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 1099:מס'  החלטה 

27/3/07:תאריך 

* החלטה זו עודכנה על ידי החלטת מועצה מספר 1601

 
הנדון : ביטול החלטות מועצה שפג תוקפן ושאינן רלוונטיות

 

 

 

 

בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך – 1960, ובהמשך לסעיף 13.1 להחלטת המועצה מס' 1066

מיום 16.2.06, בדבר הרפורמה במקרקעי ישראל, אשר קובע כי המינהל יסיים בהקדם ביצוע מיון, איחוד, צמצום וניסוח משפטי

נאות של החלטות מועצת מקרקעי ישראל, מחליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום ח' בניסן תשס"ז (27 במרץ 2007)

לבטל את החלטות המועצה שלהלן:

א.

1. החלטה מס' 2 מיום 7.9.1965 בדבר רשימת דוגמאות ליעדי קרקע למטרות ציבוריות לצורך שחרור מחובת מסירה על פי
מכרז פומבי (אינה רלוונטית לאור חוק חובת המכרזים ותקנותיו)

2. החלטה מס' 3 מיום 7.9.1965 בדבר שחרור מחובת מסירת קרקע על פי מכרז פומבי (אינה רלוונטית לאור חוק חובת
המכרזים ותקנותיו)

3. החלטה מס' 4 מיום 22.2.1966 בדבר שחרור מחובת מסירת קרקע על פי מכרז פומבי (אינה רלוונטית לאור חוק חובת
המכרזים ותקנותיו)

4. החלטה מס' 5 מיום 19.4.1966 בדבר תנאי חכירה לגבי קרקעות הנמסרות לתעשייה, למלאכה, למסחר, לבנייני משרדים,
לבתי אוכל ולבידור, לתיירות, להבראה ולנופש (אינה רלוונטית לאור החלטה 817)

5. החלטה מס' 6 מיום 19.4.1966 בדבר שיעורי המקסימום והמינימום של דמי החכירה הראשוניים (אינה רלוונטית)
6. החלטה מס' 7 מיום 21.6.1967  בדבר כללים למסירת קרקע חקלאית שלא בדרך של נחלה (קיימת החלטה 38 אשר זהה

לה)

7. החלטה מס' 11 מיום 23.8.1966 בדבר שחרור מחובת מסירת קרקע על פי מכרז פומבי - מנוי וועדת משנה (אינה
רלוונטית)

8. החלטה מס' 31 מיום 30.10.1967 בדבר התנאים לפיהם תימסר קרקע להקמת מבני תעשייה ומלאכה, קיט נופש והבראה
בהתיישבות החקלאית (אינה רלוונטית לאור החלטה 949)

9. החלטה מס' 33 מיום 30.10.1967 בדבר תנאי חכירה לקרקעות הנמסרות לתעשייה, למלאכה, למסחר, לבנייני משרדים,
לבתי אוכל, לבידור, לתיירות, להבראה ולנופש (אינה רלוונטית לאור החלטה 817)

10. החלטה מס' 35 מיום 25.12.1967 בדבר שחרור מחובת מסירת קרקע על פי מכרז פומבי (אינה רלוונטית לאור חוק חובת
המכרזים ותקנותיו)

11. החלטה מס' 42 מיום 5.2.1968 בדבר הפסקת חוזה חכירה לקרקע חקלאית שהוחכרה לזמן ארוך - מינוי ועדה (בוטלה
בהחלטה 252)

12. החלטה מס' 43 מיום 5.2.1968 בדבר מינוי ועדה מיוחדת להחכרת קרקע חקלאית בדרך של נחלה ולא של נחלה - שינוי
בהרכב הוועדה (בוטלה בהחלטה 252)

13. החלטה מס' 44 מיום 26.2.1968 בדבר הקצאת מקרקעים בתחום מזרח ירושלים (בוטלה ע"י החלטה 95)
14. החלטה מס' 45 מיום 26.2.1968 בדבר התנאים למסירת קרקע חקלאית, שלא בדרך של נחלה, לזמן ארוך לחקלאים

בודדים, בדמי חכירה זהים לדמי החכירה לנחלות (אינה רלוונטית לאור החלטה 114 )
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15. החלטה מס' 47 מיום 26.2.1968 בדבר הקצאת מקרקעים בתחום מזרח ירושלים (בוטלה ע"י החלטה 95)
16. החלטה מס' 48 מיום 30.4.1968 בדבר הנחות משעורי חלקו של בעל הקרקע מתוספת הערך הממומשת בעת העברת
זכויות חכירה במקרקעין המשמשים למגורים (דמי הסכמה) שבניהול מנהל מקרקעי ישראל (אינה רלוונטית לאור החלטה

(534

17. החלטה מס' 58 מיום 36.6.1968 בדבר שחרור מחובת מסירת קרקע על פי מכרז פומבי - מינוי ממלא מקום ליו"ר ועדת
המשנה (אינה רלוונטית לאור חוק חובת המכרזים ותקנותיו)

18. החלטה מס' 59 מיום 26.8.1968 בדבר ועדת משנה לקרקע עירונית - מינוי ממלא מקום ליושב ראש הוועדה (אינה
רלוונטית)

19. החלטה מס' 61 מיום 28.10.1968 בדבר הקצאת מקרקעין בתחום מזרח ירושלים הרכב וועדה (בוטלה ע"י החלטה 95)
20. החלטה מס' 62 מיום 28.10.1968 בדבר ועדה ציבורית לדמי הסכמה – שינוי בהרכב (אינה רלוונטית)

21. החלטה מס' 66 מיום 25.11.1968 בדבר שמירת השבת וחגי ישראל (בוטלה ע"י החלטה 102)
22. החלטה מס' 68 מיום 16.12.1968 בדבר התנאים למסירת קרקע חקלאית, שלא בדרך של נחלה לזמן ארוך, למטעים -

הארכת המועד להמרת חוזים קיימים בחוזים לפי התנאים אשר החליטה עליהם המועצה ביום 5.2.68 (פג תוקפה)

23. החלטה מס' 75 מיום 25.8.1969 בדבר הקצאת מקרקעים בתחום מזרח-ירושלים – שינוי בהרכב הועדה (בוטלה ע"י
החלטה 95)

24. החלטה מס' 79 מיום 22.12.1969 בדבר מסירת קרקע לצורכי ציבור – תנאי חכירה – קביעת מוסדות הציבור מינוי וועדה
(אינה רלוונטית)

25. החלטה מס' 82 מיום 9.2.1970 בדבר קרקע לבתי קברות – תנאי חכירה (אינה רלוונטית לאור החלטה 285)
26. החלטה מס' 83 מיום 9.2.1970 בדבר סיווג אזורי פיתוח ושעור הנחות בדמי –הסכמה בעברת זכויות חכירה במגורים

(אינה רלוונטית לאור החלטה 534)

27. החלטה מס' 84 מיום 9.3.1970 בדבר שחרור מחובת מסירת קרקע על פי מכרז פומבי שינוי בהרכב ועדת משנה ונוהל
עבודה (אינה רלוונטית לאור חוק חובת המכרזים ותקנותיו)

28. החלטה מס' 86 מיום 4.5.1970 בדבר תכנון ופינוי שטחים (אינה רלוונטית לאור החלטה 531)
29. החלטה מס' 90 מיום 27.7.1970 בדבר ועדת משנה לקרקע עירונית – מינוי ממלא מקום ליושב ראש הוועדה (לא

רלוונטית)

30. החלטה מס' 91 מיום 2.11.1970 בדבר דמי – הסכמה – הנחות – שינויים (אינה רלוונטית לאור החלטה 534)
31. החלטה מס' 94 מיום 30.11.1970 בדבר החכרת שטח לידי ערד לחברת פריקלאס ים–המלח בע"מ (אינה רלוונטית לאור

החלטה 107)

32. החלטה מס' 95 מיום 30.11.1970 בדבר הקצאת שטחים במזרח ירושלים - נוהל וביטול ועדה (אינה רלוונטית)
33. החלטה מס' 97 מיום 4.1.1971 בדבר ועדת ערר ציבורית לדמי הסכמה – שינוי בהרכב (לא רלוונטית)

34. החלטה מס' 101 מיום 24.5.1971 בדבר הקצאת קרקע באזורי פיתוח – תחילת תשלום דמי חכירה שנתיים (אינה
רלוונטית לאור החלטה 817)

35. החלטה מס' 104 מיום 26.7.1971 בדבר הקצאת קרקע למשקיעים מחו"ל – שחרור ממכרז (אינה רלוונטית לאור חוק
חובת המכרזים ותקנותיו)

36. החלטה מס' 106 מיום 26.7.1971 בדבר שחרור מחובת מסירת קרקע על פי מכרז פומבי – ועדת משנה – שינוי בהרכב
(אינה רלוונטית לאור חוק חובת המכרזים ותקנותיו)

37. החלטה מס' 110 מיום 27.9.1971 בדבר ועדת משנה לקרקע עירונית – שינוי בהרכב (אינה רלוונטית)
38. החלטה מס' 122 מיום 5.3.1973 בדבר מסירת קרקע לחברות שיכון באזורי פיתוח א' וב' – שחרור ממכרז (אינה רלוונטית

לאור חוק חובת המכרזים ותקנותיו)

39. החלטה מס' 125 מיום 23.7.1973 בדבר הקצאת קרקע באילת – שחרור ממכרז (אינה רלוונטית לאור חוק חובת המכרזים
ותקנותיו)
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40. החלטה מס' 126 מיום 23.7.1973 בדבר תמריצים למתיישבים בערי פיתוח – הקצאת קרקע לבנייה עצמית (אינה
רלוונטית לאור חוק חובת המכרזים ותקנותיו)

41. החלטה מס' 128 מיום 27.8.1973 בדבר הקצאת קרקע באילת – שחרור ממכרז – מינוי יו"ר ועדה (אינה רלוונטית לאור
חוק חובת המכרזים ותקנותיו)

42. החלטה מס' 129 מיום 27.8.1973 בדבר ועדת ערר לביטול עסקות (אינה רלוונטית לאור החלטה 1075)
43. החלטה מס' 132 מיום 24.12.1973 בדבר שחרור ממכרז – מרכזים מסחריים – משרד השיכון (אינה רלוונטית לאור חוק

חובת המכרזים ותקנותיו)

44. החלטה מס' 133 מיום 24.12.1973 בדבר שחרור מחובת פרסום מכרז פומבי – המלצות שר העבודה או מי שיוסמך על ידו
(אינה רלוונטית לאור חוק חובת המכרזים ותקנותיו)

45. החלטה מס' 135 מיום 28.1.1974 בדבר מסירת קרקע לחברות שיכון – שחרור ממכרז, באור יהודה ובאר יעקב, גן יבנה,
קריית עקרון וראש העין (אינה רלוונטית לאור חוק חובת המכרזים ותקנותיו)

46. החלטה מס' 139 מיום 22.7.1974 בדבר ועדת משנה לקרקע עירונית – שינוי בהרכב (אינה רלוונטית)
47. החלטה מס' 141 מיום 23.9.1974 בדבר הרכב ועדת המשנה לקרקע חקלאית (אינה רלוונטית)

48. החלטה מס' 152 מיום 17.3.1975 בדבר ועדת התקציב (אינה רלוונטית)
49. החלטה מס' 154 מיום 12.5.1975 בדבר ועדות משנה – שינוי בהרכב (אינה רלוונטית)

50. החלטה מס' 156 מיום 16.6.1975 בדבר הקצאת קרקע באילת - שחרור ממכרז - מינוי חבר נוסף בוועדת המשנה - נציג
משרד המסחר והתעשייה (אינה רלוונטית לאור חוק חובת המכרזים ותקנותיו)

51. החלטה מס' 161 מיום 22.12.1975 בדבר קרקע לחנויות, למזנונים ולקיוסקים למקרים סוציאליים - שחרור מחובת
מסירה על פי מכרז פומבי (אינה רלוונטית לאור חוק חובת המכרזים ותקנותיו)

52. החלטה מס' 164 מיום 23.2.1976 בדבר המלצות ועדת התקציב (אינה רלוונטית)
  שחרור ממכרז (אינה 53. החלטה מס' 167 מיום 29.3.1976 בדבר משרד הביטחון - מגרשים לבניית דירות לנכי צה"ל -

רלוונטית לאור חוק חובת המכרזים ותקנותיו)

54. החלטה מס' 171 מיום 10.5.1976 בדבר עכו – הקצאת קרקע ללא מכרז – אישור ועדה (אינה רלוונטית לאור חוק חובת
המכרזים ותקנותיו)

55. החלטה מס' 175 מיום 9.8.1976 בדבר ועדת משנה לקרקע חקלאית – שינוי בהרכב (אינה רלוונטית)
56. החלטה מס' 178 מיום 9.8.1976 בדבר ועדת משנה לקרקע חקלאית - שינוי בהרכב (אינה רלוונטית)

57. החלטה מס' 181 מיום 20.9.1976 בדבר הגשת שאילתות ומתן תשובה עליהן – נוהל (אינה רלוונטית לאור החלטה 1008)
58. החלטה מס' 184 מיום 17.1.1977 בדבר "איגוד מקרקעין" המבקש להעביר את כל זכויות החכירה שלו במקרקעין משמו

לשמות כל בעלי הזכויות בו (אינה רלוונטית לאור החלטה 203, המחליפה אותה)

59. החלטה מס' 185 מיום 17.1.1977 בדבר העברת זכויות חכירה בנחלות במושבים (אינה רלוונטית לאור החלטה 534)
60. החלטה מס' 187 מיום 14.6.1977 בדבר התחשבנות מינהל מקרקעי ישראל עם קרן קיימת לישראל (אינה רלוונטית - ללא

פועל ממשי)

61. החלטה מס' 190 מיום 26.7.1977 בדבר מינוי חבר בועדות המשנה של מועצת מקרקעי ישראל (אינה רלוונטית)
62. החלטה מס' 194 מיום 28.3.1978 בדבר הרכב ועדת המשנה לקרקע חקלאית (אינה רלוונטית)

63. החלטה מס' 198 מיום 28.3.1978 בדבר ועדת התקציב (אינה רלוונטית)
64. החלטה מס' 199 מיום 28.3.1978 בדבר ועדת המשנה לשחרור ממכרז (אינה רלוונטית)
65. החלטה מס' 200 מיום 28.3.1978 בדבר ועדת המשנה לקרקע עירונית (אינה רלוונטית)

66. החלטה מס' 204 מיום 25.7.1978 בדבר מניעת השתלטות בלתי חוקית על קרקעות המדינה – תקציב (אינה רלוונטית)
67. החלטה מס' 214 מיום 24.4.1979 בדבר שנויים בהחלטות בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל בעליית ערך -

הוספת פטורים וביטול הנחות (אינה רלוונטית לאור החלטה 534)

68. החלטה מס' 215 מיום 24.41979 בדבר שחרור מחובת מכירת קרקע ע"פ מכרז פומבי - שינוי בנוהל העבודה של ועדת
המשנה (אינה רלוונטית לאור חוק חובת המכרזים ותקנותיו)
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69. החלטה מס' 218 מיום 17.7.1979 בדבר מינוי ממלא מקום ליו"ר הועדה לשחרור ממכרז, ומינוי ממלא מקום לחבר הועדה
לשחרור ממכרז (אינה רלוונטית לאור חוק חובת המכרזים ותקנותיו)

70. החלטה מס' 219 מיום 17.7.1979 בדבר תנאי מסירת קרקע למוסדות ציבור - שינוי בהרכב הועדה (אינה רלוונטית)
71. החלטה מס' 223 מיום 31.8.1979 בדבר הרשאה למכור קרקע חקלאית בשנת השמיטה תש"מ (אינה רלוונטית)

72. החלטה מס' 224א מיום 6.8.79 בדבר הפסקת חכירה והגדלת דמי חכירה לחוכרי נחלה שהשימוש בקרקע חקלאית
שנמסרה להם מנוגד למדיניות המועצה – מינוי ועדות (אינה רלוונטית)

73. החלטה מס' 230 מיום 19.2.1980 בדבר שינוי בהרכב ועדת המשנה לשחרור ממכרז (אינה רלוונטית)
74. החלטה מס' 231 מיום 19.2.1980 בדבר הועדה לקרקע חקלאית - שינוי בהרכב (אינה רלוונטית)
75. החלטה מס' 232 מיום 19.2.1980 בדבר הועדה לקרקע עירונית - שינוי בהרכב (אינה רלוונטית)

76. החלטה מס' 233 מיום 19.2.1980 בדבר ועדת התקציב - שינוי בהרכב (אינה רלוונטית)
77. החלטה מס' 241 מיום 2.9.1980 בדבר רישום משבצות הישובים החקלאיים (אינה רלוונטית לאור החלטה 823)

78. החלטה מס' 244 מיום 29.7.1980 בדבר ביטול חכירה והגדלת דמי חכירה לחוכרי נחלה ולחוכרים בדמי חכירה זהים
לנחלה, שהשימוש בקרקע החקלאית שנמסרה להם מנוגד למדיניות המועצה – מינוי ועדות (אינה רלוונטית)

79. החלטה מס' 246 מיום 31.3.1981 בדבר הרכב ועדות המשנה למועצת מקרקעי ישראל (אינה רלוונטית)

80.                החלטה מס' 249 מיום 28.10.1981 בדבר וועדות המשנה שליד המועצה – קוורום מספיק (אינה רלוונטית לאור
החלטה 1008)

81.   החלטה מס' 252 מיום 9.2.1982 בדבר ביטול ועדות (אינה רלוונטית)

82.                החלטה מס' 253 מיום 9.2.1982 בדבר קרקע לבית קברות – תנאי חכירה (אינה רלוונטית לאור החלטה 285)

83.                החלטה מס' 254 מיום 9.2.1982 בדבר מינוי חבר נוסף בועדה לקרקע חקלאית (אינה רלוונטית)

84.                החלטה מס' 264 מיום 16.11.1982 בדבר בנה ביתך באזורי פיתוח – הנחות ומענקים (אינה רלוונטית לאור קיומה
של החלטה 817 על תיקוניה)

85.                החלטה מס' 267 מיום 8.2.1983 בדבר מינוי חבר לוועדה לתנאי הקצאת קרקע למוסדות ציבור (אינה רלוונטית)

86.                החלטה מס' 268 מיום 8.2.1983 בדבר מינוי חבר בוועדה לשחרור ממכרז (אינה רלוונטית לאור חוק חובת
המכרזים ותקנותיו)

87.                החלטה מס' 276 מיום 28.2.1984 בדבר מינוי חבר בוועדות המשנה של המועצה (אינה רלוונטית)

88.                החלטה מס' 280 מיום 29.5.1984 בדבר הועדה לשחרור ממכרז (אינה רלוונטית לאור חוק חובת המכרזים
ותקנותיו)

89.                החלטה מס' 283 מיום 29.5.1984 בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע בעת העברת
זכות החכירה - פטור מדמי הסכמה לחקלאים במצוקה (אינה רלוונטית – פג תוקפה)

90.                החלטה מס' 284 מיום 29.5.1984 בדבר תנאי חכירה לישובים ברמת הגולן (אינה רלוונטית – פג תוקפה)

91.                החלטה מס' 286 מיום 29.5.1984 בדבר דמי חכירה שנתיים – פטור לבעלי עיטור גבורה (אינה רלוונטית לאור
החלטה 534)

92.                החלטה מס' 286א מיום 29.5.84 בדבר ועדת הערר לעניין דמי הסכמה בעת העברת זכויות בשטחים חקלאיים –
שינוי בהרכב (אינה רלוונטית)



19.5.2019 PrintHach

land.gov.il/Land_Policy/LandCouncil/Pages/hahlatot_moaza.aspx 5/7

93.                החלטה מס' 287 מיום 10.7.1984 בדבר שחרור מחובת מסירת קרקע על פי מכרז פומבי - מפעלי תיירות (אינה
רלוונטית לאור חוק חובת המכרזים ותקנותיו)

94.                החלטה מס' 290 מיום 10.7.1984 בדבר קרקע חקלאית שיעודה שונה למטרה אחרת (אינה רלוונטית)

95.                החלטה מס' 308 מיום 8.7.1985 בדבר תנאי חכירה ליישובי קו העימות בצפון (אינה רלוונטית לאור החלטה 817
על תיקוניה)

96.                החלטה מס' 310 מיום 23.7.1985 בדבר שומות (אינה רלוונטית ופג תוקפה)

97.                החלטה מס' 314 מיום 26.11.1985 בדבר מינוי ממלאי מקום ליושבי ראש הוועדות (אינה רלוונטית)

98.                החלטה מס' 317 מיום 24.12.1985 בדבר מינוי פוסק מטעם המועצה (אינה רלוונטית)

99.                החלטה מס' 323 מיום 11.3.1986 בדבר קנית, ניהול השקעות ומימון בע"מ – הקצאת קרקע ללא מכרז להקמת
מרכז מסחרי בבת ים (לא בוצעה ופג תוקפה)

100.             החלטה מס' 328 מיום 15.4.1986 בדבר הסדר עסקות עבר (מקרקעין מבונים בבניה נמוכה למגורים בכפרי
מיעוטים התפוסים ללא הסדר חוזי עם ממ"י) (אינה רלוונטית לאור החלטה 997)

101.             החלטה מס' 329 מיום 20.5.1986 בדבר החלטות בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע
בעת העברת זכות חכירה - פטור מדמי הסכמה לחקלאים (פג תוקפה)

102.             החלטה מס' 330 מיום 20.5.1986 בדבר ועדת הערר לעניין דמי הסכמה בעת העברת זכויות בשטחים חקלאיים -
שינוי בהרכב (אינה רלוונטית)

103.             החלטה מס' 331 מיום 20.5.1986 בדבר שעור דמי חכירה ראשוניים ודמי חכירה מהוונים ביישובי פיתוח (הוראת
שעה) (פג תוקפה)

104.             החלטה מס' 332 מיום 17.6.1986 בדבר ועדת הערר לעניין דמי הסכמה בעת העברת זכויות בשטחים חקלאיים -
שינוי בהרכב (אינה רלוונטית)

105.             החלטה מס' 337 מיום 19.8.1986 בדבר הרשאה למכור קרקעות לשם קיום מצוות שנת שמיטה (פג תוקפה)

106.             החלטה מס' 339 מיום 28.10.1986 בדבר הסדר החכרת מגרשי מגורים בנויים במושבים (הוראת שעה) (פג תוקפה)

107.             החלטה מס' 344 מיום 30.12.1986 בדבר העתקת שדה התעופה – אילת (לא בוצעה ואינה רלוונטית)

108.             החלטה מס' 345 מיום 3.2.1987 בדבר עדכון דמי חכירה שנתיים בקרקע עירונית (אינה רלוונטית)

109.             החלטה מס' 349 מיום 24.21987 בדבר דמי חכירה בתעשייה, מסחר ובתיירות במגזר החקלאי אגב שינוי יעוד
בהתיישבות החקלאית (אינה רלוונטית לאור החלטה 949)

110.             החלטה מס' 350 מיום 31.5.1987 בדבר הסדרת זכויות בקרקע בראש - העין במסגרת החלטת מועצה בעניין יישובי
– עולים (פג תוקפה)

111.             החלטה מס' 354 מיום 28.7.1987 בדבר הרחבת סמכויות ועדת ערר על דמי הסכמה במגורים ולעניין יובל חכירה
(אינה רלוונטית)
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112.             החלטה מס' 355 מיום 28.7.1987 בדבר הרכב הועדה לקרקע עירונית (אינה רלוונטית)

113.             החלטה מס' 356 מיום 28.7.1987 בדבר הרכב הועדה לקרקע חקלאית (אינה רלוונטית)

114.             החלטה מס' 357 מיום 28.7.1987 בדבר הרכב ועדת תקציב (אינה רלוונטית)

115.             החלטה מס' 358 מיום 28.7.1987 בדבר הרכב הועדה לשחרור ממכרז ולתנאי הקצאת קרקע למוסדות ציבור (אינה
רלוונטית)

116.             החלטה מס' 359 מיום 28.7.1987 בדבר הרכב ועדת ערר על דמי הסכמה במגורים ולעניין יובל חכירה (אינה
רלוונטית)

117.             החלטה מס' 362 מיום 27.10.1987 בדבר שינויים בתנאי החכרת קרקע למגורים - בבניה צמודת קרקע (אינה
רלוונטית)

118.             החלטה מס' 363 מיום 27.10.1987 בדבר ועדה לקביעת גובה דח'ר ל-3 עיוורים נכי צה"ל (אינה רלוונטית)

119.             החלטה מס' 364 מיום 22.12.1987 בדבר העתקת שדה התעופה אילת (לא בוצעה ואינה רלוונטית)

120.             החלטה מס' 366 מיום 22.12.1987 בדבר החכרת מגרשי מגורים שאינם מבונים במושבים שבתחום המועצות
האזוריות מעלה יוסף, מרום הגליל ומבואות החרמון (אינה רלוונטית לאור החלטה 959)

121.             החלטה מס' 376 מיום 29.3.1988 בדבר הסדר החכרת מגרשי מגורים בנויים במושבים {הוראת שעה} (פג תוקפה)

122.             החלטה מס' 377 מיום 29.3.1988 בדבר הסדר עסקות עבר (מקרקעין מבונים בבניה נמוכה למגורים בכפרי
מיעוטים התפוסים ללא הסדר חוזי עם ממ"י) (אינה רלוונטית לאור החלטה 997)

123.             החלטה מס' 379 מיום 29.31988 בדבר שינויים בתנאי החכרת קרקע למגורים – בבניה נמוכה (אינה  רלוונטית)

124.             החלטה מס' 380 מיום 21.6.1988 בדבר מינוי נציג לשמיעת ערעורים על ביטול חכירה עקב אי-שימוש במוחכר
למטרת החכירה (אינה רלוונטית)

125.             החלטה מס' 386 מיום 21.6.1988 בדבר החלטות בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע
בעת העברת זכויות חכירה - פטור מדמי הסכמה לחקלאים במצוקה בנחלות (אינה רלוונטית)

 

  המועצה מטילה על מנהל המינהל לנהל, בתאום עם ועדת התקציב, ובכפוף לדין, הליך לבחירת גוף מקצועי שיבצע מיון, ב.

איחוד, צמצום וניסוח משפטי נאות של החלטות מועצת מקרקעי ישראל.
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_____________________                                                    ___________________

           תאריך                                                                                מאיר שיטרית

                                                                                            יו"ר מועצת מקרקעי ישראל


