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 תזכיר חוק

 

 

 שם החוק המוצע. א

 

 4112 -ד"התשע, (...' תיקון מס)ה יחוק התכנון והבני

 

 

 עיקרי החוק המוצע והצורך בו. ב

 

 

" החוק"להלן ) 1691-ה"התשכ, יה במדינת ישראל מוסדרים בעיקרם בחוק התכנון והבניהיתהליכי התכנון והבנ

תיקונים לחוק הן בחקיקה ממשלתית והן בחקיקה  111 -לאורך השנים התקבלו כ"(. היחוק התכנון והבני"או 

 .אשר חלקם הלא מבוטל נועדו לפתור בעיות נקודתיות, פרטית

 

, פעל משרד הפנים לבצע כשלב ראשון, 4112 -ג"התשע, (114' תיקון מס)במסגרת הצעת חוק התכנון והבניה 

הצעת . רקי התכנון ובפרק הרישוירפורמה מהותית בשני תחומים מרכזיים בחוק התכנון והבניה שעיקרם בפ

החוק האמורה אושרה לקריאה שניה ושלישית על ידי ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ואמורה לעלות 

 .בימים הקרובים להצבעה במליאת הכנסת לאישורה בקריאה שניה ושלישית

 

ק ובמרכזם בפרקים כשלב שני מבקש משרד הפנים במסגרת הצעת החוק המוצעת לטפל בפרקים נוספים בחו

 . העוסקים בהיבטים הכלכליים של החוק

  

ההיבטים הכלכליים של חוק התכנון והבניה הינם אבני היסוד למערך התכנון וליכולתו של מערך התכנון לתכנן 

ליכולתם של המדינה והרשויות המקומיות לממש ולפתח את הנדרש על מנת להוציא את התכניות , ולמעלה מכך

 .את התכנון למציאות לפועל ולהפוך

 

על רקע מכלול שינוים והתפתחויות שחלו , החקיקה הנוכחית בפרקים הכלכליים של חוק התכנון והבניה

, אינה נותנת עוד את המענה הנדרש למכלול הסוגיות והאתגרים היישומיים, ביישומם ובהפעלתם לאורך השנים

העדכונים  , ומן ההכרח לבצע את ההתאמות, המשפטיים והאחרים שהמציאות מעמידה בפני מערך התכנון

 .והשינויים הנדרשים בפרקים אלו

  

  -לבצע את השינויים הנדרשים והמתחייבים בתחומים הכלכליים המרכזיים של החוק , הצעת החוק מבקשת

יות תוך שמירה ויצירת איזון נכון ומידתי בין זכו  -פיצויים בגין ירידת ערך והיטל השבחה , הנוגעים להפקעות

יאפשרו יצירת הסדרים עדכניים ויעילים שיוכלו ליתן מענה נכון וכולל , שינויים אלו. הפרט לאינטרס הציבור

תוך הגברה ושמירה על ערכי הצדק והשוויון , לאתגרים וליעדים שבפניהם עומדות מערכות התכנון והפיתוח

 .ויצירת וודאות ויציבות במכלול תחומים אלו, בהפעלתם
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את הסדרת החלק הנוגע , עת החוק מבקשת להשלים בהמשך לתיקונים שעסקו בפרקי התכנון והרישויהצ, בנוסף

בהמשך לשינויים שחלו , זה, ההצעה המוצעת בנושא. לתכנון ורישוי הקמתם של מתקנים ביטחוניים ובנייה בהם

דתי בין הצרכים תוך איזון נכון  ומי, מבקשת להסדיר ולהכניס שינוי של ממש במצב זה, בפסיקה ובדין

 .לאינטרס התכנוני המגולם בתכנון, הביטחוניים מחד

  

 

 לחוק העיקרי 1תיקון סעיף  -להצעת החוק  1סעיף   .1

 

מוצע בין היתר , במסגרת זאת. מוצע לתקן ולהוסיף מכלול הגדרות וזאת לצורך התיקונים המוצעים בתיקון זה

ת לעדכן ולבצע את ההתאמות והשינויים הנדרשים לצורך וזאת על מנ" מיתקן ביטחוני"לפעול לשינויים בהגדרת 

 . לגבי מתקנים ביטחוניים, לצורך הליכי הרישוי המיוחדים שמוצע להסדיר במסגרת הצעת החוק

 

 לחוק העיקרי 22תיקון סעיף  -להצעת החוק  2סעיף   .2

 

העוסק  49את סעיף מוצע לבצע את ההתאמות הנדרשות בהור, לאור השינויים המוצעים בפרק הנוגע להפקעות

 .ברישום מקרקעין שהופקעו

 

 לחוק העיקרי 4'הוספת סימן ה -להצעת החוק  3סעיף   .3

 

ואלה הוקמו על פי היתר למתקן ביטחוני שניתן על , עד לאחרונה כמעט ולא הוגשו תכניות למתקנים ביטחוניים

החוק מבקשת להסדיר ולהכניס  הצעת, בהמשך לשינויים שחלו בפסיקה ובדין. ידי הוועדה למתקנים ביטחוניים

 . ולהטיל מגבלות על האפשרות להמשיך ולהקים מתקנים ביטחוניים שלא לפי תכנית, שינוי של ממש במצב זה

 

את מעמדה וסמכויותיה של התכנית , הסעיף מגדיר מה ניתן לכלול ולהסדיר בתכנית למתקנים ביטחוניים

את ההוראות והשינויים הנדרשים , כמו גם. ל במסגרתההאמורה ורמת הפירוט והמסמכים שניתן ונדרש לכלו

 .שיחולו על ההליכים לאישורה, מהוראות החוק

 

 לחוק העיקרי 111תיקון סעיף  -להצעת החוק  4סעיף   .4

 

 (.ב)116מוצע לבטל את סעיף קטן , נוכח השינויים המוצעים בפרק הפיצויים ובהתאמה לשינויים אלו

 

 לחוק העיקרי 122ותיקון סעיף  121-ו 121החלפת סעיפים , 151קון סעיף תי –להצעת החוק  7עד  5סעיף   .5

 

 כללי

הקמתו של , פי ההסדר הקיים-על. מסדיר את הקמתם של מתקנים ביטחוניים, בחוק הקיים' לסימן ב' פרק ו

נציג , הבקשה להיתר מוגשת לוועדה למתקנים ביטחוניים הכוללת שלושה חברים. מתקן בטיחות חייבת בהיתר

 .שר הביטחון ושני נציגים שימנה שר הפנים
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סעיף ])הבקשה להיתר למתקן ביטחוני על פי החוק הקיים יכולה להיות לקונית ולכלול פרטים מינימליים בלבד 

החלים על בקשות להיתר , "הסטייה הניכרת"היתרים למתקן ביטחוני אינם כפופים לכללי [. לחוק( 2)191

להקים , לפי לשון החוק הקיים, משמעותו המעשית של הדבר היא כי ניתן. גיםהכוללות הקלות או שימושים חור

 . מתקן ביטחוני בכל היקף בינוי על כל ייעוד קרקע

 

בהקשר של תכניות למתקנים , כפי שצוין לעיל. בפועל אכן הוקמו בדרך זו רבים מהמתקנים הביטחוניים

חלקם הוקמו עוד לפני . כניות שאפשרו את הקמתםכמעט ולא הוקמו מתקנים ביטחוניים על פי ת, ביטחוניים

, פי המצב החוקי שקדם לחקיקתו של חוק התכנון והבנייה-על. 1691חקיקתו של חוק התכנון והבנייה בשנת 

מתקנים ביטחוניים שנבנו לאחר . בנייה מטעם המדינה ועל ידיה לא הייתה כפופה להליכי התכנון והבנייה

ם של היתרים שניתנו על ידי הוועדה למתקנים ביטחוניים בלא זיקה של ממש נבנו מכוח, חקיקת החוק הקיים

 .למשטר התכנוני שחל על המקרקעין שעליהם הוקמו אותם מתקנים

 

משפט לערכאותיהם השונות עמדו על הצורך ליצור תיאום רב יותר בין הקמת -פסיקות של בתי, בעשור האחרון

גם הפסיקה אינה מתעלמת מהאפיונים המיוחדים של . הסטטוטוריהמתקנים הביטחוניים ובין המשטר התכנוני 

קיומם של מתחמים , סודיות, דחיפות, הצורך בשינויים תכופים. הפעילות הצבאית והבנייה הנדרשת לצרכיה

 .סגורים שדפוס בנייתם מושפע מצרכים צבאיים ואפיונים צבאיים וכל היוצא בזה

 

 –להלן )משרד הפנים נוהל לעבודת הוועדה למתקנים ביטחוניים  ידי-הוצא על, המשפט-במקביל לפסיקת בתי

נוהל המבקש לייצר התאמה טובה יותר בין עקרונות התכנון לבין הפעילות הצבאית ולייחד את , (ב"הוולמ

לחריגה מכללי תכנון , מטעמים של סודיות או דחיפות, החריגים למקרים שבהם קיימת הצדקה מהותית

 .סבירים

 

המשפט וזו -מביא לידי ביטוי את המגמה שסומנה בפסיקת בתי, שעניינו מתקנים ביטחוניים, עהתיקון המוצ

לאיזון שונה ומידתי בין הצרכים הביטחוניים , שבאה לידי ביטוי בנוהל החדש של הוועדה למתקנים ביטחוניים

 .לאינטרס התכנוני המגולם בתכנון מאידך, מחד

 

. משטר שונה מזה החל ברגיל, תהליכי ההיתר למתקנים ביטחונייםמוצע להמשיך ולהחיל על  – 121לסעיף 

גובר על ההוראות הכלליות , קובע הסעיף כי הוראות הפרק שעניינו רישוי הקמתם של מתקנים ביטחוניים, משכך

 .החלות ברגיל על רישוי בנייה

 

המרכזית שבהן היא הכלל  .מוצע לקבוע אבני דרך מרכזיות לעניין הקמתם של מתקנים ביטחוניים – 121לסעיף 

חקיקתו של . שלפיו היתר בניה למתקנים ביטחוניים יינתן רק לפי תכנית הכוללת הוראות מפורטות ובהתאם לה

פי -על, כאמור. כלל זה מהווה שינוי למגמה שהייתה קיימת עד לאחרונה בכל הנוגע להקמת מתקנים ביטחוניים

 .היוצא מהכלל היתר החורג מתכנית היה הכלל ולא, אותה מגמה

 

, בהסכמת שר הביטחון, שר הפנים. ב תוסיף להיות זו הנותנת היתרים להקמת מתקן ביטחוני"כי הוולמ, מוצע

לרבות בדבר אופן הגשת בקשה להיתר , יהיה רשאי לקבוע הוראות לעניין הדיון בבקשה להיתר למיתקן ביטחוני

 . קבלת החלטהנוהל הדיון בבקשה והמועדים לדיון ול, למיתקן ביטחוני

 

 לחוק העיקרי 171תיקון סעיף  -להצעת החוק  8סעיף   .2
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לקבוע כי טחוניים וועדת הערר למיתקנים ביטחוניים יבפני הוועדה למיתקנים במוצע בשים לב לאופי ההליכים 

ם למעט החלטות שקיבלו הוועדות וכן דיונים שאליה, לא יהיו פתוחים לציבור ולא יפורסמו, דיוני וועדות אלו

אלא אם כן קבע שר הביטחון או מי , מוזמנים מתנגדים מקרב הציבור להשמיע את התנגדותם ופרוטוקוליהם

או פרוטוקול של דיון שאליו הוזמנו מתנגדים  שהוא הסמיך לעניין זה שיש מניעה לפרסם החלטה של הוועדה

 .מקרב הציבור או פרט מפרטיהם מטעמים של פגיעה בביטחון המדינה

 

 

 ט לחוק העיקרי172א עד 172והוספת סעיפים  172ביטול סעיף  –להצעת החוק  11-ו 1 סעיפים  .7

 

מוצע להסדיר מתן היתר שלא בהתאם לתכנית באופן החורג מהמותר במסגרת הקלה  - ג172א עד 172לסעיפים 

את דבר  נסיבות אלו מונעות את האפשרות לפרסם. סודיות ודחיפות -או שימוש חורג בשתי קבוצות של נסיבות 

או את האפשרות להמתין להשלמתם של הליכי תכנון במסלול הרגיל ( סודיות)הקמתו של מתקן ביטחוני 

 (.דחיפות)

 

מוצע לקבוע הוראות שונות בחקיקה לגבי תקופת תוקפם של היתרים כאמור והאפשרות להארכת , במסגרת זאת

הנוגע לקביעת חובה על פרסום הבקשה  לרבות בכל, תוקפם וכן לגבי הליכי הדיון ואישור היתרים כאמור

יך כחלק מהל, לגבי היתר לסטייה מטעמים דחיפות, להסתייגויות הציבור או להסתייגויות של מי שתקבע הוועדה

  .אישורה של בקשה מטעמי דחיפות

יקבע הוראות לעניין בקשה להיתר להקמת מתקן , בהסכמת שר הביטחון, כי שר הפנים, מוצע לקבוע, כמו כן

לרבות המסמכים וחוות הדעת , בכלל זאת בעניינים הנוגעים לאופן הגשת הבקשה, טחוני בסטייה מתכניתבי

הנוהל לדיון בבקשה והגדרה של תנאים ; קבלת התייחסות לבקשה מגורמים ממשלתיים; שיצורפו לבקשה

 .נדרשים לשם מניעת פגיעה בביטחון המדינה ושמירה על סודיות המסמכים וההליכים

 

מוצע להחיל על בקשות להיתר הכוללות הקלות ושימושים חורגים את הכללים הרגילים החלים  –ד 172 לסעיף

. המגבילים את שיקול הדעת במתן הקלות ושימושים חורגים, ובמיוחד את כללי הסטייה הניכרת, על בקשות אלו

וצע לקבוע כי חובה כאמור מ, לחוק 126לפי הקבוע בסעיף , בכל הנוגע לפרסום הבקשה להקלה או לשימוש חורג

וככל שסברה הוועדה כי לא ניתן לפרסם פרסום כאמור , תחול רק ככל שיש מי שעלול להיפגע מאישור הבקשה

 .תקבע הוועדה את אופן הפרסום החלופי -מטעמי סודיות או דחיפות 

 

אישורו עשוי לפגוע תכנון ש, מוצע להסדיר הטלת מגבלות על תכנון בסביבתו של מתקן ביטחוני –ה 172לסעיף 

אלא בהגבלות על תכנון , אין המדובר בהוראת שינוי בתכנית קיימת. בקיומו או בהמשך פעילותו של המתקן

 . חדש

 

תכלול זו הוראות המגבילות תכנון שעלול לפגוע בפעילותו , מקום שבו מוקם מתקן ביטחוני מכוחה של תכנית

הרי , מתקן הביטחוני מוקם על פי היתר הסוטה מתכניתאם ה. ובקיומו של המתקן הביטחוני המוקם מכוחה

לא ניתן להשתמש כאן במכשיר הוראת השינוי . שיש להגן על המשך קיומו של המתקן עד לאישור התכנית

 . אלא מפני תכנית עתידית, משום שההגנה הנדרשת אינה מפני תכנית קיימת, לחוק הקיים 171המוסדר בסעיף 
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ב לקבוע מגבלות עקב מתקן ביטחוני שימנעו הפקדתה ואישורה של תכנית "הוולמלהסמיך את , לפיכך, מוצע

לראות את , לפיכך, מוצע. הטלת מגבלות תכנוניות עשויה להוות פגיעה תכנונית. שאינה תואמת מגבלות אלה

המזכה בפיצוי בהתאם להסדר הקבוע בחוק , המגבלות כאמור כאישורה של תכנית הכוללת הוראות מפורטות

 .תהיה המדינה, במקרה זה, החייבת בפיצוי. יעה עקב תכניתלפג

 

נוכח העובדה , הסעיף מציע הסדר שונה למתקן שהוקם כאמור מטעמי סודיות ולזה שהוקם מטעמי דחיפות

שבו , כי עד למועד זה, לפיכך, מוצע. שתוקפו של היתר שניתן מטעמי דחיפות אמור לפקוע בתום ארבע שנים

" הקפאה"כפי שלא קמה עילת פיצוי בגין , לא תקום עילת הפיצוי בגין ההגבלות, למתקןאמורה להתאשר תכנית 

לכשתאושר התכנית או שהמגבלות ייכללו . תכנונית בשלב הכנת תכנית ובתקופה שממועד הפקדתה עד לאישורה

 . או אז תקום עילת פיצוי בגינה או שהמגבלות יפקעו, בה

 

מוצע כי אם יוארך , ם לא תאושר תכנית ותוקפו של ההיתר יוארךנוכח החשש שבתום ארבע השני, עם זאת

תקום במועד ההארכה עילת תביעה בגין , תוקפו של ההיתר מעבר לארבע השנים ויוסיפו לחול המגבלות שהוטלו

 .פגיעה תכנונית

 

י ולעניין מתקן ביטחוני שמוחזק ביד, בהסכמת שר הביטחון, מוצע להסמיך את שר הפנים -ו 172לסעיף 

סוגי . לפטור סוגי מתקנים ביטחוניים מהיתר, בהסכמת השר לביטחון פנים -המשטרה או שירות בתי הסוהר 

שסמכות השר להסדירו , ופטור אחר, פטור מהיתר המחייב כי הבניה תהיה בהתאם לתכנית –הפטור הם שניים 

וג השני של הפטור מוגבל הס. המאפשר הקמת מיתקן בפטור מהיתר ואף שלא בהתאם לתכנית, מצומצמת יותר

או מתקנים שאינם זמניים אך , מתקנים או עבודות זמניים הנדרשים במסגרת פעילות מבצעית, לסוגי בניינים

הסמכות לפטור . סוללות עפר וכדומה, עמדות תצפית, כגון רמפות, כאלו שהינם בעלי אופי מבצעי מובהק

ללא מגבלות תכנוניות מכבידות , והמתוכננת של הצבאמבוססת על הצורך לאפשר את פעילותו הצבאית השוטפת 

מקום בו ההשפעה של המתקנים על הסביבה אינה גדולה , הפוגעות בגמישות התפקוד הנדרש לכוחות הביטחון

 .של דבר על ידי דרישות מבצעיות ומיקומם מוכתב בעיקרו

 

הקמתו . מגבלות הקבועות בסעיףב, מוצע גם לפטור מהיתר הקמת מיתקן ביטחוני בתוך מיתקן ביטחוני קיים

הסעיף המוצע תוחם פטור זה . מהיתר(( ב)174סעיף )פטורה על פי החוק הקיים , של מיתקן בתוך מיתקן כאמור

 .לגבולות בינוי שאין בהם יצירת שינוי מהותי בהיקף הבינוי הקיים

 

שנהרס בהיקף בנייה זהה המחליף בנין , מוצע גם לפטור מהיתר הקמת בנין בתחום תכנית או בתחום תשריט

 . ובמגבלות הקבועות בסעיף לעניין זה

 

בתחום מיתקן ביטחוני המוסדר בתכנית או בתשריט , מוצע כי עבודות תשתית במגבלות הקבועות בסעיף, כמו כן

 .אינן טעונות היתר וניתן לבצען אף אם אינן תואמות את התכנית ובלבד שאינן סותרות אותה

 

רובם ככולם של המתקנים הביטחוניים בישראל הוקמו שלא בהתאם לתכנית ולא מכוחה  ,כאמור -ז 172לסעיף 

מוצע לאשרר מתקנים ביטחוניים אלה בכך שגבולותיהם וייעודי הקרקע העיקריים בתחום המתקן . של תכנית

שר על התשריט יאו. והשטח הבנוי הכולל המצוי בהם ייקבעו בתשריט בתוך ארבע שנים מיום תחילתו של חוק זה

אישור כאמור ישקף את המצב הקיים ואין הוא מיועד לייצר הליך שבו תידרש . ידי הוועדה למתקנים ביטחוניים

מעמדו של תשריט כאמור . הפעלת שיקול דעת מחודש לעניין הצדקת קיומו של המתקן הביטחוני באותו מקום
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ם בעבר ואשר אושר לו תשריט כאמור ומעמדו של מתקן ביטחוני שהוק, לאחר אישורו יהיה כמעמדה של תכנית

 .יהיה כמעמדו של מתקן שהוקם על פי תכנית

 

תתאפשר תוספת בניה ושימושים נוספים באותו מיתקן בהליך של , עוד מוצע כי לאחר אישורו של תשריט כאמור

חוני בהיקף הקבוע בסעיף ובמגבלות הקבועות ובכללם שלא יהיה בכך לשנות את אופיו של המתקן הביט, היתר

 .ולא ישפיעו על סביבתו השפעה של ממש

 

מוצע כי ניתן יהיה לקבוע מגבלות תכנוניות גם בשל מיתקן ביטחוני שאושר לו תשריט או בשל  -ח 172לסעיף 

 . פעילות ביטחונית שהייתה קיימת לפני יום התחילה

 

תקן קיים המוטלות על ומגבלות תכנוניות בגין מ, תשריט למתקן ביטחוני שמעמדו כתכנית -ט 172לסעיף 

להחיל עליהם את , לפיכך, מוצע. עשויים לפגוע פגיעה תכנונית, ח174סביבתו שניתן לקבוע בהתאם לסעיף 

מועד . ה המקנה זכות לפיצוי בהתאם להסדר הקבוע לפגיעה תכנונית מתכנית בהתאם לחוק174הוראות סעיף 

זאת בכפוף לכללים לעניין . של המגבלות ופרסומן יצירת העילה יהיה מועד אישורו של התשריט ומועד אישורן

 .שמוצע לקבוע בהצעה זו, הגבלת הזכות לפיצוי בגין מתקנים ביטחוניים שהוקמו בעבר

 

 לחוק העיקרי 172וסעיף  175תיקון סעיף  -להצעת החוק  12-ו 11סעיפים   .8

 

בתכנית על ידי הוועדה  מוצע לבצע מספר תיקונים בהסדר בחוק הקיים המתייחס להכנסת הוראות שינוי

 .למיתקנים ביטחוניים כדי להבטיח אינטרסים ביטחוניים חשובים

 

ההליך התכנוני לאישור הוראת שינוי הינו דומה במידה לא מעטה לעקרונות המרכזיים הנדרשים לדיון ואישור 

הסעיף נותן את , תעם זא. ההליך פתוח להתנגדויות ולשיקול דעת מוסד התכנון הדן בכך, במסגרת זאת. תכניות

 .העדיפות הנדרשת לאינטרס הביטחוני ולאילוץ ביטחוני המחייבת את הוראת השינוי המוצעת

  

 לחוק העיקרי 177תיקון סעיף  -להצעת החוק  13סעיף   .1

 

, מוצע לבצע מספר תיקונים בהסדר בחוק הקיים המתייחס להגשת התנגדות לתכנית בשל מיתקן ביטחוני קיים

מוצע לקבוע את , במסגרת זאת. או בשל פעילות ביטחונית, וני שהקמתו אושרה לפי חוק זהבשל מיתקן ביטח

 .ב לבין ועדת הערר למתקנים ביטחוניים בשמיעת התנגדויות כאמור"חלוקת הסמכויות שבין הוולמ

 

יון בהסכמת שר הביטחון יקבע בתקנות הוראות לעניין הנוהל לד, מוצע בין היתר כי שר הפנים, במסגרת זאת

 .לרבות המועדים לדיון ולהחלטה בהתנגדות כאמור, בהתנגדות ביטחונית

 

 א לחוק העיקרי187הוספת סעיף  -להצעת החוק  14סעיף   .11

 

 כללי

ולאחר , ברבות השנים. פרק ההפקעות בחוק התכנון והבניה לא עבר שינויים מהותיים ממועד חקיקתו ועד היום

נמצא כי קיים צורך ממשי בתיקונים ובקביעת הסדרים , ים בושנצבר ניסיון רב בהפעלת ההסדרים הקבוע
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תוך התמודדות , אשר יקבעו את הדין הנוהג לגבי הפקעות חדשות ויהפכו אותו לחדשני ומעודכן יותר, חדשים

התיקון המוצע . באופן נכון יותר עם שאלת האיזון הנדרש בין צורכי הציבור מזה וזכויות הקניין הפרטי מזה

ובמרבית , (2' תיקון מס( )רכישה לצרכי ציבור)ן שהתקבל בסוגיות דומות לפקודת הקרקעות עוקב לתיקו

וזאת , קיימות כמה הוראות מיוחדות לדין ההפקעה התכנוני, עם זאת. הוראותיו מפנה לדין זה או מבוסס עליו

 (. הפקעה תכנונית-להלן )נוכח כמה היבטים המיוחדים להפקעה הנעשית לפי תכנית 

 

בסעיף זה מוצע לתקן ולהוסיף מכלול הגדרות וזאת לצורך התיקונים המוצעים הנוגעים לפרק  - א187ף לסעי

 .ההפקעות

 

 לחוק העיקרי 181וביטול סעיף  188החלפת סעיף  -להצעת החוק  17-ו 15סעיפים    .11

 

יר קרקע מוצע לקבוע הסדר מפורש שלפיו גם מדינת ישראל תוכל להפקיע באופן יש, בשונה מהדין הקיים

אך , סמכות כאמור תינתן אם נקבע בתוכנית כי הקרקע תוקנה למדינת ישראל. המיועדת בתכנית לצורכי ציבור

צפוי וסביר כי מתן האפשרות למדינה להפקיע . ובכפוף להליך הקבוע בסעיף המוצע, גם אם לא נקבע כאמור

הליך . ייעשו רק לאחר הליך תכנוני מסודרקרקע גם בדרך של הפקעה תכנונית תגרום לכך כי הפקעות רבות יותר 

לצורך בהם ולמיקומה , מאפשר בדיקה מדוקדקת יותר ביחס לצורכי הציבור הנדרשים, תכנוני סדור כאמור

הליך סדור זה גם מעניק חיזוק משמעותי למשקלם של טיעונים תכנוניים . המדויק של הקרקע המיועדת להפקעה

 . מבוקשתבמהלך גיבוש ההחלטה ביחס להפקעה ה

עוד מוצע בסעיף לקבוע מצבים שבהם תהא הרשות המפקיעה חייבת בהפקעת קרקע המיועדת בתכנית לצורכי 

הוראה חדשה זו מכירה במעמדו של הנפקע ובפגיעה בזכות . כאשר הנפקע ביקש זאת, בין היתר, וזאת, ציבור

מוצע כי בנסיבות , בהתאם לכך. ציבורשנגרמה בשל הוראות התכנית אשר ייעדה את הקרקע לצורכי , הקניין שלו

ככל שהוא זכאי , המתאימות יוכל הנפקע לדרוש כי הקרקע תופקע ממנו ובהמשך לכך לקבל את פיצויי ההפקעה

 .להם

 

 לחוק העיקרי 114והחלפת סעיף , א188הוספת סעיף  –להצעת החוק   21 -ו, 12סעיפים    .12

 

שלפיהם מופקעת קרקע מפנה בעיקרו להליכים שעל פי פקודת א אשר דן בהליכים 111סעיף  - א לחוק188לסעיף 

הפקעה תכנונית נעשית לעולם לאחר הליך תכנון , בניגוד להפקעה שלפי פקודת הקרקעות, עם זאת. הקרקעות

, ולמעשה, משום כך. למצער כמתנגד לתכנית, אשר הנפקע יכול להביע בו את דעתו כרצונו, מפורט ומדוקדק

לרבות הליכים , הם הליכים טכניים יותר ממהותיים, ה הסעיף מתוך פקודת הקרקעותההליכים שאליהם מפנ

 . העוסקים בהודעות על הכוונה להפקיע או לתפוש חזקה

תוגדר תקופת זמן שתימנה , מוצע כי גם ביחס להפקעה תכנונית, בהתאם לתיקון האחרון בפקודת הקרקעות

ואשר במסגרתה תהא הרשות המפקיעה חייבת , רקעותלפקודת הק 7החל ממועד פרסום ההודעה לפי סעיף 

תקופת , ב לפקודת הקרקעות7בהתאמה להוראת סעיף . כפי שהוגדרה בתכנית, להתחיל בביצוע מטרת ההפקעה

, באישור הוועדה המחוזית, אלא אם כן קבעה הרשות המפקיעה, שנים 1על תקופה של עד , הזמן תעמוד ככלל

כי אי קיום מסגרת הזמנים שנקבעה תוביל , יצוין בהדגש. שנים 11שלא תעלה על ובלבד , תקופת זמן ארוכה יותר
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 (. ג המוצע161ראה לדברי ההסבר לסעיף  )בתנאים מסויימים לצורך להשיב את הקרקע לנפקע 

 

מוצע להבהיר ולהסדיר , בדומה לחוק הקיים ולתיקון האחרון לפקודת הקרקעות, בהמשך לאמור - 114לסעיף 

רשות המפקיעה להיכנס למקרקעין המופקעים גם ללא הסכמת הנפקע ולתפוס בה חזקה ואת את סמכות ה

 .ההליכים והכללים החלים במסגרת הפעלת סמכות כאמור

  

 א לחוק העיקרי111והוספת סעיף  111החלפת סעיף  -להצעת החוק  11-ו 18סעיפים    .13

 

הקרקעות ולחוק לתיקון דיני הרכישה תוך מפנה לפקודת , העוסק בפיצויים בשל ההפקעה, המוצע 161סעיף 

כי בסיס , מוצע בין היתר, במסגרת זאת. קביעה של שינויים בתחולתם של הסדרים אלו על הפקעה תכנונית

שווי  –היינו , החישוב לפיצויי הפקעה ייקבע בדומה לחישוב ערכה של פגיעה בשל תכנית או להשבחה לפיה

לא , בחישוב שווי הקרקע המופקעת וככלל, בהתאם לכלל זה. קעההקרקע בהתאם למצבה התכנוני עובר להפ

עוד מוצע לאמץ את מנגנון בירור המחלוקת לעניין גובה סכום . יילקח בחשבון פוטנציאל לשינוי ייעוד של הקרקע

לפי מנגנון זה יוכלו נפקעים החולקים על סכום הפיצוי . הפיצוי כפי שנתקבל לאחרונה בתיקון לפקודת הקרקעות

לפנות לשמאי מכריע אם המחלוקת היא על סכום הפיצויים בלבד ולוועדת השגות במשרד , הוצע להםש

 .אם המחלוקת רחבה יותר, לפי העניין, המשפטים או לוועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה

 

 לחוק העיקרי 115החלפת סעיף  -להצעת החוק  21סעיף    .14

 

ין הקיים ולפיה הרשות המפקיעה תהיה מוסמכת לפעול לקידום ההוראה המוצעת חוזרת בעיקרה על הוראות הד

 . המטרה הציבורית גם על דרך השכרתה או השאלתה של הקרקע למי שיכול יהיה לממש את המטרה הציבורית

 

 
 ז לחוק העיקרי115א עד 115הוספת סעיפים  -להצעת החוק  21סעיף    .15

 

דש ביחס לקרקע מופקעת אשר המטרה הציבורית בה סעיפים אלה מציעים הסדר ח -ה 115א עד 115לסעיפים 

או שמומשה אך אינה נדרשת עוד לרשות ( זניחת המטרה הציבורית)לא קוימה בתוך מסגרת הזמן שנקבעה לכך 

ההסדר המוצע הינו בהתאמה רבה להסדר המוצע שנקבע בתיקון לפקודת הקרקעות (. מיצוי המטרה הציבורית)

 . חת המטרה הציבורית ובין מצבים של מיצויהואשר עושה אבחנה בין מצבי זני

 

לפיהן , מוצע לקבוע כי במצבים שבהם לא נתפשה חזקה יחולו ההוראות מפקודת הקרקעות -א 115לסעיף 

 .רשאית הרשות המפקיעה לחזור בה מהפקעה לפי שיקול דעתה

 

בביצוע של מטרת  מוצע לקבוע כי במצב שבו הרשות המפקיעה תפסה חזקה אולם לא הוחל – ב115לסעיף 

, ההפקעה בקרקע ועל הקרקע שהופקעה אושרה תכנית המשנה את ייעוד של הקרקע לייעוד שאינו לצורכי ציבור

 . מימושה של זכות זו כפוף לתנאים ולמסגרת זמנים לעמידה בתנאים אלה. תוקנה לנפקע זכות השבה
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ה אולם לא הוחל בביצוע של מטרת מוצע לקבוע כי במצב שבו הרשות המפקיעה תפסה חזק - ג115לסעיף 

ולא שונה ( א111ראה לדברי הסבר לסעיף )ההפקעה בקרקע עד תום התקופה שנקבעה לתחילת מימוש ההפקעה 

תנאים הנובעים בין . יהיה הנפקע זכאי להשבה בתנאים ובמגבלות, ייעודה של הקרקע לייעוד שאינו צורכי ציבור

את הצורך הציבורי או ייעוד אחר שניתן לעשותו על פי התכנית עד היתר על רקע בחינת יכולתו לממש בעצמו 

 .למימוש הייעוד לצורכי ציבור וזאת בשים לב לכך שייעוד הקרקע על פי תכנית נשאר לצורכי ציבור

  

מוצע לקבוע כי במצב שבו הרשות המפקיעה תפסה חזקה והחלה לממש את מטרת ההפקעה  - ד115לסעיף 

תכנית המשנה את ייעודה של הקרקע ליעוד , אושרה על הקרקע שהופקעה, אחר מכןהציבורית בקרקע אולם ל

תהיה נתונה לנפקע זכות לרכוש מחדש את הזכויות שהופקעו ממנו , (מיצוי המטרה הציבורית)שאינו ציבורי 

 . ולמסגרת זמנים לעמידה בתנאים אלה, מימושה של זכות זו כפוף לתנאים(. זכות רכישה מחדש)בקרקע 

 

שנים מיום ההודעה תפישת החזקה  41ככל שחלפו , בדומה לתיקון האחרון לפקודת הקרקעות - ה115סעיף ל

או שהקרקע לא הושבה לנפקע או לא נרכשה מחדש על ידו בהתאם , והרשות לא חזרה בה מרכישת הקרקע

והרשות המפקיעה  ,ינותק הקשר בין הנפקע ובין הקרקע המופקעת באופן סופי ומוחלט, ד161 –ב 161לסעיפים 

 . בכפוף לכל דין, תוכל לפעול בקרקע לכל מטרה שהיא

 

תהליך האיחוד וחלוקה אמור לשמור על ערכי הקרקע של המשתתפים בו  ולא על גודל הקרקע  –ו 115לסעיף 

ערך הקרקע של מגרשי התמורה עולה במידה רבה על ערך הקרקע , ובמצב רגיל, כידוע. שבבעלותם במצב הנכנס

נובעת פעמים , תכנית איחוד וחלוקה שלא בהסכמה, למעשה. בבעלות כל אחד מהשותפים במצב הנכנסשהיה 

ומשכך נולד הצורך , רבות מחוסר האפשרות המעשית להביא בעלי קרקע רבים במתחם תכנוני אחד להסכמות

, כן נדרשיםבמסגרת הליך זה א. לייצר תהליך תכנוני כפוי אשר אגב מימושו יזכו ככל הצדדים המעורבים

ערך , כלל בעלי הקרקע להפריש קרקע מסוימת מהמכסה הכוללת לצורכי ציבור אולם בד בבד, במרבית המקרים

הקרקע שתוותר בבעלותם עולה במידה רבה בבחינת השווי הכספי על ערך הקרקע המקורית שהייתה בבעלותם 

כי , עוד יצוין. בקרקע השייכת להם" ניקיפאון תכנו"והם הנשכרים והמרוויחים מהפיתוח הנלווה לה ומשבירת 

בעלי הזכויות בקרקע נושא תכנית האיחוד והחלוקה מקבלים קרקע אחרת כתמורה לקרקע המקורית שלהם 

ולעובדה זו משמעות למשקל הטענה הנוגעת לקשר היסטורי נמשך שיש בין נפקע לבין הקרקע המקורית 

 . פי ההשבה והרכישה מחדשקשר שהוא אחת ההצדקות לקביעת סעי, שהופקעה ממנו

מוצע שלא לראות בהליך זה כהליך הפקעה ולקבוע כי לא יחולו עליה הוראות הפרק הנוגעות , נוכח האמור

הרשות תהיה רשאית לעשות שימוש בקרקע שהוקצתה לצורכי ציבור בתכנית איחוד , להפקעות וכי בין היתר

 .להוראות כל דין וללא תשלום פיצוי נוסף בשל כך בכפוף, וחלוקה לכל מטרה לרבות העברת הבעלות בה לאחר

, הטוענים כי תכנית איחוד וחלוקה פגעה בהם, יובהר כי  כי אין באמור בכדי לפגוע ביכולתם של בעלי קרקעות

 .לחוק 167להיפרע על  דרך תשלום פיצויים לפי סעיף ,  פגיעה תכנונית

  
 קרילחוק העי 112ביטול סעיף  -להצעת החוק  22סעיף    .12

 

אשר נמצא כי הינו , לחוק הקיים 169 -ו  161ה מחליף את הוראות סעיפים 161 –א 161ההסדר המוצע בסעיפים 
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 . הסדר חסר שאינו נותן מענה לשלל המצבים האפשריים

 

 ב לחוק העיקרי112הוספת סעיף  -להצעת החוק  23סעיף    .17

 

הגשתה של תביעה לפיצויים , ין פגיעה תכנוניתמסדיר את חובת הפיצוי בג( 412עד  166סעיפים )החוק הקיים 

מעניק פיצוי לבעל מקרקעין או ,  כפי שפורש בפסיקה הענפה בתחום, החוק הקיים. הדיון וההכרעה בה, כאמור

 .  פגיעה ישירה ופגיעה עקיפה -לבעל זכות בהם בגין שני סוגים של פגיעות הנגרמות עקב אישורה של תכנית 

 

כגון הפחתת , יעה הנגרמת עקב שינוי הנורמה התכנונית החלה על המקרקעין הנפגעיםהפגיעה הישירה היא פג

פגיעה . שינוי ייעודם ושינוי הוראות בנייה שונות החלות עליהם, השטח הכולל המותר לבנייה על אותם מקרקעין

 .החל עליהםישירה היא לעולם פגיעה הנגרמת למקרקעין הכלולים בתחום התכנית והמשנה את המשטר התכנוני 

 

. כגון עקב הקמת מפגע בסמוך למקרקעין, פגיעה עקיפה היא זו הנגרמת בעקיפין משינוי המשטר התכנוני

ניתן להשתמש ולבנות עליהם מבחינת . המשטר התכנוני החל על מקרקעין הנפגעים פגיעה עקיפה אינו משתנה

אלא שתכונותיהם של המקרקעין השתנו  ,המשטר התכנוני בדיוק כפי שניתן היה אלמלא אושרה התכנית הפוגעת

אלה . עלול לפגוע באיכויות המקרקעין, שהקמתו התאפשרה כתוצאה מהתכנית החדשה, הקמת מפגע. לרעה

וכדומה נחותה לעומת מצבו , הריח, ממקום שהאוויר בו נקי למקום בו איכות האוויר, יהפכו ממקום שקט לרועש

יצוין )אך יכול ויימצאו מחוצה לה , יכול וייכללו בתכנית, פגיעה עקיפהמקרקעין הנפגעים . הקודם וכל כיוצא בזה

 (. כי החוק הקיים מעניק פיצויים גם למקרקעין גובלים, בהקשר זה

 

פיצוי בגין נטילת קרקע . אין לו אח ורע בעולם המערבי, ההסדר הקיים המזכה בפיצוי בגין שינוי במשטר התכנוני

פיצוי בגין פגיעות ישירות מעוגן בהיקף מצומצם יותר , עם זאת. בזכות הקנייןמקובל בעולם ומבוסס על ההכרה 

 .אינו מוכר כלל, במספר מדינות ואילו פיצוי בגין פגיעות עקיפות שלא במסגרת דיני המטרדים

 

ו היקפ, היקפן של התביעות לפיצויים בגין פגיעות תכנוניות היה זניח והשפעתן על התכנון, 61-עד לראשית שנות ה

לצד וכתוצאה מהשיח המשפטי בדבר זכויות , 61-החל מתחילת שנות ה. ואיכותו לא הורגשה כלל מסיבות שונות

עובדה זו . ולו קטנה ובעלת השפעות זניחות, כמעט בגין כל תכנית, מוגשות תביעות בגין פגיעה תכנונית, קניין

דבר הגורם לעיוותים   -" טת חשש פיצוימו"או במידה לא מעטה ל –הפכה את העשייה התכנונית למוטת פיצוי 

לפגיעה באפשרות לשריין ולהגן על שטחים פתוחים ושטחים לצרכים ציבוריים , תכנוניים ולעיכוב תכנון ופיתוח

 . ולייקור משמעותי של התכנון והפיתוח

 

ות המוכר ההסדר המוצע בהצעה זו מבקש להשתית את הזכות לפיצוי בגין פגיעות תכנוניות על עקרון ההסתמכ

הזכות לפיצוי והיקפה תיגזר מציפיות לגיטימיות וסבירות , פי עיקרון זה-על. במשפט המנהלי בארץ ובעולם

את הזכות לפיצוי בגין פגיעות , אפוא, ההסדר המוצע אינו מבטל. שפגיעה בהן עשויה להצדיק מתן פיצוי

 .אך תוחם זכות זו לתוך המסגרת שצוינה, תכנוניות

 

מוצע לקבוע מכלול הגדרות הנדרשות לצורך התיקונים הנדרשים בפרק הדן בפיצויים בשל  -  -ב 112לסעיף 

 .פגיעה תכנונית
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 לחוק העיקרי 117החלפת סעיף  -להצעת החוק  24סעיף    .18

 

המשנה שינוי של ממש את המשטר התכנוני החל עליהם ואשר כתוצאה ממנה , מוצע כי פגיעה ישירה במקרקעין

נקודת המוצא של ההסדר המוצע משקפת את הפסיקה . תזכה בפיצוי בגין פגיעה זו, קעיןירד ערכם של המקר

. הקיימת ולפיה אין די בירידת ערך עקב אישורה של תכנית כשלעצמה כדי לגבש עילת תביעה בגין פגיעה תכנונית

תגובות ,  טיביותעשוי לנבוע מהנחות ספקול, כמו גם עליית ערך בגין אישורה של תכנית, ירידת ערך כשלעצמה

על מנת שתיווצר עילת תביעה בגין נזק תכנוני מתחייב קיומו של נזק תכנוני . ופעולות לא רציונאליות וכדומה

כזה שנוצר עקב שינוי המשטר התכנוני הפוגע לרעה בזכויות הבנייה או השימוש שהוקנו לקרקע על פי , ממשי

תהיה רלבנטיות לעובדת ירידת ערך , ואם הוכח, כזהרק אם מתקיים אכן נזק תכנוני . תכנית תקפה קודמת

מגבשת את היקף הנזק המזכה , במידה שהיא משקפת את השינוי במשטר התכנוני, ירידה כזו. המקרקעין

 .בפיצוי

 

הן במקרה של פגיעה ישירה והן כזו , עיקרון נוסף שמוצע לעגנו הוא זה שלפיו פגיעה תכנונית המזכה בפיצוי

רק כאשר חלה על הקרקע תכנית . פגיעה מכוחה של תכנית הכוללת הוראות מפורטותתהיה רק , העקיפה

מפורטת שקיבעה את הפגיעה התכנונית ניתן לקבוע שהנזק התכנוני אכן התגבש לרמת ודאות מספקת על מנת 

 . להגיש תביעה לפיצוי בגינו

  

חד או יותר ממרכיבי המצב  התכנוני כפגיעה בא, המזכה בפיצוי, עוד מוצע להגדיר את הפגיעה במשטר התכנוני

שינוי ייעוד , עיקרם שינוי הוראות בדבר היקף הבנייה המותרת בקרקע". פגיעה ישירה"המנויים בהגדרת 

ובלבד שיש בהם כדי , והוספת תנאים מגבילים שלא היו קודם לכן, שינוי המגבלות החלות עליה, המקרקעין

הרשימה הכלולה בסעיף מכילה את המרכיבים . ש במקרקעיןלהשפיע השפעה של ממש על הבנייה או השימו

 .העיקריים והשכיחים במשטר התכנוני הכלול בתכניות השונות

 

נקודת המוצא בפגיעה . פיצוי הניתן על בסיס עקרון ההסתמכות הלגיטימית מניח קיומה של הסתמכות כאמור

הזכויות "מה גבוהה של וודאות כי בעל מקרקעין יכול להניח בר, ישירה הנה שבמשטר התכנוני בישראל

אלה " זכויות תכנוניות"משום כך שינוי ב. הקבועות בתכנית לא יצומצמו או ישונו באופן פוגעני" התכנוניות

 . באופן המביא לירידת ערך הקרקע עשוי לזכות בפיצוי

 

לרשימת  הסעיף מבקש להוציא מתחולת הפגיעה המזכה בפיצוי תכניות המשנות הסדרים שאינם נוגעים

ששינוין יכול לגבש עילת , ואלה בלבד, מונה הסעיף את ההוראות, מטעם זה. הקלאסיות" הזכויות התכנוניות"

 . תביעה בעל פגיעה תכנונית ישירה

 

, זכות לפיצויים בגין פגיעה עקיפה לא קיימת, כאמור. כמו כן מוצע להסדיר עילת תביעה בגין פגיעה עקיפה

, להבדיל ממועד התרתן בתכנון סטטוטורי, פגיעות מסוג זה לעת התרחשותן. רביבעולם המע, למיטב הידיעה

דינים אלה נועדו להסדיר את מערך היחסים ההדדי והראוי בין כלל . מוסדרות בעולם במסגרת דיני המטרדים

השפעה של  לבין פיתוח החורג מסביבתו ומשפיע, ולכן יוצרים איזון נכון בין פיתוח אורבני סביר וצפוי, התושבים

דיני . ממש על האפשרות להמשיך ולקיים על המקרקעין הסמוכים את השימושים הקיימים בהם זה מכבר

 .המטרדים מביאים בחשבון גם את האינטרס הציבורי ועצמתו לעומת הפגיעה בפרט אף מקום בו זו קיימת
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. הקיים 167כנוניות לפי סעיף תביעות בגין פגיעות עקיפות מהוות את חלק הארי של התביעות בגין פגיעות ת

אלא שגם ההצדקות , לא רק שיש בה להשפיע לרעה על התוצאה התכנונית, הכרה בלתי מוגבלת בפגיעות מסוג זה

משמעה כי הזכאי , הכרה בשינוי תכנוני בקרקע גובלת כיוצר זכות לפיצוי. העומדות ביסודה הינן בעייתיות

זכות לפיצוי בשל ייעודו לפיתוח של , כך. שלו וגובלים בו לא יפותחולפיצוי קונה למעשה זכות שמקרקעין שאינם 

, מקנה למעשה לאותו זכאי זכות שאותו שטח פתוח לא יפותח לעולם, שטח פתוח הגובל בקרקע המיועדת לבנייה

. זו" מגבלה"זאת כמובן מבלי שקנה זכויות באותה קרקע ומבלי שלבעל אותה קרקע יש זכות כלשהי לפיצוי בגין 

ההצדקה היחידה ליצירת זכות לפיצוי בגין פגיעה עקיפה יכולה אם כן להתבסס על דיני ההסתמכות ובמתחם 

 .הראוי והנכון לדינים אלו

 

ולהתוות את מהותה של , להשתית את הזכות לפיצוי בגין פגיעה עקיפה על עקרונות ההסתמכות, אפוא, מוצע

עשויה להיות הצדקה להכיר באינטרס ההסתמכות , אכן. םהזכות ותנאיה בהתבסס על אותם עקרונות ועל היקפ

של אדם שמצבה התכנוני של הקרקע הגובלת במקרקעיו לא ישתנה בתכיפות רבה מדי אלא יישאר יציב לתקופה 

כך . אך לא ניתן להצדיק הכרה באינטרס לגיטימי שיש בו כדי להביא וליצור קיפאון תכנוני לאורך זמן, סבירה

 .אי ביחס למי שמקרקעיו מצויים באזור אורבנידרך כלל וכך בווד

 

לקבוע כי הזכות לפיצוי בשל פגיעה תכנונית עקיפה תקום רק אם ממועד תחילתה של התכנית , לפיכך, מוצע

תקופת זמן זו משקפת את הקצב . הקודמת ועד למועד תחילתה של התכנית הפוגעת חלפו פחות משמונה שנים

זכות ליציבות תכנונית של , "נפגעים"לבעלי מקרקעין , אפוא, הסעיף מקנה .הסביר והרצוי של שינוי תכנוני

( פ"שצ -להלן )כך בעלי מקרקעין הגובלים בשטח ציבורי פתוח . המקרקעין הגובלים בהם למשך שמונה שנים

אלא בחלוף שמונה שנים ממועד תחילתה של התכנית שקבעה את , פ לא ישונה"קונה זכות לוודאות שייעוד השצ

ככל שקיימת , לא ניתן עוד להצדיק מתן מעמד משפטי מוכר ומוגן לציפייה, לאחר חלוף תקופה זו. פ"עודו לשציי

ההופכת כעבור אותו פרק זמן לקיפאון  תכנוני הפוגע בציבור וכמובן בבעל אותה , להמשך אותה יציבות תכנונית

 .קרקע

  

גם ביחס לפגיעה עקיפה מוצע לקבוע שתיווצר , דןבדומה להוראות לעניין פגיעה ישירה ולרציונל העומד ביסו

הסעיף . עילה לפיצוי רק אם השינוי התכנוני גורם או מאפשר לגרום לשינוי בתכונות מוגדרות על הקרקע הנפגעת

הסעיף מבקש להוציא . מונה רשימה סגורה של תכונות הקרקע שרק שינוין לרעה מקים עילת תביעה כאמור

יש להוציא , במסגרת זאת. אך שאין בהן ממש, ותיות או תכונות המוגדרות כסטיגמהמתחולתו תכונות שאינן מה

 .מכלל זה גם פגיעות כלכליות שאינן פגיעות בתכונות הקרקע

 

, כלל היציבות התכנונית בת שמונה השנים בלבד אינו חל במקום שהתכנית הפוגעת היא תכנית לתשתית לאומית

אינן התפתחות אורבנית מקומית סבירה , ברגיל, תכניות אלה. שתיותתכנית דרך או תכנית מתאר מקומית לת

. הן מייצגות תועלת ציבורית החורגת מהתחום המקומי ולכן אינן צפויות דווקא במקום שבו תוכננו. וצפויה

, המהווה שיקול גם במסגרת דיני המטרדים כאמור והאיזון הקיים במסגרתם, נוכח החשיבות הציבורית, מאידך

תקום רק מקום בו הפגיעה בשווי המקרקעין הנה בשיעור של , י הזכות לפיצוי בכל הנוגע לתכניות אלומוצע כ

גם אם גם לא בשיעור קבוע , המתחשב בעצמת האינטרס הציבורי, נכון לציין כי קו מחשבה מעין זה. לפחות 11%

 .בחוק הקיים 411אומץ בפסיקה בכל הנוגע להוראת סעיף , ואחיד

 

מוצע לייתר את ההסדר , החדש המוצע בהצעה זו ביחס לזכות לפיצוי בגין פגיעות ישירות ועקיפות נוכח האיזון

שיקולים אלה הופנמו . שנועד להפנים לתוך הזכות לפיצוי את שיקולי הצדק במתן הפיצוי, 411הקיים בסעיף 
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הוסיף עליהם עילות ולכן מוצע שלא להידרש ל, בשלב גיבוש הזכות בחוק והגדרתה כפי המוצע בהסדר החדש

, פגיעה של מה בכך, כחריג לכלל זה מוצע לקבוע כי לא יראו כפגיעה. פטור נוספות המבוססות על עקרון דומה

 .המוצע להלן 411המוסדרת בסעיף 

 

עוד מוצע להרחיב את הזכות לפיצוי לא רק לפגיעה עקב תכנית אלא גם לפגיעה מחמת מתן היתר הכולל הקלה 

 .או שימוש חורג

 

 ו לחוק העיקרי117א עד 117הוספת סעיפים  -להצעת החוק  25סעיף    .11

 

מוצע לקבוע בהמשך . הסעיף המוצע מסדיר את זהות החייבים בפיצויים בגין פגיעות תכנוניות -א 117לסעיף 

 .אלא אם כן נקבע אחרת לפי חוק זה, כי החייב בתשלום פיצויים תהיה הוועדה המקומית, לדין הקיים

  

מנת -על. מוצע לקבוע הוראות לעניין חישוב הפיצויים הן בנוגע לפגיעה תכנונית ישירה והן עקיפה -ב 117לסעיף 

מוצע להביא את שני המצבים למכנה , למנוע פערים בשומות בין המצב הקודם שלפני הפגיעה לבין זה שלאחריו

שוויים של  –שוויי קרקע השומה ליום זה תשווה בין שני . ב169כהגדרתו בסעיף , למועד הקובע, משותף

. ושוויים לפי המצב התכנוני הקודם לאותו יום( הפוגע)פי המצב התכנוני החדש -המקרקעין ליום הקובע על

הבאה למכנה משותף זה תמנע את פער הזמנים וקשיי הערכה הנוצרים כיום עקב האופן שבו נערכות שומות 

 .המקרקעין לנכסים הנפגעים

 

מוצע לקבוע  כי בקביעת שווי , ובהן בלבד, תשקף את הפגיעה בתכונות המקרקעיןמנת ששומת המקרקעין -על

ינוטרלו ציפיות לתכנון עתידי בכך שהמצב , והבאתו למכנה משותף ביום הקובע" במצב הקודם"המקרקעין 

ו באות, הקודם יוערך כפי שווי קרקע באותו מרחב תכנון מקומי או במרחב תכנון מקומי בעל מאפיינים דומים

, כמו כן. והכול בלי שתובא בחשבון כל ציפייה לאישורה של תכנית שתביא לעלייה בשווי הקרקע, מצב תכנוני

לעניין שוויים של מקרקעין במצבם , מוצע גם לקבוע ולעגן את ההסדר שנקבע בפסיקה לפיו לא יובאו בחשבון

 .בנייה או שימוש לא חוקי הקיים בהם, הקודם או העכשווי

 

כאשר מדובר , יחד עם זאת. ידת ערך בגין פגיעה במקרקעין תחושב ככלל על בסיס כל חלקה בנפרדמוצע כי יר

או אם , אף אם הם מחולקים למספר חלקות או מגרשים, בתכנית החלה רק על מקרקעין בבעלותו של אדם אחד

תחושב ירידת הערך  ,התכנית חלה על מקרקעין של אדם אחד ושל גוף ציבורי שבבעלותו מקרקעין בייעוד ציבורי

הצעה זו באה לתקן עיוות ולפיו אדם בעל מספר . בהתייחס לכל המקרקעין של אותו אדם הכלולים בתכנית

 111%יהיה זכאי לפיצוי של , אשר חלק מהן הושבחו במידה ניכרת וחלק נפגעו, חלקות שונות המצויות בתכנית

אלא , ערך רכושו של אותו אדם לא נפגע כלל, למעשהזאת בעוד . בלבד 11%ואילו על ההשבחה ישלם , על הפגיעה

 .כיום קיימת אי וודאות ואחידות בעניין זה ומוצע להבהירה. הושבח

  

מוצע כי הפגיעה . הסעיף מסדיר גם את דרך חישוב ירידת ערך בגין תכנית הכוללת הוראות של איחוד וחלוקה

רכם של המגרשים שהוקצו בגינה לפי התכנית תחושב על בסיס השוואה בין ערך חלקה במצב הנכנס לעומת ע

 .זאת כמובן בניכוי תשלומי איזון אם אותו בעל הזכויות זכאי להם. החדשה
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מוצע לקבוע את , בנוסף ובהתאמה להחלת הזכות לפיצויים גם על פגיעה מחמת אישור הקלה או שימוש חורג

 . ההסדרים הנדרשים לעניין חישוב הפיצויים בגינן

 

שיועדה בתכנית , מוצע להסדיר את אופן חישובו של הפיצוי שיינתן בגין פגיעה תכנונית בקרקע - ג117לסעיף 

רשות מקומית או גוף ציבורי אחר המנוי , ישראל-ואשר בעל הזכויות בה הוא מדינת, הקודמת לצורכי ציבור

הינו , י גוף ציבוריהעיקרון המנחה המוצע בסעיף ובהתחשב בהיותנו מדברים על שימוש ציבורי ביד. בסעיף

בהתאם . הערכת שוויין של קרקעות כאמור על פי ערכי שימוש למטרה הציבורית ולא על בסיס ערך כלכלי גרידא

אלא על , מוצע כי הפיצוי יחושב לא על בסיס ערכם של המקרקעין כנכס הנמכר ממוכר מרצון לקונה מרצון, לכך

תפקידיו הציבוריים והצורך להשיב את המצב לקדמותו  פי ערך השימוש בהם לאותו גוף ציבורי לשם ביצוע

 .מבחינת יכולתו לבצע ולהפעיל את השימוש הציבורי למרות הפגיעה התכנונית

 

הפיצוי הינו בהיקף הנדרש על מנת לאפשר לגוף הציבורי לחזור ולקיים אותו שימוש באותם , בהתאם לכך

מקום ששימוש , ש לאחר הפגיעה התכנונית בהם אומקרקעין באמצעות ביצוע ההתאמות הנדרשות לאותו שימו

 .באמצעות כינונו של אותו שימוש במקרקעין אחרים, כזה באותם מקרקעין אינו אפשרי

 

. מוצע להסדיר את עניינה של תכנית משביחה שמועד תחילתה לאחר אישור של תכנית פוגעת -ד 117לסעיף 

 . מוצע אפוא להסדירה בכללים ברורים ואחידים. דבהירות פסיקתית ושמאית כאח-קיימת אי, במצב הקיים

מכן תכנית -ואושרה לאחר, מכל טעם שהוא, תכנית פוגעת שטרם שולמו פיצויים בגינה, פי ההסדר המוצע-על

לא תקנה עוד זכות לפיצויים בגין , המבטלת את הפגיעה הישירה או העקיפה שנגרמה על ידי התכנית הפוגעת

בתנאי שהתכנית המשביחה אושרה בתוך חמש שנים מיום תחילתה של התכנית  זאת. אותו חלק פוגע שבוטל

 . הפוגעת

, תכנית אשר לא ביטלה פגיעה שנגרמה בתכנית קודמת, עוד מוצע לקבוע כי ככל שאושרה לאחר התכנית הפוגעת

בין  קביעת שווי הפגיעה תיעשה על דרך ההשוואה,  המקרקעין מסוג שונה שהעלתה את ערךאך יצרה השבחה 

 . שוויים של המקרקעין במצב התכנוני ערב התכנית הפוגעת לבין שוויים לאחר התכנית המשביחה

, ההסדר בא למנוע מצב שבו על הפגיעה ישולם פיצוי במלואו ואילו ההשבחה תמוסה רק בשיעור מחצית ערכה

 .והכול כששני אירועים אלה התרחשו בתוך תקופה קצרה

 

לקבוע תקופת התיישנות לתביעות בגין פגיעות תכנוניות של שלוש שנים מהמועד מוצע לחזור ו -ה 117לסעיף 

עוד מוצע לקבוע הוראות מיוחדות לגבי תקופת ההתיישנות לרבות . ב169הקובע  וזאת בהתאם להגדרתו בסעיף 

היתרים לצורך הוצאת , לגבי תכניות כלליות או תכניות שנדרש אישור תשריט בינוי או קבלת אישור מוסד תכנון

על פיהן לתקופה של שלוש שנים מהמועד הקובע שנקבע ובלבד שלא תסתיים לפני שחלפה  שנה מיום תחילת 

לאור אי התגבשותה , ההסדר המיוחד הנדרש הינו בין היתר. ביצוע העבודות לפי ההיתר שניתן לפי תכניות אלו

ת ההיתר או לקבלת האישורים של הפגיעה על פי תכניות אלו בשלב אישור התכנית ועד לשלב של הוצא

 .האמורים

ויראו וועדה  1691-ה"התשכ, יחלו הוראות חוק ההתיישנות, כן מוצע לקבוע כי על תביעה לפיצויים שהוגשה 

כאילו היו בית משפט לפי החוק , שהוגשה אליה תביעה כאמור, מקומית וועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה

 .האמור
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א מטיל את נטל 167סעיף . מסדיר את סמכות הדיון הראשונית בתביעה לפיצוייםהסעיף המוצע  -ו 117לסעיף 

נקבע כי התביעה במקרים אלה תוגש לוועדה המקומית שבתחומה חלה , משכך. החיוב על הוועדה המקומית

 .התכנית

 

ו אינ, התכנית או לפי הסכם, בין לפי הוראות החוק, ישנם מקרים שבהם מי שחב בתשלום פיצוים, מאידך

הדברים נכונים לגבי תכניות דרך בהתאם להוראות החוק שבהם חל נטל הנשיאה בתשלום . הוועדה המקומית

לגבי תכניות אשר לגביהן , הדברים הינה נוהגים וחלים כדבר שבכל יום, לא זו אף זו. ישראל-בחלקו גם על מדינת

ות או מגורם מעוניין אחר כתנאי התחייבות לשיפוי ממגישי התכני, ומקבלות, דורשות הוועדות המקומיות

אם תוגש לוועדה , נוצר מצב של ניגוד עניינים מובנה לפיו מי שמכריע בתביעה, במקרים אלה. לאישורה של תכנית

כי במקרים אלה תוקנה , לפיכך, מוצע, לפיכך. או למצער לא בחלקו המכריע, אינו זה הנושא בתשלום, המקומית

 .ערר לפיצויים והיטל השבחהסמכות הדיון הראשונית לוועדת ה

 

 א118לחוק העיקרי והוספת סעיף   118תיקון סעיף   -להצעת החוק  27-ו22סעיפים    .21

 

ו לגבי הקניית סמכות הדיון הראשונית לוועדת הערר לפיצויים והיטל 167בהתאמה לתיקון המוצע בסעיף 

התכנית או , בין לפי הוראות החוק ,השבחה בדיון בתביעות לפיצויים במקרים שבהם מי שחב בתשלום פיצוים

והן בקביעת ההליכים הנדרשים  161נדרשים תיקונים והתאמות הן בסעיף , אינו הוועדה המקומית, לפי הסכם

 .א161לגבי תביעות כאמור כפי המוצע לקבוע בסעיף 

 

 ב118הוספת סעיף  -להצעת החוק   27סעיף    .21

 

הזכות לפיצויים במקרה של תכנית משביחה שתחילתה לאחר  ד המוצע מסדיר את היקף167סעיף  –ב 118לסעיף 

הדנה בתביעה לפיצויים שהוגשה , ב מוצע לסמיך ועדה מקומית161בסעיף . מועד תחילתה של התכנית הפוגעת

להודיע על כוונתה להכין תכנית שתבטל את הפגיעה או תעלה את ערכם של המקרקעין , לה בגין תכנית פוגעת

, אמור תימסר הודעה למגיש התביעה וזה רשאי בכפוף לתנאים ולמועדים שנקבעו בסעיףעל החלטה כ. שנפגעו

 . החליט האם להמשיך בבירור התביעה או להמתין עד לאישורה של התכנית המשביחה

 

הנחת המוצא של הסעיף המוצע הנה כי בחלק ניכר מהמקרים יעדיף התובע ליהנות מתכנית משביחה מאשר 

מקום שבו הוועדה המקומית , עיף מעניק לו לפיכך את זכות הבחירה בתוך זמן נתוןהס. למצות את תביעתו

 .החליטה כי יש אכן מקום לקידום הליך זה והנחתה על הגשתה של תכנית משביחה

 

 לחוק העיקרי 211-ו 211החלפת סעיפים  -להצעת החוק  28סעיף    .22

 

הסייג הראשון עניינו בפגיעה . וי בגין פגיעה תכנוניתהסעיף מציע להסדיר סייגים שונים לזכות לפיצ - 211לסעיף 

שעניינו שיקולי צדק ואיזון , לחוק הקיים 411לא אומץ בהצעה ההסדר המצוי בסעיף , כאמור לעיל. של מה בכך

מסייגת ההצעה את הזכות לפיצוי רק , לחוק הקיים 411בשונה מהוראות סעיף . המצדיקים הימנעות מתשלום

הנזכר קבעה כי  411הפסיקה שעסקה בסעיף . עה הוא זניח הן בשיעור הפגיעה והן במהותהמקום בו היקף הפגי

מוצע שלא לקבוע . הינה מסוג זוטי דברים או עניינים של מה בכך 2%-4%ישנם מקרים של ירידת ערך של 

 .אלא להשאירה לשיקול דעת פרטני לפי הקווים ששורטטו בסוגיה בפסיקה, מסמרות בשאלה זו
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תמומש רק אם הוכח כי השימור , צע לקבוע כי הזכות לפיצוי בגין חובה שהוטלה בתכנית לשמור על אתרעוד מו

הכללתן של . מטרתן של הוראות שימור בתכנית הנה להבטיח ששימורו של האתר אכן יבוצע כנדרש. אכן בוצע

ועדה לשרת את מטרת נ, למרות עלויות הפיצויים בגינן, הוראות בתכנית המחייבות ביצוע פעולות שימור

 .לעכב את תשלום הפיצוי עד להוכחת ביצוע השימור, לפיכך, מוצע. השימור

 

רובם המכריע של המיתקנים הביטחוניים . סייגים נוספים בסעיף מתייחסים למיתקנים ביטחוניים

העוסק ישראל נבנו שלא מכוחן של תכניות אלא על פי היתרים שהוצאו מכוחו של הפרק בחוק הקיים -במדינת

להכפיף גם את הבנייה הביטחונית לכללי , בדרכים שונות, הצעת החוק מבקשת. בהיתרים למיתקנים ביטחוניים

 . תכנון ובנייה רגילים

 

משום שהמיתקן לא הוקם , תכנית" לפני ואחרי"הכנת תכנית למיתקן קיים עשויה להעלות בעיה בהשוואת ה

הנו כי נקודת המוצא , לפיכך, עיקרו של ההסדר המוצע .אלא בסטייה ממנה בהתאם לחוק הקיים, בתכנית

אלא עצם קיומו , שכאמור ברגיל אינה קיימת, לא תהיה התכנית שמכוחה הוקם המיתקן" לפני"לבחינת המצב ש

על אף , המיתקנים הביטחוניים הנם עובדה תכנונית קיימת. של המיתקן או האפשרות להקימו לפי הדין הקודם

" לפני"נקודת הייחוס במצב ש, גם מנקודת ראות כלכלית ושמאית, מטעם זה. תכנית שלא הוקמו מכוחה של

 . אמורה להיות כמוצע

 

מוצע גם שלא להעניק פיצוי בגין פעולת בנין או סלילה שנעשתה לאחר פרסום ההודעה על הפקדת התכנית 

, בשני מקרים אלו. קבועה בהמוצע שלא לזכות בפיצוי בגין פקיעתה של תכנית מכוח הוראה ה, כן-כמו. הפוגעת

 .כללי ההסתמכות מצדיקים כי לא ישולם פיצוי בגין פגיעה צפויה

 

בקשר לכל בנין או תשתית , ולהבהיר כי לא ישולמו פיצויים 411מוצע לתקן את הוראת סעיף  – 411לסעיף 

ת בניגוד שהוקמו וכל שימוש או פעולה אחרת המשנים את מצבה של הקרקע שנעשו בשטח התכנית הפוגע

הוראה זו לפיה לא ישולם פיצוי בגין פגיעה . לאחר פרסום ההודעה על הפקדת התכנית הפוגעת, להוראותיה

 .הינה מוצדקת ומתחייבת לאור כללי ההסתמכות, צפויה וידועה

  

 

 1ב212הוספת סעיף  -להצעת החוק  21סעיף    .23

 

שלומי הפיגורים שיתחייבו בגין אי תשלום מוצע להסדיר את מועד התשלום של הפיצויים וכן את ההצמדה ות

 . פיצויים במועד התשלום האמור

 

 ב252הוספת סעיף  -להצעת החוק  31סעיף    .24

 

הסעיף מציע לקבוע מנגונים והסדרים על מנת  לייעל את הליכי הגביה של סכומים המגיעים לועדה מקומית או 

כמו כן מוצע לקבוע . תשלומי איזון,יטל השבחה ה, למדינה לפי החוק ובכלל זאת לגבי  לרבות תשלומי חובה

פיצוי הפקעה או והוצאות , של פיצויים, הוראות כאמור על מנת לייעל את הליכי הגביה על ידי הזכאים לכך
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 .שנפסקו על ידי מוסד תכנון בהתאם לחוק

 

 לחוק העיקרי 251תיקון סעיף  -להצעת החוק  31סעיף    .25

 

 .לתוספת השלישית 1בסעיף " בעל קרקע"ה לתיקונים המוצעים בהגדרת מוצע לתקן את הסעיף וזאת בהתאמ

 

 תיקון התוספת השלישית לחוק העיקרי -להצעת החוק  33סעיף    .22

 

הסדרתו של . היטל השבחה הנו מיסוי המוטל על עליית ערכם של מקרקעין כתוצאה מפעילות שלטונית משביחה

 -, "אירוע המס"החוק הקיים יוצר הבחנה ברורה בין . היטל ההשבחה מצוי בתוספת השלישית לחוק הקיים

החולש , "עקרון המימוש"פער זמנים זה נובע מ. לבין מועד תשלומו של המס, -העובדה היוצרת את החבות במס 

 .על דיני המס בכלל ועל היטל ההשבחה בפרט

 

גבייה זו . ת גביית המס מיידיתאינו מצדיק א, אף באופן המחייב במס, גידול בעושרו של אדם, פי אותו עיקרון-על

שינוי . קל להדגים זאת בהקשר של היטל השבחה. אמורה להידחות למועד שבו תוספת עושר זו תהיה זמינה

אירוע מס היוצר חבות בהיטל , או בלשון אחרת, במצב התכנוני  הנובע מאישורה של תכנית חדשה מהווה השבחה

 . עין בגין השינוי התכנונימעליית ערכם של המקרק 11%השבחה בשיעור של 

 

המשנה את , ניטול דוגמא שבה אושרה תכנית החלה על מקרקעין שאדם מתגורר בהם או מקיים בהם את עסקו

שבעל , דא עקא. נוצר אפוא אירוע מס. 111%-ייעודם או מאפשרת בהם בנייה נוספת באופן המעלה את ערכם ב

חיובו בתשלום . ת השימוש שעשה עד כה ובאותו היקףהמקרקעין רוצה להמשיך ולעשות באותם המקרקעין א

תוצאה . אם באמצעות הלוואה בנקאית או באמצעות מכירת הנכס, "להביא כסף מהבית"מס מיידית יחייב אותו 

אך , אירוע המס יוצר את החיוב במס, פיו-על. עקרון המימוש מטפל בבעיה זו. זו אינה רצויה ואינה הוגנת

זה מוגדר בתוספת השלישית כקבלת . למועד המימוש –ובהקשר של היטל השבחה , תשלומו נדחה למועד אחר

, באופן זה נוצר פער זמנים בין אירוע המס המגבש את החיוב והיקפו. או בהעברתם לאחר, התחלת שימוש, היתר

 . לבין מועד תשלומו

 

עד אישורה של התכנית עריכת שומת מקרקעין למו, הראשון –פער זמנים זה יוצר קשיים במספר מישורים 

בעיה נלווית לכך . כאשר לעתים בין מועד אירוע המס לבין מועד המימוש עשויות לחלוף שנים רבות, המשביחה

לתוספת השלישית בחוק  6פי סעיף -על. הנה שיטת הצמדת המחירים בין מועד אירוע המס לבין מועד התשלום

הצמדה זו עשויה . והוא מוצמד למדד המחירים לצרכן, החיוב נקבע לפי שווי הקרקע במועד ההשבחה, הקיים

הרי שההצמדה , מקום בו שינה האזור שבו מצויה התכנית את פניו לרעה, מחד. ליצור עיוותים לשני הצדדים

עקרון המימוש נפגע . למדד המחירים עשויה להגיע לערכים העולים על מלוא ערכם של המקרקעין לעת המימוש

, חה אירעה בתקופה שבה עליית שוויים של המקרקעין בעקבותיה היה מועט מאודכאשר ההשב, מאידך. אפוא

בין השאר בגלל פעילות תכנונית שהתבצעה באזור , אולם לעת המימוש ערכה של אותה השבחה עלה עשרת מונים

גורם עקרון המימוש לגביית מס בשיעורים נמוכים בהרבה , שאינה נחשבת כאירוע מס לגבי אותם מקרקעין

במקרים אלה מאפשר עיקרון , זאת ועוד. התעשרות האמיתית ולפיכך לגבייה בלתי שוויונית ובלתי צודקתמה

 . המימוש תכנון מס שאינו תואם את התכלית  העומד בבסיסו של היטל ההשבחה
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, כעיקרון. עניין נוסף המכביד על הטיפול ההוגן והיעיל בהיטל השבחה הוא שיטת חישובו של היטל ההשבחה

בגלל פער הזמנים שבין . זה שלפני התכנית המשביחה וזה שלאחריו, מת ההשבחה משווה בין שני מצביםשו

רק ( לתוספת השלישית בחוק הקיים 2על פי הסמכות בסעיף )נעשית ככלל השומה , אירוע המס למועד תשלומו

ל תכנית בשלבי הכנה מעבר לקושי הקיים ן לעניין עריכת שומת מקרקעין בנטרול השפעותיה ש. לעת המימוש

שהתקיימו " אחרי"ו" לפני"בהקשר של היטל השבחה קיימת בעיה נוספת עקב הצורך להשוות ערכי , מוקדמים

אפיונו ואמינותו יוצרים את אחת הבעיות הקשות , זמינותו של מידע מסוג זה. שנים רבות לפני מועד המימוש

 . בהקשרו של היטל ההשבחה

 

טכניקת . אלא כמה, כאשר לעת המימוש קיימות לא תכנית משביחה אחת, שי נוסףלקושי מובנה זה מתווסף קו

מגבירה את הקושי המובנה הקיים גם מקום  –" שיטת המדרגות" -השומה שאומצה בפסיקה בעניין הלכת פמיני 

הצורך לעקוב אחר ערכי הקרקע במועד אישורן של כל אחת מהתכניות . בו קיימת תכנית משביחה אחת

, לחלץ את תוספת השווי שנצבר בנטרול גורמי שוק אחרים וכך עד לתכנית המשביחה האחרונה, תהמשביחו

 . לחשוף להטיות ולכר פורה להתדיינויות שמאיות ומשפטיות מורכבות, הופכת את המס ללא וודאי

 

ופישוט  בהירות, לשנות את העקרונות הבסיסיים של חישוב היטל ההשבחה כדי להביא ליתר צדק, לפיכך, מוצע

 . ההליכים

 

תכנונית המוגדרת  –ההשבחה כתוצאה מהפעילות השלטונית , לאמור, אירוע המס יישאר בעינו, לפי ההצעה

תחול , הפעילות השלטונית שתהווה אירוע מס על פי ההצעה בכל הנוגע לאישור תכנית משביחה, עם זאת. בהצעה

ההחלטה לקבוע את שווי הקרקע בהתבסס על  . רק על אישורה של תכנית הכוללת הוראות מפורטות בלבד

תכניות הכוללות הוראות מפורטות בלבד נובעת מכך שהשלכותיהן של תכניות שאינן מפורטות על הקרקע אינה 

 . מגובשת דייה עד להכנת תכנית מפורטת

 

או תכנית , מוצע גם לקבוע כי לא יראו תכנית מפורטת כתכנית משביחה ככל שהינה תכנית כללית, מטעמים אלו

עד למילוי התנאים , הדורשת אישור תשריט בינוי או קבלת אישור מוסד תכנון כתנאי להוצאת היתרים לפיה

זאת מאחר ורק . עד להוצאת היתר מכוחן, המאורים וקבלת האישורים הנדרשים  או בכל הנוגע לתכניות כלליות

 .ולחייב בהיטל השבחה על פיההפכה התכנית למגובשת דיה שנכון להטיל , לאחר מילוי תנאים אלו

 

מועד , בשונה מהמצב על פי החוק הקיים. עיקר השינוי המוצע הנו בשיטת החישוב וההצמדה, מעבר לכך 

" לפני"זו תיערך באמצעות הבאת המצב ש. אשר אליו תתייחס שומת ההשבחה" יום הקובע"המימוש ייקבע כ

 . הוא היום הקובע -למכנה משותף בזמן" אחרי"וזה ש

 

באמצעות השוואת שווי , כפי שהוצע גם בהקשר של שומת פיצויים בגין פגיעות תכנוניות, השומה תיערך

 . לשווים על פי המצב התכנוני הנוכחי, המקרקעין ביום הקובע אילולא חלה עליהם התכנית המשביחה

 

ר תוך יצירת וודאות אחיד ופשוט יות, מטרת השינויים המוצעים הינם להפוך את החיוב בהיטל ההשבחה לבהיר 

 .ושוויוניות בהטלתו וגבייתו

 

צע לתקן ולקבוע מכלול הגדרות הנדרשות לצורך התוספת השלישית והתיקונים מו  – לתוספת 1לסעיף 

 .המוצעים במסגרתה
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את המועד אשר בהתייחס אליו תיערך שומת "  המועד הקובע"מוצע בין היתר לקבעו בהגדרת , במסגרת זאת

וזאת על מנת לאפשר את " מועד המימוש"הינה בחלק מן המקרים מוקדמת ל" המועד הקובע" הגדרת. ההשבחה

במימוש על ידי , כך. כאשר תשלום ההיטל מהווה תנאי ליכולת להביא למימוש עצמו,  חישוב היטל ההשבחה

וש בבקשה להיתר הכוללת בקשה לשימ. קבלת היתרי בנייה מוגדר המועד הקובע כיום הגשת הבקשה להיתר

 . 'יהיה היום הקובע יום החלטת רשות הרישוי בבקשה וכו, חורג או הקלה

 

כך שלא תכלול , פי החוק הקיים-על. כמתואר לעיל" תכנית"לשנות את הגדרת , כן מוצע כפי שנאמר לעיל 

ה תכניות כלליות עד להוצאת היתרי בני, להחריג מגדרי תכנית כאמור, כמו גם. במסגרת תכנית שאינה מפורטת 

עד , על פיהן או תכניות המחייבות באישור תשריט בינוי או בקבלת אישור מוסד תכנון להוצאת היתרי בניה לפיהן

 . למילוי התנאים וקבלת האישורים האמורים

 

. מוצע לקבוע כי החייב בהיטל לפי חוק זה ישלם את היטל ההשבחה במועד מימוש הזכויות  -לתוספת  2לסעיף 

.  לחייב לשלם את ההיטל אך אם טרם מומשו הזכויות ובלבד שחלה השבחה במקרקעין מוצע לאפשר, עם זאת

להגביר את הוודאות לגבי גובה היטל ההשבחה , ולשוק בכלל, ההצדקה לכך נעוצה ברצון לאפשר לחייב בפרט

 .המוטל עליו ולמנוע דחיית חיוב התשלום עד לשלב המימוש

 

בהיטל הוא בעלים של המקרקעין בעת מימוש הזכויות שבו כאמור  מוצע לקבוע כי החייב –א לתוספת 2לסעיף 

נוכח זכותו של החייב להקדים את תשלום ההיטל למועד שיבחר בין מועד ההשבחה למועד . מתגבש החיוב

יוגדר החייב כבעל המקרקעין במועד הגשת , מוצע לקבוע כי במקרה של הקדמת תשלום כאמור, מימוש הזכויות

 .הבקשה לתשלום

 

שלפיו במקרה של חוכר לדורות , לנוסח הקיים לתוספת השלישית 4חוזר הסעיף המוצע על ההסדר בסעיף , נוסףב

 .  החייב הנו החוכר לדורות

 

מוצע לאפשר לרוכש זכות , יחד עם זאת. החייב בהיטל במימוש שהוא מכירת הזכויות בקרקע הוא מוכר הזכות

הצעה זו באה לענות על מצבים . ר לו לחזור ולהיפרע מהמוכרבמקרקעין לשלם את ההיטל במקום המוכר ולאפש

ובכך מונע מהרוכש את האפשרות לרשום את , למרות החובה המוטלת עליו, בהם המוכר מסרב לשלם את ההיטל

 . זכויותיו בפנקסי המקרקעין

 

שילם את המאפשר לחוכר ש, לתוספת השלישית 4מוצע לחזור על ההסדר הקיים בסעיף  -ב לתוספת 2לסעיף 

ההיטל לחזור ולהיפרע מהבעלים בגין ההפרש שבין עליית הערך הנגרמת מההשבחה לזכות הבעלות לבין זו 

כיוון שזכות חכירה לדורות במקרקעי ישראל קרובה מאוד לזכות הבעלות ולאור . המתווספת לזכות החכירה

יג את זכות החזרה במקרה של חכירה מוצע לסי, השוני בינה  לגבין זכות חכירה לדורות שאינה במקרקעי ישראל

  .לדורות במקרקעי ישראל

 

בהערכות השווי של , פי המצב הקיים-על. ין חישוב ההשבחהימוצע לקבוע הוראות לענ -א לתוספת3לסעיף 

היוצרים , כמו גם ציפיות שוק, מובאים בחשבון מרכיבים תכנוניים שונים" אחרי"והמצב ש" לפני"המצב ש

מנת להגיע להערכת מדויקת ככל שניתן של -מוצע אם כן לנטרל גורמים אלה על, השבחהבחישוב ה. עיוותים

" תכנית"אף הוגדרה , מטעמים אלו וכאמור לעיל. עליית השווי הנובעת מהפעילות השלטונית שהביאה להשבחה
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תכניות לצורך חישוב היטל השבחה רק ככזו הכוללת הוראות מפורטות והוגדרו תנאים לגבי תכניות כלליות ו

 . כאמור" תכנית"כתנאי לכניסתם להגדרת , אחרות

  

אלה . בלא שיילקחו בחשבון השימושים החורגים שאושרו, מוצע גם שהשוואת השווי תיעשה בין תכנית לתכנית

  .ולפיכך אין לייחס להם ערך לצורכי השבחה, נועדו לגשר עד להכנתה של תכנית, מטיבם זמניים

 

שווי שוק זה . רקעין כבר במצב התכנוני הקודם מגלם ציפיות שוק לשינוי תכנוניערכם של מק, במקרים רבים

אך בפועל הוא חלק מאותה השבחה עצמה שנוצרה עקב ובשל השינוי , מקדים את ההשבחה על ציר הזמן

מנת לנטרל את אלמנט הציפיות ולהבטיח כי שומת המקרקעין תשקף את ההשבחה בשל המעשה -על. התכנוני

והבאתו למכנה משותף במועד " במצב הקודם"מוצע לקבוע  כי בקביעת שווי המקרקעין , הוא בלבדהתכנוני ו

ינוטרלו ציפיות לתכנון עתידי בכך שהמצב הקודם יוערך כפי שווי קרקע באותו מרחב תכנון מקומי או , הקובע

בון כל ציפייה לאישורה והכול בלי שתובא בחש, באותו מצב תכנוני, במרחב תכנון מקומי בעל מאפיינים דומים

בדרך זו ניתן לחלץ את שווי השוק של המצב התכנוני הקודם לאישור .   . של תכנית שתביא לעלייה בשווי הקרקע

 .שיש כאמור לכלול ברשת המס משום שההשבחה הנה הגשמת הציפיות, בנטרול ציפיות עתידיות, התכנית

 

בנייה , לעניין שוויים של מקרקעין במצבם הקודם או העכשווי, מוצע גם לקבוע כי לא א יובאו בחשבון,  כמו כן 

 .או שימוש לא חוקי הקיים בהם

 

מוצע להסדיר את שיטת חישוב ההשבחה כפי שתואר לעיל בחלק הכללי על דרך הבאת  – ב לתוספת3לסעיף 

תחושב , במועד זה. המועד הקובע, לאמור, הבאת המצב התכנוני הקודם והחדש למכנה משותף על ציר הזמן

בהתאם לכללים שנקבעו , ההשבחה כהפרש בין שווי השוק לפי המצב הקודם לבין זה שעל פי המצב החדש

 .כאמור

 

כי חישוב ההשבחה בגין תכנית החלה על שטח של בעל , כמו בהקשר של פיצוי בגין פגיעות תכנוניות, מוצע גם

אלא , ייעשה לא בגין כל חלקה ומגרש בנפרד, או שלו ושל גוף ציבורי בתנאים הקבועים בסעיף, זכויות אחד

. סעיף זה הוא תמונת ראי של ההסדר שנקבע כאמור לגבי פגיעות תכנוניות. בחישוב כולל של כל יחידות השטח

כאמור אין הצדקה שאדם שנפגע כתוצאה מתכנית אחת יחויב בהיטל השבחה על אותו חלק שהושבח ויקבל 

 . פיצוי על החלק שנפגע

 

מוצע להחיל את אותם עקרונות שומה וחישוב המוחלים על   -( ב)-ו( א)סעיפים קטנים   – תוספתג ל3לסעיף 

 .השבחה בגין תכנית גם על השבחה בגין תשריט חלוקה והקלה

מוצע לקבוע כי השומה בגין השבחה שעניינה אישור שימוש חורג תחושב על פי העקרונות   -( ג)בסעיף קטן 

אלא שקביעת השווי במצב התכנוני החדש תחושב לפי תקופת השימוש , כניתהמפורטים לעניין השבחה מת

נוכח העובדה כי פעמים רבות הבקשה לשימוש חורג מוגשת רק לאחר שהוחל באותו שימוש , עם זאת. שהוכרה

מוצע כי במקרים אלה תחושב תקופת השימוש החורג לעניין הערכת השווי גם ביחס לתקופת השימוש , בפועל

 .מועד תחילת השימוש בפועל ייחשב כיום הקובע, , בהתאם לכך. הלא חוקי

 

מטרת ההצעה הינה למנוע עידוד עבריינות והתעשרות שלא כדין של מי שמשתמש שימוש חורג במקרקעין בלא 

לעניין היטל , חוקי-תשלום היטל השבחה גם על תקופת השימוש הלא, יתר על כן. שניתן לכך היתר כדין

 . יץ להסדרת ההיתר במועד מוקדם ככל שניתןיוצר תמר, ההשבחה
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סוגיה העולה בהערכת השבחות בגין אישור שימוש חורג הנה שאלת ההתייחסות הנדרשת בגין התאמת הנכס 

עולות טענות המבקשות להציג הוצאות נורמטיביות לצורכי התאמה על מנת לקזז , במסגרת זאת. לייעודו החדש

יטל אמור לשקף את עליית ערך המקרקעין בשוק החופשי בגין ההשבחה הה. הוצאות ניכרות אלו  מההשבחה

אין , משיקולים שמאיים, לפיכך. ההנחה הנה כי מחירי השוק מגלמים את הוצאות התאמת הנכס. הנורמטיבית

מוצע , עם זאת. כיוון שאלה כאמור משתקפות במחיר הנכס במצבו התכנוני החדש, מקום לקזז עלויות התאמה

זאת בעיקר כדי לעודד עמידה . זים של הוצאות ההתאמה הנדרשת מכוח הדין לצורך אותו שימושלהתיר קיזו

 .בתנאים הקבועים בדין

 

הוסדר עניינה של תכנית פוגעת שלאחריה תכנית משביחה , בחלק העוסק בפגיעות עקיפות - ה לתוספת3לסעיף 

הערכת ,  קרי. תמונת הראי של אותו מצבהסעיף המוצע כאן עוסק ב(. ד המוצע167ראה לדברי ההסבר לסעיף )

מוצע כי אם לא שולמו פיצויים בגין התכנית הפוגעת גם אם הוגשה . ההשבחה לאחר שקדמה לה תכנית פוגעת

יראו את המצב התכנוני בהתעלם מהתכנית הפוגעת ובלבד שהחייב בהיטל נתן הסכמתו , תביעה לפיצויים כאמור

יחושב ערכם של המקרקעין במצבם , ניתנה הסכמתו של החייב כנדרש לעילבמקרה ששולמו פיצויים או לא . לכך

השוויי של הקרקע במצב התכנוני הקודם ייקבע   בהתאם לקביעות הערכאה שעל פי החלטתה . התכנוני הקודם

 .זאת באשר הן החייב והן הוועדה המקומית היו צד לדיוני ערכאה זו ולהכרעה שניתנה על ידה. שולמו הפיצויים

  

לתוספת השלישית ( ב)7המוסדר בסעיף  , מוצע להסדיר ולהבהיר את נושא המימוש החלקי - ו לתוספת3לסעיף 

קביעה לקונית זו . הנזכר קובע לקונית כי חובת התשלום תהיה יחסית למידת המימוש( ב)7סעיף , בחוק הקיים

י ומהו החלק היחסי לתשלום יצרה הסדרים המשתנים מוועדה מקומית אחת לשנייה בשאלות מהו מימוש חלק

 .מוצע להבהיר ולהסדיר את הדברים באופן מפורט, לפיכך. 'וכו

 

, מוצע לקבוע כי עשיית שימוש אחד מתוך כל השימושים המותרים מכוחה של תכנית משביחה, במסגרת זאת

זכויות  במימוש, לעומת זאת. ורק בגינו ישולם היטל ההשבחה, תיחשב למימוש חלקי של אותו שימוש בלבד

ערכו של הנכס במצב התכנוני החדש יחושב לפי השימוש המיטבי האפשרי ולא לפי השימוש , באמצעות מכירה

ידי מכירה הינו -הנימוק לכך הוא שמחיר העסקה משקף ברגיל את השימוש המיטבי ולכן המימוש על. בפועל

וש אחד מתוך כל השימושים ידי בקשת היתר לשימ-על, במקרה של מימוש חלקי. מימוש מלוא הפוטנציאל

יחושב , ובקשה מאוחרת לשימוש אחר מכוח אותה תכנית בהפרש שווי השוק, ששולם בגינו היטל, המותרים

 .ההיטל על פי פערי השווי בין שני השימושים

 

הסעיף המוצע מסדיר את נושא המימוש החלקי הנובע ממיצוי חלקי בלבד של זכויות הבנייה  - ז לתוספת3לסעיף 

יוטל , ידי בקשה להיתר בנייה-מוצע כי היטל בגין מימוש על(. ו לתוספת2בדיל מהשימושים שהוסדרו בסעיף לה)

יתרת ההשבחה בגין . אותו ניתן לבקש ולקבל, רק בהתאם לשטח הכולל המבוקש בהיתר ולא לפי מלוא השטח

 .שיתבקש בהיתר, ו או חלקוכול, הוספת בנייה תמוסה לעת הגשת בקשה להיתר בגין יתרת השטח הכולל לבנייה

 

מוצע לקבוע כי שומת ההשבחה מטעם ועדה מקומית תיערך על ידי משאי מטעם הועדה  - לתוספת 4לסעיף 

 .במועדים ולפי כללים שקבע השר, המקומית  ותימסר לחייב בהיטל
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ב בהיטל השבחה כן מוצע לקבוע כי חיי. מוצע לקבוע הוראות לגבי המועד לתשלום ההיטל  - לתוספת 7לסעיף 

באפן , בראשית כל שנה שלגביה הותר שימוש  חורג, בשל שימוש חורג יהיה רשאי לשלם את ההיטל בשיעורים

 . יחסי לתקופת השימוש החורג שאושרה

 

בתקופה . הסעיף המוצע מסדיר את ענייני ההצמדה ביחס להיטל על מנת לשמור על ערכו - לתוספת 1לסעיף 

שומת השמאי המכריע או , שומת הוועדה המקומית, המועד שבו נמסרה לחייב בהיטל שבין המועד הקובע  לבין

   .החלטת ועדת הערר

  

בכדי ליתן מענה למקרה שבו קרקע היא בבעלות משותפת מוצע כי היו בעלים במשותף   – לתוספת 11לסעיף 

יאפשר לו במקרה של  ,תשלום חלק זה. יחוב כל אחד מהם לחוד בהיטל באופן יחסי לחלקו בקרקע, בקרקע

במקרה של מימוש , עם זאת.  לבצע את העסקה במקרקעין ולהשלים אותה, מימוש זכויות על ידי מכירת זכות

מוצע לאפשר , לפיכך. זכויות בדרך של בקשה להיתר עשוי תשלום ההיטל במלואו להיות תנאי להוצאת ההיתר

זאת . צמו ולהיפרע לאחר מכן משותפיו לזכויותלמבקש ההיתר שהוא אחד מבעלי הזכויות לשלם את ההיטל בע

לאחר שחלף המועד להגשת ערר על השומה ולא נקטו השותפים בכל הליך להשגה על החיוב או גובהו ולאחר 

 .שהודיע לשותפים על כוונתו לעשות כן

  

מוצע , הםמנת להבטיח כי כספי ההיטל לא ישמשו בדרכי עקיפין למטרות שלא יועדו ל-על - לתוספת 13לסעיף 

. אלא למנוע את שעבודם או עיקולם שלא לצורך אותן מטרות, לא להסתפק בהטלת חיוב על מטרות הוצאתם

 .שעבוד או עיקול שלא לאותן מטרות יהיה חסר תוקף משפטי

  

קופת רשות מקומית הנכללת  14עוד מוצע להחיל על כספי היטל השבחה של ועדה מרחבית המועברים לפי סעיף 

 .בשינויים המחויבים, את ההוראות האמורות, נון של הועדה המרחביתבמרחב התכ

 

מוצע לקבוע כי ככל שאושרה תכנית משביחה המתירה את אותו שימוש שהותר באישור   – א לתוספת13לסעיף 

תפחית הועדה המקומית מסכום ההיטל עקב אישור , לשימוש חורג לפני תחום תקופת תוקפו של האישור

 . בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף, היחסי של ההיטל ששולם בשל האישור לשימוש חורגהתכנית את החלק 

 

או באמצעות שימוש שאינו מחייב , מימוש זכויות יכול ויהא באמצעות בקשה להיתר  - ב לתוספת13לסעיף 

נעשה יודעת הוועדה המקומית מתי , במימוש על ידי בקשה להיתר. או באמצעות עסקה במקרקעין, בקשה להיתר

במקרה של מימוש על ידי שימוש שאינו , לעומת זאת. משום שהבקשה להיתר מוגשת אליה, מימוש הזכויות

דוגמא לכך . אין לוועדה המקומית דרך פורמלית לדעת מתי מתבצע מימוש, ולפיכך גם לא היתר, מחייב בנייה

ולפיכך מחייבת לעת , משביחההתכנית . היא תכנית מפורטת המתירה שימוש במגרשים פנויים לצורכי חניון

כי זה אינו , אך לוועדה המקומית אין ידיעה בלתי אמצעית מתי מתחיל השימוש, מימוש תשלום היטל השבחה

להטיל חובה על אדם המממש את הזכויות כאמור להודיע על כך לוועדה , לפיכך, מוצע. מחייב בקשה להיתר

ר בעקבותיו קביעה של המועד על ידי מהנדס הועדה יגרו, מתן הודעה כאמור-אי. יום 21המקומית בתוך 

המקומית לאחר שניתנה לחייב בהיטל הזדמנות לטעון טענותיו בעניין זה והמועד שקבע יהיה המועד הקבוע 

 .   שמאי הוועדה המקומית יערוך את שומת הההשבחה בהתאם. לעניין עריכת שומת ההשבחה
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הנימוקים . ההודעה על מימוש על ידי מכירת זכות במקרקעיןמוצע להסדיר את חובת  - ג לתוספת13לסעיף 

מוצע גם כי להודעה על מכירת הזכות יצורפו . וטיב ההסדר דומה, ב12להסדר זה זהים לאלה שבהסדר לפי סעיף 

 .ששולם במסגרתה תנאיה והמחיר, המסמכים שמהם ניתן ללמוד על פרטי העסקה

 

ועדה המקומית ששומת השבחה מטעם הוועדה ות בהן מצאה הוכי בנסיב, מוצע לקבוע - לתוספת 14לסעיף 

הוועדה  תורה, המקומית התבססה על פרט מטעה או כוזב שמסר החייב בהיטל או אדם אחר מטעמו לוועדה

, לתקן את שומת ההשבחה ותמסור לחייב בהיטל שומת השבחה מתוקנת מהלשמאי המקרקעין מטע המקומית

אלא לאחר , הועדה לא תפעיל סמכותה זו. השבחה של הוועדה שנמסרה לואף אם שילם את ההיטל לפי שומת 

 .שניתנה לחייב בהיטל הזדמנות לטעון את טענותיו בעניין זה

 

כי יתווספו לסכום היטל ההשבחה הפרשי הצמדה וריבית פיגורים מקום בו לא , מוצע לקבוע - לתוספת 15לסעיף 

 . ג12ב  או על ידי מכירה לפי סעיף 12ידי שימוש לפי סעיף -על נמסרה לוועדה המקומית הודעה כנדרש על מימוש

 

מוצע . או לבטלו להפחיתו, לפי התוספת בהליכיםהיטל שהוחלט להסדיר החזר מוצע  – לתוספת 17לסעיף 

מעת התשלום ועד , בתוספת ריבית והצמדה לפי חוק ההצמדהיוחזר  ,כי ההיטל שנקבע שיש להחזירו, לקבוע

יתווספו תשלומי פיגורים , יום מעת שהוחלט על הפחתתו 21לא הושב הסכום בתוך אם ו, להשבה בפועל

 .עד  לתשלום בפועל, כמשמעותם בחוק ההצמדה

כדוגמת מקרה  ,לא התגשם לבסוף, מוצע להסדיר החזר היטל כאשר מימוש הזכויות שבגינו הוטל ההיטל, כמו כן

מוצע כי בהתקיים . מקרה שבו בוטלה מכירת הזכויות שבו לא התחילה בנייה מכוחו של ההיתר והוא פקע או

 .אם הגיש בקשה לכך בתוך הזמן הנקוב בסעיף, יהא זכאי משלם ההיטל להחזרתו, התנאים הקבועים בסעיף

 

  

 תחילה והוראות מעבר -להצעת החוק  35-ו 34סעיפים     .27

 

את כדי לאפשר את ההסתגלות ז, מוצע לקבוע כי יום התחילה של החוק יהיה שישה חודשים מיום פרסומו

 .הנדרשת לשינויים המוצעים

 

מוצע לקבוע הוראות מעבר לתחולת , ועל מנת למנוע פגיעה באינטרס ההסתמכות ובהליכים שהחלו, כמו כן

 . התיקונים המוצעים 

 

 השפעת החוק המוצע על החוק הקיים. ג

 

 .חוק התכנון והבניה יתוקן בהתאם למפורט בהצעת החוק

  

 ת החוק על תקציב המדינה והתקן ועל ההיבט המינהלי של המשרדהשפע. ד

 

הנושאים התקציביים הנדרשים לצורך יישום תיקוני החקיקה המוצעים יסוכמו עד להגשת הצעת , ככל שידרש

 .החוק לאישור הממשלה
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 להלן נוסח החוק המוצע. ה

 

 

 : מטעם הממשלההצעת חוק 

  2114-ד"התשע, (... 'תיקון מס)התכנון והבנייה ק הצעת חו

   

1691-ה"התשכ, בנייההבחוק התכנון ו  .1 1תיקון סעיף 
1
 – 1בסעיף , (החוק העיקרי –להלן ) 

 :יבוא" הנדסאי"אחרי ההגדרה  (1)  

לחוק שירות הביטחון  11כמשמעותה בסעיף  –" ביטחונית התאמה""   

4114–ב"התשס, הכללי
2

;"; 

 :יבוא" מוסד תכנון"אחרי ההגדרה  (4)  

מחנה או דרך המיועדים בעיקרם למטרה , בניין –" ביטחוניתקן ימ""   

ביטחונית והמוחזקים או המיועדים להיות מוחזקים בידי מערכת 

מחנה או דרך כאמור המוחזקים בידי משטרת , בניין וכןהביטחון 

ישראל או שירות בתי הסוהר והשר לביטחון הפנים אישר אותם 

 :כל אחד מאלה –" כת הביטחוןמער", זה ןילעני; תקן ביטחונייכמ

 ;משרד הביטחון ויחידות הסמך שלו (1)    

יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה או של  (4)    

שעיקר פעילותן בתחום ביטחון , משרדי ממשלה אחרים

 ;זה לעניןהמדינה ושר הביטחון אישר 

 ;צבא הגנה לישראל (2)    

הגדרתו בחוק המייצרים ציוד ביטחוני כ וספקיםמפעלים  (2)    

, (הגנה על אינטרסים ביטחוניים)התאגידים הביטחוניים 

4111-ו"התשס
3

ושר , (2)עד ( 1)בעבור גוף המנוי בפסקאות , 

 ;";(מפעלים ביטחוניים –בחוק זה )זה  לעניןהביטחון אישר 

                                                                    
 .417' עמ, ד"התשע; 217' עמ, ה"ח התשכ"ס 1
 .176' עמ, ב"ח התשס"ס 2
 .172' עמ, ו"ח התשס"ס 3
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 :יבוא" סביבה חופית"אחרי ההגדרה  (2)  

, (ציבוררכישה לצורכי )פקודת הקרקעות  –" הקרקעות פקודת""   

1622
4

;"; 

בסופה יבוא , ""תסקיר"או " תסקיר השפעה על הסביבה""בהגדרה  (2)  

 ".;יקבעו בהסכמת שר הביטחון, טחונייםיתקנות כאמור לגבי מתקנים ב"

 - "אם נקבע הדבר במפורש בתכנית או"המילים , לחוק העיקרי( א)49בסעיף   .4 49תיקון סעיף 

 .יימחקו

 :ד לחוק העיקרי יבוא79אחרי סעיף   .2 2'הוספת סימן ה

 תכנית למיתקן ביטחוני: 4'הסימן "  

תכנית למיתקן   

 ביטחוני

תקבע את , תקן בטחונייתכנית למ (א) .ה79

; תקן ביטחוני אחד או יותריהתכנון של מ

תקן יתחול על שטחו של המ, תכנית כאמור

על השטח שהתכנית קובעת לגביו , הביטחוני

תקן ימהוראות הנדרשות מחמת קיומו של ה

הביטחוני ויכול שתחול גם על שטח שהייעוד 

הקבוע לו בתכנית דרוש במישרין לצורך 

תקן הביטחוני או יהקמתו או תפעולו של המ

אף אם אינו כשלעצמו , לצורך השימוש בו

שטח כאמור יכול שייכלל ; תקן ביטחוניימ

אף אם הוא מיועד , תקן בטחונייבתכנית למ

תקן ילמ לשמש ייעודי קרקע נוספים פרט

 .הביטחוני

תקן ביטחוני יכול שתהיה יתכנית למ (ב)    

או  תכנית מתאר מחוזית, תכנית מתאר ארצית

 .תכנית בסמכות ועדה מחוזית

על תכנית למיתקן ביטחוני יחולו הוראות  (ג)    

, חוק זה החלות על תכנית מתאר ארצית

או תכנית בסמכות ועדה  תכנית מתאר מחוזית

 :כפוף לשינויים אלהב, יןילפי הענ, מחוזית

 .לא תחול, לחוק 94הוראת סעיף  (1)       

                                                                    
 .24' עמ, 1' תוס, 1622ר "ע 4
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ועדה מחוזית רשאית לאשר  (4)       

תכנית למתקן ביטחוני שהיא תכנית 

בסמכות ועדה מחוזית אף אם אינה 

אם , תואמת תכנית מתאר מחוזית

מצאה כי יש הצדקה לכך מנימוקים 

 ;שיפורטו בהחלטתה

אפשרת על תכנית למיתקן ביטחוני המ (ד)      

בלא , מתן היתר בנייה או ביצוע עבודה לפיה

צורך באישור תכנית נוספת טרם מתן ההיתר 

חוק זה יחולו הוראות , או ביצוע העבודה

החלות על תכנית כאמור ובכפוף לשינויים 

 :אלה

התכנית תקבע את ייעודי הקרקע  (1)       

טחוני כך שיכללו יבתחום המיתקן הב

 לפי הענין ,אחד או יותר מייעודים אלה

שטח המיועד לשימושים : ואלה בלבד

שטח המיועד למתקנים , מבצעיים

הנדסיים ושטח המיועד לשימושים 

; ובהם משרדים ומגורים, מנהליים

מוסד התכנון רשאי לקבוע ייעודי 

קרקע כוללניים יותר אם שר הביטחון 

זה קבעו שיש  יןילענאו מי שהסמיך 

מניעה לקבוע את ייעודי הקרקע 

ר מטעמים של פגיעה בביטחון כאמו

 ;המדינה
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התכנית תקבע את השטח הכולל  (4)       

את , המותר לבנייה בכל ייעוד קרקע

, הגובה המרבי של הבניינים בתחומה

את המרחק המזערי של בניינים או 

מתקנים בתוך המתקן הביטחוני 

מגבולו החיצוני של המתקן ואת 

המרחקים הנדרשים בין בניינים או 

תוך המתקן הביטחוני מתקנים ב

למניעת סיכונים בטיחותיים או 

בריאותיים לציבור ולנמצאים במתקן 

 ;הביטחוני

על אף האמור בחוק זה לרבות  (2)       

יחולו על מסמכי לוואי , א12בסעיף 

 :הוראות אלו, הנדרשים לתכנית

נספח תחבורה ונספח  (א)        

ככל שיידרשו ייערכו לפני , סביבה

, סד התכנוןמוהנחיות מתכנן 

בשים לב לטיבה של התכנית 

; ולרמת הפירוט הנדרשת ממנה

, נספח תחבורה ככל שיידרש

יתייחס להסדרי התנועה והחנייה 

בשטחים שמחוץ למתקן 

 ;הביטחוני בלבד
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נספח בינוי ועיצוב לא יצורף  (ב)        

לתכנית אלא אם כן קבע מתכנן 

שיש בו צורך נוכח  מוסד התכנון

ים של מאפייניהם המיוחד

הבניינים הקיימים בתחומו של 

המתקן הביטחוני או מאפייניה 

קבע ; המיוחדים של הסביבה

שיש צורך  מוסד התכנוןמתכנן 

ושר הביטחון או , בנספח כאמור

זה קבע  ןילענימי שהוא הסמיך 

מטעמים של פגיעה , שיש מניעה

לצרף לתכנית , בביטחון המדינה

נספח בינוי ועיצוב הפתוח לעיון 

יאושר הנספח על ידי , ורהציב

עדה למתקנים ביטחוניים הוו

או  תאר ארציתובתכנית מ

 לוועדת – בתכנית מתאר מחוזית

 .הערר למתקנים ביטחוניים
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לא יידרשו צירוף נספחים  (ג)        

אלא אם כן קבע , נוספים לתכנית

מוסד התכנון שיש צורך בצירופם 

נוכח המאפיינים המיוחדים של 

בע מוסד ק; ביטחוניהמתקן ה

, התכנון שיש צורך בנספח כאמור

ושר הביטחון או מי שהוא הסמיך 

, זה קבע שיש מניעה לענין

מטעמים של פגיעה בביטחון 

לצרף לתכנית כאמור , המדינה

,  אשר יהיה פתוח לעיון הציבור

יאושר הנספח על ידי הוועדה 

למתקנים ביטחוניים ובתכנית 

הערר  לוועדת –מיתאר ארצית 

יטחוניים והם ינחו למתקנים ב

את מוסד התכנון המוסמך 

בתיקונים הנדרשים בתכנית בשל 

מוסד התכנון ; הנספח האמור

 .המוסמך יפעל לפי הנחייתם

לדיוני מוסד תכנון העוסקים בתכניות  (ה)      

למיתקנים ביטחוניים של גופים שבאחריות 

המשרד לביטחון הפנים יוזמן נציג השר 

הזדמנות להציג לביטחון הפנים ותינתן לו ה

 .את עמדתו

לא ישמש אדם כעובד או כיועץ של מוסד  (ו)      

ולא  ביטחוניתכנון לצורך תכנית למיתקן 

ישמש אדם כחוקר לשמיעת התנגדויות 

אלא הם הינו בעל , לתכנית למיתקן ביטחוני

 .התאמה ביטחונית

התוספת הראשונה לחוק זה לא תחול  (ז)      

 ".םיביטחונילגבי תכנית למיתקנים 

 .בטל -( ב)סעיף קטן , לחוק העיקרי 116בסעיף   .2 116תיקון סעיף 

 .תימחק -" מיתקן ביטחוני"ההגדרה , לחוק העיקרי 116בסעיף   .1 116תיקון סעיף 
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 פיםהחלפת סעי

 191-ו 191

 :לחוק העיקרי יבוא 191-ו 191 במקום סעיפים  .9

רישוי מתקנים "  

 ביטחוניים

 –בתקנות על פיו  על אף האמור בחוק זה או .191

, על הקמתם של מתקנים ביטחוניים (א)    

המוחזקים או המיועדים להיות מוחזקים בידי 

, יחולו הוראות פרק זה, מערכת הביטחון

 .והוראות אלה בלבד

, על הקמתם של מתקנים ביטחוניים (ב)    

המוחזקים או המיועדים להיות מוחזקים בידי 

 יחולו, שירות בתי הסוהר, משטרת ישראל

שר הפנים יהיה רשאי  ואולם, הוראות פרק זה

הוראות , להחיל על מתקנים ביטחוניים כאמור

בשינויים , לחוק' נוספות הקבועות בפרק ה

 .שיקבעו על ידו

היתר למתקן   

 ביטחוני

לא יוקם מתקן ביטחוני שהקמתו טעונה  (א) .191

היתר אלא לפי היתר שנתנה הוועדה למתקנים 

( יתר למתקן ביטחוניה –בחוק זה )ביטחוניים 

 .ובהתאם לו

לא יינתן היתר למתקן ביטחוני אלא לפי  (ב)    

תכנית שניתן להוציא מכוחה היתר לבנייה או 

א צורך באישורה של תכנית נוספת לשימוש בל

(  תכנית הכוללת הוראות מפורטות –בפרק זה )

 .ובהתאם לה

הסמכות לתת את ההיתר תהיה בידי  (ג)    

בהרכב של , המחוזית הוועדהועדת משנה של 

 —להלן )המחוזית  הוועדהשלושה מחברי 

שני חברים ; (יםביטחוניועדה למיתקנים 

ים ימונו על ידי שר ביטחוניועדה למיתקנים וב

ונציג שר , ביטחוןהפנים בהתייעצות עם שר ה

עדה המחוזית יהיה החבר ובו ביטחוןה

שר הפנים בהתייעצות עם שר ; השלישי

 ;הוועדהשב ראש ימנה את יו ביטחוןה
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חברי הוועדה למתקנים ביטחוניים יהיו  (ד)    

 .בעלי התאמה ביטחונית

פרוטוקולים של דיוני הוועדה למתקנים  (ה)    

היתרים שנתנה , החלטותיה, ביטחוניים

יישמרו במשרדי , ומסמכים שהוגשו לה

הוועדה למתקנים ביטחוניים בהתאם 

 .בהסכמת שר הביטחון, להוראות שיקבע השר

יקבע , בהסכמת שר הביטחון, השר (ו)    

הדיון בבקשה להיתר למתקן  לעניןהוראות 

לרבות בדבר אופן הגשת בקשה  ביטחוני

נוהל הדיון בבקשה  ,להיתר למתקן ביטחוני

 ".והמועדים לדיון ולקבלת החלטה

 ".191"יבוא " 191"במקום , לחוק העיקרי 199בסעיף   .7 199תיקון סעיף 

 :ואחריו יבוא(" א")יסומן  האמור בו, לחוק העיקרי 171בסעיף   .1 171תיקון סעיף 

טחוניים וועדת הערר למיתקנים יההליכים בפני הוועדה למיתקנים ב( ב")  

למעט החלטות שקיבלו , ביטחוניים לא יהיו פתוחים לציבור ולא יפורסמו

הוועדות וכן דיונים שאליהם מוזמנים מתנגדים מקרב הציבור להשמיע את 

אלא אם כן קבע שר הביטחון או מי שהוא הסמיך , פרוטוקוליהםהתנגדותם ו

זה שיש מניעה לפרסם החלטה של הוועדה או פרוטוקול של דיון שאליו  לענין

הוזמנו מתנגדים מקרב הציבור או פרט מפרטיהם מטעמים של פגיעה 

 ."בביטחון המדינה

 .בטל –לחוק העיקרי  174סעיף   .6 174ביטול סעיף 

הוספת סעיפים 

 ט174עד  א174

 :לחוק העיקרי יבוא 174אחרי סעיף   .11

מתקנים "  

ים ביטחוני

שהקמתם אינה 

טעונה היתר או 

 תכנית

הוועדה  ,(ב)191על אף האמור בסעיף  (א) .א174

למתקנים ביטחוניים רשאית לתת היתר 

להקמת מתקן ביטחוני שלא בהתאם לתכנית 

יה יהיתר למיתקן בטחוני בסט –בפרק זה )

בהתאם למגבלות להיתר לפי  שלאו( מתכנית

או לסייג למתן היתר לפי סעיף  61-ו 71 פיםסעי

 :אם התקיים אחד מאלה, 67
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לא ניתן לפרסם את המידע על  (1)       

קיומו של המתקן הביטחוני מחמת 

בפרק )חשש לפגיעה בביטחון המדינה 

תוקפו של היתר ; (טעמי סודיות –זה 

כאמור שמתקיימים בו טעמי סודיות 

לתקופה שנקבעה בו ואשר לא יהיה 

 ;תעלה על חמש שנים

הקמתו של המתקן הביטחוני  (4)       

דרושה באופן דחוף מטעמים 

ביטחוניים ולא ניתן יהיה להקימו 

במועד הדרוש אם הקמתו תותנה 

בפרק )באישורה של תכנית לפי חוק זה 

תוקפו של היתר ; (טעמי דחיפות –זה 

כאמור שמתקיימים בו טעמי דחיפות 

היה לתקופה שנקבעה בו ואשר לא י

 .תעלה על ארבע שנים

הוועדה למתקנים ביטחוניים רשאית  (ב)      

להאריך את תוקפו של היתר למתקן ביטחוני 

יה מתכנית מטעמי סודיות לתקופות יבסט

אם ראתה שיש הצדקה להמשך קיומו , נוספות

של המתקן במקום שבו הוקם ושטעמי 

 .הסודיות ממשיכים להתקיים

הוועדה למתקנים ביטחוניים רשאית  (ג)      

להאריך את תוקפו של היתר למתקן ביטחוני 

מטעמים  מטעמי דחיפותבסטייה מתכנית 

שהתכנית למתקן  אם שוכנעה, מיוחדים

הביטחוני הוגשה במהירות הדרושה למוסדות 

 .התכנון אך ההליכים בה טרם הסתיימו

נדחתה תכנית למתקן ביטחוני שהוקם  (ד)      

יתר למתקן ביטחוני בסטייה מתכנית  לפי ה

תקבע הוועדה למתקנים ביטחוניים את המועד 

להפסקת פעילותו של המתקן הביטחוני 

ולהריסת הבניינים והמתקנים שהוקמו לפי 

 .אותו היתר
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דיון בבקשה   

להיתר למתקן 

ביטחוני בסטייה 

 מתכנית

הוועדה למתקנים ביטחוניים תדון  (א) .ב174

יטחוני בסטייה בבקשה להיתר למתקן ב

עדה תהיה והו. מתכנית מטעמי דחיפות

להסתייגויות להחליט על פרסומה רשאית 

כפי , הציבור או להסתייגויות של מי שתקבע

, שהוגשה או בשינויים שתקבע או על דחייתה

ורשאית היא להתנות את אישור פרסומה של 

 .הבקשה להסתייגויות בתנאים

יתר פורסמה הודעה על הגשת בקשה לה (ב)    

למתקן ביטחוני והועברה הבקשה 

תינתן הזדמנות לכל , להסתייגויות כאמור

לפי , אדם או למי שהבקשה הועברה אליו

 .להגיש הסתייגותו בכתב, ןיהעני

בתום התקופה להגשת הסתייגויות  (ג)      

ה מתכנית ילבקשה למיתקן ביטחוני בסטי

תדון הוועדה למתקנים ביטחוניים 

, תחליט אם לקבלןו, יות שהוגשוובהסתייג

ואם לאשר את , או לדחותן, כולן או חלקן

כפי שפורסמה , הבקשה למתקן ביטחוני

או , ייגויות או בשינויים שתקבעתלהס

 .לדחותה

היתר למתקן   

ביטחוני בסטייה 

 מתכנית

הוועדה למתקנים ביטחוניים תדון  (א) .1ב174

בבקשה להיתר למתקן ביטחוני בסטייה 

עדה תהיה רשאית ווה. מתכנית מטעמי סודיות

כפי , לאשר את הבקשה למתקן בטחוני

 .שהוגשה או בשינויים שתקבע או על דחייתה

לא תחליט הוועדה למתקנים ביטחוניים  (ב)      

על העברת בקשה להיתר למתקן ביטחוני 

, בסטייה מתכנית מטעמי סודיות להסתייגויות

אלא אם כן אישר שר הביטחון או מי שהוא 

מניעה לכך מטעמים של שאין , הסמיך לכך

 .ביטחון המדינה
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יקבע , טחוןיבהסכמת שר הב, שר הפנים .ג174 תקנות  

בקשה להיתר להקמת  יןילענבתקנות הוראות 

, ובכלל זאת, מתקן ביטחוני בסטייה מתכנית

 :אלהבעניינים 

, אופן הגשת הבקשה להיתר כאמור (1)      

לרבות המסמכים וחוות הדעת שיצורפו 

 ;לבקשה

קבלת התייחסות לבקשה מגורמים  (4)      

לרבות התנאים להעברת הבקשה , ממשלתיים

והמועדים , המסמכים שיועברו, להתייחסות

 ;למסירת התייחסות

,  הנוהל לדיון בבקשה להיתר כאמור (2)      

חוות הדעת הנדרשות , לרבות המועדים לדיון

שמיעת , פרסום הבקשה, והמועדים להגשתן

בלת החלטה הסתייגויות והמועדים לק

 ;בבקשה

תנאים נדרשים לשם מניעת פגיעה  (2)      

המדינה ושמירת סודיות מסמכים  ביטחוןב

 .והליכים כאמור

הקלה ושימוש   

 חורג

לוועדה למתקנים ביטחוניים יהיו נתונות  .ד174

 לעניןועדה המקומית לפי חוק זה וסמכויות ה

ואולם , בקשה להקלה או אישור לשימוש חורג

לא תהיה טעונה פרסום או  בקשה כאמור

אלא אם סברה הוועדה  126הודעה לפי סעיף 

למתקנים ביטחוניים שיש מי שעלול להיפגע 

קבעה הוועדה כי יש מי . מאישור הבקשה

ולא ניתן , שעלול להיפגע מאישור הבקשה

 126לפרסם את הבקשה לפי הקבוע בסעיף 

תקבע , מטעמים של סודיות או דחיפות

 .רסום החלופיהוועדה את אופן הפ
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מגבלות   

 ביטחוניות

הוועדה למתקנים ביטחוניים רשאית  (א) .ה174

אישורן של תכניות  יןילענלקבוע הוראות 

מתאר מפורטות או מקומיות בסביבתו של 

מתקן ביטחוני שנתנה היתר להקמתו לפי סעיף 

מגבלות  –בפרק זה )או במקום אחר , א174

את ככל שהן דרושות כדי לאפשר , (ביטחוניות

קיומו של המתקן הביטחוני האמור ואת 

או , לרבות מטעמי סודיות, תקינות פעילותו

כדי למנוע נזק לנפש או לרכוש עקב פעילותו או 

; לרבות בטיסה, פגיעה בפעילות ביטחונית

בין היתר , מגבלות ביטחוניות יכול שיתייחסו

לשימושי קרקע שאין להתירם בשטח שעליו הן 

ויכול , בנייה שתותר בולהוראות בדבר ה, חלות

שיתנו את הפקדתה או אישורה של תכנית 

החלה על אותו שטח או מתן היתר מכוחה 

 .עדה למתקנים ביטחונייםובאישור הו

מגבלות ביטחוניות  יןילענעל החלטה  (ב)    

בשינויים , ב174יחולו הוראות סעיף 

 .המחויבים

תוקפן של מגבלות ביטחוניות יהיה  (ג)    

, ההיתר למתקן הביטחוניכמשך תוקפו של 

ואם הוטלו המגבלות כדי למנוע פגיעה 

ארבע שנים מיום  –בפעילות ביטחונית 

והכל אלא אם כן קבעה הוועדה , שהוטלו

; למתקנים ביטחוניים תקופה קצרה יותר

, הוארך תוקפו של היתר למתקן ביטחוני

תחליט הוועדה אם להאריך את תוקפן של 

על הארכת לא החליטה הוועדה ; המגבלות

יפקע תוקפן בתום , תוקפן של המגבלות כאמור

תקופת תוקפו של ההיתר שבשלו נקבעו 

הוועדה למתקנים ביטחוניים ; המגבלות

רשאית להאריך את תוקפו של תוקפן של 

מגבלות שהוטלו כדי למנוע פגיעה בפעילות 

שלא יעלו כל אחת  ביטחונית לתקופות נוספות

דקה אם ראתה שיש הצ, על ארבע שנים

 .להמשך קיומן המגבלות



 

 29 

קבעה הוועדה למתקנים ביטחוניים  (ד)    

תודיע עליהן למהנדס , מגבלות ביטחוניות

הוועדה המקומית והן יהיו פתוחות לעיון 

הציבור במשרדי הוועדה המחוזית והוועדה 

 .המקומית

לא יחליט , נקבעו מגבלות ביטחוניות (ה)    

מוסד תכנון על הפקדתה של תכנית מתאר 

מית או מפורטת החלה בשטח שלגביו מקו

הוטלו המגבלות ולא יאשרה אם אינה תואמת 

 .את המגבלות הביטחוניות

מגבלות ביטחוניות עקב מתקן ביטחוני  (ו)    

שניתן לו היתר בסטייה בתכנית יראו אותן 

, כהוראות בתכנית הכוללת הוראות מפורטות

תהיה , אם ייפסקו, ואולם החייבת בפיצויים

מגבלות ביטחוניות , אף האמור על; המדינה

עקב מתקן ביטחוני שניתן לו היתר בסטייה 

מתכנית מטעמי דחיפות יראו אותן כהוראות 

בתכנית מתום תקופת תוקפו הראשונה של 

אלא , ההיתר למתקן ביטחוני מטעמי דחיפות

 .אם כן בוטלו קודם לכן

מתקנים   

ביטחוניים 

שהקמתם אינה 

 טעונה היתר

 יןילענו, כמת שר הביטחוןבהס, השר (א) .ו174

מתקן ביטחוני שמוחזק בידי המשטרה או 

בהסכמת השר לביטחון  –שירות בתי הסוהר 

רשאי לקבוע כי סוגי מתקנים , הפנים

ביטחוניים זמניים וסוגי עבודות זמניות 

שמבצע צבא הגנה לישראל או מי ששר 

, ןילפי העני, הביטחון או השר לביטחון הפנים

במסגרת פעילות מבצעית , זה יןילענהסמיכו 

לא יהיו , ולצרכיה או למיגון אוכלוסייה

טעונים היתר אף שאינם תואמים את 

 .הוראותיה של התכנית החלה על הקרקע
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 יןילענו, בהסכמת שר הביטחון, השר (ב)    

מתקן ביטחוני שמוחזק בידי המשטרה או 

בהסכמת השר לביטחון  –שירות בתי הסוהר 

, מתקנים ביטחוניים רשאי לקבוע סוגי, הפנים

אמצעי , עמדת תצפית, ובהם כבש לטנק

, שוחות וסוללות עפר, מחפרות, תצפית

, שהרשאת הקמתם תהיה בדרך שיקבע כאמור

אף שאינם תואמים את התכנית החלה על 

 .הקרקע

הקמת מתקן ביטחוני בתחום תכנית  (ג)    

, ים אינה טעונה היתרילמתקנים ביטחונ

ובלבד שסך השטח המקורה שייבנה ללא היתר 

 21%ר או על "מ 111כאמור לא יעלה על 

לפי , מהשטח הכולל הבנוי באותו מתקן

הקמת מתקן ביטחוני , אף האמורעל ; הנמוך

מהשטח הכוללת הבנוי  21%בהיקף העולה על 

לא תהיה טעונה היתר אם ניתן , באותו מתקן

דה למתקנים ביטחוניים לכך אישור הווע

סך השטח המקורה שייבנה ללא היתר שובלבד 

ולא יהיה  ר"מ 111כאמור אינו עולה על 

בבנייה כדי לשנות את אופיו של המתקן או 

 .להשפיע על סביבתו השפעה של ממש

הריסתו של מתקן ביטחוני בתחום תכנית  (ד)      

אלא , למתקנים ביטחוניים אינה טעונה היתר

בתכנית כאמור שהמתקן אם כן נקבע 

הביטחוני הוא בניין לשימור או שהוא נכלל 

 .ברשימת אתרים מוצעים לשימור

הקמתו של מתקן ביטחוני בתחום תכנית  (ה)      

ם במקומו של מתקן ילמתקנים ביטחוני

ובלבד , ביטחוני שנהרס אינה טעונה היתר

 :שהתקיימו כל אלה
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שטח הבנייה הכולל אינו עולה על  (1)       

מהשטח הכולל המותר לבנייה  41%

או , בתחום המתקן הביטחוני הקיים

על שטחו של המתקן הביטחוני 

 ;לפי הגדול, שנהרס

לא יהיה בבנייה לשנות את אופיו  (4)       

של המתקן או להשפיע על סביבתו 

 .השפעה של ממש

קרקעיים -הקמת קווי תשתית תת (ו)      

סלילתה , והתווייתה של דרך או מסילת ברזל

אינן טעונות , סגירתה בתחום מתקן ביטחוניו

וניתן לבצען אף אם אינן תואמות את , היתר

ובלבד שאינן סותרות , הוראותיה של התכנית

 .אותה

מתקנים שהוקמו   

תחילת עובר ל

 התיקון

על מתקן ביטחוני , על אף האמור בחוק זה .ז174

שהוקם לפי היתר שנתנה הוועדה למתקנים 

לתו של חוק התכנון ביטחוניים לפני תחי

בסעיף ) 4112-ד"התשע, (...' תיקון מס)והבניה 

וכן על מתקן ביטחוני ( יום התחילה –זה 

שניתן לגביו אישור מטעם אגף התכנון במשרד 

, לפני תחילתו של חוק התכנון והבניה, הפנים

 :יחולו הוראות אלה ,1691-ה"התשכ
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אישור שניתן למתקן ביטחוני מטעם אגף  (א)      

חוק  של תולפני תחיל, ון במשרד הפניםהתכנ

וכן היתר  ,1691-ה"התשכ, התכנון והבניה

בניסן ' למתקן ביטחוני שניתן לפני יום ז

, יעמדו בתוקפם, (4116באפריל  1)ט "התשס

ויראו אותם כתכנית למתקן ביטחוני אף שלא 

אושרה לאותו מתקן ביטחוני תכנית לפי חוק 

מיום  ובלבד שלא יאוחר מארבע שנים, זה

אישרה לגביהם הוועדה למתקנים  ,התחילה

תשריט למתקן  –בפרק זה )ביטחוניים תשריט 

הוועדה למתקנים ביטחוניים ; (ביטחוני קיים

תוכל לאשר תשריט למתקן ביטחוני קיים אף 

אם אינו תואם תכנית מתאר מחוזית או 

 .תכנית מתאר ארצית

בתשריט למתקן ביטחוני קיים יסומנו  (ב)      

ת המתקן הביטחוני כפי שנקבעו באישור גבולו

ייעודי הקרקע , או בהיתר למתקן ביטחוני

העיקריים המותרים בו והשטח הכולל הבנוי 

 .בתחום המתקן הביטחוני ביום התחילה

ראתה הוועדה למתקנים ביטחוניים  (ג)      

שגבולות המתקן הביטחוני שהוקם שונים 

מגבולות המתקן הביטחוני לפי האישור או 

רשאית היא , תר למתקן ביטחוני שניתןההי

לקבוע בתשריט את גבולות המתקן הביטחוני 

לאחר שנוכחה שאין בשינוי , כפי שהוקם

גבולותיו כדי להשפיע השפעה של ממש על 

 .הסביבה או לשנות את אופייה

' היתר למתקן ביטחוני שניתן מיום ז (ד)      

ולפני יום , (4116באפריל  1)ט "בניסן התשס

יעמוד בתוקפו ויראו אותו כהיתר , תחילהה

למתקן ביטחוני בסטייה מתכנית מטעמי 

היתר כאמור יעמוד בתוקפו לתקופה ; דחיפות

חמש שנים מיום  –ואם לא נקבעה , שנקבעה בו

התחילה ויחולו עליו הוראות חוק זה בנוגע 

 ;להיתר בסטייה מתכנית מטעמי דחיפות
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דה הווע, (ד) סעיף קטןהאמור בעל אף  (ה)      

למתקנים ביטחוניים רשאית לקבוע שהיתר 

שחלות עליו הוראות  שניתן למתקן ביטחוני

היתר למתקן ביטחוני  הוא (ד)סעיף קטן 

ויחולו על , בסטייה מתכנית מטעמי סודיות

ההיתר הוראות חוק זה בנוגע להיתר למתקן 

 .ביטחוני בסטייה מתכנית מטעמי סודיות

רשאית  הוועדה למתקנים ביטחוניים (ו)      

לאשר היתר לבנייה נוספת בשטח למתקן 

ובלבד , ביטחוני שהוקם לפני יום התחילה

 :שהתקיימו כל אלה

השטח הכולל של הבנייה הנוספת  (1)       

שהוועדה רשאית ליתן היתר להקמתו 

 21%מעל פני הקרקע לא יעלה על 

מהשטח הכולל הבנוי שנקבע בתשריט 

ואם טרם אושר , למתקן ביטחוני קיים

מהשטח  11%על  –שריט כאמור ת

; הכולל הבנוי במתקן הביטחוני הקיים

, הוועדה רשאית, על אף האמור

ליתן , מטעמים מיוחדים שיירשמו

היתר בהיקף העולה על הקבוע בפסקה 

 ;ר"מ 4,111ובלבד שלא יעלה על , זו

השטח הכולל של הבנייה הנוספת  (4)       

שהוועדה רשאית ליתן היתר להקמתו 

 41%י הקרקע לא יעלה על מתחת לפנ

מהשטח הכולל הבנוי שנקבע בתשריט 

ואם טרם אושר , למתקן ביטחוני קיים

מהשטח  41%על , תשריט כאמור

 ;הכולל הבנוי במתקן הביטחוני הקיים

הבנייה או העבודה שהתבקש לה  (2)       

היתר או השימושים שיותרו בה לא 

ישנו את אופיו של המתקן הביטחוני 

ל סביבתו השפעה של ולא ישפיעו ע

 .ממש
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מגבלות בשל   

מיתקן ביטחוני 

 קיים

הוועדה למתקנים ביטחוניים רשאית  (א) .ח174

לקבוע מגבלות ביטחוניות בשל מתקן ביטחוני 

שאושר לו תשריט למתקן ביטחוני קיים או 

תה קיימת לפני יבשל פעילות ביטחונית שהי

 .יום התחילה

ף מגבלות ביטחוניות שנקבעו לפי סעי (ב)    

יפורסמו לציבור בדרך שבה ( א)קטן 

 .מתפרסמת תכנית

תביעת פיצויים בשל  ןילעניהוראות חוק זה  .ט174 תחולת הוראות  

תכנית למתקן ביטחוני קיים יחולו גם על 

תשריט למתקן ביטחוני קיים ועל המגבלות 

 "(.א)הביטחוניות שהוטלו לפי סעיף קטן 

 -קרי לחוק העי 171בסעיף   .11 171סעיף  תיקון

 :יבוא( א)במקום סעיף קטן  (1)  

טחון יעל פי דרישת שר הב, טחוניים רשאיתיעדה למיתקנים בוהו( א")   

להורות למוסד תכנון המוסמך לאשר , זה יןילענאו מי שהוא הסמיך 

לשנות תכנית הכוללת הוראות , למעט המועצה הארצית, תכנית

אם היא הכרחית , (הוראת שינוי -בפרק זה )כולה או חלקה , מפורטות

, השימוש התקין בו, לשם הבטחת פעולתו התקינה של מיתקן בטחוני

מניעת פגיעה , מניעת פגיעה בסודיותו או בפעילות המתבצעת בו

או מניעת נזקי גוף או רכוש הצפויים מפעולתו או , בבטיחות טיסה

 ;."מהשימוש בו

 ;בטל -( ב)סעיף קטן  (4)  

" ובעל זכות כאמור רשאי"החל במילים  הסיפבמקום ה, (ה)בסעיף קטן  (2)  

עדה וובעל זכות כאמור רשאי להגיש התנגדות להוראה בפני הו"יבוא 

 ;."טחון בהסכמת שר הפנים בתקנותיבמועדים ובדרך שקבע שר הב

 :יבוא( ו)במקום סעיף קטן  (2)  
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ועדה למיתקנים וקופה להגשת התנגדויות תדון התבתום ה (ו")   

נוי ותחליט לתיתה כפי שהוחלט עליה או טחוניים בהוראת השייב

, התנגדויות להוראת השינוי וגשוה. בשינויים שתקבע או שלא לתיתה

טחוניים ורשאית היא לדחות את יעדה למיתקנים בותדון בהן הו

כפי , ולתת את הוראת השינוי, כולה או מקצתה, ההתנגדות או לקבלה

, ההתנגדות עדה אתודחתה הו; קבלת ההתנגדות, לדעתה, שמחייבת

רשאי יהיה מגיש ההתנגדות להגיש ערר על החלטה , כולה או מקצתה

 ;."טחונייםילוועדת הערר למיתקנים ב, כאמור

 :יבוא( ט)במקום סעיף קטן  (1)  

יראו את , טחוניים הוראת שינויינתנה הוועדה למתקנים ב (ט")   

 תוקפו של שינוי כאמור ;התכנית כאילו שונתה כפי שהורתה הוועדה

כפי , יהיה ממועד פרסום הוראת השינוי או ממועד מאוחר יותר

תפורסם , ניתנה הוראת שינוי .טחונייםיעדה למתקנים בושתקבע הו

הוראת השינוי  ;בדרך שבה מפורסמים הודעה על אישור תכנית

ומסמכי התכנית כפי ששונו יהיה פתוחים לעיון הציבור בדרך ובמקום 

 ;."שינתה ההוראה שבו פתוחה לעיון התכנית שאותה

 ;בטל -( י)סעיף קטן  (9)  

 :יבוא( יב)אחרי סעיף קטן  (7)  

הנוהל  יןילענשר הפנים בהסכמת שר הביטחון יקבע הוראות  (יג)"   

, מסירת ההודעה, לרבות המועדים לדיון, לדיון בבקשה להוראת שינוי

 .".והחלטה בבקשה םהגשת התנגדויות ועררים והמועדים להגשת

 -" לענין זה יראו הוראה"הסיפה החל במילים , לחוק העיקרי 179בסעיף   .14 179 תיקון סעיף

 .תימחק

 :לחוק העיקרי יבוא 177במקום סעיף   .12 177החלפת סעיף 
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התנגדות "  

לתכנית בשל 

 מתקן ביטחוני

ראה שר הביטחון או מי שהוא הסמיך  (א) .177

לרבות , ין זה שיש להגיש התנגדות לתכניתילענ

בשל מתקן , מתאר ארציתהשגה על תכנית 

ביטחוני קיים או בשל מתקן ביטחוני שהקמתו 

, או בשל פעילות ביטחונית, אושרה לפי חוק זה

ין זה יושר הביטחון או מי שהוא הסמיך לענ

קבע בכתב שההתנגדות שיש להגישה או פרט 

מהותי בה מחייבים גילוי מידע שאין לפרסמו 

 –בחוק זה )מטעמים של ביטחון המדינה 

יחולו על ההתנגדות , (נגדות ביטחוניתהת

 :הוראות חוק זה בשינויים אלה

ההתנגדות הביטחונית תוגש  (1)       

לוועדה למתקנים ביטחוניים 

ובהתנגדות ביטחונית לתכנית מתאר 

לוועדת הערר , ארצית או מחוזית

 ;למתקנים ביטחוניים

בהתנגדות ביטחונית לתכנית  (4)       

רר על מתאר ארצית או מחוזית ובע

קבלת התנגדות או על דחייתה תדון 

ותכריע ועדת הערר למיתקנים 

בהתנגדות אחרת תדון ; ביטחוניים

 ;ותכריע הוועדה למיתקנים ביטחוניים

ההתנגדות הביטחונית לא תהיה  (2)       

פתוחה לעיון הציבור או לעיון חברי 

 ;מוסד התכנון המוסמך ועובדיו

או הוועדה למתקנים ביטחוניים  (2)       

ועדת המשנה לשמיעת התנגדויות 

תחליט , ןילפי העני, ביטחוניות

בהתנגדות הביטחונית ותודיע על 

החלטתה למוסד התכנון המוסמך 

ומוסד התכנון המוסמך יפעל לפי 

 .החלטה זו
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יקבע , בהסכמת שר הביטחון, שר הפנים (ב)      

ין הנוהל לדיון בהתנגדות יבתקנות הוראות לענ

ועדים לדיון ולהחלטה לרבות המ, ביטחונית

 ."בהתנגדות כאמור

סעיף  הוספת

 א117

 :יבוא" הפקעות: 'פרק ח"תחת כותרת   .12

 –בפרק זה  .א117 הגדרות"  

מי שהיה בעל זכות  –" בעל זכות בקרקע"    

במועד פרסום , ב169 בסעיףבקרקע כהגדרתו 

 7-ו 1או סעיפים  1הודעה ברשומות לפי סעיף 

 ;הקרקעות יחדיו לפקודת

כל מי שרשאי להפקיע  –" המפקיעה הרשות"    

 ;קרקע לצורכי ציבור לפי הוראות פרק זה

ביצוע  – "התחלת ביצוע של מטרת ההפקעה"    

פעולות של ממש בקרקע בשקידה ראויה לשם 

מימוש מטרת ההפקעה בה כפי שצוינה 

לא הוחל בביצועה של מטרת ; בתכנית

ההפקעה בקרקע מסוימת מתוך הקרקע 

אך הייתה התחלת ביצוע של חלק , ופקעהשה

של ממש ממטרת ההפקעה בקרקע שהופקעה 

פרק זה כאילו  יןילעניראו , או בחלק ממנה

הייתה התחלת ביצוע של מטרת ההפקעה גם 

בקרקע המסוימת ובלבד שזו עודה דרושה 

לא יראו בתפיסת ; לביצוע של מטרת ההפקעה

 חזקה או ביצוע פעולות נלוות לתפיסת החזקה

הקרקע ", פרק זה יןילענ; כהתחלת ביצוע

הקרקע שפורסמה לגביה הודעה  –" שהופקעה

יחדיו לפקודת  7-ו 1או סעיפים  1לפי סעיף 

 ;הקרקעות

המועד שבו פורסמה הודעה  –" המועד הקובע"    

יחדיו לפקודת  7 -ו 1או סעיפים  1לפי סעיף 

על הקרקעות או המועד שבו נרשמה הקרקע 

 ;לפי המוקדם, קיעהשם הרשות המפ
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, גנים, דרכים: כל אחד מאלה –" רכי ציבורוצ"    

, עתיקות, שמורות טבע, שטחי נופש או ספורט

, מזחים, נמלים, שדות תעופה, שטחי חניה

, שווקים, תחנות אוטובוסים, תחנות רכבת

מבנים לצרכי , בתי קברות, בתי מטבחיים

בתי , מוסדות קהילתיים, דת ותרבות, חינוך

, מקלטים ומחסים ציבורים, מרפאות, ליםחו

, אתרים ומתקנים לסילוק פסולת, מתקני ביוב

מיתקנים להספקת מים וכל מטרה ציבורית 

 ."ן סעיף זהיאחרת שאישר שר הפנים לעני

 :לחוק העיקרי יבוא 111במקום סעיף   .11 111סעיף  החלפת

הפקעה בידי "  

ועדה מקומית או 

 המדינה

רשאית להפקיע קרקע  ועדה מקומית (א) .111

המיועדת בתכנית לצורכי ציבור במרחב 

אלא אם כן , התכנון שלה לפי הוראות פרק זה

נקבע בתכנית שהקרקע אינה מיועדת להפקעה 

 .לפי חוק זה

ניתן לקבוע בתכנית כי קרקע ( 1) (ב)      

המיועדת לצורכי ציבור תופקע לטובת 

רשאי שר , נקבע כאמור; המדינה

ע את הקרקע לפי האוצר להפקי

הוראות חלק זה והקרקע תוקנה 

 .למדינה

, (1)נקבע בתכנית כאמור בפסקה  (4)       

יכול שההפקעה תבוצע בידי אחד 

ובלבד שהקרקע תוקנה , מאלה

 :למדינה

 ;רשות שהוקמה בחוק (א)        

 ;חברה ממשלתית (ב)        

מי שיש לו רישיון על פי חוק  (ג)        

או מי המאפשר הקמת תשתית 

שהממשלה הסמיכה אותו להקים 

 ;אותה תשתית יןילענ –תשתית 
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לאחר , תאגיד ששר האוצר (ד)        

, התייעצות עם הוועדה המחוזית

לפי כללים שקבע , זה ןילעניאישר 

 .השר

לא , (א)על אף האמור בסעיף קטן  (ג)      

 1פרסמה הוועדה המקומית הודעה לפי סעיף 

בי קרקע המיועדת לג, לפקודת הקרקעות 7או 

ולא נקבע בתכנית , בתכנית לצורכי ציבור

רשאי שר , שהקרקע תופקע לטובת המדינה

יחולו ( ב)האוצר לקבוע כי הוראות סעיף קטן 

ובלבד שהתקיימו שני , גם על אותה קרקע

 :אלה

שר האוצר הודיע על כך לוועדה  (1)       

המקומית ונתן לה הזדמנות לטעון את 

 ;טענותיה

לא נקבע בתכנית שהקרקע אינה  (4)       

 .מיועדת להפקעה

יועדה קרקע בתכנית לצורכי ציבור ולא  (ד)      

נקבע בתכנית שהקרקע אינה מיועדת להפקעה 

או ( א)כאמור בסעיפים קטנים , לפי חוק זה

ואם נקבע , חייבת הוועדה המקומית, (ב)

, המדינה –( ב)בתכנית כאמור בסעיף קטן 

 :ם התקיים אחד מאלהא, להפקיע את הקרקע

בעל זכות בקרקע דרש כי זכותו  (1)       

ובלבד שאינו , בקרקע תופקע ממנו

יכול להשתמש בקרקע המיועדת 

להפקעה לאותו שימוש שנעשה בה 

בשל הייעוד , קודם לשינוי הייעוד

 ;לצרכי ציבור שנקבע לה בתכנית
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 –( א)בהפקעה כאמור בסעיף קטן  (4)       

ביוזמתה או  ,הוועדה המחוזית קבעה

לאחר שנתנה לוועדה , לפי פנייה אליה

המקומית הזדמנות לטעון את 

כי הקרקע נדרשת באופן , טענותיה

מיידי לצורכי הציבור שנקבעו 

 ."בתכנית

הוספת סעיף 

 א111

 :לחוק העיקרי יבוא 111אחרי סעיף   .19

כללים לביצוע "  

 ההפקעה

יועדה , 111בלי לגרוע מהוראות סעיף  (א) .א111

בתכנית לצורכי ציבור ולא נקבע בתכנית קרקע 

 –רשאית הרשות המפקיעה , אחרת

להפקיע בעלות או כל זכות אחרת  (1)       

לצמיתות או , בקרקע או בחלק ממנה

 ;לתקופה

להפקיע את החזקה או את  (4)       

, השימוש בקרקע או בחלק ממנה

 ;לצמיתות או לתקופה

להטיל מגבלות על הזכויות  (2)       

לצמיתות או , על חלקן בקרקע או

 .לתקופה

על ביצוע הפקעה לפי חלק זה יחולו  (ב)      

ב והתוספת 7-וא 7, 7, 1הוראות סעיפים 

, בשינויים המחויבים, לפקודת הקרקעות

 :ובשינויים אלה

 – 1בסעיף  (1)       

' או בטופס ב"במקום  (א)        

הכול לפי הטופס , הרשומים

 ;"הרשום"יקראו " הנאות
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אדם ששמו נרשם "מקום ב (ב)        

בספרי האחוזה כבעליה של 

הקרקע או כאדם שיש לו טובת 

בעל זכויות "יקראו " הנאה בה

א 117בקרקע כהגדרתו בסעיף 

 ;"לחוק התכנון והבנייה

( 1) סעיף קטןבמקום , 7בסעיף  (4)       

 :יבוא

הרשות המפקיעה כהגדרתה ( 1")        

בחוק התכנון והבנייה רשאית 

הודעה שתפורסם ב, להורות

ברשומות לאחר פרסום ההודעה 

לכל אדם , או יחד עמה 1לפי סעיף 

שיש לו החזקה בקרקע שעומדים 

למסור את ההחזקה , לרכשה

בקרקע לא יאוחר מתום התקופה 

ובלבד , הנקובה לכך בהודעה

שאותה תקופה לא תפחת 

משלושים ימים מיום פרסום 

הודעה כאמור ; ההודעה ברשומות

ה תהיה בהתאם בסעיף קטן ז

לפי , שבתוספת' או ד' לטופס ג

והיא תימסר למי שהיה , יןיהענ

זכאי לקבל את ההודעה לפי סעיף 

1".; 

החלטות הרשות , ב7סעיף  ןילעני (2)       

הארכת התקופות  ןילעניהמפקיעה 

הקבועות בסעיף האמור טעונות אישור 

 ;הוועדה המחוזית

 –בתוספת  (2)       

 –' בטופס א (א)        
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במקום  –( 1)בפסקה  (1)         

___ לפי פסקה __ של "

" צורך ציבורי"להגדרה 

יקראו , "לפקודה 4שבסעיף 

כמפורט בתכנית שמספרה "

שפרטים לגביה ניתן ___, 

למצוא באתר האינטרנט של 

וניתן לעיין בה _______ 

_______ במשרדי 

 ;"___________ב

 ;לא תיקרא( 4)פסקה  (4)         

 –' ג בטופס (ב)        

במקום , (1)בפסקה  (1)         

__ לפי פסקה __ של "

" צורך ציבורי"להגדרה 

לפרויקט /לפקודה 4שבסעיף 

כמפורט "יקראו , "בטיחותי

__, בתכנית שמספרה 

שפרטים לגביה ניתן למצוא 

___ באתר האינטרנט של

וניתן לעיין בה במשרדי 

 ;"____הוועדה המקומית ב 

 1"אחרי , (4)בפסקה  (4)         

אם , שנים 1או "יבוא " שנים

ההפקעה היא לטובת מדינת 

 ;"ישראל

אחרי , (4)בפסקה ', בטופס ד (ג)        

אם , שנים 1או "יבוא " שנים 1"

הרשות המפקיעה היא מדינת 

 ;"ישראל

' לא ייעשה שימוש בטופס ב (ד)        

 ".'ובטופס ה

 .בטל –לחוק העיקרי  116סעיף   .17 116ביטול סעיף 

 :לחוק העיקרי יבוא 161במקום סעיף   .11 161סעיף  החלפת
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 יןילענכללים "  

 פיצויי הפקעה

על מתן פיצויים בשל הפקעה לפי חוק זה  (א) .161

ועל אופן חישובם ( פיצויי הפקעה –בחוק זה )

 11, 19, 11, 14, 11, 6יחולו הוראות סעיפים 

לפקודת הקרקעות והוראות החוק ( 1)41-ו

, הרכישה לצרכי ציבור לתיקון דיני

1692–ד"התשכ
5

החוק לתיקון  –בחוק זה ) 

בשינויים המחויבים ובשינויים , (דיני הרכישה

 :אלה

תודיע לבעל  הרשות המפקיעה (1)       

זכות בקרקע על סכום הפיצוי המגיע 

לו בתוך תשעים ימים מהיום שבו 

או סעיפים  1פורסמה הודעה לפי סעיף 

; ותיחדיו לפקודת הקרקע 7-ו 1

להודעה כאמור תצורף שומת מקרקעין 

שערך שמאי מקרקעין מטעם הרשות 

הודעת הרשות  –בפרק זה )המפקיעה 

 ;(המפקיעה

שווי הקרקע לצורך פיצויי  (4)       

הפקעה ייקבע לפי מצבה התכנוני של 

וכפי שוויה של , הקרקע במועד הקובע

קרקע דומה באותו מרחב תכנון מקומי 

בעל מאפיינים  או במרחב תכנון מקומי

והכל בלי שתובא בחשבון כל , דומים

צפייה לאישורה של תכנית שתביא 

מצב ", זה לענין; לעלייה בשווי הקרקע

התכניות שניתן להוציא  –" תכנוני

מכוחן היתר לבנייה או לשימוש בלא 

צורך באישורה של תכנית נוספת 

 ;החלות על הקרקע במועד הקובע

ע לפי בקביעת שוויה של קרק (2)       

חלק זה לא יובאו בחשבון בנייה או 

 ;שימוש שנעשו בה שלא כדין

                                                                    
 .144' עמ, ד"ח התשכ"ס 5
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מסכום , על אף האמור בפרק זה (2)       

פיצוי ההפקעה שלו אדם זכאי בשל 

הפקעת חלק מקרקע שהוא בעל זכות 

יופחת סכום ההשבחה בחלק , בה

והכל אם עליית , הקרקע הנותר בידיו

שוויה של הקרקע נוצרה בשל התכנית 

 לענין; הופקע חלק מהקרקעשלפיה 

כמשמעותן  –" קרקע"ו" השבחה", זה

 ;לתוספת השלישית 1בסעיף 

חלה תכנית שלפיה ניתן להפקיע  (1)       

על קרקע , ביום אישורה, את הקרקע

לא יהיה הבעלים , של בעלים אחד

האחד זכאי לפיצויי הפקעה אם במועד 

הקובע שוויין של כל הקרקעות בשטח 

בעלים האחד גבוה התכנית השייכות ל

משוויין של כל הקרקעות של אותם 

בעלים כאמור לפני התכנית שלפיה 

, זה ןילעני; ניתן להפקיע כאמור

כהגדרתה  –" עלים אחדקרקע של ב"

 (.ג)ב 167בסעיף 

על הקניית בעלות בקרקע שהופקעה ועל  (ב)      

לפקודת  16רישומה יחולו הוראות סעיף 

 ".בשינויים המחויבים, הקרקעות

הוספת סעיף 

 א161

 :לחוק העיקרי יבוא 161אחרי סעיף   .16

מחלוקת על "  

 סכום הפיצויים

חלק בעל הזכויות בקרקע על סכום  (א) .א161

כפי שקבעה הרשות , פיצויי ההפקעה

בתוך , רשאי הוא, ועל כך בלבד, המפקיעה

תשעים ימים מיום שנמסרה לו הודעת הרשות 

 :לעשות אחד מאלה, המפקיעה

נות ליושב ראש מועצת שמאי לפ (1)       

בבקשה שימנה שמאי , המקרקעין

מכריע לצורך הכרעה במחלוקת על 

 ;סכום הפיצויים כאמור
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להגיש ערר לוועדת הערר  (4)       

הופקעה ; לפיצויים ולהיטל השבחה

הקרקע לטובת המדינה כאמור בסעיף 

להגיש השגה לוועדת  –( ג) -ו( ב) 111

כמשמעותה בפקודת , ההשגות

 .עותהקרק

חלקו כמה , (א)על אף האמור בסעיף קטן  (ב)      

בעלי זכויות בקרקע שנכללה בהודעה אחת של 

, הרשות המפקיעה על סכום פיצויי ההפקעה

, (1()א)ולא כולם פנו בבקשה לפי סעיף קטן 

 .בלבד( 4()א)יחולו הוראות סעיף קטן 

על פנייה ליושב ראש מועצת שמאי  (ג)      

ועל פעולתה ( 1()א)ן המקרקעין לפי סעיף קט

של ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה 

לתוספת  12יחולו הוראות לפי סעיפים 

לפי והכל , בשינויים המחויבים, השלישית

 .ןיהעני

על פנייה לוועדת ההשגות לפי סעיף קטן  (ד)      

הדיון בפניה והאגרות שישולמו לה , (4()א)

( 4()ו)א6יחולו ההוראות שנקבעו לפי סעיף 

 ".פקודת הקרקעותל

 פיםהחלפת סעי

 161-ו 162

 :לחוק העיקרי יבוא 161-ו 162במקום סעיפים   .41

הרשות המפקיעה רשאית להיכנס לקרקע  (א) .162 תפיסת חזקה"  

לפקודת  7ולקנות בה חזקה לפי הוראות סעיף 

ובלבד שאם , בשינויים המחויבים, הקרקעות

חלפו שישים ימים מפרסום ההודעה ברשומות 

תינתן לבעל זכות בקרקע , סעיף האמורלפי ה

ולמחזיק בה הודעה נוספת בכתב על קניית 

 .החזקה לפחות שלושים ימים מראש
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פנה בעל זכות בקרקע או המחזיק בה  (ב)    

לבית משפט בבקשה למנוע או להפסיק את 

כאמור בסעיף קטן , תפיסת החזקה בקרקע

יהיה בית המשפט רשאי ליתן צו כאמור , (א)

נפל פגם בקיום ההוראות לפי  אם מצא כי

 .ובשל כך בלבד, א111סעיף 

הרשות המפקיעה לא תתפוס חזקה בבית  (ג)    

המשמש למגורי בעל , מגורים שנבנה כדין

אלא אם כן הוצע , הזכות בקרקע או מי מטעמו

לו דיור חלוף וניתנה לו הזדמנות נאותה 

סירב בעל הזכות בקרקע או מי ; לממשו

חזקה בבית המגורים מטעמו לאפשר תפיסת ה

לא תתפוס הרשות המפקיעה חזקה , כאמור

 .אלא לפי צו של בית המשפט

בלי לגרוע מכלליות הוראות סעיפים  (ד)    

סכסוך על גובה פיצויי , (ג)עד ( א)קטנים 

הפקעה שיש לשלם בעד ההפקעה או הגשת 

התביעה לפיצויי הפקעה לא יהוו עילה לעיכוב 

 .ת החזקה בההכניסה לקרקע או לעיכוב תפיס

קרקע  דין  

 שהופקעה

קרקע שהפקיעה ועדה מקומית לפי  (א) .161

מותר להשכירה או להשאילה , הוראות חוק זה

 .באישור השר, למטרה שלה יועדה בתכנית

קרקע שהפקיעה המדינה לפי הוראות  (ב)    

עדה המקומית וחוק זה או שהופקעה על ידי הו

מותר להשכירה או , (4()א)111לפי סעיף 

, אילה למטרה שלה יועדה בתכניתלהש

 ".באישור שר האוצר

פים הוספת סעי

 ז161עד  א161

 :לחוק העיקרי יבוא 161אחרי סעיף   .41

, לא קנתה הרשות המפקיעה חזקה בקרקע .א161 חזרה מהפקעה"  

לפקודת ( 2)-ו( 4), (1)12יחולו הוראות סעיף 

 .בשינויים המחויבים, הקרקעות
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השבה בעת שינוי   

 ייעוד

קנתה הרשות המפקיעה חזקה  (1) (א) .ב161

ולא הוחל  162בקרקע לפי סעיף 

בביצועה של מטרת ההפקעה בקרקע 

ועל הקרקע שהופקעה אושרה תכנית 

המשנה את ייעודה של הקרקע לייעוד 

 –בסעיף זה )שאינו לצורכי ציבור 

תשיב הרשות המפקיעה , (התכנית

לבעל הקרקע את הזכויות שהופקעו 

פי הוראות פרק זה ל, ממנו בקרקע

בהתאם ( הזכויות בקרקע –בסעיף זה )

להוראות סעיף זה ובכפוף לתנאים 

זכות  –בסעיף זה )הקבועים בו 

 (.ההשבה

הרשות המפקיעה תודיע לבעל  (4)     

הקרקע בתוך שלושים ימים מיום 

תחילתה של התכנית על זכותו להשבה 

קיבל בעל ; לפי הוראות סעיף זה

ודיע לרשות י, הקרקע הודעה כאמור

המפקיעה בכתב בתוך שישה חודשים 

מהודעת הרשות המפקיעה אם ברצונו 

לממש את זכות ההשבה או אם העביר 

הודיע כי ; את זכויותיו לענין זה לאחר

, העביר את זכויותיו כאמור לאחר

תודיע הרשות המפקיעה לאותו אדם 

על זכותו להשבה כאמור בתוך 

שלושים ימים מיום ההודעה ויחולו 

ובלבד שנמסרו לה , הוראות סעיף זה

 .פרטים מספקים בדבר זהותו

בתוך , הודיע בעל הקרקע בכתב (2)     

על רצונו , (4)התקופה שנקבעה בפסקה 

לממש את זכותו להשבה והשיב 

לרשות המפקיעה את הפיצויים שקיבל 

תשיב לו הרשות , לפי הוראות פרק זה

 .המפקיעה את הזכויות בקרקע
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ישיב לרשות  בעל הקרקע (2)     

המפקיעה את סכום הפיצויים שקיבל 

בתוספת , לפי הענין, בעד הקרקע 

הפרשי הצמדה לפי שיעור עליית המדד 

ממועד קבלת הפיצויים ועד מועד 

בתוספת ריבית , החזרתם בפועל

צמודה בגובה מחצית השיעור שנקבע 

הפרשי הצמדה "לענין ההגדרה 

לפי חוק פסיקת ריבית " וריבית

 –בחוק זה ) 1691-א"תשכה, והצמדה

 (.חוק פסיקת ריבית והצמדה

הודיע בעל הקרקע שאין ברצונו  (1)     

או לא מסר , לממש את הזכות להשבה

או שמסר הודעה ( 2)הודעה לפי פסקה 

כאמור אך לא השיב את הפיצויים 

רשאית , (כישלון השבה –בחלק זה )

החל מיום כישלון , הרשות המפקיעה

לכל מטרה להשתמש בקרקע , ההשבה

בהתאם לייעוד הקרקע , שהיא

לרבות העברת הבעלות בה , בתכנית

וללא , בכפוף להוראות כל דין, לאחר

 .תשלום נוסף בשל כך

הייתה קרקע שהופקעה כאמור בסעיף  (ב)      

בבעלות משותפת של כמה בעלי ( א)קטן 

ולא פעלו כל בעלי הקרקע לפי הוראות , קרקע

יחולו , סעיף זה למימוש זכותם להשבה

 :הוראות סעיף זה בשינויים אלה
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בעלי קרקע המעוניינים במימוש  (1)       

זכותם להשבה זכאים לממשה בתנאי 

שהם מהווים יחד בעלים של רבע 

ובלבד שישיבו את , לפחות מהקרקע

; הפיצויים ששולמו בשל הקרקע כולה

נתנה הרשות המפקיעה , על אף האמור

את הסכמתה להשבת חלק מהקרקע 

יוכלו בעלי הקרקע כאמור , בלבד

לממש את הזכות להשבה רק בחלק זה 

ולהשיב את הפיצויים שקיבלו בעד 

 ;אותו חלק

לא התקיימו בבעלי הקרקע  (4)       

המעוניינים במימוש זכותם להשבה 

יראו בכך , (1)תנאי הזכאות לפי פסקה 

כישלון השבה ויחולו הוראות סעיף 

 (.1()א)קטן 

אין , וראות סעיף זההושבה קרקע לפי ה (ג)      

בכך כדי למנוע הפקעתה מחדש אם היא 

 .נדרשת לצורכי ציבור
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הופקעה הקרקע לטובת המדינה  (1) (ד)      

והיה שווי זכויותיו של בעל הקרקע 

במועד שבו הודיע על רצונו לממש את 

זכותו להשבה כאמור בסעיף קטן 

( מועד ההודעה –בסעיף זה ( )4()א)

ישלם בעל , בעגבוה משוויין במועד הקו

נוסף על הפיצויים , הקרקע למדינה

שהשיב ובתוך שנתיים ממועד 

תשלום בשיעור היטל , ההודעה

ההשבחה שהיה משתלם בידי בעל 

הקרקע אילו היה מחויב בהיטל 

השבחה לפי הוראות התוספת 

בתוספת , השלישית במועד ההודעה

הפרשי הצמדה וריבית צמודה בשיעור 

רשי הצמדה הפ"ההגדרה  לעניןשנקבע 

לפי חוק פסיקת ריבית , "וריבית

ממועד ההודעה ועד מועד , והצמדה

הוראת סעיף ; התשלום בפועל

תחול על קביעת ההשבחה ( 2()ד()4)12

השבת ; בשינויים המחויבים, זה לענין

הקרקע לבעליה תיחשב מימוש זכויות 

מימוש "להגדרת ( 2)לפי פסקה 

, לתוספת השלישית 1בסעיף " זכויות

המועד הקובע כהגדרתו , זה יןלענו

לתוספת השלישית יהיה מועד  1בסעיף 

 41וכן יחולו הוראות סעיף , ההודעה

בשינויים , לתוספת השלישית

 .המחויבים
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הופקעה הקרקע על ידי הוועדה  (4)       

המקומית והיה שווי זכויותיו של בעל 

הקרקע במועד שבו הודיע על רצונו 

לממש את זכותו להשבה כאמור 

גבוה משוויין במועד ( 4()א)עיף קטן בס

יראו את ההשבה כמימוש , הקובע

להגדרת ( 2)זכויות בקרקע לפי פסקה 

לתוספת  1בסעיף " מימוש זכויות"

זה המועד  לעניןהשלישית ובלבד ש

לתוספת  1הקובע כהגדרתו בסעיף 

ואת , השלישית יהיה מועד ההודעה

היטל ; בעל הקרקע כחייב בהיטל

כול שישולם עד תום ההשבחה כאמור י

שנתיים ממועד ההודעה או עד מימוש 

זכויות אחר כמשמעותו בתוספת 

לפי המוקדם וייתוספו לו , השלישית

הפרשי הצמדה וריבית צמודה בשיעור 

הפרשי הצמדה "ההגדרה  לעניןשנקבע 

לפי חוק פסיקת ריבית , "וריבית

ממועד ההודעה ועד למועד , והצמדה

 .התשלום בפועל

א שילם בעל הקרקע את ל (2)       

התשלום בעד ההשבחה כאמור בפסקה 

או את היטל ההשבחה כאמור ( 1)

עד המועד שבו השיבה לו ( 4)בפסקה 

, הרשות המפקיעה את הזכויות בקרקע

יוטל שעבוד על זכויות בעל הזכות 

; בקרקע לטובת הרשות המפקיעה

הייתה הקרקע רשומה בפנקסי 

תירשם לפי בקשת הרשות , המקרקעין

נרשמה ; המפקיעה הערה בשל השעבוד

לא תירשם כל פעולה , הערה כאמור

; להעברת זכויותיו של בעל הקרקע

אישרה הרשות המפקיעה כי שולם 

יבוטל , התשלום בעד ההשבחה

 .השעבוד וההערה תימחק
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א לחוק מיסוי 112-ו 114הוראות סעיפים  (ה)      

 לענין, בשינויים המחויבים, יחולו, מקרקעין

ששילם בעל הקרקע בשל הפקעת  המס

הזכויות על ידי הרשות המפקיעה כאילו 

 .נתבטלה ההפקעה

מי שהיה  –" בעל הקרקע", בסעיף זה (ו)      

רשום במועד הקובע כבעל הקרקע או מי שהיה 

זכאי להירשם כבעלים והחזיק כדין בקרקע 

וכן בעל זכות אחרת בקרקע או לגביה שבמועד 

להשבה טרם  הודעת הרשות על הזכות

ואשר , נסתיימה זכותו לפי תנאיה המקוריים

לפי תנאיה המקוריים ניתן לממשה בקרקע 

וכן מי שהועברו לו , במועד ההודעה כאמור

 .הזכויות האמורות בקרקע

השבה בהעדר   

 שינוי ייעוד

קנתה הרשות המפקיעה חזקה  (1) (א) .ג161

לא התחילה , 162בקרקע לפי סעיף 

קעה בקרקע עד בביצוע מטרת ההפ

ב 7תום התקופה שנקבעה לפי סעיף 

ולא אושרה על , לפקודת הקרקעות

הקרקע שהופקעה תכנית המשנה את 

ייעודה של הקרקע לייעוד שאינו 

, (התכנית –בסעיף זה )לצורכי ציבור 

, נתונה לבעל הקרקע זכות להשבה

 :ובלבד שהתקיים אחד מאלה

בעל הקרקע יכול להשתמש  (א)        

וך זמן סביר לצורך בקרקע בת

 ;הציבורי שלו יועדה בתכנית

התכנית שייעדה את הקרקע  (ב)        

לצורכי ציבור אפשרה שימוש 

אחר בקרקע עד למימוש הייעוד 

לצורכי ציבור ויש ביכולתו של 

בעל הקרקע לעשות בתוך זמן 

 .סביר את השימוש כאמור
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על ההשבה יחולו הוראות  (4)       

( ג)-ו( ב), (1)עד ( 4()א)סעיפים קטנים 

, בשינויים המחויבים, ב161שבסעיף 

ובלבד שלהודעת בעל הקרקע לפי סעיף 

יתוספו פרטים בדבר ( 4()א)ב161

יכולתו לעמוד בתנאים למימוש הזכות 

 (.1)כאמור בפסקה 

לא התקיימו התנאים האמורים בסעיף  (ב)      

לא יוכל , או שחל כישלון השבה, (1()א)קטן 

להודיע פעם נוספת על רצונו עוד בעל הקרקע 

אלא אם כן חלפו , לממש את הזכות להשבה

 .שנתיים ממועד כישלון ההשבה

כהגדרתו  –" בעל הקרקע", בסעיף זה (ג)      

 .(ו)ב169בסעיף 

אין , הושבה קרקע לפי הוראות סעיף זה (ד)      

בכך כדי למנוע הפקעתה מחדש אם היא 

 .נדרשת לצורכי ציבור

קנתה הרשות המפקיעה חזקה  (1) (א) .ד161 רכישה מחדש  

בקרקע ואושרה על הקרקע שהופקעה 

תכנית המשנה את ייעודה של הקרקע 

לאחר , לייעוד שאינו לצורכי ציבור

נתונה , שהחלה בביצוע מטרת הרכישה

לבעל הקרקע זכות לרכוש מחדש את 

הזכויות שהופקעו ממנו בקרקע לפי 

, (הזכויות בקרקע –בסעיף זה )פרק זה 

להוראות סעיף זה ובכפוף  בהתאם

 –בסעיף זה )לתנאים הקבועים בו 

 (.הזכות לרכישה מחדש
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אושרה תכנית כאמור בפסקה  (4)     

תודיע הרשות המפקיעה לבעל , (1)

הקרקע על זכותו לרכישה מחדש בתוך 

שלושים ימים מיום תחילתה של 

קיבל בעל הקרקע הודעה ; התכנית

יודיע לרשות המפקיעה בכתב , כאמור

וך שלושה חודשים מיום הודעת בת

הרשות המפקיעה אם ברצונו לממש 

את זכות הרכישה מחדש או אם העביר 

הודיע בעל ; את זכותו לענין זה לאחר

הקרקע כי העביר את הזכויות כאמור 

תודיע הרשות המפקיעה , לאדם אחר

לאותו אדם על זכותו לרכישה מחדש 

כאמור בתוך שלושים ימים מיום 

, הוראות סעיף זה ההודעה ויחולו

ובלבד שנמסרו לה פרטים מספקים 

 .בדבר זהותו

בהתאם להוראות , הודיע בעל הקרקע (ב)      

כי ברצונו לממש את זכותו , (א)סעיף קטן 

הודעת בעל  –בסעיף זה )לרכישה מחדש 

 :יחולו הוראות אלה, (הקרקע

הרשות המפקיעה תודיע לבעל  (1)       

ודעת הקרקע בתוך חודשיים מיום ה

כפי , בעל הקרקע על מחיר הרכישה

בסעיף )שקבע שמאי מקרקעין מטעמה 

ועל תנאי , (מחיר הרכישה –זה 

 ;הרכישה
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מחיר הרכישה ייקבע לפי מצבה  (4)       

התכנוני של הקרקע במועד הודעת בעל 

וכפי שוויה של קרקע באותו , הקרקע

מרחב תכנון מקומי או במרחב תכנון 

בלי , דומים מקומי בעל מאפיינים

להביא בחשבון כל צפייה לאישורה של 

; תכנית שתביא לעלייה בשווי הקרקע

התכניות  –" מצב תכנוני", בפסקה זו

שניתן להוציא מכוחן היתר לבנייה או 

לשימוש בלא צורך באישורה של 

 .תכנית נוספת החלות על הקרקע

קיבל בעל הקרקע הודעה כאמור בסעיף  (ג)      

בתוך , תב לרשות המפקיעהיודיע בכ, (ב)קטן 

אם ברצונו לרכוש את הזכויות , עשרה חודשים

בקרקע בתוך אותה תקופה במחיר הרכישה 

הודיע בעל הקרקע כי ; ולפי תנאי הרכישה

, ברצונו לממש את הזכות לרכישה מחדש

מילא את תנאי הרכישה כפי שנקבעו על ידי 

הרשות המפקיעה ושילם את מחיר הרכישה 

צמדה וריבית צמודה בתוספת הפרשי ה

הפרשי הצמדה "ההגדרה  לעניןבשיעור שנקבע 

, לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, "וריבית

יועברו לו  –מיום הודעת הרשות כאמור 

 .הזכויות בקרקע
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הודיע בעל , (ג)על אף האמור בסעיף קטן  (ד)      

הקרקע על רצונו לממש את הזכות לרכישה 

י אולם חלק על מחיר הרכישה כפ, מחדש

יחולו , שקבעה הרשות המפקיעה כאמור

א ובלבד ששילם לרשות 161הוראות סעיף 

קבע הגורם ; המפקיעה רבע ממחיר הרכישה

המוסמך להכריע במחלוקת על סכום 

א מחיר רכישה העולה 161הפיצויים לפי סעיף 

ישלם בעל הקרקע , על הסכום ששילם כאמור

ם בתוך חודשיים מיום שנקבע את יתרת הסכו

מילא בעל הקרקע את תנאי הרכישה  ;כאמור

שנקבעו על ידי הרשות המפקיעה ושילם  כפי

יועברו לו הזכויות  –את מחיר הרכישה כאמור 

 .בקרקע

הודיע בעל הקרקע שאין ברצונו לממש  (ה)      

או לא מסר הודעות , את זכות הרכישה מחדש

או שמסר הודעות ( ג)או ( ב)לפי סעיפים קטנים 

את מחיר הרכישה או לא כאמור אך לא שילם 

כישלון רכישה  –בסעיף זה )קיים את תנאיה 

החל מיום , רשאית הרשות המפקיעה, (מחדש

להשתמש בקרקע לכל , כישלון הרכישה מחדש

לרבות העברת הבעלות בה , מטרה שהיא

וללא תשלום , בכפוף להוראות כל דין, לאחר

 .פיצוי נוסף בשל כך

בבעלות  הייתה קרקע שהופקעה כאמור (ו)      

ולא פעלו כל , משותפת של כמה בעלי קרקע

בעלי הקרקע לפי הוראות סעיף זה למימוש 

יחולו הוראות סעיף זה , זכותם לרכישה מחדש

 :בשינויים אלה
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בעלי קרקע המעוניינים במימוש  (1)       

זכותם לרכישה מחדש זכאים לממשה 

בתנאי שהם מהווים יחד בעלים של 

לבד שירכשו וב, רבע לפחות מהקרקע

נתנה , על אף האמור; את הקרקע כולה

הרשות המפקיעה את הסכמתה 

יוכלו , לרכישת חלקה של הקרקע בלבד

בעלי הקרקע כאמור לממש את הזכות 

 ;לרכישה מחדש רק בחלק זה

לא התקיימו בבעלי הקרקע  (4)       

המעוניינים במימוש זכותם לרכישה 

, (1)מחדש תנאי הזכאות לפי פסקה 

ו בכך כישלון רכישה מחדש ויחולו ירא

 (.ה)הוראות סעיף קטן 

נרכשה קרקע מחדש לפי הוראות סעיף  (ז)      

אין בכך כדי למנוע הפקעתה מחדש אם , זה

 .היא נדרשת לצורכי ציבור

כהגדרתו  –" בעל הקרקע", בסעיף זה (ח)      

ב לפקודת הקרקעות וכן המנויים 12בסעיף 

 .אותו סעיףשב( יג)-ו( יב)בסעיפים קטנים 

שנים ממועד פרסום ההודעה לפי  41חלפו  .ה161 שימוש לכל מטרה  

 –בסעיף זה )לפקודת הקרקעות  7סעיף 

ובמהלך התקופה האמורה , (התקופה הקובעת

לא חזרה בה הרשות המפקיעה מרכישת 

או שהקרקע לא , א161הקרקע לפי סעיף 

ג או שבעל 161ב או 161הושבה לו לפי סעיף 

ד 161רכש אותה מחדש לפי סעיף הקרקע לא 

רשאית הרשות המפקיעה להשתמש בקרקע 

לכל מטרה , שלגביה פורסמה הודעה כאמור

, לרבות העברת הבעלות בה לאחר, שהיא

וללא תשלום פיצוי , בכפוף להוראות כל דין

 .נוסף בשל כך
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 לעניןהוראות   

 איחוד וחלוקה

קרקע לצורכי ציבור  הוקצתה לרשות מקומית .ו161

בתכנית איחוד וחלוקה ושונה ייעודה בתכנית 

לא תחשב , אחרת לייעוד שאינו צורכי ציבור

הקצאה כאמור כהפקעה כמשמעותה בפרק זה 

ורשאית הרשות המפקיעה להשתמש בקרקע 

לכל מטרה , שלגביה פורסמה הודעה כאמור

, לרבות העברת הבעלות בה לאחר, שהיא

י וללא תשלום פיצו, בכפוף להוראות כל דין

 .נוסף בשל כך

 42-ו 42, 17, 11, 9הוראות סעיפים  (א) .ז161 הוראות שונות  

יחולו בשינויים , לפקודת הקרקעות

 .המחויבים

בכל מקום בהוראות חלק זה שבו  (ב)    

מוחלות הוראות מפקודת הקרקעות שנאמר 

או " ממשלת ישראל", "שר האוצר"בהן 

ייקרא , לפי הענין, "היועץ המשפטי לממשלה"

 ."ות המפקיעההרש"

נקבע בתכנית כי קרקע תיועד לצורך  (ג)    

יהיו , ציבורי שהוא דרך או מסילת ברזל

נתונות לשר התחבורה כל הסמכויות הנתונות 

 ".הפקעה לפי חלק זה לעניןלשר האוצר 

 .בטל –לחוק העיקרי  169סעיף   .44 169ביטול סעיף 

הוספת סעיף 

 ב169

 :יבוא" פיצויים: 'פרק ט"תחת כותרת   .42

 –בפרק זה  .ב169 הגדרות"  

 :כל אחד מאלה –" בעל קרקע"      

מי שרשום בפנקסי המקרקעין  (1)       

 ;כבעלים

מי שזכאי להירשם כבעלים  (4)       

 ;ומחזיק כדין בקרקע

 ;חוכר לדורות (2)       
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בעל זכות , בעל הקרקע –" בעל זכות בקרקע"      

חכירה כמשמעותה בחוק המקרקעין ודייר 

 ;גן לפי חוק הגנת הדיירמו

– " המועד הקובע"      

יום   –תכנית פוגעת  לענין (1)       

 ;תחילתה של התכנית

פגיעה עקב היתר הכולל  לענין (4)       

יום  –הקלה או אישור לשימוש חורג 

מתן ההיתר הכולל הקלה או האישור 

 ;לפי הענין, לשימוש חורג

החלות על התכניות  –" המצב התכנוני החדש"      

הקרקע ביום תחילתה של התכנית הפוגעת או 

, ביום מתן ההקלה או האישור לשימוש חורג

 ;לפי העניןוהכול 

התכניות שחלו על  –" המצב התכנוני הקודם"      

הקרקע ערב תחילתה של התכנית הפוגעת או 

התכניות שחלו על הקרקע ערב מתן ההקלה או 

 ;ניןלפי העוהכול , האישור לשימוש חורג

הסכם עם רשות מקרקעי  –" הסכם פיתוח"      

המקנה זכות להתקשר , ישראל למטרת בנייה

תקיים בה, עם הרשות בהסכם חכירה לדורות

 ;תנאים הקבועים בהסכם

 :כל אחד מאלה –" חוכר לדורות"      

חוכר לדורות כמשמעותו בחוק  (1)       

אלא אם כן חל האמור , המקרקעין

 ;(2)או ( 4)בפסקה 

מי שזכאי להירשם בפנקסי  (4)       

המקרקעין כחוכר לדורות ומחזיק 

 ;כדין בקרקע
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מי שמחזיק  - במקרקעי ישראל (2)       

כדין בקרקע ויש לו זכות לפי החלטות 

מועצת מקרקעי ישראל כמשמעותה 

ל: בחוק יסוד מקרקעי ישרא
6

 ,

להתקשר עם רשות מקרקעי ישראל 

ש לרבות מי שי, בחוזה חכירה לדורות

לו הסכם פיתוח עם רשות מקרקעי 

 ;ישראל

  - "יום תחילתה של התכנית הפוגעת"      

מועד  –תכנית פוגעת  לענין (1)       

פרסום ההודעה ברשומות על אישור 

 ;(א)116התכנית לפי סעיף 

תכנית פוגעת שהיא תכנית  לענין (4)       

יראו את יום תחילתה ביום  –כללית 

 ;מתן ההיתר לפיה

תכנית פוגעת שתשריט  לענין (2)       

 –בינוי הוא תנאי למתן היתר לפיה 

יראו את יום תחילתה ביום אישור 

 ;התשריט

תכנית פוגעת הכוללת  לענין (2)       

יראו את יום תחילתה  –הוראת פקיעה 

ביום שבו התקיימו התנאים 

המבטיחים שהתכנית או הוראותיה 

 ;לא יפקעו

שת תכנית פוגעת הדור לענין (1)       

, אישור מוסד תכנון שאינו רשות רישוי

יראו את יום  –כתנאי למתן היתר 

תחילתה ביום קבלת אישור מוסד 

 .התכנון האמור

: כמשמעותם בחוק יסוד –" מקרקעי ישראל"      

 ;מקרקעי ישראל

                                                                    
 .19' עמ, ך"ח התש"ס 6
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שינוי הוראות המצב התכנוני  –" פגיעה ישירה"      

ובלבד שאינו , באחד או יותר מאלה, הקודם

 :ל מה בכךש

הקטנת השטח הכולל המותר  (1)       

 ;לבנייה

שינוי ייעוד הקרקע או  (4)       

כולם או , השימושים המותרים בה

 ;חלקם

גובה בניינים או מספר , קו בניין (2)       

או מספר , הקומות המותר בהם

הבניינים שמותר להקים במגרש או 

 ;מיקומם

ר בבניין או מספר יחידות הדיו (2)       

 ;במגרש או צפיפות הבנייה בו

הוראות בדבר שימור אתרים  (1)       

 ;והוראות בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי

, קביעת תנאים שונים למתן היתר (9)       

לשימוש בקרקע או למועד השימוש 

שיש בהם כדי להשפיע השפעה של , בה

ממש על אופן הבנייה או השימוש 

 ;הסביר בקרקע

שינוי בתכונות הקרקע כפי  –" פגיעה עקיפה"      

שיש בו כדי , שהיו במצב התכנוני הקודם

להשפיע השפעה של ממש על אופן הבנייה או 

 ;השימוש הסביר בקרקע

 ;א117כמשמעותם בסעיף  –" צורכי ציבור"      

 :לפי הענין, כל אחת מאלה -" קרקע גובלת"      
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ורה של פגיעה עקב איש לענין (1)       

 –ובהיעדר מגרש , מגרש –תכנית 

שיש להם גבול משותף עם , חלקה

לא , ואולם; תחום התכנית הפוגעת

יראו ברצועת קרקע שרוחבה אינו 

מטרים בין מגרש או חלקה  1עולה על 

כאמור לבין תחום התכנית הפוגעת 

מגרש  –בפרק זה )העדר גבול משותף 

בניין מורכב כמשמעותו  לעניןו; (גובל

המצוי במגרש גובל , ק המקרקעיןבחו

חלק הבניין שיש לתכנית הפוגעת  –

 ;השפעה ממשית עליו

פגיעה עקב היתר הכולל  לענין (4)       

מגרש  –הקלה או אישור לשימוש חורג 

שיש לו גבול משותף עם המגרש שלגביו 

ניתנו ההקלה או האישור לשימוש 

 ;חורג

של  תאגיד בבעלות מלאה –" תאגיד עירוני"      

 ;רשות מקומית או של רשויות מקומיות

 ;מי שתובע פיצויים לפי פרק זה –" תובע"      

, רעש, איכות אוויר, אור –" תכונות הקרקע"      

קרינה או ריח תנודות קרקע או זיהום , נוף

 ;אוויר

 :כל אחת מאלה –" תכנית"      

תכנית שניתן להוציא מכוחה  (1)       

ימוש בלא צורך היתר לבנייה או לש

 -בפרק זה )אישורה של תכנית נוספת ב

, (תכנית הכוללת הוראות מפורטות

  - ואולם
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תכנית הכוללת  לענין (א)        

הוראות מפורטות שהיא תכנית 

כללית החלה בתחום קרקע 

שביום אישורה של התכנית 

לא יראו  –בנין  עליה ישהכללית 

אותה כתכנית אלא ביום מתן 

 ;ההיתר לפיה

תכנית הכוללת  לענין (ב)        

שתשריט בינוי , הוראות מפורטות

לא  –הוא תנאי למתן היתר לפיה 

יראו אותה כתכנית אלא ביום  

 ;אישור התשריט

תכנית הכוללת  לענין (ג)        

הוראות מפורטות הדורשת אישור 

, מוסד תכנון שאינו רשות רישוי

לא יראו  –כתנאי למתן היתר 

קבלת  אותה כתכנית אל א ביום

 ;אישור מוסד התכנון האמור

תכנית הכוללת  לענין (ד)        

הוראות מפורטות הכוללת הוראת 

לא יראו אותה כתכנית  –פקיעה 

אלא ביום שהתקיימו התנאים 

המבטיחים שהתכנית או 

 ;הוראותיה לא יפקעו

תכנית שאינה כוללת הוראות  (4)       

מחמת אישורה , מפורטות המונעת

בקרקע או מונעת  שימוש כדין, בלבד

הקמתו כדין של , מחמת אישורה בלבד

 ;בניין

 :תכנית שהיא אחת מאלה –" תכנית כללית"      
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תכנית מתאר ארצית המאפשרת  (1)       

להוסיף שימוש על השימושים 

המותרים בתכנית הכוללת הוראות 

מפורטות החלה על השטח או 

המאפשרת להגדיל את השטח הכולל 

, תכנית כאמורהמותר לבנייה לפי 

והכול ללא צורך באישורה של תכנית 

 ;נוספת

תכנית מתאר מקומית או  (4)       

מפורטת החלה על כל מרחב התכנון 

או על כל שטח הרשות , המקומי

המקומית או היישוב או על חלק 

והמאפשרת להוסיף , משמעותי מהם

שימוש על השימושים המותרים 

, בתכנית הכוללת הוראות מפורטות

חדרים , הקמתם של מרתפים לצורך

על גג בניין או בריכות שחייה ומבנים 

 ;נוספים מסוגים שקבע השר

תכנית שבשלה נתבעים  –" תכנית פוגעת"      

 ;פיצויים

המסדיר , מסמך שאינו תכנית –" תשריט בינוי"      

בין השאר את מיקומם של הבניינים בתחום 

ח את עיצובם האדריכלי או את פיתו, התכנית

השטח בתחום התכנית ואשר על פי הוראותיה 

של התכנית אישורה על ידי מוסד תכנון מהווה 

 ."תנאי למתן היתרים למתן היתרים על פיה

 :לחוק העיקרי יבוא 167במקום סעיף   .42 167החלפת סעיף 

נפגעה בפגיעה ישירה עקב תכנית פוגעת  (א) .167 תביעת פיצויים"  

חמת וירד ערכה מ, קרקע בשטח התכנית

זכאי מי שהיה בעל זכות בקרקע , פגיעה זו

ביום תחילתה של התכנית הפוגעת לפיצויים 

 .בשל הפגיעה
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, עקב תכנית פוגעת, נפגעה בפגיעה עקיפה (ב)    

קרקע בשטח התכנית או קרקע גובלת עמה 

זכאי מי שהיה בעל , וירד ערכה מחמת פגיעה זו

זכות בקרקע ביום תחילתה של התכנית 

 .יים בשל הפגיעההפוגעת לפיצו

לא יהיה ( ב)על אף האמור בסעיף קטן  (ג)    

אדם זכאי לפיצוי בשל פגיעה עקיפה אם 

תחילתה של התכנית הפוגעת היא אחרי תום 

; שמונה שנים מתחילתה של התכנית הקודמת

הוראות סעיף קטן זה לא יחולו אם התכנית 

תכנית , הפוגעת היא תכנית לתשתית לאומית

ר מקומית לתשתיות דרך או תכנית מתא

ובלבד ששוויה של הקרקע ירד מחמת הפגיעה 

;  העקיפה בשיעור של עשרה אחוזים או יותר

– בסעיף קטן זה 

תכנית   –" תכנית מתאר מקומית לתשתיות"    

 :שמתקיימים בה כל אלה

התכנית כוללת הוראות  (1)       

 ;מפורטות

, התכנית כוללת תשתית (4)       

תה תשתית שימושים הנלווים לאו

הדרושים לצורך השימוש בה 

 ;ושימושים הדרושים לצורך הקמתה

התכנית חלה על שטח הנדרש  (2)       

על שטח שלגביו , לקיומה של התשתית

נקבעו הוראות הנדרשות מחמת קיומה 

על שטח הנדרש , של אותה תשתית

לשימושים נלווים לתפעולה של אותה 

תשתית או על שטח המיועד להקמת 

תקופת ההקמה כפי התשתית ל

 .שתיקבע

התכנית אשר קבעה את  –" תכנית קודמת"      

ששונו על ידי , כולן או חלקן, תכונות הקרקע

 .התכנית הפוגעת
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נפגעה בפגיעה עקיפה מחמת מתן היתר  (ד)      

הכולל הקלה או אישור לשימוש חורג קרקע 

הנמצאת בתחום המגרש שלגביו ניתן ההיתר 

ד ערכה מחמת פגיעה ויר, או האישור כאמור

זכאי מי שהיה בעל זכות בקרקע ביום מתן , זו

ההיתר להקלה או  האישור לשימוש החורג 

לעניין זה לא יראו את ; לפיצויים בשל הפגיעה

הקרקע של מגיש הבקשה להיתר או לאישור 

 "..האמורים כקרקע נפגעת

הוספת סעיפים 

 ו167עד  א167

 :לחוק העיקרי יבוא 167אחרי סעיף   .41

הוועדה המקומית שבמרחב התכנון המקומי  .א167 החייבת בפיצוי"  

שלה נכלל שטח התכנית הפוגעת ביום תחילתה 

או המגרש שלגביו ניתנו ההיתר הכולל הקלה 

ביום מתן ההיתר או , או האישור לשימוש חורג

האישור כאמור תחוב בתשלום פיצויים לפי 

 .אלא אם כן נקבע אחרת לפי חוק זה, פרק זה

 לעניןהוראות   

 חישוב הפיצויים

סכום הפיצויים שיש לשלם בשל תכנית  (א) .ב167

פוגעת יהיה ההפרש שבין שווי הקרקע במועד 

הקובע אילו חל עליה המצב התכנוני הקודם 

ובין שווי הקרקע במועד הקובע לפי המצב 

 .התכנוני החדש

שווי הקרקע במצב , פרק זה לענין (ב)      

י שווי קרקע באותו התכנוני הקודם יהיה כפ

מרחב תכנון מקומי או במרחב תכנון מקומי 

, באותו מצב תכנוני, בעל מאפיינים דומים

והכול בלי שתובא בחשבון כל ציפייה לאישורה 

 .של תכנית שתביא לעלייה בשווי הקרקע

בקביעת שווי קרקע לפי פרק זה לא יובאו  (ג)      

 .בחשבון בנייה או שימוש שנעשו בה שלא כדין
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חלה התכנית , על אף האמור בפרק זה (ד)      

הפוגעת ביום תחילתה רק על קרקע של בעלים 

יהיה סכום הפיצויים לפי פרק זה , אחד

ההפרש שבין שווי כל הקרקעות בשטח 

התכנית השייכות לאותו בעלים לפי המצב 

ובין שווי כל הקרקעות של , התכנוני הקודם

 ניןלע; בעלים כאמור לפי המצב התכנוני החדש

– זה 

, לרבות כמה בעלים במשותף –" בעלים אחד"      

ובלבד שחלקו היחסי של כל אחד מהם בכל 

 ;אחת מהקרקעות שבתחום התכנית שווה

 :כל אחת מאלה –" קרקע של בעלים אחד"      

קרקע שיש לה בעלים אחד ואין  (1)       

מקרקעי  לעניןו, בה חוכר לדורות

ר גם אם יש בקרקע חוכ –ישראל 

 ;לדורות אחד

וקרקע (  1)קרקע כאמור בפסקה  (4)       

שבעליה הם , המיועדת לצורכי ציבור

 .המדינה או רשות מקומית

סכום הפיצויים בשל תכנית פוגעת שהיא  (ה)      

תכנית איחוד וחלוקה יהיה ההפרש שבין שווי 

כל המגרשים של אותו בעלים לפני ההקצאה 

ו בעלים ובין שווי כל המגרשים שהוקצו לאות

בתמורה לכל המגרשים שהיו בבעלותו לפני 

" שווי המגרש המוקצה", זה לענין ;ההקצאה

לרבות תשלומי ההפרש שנקבעו לאותו מגרש  –

 (.תשלומי איזון –בחוק זה ( )ג)144לפי סעיף 
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אושרה תכנית פוגעת המתירה שימוש  (ו)      

שהותר באישור לשימוש חורג לפני תום 

תפחית הוועדה , זה תקופת תוקפו של שימוש

המקומית מסכום הפיצויים שחושב בשל 

התכנית הפוגעת את החלק היחסי של 

כפי , הפיצויים ששולמו בשל השימוש החורג

היחס שבין התקופה שנותרה להיתר לאחר 

המועד הקובע ובין תקופת ההיתר שבשלה 

 .שולמו הפיצויים

סכום הפיצויים שיש לשלם בשל פגיעה  (ז)      

יתר הכולל הקלה או אישור מחמת מתן ה

לשימוש חורג יהיה ההפרש שבין שווי הקרקע 

במועד הקובע אילו המצב התכנוני החדש היה 

כולל את מה שהותר כהקלה או את השימוש 

ובין המצב , החורג לתקופה שבה הותר

התכנוני החדש ללא ההקלה או ללא האישור 

 .לפי הענין, לשימוש חורג

קרקע  לעניןפיצוי   

עדת לצרכי המיו

 ציבור

נפגעה קרקע , ב167על אף האמור בסעיף  (א) .ג167

, שיועדה במצב התכנוני הקודם לצורכי ציבור

רשות שהוקמה , ובעל הזכות בה הוא המדינה

רשות מקומית או , חברה ממשלתית, לפי חוק

יחולו על סכום הפיצויים המגיע , תאגיד עירוני

בשל פגיעה באותה קרקע הוראות סעיפים 

 (.ד)עד ( ב)טנים ק

נעשה בקרקע שימוש לצורכי ציבור ערב  (ב)    

ומחמת אישורה , אישורה של התכנית הפוגעת

היה המשך השימוש בקרקע לאותו צורך 

ציבורי מותנה בתנאים או בביצוע עבודות שלא 

היו קיימים או שלא היה צורך לבצען לפי 

זכאי בעל הזכות , המצב התכנוני הקודם

 :ים בסכום הנמוך מבין אלהבקרקע לפיצוי

הסכום הנדרש לקיום אותם  (1)       

 ;תנאים או לביצוע אותן עבודות

 .ב167הסכום לפי הוראות סעיף  (4)       
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נעשה בקרקע שימוש לצורכי ציבור ערב  (ג)      

ומחמת אישורה , אישורה של התכנית הפוגעת

לא יהיה ניתן עוד להשתמש בקרקע לאותו 

כאי בעל הזכות בקרקע לפיצויים ז, שימוש

 :בסכום הנמוך מבין אלה

סכום הנדרש לרכישת קרקע ה (1)       

להכשרת קרקע אחרת או , אחרת

והכל ככל שהם , להקמת בניין אחר

נדרשים לצורך אותו שימוש ובניכוי 

 ;שוויה של הקרקע הנפגעת

 .ב167הסכום לפי הוראות סעיף  (4)       

אך ( ג)או ( ב)האמור בסעיף קטן התקיים  (ד)      

לא נעשה בקרקע שימוש כלשהו לצורכי ציבור 

זכאי בעל , ערב אישורה של התכנית הפוגעת

הזכות בקרקע לפיצוי כאמור באותם סעיפים 

ובלבד שאם הפגיעה חלה , לפי הענין, קטנים

רק על חלק מהשימושים המותרים לצורכי 

יח הוא הוכ, ציבור לפי המצב התכנוני הקודם

, שאילו התכנית הפוגעת לא הייתה מאושרת

קרוב לוודאי שהיה משתמש  בקרקע לשימוש 

 .לצורכי ציבור שנפגע כאמור

פיצויים אם   

אושרה תכנית 

 חדשה

ה לתוספת 2בלי לגרוע מהוראות סעיף  (א) .ד167

נפגעה קרקע מחמת אישורה של , השלישית

, תכנית פוגעת וטרם שולמו בשלה פיצויים

מש שנים מיום תחילתה של התכנית ובתוך ח

הפוגעת אושרה תכנית אחרת המבטלת את 

או המעלה את שווי , כולה או חלקה, הפגיעה

התכנית  –בפרק זה )הקרקע בדרך אחרת 

 :יחולו הוראות אלה, (החדשה

שינתה התכנית החדשה את  (1)       

הוראותיה של התכנית הפוגעת באופן 

, כולה או חלקה, המבטל את הפגיעה

לא תהיה עוד זכות לפיצויים בשל 

הפגיעה או חלק הפגיעה שבוטלו 

 ;כאמור
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עלה שווי הקרקע מחמת אישורה  (4)       

של תכנית חדשה שלא בדרך של ביטול 

יהיה סכום , כולה או חלקה, הפגיעה

הפיצויים בשל התכנית הפוגעת 

ההפרש שבין שווי הקרקע לפי המצב 

התכנוני הקודם ובין שווי הקרקע לפי 

המצב התכנוני החדש הכולל את 

 .התכנית החדשה

התיישנות תביעה   

 לפיצויים

תקופת ההתיישנות של תביעה לפיצויים  (א) .ה167

; היא שלוש שנים מהמועד הקובעלפי פרק זה 

תקופת ההתיישנות של תביעה  ואולם

לפיצויים בשל פגיעה מחמת תכנית שחלה 

( ג)עד ( א)עליה הוראות פסקאות משנה 

כאמור בסעיף " תכנית"להגדרת ( 1)ה בפסק

ב תהיה שלוש שנים  מהמועד הקובע 169

ובלבד שלא תסתיים לפני שחלפה  שנה מיום 

תחילת ביצוע העבודות לפי ההיתר שניתן לפי 

 .תכניות אלו

תקופת התיישנות של תביעה לפיצויים  (ב)      

היא שנתיים ( ג)411בשל פגיעה כאמור בסעיף 

ובלבד שלא , בקרקעמיום שבוצעו עבודות 

תסתיים לפני שחלפו שלוש שנים לפחות 

ממועד תחילתה של התכנית הכוללת הוראות 

 .שימור כאמור

על תביעה לפיצויים שהוגשה לפי הוראות  (ג)      

, יחולו הוראות חוק ההתיישנות, פרק זה

1611-ח"יהתש
7

ויראו ועדה מקומית וועדת , 

יה ערר לפיצויים והיטל השבחה שהוגשה אל

כאילו היו בית משפט לפי , תביעה כאמור

 .החוק האמור

הגשת תביעה   

 לפיצויים

תביעה לפיצויים לפי פרק זה תוגש  (א) .ו167

לוועדה המקומית החבה בתשלום הפיצוי 

 .א167כאמור בסעיף 

                                                                    
 .114' עמ, ח"ח התשי"ס 7
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תביעה לפיצויים שמי שחב בתשלום  (ב)    

, לפי חוק זה, כולם או חלקם, פיצויים בשלה

אינו הוועדה , הסכםלפי תכנית או  לפי 

הערר לפיצויים  לוועדתתוגש , המקומית

 .והיטל השבחה

הוגשה לוועדה מקומית תביעה לפיצויים  (ג)    

לפי פרק זה שמתקיימות בה הוראות סעיף 

 12בתוך , תעבירה הוועדה המקומית, (ב)קטן 

הערר  לוועדת, ימים מיום שהוגשה לה

; לפיצויים והיטל השבחה ותודיע על כך לתובע

יראו תביעה שהועברה , התיישנות לעניןואולם 

הערר לפיצויים והיטל השבחה לפי  לוועדת

סעיף זה כתביעה שהוגשה ביום שבו הוגשה 

 ."לוועדה המקומית

 –לחוק העיקרי  161בסעיף   .49 161תיקון סעיף 

 ;בטל –( א)סעיף קטן  (1)  

 ;יימחקו -" ,ולמשיב"המילים , (ג)בסעיף קטן  (4)  

 ;יימחקו -" ,או המשיב"המילים , (ד)בסעיף קטן  (2)  

התובע , רשאים הוועדה המקומית"במקום , (1()ה)בסעיף קטן  (2)  

 ;"רשאים הוועדה המקומית והתובע"יבוא " והמשיב

התובע או , יכולים הוועדה המקומית"במקום , (א()2()ה)בסעיף קטן  (1)  

 ;"יכולים הוועדה המקומית או התובע"יבוא " המשיב

 ;"או תביעה"יבוא " המגיש ערר"אחרי , (1()1ה)בסעיף קטן  (9)  

או "יבוא " כשסכום הערר"אחרי , (ב)-ו( א()1()1ה)בסעיפים קטנים  (7)  

 ;"התביעה

ובמקום " או תביעה"יבוא " לא תקבל ערר"אחרי , (4()1ה)בסעיף קטן  (1)  

 ".לא תדון בהם"יבוא " לא תדון בו"

 הוספת סעיפים

 ב161-ו א161

 :העיקרי יבואלחוק  161אחרי סעיף   .47
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תביעה לוועדת "  

 ערר

הערר לפיצויים  לוועדתהוגשה תביעה  (א) .א161

תדון ( ב)ו167ולהיטל השבחה בהתאם לסעיף 

בתוך תשעים ימים מיום , בתביעה ותחליט

ואם , אם לקבלה או לדחותה, הגשת התביעה

מהו הסכום המוצע  –קבלה החליטה ל

 .כפיצויים

( א)ף קטן הצדדים לתביעה כאמור בסעי (ב)      

ובלבד שהיא , יהיו התובע והוועדה המקומית

חבה בחלק כלשהו בתשלום הפיצויים בשל 

לפי תכנית  או לפי , התביעה לפי חוק זה

, וכן כל מי שיחובו בתשלום הפיצויים, הסכם

כאמור בסעיף , כולם או חלקם, אם ייקבעו

 .ו167

הודיעה ועדה מקומית על החלטתה  (ג)      

יחולו על הדיון בתביעה , להכין תכנית חדשה

 ב161סעיף בערכאה המוסמכת הוראות 

 .בשינויים המחויבים

החליטה ועדת הערר לפיצויים  (1) (ד)      

להיטל השבחה כי התובע זכאי לפיצוי 

רשאית , בסכום שונה מהסכום הנתבע

ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה 

לפנות ליושב ראש מועצת שמאי 

מנה שמאי המקרקעין בבקשה שי

מייעץ אשר יגיש לוועדת הערר חוות 

 ;דעת בכתב בעניין הנוגע לערר

תינתן החלטה , מונה שמאי מייעץ (4)       

, בתביעה לאחר הגשת חוות דעתו

ובלבד שניתנה לצדדים הזדמנות לטעון 

הערר את טענותיהם לפני ועדת 

ן חוות לפיצויים ולהיטל השבחה לעני

 ;הדעת

יחולו על  1'ט הוראות לפי פרק (2)       

סדרי הדין  לעניןלרבות , שמאי מייעץ

 .מינויו ושכרו, בפניו
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הצדדים , על אף האמור בסעיף זה (1) (ה)      

, בהסכמה, לתביעה רשאים לפנות

ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין 

בבקשה שימנה שמאי מכריע מתוך 

לצורך , רשימת השמאים המכריעים

הכרעה במחלוקת על סכום הפיצוי 

; בד שאינם חולקים על עצם החובובל

יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין 

רשאי להאריך את התקופה האמורה 

 ;מטעמים מיוחדים שיירשמו

יושב ראש מועצת שמאי  (4)       

המקרקעין יודיע לכל אחד מהפונים 

ימים ממועד  11בתוך , (1)לפי פסקה 

על זהותו של השמאי , קבלת הפנייה

 ;המכריע שמינה

השמאי המכריע שמונה כאמור  (2)       

ידון ויכריע במחלוקת על ( 4)בפסקה 

החלטות השמאי ; סכום הפיצוי

המכריע יפורסמו בהתאם לכללים 

 ;שקבע שר המשפטים

, (1)הוגשה בקשה כאמור בפסקה  (2)       

לא תוגש תביעה לוועדת הערר כאמור 

לא תדון , ואם תוגש( א)בסעיף קטן 

 .עוד ועדת הערר בתביעה

על החלטת ועדת הערר לפיצוים ולהיטל  (ו)      

( ד)או סעיף קטן ( א)השבחה לפי סעיף קטן 

ניתן לערער לבית משפט לעניינים , (4)

 .מינהליים
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הודעה על הכנת   

 תכנית חדשה

ועדה מקומית הדנה בתביעה לפיצויים  (א) .ב161

בתוך תשעים ימים מיום , רשאית להחליט

ה על הכנת תכנית חדש, הגשת התביעה

החליטה הוועדה המקומית על הכנת ; לקרקע

רשאית היא להחליט בתוך , תכנית כאמור

אותה תקופה שלא לדון בשל כך בתביעה 

והיא תודיע על כך , לפיצויים שהוגשה לה

 .למגיש התביעה לפיצויים

הוועדה , (א)על אף האמור בסעיף קטן  (ב)    

המקומית תדון בתביעה אף אם החליטה על 

לבקשת התובע שהוגשה , דשהעריכת תכנית ח

 :לה באחד ממועדים אלה

ימים מהמועד  21בתוך  (1)       

שהומצאה לו ההחלטה שלא לדון 

כאמור בתביעה לפיצויים כאמור 

 ;(א)בסעיף קטן 

החל מתום שנתיים מהמועד שבו  (4)       

הומצאה לו ההחלטה שלא לדון 

בתביעה לפיצויים כאמור בסעיף קטן 

שרה תכנית חדשה עד אם לא או( א)

ובלבד שלא חלפו ארבע , לאותו מועד

 .שנים ממועד קבלת ההחלטה

חלפו ארבע שנים ממועד קבלת ההחלטה  (ג)      

שלא לדון בתביעה לפיצויים כאמור בסעיף 

,  ולא הוגשה בקשה לדיון בתביעה( א)קטן 

 ."תידחה התביעה

החלפת סעיפים 

 411-ו 411

 :לחוק העיקרי יבוא 411-ו 411במקום סעיפים   .41

פטור מתשלום "  

 פיצויים

לא יראו קרקע כקרקע שערכה ירד לפי  (א) .411

 .פרק זה אם ירידת הערך היא של מה בכך
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נפגעה קרקע מחמת הוראה בתכנית  (ב)    

לא ישולמו פיצויים לפי , המחייבת שימור אתר

פרק זה בשל חלק הפגיעה שעניינה החובה 

, הוכחאלא אם כן , לבצע פעולות שימור

, להנחת דעתו של מהנדס הוועדה המקומית

שבוצעו בקרקע פעולות השימור שבשלן נקבע 

 .אותו סכום פיצויים

תשריט , לא יראו תכנית למתקן בטחוני (ג)    

למתקן ביטחוני קיים או מגבלות שקבעה 

הוועדה למתקנים ביטחוניים בשל מתקן 

אם , ביטחוני קיים כתכנית פוגעת לפי פרק זה

יטחוני שניתן להקים לפיהם היה המתקן הב

קיים ביום התחילה או שהוא מתקן שניתן 

או שהפעילות , (ו)ז174להקימו לפי סעיף 

הביטחונית שבשלה הוטלו המגבלות קיימת 

מתקן ביטחוני  –בסעיף זה )ביום התחילה 

 .(קיים

אושרה תכנית למתקן בטחוני לפי שלפיה  (ד)    

נייה ניתן להגדיל את השטח הכולל המותר לב

לשנותו או להגדיל את , במתקן ביטחוני קיים

או שתכנית כאמור הרחיבה את , תחומו

, המגבלות שהוטלו בשל מתקן ביטחוני קיים

יראו את התשריט למתקן הביטחוני הקיים 

שאישרה הוועדה למתקנים ביטחוניים כאמור 

ז   ואת המגבלות שהוטלו בשלו לפי 174בסעיף 

 .ודםח כמצב התכנוני הק174סעיף 

בוטל , (ד)167על אף האמור בסעיף  (ה)      

ההיתר או ההיתר שיש עמו הקלה או לא נבנה 

או בוטל האישור לשימוש חורג לפני , בניין לפיו

שהחל שימוש לפיו או שלא נעשה שימוש 

לא , לשימוש חורג בכל תקופת תוקפו רבאישו

תהיה עוד זכאות לפיצויים לפי פרק זה בשל 

 .אותו היתר
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פיצויים אין   

למעשים שאחרי 

 הפקדת תכנית

לא ישולמו פיצויים לפי פרק זה בקשר לכל  .411

בניין או תשתית שהוקמו ולכל שימוש או 

פעולה אחרת המשנים את מצבה של הקרקע 

שנעשו בשטח התכנית הפוגעת ובניגוד 

להוראותיה של התכנית הפוגעת לאחר 

 ."שפורסמה הודעה בדבר הפקדתה

הוספת סעיף 

 1ב414

 :ב לחוק העיקרי יבוא414אחרי סעיף   .46

מועד תשלום "  

ריבית , הפיצויים

 והצמדה

הפיצויים ישולמו בתוך חמישים ימים  (א) .1ב414

 :מהמועד המאוחר מבין אלה

מסירת החלטת הוועדה  (1)       

על סכום ( ב)161המקומית לפי סעיף 

מסירת , הפיצויים המגיע לתובע

ם והיטל החלטת ועדת הערר לפיצויי

לחייבים  1 - 161השבחה לפי סעיף 

בתשלום פיצויים או מסירת החלטת 

( ה)1- 161השמאי המכריע לפי סעיף 

 ;לפי הענין, לחייבים בתשלום פיצויים

מסירת החלטת ועדת הערר  (4)       

לפיצויים והיטל השבחה לפי סעיף 

או החלטת שמאי מכריע לפי ( ו)161

חייבים ל, לפי הענין, (ה)161סעיף 

 ;בתשלום פיצויים

לא שולמו הפיצויים במועד הקבוע בסעיף  (ב)      

ייתוספו לסכום הפיצויים הפרשי ( א)קטן 

הצמדה ותשלומי פיגורים מהמועד הקבוע 

 לענין. באותו סעיף ועד למועד התשלום בפועל

תם הצמדה ותשלומי פיגורים כמשמעו, זה

 ".לתוספת השלישית 11בסעיף 

הוספת סעיף 

 ב419

 :א לחוק העיקרי יבוא419אחרי סעיף   .21
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גביית סכומים "  

המגיעים לוועדה 

או  המקומית

 למדינה

היטל השבחה ותשלומי , תשלומי חובה (א) .ב419

מקומית או למדינה  לוועדההמגיעים , איזון

ניתן לגבותם בהוצאה לפועל ,  לפי חוק זה

 .כאילו היו פסק דין סופי של בית משפט

על , (א)מהוראות סעיף קטן  בלי לגרוע (ב)      

(גבייה)סכומים כאמור תחול פקודת המסים 
8

. 

הוצאות שפסק מוסד תכנון המוסמך  (ג)      

סכום פיצויים או , לפסוק הוצאות לפי חוק זה

פיצויי הפקעה שפסקו שמאי מכריע או ועדת 

ניתן לגבותם , ערר נגד מי שאינו המדינה

ל בהוצאה לפועל כאילו היו פסק דין סופי ש

 .בית משפט

היטל השבחה המוטל על מקרקעין לפי  (ד)      

חוק זה יהיה שעבוד ראשון על אותם 

ואולם יראו שעבוד ראשון לפי סעיף , מקרקעין

 .כקודם לו( גבייה)לפקודת המסים ( 1)א11

שכר טרחה המגיע לשמאי מכריע או  (ה)      

ניתן לגבותו , לשמאי מייעץ לפי חוק זה

ה פסק דין סופי של בהוצאה לפועל כאילו הי

 ".בית משפט

 .יימחקו -( 2)-ו( 4)פסקאות , לחוק העיקרי( ד)416בסעיף   .21 416תיקון סעיף 

 .יימחקו –" נוהל שומה חוזרת, "המילים , לחוק העיקרי( 21)491בסעיף   .24 491תיקון סעיף 

תיקון התוספת 

 השלישית

 –בתוספת השלישית לחוק העיקרי   .22

 :ואיב 4-ו 1במקום סעיפים  (1)  

 –בתוספת זו  .1 פרשנות"   

כמשמעותו בחוק  –" מקרקעיןאיגוד "       

, (שבח ורכישה)עין מיסוי מקרק

1692-ג"התשכ
9
חוק מיסוי  - בחוק זה) 

 ;(מקרקעין

                                                                    
 .1266( א), 1272( ע)' עמ', כרך ב, י"חוקי א 8
 .119' עמ, ג"ח התשכ"ס 9
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 :אחד מאלה –" הקרקע בעל"        

מי שרשום בפנקסי  (1)        

אלא אם כן , המקרקעין כבעלים

 לגבי אותה( 4)חל האמור בפסקה 

 ;קרקע

מי שזכאי להירשם כבעלים  (4)        

 ;ומחזיק כדין בקרקע

 ;חוכר לדורות (2)        

 :כל אחד מאלה –" השבחה גורמי"       

 ;אישור תכנית משביחה (1)        

 ;אישור תשריט חלוקה (4)        

 ;אישור בקשה להקלה (2)        

 ;גאישור לשימוש חור (2)        

– " הקובע המועד"       

במימוש זכויות לפי פסקה  (1)        

 -" מימוש זכויות"להגדרה ( 1)

הגשת בקשה  לענין (א)         

להיתר שאינו כולל הקלה 

ובקשה שאינה לאישור 

יום קליטת  –שימוש חורג 

 ;הבקשה

הגשת בקשה  לענין (ב)         

להיתר הכולל הקלה או 

בקשה לאישור שימוש חורג 

יום החלטת מוסד התכנון  –

בין , ך בבקשההמוסמ

 ;שהתקבלה ובין שנדחתה
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הגשת בקשה לענין  (ג)         

להיתר  לפי תכנית המפורטת 

להגדרת ( 2)עד ( 4)בפסקאות 

יום מתן אישור  –" תכנית"

מוסד תכנון או יום אישור 

 ;לפי הענין, תשריט הבינוי

במימוש זכויות לפי פסקה  (4)        

  -" מימוש זכויות"להגדרת ( 4)

 ;מת העבודה או הבנייהיום השל

במימוש זכויות לפי פסקה  (2)        

 –"  מימוש זכויות"להגדרת (  2)

יום תחילת השימוש בקרקע 

 ;בפועל

במימוש זכויות לפי פסקה  (2)        

 –" מימוש זכויות"להגדרת  (2)

יום עריכת ההסכם בדבר מכירת 

הזכויות בקרקע או העברת 

הזכויות במניות איגוד 

ואם היה תנאי מתלה , קעיןהמקר

 ;יום מימוש התנאי –בהסכם 

במימוש זכויות לפי פסקה  (1)        

 –" מימוש זכויות"להגדרת ( 1)

 ;יום קבלת תשלומי האיזון

, בתשלום היטל לפי בקשה (9)        

יום  –( ב)4לפי הוראות סעיף 

 ;הגשת הבקשה לתשלום ההיטל

ר במימוש שהוא מתן הית (7)        

לשימוש שלא ניתן היה לתתו 

בקשה , אלמלא אישור התכנית

לאישור הקלה או בקשה לשימוש 

המתייחס לבניה , לפי הענין, חורג

או לשימוש שנעשו בקרקע ערב 

תחילתה של התכנית ועל אף 

יום תחילתה  –(1)האמור בפסקה 

 ;של התכנית
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עליית שוויים של מקרקעין  –" השבחה"       

 ;מי ההשבחהבשל כל אחד מגור

כהגדרתו בסעיף   –" חוכר לדורות"       

 ;ב169

כמשמעותה בחוק  –" חכירה לדורות"       

 ;1696–ט"המקרקעין תשכ

ב בתמוז "יום כ –" יום תחילת ההיטל"       

 ;(1671ביולי  1)ה "התשל

אחת  –במקרקעין , "מימוש זכויות"       

 :מאלה

 לרבות היתר, קבלת היתר (1)        

הכולל הקלה או היתר לשימוש 

חורג שלא ניתן היה לתתו אלמלא 

 ;אחד או יותר מגורמי ההשבחה

עבודה  או בנייה הפטורה  (4)        

שלא ניתן היה לעשותו , מהיתר

אלמלא אחד או יותר מגורמי 

 ;ההשבחה

עשיית שימוש בקרקע שאין  (2)        

עמו בנייה ואינו מחייב היתר לפי 

יה לעשותו שלא ניתן ה, חוק זה

אלמלא אחד או יותר מגורמי 

 ;ההשבחה

עריכת הסכם להעברת  (2)        

בעלות או לחכירה לדורות 

להעברת מניות באיגוד , בקרקע

מקרקעין או להעברת בעלות או 

, לחכירה לדורות בדרך אחרת

בתוספת )בתמורה או ללא תמורה 

אך , (מכירת זכות בקרקע -זו 

 :למעט כל אחד מאלה

והוראות סעיף , הורשה (א)         

לחוק מיסוי מקרקעין ( ג)1

 ;בשינויים המחויבים, יחולו
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מכירת זכות בקרקע  (ב)         

ללא תמורה מנאמן לנהנה 

, לפי חוק הנאמנות

1676-ט"התשל
10

 –בחוק זה ) 

זה לא  לענין; (חוק הנאמנות

יוכר אדם כנאמן אלא אם כן 

מסר לוועדה המקומית 

הודעה על הנאמנות 

, שמעה בחוק הנאמנותכמ

ימים מיום שנוצרה  61בתוך 

לפי , או מיום התחילה

 ;המאוחר

מכירת זכות בקרקע או  (ג)         

באיגוד מקרקעין שהיא 

, הקניית זכות לאפוטרופוס

למפרק או לכונס נכסים 

לחוק  2כמשמעותה בסעיף 

 ;מיסוי מקרקעין

פירוק שיתוף בקרקע  (ד)         

 ;ני זוגמחמת פירוד בין ב

העברת זכות בקרקע  (ה)         

 ;ללא תמורה מאדם לקרובו

רישום בפנקסי  (ו)         

המקרקעין של זכויות 

שהמחזיק בקרקע , בקרקע

ט בסיוון "בפועל לפני יום כ

היה ( 1611ביולי  1)א "התשמ

בעליה כהגדרתו בחוק מס 

, רכוש וקרן פיצויים

1691-א"התשכ
11

 –בחוק זה ) 

 ;(שחוק מס רכו

                                                                    
 .141' עמ, ט"ח התשל"ס 10
 .111' עמ, א"ח התשכ"ס 11
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מכירת זכויות מחברה  (ז)         

לבעל שליטה כמשמעותו 

ומבעל , בחוק מס רכוש בה

 ;שליטה בחברה לחברה

מכירת זכות בקרקע  (ח)         

שהיא העברה , ללא תמורה

 ;למדינה לפי חוק

מכירת זכות בקרקע  (ט)         

ללא תמורה מהמדינה 

לחברה ממשלתית או 

מחברה ממשלתית למדינה 

ו מרשות מקומית לתאגיד א

מים או לתאגיד עירוני שהוא 

בבעלות מלאה של הרשות 

המקומית או מתאגיד 

 ;כאמור לרשות מקומית

עריכת הסכם חכירה  (י)         

בין רשות מקרקעי ישראל 

ובין מי שזכאי להירשם 

כחוכר לדורות ומחזיק כדין 

 .בקרקע

קבלת תשלומי איזון לפי  (1)        

חוד וחלוקה לגבי החלק תכנית אי

, שבעדו שולמו תשלומי האיזון

אלא אם כן תשלומי האיזון אינם 

 ;עולים על סכום שקבע השר

התכניות החלות  –" מצב תכנוני חדש"       

 ;על הקרקע במועד הקובע

התכניות שחלו  –" מצב תכנוני קודם"       

על הקרקע במועד הקודם של מימוש 

תחילת  הזכויות בקרקע או ביום

 ;לפי המאוחר, ההיטל

, הורה הורה, הורה, בן זוג –" קרוב"       

אח ובני , צאצא או צאצא של בן הזוג

 ;זוגם
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 –ובהיעדר מגרש , מגרש –" קרקע"       

או חלק מכל אחד מהם הנכלל , חלקה

 ;בשטח התכנית

 שומה שאין עוד זכות  –" שומה סופית"       

 ;לערעור עליה

כמשמעותו בחוק  –" אי מקרקעיןשמ"       

 ;שמאי מקרקעין

תכנית שניתן להוציא מכוחה  –" תכנית"       

היתר לבנייה או לשימוש בלא צורך 

בתוספת )באישורה של תכנית נוספת 

 (תכנית הכוללת הוראות מפורטות -זו 

, שאושרה ביום תחילת ההיטל ואילך

 - ואולם

ין תכנית הכוללת לענ (1)        

פורטות שהיא תכנית הוראות מ

בתחום קרקע שיש   עליה , כללית

לא יראו אותה כתכנית  –בנין   

 ;אלא ביום מתן ההיתר על פיה

ין תכנית הכוללת לענ (4)        

שתשריט בינוי , הוראות מפורטות

לא  –הוא תנאי למתן היתר לפיה 

יראו אותה כתכנית אלא ביום  

 ;אישור התשריט

ת לענין תכנית הכולל (2)        

הוראות מפורטות הדורשת אישור 

, מוסד תכנון שאינו רשות רישוי

לא יראו  –כתנאי למתן היתר 

אותה כתכנית אלא ביום קבלת 

 ;אישור מוסד התכנון האמור
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לעניין תכנית הכוללת  (2)        

הוראות מפורטות הכוללת הוראת 

לא יראו אותה כתכנית  –פקיעה 

אלא ביום שהתקיימו התנאים 

התכנית או המבטיחים ש

 ;לא יפקעו,  הוראותיה

תכנית שגרמה  –" תכנית משביחה"       

לעליית שוויה של הקרקע שהיא חלה 

 ;עליה בשל אחד מגורמי ההשבחה

כהגדרתה בסעיף  –" תכנית כללית"       

 ;ב169

, מסמך שאינו תכנית –" תשריט בינוי"       

המסדיר בין היתר את מיקום 

את עיצובם , ניתהבניינים בתחום התכ

האדריכלי או את פיתוח השטח 

בתחום התכנית ואישורו על ידי מוסד 

תכנון הוא תנאי למתן היתר לפי 

 .התכנית

חובות בהיטל    

 השבחה

חלה השבחה בקרקע ומומשו  (א) .4

ישלם החייב בהיטל לפי , הזכויות בה

 –בתוספת זו )חוק זה היטל השבחה 

לוועדה המקומית שלה ( היטל

, תכנון שלה מצויה הקרקעשבמרחב ה

 .לפי האמור בפרק זה

 ,(א)על אף האמור בסעיף קטן  (ב)     

אף אם לא , החייב בהיטל רשאי לשלמו

אם הגיש , מומשו הזכויות בקרקע

תשלום היטל  –בתוספת זו )בקשה לכך 

 "(.לפי בקשה

 :יבוא 4אחרי סעיף  (4)  

החייב בהיטל הוא בעל הקרקע  (א) .א4 החייב בהיטל"   

ובתשלום היטל לפי , המימושבמועד 

 .בעליה במועד הגשת הבקשה –בקשה 
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, (א)על אף האמור בסעיף קטן  (ב)       

החוכר , בקרקע שהוחכרה לדורות

 .לדורות הוא החייב בהיטל

על אף האמור בסעיפים קטנים  (ג)       

– ( ב)-ו( א)

במימוש זכויות לפי פסקה  (1)        

" מימוש זכויות"להגדרת  (2)

ה לשלם את ההיטל רשאי הקונ

שילם הקונה את ; אם ביקש זאת

רשאי הוא להיפרע , ההיטל כאמור

ויחולו , מהמוכר בעד תשלומו

בשינויים   11הוראות סעיף 

 ;המחויבים

במימוש זכויות לפי פסקה  (4)        

, "מימוש זכויות"להגדרת ( 1)

יהיה החייב בהיטל מי שקיבל 

 .תשלומי איזון

, לם חוכר לדורות את ההיטלשי (א) .ב4 שיפוי מהבעלים   

יהיה זכאי לשיפוי מהבעלים בסכום 

ההפרש בין הסכום ששילם לבין 

הסכום שהיה עליו לשלם אילו חל 

ההיטל על השבחת החכירה לדורות 

כל אחד  –" בעלים", בסעיף זה; בלבד

 :מאלה

מי שרשום בפנקסי  (1)        

 ;המקרקעין כבעלים

בעלים מי שזכאי להירשם כ (4)        

 .ומחזיק כדין בקרקע

ב)       

) 

בקביעת סכום השיפוי תובא  (1)

בחשבון הזכות של החוכר לדורות 

 ;להארכת החכירה
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לא הוארכה החכירה כאמור  (4)        

זכאי החוכר לדורות , (1)בפסקה 

לקבל מבעל הקרקע את הסכום 

שנוכה מהשיפוי עקב הזכות 

בתוספת , להארכת החכירה

ועד הפרשי הצמדה למדד ממ

 .תשלומו ועד למועד השיפוי בפועל

, על אף האמור בסעיף זה (ג)       

במקרקעי ישראל יהיה זכאי חוכר 

לדורות לשיפוי מאת בעל הקרקע 

 :ובלבד שהתקיים אחד מאלה

מלוא הזכויות בקרקע  (1)        

וההחזקה בה הוחזרו לרשות 

בתום תקופת , מקרקעי ישראל

 ;החכירה לדורות

הזכויות בקרקע מלוא  (4)        

וההחזקה בה הוחזרו לרשות 

בתום תקופת , מקרקעי ישראל

 ."החכירה לדורות

 :יבוא 2אחרי סעיף  (2)  

 לעניןהוראות "   

 חישוב השבחה

בקביעת שוויה של קרקע לענין  (א) .א2

במימוש  – פרק זה לא יובא בחשבון

שהינו קבלת היתר לשימוש חורג לפי 

 –"מימוש זכויות"להגדרת ( 1)פסקה 

, אישור לשימוש חורג שניתן לקרקע

אין ; אף אם הוא עדיין בתוקף

בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות 

 (.ב)א12סעיף 
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שוויה של קרקע במצב התכנוני  (ב)       

הקודם יהיה כפי שוויה של קרקע 

באותו מרחב תכנון מקומי או במרחב 

, תכנון מקומי בעל מאפיינים דומים

מצב שמצבה התכנוני הוא כפי ה

התכנוני הקודם ולא צפוי שתתאשר 

 .בה תכנית משביחה

בנייה של בניין או חלק ממנו או  (ג)       

שנעשו שלא כדין לא יובאו , שימוש

  לעניןבחשבון בקביעת שוויה של קרקע 

 .תוספת זו

חישוב השבחה בשל    

 תכנית משביחה

השבחה בקרקע בשל תכנית  (א) .ב2

משביחה היא ההפרש בין שווי הקרקע 

במועד הקובע לפי המצב התכנוני 

החדש ובין שווי הקרקע במועד הקובע 

 .אילו חל עליה המצב התכנוני הקודם

השבחה בשל תכנית משביחה  (ב)     

שהיא תכנית איחוד וחלוקה היא 

ההפרש בין שווים של כל המגרשים 

שהוקצו לאותו בעלים בתמורה לכל 

המגרשים שהיו בבעלותו לפני 

תכנוני החדש לפי המצב ה, ההקצאה

במועד , של המגרשים שהוקצו כאמור

ובין שוויים של כל המגרשים , הקובע

שהיו בבעלותו של אותו בעלים באותו 

מועד אילו חל עליהם המצב התכנוני 

 בחישוב ההשבחה יובאו; הקודם

 .אם נקבעו, בחשבון תשלומי האיזון
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השבחה בשל תכנית משביחה  (ג)     

החלה בקרקע של בעלים אחד 

, בלבד ועליה, (ג)ב167בסעיף דרתה כהג

, במועד, היא ההפרש שבין שוויה

הקובע של כל הקרקע שהייתה של 

ביום , הבעלים האחד בשטח התכנית

לפי המצב , אישורה של התכנית

במועד , ובין שוויה, התכנוני החדש

של קרקע כאמור אילו חל , הקובע

 .עליה המצב התכנוני הקודם

חישוב השבחה בשל    

, ט חלוקהתשרי

 הקלה ושימוש חורג

השבחה בקרקע בשל אישור  (א) .ג2

היא ההפרש שבין , תשריט חלוקה

שוויה של הקרקע שעליה חל התשריט 

ובין שוויה של הקרקע , במועד הקובע

במועד הקובע אילו לא חל עליה 

 .התשריט

השבחה בקרקע בשל אישור  (ב)     

הקלה היא ההפרש שבין שוויה של 

ילו המצב הקרקע במועד הקובע א

התכנוני החדש היה כולל את מה 

ובין שוויה של הקרקע , שהותר כהקלה

במועד הקובע לפי המצב התכנוני 

 .החדש ללא הקלה

השבחה בקרקע בשל אישור  (1) (ג)       

לשימוש חורג היא ההפרש שבין 

שוויה של הקרקע במועד הקובע 

אילו המצב התכנוני החדש היה 

כולל את מה שהותר כשימוש 

ובין , ג לתקופה שבה הותרחור

שוויה של הקרקע במועד הקובע 

 .ששימוש כאמור אינו מותר בה
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 ,(1)על אף האמור בפסקה  (4)        

ראה מהנדס הוועדה המקומית 

שמבקש ההיתר או מי שהורשה 

על ידיו או על ידי קרובו עשה 

שימוש שלא כדין לפני שניתן 

תחושב , האישור לשימוש חורג

פת השימוש ההשבחה למלוא תקו

לרבות תקופת השימוש , בקרקע

לפני מתן האישור לשימוש חורג 

בחישוב תקופת השימוש ; כאמור

יהיה המועד הקובע לעניין זה 

מועד תחילת השימוש בפועל כפי 

, שקבע מהנדס הוועדה המקומית

לאחר שנתן למבקש ההיתר 

הזדמנות לטעון את טענותיו לענין 

 .זה

ההוצאות הנדרשות  (2)        

התאמת הקרקע לשימוש החורג ל

ייקבעו באופן שבו היו נקבעות 

אילו הייתה , הוצאות כאמור

מתאשרת תכנית משביחה בקרקע 

המתירה את אותו שימוש לאותה 

 .תקופה

נעשה מימוש הזכויות הקודם בקרקע  .ד2 מימוש קודם   

לפני יום התחילה של חוק התכנון 

 ,(112תיקון מספר )והבניה 

והובאו בחשבון לצורך  ,4112-ד"התשע

חישוב ההיטל בשל אותו מימוש 

, תכניות שלא כמשמען בתוספת זו

יובאו תכניות אלו בחשבון בקביעת 

 .שווי הקרקע במצב התכנוני הקודם

השבחה כשישנה    

 תכנית פוגעת

על קביעת השבחה בקרקע שחלה עליה  .ה2

תכנית פוגעת ותחילתה לאחר מימוש 

לו הוראות הזכויות הקודם בקרקע יחו

 :בשינויים אלה, ב2סעיף 
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לא שולמו פיצויים בשל  (1)        

יהיה המצב , התכנית הפוגעת

 לענין, התכנוני הקודם של הקרקע

מצבה התכנוני , חישוב ההשבחה

, ערב אישורה של התכנית הפוגעת

ובלבד שהחייב בהיטל נתן 

 ;הסכמתו לכך

שולמו פיצויים בשל התכנית  (4)        

חייב לא נתן הפוגעת  או שה

יהיה , (1)הסכמתו כאמור בפסקה 

המצב התכנוני הקודם של 

, חישוב ההשבחה לענין, הקרקע

מצבה התכנוני לפי התכנית 

שווי הקרקע במצב ; הפוגעת

התכנוני הקודם ייקבע בהתאם 

לקביעותיה של הערכאה 

המוסמכת האחרונה שקבעה את 

הפיצויים בשל התכנית הפוגעת 

ינוי בשינויים המחויבים מש

ככל שהייתה , המועד הקובע

 .קביעה כאמור

השבחה כשהתכנית    

מאפשרת מספר 

 שימושים

חלה השבחה בקרקע ולפי המצב  (א) .ו2

התכנוני החדש ניתן לעשות בה 

תיקבע שומת , שימושים שונים

 –ההשבחה כך 

במימוש זכויות לפי פסקה  (1)        

 – "מימוש זכויות"להגדרת ( 1)

ש בבקשה לפי השימוש שהתבק

 ;להיתר

במימוש זכויות לפי פסקה  (4)        

 –"  מימוש זכויות"להגדרת ( 2)

 ;לפי השימוש שנעשה בקרקע
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במימוש זכויות לפי פסקה  (2)        

מימוש "להגדרת ( 1)או ( 2)

לפי השימוש שיש בו  –" זכויות

כדי לגרום להשבחה המרבית של 

 .הקרקע לפי המצב התכנוני החדש

מימוש זכויות קודם בקרקע  היה (ב)       

שהוא מימוש זכויות כאמור בפסקאות 

, (א)בסעיף קטן ( 4)או ( 1)משנה 

והוגשה בקשה לשימוש מותר אחר 

, (בקשה חדשה –בסעיף זה )בקרקע 

תיקבע שומת ההשבחה לפי ההפרש 

שבין שווי הקרקע שהשימוש המותר 

בה הוא השימוש שהתבקש בבקשה 

ימוש החדשה ובין שווי הקרקע שהש

המותר בה הוא השימוש לפי מימוש 

 .הזכויות הקודם

השבחה בשל הוצאת    

היתר לחלק מהשטח 

 הכולל המותר לבניה

( 1)במימוש זכויות לפי פסקה  (א) .ז2

הוגשה , "מימוש זכויות"להגדרת 

בקשה להיתר לגבי חלק מהשטח 

לבנייה לפי המצב  הכולל המותר

יחושב ההיטל לפי , התכנוני החדש

 .ייה המבוקש בהיתרהשטח לבנ

לא אושרה תכנית משביחה  (ב)     

נוספת לאחר מועד המימוש כאמור 

והוגשה בקשה להיתר  (א)בסעיף קטן 

להקמתו של בניין על מגרש שהוקם בו 

יחושב , בעבר בניין ששולם בשלו היטל

ההיטל לפי השטח המבוקש בהיתר 

העולה על שטח הבניין שהיה קיים 

 .במגרש

 :בואי 2במקום סעיף  (2)  
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שומת ההשבחה מטעם ועדה מקומית  .2 שומת ההשבחה"   

תיערך על ידי שמאי מקרקעין מטעם 

ותימסר לחייב , הוועדה המקומית

במועדים ולפי כללים שקבע , בהיטל

 ."השר

 .בטלים – 9-ו 1סעיפים  (1)  

 :יבוא 7במקום סעיף  (9)  

ימים  11ההיטל ישולם בתוך  (א) .7 מועד תשלום ההיטל"   

 :מאוחר מבין אלהמהמועד ה

המצאת שומת ההשבחה  (1)        

מטעם הוועדה המקומית לחייב 

 ;בהיטל

מסירת החלטת השמאי  (4)        

 ;המכריע לחייב בהיטל

מסירת החלטת ועדת הערר  (2)        

לפיצויים ולהיטל השבחה לחייב 

 ;בהיטל

, (א)על אף האמור בסעיף קטן  (ב)       

חייב בהיטל השבחה בשל שימוש חורג 

יהיה רשאי לשלם את ההיטל 

בראשית כל שנה שלגביה , בשיעורים

באופן יחסי , הותר שימוש חורג

לא ; לתקופת השימוש החורג שאושרה

יפקע תוקפו של , שולם היטל ההשבחה

 ".האישור לשימוש חורג

 :יבוא 6במקום סעיף  (7)  
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השתנה מדד המחירים לצרכן   .6 הצמדה"   

שפרסמה הלשכה המרכזית 

יקה  הידוע בסמוך לפני לסטטיסט

שנמסרה לנישום שומת הוועדה 

שומת השמאי המכריע או , המקומית

לעומת המדד , החלטת ועדת הערר

, שפורסם בסמוך לפני המועד הקובע

ועדת הערר לפי , יעדכן השמאי המכריע

, הענין את הסכום שהחייב בהיטל חייב

 ."לפי שיעור שינוי המדד

 :יבוא 11במקום סעיף  (1)  

היו בעלים במשותף בקרקע  (א) .11 שותפים במקרקעין"   

יחוב כל אחד , (שותפים –בפרק זה )

באופן יחסי , בהיטל, לחוד, מהם

ואולם במימוש זכויות ; לחלקו בקרקע

מימוש "להגדרת ( 1)לפי פסקה 

רשאי מבקש ההיתר או אחד  ,"זכויות

ממבקשי ההיתר לשלם את מלוא 

ההיטל אף שאינו חב בו לפי הוראות 

 :ויחולו עליו הוראות אלה, יף זהסע

 12חלף המועד הקבוע בסעיף  (1)        

ולא נקטו השותפים בהליך שניתן 

עצם  לענין, לנקוט לפי חוק זה

רשאי , החיוב בהיטל או סכומו

מבקש ההיתר לשלם את ההיטל 

ובלבד , המגיע מכל השותפים

שהודיע לשותפים על כוונתו 

לעשות כן לפחות שבעה ימים לפני 

 ;צוע התשלוםבי

שילם מבקש ההיתר את  (4)        

ההיטל לפי הוראות פסקת משנה 

רשאי הוא להיפרע מכל אחד , (1)

מהשותפים בשל חלקו של כל אחד 

 .מהם בהיטל
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השר רשאי לקבוע כי הוראות  (ב)       

בשינויים , יחולו( א)סעיף קטן 

גם על סוגי מימוש זכויות , המחויבים

 ".נוספים

 :בסופו יבוא ,12בסעיף  (6)  

כספי ההיטל וזכותה של הוועדה המקומית לקבלת כספים  (ו")   

אלא אם כן השעבוד נעשה לטובת מי , כאמור לא יהיו ניתנים לשעבוד

הרשות  – 11בוועדה מקומית לפי סעיף , שהוועדה המקומית או

התקשרו עמו בהסכם כדין להקמה או לרכישה של , המקומית

טח לצורכי ציבור  או לביצוע עבודה מבנה ציבור או ש, תשתית

מבנה , רכישה או הרחבה של תשתית, הקמה, מסוימת במסגרת תכנון

ציבור או שטח לצורכי ציבור או למימון כל אחד מאלה או להכנת 

קיזוז או , לרבות המחאה על דרך שעבוד –" שעבוד", לעניין זה; תכנית

 .עיכבון

ית לקבל כספים חשבון ההיטל וזכותה של הוועדה המקומ (ז)   

אלא אם כן העיקול הוטל בידי אחד , כאמור לא יהיו ניתנים לעיקול

 :מאלה

 –  11ובוועדה מקומית לפי סעיף , מי שהוועדה המקומית (1)    

התקשרה עמו בהסכם כדין להכנת תכנית , הרשות המקומית

מבנה ציבור או שטח , או להקמה או לרכישה של תשתית

, ודה מסוימת במסגרת תכנוןלצורכי ציבור או לביצוע עב

מבנה ציבור או שטח , רכישה או הרחבה של תשתית, הקמה

תשלום -בשל אי, לצורכי ציבור או למימון של אחד מאלה

כספים המגיעים כדין עבור הרכישה או ביצוע אותה עבודה או 

 ;החזרת ההלוואה כאמור-אי

י בידי מי שנפסקו לטובתו בהחלטה סופית של שמא (4)    

פיצויים בשל ,  לפי הענין, ועדת הערר או בית המשפט, מכריע

תשלום של חיוב –בשל אי, פגיעה בקרקע או בשל הפקעת קרקע

 .סופי בפיצויים

הועברו סכומים שנגבו כהיטל השבחה לרשות מקומית לפי סעיף  (ח)   

גם על הכספים שהועברו לרשות ( ז) –ו ( ו)יחולו הוראות סעיף קטן , 14

 ".בשינויים המחויבים ,המקומית כאמור

 -א 12בסעיף  (11)  
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 -" 1או בשיעור הקבוע בלוח שומה כאמור בסעיף "המילים  (א)   

 ;יימחקו

 :ואחריו יבוא(" א")האמור בו יסומן  (ב)   

אושרה תכנית משביחה המתירה את אותו שימוש שהותר  (ב")    

, באישור לשימוש חורג לפני תום תקופת תוקפו של האישור

המקומית מסכום ההיטל שחושב עקב אישור  תפחית הוועדה

התכנית את החלק היחסי של ההיטל ששולם בשל האישור 

כפי היחס בין התקופה שנותרה לאישור , לשימוש החורג

לשימוש החורג לאחר המועד הקובע ובין תקופת האישור 

בתוספת הפרשי הצמדה ממועד תשלומו , שבשלה שולם ההיטל

ועד יום תשלום היטל  ,של ההיטל בעד השימוש החורג

על סכום ההיטל לפי סעיף קטן זה ; ההשבחה לפי התכנית

 ."11יחולו הוראות סעיף 

 :א יבוא12אחרי סעיף  (11)  

הודעה על תחילת "   

 שימוש בקרקע

התחיל אדם לעשות שימוש  (א) .ב12

שאינו טעון היתר בקרקע והשימוש 

( 2)הוא מימוש זכויות לפי פסקה 

יודיע על כך  ,"מימוש זכויות"להגדרת 

ימים  21לוועדה המקומית בתוך 

 .מתחילת השימוש כאמור

לא הודיע חייב בהיטל על תחילת  (ב)     

וראה , (א)שימוש כאמור בסעיף קטן 

מהנדס הוועדה המקומית שנעשה 

יקבע את , בקרקע שימוש כאמור

, המועד שבו התחיל השימוש כאמור

ובלבד שניתנה לחייב בהיטל הזדמנות 

והמועד , תיו בעניין זהלטעון טענו

עריכת  לעניןשקבע יהיה המועד הקובע 

שמאי המקרקעין ; שומת ההשבחה

מטעם הוועדה המקומית יערוך שומת 

 .השבחה לפי המידע שבידו
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הודעה על חתימת    

הסכם למכירת זכות 

 במקרקעין

נמכרה זכות בקרקע שהיא  (א) .ג12

להגדרת ( 2)מימוש זכויות לפי פסקה 

ימסור החייב בהיטל , "יותמימוש זכו"

ימים  21בתוך , לוועדה המקומית

ממועד חתימת ההסכם למכירת 

הודעה בדבר חתימתו , הזכות כאמור

 .והמועד שבו נחתם

 לעניןהשר רשאי לקבוע הוראות  (ב)     

אופן מסירת ההודעה לפי סעיף קטן 

 לעניןלרבות הוראות , ופרטיה( א)

שמירת סודיות ההסכם או פרטים 

להודעה יצורפו ; וימים שבומס

ההסכם או המסמך שלפיו נעשתה 

ומסמכים , מכירת הזכות בקרקע

 .נוספים כפי שקבע השר

לא צירף החייב בהיטל את  (ג)     

, (ב)המסמכים כאמור בסעיף קטן 

יראו אותו כמי שלא , כולם או חלקם

הודיע לוועדה המקומית על חתימת 

ההסכם למכירת זכות בקרקע במועד 

ויחולו הוראות , (א)בסעיף קטן כאמור 

 (.ד)סעיף קטן 

לא הודיע החייב בהיטל על  (ד)     

ונודע , חתימת הסכם לפי סעיף זה

למהנדס הוועדה המקומית על חתימת 

יקבע את מועד חתימת , ההסכם

לאחר שנתן לחייב בהיטל , ההסכם

, זה לעניןהזדמנות לטעון את טענותיו 

והמועד שקבע יהיה המועד הקובע 

מהנדס ; עריכת שומת השבחה יןלענ

הוועדה המקומית יורה לשמאי 

מקרקעין מטעם הוועדה המקומית 

שמאי ; לערוך שומת השבחה

המקרקעין מטעם הוועדה המקומית 

יערוך שומת השבחה לפי המידע 

 ".שבידו
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 - 12בסעיף  (14)  

ניתן לערור  1על לוח שומה לפי סעיף "המילים , (א)בסעיף קטן  (א)   

לפיצויים ולהיטל השבחה בתוך שנה ממועד הצגת לוח  לפני ועדת ערר

התקופה "יבוא " התקופות האמורות"ובמקום , יימחקו -" השומה

 ; "האמורה

 :בסופו יבוא (ב)   

מצאה ועדה מקומית ששומת , (א)על אף האמור בסעיף קטן  (ז")   

השבחה מטעם הוועדה המקומית התבססה על פרט מטעה או כוזב 

תורה לשמאי , או אדם אחר מטעמו לוועדה שמסר החייב בהיטל

המקרקעין מטעם הוועדה המקומית לתקן את שומת ההשבחה 

אף אם שילם את , ותמסור לחייב בהיטל שומת השבחה מתוקנת

ובלבד שניתנה , ההיטל לפי שומת השבחה של הוועדה שנמסרה לו

 ".לחייב בהיטל הזדמנות לטעון את טענותיו בעניין זה

 – 11בסעיף  (12)  

 ;"וריבית"בסופה יבוא , בכותרת השוליים (א)   

 :ואחריו יבוא(" א")האמור בו יסומן  (ב)   

ג 12ב או 12לא מסר החייב בהיטל הודעה לפי סעיף  (ב")    

ייתוספו , המקומית במועדים הקבועים באותם סעיפים לוועדה

לסכום ההיטל הפרשי הצמדה תשלומי פיגורים בהתאם לסעיף 

שבו היה על החייב למסור את ההודעה  שיחושבו מהמועד, 11

 .ים האמורים ועד יום מסירתה בפועללפי הסעיפ

ג 12ב או 12לא מסר החייב בהיטל הודעה לפי סעיף  (ג)    

ונודע למהנדס הוועדה המקומית על עריכת , לוועדה המקומית

ייתוספו , הסכם או תחילת שימוש כאמור באותם סעיפים

הצמדה ותשלומי פיגורים לסכום ההיטל תשלומי הפרשי 

שיחושבו מהמועד שבו היה על החייב , 11בהתאם לסעיף 

 ".למסור את ההודעה ועד למועד תשלום ההיטל

 – 17בסעיף  (12)  

יבוא , "בתוספת תשלומי פיגורים"במקום הסיפה החל במילים  (א)   

מעת התשלום ועד , בתוספת ריבית והצמדה לפי חוק ההצמדה"

יום מעת שהוחלט על  21כום בתוך לא הושב הס. להשבה בפועל

יתווספו תשלומי פיגורים כמשמעותם בחוק , הפחתתו כאמור

 ."עד  לתשלום בפועל, (תשלומי פיגורים –בסעיף זה )ההצמדה 
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 :ואחריו יבוא(" א")האמור בו יסומן  (ב)   

( 1)שולם היטל לפי חוק זה בשל מימוש זכויות לפי פסקה  (ב")    

וההיתר שניתן פקע מחמת , "מימוש זכויות"להגדרת 

זכאי מי ששילם את ההיטל להשבת סכום ההיטל , מימושו-אי

ובלבד שלא התחילה בנייה  לפי ההיתר שניתן ושמי , ששולם

ימים  21בתוך  ששילם את ההיטל הגיש בקשה להשבת הסכום

 .ממועד פקיעת ההיתר

( 2)שולם היטל לפי חוק זה בשל מימוש זכויות לפי פסקה  (ג)    

ומכירת הזכויות בוטלה בתוך שנה " מימוש זכויות"רת להגד

רשאי מי ששילם את ההיטל להגיש בקשה , ממועד עשייתה

; למהנדס הוועדה המקומית להשבת סכום ההיטל ששילם

ימים מיום ביטול מכירת  91בקשה כאמור תוגש בכתב בתוך 

לפי חוות דעת היועץ , ראה מהנדס הוועדה המקומית; הזכויות

כי התקיימו התנאים המנויים בסעיף קטן , ועדההמשפטי לו

 .ימים ממועד ההחלטה 91יורה על השבת ההיטל בתוך , זה

יצורפו ( ג)-ו( ב)לבקשה להשבת היטל לפי סעיפים קטנים  (ד)    

הראיות הנדרשות  לעניןובכלל זה , מסמכים כפי שקבע השר

 (.ב)לביטול המכירה כאמור בסעיף קטן 

 .ייתוספו הפרשי הצמדה לסכום ההיטל שיושב (ה)    

הקבוע בסעיפים קטנים  לא הוחזר סכום ההיטל במועד (ו)    

בתוספת תשלומי , יוחזרו הסכומים האמורים, (ג)או ( ב)

מהיום שבו היה על הרשות להשיב את ההיטל ועד ,  פיגורים

 ".ליום השבתו בפועל

 .בטל – 41סעיף  (11)  

 .(יום התחילה –להלן )סומו שה חודשים מיום פריתחילתו של חוק זה ש  .22 תחילה

על תביעה לפיצויים שהוגשה בעקבות אישורה של תכנית  (א) (1) .21 הוראות מעבר

יחולו הוראות  ,שההחלטה על הפקדתה התקבלה לפני יום התחילה

 .החוק כנוסחו טרם יום התחילה

על תביעה לפיצויים שהוגשה בעקבות אישורה של תכנית  (ב)   

יחולו , חר יום התחילה ואילךשהחלטה על הפקדתה התקבלה לא

לא יחול אלא בחלוף שש שנים ( ג)167ואולם סעיף , הוראות חוק זה

 .מיום התחילה
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על היתר הכולל הקלה או אישור לשימוש חורג , פיצויים יןילענ (ג)   

יחולו הוראות החוק כנוסח טרם יום , שניתנו לפני יום התחילה

יחולו הוראות חוק  על הארכת אישור לשימוש חורג, ואולם; התחילה

 .זה

יחולו , הוראות התוספת השלישית כנוסחה לאחר יום התחילה (א) (4)  

חייב , ואולם, על מימוש זכויות בקרקע שנעשה מיום התחילה ואילך

, בהיטל שהגיש עד יום התחילה בקשה לתשלום היטל לפי בקשה

רשאי לבקש שיחולו בעניינו הוראות התוספת השלישית כנוסחה טרם 

ייקבע ההיטל וישולם לפי , הוגשה בקשה כאמור; תחילהיום ה

לבקשת ; הוראות התוספת השלישית כנוסחה טרם יום התחילה

רשאית הוועדה המקומית להורות כי התשלום ישולם , החייב בהיטל

 .במשך שנתיים ממועד קביעת החיוב בהיטל השבחה, לשיעורין

ות הקודם נעשה מימוש הזכוי, (א)על אף האמור בסעיף קטן  (ב)   

יחושב שווי הקרקע במצב התכנוני הקודם , בקרקע לפני יום התחילה

ובלבד , לתוספת השלישית לחוק זה(ב)א2בהתעלם מהוראות סעיף 

שנים מהמועד  2שהתכנית המשביחה הוגשה למוסד התכנון לפני תום 

 .שנים מהמועד האמור 1האמור או שתחילתה לפני תום 

ם כמי שיש לו הסכם פיתוח אם הסכם חוק זה לא יראו אד יןילענ (ג)   

ולא חלפו שש שנים מיום עריכת , הפיתוח נערך לפני יום הפרסום

 .ההסכם

על קרקע שחלה ' יחולו הוראות פרק ח, בכפוף להוראות סעיף זה (א) (2)  

ואשר פורסמה , עליה תכנית המייעדת את הקרקע לצורכי ציבור

יחדיו לפקודת  7-ו 1או לפי סעיפים , 1לגביה הודעה לפי סעיף 

; הקרקעות מיום התחילה ואילך אף אם תחילתה לפני יום התחילה

לא תופקע קרקע כאמור על פי תכנית שלא נקבע בה שהקרקע , ואולם

 .אלא באישור ועדה מחוזית, לצורכי ציבור תופקע

פורסמה הודעה כאמור באותו , (א)על אף האמור בסעיף קטן  (ב)   

יחושב שווי הקרקע לענין , ום התחילהשנים מי 1לפני תום , סעיף קטן

ובלבד , לחוק זה( 4()א)161פיצויי הפקעה בהתעלם מהוראות סעיף 

שתחילתה של התוכנית המייעדת הקרקע לצרכי ציבור היא לפני יום 

 .התחילה
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הרשות המפקיעה רשאית להשתמש בקרקע שהפקיעה לפני יום  (ג)   

ללא תשלום לרבות העברת הבעלות בה לאחר , התחילה לכל מטרה

שנים לפחות ממועד פרסום  41חלפו  פיצוי נוסף אם ביום האמור

 .לפקודת הקרקעות 7ההודעה לפי סעיף 

לפקודת הקרקעות  7קרקע שפורסמה לגביה הודעה לפי סעיף  (ד)   

ולא , (ג)לא מתקיימות לגביה הוראות סעיף קטן , לפני יום התחילה

שהרשות  למעט קרקע כאמור, החל בה ביצוע מטרת הרכישה

 –ב ו 161יחולו לגביה הוראות סעיפים, המפקיעה העבירה אותה לאחר

 :בשינויים אלה, ג161

תקופת התחלת ביצוע מטרת הרכישה לגביה תהיה שמונה  (1)    

 ;שנים מיום התחילה

התקופה שלאחריה תהיה הרשות המפקיעה זכאית  (4)    

תהיה , (1()א)ב161 כאמור בסעיף, להשתמש בקרקע לכל מטרה

 :ארוכה מבין אלהה

 7שנים ממועד פרסום ההודעה לפי סעיף  41 (א)     

 ;לפקודת הקרקעות

כאמור , תקופת התחלת ביצוע מטרת הרכישה (ב)     

 .בתוספת שנה אחת, (1)בפסקה 

 


