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1603:מספר החלטה 
 

1/5/19:תאריך 
 

ביטול החלטות מועצה

בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך- 1960, ובהמשך להחלטת מועצה 1578 מיום 10.10.2018, בדבר מינוי

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

 כ"ו בניסן תשע"ט (1 במאי 2019)  לבטל את החלטות המועצה שלהלן:

החלטות שעניינן תקציב אשר אינן רלוונטיות - משנת 1967 ועד לשנת 2012:

1.             החלטת מועצה מספר 17 מיום 9.1.1967 בדבר אישור תקציב.

2.             החלטת מועצה מספר 34 מיום 11.12.1967 בדבר תקציב מינהל מקרקעי ישראל לשנת הכספים 1968/69.

3.             החלטת מועצה מספר 80 מיום 5.1.1970 בדבר תקציב מינהל מקרקעי ישראל לשנת הכספים 1970/71.

4.             החלטת מועצה מספר 81 מיום 9.2.1970 בדבר תקציב מנהל מקרקעי ישראל לשנת הכספים 1970/71.

5.             החלטת מועצה מספר 99 מיום 18.1.1971 בדבר תקציב מינהל מקרקעי ישראל לשנת הכספים 1971/72.

6.             החלטת מועצה מספר 119 מיום 8.1.1973 בדבר תקציב מינהל מקרקעי ישראל לשנת 1973.

7.             החלטת מועצה מספר 137 מיום 25.3.1974 בדבר תקציב מינהל מקרקעי ישראל לשנת 1974.

8.             החלטת מועצה מספר 153 מיום 24.3.1975 בדבר תקציב מינהל מקרקעי ישראל לשנת 1975.

9.             החלטת מועצה מספר 165 מיום 23.2.1976 בדבר תקציב מינהל מקרקעי ישראל לשנת 1976.

10.         החלטת מועצה מספר 238 מיום 15.4.1980 בדבר תקציב מינהל מקרקעי ישראל לשנת 1980.

11.         החלטת מועצה מספר 245 מיום 3.3.1981 בדבר תקציב מינהל מקרקעי ישראל לשנת 1981.

12.         החלטת מועצה מספר 256 מיום 17.3.1982 בדבר תקציב מינהל מקרקעי ישראל לשנת 1982.

13.         החלטת מועצה מספר 265 מיום 8.2.1983 בדבר תקציב מינהל מקרקעי ישראל לשנת 1983.

14.         החלטת מועצה מספר 300 מיום 12.2.1985 בדבר תקציב מינהל מקרקעי ישראל לשנת 1985.

15.         החלטת מועצה מספר 321 מיום 14.1.1986 בדבר תקציב מינהל מקרקעי ישראל לשנת 1986.

16.         החלטת מועצה מספר 348 מיום 10.12.1987 בדבר תקציב מינהל מקרקעי ישראל לשנת 1987.

17.         החלטת מועצה מספר 372 מיום 16.2.1988 בדבר תקציב מינהל מקרקעי ישראל לשנת 1988.

18.         החלטת מועצה מספר 404 מיום 14.3.1989 בדבר תקציב מינהל מקרקעי ישראל לשנת 1989-90.

19.         החלטת מועצה מספר 439 מיום 4.1.1990 בדבר הודעה על החלטה בדבר תקציב מינהל מקרקעי ישראל לשנת 1990 לפי חוק
מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך – 1960.

20.         החלטת מועצה מספר 619 מיום 13.10.1993 בדבר תקציב מינהל מקרקעי ישראל לשנת 1994.
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21.         החלטת מועצה מספר 1214 מיום 15.11.2010 בדבר תקציב מינהל מקרקעי ישראל לשנים 2011 – 2012.

 

החלטות נוספות:

22.         החלטת מועצה מספר 109 מיום 13.9.1971 בדבר חברת "אתרים" - חברת "מרינה סיטי" פיתוח אזור החוף בתל אביב.
(ההחלטה אינה רלוונטית).

23.         החלטת מועצה מספר 262 מיום 16.11.1982 בדבר כוכב יאיר – מתן הנחה. (ההחלטה אינה רלוונטית. כיום נהוגה מדיניות
אחידה למתן הנחות בקרקע (החלטה 1585)).

24.         החלטת מועצה מספר 266 מיום 8.2.1983 בדבר הסמכה לדון בעררים - החברה לכפרי נופש ומלונאות בע"מ. (ההחלטה אינה
רלוונטית).

25.         החלטת מועצה מספר 333 מיום 17.6.1986 בדבר הקמת מרכז מסחרי בבת-ים. (ההחלטה אינה רלוונטית).

26.         החלטת מועצה מספר 398 מיום 8.11.1988 בדבר מכירת מאה אלף דונם אדמה בנגב ליהודים מחו"ל. (ההחלטה אינה רלוונטית).

27.         החלטת מועצה מספר 514 מיום 30.12.1991 בדבר עמותת נוה שוהם (בג"צ 5085/91). ההחלטה אינה רלוונטית. כיום יש חוק
חובת מכרזים ותקנות, ויש לפעול על פיהם).

28.         החלטת מועצה מספר 570 מיום 1.2.1993 בדבר עיסקת פרדס בשדרות דואני ביבנה - מתן ארכה. (ההחלטה אינה רלוונטית).

29.         החלטת מועצה מספר 598 מיום 28.6.1993 בדבר שכונת מורשה- ירושלים. (ההחלטה אינה רלוונטית).

30.         החלטות מועצה מספר 600 מיום 28.6.1993  ומספר 768 מיום 24.9.196 בדבר שכונת הדר יוסף – תל אביב. (תוקף ההסכם
שבהחלטה פג).

31.         החלטת מועצה מספר 663 מיום 19.9.1994 בדבר מינוי ועדה לבחינת עיסקות שהטיפול בהן הוקפא עפ"י החלטה 640. (ההחלטה
אינה רלוונטית).

32.         החלטת מועצה 679 מיום 25.11.1994 בדבר תקנות מועצת מקרקעי ישראל לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל התש"ך-1960.
(ההחלטה אינה רלוונטית. כיום חוק רשות מקרקעי, התש"ך-1960 והחלטת מועצה מספר 1533 קובעות את נהלי וסדרי עבודת

המועצה).

33.         החלטת מועצה מספר 809 מיום 19.8.1997 בדבר מינויו של יצחק בר לבב כחבר בועדת הערר הציבורית. (ההחלטה אינה
רלוונטית).

34.         החלטת מועצה מספר 860 מיום 3.5.1999 בדבר דמי חכירה מופחתים - בסמת טבעון, איבטין, וחוואלד. (ההחלטה אינה
רלוונטית. כיום נהוגה מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע (החלטה 1585)).

35.         החלטת מועצה מספר 1309 מיום 31.12.2013 בדבר מינוי ועדה לבחינת מדיניות המקרקעין בתחום המחצבות. (ההחלטה איננה
רלוונטית)

36.         החלטת מועצה מספר 1376 מיום 31.8.2014 בדבר מינוי ועדה לשמיעת התייחסות לקריטריונים המוצעים בהסדר כפר שלם.
(ההחלטה איננה רלוונטית).

37.         החלטת מועצה 1418 מיום 21.12.2014 בדבר מינוי ועדה לבחינת קודקס החלטות מועצת מקרקעי ישראל. (ההחלטה איננה
רלוונטית, יש החלטת מועצה אחרת בעניין - 1593).


