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 חוזר 6/20 (מקרקעי ישראל) הצעה לתיקון החלטת שיוי היעוד 

 
  

לקובץ החלטות מועצת  8.18בהצעה המשה את פרק  12.2.20מועצת מקרקעי ישראל צפויה לדון ביום 

   .1469-ו 1470מקרקעי ישראל, לשעבר החלטות 

  

משה מדייות מהותית ההחלטה שכן הדיון עשים מאמצים מצד חוכרים וגופים המייצגים אותם למוע את 

  .תידון ותאושרחוזר מפורט באם ההחלטה  , בתקופת בחירות.הוראת שעה במהותה שהיה במדייות

  :המוצעים להלן חלק מהשיויים

  הפחתה משמעותית בהיקף "הפטור ממכרז"

יחידות דיור (לרבות תעסוקה  250-דום ו 75רבי של המכת תקרת הפטור באזורי עדיפות לאומית לגובה מ

  יחידות דיור באזורים אחרים, בהתאמה. 200 -ןדום  50-ושמאי רמ"י), לפי מקדם שיקבע על ידי 

  

  בחירת המגרשים המתקבלים בפטור ממכרז

כי בין השיקולים הרשות  רמגרשי הפטור ממכרז קבעים על פי שיקול דעת הרשות. ההחלטה החדשה תבהי

מים ישווקו במסלול "מחיר של מדייות ממשלתית כגון רצוה שמגרשים מסויתוכל לשקול עייים 

  למשתכן".

  

  מועד הקצאת מגרשי הפטור ומחירם

 500לאחר שיווק שווק את מגרשי הפטור ממכרז מוקדם יותר, ל , במקרים מסוימים,בתוכיות גדולות יתן

  יח"ד.

  .רטי להקצאהמגון הבירוקהוהובהר  מגון לקביעת מחירי מגרשי הפטורשוה ה

  

  מועד התשלום למגרשי הפטור

רמ"י, כיום דרש תשלום בגין כלל עסקאות יהיה כהוג בו יקוצרהמועד לתשלום הכספים בגין הפטור ממכרז 

  .יום 90פיתוח וזכויות בתוך 

  

  השגה על שומת הזכויות בפטור

  מהזכויות וערבות בקאית על היתרה. 75%תהיה כרוכה בביצוע עסקה, דהייו יידרש תשלום של לפחות 
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  הקדמת תשלומים לחוכרים

  וכו'... עבודים, מימון תשלומי מסעל מת לאפשר השגת אישורים הדרשים לשם הסרת ש

  

  שומות פרטיות

" מחירי הטבלה"שוב להרה כי חוכר שבחר בחלופת "שומה פרטית" לקבלת פיצויי השבה לא יוכל להב

  מקום בו השומה הפרטית מוכה. המופיעים בהחלטה,

  שיוי לפיו השומה הפרטית הגבוהה לא תהווה בסיס לתמריץ, אלא "מחירי הטבלה".

  

  עדכן בחוזר מפורט יותר ככל וההחלטה תשוה בישיבת המועצה.או 

  

  

  .בדיי מקרקעי ישראל, אגודות שיתופיות, מקרקעין והתחדשות עירוית עוסק חגי שבתאיעוה"ד 

  

   החוזר איו חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאיו מהווה יעוץ משפטי מכל סוג שהוא.

 


