
 

מקדמה לתשלום 

לזכאים

מקדמה בשיעור של 3.75% מערך הקרקע של חלקת המגורים 

בקיבוץ, עם היקף הבניה הבסיסי למגורים בקיבוץ.

מקדמה 

לתשלום לזכאים

תשלום דמי חכירה למינהל בשיעור של 3.75% מערך הקרקע 

של חלקת המגורים בקיבוץ, עם היקף הבניה הבסיסי למגורים 

בקיבוץ.

על תשלום זה לא יחולו הנחות אזור

מקדמה 

לתשלום 

לזכאים

תשלום דמי חכירה לרשות בשיעור של 3.75% מערך הקרקע של 

חלקת המגורים בקיבוץ, עם היקף הבניה הבסיסי למגורים כשהוא 

מותאם ליחידות דיור בהיקף בינוי של 120-160 מ"ר כולל לפי העניין.

המועד הקובע

משפחת חברים באגודה שהייתה חברה באגודה ביום 

27.03.2007 וביום קבלת ההחלטה בדבר שיוך יחידות הדיור 

באסיפה הכללית של האגודה או יורשי משפחת חברים באגודה 

כאמור, יהיו זכאים לשיוך יחידת דיור ללא תשלום נוסף למינהל

המועד הקובע

משפחת חברים באגודה שהייתה חברה באגודה ביום 

27.03.2007 וביום קבלת ההחלטה בדבר שיוך יחידות הדיור 

באסיפה הכללית של האגודה או יורשי משפחת חברים באגודה 

כאמור, יהיו זכאים לשיוך יחידת דיור ללא תשלום נוסף למינהל

המועד הקובע

משפחת חברים באגודה שהייתה חברה באגודה ביום 27.03.2007 

וביום קבלת ההחלטה בדבר שיוך יחידות הדיור באסיפה הכללית של 

האגודה או יורשי משפחת חברים באגודה כאמור, יהיו זכאים לשיוך 

יחידת דיור בהיקף בינוי של 120-160 מ"ר כולל לפי העניין באמצעות 

חתימת חוזה חכירה ישיר עם הרשות ללא תשלום נוסף מעבר לדמי 

החכירה אשר שולמו על ידי הישוב החקלאי בעסקת חלקת המגורים 

בשיעור 3.75%.

רכישת מלוא 

הזכויות הקיימות 

והעתידיות

משפחת חברים באגודה או יורשי משפחת חברים באגודה, 

אשר שויכה לה יחידת דיור ללא תשלום נוסף מעבר ל- 3.75%, 

תהיה רשאית לרכוש את מלוא הזכויות למגורים )הקיימות 

והעתידיות( במגרש עליו יחידת הדיור המשויכת, וזאת בכפוף 

לתשלום למינהל של 33% מערך הקרקע של המגרש עליו 

יחידת דיור המשויכת עם זכויות הבניה הצמודות לה ובהתחשב 

בפוטנציאל התכנוני למגורים במגרש המשויך. מתשלום זה 

יקוזז החלק היחסי של דמי החכירה ששולמו עבור המגרש עליו 

יחידת הדיור המשויכת, מתוך סך דמי החכירה ששולמו בגין 

חלקת המגורים וכן תשלום עבור תוספת בניה

אזור קו עימות - ללא תוספת

אזור עדיפות לאומית א' - 9.07% )השלמה ל- 12.82%(

אזור עדיפות לאומית ב' - 14.92% - )השלמה ל- 18.67%(

אזור מרכז - 29.25% )השלמה ל- 33%(

רכישת מלוא 

הזכויות 

הקיימות 

והעתידיות

משפחת חברים באגודה או יורשי משפחת חברים באגודה, 

אשר שויכה לה יחידת דיור ללא תשלום נוסף מעבר ל- 3.75%, 

תהיה רשאית לרכוש את מלוא הזכויות למגורים )הקיימות 

והעתידיות( במגרש עליו יחידת הדיור המשויכת, וזאת בכפוף 

לתשלום למינהל של 33% מערך הקרקע של המגרש עליו 

יחידת דיור המשויכת עם זכויות הבניה הצמודות לה ובהתחשב 

בפוטנציאל התכנוני למגורים במגרש המשויך. על תשלום זה 

יחולו הנחות אזור ויקוזז ממנו החלק היחסי של דמי החכירה 

ששולמו בגין חלקת המגורים )ללא הנחת אזור(, וכן תשלום 

עבור תוספת בניה

אזור קו עימות - ללא תוספת

אזור עדיפות לאומית א' - 9.07% )השלמה ל- 12.82%(

אזור עדיפות לאומית ב' - 14.92% - )השלמה ל- 18.67%(

אזור מרכז - 29.25% )השלמה ל- 33%(

רכישת זכויות 

בניה נוספות 

מעבר להיקף 

בניה של 

120/160 מ"ר

במועד עסקת השיוך ואו במועד הגדלת/מימוש הזכויות הנוספות, 

תחוייב בשיעור של 33% מערך זכויות אלה לאותו מועד.

חבר אגודה 

הגר במקום 

יותר מ- 15 

שנים

תנתן הנחה מדמי החכירה לתשלום בשיעור של 2% 

לכל שנת ותק, אולם בכל מקרה ישולמו דמי חכירה 

מהוונים בשיעור שלא יפחת מ- 11%

)למעט אזורים שבהם קיים שיעור מופחת לתשלום 

של 0%(

עסקה למועד 

השיוך - 

תשלום מיידי

דמי חכירה מהוונים בשיעור של 29.25% משווי המגרש בהיקף בנוי 

של 120-160 מ"ר כולל לפי העניין.

בגין יחידת דיור ששטחה עולה על 120-160 מ"ר כולל לפי הענין 

ישולם במועד השיוך/הגדלת/מימוש הזכויות הנוספות תשלום 

בשיעור של 33% מערך זכויות אלה.

במועד העברת הזכויות ישלם החוכר תשלום בשיעור 33% משווי 

יתרת הזכויות )קיימות/תכנוניות ועתידיות( שטרם נרכשו כאמור.

דחיית תשלום

תנתן אפשרות לתשלום נדחה של דמי החכירה 

המהוונים, עד למועד שיועברו הזכויות במגרש המגורים

)העברה לצאצא לא תחשב כהעברה לענין זה(

עסקה למועד 

השיוך - 

תשלום נדחה

החוכר רשאי לדחות את התשלום בשיעור 29.25% למועד עתידי 

שיבחר אך לא יאוחר ממועד העברת הזכויות במגרש. חיוב זה ישא 

הפרשי הצמדה וריבית עד למועד התשלום בפועל.

דמי היתרזכויות קנייניות

הגדלת ו/או מימוש זכויות הבניה במגרש המשויך, מעבר 

לזכויות הבניה ששויכו לה, תחויב בתשלום דמי היתר בשיעור 

של 31% מעליית ערך הקרקע כתוצאה מתוספת ו/או מימוש 

הזכויות כאמור

דמי היתר

הגדלת ו/או מימוש זכויות הבניה במגרש המשויך, מעבר 

לזכויות הבניה ששויכו לה, תחויב בתשלום דמי היתר בשיעור 

של 31% מעליית ערך הקרקע כתוצאה מתוספת ו/או מימוש 

הזכויות כאמור

על תשלום זה יחולו הנחות אזור

עסקה עם 

משפחת 

חברים חדשה

תשלום דמי חכירה בשיעור של 33% מערך הקרקע. מהתשלום 

יקוזז החלק היחסי של דמי החכירה ששולמו עבור המגרש, מתוך סך 

דמי החכירה ששולמו בגין חלקת המגורים.

לכל משפחת חברים באגודה ישוייך מגרש ליחידת דיור אחת 

בלבד, עם זכויות בניה של 160 מ"ר כולל לפחות, מתוך היקף 

הבניה הבסיסי למגורים בקיבוץ

לכל משפחת חברים באגודה ישוייך מגרש ליחידת דיור אחת 

בלבד, עם זכויות בניה של 160 מ"ר כולל לפחות, מתוך היקף 

הבניה הבסיסי למגורים בקיבוץ

בקיבוצים בהם מספר משפחות החברים באגודה ביום 

27.03.2007 ובמועד השיוך בפועל יהיה לפחות כפליים מתקן 

הנחלות, המינהל יאשר שיוך יחידות דיור עם זכויות בניה קטנות 

מ- 160 מ"ר כולל ובלבד שלא יפחתו מ- 120 מ"ר כולל

בקיבוצים בהם מספר משפחות החברים באגודה ביום 

27.03.2007 ובמועד השיוך בפועל יהיה לפחות כפליים מתקן 

הנחלות, המינהל יאשר שיוך יחידות דיור עם זכויות בניה קטנות 

מ- 160 מ"ר כולל ובלבד שלא יפחתו מ- 120 מ"ר כולל

העברת הזכויות ביחידת דיור, אשר שויכה למשפחת חברים 

באגודה, שלא נרכשו בה מלוא הזכויות )הקיימות והעתידיות( 

עד למועד העברת הזכויות, תהיה מותנית בתשלום של 33% 

מערך הקרקע של המגרש עליו יחידת דיור המשויכת עם זכויות 

הבניה צמודות לה ובהתחשב בפוטנציאל התכנוני במגרש נשוא 

העסקה. מתשלום זה יקוזז החלק היחסי של דמי החכירה 

ששולמו עבור המגרש עליו יחידת הדיור המשויכת, מתוך סך 

דמי החכירה ששולמו בגין חלקת המגורים

העברת הזכויות ביחידת דיור, אשר שויכה למשפחת חברים 

באגודה, שלא נרכשו בה מלוא הזכויות )הקיימות והעתידיות( 

עד למועד העברת הזכויות, תהיה מותנית בתשלום של 33% 

מערך הקרקע של המגרש עליו יחידת דיור המשויכת עם זכויות 

הבניה צמודות לה ובהתחשב בפוטנציאל התכנוני במגרש נשוא 

העסקה. על תשלום זה יחולו הנחות אזור ויקוזז ממנו החלק 

היחסי של דמי החכירה ששולמו עבור המגרש עליו יחידת הדיור 

המשויכת, מתוך סך דמי החכירה ששולמו בגין חלקת המגורים 

)ללא הנחת אזור(

העברת זכויות

ישולמו דמי חכירה מהוונים על פי שומה חדשה שתערך למועד 

העברת הזכויות כדלקמן:

29.25% משווי המגרש בהיקף בינוי של 120-160 מ"ר כולל לפי 

העניין

33% משווי יתרת זכויות הבניה שטרם נרכשו )הקיימות תכנונית 

והעתידיות(

העברת הזכויות במגרש עליו יחידת דיור אשר שויכה למשפחת 

חברים באגודה שנרכשו בו מלוא הזכויות )הקיימות והעתידיות( 

למגורים עד למועד העברת הזכויות, תהיה ללא תמורה נוספת 

למינהל

העברת הזכויות במגרש עליו יחידת דיור אשר שויכה למשפחת 

חברים באגודה שנרכשו בו מלוא הזכויות )הקיימות והעתידיות( 

למגורים עד למועד העברת הזכויות, תהיה ללא תמורה נוספת 

למינהל

הוראות כלליות

ביחס לסוגיות שאין להן התייחסות מפורשת בהחלטה זו, תמשיך 

הרשות לפעול בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי 

הרשות כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

הגדלת היקף 

הבנייה

הגדלה או מימוש זכויות הבניה למגורים בחלקת המגורים, 

מעבר להיקף הבניה הבסיסי למגורים בקיבוץ, תתאפשר בכפוף 

לתשלום דמי חכירה מהוונים בשיעור המלא בגין תוספת 

הזכויות. מגרשים עם זכויות בניה שנרכשו במחיר מלא ישויכו 

ללא תמורה נוספת למנהל. על התשלום עבור תוספת זכויות 

הבניה כאמור יחולו הנחות הנהוגות באזורי עדיפות לאומית

אזור קו עימות - ללא תוספת

אזור עדיפות לאומית א' - 9.07% )השלמה ל- 12.82%(

אזור עדיפות לאומית ב' - 14.92% - )השלמה ל- 18.67%(

אזור מרכז - 29.25% )השלמה ל- 33%(

הגדלת היקף 

הבנייה

הגדלה או מימוש זכויות הבניה למגורים בחלקת המגורים, 

מעבר להיקף הבניה הבסיסי למגורים בקיבוץ, תתאפשר בכפוף 

לתשלום דמי חכירה מהוונים בשיעור המלא בגין תוספת 

הזכויות. מגרשים עם זכויות בניה שנרכשו במחיר מלא ישויכו 

ללא תמורה נוספת למנהל. על התשלום עבור תוספת זכויות 

הבניה כאמור יחולו הנחות הנהוגות באזורי עדיפות לאומית

אזור קו עימות - ללא תוספת

אזור עדיפות לאומית א' - 9.07% )השלמה ל- 12.82%(

אזור עדיפות לאומית ב' - 14.92% - )השלמה ל- 18.67%(

אזור מרכז - 29.25% )השלמה ל- 33%(

אם עד למועד אישור החלטה זו, קיבלה האסיפה הכללית של הישוב 

החקלאי החלטה על שיוך דירות עפ"י החלטת מועצה 692 או 751, 

והחלטה זו אושרה על ידי ועדת הפרוגרמות של הרשות לתכנון 

חקלאי, הקיבוץ יהיה רשאי להמשיך את תהליך השיוך בהתאם 

להחלטות הנ"ל

אם עד למועד אישור החלטה זו, קיבלה האסיפה הכללית של 

הקיבוץ החלטה על שיוך דירות עפ"י החלטת מועצה 692 או 

751, והחלטה זו אושרה על ידי ועדת הפרוגרמות של הרשות 

לתכנון חקלאי, הקיבוץ יהיה רשאי להמשיך את תהליך השיוך 

בהתאם להחלטות הנ"ל

אם עד למועד אישור החלטה זו, קיבלה האסיפה הכללית של 

הקיבוץ החלטה על שיוך דירות עפ"י החלטת מועצה 692 או 

751, והחלטה זו אושרה על ידי ועדת הפרוגרמות של הרשות 

לתכנון חקלאי, הקיבוץ יהיה רשאי להמשיך את תהליך השיוך 

בהתאם להחלטות הנ"ל

ישוב חקלאי אשר החל בתהליך שיוך דירות עפ"י החלטת מועצה 

692 או 751 ולא הגיע לשלב של שיוך הדירות בפועל יהיה רשאי 

להשלים את השיוך על פי ההסדר הקבוע בהחלטה זו ובלבד 

שימציא את אישור רשם האגודות השיתופיות

קיבוץ אשר החל בתהליך שיוך דירות עפ"י החלטת מועצה 692 

או 751 ולא הגיע לשלב של שיוך הדירות בפועל יהיה רשאי 

להשלים את השיוך על פי ההסדר הקבוע בהחלטה זו ובלבד 

שימציא את אישור רשם האגודות השיתופיות

קיבוץ אשר החל בתהליך שיוך דירות עפ"י החלטת מועצה 692 

או 751 ולא הגיע לשלב של שיוך הדירות בפועל יהיה רשאי 

להשלים את השיוך על פי ההסדר הקבוע בהחלטה זו ובלבד 

שימציא את אישור רשם האגודות השיתופיות

ישוב חקלאי אשר ביצע בפועל שיוך על פי הוראות החלטות 692 או 

751, יהיה רשאי לשייך יחידות דיור למשפחת חברים חדשה, לה 

טרם שויך יחידת דיור, על פי ההסדר הקבוע בהחלטה זו ובתנאים 

הנקובים בהחלטה זו

קיבוץ אשר ביצע שיוך על פי הוראות החלטות 692 או 751, 

יהיה רשאי לשייך יחידות דיור למשפחת חברים חדשה, לה 

טרם שויך יחידת דיור, על פי ההסדר הקבוע בהחלטה זו 

ובתנאים הנקובים בהחלטה זו

קיבוץ אשר ביצע שיוך על פי הוראות החלטות 692 או 751, 

יהיה רשאי לשייך יחידות דיור למשפחת חברים חדשה, לה 

טרם שויך יחידת דיור, על פי ההסדר הקבוע בהחלטה זו 

ובתנאים הנקובים בהחלטה זו

ישוב חקלאי שלא השלים את ביצוע שיוך הדירות לכל הזכאים על פי 

החלטה 692/751 יחויב בהשלמת השיוך על פי החלטות אלה לפני 

שיהא רשאי להצטרף להסדר הקבוע בהחלטה זו.

העברת זכויות

לגבי מגרשי המגורים יחתמו חוזי חכירה בנוסח המקובל למגורים 

במושבים, הכולל סעיף לפיו במקרה של בקשה להעברת זכויות תדרש, 

בין היתר, הסכמת האגודה. בד בבד יחתם עם הקיבוץ חוזה חדש לגבי 

יתרת שטחי המשבצת, וזאת במקום החוזה הקיים שיתבטל. מגרשי 

המגורים יוחכרו תמורת תשלום דמי חכירה מהוונים לתקופה של 49 שנים 

כמקובל במנהל באותו איזור

חבר אגודה 

הגר במקום 15 

שנים או פחות

לשון ההחלטה:

יחוייב במלוא המחיר הנהוג לישובים חקלאיים באותו 

אזור

בשיעור 66% שיוכרו כ- 91% במרכז הארץ

שיעור מופחת לתשלום של 36% ו- 22% באזורי 

עדיפות לאומית א' ו-ב'

בפועל:

אזור עדיפות לאומית א' - 31%

אזור עדיפות לאומית ב' - 51%

מי שאינו באזור עדיפות - 91%

החלטה 1366
31.03.2014

קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם קיבוץ 

או מושב שיתופי

החלטה 751
31.03.2004

שינויים במבנה הארגוני והקצאת קרקע בקיבוצים

העברת זכויות

היקף בניה

העברת זכויות

קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם 

מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה חקלאית 

שיתופית

קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם 

מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה חקלאית 

שיתופית

היקף בניה

החלטה 979
27.03.2007

החלטה 1155
06.07.2008

גביית תשלום 

מהחברים

בעד מגרשי מגורים מבונים השייכים לאגודה, שהזכויות בהם יועברו על 

שם חברי האגודה או על שמם של אחרים, תהיה האגודה רשאית לגבות 

את ערך המבנה הקיים במגרש, לרבות הוצאות פיתוח

דמי חכירה

לחבר האגודה לא יהיו זכויות קניניות במקרקעין ובמחוברים המושכרים או 

מוחכרים לאגודה )לרבות זכות העברה ו/או הורשה על פי חוק/צוואה(, 

למעט זכויות במגרש המגורים שיוחכר לו על פי הוראות החלטה זו

האגודה תחתום על חוזה חכירה לחלקת המגורים בו יוגדרו 

זכויותיהם של האגודה ושל חברי האגודה בחלקת המגורים.

יקבע כי לא יחולו על שטח חלקת המגורים ההוראות בדבר השבת 

קרקע לרשות בעת שינוי יעודה.

שטח חלקת המגורים יגרע מחוזה השכירות או חוזה החכירה 

שנחתם עם הישוב החקלאי.

במקרה שהסוכנות היהודית לא"י או ההסתדרות הציונית העולמית, 

הינה צד לחוזה המשבצת, חתימת חוזה החכירה תעשה בתאום 

עימה.

חתימת חוזה 

חכירה

הוראות מעבר

שיוך לחברים 

חדשים 

שהצטרפו לאחר 

המועד הקובע

משפחת חברים באגודה שהצטרפה או תצטרף לאגודה לאחר 

27.03.2007 והיא זכאית לשיוך, תהיה זכאית לשיוך יחידת 

דיור מתוך חלקת המגורים ולקבלת חוזה חכירה עם מלוא 

הזכויות למגורים )הקיימות והעתידיות( במגרש עליו יחידת 

הדיור המשויכת, בכפוף לתשלום למנהל של 33% מערך 

הקרקע של המגרש עליו יחידת הדיור המשויכת עם זכויות 

הבניה הצמודות לה, ובהתחשב בפוטנציאל התכנוני למגורים 

במגרש המשויך. מתשלום זה יקוזז החלק היחסי של דמי 

החכירה ששולמו עבור המגרש עליו יחידת הדיור המשויכת, 

מתוך סך דמי החכירה ששולמו בגין חלקת המגורים

שיוך לחברים 

חדשים 

שהצטרפו 

לאחר המועד 

הקובע

משפחת חברים באגודה שהצטרפה או תצטרף לאגודה לאחר 

27.03.2007 והיא זכאית לשיוך, תהיה זכאית לשיוך יחידת 

דיור מתוך חלקת המגורים ולקבלת חוזה חכירה עם מלוא 

הזכויות למגורים )הקיימות והעתידיות( במגרש עליו יחידת 

הדיור המשויכת, בכפוף לתשלום למנהל של 33% מערך 

הקרקע של המגרש עליו יחידת הדיור המשויכת עם זכויות 

הבניה הצמודות לה, ובהתחשב בפוטנציאל התכנוני למגורים 

במגרש המשויך. על תשלום זה יחולו הנחות אזור ויקוזז ממנו 

החלק היחסי של דמי החכירה ששולמו עבור המגרש עליו 

יחידת הדיור המשויכת, מתוך סך דמי החכירה ששולמו בגין 

חלקת המגורים )ללא הנחת אזור(

הוראות מעבר הוראות מעבר


