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החלטות מועצה שבוטלו
 במדור זה ניתן למצוא את החלטות המועצה אשר היו בתוקף קודם לכניסת קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל לתוקף (4.4.2019) 

שימו לב, ניתן לשלוף מידע לפי חלקי מילים על ידי סימון כוכבית (*) בתחילת מילה או בסופה. לדוגמה, חיפוש המילים: *דמי *חכירה
יביא לתוצאות "דמי חכירה", "לדמי החכירה" וכדומה. 
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1601:מספר החלטה  

29/1/19:תאריך  

 

ביטול החלטות מועצה

בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך- 1960, ובהמשך להחלטת מועצה 1517 מיום 10.5.17,

בדבר מינוי ועדה לגיבוש ואישור קודקס מדיניות מקרקעין אשר יחליף את החלטות מועצת מקרקעי ישראל, החליטה

מועצת מקרקעי ישראל ביום כג' בשבט תשע"ט (29 בינואר 2019) לבטל את החלטות המועצה שלהלן:

1.             החלטת מועצה מספר 1 מיום 1.5.1965 בדבר מדיניות הקרקע בישראל – פרק ג (תכנון). (לא רלוונטי. פרק
הצהרתי הקורא לביצוע פעולות תכנון והסדר במקרקעי ישראל, פעולות שמבוצעות על פי דין באופן שוטף).

2.             החלטת מועצה מספר 111 מיום 17.9.1971 בדבר פקדון לשכון חו"ל. (ההחלטה אינה רלוונטית).

3.             החלטת מועצה מספר 112 מיום 17.9.1971 בדבר אפקה - תנאי חכירה לחוכרים אשר לא בנו על המגרשים. (תוקף
ההחלטה פג)

4.             החלטת מועצה מספר 193 מיום 20.12.1977 בדבר החברות בהן מכהנים נציגי מינהל מקרקעי ישראל כחברים
בדירקטוריונים. (חלק מההוראות לא רלוונטיות. הקמת חברות ממשלתיות ומינוי דירקטורים אינם בשליטת

המועצה).

5.             החלטת מועצה מספר 202 מיום 28.3.1978 בעניין קביעת המדיניות הקרקעית ע"י מועצת מקרקעי ישראל.
(ההחלטה אינה רלוונטית תפקיד וסמכויות המועצה והרשות מוגדרים בחוק).

6.             החלטת מועצה מספר 239 מיום 20.7.1980 בדבר הקצאת קרקע למשרדי ממשלה. (החלטה לא רלוונטית היום).
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7.             החלטות מועצה מספר 881,875,784,690,566,551,516,490,463,405,388 שעניינן הסדר היוון לבעלי "חוזה ירוק"
בסביון. (מדובר בהסדר ייחודי שהוארך מעת לעת בהחלטות שתוקפן פג).

8.             החלטת מועצה מספר 393 מיום 16.8.1988 בדבר ועדה לקביעת דמי חכירה ראשוניים לנכי צה"ל - תוספת
להחלטת המועצה מיום 27.10.87. (ההחלטה אינה רלוונטית).

9.             החלטת מועצה מספר 415 מיום 14.3.1989 בדבר החלטה בדבר אשרור ואשור גבית מס ערך מוסף על ידי מינהל
מקרקעי ישראל לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960. (אינה רלוונטית הנושא מוסדר בחוק).

10.         החלטת מועצה מספר 433 מיום 2.11.1989 בדבר תנאי הקצאת מגרשים למגורים בישובים קהילתיים בגליל,
בעמק עירון, בדרום הר חברון, ברמת הנגב, ובערבה לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960 – סעיפים 3 ו-

4. (החלטה 431 בוטלה על ידי החלטה מעדכנת ולפיכך גם סעיפים 3 ו- 4).

11.         החלטת מועצה מספר 434 מיום 2.11.1989 בדבר הרכב הועדה לקרקע חקלאית. (מינוי הרכב וועדה - לא
רלוונטי).

12.         החלטות מועצה מספר 923,856,794,651,554,484,444 בדבר הסדר כפר תמרה. (תוקף ההסדר על פי ההחלטות
אשר עודכנו והוארכו מעת לעת הסתיים ביום 31.12.06).

13.         החלטת מועצה מספר 473 מיום 29.10.1990 בדבר מנוי הרכב ועדת ביצוע וועדת ערר לפי חוק מינהל מקרקעי
ישראל. (מינוי הרכב וועדה – לא רלוונטי).

14.         החלטת מועצה מספר 505 מיום 28.10.1991 בדבר החלטה בדבר רישום זכויות על שם הרוכשים ביחידות דיור
שייבנו על מקרקעי ישראל לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך - 1960. (אינה רלוונטית לאור החלטת מועצה

עדכנית שמספרה 1556).

15.         החלטת מועצה מספר 543 מיום 29.6.1992 בדבר פיתוח ושיווק קרקעות לתעשיה במרכז הארץ - המלצות הועדה
הבינמשרדית. (החלטה לא רלוונטית).

16.         החלטת מועצה מספר 662 מיום 18.8.1994 בדבר מינוי יו"ר חדש לועדה לקרקע חקלאית (מינוי יו"ר וועדה – לא
רלוונטי).

17.         החלטת מועצה מספר 720 מיום 17.7.1995 בדבר שומות במכרזי קרקע. (הוראות ההחלטה מעוגנות בהחלטה
בעניין פרסום מכרזים).

18.         החלטת מועצה מספר 723 מיום 17.7.1995 בדבר הקצאת 43 מגרשי מגורים לבני המקום, תמורת תשלום דח"מ
מופחתים 51% על פי חוק מינהל מקרקעי ישראל. (ההחלטה לא רלוונטית).

19.         החלטת מועצה מספר 799 מיום 27.7.1997 בדבר פניה לשמאים פרטיים. (אינה רלוונטית מאחר והוראות
ההחלטה מעוגנות בתקנות חובת המכרזים).

20.         החלטת מועצה מספר 861 מיום 23.5.1999 בדבר אור עקיבא - תשלום 51% מערך הקרקע. (המועצה החליטה על
מדיניות אחידה במתן הנחות בקרקע).

21.         החלטות מועצה מספר  899, 916, 942 בדבר בג"צ 6057/00 אילן זוהר ואח' נגד שר האוצר ואח'. (ההחלטות אינן
רלוונטיות).

22.         החלטת מועצה מספר 924 מיום 17.2.2002 בדבר הנחות בהקצאת קרקע למגורים בישובים בגליל ובצפון-הוראת
שעה. (ההחלטה אינה בתוקף).
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למידע נוסף
הרשמה לדיוור ישיר

מועצת מקרקעי ישראל

 גרסה להדפסה

23.         החלטת מועצה מספר 949 מיום 10.3.2003 בדבר החכרת קרקע למטרת תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים.
(אינה רלוונטית הוחלפה בהחלטות מעודכנות יותר. בטעות לא בוטלה).

24.         החלטת מועצה מספר 1206 מיום 27.7.2010 בדבר הארכת הפטור מדמי שימוש לצורך השכרת מבני מגורים
זמניים למפונים בכרמיה. (ההחלטה אינה בתוקף).

25.         החלטת מועצה מספר 1323 מיום 29.6.2014 בדבר שימוש בטבלאות שומה. (אינה רלוונטית כל ההחלטות שהיא
מתקנת בוטלו).

26.         החלטת מועצה מספר 1099 מיום 27.3.2007 תתוקן כך שביטול החלטת מועצה מספר 66 בסעיף 21 יבוטל
והחלטה 66 תישאר בתוקף.

 
 

חזרה לראש הדף
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