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מדיניות הנחות בקרקע  :הנדון



שתוקף,קשהלהשליםעםהעובדה.מתןעדיפותלצפוןהואיעדלאומימוצהרוחשובלאורךכלהשנים

עלאחתכמהוכמהנכוןלהיוםנוכח.31.12.2008-ההנחותעלמחיריהקרקעלמגוריםבצפוןעתידלפוגב

.המשברהכלכליהמחריףוהקשחתעמדותהבנקיםבמתןמשכנתאותלזוגותצעירים

רקע 

החלטהבדברהנחותבהקצאתקרקע,22.1.01יביום"קיבלהמועצתממ,בעקבותהחלטתהממשלה

קובעתשיעור,הבאהלחזקאתישוביהצפון,ההחלטה.897החלטה –למגוריםביישוביםבגלילובצפון

בדיקה של מינהל מקרקעי ישראל העלתה כי מספר העסקאות שנעשו .מופחתשלדמיחכירהמהוונים

הוחלט על , לאור זאת. הוכפל ביחס לעסקאות שנעשו בתקופה שקדמה להחלטה, 2006-2001בשנים 

.31.12.08 ולאחר מכן עד 31.12.07הארכת הוראת השעה עד 

המצב הנוכחי בשטח 

השקיעוישוביםרביםמשאביםוחשיבהמערכתיתשכללוסיוע,בשנתייםשחלפוובעיקרבשנההיוצאת

משפטיתוקהילתיתלגיבוש,תכנונית,ארגונית,וזמןרבשלהמועצותהאזוריותבהיערכותחברתית

הישוביםנאלצו.תכניותקליטהשלמשפחותחדשותובניםחוזריםלישוביהפריפריהבגלילובצפון

,ההנדסית,לבצעהשקעותניכרותולהכיןאתהתשתיתהחברתית,לעבורשינוייםארגונייםעמוקים

והכלבמטרהלשכנעאתאותן,המוניציפאליתוהמשפטיתלקליטתןשלמשפחותחדשותלישובים

.משפחותפוטנציאליותלעקורמהמרכזולעבורלגורבגלילובצפון

וכי , עולה כי קיים היצע של קרקע למגורים, מניתוח נתוני התכניות המאושרות ביישובי הגליל והצפון

ונתון זה , למשפחות שכאלו אין יכולות כספיות גבוהות. ביטול ההנחות יגרום לכך שהיצע זה לא ימומש

.  מחריף שבעתיים נוכח הירידה הדרמטית באפשרויות לגייס כיום משכנתאות ואו מקורות כספיים

' לכב

כ זאב בוים "ח

ר מועצת מקרקעי ישראל "שר הבינוי והשיכון ויו

משרד הבינוי והשיכון 

 18110. ד.ת

91180ירושלים 



כ יעקב אדרי "ח

השר לפיתוח הנגב והגליל 

המשרד לפיתוח הנגב והגליל 

 8שאול המלך 

64733תל אביב 



ותחסום,כפישכברקרהבעבר,איןספקכיהעלאתהמחיריםתגרורבאופןמיידילעצירהשלעסקאות

.המשוועלתוספתאוכלוסייה,אפשרותשלקליטתמתיישביםנוספיםבאזורהצפון

שעניינהמשיכתאוכלוסייהלאזוריהפריפריהלצורך, קביעת מדיניות–פירושה " מדיניות קרקעות"

.העלאתמחיריהקרקעהינהצעדהמנוגדלמדיניותזו.חיזוקה

ויצירתמצבשלחוסר,איןהדעתנותנתשינוימדיניותמידישנה–מדיניות קרקעות פירושה יציבות

לנוכחחוסריכולתלתכנןאת,היעדרמדיניותעקביתפוגעבאופןישירבפיתוחהפריפריה.ודאות

.כאשרמחיריהקרקעעולים,העלויותהצפויות

תורידלטמיון,שתהיהתוצאהישירהשלעלייתהמחירים,הקטנתהיקףהעסקאותבקרקעבאזורהצפון

והפסדכספיםשאמוריםהיולחזורלקופתהמדינה,השקעתמשאביםאדירהשנעשתהבתכנוןותשתיות

.בעקבותחכירתהמגרשים

יש להאריך את ההנחה בקרקע בגליל ובצפון לתקופה של חמש שנים נוספות על מנת לממש את 

שבה הצפון ,  במיוחד בתקופה הנוכחית–מדיניות הממשלה לחיזוק הפריפריה בכלל והצפון בפרט 

. משווע לסיוע ולחיזוק אמיתיים

 הצעה למועצת מקרקעי ישראל: ב"רצ. 

 

, בכבוד רב

 

אייל בצר 
ז עמק יזרעאל "ראש המוא

 
 
 

מוטי דותן  

ז גליל תחתון "ראש המוא

 
 
 

רון שני 
ז משגב "ראש המוא

 
 

 
 

יהודה שביט 
ז מטה אשר "ראש המוא

 
 
 
 

 
 
 

  

מנהלמינהלמקרקעיישראל,מרירוןביבי:העתק

רמועצתמקרקעיישראל"לוממלאמקוםיו"רקק"יו,מראפישטנצלר

ליתהמשרדלפיתוחהנגבוהגליל"מנכ,אורלייחזקאל'גב



הצעה למועצת מקרקעי ישראל 

 

מחירי קרקע למגורים בגליל ובצפון 

 לחוק 3מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה הקרובה תביא הצעת החלטה בתוקף סמכותה לפי סעיף 

( 22.1.01מיום ) 897 כי שיעורי התשלום המופחתים בהחלטה 1960 –ך "מינהל מקרקעי ישראל התש

. 31.12.2013יעמדו בתוקפם עד ליום  

 

דברי הסבר 

נועדולחזקאתיישובי946-ו924,897והחלטותמועצתמקרקעיישראל14.1.01החלטתהממשלהמיום

חיזוק.לעודדאתההתיישבותביישוביםאלהולמנועהגירהשליליתשלבניםממשיכים,הגלילוהצפון

.הואחיונייותרמתמיד,לאחרהפגיעההאנושהבובתקופתהמלחמהבלבנון,הצפוןעתה



מאזשהופחתו,ניתוחהעסקאותשערךמינהלמקרקעיישראלבצפוןהעלהכימספרהעסקאותעלה

.מחיריהקרקע



כדילאפשרלגופיםהעוסקים,שנים5ישצורךבמדיניותמחיריםיציבהלאורךתקופהסבירהשל

,בהתיישבותוכןלמתיישביםהפוטנציאלייםלכלכלאתמעשיהםבאופןראויולחדשצמיחתחבלארץזה

.המותנהבמתןתנאיםשיאפשרוקליטתמשפחותצעירותלאזור



באזורים בהם אין ביקוש , העלאת מחירי הקרקע  בצפון. הדברים אמורים לעניין שיווק קרקע למגורים

כך שהמדינה והמינהל יפסידו כסף מההחלטה להעלות את מחירי , גורמת להפסקת הרכישות, גבוה

. עלולים לרדת לטמיון, שהושקעו כבר בתכנון ובתשתיות, הכספים הרבים. הקרקע

 

 תעמוד בניגוד –העלאת מחירי הקרקע באזורים שנפגעו בכל תחומי החיים בתקופת המלחמה בצפון 

ותביא לעצירת תוספת , תעמיק את הפגיעה באזורים האלה, להצהרות הממשלה על חיזוק הצפון

. האוכלוסייה בו

 

 

 

 

 



 

 


