חוק מינהל מקרקעי ישראל ,תש"ך*1960
זה"מקרקעי ישראל"  כמשמעותו בחוקיסוד :מקרקעי ישראל ,1והוראות
בחוק
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חוק זה כפופות להוראות אותו חוקיסוד ולהוראות חוק מקרקעי ישראל ,תש"ך,21960
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)א(

הממשלה תקים

מינהל

מקרקעי

ישראל )להלן



המינהל(

שינהל את

מקרקעי

ישראל.

הגדרות וכפיפות

מינהל מקרקעי
ישראל ,מנהלו
ועובדיו

הממשלה תמנה מנהל המינהל; על מינויו לא תחול חובת המכרז לפי סעיף 19
)ב(
לחוק שירות המדינה )מינויים(  ,תשי"ט ,31959הודעה על המינוי תפורסם ברשומות;
מנהל המינהל כפוף במישרין לשר החקלאות' והסמכויות של שר לענין החוק האמור נתונות
לשר החקלאות.
)ג(

עובדי המינהל יהיו עובדי מדינה.

הממשלה תמנה מועצת מקרקעי ישראל שתקבע את המדיניות הקרקעית שלפיה יפעל
,3
המינהל /תפקח על פעולות המינהל ותאשר הצעת תקציבו שייקבע בחוק,

מועצת מקרקעי
ישראל

מנהל המינהל יגיש למועצת מקרקעי ישראל לפחות אחת לשנה דין וחשבון על פעולות
.4
המינהל; והממשלה תגיש לכנסת לפחות אחת לשנה דין וחשבון על פעולות המינהל.

דיווח

 .נתקבל בכנסת ביום אי באב תש"ך) 25ביולי ;(1960הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה"ח, 413תש''ך ,עמ' .36
1ס"ח , 312תש"ך ,עמ'.56.
 2ס"ח , 312תש"ך  ,עמ' .56
3ס"ח  ,279תשי"ט ,עמ' 86

תיקון חוק נכסי
המדינה,
תשי"א1951
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תיקון חוק רשות
פיתוח (העברת
נכסים(,
תש''י1950

6

ביצוע ותקנות

שר האוצר ושר החקלאות יחד ממונים על ביצוע חוק זו? והם רשאים להתקין תקנות
.7
בכל הנוגע לביצועו.

בחוק נכסי המדינה ,תשי"א4 1951
בסעיף  ,5במקום סעיף קטן )ב( יבוא סעיף קטן זה:

)0

")ב( הממשלה לא תהא רשאית למכור מקרקעי ישראל ,כמשמעותם
בחוקיסוד :מקרקעי ישראל /שאינם קרקע עירונית וששטחם עולה על
 100דונם ,להעביר את הבעלות בהם בדרך אחרת' להשכירם או להחכירם/
אלא באישור מועצת מקרקעי ישראל;".
בסעיף  /6בסעיף קטן )א( תיווסף פסקה זו:

)(2

") (4מנהל מינהל מקרקעי ישראל או אדם שהורשה לכך על
ידיו  לגבי מקרקעי ישראל כמשמעותם בחוקיסוד :מקרקעי
ישראל;".
) (3בסעיף  ,6בסעיף קטן )ג( ,אחרי המלים "של שר אחר" יבוא "או מנהל
מינהל מקרקעי ישראל".
.

בחוק רשות פיתוח )העברת נכסים(' תש"י5 1950
) (1בסעיף  ,3כרישה ,במקום "רשות הפיתוח מוסמכת" יבוא "בכפוף לחוק
יסוד :מקרקעי ישראל ולחוק מקרקעי ישראל ,תש"ך ,1960מוסמכת רשות
הפיתוח";
)(2
אלה:

בסעיף  ,3בפסקה ) ,(4במקום פסקאות משנה )א( עד )ד( יבואו מלים

"רשות הפיתוח לא תהא רשאית למכור מקרקעי ישראל  ,כמשמעותם
בחוקיסוד :מקרקעי ישראל ,שאינם קרקע עירונית וששטחם עולה על
 100דונם ,להעביר את הבעלות בהם בדרך אחרת ,להשכירם או להחכירם,
אלא באישור מועצת מקרקעי ישראל?" ;
)(3

בסעיף  ,3אחרי פסקה) (10תיווסף סיפה זו:
"כל פעולה במקרקעי ישראל לפי סעיף זה תיעשה על ידי מינהל מקרקעי
ישראל";

)(4

סעיף   4בטל;

) (5בסעיף  5יימחק הקטע מהמלים "רשות הפיתוח לא תוציא כל הוצאה"
עד סוף הסעיף.
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