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 "העברת זכויות בנחלות"בנושא   12.16' נוהל מס: הנדון

  9.2.2000-האגף החקלאי ביקש לתקן מספר טעויות בנוסח הנוהל שפורסם  ב .1

 : התיקונים הינם .2

 -הנוסח המקורי השגוי  'א 6.4סעיף ' חלק ב', א 1.2סעיף ' חלק א

זכויות לפי או שווי ה( המוכר והרוכש)הסכום שנקבע בהסכם בין הצדדים  -: התמורה

 (.הגבוה מביניהם) הערכת השמאי 
 

- ב"הנוסח המתוקן שהוטמע ברצ  'א 6.4סעיף ' חלק ב', א 1.2סעיף ' חלק א

או שווי הזכויות לפי ( המוכר והרוכש)הסכום שנקבע בהסכם בין הצדדים  -: התמורה

 .אם מצא שהסכום בהסכם אינו סביר, הערכת השמאי 

 

  -מקורי השגויהנוסח ה 3.13סעיף ' חלק ב   

לפיו מעבירי הזכויות , אין לאשר העברת זכויות בנחלה כאשר בהסכם בין הצדדים נכלל סעיף

ימשיכו להתגורר בבית המגורים בנחלה ללא הגבלת זמן תמורת תשלום דמי שכירות או ללא 

 .תשלום

 וזאת, ניתן להענות בחיוב לבקשה כי מעבירי הזכויות ימשיכו להתגורר בנחלה, עם זאת

 :הבקשה מתיחסת לאחד או יותר מהמקרים הבאיםוזאת כאשר , כאשר 
 

 -ב"הנוסח המתוקן שהוטמע ברצ 3.13סעיף ' חלק ב   

לפיו מעבירי הזכויות , אין לאשר העברת זכויות בנחלה כאשר בהסכם בין הצדדים נכלל סעיף

ות או ללא ימשיכו להתגורר בבית המגורים בנחלה ללא הגבלת זמן תמורת תשלום דמי שכיר

 .תשלום

וזאת , ניתן להענות בחיוב לבקשה כי מעבירי הזכויות ימשיכו להתגורר בנחלה, עם זאת

 :המבקשים עונים על כל הדרישות שלהלן במצטברכאשר 

 

 .ל מובא לידיעה לצורך מעקב אחר השינויים שחלו בגרסאות השונות  של הנוהל מאותו תאריך"הנ  .3

 

 

 ,  בברכה

 עמנואל שטראוס' דר

 .ראש גף ניתוח מערכות 

 :העתק

 מנהל המינהל - ירון ביבימר 

 מנהלת האגף החקלאי, שולה בן צבי' גב

 ש"שליטה ואו, מנהל האגף למידע - ניבה צוק' גב

 אגף חקלאי, ממונה ארצית -בן סירארמית ' גב
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 האגף החקלאי

 9.1.1999:תאריך פרסום

 

 _____________________: אל

 

 

 "העברת זכויות בנחלות"בנושא    12.16' נוהל מס:  הנדון

הנוהל הוכן במתכונת גרפית משופרת והוא זהה בתוכנו ובלשונו לנוהל שפורסם  .1

 23.11.98בתאריך 

וציינו את דבר , ב במקום הנוהל הקודם"נא תייקו את המצ: למינויי התפוצה הידנית .2

 .העדכון  ברשימת הנהלים

 .לפעולתכם בהתאם .3

 

 

 בברכה

 

 דרור קרישפין

 ל ומנהל האגף "מנכס

 

 :העתק

 מנהל המינהל -מר אבי דרכסלר 

 ש"שליטה ואו, מנהל האגף למידע -ר נחמן אורון "ד

 סגן מנהל האגף  -מר שועי אדומי 

 אגף חקלאי, ממונה ארצית -רמית שושני ' גב

 .ראש גף ניתוח מערכות -עמנואל שטראוס ' דר
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 אגף חקלאי -נוהלי מינהל מקרקעי ישראל 

 העברת זכויות בנחלות  -  12.12

ואין בו כדי לבסס זכויות או , המסדיר את עבודת המינהל, נוהל זה הוא מסמך פנימי: הבהרה
 .הקובע הוא החוזה שבין המינהל לחוכר והחלטות מועצת מקרקעי ישראל. חובות

 תקציר ועקרונות -' חלק א

 

 :מטרות ועקרונות .2

הסכמת המינהל . ל לכך את הסכמת המינהלחייב לקב, חוכר שמבקש להעביר זכויותיו לאחר 1.1

 .תנתן רק לאחר השלמת כל הפעולות שנדרשות על פי הנוהל לרבות תשלום דמי הסכמה

 :חישוב דמי ההסכמה יעשה על בסיס הנתונים הבאים 1.2

או שווי הזכויות לפי ( המוכר והרוכש)הסכום שנקבע בהסכם בין הצדדים  -: התמורה .א

 .בהסכם אינו סביראם מצא שהסכום , הערכת השמאי 

 (:אם היתה העברת זכות קודמת)התמורה הקודמת  .ב

הבסיס יהיה , אם ההעברה הקודמת היתה פטורה מתשלום דמי הסכמה (1

 .המחיר הנקוב בהסכם הקודם

הבסיס יהיה לפי הערכת השמאי לתאריך , אם אין מחיר נקוב בהסכם הקודם (2

 .ההסכם

 .הנכסלפי המרכיבים השונים של , הנחלה -: מחיר יסודי .ג

 .לתאריך ההסכם מחיר אחיד מינימלי לנחלה התקף -: מחיר יסודי מזערי .ד

 :כללי החישוב הם

 .מהתמורה 2%: אם התמורה נמוכה מהמחיר היסודי המזערי .א

מהתמורה  אם התמורה שווה או גבוהה מהמחיר היסודי המזערי אך נמוכה .ב

 מהמחיר היסודי המזערי 2%: הקודמת או נמוכה מהמחיר היסודי 

התמורה גבוהה מהמחיר היסודי המזערי וגבוהה מהתמורה  הקודמת וגם אם  .ג

בתוספת  שליש מההפרש שבין , מהמחיר היסודי המזערי 2%: מהמחיר היסודי

מחיר , מחיר יסודי, תמורה קודמת)התמורה לבין הגבוה מבין שלושת הערכים 

 (.יסודי מזערי

 

 מה נדרש מהמבקש להעביר זכויות בנחלה .2

, למחלקת עסקות חקלאיות במחוז שבתחום טיפולו נמצאת החכירה, הליש לפנות למינ 2.1

 (.'נספח א)ולהגיש את טופס הבקשה והמסמכים הנלווים אליו 
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ניתן להגיש ערר על גובה . יש להסדיר תשלום דמי הסכמה, לאחר אישור ההעברה במחוז 2.2

 .מתאריך משלוח ההודעה, יום 30דמי ההסכמה ובלבד שהערר ישלח תוך 

יש לפנות למחוז לקבלת שובר , התשלום תוך התקופה האמורה בהודעת התשלום לא בוצע 2.3

 .חדש

כל זאת לאחר שהומצא , לאחר תשלום דמי ההסכמה ישלח לחוכר אישור על העברת זכויות 2.4

למחוז נסח רישום על שמו מלשכת מרשם המקרקעין או שטר חכירה חתום על ידי רשם 

 .המקרקעין 

 

 העברת זכויות בנחלה - תקציר תהליך העבודה במינהל .3

ממונה מחוזי מרכז בקשות להעברת זכויות חכירה בצירוף המסמכים הרלונטים ועורך את 

מודיע  על כך לפונה ולא ממשיך , אם נמצאה מניעה להמשיך בטיפול. הבדיקות החיוניות

 .פעולתו עד להסדרת העניין

 

, בהתאם לצורך. הקבועיםממונה מחוזי מבצע חישוב דמי הסכמה על פי הנתונים והכללים 

מרכז הממונה בקשות , במקביל. מזמין מהשמאי חוות דעת לגבי ערך הנכס בתאריך ההסכם

, לאחר החלטת המנהל. לפטור או הנחה מדמי הסכמה ומעבירן לאישורו של מנהל המחוז

 .יוצאת לחוכר הודעת תשלום בצירוף טופס גביה

הממונה המחוזי מרכז . העברת זכויות מצורף שטר, במקרים בהם קיים חוזה חכירה אישי

 .בקשות ערר על גובה דמי הסכמה ומעבירן לדיון בועדת חריגים

 

מבצעת מחלקת בעלות ורישום בדיקה של החכירה ומעדכנת את , לאחר גביית דמי הסכמה

הממונה מעדכן בקובץ . החכירה במערכת הממוכנת בקובץ בעלות בהתאם לנתונים החדשים

שולח אישור העברת זכויות לחוכר רק . לות חיוניות נוספות בהתאם לצורךהעסקות ומבצע פעו

ודואג להכנת , לאחר שהוצג בפניו נסח רישום או שטר חכירה חתום על ידי רשם המקרקעין 

 .וחתימת חוזה חדש עם מקבל הזכויות
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 הוראות תפעוליות -' בחלק 

 נספחים סימוכין לידיעה

החלטת מועצת מקרקעי  :לידיעה
 :ישראל

 .טופס בקשה - 'נספח א

 אגף חקלאי
מתאריך  342' מס

11.11.86 
 י הסכמהפטור והנחה מדמ - 'נספח ב

 16.2.88מתאריך  371' מס יחידות לחוזים חקלאיים
 הנחה מתשלום/בקשה למתן פטור -'נספח ג

 דמי הסכמה

יחידות לרישום הסדר וספר 

 נכסים
 טופס חישוב דמי הסכמה בנחלות -'נספח ד 29.6.92מתאריך  534' מס

 יחידות הפקוח
מתאריך  565' מס

23.12.92 

 הנחה מדמי/טופס חישוב פטור -'נספח ה

 הסכמה

 יעוץ משפטי
מתאריך  567' מס

23.12.92 
 הודעה על תשלום דמי הסכמה - 'נספח ו 

 אישור המינהל על העברת זכויות – 'נספח ז  אגף הכספים

 *שטר העברת זכויות  - 'נספח ח  :לפעולה

ממונה מחוזי לחוזים  ועסקות 

 חקלאיים
 הממוכן לא מופיעים בקובץ * 

   מנהל המחוז

 

 מ"ע תוכן ענינים

 5 ................................................................................................................................... הגדרות .2

 7 ............................................................................................... הבקשה זי יבדוק אתהממונה המחו .1

 7 ....................................................................................:הממונה המחוזי יבצע את הבדיקות הבאות .3

 9 ........................................... .מנהל המחוז יאשר; הממונה המחוזי יטפל בפטור או הנחה מדמי הסכמה .4

 9 ...................................................................................................... הממונה המחוזי יפנה לשמאי .5

 9 ............................................................................................ ממונה מחוזי יחשב את דמי ההסכמה .6

 10 ..................................................................................... ממונה מחוזי יטפל בתשלום דמי הסכמה .7

 10 ....................................................................................... הממונה המחוזי יפעל לחתימה על חוזה .8

 

 הגדרות .2

 .או העובד המטפל ביחידה. ממונה מחוזי לחוזים חקלאיים -ממונה מחוזי  .א

 :כות חכירה כמפורט באחד מהמקרים שלהלן בעל ז - חוכר .ב

 

  מי שחתום על חוזה חכירה עם המינהל. 

http://mmi.gov.il/Osh/Aspx/DownloadTofes.aspx?Maarechet=52&TofesId=54&UserId=-1&RO=true
http://mmi.gov.il/MoatzaWeb/InterHachById.asp?HachId=342&SearchWords=
http://mmi.gov.il/Osh/Aspx/DownloadTofes.aspx?Maarechet=52&TofesId=55&UserId=-1&RO=true
http://mmi.gov.il/MoatzaWeb/InterHachById.asp?HachId=371&SearchWords=
http://mmi.gov.il/Osh/Aspx/DownloadTofes.aspx?Maarechet=52&TofesId=110&UserId=-1&RO=true
http://mmi.gov.il/MoatzaWeb/InterHachById.asp?HachId=534&SearchWords=
http://mmi.gov.il/Osh/Aspx/DownloadTofes.aspx?Maarechet=52&TofesId=112&UserId=-1&RO=true
http://mmi.gov.il/MoatzaWeb/InterHachById.asp?HachId=565&SearchWords=
http://mmi.gov.il/Osh/Aspx/DownloadTofes.aspx?Maarechet=52&TofesId=56&UserId=-1&RO=true
http://mmi.gov.il/MoatzaWeb/InterHachById.asp?HachId=567&SearchWords=
http://mmi.gov.il/Osh/Aspx/DownloadTofes.aspx?Maarechet=52&TofesId=116&UserId=-1&RO=true
http://mmi.gov.il/Osh/Aspx/DownloadTofes.aspx?Maarechet=52&TofesId=152&UserId=-1&RO=true
http://mmi.gov.il/Osh/Aspx/DownloadTofes.aspx?Maarechet=52&TofesId=190&UserId=3170&RO=True
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  מי שחבר באגודה החתומה על חוזה שכירות עם המינהל ובלבד ששמו מופיע ברשימת

 .חברי האגודה שבמינהל

 האגודה השיתופית , מתיישב שזכויותיו הן בתוקף חוזה שכירות שבין הסוכנות היהודית

 .ששמו מופיע ברשימת חברי האגודה שבמינהל ובלבד, והמינהל

 

 .הסכם להעברת הזכויות שנחתם בין החוכר לבין מקבל הזכויות -הסכם מכר  .ג

העברתה של זכות חכירה במקרקעין בשלמותה או בחלקה או הסבתה  -העברת זכות חכירה  .ד

 .בתמורה או ללא תמורה, בדרך כלשהי לאחר

 נהל כתנאי להסכמת המינהלהתשלום שעל החוכר לשלם למי -דמי הסכמה .ה

או החטיבה , אגף חוזים ובטחונות של המחלקה להתיישבות של הסוכנות היהודית -סוכנות  .ו

 .להתישבות של ההסתדרות הציונית

לצורך פרנסתו ומגוריו ( ליחיד או לשני בני זוג), קרקע חקלאית שהוחכרה לחוכר -נחלה  .ז

ול אשר את גודלה קבע שר החקלאות והמהווה יחידה משקית חקלאית אחת שלא ניתנת לפיצ

ושהוחכרה בתנאי חכירה ודמי חכירה הנהוגים , בהתייעצות עם הרשות לתכנון חקלאי

 .במינהל לנחלות

נחלה שאיננה נמצאת במסגרת יישוב חקלאי שמאורגן כאגודה חקלאית  -נחלה בודדת  .ח

 .שיתופית

, שכירות בין המינהל יישוב שלגבי המשבצת שלו קיים חוזה -יישוב שבטיפול הסוכנות  .ט

 "(.חוזה משולש. )"הסוכנות והאגודה

י השמוש במרכיבי הנכס השונים "ערך נחלה או שטחי עיבוד המחושבים עפ -מחיר יסודי  .י

 .כאשר ערכם מתעדכן לפי החלטות מועצה

 .שמתעדכן בהתאם להחלטת המועצה, מחיר אחיד מזערי של נחלה -מחיר יסודי מזערי  .יא

או שווי הזכויות , בהסכם בין הצדדים להעברת זכות החכירה בנחלה הסכום שנקבע -תמורה  .יב

 .י השמאי"שנקבעו ע

או הסכום , בנחלההסכום שנקבע בחוזה להעברה קודמת של זכות החכירה  -תמורה קודמת   .יג

בתוספת הפרשי הצמדה מהמועד הקובע , שנקבע בשומת שמאי כתמורה באותה העברה

 .עברה הנוכחיתבהעברה האמורה ועד למועד הקובע בה

או /שעור הזכויות בקרקע שלא שולמו עבורה דמי חכירה ראשוניים ו -יתרה בלתי משולמת   .יד

 .שלא מוכרים בגינה אחוזי השתתפות

, אחות, אח, ה במסגרת הסכם גירושין/גרוש, בן זוג לרבות ידוע בצבור כבן זוג או -קרוב   .טו

 .ובן זוגו של כל אחד מאלהמאמץ ומאומץ , צאצא וצאצא בן הזוג, הורי הורה, הורה

 .השמאי הממשלתי או מישהו שיקבע על ידו או שמאי במינהל -שמאי  .טז

 .זכות המינהל לפדות נכס מוחכר בעת העברתו -זכות קדימה  .יז

שמסר , 1950 -י "עולה לפי חוק השבות התש. ב, אזרח ישראל. א: יחיד שאינו אחד מאלה -זר  .יח

זכאי לאשרת עולה או לתעודת עולה . ג, 1952 - ב"התשי, לחוק האזרחות 2הצהרה לפי סעיף 

שקיבל במקומה אשרה ורשיון לישיבת ארעי כעולה בכח , 1950 -י "התש, לפי חוק השבות

 .1952 -ב "התשי, מכח חוק הכניסה לישראל
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 הבקשה הממונה המחוזי יבדוק את .1

( 'פח אנס)חוכר שמבקש להעביר את זכויות החכירה יפנה לממונה המחוזי בצירוף בקשה  2.1

ניתן יהיה להמשיך בטפול להעברת זכויות גם ללא המסמכים . והמסמכים הנלווים אליו

 .שאותם יוכל החוכר להמציא במועד מאוחר יותר, המסומנים בטופס בכוכב

 .העברת זכויות חכירה לקרוב 2.2

ולצרף את המסמכים הדרושים כמפורט ' פרט לסעיף ו( 'נספח א)יש למלא את טופס הבקשה 

 .ל לא תחשב כהעברת זכויות לצורך תשלום דמי הסכמה"העברה כנ. 'בסעיף י

 .העברת זכויות במקרה של פטירה 2.3

כאשר לא קיים חוזה אישי לגבי הנחלה אלא זכותו של החוכר נובעת מחוזה חכירה  .א

 .ל"י התנאים שבחוזה הנ"יש לפעול עפ, (דו צדדי או תלת צדדי)שבין המינהל לאגודה 

י התנאים הקבועים בחוזה במקרה של "י הנחלה יש לפעול עפקיים חוזה אישי לגב אם .ב

 .פטירה

של בעיה מיוחדת כשמתעורר ספק לגבי דרך הפעולה יש לפנות להנחיית היועץ  במקרה .ג

 .המשפטי במחוז

 

 :הממונה המחוזי יבצע את הבדיקות הבאות .3

פתח לו אם אין לו תיק י. יוודא שמעביר הזכויות מופיע במינהל כבעל הזכויות של הנחלה 3.1

 .תיק וידווח על כך למיכון 

 .יוודא שהבקשה הינה להעברת זכויות לאדם בודד או לשני בני הזוג 3.2

 .כמשמעותו בהחלטת המועצה" זר"יבדוק האם מקבל הזכויות הינו  3.3

 .יבדוק אם למינהל ענין להפעיל זכות קדימה להשבת הנכס לחזקתו  3.4

 .יוודא שהעברת הזכויות היא לגבי הנחלה בשלמותה 3.5

 :יש לפעול כדלהלן  אם כן. או משועבד בצורה כל שהיא, דוק אם הנכס מעוקליב 3.6

 .לא יוסר העיקול יודיע לפונה שלא ניתן לטפל בבקשה כל עוד -נכס מעוקל  .א

ידרוש , י המינהל"שניתנה ע אם קיימת התחייבות כזו -התחייבות לרישום משכנתא  .ב

סד הכספי שלטובתו היא מהמו, ש הרוכש"או העברה ע מהפונה שימציא כתב שיחרור

 .ניתנה

אם החכירה רשומה בלשכת רישום  -רשות בלשכת רישום המקרקעין  שיעבוד .ג

יש להתנות את התחלת הטפול בהסרת השעבוד או , המקרקעין ורשום שעבוד לגביה

בהמצאת הסכמה בכתב של הגוף שלטובתו רשום השעבוד להעברתו על שם מקבל 

 .הזכויות

, לפי אישור האגודה ולפי הרשום בהסכם המכר שבין הצדדים, כ גודל הנחלה"יוודא שסה 3.7

 .אינו עולה על גודל הנחלה כפי שנקבע על ידי שר החקלאות לנחלה באותו ישוב

, ל שטח גדול יותר ידרוש הממונה המחוזי תיקון המסמכים כמתחייב"צויין במסמכים הנ

חכירה אישי לתקופה  תנאי זה לא יחול במקרה שלחוכר יש חוזה. כתנאי להמשך הטיפול

 (.שלפיהם הוחכר שטח גדול יותר', א וכו"ל או פיק"חוזים עם קק: כגון )ארוכה 
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יוודא שהמעבירים הינם כל היורשים , בכל מקרה שבו מעבירי הזכויות הם יורשים 3.8

 .החוקיים

 :יפעל הממונה המחוזי כלהלן, אם הנכס רשום בלשכת רישום המקרקעין 3.9

 .הרשוםיוודא שהחוכר הינו החוכר  .א

בטרם תאושר , י ההוראות לחידוש חוזה יובל חכירה לנחלה"אם פג תוקף חוזה יפעל עפ .ב

 .בהעברת זכויות

ידרוש את , י החוכר"כולל חלקות בשלמות או בחלקים שאינן מוחזקות ע החוזהאם  .ג

ומקבל הזכויות לא יהיה זכאי לרישום זכות החכירה בלשכת רישום , מחיקת החכירה

לגבי חלקי חלקות המוחזקות . לגבי חלקו שהוא מחזיק בשלמותהמקרקעין אלא רק 

י תשריט שלא ירשם בלשכת "יהיה החוכר זכאי לחוזה ליתרת תקופת החכירה עפ

 .רישום המקרקעין 

 .אם מדובר בנחלה בודדת יבדוק אם אין לחוכר חובות למינהל 3.10

 .ח פקוח ויפעל כמתחייב מתוצאות הבדיקה"יפעל לפי שקול דעתו לקבלת דו 3.11

אין להמשיך בתהליך העברת הזכויות כל עוד לא הוסדר , נמצא שמוש שאינו חקלאי בנחלה

 .י ההוראות או שהופסק שמוש זה"השמוש עפ

יבדוק אם שטח בתי המגורים בפועל מחייב תשלום דמי היתר ואם כן ידרוש את התשלום  3.12

 .אין להמשיך בטיפול כל עוד לא הוסדר התשלום. המגיע

לפיו מעבירי , כויות בנחלה כאשר בהסכם בין הצדדים נכלל סעיףאין לאשר העברת ז 3.13

הזכויות ימשיכו להתגורר בבית המגורים בנחלה ללא הגבלת זמן תמורת תשלום דמי 

 .שכירות או ללא תשלום

    וזאת , ניתן להענות בחיוב לבקשה כי מעבירי הזכויות ימשיכו להתגורר בנחלה, עם זאת 

 :הדרישות שלהלן במצטבר המבקשים עונים על כלכאשר 

 .ללא סייג, המוכרים מעבירים את כל זכויותיהם בנחלה לקונים (א

הזכויות מועברות עקב חובות הרובצים על הנחלה והמעבירים הנם אנשים  (ב

על פי הפרטים שיומצאו , מבוגרים  הנשארים ללא אמצעים לרכישת דיור חילופי

 .למחוז

שכיר למוכרים את דירת המגורים הקונים יפנו למינהל בבקשה לאפשר להם לה  (ג

בצרוף הנוסח , שנים 5לתקופה של עד , הקיימת בנחלה בשכירות שאינה מוגנת

המוצע של חוזה השכירות והיועץ המשפטי של המחוז יאשר כי השכירות אמנם 

 .אינה מוגנת

 ידרשו הקונים , (שתושכר למוכרים)אם בנחלה קיימת יחידת מגורים אחת בלבד    3.14

 ויסיימו  -כיחידת דיור שניה על פי הנוהלים  -ב כי יבנו את ביתם בנחלה להתחייב בכת

 לא יאוחר מתום שלש שנים ממועד אשור העברת הזכויות על ידי , את הבנייה

 .המינהל

רשאים יהיו הקונים לפנות למינהל לקבלת הסכמתו , בתום תקופת השכירות הראשונה

, וכן הלאה, בשכירות שאינה מוגנת ,שנים למוכרים 5להשכרה לתקופה נוספת של עד 

, עד לאריכות ימיהם של המוכרים, לעיל' וזו תינתן על ידי המינהל כאמור בסעיף ג

 .בתנאי שהקונים אינם מפרים את תנאי חכירת הנחלה
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 " זר"כאשר יש צורך בהפעלת זכות קדימה בגין הנכס או שמקבל הזכויות הינו       3.15

 .שמעותו בהחלטת המועצה יש לפעול לפי החלטות המועצה והנחיות האגף כמ                       

 אי : כמו לדוגמא, מניעה מהותית להמשיך בטיפול, היתה לאור הבדיקות כאמור לעיל       3.16

 פטירת אחד מהחוכרים, התאמה בין פרטי החוכרים והרשום בלשכת רישום מקרקעין                      

 יודיע על כך הממונה המחוזי לפונה ויציין כי לא ימשיך' המצאת צו ירושה וכו-ואי                      

 .פעולתו עד להסדרת העניין                       

 

 .מנהל המחוז יאשר; הממונה המחוזי יטפל בפטור או הנחה מדמי הסכמה .4

ים כנדרש בקשה לפטור או הנחה מדמי הסכמה צריכה להיות מוגשת בכתב בצרוף המסמכ 4.1

 .החלטת המועצהי "עפ

גם כאשר מטפל מטעמם , הבקשה תהיה חתומה על ידי מעבירי הזכויות באופן אישי

 .מיופה כח לרבות עורך דין , בהעברת הזכויות

 (.'נספח ג)הממונה המחוזי יבדוק את הבקשה והמסמכים וימלא טופס 

 .לחוכר את הטופס יעביר להחלטת מנהל המחוז ולאחר קבלת ההחלטה יודיע

, י מנהל המחוז"ס וזו לא אושרה לו ע"חוכר הסבור כי הוא זכאי להנחה או לפטור מדה 4.2

. יום מתאריך הודעת המינהל על גובה דמי ההסכמה 30רשאי לערור על ההחלטה תוך 

 .הממונה המחוזי יעביר את הבקשה לערר לדיון חריגים

 

 הממונה המחוזי יפנה לשמאי .5

מאי לגבית דמי הסכמה בישוב מסויים על בסיס המחיר כאשר קיים אישור כללי של הש 5.1

 .אין צורך לפנות אליו, המצויין בהסכם בין הצדדים

בישובים אחרים ש לפנות לשמאי לקבלת חוות דעתו לגבי ערך הנכס בתאריך ההסכם כלהלן  5.2

: 

 .מהו המחיר הסביר -ואם לא , אם המחיר הנקוב בהסכם הינו סביר- 

 (.ללא הקרקע, י מגורים ומשקמבנ)מהו ערך המחוברים - 

 :הפניה לשמאי תיעשה בצירוף המסמכים הבאים 

 .העתק מההסכם בין הצדדים- 

 (.'ו', סעיפים ה. )צילום קטע טופס הבקשה שבו נמצא פרוט הנחלה- 

 

 ממונה מחוזי יחשב את דמי ההסכמה .6

שהוסמך י האחראי המחוזי או מי "י העובד המטפל ויבדק ע"חישוב דמי ההסכמה ייעשה ע 6.1

 .על ידו 

המועד הקובע לחישוב דמי הסכמה בנחלה ובשטחי עיבוד יהיה תאריך חתימת ההסכם  6.2

 .להעברת הזכויות שבין הצדדים

י "ועפ( 'נספח ה, לפי הענין, וכן  'נספח ד)חישוב דמי ההסכמה יעשה על גבי טופס חישוב  6.3

 .ההוראות הרשומות בו

חתימת ההסכם להעברת הזכויות שבין  המועד הקובע לחישוב דמי ההסכמה יהיה תאריך

 .הצדדים
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 :חישוב דמי ההסכמה יעשה על בסיס הנתונים הבאים 6.4

או שווי הזכויות לפי ( המוכר והרוכש)הסכום שנקבע בהסכם בין הצדדים  -: התמורה .א

 .אם מצא שהסכום בהסכם אינו סביר ,הערכת השמאי

- (: אם היתה העברת זכות קודמת)הקודמת  התמורה .ב

 :האפשרויות הבאות 2-התמורה הקודמת יכול להיות אחת מ ישובלח הבסיס

הבסיס יהיה המחיר , ס"אם ההעברה הקודמת היתה פטורה מתשלום דה (1

 .הנקוב בהסכם הקודם

הבסיס יהיה לפי הערכת השמאי , אם אין מחיר נקוב בהסכם הקודם (2

 .לתאריך ההסכם

לפי המרכיבים , םי הטבלה התקפה לתאריך ההסכ"עפ, ערך הנחלה -: מחיר יסודי .ג

 (.2עמוד  'נספח דראה  . )השונים של הנכס

 .מחיר אחיד מינימלי לנחלה התקף לתאריך ההסכם -: מחיר יסודי מזערי .ד

 :כללי החישוב הם 6.5

 .מהתמורה 2%: אם התמורה נמוכה מהמחיר היסודי המזערי .א

אם התמורה שווה או גבוהה מהמחיר היסודי המזערי אך נמוכה מהתמורה הקודמת  .ב

 .מהמחיר היסודי המזערי  2%: נמוכה מהמחיר היסודיאו 

אם התמורה גבוהה מהמחיר היסודי המזערי וגבוהה מהתמורה הקודמת וגם מהמחיר  .ג

בתוספת שליש מההפרש שבין התמורה לבין , מהמחיר היסודי המזערי 2%: היסודי

 (.מחיר יסודי מזערי, מחיר יסודי, תמורה קודמת)הגבוה מבין שלושת הערכים 

מי ההסכמה יהיו צמודים למדד הידוע בתאריך חתימת ההסכם וישולמו בתוספת הפרשי ד 6.6

 .מ"בתוספת מע, ל לבין המדד הידוע בעת ביצוע התשלום בפועל"הצמדה בין המדד הנ

 .תינתן שהות לביצוע התשלום על פי הוראות חשב המינהל שתקפות באותה עת

 

 ממונה מחוזי יטפל בתשלום דמי הסכמה .7

בצרוף ( 'נספח ו), חוזי ישלח למעביר הזכויות בדואר רשום הודעה לתשלוםהממונה המ 7.1

(. 'נספח ח)טופס הגביה ובמקרים בהם קיים חוזה חכירה אישי בצרוף שטר העברת זכויות 

י החלטת "י החוכר עפ"דמי החכירה ישולמו ע"יצויין בשטר במקום המיועד לתיקונים 

 ."לגבי נחלה, מועצת מקרקעי ישראל

מתאריך , יום 30של החוכר להגיש ערר על גובה דמי ההסכמה ובלבד שהערר ישלח זכותו  7.2

 .משלוח ההודעה

על החוכר לפנות למינהל , לא בוצע התשלום תוך התקופה האמורה בהוראת חשב המינהל 7.3

לקבלת שובר תשלום חדש שייערך על פי המדד האחרון ושתקפו לתשלום יהיה עד יום לפני 

 .פרסום המדד החדש הקרוב

 

 הממונה המחוזי יפעל לחתימה על חוזה .8

ימשיך הממונה המחוזי , לאחר ששילם החוכר את דמי ההסכמה והמציא את כל המסמכים 8.1

 .בטיפול
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 (.'נספח ז)ישלח הממונה המחוזי לחוכר אישור על העברת זכויות 

אם החכירה איננה רשומה בלשכת רישום המקרקעין והיא במסגרת אגודה חקלאית יפעל  8.2

 :המחוזי כדלקמן הממונה 

יעדכן במערכת המוכנת את שם החוכר לשם בעל הזכויות החדש וישנה את שם החוכר  .א

 .על גבי התיק

 .יתקן את רשימת המתישבים שבתיק הכללי של האגודה .ב

יחתום על ספח טופס ההפניה של הסוכנות וישלחנו , אם הישוב בטפול הסוכנות .ג

 .לסוכנות

המקרקעין ומדובר בנחלה בודדת יפעל הממונה  אם החכירה איננה רשומה בלשכת רישום 8.3

 :המחוזי כדלקמן

 ".אימות פרטים"ויאמת פרטים במסמך , יבדוק אם החכירה מופיעה בקובץ העסקות .א

החכירה אינה מופיעה בקובץ העסקות יסב ויעדכן את החכירה בקובץ העסקות  אם .ב

 .בהתאם לנתונים המעודכנים בתיק

לחליפין . קבל הזכויות ליתרת תקופת החכירהידאג להכנת וחתימת חוזה חדש עם מ .ג

 .תחתם תוספת לחוזה לפיה הזכויות מועברות למקבל הזכויות

 .יעביר את תיק הנכס ליחידת ספר הנכסים לבדיקה ואימות נתונים .ד

 :אם החכירה רשומה בלשכת רישום המקרקעין יפעל הממונה המחוזי כלהלן 8.4

 .י שני הצדדים"עונחתם , מולא כהלכה( 'נספח ח)יבדוק אם השטר  .א

 .בעלות ורישום ליחידת( או הודעה על מחיקת החכירה)ימלא הוראת ביצוע  .ב

תדאג לאחר ביצוע העברת הזכויות בלשכת , רישום והסדר -ורישום  בעלותיחידת  .ג

 .רישום המקרקעין להחזרת עותק חתום לתיק הנכס

הבעלות תקלוט את הפרטים החדשים בקובץ , ספר הנכסים -יחידת בעלות ורישום  .ד

 .למעט אם מדובר בנחלה בודדת, ג המסמכים את דבר קליטתם"ותציין בחותמת ע

בכל מקרה לא תאושר העברת זכות החכירה לחוכר החדש לפני שהוכיח כי הנכס נרשם  .ה

י "י המצאת נסח רישום או שטר חכירה חתום ע"ע, על שמו בלשכת רישום מקרקעין 

 .רשם המקרקעין 

 :לפעול בנוסף לאמור לעיל כדלקמן  אם מדובר בנחלה בודדת יש .ו

" אימות פרטים"יבדוק פרטים במסך , יבדוק אם החכירה מופיעה בקובץ העסקות

( חשבון' מס, כתובת, מגרש, חלקה, גוש)הגדרת הנכס , שם החוכר: ויבצע בדיקות כגון 

 .וישנה את שם החוכר על גבי התיק

ירה בקובץ העסקות בהתאם אינה מופיעה בקובץ העסקות יעדכן את החכ החכירהאם 

 .לנתונים המעודכנים בתיק

 .יש להעביר את תיק הנכס ליחידת ספר הנכסים לבדיקה ואימות נתונים


