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 1502    מספר החלטה:  

 16/1/17            תאריך: 
 

 

 הנחות בקרקע לחיילי מילואים
 

, החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום ט״ז בטבת 1960-לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש״ך 3בתוקף סמכותה לפי סעיף 

 כלהלן: 1492פר ( לתקן את החלטת מועצה מס2017בינואר  16תשע״ז )
 

 יעודכן ונוסחו יהא כלהלן: 4סעיף  .1

.    חייל מילואים פעיל יהיה זכאי לכפל הנחות במחיר הקרקע. על אף האמור רשאית הנהלת הרשות לקבוע סוגי הנחות אשר 4"

 לגביהם לא יהיה כפל הנחות."
 

 

 .1492החלטה זו מבטלת את החלטת מועצה מספר  .2
 

 

 

 נוסח משולב
 

 

, החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום ט׳׳ז בטבת 1960-לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש״ך 3סמכותה לפי סעיף בתוקף 

 כלהלן: 1492( לתקן את החלטת מועצה מספר 2017בינואר  16תשע"ז )
 

 הגדרות
 

ים חייל, אשר נמנה על מערך המילואים של צה׳׳ל והמציא אישור משרת מילוא -חייל מילואים פעיל 

 "חלופה א"(.פעיל שש שנתי מצה׳׳ל )להלן: 
 

 או

 80שנים לפחות ואשר צבר  6חייל אשר נמנה על מערך המילואים של צה"ל 

שנים קלנדריות  6במשך תקופה רצופה של עד  2000ימי מילואים החל משנת 

)יובהר, כי אין הכרח שבכל שנה בתוך התקופה, החייל ביצע שירות מילואים( 

לצורך אישור זכאות זה, יש להמציא אישור מצה"ל על ב"(.  "חלופה)להלן: 

שנים  6ימי מילואים עד  80שירות מילואים במשך תקופה רצופה של 

 קלנדריות.

לעניין הגדרה זו, מועד הזכאות יהיה לא יאוחר ממועדי ביצוע התשלום 

 יום מיום אישור העסקה, המוקדם מבין השניים. 90הקבועים בעסקה או עד 

צאות קרקע למגורים בבניה נמוכה בדרך של פרסום הרשמה והגרלה או בפטור ממכרז בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ״ג בהק .1

, חייל מילואים פעיל אשר זכה בהגרלה או בהקצאה בפטור ממכרז יהיה זכאי להנחה במחיר הקרקע על ידי הפחתת התמורה 1993 -

לא כולל מע״מ. ההנחה תהא חד פעמית ותינתן עבור יחידת דיור ₪  75,000לא יעלה על  בשיעורים הנקובים להלן ובלבד שגובה ההנחה

 אחת בלבד.

 .10% -אזורים שאינם אזורי עדיפות לאומית  .1.1

 .20% -אזור עדיפות לאומית בי  .1.2

 .35% -אזור עדיפות לאומית א׳ .1.3

 ייל מילואים פעיל אשר זכה במכרז פומבי יהיה זכאי להנחהבהקצאות קרקע למגורים בבניה נמוכה בדרך של מכרז פומבי, ח .2

 לאחר קביעת הזוכה במכרז ובלבד שגובה 15% -במחיר הקרקע מהמחיר שהוצע על ידיו במכרז על ידי הפחתת התמורה ב

 לא כולל מע״מ. ההנחה תהא חד פעמית ותינתן עבור יחידת דיור אחת בלבד.₪  75,000ההנחה לא יעלה על 

 לואים פעיל אשר רכש קרקע למגורים בבניה נמוכה, במסגרת חברותו בעמותה אשר השתתפה במכרז פומבי לרכישתחייל מי .3

 75,000מסך מרכיב הקרקע אותה רכש לצורך מגוריו ובלבד שגובה ההחזר לא יעלה על  15%המקרקעין, יוכל לקבל החזר של 

 ור אחת בלבד.לא כולל מע״מ. ההחזר יהא חד פעמי ויינתן עבור יחידת די₪ 

 חייל מילואים פעיל יהיה זכאי לכפל הנחות במחיר הקרקע. על אף האמור רשאית הנהלת הרשות לקבוע סוגי הנחות אשר .4

 לגביהם לא יהיה כפל הנחות.

 שנים מיום 6עם עמידתו של חייל המילואים בתנאי החלטה זו, ניתן יהיה לממש את ההטבה הנזכרת בהחלטה, בכל שלב, עד  .5

 רורו משירות מילואים בצה״ל.שח
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