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"מכירה"הגדרת•
.במקרקעיןזכותשתמורתהבהפקעהממספטור–64סעיף•
.מסוימותבהחלפותממספטור–65סעיף•
.וחלוקהבאיחודממספטור–67סעיף•

."וחלוקהאיחוד"הגדרת•
.65-ו67סעיפיםביןההבדל•
מלכהמוהנא(10/08ש"עמ)1711/15א"ע,4226/92א"עשומרוניהלכת•
71/06,26/06,131/06מיסויהחלטות•

תוכן עניינים
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לחוק מיסוי מקרקעין1סעיף 

–בין בתמורה ובין ללא תמורה , זכות במקרקעיןלענין, "מכירה"

;או ויתור עליה, העברתה, הענקתה של זכות במקרקעין(1)

;וכן העברה או הסבה של זכות לקבל זכות במקרקעין או ויתור על זכות כאמור, הענקתה של זכות לקבל זכות במקרקעין(2)

וכן העברתה , העברה או הסבה של זכות במקרקעין או על ויתור על זכות במקרקעין, הענקתה של זכות להורות על הענקה(3)
;הסבתה של זכות להורות כאמור או ויתור עליהאו 

יכולת או זכות לתפוש מקרקעין מסויימים של האיגוד בו מוקנית, פעולה באיגוד שהזכות המוקנית בה מקנה לבעליה כוח(  4)
;הזכות או אם אותה זכות מקנה לבעליה את הזכות לדרוש מהאיגוד למסור לתפיסתו מקרקעין מסויימים

מקרקעיןלחוק מיסוי ( א)5סעיף 

, של משכנתהפירעון זכות במקרקעין או עשיית פעולה באיגוד מקרקעין שלא על ידי בעליה על פי תביעת חלוקה או לשם מכירת "
–וכן הפקעת זכות במקרקעין שיש עמה תמורה , או על ידי הליכי הוצאה לפועל, או חוב פסוקשעבוד 

" במקרקעיןחוק זה מכירת זכות לעניןבהן יראו 

לחוק 5-ו1סעיפים –" מכירה"
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זכותרקכפיצויניתנהשתמורתה,במקרקעיןזכותשלהפקעה"
".ממספטורהתהא-במקרקעין

?הפקעהמהי
המתבצעת,מקרקעיןפרטיותזכויותשלכפויהרכישההינהההפקעה"-רפאלי261/84א"ע•

."פיצוייםבתשלוםומתלווה,ציבוריתלמטרה,מטעמהאוהמדינהידי-על
.ההפקעהמיסודותיסודמהווהאינהתמורהמתןכיקבעוהמשפטבתי•
פקודתלפימהחלקה25%אווהבניההתכנוןחוקלפיתמורהללאמהחלקה40%להפקיעניתן•

.(ציבורלצרכירכישה)הקרקעות

פטור ממס בהפקעה–64סעיף 



5

אתשוללתאחרתתמורה–במקרקעיןבזכויותרקהינההתמורהכאשרינתןהפטור•
!כולוהפטור

אם,החוקשללשונועםחובתנוידינצאשלאלינראה"–(64/78א"ע)י'פלאצהלכת•
תכנוןהליכישלאימתםאוהשפעתםבצלהמבוצעתמכירהכלהפקעהבמושגנכלול

."הפקעההמבשרים
הרשותנציגיהגיעובהןבנסיבותגם-23/06מיסויוהחלטתהמיסיםרשותעמדת•

כספיתבתמורהבין)הפיצויגובהבדברהקרקעבעליעםמוקדםלהסכםהמקומית
,כהפקעהמופחתמסשיעורלקבליהיהניתן,(אחרתצורהבכלאוחילופיתבקרקעובין

.דברשלבסופו,כדיןיתבצעוההפקעההליכישכלבתנאי

פטור ממס בהפקעה–64סעיף 
עקרונות הפטור
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שהוראות , מקרקעין בשל צו רשות מוסמכת שניתן על פי כל דיןהחלפת "
אינן חלות לגביה כשלא שולם גם סכום הפרש בכסף או בשווה  67סעיף 
; תהא פטורה ממס-כסף 

חישוב השבח והמס  לעניין יראו את המוכר -סכום הפרש כאמור שולם 
שהוא כיחס שבין סכום , כמוכר חלק יחסי מהזכות במקרקעין שנתן

."לבין כל התמורה שקיבל בעד הזכות במקרקעין שנתן, ההפרש האמור

חליפין בכפייה–65סעיף 
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המבוצעים,וחלוקהלאיחודתוכניתשלבמסגרת,פרטייםצדדיםביןבחליפיןמדובר•
.מוסמכתרשותמצדבכפייה

בסעיףלאמורדומהדיןיחול,בלבדבמקרקעיןבזכותהינושניתןהפיצויעודכל•
.ממספטורהתהאוהמכירהלחוק64

שהםנדרשאלא–צוהוצאתשלהאיוםתחתיבוצעושהחליפיןדיאין65בסעיףגם•
.הפטורקבלתלצורךבכפיהיבוצעו

פטוריינתןאלא"במקרקעיןזכות"ברקלהיותחייבתאיננההתמורה–64לסעיףבניגוד•
.כסףבשווהאובכסףנוספתתמורהניתנתכאשריחסי

חליפין בכפייה–65סעיף 
עקרונות הסעיף
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צוכךבשלקיבלואםגם–פרטייםאנשיםביוזמתשנעשוחליפיןעליחוללאהפטור•
!מוסמכתרשותשל

:הבאיםהתנאיםלכלבהתאםלהתבצעצריכיםהחליפין•
.דיןפיעלמוסמכתרשותשלצוי"ע1.
.בכפייההחליפיןלביצועהסמכותאתמיוזמתהלהפעילצריכההרשות2.
.הזאתהסמכותאתשמקנהחוקמכח3.
.ציבוריתמטרהמילוילשם4.

.מסויםאזורשלארגון-רהלבצעמעוניינתהרשותבהםמקריםעללחולנועדהסעיף•

חליפין בכפייה–65סעיף 
עקרונות הסעיף
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 לחוק המקרקעין קובע27סעיף:
בעלותו של כל אחד מהם לפי חלקו מתפשטת  , שהם של כמה בעליםמקרקעין "

."אתר ואתר שבמקרקעין ואין לשום שותף חלק מסוים בהםבכל 

 הרי שכל , שותפים2אם ישנם –פעולה של חלוקה בין שותפים מהווה פעולת חליפין
מחלקו  50%מזכויותיו במקרקעין לשותף השני ומקבל בתמורה 50%אחד מהם מוכר 

.  של השותף השני בזכויות במקרקעין
הצדדים2-מהווה מכירה החייבת במס שבח ומס רכישה ל, פעולת חליפין רגילה

מבוא–67סעיף 
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 במקור קבע שחלוקת המקרקעין בין בעליה המשותפים ללא תשלומי איזון הייתה פטורה ממס67סעיף.
(:27/10/1998)שטיינברג  3380/96א "ע

 מתבצעות למעשה שתי פעולות של מכירה בתמורה לזכויות הצד האחר בחלקה  היא פעולה בה של איחוד נקבע שפעולה
.האמור67אלא שפעולות אלו לא הופטרו בפטור דומה לפטור שניתן לחלוקה בסעיף , האחרת

מבוא–67סעיף 

107חלקה 108חלקה 

4321

חתמו על הסכם קומבינציה עם קבלן למכירת  
מהדירות שיבנו 25%-מהחלקה בתמורה ל50%

על החלקה המאוחדת

עסקת  –מס שבח ראה בפעולת האיחוד 
חליפין וחייב את הצדדים במס רכישה
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שהיא חלוקת מקרקעין בין כל בעליה המשותפים או שהיא איחוד  , על מכירת זכות במקרקעין(א)
:יחולו הוראות אלה, מקרקעין

;פטורה המכירה ממס-( סכום הפרש-להלן )לא שולם סכום הפרש בכסף או בשווה כסף (1)
.למעט מכירת הזכות שבשלה שולם סכום ההפרש, פטורה המכירה ממס-שולם סכום הפרש (2)

-בסעיף זה (ב)
–" איחוד מקרקעין"

לרבות איחוד חלקות כאמור לפי  , איחוד חלקות גובלות או חלקות רצופות לשם תכנונן מחדש(1)
;1965-ה"התשכ, תכנית כמשמעותה בחוק התכנון והבניה

מכירה של חלק מזכות במקרקעין שתמורתה היא בניה על יתרת המקרקעין בחלקות גובלות או (2)
;בחלקות רצופות

שהוא , החלק היחסי מהזכות במקרקעין שנתן המוכר-" הזכות שבשלה שולם סכום הפרש"
לבין הסכום הכולל של שווי הזכות במקרקעין שקיבל  , כיחס שבין סכום ההפרש שקיבל המוכר

.בתוספת סכום ההפרש שקיבל המוכר, המוכר עקב איחוד המקרקעין או חלוקת המקרקעין

איחוד וחלוקה–67סעיף 
58לאחר תיקון 
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מקרקעיןחלוקת
בלתיבחלקיםמשותפיםלבעלים,שבחממספטורמעניקלחוק67סעיף•

,לחברוהשותפיםאחדשלחלקומכירתבגין,במקרקעין(מושע)מסוימים
שולםשלאובלבדהשניהשותףמידיבמקרקעיןאחרחלקלקבלתבתמורה

.הצדדיםביןכסףבשווהאובכסףהפרשסכום
בעליהביןהמקרקעיןחלוקתאך,הבעליםביןבכסףתמורהניתנתלאאםגם•

משוויגבוההבעליםאחדשיקבלהזכויותששוויכךלידיתביאהמשותפים
ומשכךכסףבשווהבתמורהשמדוברהרי,הבעליםשארשיקבלוהזכויות

.העודףהשוויחלקבמסיחויב

איחוד וחלוקה–67סעיף 
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מקרקעיןאיחוד
בחלקותמדובר-והבניההתכנוןלחוק'דפרקהוראותלפי"מחדשתכנונםלשם"•

שלאחריההחלקותלאיחודתוכניתלהגישמעונייניםהבעליםאשר,רצופותאוגובלות
.(תשריטבאמצעותוחלוקהאיחוד)מחדשהחלקהאתיחלקו

אזורעלהחלהבתוכניתמדובר-והבנייההתכנוןלחוק'גלפרק'זבסימןתוכניתלפי•
.ורצופותגובלותחלקותעלמדוברואיןמאדגדול

יתרתעלבניההיאשתמורתהבמקרקעיןמזכותחלקשלמכירה-קומבינציהעסקת•
בעלילכמהאחדיזםביןקומבינציהעסקתלאפשרהינהבסעיףהמטרה.רצופותבחלקותאוגובלותבחלקותהמקרקעין

.במסתחויבהמגרשיםביןהאיחודשפעולתמבלי,לושייךשאינוחלקעלדירותלקבלעשוימגרשבעלכשכל,ורצופיםגובליםמגרשים

והמשמעות,ורציפותכגובלותהמשותףבבנייןהדירותכלאתרואים-משותפיםבתים•
הדירותאתביניהםלחלקיוכלוחניות/דירותבמספרבמושעבעליםישנםשכאשרהיא

.ממסבפטור

איחוד וחלוקה–67סעיף 
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09/2000הוראת ביצוע 

תיחשבנה כחלקות רצופות אם פעולת האיחוד מתייחסת לחלקות ' ג-ו' חלקות א
.יחדיו' ג-ו', ב', א

 רצופות"לכאורה היה מספיק לרשום..."

איחוד וחלוקה–67סעיף 

'בחלקה 'אחלקה 

חלקות גובלות

'בחלקה 'אחלקה 

חלקות רצופות

'גחלקה 
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197סעיףלפיפיצוילעניין"גובליםמקרקעין"הגדרת)ויטנרשרגא2775/01מ"עת
(והבניההתכנוןלחוק

פיצוייםתביעתלצורך,תכניתשלבתחומההגובליםכמקרקעיןייחשבומקרקעין,ככלל•
שסומנהכפיהתכניתשל"הכחולהקו"לפיזיתמשיקיםהמקרקעיןכאשר,הסעיףלפי
.התכניתתשריטגביעל

בדרך,צרפתוחשטחידיעלמופרעתלמקרקעיןהתכניתביןההשקהכאשרזאתעם•
אתלשלולכדיבכךיהאלא,צרשכונתיכבישידיעלאו,בלבדספוריםמטריםבןכלל

.בתכנית"גובליםמקרקעין"כהמקרקעיןשלמעמדם

איחוד וחלוקה–67סעיף 
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והבניההתכנוןלחוק(3)122סעיף
,ההקצאהמקבליהיה,כאמורהיחסיותמלואעללשמוראפשרותהייתהלא(3)

המקומיתמהועדהלקבלזכאי,הקודםמגרשושלמשוויוביחסנמוךהחדשמגרשוששווי
מגרשושלמשוויוביחסגבוההחדשמגרשוששוויההקצאהומקבל,ההפרשתשלום
;ההפרשאתהמקומיתלועדהלשלםחייב,הקודם

איחוד לפי תוכנית–67סעיף 

100-' א
'ד

250-' ב
350-' ג

פארק

100-' א

300-' ג300-' ב

'ד
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.67סעיףלפימלאפטוריקבלולכןאיזוןדמימשלםלא–'א
.50₪איזוןדמימשלם–'ב
.50₪איזוןדמימקבל–'ג

איחוד לפי תוכנית–67סעיף 

100-' א
'ד

250-' ב
350-' ג

פארק

100-' א

300-' ג300-' ב

'ד



18

,המוכרשנתןבמקרקעיןמהזכותהיחסיהחלק-"הפרשסכוםשולםשבשלההזכות"•
הזכותשווישלהכוללהסכוםלבין,המוכרשקיבלההפרשסכוםשביןכיחסשהוא

סכוםבתוספת,המקרקעיןחלוקתאוהמקרקעיןאיחודעקבהמוכרשקיבלבמקרקעין
.המוכרשקיבלההפרש

.שבחמסעליהםוישלםהאיזוןדמיבגובהכמוכרייחשב,איזוןדמישמקבלמיכל•
.רכישהמסעליהםוישלםהאיזוןדמיבגובהכרוכשייחשב,איזוןדמישמשלםמיכל•
המעניקלחוקג48סעיףיחוללאהמוכרשמקבלהאיזוןתשלומיבגיןהשבחמסעל•

.65לסעיףבניגוד,מהמס50%שלזיכוי

איחוד וחלוקה–67סעיף 
החיוב במס על תשלומי האיזון
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דוגמא
תמורת01/05/13ביוםרכשוהחלקותאת.ורצופותגובלותחלקות2שלבעליםהינם'ב–ו'א•

איחודלבצעביקשו'ב-ו'א.400₪שווההייתהמהחלקותאחתכל01/01/2016ביום.א"כ150₪
:כדלקמןוחלוקה

.80₪בסךאיזוןדמיבתוספת320₪שלבשוויחלקהיקבל'א•
.80₪בסךאיזוןדמיוישלם480₪שלבשוויחלקהיקבל'ב•

:האיזוןדמיעל'אשישלםהשבחמס
(01/01/16)80-מכירהשווי
(01/05/13)רכישהשווי

50שבח
.12.5₪=50*25%השבחמס

איחוד וחלוקה–67סעיף 
החיוב במס על תשלומי האיזון

)30(150 80320
80 


'ב'א'ב'א

אחרילפני

80 ₪
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הרכישהשווי–32סעיף
בחליפיןאו,64בסעיףכאמורשהופקעהבמקרקעיןאחרתזכותבעדכפיצוישנתקבלהבמקרקעיןזכותשלהרכישהשווי"

ובחליפיןבחליפיןשנתןאושהופקעהבמקרקעיןהזכותשלהרכישהשווייהיה,68או65,67סעיפיםלפיממסהפטורים
הרכישהמשווייחסיחלקהרכישהשווייהיה,כסףבשווהאובכסףהפרשגםעמהםששולם67-ו65בסעיפיםכאמור
".כולהלתמורה,בתמורהשקיבלבמקרקעיןהזכותשוויכיחס,כאמור

:יהיההחלופיתהקרקעשלהרכישהשווי-שקיבלהחלופיתהחלקהאתימכור'אאם•
.האיזוןלתשלומיבתמורהבעברנמכרמהקרקעחלק:הסיבה•

הרכישהיום–(ג()1)37סעיף
השבחקביעתלצורךהרכישהכיוםשנקבעהיום-הרכישהיוםיהיה32סעיףלפינקבערכישתהששוויבמקרקעיןזכותלגבי"

".שהוחלפהאושהופקעהבמקרקעיןהזכותנמכרהאילווהמס

איחוד וחלוקה–67סעיף 
יום ושווי רכישה במכירה עתידית

120150 80320
320 
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הדוגמאהמשך
500₪תמורתשבבעלותוהחלקהאתלמכור'אהחליט01/01/17ביום

:'אשישלםהשבחמס
(01/01/17)500-מכירהשווי
(01/05/13)רכישהשווי

380שבח
.95₪=380*25%השבחמס

750₪תמורתשבבעלותוהחלקהאת'במכריוםבאותו.
(01/01/17)750-מכירהשווי
(01/05/13))150)רכישהשווי
(01/01/16)(80)רכישהשווי

520שבח
.130₪=520*25%השבחמס

איחוד וחלוקה–67סעיף 
החיוב במס על תשלומי האיזון

)120(150 80320
320 
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.מוסמכתרשותשלצומתוךבכפייהוחלוקהבאיחודעוסק65סעיף•
צדדיםביןבהסכמהשנעשיתוחלוקהבאיחודעוסק67סעיף•

!ג48סעיףיחוללא–שמשולמיםאיזוןתשלומיעלכןועלפרטיים

איחוד וחלוקה–67סעיף 
67-ו65ההבדל בין סעיפים 
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4226/92א"עשומרוניהלכת
במקרקעיןשיתוףפירוקאוחלוקהשלמקריםעלחל,67סעיףלפיהפטור
לבעלותנכסמאותומסויםחלקמקבלמהשותפיםא"ככאשראחדבנכס
א"כקודם:פורמלישינויהינוכךבעקבותשנעשההשינוי,שלומלאה

שלבעליםהואוכעת,בחלקהמסוייםבלתיחלקשלבעליםהיהמהשותפים
.מסויםחלקמלוא

,השנילצדנכסיםשלאחרומספראחדלצדנכסיםמספרהעברתי"עחלוקה
פורמליאיננוזהלמקרהוהשינויהשותפיםביןחליפיןעריכתמשמעותה

.מהותישינויאלאגרידא

איחוד וחלוקה–67סעיף 
החלפת נכסים
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מלכהמוהנא(10/08ש"עמ)1711/15א"ע
אשר בוצעה , (שלא אגב גירושין)לאשתו האם העברת זכויות במקרקעין מבעל •

שניתן לו תוקף של , כ העוררת"הסכם ממון כלשון בבניהם או הסכם פשרה במסגרת 
?רכישהחייבת במס , המשפט לענייני משפחהי בית "עד "פס

מדובר בחלוקה שווה של הנכסים השייכים לשני בני הזוג -אחת מטענות בני הזוג •
".לחוק מיסוי מקרקעין67זו פטורה לפי סעיף ופעולה 

בית המשפט העליון הוסיף וקבע , את הטענהע"ודחתה –בהתאם להלכת שומרוני •
.הנכון הוא כי אכן מדובר בעסקת חליפיןכי הניתוח 

איחוד וחלוקה–67סעיף 
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26/06מיסויהחלטת
רשומותיחידות15הכוללמבנהשבבעלותהחברהשלפירוקלבצעניתן•

לחוק67סעיףלפיהיחידותאתמכןלאחרולחלק71סעיףלפיממסבפטור
.המניותבעלי5בין

זההיחסיבשוויתהיה67סעיףלפיהחלוקהכיקבעהלאהמיסויהחלטת•
.האזורילמשרדזאתהשאירהאלא

איחוד וחלוקה–67סעיף 
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71/06מיסויהחלטת
גובלותבחלקות,יחסיםבאותםבמושעמשותפיםבבעליםמדוברכאשר•

למרותגדולהאחתחלקההןכאילוהחלקותעללהשקיףניתן,ורצופות
.תכנוןלהליכילהזדקקצורךואיןבפועלאיחודשאין

איחוד וחלוקה–67סעיף 

'ב'א

לפני
דני+ יוסי דני+ יוסי 
50%50%50%50%

'ב+ ' א

אחרי
דני+ יוסי 
50%50%
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131/06מיסויהחלטת

הפקעהבשלרקהקרקעשלפיצולובוצע,אחתחלקהבמקורהיוחלקותכאשר

אתיראו–הפיצוללאחרהשתנולאהבעליםוזכויותכבישהקמתלצורך

.החלקותביןכביששעובראףעלורצופותכגובלותהחלקות

איחוד וחלוקה–67סעיף 
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4458/14מיסויהחלטת
והבנייההתכנוןלחוק'זסימן'גלפרקבהתאםוזאתבעליםהסכמתללאוחלוקהאיחודתוכניתאושרה

ג-ו'ב-ו'אמגרשיםלשלושהיחולקוהמאוחדיםהמקרקעיןכיקבעההתוכנית':
כרגילמתאפשרהזכויותמימוש–'אמגרש.
למגוריםבניהלצורךהמקורייםלבעליםיועבר–'במגרש.
לדרךומיועדלעירייהיועבר–'גמגרש.

שלבים2-ביהיההביצוע:
.במושעהבעליםכלש"עהמקרקעיןרישום1.
.לעירייההזכויותוהעברת'גבמגרשהמחזיקיםפינויהליכיביצוע2.

לתוכניתבהתאםתהאלעירייההזכויותעברתהשככלכיהוחלט,ההליךשלהמורכבותלאור
.לחוק67סעיףלפיפטוריינתן-הפרצלציהממועדזמןכעבורשמבוצעתאףועלתמורהכלוללא

איחוד וחלוקה–67סעיף 
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7326/17מיסויהחלטת
מסוימותבדירותמחזיקאחשכלכך,משותףביתשלבעליםהיואחיםמספר.

הבנייןהריסתאתיכלולאשרמסיבישיפוץבבנייןלבצעהאחיםביקשוהבנייןשלהפיזימצבולאור

.לשימורבנייןהוגדרוהבנייןמאחראפשריאינוהדבראך,מחדשובנייתו

הדירותאתביניהםולחלקלהרסומבליבבנייןמהותייםושינוייםשיפוץבעריכתלהסתפקנאלצוהאחים

.איזוןתשלומיוללאהבעלותביחסלפגועמבלי,שתיבנינההחדשות

התכנוניבשינוילראותניתןכיהוחלט,הבנייןעלשחלווהתכנוניותהחוקיותהמגבלותלאור

.לחוק67סעיףהוראותעליושיחולומחדשכתכנוןבבנייןשנעשההמהותי

איחוד וחלוקה–67סעיף 
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7631/17מיסויהחלטת
2שוויםבחלקיםבמושעבמקרקעיןהחזיקו,עסקימלאימהווהשבידםשהמקרקעין,קבלניותחברות.

כך,הרגילהעסקיםבמהלךושלאעסקיהטרוםבשלב,ביניהןהשיתוףאתלפרקביקשוהחברות

.נפרדיםמגרשיםמספריוקנוחברהשלכל

כדלקמןקבעההמיסויהחלטת:

.הכנסהמספקודתהוראותיחולו–עסקימלאיהמהוויםהמקרקעיןחלוקתעל1.

רכישהממספטורהתהאהחלוקה–איזוןתשלומיללא,עסקיהטרוםבשלבחלוקהעלשמדוברהעובדהלאור2.

.27תקנהלפי

.מקרקעיןמיסוילחוק67בסעיףכמשמעותומקרקעיןאיחודעלחלהלאההחלטה3.

איחוד וחלוקה–67סעיף 
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מס רכישה

 67מכירת זכות במקרקעין הפטורה ממס על פי סעיף –( א)27תקנה

.פטורה ממס רכישה

איחוד וחלוקה–67סעיף 



איחוד וחלוקה–67סעיף 32

(א)6727
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:הנחיות מיסוי מקרקעין

בדיקת שווי  , יודגש. י שטחים"יחסי הזכויות המקוריים תיבדק לאור שווי הזכויות ולא עפשמירת 1.

.הזכויות תיעשה על ידי שמאי המשרד האזורי

ע"תבאו תשריטעל המפקח לדרוש , לחוק67הקבועה בסעיף " איחוד מקרקעין"להגדרת בהתאם 2.

.בתוקף ואישור על מצב החלקה מוועדת התכנון נכון ליום פעולת האיחוד

.בחינת עסקת איחוד מקרקעין על המפקח לדרוש גם את הסכם האיחוד בין הצדדיםבעת 3.
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שהיא חלוקת מקרקעין המשמשים למטרה , זכות במקרקעיןמכירת"

לחברי, ושעובדו על ידי חברי אגודה שיתופית חקלאית במשותף, חקלאית

."פטורה ממס–אותה אגודה בהתאם לזכויותיה בה וללא תמורה נוספת 

 לאור הצורך בפירוק האיגוד, 67חלוקה זו אינה מתאפשרת לפי סעיף

.והשותפות במספר רק של נכסים

 (ענבה545/78א "ע)השימוש למטרה חקלאית נדרש רק עד מועד החלוקה

חלוקת קרקע למתיישבים–66סעיף 



!תודה רבה על ההקשבה
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