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י"ב ב אדר א' תשע"ט
חוזר משרד ) 0 5 /1 9מקרקעי ישראל  ,מושבים ( החלטה – 158 0
מיוי ועדה לבחית מדייות חלופות הכסה למשק המשפחתי במושב
לאחרוה כסה לתוקפה החלטת מועצת מקרקעי ישראל חדשה המקימה ועדה חדשה אשר תפקידה יהיה
לבחון חלופות הכסה למשק המשפחתי במושב.
הועדה תבחן שתי סוגיות:
אפשרות השכרת דירות בחלקת המגורים במושב.
ככלל ,חלה מיועדת למגורי בעל החלה ובי ביתו והשכרה אסורה וזאת מכוח חוזי השכירות והחכירה של
החלה .גם החלטות מועצת מקרקעי ישראל אוסרות ,ככלל כל פרויקט של השכרה למגורים.
מדייות זאת זכתה לביקורת במהלך השים וזאת מסיבות שוות .בין הסיבות :היותה מוגדת למדייות
הכללית במדית ישראל של ביה להשכרה ,מדייות המגובה בהשקעות עתק של המדיה .בוסף ,הדרישה
לבית בתים בהתאם לרצף הבין דורי איה עומדת במבחן החיים בו חלק מבי המשפחה מעוייים לעבור מקום
מגורים ,או חו"ח הולכים לעולמם.
ציין כי החלטה ) 979כיום החלטה  (1591שעייה הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים
קובעת כי מי שרכש את מלוא זכויות המגורים יהיה רשאי להשכיר או לפצל את יחידות הדיור הבויות
בחלקת המגורים אף למי שאיו קרובו .סביר להיח כי הועדה תאשר השכרה גם למי שכס להסדר )דהייו:
שילם  ,(3.75%יחד עם זאת לדעתו יש לקבוע הסדר השכרה גם למי שלא יכס להסדר.
אפשרות החלתן של החות אזורי עדיפות לאומית על תעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים.
הסדרת תעסוקה לא חקלאית כיום היה בהתאם להחלטה  1581הקובעת אפשרות לשימושים שוים בחלקת
המגורים ,וחריגים מחוץ לה .ההחלטה קובעת כי החות עדיפות לאומית תיתה רק לשימוש של קיט ,וזאת
מתוך מדייות של הפחתה של תעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים .מדייות זו פוגעת בעיקר בחקלאים
בישובי הפריפריה המרוחקים ,בהם קשה יותר להשיג פרסה וספת לחקלאות ,ופרסה כזו דורשת בדרך כלל
סיעות מרוחקות .לדעתו גם בושא זה יש מקום לתיקון ההחלטה ולהחיל את החות אזורי עדיפות לאומית.
עו"ד חגי שבתאי ,מחבר הספר מקרקעי ישראל  -חקיקה ודיים ,מרצה בסוגיות של מקרקעי ישראל ,אגודות
שיתופיות ותכון וביה.

האמור בחוזר איו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאיו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג.

