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מספר החלטה

:

1554

תארי

:

7/5/18

קביעת הזכויות למגורי בחלקת המגורי בישובי חקלאיי שה
קיבו או מושב שיתופי

בתוק סמכותה לפי סעי  3לחוק רשות מקרקעי ישראל ,התש"   ,1960החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיו כ"ב באייר
תשע"ח ) 7במאי  (2018לתק %את החלטת מועצה מספר  1528כלהל:%

סעי  1.5יעודכ %ונוסחו יהא כלהל:%
"1.5

על כלל התשלומי הנזכרי בהחלטה זו ,למעט תשלו דמי חכירה בשיעור  3.75%תחול הנחת אזורי עדיפות לאומית
כהגדרתה בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל  1505או כל החלטה שתבוא במקומה .יובהר כי כל תשלו בשיעור של 33%
הנזכר בהחלטה כולל רכיב של דמי חכירה כאמור ,עליו לא חלה הנחת אזור .לפיכ שיעורי התשלומי המשוקללי יהיו
 13.71%באזור עדיפות א' ,ו   20.14%באזור עדיפות ב'.
למרות האמור לעיל:
 1.5.1יישובי עוט עזה כהגדרת בסעי  2להל %יהיו פטורי באופ %מלא מתשלו דמי חכירה בשיעור של .3.75%
1.5.2

יישובי קו עימות יישאו בתשלו דמי חכירה בשיעור של  3.75%מער הקרקע של חלקת המגורי עבור היק
הבניה הבסיסי כהגדרתו להל ,%בלבד".

החלטה זו מבטלת את החלטת מועצה מספר .1528
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נוסח משולב

בתוק סמכותה לפי סעי  3לחוק רשות מקרקעי ישראל ,התש"   ,1960החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיו כ"ב בסיו%
תשע"ח ) 7במאי  (2018לתק %את החלטת מועצה מספר  1528כלהל:%

.1

כללי
 .1.1החלטה זו נועדה לעג %את זכויות החברי למגורי בקיבו 0ובמושב השיתופי ,באמצעות חוזה חכירה לדורות למש תקופה של
 98שני ,בהתא לתנאי המפורטי בהחלטה זו .קיבו 0או מושב שיתופי אשר יבחר להצטר להסדר המפורט בהחלטה זו,
יהיה זכאי לכ שבחלקת המגורי לא יחולו ההוראות הקיימות כיו בהסכמי מול רשות מקרקעי ישראל )להל" :%הרשות"(,
בדבר השבת קרקע לרשות בעת שינוי יעודה.
 .1.2ההצטרפות להסדר על פי תנאי החלטה זו תיעשה בכפו לקיו כל התנאי המפורטי בה.
 .1.3חובת עיבוד הנחלה ברציפות ,לאור כל תקופת החכירה ,תמשי לחול על כלל חוכרי קרקע בתנאי נחלה במקרקעי ישראל ,בי%
א הצטרפו להסדר שבהחלטה זו ובי %א לאו.
.1.4

הכללי הקבועי בהחלטות המועצה ונהלי הרשות כפי שיהיו בתוק מעת לעת ימשיכו לחול על ישובי חקלאיי אשר לא
הצטרפו להסדר זה.

 .1.5על כלל התשלומי הנזכרי בהחלטה זו ,למעט תשלו דמי חכירה בשיעור  3.75%תחול הנחת אזורי עדיפות לאומית כהגדרתה
בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל  1505או כל החלטה שתבוא במקומה .יובהר כי כל תשלו בשיעור של  33%הנזכר בהחלטה
כולל רכיב של דמי חכירה כאמור ,עליו לא חלה הנחת אזור .לפיכ שיעורי התשלומי המשוקללי יהיו  13.71%באזור עדיפות
א' ,ו   20.14%באזור עדיפות ב'.
למרות האמור לעיל:
.1.5.1

יישובי עוט עזה כהגדרת בסעי  2להל %יהיו פטורי באופ %מלא מתשלו דמי חכירה בשיעור של .3.75%

 .1.5.2יישובי קו עימות יישאו בתשלו דמי חכירה בשיעור של  3.75%מער הקרקע של חלקת המגורי עבור היק הבניה
הבסיסי כהגדרתו להל ,%בלבד.
 .1.6הקמת יחידות דיור נוספות מעבר לבינוי או התכנו %הקיימי כפופה להוראות תמ"א  35כפי שתעודכ %בעקבות החלטת המועצה
הארצית לתכנו %ובניה מיו .1.12.15

.2

הגדרות

אזורי עדיפות לאומית



אזורי עדיפות לאומית וקו עימות כהגדרת בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל
 1274או כל החלטה שתבוא במקומה.

העברת זכויות



העברתה של זכות החכירה למגורי במגרש המשוי או הסבתה בדר כלשהי
לאחר ,בתמורה או ללא תמורה ,למעט העברה לקרוב ,כהגדרתו להל ,%או
לגרוש/גרושה על פי פסק די %שנית %אגב הליכי גירושי.%
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ותיק/ותיקי



משפחת חברי באגודה ,יורשי משפחת חברי באגודה ויורשי חברי זכאי
לפי החלטה .751

חוכר



משפחת חברי באגודה או יורשי משפחת חברי באגודה ,או יורשי חברי
זכאי לפי החלטה  751או משפחת חברי חדשה אשר שוי לה מגרש בהתא
להחלטה זו.

חלקת המגורי



כהגדרתה בסעי  4.1להל.%

יורשי חברי זכאי לפי



יורשיה של חברי שנכללו ברשימה אשר אושרה על ידי ועדת הפרוגראמות
שבמשרד החקלאות והיו זכאי לבצע שיו בהתא להחלטה  ,751ואול,
נפטרו לפני יו  ,27.3.07בטר הוחל בביצוע השיו.

ישוב חקלאי/אגודה



אגודה שיתופית חקלאית שהיא קיבו 0או מושב שיתופי אשר מושכרי או
מוחכרי לה מקרקעי %כמשבצת בתנאי נחלה או מחזיקה במשבצת בתנאי
נחלה כבת רשות.

יישובי עוט #עזה



היישובי המנויי ברשימה המצורפת כנספח להחלטה זו ,אשר יבקשו

משפחת חברי באגודה



משפחת חברי חדשה



בני זוג או יחיד אשר הצטרפו או יצטרפו לאגודה לאחר ה 27.03.2007אשר
מהווי יחידה משפחתית בקיבו 0או במושב השיתופי ואשר הינ שותפי
בכל נכסי האגודה ,ובכל חובות הקיימי לחברי כלפי האגודה ,וכ %בכל
הזכויות המוקנות מהאגודה לחברי.

נחלה



מקרקעי ישראל שהינ קרקע חקלאית ,בגודל שנקבע על ידי שר החקלאות
בהתייעצות ע הרשות לתכנו %במשרד החקלאות.

קרוב



שטח המחנה



ב %זוג ,הורה ,אח ,צאצא וצאצא ב %הזוג ,מאומ 0ומאומ 0ב %הזוג ,וב %זוגו של
כל אחד מאלה .לעניי %החלטה זו" :ב $זוג" – לרבות ידוע בציבור כב %זוג.
"אח" ביחס לזכויות עקב ירושה בלבד.
שטח אזור הבינוי של הקיבו 0או מושב שיתופי ,המיועד בתכנית תקפה
למטרת מגורי ,מבני משק ,מבני ציבור ותעשיה ,למעט מקרקעי %המוחכרי
או מושכרי על ידי הרשות בחוזי חכירה נפרדי.

תכנית



כהגדרתה על פי חוק התכנו %והבניה ,התשכ"ה – .1965

תלויי/בעלי מוגבלויות



ילדיה הבגירי של משפחת חברי באגודה או של מי שנפטרו בעוד
משפחת חברי באגודה ,שאינ חברי באגודה ואינ כשירי להיות חברי

החלטה 751

להצטר להסדר הקבוע בהחלטה עד ליו .31.12.18

בני זוג או יחיד ,אשר ביו  27.3.07היוו יחידה משפחתית בקיבו 0או במושב
השיתופי והיו חברי אגודה השותפי בכל נכסי האגודה ,ובכל חובות הקיימי
לחברי כלפי האגודה ,וכ %בכל הזכויות המוקנות מהאגודה לחברי.

בקיבו

23/08/2018, 10:26

באגודה בשל היות "אד ע מוגבלות" כמשמעותו בחוק שוויו %זכויות
לאנשי ע מוגבלות ,התשנ"ח –  ,1998ובלבד שלא מדובר בלקות זמנית.

PrintHach

 3מתו 11

http://apps.land.gov.il/MoatzaWeb/PrintHach.html

תק $נחלות

.3



PrintHach

מספר הנחלות המתוכננות אשר אישר שר החקלאות לישוב חקלאי.

התנאי להצטרפות להסדר
 .3.1תנאי להצטרפותו של ישוב חקלאי להסדר זה הינו מילוי כל אחד מהתנאי המפורטי להל:%
הקיבו 0ימציא לרשות אישור מאת רש האגודות השיתופיות על סיווגו כקיבו 0מתחדש ועל עמידתו בתנאי תקנות
.3.1.1
האגודות השיתופיות )שיו דירות בקיבו 0מתחדש( ,התשס"ו –  2005ותקנות האגודות השיתופיות )ערבות הדדית
בקיבו 0מתחדש( ,התשס"ו – .2005
 .3.1.2הסדרת השימושי הלא מוסדרי בשטח המשבצת של הישוב החקלאי ככול שיש ,או חתימה על מתווה הסדרה לרבות
תשלו בגי %תקופת העבר והעמדת ערבויות להבטחת ההסדרה ,בהתא להחלטות מועצת מקרקעי ישראל התקפות
לעני %זה במועד ההצטרפות להסדר.

.4

חלקת המגורי בישוב החקלאי

 .4.1הגדרת חלקת המגורי
.4.1.1

חלקת המגורי בישוב החקלאי תהיה שטח המהווה חלק או חלקי משטח המחנה של הישוב החקלאי המשמשי
למגורי משפחות החברי באגודה והמיועדי למגורי על פי תוכנית תקפה.

.4.1.2

שטחה הכולל של חלקת המגורי לא יעלה על שני דונ כפול תק %הנחלות או מספר משפחות החברי באגודה ביו
 ,27.3.2007הנמו מבי %השניי.

ככל ששטח חלקת המגורי בישוב החקלאי קט %מחלקת המגורי הקבוע בסעי  4.1.2לעיל ,יהא רשאי הישוב
.4.1.3
החקלאי לתכנ %שטח נוס שייועד למגורי במגבלות האמור בסעי  4.1.2 4.1.1לעיל ו 4.1.6להל%
.4.1.4
.4.1.5

התוכניות הנזכרות בסעיפי  4.1.14.1.3לעיל יהיו במגבלות תמ"א  35כפי שתתעדכ %מעת לעת.
היק הבניה הבסיסי הכולל למגורי בחלקת המגורי בישוב החקלאי לא יעלה על מכפלת תק %הנחלות או מספר
משפחות החברי באגודה ,הנמו מבי %השניי ,ב 375מ"ר ,בכפו לקיומה של תכנית תקפה )להל" :%היק הבניה
הבסיסי למגורי בישוב בחקלאי"(.

מספר מגרשי המגורי בחלקת המגורי לא יעלה על  2.34כפול תק %הנחלות או מספר משפחות החברי באגודה
.4.1.6
בתארי  ,27.3.07הנמו מבי %השניי.
.4.1.7

על א האמור ,בישובי חקלאי בה מספר משפחות החברי באגודה ביו  27.3.07ובמועד השיו בפועל ,יהיה
לפחות כפליי מתק %הנחלות ,הרשות תאשר שיו יחידות דיור ע זכויות בניה קטנות מ  160מ"ר כולל ובלבד שלא
יפחתו מ  120מ"ר כולל .במקרה זה מספר מגרשי המגורי בחלקת המגורי לא יעלה על תק %הנחלות בתארי 27.3.07
כפול .3.125
המועצה מסמיכה את ועדת המשנה לקבוע קריטריוני לפיה נית %לאשר לקיבוצי בה מספר משפחות החברי
באגודה ביו  27.3.07ובמועד השיו בפועל יהיה לפחות  150%מתק %הנחלות ,שיו מגרשי ע זכויות בניה קטנות מ
 160מ"ר כולל ובלבד שלא יפחתו מ 120מ"ר כולל.
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בכל מקרה מספר יחידות הדיור בישוב החקלאי לא יעלה על הקבוע בהוראות תמ"א  35כפי שתעודכ %בעקבות החלטת

.4.1.8

המועצה הארצית לתכנו %ובניה מיו .1.12.15
חלקת המגורי תכלול את מגרשי המגורי/יחידות הדיור הבנויי בישוב החקלאי.

.4.1.9
.4.1.10

על א האמור לעיל ,הישוב החקלאי רשאי לבקש שיחידות הדיור בגודל של עד  55מ"ר ,שאינ %נספרות בתמ"א 35
לעניי %מגבלת יחידות הדיור לישוב ,לא תכללנה בחלקת המגורי ,ויחול עליה %האמור בסעי .4.3

 .4.2בניה למגורי מחו 0לחלקת המגורי
ישוב חקלאי שהצטר להסדר רשאי להפנות משפחת חברי חדשה לשיו מגרש ג בשטח שהינו מחו 0לחלקת המגורי ,תמורת
תשלו דמי חכירה מהווני בשיעור  91%וזאת במגבלות תמ"א  ,35כפי שתעודכ %בעקבות החלטת המועצה הארצית לתכנו%
ובניה מיו .1.12.15

 .4.3שימוש ביחידות דיור בנויות שלא בדר של שיו
 .4.3.1ישוב חקלאי אשר הצטר להסדר רשאי לעשות שימוש ,לרבות השכרה ,ביחידות דיור קיימות במועד ההצטרפות ,שלא
בדר של שיו מגרשי ,וזאת לאחר אישור הרשאות שימוש זמניות לאגודה ,תמורת תשלו דמי שימוש בשיעור של
 5%לשנה ,תו מת %הנחות איזור ,במקרי אלה:
 .4.3.1.1יחידות דיור בחלקת המגורי אשר טר נית %לבצע שיו לגביה.%
 .4.3.1.2יחידות דיור בנויות המצויות מחו 0לחלקת המגורי.
 .4.3.2הרשאת שימוש זמנית לצור מגורי "תלויי/בעלי מוגבלויות בקיבו ,"0כהגדרת לעיל ,שהאגודה החליטה שלא לשיי
לה מגרש בהתא לסעי  4.5.1.1.5להל ,%תתאפשר תמורת תשלו דמי שימוש סמליי בס של  18ש"ח לשנה .על
תשלו זה לא תחול הנחת אזור.
.4.3.3

ביחידות דיור עד  55מ"ר המצויות מחו 0לחלקת המגורי בהתא לסעי  4.1.10לעיל ,נית %יהיה לעשות שימוש,
לרבות השכרה ,באחת מ %הדרכי שלהל ,%ובלבד שהאגודה לא תעביר את הזכויות ביחידות הדיור לאחר:
 .4.3.3.1אישור הרשאות שימוש זמניות לאגודה ,כאמור בסעי  4.3.1לעיל.
 .4.3.3.2חתימת האגודה על הסכ חכירה ל 49שני ,בכפו לתשלו דמי חכירה מהווני ,תו מת %הנחות אזור.

 .4.4דמי חכירה
.4.4.1

תנאי לתחולת ההסדר הינו תשלו דמי חכירה לרשות בשיעור של  3.75%מער הקרקע של חלקת המגורי בישוב
החקלאי בהתייחס להיק הבניה הבסיסי למגורי כשהוא מותא ליחידות דיור בהיק בינוי של  120160מ"ר כולל,
לפי העניי .%לחילופי ,%תותנה תחולת ההסדר בקיו פטור מתשלו דמי חכירה ,כאמור בסעי  1.5לעיל.

.4.4.2

ער הקרקע ייקבע על פי שומה פרטנית לכל ישוב החקלאי ,שתיער לפי כללי שתקבע הרשות.

 .4.5שיו דירות בחלקת המגורי
.4.5.1

כללי
.4.5.1.1

שיו דירות לותיקי ולמשפחת חברי חדשה אשר התקבלה לפני הצטרפות האגודה להסדר שבהחלטה זו,
יתבצע מייד לאחר חתימת האגודה על חוזה החכירה לחלקת המגורי ,בכפו לתנאי המפורטי להל:%
 .4.5.1.1.1תשלו דמי חכירה ע"י הישוב החקלאי בהתא לאמור בסעי  4.4לעיל.
 .4.5.1.1.2יחידות הדיור נמצאות בשטח חלקת המגורי.
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 .4.5.1.1.3קיומה של תכנית תקפה המחלקת את שטח חלקת המגורי למגרשי ,בהתא להוראות תמ"א
 ,35כפי שתעודכ %בעקבות החלטות המועצה הארצית לתכנו %ובניה מיו .1.12.15
על א האמור ,המועצה מסמיכה את הנהלת הרשות לבצע עסקות על פי תכנית חלוקה שאינה
סטטוטורית ובתנאי שיקבעו על ידי הרשות.
 .4.5.1.1.4שיו יחידות הדיור יתאפשר לותיקי וכ %למשפחת חברי חדשה או יורשיה.
לכל חוכר ישוי מגרש ,ליחידת דיור אחת בלבד ,ע זכויות בניה של  120160מ"ר כולל ,לפי
העניי ,%מתו היק הבניה הבסיסי למגורי בישוב החקלאי .היק זכויות הבניה למגרש ייקבע
בהתא להוראות סעי  4.1.7לעיל.
למרות האמור ,במגרש שייעודו התכנוני לבניה רוויה נית %יהיה לשיי לחוכר חלק יחסי מהמגרש.
 .4.5.1.1.5על א האמור לעיל ,הרשות תתיר שיו יחידות מגורי מתו חלקת המגורי לבעלי מוגבלויות,
על פי החלטה של האסיפה הכללית של הישוב החקלאי .יתר ההוראות החלות לגבי משפחת חברי
באגודה ,כמפורט בהחלטה זו ,יחולו על המגרשי המשויכי על פי סעי זה.
.4.5.1.1.6

שיו המגרשי והעברת הזכויות בה יתבצע בהתא לתקנו %אגודת הישוב החקלאי והדי%

הכללי.

.4.5.2

אישור עיסקה
 .4.5.2.1עיסקה ללא שומה
 .4.5.2.1.1ותיקי זכאי לשיו יחידת דיור בהיק בינוי של  120160מ"ר כולל ,לפי העניי ,%באמצעות
חתימת חוזה חכירה ישיר ע הרשות ללא תשלו נוס מעבר לדמי החכירה אשר שולמו על ידי
היישוב החקלאי בעסקת חלקת המגורי בשיעור .3.75%
 .4.5.2.1.2ותיקי אשר לה משויכת יחידת דיור בשטח העולה על  120160מ"ר )לפי העניי (%או משפחה
כאמור אשר מבקשת להגדיל/לממש את זכויות הבניה במגרש מעבר להיק הבניה של 160/120
מ"ר )לפי העניי) (%להל" :%הזכויות הנוספות"(  ,תחויב במועד עסקת השיו ו/או במועד
הגדלת/מימוש הזכויות הנוספות ,בתשלו בשיעור של  33%מער זכויות אלה למועד השיו או
מועד הגדלת/מימוש הזכויות הנוספות ,לפי העניי.%
 .4.5.2.1.3במועד העברת הזכויות וכתנאי להעברה ,על הותיק לשל לרשות דמי חכירה מהווני על פי
שומה חדשה שתער למועד העברת הזכויות כמפורט להל:%
 29.25% .4.5.2.1.3.1משווי המגרש בהיק בינוי של  120160מ"ר כולל ,לפי העניי.%
 33% .4.5.2.1.3.2משווי יתרת זכויות הבניה שטר נרכשו )הקיימות תכנונית והעתידיות(.

 .4.5.2.2עיסקה על פי שומה למועד השיו
 .4.5.2.2.1תשלו מידי
.4.5.2.2.1.1

ותיק רשאי לבצע עיסקה על פי שומה ליו אישור העיסקה .במקרה זה ,העיסקה

תחוייב בדמי חכירה מהווני בשיעור של  29.25%משווי המגרש בהיק בנוי של
 120160מ"ר כולל ,לפי העניי .%התשלו יבוצע על פי נהלי הרשות ביו אישור
העיסקה.
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ותיק אשר לו משויכת יחידת דיור בגודל העולה על  120160מ"ר כולל ,לפי העניי ,%או
משפחה כאמור אשר מבקשת להגדיל/לממש את זכויות הבניה במגרש מעבר הבניה
להיק בינוי זה )להל" :%הזכויות הנוספות"( ,תחויב במועד השיו ו/או במועד
הגדלת/מימוש הזכויות הנוספות ,בתשלו בשיעור של  33%מער זכויות אלה למועד
השיו או מועד הגדלת/מימוש הזכויות הנוספות ,לפי העניי.%
 .4.5.2.2.1.2במועד העברת הזכויות ישל הותיק תשלו בשיעור  33%משווי יתרת זכויות
המגורי ליחידת דיור אחת )קיימות תכנונית ועתידיות( שטר נרכשו ,כאמור.

 .4.5.2.2.2תשלו נדחה
.4.5.2.2.2.1

למרות האמור בסעי  4.5.2.2.1לעיל ,הותיק רשאי לדחות את התשלו בשיעור

 29.25%למועד עתידי שיבחר א לא יאוחר ממועד העברת הזכויות במגרש .חיוב זה
ישא הפרשי הצמדה וריבית עד למועד התשלו בפועל.
 .4.5.2.2.2.2ותיק אשר לו משויכת יחידת דיור בשטח העולה על  120160מ"ר כולל ,לפי העניי,%
או משפחה כאמור אשר מבקשת להגדיל/לממש את זכויות הבניה במגרש מעבר
לזכויות הבניה להיק בינוי זה )להל" :%הזכויות נוספות"( ,תחויב במועד השיו ו/או
במועד הגדלת/מימוש הזכויות הנוספות ,בתשלו בשיעור של  33%מער זכויות
אלה למועד השיו או מועד הגדלת/מימוש הזכויות הנוספות ,לפי העניי.%
 .4.5.2.2.2.3במועד העברת הזכויות ישל הותיק תשלו חוב בשיעור  29.25%כקבוע בחוזה
החכירה וכ %תשלו בשיעור  33%משווי יתרת זכויות המגורי ליחידת דיור אחת
)קיימות תכנונית ועתידיות( שטר נרכשו ,כאמור.
 .4.5.2.3ותיק אשר פעל על פי כל אחת מהאפשרויות לעיל ,רשאי בכל עת לרכוש את מלוא זכויות המגורי ליחידת
דיור אחת )הקיימות תכנונית והעתידיות( במגרש המשוי בהתא לתנאי המפורטי לעיל בהתא לעסקה
שאושרה לו.
 .4.5.2.4למרות האמור ,ותיק שגילו במועד ההצטרפות להסדר מעל גיל  55יהא רשאי לדחות את ביצוע עסקת השיו
למועד נדחה שיבחר.

.4.5.3

עסקה ע משפחת חברי חדשה
משפחת חברי חדשה תחתו על חוזה חכירה למגרש ע מלוא זכויות המגורי ליחידת דיור אחת )הקיימות תכנונית
והעתידיות( ,בכפו לתשלומי שלהל:%
 .4.5.3.1תשלו בשיעור של  29.25%משווי המגרש בהיק בינוי של  120160מ"ר כולל ,לפי העניי.%
תשלו בשיעור של  33%משווי יתרת זכויות הבניה ליחידה אחת ,שטר נרכשו )הקיימות תכנונית
.4.5.3.2
והעתידיות(.
למרות האמור ,במגרש שייעודו התכנוני לבניה רוויה נית %יהיה לחתו על חוזה חכירה לחלק יחסי מהמגרש.

 .4.6איסור רכישת מלוא הזכויות למגורי בחלקת המגורי בישוב החקלאי
האגודה אינה רשאית לרכוש את מלוא הזכויות למגורי )הקיימות והעתידיות( בחלקת המגורי.
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 .4.7חתימת חוזה חכירה בגי %חלקת המגורי
 .4.7.1אגודה אשר תבחר להצטר להסדר ,תחתו על חוזה חכירה לחלקת המגורי ,בו יוגדרו זכויותיה של האגודה ושל
חברי האגודה בחלקת המגורי בהתא להחלטה זו.
 .4.7.2בחוזה החכירה יקבע כי לא יחולו על שטח חלקת המגורי ההוראות הקיימות כיו בהסכמי ע הרשות בדבר השבת
קרקע לרשות בעת שינוי יעודה.
 .4.7.3שטח חלקת המגורי יגרע מחוזה השכירות או חוזה החכירה שנחת ע הישוב החקלאי ,לפי העניי ,%והחוזה יתוק%
באופ %שלא יאפשר שימוש בשטח המושכר או מוחכר לפיו למטרת מגורי אלא בהתא לתנאי הקבועי בהחלטה זו
או כל החלטה שתבוא במקומה.
.4.7.4

במקרה שהסוכנות היהודית לאר 0ישראל או ההסתדרות הציונית העולמית ,לפי העניי ,%הינה צד לחוזה משבצת תלת
צדדי בגי %משבצת הישוב החקלאי ,ההצטרפות להסדר תעשה בתאו עימה.

 .4.8הוראות מעבר בעניי %שיו דירות
.4.8.1

חר ביטול %של החלטות מועצה מספר  751ו   ,692א עד למועד  27.3.2007קיבלה האסיפה הכללית של הישוב
החקלאי החלטה על שיו דירות עפ"י החלטת מועצה מספר  692או  751והחלטה זו אושרה על ידי ועדת הפרוגרמות של
הרשות לתכנו %חקלאי שבמשרד החקלאות ,הישוב החקלאי רשאי להמשי את תהלי השיו בהתא להחלטות הנ"ל.

 .4.8.2ישוב חקלאי אשר החל בתהלי שיו דירות עפ"י החלטת מועצה  692או  751ולא הגיע לשלב של שיו הדירות בפועל
)אישור עסקות( רשאי להשלי את השיו על פי ההסדר הקבוע בהחלטה זו .ובלבד שאגודה חקלאית שהיא קיבו0
תמציא את אישור רש האגודות השיתופיות כמפורט בסעי  3.1.1לעיל.
.4.8.3

ישוב חקלאי אשר ביצע בפועל שיו על פי הוראות החלטות  692או  ,751יהיה רשאי לשיי יחידות דיור למשפחת
חברי ,לה טר שוי מגרש מגורי ,על פי ההסדר הקבוע בהחלטה זו ,בכפו למילוי התנאי שלהל:%
 .4.8.3.1הגדרת חלקת המגורי כאמור בסעי  4.1לעיל.
 .4.8.3.2תשלו דמי חכירה בשיעור  3.75%משווי חלקת המגורי כאמור בסעי  4.4לעיל בהתא לשומה עדכנית.

החברי לה שויכו מגרשי מגורי על פי החלטות מועצה  692ו 751ובחרו באופציה של תשלו נדחה ,כהגדרתו
.4.8.4
בהחלטות אלו ,יחויבו בביצוע התשלו הנדחה בשיעור ובתנאי ובשווי הקרקע כפי שנקבע לה בחוזה החתו.
.4.8.5
.4.8.6

ביצוע התשלו כאמור יהיה לכל המאוחר במועד העברת הזכויות וכתנאי להעברת הזכויות במגרש ששוי.
על א האמור לעיל מי שיש בידו חוזה ע היק בינוי הקט %מ  120160מ"ר ו/או בשיעור חיוב הקט %מ  33%בי%
ששול ובי %שנדחה ,יחולו לגביו ההוראות הבאות:
 .4.8.6.1רכישת זכויות הבניה שלא יפחתו מ  120160מ"ר בהתאמה.
.4.8.6.2

השלמת את דמי החכירה המהווני ל .33%
 .4.8.6.2.1תשלו בשיעור  3.75%כאמור בסעי .4.4.1
.4.8.6.2.2

השלמת יתרת החיובי לאחר קיזוז ) 3.75%הקיזוז יבוצע באחוזי( אשר שולמו על ידי

האגודה ,תחושב על פי שווי הקרקע שנקבע בחוזה החתו ,לפי ער משולש ,ליו אישור העסקה
המקורי.
יובהר כי ,למועד התשלו בפועל ,כלל החיובי אשר טר שולמו ישוערכו בתוספת הצמדה וריבית
על פי חוק פסיקת ריבית.
.4.8.7

ישוב חקלאי שלא השלי את ביצוע השיו לכל הזכאי על פי החלטה  692/751יחויב בהשלמת השיו על פי החלטות
אלה לפני שיהא רשאי להצטר להסדר הקבוע בהחלטה זו.
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חתימה על בקשה להיתר בניה למשפחת חברי חדשה
 .5.1אגודה אשר הצטרפה להסדר הקבוע בהחלטה זו ,שילמה דמי חכירה בשיעור של  3.75%מער חלקת המגורי וחתמה על חוזה
חכירה לחלקת המגורי ,תהא רשאית להפנות משפחת חברי חדשה לרשות לצור חתימה על בקשה להיתר בניה למגורי בתו
חלקת המגורי ,תמורת תשלו ס של  3 200,000כתנאי לחתימה על היתר הבניה ) 3 50,000באזורי עדיפות( .תשלו זה יהווה
מקדמה על חשבו %דמי החכירה המהווני עבור שיו מגרש המגורי )להל" :%המקדמה"( ובלבד שהחבר החדש ישלי את יתרת
התשלו לצור שיו מגרש המגורי כמפורט בסעי  4.5.3לעיל תו  60יו ממועד אישור העיסקה ברשות.
 .5.2ככל שהמקדמה גבוהה מדמי החכירה המהווני עבור שיו המגרש ,ההפרש יושב למשפחת החברי החדשה.
 .5.3בקיבוצי בה מתגוררת משפחת חברי חדשה בבית קיי המיועד לה לשיו ,תנאי להצטרפות האגודה להסדר הינו הבטחת
תשלו דמי חכירה מהווני בהתא לסעי  4.5.3לעיל בדר של הפקדת ערבות/שיק בנקאי/התחייבות של בנק וזאת בנוס ליתר
התנאי הנדרשי לצור הצטרפות להסדר.
 .5.4עד להשלמת מלוא התשלו כמפורט בסעי  4.5.3לעיל החבר החדש לא יהיה זכאי לחתו על חוזה חכירה ביחס למגרש ו/או
לקבל התחייבות לרישו משכנתא.
 .5.5א משפחת החברי החדשה לא תשלי את יתרת התשלו לצור שיו מגרש המגורי תו  60יו ממועד אישור העיסקה,
תפנה משפחת החברי החדשה את המגרש .היה והקיבו 0לא יפנה חבר אחר לרשות לרכישת מלוא הזכויות במגרש תו  180יו,
יסכי הקיבו 0לגריעת מגרש המגורי משטח המשבצת והמגרש יוקצה על ידי הרשות למועמד אחר אשר יתקבל לחברות
בקיבו ;0לא נמצא מועמד ,הרשות תהיה רשאית להקצות את המגרש ג למי שאינו חבר קיבו .0במקרה זה יהיה החבר החדש
זכאי לקבל מהרשות את שווי השקעותיו במגרש ,כפי שיקבע על ידי השמאי הממשלתי מתו התמורה המתקבלת ממכירת
המגרש לאחר ניכוי דמי החכירה המהווני והוצאות הרשות.

6

הוראות כלליות לביצוע ההסדר
 .6.1ביחס לסוגיות שאי %לה %התייחסות מפורשת בהחלטה זו ,תמשי הרשות לפעול בהתא להחלטות מועצת מקרקעי ישראל
ונוהלי הרשות כפי שיהיו בתוק מעת לעת.
 .6.2למע %הסר ספק ,בגי %יתרת שטח המשבצת בישוב החקלאי תמשי האגודה לשל דמי חכירה שנתיי בהתא להחלטות מועצת
מקרקעי ישראל התקפות.
 .6.3המועצה מסמיכה את הנהלת הרשות לקבוע כללי להחלת החלטה זו על חברי שאינ עוני על הגדרות משפחת חברי
באגודה ומשפחת חברי חדשה ,במלוא.

.7

תוק #ההחלטה
 .7.1לאור מורכבות ההסדרי הקבועי בהחלטה ,יישו ההחלטה מותנה בקבלת תקציב אשר יאפשר מימושה בהתא להמלצות
היוע 0הארגוני שהועסק למטרה זו .ועדת התקציב תגיש למועצה הצעתה בדבר התקציב הדרוש ליישו החלטה זו.
 .7.2החלטה זו מבטלת את החלטת מועצה מספר .1528
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נספח :רשימת קיבוצי ומושבי בעוט #עזה

רשימת קיבוצי עוט #עזה

אור הנר  מ.א .אשכול.
ארז  מ.א .שער הנגב.
בארי  מ.א .שער הנגב.
ברור חיל  מ.א .שער הנגב.
גבי  מ.א .שער הנגב.
גברע  מ.א .חו אשקלו.%
דורות  מ.א .שער הנגב.
זיקי  מ.א חו אשקלו.%
חולית  מ.א .אשכול.
 .יד מרדכי  מ.א .חו אשקלו.%
 .כיסופי  מ.א .אשכול.
 .כפר עזה  מ.א.שער הנגב.
 .כר שלו  מ.א .אשכול.
 .כרמיה  מ.א .חו אשקלו.%
 .מג  %מ.א .אשכול.
 .מפלסי  מ.א .שער הנגב.
 .נחל עוז  מ.א .שער הנגב.
 .ניר יצחק  מ.א .אשכול.
 .ניר עוז  מ.א .אשכול.
 .ניר ע  מ.א .שער הנגב.
 .נירי  מ.א .אשכול.
 .סופה  מ.א .אשכול.
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 .סעד  מ.א .שדות נגב.
 .עי %השלושה  מ.א .אשכול.
 .עלומי  מ.א .שדות נגב.
 .רעי  מ.א .אשכול.
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