
  1 (2018אפריל ) 2יז/ מקרקעין מאמרים

 

החלטות הרשות בעניין תהפוכה נוספת בעידן חדש או 
 ? היישוב החקלאישל הקנייני המבנה 

 
 1528-ו 1523טות מועצת מקרקעי ישראל: בעקבות החל

 מאת

 *ד"ר בועז ברזילי, שמאי מקרקעין
 

 מבוא
 

וונו את צורת ההתהוות של היישובים הכפריים ילוגיות הכתיבו או כואיתנועות איד
 היו "(יישוב חקלאי" :ץ )להלןהקיבוב והמושהיסוד של  עקרונות בישראל בראשיתם.

. ברשות זמנית מתחדשת בבעלות הלאום, אשר נותרה עקרקביתופיות שו תצמיה עעבוד
ר כלכלי עיקרי מתוך מניע כמקות על החקלאוהתבסס , היישוב החקלאי וראשיתב

שובים עירוניים לא הייתה בייהיישוב החקלאי,  לעומתאולוגי, חברתי, כלכלי ופוליטי. יאיד
ה פרטית. נוצרה פעילות כלכלית פרטי ויוזמ קניין םבה ומגבלה על עבודה שכירה. התאפשר

, החלה הגירת בור של שנות השמונים והתשעים של המאה הקודמתרתהליכי הפמגוונת. ב
נייה צמודת קרקע במרחק יוממות התאפשרה ב וב ,ערים ליישוב החקלאיהתושבים מ
מו "שכונות הרחבה" בתהליך של הפשרת קרקעות חקלאיות לצרכי בנייה סביר. הוק

בדרך כלל ממעמד ביניים ובחלקה  , היאלמקומות אלו הלמגורים. האוכלוסייה שהגיע
. שינוי חברתי יצרו בידול חברתי באותם יישוביםשל  םגבוה. תהליכי-ממעמד חברתי כלכלי

 ת וערכית ממרכזי היישוב החקלאימבודלים חברתי יםימרכזים אליטיסט ונוצרבחלקם 
תעסוקה הקרקעות ומגוון ה. צמצום הפעילות החקלאית ביישוב החקלאי, הפשרת ותיקוה
תחרות על מקורות תעסוקה בין היישוב  וחדש שהביאו עמם המשתכנים החדשים, יצרה

 בשטחים הפתוחים.וזוחלת מתמשכת תוך פגיעה החקלאי לעיר, 
 
 ות למבנה הקנייני במקרקעין.משפטיאת הצורך בהתאמות  הולידושינויים הדמוגרפיים ה
כי נחלה נועדה לשמש  הקבע 1965חלטה ראשונה של מועצת מקרקעי ישראל משנת הה

למגורים ולעיבוד חקלאי, כיחידה אחת שלא ניתנת לחלוקה, עבור בעל הנחלה ומשפחתו. 
ובעת  ד ג' מבניםא ניתן להשכיר לצתחת עקרונות יסוד אלו קבעו החלטות המועצה כי ל

 שינוי ייעוד תחזור הקרקע לרשות.
 

החל משנות התשעים, מועצת מקרקעי ישראל אישרה שורה של החלטות במטרה לאפשר 
 ים)והמאושר לחברי אגודות חקלאיות לרכוש זכויות בנכסי המגורים שבהם התגוררו

 .19.11.2017אושרה ביום  1528 המספרשאחרונה ההחלטה הלמגורים בתכנית תקפה(. 

                                                 
אביב -המחבר הינו שמאי מקרקעין בעל משרד פעיל, גיאוגרף המתמחה בתכנון עירוני באוניברסיטת תל *

כיהן כחבר  2007אביב, חיפה וירושלים. עד שנת -וניברסיטאות תלומרצה בתחומי התכנון והבנייה בא
 ועדת ערר מס שבח שליד בית המשפט המחוזי בחיפה.



2  מאמרים (2018)אפריל  2יז/ קרקעיןמ 

 

יופעלו במלואן  10.4.2018רשות מקרקעי ישראל כי החל מיום  ההודיע 28.3.2018ביום 
לעגן את זכויות החוכרים שמטרתן  15281-ו 1523חלטות מועצת מקרקעי ישראל ה
פי החלטות אלו, -עלבאמצעות חוזה חכירה לדורות. ישובים חקלאיים בחלקת המגורים יב

, יהיה זכאי לכך שבחלקת המגורים לא בהןפורט חוכר אשר יבחר להצטרף להסדר המ
יחולו ההוראות הקיימות בהסכמים מול רשות מקרקעי ישראל בדבר השבת קרקע לרשות 

עוד  ימשיכו לחול הכללים הקבועים ברשות. ,מי שלא יצטרף להסדרגבי בעת שינוי יעודה. ל
  2כד'.דנות ההחלטות בפיצול נחלות, שיוך מגרשים, מכירתם, השכרת מבנים ו

 
המשך תהפוכות או שמא , בעל חזון ארוך טווח עידן חדש האם מהוות החלטות אלו

 של המגזר החקלאי בישראל?קנייניות בהחלטות רשות מקרקעי ישראל בעניין זכויותיו ה
 
 

 תחולת ההסדר : 1528-ו 1523החלטות 
 

בתכנית דונם המיועד  2.5ההסדר מתייחס לחלקות א' )חלקות המגורים( בשטח של עד 
ההסדר חל לגבי חלקות בניין עיר תקפה למגורים ולפעילות לא חקלאית סמוכה )פל"ח(. 

 שעברו הסדר חלוקה )פרצלציה( במסגרת תכנית לצרכי רישום. 
 

לגביה מבוקשת אשר  ,א' האם טרם נרשמה פרצלציה לגבי חלקיחתם חוזה חכירה ילא 
אחר ההסדרה חלקת המגורים בלשכת רישום המקרקעין. ל עד לרישום התצ"ר ההעברה

 תירשם כיחידת רישום נפרדת. 
 

תכנית לצרכי רישום יכול שתיערך לכל הנחלות במושב או שתיערך באופן פרטני בתיאום 
 עם האגודה ובחתימת כל הגובלים. 

 
 הסדרה חוקית של כל השימושים הקיימים בנחלה. נוסף יהיה תנאי

 
 

 1523עיקרי הוראות החלטה 
 

העברת לפיצול מגרש ולתשלומים, למתייחסות להיקף הבנייה,  1523 הוראות החלטה
עם הצטרפות החוכר להסדר תבוטל הדרישה לרצף בין דורי ותותר בניית יחידות . זכויות

  .דיור לחוכר ולקרובו וכן יותר פיצול המגרש
 

מ"ר )היקף הבנייה הבסיסי(  375היקף הבנייה שבהסדר הוא  - היקף הבנייה הבסיסי
 ף לקיומה של תכנית בניין עיר תקפה. בכפו

 
 
 

                                                 
 ההחלטות מצורפות כנספח למאמר. .1
 מינהל מקרקעי ישראל.רשות פורסם באתר  .2
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מערך הקרקע של חלקת  3.75%התנאי להסדר יהיה תשלום דמי חכירה בשיעור של 
 375-בגין מימוש זכויות בנייה שמעבר ל 91%-עם היקף הבנייה הבסיסי למגורים והמגורים 

 מ"ר.
 

לאישורה של חוכר אשר הצטרף להסדר רשאי לפצל מגרשי מגורים )בכפוף  - פיצול מגרש
תכנית המתירה פיצול( ולחתום על חוזה חכירה ביחס ליחידה המפוצלת. יחידת דיור אחת 

 תישאר צמודה לנחלה ולא תפוצל.  ,מ"ר המשמשת למגורי החוכר 160-פחת מתבשטח שלא 
 

דונם(  2.5המגרש המפוצל וזכויות הבנייה שלו יופחתו משטח חלקת המגורים )מאותם 
 שבהסדר. 

 
משווי המגרש המפוצל. על החלק  33%צול יש לשלם לרשות מקרקעי ישראל עבור הפי

 (. 29.25%יושלם ההפרש ) (3.75%)ששולמו דמי חכירה 
 

מ"ר )במקרים מסוימים  160-יפחתו הזכויות הצמודות ליחידה מ בכל מגרש מפוצל לא
 ר(. מ" 120-אולם בכל מקרה לא פחות מ ,היחידה הקבועים בהחלטה ניתן לצמצם את שטח

 
יה נמוכה גם הקיימות יהחוכר רשאי לרכוש את מלוא הזכויות למגורים בבנ - דמי רכישה

משווי  33%וגם העתידיות בחלקת המגורים, תמורת תשלום דמי רכישה בשיעור של 
 הקרקע של חלקת המגורים. 

 
 (. 29.25%יושלם ההפרש ) 3.75%גם כאן, על החלק ששולמו דמי חכירה 

 
ת מלוא הזכויות למגורים בחלקת המגורים יהיה פטור מתשלום כלשהו חוכר, אשר רכש א
יה למגורים בחלקת המגורים, ויהיה רשאי להשכיר או לפצל את יחידות ילרשות בגין כל בנ

הדיור הבנויות בחלקת המגורים אף למי שאינו קרובו. הכל בכפוף לקיומה של תכנית 
 תקפה. 

 
אינה משנה את הכללים החלים על שטחי  רכישת הזכויות למגורים בחלקת המגורים

נהל אחרות שאינן י)על כך חלות החלטות מ הנחלה האחרים שאינם חלקת המגורים
 .במסגרת דיון זה(

 
בנחלה בה הועברו זכויות בעבר ושולמו דמי הסכמה בגין העברת  - קיזוז דמי הסכמה

 הזכויות, תינתן הנחה בדמי הרכישה לפי אחד מהמסלולים:
 
 מדמי  80%יקוזזו מתשלום דמי הרכישה  1.1.1993הזכויות בוצעה לפני  אם העברת

ההסכמה ששולמו בגין העברת הזכויות בתוספת הפרשי הצמדה, אולם לא פחות 
 משווי חלקת המגורים.  20%מאשר 

 
 משווי חלקת  20%דמי הרכישה יעמדו על  1.1.1993-אם העברת הזכויות בוצעה החל מ

 המגורים.
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לא ניתן להעביר זכות בחלק מהנחלה. בהעברת הזכויות בנחלה כולה ישלם  - העברת זכויות
החוכר לרשות דמי רכישה עבור מלוא הזכויות למגורים בחלקת המגורים, בין אם הצטרף 

וייחתם עמו הסכם חכירה. תשלום זה יזכה את החוכר במלוא , להסדר ובין אם לאו
לרבות הזכות  ,דיות( בחלקת המגוריםיה נמוכה )הקיימות והעתייהזכויות למגורים בבנ

לפיצול מגרשים והוא יהיה פטור מתשלום דמי הסכמה בגין חלקת המגורים )דמי הסכמה 
בשיעור שליש משווי השטחים החקלאיים ימשיכו לחול עבור השטחים האחרים בנחלה(. 

 העברת הזכויות במגרש שפוצל מתוך חלקת המגורים תתבצע ללא תשלום נוסף לרשות.
 

, יוכל החוכר לבקש התחשבנות מחדש 9.6.2011קרים בהם בוצעה העברת זכויות לאחר במ
 .(2019)קרי עד  תוך שנה מההחלטה ליישום ההחלטה

 
יחולו שיעורי התשלום  33%ובמקום תשלום מלא של  ,יוענקו הנחות אזור - הנחות אזור

 שלהלן:

 3.75% קו עימות

 13.71% אזור עדיפות א'

 20.14% אזור עדיפות ב'

. יתרת 160%פטור מתשלום דמי חכירה עבור יחידה אחת עד  יישובי עוטף עזה
)ההפרש בין השטח  מ"ר בלבד 215תחול על  3.75%תשלום של 

 .מ"ר( 160מ"ר לשטח יחידה אחת  375הבסיסי 
 

ניתן לבקש הסדר גם על השטח הנוסף  דונם 2.5-אם השטח גדול מ - שטח חלקת המגורים
ותר השלמתה של חלקת ת דונם 2.5-אם השטח קטן מ ערך הקרקע.מ 91%ובתשלום של 

 המגורים הקיימת. 
 
 

 שיוך מבנים - 1528עיקרי הוראות החלטה 
 

נועדה לעגן את זכויות החברים למגורים . היא 19.11.2017אושרה ביום  1528החלטה 
קיבוץ  שנים. 98בקיבוץ ובמושב השיתופי, באמצעות חוזה חכירה לדורות למשך תקופה של 

)מתחדש( או מושב שיתופי אשר יצטרפו להסדר, יהיו זכאים לכך שבחלקת המגורים לא 
יחולו ההוראות בדבר השבת קרקע לרשות בעת שינוי יעודה ובכפוף להסדרת השימושים 

 הלא מוסדרים בשטח המשבצת של היישוב.
 

מ"ר(  375) בכפוף לקיומה של תכנית תקפה, מכלל השטח הבסיסי -היקף הבנייה הבסיסי 
)בתנאים  מ"ר 160יה של י, ליחידת דיור אחת בלבד, עם זכויות בנלכל חוכר ישויך מגרש

יה רוויה ניתן יהיה י. במגרש שייעודו התכנוני לבנמ"ר( 120מסוימים הקבועים בהחלטה 
 לשייך לחוכר חלק יחסי מהמגרש.

 
יה הבסיסי יף הבנמערך הקרקע של חלקת המגורים להיק 3.75%בשיעור של  -דמי חכירה 

מ"ר. הגדלת  160-120מ"ר( כשהוא מותאם ליחידות דיור בהיקף בינוי של  375למגורים )
 מערך הזכויות הנוספות. 33%זכויות הבנייה מעבר לכך, תחויב בתשלום של 
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 משווי המגרש בהיקף בינוי של  29.25%במועד העברת הזכויות ישולם  - העברת זכויות
יה ימשווי יתרת זכויות הבנ 33%ועוד , (33%-מת דמי החכירה למ"ר כולל )השל 160-120

 שטרם נרכשו.
 

תחתום על חוזה חכירה למגרש עם מלוא זכויות המגורים ליחידת  - משפחת חברים חדשה
( משווי המגרש בהיקף בינוי 33%-)השלמה ל 29.25%תשלום בשיעור של דיור אחת תמורת 

 שטרם נרכשו. יה ליחידה אחת,ייתרת זכויות הבנמשווי  33%מ"ר כולל, ועוד  160-120של 
ישוב חקלאי שהצטרף להסדר רשאי להפנות משפחת חברים חדשה לשיוך מגרש גם בשטח י

 .91%שהינו מחוץ לחלקת המגורים, תמורת תשלום דמי חכירה מהוונים בשיעור 
 

 ש"ח 200,000תשלום סך של  - למשפחת חברים חדשהלהיתר בנייה  ת תשלוםמקדמ
באזורי עדיפות( ישולם כמקדמה על חשבון דמי החכירה המהוונים עבור שיוך  ש"ח 50,000)

מגרש המגורים. החבר החדש ישלים את יתרת התשלום )או יקבל החזר בהתאם לשווי( 
 יום ממועד אישור העסקה ברשות. 60לצורך שיוך מגרש המגורים תוך 

 
  13.71% אזור עדיפות א'   - הנחות אזור

  20.14% ות ב'אזור עדיפ

 3.75%   קו עימות
 

ישוב חקלאי אשר יתתאפשר ב - השכרת יחידת דיור קיימת שלא בדרך שיוך מגרשים
לשנה )תוך מתן הנחות אזור או  5%הצטרף להסדר, תמורת תשלום דמי שימוש בשיעור של 

 תשלום סמלי לבעלי מוגבלויות(.
 
 

 בתמצית 1528-ו 1523החלטות עיקרי השינוי ב
 

לם, לשייכם צאפשרות להסדיר מבנים בנחלה, לפמעניקות מועצת מקרקעי ישראל  החלטות
למעט מבנה אחד שיוותר בידי בעל הנחלה, ממנו הנחלה לא  ,למחזיקיהם ולהשכירם לצד ג'

 תפוצל.
 

הסדרת המבנים ואפשרות השכרתם, מהווה חלופה להשכרות מבנים לא מוסדרות ולעתים 
לחץ המגיע להיא עונה  ברבים מהיישובים החקלאיים.מנוגדות לחוק המתקיימות היום 

ית ימצד מתיישבים וארגוניהם, לספק מקורות פרנסה נוספים או חלופיים לאוכלוס
 יה שאין עניינה עוד בעיבוד וייצור חקלאי.יהחקלאים המזדקנת ולאוכלוס

 
ת פיצול המבנים, שיוכם, רכישת זכויות מהוונות ארוכות טווח בהן ואפשרולהאפשרות 

ע יתופיות וקרקשהעברת הבעלות בהן, נוגסת בעקרונות היסוד של היישוב החקלאי )
מכירת  כמו שינויים הדמוגרפיים ביישובים החקלאייםה לתת מענה לסומנ( בבעלות הלאום

שאין לה עוד עניין בעיבוד וייצור חקלאי ואינה נדרשת לשטחי  הייידי אוכלוס-שטחים על
 קרקע בסדר הגודל הקיים.
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רישוי של המבנים, ה תהסדראת  הרשות מחייבות החלטותהנות מההטבות, יל מנת-על
ככל  ,תשלומים וחובות עברהסדרת , והשימושים וחריגות הבנייה המתקיימים בנחלה

 ותת המגורים כיחידוחלקשל הסדרת רישום מדידה וכניסה לתהליך של ו שטרם הוסדרו
 ת.ונפרד

 
הוצאות  על המתיישב הטילמעות ההחלטות, הסדרת הרישום והצטרפות למסלול שמצי

 הוצאותהוראות החוק והחלטות הרשות, אשר לא הקפיד לעמוד ב שונות ועל מתיישב
 :הולהלן דוגמ, בהן יצטרך לשאת כתנאי לאותה ההסדרה נוספות

 
מ"ר המשמש למגוריו  160לפלוני שני מבנים בנחלה בה הוא מתגורר. מבנה אחד בשטח 

מ"ר כשטח שהוסב ממבנה עזר למגורים  160מבנה נוסף בשטח וכדין והוקם בהיתר בנייה 
שלם דמי ל פלוניבהתעלם מחריגת הבנייה, בכפוף להסדרת החלוקה, יוכל ללא היתר. 

, ח"ש 5,000,000 נחלהה וויששנניח הנחלה לשטח הבסיסי. משווי  3.75%חכירה בשיעור 
המגרש שוויו של פיצול מגרש. נניח . כעת יוכל פלוני לבקש ח"ש 187,500יהיו דמי החכירה 

באופן שיושלמו  ,בקירוב ח"ש 500,000פיצול יהיו . במקרה זה דמי ח"ש 1,500,000המפוצל 
בהתאם אם לא נתעלם מחריגת הבנייה,  מי החכירה לסכום דמי הפיצול ביחס למגרש זה.ד

רוש ההסדר תד תחילה את היתר הבנייה. כתנאי לאישורלהסדיר להחלטות הרשות, יש 
שווי שנניח  על השימוש הלא חוקי במבנה העזר שהוסב למגורים. הרשות דמי שימוש

דמי שימוש שנתיים של הרשות לחודש, תדרוש  ח"ש 5,000מבנה מגורים דומה בשכירות 
 סדרה, תשלום דמי חכירה ודמי פיצול.ובכפוף להוהסדרת המבנה בהיתר  ח"ש 60,000

, חריגות בשטחי בנייה שמעבר לשטח הבסיסיכמו  במקרה שקיימות חריגות נוספות,
. עד להסדרתם לטפס הסכומים שיידרש פלוני לשלם לרשות יכוליםוכד', שימושים חורגים 

 של החלטות הרשות. ןלא יוכל לממש את הוראותיה
 

כנס או לא לתחולת ההסדר, נשענת יגות בנייה, להיההתלבטות של מתיישבים שיש להם חר
ואזלת ידה של הרשות התכנונית  עצימת עיני הרשותטבר של סיון המציהנלא מעט על 

נקודת המוצא כי אזלת ידה של הרשות להתמודד עם חריגות בנייה ביישובים החקלאיים. 
ך ותדלג על אכיפת חוקי התכנון אינה ראויה ואינה ודאית. אם תתקיימנה הצהרות יתמש

ו המתיישב משלם סכומים הרשות על כוונתה לאכוף את חוקי התכנון, עלול למצוא עצמ
 ניכרים כל זאת עוד לפני שהסדיר את זכויותיו, מעבר לעצם היותו מפר חוק. 

 
 

 סיכום
 

ה מהערים ליישוב ימעבר של אוכלוסיהתהליכי הפרבור של שנות השמונים והתשעים ו
למגוון שימושי קרקע ביישוב החקלאי שנשען בעברו על פעילות יצרנית  והחקלאי, הביא

 ,של הפשרת קרקעות חקלאיותכים בתהלילמגורים "שכונות הרחבה"  הוקמוחקלאית. 
ה החדשה יצרה בידול יכניסת האוכלוסיבשטחים הפתוחים. מתמשכת פגיעה במחיר של 

יצר תחרות על מקורות תעסוקה בין  אשר מגוון פעילויות . נוצרחברתי באותם יישובים
  .היישוב החקלאי לעיר

 
 ביחד עם יכלה עוד להתבסס על פעילות חקלאית למחייתהשלא  יהיהזדקנות האוכלוס

מצד המתיישבים יצרו לחץ שנוצרו בתהליכים אלו, הזדמנויות נדל"ניות ועסקיות חדשות 
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ולפריצת עקרונות במבנה הבעלות המשפטית על הקרקעות  לשינויים קנייניםוארגוניהם 
 על עבודה עצמית ושיתופיות בקרקע לאום.  והיסוד אשר נשענ

 
 1965משנת  הראשונה מועצת מקרקעי ישראלתחת לחץ זה נפרצה באופן הדרגתי החלטת 

 ,ניתנת לחלוקה, עבור בעל הנחלה ומשפחתואינה כיחידה אחת שאשר קבעה את הנחלה 
 .ותלהשכיר מבנים בנחלאיסור ו כי בעת שינוי ייעוד תחזור הקרקע לרשות השמשמעות

 
ל אישרה שורה של החלטות במטרה לאפשר החל משנות התשעים, מועצת מקרקעי ישרא

 יםלחברי אגודות חקלאיות לרכוש זכויות בנכסי המגורים שבהם התגוררו )והמאושר
החל מיום  ןשתחולת 1528-ו 1523 מספר ותאחרונ ותהחלטבלמגורים בתכנית תקפה(. 

וי , שינלמחזיקיהםמגרשים, שיוכם  לוציפ , עסק דיון זה. החלטות אלו מאפשרות10.4.2018
קרון המשפטי ימעמדו הקנייני של המתיישב מבר רשות לחוכר לתקופה ארוכה )נסיגה מהע

של מבנים  םתהשכר(, המועברת ברשיונות זמניים מתחדשים של הקרקע כקרקע לאום
 .ומכירת מגרשים שהוסדרו

 
צור ודאות לטווח הארוך ולהתאים עצמו להתפתחויות יתכנון ארוך טווח אמור ל

החלטות הרשות מתאפיינות בשינויים  תחזיות ארוכות מועד. תחת זאתדמוגרפיות תחת 
( החליפה 2017( לאחר שאושרה )2018שנכנסה לתוקף ) 1528החלטה  הכך לדוגמתכופים. 

 1366( שהחליפה א החלטה 2015) 1411( שהחליפה את החלטה 2016) 1456את החלטה 
( שהחליפה את 2007) 979טה ( שהחליפה את החל2008) 1155( שהחליפה את החלטה 2014)

( לאחר 2018שנכנסה לתוקף ) 1523(. והחלטה 1995) 692( ואת החלטה 1996) 752החלטה 
( 2015) 1399( שהחליפה את החלטה 2016) 1464( החליפה את החלטה 2017שאושרה )

( שהחליפה את 2008) 1155( שהחליפה את החלטה 2014) 1355החלטה  תשהחליפה א
 (.1995) 692( ואת החלטה 1996) 752( שהחליפה את החלטה 2007) 979החלטה 

 
נהל מקרקעי ישראל( התקשתה להתמודד עם ירשות מקרקעי ישראל )וכשמה לפנים מ

 ,בהחלטותיהתכופים ערכה שינויים הדמוגרפיים, הכלכליים והחברתיים. היא השינויים 
וון ומתווה מדיניות אחר לחצים משתנים במקום להוות גורם מכונגררה  ,באופן לא עקבי

 ארוכת טווח.
 

אינן האחרונות  1528-ו 1523ות, אולם דומה כי החלטות להתבד ישמחכותב המאמר 
 ןיישום החלטות המועצה מותנה בהתאמתבתהפוכת ההחלטות של רשות מקרקעי ישראל. 

מרגע שההחלטה על שינוי קנייני קדמה לשינוי לתכנית בניין עיר ולהסדרת הקרקעות. 
ללחצים חוזרים להיות נתונה שוב הרשות  צפויה שבחן השפעות ארוכות טווח, תכנוני

שיבואו עם צרכי התכנון המתווה והמתחדש, תחת מעטה שיקולים שלא היה קיים טרם 
הובא בחשבון בהחלטות המועצה. כך שוב תמצא עצמה  בהכרח ולפיכך לא ,אותו התכנון

ה במקום להתוות מדיניות ראויה הרשות מנסה להתאים את החלטותיה למציאות משתנ
 הנשענת על אדנים יציבים. וברורה ארוכת טווח
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 נספח א'
 

 חלטת מועצת מקרקעי ישראלה
 

 1523 מספר החלטה:

 18.9.17 תאריך החלטה:
 

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

 
, החליטה מועצת 1960-לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך 3בתוקף סמכותה לפי סעיף 

( לתקן את החלטת 2017בספטמבר  18מקרקעי ישראל בישיבתה מיום כ"ז באלול תשע"ז )
 כלהלן: 1464מועצה מספר 

 
 יעודכן ונוסחו יהא כלהלן: 1.5סעיף  .1

 
שלום דמי חכירה על כלל התשלומים הנזכרים בהחלטה זו, למעט ת 1.5"

תחול הנחת אזורי עדיפות לאומית כהגדרתם בהחלטת  3.75%בשיעור 
או כל החלטה שתבוא במקומה. יובהר כי  1505מועצת מקרקעי ישראל 
הנזכר בהחלטה כולל רכיב של דמי חכירה  33%כל תשלום בשיעור של 

כאמור, עליו לא חלה הנחת אזור. לפיכך שיעורי התשלומים המשוקללים 
 ו כמפורט בטבלה המצורפת כנספח א' להחלטה זו.יהי

להלן,  2למרות האמור לעיל, חוכר בישובי עוטף עזה, כהגדרתו בסעיף 
מערך הקרקע של חלקת  3.75%יישא בתשלום דמי חכירה בשיעור של 

דמי מ"ר למגורים בלבד )להלן: " 215המגורים עבור היקף בינוי של 
ום דמי חכירה עבור יחידת "(, עקב קבלת פטור מתשלחכירה חלקיים

 מ"ר." 160דיור אחת בת 
 
 הגדרת חוכר בישובי עוטף עזה תשתנה ותהא כדלהלן: .2
 

חוכר באחד מן היישובים המנויים ברשימה המצורפת  -חוכר בישובי עוטף עזה  
כנספח ב' להחלטה זו, אשר יבקש להצטרף להסדר 

 .31.12.18הקבוע בהחלטה עד ליום 
 
 ל.יבוט 3.3סעיף  .3
 
 יתוקן ונוסחו יהא כדלהלן: 4.8.2סעיף  .4

 
בנחלה בה הועברו זכויות בעבר ושולמו דמי הסכמה בגין העברת  4.8.2"

הזכויות, תינתן הנחה בדמי הרכישה ובלבד שדמי הרכישה לא יקטנו 
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וכמפורט בטבלה  4.8משווי חלקת המגורים כאמור בסעיף  20%-מ
 נספח ב', לפי הפירוט שלהלן:

בנחלה בה בוצעה העברת הזכויות לפי הסכם אשר נחתם בין  4.8.2.1
 בלבד. 20%דמי הרכישה יעמדו על  1.1.1993-הצדדים החל מ

בנחלה בה בוצעה העברת הזכויות לפי הסכם אשר נחתם בין  4.8.2.2
 80%, יקוזז מתשלום דמי הרכישה, 1.1.1993הצדדים לפני 

ת מדמי ההסכמה ששולמו בגין העברת הזכויות בתוספ
 הפרשי הצמדה בלבד.

משווי חלקת המגורים  20%-לא יקטנו מ הרכישה דמימקרה  בכל
 ."4.8כאמור בסעיף 

 
 יתוקן ונוסחו יהא כלהלן: 5.4.2סעיף  .5
 

 מ"ר, בגינה שולמו דמי חכירה  160בתוספת בניה למגורים מעל  5.4.2"
 יהא בעל הזכויות רשאי לבקש ביצוע התחשבנות." -מהוונים 

 
סף נספח לעניין שעורי התשלום כנספח א. נספח רשימת קיבוצים ומושבים יתוו .6

 בישובי עוטף עזה יהא נספח ב.
 
 .1464החלטה זו מבטלת את החלטת מועצה מספר  .7
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 נוסח משולב

 
, החליטה מועצת 1960-לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך 3בתוקף סמכותה לפי סעיף 

( לתקן את החלטת 2017בספטמבר  18ול תשע"ז )מקרקעי ישראל בישיבתה מיום כ"ז באל
 כלהלן: 1464מועצה מספר 

 
 כללי .1

 
החלטה זו נועדה לעגן את זכויות החוכרים בישובים חקלאיים בחלקת  1.1

המגורים, כהגדרתה בהחלטה זו. חוכר אשר יבחר להצטרף להסדר המפורט 
הקיימות  בהחלטה זו, יהיה זכאי לכך שבחלקת המגורים לא יחולו ההוראות

"( בדבר השבת הרשותכיום בהסכמים מול רשות מקרקעי ישראל )להלן: "
 קרקע לרשות בעת שינוי יעודה. 

 
עיגון זכויות בחלקת המגורים בהתאם להוראות המפורטות בהחלטה זו )להלן:  1.2

 "( יעשה בכפוף לקיום כל התנאים המפורטים בהחלטה. ההסדר"
 

לאורך כל תקופת החכירה, תמשיך לחול על כלל חובת עיבוד הנחלה ברציפות,  1.3
החוכרים בתנאי נחלה במקרקעי ישראל לרבות אגודת הישוב החקלאי, בין אם 

 הצטרפו להסדר שבהחלטה זו ובין אם לאו.
 

על מי שלא הצטרף להסדר ימשיכו לחול הכללים הקבועים בהחלטות המועצה  1.4
 ונהלי הרשות כפי שיהיו בתוקף מעת לעת. 

 
על כלל התשלומים הנזכרים בהחלטה זו, למעט תשלום דמי חכירה בשיעור  1.5

תחול הנחת אזורי עדיפות לאומית כהגדרתם בהחלטת מועצת מקרקעי  3.75%
או כל החלטה שתבוא במקומה. יובהר כי כל תשלום בשיעור של  1505ישראל 

הנזכר בהחלטה כולל רכיב של דמי חכירה כאמור, עליו לא חלה הנחת  33%
אזור. לפיכך שיעורי התשלומים המשוקללים יהיו כמפורט בטבלה המצורפת 

 כנספח א' להחלטה זו.
 

להלן, יישא  2למרות האמור לעיל, חוכר בישובי עוטף עזה, כהגדרתו בסעיף 
מערך הקרקע של חלקת המגורים עבור  3.75%בתשלום דמי חכירה בשיעור של 

"(, עקב דמי חכירה חלקייםן: "מ"ר למגורים בלבד )להל 215היקף בינוי של 
 מ"ר. 160קבלת פטור מתשלום דמי חכירה עבור יחידת דיור אחת בת 

 
 הגדרות .2

 
אזורי עדיפות לאומית וקו עימות כהגדרתם בהחלטת   - אזורי עדיפות לאומית

או כל החלטה שתבוא  1274מועצת מקרקעי ישראל 
 במקומה.
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הסבתה בדרך כלשהי  העברתה של זכות החכירה או -העברת זכוית 
לאחר, בתמורה או ללא תמורה, למעט העברה לקרוב, 
כהגדרתו להלן, או לגרוש/גרושה על פי פסק דין שניתן 

 אגב הליכי גירושין.
 

 השטחים החקלאיים
שטח תקן הנחלה המצוי בשימוש חקלאי, או אמור לשמש  - של הנחלה 

לחקלאות )בדונמים(, נכון למועד העברת הזכויות, כפי 
 שיימסר על ידי אגודת הישוב החקלאי.

 
מתיישב בישוב חקלאי או בישוב אחר, שהינו חוכר או  -חוכר 

שוכר קרקע בתנאי נחלה, לרבות חוכר בחכירה לדורות, 
רשות בנחלה -שוכר בחוזים זמניים מתחדשים, בר

ומתיישב בישוב חקלאי או בישוב אחר שהינו בעל 
בספרי הישוב הזכויות בנחלה על פי הרישום ברשות ו

 החקלאי.
 

חוכר באחד מן היישובים המנויים ברשימה המצורפת  - חוכר בישובי עוטף עזה
כנספח ב' להחלטה זו, אשר יבקש להצטרף להסדר 

 .31.12.18הקבוע בהחלטה עד ליום 
 

חלק מנחלה שהינו שטח רצוף של קרקע, המיועד בתכנית  -חלקה א 
 יבוד חקלאי.תקפה למגורים, למבני משק של החוכר ולע

 
 להלן. 4.1כהגדרתה בסעיף  -חלקת המגורים 

 
אגודה שיתופית חקלאית שהיא מושב עובדים, כפר  -ישוב חקלאי 

"( מושבשיתופי או אגודה חקלאית שיתופית )להלן: "
אשר מושכרים או מוחכרים לה מקרקעין כמשבצת 
בתנאי נחלה או מחזיקה במשבצת בתנאי נחלה כבת 

 רשות.
 

קעי ישראל שהינם קרקע חקלאית, בגודל שנקבע על מקר -נחלה 
ידי שר החקלאות בהתייעצות עם הרשות לתכנון במשרד 
החקלאות, המיועדת למתיישב לצורך מגוריו ופרנסתו 

 מהמשק החקלאי שפותח או יפותח בה.
 

כל פעילות שאינה חקלאית ובכלל זה, שימושים נלווים,  - פעילות לא חקלאית 
 בהתאם לחוק התכנון והבניה על פי תכנית תקפה 

, או על פי היתר תקף לשימוש חורג שניתן 1965-התשכ"ה
כדין. הכל בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל 

"שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים  1265
"שימושים נלווים לפעילות החקלאית  1316-של הנחלה" ו
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בנחלה במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים" או כל 
 חלטה אחרת שתבוא במקומן.ה

 
בן זוג, הורה, אח, צאצא וצאצא בן הזוג, מאומץ ומאומץ  -קרוב 

בן הזוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה. לעניין החלטה זו: 
ביחס  -" אחלרבות ידוע בציבור כבן זוג. " -" בן זוג"

 לזכויות עקב ירושה בלבד.
 

 .1965-כהגדרתה על פי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה -תכנית 
 

מספר הנחלות המתוכננות אשר אישר שר החקלאות  -תקן נחלות 
 לישוב חקלאי.

 
 התנאים להצטרפות להסדר .3
 

רישום חלקה א' בספרי מירשם המקרקעין כיחידת רישום נפרדת בשלמות, או  3.1
הצגת הזמנת ביצוע תצ"ר פרטנית בתיאום  -במקרה של העדר רישום כאמור 

כל בעלי הזכויות הגובלים. לחילופין, קיומו של הליך עם האגודה ובידיעה של 
 להכנה ורישום תצ"ר לכל הנחלות במושב.

 
הסדרה ותשלום בגין כל השימושים בתוך הנחלה, אם ניתן לייחס שימושים  3.2

אלו לחוכר, בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל התקפות במועד 
 ההצטרפות להסדר, לרבות תשלום בגין תקופת עבר.

 
 חלקת המגורים  .4

 
 הגדרת חלקת המגורים 4.1

 
 2.5חלקת המגורים תהיה שטח מתוך חלקה א' של נחלה בגודל כולל של עד 

 דונם, ובלבד שמתקיימים בה במצטבר התנאים שלהלן:
 

 חלקת המגורים תהיה שטח רציף. 4.1.1

 השטח מיועד למגורים בתכנית תקפה. 4.1.2

הקיימות בחלקה א' וכן את הפעילות  השטח כולל את יחידות הדיור 4.1.3
 הלא חקלאית.

קיים שטח  27.3.2007-לעיל, אם עד למועד ה 4.1.1על אף האמור בסעיף קטן 
 המיועד למגורים שאינו רציף בתכנית תקפה באחת מהאופציות הבאות:

 מגרש שצורף לנחלה. -א 

 שטחים לא רציפים בתוך חלקה א' של הנחלה. -ב 
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גם שטח זה ובלבד ששטחה הכולל של חלקת המגורים  חלקת המגורים תכלול
 דונם. 2.5לא יעלה על  המוטבת

 
 השלמת חלקת המגורים 4.2

 
דונם,  2.5-לעיל, בנחלות בהן חלקת המגורים קטנה מ 4.1על אף האמור בסעיף 

 תותר השלמתה וזאת בהתאם להוראות המפורטות להלן:

 2.5-חלקת המגורים עד ל ישובים המצויים במרכז הארץ, תותר השלמת 4.2.1
 דונם ובלבד שתהיה שטח רציף.

ישובים המצויים באזור עדיפות לאומית א', באזור עדיפות לאומית ב'  4.2.2
דונם ככל הניתן  2.5-ובקו עימות, תותר השלמת חלקת המגורים עד ל

 בשטח רציף.
 

 דונם 2.5-חלקת המגורים הגדולה מ 4.3
 

 2.5-ד למגורים בחלקה א' של נחלה גדול מהשטח המיוע 27.3.2007אם בתאריך 
"(, החוכר זכאי לבקש תחולת ההסדר המפורט השטח הנוסףדונם )להלן: "

בהחלטה זו גם על השטח הנוסף, בהתאם לתנאים אשר יקבעו על ידי הרשות 
  מערך הקרקע. 91%ותמורת תשלום של דמי חכירה מהוונים בשיעור של 

 
 בחלקת המגוריםהיקף הבניה הבסיסי למגורים  4.4

 
 375היקף הבניה הבסיסי הכולל למגורים בחלקת המגורים יהיה עד  4.4.1

"(, בכפוף לקיומה של היקף הבניה הבסיסי למגוריםמ"ר )להלן: "
 תכנית תקפה.

 עם הצטרפות החוכר להסדר: 4.4.2

תבוטל הדרישה לרצף בין דורי ותותר בניית יחידות דיור לחוכר  4.4.2.1
 ולקרובו.

מימוש היקף הבניה הבסיסי למגורים יכול להיעשות במספר  4.4.2.2
 יחידות דיור ובגודל כפי שייקבע בתוכנית תקפה.

 4.7בתנאים הנזכרים בסעיף  33%יותר פיצול מגרש תמורת  4.4.2.3
 להלן.

 
 דמי חכירה בגין חלקת המגורים  4.5

 
מערך  3.75%תנאי לתחולת ההסדר הינו תשלום דמי חכירה לרשות בשיעור של 

הקרקע של חלקת המגורים עם היקף הבניה הבסיסי למגורים. לחילופין, 
 1.5תותנה תחולת ההסדר בתשלום דמי חכירה חלקיים לרשות, כמפורט בסעיף 

 לעיל. ערך הקרקע ייקבע על פי שומה פרטנית.
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 על תשלום זה לא יחולו הנחות אזור.

 
 בניה נוספת בחלקת המגורים 4.6

 
וסיף ו/או לממש זכויות בניה למגורים בחלקת המגורים, מעבר חוכר שיבקש לה

מ"ר, רשאי לעשות כן בכפוף לקיומה של  375להיקף הבניה הבסיסי הכולל של 
בגין מימוש זכויות  91%תכנית תקפה ולתשלום דמי חכירה מהוונים בשיעור 

 הבניה כאמור.
 

לה תהא כל הגשת תכנית להוספת יחידת דיור מעבר ליחידה שלישית בנח
 מותנית בהסכמת האגודה.

 
 פיצול מגרשי מגורים מחלקת המגורים 4.7

 
חוכר אשר הצטרף להסדר רשאי לפצל מגרש/ים למגורים מחלקת  4.7.1

המגורים ולחתום לגביו/הם על חוזה/י חכירה למלוא זכויות הבניה 
למגורים ליחידת דיור אחת )הקיימות והעתידיות(. פעולה זו תתאפשר 

 התנאים המפורטים להלן: בכפוף לכל

יחידת דיור קיימת על פי תוכנית תקפה עם זכויות בניה כוללות  4.7.1.1
מ"ר, המשמשת בפועל למגורי החוכר, תישאר  160של לפחות 

 תמיד צמודה לנחלה ולא יותר פיצולה מן הנחלה.

הפיצול יעשה בכפוף לקיומה של תכנית תקפה המאפשרת את  4.7.1.2
 הפיצול.

תכנית לפיצול מגרש/ים מהנחלה, ככל שהיא יוצרת יחידות  4.7.1.3
, 35דיור שאינן כלולות בנחלה, תהיה כפופה למגבלות תמ"א 

כפי שתעודכן בעקבות החלטת המועצה הארצית לתכנון ובניה 
 .1.12.15מיום 

מ"ר יופחתו  160גודל המגרש המפוצל וזכויות הבניה בשטח של  4.7.1.4
 הבניה הבסיסי בהתאמה. משטח חלקת המגורים והיקף

משווי המגרש למגורים על פי שומה  33%תשלום לרשות של  4.7.1.5
 עדכנית למגרש המפוצל, התשלום יתבצע באופן הבא:

 מ"ר. 160עבור  29.25%השלמת תשלום בשיעור של  4.7.1.5.1

עבור יתרת הזכויות שלא  33%תשלום בשיעור  4.7.1.5.2
 לעיל.  4.7.1.5.1נרכשו למעט האמור בסעיף 

הרשות לא תאפשר לבעל זכויות בנחלה לפצל מגרש  4.7.1.5.3
מתוך חלקת המגורים ללא זכויות בניה צמודות לו 

 מ"ר. 160של לפחות 
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 רכישת מלוא הזכויות למגורים בחלקת המגורים 4.8
 

החוכר רשאי לרכוש את מלוא הזכויות למגורים בבניה נמוכה )הקיימות  4.8.1
דמי קת המגורים תמורת תשלום דמי רכישה )להלן: "והעתידיות( בחל

משווי הקרקע של חלקת המגורים,  33%"( בשיעור של הרכישה
בהתחשב בזכויות הבניה המאושרות ובפוטנציאל התכנוני למגורים וכן 

 לעיל: 4.7בזכות לפיצול המגרש/ים כאמור בסעיף 

 כאמור 3.75%חוכר אשר שילם את דמי החכירה בשיעור  4.8.1.1
 ישלם בנוסף: 4.5בסעיף 

( בהתאם 33%-)השלמה ל 29.25%תשלום בשיעור  4.8.1.1.1
 לעיל. 4.5לשומה עדכנית כפי שנקבעה לפי סעיף 

משומה פרטנית ליתרת  33%תשלום בשיעור  4.8.1.1.2
הזכויות המאושרות בתכנית תקפה והפוטנציאל 
התכנוני למגורים בבניה נמוכה לרבות הזכות לפצל 

שר בעבורם טרם שולמו דמי חכירה מגרשים, א
 מהוונים. 

כאמור  3.75%חוכר אשר לא שילם דמי חכירה בשיעור של  4.8.1.2
משומה פרטנית  33%לעיל, יחויב בתשלום בשיעור  4.5בסעיף 

למלוא הזכויות המאושרות בתכנית תקפה והפוטנציאל 
 התכנוני למגורים בבניה נמוכה לרבות הזכות לפצל מגרשים.

 
בנחלה בה הועברו זכויות בעבר ושולמו דמי הסכמה בגין העברת  4.8.2

-הזכויות, תינתן הנחה בדמי הרכישה ובלבד שדמי הרכישה לא יקטנו מ
וכמפורט בטבלה נספח  4.8משווי חלקת המגורים כאמור בסעיף  20%

 ב', לפי הפירוט שלהלן:

בנחלה בה בוצעה העברת הזכויות לפי הסכם אשר נחתם בין  4.8.2.1
 בלבד. 20%דמי הרכישה יעמדו על  1.1.1993-הצדדים החל מ

בנחלה בה בוצעה העברת הזכויות לפי הסכם אשר נחתם בין  4.8.2.2
 80%, יקוזז מתשלום דמי הרכישה, 1.1.1993הצדדים לפני 

מדמי ההסכמה ששולמו בגין העברת הזכויות בתוספת הפרשי 
 הצמדה בלבד. 

 
משווי חלקת המגורים  20%-מבכל מקרה דמי הרכישה לא יקטנו 

 .4.8כאמור בסעיף 
 

לא תינתן הנחה ו/או פטור נוספים בגין דמי הרכישה, לרבות הנחה או  4.8.3
 .534פטור כפי שנקבע בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל 
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חוכר, אשר רכש את מלוא הזכויות למגורים בחלקת המגורים כאמור  4.8.4
רשות בגין כל בניה למגורים בסעיף זה, יהיה פטור מתשלום כלשהו ל

 בחלקת המגורים, בכפוף לקיומה של תכנית תקפה.
 

יובהר כי מימוש זכויות לפעילות לא חקלאית בחלקת המגורים, מכוח  4.8.5
תכנית תקפה או אישור תקף לשימוש חורג יחויב בתשלום לרשות 

 בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.
 

חוכר אשר רכש את מלוא זכויות המגורים בחלקת המגורים, עפ"י  4.8.6
החלטה זו, יהיה רשאי להשכיר או לפצל את יחידות הדיור הבנויות 

 בחלקת המגורים אף למי שאינו קרובו.
 

רכישת מלוא הזכויות למגורים בחלקת המגורים אינה משנה את  4.8.7
 הכללים החלים על שטחי הנחלה שאינם חלקת המגורים.

 
 העברת זכויות  4.9

 
החוכר אינו רשאי להעביר זכויות של חלק מהנחלה )איסור פיצול נחלה(.  4.9.1

 לעיל, אינו בגדר פיצול נחלה. 4.7פיצול מגרש מנחלה כאמור בסעיף 
 

 תשלומים לרשות 4.9.2

במועד העברת הזכויות בנחלה כולה, בין אם החוכר הצטרף  4.9.2.1
ידרש החוכר, כתנאי להעברת להסדר בעבר ובין אם לא, י

הזכויות, לשלם לרשות דמי רכישה עבור מלוא הזכויות 
לעיל ולחתום על  4.8למגורים בחלקת המגורים בהתאם לסעיף 

להלן. חוזה חכירה  4.10חוזה חכירה בהתאם להוראות סעיף 
 לא ייחתם במקרה בו טרם הושלמה ונרשמה הפרצלציה.

כה את החוכר במלוא הזכויות תשלום דמי רכישה כאמור יז 4.9.2.2
למגורים בבניה נמוכה )הקיימות והעתידיות( בחלקת המגורים 

לעיל לרבות הזכות לפיצול מגרש/ים והוא  4.8כמפורט בסעיף 
 יהיה פטור מתשלום דמי הסכמה בגין חלקת המגורים.

יובהר כי הרשות תמשיך לגבות דמי הסכמה עבור שטחי הנחלה  4.9.2.3
 רים כתנאי להעברת הזכויות בנחלה.שאינם חלקת המגו

דמי ההסכמה יחושבו כשליש משווי השטחים החקלאיים.  4.9.2.4
השווי יחושב כמכפלת הדונמים החקלאיים של הנחלה בשווי 

, 1285דונם חקלאי, הקבוע כפיצוי לדונם בעל בהחלטת מועצה 
 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה.

 אזור.על תשלום דמי ההסכמה לא תחול הנחת 

על אף האמור, דמי הסכמה בגין העברת הזכויות בנחלה  4.9.2.5
ימשיכו להיות משולמים כאשר החוכר מחזיק חוזה בתוקף 
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והוא עומד על המשך תחולתו או שהחוכר מבקש לממש זכאותו 
לחידוש חוזה שהיה בידו, בתנאים הנקובים בו. במצבים אלה, 
לא ישולמו דמי רכישה, ההסדר הקבוע בהחלטה זו לא יחול 

 וסיפו לחול תנאי החוזה הקיים.וי
 

העברת הזכויות במגרש שפוצל מתוך חלקת המגורים תתבצע ללא  4.9.3
 תשלום נוסף לרשות. 

 
כל העברת זכויות בנחלה על פי החלטה זו תתבצע בהסכמת האגודה, על  4.9.4

פי נהלי הרשות והחלטותיה. למרות האמור, במקרים חריגים רשאית 
האגודה כאשר סירובה הינו לדעת הרשות  הרשות לפעול ללא הסכמת

משיקולים בלתי סבירים ובלבד שניתנה לאגודה הזדמנות לנמק בפני 
הרשות את הסיבות לסירובה. לא העבירה האגודה את נימוקיה תוך 
תקופה שתקבע או לאחר בחינת הנימוקים לסירובה של האגודה, לפי 

לה ובלבד שהודיע העניין, תהיה הרשות רשאית להעביר את הזכויות בנח
 לאגודה על החלטתה הסופית לפני ביצוע ההעברה.

 
 חתימת חוזה חכירה 4.10

 
חוכר אשר הצטרף להסדר יהיה זכאי לחתום עם הרשות על נספח  4.10.1

לחוזה החכירה לגבי חלקה א' של הנחלה, המעגן את זכויותיו על פי 
חתמו החלטה זו. בהעדר תצ"ר רשומה בלשכת רישום המקרקעין לא י

 חוזי חכירה עד לרישום התצ"ר בלשכת רישום המקרקעין. 

בנספח לחוזה החכירה, כאמור, יקבע כי לא יחולו על שטח חלקת  4.10.2
המגורים ההוראות הקיימות כיום בהסכמים מול הרשות בדבר השבת 

 הקרקע לרשות בעת שינוי ייעודה. 

וף לאמור בסעיף חתימת חוזה החכירה תהיה בתאום עם האגודה ובכפ 4.10.3
 לעיל, במידת הצורך. 4.9.4

שטח חלקת א' של הנחלה נשוא חוזה החכירה הכולל את חלקת  4.10.4
המגורים יגרע מחוזה השכירות או חוזה החכירה שנחתם/יחתם עם 

 הישוב החקלאי. 

במקרה שהסוכנות היהודית לארץ ישראל או ההסתדרות הציונית  4.10.5
צד לחוזה משבצת תלת צדדי בגין משבצת  העולמית, לפי העניין, הינה

 הישוב החקלאי, ההצטרפות להסדר תיעשה בתיאום עימה.

חוכר המחזיק חוזה בתוקף ועומד על המשך תחולתו או חוכר המבקש  4.10.6
לממש זכאותו לחידוש חוזה שהיה בידו, בתנאים הנקובים בו, אינו 

יתחייב רשאי להצטרף להסדר הקבוע בהחלטה זו אלא אם יסכים ו
מראש לחתום על חוזה חכירה חדש בנוסח הקיים במועד ההצטרפות 

 להחלטה.
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חוכר של חלקה א' של נחלה שטרם נרשמה לגביה פרצלציה, רשאי  4.10.7
להצטרף להסדר בתנאים שנקבעו בהחלטה זו, אך לא יהא זכאי לחתום 

 על חוזה חכירה עד לרישום התצ"ר בספרי רישום המקרקעין.
 
 לליות לביצוע ההסדרהוראות כ .5
 

ביחס לסוגיות שאין להן התייחסות מפורשת בהחלטה זו, תמשיך הרשות לפעול  5.1
בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי הרשות כפי שיהיו בתוקף 

 מעת לעת. 
 

למען הסר ספק, בגין יתרת שטח הנחלה ימשיך החוכר/הישוב החקלאי לשלם  5.2
 החלטות מועצת מקרקעי ישראל התקפות.דמי חכירה שנתיים בהתאם ל

 
מ"ר, לרבות  160חלקת המגורים הכוללת יחידת דיור אחת לפחות בגודל של  5.3

זכויות הבניה לפעילות לא חקלאית בין שמומשו ובין שלא מומשו, יישארו 
 תמיד חלק מהנחלה ולא יותר פיצולם מן הנחלה.

 
 זכות להתחשבנות 5.4

 
תוספת בניה למגורים או פיצול מגרש מנחלה שבוצעו פעולות של העברת זכויות, 

, ובשל העיכוב ביישום החלטה זו בוצעו שלא על פי הוראותיה 9.6.11לאחר יום 
ניתן לבקש בגינן התחשבנות מחדש, בהתאם לפירוט שלהלן. הבקשה לביצוע  -

ההתחשבנות תוגש בתוך שנה מן המועד בו תודיע הרשות על הפעלתה המלאה 
 ו:של החלטה ז

יהא  - 9.6.11בהעברת זכויות שההסכם בין הצדדים נחתם לאחר יום  5.4.1
 מעביר הזכויות רשאי לבקש ביצוע התחשבנות.

 מ"ר, בגינה שולמו דמי חכירה  160בתוספת בניה למגורים מעל  5.4.2
 יהא בעל הזכויות רשאי לבקש ביצוע התחשבנות. -מהוונים 

ורה לתשלום מלא של דמי חכירה בפיצול מגרש מנחלה, שבוצע בתמ 5.4.3
יהיו בעל הזכויות בנחלה  -מהוונים, עפ"י הנחות אזור עדיפות לאומית 

ובעל הזכויות במגרש המפוצל רשאים להגיש בקשה משותפת לביצוע 
 ההתחשבנות.

 
 תוקף ההחלטה .6

 
לאור מורכבות ההסדרים הקבועים בהחלטה, יישום ההחלטה מותנה בקבלת  6.1

שר מימושה בהתאם להמלצות היועץ הארגוני שהועסק תקציב אשר יאפ
למטרה זו. ועדת התקציב תגיש למועצה הצעתה בדבר התקציב הדרוש ליישום 

 החלטה זו.
 

 . 534להחלטה זו גובר על החלטת מועצה מס'  4.9סעיף  6.2
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להחלטה זו גם על  4.9, בהעברת זכויות יחול סעיף 3.1למרות האמור בסעיף 
ם נרשמה בספרי מרשם המקרקעין כיחידות רישום בשלמות. חלקה א' אשר טר

 עם זאת לא יחתם לגביה חוזה חכירה עד לרישומה בספרי מרשם המקרקעין.
 

יובהר כי למרות העדר חתימת חוזה כאמור, ייהנה החוכר מכל ההטבות 
 הנזכרות בהחלטה זו.

 החלטה זו לא תחול על חוות בודדים ו/או התיישבות בודדים. 6.3
 

 .1464החלטה זו מבטלת את החלטת מועצה מספר  6.4
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 נספח א: שיעורי התשלום
 

 קו עימות* אזור עדיפות ב'** אזור עדיפות א'** שיעור התשלום המלא

33% 13.71% 20.14% 3.75% 
20%*** 9.29% 12.86% 3.75% 

 
 או כל החלטה שתבוא במקומה. 1505ללא מגבלת שווי הקרקע לפי החלטת מועצה  *

או כל  1505בכפוף למגבלות על מחיר התקרה והגבלות נוספות לפי החלטת מועצה  **
 החלטה שתבוא במקומה.

 .4.8.2מתייחס לסעיף  ***
 
 

 נספח ב: רשימת קיבוצים ומושבים בעוטף עזה
 

 רשימת מושבים עוטף עזה
 

 מ.א. אשכול. -אוהד 
 מ.א. אשכול. -דקל 

 מ.א. שדות נגב. -זמרת 
 ול.מ.א. אשכ -יבול 
 מ.א. שער הנגב. -יכיני 
 מ.א. אשכול. -ישע 
 מ.א. אשכול. -יתד 

 מ.א. שדות נגב. -כפר מימון 
 מ.א. אשכול. -מבטחים 
 מ.א. חוף אשקלון. -מבקיעים 

 מ.א. חוף אשקלון. -נתיב העשרה 
 מ.א. אשכול. -עין הבשור 

 מ.א. אשכול. -עמיעוז 
 מ.א. אשכול. -פריגן 

 מ.א. אשכול. -שדה ניצן 
 מ.א. אשכול. -שדי אברהם 

 מ.א. שדות נגב. -שובה 
 מ.א. שדות נגב. -שוקדה 

 מ.א. אשכול. -תלמי אליהו 
 מ.א. אשכול. -תלמי יוסף 

 מ.א. שדות נגב. -תקומה 
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 דברי הסבר
 

נדרשת הבהרה לעניין שיעור התשלום הכולל. בכל תשלום ישנו מרכיב של  - 1.5סעיף 
, יש לבצע הנחת איזור רק 33%לכן כאשר משלמים ישירות שאין לגביו הנחת איזור ו 3.75%

 .29.25%על 

  .תיקון ההפנייה לנספח ב' )קודם היה נספח א'( -סעיף הגדרת חוכר ביישובי עוטף עזה 

מהטעם  35מוצע לבטל את הדרישה להתחייבות האגודה לעמוד בתנאי תמ"א  - 3.3סעיף 
 שהנושא מסור לסמכות מוסדות התכנון.

מוצע לתת להנהלת הרשות סמכות שבשיקול דעת אם לכלול בחלקת מגורים  - 4.1סעיף 
 , במקרים בהם הרשות חתמה על התכנית לשינוי27.3.07שטח צהוב שהוגדל אחרי 

אולם התברר שיש תכניות שהגדילו צהוב והרשות חתומה  ,27.3.07)ההגדלה נאסרה אחרי 
 לפחות על חלק מהן(.

 לה של שיעורי תשלום משולבים לנוחות המשתמש.מוצע להוסיף טב - 4.8.2סעיף 

מוצע לדייק את הניסוח כי הסתבר שבמקרים מסוימים יש לבצע התחשבנות  - 5.4.2סעיף 
 375בדיעבד לגבי דמי היתר ששולמו בתקופה המזכה, גם כאשר הבינוי הקיים הינו מעל 

 מ"ר.
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 נספח ב'
 

 חלטת מועצת מקרקעי ישראלה
 

 1528 מספר החלטה:

 18.9.17 ך החלטה:תארי
 

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

 
, החליטה מועצת 1960-לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך 3בתוקף סמכותה לפי סעיף 
לתקן את החלטת (,2017בספטמבר  18כ"ז באלול תשע"ז ) מיוםמקרקעי ישראל בישיבתה 

 כלהלן: 1456מועצה מספר 
 

 יעודכן ונוסחו יהא כלהלן: 1.5סעיף 

על כלל התשלומים הנזכרים בהחלטה זו, למעט תשלום דמי חכירה בשיעור  1.5"
תחול הנחת אזורי עדיפות לאומית כהגדרתה בהחלטת מועצת  3.75%

או כל החלטה שתבוא במקומה. יובהר כי כל תשלום  1505מקרקעי ישראל 
לטה כולל רכיב של דמי חכירה כאמור, עליו לא הנזכר בהח 33%בשיעור של 

 13.71%חלה הנחת אזור. לפיכך שיעורי התשלומים המשוקללים יהיו 
 בקו עימות. 3.75%-באזור עדיפות ב' ו 20.14%באזור עדיפות א', 

להלן יהיו פטורים  2למרות האמור לעיל, יישובי עוטף עזה כהגדרתם בסעיף 
 ."3.75%יעור של באופן מלא מתשלום דמי חכירה בש

 
 יבוטל. 3.1.3סעיף 

 
 יעודכן ונוסחו יהא כדלהלן: 4.5.1.1.4סעיף 

שיוך יחידות הדיור יתאפשר לותיקים וכן למשפחת חברים חדשה או  4.5.1.1.4"
 יורשיהם.

לכל חוכר ישויך מגרש, ליחידת דיור אחת בלבד, עם זכויות בניה של 
הבניה הבסיסי למגורים מ"ר כולל, לפי העניין, מתוך היקף  160-120

בישוב החקלאי. היקף זכויות הבניה למגרש ייקבע בהתאם להוראות 
 לעיל. 4.1.7סעיף 

למרות האמור, במגרש שייעודו התכנוני לבניה רוויה ניתן יהיה 
 לשייך לחוכר חלק יחסי מהמגרש."
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 יעודכן ונוסחו יהא כדלהלן: 4.5.3סעיף 

 עסקה עם משפחת חברים חדשה 4.5.3"

משפחת חברים חדשה תחתום על חוזה חכירה למגרש עם מלוא זכויות 
המגורים ליחידת דיור אחת )הקיימות תכנונית והעתידיות(, בכפוף 

 לתשלומים שלהלן:

 משווי המגרש בהיקף בינוי של  29.25%תשלום בשיעור של   4.5.3.1
 מ"ר כולל, לפי העניין. 160-120

י יתרת זכויות הבניה ליחידה משוו 33%תשלום בשיעור של  4.5.3.2
 אחת, שטרם נרכשו )הקיימות תכנונית והעתידיות(.

למרות האמור, במגרש שייעודו התכנוני לבניה רוויה ניתן יהיה לחתום על 
 חוזה חכירה לחלק יחסי מהמגרש."

 
תוחלף המילה "חוכר"  4.5.2.3-ו 4.5.2.2.2.3, 4.5.2.2.2.1, 4.5.2.2.1.2, 4.5.2.1.3בסעיפים 

 מילה "ותיק".ב
 

 .1456החלטה זו מבטלת את החלטת מועצה מספר 
 
 

 נוסח משולב
 

, החליטה מועצת 1960-לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך 3בתוקף סמכותה לפי סעיף 
לתקן את החלטת (, 2017בספטמבר  18כ"ז באלול תשע"ז ) מיוםמקרקעי ישראל בישיבתה 

 כלהלן: 1456מועצה מספר 
 
 כללי .1

 
זו נועדה לעגן את זכויות החברים למגורים בקיבוץ ובמושב השיתופי,  החלטה 1.1

שנים, בהתאם לתנאים  98באמצעות חוזה חכירה לדורות למשך תקופה של 
המפורטים בהחלטה זו. קיבוץ או מושב שיתופי אשר יבחר להצטרף להסדר 
המפורט בהחלטה זו, יהיה זכאי לכך שבחלקת המגורים לא יחולו ההוראות 

(, בדבר "הרשות"מות כיום בהסכמים מול רשות מקרקעי ישראל )להלן: הקיי
 השבת קרקע לרשות בעת שינוי יעודה.

 
ההצטרפות להסדר על פי תנאי החלטה זו תיעשה בכפוף לקיום כל התנאים  1.2

 המפורטים בה. 
 

חובת עיבוד הנחלה ברציפות, לאורך כל תקופת החכירה, תמשיך לחול על כלל  1.3
קע בתנאי נחלה במקרקעי ישראל, בין אם הצטרפו להסדר שבהחלטה חוכרי קר

 זו ובין אם לאו.
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הכללים הקבועים בהחלטות המועצה ונהלי הרשות כפי שיהיו בתוקף מעת לעת  1.4
 ימשיכו לחול על ישובים חקלאיים אשר לא הצטרפו להסדר זה.

 
רה בשיעור על כלל התשלומים הנזכרים בהחלטה זו, למעט תשלום דמי חכי 1.5

תחול הנחת אזורי עדיפות לאומית כהגדרתה בהחלטת מועצת מקרקעי  3.75%
או כל החלטה שתבוא במקומה. יובהר כי כל תשלום בשיעור של  1505ישראל 

הנזכר בהחלטה כולל רכיב של דמי חכירה כאמור, עליו לא חלה הנחת  33%
ור עדיפות א', באז 13.71%אזור. לפיכך שיעורי התשלומים המשוקללים יהיו 

 בקו עימות. 3.75%-באזור עדיפות ב' ו 20.14%
 

להלן יהיו פטורים  2למרות האמור לעיל, יישובי עוטף עזה כהגדרתם בסעיף 
 .3.75%באופן מלא מתשלום דמי חכירה בשיעור של 

 
הקמת יחידות דיור נוספות מעבר לבינוי או התכנון הקיימים כפופה להוראות  1.6

ודכן בעקבות החלטת המועצה הארצית לתכנון ובניה מיום כפי שתע 35תמ"א 
1.12.15. 

 
 הגדרות .2
 

אזורי עדיפות לאומית וקו עימות כהגדרתם בהחלטת   -לאומית אזורי עדיפות 
או כל החלטה שתבוא  1274מועצת מקרקעי ישראל 

 במקומה.
 

העברתה של זכות החכירה למגורים במגרש המשויך או   - זכויותהעברת 
דרך כלשהי לאחר, בתמורה או ללא תמורה, הסבתה ב

למעט העברה לקרוב, כהגדרתו להלן, או לגרוש/גרושה על 
 פי פסק דין שניתן אגב הליכי גירושין.

 
משפחת חברים באגודה, יורשי משפחת חברים באגודה   -ותיק/ותיקים 

 .751לפי החלטה  זכאיםויורשי חברים 
 

שפחת חברים משפחת חברים באגודה או יורשי מ  - חוכר
או  751החלטה  לפיבאגודה, או יורשי חברים זכאים 

משפחת חברים חדשה אשר שויך לה מגרש בהתאם 
 להחלטה זו.

 
 להלן. 4.1כהגדרתה בסעיף   - חלקת המגורים

 
 לפי  זכאיםיורשי חברים 

יורשיהם של חברים שנכללו ברשימה אשר אושרה על ידי   - 751החלטה 
החקלאות והיו זכאים לבצע  ועדת הפרוגראמות שבמשרד

, ואולם, נפטרו לפני יום 751שיוך בהתאם להחלטה 
 , בטרם הוחל בביצוע השיוך.27.3.07
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קלאית שהיא קיבוץ או מושב אגודה שיתופית ח  - ישוב חקלאי/אגודה
לה מקרקעין  מוחכריםאשר מושכרים או שיתופי 

כמשבצת בתנאי נחלה או מחזיקה במשבצת בתנאי נחלה 
 ות.כבת רש

 
המנויים ברשימה המצורפת כנספח להחלטה  היישובים  - יישובי עוטף עזה

זו, אשר יבקשו להצטרף להסדר הקבוע בהחלטה עד ליום 
31.12.18. 

 
היוו יחידה משפחתית  27.3.07בני זוג או יחיד, אשר ביום   - משפחת חברים באגודה

בקיבוץ או במושב השיתופי והיו חברי אגודה השותפים 
כסי האגודה, ובכל חובות הקיימים לחברים כלפי בכל נ

  האגודה, וכן בכל הזכויות המוקנות מהאגודה לחברים.
 

בני זוג או יחיד אשר הצטרפו או יצטרפו לאגודה לאחר  -משפחת חברים חדשה 
משפחתית בקיבוץ או  יחידהאשר מהווים  27.03.2007-ה

 שותפים בכל נכסי האגודה,במושב השיתופי ואשר הינם 
ובכל חובות הקיימים לחברים כלפי האגודה, וכן בכל 

 הזכויות המוקנות מהאגודה לחברים.
 

שהינם קרקע חקלאית, בגודל שנקבע על  ישראלמקרקעי   - נחלה
ידי שר החקלאות בהתייעצות עם הרשות לתכנון במשרד 

 החקלאות.
 

בן זוג, הורה, אח, צאצא וצאצא בן הזוג, מאומץ ומאומץ   -קרוב
וג, ובן זוגו של כל אחד מאלה. לעניין החלטה זו: בן הז

" ביחס אחלרבות ידוע בציבור כבן זוג. " -" בן זוג"
 לזכויות עקב ירושה בלבד.

 
שטח אזור הבינוי של הקיבוץ או מושב שיתופי, המיועד  -שטח המחנה 

בתכנית תקפה למטרת מגורים, מבני משק, מבני ציבור 
או מושכרים על ידי  ותעשיה, למעט מקרקעין המוחכרים

 הרשות בחוזי חכירה נפרדים.
 

 .1965-כהגדרתה על פי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה  -תכנית 
 

 /בעלי מוגבלויותתלויים
ילדיהם הבגירים של משפחת חברים באגודה או של מי   - בקיבוץ

שנפטרו בעודם משפחת חברים באגודה, שאינם חברים 
באגודה בשל היותם  באגודה ואינם כשירים להיות חברים

"אדם עם מוגבלות" כמשמעותו בחוק שוויון זכויות 
, ובלבד שלא מדובר 1998-לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

 .בלקות זמנית
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מספר הנחלות המתוכננות אשר אישר שר החקלאות   - תקן נחלות
 לישוב חקלאי.

 
 התנאים להצטרפות להסדר .3

 
ה הינו מילוי כל אחד מהתנאים תנאי להצטרפותו של ישוב חקלאי להסדר ז 3.1

 המפורטים להלן:
 

הקיבוץ ימציא לרשות אישור מאת רשם האגודות השיתופיות על  3.1.1
סיווגו כקיבוץ מתחדש ועל עמידתו בתנאי תקנות האגודות השיתופיות 

ותקנות האגודות  2005-)שיוך דירות בקיבוץ מתחדש(, התשס"ו
 .2005-והשיתופיות )ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש(, התשס"

הסדרת השימושים הלא מוסדרים בשטח המשבצת של הישוב החקלאי  3.1.2
ככול שיש, או חתימה על מתווה הסדרה לרבות תשלום בגין תקופת 
העבר והעמדת ערבויות להבטחת ההסדרה, בהתאם להחלטות מועצת 

 מקרקעי ישראל התקפות לענין זה במועד ההצטרפות להסדר.
 
 אי חלקת המגורים בישוב החקל .4

 הגדרת חלקת המגורים 4.1

חלקת המגורים בישוב החקלאי תהיה שטח המהווה חלק או חלקים  4.1.1
החקלאי המשמשים למגורי משפחות החברים  הישובמשטח המחנה של 

 באגודה והמיועדים למגורים על פי תוכנית תקפה. 

שטחה הכולל של חלקת המגורים לא יעלה על שני דונם כפול תקן  4.1.2
, הנמוך 27.3.2007משפחות החברים באגודה ביום  מספרת או הנחלו

 מבין השניים. 

ככל ששטח חלקת המגורים בישוב החקלאי קטן מחלקת המגורים  4.1.3
לעיל, יהא רשאי הישוב החקלאי לתכנן שטח נוסף  4.1.2הקבוע בסעיף 

 להלן. 4.1.6-לעיל ו 4.1.1-4.1.2במגבלות האמור בסעיף  למגוריםשייועד 

 35לעיל יהיו במגבלות תמ"א  4.1.1-4.1.3התוכניות הנזכרות בסעיפים  4.1.4
 כפי שתתעדכן מעת לעת.

היקף הבניה הבסיסי הכולל למגורים בחלקת המגורים בישוב החקלאי  4.1.5
לא יעלה על מכפלת תקן הנחלות או מספר משפחות החברים באגודה, 

תכנית תקפה מ"ר, בכפוף לקיומה של  375-הנמוך מבין השניים, ב
 "(.היקף הבניה הבסיסי למגורים בישוב בחקלאי)להלן: "

כפול תקן  2.34מספר מגרשי המגורים בחלקת המגורים לא יעלה על  4.1.6
, הנמוך 27.3.07או מספר משפחות החברים באגודה בתאריך  הנחלות

 מבין השניים.
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ודה על אף האמור, בישובים חקלאים בהם מספר משפחות החברים באג 4.1.7
ובמועד השיוך בפועל, יהיה לפחות כפליים מתקן הנחלות,  27.3.07ביום 

מ"ר  160-הרשות תאשר שיוך יחידות דיור עם זכויות בניה קטנות מ
מ"ר כולל. במקרה זה מספר מגרשי  120-כולל ובלבד שלא יפחתו מ

 27.3.07המגורים בחלקת המגורים לא יעלה על תקן הנחלות בתאריך 
 .3.125כפול 

מועצה מסמיכה את ועדת המשנה לקבוע קריטריונים לפיהם ניתן ה
 27.3.07לאשר לקיבוצים בהם מספר משפחות החברים באגודה ביום 

מתקן הנחלות, שיוך מגרשים  150%ובמועד השיוך בפועל יהיה לפחות 
מ"ר  120-מ"ר כולל ובלבד שלא יפחתו מ 160-עם זכויות בניה קטנות מ

 כולל.

ספר יחידות הדיור בישוב החקלאי לא יעלה על הקבוע בכל מקרה מ 4.1.8
כפי שתעודכן בעקבות החלטת המועצה הארצית  35בהוראות תמ"א 

 .1.12.15לתכנון ובניה מיום 

חלקת המגורים תכלול את מגרשי המגורים/יחידות הדיור הבנויים  4.1.9
 בישוב החקלאי.

חידות הדיור בגודל על אף האמור לעיל, הישוב החקלאי רשאי לבקש שי 4.1.10
לעניין מגבלת יחידות הדיור  35מ"ר, שאינן נספרות בתמ"א  55של עד 

 . 4.3לישוב, לא תכללנה בחלקת המגורים, ויחול עליהן האמור בסעיף 
 

 בניה למגורים מחוץ לחלקת המגורים 4.2
 

ישוב חקלאי שהצטרף להסדר רשאי להפנות משפחת חברים חדשה לשיוך מגרש 
ו מחוץ לחלקת המגורים, תמורת תשלום דמי חכירה מהוונים גם בשטח שהינ

, כפי שתעודכן בעקבות החלטת המועצה 35וזאת במגבלות תמ"א  91%בשיעור 
 .1.12.15הארצית לתכנון ובניה מיום 

 
 שימוש ביחידות דיור בנויות שלא בדרך של שיוך 4.3

השכרה, ישוב חקלאי אשר הצטרף להסדר רשאי לעשות שימוש, לרבות  4.3.1
ביחידות דיור קיימות במועד ההצטרפות, שלא בדרך של שיוך מגרשים, 
וזאת לאחר אישור הרשאות שימוש זמניות לאגודה, תמורת תשלום 

לשנה, תוך מתן הנחות איזור, במקרים  5%דמי שימוש בשיעור של 
 אלה:

יחידות דיור בחלקת המגורים אשר טרם ניתן לבצע שיוך  4.3.1.1
 לגביהן.

 יחידות דיור בנויות המצויות מחוץ לחלקת המגורים. 4.3.1.2

הרשאת שימוש זמנית לצורך מגורי "תלויים/בעלי מוגבלויות בקיבוץ",  4.3.2
כהגדרתם לעיל, שהאגודה החליטה שלא לשייך להם מגרש בהתאם 
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להלן, תתאפשר תמורת תשלום דמי שימוש סמליים  4.5.1.1.5לסעיף 
 ום זה לא תחול הנחת אזור.ש"ח לשנה. על תשל 18בסך של 

מ"ר המצויות מחוץ לחלקת המגורים בהתאם  55ביחידות דיור עד  4.3.3
לעיל, ניתן יהיה לעשות שימוש, לרבות השכרה, באחת מן  4.1.10לסעיף 

הדרכים שלהלן, ובלבד שהאגודה לא תעביר את הזכויות ביחידות 
 הדיור לאחר:

 4.3.1דה, כאמור בסעיף אישור הרשאות שימוש זמניות לאגו 4.3.3.1
 לעיל.

שנים, בכפוף לתשלום  49-חתימת האגודה על הסכם חכירה ל 4.3.3.2
 דמי חכירה מהוונים, תוך מתן הנחות אזור.

 
 דמי חכירה 4.4

תנאי לתחולת ההסדר הינו תשלום דמי חכירה לרשות בשיעור של  4.4.1
מערך הקרקע של חלקת המגורים בישוב החקלאי בהתייחס  3.75%

להיקף הבניה הבסיסי למגורים כשהוא מותאם ליחידות דיור בהיקף 
מ"ר כולל, לפי העניין. לחילופין, תותנה תחולת  160-120בינוי של 

 לעיל.  1.5ההסדר בקיום פטור מתשלום דמי חכירה, כאמור בסעיף 

ערך הקרקע ייקבע על פי שומה פרטנית לכל ישוב החקלאי, שתיערך לפי  4.4.2
 הרשות. כללים שתקבע

 
 שיוך דירות בחלקת המגורים 4.5

 כללי 4.5.1

שיוך דירות לותיקים ולמשפחת חברים חדשה אשר התקבלה  4.5.1.1
לפני הצטרפות האגודה להסדר שבהחלטה זו, יתבצע מייד 
לאחר חתימת האגודה על חוזה החכירה לחלקת המגורים, 

 בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

ע"י הישוב החקלאי בהתאם  תשלום דמי חכירה 4.5.1.1.1
 לעיל. 4.4לאמור בסעיף 

 יחידות הדיור נמצאות בשטח חלקת המגורים.  4.5.1.1.2

קיומה של תכנית תקפה המחלקת את שטח  4.5.1.1.3
חלקת המגורים למגרשים, בהתאם להוראות 

, כפי שתעודכן בעקבות החלטות 35תמ"א 
 .1.12.15המועצה הארצית לתכנון ובניה מיום 

ף האמור, המועצה מסמיכה את הנהלת על א
הרשות לבצע עסקות על פי תכנית חלוקה שאינה 

 סטטוטורית ובתנאים שיקבעו על ידי הרשות.
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שיוך יחידות הדיור יתאפשר לותיקים וכן  4.5.1.1.4
 למשפחת חברים חדשה או יורשיהם.

לכל חוכר ישויך מגרש, ליחידת דיור אחת בלבד, 
מ"ר כולל, לפי  160-120עם זכויות בניה של 

העניין, מתוך היקף הבניה הבסיסי למגורים 
בישוב החקלאי. היקף זכויות הבניה למגרש 

 לעיל. 4.1.7ייקבע בהתאם להוראות סעיף 

למרות האמור, במגרש שייעודו התכנוני לבניה 
רוויה ניתן יהיה לשייך לחוכר חלק יחסי 

 מהמגרש.

יוך יחידות על אף האמור לעיל, הרשות תתיר ש 4.5.1.1.5
מגורים מתוך חלקת המגורים לבעלי מוגבלויות, 
על פי החלטה של האסיפה הכללית של הישוב 
החקלאי. יתר ההוראות החלות לגבי משפחת 
חברים באגודה, כמפורט בהחלטה זו, יחולו על 

 המגרשים המשויכים על פי סעיף זה.

שיוך המגרשים והעברת הזכויות בהם יתבצע  4.5.1.1.6
תקנון אגודת הישוב החקלאי והדין בהתאם ל

 הכללי.

 אישור עיסקה 4.5.2

 עיסקה ללא שומה 4.5.2.1

ותיקים זכאים לשיוך יחידת דיור בהיקף בינוי של  4.5.2.1.1
מ"ר כולל, לפי העניין, באמצעות חתימת  160-120

חוזה חכירה ישיר עם הרשות ללא תשלום נוסף 
וב מעבר לדמי החכירה אשר שולמו על ידי הייש

 .3.75%החקלאי בעסקת חלקת המגורים בשיעור 

ותיקים אשר להם משויכת יחידת דיור בשטח  4.5.2.1.2
מ"ר )לפי העניין( או משפחה  160-120העולה על 

כאמור אשר מבקשת להגדיל/לממש את זכויות 
 160/120הבניה במגרש מעבר להיקף הבניה של 

"(, הזכויות הנוספותמ"ר )לפי העניין( )להלן: "
תחויב במועד עסקת השיוך ו/או במועד 

בתשלום  הגדלת/מימוש הזכויות הנוספות,
מערך זכויות אלה למועד השיוך  33%בשיעור של 

או מועד הגדלת/מימוש הזכויות הנוספות, לפי 
 העניין.

במועד העברת הזכויות וכתנאי להעברה, על  4.5.2.1.3
הותיק לשלם לרשות דמי חכירה מהוונים על פי 
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דשה שתערך למועד העברת הזכויות שומה ח
 כמפורט להלן:

משווי המגרש בהיקף בינוי  29.25% 4.5.2.1.3.1
 מ"ר כולל, לפי העניין. 160-120של 

משווי יתרת זכויות הבניה  33% 4.5.2.1.3.2
שטרם נרכשו )הקיימות תכנונית 

 והעתידיות(.

  עיסקה על פי שומה למועד השיוך 4.5.2.2

 יתשלום מיד 4.5.2.2.1

ותיק רשאי לבצע עיסקה על פי שומה  4.5.2.2.1.1
ליום אישור העיסקה. במקרה זה, 
העיסקה תחוייב בדמי חכירה 

משווי  29.25%מהוונים בשיעור של 
מ"ר  160-120המגרש בהיקף בנוי של 

כולל, לפי העניין. התשלום יבוצע על 
 פי נהלי הרשות ביום אישור העיסקה.

יור ותיק אשר לו משויכת יחידת ד
מ"ר כולל,  160-120בגודל העולה על 

לפי העניין, או משפחה כאמור אשר 
מבקשת להגדיל/לממש את זכויות 
הבניה במגרש מעבר הבניה להיקף 

"(, הזכויות הנוספותבינוי זה )להלן: "
תחויב במועד השיוך ו/או במועד 
הגדלת/מימוש הזכויות הנוספות, 

מערך  33%בתשלום בשיעור של 
למועד השיוך או מועד זכויות אלה 

הגדלת/מימוש הזכויות הנוספות, לפי 
 העניין.

במועד העברת הזכויות ישלם הותיק  4.5.2.2.1.2
משווי יתרת  33%תשלום בשיעור 

זכויות המגורים ליחידת דיור אחת 
)קיימות תכנונית ועתידיות( שטרם 

 נרכשו, כאמור.

 תשלום נדחה 4.5.2.2.2

לעיל,  4.5.2.2.1יף למרות האמור בסע 4.5.2.2.2.1
הותיק רשאי לדחות את התשלום 

למועד עתידי שיבחר  29.25%בשיעור 
אך לא יאוחר ממועד העברת הזכויות 
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במגרש. חיוב זה ישא הפרשי הצמדה 
 וריבית עד למועד התשלום בפועל.

ותיק אשר לו משויכת יחידת דיור  4.5.2.2.2.2
מ"ר כולל,  160-120בשטח העולה על 

או משפחה כאמור אשר  לפי העניין,
מבקשת להגדיל/לממש את זכויות 
הבניה במגרש מעבר לזכויות הבניה 

הזכויות להיקף בינוי זה )להלן: "
"(, תחויב במועד השיוך ו/או נוספות

במועד הגדלת/מימוש הזכויות 
 33%הנוספות, בתשלום בשיעור של 

מערך זכויות אלה למועד השיוך או 
מועד הגדלת/מימוש הזכויות 

 נוספות, לפי העניין.ה

במועד העברת הזכויות ישלם הותיק  4.5.2.2.2.3
כקבוע  29.25%תשלום חוב בשיעור 

בחוזה החכירה וכן תשלום בשיעור 
משווי יתרת זכויות המגורים  33%

ליחידת דיור אחת )קיימות תכנונית 
 ועתידיות( שטרם נרכשו, כאמור.

ות לעיל, רשאי בכל ותיק אשר פעל על פי כל אחת מהאפשרוי 4.5.2.3
עת לרכוש את מלוא זכויות המגורים ליחידת דיור אחת 
)הקיימות תכנונית והעתידיות( במגרש המשויך בהתאם 

 לתנאים המפורטים לעיל בהתאם לעסקה שאושרה לו.

למרות האמור, ותיק שגילו במועד ההצטרפות להסדר מעל  4.5.2.4
למועד נדחה יהא רשאי לדחות את ביצוע עסקת השיוך  55גיל 

 שיבחר.

 עסקה עם משפחת חברים חדשה 4.5.3

משפחת חברים חדשה תחתום על חוזה חכירה למגרש עם מלוא זכויות 
המגורים ליחידת דיור אחת )הקיימות תכנונית והעתידיות(, בכפוף 

 לתשלומים שלהלן:

משווי המגרש בהיקף בינוי של  29.25%תשלום בשיעור של  4.5.3.1
 , לפי העניין.מ"ר כולל 160-120

משווי יתרת זכויות הבניה ליחידה  33%תשלום בשיעור של  4.5.3.2
 אחת, שטרם נרכשו )הקיימות תכנונית והעתידיות(.

למרות האמור, במגרש שייעודו התכנוני לבניה רוויה ניתן יהיה לחתום 
 על חוזה חכירה לחלק יחסי מהמגרש.
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 ורים בישוב החקלאיאיסור רכישת מלוא הזכויות למגורים בחלקת המג 4.6
 

האגודה אינה רשאית לרכוש את מלוא הזכויות למגורים )הקיימות והעתידיות( 
 בחלקת המגורים.

 
 חתימת חוזה חכירה בגין חלקת המגורים 4.7

אגודה אשר תבחר להצטרף להסדר, תחתום על חוזה חכירה לחלקת  4.7.1
ה בחלקת המגורים, בו יוגדרו זכויותיהם של האגודה ושל חברי האגוד

 המגורים בהתאם להחלטה זו.

בחוזה החכירה יקבע כי לא יחולו על שטח חלקת המגורים ההוראות  4.7.2
הקיימות כיום בהסכמים עם הרשות בדבר השבת קרקע לרשות בעת 

 שינוי יעודה. 

שטח חלקת המגורים יגרע מחוזה השכירות או חוזה החכירה שנחתם  4.7.3
, והחוזה יתוקן באופן שלא יאפשר עם הישוב החקלאי, לפי העניין

שימוש בשטח המושכר או מוחכר לפיו למטרת מגורים אלא בהתאם 
 לתנאים הקבועים בהחלטה זו או כל החלטה שתבוא במקומה.

במקרה שהסוכנות היהודית לארץ ישראל או ההסתדרות הציונית  4.7.4
ת העולמית, לפי העניין, הינה צד לחוזה משבצת תלת צדדי בגין משבצ

 הישוב החקלאי, ההצטרפות להסדר תעשה בתאום עימה.
 

  הוראות מעבר בעניין שיוך דירות 4.8

, אם עד למועד 692-ו 751חרף ביטולן של החלטות מועצה מספר  4.8.1
קיבלה האסיפה הכללית של הישוב החקלאי החלטה על שיוך  27.3.2007

שרה על ידי והחלטה זו או 751או  692דירות עפ"י החלטת מועצה מספר 
ועדת הפרוגרמות של הרשות לתכנון חקלאי שבמשרד החקלאות, הישוב 

 החקלאי רשאי להמשיך את תהליך השיוך בהתאם להחלטות הנ"ל. 

או  692ישוב חקלאי אשר החל בתהליך שיוך דירות עפ"י החלטת מועצה  4.8.2
ולא הגיע לשלב של שיוך הדירות בפועל )אישור עסקות( רשאי  751

את השיוך על פי ההסדר הקבוע בהחלטה זו. ובלבד שאגודה  להשלים
חקלאית שהיא קיבוץ תמציא את אישור רשם האגודות השיתופיות 

 לעיל. 3.1.1כמפורט בסעיף 

, 751או  692ישוב חקלאי אשר ביצע בפועל שיוך על פי הוראות החלטות  4.8.3
גרש יהיה רשאי לשייך יחידות דיור למשפחת חברים, לה טרם שויך מ

מגורים, על פי ההסדר הקבוע בהחלטה זו, בכפוף למילוי התנאים 
 שלהלן:

 לעיל. 4.1הגדרת חלקת המגורים כאמור בסעיף  4.8.3.1

משווי חלקת המגורים  3.75%תשלום דמי חכירה בשיעור  4.8.3.2
 לעיל בהתאם לשומה עדכנית. 4.4כאמור בסעיף 
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 751-ו 692החלטות מועצה החברים להם שויכו מגרשי מגורים על פי  4.8.4
ובחרו באופציה של תשלום נדחה, כהגדרתו בהחלטות אלו, יחויבו 
בביצוע התשלום הנדחה בשיעור ובתנאים ובשווי הקרקע כפי שנקבע 

 להם בחוזה החתום.

ביצוע התשלום כאמור יהיה לכל המאוחר במועד העברת הזכויות  4.8.5
 וכתנאי להעברת הזכויות במגרש ששויך.

 160-120-על אף האמור לעיל מי שיש בידו חוזה עם היקף בינוי הקטן מ 4.8.6
בין ששולם ובין שנדחה, יחולו  33%-מ"ר ו/או בשיעור חיוב הקטן מ

 לגביו ההוראות הבאות:

 מ"ר בהתאמה. 160-120-רכישת זכויות הבניה שלא יפחתו מ 4.8.6.1

 . 33%-השלמת את דמי החכירה המהוונים ל 4.8.6.2

 .4.4.1כאמור בסעיף  3.75%תשלום בשיעור  4.8.6.2.1

 3.75%השלמת יתרת החיובים לאחר קיזוז  4.8.6.2.2
)הקיזוז יבוצע באחוזים( אשר שולמו על ידי 
האגודה, תחושב על פי שווי הקרקע שנקבע בחוזה 
החתום, לפי ערך משולש, ליום אישור העסקה 

 המקורי. 

בים יובהר כי, למועד התשלום בפועל, כלל החיו
אשר טרם שולמו ישוערכו בתוספת הצמדה 

 וריבית על פי חוק פסיקת ריבית.

ישוב חקלאי שלא השלים את ביצוע השיוך לכל הזכאים על פי החלטה  4.8.7
יחויב בהשלמת השיוך על פי החלטות אלה לפני שיהא רשאי  692/751

 להצטרף להסדר הקבוע בהחלטה זו.
 
 חברים חדשהחתימה על בקשה להיתר בניה למשפחת  .5

אגודה אשר הצטרפה להסדר הקבוע בהחלטה זו, שילמה דמי חכירה בשיעור של  5.1
מערך חלקת המגורים וחתמה על חוזה חכירה לחלקת המגורים, תהא  3.75%

רשאית להפנות משפחת חברים חדשה לרשות לצורך חתימה על בקשה להיתר 
ח "ש 200,000 בניה למגורים בתוך חלקת המגורים, תמורת תשלום סך של

ח באזורי עדיפות(. תשלום זה יהווה "ש 50,000כתנאי לחתימה על היתר הבניה )
מקדמה על חשבון דמי החכירה המהוונים עבור שיוך מגרש המגורים )להלן: 

"( ובלבד שהחבר החדש ישלים את יתרת התשלום לצורך שיוך מגרש המקדמה"
 מועד אישור העיסקה ברשות.יום מ 60לעיל תוך  4.5.3המגורים כמפורט בסעיף 

 
ככל שהמקדמה גבוהה מדמי החכירה המהוונים עבור שיוך המגרש, ההפרש  5.2

 יושב למשפחת החברים החדשה.
 

בקיבוצים בהם מתגוררת משפחת חברים חדשה בבית קיים המיועד לה לשיוך,  5.3
תנאי להצטרפות האגודה להסדר הינו הבטחת תשלום דמי חכירה מהוונים 
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לעיל בדרך של הפקדת ערבות/שיק בנקאי/התחייבות של  4.5.3לסעיף בהתאם 
 בנק וזאת בנוסף ליתר התנאים הנדרשים לצורך הצטרפות להסדר.

 
לעיל החבר החדש לא יהיה  4.5.3עד להשלמת מלוא התשלום כמפורט בסעיף  5.4

זכאי לחתום על חוזה חכירה ביחס למגרש ו/או לקבל התחייבות לרישום 
 משכנתא.

 
אם משפחת החברים החדשה לא תשלים את יתרת התשלום לצורך שיוך מגרש  5.5

יום ממועד אישור העיסקה, תפנה משפחת החברים החדשה  60המגורים תוך 
את המגרש. היה והקיבוץ לא יפנה חבר אחר לרשות לרכישת מלוא הזכויות 

יום, יסכים הקיבוץ לגריעת מגרש המגורים משטח המשבצת  180במגרש תוך 
והמגרש יוקצה על ידי הרשות למועמד אחר אשר יתקבל לחברות בקיבוץ; לא 
נמצא מועמד, הרשות תהיה רשאית להקצות את המגרש גם למי שאינו חבר 
קיבוץ. במקרה זה יהיה החבר החדש זכאי לקבל מהרשות את שווי השקעותיו 
במגרש, כפי שיקבע על ידי השמאי הממשלתי מתוך התמורה המתקבלת 

 המגרש לאחר ניכוי דמי החכירה המהוונים והוצאות הרשות. ממכירת
 
 הוראות כלליות לביצוע ההסדר .6

 
ביחס לסוגיות שאין להן התייחסות מפורשת בהחלטה זו, תמשיך הרשות לפעול  6.1

בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי הרשות כפי שיהיו בתוקף 
 מעת לעת. 

 
שטח המשבצת בישוב החקלאי תמשיך האגודה  למען הסר ספק, בגין יתרת 6.2

 לשלם דמי חכירה שנתיים בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל התקפות.
 

המועצה מסמיכה את הנהלת הרשות לקבוע כללים להחלת החלטה זו על  6.3
חברים שאינם עונים על הגדרות משפחת חברים באגודה ומשפחת חברים 

 חדשה, במלואם.
 
 תוקף ההחלטה .7

 
לאור מורכבות ההסדרים הקבועים בהחלטה, יישום ההחלטה מותנה בקבלת  7.1

תקציב אשר יאפשר מימושה בהתאם להמלצות היועץ הארגוני שהועסק 
למטרה זו. ועדת התקציב תגיש למועצה הצעתה בדבר התקציב הדרוש ליישום 

 החלטה זו.
 

 .1456החלטה זו מבטלת את החלטת מועצה מספר  7.2
 

 
 

 ימת קיבוצים ומושבים בעוטף עזהנספח: רש
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 רשימת קיבוצים עוטף עזה
 

 מ.א. אשכול. -אור הנר 
 מ.א. שער הנגב. -ארז 

 מ.א. שער הנגב. -בארי 
 מ.א. שער הנגב. -ברור חיל 

 מ.א. שער הנגב. -גבים 
 מ.א. חוף אשקלון. -גברעם 
 מ.א. שער הנגב. -דורות 
 מ.א חוף אשקלון. -זיקים 
 ול.מ.א. אשכ -חולית 

 מ.א. חוף אשקלון. -יד מרדכי 
 מ.א. אשכול. -כיסופים 
 מ.א.שער הנגב. -כפר עזה 

 מ.א. אשכול. -כרם שלום 
 מ.א. חוף אשקלון. -כרמיה 

 מ.א. אשכול. -מגן 
 מ.א. שער הנגב. -מפלסים 
 מ.א. שער הנגב. -נחל עוז 

 מ.א. אשכול. -ניר יצחק 
 מ.א. אשכול. -ניר עוז 
 הנגב.מ.א. שער  -ניר עם 
 מ.א. אשכול. -נירים 
 מ.א. אשכול. -סופה 
 מ.א. שדות נגב. -סעד 

 מ.א. אשכול. -עין השלושה 
 מ.א. שדות נגב. -עלומים 

 מ.א. אשכול. -רעים 
 
 


