
התנהלות נכונה עם נחלה



חייקיןד שרון מאור ואריה "משרד עוה

 שנה במגזר החקלאי20–ניסיון של למעלה מ

הסדרת בניה ושימושים חורגים בנחלות

הסכמי ממון , ירושות, צוואות, כח מתמשךיפוי, הסכמים משפחתיים

 תכנוןייצוג מול וועדות –תכנון ובניה

ייצוג מול רשות מקרקעי ישראל

09-8782774



לחוק התכנון והבניה116תיקון 



116מטרת תיקון 

מכת מדינה        מיגור התופעה=עבירות תכנון ובניה  

המלצותיה התקבלו–קמיניץהקמת ועדת 

הגברת אפקטיביות האכיפה**

כלים מנהליים–הגברת ההרתעה ** 

צמצום שיקול דעת בית המשפט**



סוגי צווים מנהליים-ארסנל מנהלי 

צו מנהלי להפסקת עבודה אסורה-216סעיף 

(חידוש)צו מנהלי להריסת תוספת בניה לאחר הפרת הצו המנהלי להפסקת עבודה –217סעיף 

(חידוש)איסור מנהלי על שימוש ברכב או ציוד מכני הנדסי –218סעיף 

(חידוש)צו מנהלי להפסקת שימוש –219סעיף 

(חידוש)צו מנהלי לסגירת בנין לאחר שהופר צו מנהלי להפסקת שימוש –220סעיף 

צו הריסה מנהלי–221סעיף 

(חידוש)צו הריסה יחול על בניה שלא נכללה בצו –223סיף 



סקר עבירות בניה ושימושים חורגים בנחלות-' טז254סעיף 

2019אפריל –תאריך היעד לסיום עריכת הסקר 

.רוצים לגבש מסד נתונים כדי לגבש מדיניות אכיפה? מה זה אומר

צווים מנהליים להפסקת שימוש  , צווי הריסה, כתבי אישום:פועל יוצא
וקנסות מנהליים

בית המשפט" נעים מאד"ושלום פקח? איך זה קורה



הכנסת חוק התכנון והבניה לחוק העבירות המנהליות

עבירה פלילית= עבירה מנהלית 

אי רישום פלילי, אין כתב אישום= המרת העונש בקנס מנהלי 

יקר מרתיע, תקיף, אקט אגרסיבי מאד= קנס מנהלי 



טבלת קנסות  
מנהליים

'טור א
במטר מרובע או  , הסעיף בחוק והיקף העבודה או השימוש

הכול לפי העניין, במטר אורך

'טור ב
בשקלים  )קנס מינהלי קצוב 
(חדשים

'טור ג
תוספת לקנס בעבירה נמשכת  

(בשקלים חדשים)

–לעניין עבודה בהיקף של –( א)243. 1

10עד ( 1)
25עד 10מעל ( 2)
50עד 25מעל ( 3)
75עד 50מעל ( 4)
100עד 75מעל ( 5)
100מעל ( 6)

10,000
25,000
50,000
100,000
200,000
300,000

–לעניין עבודה בהיקף של –( ב)243. 2

50עד 25( 1)
75עד 50מעל ( 2)
100עד 75מעל ( 3)
100מעל ( 4)

25,000
50,000
100,000
150,000

–לעניין שימוש בהיקף של –( ד)243. 3

10עד ( 1)
25עד 10מעל ( 2)
50עד 25מעל ( 3)
75עד 50מעל ( 4)
100עד 75מעל ( 5)
100מעל ( 6)

10,000
25,000
50,000
100,000
200,000
300,000

ליום1,400

–לעניין שימוש בהיקף של –( ה)243. 4

100עד 25( 1)
100מעל ( 2)

50,000
100,000

ליום750

או לפי סעיף  216לעניין הפרת צו לפי סעיף –246. 5
לחוק219

50,000



עיגון הזכויות בחלקת המגורים



?מהי חלקת המגורים

'  חלקת המגורים תהיה מתוך השטח של חלקה א
דונם ובלבד שמתקיימים בה  2.5ולא יותר מ 

:התנאים הבאים

חלקת המגורים  תהיה רציפה.1

תכנית בנין העיר קובעת כי הייעוד  .2
הינו למגורים

השטח כולל את כל יחידות הדיור  .3
הקיימות וכן את הפעילות הלא חקלאית



תנאים להוון הנחלה

בלבד  ח"ופלמדובר על מגורים )הסדרת כל השימושים בתוך הנחלה .1
(ולא על המבנים החקלאיים

.או דמי שימוש אם יש/הסדרת חובות דמי חכירה ו.2

.  בלשכת רישום המקרקעין בסוף התהליך'  רישום חלקה א.3



:שני המסלולים הקיימים

דמי רכישה/ דמי חכירה מהוונים 

רכישת מלוא הזכויות למגורים 

מ משווי חלקת המגורים "מע+ 33%

דמי הצטרפות 

מ  "מע+ 3.75%תשלום 
משווי חלקת המגורים  



?מ מה מקבלים"מע+ 3.75%במסלול 

(160+160+55)ר "מ375זכויות בניה בבניה נמוכה של .1

ר לבית"מ160ביטול ההגבלה של .2

ביטול הדרישה לרצף בין דורי  .3

מ מערך הקרקע של המגרש שאותו מעוניין לפצל"מע+ 33%תשלום של .4

מ מערך הקרקע על כל מטר נוסף"מע+ 91%תשלום של , ר"מ375מעל .5

שנים49שלוש תקופות נוספות של + שנים 49–חכירה חדש ל חוזהחתימה על .6



פיצול מגרש מנחלה

קיומה של תכנית בנין עיר תקפה שתאפשר את הפיצול.1

שטח המגרש המפוצל יופחת משטח הנחלה.2

יופחתו מזכויות הבניה של הנחלה שתיוותר, זכויות הבניה שיקבל המגרש המפוצל.3

ר לבעל הנחלה ולא פחות מזה"מ160חייבים להשאיר בנחלה לפחות .4

יישארו תמיד חלק מהנחלהח"לפלזכויות הבניה .5

ר"מ160–מינימום זכויות בניה למגרש המפוצל .6

מ משווי המגרש המפוצל"מע+ 33%תשלום בשיעור .7



?מה מקבלים ברכישת מלוא הזכויות למגורים

היפרדות מרשות מקרקעי ישראל.1

פטור מלא מתשלום דמי הסכמה בגין חלקת המגורים  .2

(תקפהלתכניתבכפוף )פטור מתשלום בגין בניה בחלקת המגורים .3

תקפהלתכניתלהוצאת היתרי בניה התואמים י"רמלא צריך את הסכמת .4

החוכר יהיה רשאי להשכיר את יחידות הדיור שבנויות אצלו בחלקת המגורים אפילו למישהו .5
שאינו קרוב

י"לרמהעברת זכויות במגרש המפוצל תתבצע ללא תשלום נוסף .6

רישום בלשכת רישום המקרקעין.7



מכירת נחלה

:תנאי להעברת זכויות

תשלום דמי הרכישה המלאים ורכישת מלוא הזכויות הקיימות והעתידיות



שינוי בכללי  
ההורשה של  

נחלות



:המצב עד החלטה

זכות של בני בר רשות 

זכות אישית ולא קניינית

חוזה המשבצת-מקור הזכות 

בטלה, שלא עומדת בתנאי החוזה( מכירה או הורשה)העברת זכות , ולכן



:להסכם המשבצת' ג19סעיף -סדר ההורשה בהסכם דו צדדי 

זכות בן הזוג שנותר בחיים גובר על כל צוואה  -שנותר בחיים לבן הזוג הזכות תעבור 
ועל זכות אחרת

:הבאלסדרבהתאםהיורשיםש"עתעבורנההזכויות-ההוריםאחרוןפטירתבעת

בהתאם לאמור בצוואה ובלבד שהוראות הצוואה עומדות  –אם  יש צוואה *
עובר ליחיד או לבני זוג ואסור לפצל את הנחלה: בתנאי הסכם המשבצת

לחוק הירושה114לפי סעיף –אם אין צוואה *



לחוק הירושה114ככל ואין צוואה יחול סעיף 

שנותר בחייםלבן הזוג הזכות עוברת ככלל 

החקלאיהמשקאתלקיים"ומסוגלהמוכן"ליורשיועברוהזכויות-אם לא נותר בן זוג 

ליורש המוסכםהזכויות יועברו –אם יש הסכמה בין היורשים 

הרוצה והמסוגל לקיים  מיהו היורש בית המשפט יקבע –אם אין הסכמה בין היורשים 
את המשק החקלאי



אז מה מומלץ לעשות

:השינוי

. בת זוג בעת פטירה/בוטלה העברת הזכויות האוטומטית לבן*

כשאין  , י דיני הירושה"י צוואה או עפ"מעתה ואילך תתבצע העברת הזכויות במקרה פטירה עפ*

(יחיד או בן זוגו)בכפוף למגבלות המפורטות בחוזה החכירה ,  צוואה

הורשת הנחלה בצוואה  בעל זכויות בנחלה בה מונה בן ממשיך כדין יידרש להסדיר את תנאי *

.ולבטל את הרישום בטרם החתימה על חוזה החכירה



מסקנות

חוזה  מכחלבן הזוג שהיתהאין יותר את רשת הבטחון וההגנה 

.  המשבצת

בני זוג שרוצים  כתוצאה מהכללים החדשים בדיני הירושה על 

,  צוואה הדדיתלערוך , להגן על עצמם מפני יורשים אחרים

מלוא הזכויות בנחלה יועברו לבן הזוג כיבהן ייקבע קודם כי 

שנותר בחיים



לעשות חשיבה  
מחודשת בכל 

משפחה

עם  , איזה מערכת חוזית נכון לבנות בתוך המשפחה
התייחסות להחלטות החדשות לעומת ההסדרים  

הישנים שהיו למשפחה

חשיבה איך לחלק את הנחלה בין הילדים  
זכות למגרש שלישי בנחלה  , האפשרות לפצל מגרש)

('וכד

כח מתמשך יפוי

ה לבן הזוג המתגורר בנחלה/הסכם ממון בין הילד

ועריכת צוואה חדשה , בחינת הצוואה הקיימת
מתאימה ונכונה לזמנים של היום

כניסה למכירת נחלה בצורה מושכלת ולאחר בחינה  
מדוקדקת של הנחלה מכל הכיוונים



מיום  1581החלטה 
ח"פל-24.12.2018

בחלקת המגורים בלבד

בלבדלשנתים

גילאתשעברונחלותבעלירק 
הפנסיה

השימושדמיתשלוםהפחתת
שנים4–ל 

משווי הקרקע6%ישולם 



האפשרויות העומדות  
: לבעל הנחלה

להוציא היתרי בניה

להשיב מצב לקדמותו  
על פי היתרי בניה 

קיימים

להרוס

"  משחקים"אין מקום ל
ואלה האפשרויות



סוגיות שכיחות בנחלות

 מבנים בנחלה לצדדים שלישייםשמשכיריםבעלי נחלה

 את הנחלה לא יודעים מאיפה להתחיללהסדירבעלי נחלה שרוצים

 הסכמיםמשפחתיים באמצעות מניעת סכסוכים

כח מתמשךויפוימתאימה צוואה כל בעל נחלה לעריכת

פיצול מגרש מנחלה

 נחלהרכישה ומכירת

צווים מנהליים, קנסות מנהליים, כתבי אישום: בעיות מול וועדות התכנון



תודה רבה על ההקשבה
09-8782774


