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מס' החלטה

1445 :

תארי

27/10/15 :

איוש נחלות פנויות במושבי עובדי ובכפרי שיתופיי
בתוק סמכותה לפי סעי  3לחוק רשות מקרקעי ישראל ,התש" –  ,1960החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיו
יד' בחשו! תשע"ו ) 27באוקטובר  (2015כלהל!:

א.

לאפשר איוש נחלות פנויות בתשלו בנגב ובגליל.

ב.

לבטל איוש נחלות פנויות במרכז האר.,

ג.

לאפשר המרת נחלות פנויות למגרשי מגורי.

הגדרות
הגליל

.

כמשמעותו בחוק הרשות לפיתוח הגליל ,תשנ"ג – 1993

הנגב
חלקה א'

.
.

כמשמעותו בחוק הרשות לפיתוח הנגב ,תשנ"ב – 1991
חלק מנחלה שהינו שטח רצו של קרקע ,המיועד בתכנית תקפה למגורי ,למבני

חלקה ב'

.

משק של החוכר ולעיבוד חקלאי.
חלק מתו השטח המושכר/המוחכר לאגודה כמשבצת היישוב ,נוס לחלקה א'

חלקה ג'

.

ומהווה את יתרת שטח הנחלה או חלק ממנה.
חלק מתו השטח המושכר/המוחכר לאגודה כמשבצת היישוב בנוס לחלקות א' ו.

חלקת המגורי
ישובי נגב גליל

.
.

כהגדרתה בהחלטת מועצה  1399או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה.
ישובי הנמצאי בתחו הגליל או הנגב.

ישובי מרכז האר"
נחלה

.
.

ישובי אשר אינ נמצאי בתחו הגליל או הנגב.
מקרקעי ישראל שהינ קרקע חקלאית ,בגודל שנקבע על ידי שר החקלאות

תק #נחלות
תק #נחלות חדש

.
.

ב' ומעובד במשות על ידי האגודה.

בהתייעצות ע הרשות לתכנו! במשרד החקלאות ,המיועדת למתיישב לצור מגוריו
ופרנסתו המשק החקלאי שפותח או יפותח בה.
מספר הנחלות המתוכננות אשר אישר שר החקלאות לישוב חקלאי.
מספר וגודל נחלות מתוכננות אשר יומלצו על יד שר החקלאות לישוב חקלאי ,אשר
בוטלו בו נחלות בהתא להחלטה זו.

.1

איוש נחלות פנויות בישובי נגב גליל:
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נחלות פנויות באזורי נגב וגליל ישווקו למומלצי אגודה ,אשר אושרו על ידי האסיפה הכללית לקבל נחלה,
.1.1
במהל תקופה של חמש שני מיו .1.1.2016
האגודה לא תגבה כל תשלו כתנאי להמלצתה למעט הוצאות פיתוח שיאושרו ע"י רשות מקרקעי ישראל
)להל!" :הרשות"( ולמעט תשלו בשיעור יחסי בעד השקעותיה בפועל ברכוש האגודה וכ! כהשתתפות בהו!
האגודה ,עד לגובה הסכומי הנ"ל על פי אשור בכתב של רו"ח של האגודה ,כשהסכומי משוערכי.
השיעור היחסי בהשקעות בפועל ברכוש האגודה החל על הנחלה הפנויה ,יהיה לפי הסכו )המשוער( המצוי!
באישור ,כשהוא מחולק למספר הנחלות שבתק! הישוב ,וכ! הסכו )המשוער( המצוי! באישור המהווה
השתתפות של כל חבר אגודה בהו! האגודה.
 .1.2הנחלות ישווקו תמורת תשלו דמי חכירה מהווני עבור היק זכויות של  375מ"ר בחלקת המגורי ,אשר
ישולמו בנוס לדמי החכירה השנתיי לנחלה .על שיעור התשלו יחולו הנחות אזור בהתא להחלטת מועצה
 1274או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה .ההנחה תחול על שתי יחידות דיור לנחלה בלבד.
באזור קו עימות לא יגבה תשלו בגי! איוש הנחלות.
.1.3

ע מומלצי האגודה ייחת חוזה חכירה לחלקה א' של הנחלה ,ע זכויות בנייה מהוונות להיק זכויות בניה
של  375מ"ר ,אשר יוגבלו לחלקת המגורי בלבד וללא מגבלת רצ בי! דורי.
תנאי מוקד לחתימת חוזי חכירה לדורות יהיה רישו חלקה א' בספרי מרש המקרקעי! כיחידת רישו
נפרדות בשלמות.
ככל שלא קיימת פרצלציה ,חתימת חוזה החכירה תידחה עד לאישורה.

 .1.4רכישת זכויות בניה נוספות מעבר לאמור בסעי  1.3לעיל תהיה על פי הכללי הקבועי בהחלטת המועצה
 1399או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה.
העברת זכויות בנחלה תהיה על פי הכללי הקבועי בהחלטת מועצה  1399או כל החלטת מועצה אחרת אשר
תבוא במקומה.
יובהר ,כי מי שאייש נחלה מכוח החלטה זו יחשב כמי שהצטר להסדר הקבוע בהחלטת מועצה  1399או כל
החלטה שתבוא במקומה ,לרבות לעניי! המש הבניה ,העברת הזכויות או פיצול מגרש מנחלה.
חלופה זו תיבח! על ידי מועצת מקרקעי ישראל לאחר חמש שני מיו  ,1.1.2016לרבות האפשרות לשיווק
.1.5
הנחלות שלא יאוישו ,במכרז פומבי באמצעות הרשות.
הרשות תקבע כללי למקרה בו בעל זכויות לא יבנה בית בנחלה במהל שלש שני מיו חתימה על חוזה
.1.6
החכירה.

.2

המרת נחלות פנויות למגרשי מגורי – בישובי נגב גליל
.2.1
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שלהל!:
 .2.1.1האגודה רשאית להמיר את הזכות לשווק נחלות פנויות בזכות לשווק מגרשי מגורי בפטור ממכרז,
אשר יתוכננו חל הנחלות המבוטלות .התכנו! יהיה באחריות האגודה ובכפו למגבלות התכנו! .יובהר
כי לא תתאפשר המרת נחלות למגרשי מתו תכנית הרחבה מתוכננת.
 .2.1.2המלצת שר החקלאות ופיתוח הכפר לביטול הנחלות הפנויות ,קביעת תק! מספר נחלות חדש ,וקביעת
תק! גודל נחלה חדש.
 .2.1.3מגרשי המגורי ישווקו למומלצי אשר הומלצו על ידי האסיפה הכללית של האגודה תמורת תשלו
דמי חכירה מהווני מלאי .על שיעור התשלו יחולו הנחות אזור בהתא להחלטת מועצה  1274או
כל החלטה אחרת שתבוא במקומה .האגודה לא תגבה כל תשלו כתנאי להמלצתה למעט הוצאות
פיתוח שיאושרו בהתא לכללי החלטת מועצה  1315או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה.
.2.1.4

האגודה תקבל תמרי ,מתקבולי הרשות בגי! שיווק המגרשי כמפורט להל!:
ככל שיתוכננו עד שתי יחידות דיור חל הנחלות המבוטלות ,התמרי ,יהיה  25%מתקבולי הרשות בגי!
שיווק מגרשי המגורי ולא יותר מ) 150,0002 .ללא מע"מ( ,לכל אחת מיחידות הדיור.
ככל שיתוכננו שלוש יחידות דיור חל הנחלות המבוטלות ,התמרי ,יהיה  25%מתקבולי הרשות בגי!
שיווק מגרשי המגורי ולא יותר מ 150,0002 .לכל אחת משתי היחידות הראשונות חל כל נחלה
מבוטלת ,ו) 200,0002 .ללא מע"מ( ,ליחידה השלישית.

.2.2

כספי התמורה ,בהתא לאמור בסעי  2.1.4לעיל ,יועברו לאגודה לטובת השקעות של פיתוח ותשתיות בישוב
בהתא לתוכנית שתאושר ע"י הרשות.

ע מת! תוק לתכנית למגרשי מגורי חל הנחלות הלא מאויישות ,תפעל הרשות מול משרד החקלאות
.2.3
לביטול תק! הנחלות הפנויות וקבלת ההמלצה לקביעת תק! מספר וגודל נחלות חדש .שטח המשבצת המעודכ!
יהיה מכפלת מספר הנחלות המעודכ! בתק! הנחלה שאושר בעבר ובתוספת של עד  20%מכלל שטח המשבצת
המקורי.
יתרת השטח תגרע ממשבצת הישוב ,ותושכר לאגודה בתנאי הנהוגי ברשות להשכרת קרקע זמנית ,ככל
שתעובד על ידי האגודה וכל עוד ישמר ייעודה החקלאי.
במקרה של ביטול של עד חמש נחלות ,לא יגרע שטח! היחסי ,משטח המשבצת.

.3

המרת נחלות פנויות למגרשי מגורי בישובי מרכז האר":
.3.1
.3.2
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שלהל!:
האגודה תהיה רשאית להמיר את הנחלות הפנויות או חלק! ,בזכות להמלי ,על מומלצי מטעמה
.3.2.1
לרכישת המגרשי בפטור ממכרז .תכנו! מגרשי המגורי יהיה באחריות האגודה ובכפו למגבלות
התכנו!.
.3.2.2

יובהר כי המרת הנחלות למגרשי מגורי אינה אפשרית על חשבו! מגרשי הרחבה מתוכנני.

 .3.2.3המלצת שר החקלאות ופיתוח הכפר לביטול הנחלות הפנויות ,קביעת תק! מספר נחלות חדש ,וקביעת
תק! גודל נחלה חדש.
.3.2.4

שיווק המגרשי על ידי האגודה יוגבל לתקופה של חמש שני מיו .1.1.2016

 .3.2.5המגרשי ישווקו בפטור ממכרז למומלצי האגודה בהיק שלא יעלה על  3יח"ד כפול מספר הנחלות
המבוטלות.
התשלו בגי! מגרשי אלה יהיה דמי חכירה מהווני בשיעור  .91%האגודה לא תגבה כל תשלו
.3.2.6
כתנאי להמלצתה למעט הוצאות פיתוח שיאושרו בהתא להחלטת מועצה  1315או כל החלטה אחרת
אשר תבוא במקומה.
 .3.2.7מגרשי מתוכנני מעבר להיק של  3יחידות דיור כפול מספר הנחלות המבוטלות או מגרשי שטר
שווקו בתקופה של חמש שני מיו  ,1.1.2016ישווקו על ידי הרשות במכרז פומבי.
.3.2.8

האגודה תקבל תמרי ,מתקבולי הרשות בגי! שיווק המגרשי כמפורט להל!:
ככל שיתוכננו עד שתי יחידות דיור חל הנחלות המבוטלות ,התמרי ,יהיה  25%מתקבולי הרשות בגי!
שיווק מגרשי המגורי ולא יותר מ) 150,0002 .ללא מע"מ( ,לכל אחת מיחידות הדיור.
ככל שיתוכננו שלוש יחידות דיור חל הנחלות המבוטלות ,התמרי ,יהיה  25%מתקבולי הרשות בגי!
שיווק מגרשי המגורי ולא יותר מ 150,0002 .לכל אחת משתי היחידות הראשונות חל כל נחלה
מבוטלת ,ו) 200,0002 .ללא מע"מ( ,ליחידה השלישית.

.3.3

כספי התמורה ,בהתא לאמור בסעי  3.2.8לעיל ,יועברו לאגודה לטובת השקעות של פיתוח ותשתיות הישוב
בהתא לתוכנית שתאושר ע"י הרשות.

ע מת! תוק לתכנית למגרשי מגורי חל הנחלות הלא מאויישות ,או בתו חמש שני מיו ,1.1.2016
.3.4
המוקד מביניה ,תפעל הרשות מול משרד החקלאות לביטול תק! הנחלות הפנויות וקבלת ההמלצה לקביעת
תק! מספר וגודל נחלות חדש .שטח המשבצת המעודכ! יהיה מכפלת מספר הנחלות המעודכ! בתק! הנחלה
שאושר בעבר ובתוספת של עד  20%מכלל שטח המשבצת המקורי.
יתרת השטח תגרע ממשבצת הישוב ,ותושכר לאגודה בתנאי הנהוגי ברשות להשכרת קרקע זמנית ,ככל
שתעובד על ידי האגודה וכל עוד ישמר ייעודה החקלאי.
במקרה של ביטול של עד חמש נחלות ,לא יגרע שטח! היחסי ,משטח המשבצת.
 .4הרשות תקבע תבחיני להוראת מעבר עבור מתיישבי באזור עדיפות לאומית א' ,אשר התקבלו כחברי באגודה
והעתיקו את מקו מגוריה לישובי עד יו  .31.12.2013שווי הנחלה יהיה אחד התבחיני מתבחיני ההוראה.
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הרשות תמנה ועדת ערר שתכריע בהשגות מועמדי שלא קיבלו את המלצת האגודה.

.6

ע כניסתה לתוק של החלטה זו תבוטל החלטת מועצה מספר .1317
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