חגי שבתאי
אריה שפירא
גלי פלד
אלון וילנר
אופיר לוי
שרית ויור

ענת סער
לירון רז
אוסנת קולודני-חיים
ענבל זוסמן
יוני אייזן
כרמל מיכאלי

שמרית גיגי
יואב אינגבר
משה עוזיאל
סמדר גל
לירז גונן-אללוף

6.4.21
חוזר ) 3/21מקרקעי ישראל( :השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר בש ת תשפ"ב ) (2021 - 2022
תשומת ליבכם כ י לאחרו ה פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל )להלן " :רמ " י "( ,ובאמצעי
תקשורת אחרים הודעת דוברות רמ"י )להלן " :ההודעה "( ,בדבר השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר
לש ת תשפ"ב.2021-2022 ,
בפר ק  8.15סימן ב' לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל "הקצאת קרקע חקלאית לזמן קצר" ,ק בע
כי רמ"י רשאית להשכיר קרקעות חקלאיות לתקופת זמן של עד  3ש ים לעיבוד עצמי בלבד
למטר ו ת  :גידולי שדה – בעל ושלחין ,קטיף ועיבוד במטע קיים ,מרעה והצבת כוורות.
ההשכרה כפופה ל הגשת בקשה מלאה ,המלצת משרד החקלאות ופיתוח הכפר ו כפוף ל אישורים
בדבר יכולת העיבוד החקלאי )בגידולים צמחיים( של המבקש  ,ובמקרה של בקשה למרעה ,אישור
על יכולתו של המבקש לקיים מרעה.
על פי ההודעה ,חובת הפ ייה חלה גם על אלה המבקשים לשכור קרקע בש ת תשפ"ב ,ו מצאים
בעיצומה של תקופת שכירות )ש ת תשפ"א( ותקופה זו מסתיימת בתאריך  31באוגוסט  ,2021או
בתאריך  31בדצמבר .2021
כמו כן קובעת ההודעה ,כי כל אלה ,שת קו פת השכירות של הם מסתיימת בש ת תשפ"א במועדים
לעיל ואי ם מעו יי ים לשכור את אותה יחידת קרקע גם בש ת תשפ"ב" ,יודיעו על כך בכתב
למשרדי צוות עסקות חקלאיות במשרד המרחבי של רמ"י.....לא יאוחר מיום  15במאי ".2021
אגודה ,המעו יי ת לשכור קרקע ולהמשיך חוזה שכירות קיים ,או בחוזה חדש ,או לא מעו יי ת
להמשיך ולהאריך תוקף של חוזה קיים ,דרשת להגיש בקשתה ו/או הודעתה לא יאוחר מ יום 15
במאי .2021
לפרטים וספים יתן לפ ות לאדריכל יו תן פרג'ון ממשרד ו .

האמור לעיל אי ו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי.

