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  מבצע חיסול חובות דמי חכירה למינהל

קיבלה החלטה בדבר מבצע , 2008 בינואר 27מועצת מינהל מקרקעי ישראל בישיבתה מיום  
ה שנתיים למינהל באמצעות פריסתם לתשלומים ומחיקה של חלק ניכר לחיסול חובות דמי חכיר

   .מהחוב
אך לא יותר מסך כל ההצמדה ,  מהחוב30%ה של קבמסגרת המבצע יציע המינהל לחייבים מחי

מ שחל .ע.לא תהיה מחיקה של רכיב הקרן והמ. הרשומים בספרי המינהל) מ.ע.כולל מ(והריבית 
  .אפשר המינהל לפרוס את החוב לתשלומיםי, כמו כן. עליה כולו או מקצתו

כי ההטבות שניתנו לחוכר במסגרת המבצע תבוטלנה אם לא יעמוד החוכר בהסדר , יש לציין
  .עם סיום המבצע יועבר הטיפול בחוב שלא נפרע למסלול משפטי. התשלומים

במקרים בהם היו , תשומת לב מיוחדת כי חוב המושב הוא בקיזוז תשלומים שחברים שלמו
וכאשר המושב ירצה לחלק את , ריכים את חתימת המינהל כמו במקרה של בקשה להיתר בניהצ

  . המוסדר בין החברים יהיה צורך ובצדק להתחשב בתשלומי החברים שהקטינו את החובהחוב 
  

  888י החלטה " קו עימות לגבות כספים עפיאישור ליישוב

להגשת בקשות ,  ש לממשלה"ר היועמבאישו,  מועצת מקרקעי ישראל אישרה אורכה קצרה נוספת
אשר איפשרה לאגודות לגבות  , 888להקצאת מגרשים בישובי קו העימות בלבנון בתנאי החלטה 

  . כספים מהמועמדים
  .  30.4.08מתן האורכה יהיה בתוקף עד ליום 

מובהר כי אין בהחלטה זו כדי לשנות או להשפיע על תנאים בעסקות שנערכו בישובי קו עימות 
  . ועד כניסתה לתוקף של החלטה זו888בתקופה שמאז פקיעתה של החלטה 

  הנחות בישובי קו תפר

אישרה המועצה אורכה , בהמשך למגמה לחזק את יישובי קו התפר ובמטרה לעודד התיישבות
   בתשלום  דמי החכירה המהוונים בהקצאות קרקע למטרת מגורים ביישובינוספת למתן הנחה

זאת בישובים אשר החלו בהפניית מועמדים למינהל  במועד תחולת החלטת המועצה  ,  קו התפר
  .1058הקודמת שמספר 

בסכום , בכפוף לקביעת תקרת הנחה ליחידת דיור אחת,  מערך הקרקע51%דמי החכירה יהיו 
  . 50,000₪לה על  שלא יעימקסימאל

 או עד לאישור אזורי 31.12.2008שיעור התשלום המופחת בהחלטה זו יעמוד בתוקפו עד ליום 
  .המוקדם מביניהם, עדיפות לאומית על ידי הממשלה

עליהן חלות החלטות ,  עוטף עזהיביישובאו ' החלטה זו לא תחול על ישובים באזור עדיפות א
  .אחרות

  

  .י שר האוצר"ר המועצה וע" על ידי יום לאחר חתימת לתוקף רקנה תיכנסותההחלט

                
  ,בברכה

          
  ד"עו,        עמית יפרח  

  ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות"   יו            
  
  ל תנועת המושבים" מזכ–איתן בן דוד : עתקה


