 15בפברואר  , 2017י"ט בשבט התשע"ז
חוזר משרד ) 4 /17מקרקעי ישראל( -
העברת זכויות בב יה מוכה  -החלטה 1503
לאחרו ה כ סה לתוקפה החלטה  1503של מועצת מקרקעי ישראל המסדירה את אופן קבלת הסכמת
רשות מקרקעי ישראל )רמ"י( להעברת זכויות במקרקעין לב יה מוכה שהוקצתה בפטור ממכרז או
בהרשמה והגרלה או במכרז לבעלי מאפיי ים מיוחדים.
הוראה חשובה ש קבעה בהחלטה היא הוראה המבטלת את ההסדר שהיה קבוע בהחלטה  1494לפיו
הקצאת קרקע בפטור ממכרז או במכרז לבעלי מאפיי ים מיוחדים תי תן ,ככלל ,פעם אחת בלבד.
ביטול המגבלה יפתח פתח בפ י עשרות אלפי חוכרים אפשרות לרכוש מגרשים וספים בפטור ממכרז.
ההחלטה קובעת כלל לפיו רשות מקרקעי ישראל תאפשר העברת זכויות ללא הגבלה וללא שתגבה
תמורה וספת 5 ,ש ים החל מסיום הב יה.
העברת זכויות במועד הקודם לחמש ש ים הי ה ,ככלל ,כפופה לתשלום .גובה התשלום קבע בהתאם
למקרה:
במידה והקרקע הוקצתה ללא ה חה :יושת על המעביר תשלום פוחת בהתאם למועד ההעברה:
עד תום ש ה ממועד ההקצאה ,התשלום יהיה  20%מהתמורה בהסכם עם רמ"י ועוד מע"מ
והפרשי הצמדה .לאחר מכן ,תהיה הפחתה של  4%לכל ש ה.
במידה והקרקע הוקצתה בה חה )לפי ההחלטה על מדי יות אחידה למתן ה חות בקרקע ,כיום
החלטה  1505או מקרה אחר של ה חה שיוחלט על ידי ה הלת רמ"י ויפורסם מראש( ,יושת על
המעביר תשלום של גובה הה חה בהפחתה ש תית של  20%בהתאמה לאמור לעיל.
התשלום ה וסף לא יחול מקום בו הוקצתה קרקע לבעל זכויות בשל היותו כה ,המעביר את
הזכויות ל כה בעל תבחי ים דומים.
המועצה קבעה כי ה הלת רמ"י רשאית לקבוע כללים לגבי מקרים חריגים )מוות ,מצב בריאותי קשה,
גירושין על פי פסק דין או מימוש משכ תא( בהם ההעברה ללא ת אי תהיה קודם לחמש ש ים.
קבעו הוראות מעבר לפיהן כללי החלטה זו יחולו על עסקאות שיאושרו מיום כ יסתה לתוקף ,ובעל
זכויות יהיה רשאי להחילן גם על עסקאות שאושרו קודם לכן.
עו"ד חגי שבתאי הי ו מחבר הספר "מקרקעי ישראל חקיקה ודי ים"
* האמור בחוזר אי ו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאי ו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג.

