טבלת הפניות להחלטות מועצת מקרקעי ישראל
מספר ושם הפרק

מספר ושם החלטת מועצת מקרקעי ישראל

בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל
1

הגדרות כלליות

1595

הגדרות כלליות

2

מועצת מקרקעי ישראל

1533

תקנון נוהל לישיבות מועצת מקרקעי ישראל

1389

אישור עסקאות לפי סעיף (5ב) לחוק נכסי המדינה

1054

תחולת החלטות המועצה על בעלי חוזי חכירה פרטניים

3.1

תכנון במקרקעי ישראל

531

הודעה על החלטה בדבר פינוי שטחים לפי חוק מינהל מקרקעי
ישראל התש"ך :1960-סעיף א של התוספת

3.2

פיתוח במקרקעי ישראל

1569

פיתוח במקרקעי ישראל

3.3

שדרוג תשתיות בשכונות ותיקות  -ישן 1444
מול חדש

שדרוג תשתיות בשכונות הוותיקות "ישן מול חדש"

3.4

מימון ביצוע מבני ציבור  -הוצאות פיתוח 1544
נוספות (הוראת שעה)

מימון ביצוע מבני ציבור  -הוצאות פיתוח נוספות (הוראת שעה)

3.5

עקרונות להסכמי גג עם רשויות מקומיות 1534
לצורך הסרת חסמי שיווק ופיתוח

עקרונות להסכמי גג עם רשויות מקומיות לצורך הסרת חסמי
שיווק ופיתוח

3.6

הסדרי עבודה לתכנון ופיתוח עם משרד 1260
הביטחון

הסכם קידום תכנון פיתוח ושיווק קרקעות  -מחנות צה"ל

3.7

מדיניות הרשות להפרשות לצרכי ציבור

1548

3.8

הוועדה לתכנון ופיתוח  -התאמת מבנה 1429
ניהול הנדל"ן בממשלה נוכח משבר הדיור

3.9

שטחים לצורכי ציבור במקרקעין שבניהול רשות מקרקעי ישראל
הועדה לתכנון ופיתוח  -התאמת מבנה ניהול הנדל"ן בממשלה
נוכח משבר הדיור

פינוי והסדרי פינוי

531

הודעה על החלטה בדבר פינוי שטחים לפי חוק מינהל מקרקעי
ישראל התש"ך :1960-ההחלטה וסעיף ב' של התוספת

 3.10שמירה על מקרקעי ישראל

1179

שמירה על שטחים פתוחים

163

מניעת פלישות במקרקעי ישראל ,פינוי וסילוק יד

1594

הקצאת קרקע ,היוון וחידוש יובל חכירה במקרקעין במגזר
העירוני -מגורים ,תעסוקה ,מוסדות ציבור :סעיפים ,1.4 ,1.2 ,1.1 -
4 ,1.5

102

שמירת השבת וחגי ישראל  -סעיף בחוזים של מינהל מקרקעי
ישראל

4.1

הקצאת קרקע עירונית  -כללי

4.2

הנחות בהקצאת קרקע
סימן א' :הנחות אזור

4.3

1585

מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע

סימן ב' :הנחות בהקצאת קרקע לחיילי 1502
מילואים

הנחות בקרקע לחיילי מילואים

סימן ג' :הנחות בהקצאת קרקע לנכה 1484
צה"ל שדרגת נכותו  100%מיוחדת

הנחות בהקצאת מקרקעין לנכה צה"ל שדרגת נכותו 100%
מיוחדת

מכר נכסי רשות הפיתוח

1164

מכר נכסי רשות הפיתוח

מספר ושם הפרק

מספר ושם החלטת מועצת מקרקעי ישראל

בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל
4.4

עקרונות לתשלום בגין עסקה למכר עודפי 1495
עפר

4.5

1467

הקצאת קרקע במכרז  -כללי

עקרונות לתשלום בגין עסקה למכר עודפי עפר
פרסום מכרזים

סימן א' :הוראות כלליות  -מכרז פומבי
סימן ב' :בני מקום

1571

הרשמה והגרלה ובני מקום :הגדרות (בן היישוב ובן המקום)
וסעיפים 10 ,6 ,5 ,4 -

סימן ג' :הגבלה על השתתפות במכרז

1116

מניעת השתתפות במכרזי המינהל  -סרבני רישום

4.6

מכרז במסלול הרשמה והגרלה

1571

הרשמה והגרלה ובני מקום :סעיפים 11 ,9 ,8 ,7 ,3 ,2 -

4.7

מכרז לדיור בהישג יד  -מחיר למשתכן

1579

דיור בהישג יד (מחיר למשתכן)

4.8

מכרז דיור להשכרה

1466

מסלול יחודי להקצאת קרקע לבניית דירות להשכרה

4.9

מכרז ייזום

1423

מכרזי ייזום

 4.10מכרז מעונות סטודנטים

1598

הקצאת קרקע למטרת מעונות סטודנטים :למעט סעיף 1.2

 4.11מכרז תכנן ובנה

1573

שיווק יחידות דיור במתכונת מכרז "תכנן ובנה"

 4.12הקצאת קרקע למשרדי הממשלה

37

תנאי הקצאת מקרקעין למשרדי ממשלה

1451

הקצאת קרקע לשירותי חירום והצלה

1540

הקצאת מקרקעין לטובת מתקני כליאה

1596

הקצאת קרקע לרשויות מקומיות :למעט סעיפים 10 ,7 ,4.3 ,4.2 -

 4.14הקצאת קרקע למוסדות ציבור ו/או 1594
למטרה ציבורית שאינה לרשות מקומית

הקצאת קרקע ,היוון וחידוש יובל חכירה במקרקעין במגזר
העירוני -מגורים ,תעסוקה ,מוסדות ציבור :סעיף 1.3

 4.15הקצאת קרקע למטרת מעונות סטודנטים 1598

הקצאת קרקע למטרת מעונות סטודנטים :סעיף 1.2

 4.13הקצאת קרקע לרשויות מקומיות

 4.16הקצאת קרקע לישובים קהילתיים

433

סימן א' :הקצאת קרקע לסוכנות 930
היהודית ולהסתדרות הציונית למטרת
1196
הקמת יישובים קהילתיים
1515

תנאי הקצאת מגרשים למגורים ביישובים קהילתיים גליל ,בעמק
עירון ,בדרום הר חברון ,ברמת הנגב ,בערבה ,ברמת הגולן ,בחבל
עדולם ,מזרח לכיש ובמועצות אזוריות :חבל איילות ,בני שמעון
ואשכול

סימן ב' :תנאי הקצאת מגרשי מגורים 992
בישובים קהילתיים

הקצאת מגרשי מגורים בישובים קהילתיים

סימן ג' :הקצאת קרקע להקמת יחידות 1483
דיור לטובת מועמדים לקליטה ביישובי
קהילתיים בנגב ובגליל

רכישת מגרשים להקמת יחידות דיור לטובת מועמדים לקליטה
בישובים :הפסקה שאחרי ההגדרות וסעיף 2

 4.17הקצאת קרקע לגנים לאומיים ולשמורות 1321
טבע

החלטה בדבר תנאי מסירת קרקע לגנים לאומיים ולשמורות טבע
לפי חוק רשות מקרקעי ישראל התש"ן

1320

חוזה מסגרת בין רשות מקרקעי ישראל לבין הרשות לשמירת
הטבע והגנים הלאומיים

מספר ושם הפרק

מספר ושם החלטת מועצת מקרקעי ישראל

בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל
 4.18הקצאת מקרקעין לקרן הקיימת לישראל 1288

תנאי מסירת קרקע לקרן הקיימת לישראל

 4.19הקצאת זכויות בקרקע לרוכשי בתים 1522
בבניה נמוכה מחברה משכנת ביישובי
עולים ובאזורי פיתוח

הקצאת זכויות בקרקע לרוכשי בתים בבניה נמוכה מחברה משכנת
ביישובי עולים ובאזורי פיתוח

 4.20שומות

1237

תוקף שומות

סימן א' :תוקף שומות
סימן ב' :הליך השגה של שומות מקרקעין 1304

הליך השגה על שומות

5.1

הקניית בעלות

1549

העברת בעלות במקרקעי ישראל

5.2

השכרת משנה או החכרת משנה

1594

הקצאת קרקע ,היוון וחידוש יובל חכירה במקרקעין במגזר
העירוני  -מגורים ,תעסוקה ומוסדות ציבור :סעיף 1.6

5.3

דמי חכירה שנתיים ,היוון זכויות וחידוש 1594
חכירה

הקצאת קרקע ,היוון וחידוש יובל חכירה במקרקעין במגזר
העירוני  -מגורים ,תעסוקה ומוסדות ציבור :סעיפים 2,3,4 -

5.4

העברת זכויות

1568

העברת זכויות במקרקעין במגזר העירוני  -נכסי מגורים ,תעסוקה
ומוסדות ציבור

5.5

תוספת בניה ,שינוי יעוד או ניצול ,פיצול 1602
מגרש

5.6

התחדשות עירונית

1519

התחדשות עירונית

1595

הגדרות כלליות :הגדרת "סיום בנייה"

5.7

ביטול עסקאות ומתן אורכות

1513

ביטול עסקאות ומתן אורכות

5.8

עידוד שינוי ייעוד קרקע המיועדת לצורכי 1570
ציבור לייעוד מגורים וקומה ציבורית
מבונה

עידוד שינוי ייעוד מקרקעין המיועדים לצורכי ציבור לייעוד
מגורים וקומה ציבורית מבונה

6.1

הסדר קרקעות תפוסות ביישובי מיעוטים 1597

הסדר קרקעות תפוסות ביישובי מיעוטים

6.2

מתן פיצויים עבור פינוי קרקע ומחוברים 1536
לבני מיעוטים במרחבי חיפה והצפון

מתן פיצויים עבור קרקע ומחוברים במרחבי חיפה והצפון

6.3

תנאי הקצאת קרקע למגורים למשרתי 1535
כוחות הביטחון שהם בני מיעוטים
ביישובי המיעוטים

תנאי הקצאת קרקע למשרתי כוחות ביטחון שהינם בני מיעוטים
ביישובי המיעוטים

6.4

הקצאת קרקע לבדואים בנגב

1166

החלטה בדבר הפעלת הרשות להסדרת הרשות להתיישבות
הבדואים בנגב

1086

פטור ממכרז למגרשי בנייה ביישובי בדואים בנגב

6.5

הסדר והקצאת קרקע ביישובי הבדואים
בנגב
סימן א' :מדיניות הסדר הקרקעות בנגב
סימן ב' :שיווק מגרשים ביישובים
הבדואים

1546

תוספת בניה ,שינוי יעוד או ניצול ,פיצול מגרש

מחירי קרקע פיצויים ומגרשי בנייה לבדואים בנגב

מספר ושם הפרק

מספר ושם החלטת מועצת מקרקעי ישראל

בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל
סימן ג' :מתן תמורות לתשובי הפזורה 1574
מקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב
המסדירים התיישבותם

מתן תמורות לתושבי הפזורה מקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב
המסדירים התיישבותם

6.6

התנאים שלפיהם תימסר קרקע חקלאית 29
לזמן קצר ,שלא בדרך של נחלה ,לבדואים
בנגב
64

התנאים שלפיהם תימסר קרקע חקלאית לזמן קצר ,שלא בדרך של
נחלה ,לבדואים בנגב

7.1

הקצאת קרקע למאגרים ולמתקני טיהור
סימן א' :הקצאה לרשות מקומית/מועצה 1596
אזורית או לתאגיד המשותף למספר
1599
רשויות מקומיות/מועצות אזוריות

מסירת קרקע לבדואים בנגב  -מינוי וועדה מייעצת

הקצאת קרקע לרשויות מקומיות :סעיף 7
הקצאת קרקע למאגרים בתחום משבצות חקלאיות ומועצות
אזוריות/מקומיות

סימן ב' :הקצאת קרקע למטרת מאגר
מים בתחום המשבצת
סימן ג' :הקצאת קרקע פנויה להקמת
מאגר מים לתאגיד
7.2

תנאים להחכרת קרקע להקמת מתקני 1170
מים והתפלה

תנאים להחכרת קרקע להקמת מפעלי מים והתפלה

7.3

הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת 1584 -
סולארי

הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת  -סולארי

7.4

מטמנות

1596

הקצאת קרקע לרשויות מקומיות :סעיפים 4.3 , 4.2 -

7.5

הקצאת קרקע למתקני תשתית לאומית

1559

הקצאת קרקע למתקני תשתית לאומית

7.6

הסכמי גג למתן הרשאות להצבת מתקני 1283
שידור קטנים

החלטה בדבר התנאים בהסכמי גג למטרת הצבת מתקני שידור
קטנים

827

שיווק תחנות תדלוק

7.7

תנאי הקצאת קרקע לתחנות דלק

745

תחנות תדלוק

7.8

הקצאת קרקע למתקנים ומשרדים 1056
לתאגידים בפריסה ארצית

הקצאת קרקע לתאגידים בפטור ממכרז

7.9

מדיניות מתן הרשאות לכריית וחציבת 1566
חומרי גלם למשק הבנייה והסלילה

מדיניות מתן הרשאות לכריית וחציבת חומרי גלם למשק הבנייה
והסלילה

1

מדיניות הקרקע בישראל :פסקה א' :סעיפים ( 4 ,2-ללא סיפא
(4א))10 ,

8.1

מדיניות הקצאת קרקע חקלאית  -כללי

66

שמירת השבת וחגי ישראל  -תיקון סעיף בחוזה החכירה

1114

מכירת קרקעות לשם קיום מצוות השמיטה

8.2

החכרת קרקע חקלאית בדרך של נחלה 1
במושבים ובקיבוצים

מדיניות הקרקע בישראל :פסקה א' :סעיפים (4 ,3 ,1 -א) סיפא,6 ,
9 ,8 ,7

8

החוכרים להם תוחכר קרקע חקלאית בדרך של נחלה

108

החכרת קרקע להשלמת נחלות  -חוזה אחיד לכל שטח הנחלה

מספר ושם הפרק

מספר ושם החלטת מועצת מקרקעי ישראל

בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל

8.3

14

החוכרים להם תוחכר קרקע באמצעות הנהלת הסוכנות היהודית
לארץ ישראל

98

החכרת קרקע חקלאית בדרך של נחלה  -השלמת נחלה בודדת
וקיימת  -דמי  -החכירה

החכרה לדורות למושבים
סימן א' :החכרת משבצת קרקע לאגודה

1564

סימן ב' :החכרת קרקע לבעלי הזכויות 823
בנחלות

החכרת קרקע לנחלות בחוזה חכירה לדורות במושבי עובדים
ובכפרים שיתופיים

970

זכותו של מי שהפסיק להיות חבר באגודה שיתופית להיות בעל
זכות של נחלה

סימן ג' :חברות באגודה

סימן ד' :עקרונות להסכמי חכירה עם 1311
האגודה ועם בעל זכויות בנחלה

חוזה חכירה לדורות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים

סימן ה' :הקצאת שטחי ציבור בנויים 1514
ופנויים בתחום משבצת המושב

הקצאת שטחי ציבור בנויים ופנויים בתחום משבצת יישוב חקלאי

סימן ו' :בנייה למגורים במושבים 1561
ומושבות

בנייה למגורים במושב ובקיבוץ :למעט סימן ב המתייחס לקיבוץ

סימן ז' :עיגון זכויות למגורים בחלקת 1591
המגורים בנחלה

קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים
שהם מושב עובדים ,כפר שיתופי ,אגודה חקלאית שיתופית

1445

איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים :סעיפים -
4 ,3.1 ,1

סימן ח' :איוש נחלות פנויות במושבים
סימן ט' :ביטול נחלות שאינן מאוישות
8.4

איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים :הגדרת
"תקן נחלות חדש" ,סעיפים 3.4 ,2.3 -

החכרת לדורות לקיבוצים
סימן א' :החכרת משבצת הקרקע 1563
לאגודה
סימן ב' :בנייה למגורים בקיבוצים

8.5

החכרת משבצת קרקע לדורות למושבי עובדים וכפרים שיתופיים

1561

החכרת משבצת קרקע לדורות לקיבוצים ומושבים שיתופיים
בנייה למגורים במושב ובקיבוץ :למעט סימן א המתייחס למושב

סימן ג' :בנייה למגורים בקיבוצים 1582
מתחדשים  -הסדר ביניים

בנייה למגורים בקיבוצים מתחדשים  -הסדר ביניים

סימן ד' :עיגון הזכויות למגורים בחלקת 1592
המגורים  -שיוך דירות

קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים
שהם קיבוץ או מושב שיתופי

סימן ה' :עיגון הזכויות למגורים בחלקת 1524
המגורים  -רכישת הזכויות למגורים על
ידי האגודה

רכישת זכויות למגורים על ידי אגודה חקלאית שיתופית שהיא
קיבוץ מתחדש ,קיבוץ שיתופי או מושב שיתופי

סימן ו' :הקצאת שטחי ציבור בנויים 1514
ופנויים בתחום משבצת הקיבוץ

הקצאת שטחי ציבור בנויים ופנויים בתחום משבצת יישוב חקלאי

המרת נחלות פנויות למגרשי מגורים 1445
במושבים

איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים :סעיפים -
( 2למעט ( 3 ,)2.3למעט 5 ,)3.4 ,3.1

מספר ושם הפרק

מספר ושם החלטת מועצת מקרקעי ישראל

בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל
8.6

בנייה למגורים
במושב או בקיבוץ

בהרחבה

קהילתית 1547

בנייה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים,
כפר שיתופי ,מושב שיתופי ,קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית

סימן א' :מגרשי ההרחבה
סימן ב' :פיתוח ושדרוג תשתיות
סימן ג' :הליכי הקצאת המגרשים
סימן ד' :דמי החכירה ,קיבולת הבנייה
ותקופת החכירה
סימן ה' :בנייה מרוכזת
סימן ו' :מגרשי מגורים בנויים במושבים

914

ביטול החלטות  438,454בעניין הסדר החכרת מגרשי מגורים
בנויים במושבים

8.7

הקצאת קרקע להקמת יחידות דיור 1483
לטובת מועמדים לקליטה ביישובי נגב
וגליל

רכישת מגרשים להקמת יחידות דיור לטובת מועמדים לקליטה
בישובים :הפסקה שאחרי ההגדרות וסעיף 1

8.8

מבני מגורים ארעיים להלנת עובדים 1448
זרים במושב ובקיבוץ

מבני מגורים ארעיים להלנת עובדים זרים באגודות חקלאיות

8.9

בחלקת 1581

תעסוקה שאינה
המגורים במושב

חקלאית

שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה

 8.10שימושים נלווים לפעילות החקלאית 1316
במושב

שימושים נלווים לפעילות החקלאית בנחלה במושבי עובדים
ובכפרים שיתופיים

 8.11שימושים שאינם חקלאיים בשטח מחנה 1472
הקיבוץ

התעסוקה הלא חקלאית בשטח מחנה הקיבוץ

 8.12החכרת קרקע למטרת תעסוקה במשבצת 1560
יישוב חקלאי
1293

החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים

 8.13הקצאת קרקע למקומות הסגר לייבוא 1552
בעלי חיים מחו"ל
 8.14משקי עזר

1521

שינוי יעוד בקרקע המוחזקת בחוזה חכירה למטרת תעסוקה עתיר
שטח
תנאי הקצאת קרקע למקומות הסגר לייבוא בעלי חיים מחו"ל
משקי עזר

 8.15הקצאת קרקע למטרות חקלאיות שונות1583 ,
שלא בדרך של נחלה

תנאים להקצאת קרקע חקלאית שלא בדרך של נחלה

 8.16תנאי הקצאת קרקע לבתי ספר חקלאיים 1510

תנאי הקצאת קרקע לבתי ספר חקלאיים

 8.17תעריפים לתשלום במגזר החקלאי
 8.18שינוי ייעוד בקרקע חקלאית  -הפסקת
חכירה והשבת הקרקע לרשות ,כללים
לקביעת פיצוי

1562

תעריפים לתשלום במגזר החקלאי

מספר ושם הפרק

מספר ושם החלטת מועצת מקרקעי ישראל

בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל
סימן א' :ועדת פיצויים

9

1297

הפסקת חכירה בקרקע חקלאית  -כללים לקביעת פיצוי בעד קרקע
חקלאית המוחזרת לחזקת רשות מקרקעי ישראל

סימן ב' :קרקע ששונה יעודה למטרת 1470
מגורים או תעסוקה

הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שייעודה שונה למטרת מגורים או
תעסוקה

סימן ג' :הוראות בדבר סעיף  29ג' לחוק 1469
לקידום הבנייה במתחמים מועדפים
לדיור (הוראת שעה) ,התשע"ד2014-

הוראות בדבר סעיף 29ג' לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים
לדיור

החלטות נוספות ופרטניות

* ההחלטות יצורפו לקובץ החלטות המועצה בנוסחן המקורי.

17

אישור תקציב

34

תקציב מינהל מקרקעי ישראל לשנת הכספים 1968/69

40

הקצאת שטח בקריה בירושלים להקמת בנינים עבור גנזך המדינה,
הארכיון הציוני והארכיון הכללי למדינת ישראל  -שעור דמי
החכירה

41

החכרת שטח למפעל "טבע"  -חברה לתעשייה פרמצבטית וחימית
למזרח התיכון בע"מ

56

הקצאת שטח לבניית בית התנ"ך בירושלים

70

אוניברסיטת תל-אביב  -חכירת שטח של  200דונם בהר הפיתולים
למטרת מחקר אקולוגי

71

הקצאת שטחים במזרח ירושלים  -שחרור ממכרז :א.
לאוניברסיטה העברית ב" .להדסה" ג .לשיכון עולים  -באמצעות
חברת "קאמדב " בע"מ המיוצגת ע"י מר ס .בלנקשטיין מקנדה

77

חוות הנוער הציוני על  -שם גולדשטיין בירושלים  -החכרת שטח
למוסד  -לשימושו

78

הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים  -החברה לחברה לשיקום
ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ

80

תקציב מינהל מקרקעי ישראל לשנת הכספים 1970/71

81

תקציב מנהל מקרקעי ישראל לשנת הכספים .1970/71

85

הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים  -החכרה לחברה לשיקום
ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ

99

תקציב מינהל מקרקעי ישראל לשנת הכספים 1971/72

107

מכירת שטח ליד ערד לחברת פריקלאס ים המלח בע"מ

109

חברת "אתרים"  -חברת "מרינה סיטי" פיתוח אזור החוף בתל
אביב

113

החכרת שטח של כ -240דונם במגדל העמק לחברת נילית בע"מ
להקמת מפעל לייצור חוטי ניילון

117

פיתוח נמל יפו

118

"קרתא " -חברה לפיתוח מזרח ירושלים

119

תקציב מינהל מקרקעי ישראל לשנת 1973

137

תקציב מינהל מקרקעי ישראל לשנת 1974

140

החכרת שטח בקזזה לחברת "רד גבלס (ישראל) פרופרייטד בע"מ

143

חוזה עם "אתרים" בחוף תל אביב ,חברה לפיתוח אתרי תיירות
בת"א  -יפו בע"מ

144

שרותי נפט בע"מ  -חכירת שטח של כ  550 -דונם באזור אשקלון

145

"מכתשים "מפעלים כימיים בע"מ  -חכירת והקפאת שטחים
מדרום לבאר שבע

147

משרד התחבורה  -הקצאת שטח של כ -11,500דונם לצורך הקמת
שדה  -תעופה בינלאומי באילת

153

תקציב מינהל מקרקעי ישראל לשנת 1975

159

"תרכובת ברום" בע"מ  -חכירת שטח מדרום לבאר שבע

165

תקציב מינהל מקרקעי ישראל לשנת 1976

168

היברו יוניון קולג'  -החכרת שטח בירושלים

172

"יד אשכול " -הקצאת בנין בשד' בן-מימון בירושלים

195

החכרת קרקע למחצבה לחברת "נשר" מפעלי מלט ישראליים
בע"מ  -אישור המועצה לפי סעיף ( 5ב) לחוק נכסי המדינה ,תשי"א
-1951

207

החכרת קרקע לאגוד ערים אזור דן (ביוב) עבור מכון הטיהור
הביולוגי לשפכי גוש דן

216

כפר הורדים

220

החכרת קרקע לרותם דשנים בע"מ לצורך הקמת מפעל ליצור
חומצה גפרית וחומצה זרחתית במישור רותם

221

החכרת קרקע לחברת החשמל לישראל בע"מ לצורך הקמת תחנת
מיתוג ברמת חובב

228

החכרת קרקע למכון לעבוד כותנה בדרום בע"מ עבור מנפטה
בצומת ראם

229

החכרת קרקע לחברת מבני תעשייה בע"מ עבור אתר לפסולת
רעילה ברמת חובב

237

החכרת קרקע למכתשים דרום בע"מ עבור מפעלים למוצרים
כימיים ברמת חובב

238

תקציב מינהל מקרקעי ישראל לשנת 1980

240

החכרת קרקע לחברת נאות קדומים בע"מ למטרת שמורה לאומית
של טבע הארץ במקורות ישראל

245

תקציב מינהל מקרקעי ישראל לשנת 1981

250

החכרת קרקע בחלקה  163גוש  6364בפתח תקוה למשפחת
סויטיצקי

256

תקציב מינהל מקרקעי ישראל לשנת 1982

262

כוכב יאיר  -מתן הנחה בקרקע

265

תקציב מינהל מקרקעי ישראל לשנת 1983

266

הסמכה לדון בעררים  -החברה לכפרי נופש ומלונאות בע"מ

271

תנאי חכירת קרקע לחברת "נכסי חיל" (להלן " -נח")

272

פארק ספיר  -החכרת קרקע למועצה האיזורית הערבה

273

אדמות הנציב העליון לטובת כפר יפיע

274

מכירת מקרקעי ישראל של רשות הפיתוח ברמת הגולן למדינת
ישראל

277

נשר (רמלה) מפעלי מלט ישראליים בע"מ  -החכרת קרקע לחציבת
אבן

289

הקצאת שטח במחנה שנלר בירושלים למוסד של הרבי מגור

292

הסדר זכויות במקרקעין עם אגודת אשכולי פז  -אשקלון

294

הקצאת קרקע לישוב "גבעת האלה" (עילוט ב')

295

הקצאת קרקע לישוב "פי  -נר "

300

תקציב מינהל מקרקעי ישראל לשנת 1985

307

איגוד משתמשי קולחי אשדוד  -מועצה איזורית חבל יבנה  -מאגר
מי שופכין

309

הקצאת קרקע להקמת ישוב קהילתי הר  -גיבורים

315

כפר ורדים  -תנאי חכירה

320

הקצאת יתרת המגרשים ב"כוכב יאיר"

321

תקציב מינהל מקרקעי ישראל לשנת 1986

325

מכבים  -ישוב קהילתי ומרכז חינוכי עולמי במודיעין  -הרחבת
הישוב  -שלב ב'

333

הקמת מרכז מסחרי בבת-ים

336

הקצאה בדמי חכירה סמליים ל"יד הנדיב" בזכרון יעקב

338

הקמת שכונת מגורים לאנשי צבא קבע "נאות עידן בגבעות
המזרחיות  -מועצה איזורית מודיעין

341

הקצאת מגרשים בנירית

348

תקציב מינהל מקרקעי ישראל לשנת 1987

365

מרינה הרצליה

372

תקציב מינהל מקרקעי ישראל לשנת 1988

373

מכבים  -ישוב קהילתי ומרכז חינוכי עולמי במודיעין  -הרחבת
הישוב (שלב ג' )

389

תנאים לרכישת דירות לתושבי מורשה (ירושלים) הותיקים

395

הסדר בכפר טמרה  -שינוי החלטת המועצה מיום 3.2.87

398

מכירת מאה אלף דונם אדמה בנגב ליהודים מחו"ל

404

תקציב מינהל מקרקעי ישראל לשנת 1989-90

406

איצטדיון כדורגל בירושלים  -תשלום דמי חכירה סמליים

407

הקצאת קרקע למוסד ציבורי ב  2%דח"ש  -ביה"ס לרפואה
וטרינרית

408

הקצאת קרקע למוסד ציבורי ב -2%דח"ש  -אגודת ביתר ירושלים

409

הקצאת קרקע למוסד ציבורי ב -2%דח"ש  -עמותת "אוהלו"

410

הקצאת קרקע למוסד ציבורי ב -2%דח"ש  -חוות הצופים,רמת
יוחנן

411

הקצאת קרקע למוסד ציבורי ב -2%דח"ש  -הטכניון בחיפה

414

מתן פטור לעירית חיפה מתשלום הפרשי ערך הקרקע בגין הקצאת
מגרשים  -מס'  249ו 250 -ע"פ ת.ב.ע חפ - /1826רצועת שקמונה

421

ישוב קהילתי לבני מושבות הגליל התחתון " -גבעת אבני "

423

הסכם מכר וחכר  -שגרירות ארה"ב

435

הודעה על החלטה בדבר תשלום מופחת של דמי חכירה מהוונים
בשכונת כפר גבירול ברחובות לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל ,
התש"ך -1960

439

הודעה על החלטה בדבר תקציב מינהל מקרקעי ישראל לשנת 1990
לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל ,התש"ך 1960 -

440

הודעה על החלטה בדבר פטור ממכרז לעמותות לענין בניה  -שכונת
"מערב " 7באילת לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל ,התש"ך 1960 -

447

החלטה בדבר פארק הדרום בתל-אביב

448

החלטה בדבר בית הלוחם בירושלים

449

החלטה בדבר כפר הנוער קדמה לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל,
התש"ך 1960

450

החלטה בדבר הסדרת זכויות בקרקע בראש העין

456

החלטה בדבר פטור ממיכרז לעמותות לענין בניה  -נחלת אבות
בבית שמש לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל התש"ך 1960 -

458

החכרת קרקע לחברת פראנס קרוקו ישראל בע"מ עבור חוות יענים
ע"י צאלים

461

מוזיאון למדע פשוט  -ירושלים

467

עקרונות להסכם פיתוח חולות ראשון לציון בין מינהל מקרקעי
ישראל לבין עירית ראשון לציון

468

הסדר עם עירית נתניה בדבר קרקעות " הדרי נתניה" ו"נאות נתניה
" לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל ,התש"ך1960 -

469

החלטה בדבר הרחבת בית החייל בבאר שבע לפי חוק מינהל
מקרקעי ישראל ,התש"ך 1960 -

470

החלטה בדבר כפר נוער במגדל העמק לפי חוק מינהל מקרקעי
ישראל ,התש"ך 1960

471

החלטה בדבר אנדרטאות לזכר חללי צבא מצרים באשדוד ובשדה
יואב לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל ,התש"ך 1960 -
לפי חוק מינהל

472

הודעה על החלטה בדבר פדיון זכויות חכירה
מקרקעי ישראל ,התש"ך 1960 -

483

החכרת קרקע לרן ברנס עבור מטעים באיזור כרמון

487

כפר תעשייתי לבון

488

עסקת פרדס בשדרות דואני ביבנה

493

אדמות הנציב העליון לטובת אנשי הכפר  -מע'אר

495

אהרון בר  -נכה צה"ל  -פטור מתשלום דמי היתר

496

הקצאת קרקע לעמותות בפתח תקוה

498

הרחבת הישוב תימרת

499

כפר גמילה מסמים באילנות

500

החלטה בדבר כפר עופרים ברמת השרון לפי חוק מינהל מקרקעי
ישראל ,התש"ך 1960

501

החלטה בדבר מרכז "יד שרה " לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל,
התש"ך 1960

502

החלטה בדבר הסדרת זכויות בקרקע בראש העין

504

הקצאת קרקע לעמותות בפתח תקוה

507

תנאים לרכישת דירות לתושבי מורשה (ירושלים) הותיקים

510

הקצאת קרקע למלון גולף באילת

511

הרשאה לכרית חול באיזור זיקים למר אמל נאסר א דין

512

מבוא בית"ר  -ביטול משבצת חקלאית כחלק מהסדר חוב

513

פרויקט בניה להשכרה  -מערב רעננה

514

עמותת נוה שוהם (בג"צ )5085/91

517

פרדס בחסכון באור יהודה -פדיון זכויות

519

העברת זכויות חכירה לדורות של נכסי מקרקעין לרשות הנמלים
והרכבות

520

פדיון זכויות למטרת הרחבת מגדל העמק

521

בורגר משה  -הקצאה ללא מיכרז של תחנת דלק

524

בית ספר של החברה להגנת הטבע בניצנים

532

הודעה על החלטה בענין קאש אנד כארי שרותי מזון בע"מ  -פטור
ממיכרז

536

הקצאת קרקע לאמנים עולים חדשים ביפו

546

החלטה בדבר בנים ממשיכים בכפר יונה

547

עמותות בעמישב  -הסדר

552

בית אבות "סוכת שלום" בצפת

555

עמותת "אמנה" שריגים מרכז לטיפול ,שיקום וחינוך ילדים
אוטיסטיים

557

עמותת נוה מלכישוע  -כפר שיקום לנגמלי סמים

558

הקצאת קרקע לגולף  -אשקלון

559

הקצאת קרקע לעמותת קרית האמנים ע"ש צאלח סאלם גרמה ז"ל
בראש העין

560

החלטה בדבר בית הלוחם בתל  -אביב

568

חברת אירוסים יזמה ובנין בע"מ  -מבנה מסחרי בנצרת עילית

569

מרינה אשקלון

570

עיסקת פרדס בשדרות דואני ביבנה  -מתן ארכה

571

שטחי יבוש  -חוף הים  -תנאי הקצאה

573

מחיר מופחת לזכאים חסרי דיור בגני תקוה

576

הקצאת קרקע לעמותות בפתח תקוה

577

מבנה להקמת סטודיו לאומנים עולים בצפת

578

ביטול זכויות בקרקע ופיצוי בגינן  -למטרת הרחבת בית שאן

579

עמותת לי בית בגבירול

580

עמותת נופי השרון  -בית שמש

582

חוות הזרע בכפר שלם

583

"בנה ביתך "בקרית מלאכי

584

בית קיי  -נהריה

586

תנאי לרכישת דירות לתושבי מורשה (ירושלים) הותיקים

589

יצחק תשובה  -הקמת מלון בבאר שבע

593

פטור ממיכרז לעמותת שיכון הצנחנים ברמת גן

594

משטרת נהלל

598

שכונת מורשה  -ירושלים

600

שכונת הדר יוסף  -תל אביב

602

ג'ק ליבוביץ  -הר כתרון

603

קבוץ תמוז  -בית שמש

604

הקצאת קרקע לעמותות בפתח תקוה

609

הודעה בדבר פדיון זכויות למטרת הרחבת מגדל העמק

610

הודעה בדבר הנחות בשכונת ותיקים באבן יהודה

617

הודעה בדבר "מתחם הקאונטרי" בלוד

619

תקציב מינהל מקרקעי ישראל לשנת 1994

622

החלטה בדבר  18מגרשי מגורים במושב אורה

624

שכונת "פרדס אמויאל" בלוד

627

איזור התעשיה טירת יהודה

629

צומת גולני  -מרכז שירותי דרך

630

חברת חיפה כימיקלים  -מפעל ליצור חנקת אשלגן במישור רותם

632

הקצאת קרקע לצרכי פיתוח נמל התעופה בן גוריון

642

הודעה על החלטה בדבר הסכם פיתוח דרום נתניה לפי חוק מינהל
מקרקעי ישראל התש"ך 1960 -

643

הודעה על החלטה בדבר הקצאת  7מגרשים ברהט לפי חוק מינהל
מקרקעי ישראל התש"ך 1960 -

644

הודעה על החלטה בדבר הנחות בשכונת ידידיה לפי חוק מינהל
מקרקעי ישראל התש"ך 1960

647

הודעה על החלטה בדבר ה"ה חזק וסרור  -רמת השרון  -פיצוי בעד
קרקע ששונה יעודה לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל התש"ך 1960 -

648

הודעה על החלטה בדבר בני כרמיאל לפי חוק מינהל מקרקעי
ישראל התש"ך 1960 -

652

החלטה בדבר מתן הרשאה בגין המרכז הבינתחומי לעסקים,
משפט וטכנולוגיה לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל ,התש"ך 1960

655

גב' מרסל (ניניו) בוגר  -פטור מתשלומים בגין הקרקע לפי חוק
מינהל מקרקעי ישראל התש"ך 1960 -

659

הודעה על החלטה בדבר קרקע חקלאית שייעודה שונה למטרה
אחרת לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל התש"ך -1960

663

מינוי ועדה לבחינת עיסקות שהטיפול בהן הוקפא עפ"י החלטה
640

669

קבוץ תמוז  -בית שמש

672

גב' פרחה סלים מנסור  -מגאר

673

ישוב קהילתי בתחום המועצה האזורית הגליל התחתון " -גבעת
אבני "

674

הודעה בדבר הקצאת קרקע לבנית דיור מוגן לקשיש  -מגדל העמק

679

תקנות מועצת מקרקעי ישראל לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל
התש"ך 1960 -

681

הודעה על החלטה בדבר רשות הדואר  -מרכז חלוקת דואר בקרית
שמונה לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל התש"ך -1960

682

אגוד ערים אזור יזרעאל (שירותי כבאות)  -תחנת כיבוי אש בנצרת
עילית

683

רשות הדואר  -מבנה לתאי דואר במבשרת ציון

684

משפחת אבו דע'ים  -הסדר פינוי

685

מוסדות אור שמח  -אכסניות לגברים ולנשים

686

מר ז'אן פרנסואה מרטי  -פטור מתשלום דמי חכירה שנתיים

687

תכנית "עיר ימים "

691

הודעה על החלטה בדבר רשות הדואר  -מבנה לחלוקת דואר בנצרת
עילית

707

קרית שמונה  -ישראויאיישן בע"מ  -תשלום עבור הקצאת הקרקע
לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל התש"ך 1960 -

708

הודעה על החלטה בדבר תנאים לרכישת דירות לתושבי מורשה
(ירושלים) הותיקים לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל התש"ך -1960

722

הקצאת קרקע למטרת שוק עירוני  -נצרת עילית לפי חוק מינהל
מקרקעי ישראל התש"ך 1960 -

724

אסירי "הפרשה"  -פטור מתשלומים בגין הקרקע לפי חוק מינהל
מקרקעי ישראל התש"ך -1960

759

מושב ניר עציון  -הרחבה

766

הסדר כפר החורש

768

הארכת תוקף הסכם בדבר שיקומה של הדר יוסף

775

מפעלי נופש חמת גדר  -הסדר

776

חדרה  -שכונת חפציבה  -הסדר

777

שיכון חיילים  -כפר יונה  -הכללה כישוב עולים

779

מינחת מטוסים  -ערד

781

נהריה  -מדינת הילדים

783

בית הקשתות ובית האבן בואדי סאליב  -חיפה

800

אקי"ם  -תל אביב  -פטור מדמי היתר

801

אלו"ט  -ירושלים  -דמי חכירה סמליים

804

כישורית  -קיבוץ כישור

805

אילנות קדימה  -מרכז שיקומי לנכים

809

מינויו של יצחק בר לבב כחבר בועדת הערר הציבורית

811

עמותת מפנה  -ראש פינה

816

בית חולים דימונה  -הקצאה בדמי חכירה סמליים

822

העברת קרקעות בשטחי החולה לידי הקרן הקיימת לישראל

826

תנאים לרכישת דירות לתושבי שכונת מורשה בירושלים

836

ביה"ח סורוקה  -באר שבע

838

כפר חיטים

845

הסדר עם מפעלי נופש בחמת גדר בע"מ

846

החכרת קרקע לחברת ניצני פעמונית השקעות בע"מ למטרת מטעי
זיתים

847

אוניברסיטת בר-אילן

855

חדרה  -שכונת חפציבה הארכת תוקף החלטה מס' 776

860

דמי חכירה מופחתים  -בסמת טבעון ,איבטין ,וחוואלד

863

עין מאהל

867

הסכם הקיבוצים המשלים  -תיקון

877

החכרת קרקע לאהרוניאן שמעון למטרת מטע אשלים בנגב

878

בית יגאל אלון  -גינוסר

884

העברת בעלות בקרקעות תמורה

905

החכרת קרקע ליקבי ברקן בע"מ למטרת כרם יין ליד מצפה רמון

906

חב' ר.א.מ  -תשלובת חקלאית רמת נגב בע"מ  -תקון החלטת
המועצה 634

911

קרן מורשת מנחם בגין  -מרכז בירושלים

922

עיסקות חליפין לצורך ריכוז קרקעות לצרכי התישבות בגליל

926

"יחד"-הוסטל לחוסים מבוגרים בקיבוץ מחניים

934

הסדר בכפר שייך דנון

935

הקצאת מגרשים במדרשת שדה בוקר

940

מועצה מקומית כפר ורדים  -הוסטל לילדים חריגים

947

עלי נגב לשיקום ופיתוח  -מ.א.מרחבים

948

עירית באר שבע  -מרכז לאוטיסטים

954

הסכם לפינוי חברת פי גלילות מסופי נפט וצינורות בע"מ ממתחם
פי גלילות

955

הרחבת תחולת הסכם הגג ממ"י-עיריית ראשל"צ

956

מתחם שגיא בלוד

961

עקרונות להסדר בין המינהל לבין חברת בזק בדבר המקרקעין
שבמחלוקת.

962

שדרות רבתי

965

פרוייקט מרכז רבין לחקר ישראל  -קביעת שעורי דמי חכירה
שנתיים בהתאם לשימושים.

973

הסדר בין המינהל לבין חברת בזק בדבר המקרקעין שבמחלוקת.

981

בג"צ  6057/00ובג"צ  3549/03אילן זוהר ואח'.

986

גבעת אבני  -הארכת תוקף ההרשאה.

990

בית לוחמי הגיטאות  -דמי חכירה סמליים.

991

מיתחם אייזנברג  -תל אביב-יפו.

995

אשרור הסדר עם חלמיש-כפר שלם

 1001קיבוץ משמר דוד
הסכם עקרונות למתן זכות שימוש ולהעברת זכויות במקרקעין-
 1004רכבת ישראל בע"מ
 1009כפר חיטים
 1011הסכם חכירה בין מינהל מקרקעי ישראל לבין רשות שדות התעופה
החלטה בעניין קביעת הזכויות למתיישבים המיועדים לפינוי
 1019במסגרת ישום תכנית ההתנתקות
החלטה בעניין קביעת הזכויות למתיישבים המיועדים לפינוי
 1020במסגרת ישום תוכנית ההתנתקות
 1022נמל יפו  -הסכם עקרונות בין המינהל לבין עיריית תל אביב
 1027הסדרת תביעות בעלות  -הסדר פשרה עם משפחת אלקרינאווי
פיצוי תושבי שבלי –אום אל-ע'אנם בגין אדמות שנרכשו לפי
 1042חר"מ/ח.נ.נ .בתחום בית הספר החקלאי כדורי ואדמות כפר תבור
 1046חידוש חוזי חכירה – חברת יכין חק"ל
 1050כפר חיטים
החלטה בעניין קביעת הזכויות למתיישבים המיועדים לפינוי
 1051במסגרת ישום תוכנית ההתנתקות
 1071שדרות רבתי  -הארכת מועד
 1072הסכם נכסים ממ"י  -רשות הדואר/חברת הדואר
 1092שדרות רבתי  -הארכת מועד
 1093נמל יפו – הסכם בין מינהל מקרקעי ישראל לעיריית תל אביב-יפו
 1095שכונת רמז בלוד
הקצאה לבני מקום מפוני חבל עזה וצפון השומרון; הליכי המלצה
 1113על קבלת מועמדים לרכישת זכויות חכירה במקרקעין באתרים
המיועדים למפוני חבל עזה וצפון השומרון לפי תמ"א 39
 1115תנאים להקצאת קרקע לבני המפונים  -תיקון החלטה 1113
 1122פשרה עם משפחת זיאדנה באזור התעשיה רהט
 1125מתחם הדולפינריום  -תכנית איחוד וחלוקה
פיצוי תושבי שבלי  -אום על ע'אנם בגין אדמות שנרכשו לפי
 1126חרם/ח.נ.נ .בתחום בית הספר החקלאי כדורי ואדמות כפר תבור
 1134הסכם מע"צ – מדינה
 1135הסכם פינוי בח"א 27

 1137עקרונות מכרז ייזום – צפון תל השומר
מתן תמורה קרקעית במסגרת הסכם פשרה עם לואי מחמד אבו-
 1142ג'מאמע
הקצאה לבני מקום מפוני חבל עזה וצפון השומרון; תשלום דמי
היוון בהתאם לבניה בפועל באתרים המיועדים למפוני חבל עזה
 1149וצפון השומרון; הליכי המלצה על קבלת מועמדים לרכישת זכויות
חכירה במקרקעין באתרים המיועדים למפוני חבל עזה וצפון
השומרון לפי תמ"א 30
 1161הסדר עם קיבוץ גליל ים
 1191קיבוץ האון
 1198כפר שלם
 1199הסכם חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ  -מדינה
מחנה המעפילים בעתלית – אתר הנצחה בלטרון– הקצאה בדמי
 1205חכירה סמליים
 1209אגוד ערים כנרת
 1232התמוטטות מצוק חוף ים התיכון  -דרכי התמודדות
החכרת זכויות המדינה בקרקע בתחום המועצה האזורית רמת נגב
" – 1233נווה תמרים"
 1243משפחת רחאל  -רומת הייב
 1257הסכם עקרונות שיקוע הקו הירוק בציר אבן גבירול
 1266הסדרי קרקע באזור לקייה ,ערוער ורהט
 1267הקצאה קרקע לחברת שוק סיטוני גוש דן בע"מ
 1270הקצאת קרקע לחברת שוק סיטוני גוש דן בע"מ
 1277הסדרת זכויות בשכונת ג'ואריש רמלה
 1289על"ה נגב לשיקום ופיתוח  -מ.א .מרחבים
 1294הסכם להעברת הפעילות התעופתית – אזרחית משדה דב
 1296אתר החרמון
הקצאה קרקע להקמת קמפוס טר"צים (טרום צבאי) למשהב"ט
 1298בפטור ממכרז וללא תמורה
 1309מינוי ועדה לבחינת מדיניות המקרקעין בתחום המחצבות
מסלול יחודי להקצאת קרקע לבניית דירות להשכרה  -שלשה
 1310מכרזים
 1357מפוני כפר תוחלת

 1358הקצאת קרקע  -שדרת המוזיאונים בירושלים
 1360הקצאת קרקע  -בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים
תיקון להסכם עקרונות למתן זכות שימוש ולהעברת זכויות
 1367במקרקעין  -רכבת ישראל בע"מ
 1368הסדר ביניים לבניה למגורים בקיבוץ נוה ים
הקצאת קרקע לעיריית ירושלים – עידוד תרבות אמנות ופנאי
 1372בירושלים
 1373בית חולים שערי צדק ירושלים
מינוי ועדה לשמיעת התייחסויות לקריטריונים המוצעים בהסדר
 1376כפר שלם
 1377הסכם עקרונות לפינוי הפעילות הצבאית ממחנה שדה דב
 1378מתחם קבר יתרו  -מקאם נבי שועייב  -אתר מורשת לעדה הדרוזית
הקצאת קרקע  -שטח השלמה לחכירה  -מוזיאון למדע פשוט
 1382ירושלים
מינוי ועדה לבחינת מדיניות המקרקעין בתחום שטחי המרעה
 1385והשטחים הפתוחים
 1417בית הלוחם אשדוד
 1418מינוי ועדה לבחינת קודקס החלטות מועצת מקרקעי ישראל
 1419בית העצמאות בתל-אביב – החכרה למנהל הדיור הממשלתי
פינוי מחנות צה"ל  -אישור סיכום שוה"ם  3בעניין פינוי שטחי
 1421מחנות צה"ל מאזורי הביקוש והמשך מעבר אמ"ן ותקשוב לנגב
עקרונות להסכם מימון שיקוע מסילות הרכבת בחיפה ולמימוש
 1428פרויקט חזית הים העירונית
 1431הפרטת התעשייה הצבאית לישראל בע"מ
 1433הקצאת קרקע לבנק הדם
 1440הקצאת קרקע  -עידוד החינוך והתרבות בירושלים
 1457מעבר תחנת גלי צה"ל ללוד
 1461פארק אריאל שרון  -תשלום בגין מיזמים מסחריים-תיירותיים
מינוי ועדה לשמיעת התייחסויות לקריטריונים לפיצוי תושבי כפר
 1462שלם
 1474עקרונות להסכם פינוי שדה התעופה בעיר אילת
 1486הסדרת ההתיישבות הבדואית בישוב ביר הדאג'

קליטת מפונים זכאים כחברים בקיבוץ נוה ים; קביעת הזכויות
 1496למגורים בחלקת המגורים בקיבוץ נוה ים
קליטת מפונים זכאים כחברים בקיבוץ פלמחים; קביעת הזכויות
 1497למגורים בחלקת המגורים בקיבוץ פלמחים
 1498הקצאת קרקע  -שיפור השירותים בתחום החינוך בירושלים
הקצאת קרקע  -שיפור השירותים בתחום הבריאות  -הרחבת בית
 1499החולים אלי"ן
הגברת התחרות והבטחת אספקה סדירה של חומרי גלם למפעלי
 1516המלט
הקצאת קרקע  -שיפור השירותים בתחום הבריאות  -בית החולים
 1525הרצוג
הקצאת קרקע שיפור השירותים בתחום התרבות ,החינוך והרווחה
 1526בירושלים
עקרונות להסכם פינוי בסיס חיל האוויר מ.ק  621בחיפה (בח"א
 )21ומוזיאון צה"ל בתל אביב (מ.ק/ב  ,)21015הסדרת השימוש
 1529בשטחים המתפנים וקידום מימוש תכנית חזית הים העירונית
בחיפה
 1530הסכם פינוי שטחים מבית החולים שיבא תל השומר
 1531הסכם קרן קיסריה בע"מ
1532

אופן הקצאת מגרש מגורים ומגרש בייעוד חקלאי הצמוד אליו
בישוב ביר הדאג'

אימוץ המלצות הצוות לבחינת ייעול השימוש במקרקעין עירוניים
 1539לצרכי ציבור
 1541עקרונות הסכם הסדרת נכסי חברת החשמל לישראל בע"מ
 1542עקרונות מתווה הסדר מקרקעין בהליך מו"מ להפרטת תעש
 1555החלטה בדבר מסירת קרקע לגן לאומי ג'סר א-זרקא
 1576הקצאת קרקע עבור מתחם קריית מד"א (מטה ארצי מאוחד)
 1577הקצאת קרקע עבור מתחם קריית מד"
מינוי ועדה לבחינת מדיניות חלופות הכנסה למשק המשפחתי
 1580במושב
 1586מגרשי אימונים בשולי ערים
פיצול חוזה החכירה עם חברת פי גלילות עקב פירוקה מרצון של
 1587החברה
אישור הסדר עם עמותת נשי אמי"ת רשת מוסדות חינוך בישראל
 1588בקשר לבית הספר החקלאי בכפר בתיה
 1589הסדרת התיישבותם של מפוני דהנייה

מסלול ייחודי להקצאת קרקע לבניית דירות להשכרה למשרתי
 1590כוחות הביטחון או עבורם בשכונת רמות בבאר שבע
מינוי ועדה לגיבוש ואישור קודקס מדיניות מקרקעין אשר יחליף
 1593את החלטות מועצת מקרקעי ישראל

