


עידן הנחלה המהוונת

2017יולי 



המצב היום
1252החלטה 



'בר רשות'הסכמי 
סוגי הסכמים

האגודה
הסכם משולש

י"רמ הסוכנות

האגודה
צדדי-הסכם דו

י"רמ



בניה למגורים

ר  "מ375
ר"מ160בית ראשי

ר"מ160"דור המשך"בית ל
ר"מ55"נכד נשוי"' יחי

12521החלטה 

500עד ח"פל
ר"מ



פיצול נחלה

:  תנאים
נקודתיתע"תב•
דונם' חצי דונם עד למקס•
מערך המגרש91%תשלום •
נכד נשוי•

62הוראת אגף חקלאי 

500עד ח"פל
ר"מ



לחוזי  ' בר רשות'מעבר מ
'חכירה לדורות בחלקה א

1311-ו823החלטה 



'חלקה א–חכירה לדורות 

.לא נדרש תשלום מראש למנהל✓

;תקופותX4שנים 49-חכירה ל✓

".  רצף בין דורי"דרישה לשמירה על עםבשני מבנים בחלקת המגורים ' יחי3בנית ✓

.באישור המנהל בלבד–מסירת חזקה /השכרה/ העברה/כל שינוי✓

6הרשות רשאית לסיים את חוזה החכירה תוך –במקרה של שינוי ייעוד המוחכר ✓
(.חודשים במקרים חריגים3או )חודשים 

.  יש תשלום דמי חכירה שנתיים✓

1311-ו823החלטה 



'חלקה א–חכירה לדורות 
1311-ו823החלטה 

'אתנאי
בטאבו'אחלקותורישוםהאגודהידיעלשתקודםחלוקהלתוכניתכפוף

'בתנאי
.('וכושימושדמי,היתרדמי,חכירהדמי)עברחובותותשלוםחורגיםשימושיםהסדרת



חכירה מהוונת של חלקת  
המגורים

1523החלטה 
(1464מחליפה את )



חלקת מגורים–חכירה מהוונת 
דרכי הצטרפות ותנאים

הצטרפות 
וולנטרית

הצטרפות כפויה  
העברת "בעת –

"זכויות

'  רישום חלקה א
--√בטאבו

הסדרת  
שימושים חורגים

√√

√√תשלום חובות

התחייבות אגודה 
35א "תמ

√√



חלקת מגורים–חכירה מהוונת 

דמי כניסה

מערך חלקת  3.75%
משבצת  )המגורים 

מ"מע( + צהובה

דמי רכישה

-השלמה ל)29.25%
מ מערך "מע( + 33%

חלקת המגורים לפי זכויות  
.ר"מ375בניה של 

מ מערך "מע+ 33%
תוכניתזכויות הבניה לפי 

375שמעבר ל )תקפה 
ומערך הזכות לפצל  ( ר"מ

מגרשים

6%תוספת 
מס רכישה
מהסכום  
המשולם  
למנהל 

אופציות ועלויות



חלקת מגורים–חכירה מהוונת 
1523המצב בעתיד לפי החלטה 

500עד ח"פל
ר"מ



חלקת מגורים–חכירה מהוונת 

.'חכירה מהוונת'בצירוף נספח ' חכירה לדורות'חתימה על הסכם ✓

.אין חובת השבת קרקע של חלקת המגורים בעת שינוי ייעוד✓

".קרוב"-מותר לבנות יחידת דיור נוספת ל". רצף בין דורי"ביטול דרישת ✓

.גמישות בניצול זכויות הבניה הבסיסי למגורים✓

.91%-(ע"לתבבכפוף )ר "מ375בניה מעל ✓

לא  )מס רכישה + היטל השבחה + מ "מע+ מערך המגרש 33%-ים /פיצול מגרש✓
(.ניתן למכור אלא רק להעביר או למכור לקרוב

"  דמי כניסה"לאחר תשלום 



חלקת מגורים–חכירה מהוונת 

.  ר למגורים בשלושה מבנים נפרדים"מ750פוטנציאל תכנוני של ✓

.פטור מתשלום למנהל בגין כל בניה למגורים בחלקת המגורים✓

"  קרוב"גם למי שאינו , (עד שני מגרשים)מותר להשכיר יחידת מגורים או לפצל ✓
.  של בעל הנחלה

.כרוכה בתשלום נוסףלאהעברת זכויות במגרש שפוצל ✓

"  דמי רכישה"לאחר תשלום 

.  קיזוז דמי היתר והסכמה ששולמו בעבר•
.  יקוזזו מלא דמי ההסכמה, 2011עסקאות לאחר יוני •



תהליך עבודה ליישום  
יחד 1311-ו823החלטה 

במקביל1523עם 



תהליך עבודה  

הכנת הנחלות 
לתהליך עבודה  

י"רממול 
הסדרת )

( חריגות

מדידות חלקות 
'א
-
ר"תצאישור 

חדשה  ע"ותב
-

רישום בטאבו 
עם חכירה  

יישום החלטה 
1464

הליך קולקטיבי  
"דמי כניסה"של 

או/
יישום פרטני


