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חוזר ) 27/17מקרקעי ישראל( :העולם על פי החלטה  : 1520מעבר מחכירה לבעלות פרטית
ריבוי החלטות ופסקי דין הביאו לחוסר בהירות בקשר לאפשרות ואופן מעבר של חוכרים
מרמ"י לבעלות פרטית.
לאחרו ה התקבלה החלטת מועצה חדשה מס'  , 1520המבטלת את ההחלטה הקודמת , 1370
אשר "הוקפאה" ע"י החלטה  , 1478וע יי ה במעבר מחכירה לבעלות פרטית.
זכיר כי מדובר בהחלטה העוסקת ברפורמת ה יהול של מקרקעי ישראל  .הרפורמה
מאפשרת לחוכרים לשפר את זכויותיהם ולקבל זכות של " בעלות " במקרקעין  .למעשה
מדובר בהפרטה של מקרקעי ישראל והעברת זכות הבעלות מהמדי ה לאזרחיה ופרידה
מרמ " י .
מימוש המעבר מ " חכירה " ל " בעלות " מות ה בת אים רבים  ,לרבות לע יין התשלום או
הפטור מתשלום בגין מהלך זה .
בחוזר זה סקור את עיקרי השי ויים והתוספות שהתקבלו בהחלטה  , 1520לעומת החלטה
. 1370
השי וי העיקרי המתייחס ל כסים למגורים שבמגזר העירו י הי ו הורדת גודל המגרש,
אשר זכאי למעבר מחכירה לבעלות ללא תשלום  ,מ  540 -מ"ר ל  280 -מ"ר .
כלומר ,רק חוכר של מגרש מגורים שגודלו עד  280מ"ר י י ה ה מהזכות לעבור לבעלות פרטית
ללא תשלום ,ואילו מעל  280מ"ר המעבר כרוך בתשלום של אחוזים מערך הקרקע ,אשר
הולכים וגדלים ככל שהמגרש הי ו גדול יותר ,וכן וסף כל ש ה תשלום של  , 1 %כך ש קיים
תמריץ להקדים ולבצע את הק יית הבעלות .
עוד שי וי מהותי אשר חל על כלל המגזרים הי ו פירוט של המקרים בהם לא תחול
ההחלטה  ,המתייחסים למצב הקיים בשטח של ה כס :כדוגמת חוכר ש מצא בהפרה של
חוזה החכירה ,חוכר של כס שב וי שלא כדין ,חוכר של מגרש ריק שטרם ב ה ,חוכר שרכש
כס בפטור ממכרז וטרם הסתיימה המ יעה להעברת הזכויות באותו כס.
בכל המקרים ה "ל לא יתן יהיה להעביר את זכות החכירה לבעלות פרטית עד לתיקון מה
שטעון תיקון.
אחד השי ויים המרכזיים של ההחלטה וגעת לסוגיה של כסים בהם בוצעו עסקאות לפי
ב יה בפועל או ביישובי עולים  ,אשר בגין ושא זה הוגש בג"צ על ההחל טה הקודמת. 1370 ,

עסקאות לפי ב יה בפועל הי ן עסקאות בהן לא רכשו מלוא זכויות הב יה ש יתן היה לרכוש
בעת ההקצאה ) כמו במקרים רבים של מגרשים בהרחבות של מושבים וקיבוצים או מגרשי
מגורים ב ויים במושבים (.
הטע ה של העותרים בבג"צ היתה ,כי החלטה  1370מיטיבה מאד עם הח וכרים של ה כסים
בהם בוצעו עסקאות לפי ב יה בפועל ,שכן עפ"י ההחלטה ,החוכרים לא הוצרכו לרכוש את
יתרת זכויות הב יה שלא רכשו בעת ההקצאה המקורית ,אלא יכלו לעבור לבעלות פרטית
תמורת תשלום של  6%מערך המגרש )ב מקרים של מגרשים עד לגודל של  540מ " ר ( ו 9% -
מערך המגרש ) במ קרים של מגרשים מעל  540מ " ר (.
ההחלטה החדשה אכן ביטלה הטבה זו ,וכעת דרשים החוכרים של כסים בהם בוצעו
עסקאות לפי ב יה בפועל לרכוש תחילה את יתרת זכויות הב יה וזאת כת אי להק יית
הבעלות הפרטית .
זכיר את ה כסים המיועדים למגורים בישובים חקלאיים ) מושבים  ,קיבוצים וכד '( שבהם
יתן לרכוש בעלות :
 . 1מגרשי מגורים שפוצלו מ חלה או מחלקת המגורים .
 . 2מגרשי מגורים ששויכו לחברי קיבוץ או מושב שיתופי  ,בת אי ש שולמה התמורה בגין
המקרקעין .
 . 3משקי עזר שבהם הוו ו זכויות מגרש המגורים עליו קיים בית המגורים המקורי
ו חתם חוזה מגורים עירו י לפי ההחלטות בע י ין משקי עזר .
הק יית הבעלות כפופה לכך שהאגודה ת ה הסכמתה להליך זה ) כמו גם הסוכ ות היהודית ,
באותם ישובים שהסוכ ות הי ה צד לחוזה המשבצת (.
באם האגודה מסכימה  ,עליה לפרט את הקריטריו ים למתן הסכמתה להק יית הבעלות ,
לרבות וסח " הערת אזהרה " ,אשר מבקשת האגודה לרשום בטאבו לצורך הבטחת הת יית
העברת הבעלות במקרה של העברת זכויות עתידית באותו המגרש .
רמ " י תבחן את סבירות הקריטריו ים ובאם מדובר בקריטריו ים סבירים תאשר אותם
כת אי להק יית הבעלות .
באם האגודה מסרבת להליך הק יית הבעלות  ,לא תועבר הבעלות  ,אולם יתן יהיה להשיג על
החלטת האגודה בפ י מ הל רמ " י .
החלטה  , 1520כקודמתה ,מתייחסת גם ל כסים בהם קיים חוזה חכירה מהוון למטרת
" תעסוקה " .
ככלל  ,כס שהי ו עד לגודל של  1דו ם  ,חייב בתשלום של  6%מערך המגרש  ,כאשר כל ש ה
וסף תשלום של  , 1%כך ש קיים תמריץ להקדים ולבצע את הק יית הבעלות .
ב כסים בגודל של מעל ל  1 -דו ם ועד  5דו ם  -התשלום הי ו  31%מן הפער בין שווי זכויות
החכירה לשווי זכויות הבעלות  ,אך תשלום המי ימום הי ו  9 %מערך הקרקע  ,כאשר כל ש ה
וסף עוד . 1%
בכל ה וגע לעסקאות " תעסוקה " בישובים החקלאיים  ,לא יתן להק ות בעלות בפועל  ,אך ,
אם ישולם התשלום שמגיע בגין הק יית הבעלות  ,יי תן פטור מקבלת אישור של הרשות ו  /או
תשלום לרשות בגין כל תוספת ב יה  ,שי וי יעוד יצול ופיצול .
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א ו ממליצים לכל חוכר לבחון לעומק את יישום ההחלטה תוך בחי ה פרט ית של ההשלכות
ה ובעות מיישומה על קהילת הישוב ועל כסי התעסוקה של האגודה .

* כתב ע"י עו"ד אופיר לוי ,ראש תחום מקרקעי ישראל במשרד ,לשעבר יועץ משפטי במי הל
מקרקעי ישראל .

*האמור בחוזר אי ו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאי ו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג.
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