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 "משקי עזר" אשונערב עיון ב

 רקעיןלשכת שמאי המק

 1521עידן משקי העזר המהוונים החלטה 

 ורים ופיצול מגרשים ממשקי עזרהיוון חלקת המג

 תב"ע למושב, שימושים חורגים וחריגות בניה, בן ממשיך וצוואות

 ועוסק בנושאים המרכזיים, שלהלן: לוש שעותערב העיון אורך כש

   - עו"ד אביגדור ליבוביץ

נסביר את הוראות החלטה  -ב"עידן משקי העזר המהוונים"  1521ניתוח משפטי של החלטה 

יוון חלקת המגורים, תוספת יח"ד שניה ושלישית במשקי עזר, פיצול מגרשים במסגרת ה 1521

ממשקי עזר, תהליך עבודה מול רמ"י, מעבר מזכויות "בר רשות" לזכויות "חכירה לדורות" 

 ולזכויות "חכירה מהוונת" בחלקת המגורים.

הנחיות  - עזר המהווןהושתי יחידות במשק  לעידן שלושה בתים בנחלה המהוונתהכנת המושב 

למושב לצורך הכנת משקי העזר, הנחלות ומשבצת האגודה לעידן ההיוון ותוספת לביצוע תב"ע 

 יחידות דיור, היוון חלקות המגורים, פיצול מגרשים, הגדלת זכויות הבנייה, הסדרת מבנים.

נדבר על פיצול מגרשים ממשקי עזר בהתאם  - 1521פיצול מגרשים ממשקי עזר לפי החלטה 

ל פיצול מגרשים בחלוקת הזכויות בין היורשים, בעריכת . נתמקד בנושאים ש1521להחלטה 

צוואות, מכירת הזכויות במגרש/בית שיפוצל ממשק העזר, נרחיב על תהליך הפיצול במסגרת 

 השלב התכנוני והשלב הקנייני ונציג שומות לפיצול מגרשים.

מות במשקי עזר נערוך דיון ביחס לזכויות בנייה קיי - שימושים חורגים וחריגות בניה במשקי עזר

, נתייחס לנושאים של שימושים חורגים וחריגות 1521במסגרת תב"ע קיימת ובהתאם להחלטה 

 , ותשלום של דמי שימוש והגשת הליכי עיון חוזר.1521בנייה והסדרתם במסגרת יישום החלטה 

 



 

מרכזי שמעסיק בעלי משקי עזר רבים והוא נתמקד בנושא  - סיפורים על "בן ממשיך במשק עזר"

נתייחס לנושאים של עריכת צוואות  -הורשת הזכויות במשק העזר והעברה לדור ההמשך 

ומוקשים בצוואות, מינוי "בן ממשיך", חלוקת הזכויות בין היורשים, העברות במתנה ונשתף את 

יורשים, נתמקד המשתתפים בסיפורים מהחיים על משפחות שמתמודדות עם הורשה למספר 

 בבעיות ובתקלות בצוואות ובהצעות לפתרון ונשתף בסיפורים מחדר הגישור. 

 נערוך סקירה של התיקון לחוק מיסוי מקרקעין וההשלכות על בעלי - יר שער )רו"ח(ד שנעו"

פיצול  מס רכישה, מס שבח, מע"מ, העברות בין יורשים, - 1521תהליך יישום החלטה ב משקי עזר

 העברות במתנה, מוקשים בהסכמי חלוקת עיזבון בין יורשים.    ,מגרשים

 

, חלקת המגורים היווןתהליך ל 1521שומות לפי החלטה יוצגו  - מר משה ברנע, שמאי מקרקעין

במגזר החקלאי  במשקי עזר מהוונים ולא מהוונים , היטל השבחהמגרש ממשק עזר דמי פיצול

                                                                                    .ובמגזר העירוני

 

 

 
             

                                                            בכבוד רב ובברכה,                                                                                                           

                                                    אביגדור ליבוביץ, עו"ד                                                                                                        

 ליבוביץ, שער ושות', משרד עורכי דין                                                                                              

 


