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בניה למגורי� בקיבוצי� אשר קיבלו החלטה על שיו� דירות

  " הסדר ביניי�751לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס'  

 

מיו� , החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה1960 – התש"� לחוק רשות מקרקעי ישראל, 3בתוק� סמכותה לפי סעי� 
) לאשר הסדר ביניי� לחתימה על בקשות להיתר בניה להקמת בתי מגורי� חדשי�2013 בדצמבר 31כ"ח בטבת תשע"ד (

 בדבר שינויי� במבנה הארגוני751בחלקות המגורי� בקיבוצי� אשר החליטו על אימו' החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 
והקצאת קרקע בקיבוצי�:

 

הגדרות:

 

 או החלטת הקיבו' להצטר� להסדר הקבוע בהחלטת751החלטת הקיבו' על שיו� לפי החלטת מועצה      "החלטת הקיבו%" – 
 או החלטת הקיבו' להצטר� למסלול החלופי או החלטת הקיבו' לבטל את החלטת1155מועצה 
.השיו�

 

.751החלטת הקיבו' על שיו� לפי החלטת מועצה        "החלטת השיו�" – 

 

.31.12.15        "המועד הקובע" – 

 

1155מסלול נוס� לבניה למגורי� בקיבוצי� לצד השיו� הקנייני אשר מוסדר כיו� בהחלטת מועצה         "המסלול הנוס'" –
, ככל שיאושר על ידי מועצת מקרקעי ישראל.751ובהחלטת מועצה 

 

.751חברי קיבו' חדשי� אשר התקבלו לקיבו' לאחר המועד הקובע על פי החלטת מועצה       "חברי� חדשי�" – 

 

 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה.1155חלקת המגורי� כהגדרת בהחלטת מועצה מס'       "חלקת המגורי�" –

 

 וטר� הפנה חברי�751קיבו' אשר קיבל החלטה באסיפה הכללית על אימו' החלטת מועצה מספר                     "קיבו%" – 
לרשות לחתימה על חוזי חכירה בי, הרשות לבי, חברי הקיבו'.

 

 והמסלול הנוס� ככל שיהיה, א� לא1155תקופת הביניי� הדרושה לצור� הפעלת החלטת מועצה       "תקופת הביניי�" – 
.31.12.15יאוחר מיו� 
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רשות מקרקעי ישראל תחתו� על בקשות להיתר בניה להקמת בתי מגורי� בחלקת המגורי� בקיבו' אשר יוגשו על ידי חברי�
חדשי� במהל� תקופת הביניי� בכפו� להסכמת הקיבו' והחברי� החדשי� והתחייבות� לפעול בהתא� לעקרונות אלה:

 

 או להצטר� למסלול החלופי או לבטל1155לפעול לביצוע החלטת השיו� או להצטר� להסדר הקבוע בהחלטה בכוונת הקיבו' 
 עד לתו� תקופת הביניי�.את החלטת השיו�

 לאחר המועד הקובע, תחול לגביו הוראת המעבר הקבועה בהחלטה1155 להחלטה 751קיבו' אשר יבקש לעבור מהחלטה 
  במלואה ללא זכות קיזוז/השבה בגי, התשלומי� בה� חייבי� החברי� ו/או שולמו בהתא� להסדר זה. 1155

 

 או לכל מסלול חלופי אחר שיאושר עד תו� תקופת הביניי�, או לא1155במקרה שהקיבו' לא יצטר� במועד הקובע להחלטה 
 מער� המגרש). תשלו� זה יחול91% (751יבטל את החלטת השיו�, ישל� החבר החדש דמי חכירה מהווני� כקבוע בהחלטה 

; הקיבו' לא יבוא27.3.07 ולפני ה0 751ג� על חברי� חדשי� אשר התקבלו לקיבו' לאחר המועד הקובע לפי החלטת מועצה 
בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הרשות בגי, דרישה זו ולא יצטר� לכל הלי� משפטי שיוגש על ידי חברי הקיבו' בקשר

לדרישה זו.

 

 או למסלול החלופי או1155הקיבו' יודיע לחבר החדש כי במידה והקיבו' לא יחליט על הצטרפות להחלטת מועצה 
 לרבות תשלו� דמי חכירה מהווני� כקבוע751ביטול החלטת השיו�, יחויב החבר החדש בביצוע השיו� לפי החלטה 

 מער� המגרש).91% (751בהחלטה 

 .4

 מער� חלקת המגורי� על פי שומה3.75%, הקיבו' ישל� לרשות 1155במקרה של הצטרפות להסדר הקבוע בהחלטה 

  יו� מיו� קבלת דרישת תשלו� מהרשות.90  עדכנית ויידרש לעמוד בכל יתר התנאי� הקבועי� בהחלטה זו, תו�

 .5

 2 באזור50,000ערבות בנקאית, ע"י החבר החדש, על ס� של  תנאי לחתימת הרשות על הבקשה להיתר הינו העמדת 

 2 באזור שאינו אזור עדיפות.200,000עדיפות לאומית ב' ו0

 .6

 ללא המצאת27.3.07הרשות תחתו� על בקשה להיתר להקמת בית מגורי� לחברי� חדשי� אשר נקלטו בקיבו' לפני 
 מער� חלקת המגורי�3.75%של החבר החדש ובלבד שהקיבו' ימציא ערבות בנקאית או תשלו� בגובה ערבות בנקאית

.1155וזאת לצור� הבטחת הצטרפותו של הקיבו' להחלטה 

, לפי העניי,, לא ייחת� חוזה חכירה פרטני ע� החבר החדש.1155 או החלטה 751בטר� ביצוע השיו� לפי החלטה   .7

ובמועד שנקבע לתשלו�, תחולט הערבות הבנקאית ע"ח ידי החבר החדש  במקרה שלא שול� התשלו� הנדרש על 
התשלו� כאמור. ככל שלא יהא בסכו� הערבות לכסות את כל התשלו� כאמור, החבר החדש (או הקיבו', לפי העניי,)
ישל� לרשות דמי חכירה שנתיי� בגי, השימוש במגרש המגורי�. תשלומי� אלו יחשבו כתשלומי� ע"ח דמי החכירה

המהווני�.

 .8

 יו�,180א� החבר החדש לא יעמד בהתחייבויותיו והקיבו' לא יפנה חבר אחר לרשות לרכישת הזכויות במגרש תו� 
יתקבל ידי הרשות למועמד אחר אשר  יוקצה על  יסכי� הקיבו' לגריעת מגרש המגורי� משטח המשבצת והמגרש 
לחברות בקיבו'; לא נמצא מועמד, הרשות תהיה רשאית להקצות את המגרש ג� למי שאינו חבר קיבו'. במקרה זה
ידי השמאי הממשלתי מתו� על  כפי שיקבע  שווי השקעותיו במגרש,  יהיה החבר החדש זכאי לקבל מהרשות את 

התמורה המתקבלת ממכירת המגרש לאחר ניכוי דמי החכירה המהווני� והוצאות הרשות.

 .9

 מיליו, ש"ח, להסדרת השימושי� הלא מוסדרי� הידועי� כיו� במשבצת,1הקיבו' יפקיד ערבות בנקאית עד לגובה של 
לאחר שנוע' ע�  מנהל המרחב רשאי להפחית את גובה הערבות, בהתייחס לכמות השימושי� החורגי�, ככל שישנ�.

 .10
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הסדר זה שמאי המרחב. במידה ולא יוסדרו כל השימושי� הלא מוסדרי� בקיבו' עד למועד הקובע תחולט הערבות. 
אינו מהווה הסכמה ו/או ויתור של הרשות בקשר להסדרת כל השימושי� הלא מוסדרי� במשבצת, לרבות תשלו� דמי
שימוש בגי, תקופת העבר והפסקת השימושי� הלא מוסדרי� ככל שאי, אפשרות להסיר� בהתא� להחלטות המועצה

ונהלי הרשות.

הקיבו' לא יעלה טענת התיישנות כנגד דרישה ו/או תביעה של הרשות בקשר לשימושי� לא מוסדרי� בתקופה החל משבע
שני� אשר קדמו לקבלת החלטת מועצה זו.

 

 עד להסדרה מלאה של כל השימושי� הלא מוסדרי� במשבצת. לא1155לא תתאפשר הצטרפות הקיבו' להחלטת מועצה 
הוסדרו כל השימושי� הלא מוסדרי� עד המועד הקובע, החברי� החדשי� יידרשו לשל� לרשות באופ, מידי דמי חכירה

 מער� הקרקע עבור מגרשי המגורי�.91%מהווני� בשיעור של 

 

עיכוב בהשלמת הסדרת השימושי� הלא מוסדרי� מצד הרשות ידחה את הדרישה לתשלו� דמי החכירה המהווני� הנ"ל עד
למועד שיקבע על ידי הרשות להשלמה הסדרת השימושי� הלא מסודרי� והתשלו� בגינ� ובלבד שבקשה מלאה להסדרת

 הרשות.לנהלי, בהתא� 31.4.15השימושי� הלא מוסדרי�, , הוגשה לרשות על ידי הקיבו' לא יאוחר מיו� 

לא תינת, התחייבות לרישו� משכנתא על חלק מסיי� מהמשבצת לטובת חברי� חדשי� או על מגרשי� בודדי� בטר� שיו�.
מגרשי המגורי� בהתא� להחלטות המועצה.

יכללו בשטח חלקת המגורי�.  כל בתי המגורי�/יחידות הדיור בגינ� מבוקשת חתימת הרשות על בקשה להיתר בניה  .13

הסדר זה יחייב את הקיבו' ואת החברי� א� א� טר� אושרה תוכנית לצורכי רישו� בקשר למגרשי המגורי� בחלקת
המגורי� ולא ייחת� חוזה חכירה ישיר בי, החבר לבי, הרשות א� לאחר תשלו� התשלומי� אשר נדרשו על ידי הרשות

עד להמצאת "תוכנית צל" שהוכנה על ידי הקיבו' ואשר מחלקת את חלקת המגורי� למגרשי�.

 .14

במקרה של שינוי בשטח המגרש בעקבות אישור תוכנית, לא תיער� התחשבנות כספית בשל שינוי בשטח המגרש אשר
 משטחו של המגרש בהתא� ל"תוכנית הצל".20%לא יעלה או ירד מ0 

ככל שתאושר החלטה אחרת על ידי מועצת מקרקעי ישראל במהל� תקופת הביניי� הנוגעת לבניה למגורי� בקיבוצי�
ואשר רלוונטית לקיבו', רשאי הקיבו' לפעול בהתא� להחלטת המועצה החדשה ובלבד שהקיבו' ימציא לרשות כתב

שיפוי בגי, כל דרישה ו/או תביעה של חבר קיבו' אשר פעל בהתא� להסדר ביניי� זה.

 .15

במקרה של ביטול החלטת הקיבו' על שיו� דירות לחברי�, יחולו הכללי� אשר יהיו תקפי� באותו מועד לגבי בניה
למגורי� בקיבוצי� מתחדשי� אשר לא קיבלו החלטה על שיו� ו/או קיבוצי� מתחדשי� אשר ביטלו את החלטת שיו�,

ובמימונ�.המתבצעת על ידי חברי�

 .16

אי, בהסדר הביניי� אשר גובש לגרוע מעמדת הרשות לגבי כל חובה אחרת על פי החלטות המועצה ונהלי הרשות בקשר
, ובכלל זה, תשלו� דמי חכירה מהווני� בגי, בניה למגורי�1155 ו0 751לבניה למגורי� בקיבוצי� ו/או יישו� החלטות 

.)1155 על פי החלטה 35, התחייבות הקיבו' למגבלות תמ"א 1085 מ"ר בהתא� להחלטה 160מעל 

 .17

מועצהלהחלטת הנחות אזור בהתא� מער� המגרש) יחולו91%על שיעורי התשלו� המלאי� הקבועי� בהחלטה זו (

.במקומהשתבואאחרתהחלטהכלאו1273

 .18

19. המועצה מסמיכה את הנהלת הרשות לגבש כללי� להחלת הסדר זה על מושבי� שיתופיי�.

20. תו� שישה חודשי�, הנהלת הרשות תביא בפני המועצה, דיווח על התקדמות הסדר הביניי� בהתא� להחלטה זו.
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____________________________________

אורי אריאלתאריך

מקרקעי ישראליו"ר מועצת
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