
 

 
  קרקעות

  

  מבוא

  . קרקעות–ן "עט אור על נושא מרכזי בתחום הנדלאנסה לשפוך  מ, במסמך זה

  :אסביר על 

 )טאבו (ההבדלים בין קרקע מינהל  לקרקע פרטית •

 פרמטרים המשפיעים על מחיר הקרקע •

 מיפוי סוגי הקרקעות בגבעת שמואל •

  

  )טאבו( ההבדלים בין קרקע מינהל  לקרקע פרטית

 -כ(הן בבעלות מדינת ישראל ,  אחוזים ליתר דיוק92 -כ,  בישראלמרבית הקרקעות

 גם הקרקע למגורים עליה בנויים מרבית הבתים בישראל הינה .) מיליון דונם21

  .  בנושא הזה"בשיא עולמי"ככל הנראה  מדינת ישראל מחזיקה .בבעלות המדינה

בין מוכרים מאשר את העברת הזכויות , הגוף שמנהל את הרישום על קרקעות אלו

  . )י"ממ ("מינהל מקרקעי ישראל"נקרא , ב"מפיק היתרי בניה וכיו,לקונים

. לבין המינהל הינה בדרך של חכירה) הקונים" (רוכש הזכויות"ההתקשרות בין 

 רוכשים את הזכויות ליהנות מהנכס הקוניםו,  הקרקעתהמדינה נשארת בעל, כלומר

  . בתמורה לדמי חכירהלתקופת החכירה

 קרקע מינהל למגורים מוחכרת בדרך .מאודהיא שכירות לתקופה ארוכה חכירה 

  . שנה נוספות בסיומן49 שנה ובדרך כלל תוך מתן אופציה לחכירה של 49כלל ל 

) טאבו(בעוד שבקרקע פרטית , "שוכר"בקרקע מינהל לקונה יש מעמד של , כלומר

  ".בעלים"הוא הופך להיות 

  



  

 למינהל יש השלכות על משך הוצאת האישורים להבדלים הנוספים בין קרקע פרטית

וכן עלויות נוספות ) הליך ארוך וממושך יותר בקרקע מינהל(וקבלת ההיתרים 

  ). ועוד דמי הסכמה, דמי היוון,דמי היתר: כגון(שקיימות בקרקע מינהל 

 

  פרמטרים המשפיעים על מחיר הקרקע

טרים כגון שטח הקרקע נגזר מחיר הקרקע מפרמ, ן שמוכר לנו"בדומה לכל נכס נדל

  .)ב"חקלאי וכיו, מינהל, טאבו( וסוג הקרקע מיקומה

  . המותרות בה"זכויות הבניה"פרמטר נוסף וחשוב שמשפיע על מחיר הקרקע הינו 

ביחס לשטח של חלקת , )שטח רצפה(לגודל השטח המותר לבניה היא הכוונה 

שטח המותר לבניה נמדד גודל ה. האדמה שעליה מבקשים להקים את המבנה

  .'אחוזי בניה'ומכאן הביטוי , באחוזים מתוך השטח של חלקת האדמה שעליה בונים

  .טרם נוצלומשפיעות באופן ישיר על מחיר הקרקע גם אם הן " זכויות הבניה"

  

  מיפוי סוגי הקרקעות בגבעת שמואל

 הדר רמת(ניתן לומר שהקרקעות בשכונות החדשות בגבעת שמואל " כלל אצבע"כ 

בעוד שבשכונות הוותיקות רוב הקרקעות ) טאבו(הן אדמות פרטיות ) ורמת הדקלים

  ).אך יש גם לא מעט אדמות פרטיות(הן אדמות מינהל 

מדובר באדמות ,  לכיוון רמת הדרומזרחה) דו המזרחייבצ(מרחוב הזיתים , למעשה

  .)' מ250בית על  (יחידות שתיר לבנייה של " מ500כל חלקה היא בת . פרטיות

הן בשטח של , וכן רחובות עוזיאל ופרץ)  בצידו המערבי(הקרקעות ברחוב הזיתים 

  לרוב שתי דירות גן (אדמה פרטית ומיועדות לבניית ארבע יחידות ) ברובן(ר " מ449

  ).ושתי דירות דופלקס

הן ) 'יצחק שדה וכו, הרצל, יהודה הלוי: רחובות כגון(הקרקעות בשכונה הוותיקה 

  . יחידותשתיר אדמת מינהל ומיועדות לבניית " מ300-320בשטח של 

עשוי , מכך ניתן אולי להבין מדוע קרקע או בית ישן להריסה בשכונה הוותיקה

  ...להימכר במחיר גבוה יותר מקרקע לבנייה ברמת הדר

  

  

ל משום המלצה "אין בפרסום הנ. תכנוני ואחר לפני רכישה או מכירה, אין באמור לעיל להוות תחליף לייעוץ משפטי

  .נכס זה או אחרמכור לרכוש או ל

  .  עושה את מיטב המאמצים להבטחת דיוק הפרטיםMy Home Groupקבוצת 

  ח.ל.ט


