
 ישראל הפניות להחלטות מועצת מקרקעיטבלת 

 מספר ושם הפרק

 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל
 מספר ושם החלטת מועצת מקרקעי ישראל

 הגדרות כלליות  1595 כלליות הגדרות 1

 תקנון נוהל לישיבות מועצת מקרקעי ישראל 1533 מועצת מקרקעי ישראל 2

 לחוק נכסי המדינה)ב( 5אישור עסקאות לפי סעיף  1389

 תחולת החלטות המועצה על בעלי חוזי חכירה פרטניים 1054

הודעה על החלטה בדבר פינוי שטחים לפי חוק מינהל מקרקעי  531 ישראל במקרקעי תכנון 3.1
 : סעיף א של התוספת1960-ישראל התש"ך

 פיתוח במקרקעי ישראל 1569 ישראל במקרקעי פיתוח 3.2

 ישן - ותיקות בשכונות תשתיות שדרוג 3.3
 חדש מול

 שדרוג תשתיות בשכונות הוותיקות "ישן מול חדש" 1444

 פיתוח הוצאות - ציבור מבני ביצוע מימון 3.4
 (שעה הוראת) נוספות

 (שעה הוראת) נוספות פיתוח הוצאות - ציבור מבני ביצוע מימון 1544

עקרונות להסכמי גג עם רשויות מקומיות  3.5
 סמי שיווק ופיתוחלצורך הסרת ח

עקרונות להסכמי גג עם רשויות מקומיות לצורך הסרת חסמי  1534
 שיווק ופיתוח

 משרד עם ופיתוח לתכנון עבודה הסדרי 3.6
 הביטחון

 מחנות צה"ל -הסכם קידום תכנון פיתוח ושיווק קרקעות  1260

 קעין שבניהול רשות מקרקעי ישראלשטחים לצורכי ציבור במקר 1548 ציבור לצרכי להפרשות הרשות מדיניות 3.7

 מבנה התאמת -  ופיתוח לתכנון הוועדה 3.8
 הדיור משבר נוכח בממשלה ן"הנדל ניהול

התאמת מבנה ניהול הנדל"ן בממשלה  -הועדה לתכנון ופיתוח   1429
 נוכח משבר הדיור

מקרקעי הודעה על החלטה בדבר פינוי שטחים לפי חוק מינהל  531 פינוי והסדרי פינוי 3.9
 : ההחלטה וסעיף ב' של התוספת1960-ישראל התש"ך

 שמירה על שטחים פתוחים 1179 ישראל מקרקעי על שמירה 3.10

 מניעת פלישות במקרקעי ישראל, פינוי וסילוק יד 163

הקצאת קרקע, היוון וחידוש יובל חכירה במקרקעין במגזר  1594 כללי - עירונית קרקע הקצאת 4.1
, 1.4, 1.2, 1.1 - רים, תעסוקה, מוסדות ציבור: סעיפיםמגו -העירוני

1.5 ,4 

סעיף בחוזים של מינהל מקרקעי  -שמירת השבת וחגי ישראל  102
 ישראל

   קרקע בהקצאת הנחות 4.2

 מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע 1585 אזור הנחותסימן א': 

 לחיילי קרקע בהקצאת הנחותסימן ב': 
 מילואים

 נחות בקרקע לחיילי מילואיםה 1502

 לנכה קרקע בהקצאת הנחותסימן ג': 
 מיוחדת 100% נכותו שדרגת ל"צה

 100%הנחות בהקצאת מקרקעין לנכה צה"ל שדרגת נכותו  1484
 מיוחדת

 מכר נכסי רשות הפיתוח 1164 הפיתוח רשות נכסי מכר 4.3



 מספר ושם הפרק

 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל
 החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר ושם

עקרונות לתשלום בגין עסקה למכר עודפי  4.4
 עפר

 עקרונות לתשלום בגין עסקה למכר עודפי עפר 1495

 כללי - במכרז קרקע הקצאת 4.5

 פומבי מכרז - כלליות הוראותסימן א': 

 פרסום מכרזים 1467

 (המקום ובן היישוב בן) הגדרות: מקום ובני והגרלה רשמהה 1571 סימן ב': בני מקום
  10, 6, 5, 4 - וסעיפים

 סרבני רישום -מניעת השתתפות במכרזי המינהל  1116 במכרז השתתפות על ההגבלסימן ג': 

 11, 9, 8, 7, 3, 2 - הרשמה והגרלה ובני מקום: סעיפים 1571 והגרלה הרשמה במסלול מכרז 4.6

 )מחיר למשתכן( דיור בהישג יד 1579 למשתכן מחיר - יד בהישג לדיור מכרז 4.7

 מסלול יחודי להקצאת קרקע לבניית דירות להשכרה 1466 להשכרה דיור מכרז 4.8

 מכרזי ייזום 1423 זוםיי מכרז 4.9

 1.2הקצאת קרקע למטרת מעונות סטודנטים: למעט סעיף  1598 סטודנטים מעונות מכרז 4.10

 במתכונת מכרז "תכנן ובנה"שיווק יחידות דיור  1573  ובנה תכנן מכרז 4.11

 תנאי הקצאת מקרקעין למשרדי ממשלה 37 הממשלה למשרדי קרקע הקצאת 4.12

 הקצאת קרקע לשירותי חירום והצלה 1451

 הקצאת מקרקעין לטובת מתקני כליאה 1540

 10, 7, 4.3, 4.2 -פים הקצאת קרקע לרשויות מקומיות: למעט סעי 1596 מקומיות לרשויות קרקע הקצאת 4.13

 או/ו ציבור למוסדות קרקע הקצאת 4.14
 מקומית לרשות שאינה ציבורית למטרה

הקצאת קרקע, היוון וחידוש יובל חכירה במקרקעין במגזר  1594
 1.3מגורים, תעסוקה, מוסדות ציבור: סעיף  -העירוני

  1.2טים: סעיף הקצאת קרקע למטרת מעונות סטודנ 1598 סטודנטים מעונות למטרת קרקע הקצאת 4.15

 קהילתיים לישובים קרקע הקצאת 4.16

 לסוכנות קרקע הקצאתסימן א': 
 למטרת הציונית ולהסתדרות היהודית

 קהילתיים יישובים הקמת

433 

930 

1196 

1515 

תנאי הקצאת מגרשים  למגורים ביישובים קהילתיים גליל, בעמק 
, בחבל עירון, בדרום הר חברון, ברמת הנגב, בערבה, ברמת הגולן

עדולם, מזרח לכיש ובמועצות אזוריות: חבל איילות, בני שמעון 
 ואשכול

 מגורים מגרשי הקצאת תנאיסימן ב': 
 קהילתיים בישובים

 הקצאת מגרשי מגורים בישובים קהילתיים 992

 יחידות להקמת קרקע הקצאתסימן ג': 
 ביישובי לקליטה מועמדים לטובת דיור

 ובגליל בנגב קהילתיים

 לקליטה מועמדים לטובת דיור יחידות להקמת רכישת מגרשים 1483
 2: הפסקה שאחרי ההגדרות וסעיף בישובים

לגנים לאומיים ולשמורות הקצאת קרקע  4.17
 טבע

החלטה בדבר תנאי מסירת קרקע לגנים לאומיים ולשמורות טבע  1321
 לפי חוק רשות מקרקעי ישראל התש"ן 

קרקעי ישראל לבין הרשות לשמירת חוזה מסגרת בין רשות מ 1320
 הטבע והגנים הלאומיים



 מספר ושם הפרק

 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל
 מספר ושם החלטת מועצת מקרקעי ישראל

 תנאי מסירת קרקע לקרן הקיימת לישראל 1288 קרן הקיימת לישראללהקצאת מקרקעין  4.18

הקצאת זכויות בקרקע לרוכשי בתים  4.19
 וכה מחברה משכנת ביישוביבבניה נמ

 פיתוח ובאזורי עולים

הקצאת זכויות בקרקע לרוכשי בתים בבניה נמוכה מחברה משכנת  1522
 פיתוח ובאזורי עולים ביישובי

 שומות 4.20

 סימן א': תוקף שומות

 תוקף שומות 1237

 הליך השגה על שומות 1304 סימן ב': הליך השגה של שומות מקרקעין 

 העברת בעלות במקרקעי ישראל 1549 לותהקניית בע 5.1

הקצאת קרקע, היוון וחידוש יובל חכירה במקרקעין במגזר  1594 השכרת משנה או החכרת משנה 5.2
 1.6מגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור: סעיף  -העירוני 

דמי חכירה שנתיים, היוון זכויות וחידוש  5.3
 חכירה

ירה במקרקעין במגזר הקצאת קרקע, היוון וחידוש יובל חכ 1594
 2,3,4 -מגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור: סעיפים  -העירוני 

נכסי מגורים, תעסוקה  -העברת זכויות במקרקעין במגזר העירוני  1568 העברת זכויות 5.4
 ומוסדות ציבור

תוספת בניה, שינוי יעוד או ניצול, פיצול  5.5
 מגרש

 פיצול מגרשתוספת בניה, שינוי יעוד או ניצול,  1602

 התחדשות עירונית 1519 התחדשות עירונית 5.6

 הגדרות כלליות: הגדרת "סיום בנייה" 1595

 ביטול עסקאות ומתן אורכות 1513 ביטול עסקאות ומתן אורכות 5.7

עידוד שינוי ייעוד קרקע המיועדת לצורכי  5.8
ציבור לייעוד מגורים וקומה ציבורית 

 מבונה

יעוד מקרקעין המיועדים לצורכי ציבור לייעוד עידוד שינוי י 1570
 מגורים וקומה ציבורית מבונה

 הסדר קרקעות תפוסות ביישובי מיעוטים 1597 הסדר קרקעות תפוסות ביישובי מיעוטים 6.1

 ומחוברים קרקע פינוי עבור פיצויים מתן 6.2
 והצפון חיפה במרחבי מיעוטים לבני

 ים במרחבי חיפה והצפוןמתן פיצויים עבור קרקע ומחובר 1536

 למשרתי למגורים קרקע הקצאת תנאי 6.3
 מיעוטים בני שהם הביטחון כוחות

 המיעוטים ביישובי

תנאי הקצאת קרקע למשרתי כוחות ביטחון שהינם בני מיעוטים  1535
 ביישובי המיעוטים

שבות החלטה בדבר הפעלת הרשות להסדרת הרשות להתיי 1166 בנגב לבדואים קרקע הקצאת 6.4
 הבדואים בנגב

 פטור ממכרז למגרשי בנייה ביישובי בדואים בנגב 1086

 הבדואים ביישובי קרקע והקצאת הסדר 6.5
 בנגב

  

 מחירי קרקע פיצויים ומגרשי בנייה לבדואים בנגב 1546 סימן א': מדיניות הסדר הקרקעות בנגב

סימן ב': שיווק מגרשים ביישובים 
 הבדואים



 פרקמספר ושם ה

 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל
 מספר ושם החלטת מועצת מקרקעי ישראל

סימן ג': מתן תמורות לתשובי הפזורה  
מקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 

 המסדירים התיישבותם

מתן תמורות לתושבי הפזורה מקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב  1574
 המסדירים התיישבותם

קרקע חקלאית  התנאים שלפיהם תימסר 6.6
לזמן קצר, שלא בדרך של נחלה, לבדואים 

 בנגב

התנאים שלפיהם תימסר קרקע חקלאית לזמן קצר, שלא בדרך של  29
 נחלה, לבדואים בנגב

 מינוי וועדה מייעצת -מסירת קרקע לבדואים בנגב  64

   טיהור ולמתקני למאגרים קרקע הקצאת 7.1

 סימן א': הקצאה לרשות מקומית/מועצה
אזורית או לתאגיד המשותף למספר 

 רשויות מקומיות/מועצות אזוריות

 7הקצאת קרקע לרשויות מקומיות: סעיף  1596

הקצאת קרקע למאגרים בתחום משבצות חקלאיות ומועצות  1599
 אזוריות/מקומיות

סימן ב': הקצאת קרקע למטרת מאגר 
 מים בתחום המשבצת

מת סימן ג': הקצאת קרקע פנויה להק
 מאגר מים לתאגיד

 מתקני להקמת קרקע להחכרת תנאים 7.2
 והתפלה מים

 תנאים להחכרת קרקע להקמת מפעלי מים והתפלה 1170

 -הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת  7.3
 סולארי

  סולארי -הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת  1584

 4.3,  4.2 -הקצאת קרקע לרשויות מקומיות: סעיפים  1596 מטמנות 7.4

 הקצאת קרקע למתקני תשתית לאומית 1559 הקצאת קרקע למתקני תשתית לאומית 7.5

הסכמי גג למתן הרשאות להצבת מתקני  7.6
 שידור קטנים

החלטה בדבר התנאים בהסכמי גג למטרת הצבת מתקני שידור  1283
 קטנים

 שיווק תחנות תדלוק 827 תנאי הקצאת קרקע לתחנות דלק 7.7

 וקתחנות תדל 745

הקצאת קרקע למתקנים ומשרדים  7.8
 לתאגידים בפריסה ארצית

 הקצאת קרקע לתאגידים בפטור ממכרז 1056

מדיניות מתן  הרשאות לכריית וחציבת  7.9
 חומרי גלם למשק הבנייה והסלילה

מדיניות מתן  הרשאות לכריית וחציבת חומרי גלם למשק הבנייה  1566
 והסלילה

)ללא סיפא  4, 2-מדיניות הקרקע בישראל: פסקה א': סעיפים  1 כללי -חקלאית מדיניות הקצאת קרקע  8.1
 10)א((, 4

 תיקון סעיף בחוזה החכירה -שמירת השבת וחגי ישראל  66

 מכירת קרקעות לשם קיום מצוות השמיטה 1114

החכרת קרקע חקלאית בדרך של נחלה  8.2
 במושבים ובקיבוצים

, 6)א( סיפא, 4, 3, 1 -סקה א': סעיפים מדיניות הקרקע בישראל: פ 1
7 ,8 ,9 

 החוכרים להם תוחכר קרקע חקלאית בדרך של נחלה 8

 חוזה אחיד לכל שטח הנחלה -החכרת קרקע להשלמת נחלות  108



 מספר ושם הפרק

 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל
 מספר ושם החלטת מועצת מקרקעי ישראל

רקע באמצעות הנהלת הסוכנות היהודית החוכרים להם תוחכר ק 14  
 לארץ ישראל

השלמת נחלה בודדת  -החכרת קרקע חקלאית בדרך של נחלה  98
 החכירה -דמי  -וקיימת 

 החכרה לדורות למושבים 8.3

 סימן א': החכרת משבצת קרקע לאגודה

  

 החכרת משבצת קרקע לדורות למושבי עובדים וכפרים שיתופיים 1564

החכרת קרקע לבעלי הזכויות  סימן ב':
 בנחלות

החכרת קרקע לנחלות בחוזה חכירה לדורות במושבי עובדים  823
 ובכפרים שיתופיים

זכותו של מי שהפסיק להיות חבר באגודה שיתופית להיות בעל  970 סימן ג': חברות באגודה
  זכות של נחלה

סימן ד': עקרונות להסכמי חכירה עם 
 ת בנחלההאגודה ועם בעל זכויו

 חוזה חכירה לדורות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים 1311

 בנויים ציבור שטחי הקצאת ה': סימן
 המושב משבצת בתחום ופנויים

 חקלאי יישוב משבצת בתחום ופנויים בנויים ציבור שטחי הקצאת 1514

סימן ו': בנייה למגורים במושבים 
 ומושבות

 ץ: למעט סימן ב המתייחס לקיבוץבנייה למגורים במושב ובקיבו 1561

סימן ז': עיגון זכויות למגורים בחלקת 
 המגורים בנחלה

קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים  1591
 שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, אגודה חקלאית שיתופית

 -: סעיפים שיתופיים ובכפרים עובדים במושבי פנויות נחלות איוש 1445 איוש נחלות פנויות במושבים סימן ח': 
1 ,3.1 ,4  

: הגדרת שיתופיים ובכפרים עובדים במושבי פנויות נחלות איוש סימן ט': ביטול נחלות שאינן מאוישות
 3.4, 2.3 -"תקן נחלות חדש", סעיפים 

   החכרת לדורות לקיבוצים 8.4

סימן א': החכרת משבצת הקרקע  
 לאגודה

 קרקע לדורות לקיבוצים ומושבים שיתופיים החכרת משבצת 1563

 בנייה למגורים במושב ובקיבוץ: למעט סימן א המתייחס למושב 1561 סימן ב': בנייה למגורים בקיבוצים 

 בקיבוצים למגורים בנייה: סימן ג' 
 ביניים הסדר - מתחדשים

 ביניים הסדר - מתחדשים בקיבוצים למגורים בנייה 1582

הזכויות למגורים בחלקת סימן ד': עיגון  
  שיוך דירות -המגורים 

קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים  1592
 שהם קיבוץ או מושב שיתופי

סימן ה': עיגון הזכויות למגורים בחלקת  
רכישת הזכויות למגורים על  -המגורים 

 ידי האגודה

שיתופית שהיא  רכישת זכויות למגורים על ידי אגודה חקלאית 1524
 קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי או מושב שיתופי

 בנויים ציבור שטחי הקצאת: ו' סימן 
 הקיבוץ משבצת בתחוםופנויים 

 חקלאי יישוב משבצת בתחום ופנויים בנויים ציבור שטחי הקצאת 1514

המרת נחלות פנויות למגרשי מגורים  8.5
 במושבים

  -: סעיפים שיתופיים ובכפרים דיםעוב במושבי פנויות נחלות איוש 1445
 5(, 3.4, 3.1)למעט  3(, 2.3)למעט  2
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 הבנייה קיבולת, החכירה דמי: 'ד סימן
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 ל"מחו חיים בעלי
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לקידום הבנייה במתחמים מועדפים 

 2014-לדיור )הוראת שעה(, התשע"ד

ג' לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים 29הוראות בדבר סעיף  1469
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הקצאה בדמי  –אתר הנצחה בלטרון –מחנה המעפילים בעתלית 
 חכירה סמליים 

 רתאגוד ערים כנ 1209  

 דרכי התמודדות -התמוטטות מצוק חוף ים התיכון  1232  

  
1233 

החכרת זכויות המדינה בקרקע בתחום המועצה האזורית רמת נגב 
 "נווה תמרים" –

 רומת הייב -משפחת רחאל  1243  

 הסכם עקרונות שיקוע הקו הירוק בציר אבן גבירול 1257  

 רהטהסדרי קרקע באזור לקייה, ערוער ו 1266  

 הקצאה קרקע לחברת שוק סיטוני גוש דן בע"מ 1267  

 הקצאת קרקע לחברת שוק סיטוני גוש דן בע"מ 1270  

 הסדרת זכויות בשכונת ג'ואריש רמלה 1277  

 מ.א. מרחבים -על"ה נגב לשיקום ופיתוח  1289  

 אזרחית משדה דב –הסכם להעברת הפעילות התעופתית  1294  

 וןאתר החרמ 1296  

  
1298 

הקצאה קרקע להקמת קמפוס טר"צים )טרום צבאי( למשהב"ט 
 בפטור ממכרז וללא תמורה

 מינוי ועדה לבחינת מדיניות המקרקעין בתחום המחצבות 1309  

  
1310 

שלשה  -מסלול יחודי להקצאת קרקע לבניית דירות להשכרה 
 מכרזים

 מפוני כפר תוחלת 1357  



 המוזיאונים בירושלים שדרת -הקצאת קרקע  1358  

 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים -הקצאת קרקע  1360  

  
1367 

תיקון להסכם עקרונות למתן זכות שימוש ולהעברת זכויות 
 רכבת ישראל בע"מ -במקרקעין 

 הסדר ביניים לבניה למגורים בקיבוץ נוה ים 1368  

  
1372 

בות אמנות ופנאי עידוד תר –הקצאת קרקע לעיריית ירושלים 
 בירושלים

 בית חולים שערי צדק ירושלים 1373  

  
1376 

מינוי ועדה לשמיעת התייחסויות לקריטריונים המוצעים בהסדר 
 כפר שלם

 הסכם עקרונות לפינוי הפעילות הצבאית ממחנה שדה דב 1377  

 אתר מורשת לעדה הדרוזית -מקאם נבי שועייב  -מתחם קבר יתרו  1378  

  
1382 

מוזיאון למדע פשוט  -שטח השלמה לחכירה  -הקצאת קרקע 
 ירושלים

  
1385 

מינוי ועדה לבחינת מדיניות המקרקעין בתחום שטחי המרעה 
 והשטחים הפתוחים

 בית הלוחם אשדוד 1417  

 מינוי ועדה לבחינת קודקס החלטות מועצת מקרקעי ישראל  1418  

 ה למנהל הדיור הממשלתיהחכר –אביב -בית העצמאות בתל 1419  

  
1421 

בעניין פינוי שטחי  3אישור סיכום שוה"ם  -פינוי מחנות צה"ל 
 מחנות צה"ל מאזורי הביקוש והמשך מעבר אמ"ן ותקשוב לנגב

  
1428 

עקרונות להסכם מימון שיקוע מסילות הרכבת בחיפה ולמימוש 
 פרויקט חזית הים העירונית 

 לישראל בע"מהפרטת התעשייה הצבאית  1431  

 הקצאת קרקע לבנק הדם 1433  

 עידוד החינוך והתרבות בירושלים -הקצאת קרקע  1440  

 מעבר תחנת גלי צה"ל ללוד 1457  

 תיירותיים-תשלום בגין מיזמים מסחריים -פארק אריאל שרון  1461  

  
1462 

מינוי ועדה לשמיעת התייחסויות לקריטריונים לפיצוי תושבי כפר 
 שלם

 עקרונות להסכם פינוי שדה התעופה בעיר אילת 1474  

 הסדרת ההתיישבות הבדואית בישוב ביר הדאג' 1486  



  
1496 

קליטת מפונים זכאים כחברים בקיבוץ נוה ים; קביעת הזכויות 
 למגורים בחלקת המגורים בקיבוץ נוה ים

  
1497 

ת קליטת מפונים זכאים כחברים בקיבוץ פלמחים; קביעת הזכויו
 למגורים בחלקת המגורים בקיבוץ פלמחים

 שיפור השירותים בתחום החינוך בירושלים -הקצאת קרקע  1498  

  
1499 

הרחבת בית  -שיפור השירותים בתחום הבריאות  -הקצאת קרקע 
 החולים אלי"ן

  
1516 

הגברת התחרות והבטחת אספקה סדירה של חומרי גלם למפעלי 
 המלט

  
1525 

בית החולים  -שיפור השירותים בתחום הבריאות  -הקצאת קרקע 
 הרצוג

  
1526 

הקצאת קרקע שיפור השירותים בתחום התרבות, החינוך והרווחה 
 בירושלים

  

1529 

בחיפה )בח"א  621עקרונות להסכם פינוי בסיס חיל האוויר מ.ק 
(, הסדרת השימוש 21015( ומוזיאון צה"ל בתל אביב )מ.ק/ב 21

קידום מימוש תכנית חזית הים העירונית בשטחים המתפנים ו
 בחיפה

 הסכם פינוי שטחים מבית החולים שיבא תל השומר 1530  

 בע"מ הסכם קרן קיסריה 1531  

  
1532 

אופן הקצאת מגרש מגורים ומגרש בייעוד חקלאי הצמוד אליו 
 בישוב ביר הדאג'

  
1539 

ירוניים אימוץ המלצות הצוות לבחינת ייעול השימוש במקרקעין ע
 לצרכי ציבור

 עקרונות הסכם הסדרת נכסי חברת החשמל לישראל בע"מ 1541  

 עקרונות מתווה הסדר מקרקעין בהליך מו"מ להפרטת תעש 1542  

 זרקא-החלטה בדבר מסירת קרקע לגן לאומי ג'סר א 1555  

 הקצאת קרקע עבור מתחם קריית מד"א )מטה ארצי מאוחד( 1576  

 רקע עבור מתחם קריית מד"הקצאת ק 1577  

  
1580 

מינוי ועדה לבחינת מדיניות חלופות הכנסה למשק המשפחתי 
 במושב

 מגרשי אימונים בשולי ערים 1586  

  
1587 

פיצול חוזה החכירה עם חברת פי גלילות עקב פירוקה מרצון של 
 החברה

  
1588 

אישור הסדר עם עמותת נשי אמי"ת רשת מוסדות חינוך בישראל 
 קשר לבית הספר החקלאי בכפר בתיהב

 הסדרת התיישבותם של מפוני דהנייה 1589  



  
1590 

מסלול ייחודי להקצאת קרקע לבניית דירות להשכרה למשרתי 
 כוחות הביטחון או עבורם בשכונת רמות בבאר שבע

  
1593 

מינוי ועדה לגיבוש ואישור קודקס מדיניות מקרקעין אשר יחליף 
 מקרקעי ישראלאת החלטות מועצת 

 


