� בית המגורי� המקורי ונחת� ביחס אליה� חוזה מגורי� עירוני בהתא� להחלטת מועצה

 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה.1301מספר 

 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה, שהוכר על�1105מוסד ציבורי כהגדרתו בהחלטת מועצה מספר .3.7.7

ידי הרשות ככזה, וששיל� דמי חכירה שנתיי� או כל תשלו� אחר, לפי מטרה ציבורית או נכסי� אשר

 ציבורית.היתההוקצו ללא מכרז למטרות ציבוריות או שאחת ממטרות החוזה היא ו/או 

האמור בסעי� זה לא יחול על מוסד ציבורי כאמור, אשר ביצע עסקת שינוי יעוד, ושולמו דמי היתר

מהווני� על בסיס מטרה שאיננה ציבורית (מגורי� או תעסוקה).

זכויותיו שבחוזה החכירה הפרטני אשר הינו צד לו המיטיבותבה� החוכר ביקש למצות אתבנכסי�.3.7.8

מועצת מקרקעי ישראל בהחלטותיה בהתא� לאמור בהחלטתעל ידיביחס להסדרי� תקפי� שנקבעו

.1054המועצה מספר 
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ער� הקרקע לצור� העברת הבעלות ועריכת שומה:.3.8

 מ"ר יקבע על פי טבלאות1,000ער� הקרקע של נכס מקרקעי) למטרת מגורי� שגודלו אינו עולה על .3.8.1

ערכי קרקע שיקבעו על ידי הרשות לצור� ביצוע החלטה זו.

, חוכר יהיה רשאי לדרוש כי ער� הקרקע יקבע בשומה. דרש3.6.1.2 ו� 3.6.1.1על א� האמור בסעיפי� .3.8.2

גבוהה מער� הקרקע שנקבע יהיה התשלו� בהתא� לשומה א� א� היא  לו שומה,  חוכר כי תיער� 

בטבלאות ויחולו הכללי� הנהוגי� ברשות לעניי) השגה על שומות.

 

3.9.:�נכסי" שלא נית� לרשו" את זכות הבעלות בה" בלשכת רישו" המקרקעי

על החוכר מוטלת החובה לפעול על מנת שנית) יהיה לרשו� זכויותיו בלשכת רישו� המקרקעי)..3.9.1

במגרשי� בה� קיימי� מספר הסכמי חכירה למטרת תעסוקה רק ביחס לשטח רצפה א� לא קיימת.3.9.2

חלוקה של בעלי הזכויות ביחס לשטח המגרש, תנאי להקניית הבעלות על פי החלטה זו יהיה המצאת

תשריט חלוקה המוסכ� על כלל בעלי הזכויות בו יוגדרו החלקי� היחסיי� של כלל בעלי הזכויות במגרש.

תחשיב גביית התמורה בגי) הקניית הבעלות יתבסס על תשריט זה.

חוכר הזכאי להקניית הבעלות שלא בתמורה או בתמורה, ושולמה התמורה, ולא נית) לרשו� את.3.9.3

הבעלות על שמו במרש� המקרקעי), לא יידרש לקבל את אישור הרשות ו/או לשל� לרשות כל תשלו�

כספי לרבות בגי) חידוש חכירה וכל תוספת בניה, שימוש חורג, שינוי יעוד, ניצול ופיצול של אותו נכס.

צור� זכויות ללא  זכויות במגורי� תסמי� הרשות את הגופי� המשכני� לאשר העברת  בעת העברת 

של  נוספות  לתקופות  ללא תמורה  החכירה  זכות  הארכת  על  הודעה  ותינת)  נוס�  שני�98באישור   

המתחדשות מעת לעת או עד לרישו� זכות הבעלות לפי המוקד� מבי) השניי�.

יובהר, כי נכס שלא נית) לרשו� את הבעלות על שמו של החוכר בלשכת רישו� מקרקעי), לרבות נכס.3.9.4

שאינו רשו� כיחידת רישו� נפרדת, על דר� רישו� צו בית משות� או חלוקת מקרקעי) הניתנת לרישו�

בפנקסי המקרקעי) (פרצלציה), לא יתאפשר רישו� הסכ� שיתו� ו/או בעלות משותפת במקרקעי), בי)

החוכר לבי) מדינת ישראל ו/או רשות הפיתוח ו/או קר) קיימת לישראל.

היה החוכר זכאי להעברת בעלות ללא תמורה, תשלח הרשות הודעה, בדואר רשו�, על כוונתה להקנות.3.9.5

(ב) לתקנות התכנו)17לו בעלות בנכס בלא תמורה וכ) הודעה על אי התנגדות למת) היתר לעניי) תקנה 

.2016 – התשע"ווהבנייה (רישוי בנייה), 

היה החוכר זכאי להעברת בעלות בתמורה והתמורה שולמה בהתא� להחלטה זו, הרשות תודיע על אי

.2016 – התשע"ו(ב) לתקנות התכנו) והבנייה (רישוי בנייה), 17התנגדותה למת) היתר בהתא� לתקנה 

תנאי" והגבלות להעברת הבעלות:.3.10

הרשות רשאית להתנות את העברת הבעלות בנכס מקרקעי), בהתא� להחלטה זו, בתנאי� ובהגבלות,.3.10.1

לרבות לעניי) הקניית זכויות בו בעתיד או לעניי) התחייבות להקניה כאמור, מידי החוכר או מידי אד�

אחר שיהיה בעל זכויות לגבי אותו נכס, ובלבד שלא ייקבעו סוגי תנאי� או הגבלות שלא חלו על הנכס או

על העברת הזכויות בו, במועד משלוח הודעה לחוכר על העברת הבעלות בהתא� לחוק או במועד עריכת

ההסכ� על הקניית הבעלות, לפי העניי).
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בעני) הקניית זכויות לזרי�:.3.10.2

א לחוק2, לא תועבר הבעלות לזר אלא בהתא� לסעי� 3.10.1מבלי לגרוע מהאמור בסעי� .3.10.2.1

.1960מקרקעי ישראל, תש"��

בד בבד ע� ביצוע הלי� רישו� הבעלות על ש� החוכר, תרש� במרש� המקרקעי) הערה אשר.3.10.2.2

במקרקעי) לזר.תעג) את הצור� בקבלת הסכמת הרשות להעברת זכויות

 המקרקעי) ייכלל סעי� המבהיר כי העברת הבעלותרוכשיבחוזי המכר שתערו� הרשות ע� .3.10.2.3

 לאחרי� אשר הינ� זרי� טעונה הסכמת הרשות.מהרוכשי�

הגבלה על הקניית בעלות בנכס מקרקעי� שהוחכר למטרת מגורי" ביישוב קהילתי קט� וביישוב חקלאי:.3.11

בטר� העברת הבעלות בישוב קהילתי קט) וישוב חקלאי תפנה הרשות לסוכנות היהודית לאר/ ישראל.3.11.1

") או לאגודה שיתופית של ישוב חקלאי בשאלה הא�הסוכנותוההסתדרות הציונית העולמית (להל): "

תועבר הבעלות בישוב ובאלו תנאי�.

 יו� ממועד הפניה הא� החליטו לאשר90הסוכנות והאגודה השיתופית ישיבו לרשות בתו� תקופה של .3.11.2

ויעבירו לרשות את התבחיני� למת) הסכמת� להקניית הבעלות על ידי הרשות את העברת הבעלות 

כאמור, לרבות נוסח הערה אותה ה� מבקשי� לרשו� בפנקס המקרקעי) לצור� הבטחת התניית העברת

הבעלות במגרש בעתיד, מידי החוכר או מידי אד� אחר שיהיה בעל זכויות לגבי אותו מגרש, בהסכמת�.

מצאה הרשות כי התבחיני� למת) הסכמה כאמור סבירי�, לא תאפשר הרשות להקנות את הבעלות.3.11.3

במגרשי המגורי� באותו ישוב ללא הסכמת הסוכנות היהודית או האגודה החקלאית, לפי העניי).

סירבה האגודה או הסוכנות להעברת הבעלות לא תועבר הבעלות. נית) להשיג על החלטת האגודה או.3.11.4

הסוכנות בפני מנהל הרשות.

במקרי� בה� יוחלט שלא לאשר את העברת הבעלות בישובי� כאמור בסעי� זה, יהיה בעל הזכויות.3.11.5

זכאי למימוש ההטבות הגלומות בהחלטה זו, בתמורה או שלא בתמורה רק את הזכות להארכת זכות

 שני� המתחדשות מעת לעת כאמור בהחלטה זו. במקרה98החכירה ללא תמורה לתקופות נוספות של 

שכזה, לא יידרש בעל הזכויות לקבל את אישור הרשות ו/או לשל� לרשות כל תשלו� כספי לרבות בגי)

כל תוספת בנייה, שינו ייעוד, ניצול ופיצול של אותו נכס. למע) הסר ספק, במקרי� אלו לא יהיה בעל

הזכויות זכאי להעברת הבעלות.

 

הגבלה על העברת בעלות בשל שטחו של המגרש:.3.12

 דונמי�, אלא א� כ) תחליט16כא לחוק, הרשות לא תעביר בעלות במגרש ששטחו עולה על 4בהתא� לסעי� 

המועצה שקיימות נסיבות שבשלה) נית) להקנות בעלות כאמור.

 

הרשות תציג בפני מועצת מקרקעי ישראל אחת לחצי שנה את ס� השטחי� בה� הועברה הבעלות על פי החלטה זו..4

הוראות מעבר

חוכרי� אשר הגישו בקשה להקניית בעלות לפני כניסתה לתוק� של החלטה זו המועד הקובע יחולו עליה� כללי.5

PrintHach http://apps.land.gov.il/MoatzaWeb/PrintHach.html

9 �8 מתו 29/11/2017, 07:06



.1478החלטת מועצה 

.1478, ומבטלת את החלטות מועצה מספר 1החלטה זו מעדכנת את החלטות מועצה מספר .6
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