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  :קצרנית פרלמנטרית

�  יפעת קד
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2010
 ע"התש, והבניה התכנו חוק הצעת  
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

. אני פותח את הדיו� של הוועדה המשותפת לפני� וכלכלה לדיו� בהצעת חוק התכנו� והבנייה
, שמאי� מכריעי�. 464�472 סעיפי�, להצעת החוק'  חלק ז�הנושא על סדר היו� שלנו הוא הפקעות 

�  . שמאי� מייעצי� וחוקרי
  

�. את� צריכי� להשיב. יש לנו דבר פתוח מדיו� קוד� לגבי הנושאי� של היטלי השבחה, להזכירכ
אני . את� חייבי� לסיי� אותו עד הדיו� הבא. 453  �יש לנו בהיטל השבחה סעי% פתוח . נתא� מתי תשיבו

אני לא כמוכ� שאת� דוחי� את הצעת החוק שלי של דיור . צה להתקד�אני רו. יותר לא מתחשב בא% אחד
משרד ראש הממשלה ושר האוצר של מדינת ישראל . את� תשלמו על זה עוד ביוקר. אני מתקד�, השגה�בר

, אני משבח את עבודת� של משרד הפני�. ה� התנגדו בוועדת שרי� לענייני חקיקה.  השגה� נגד דיור בר
זאת . השגה�שבהיצע אחת החליטו שמקדמי� את הצעת חוק דיור בר, המשפטי�משרד , משרד השיכו�

ראש �לכ� היושב, השגה לא פחות חשוב�אבל דיור בר, אמרנו שהרפורמה מאוד חשובה. הצעת חוק משלימה
אלא , לא הפילו את הצעת החוק, אמנ� לא התנגדו. קחו את זה בחשבו�. הבטיח שזה יבוא כמקשה אחת

ג� הממשלה רוצה למצוא . זה ג� שלי וג� של הממשלה. עוד פעמיי� ושלוש, עוד פע�נדו� בזה : אמרו
יש ג� , אתה מבי�. לא של חבר כנסת, אולי הפתרו� יהיה של הממשלה: אבל הממשלה אומרת, פתרו�

  . פוליטיקה
  

  :סוייד חנא
  

  .ראש� אדוני היושב, זה מתקשר
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .בחיי� שלנו הכל מתקשר  
  
  :א סווידחנ

  
  ..הנוסח של הסעיפי� שמדברי� על היטל השבחה, כפי שטענו בפע� שעברה

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .תיכ% נגיע  
  

  :חנא סוויד
  

  .זאת אומרת מעלי� את מחירי הדיור, השגה� בעצ� מונעי� את האפשרות של דיור בר
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .ונשי� את הדגש שלנולכ� אנחנו פה בוועדה נדו� , אדוני, אני מסכי� אית-
  

  :חנא סוויד
  

  .היא א� נחזור לעניי� של הפטורי�, ראש� אדוני היושב, השאלה שלי
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  . 453מה שיש לנו פתוח בנושא של היטל השבחה זה סעי% . זה מה שאני אומר
  
  :חנא סוויד

  
  ?453מה זה סעי%   

  
  :ר אמנו� כה�"היו
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יש איזה שהוא הלי- גישור שמתנהל בי� . ית במקרקעי�הוא דיבר על השבחה רטרואקטיב  
לא . מ"אנחנו רוצי� שיסיימו את המו. אנחנו לא רוצי� לפגוע בגישור הזה. הממשלה לשלטו� המקומי

  .אי� הרבה זמ�. לעול� חוס�
  

  :ישועה שייע�יצחק
  

  .ביחס לעבר
  

  :זמרת יהודה
  
  .ג� לעתיד  

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .  מדבר על עבר453. חנו נדו�על העתיד אנ. לא  
  

  :יהודה זמרת
  

  .הוא מדבר על העתיד  
  

  :ארז קמיני!
  

�  . ג� וג
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

מה , יהודה. לכא� או לכא� אנחנו לא רוצי� לקבל החלטה כדי שלא ישתמע. העתיד ייגזר מהעבר
י הוא בפרונט בנושא של תעבירו את זה לראוב� קוג� כ, ממשלה. שאני מבקש זה שתעביר את זה ג� לאוצר

יש ג� חברי כנסת שלא יכלו להגיע .. חברי הכנסת המבקשי�. 453אנחנו בשבוע הבא דני� בסעי% . מ"המו
הממשלה עדיי� . יש לה� מה לומר בנושא של היטלי השבחה על כל סעיפיו. לכנס שדרות שהיה בשבוע שעבר

שאנחנו עד סו% השבוע נדע איפה עומד ', רת הבעז, אני משער. לא השיבה לנשאלי� על כל הסעיפי� שנשאלו
. וכ� שאלות ותשובות שלכ�,  בנושא היטלי השבחה453אנחנו נשב! בסדר היו�  את סעי% , א� כ�. מ"המו

רק אני מבקש שתגידו לי . ונמשי- בדיו� המש- לנושאי� הבאי�, נעשה איזו שהיא שעה את הדיו� הזה
בכל מקרה זה . ובסו% להגיד שאי� תשובה או שעדיי� לא נגמראני לא רוצה לרשו� משהו . תשובה סופית

כרגע . כולל הארגוני� והגופי� שרצו לקבל תשובות לגבי היטל השבחה, יופיע בסדר היו� של שבוע הבא
  .אנחנו מתחילי� בהקראה

  
  :יהודה זמרת

  
, שטח פתוח,  תשתית–" צורכי ציבור "–בחוק זה . 1הגדרות : 'פרק א. הגדרות ופרשנות: 'חלק א  

מבנה , בית עלמי�, אתר עתיקות או אתר לשימור שנקבעו בתכנית, למעט שטח חקלאי ושטח פתוח אחר
שטח חנייה וכל מטרה ציבורית אחרת , שוק, מקו� קדוש, מתק� ביטחוני, אתר לסילוק פסולת, ציבור

  ;שאישר השר לעניי� חוק זה
  

  :כה�� איריס פרנקל
  

לכל מטרה : "אני מתייחסת בעיקר לסיפא. באופ� מאוד רחבהגדרת צורכי ציבור מנוסחת כא� 
אני רוצה להזכיר שג� היו� יש איזו שהיא הגבלה על הסיפור ". ציבורית אחרת שאישר השר לעניי� חוק זה

בהתייעצות ע� , לכ� אני מציעה להגביל את אפשרות ההפקעה בשל אותה מטרה ציבורית אחרת, הזה
  .פני� של הכנסתהמועצה הארצית ובאישור ועדת ה

  
  :יהודה זמרת

  
�  .היו� זה לא קיי
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  :כה�� איריס פרנקל
  

�  .  היו� הסדר ההפקעה שונה לחלוטי�. היו� זה לא קיי
  

  :יהודה זמרת
  

  ..זה קיי� משנת. בסמכות שר הפני� לקבוע מטרות ציבוריות
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  . תמשי- לקרוא. זה הערות
  

  :אורי מקלב
  

  . סכי� ע� ההערה של היועצת המשפטית בעניי� הזהאנחנו לא יכולי� לה
  

  :כה�� איריס פרנקל
  

העניי� הוא שצרי- להבטיח שצורכי . צורכי ציבור בהחלט יכולי� להשתנות ולהתפתח ע� הזמ�
במוב� הזה שצרי- להתחשב בה� , ציבור ה� אכ� צורכי ציבור שאנחנו חושבי� שה� ראויי� לצור- החוק

  ..לא להפקיע לכלבכל מה שקשור בהפקעות ו
  

  חנא סוויד
  

צרכי� פרטיי� או עסקי� , הגבול בי� צרכי� ציבוריי�, ראש�אדוני היושב, בעיד� של הפרטה
  . לכ� לכל ההגדרה הזאת של צורכי ציבור צרי- להתייחס ברצינות, פרטיי� מיטשטש

  
  :אורי מקלב

  
  ?יש שינוי בהגדרה

  
  :כה�� איריס פרנקל

  
  .לא  

  
  :ארז קמיני!

  
  ..חס למצב הקיי� היו�בי. לא

  
  :אורי מקלב

  
  ?לספורט, שטח לנופש  

  
  :ארז קמיני!

  
  .הכל אותו דבר. הכל נמצא בשטח פתוח. לא  

  
  :כה�� איריס פרנקל

  
  . כדי שלא תהיה כפילות  

  
  :יהודה זמרת

  
 מי שהיה –" בעל זכות בקרקע) "1 (–בחלק זה . 464הגדרות לחלק הפקעות . הפקעות: 'חלק ז  

� יחדיו לפקודת הקרקעות בעל זכות בקרקע �7 ו5 או לפי סעיפי� 5 הודעה ברשומות לפי סעי% במועד פרסו
 כל מי שרשאי להפקיע קרקע –" הרשות המפקיעה) "2(;  וכל בעל טובת הנאה אחרת בה1כהגדרתו בסעי% 

  ; לצורכי ציבור לפי הוראות חלק זה
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  :כה�� איריס פרנקל
  

, כת בפרק הזה בצורה מקבילה לפקודת ההפקעותלמעשה אנחנו מנסי� לל. ג� כא� הערה
�בחוק , יכול להיות שכשאנחנו דני� עכשיו בחוק חדש. כשהמושג טובת הנאה ג� בפקודה הוא מושג עמו

טובת .  אנחנו צריכי� לבטל את אות� מושגי� שאי� לה� משמעות משפטית ברורה� אני מקווה �מודרני  
  .הנאה זאת אחת הדוגמאות לכ-

  
  :רתיהודה זמ

  
להפקיע קרקע , הוועדה המקומית רשאית). 1)(א(465. הפקעה בידי ועדה מקומית או המדינה  

אלא א� כ� נקבע בתכנית שהיא אינה מיועדת , לפי הוראות חלק זה, שיועדה בתכנית לצורכי ציבור
, תוקנה הקרקע לרשות המקומית, הפקיעה הוועדה המקומית קרקע כאמור) 2(; להפקעה לפי חוק זה

  .  למדינה–בשטח שאינו כלול בשטח שיפוטה של רשות מקומית ו
  

; בתכנית נית� לקבוע כי קרקע המיועדת לצורכי ציבור תופקע לטובת המדינה ותוקנה לה) 1)(ב(
יכול , )1(נקבע בתכנית כאמור ובפסקה ) 2(; רשאי שר האוצר להפקיעה לפי הוראות חלק זה, נקבע כאמור

חברה , רשות שהוקמה בחוק) א (–ובלבד שהקרקע תוקנה למדינה : להשההפקעה תבוצע בידי אחד מא
או מי , לעניי� אותה תשתית, מי שיש לו רישיו� על פי חוק הכולל אפשרות להקמתה של תשתית, ממשלתית

תאגיד שאושר לכ- בידי שר האוצר ) ב. (שהוסמ- להקי� תשתית על ידי הממשלה לעניי� אותה תשתית
  .לפי כללי� שקבע השר, עדה המחוזיתלאחר התייעצות ע� הוו

  
 יחדיו לפקודת �7 ו5 או לפי סעי% 5כל עוד לא פרסמה הוועדה המקומית הודעה לפי סעי% ) ג(  

, רשאי שר האוצר, )א(ועל א% האמור בסעי% קט� , הקרקעות לגבי קרקע שיועדה בתכנית לצרכי ציבור
, ר שלא נקבע לגביה שתופקע לטובת המדינהיחולו ג� על קרקע כאמו) ב(לקבוע כי הוראות סעי% קט� 

שר האוצר הודיע על כ- לוועדה המקומית ונת� לה הזדמנות להשמיע את ) 1: (ובלבד שהתקיימו שני אלה
  .בתכנית לא נקבע כי לא נית� להפקיע את הקרקע) 2(;טענותיה

  
בת הוועדה חיי, )ב(או ) א(כאמור בסעיפי� קטני� , יועדה קרקע בתכנית לצורכי ציבור) ד(  

) 1: (א� התקיי� אחד מאלה, להפקיעה,  המדינה–) ב(וא� נקבע בתכנית כאמור בסעי% קט�  , המקומית
ובלבד שאינו יכול להשתמש בקרקע המיועדת , בעל הזכויות בקרקע דרש כי זכותו בקרקע תופקע ממנו

הייתה ) 2. (וי הייעודלאותו השימוש אשר נעשה בה קוד� לשינ, בשל הייעוד שנקבע לה בתכנית, להפקעה
לאחר שנתנה , מיוזמתה או לפי פנייה אליה,  הוועדה המחוזית קבעה–) א(ההפקעה כאמור בסעי% קט� 

  . כי הקרקע נדרשת באופ� מיידי לצורכי הציבור שנקבעו בתכנית, לוועדה המקומית להשמיע את טענותיה
  

  :כה�� איריס פרנקל
  

ברגע שאנחנו מדברי� על הפקעות אנחנו . שלבי�כא� ההבהרה וההערה מתייחסות לפיצוי הדו
אחד על שינוי הייעוד לקרקע שלו מהצור- שהיה . לקבל פיצוימדברי� על שני שלבי� שבמהלכ� אד� יכול 

למעשה זה מחייב . קעהברגע שהקרקע אכ� מופקעת אז הפיצוי הוא בגי� הפ, והאחר, קוד� לצור- הציבורי
�קושי הזה לגבי התיקו� שהוכנס מצמצ� במידה מסוימת את ה. שזה בעייתי כשלעצמו, אותו לתבוע פעמיי
עדיי� יש קושי . תפקיעו לי עכשיו כי אני לא יכול להשתמש לצור- הקבוע בתכנית: אותו בעלי� שידרוש

זאת הצעה . ההצעה שהועלתה כא� מתייחסת לתכניות תשתית.  הזהלגבי מי שלא נופל במסגרת החריג
אני . בחיתוליה ומתקשרת להערות שהועלו ג� לגבי מסירת הודעות על ידי גופי התשתיתשאמנ� נמצאת 

יו� הכללי הוא שברגע שניתנת הרע. אני מניחה שטלי תתייחס לזה אחר כ-. מידילא אתעמק בה יותר 
ואז תשלו� , �7 ו5הודעות לפי היא תיעשה יחד ע� , הודעה פרק זמ� מסוי� לאחר אישורה של התכנית

כול ג� פה י.  אחרי�שוב נותרת לנו עדיי� סיטואציה שישול� בפעמיי� לגבי. הפיצויי� ייעשה כמקשה אחת
  .להיות שצרי- לחשוב על זה

  
  :יהודה זמרת

  
ב 7 – 7, 3,5סעיפי� על ביצוע הפקעה לפי חוק זה יחולו הוראות . כלי� לביצוע הפקעה. 466  

�המילי� ,  רישא3י% בסע) 1: (ובשינויי� המפורטי� להל�, והתוספת לפקודת הקרקעות בשינויי� המחויבי
 הרשות המפקיעה רשאית –יבוא ) 1(7במקו� סעי% ) 2(; לא יקראו" לאחר התייעצות ע� הוועדה המייעצת"

 או א% יחד ע� ההודעה לפי סעי% 5 בהודעה שתפורס� ברשומות לאחר פרסו� ההודעה לפי סעי% –להורות 
החזקה בקרקע ע� תו� מועד למסור את ה,  לכל אד� שיש לו החזקה בקרקע שעומדי� לרוכשה– 7

 ימי� מתארי- פרסו� ההודעה 30ואותה תקופה לא תופחת מכדי , התקופה הנקובה לכ- בהודעה או לפניו
והיא תימסר , לפי העניי�, שבתוספת' או ד' הודעה כאמור בסעי% קט� זה תהיה כאמור בטופס ג. ברשומות

  . 5למי שהיה זכאי לקבל את ההודעה לפי סעי% 
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  :כה�� נקלאיריס פר

  
 � 3סעי% . 3אנחנו מאמצי� את סעי% . לפקודהשוב יש כא� קושי שנובע מהרצו� להישאר צמודי

שזה הפקעות ברגע שיש , הוא בעצ� סעי% שהכותרת שלו עומדת בסתירה לכל מהותו של ההסדר לפי החוק
למשל היכולת להפקיע באופ� חלקי כזה או אחר , רוצי� לאמ! דברי� שאנחנו כ� 3יש בסעי% . תכנו�

  .  מבחינת היק% הקרקע,  תקופהמבחינת
  

  :ארז קמיני!
  

  . בשינויי� המחויבי�לכ� כתוב
  

  :כה�� איריס פרנקל
  

  . 3במפורש בלי לאמ! דווקא את אותו סעי% אפשר לומר , לדעתי, כ� את זהול, נכו�  
  

  :יהודה זמרת
  

ואול� החלטת הרשות המפקיעה לעניי� הארכת , ב יחולו בשינויי� המחויבי�7הוראות סעי% ) 3(  
  ; המחוזיתהתקופה הקבועה בו תיעשה באישור הוועדה

  
" צור- ציבורי"של לפי פסקה להגדרה " במקו� –) 1(בפסקה ) 1(' בטופס א) א (–בתוספת ) 4) (4(  
שפרטי� לגביה נית� למצוא באתר האינטרנט של , כמפורט בתכנית שמספרה"יקראו , " לפקודה2שבסעי% 

  ;לא תיקרא) 2(פסקה ) 2". ('בואשר נית� לעיי� בה במשרדי הוועדה במקומית 
  

  ';או בטופס ה' בלא ייעשה שימוש בטופס ) ב(  
  

 2שבפסקה " צור- ציבורי"של לפי פסקה להגדרה " במקו� –) 1(בפסקה ' בטופס ג) ג(  
שפרטי� לגביה נית� למצוא באתר , כמפורט בתכנית שמספרה"קראו י, "לפרויקט בטיחותי/לפקודה

  ".'בהאינטרנט של ואשר נית� לעיי� בה במשרדי הוועדה המקומית 
  

  :כה�� איריס פרנקל
  

אבל לגבי ההערה אני רוצה לומר בקצרה שכשהיו דיוני� לגבי , את ההבהרה אני לא מקריאה
אותה , דובר על התקופה שבמהלכה צרי- יהיה להפקיע, לגבי אפשרות ההפקעה ש�, פקודת הקרקעות

אחד .  שני��15 ל8ש� נקבעה תקופה של בי� . כוונה להפקיע לתפיסת חזקהתקופה  שבי� הודעה על 
בהפקעות , אנחנו נמצאי� פה כבר בחוק התכנו�. �לתכנהנימוקי� היה שבתקופה הזאת ג� צרי- להספיק 

אנחנו יודעי� שמדובר לאחר ש, היינו הפקעות שנעשו לאחר שייעודה של הקרקע שונה,  לפי חוק התכנו�
. בצורה כזאת אני ממש לא משוכנעת שאלו התקופות שצריכות להישאר. בקרקע שמיועדת לצורכי ציבור

  ..שנתיי�,  לא צרי- להיעשות תו- שנהאמנ� זה
  

  :יהודה זמרת
  

  .ביו� אחדרומא לא נבנתה   
  

  :כה�� איריס פרנקל
  

  .  שני� זה פרק זמ� מאוד ארו-15 עד 8אבל עדיי� , שנתיי�, אמנ� לא שנה
  

  :יהודה זמרת
  

  .כא� בוני� שכונה  
  

  :כה�� פרנקלאיריס 
  

כלומר לתפוס בה חזקה כשאתה , רוצה להזכיר שאי� שו� בעיה לייעד קרקע ולהשתמש בהאני 
  .צרי-
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  :יהודה זמרת
  

 7הרשות המפקיעה רשאית להיכנס לקרקע ולקנות בה חזקה על פי סי% ) א(תפיסת חזקה . א466  
 ימי� מפרסו� ההודעה ברשומות לפי הסעי% האמור תינת� לבעל 60ובלבד שא� חלפו , לפקודת הקרקעות

  ; ראש ימי� מ30הקרקע ולמחזיק בה הודעה נוספת בכתב על קניית החזקה לפחות 
  

 למנוע או להפסיק את תפיסת פנה בעל הזכויות בקרקע או המחזיק בה לבית משפט בבקשה) ב(  
ת� צו כאמור רק א� הוכח להנחת דעתו יהיה בית המשפט רשאי לי, )א(כאמור בסעי% קט� , החזקה בקרקע

  ;466 כי נפל פג� בקיו� הלי- לפי סעי%
  

הזכויות המשמש למגורי בעל , הרשות המפקיע לא תתפוס חזקה בבית מגורי� שנבנה כדי�) ג(  
סירב בעל ; דמנות נאותה לממשואלא א� כ� הוצע לו דיור חלו% וניתנה לו הז, בקרקע או מי מטעמו

לפי צו של בית לא תתפוש הרשות המפקיעה חזקה אלא , טעמו לאפשר תפיסת החזקההזכויות או מי מ
  ;המשפט

  
לשל� בעד סכסו- על גובה הפיצויי� שי ש, )ג(עד ) א(ראות פסקאות בלי לגרוע מכלליות ה ו) ד(  

  ;לעיכוב הכניסה לקרקע או לעיכוב תפיסת החזקה בהה הרכישה או הגשת התביעה לפיצויי� לא יהוו עיל
  

  :כה�� איריס פרנקל
  

אי� .  אפשר להעלות בבית המשפט כנגד הלי- של תפיסת חזקהכא� ההערה מתייחסת לאיזה טענות
אבל צרי- להבי� שג� כשאתה טוע� כנגד ההלי- אתה יכול , יהיה כנגד ההלי-לי בעיה עקרונית ע� זה שזה 

אני רק רוצה , לטעמי זאת הכוונה. דברי� כאלה אסור שתהיה מניעה לטעו�.  טעו� כנגד שיקולי� זרי�ל
  .שזה יהיה ברור

  
  :יהודה זמרת

    
על הקניית בעלות בקרקע שהופקעה ועל רישומה יחולו . ורישו� של קרקע שהופקעהב הקנייה 466  

  . בשינויי� המחויבי�,  לפקודת הקרקעות19הוראות סעי% 
  

, זה על ידי ועדה מקומיתקרקע שהופקעה על פי הוראות חוק ) א(הופקעה גהשכרת קרקע ש466  
קרקע ) ב. (ובלבד שהשר נת� אישורו לכ-, שלה יועדה בתכניתמותר להשכירה או להשאילה למטרה 

, ירה או להשאילה למטרה שלה יועדה בתכניתמותר להשכ, שהופקעה על פי הוראות חוק זה על ידי המדינה
  .ובלבד ששר האוצר נת� אישורו לכ-

  
 פיצויי �בחוק זה  (מת� פיצויי� בשל הפקעה לפי חוק זה על .  כללי� לעניי� פצויי הפקעה467  
לפקודת הקרקעות והוראות ) 1(20, 9,10,12,15,16,18 ועל אופ� חישוב� יחולו הוראות סעיפי�) הפקעה

�חלה חובת פיצוי על הרשות ) 1: (ובשינויי� אלה, החוק לתיקו� דיני הרכישה בשינויי� המחויבי
 ימי� מהיו� שבו פורסמה 90תודיע הרשות לבעל הזכויות על סכו� הפיצוי המגיע לו בתו- , המפקיעה

 �להודעה כאמור תצור% שומת מקרקעי� ;  לפקודת הקרקעות7י סעי%  יחדיו או לפ�7 ו5הודעה לפי סעיפי
  ;) הודעת הרשות המפקיעה–בחלק זה (כפי שער- שמאי מקרקעי� מטע� הרשות המפקיעה 

  
 לפי מצבה התכנוני במועד שבו פורסמה הודעה לפי  פיצויי הפקעה ייקבעשווי הקרקע לצור-) 2(  
 �הקרקעות או במועד שבו נרשמה הקרקע על ש� הרשות  לפקודת 7 יחדיו או לפי סעי% �7  ו5סעיפי
וכפי שוויה של קרקע באותו מרחב תכנו� מקומי או , ) המועד הקובע–בחלק זה (לפי המוקד� , המפקיעה
הכוללות הוראות  התכניות –" מצב תכנוני", לעניי� פסקה זו; נו� מקומי בעל מאפייני� דומי�במרחב תכ

  ;מפורטות החלות על הקרקע במועד הקבוע
  

  .  כדי�בקביעת שוויה של קרקע לפי פרק זה לא יבואו בחשבו� בנייה או שימוש שנעשו בה שלא) 3(
  

חלק מקרקע שהוא בפרק זה לא יהיה זכאי אד� לפיצויי הפקעה בשל הפקעת על א% האמור ) 4(  
רקע א� סכו� פיצויי ההפקעה שצרי- להשתל� בשל ההפקעה נמו- מההשבחה בחלק הק, בעל הזכויות בה

  . ' כמשמעותה בפרק השני שבסימ� ג–" קרקע"ו, "השבחה", לעניי� זה; הנותר בידיו
  

או על , על קרקע של בעלי� אחד, אישורהביו� , שלפיה נית� להפקיע את הקרקע, חלה התכנית) 5(  
, או הרשות המקומיתשבעליה ה� המדינה , בעלי� אחד ועל קרקע המיועדת לצרכי ציבורקרקע של 

א� שוויי� במועד הקובע של כל הקרקעות , לפיצויי הפקעהלא יהיה זכאי הבעלי� האחד , ועליה� בלבד
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 �גבוה משוויי� של כל הקרקעות של אות� בעלי� כאמור לפני , השייכות לבעלי� האחד, תכניתהבתחו
  ). ד(400דרתה בסעי%  כהג–" קרקע של בעלי� אחד"לעניי� זה ; התכנית שלפיה נית� להפקיע כאמור

    
  :כה�� איריס פרנקל

  
למעט דבר אחד שאנחנו בקטע הזה של הפיצויי� לא , ההבהרהכוונת להגיד את כא� אני לא מת

� לפקודה וצרי- 12הדבר הזה טעו� בחינה נוספת מאחר ויש לנו את סעי% . לחלוטי� מיצינו את הדיוני
  . איפה לא, לראות איפה יש סתירות

  
  : זמרתיהודה

  
  468 �חלק בעל , א לפקודת הקרקעות9על א% האמור בסעי% ) א( מחלוקת על סכו� הפיצויי

, רשאי הוא לעשות, ועל כ- בלבד, כפי שקבעה הרשו� המפקיעה, הזכויות בקרקע על סכו� פיצויי ההפקעה
לפנות ליושב ראש שמועצת ) 1: (האחד מאל,  ימי� מיו� שנמסרה לו הודעת הרשות המפקיעה90בתו- 

) 2(; בבקשה שימנה שמאי מכריע לצור- הכרעה במחלוקת על סכו� הפיצויי� כאמור, שמאי המקרקעי�
או מחוזית �  המפקיעה ועדה מקומיתוא� הייתה הרשות, לפנות לוועדת הערר לפיצויי� ולהיטל השבחה

 �בערר או , כמשמעותה בפקודת הקרקעות,  לוועדת ההשגות–) ג(ו) ב(465המדינה כאמור בסעיפי� קטני
  . לפי העניי�, סכו� הפיצויי�בהשגה על 

  
, עלי זכויות בקרקע שנכללה בהודעת הפקעה אחתחלקו מספר ב, )א(על א% הוראות סעי% קט�) ב(  

) 2)(א(יחולו הוראות סעי% קט� , )1)(א(ולא כול� פנו בבקשה לפי סעי% קט� , על סכו� פיצויי ההפקעה
  .בלבד

  
פעולתה של ועדת הערר לפיצויי� ולהיטל על הפנייה ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעי� ועל ) ג(  

 �הכל לפי , והתקנות שלפיה�, בשינויי� המחויבי�, 462 עד �459 ו441 עד 440השבחה יחולו הוראות סעיפי
  . העניי�

  
והאגרות שישולמו לה יחולו ההוראות שנקבעו לפי הדיו� בפניה , על הפנייה לוועדת ההשגות) ד(  

  . הקרקעותלפקודת ) 2)(ו(א9סעי% 
  

  :כה�� איריס פרנקל
  

�שדנו , האחד ועדת ערר לפיצויי�, ההערה כא� מתייחסת לעובדה שקיימי� בעצ� שני טריבונאלי
הפוני� אליה� הוא שונה והוא , � האלה שונהההרכב של שני הטריבונאלי. והאחרת ועדת השגות, בה מזמ�
אני חושבת שיש קושי ברגע שמדובר בגורמי� שוני� שיושבי� על המדוכה . בהתא� לסוג התכניתמשתנה 

יש . י� הכרעות של שמאי�וב, מקרב הציבורד שיושב ע� חבר "יש הבדל בי� הכרעות של עו. ודני� בסוגיה
  ..בעובדה שטריבונאל אחד יושב רק על תביעות מסוג אחד והאחר על, לדעתי, קושי

  
  :יהודה זמרת

  
�  ..עללא , נדמה לי שזה על סכו� פיצויי

  
  :כה�� איריס פרנקל

  
  .כו� הפיצויי�לא רק על ס

  
  :ארז קמיני!
  

  . על סכו� הפיצויי�זה רק 
  

  :יהודה זמרת
  

  �  .הפגיעה מצומצמת. רק על סכו� פיצויי
  

  :כה�� איריס פרנקל
  

  .איזה סוג תכניות, השאלה מה אתה נות�, בסדר
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  :יהודה זמרת
  

�ו) 2(, )1(14יחולו הוראות סעי% , קנתה הרשות המפקיעה חזקה בקרקעלא . חזרה מהפקעה. א468  
  . ות בשינויי� המחויבי�לפקודת הקרקע) 3(
  

קנתה הרשות המפקיעה חזקה בקרקע ואושרה תכנית על הקרקע ) 1)(א( רכישה מחדש 470  
נתונה לבעל הקרקע זכות לרכוש , המשנה את ייעודה של הקרקע לייעוד שאינו לצורכי ציבור, שהופקעה

בהתא� להוראות , ) הזכויות בקרקע–בסעי% זה (לק זה מחדש את הזכויות שהופקעו ממנו בקרקע לפי ח
  ).  הזכות לרכישה מחדש–בסעי% זה (סעי% זה ובכפו% לתנאי� הקבועי� בו 

  
 ימי� 30תודיע הרשות המפקיעה על כ- לבעל הקרקע בתו- ) 1(אושרה תכנית כאמור בפסקה ) 2(  

קיבל בעל הקרקע הודעה כאמור יודיע לרשות המפקיעה בכתב בתו- שלושה ; מיו� תחילתה של התכנית
. חודשי� מהודעת הרשות המפקיעה א� ברצונו לממש את זכות הרכישה מחדש או א� העבירה לאחר

המפקיעה לאותו אד� על זכותו תודיע הרשות , בתו- אותו מועד, הודיע כי העביר את הקרקע לאד� אחר
  .ובלבד שנמסרו לה פרטי� מספקי� בדבר זהותו, ימי� מיו� ההודעה 30לרכישה מחדש כאמור בתו- 

  
את הזכויות שהופקעו נתונה לבעל קרקע זכות לרכוש מחדש , )א(האמור בסעי% קט� על א% ) 1)(ב(  

 �א� עד תו� תקופת הזמ� שנקבעה לפי סעי% , )א(לא אושרה תכנית כאמור בסעי% קט� ממנו בקרקע א% א
ובלבד שהתקיי� אחד , ב לפקודת הקרקעות לא התחילה הרשות המפקיעה בביצוע מטרת הרכישה7

� בתו- זמ� סביר לצור- הציבורי שלו, בעל הקרקע להשתמש בקרקעל יש ביכולתו ש) א: (מהתנאי� הבאי
התכנית שייעדה את הקרקע לצורכי ציבור אפשרה עשיית שימוש אחר בקרקע עד ) ב(; יועדה בתכנית

  .את השימוש כאמור,  בתו- זמ� סביר,ויש ביכולתו של בעל הקרקע לעשות, למימושו של הצור- הציבורי
  

;  ימי�30הרשות המפקיעה על כ- לבעל הקרקע בתו- תודיע , )1(חל% המועד האמור בפסקה ) 2(  
בתו- שלושה חודשי� א� , מפקיעהקיבל בעל הקרקע הודעה כאמור רשאי הוא להודיע בכתב לרשות ה

הודיע בעל הקרקע על ; או א� העביר את זכותו בקרקע לאחר, ברצונו לממש את הזכות לרכישה מחדש
יוסי% להודעתו פרטי� בדבר יכולתו לעמוד בתנאי� למימוש הזכות כאמור , רצונו ברכישה מחדש

תודיע הרשות ,  בתו- אותו מועד,הודיע כי העביר את הקרקע לאד� אחר). ב(או ) א(בפסקאות משנה 
ובלבד שנמסרו לה ,  ימי� מיו� ההודעה30המפקיעה לאותו אד� על זכותו לרכישה מחדש כאמור בתו- 

  .פרטי� מספקי� בדבר זהותו
  

לרבות לעניי� סעי% ,  כמשמעה בפקודת הקרקעות–" התחלת ביצוע מטרת הרכישה", לעניי� זה) 3(  
  ).2)(ב)(ב1(14
  

  :כה�� איריס פרנקל
  

עלול להיות , לטעמי,  חודשי�3. האחת לגבי פרק הזמ� שהנפקע צרי- להחליט,  הערות3יש כא� 
ערה אחרת מתייחסת למושג של  ה. משמעות כלכלית לא פשוטהבמיוחד שיש פה , פרק זמ� קצר מידי

מכיוו� שיש לו משמעות כל כ- . שזה מושג מקובל ומעוג� בפקודת הקרקעות, ביצוע מטרת רכישההתחלת 
- כלל י לחדד את שני הסייגי� שמופיעי� בו שבדרמרכזית אני חושבת שצרי- לאמ! אותו כא� ולו רק כד

, והשני, זה שהייתה התחלת ביצוע של ממש בחלק אחר של הקרקעאחד . ה� קצת נעלמי� מעינינו
  . שהקרקע המסוימת עודנה דרושה לצור- הציבורי

  
  :ארז קמיני!

  
  ?ההערה היא רק לאמ! את ההגדרה

  
  :כה�� איריס פרנקל

  
  .חשיבות  כדי להצי% את אות� סייגי�! את ההגדרה כי יש לאמ, כ�

  
  :ארז קמיני!

  
  . לא צריכה להיות בעיה. יכול להיות שנסכי�. לא הבנתי את ההערהאז 

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

  ?מה זה יכול להיות  
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  :קמיני!ארז 

  
  .בשני מקומות בפקודההתחלת ביצוע הרכישה נמצאת . אני צרי- לבדוק את ההשלכות של זה

  
  :כה�� איריס פרנקל

  
. לא רלוונטי" אול� הליכי תכנו� תפיסת חזקה" המשפט כמוב� שג�. זה שני מקומות נפרדי�, נכו�

הא� באמת השטח הזה , את השטחנו באמת צריכי� בלעקוב הא� אנחשזה מצי% את הצור- נדמה לי 
 �15שינויה אחת ל,  שני��5 מאחר וקיי� בחוק מנגנו� של בדיקת תכנית כוללנית אחת לנדרש לצורכי ציבור 

�י� אנחנו צריכי� את אות� מקומות שמלכתחילה יועדו לצורכי על הדר- צרי- לבדוק א� באמת עדי. שני
  .  ציבור

  
  :קמיני!ארז 

  
  .כל המקומות שהופקעו

  
  :כה�� איריס פרנקל

  
  .כ�, שהופקעובמקומות 

  
  :יהודה זמרת

  
כי ברצונו לממש את זכותו , )ב(או ) א(בהתא� להוראות סעיפי� קטני� , הודיע בעל הקרקע) ב(  

הרשות המפקיעה תודיע לבעל ) 1: (יחולו הוראות אלה, ) הודעת בעל הקרקע–בסעי% זה (לרכישה מחדש 
כפי שקבע שמאי מקרקעי� מטעמה , הקרקע בתו- חודשיי� מיו� הודעת בעל הקרקע על מחיר הרכישה

מחיר הרכישה ייקבע לפי מצבה התכנוני של הקרקע ) 2(; ועל תנאי הרכישה, )כישה מחיר הר–בסעי% זה (
וכפי שוויה של קרקע באותו מרחב תכנו� מקומי או במרחב תכנו� מקומי בעל , במועד הודעת בעל הקרקע

� –" מצב תכנוני", לעניי� פסקה זו; אשר לא צפויה להתאשר לגביה תכנית משביחה, מאפייני� דומי
  .  הכוללות הוראות מפורטות החלות על הקרקע במועד הודעת בעל הקרקעהתכניות

  
  :כה�� איריס פרנקל

  
הטבלה .  יש בפניכ� טבלה צבעוניתכדי לא לעשות את זה. זה חצי שיעור בהפקעותכא� ההערה 

הפקעה יכולה . ה את ההבדלי� בי� הפקודה להצעת החוק לגבי סיטואציות שונות של הפקעותבעצ� מציפ
היא , היא יכולה להיות על ידי כ- שאנחנו תופסי� חזקה, להיות על ידי מסירת הודעה על כוונה להפקיע

לכל הסיטואציות האלו יש  .  שנה�25כשאנחנו תופסי� חזקה ושוכחי� את הנושא הזה ליכולה להיות 
אז נשאלת השאלה מה קורה כאשר . ברגע שההפקעה הזאת בסופו של דבר לא מתבצעתמשמעות אחרת 

אנחנו יכולי� . הא� אנחנו משיבי� או מאפשרי� רכישה מחדש, ההפקעה מאיזו שהיא סיבה לא מתבצעת
הסיטואציה הזאת קיימת ..  של רשות מפקיעה שחוזרת בה מהפקעהלראות שלגבי הסיטואציה הראשונה

כא� . ציבורילא פורסמה הודעה על כוונה ות� הצור- ה, שלא נתפסה חזקההאופציה השנייה זה . ג� בהצעה
הסיטואציה השלישית . הסיטואציה הזאת לא מופיעה בהצעה. לנו בפקודה השבהבסיטואציה הזאת יש 
ואז מאיזו שהיא סיבה ההפקעה הזאת לא יוצאת אל , 7כלומר יש הודעה לפי סעי% , היא כשנתפסת חזקה

סיטואציה אחת שמתוארת . מה שברור הוא ששו� דבר לא השתנה. אנחנו לא צריכי� את זה יותר. הפועל
א� . הייעוד השתנהבשורה שמתחתיה , ני בשורה העליונה היא שייעוד הקרקע לא השתנהלכ� בעמוד הש

,  לרשותמשמעות העניי� שאני משיבה את הקרקע. תשיבו: ייעוד הקרקע לא השתנה הפקודה אומרת
�מאחר וייעוד הקרקע . ת יש לי בהצעת החוק רכישה מחדשבסיטואציה הזא. הנפקע מחזיר את הפיצויי

המשמעות הדרמטית יותר היא ברגע שיש . יכול להיות שהמשמעות הכלכלית לא דרמטית, � לא השתנהכא
נו עוד והיו� הקרקע הזאת שינתה אינ, הצור- הציבורי ת�, הפקיעו לי: במילי� פשוטות. שינוי ייעוד

�  .השאלה מה קורה. ייעודה למגורי
  

  :ארז קמיני!
  

  . צרי- להגיד שלא התחיל המימוש
  

  :כה�� איריס פרנקל
  

  .הציבורילא התחיל המימוש של הצור-   
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  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .אבל השטח השתבח
  
  :כה�� יריס פרנקלא
  

  .והשטח בינתיי� השתבח  
  

  :ארז קמיני!
  

בי� מצב שבו יש תחילת מימוש למצב שאי� רק נקודת האבחנה שעושה הפקודה היא , זה נכו�
  .יש שינוי ייעוד והיועצת המשפטית מדברת כרגע על מצב שאי� תחילת מימוש. תחילת מימוש

  
  :כה�� איריס פרנקל

  
ברכישה . ההצעה אומרת רכישה מחדש, בסיטואציה הזאת הפקודה אומרת השבה. נכו� מאוד

  . מחדש המחיר שונה לחלוטי�
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .המחיר כבר יותר גבוה  
  

  :כה�� איריס פרנקל
  

את הקרקע הזאת והקרקע הזאת הייתה משביחה מייעוד חקלאי א� הייתי ממשיכה להחזיק 
�רוכשת את זה מחדש אני משלמת א� אני . הייתי משלמת היטל השבחה בשיעור מחצית ההשבחה, למגורי

  .את מלוא ההשבחה
  

ג� , כא�.  הסיטואציה הבאה שמתוארת כא� היא הסיטואציה שנתפסה החזקה ויש תחילת ביצוע
את , ה סיטואציהקוד� ונכו� את אותארז הדגיש . אנחנו מדברי� על רכישה מחדש, בפקודה וג� בחוק

להיות בקרקע לא חייב . ההגדרה של תחילת ביצוע מאוד רחבה, אגב. אותה נסיבה של תחילת ביצוע
אז נשאלת השאלה . באותה קרקע רחבה שהופקעה, זה יכול להיות בסביבתי, במגרש שלי, המסוימת שלי

בשטח שלי או בשטח ולקבוע שברגע שלא התחיל מימוש  הא� מוצדק לשנות את הקונספציה של הפקודה 
מטרת נקודת המחלוקת כא� היא א� ברגע שלא התחילו לממש את . פה זה נקודת המחלוקת.. בכלל

לרכוש אני כפרט צריכה , לא השתמשת�, עברה תקופה, קהשקיבלת� את החזבסיטואציה כזאת , ההפקעה
כלומר לאפשר , באופ� שהפקודה קבעהאני חושבת שבמקרה הזה יש הצדקה ללכת . את זה במחיר מלא

  . השבה ולא רכישה מחדש
  

  :מנו� כה�ר א"היו
  

  .50%הוא ישל� היטל השבחה של   
  

  :פרנקל�יס כה�איר
  

  . זאת בעצ� תמצית ההערה מכל המלל
  
  :חנא סוויד

  
הכנסת מציינת את יו� זכויות שהדיו� הזה מתקיי� ביו� שבו , ראש�אדוני היושב, צרי- להזכיר

�  . האד
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  �  .ג
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  :יהודה זמרת
  
  .. רווחה וספורט, חינו-..

  
  :ארז קמיני!

  
במוסדות הדיו� שהיה פה הוא אמנ� . כמו מוסדות ציבור, לצורכי ציבור, בי� היתר, ואת זכויותיו

  .. אבל ג� במוסדות, בתו- הקהילה
  

  :אמנו� כה�ר "היו
  

  �  ? של מוסדות ציבוראתה מתכוו� לחוק לגבי שטחי
  

  :ז קמיני!אר
  

ולבריאות יש ג� את הזכות של הציבור לקבל אני אומר שכאשר  צרי- שטחי ציבור למוסד לרווחה 
  .זה ג� קיי�. את מה שהוא צרי-

  
  :כה�� איריס פרנקל

  
  . א� לא השתמשת כנראה שלא הצטרכת

  
  :חנא סוויד

  
  .כנראה שנגעתי בעצב רגיש. התנפלו על הדברי� שלי  

  
  :אמנו� כה�ר "היו
  

  . דברי� לכא�יש דברי� לכא� ו. לא רגיש
  
  :סווידנא ח
  

  ..כל אחד רואה. בהחלט  
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  ..יש את זכויות האזרח ואת זכויות הציבור שצרי-  
  

  :חנא סוויד
  

  .. אחד רואה  את זה מהכיוו�כל. נפתח את זה אחר כ-אנחנו   
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  . של דברכולנו רואי� אותו דבר בסופו  
  

  :יהודה זמרת
  

בתו- שלושה , יודיע בכתב לרשות המפקיעה, )ג(קיבל בעל הקרקע הודעה כאמור בסעי% קט� ) ג(  
�; א� ברצונו לרכוש את הזכויות בקרקע בתו- אותה תקופה במחיר הרכישה ולפי תנאי הרכישה, חודשי

תנאי הרכישה כפי שנקבעו על ידי מילא את , הודיע בעל הקרקע כי ברצונו לממש את הזכות לרכישה מחדש
מיו� הודעת הרשות ) א(443הרשות המפקיעה ושיל� את מחיר הרכישה בתוספת הפרשי הצמדה לפי סעי% 

  . יועברו לו הזכויות בקרקע–כאמור 
  

, הזכות לרכישה מחדשקע על רצונו לממש את הודיע בעל הקר, )ג(בסעי% קט� על א% האמור ) ד(  
, )ה466 –כא�  (468יחולו הוראות סעי% , ה הרשות המפקיעה כאמוראול� חלק על מחיר הרכישה כפי שקבע

כי על בעל הקרקע לשל� תוספת , המוסמ-קבע הגור� ; ובלבד ששיל� לרשות מחצית ממחיר הרכישה
  .תשול� התוספת בתו- חודשיי� מיו� שנקבע כאמור, מחיר הרכישהתשלו� על מחצית 
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  :כה�� איריס פרנקל

  
ברגע שאתה פוגש בשונה מהשבחה שאתה נות� את זה . שלי כא� מתייחסת למועד התשלו�ההערה 

    .צרי- לשל� ברגע שאתה מחליט על הפקעהכא� אתה , כמו שהסבירו לנו, את הכס%
  

  :ארז קמיני!
  

�  .אי� קשר בי� הדברי
  

  :כה�� נקלאיריס פר
  

ברור שזה משפיע על הייתכנות לממש . זה רק אומר לגבי הייתכנות. שתי מטריות שונותברור שזה 
  .ג� כא� פשוט לאפשר את העניי� של הפקדת ערבות במקו� תשלו�. את הרכישה מחדש

  
  :יהודה זמרת

  
או לא מסר הודעות לפי , מחדשהקרקע שאי� ברצונו לממש את זכות הרכישה הודיע בעל ) ה(  

 �הרכישה או לקיי� את תנאיה או שמסר הודעות כאמור א- לא שיל� את מחיר ) ד (או) ג(סעיפי� קטני
 –) א(התקיי� התנאי האמור בסעי% קט� ) 1: (יחולו הוראות אלה, ) מחדשישלו� רכישה כ–סעי% זה (

לרבות , להשתמש בקרקע לכל מטרה שהיא, החל מיו� כישלו� הרכישה מחדש, רשאית הרשות המפקיעה
התקיי� התנאי ) 2(; בשל כ-וללא תשלו� פיצוי נוס% , בכפו% להוראות כל די�, העברת הבעלות בה לאחר

 לא יוכל בעל הקרקע להודיע פע� נוספת על רצונו לממש את הזכות לרכישה –) ב(האמור בסעי% קט� 
  . מחדש אלא א� כ� חלפו שנתיי� לפחות מיו� כישלו� הרכישה מחדש

  
  :כה�� איריס פרנקל

  
 של הקרקע אני פשוט לא הבנתי למה צרי- לחכות שנתיי� מניסיו� אחד לממש את הייעוד

  ..המסוימת ל
  

  :ארז קמיני!
  

אי� לזה . נדחיתי ואני מגיש שוב, כ- אני מגיש שובנדחיתי ויו� אחר .. כדי לא להגיש תכנית כל
  .בדק את התכניתמוסד התכנו� . וחלתת

  
  :כה�� איריס פרנקל

  
  ?למה לא, א� אני מוכנה לשל� למתכנ� שלי

  
  : קמיני!ארז

  
אפשר לא , אני אסביר. שזאת שאלה נקודתיתאבל נראה לי , אפשר לענות על הכל אחר כ-

�יו� . אמר שאי� צור-, מוסד התכנו� בדק את זה.  ניסית לשנות ייעוד ולא הצלחת, הגשת תכנית. להסכי
  ?מה התוחלת שבבדיקה? כדי שמוסד התכנו� יבדוק את זה שובי זה אתה שוב מגיש את התכנית אחר

  
  :כה�� איריס פרנקל

  
  .פע� שנייה לתעשייה, את זה למגורי�פע� אחת ניסיתי לשנות 

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .פע� שלישית לתיירות
  
  :רז קמיני!א
  

  ?..יו� אגיש תכניתאני כל   
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  :יהודה זמרת
  

    
  

  .. בשלב מסוי� זה אומר שהמערכת בלי עלויות  
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  ?לא ייגששבפע� הבאה ? מה אתה אומר לו עכשיו
  

  :כה�� איריס פרנקל
  

  . זה בכלל מימוש בעצמ-) ב(
  

  :ארז קמיני!
  

  .אותו דברזה   
  

  :כה�� איריס פרנקל
  

  ..הקרקע המיועדת למרכז  
  

  :יהודה זמרת
  

  ..פע�אני אומר שאתה צרי- להיות רציני כדי שהמערכת תתחיל עוד 
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .רק קריאה, אנחנו לא פותחי� את הדיו� כרגע  
  

  :מרתיהודה ז
  

ולא פעלו כל בעל הקרקע ,  של כמה בעלי קרקעהייתה קרקע שהופקעה כאמור בבעלות משותפת) ו(  
בעלי ) 1: (להזה בשינויי� איחולו הוראות סעי% , הוראות סעי% זה למימוש זכות� לרכישה מחדשלפי 

 מחדש זכאי� לממשה בתנאי שה� מהווי� יחד בעלי� של רבע קרקע המעונייני� במימוש זכות� לרכישה
נתנה הרשות המפקיעה את הסכמתה , על א% האמור; ובלבד שירכשו את הקרקע כולה, לפחות מהקרקע

ע כאמור לממש את הזכות לרכישה מחדש רק בחלק יוכלו בעלי הקרק, לרכישת חלקה של הקרקע בלבד
המעונייני� במימוש זכות� לרכישה מחדש תנאי הזכאות לפי פסקה לא התקיימו בבעלי הקרקע ) 2(; זה
  ;)ו( קט� יראו בכ- כשלו� מימוש ויחולו הוראות סעי%, )1(
  

  :כה�� איריס פרנקל
  

  .נית� לאפשר עדיי�, ג� א� אתה לא מגיע לרבע. אני חושבת שאפשר לרכ- את ההוראה הזאת
  

  :ארז קמיני!
  

�  .בפקודה זה לא קיי
  

  :כה�� איריס פרנקל
  

  .נכו�  
  

  :יהודה זמרת
  

, זהנרכשה קרקע מחדש לפי הוראות סעי% ) ז..  (מידי בעלי�יותר . הוא רוצה שינצלו את הקרקע  
 בעל –"  הקרקעבעל", בסעי% זה) ח. (א� היא נדרשת לצורכי ציבוראי� בכ- כדי למנוע הפקעתה מחדש 

  . הדי�שהועברה לו זכות בקרקע לפי הסכ� או מכוח  וכ� מי 1זכות בקרקע כהגדרתו בסעי% 
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הקרקעות יחולו בשינויי�  לפקודת �24 ו, 6,11,17,23הוראות סעיפי� ) א( הוראות שונות א470  
�שבו מוחלות הוראות סעיפי� בפקודת הקרקעות שנאמר בה� בכל מקו� בהוראות חלק זה ) ב. (המחויבי

הרשות "ייקרא כאילו נאמר , לפי העניי�, "היוע! המשפטי לממשלה"או " ממשלת ישראל", "שר האוצר"
יהיו , מבנה דר- או מסילת ברזל, נקבע בתכנית כי קרקע תיועד לצור- ציבורי שהוא דר-) ג". (המפקיעה

  . ונות לשר התחבורה והבטיחות בדרכי� כל הסמכויות הנתונות לשר האוצר לעניי� הפקעה על פי חוק זהנת
  

הקרקעות או  לפקודת 7 שני� ממועד פרסו� ההודעה לפי סעי% 25חלפו . שימוש לכל מטרה. 471  
 �ובמהל- התקופה , ) התקופה הקובעת–בסעי% זה ( לפקודת הקרקעות יחדיו �7 ו5ההודעה לפי סעיפי

ובעל הקרקע לא ,  לפקודת הקרקעות14 לא חזר הבה מרכישת הקרקע לפי סעי% האמורה הרשות המפקיעה
לכל , רשאית היא להשתמש בקרקע שלגביה פורסמה הודעה כאמור, 470 כאמור בסעי% רכש אותה מחדש

  . וללא תשלו� פיצוי נוס% בשל כ-, בכפו% להוראות כל די�, לרבות העברת הבעלות בה לאחר, מטרה שהיא
  

ציבור בתכנית וקצתה לרשות מקומית או למדינה קרקע לצורכי ה. על איחוד וחלוקההוראות . 472  
יחולו על אותה קרקע הוראות , לצור- ציבוריושונה ייעודה בתכנית אחרת לייעוד שאינו , איחוד וחלוקה

 �את כל בעלי החלקות הנכנסות , יראו כבעלי הקרקע הזכאי� לרכישה מחדש, ניי� זהלע; �471ו 470סעיפי
  .כפי חלק� היחסי, בתכנית האיחוד והחלוקה שלפיה הוקצתה הקרקע לרשות המקומית או למדינה כאמור

  
  :כה�� איריס פרנקל

  
  .472צת את הנוסח של שוט נדייק קאנחנו פ. אני מוותרת עא� על ההערה שלי

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

חשוב לנו .  ההערות באו ג� מהציבור.להערות, א� תוכל, תתייחס.  תציג לנו את המצגת,ארז  
   .שתתייחס להערות

  
  :ארז קמיני!

  
  �. התחלנו לדברבכל מה שקשור לפרקי� הכלכליי� . רק למק� אותנו מבחינת המיקו� של הדיוני

דיברנו ג� בהיטל . 397 שהפ- לסעי% 197 סעי% –עברנו את הפיצויי� בשל תכנית פוגעת ', היינו בחלק ו
שמאי מכריע זה . עניי� הזהאבל למעשה סיימנו את הדיו� ג� ב, עוד להשלי� קצת תשובותיש לנו . השבחה

  . ג� נושא שעברנו
  

ו מדברי� על הפקעות אני מבקש שנשי� לב שכאשר אנחנ. שהוא חלק ההפקעות', הגענו לחלק ז
אבחנה זה לצור- . אני קורא לה� הפקעות תכנוניות. אנחנו מדברי� על הפקעות לפי חוק התכנו� והבנייה

  .  תיכ% נתייחס, יש חוקי הפקעות אחרי�. בינ� לבי� סוג אחר של הפקעות
  

בתי המשפט כאשר דנו בסוגיית . הקצת אמירות עקרוניות ביחס לסוגיית ההפקעות בכללות  
מצד אחד אומרת ". רע הכרחי"או כ"  הכרח בל יגונה" אליה כההפקעה או הרכישה הכפויה ה� התייחסו

� צרי- א. שכשיש צרכי ציבור צרי- לקיי� אות�, ומסכימי� בתי המשפט,  המקומיתהרשות, המדינה
ברור שא% אחד לא יסכי� לתרו� מקניינו תרומה , להקי� בית ספר או מזבלה עירונית, לסלול כביש

 את צורכי הציבור האלה צרי- בכל. אבל הדעת נותנת שלא כול� ירצו לעשות את זה, לא א% אחד. לרשות
�א� .  אי אפשר לחיות בלי כביש שמגיע לבית הספר.זאת לקיי� כדי לאפשר חיי� חברתיי� נורמאליי

, כל הצרכי� האלה ה� משהו שחברה. אנשי� צורכי� צריכה מוגברת צרי- לדעת איפה לשי� את הפסולת
מתו- ראייה , רשות מקומית חייבות לדאוג לה� לצור- קיו� חיי� נורמאליי� בחברה מודרנית, מדינה

אני , תה תתרו� את החלקה של- לדר-א. אני מוכ�, בסדר: שהאזרחי� לבד� לא יצליחו להסתדר ולהגיד
. אנחנו יודעי� שזה לא יל- א� הרשות לא תדאג למטרות האלו. העירוניתאתרו� את החלקה שלי למזבלה 

, מנגד. הדאגה למטרות האלו לצור- ,במיוחד במדינה כמו שלנו, היא חייבת קרקע שהיא משאב מוגבל
 היא � בוודאי אחריה� �זכות הקניי� של הפרט היא זכות שג� לפני חוקי היסוד . עומדת זכות הקניי�, כמוב�

זאת . לכ� הפגיעה בה צריכה לעבור מבחני� חוקתיי�, זכות שמקובל להג� עליה ברמה של זכות חוקתית
וזה מה שעומד כנגד , בוודאי אחריה�,  רבה עוד לפני חוקי היסודהמשפט מייחס לה חשיבות, בהזכות חשו

�השאלה היא כמוב� האיזו� בי� צורכי הציבור מזה לבי� הזכות .  הצור- של החברה המודרנית להתקיי
  .  החוקתית מזה

  
שאלת האחריות . בית המשפט הכיר בה. עור וגידי�נוספת שבשני� האחרונות קורמת יש תזה 

בתי המשפט התחילו . דג� הטמיע אותו' מושג שפחות או יותר אפשר להגיד שפרופ, החברתית שבקניי�
אחד מרכיביה של זכות היינו כ, הרעיו� שבו הוא שבתו- תוכה של זכות הקניי�. להשתמש במונח הזה

אלא יש בו ג� חובות , הקניי� הוא לא רק משהו שמייצר זכויות. יש ג� אחריות חברתית, הקניי�
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הקניי� הפרטי חייב לקחת בחשבו� את . החובות האלה נועדו לאפשר צרכי� ציבוריי�. אינהרנטיות לקיומו
ג� , ג� התזה השלישית, ככלל, בסופו של דבר. זה סוג נוס% של תזה. זה חלק ממהות הזהות. צורכי הציבור

 כ- ציוונו הכללי� � אנחנו חייבי� . התזה של האחריות החברתית של הקניי� מדברות על מידתיות
 לבחו� � נאלית אבל ג� מתו- ראייה הגיונית ורציו, בחוקי� הקיימי�, המשפטיי� הברורי� בבתי המשפט

 א� זה בי� א� זה איזו� חיצוני לזכות הקניי� ובי�, את האיזו� הנכו� בי� צורכי הציבור ובי� זכות הקניי�
  .פה היא החשובה" מידתיות"המילה . איזו� פנימי

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

בעוד מספר שני� ממשלה או הרשות המקומית תגיד שיש לה תכנית אי- נפקח על זה כאשר ה
אתה לא משתמש בסו% . הפקיעו לו. לא יודע מה לעשות,  מסכ�האזרח? להפקיע ולשמור את זה אצלה

� יכול לדעת אתה תוקע אותו והוא לא" בית ספר", "כביש", "ורכי ציבורצ"במשפטי� היפי� של . שני
  ? כמה זמ�. איפה הוא עומד

  
  :ארז קמיני!

  
  .להתייחס בדיוק לשאלה של-אני רוצה   

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

  �  ..אבל, משפטי� יפי
  

  :ארז קמיני!
  

בי� היתר המידתיות שבפגיעה היא אי , הואיל ואנחנו מצווי� לשמור על המידתיות שבפגיעה
אז כמוב� שלא פגעתי ב- באופ� מידתי , באופ� שרירותי כי בא ליא� לקחתי ל- .. שרירותיות שבלקיחה

פה אני רוצה ? אי- בודקי� שלא תהיה שרירותיות כזאת. לא יכולה לעמודבזכות הקניי� והשרירותיות 
�ל כבר חוק ההפקעה המובי. יש מספר חוקי הפקעה. לעשות אבחנה בי� סוגי� של חוקי הפקעה שוני

או לשר לשר האוצר , זה חוק שמאפשר לרשות). רכישה לצורכי ציבור(עשרות שני� זה פקודת הקרקעות 
בהתפתחות של הפקודה הזאת לגבי , ברבות השני�. ליטול קניינו של אד� בהחלטה מינהליתהתחבורה 

 �80בית המשפט קבע את הכללי� וג� אישר עמדת יוע! בשנות ה,  המינהלית הזאתהבחינה של ההחלטה
קבע איזה שהוא מבח� בית המשפט . לא שר האוצר בעצמו, שהלקיחה תיעשה באמצעות ועדה מייעצת

אתה אומר שאתה צרי- בית :  הצור- הציבורי המוגדר. של הזיקה, משולש של קיו� צור- ציבורי מוגדר
�זאת אומרת א� אני צרי- , בחינת  הזיקה של הצור- לקרקע נבחנת. שצרי- בית חולי�אז תראה , חולי

 � לי שבית החולי� באשדוד רלוונטי להקמה בכיפה הזאת או בכיפה באשדוד אתה צרי- להגידבית חולי
אולי אפשר לייצר את זה , בשלב השלישי אתה צרי- לשאול הא� ההפקעה היא הדר- הנכונה. האחרת

 אולי אפשר לעשות איחוד וחלוקה, אולי לא חייבי� הפקעה ספציפית, אולי ברכישה, בדרכי� אחרות
השאלה הזאת רלוונטית לבחינה של ההחלטה המינהלית של שר האוצר והוועדה המייעצת . בתכנו� ובנייה

בצורה הוועדה המייעצת הזאת נכנסה לחוק ,  של הפקודה�2010בתיקו� ב, לאחרונה. שעומדת לצידו
  . עמדת יוע!סטטוטורית ולא נשארה כ

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

ג� . ע� הפקודות האלומספיק ? אנחנו בכלל נוריד את הפקודות ונעביר הכל לחקיקהמתי 
�.  בכל דברצרי- להביא חקיקות. אנחנו מתפתחי�, מספיק, לאסח. פקודות בתי הסוהר. בנושאי� אחרי

 �ועדה מייעצת , בדקו,  כמו שאמרת–א� נגיד שההחלטה הייתה . המדינההכל פקודה פקודה מלפני קו
ני� ייתכ� שבאזור הזה  נשארה אוכלוסייה  שבאזור מסוי� צרי- לבנות בית ספר וברבות הש� קיבלה 

הא� זה חוזר לבעלי� . אולי רוצי� בית אבות במקו�. הקי� פחות רלוונטימבוגרת יותר ובית הספר שרצו ל
�  ?או מעצ� זה שלקחתי אני מחליט בתו- עצמי מה אני רוצה, עוד פע

  
  :ארז קמיני!

  
  .  קשהאני אמשי- הלאה כי זה  

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

  ?תשובה אני אקבל בסו%  
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  :ארז קמיני!
  

הוא , כמו שאמרתי, החוק.  פקודת הקרקעות מייצרת דר- מסוימת להפקעה. אני מבטיח שתקבל  
�עד השינוי , בה שינויי�לאור- השני� נעשו .  נוכח היותה של הפקודה הישנהחוק מוביל מזה מספר שני

בהקשר שלנו הפקודה מייצרת דר- לבחינת המידתיות בדר- של בחינת שיקול הדעת של שר . שנעשה עכשיו
 בפקודה לשנות מטרה יש ג� דר-.  המבחני� שתוה בית המשפט העליו�3האוצר והוועדה המייעצת לאור 

זה תחילת מענה . זה  צרי- לעבור שוב את הוועדה המייעצת. יבורית אחרתציבורית אחת למטרה צ
כי בשימושי� שאתה מדבר , זה דווקא לא רלוונטי לסוגי� של השימושי� שאתה מדבר עליה�. לשאלת-
. חוק התכנו� והבנייההפקעות תכנוניות זה הפקעה לפי . הרבה יותר נוגע להפקעות תכנוניותה עליה� ז

בשלב התכנו� מוסד . נעשית בשלב התכנו�, ויותר מכ-,  השלבי� שדיברתי עליה�3הבחינה המידתית של 
ושהדר- , שהצור- הציבורי נועד למיקו� הספציפי, צרי- לבחו� שיש צור- ציבוריהתכנו� שיושב על המדוכה 

ה� נעשות . הפעולות האלו נעשות בתו- ההלי- התכנוני. זה היא באמצעות הפקעההנכונה לעשות את 
  ..געניתפחות פו, יותר שקופה, יותר נכונה, יותר מדויקת, יותר טובה, בעיני, בצורה

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .  שאמרתזו מילה חשובה   
  

  :ארז קמיני!
  

אני לא רוצה .  ג� במוסדותאני אומר את זה כמי שיושב . עשית פקודת הקרקעותמהדר- שנ ..
הרצו� . ובחוקי� מזהאני אומר את זה נוכח ההסדרי� החוקיי� שקבועי� בפקודה מזה .. להעיד על עצמי

שיותר ויותר הפקעות לא ייעשו בדר- של הפקעות שר , אה בהמש-ואני אומר את זה כבר עכשיו  ונר, שלנו
אנחנו חושבי� שהפקעה תכנונית היא יותר מידתית בתוצרי� . אוצר אלא יפנו לדר- של הפקעה תכנונית

ה שמייצר השיח במוסד התכנו� הוא שיח כז. היא יותר מדויקת, יותר נכונההיא , שלה מהפקעת שר אוצר
א� אני צרי- מוסדות ציבור אני הול- למוסדות , רק לצור- העניי�. פגיעה כאשר צרי- לייצר את הפגיעה
 שני� 10יכול להיות שיתברר אחרי . אחרי שבדקתי מה ה� הצרכי�, הציבור האלה אחרי שעשיתי פרוגרמה

זאת . פרוגרמאתית שאני צרי- את צורכי הציבור האלהדקתי אבל בזמ� שעשיתי את התכנית ב, שטעיתי
  .  יותר משמעותית מהבדיקה שנעשית בהפקעות שר אוצר,יותר חזקה, בדיקה יותר מהותית

  
  :כה�� איריס פרנקל

  
  ?את הקשר שבי� אד� למקרקעיו, היא מנתקת את החוט

  
  :רז קמיני!א
  

תיכ% ניגש לרכישה .. החוט שמדברי� עליו. נותקת הזיקהבכל מקרה מ, בכל מקרה מנותק החוט
לא , מחדש או השבהאני מבקש לא לחשוב כרגע על שלב הרכישה . אני רוצה לעשות אבחנה בדיו�. מחדש

בוא ניקח סיטואציה שאנחנו בודקי� צורכי ציבור .  הכל בפריזמה של השבה ורכישה מחדשלראות את 
לא שאני משנה , רוב המצבי� ה� כאלה. יש ג� מצבי� כאלה. לשני� הרבה ולא משני� אות� בהמש-

אחר כ- נקדיש ג� הרבה , ז שלה�"על הלו, על העיקר שלה�,  ההפקעותבוא נדבר רגע על. ייעוד אחר כ-
  .לפי ההערות שראיתי, אני מניח, כישה מחדשזמ� לר

  
זה . הפקעותה ובדיני זה קורה באיחוד וחלוק. שחודרי� פה דיני התכנו� לדיני הקניי�צרי- לזכור   

  . הקניי�אבל ה� משפיעי� מהותית על, לא כל כ- טריוויאלי לדיני תכנו�
  

למה בקרקע : א� אד� אומר. בהפקעות תכנוניות המיקו� המדויק נקבע בתכנית, כמו שאמרנו  
א� אותו . צרי- להיות במקו� אחר, צרי- להיות אצלילא : להתנגד ולהגיד, עליו לבוא למוסד התכנו�, שלי

  ..פתוחות בפניו כל הדרכי�, אד� מרגיש שפעלו נגדו בשרירותיות ג� אחרי התכנית
  

  :ה�ר אמנו� כ"היו
  

  .ה� עמוסי� בתיקי�? י משפטעוד פע� בת
  

  :ארז קמיני!
  

נניח ששר האוצר פעל ? נגד שרירותו של השלטו�איזו דר- אחרת יש ל- לפעול . או ועדות ערר
  ? מה תעשה, בשרירות לב
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  :ר אמנו� כה�"היו
  

.  המשפטאני לא רוצה להעמיס על בתי. להפעיל סמכות מעבראני רוצה שלא יהיה כדאי לשלטו� 
לא בגלל שיש לי . אמיתיראה צור- ציבורי  כראש עיר או כוועדה א,אני רוצה מראש לבנות כ- שאני כמדינה
 שני� לא קורה שו� דבר ואני  בעצ� 10,  אני עכשיו רוצה לתכנ�: סמכות או בשרירות לב אשתלט ואגיד

צרי- בפרק זמ� סביר שנקבע שא� לא השתמשתי . י משפטמבתעזוב אותי . נעתי מהאד� לעשות משהומ
�בואו . לא רוצה שו� דבר, לא רוצה הכרעות משפטיות. אוטומטית זה חוזר אלי, בקרקע ולא עשיתי כלו

בית משפט אמר שיהיה בית חולי� באשדוד אבל לא קורה אתה מוכיח לוועדה המייעצת ש. נשי� דד ליי�
�  .כלו

  
  :ארז קמיני!

  
אדוני חושב . במחילה ובמטותה, לא לעשות בסליחהאתה עושה כרגע בדיוק מה שביקשתי , אדוני

פרק ונבדוק אותו על רקע ת האני לא רוצה ככה שנתחיל א. כרגע רק על שאלת הרכישה מחדש או השבה
  .רכישה מחדש והשבה

  
  :כה�ר אמנו� "היו
  

  . אני חי את עמי. אני פשוט העליתי
  

  :ארז קמיני!
  

  .מבי� מה שאתה אומראני   
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

 �  . אנחנו מסתכלי� על דברי� קטני�, גדולי�את� מסתכלי� על דברי
  

  :ארז קמיני!
  

 למה אדוני אומר את זה ביחס .טילי� על מוסדות התכנו� כל כ- הרבהאנחנו מ. נבדוקבוא 
 30להפקעות ולא אומר את זה ביחס להחלטה של מוסד תכנו� להחליט שבקרקע פלונית מרימי� בניי� של 

 קומות לאזור 30ההבדל בי� ? אחת או ייעוד סחיר אחרקומה , פ"קומות ובקרקע אלמונית נשאר שצ
 קומות ופה 30 שפה צרי- אני סומ- על מוסד תכנו� שידע להגיד . ה קנייניתתעשייה הוא משמעותי מבחינ

  .פ"ופה זה שצ קומות 30תכנו� שידע להגיד שפה צרי-  מוסד אני צרי- לסמו- על. צרי- אזור תעשייה
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  ?וא� יש שרירות לב
  

  :ארז קמיני!
  

  ..לב בתכניתכמו שתהיה שרירות   
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .בית משפט  
  

  :ארז קמיני!
  

  .אבל יש לנו מוסד תכנו�, כ�
  

  :שמאי אסי%
  

זה לא נעשה . עוברי� את כל הדברי�. התנגדויות, וברת תהלי- שקו%קוד� כל התכנית עצמה ע
�  .בחדרי חדרי
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  :ארז קמיני!

  
 העיר זה לקחת כמה שיותר שטחי� יד שכל מה שמניע את ראשאי אפשר לבטל את התכנית ולהג

  .  להפקיעראיתי ראש עיר כזה שהול- ומחפש בעיר ממי הוא יכולעוד לא . לצורכי ציבור
  

  :יהודה זמרת
  

  .זה עולה כס%
  

  :ארז קמיני!
  

  .הוא צרי- לבוא למוסד התכנו�. ג� א� זה מה שראש העיר רוצה יש מוסד תכנו�
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .למושבניק המסכ� הזה אי�  כס% לבית משפט
  

  :ארז קמיני!
  

אנחנו סומכי� . הוא צרי- לבוא למוסד התכנו�. רגע לפנייש מוסד תכנו� ? מה זה קשור לבית משפט
מה שאדוני אומר כרגע זה שמוסד .   שיקבל את  ההחלטות הנכונות ולא יפעל בשרירות לבעל מוסד התכנו�

למה . ראש העיר או מישהו אחר בעירייה, אלמוני, פלוניהתכנו� נת� ידו לאספרציות חסרות תוחלת של 
  ?..צאת מנקודת הנחה שמוסד התכנו�מה לל? לצאת מנקודת הנחה כזאת

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

  ..שיקבלו החלטהיכול להיות שיהיה גו% או עירייה . אני אומר שלא כול�. יוצאאני לא אומר שאני 
  

  :ארז קמיני!
  

  .כול להיותי  
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .שלא יהיה כדאי מלכתחילה לעשות את זה   אני רוצה למנוע כ- 
  

  :ארז קמיני!
  

אני . זה משמעותי מאוד. מוסד תכנו�אבל בסופו של יו� ההחלטה עוברת דר- , נכו� שיכול להיות
בחוק . מייעצתבפקודת הקרקעות זה עובר דר- שר האוצר ודר- ועדה . הזאתמבקש לשי� לב לנקודה 

  .ע� כל המנגנוני� שיצרנו, יה ההחלטה להפקיע עוברת דר- מוסד התכנו�התכנו� והבני
  

  :שמאי אסי%
  

להוציא כספי� לצור- ג� רשות מקומית לא ממהרת . זה לא כל כ- פופולארי. להפקיע עולה כס%  
  . העניי� הזה

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .גרושי�? את� משלמי� פיצויי� למסכני�כמה 
  

  :שמאי אסי%
  

  .זה שיקול בעניי� הזה
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  :ר אמנו� כה�"היו
  

  ?אל% שקל 20,30בוועדת הכספי� אישרת   
  

  
  :תיהודה זמר

  
�  ?על הפקעת דונ� ברעננה אני משל

  
  :קריאה

  
  .. מיליו� שקל40  

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

  �  .קרקע חקלאיתאני מדבר על ? איזה דונ
  

  :ארז קמיני!
  

  ..197ג� על 
  

  :שמאי אסי%
  

בדר- כלל אתה , שתיי�. זה עולה כס%, אחד. התמרי! שיש לרשות להפקיע הרבה, לגבי האינסנטיב
פה וש� , אתה מפקיע לה� חתיכה מהחלקה. לתושבי�,  לאנשי� שמצביעי� עבור-� תמיד  לא �מפקיע 

הבעיות שלנו . מתחיל להפקיעאני :  לומר�ת נבחר ציבור  אתה בכל זא�זה ג� כ� לא הכי פופולארי . 'וכו
יש . לא בכול�, שאי� מספיק בהרבה מאוד מקרי�, שזה תת הפקעה, בניסיו� לאור- הזמ� ה� בעיות הפוכות

  ..מקרי� כאלה
  

  :ארז קמיני!
  

על אבל הואיל ושמאי כבר מוש- אותי בלשו� אז אנחנו מדברי� , כ-אני רציתי להגיע לזה אחר   
 ה� �אחד פה מהרשויות המקומיות  אני לא דיברתי ע� א% .  יעידו פה אנשי�–צורכי ציבור . צורכי ציבור

הציבור רק הולכי� ועולי�  צורכי . קרקע היא משאב מוגבל. נו קרקע לצורכי ציבורחסרה ל. במחסור
  . בחברה מודרנית

  
  :אמנו� כה�ר "היו
  

  �בוני� עיר ע� . לרווחה,  לחינו-עיר בלי מספיק תשתיותראיתי איזו שהיא ? למה הגופי� מתכנני
  ..הפקודות שלכ�. אי� מסחר, מלא בנייני� ואי�  צורכי ציבור

  
  :ארז קמיני!

  
  ..את מה שאדוני רק מוכיח 

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

  . לא טובתכננת� מראש 
  

  :ארז קמיני!
  

  . - השני� רק עולי�צורכי הציבור לאור
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  ?איפה היית כמתכנ�, שמאי  
  

  :ארז קמיני!
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אי� אינטרס " נימבי" ה� ככלל �דיו� על זה היו� בבוקר  היה לכ� � בגלל שצורכי הציבור  . צודק

הוא מצביע : אומרי�, א� רוצי� להיות פופולארי. להיפ-. זה לא משהו פופולארי. ציבוריומ� של צורכי לק
  . בשבילי

  
  :שמאי אסי%

  
עשרות תכניות מתקשות להגיע לכלל סיכו� ואישור בגלל שהרשויות ? אתה שואל איפה הייתי

, זה מאוד אופייני למצב הזה. שלה� כרוכות בהפקעות המתושבי� המקומיות מתנגדות לתכנית כיוו� שה�
ברורה בנושא הזה והרשות המקומית במקומות שבה� יש הכרה הרבה יותר . לכ� אי� לה� צורכי ציבור

. במקו� הזה יש צורכי ציבור,  כדי להגיד שצורכי הציבור ה� חשובי�מבוגרת מספיק או מודעת מספיק
  .במקומות אחרי� אי�  צורכי ציבור

  
  :חנא סוויד

  
  ?הא� הכוונה היא שעל פי החוק הזה קל יותר להפקיע אדמות, ראש�היושבאדוני 

  
  :ארז קמיני!

  
  . לאיחסית לחוק הקיי� . לא

  
  :חנא סוויד

  
  .למצב שקל יותר להפקיעחשבתי שכל הכוונה היא בעצ� להגיע   

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .את הפקודה ה� הופכי� לחוק
  

  :חנא סוויד
  

ההצעה שישנה כא� היא הרבה יותר מסובכת בקטע הזה של הפקעות , אני חושב שהרפורמה  
�אני חושב שהחוק . בקנייה מחדש ובכל השמות היפי� האלה, במיוחד כאשר מדובר בהשבה, מהחוק הקיי

�שיש פה  תסבוכת אני חושב . צרי- לשפ! אותו פה וש�אולי היה . הוא יותר ישיר, היש� מה שנקרא, הקיי
  ..מאוד

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

  . את התסבוכתתיכ% נגלה  
  

  :ארז קמיני!
  

  . אני אשמח לדעת איפה
  

  :חנא סוויד
  

  .ככה אני מרגיש. זה קטע מסוב- בחוק. זו ההתרשמות שלי
  

  :ארז קמיני!
  

  ..אבל לא, אני מסכי� שזה מסוב-  
  

  :חנא סוויד
  

  . יותר מסוב-
  

  : אמנו� כה�ר"היו
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  . איש מקצועהוא  
  

  :חנא סוויד
  

זה מעיד על  לגבי מי רואה את זה יותר מסוב- כאילו בוא לא נשווה עכשיו את היכולות של- ושלי
  . תעזוב את זה בצד. האישיותהיכולות 

  
  :ארז קמיני!

  
  .יעזורלא , המטריה מסובכת. להיפ-

  
  :חנא סוויד

  
  .אני מדבר באופ� יחסי  על כ- שזה יותר מסוב-

  
  :ארז קמיני!

  
אי� לנו מטרה להפו- משהו מסוב- . אני אשמחא� אתה יכול למצוא דרכי� לפשט את הסיבו- 

 שלא לדבר, בנייה הקיי�כמה שמטריד אותנו הנוסח של חוק התכנו� וה.. כמות פסקי הדי�. למסוב- יותר
הפרשנויות לסעיפי� מצביעות . כמה ה� מטרידי� אותנו וג� את בתי המשפט. על נוסח הפקודה הקיימת

  .על זה שהחוק הקיי� הוא לא פשוט
  

  :חנא סוויד
  

קיימנו חלק ממנו כשהיה .  את הוויכוח הזהואנחנו לא פע� ראשונה מקיימי� את הדיו� הזה 
אני אומר ל- מההתרשמות האישית שלי ומהביקורת שאת� מתחפרי� בדברי� . התיקו� של הפקודה
  .. אני מבר- על כ-. שאת� מציגי� כא�

  
  :שמאי אסי%

  
�  .לא מתחפרי

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

�  . אני דווקא אומר שה� פתוחי� לשינויי
  
  :חנא סוויד

  
  ..לא היית חלק. לא התכוונתי אלי-  

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .אפשר, א� יש לנו הצעה אחרת לרכ- את זה יותר כדי להגיע לאותה מטרה, חבר הכנסת סוויד
  

  :חנא סוויד
  

דבר למה לי לעשות את המאמ! הזה כשבסופו של . המאמ! הזהעשה את כשנהיה שרי פני� אולי נ
  ?לא יתקבל שו� דבר

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

  ?  ל-מי אי אמר , יתקבל
  

  :חנא סוויד
  

המקור של ההתנגדות להפקעה הוא בכ- שהאנשי� הנפקעי�  . אדוני, ת� לי רק לבטא עוד משהו  
. יש תת הפקעות. לא צרי- לברוח לכא� ולש�. על זה צרי- לדבר. זאת הבעיה. לא מקבלי� את הפיצוי הנכו�

ות אני לכל הפח. אני קשור לקרקע שלי , אני לא רוצה, תת הפקעות והתנגדות להפקיע כי אתה מפקיע לי



 ח התכנו� והבנייה"ועדה משותפת לפני� וכלכלה לדיו� בהצ

 06/12/2011   
  

25

יש . לא מכיוו� שיש לי אלרגיה להפקעה. לכ� אני מתנגד לזה, את זה החוק לא מקיי�. מעוניי� בפיצוי צודק
אבל אני מדבר על האד� מהיישוב שלא רוצה שיפקיעו , לי אלרגיה להפקעה בגלל סיבות היסטוריות אחרות

  .הוא יודע שלא יפצו אותולו כי 
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .  כראוי  
  

  :ארז קמיני!
  

כאשר נקבע בתכנית . אני נכנס עכשיו לתיקוני� להסבר יותר טכני של הדברי� ופחות תיאורטי  
אלא א� כ� התכנית עצמה קובעת שלא נית� להפקיע , צור- ציבורי הרשות המקומית רשאית להפקיע

מה שחשוב להגיד פה כרגע זה שהרשות . אני אגע אחר כ- באי- זה יכול להיות. למרות שזה צור- ציבורי
� ג� בחוק � וזית דורשת ממנה להפקיע הוועדה המח: המקומית חייבת להפקיע א� קורה אחד משניי

יש לי צור- : הוא אומר. דורש שיפקיעו לו את הקרקע או הנפקע �היו� וג� העברנו את זה להצעה החדשה 
הרשות במקרה הזה חייבת לבצע את . הפקיעו לי את הקרקע, אנא, אני לא יודע מה לעשות איתו, ציבורי

. אנחנו מוסיפי� וקובעי� שנית� לקבוע שהקרקע תופקע לטובת המדינה בתכנו�. זה חידוש.  ההפקעה
הזאת היא המדינה החידוש פה הוא שא� הקרקע מופקעת לטובת המדינה מי שיכול לבצע את ההפקעה 

�מי שיכול לבצע את ההפקעה הזאת זאת רק הרשות ,  בתכנו� לטובת המדינהא� הקרקע מופקעת. היו
נו�  נמצאי� פה גופי התכ–התוצאה של הדבר הזה .  מה שקובע חוק התכנו� והבנייה היו�זה . המקומית
בסו% את . ג� א� ה� עושי� תכנו�, אוצר שגופי התשתית מעדיפי� לעבוד לפי הפקעות שר –שיעידו 

, כי זאת הדר- היחידה שלה� לבצע את ההפקעה, ההפקעות ה� עושי� לפי הפקעות שר אוצר או תחבורה
. את כל זה לפי חוק התכנו� והבנייה הקיי� היו� ה� לא יכולי�.  להיכנס לקרקע,�7 ו5לשלוח הודעות 

אנחנו , ה� מידתיות יותר,  מהפקעות שר אוצרהואיל ואנחנו חושבי� שהפקעות תכנוניות טובות יותר
אנחנו רוצי� .. ת הדבר הזהכדי שנאפשר לה� א. רוצי� לדחו% את גופי התשתית להפקיע בהפקעה תכנונית

  .מכא� החידוש הזה. לייצר לה� מסלול שמאפשר לה� לייש� את ההפקעה התכנונית
  

עוד חידוש נוס% שנוגע להלי- ההפקעה אחרי שאישרתי את התכנית זה שאנחנו קובעי� פה   
זה קיי� בהצעה .  לא קיי� בחוק הקיי� היו�זה. לכל בעלי הזכויותשההודעה על התכנית המפקיעה ניתנת 

יש פה איזה שהוא ניסיו� להגיע . אולי ניגע בזה אחר כ-. החשיבות היא בעיקר לעניי� פיצויי�. 263בסעי% 
אבל ננסה לדבר על זה , אני לא יודע א� את� זוכרי�. אדוני, לפשרה ע� גופי התשתית שדיברנו עליה בעבר

יש הודעה על כוונה להפקיע . ההלי- הטכני של הביצוע של ההפקעה נעשה כמו בפקודת הקרקעות. בהמש-
כאשר מדובר בהפקעות תכנוניות ה� בדר- כלל נעשות ביחד משו� שהתכנית כבר . והודעת תפיסת חזקה

 מנוצל כדי לייצר את השימוע בפני הוועדה 7 לסעי% 5רקעות השלב שבי� סעי% בפקודת הק. בהכנה
אני רוצה לשכנע ,  שאת� מתכווני� להפקיע5שמעתי מכ� בהודעה לפי סעי% : מגיע אד� ואומר. המייעצת

לעומת . פיסת החזקה שמורה על ת7בדר- כלל נעשה סעי% רק אחרי השימוע הזה . אתכ� שלא תפקיעו
השלבי� של ההודעה על הכוונה וההודעה , והשימוע נעשה כבר בתכניתבהפקעות תכנוניות הואיל , זאת

�אי� הכרח לבצע מיד לאחר אישור התכנית . ה� בדר- כלל נעשי� ביחד, לתפוס חזקה ה� שלבי� טכניי
  ..יזה מתקשר לשאלה מתי אנ. את ההפקעה

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .זהאבל בינתיי� אני לא מפקיע את , זאת אומרת האזרח ידע
  

  :ארז קמיני!
  

  .בינתיי� אני לא מפקיע
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .לו שיש תכנית עתידיתאני מודיע 
  

  :ארז קמיני!
  

  .הוא כבר יודע שיש תכנית. י אקח ממנו את הקרקע בפועלשאנבעתיד אני אודיע לו . אני מודיע לו
  

  :ר אמנו� כה�"היו
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  .הוא יוכל להמשי- לעבודא� הוא חקלאי 
  

  :ארז קמיני!
  

יש מצבי� רבי� שזאת אופציה . למשל חקלאי יכול להמשי- עד שאצטר- את הקרקע. בדיוק
  . אפשרית

  
  :חנא סוויד

  
  .לא תכנית עתידית

  
  :ארז קמיני!

  
אבל יש לי עוד זמ� עד למימוש הקרקע , יודעי� שצרי- את הקרקע לדר-. התכנית כבר קיימת

  . בינתיי� תשתמש במה שהשתמשת. לדר-
  

  :כה�ר אמנו� "היו
  

  .בל הוא עובד את הקרקעא  
  

  :ארז קמיני!
  

א� , לא רוצהאמרנו שג� א� הרשות חושבת שהיא . יש חידוש נוס%א� הוא רוצה שיפקיעו ממנו 
  .הוא דורש היא תצטר- להפקיע

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

א� אתה אומר לי שיש תכנית עתידית קח עכשיו , אותי באוויראל תשאיר : האזרח יכול להגיד
  ? מה, א� לא. ממני

  
  :ארז קמיני!

  
  .היא חייבת.  א� לאאי�

  
  :כה�ר אמנו� "היו
  

  . הוא נכנס לתהלי- הזה, רוצה אני: א� הוא אומר
  

  :ארז קמיני!
  

שלרשות , הרוצה אניהרוצה אני וג� בלי שאלת  החידוש הנוס% שנית� פה ג� ע� שאלת .נכו�
תקופת הזמ� . המפקיעה יש תקופת זמ� להחליט שהיא לוקחת את הקרקע ג� א� היא לא נמצאת בתכנית

. היות קצרה יותרעל זה העירה היועצת המשפטית שהתקופה צריכה ל.  היא בדיוק כמו בפקודההזאת
אולי נענה עכשיו את . צריכה להיות התקופה הזאתלדעתנו . אולי נענה בהמש-. אנחנו לא חושבי� כ-

לא בטוח , כאשר אני עושה תכנית פרוגרמאתית בצורה כזאת או בצורה אחרת. ההתחלה רק ממעו% הציפור
א� עשיתי תכנית למוסדות ? למה. בקבועיי זמ� הקצרי� ביותרשתכנונית נכו� לממש את ההפקעה מיד 

אני ארצה בית של השכונה שאוכלס ' אז לשלב א, חינו- או לקריית חינו- ואני מתחיל לאכלס את השכונה
רמאתית א� השכונה הולכת ומתקדמת מתו- ראייה תכנונית פרוג. של האכלוס' ספר שיית� מענה לשלב א

  ..יודעשעשיתי בקבועיי זמ� מסוימי� שאני 
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .'שלב ג', שלב ב', שלב א
  

  :ארז קמיני!
  

של אכלוס השכונה שלגביו אני צרי- את בית ' אני לא צרי- לקחת את הקרקע עכשיו לשלב ג. נכו�
. צעירי�יש זוגות , מגיעי� ילדי�. צרי- לבדוק שהאוכלוסייה מזדקנת. סת� לצור- העניי�, ספר התיכו�
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אבל  פה קבועיי הזמ� לוקחי� בחשבו� , נכו� שבפקודת הקרקעות הקבועיי זמ� לקחו בחשבו� ג� תכנו�
א� . הפקעות תכנוניות ה� פרוגרמאתיות. שר אוצר בהקשר הזההפקעות תכנוניות שה� שונות מהפקעות 

לכ� , המימוש של הפרוגרמה הזאת לוקח יותר זמ� מאשר הפקעות שר אוצר צרי- לקחת את זה בחשבו�
  .פקודהקבועי הזמ� נשארו כמו ב

  
  :שמאי אסי%

  
�  .שי- לעבדשימ, שימשי- ליהנות מהקרקע בינתיי

  
  :ארז קמיני!

  
  .א� הוא לא רוצה הוא יכול לדרוש. שלאאי� שו� סיבה 

  
  :חנא סוויד

  
  .תפקיעו לנו עכשיו: א� כול� יפנו ויגידו

  
  :ארז קמיני!

  
  .אי� מה לעשות. אז יפקיעו  

  
  :סווידחנא 

  
  ?מאיפה יביאו את הכס% לפיצוי

  
  :ארז קמיני!

  
  .השאלה במקומה.  קצותיואדוני עכשיו אוחז את החבל מכל 

  
  :חנא סוויד

  
  ..אני שואל שאלה  

  
  :שמאי אסי%

  
  . התשובהנתת את 

  
  :ארז קמיני!

  
  .השאלה ממש במקומה  

  
  :שמאי אסי%

  
  .נתת את התשובה, ובית, לא הגיוני שזה יקרה, אל%  

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .אחד ואז הבנק קורסאת החסכונות שלה� ביו� , ו שלא כול� יוציאו את הפנסיהה כמז  
  

  :ארז קמיני!
  

לרבות , בי� הזכות הקניינית לצורכי הציבורבאיזו� הזכויות , מצד שני. אבל זאת שאלה במקומה
החלטנו לייצר חידוש שמשמעו שא� האזרח דורש שיפקיעו לו , הכס% שיש לרשות להשקיע בצורכי ציבור

  . זה האיזו�, אי� מה לעשות. לו כמה כס% שזה עולהצרי- להפקיע 
  

לא צרי- צו של בית .  על הכללי� של החוק הקיי�ת הקרקע המופקעת יש פה חזרהביחס לתפיס  
סכסו- על . להציע דיור חלו% על מגורי�צרי- ג� . אלא א� כ� מדובר בבניי� מגורי�, משפט כדי להיכנס

הייתה הערה . בלבדיסה צריכה להיות מנימוקי� פרוצדוראליי� תקיפת התפ. פיצויי� אינו מעכב תפיסה
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אד� שרוצה . אבל לא צרי- לשנות את הנוסח בעיני, אני מסכי� לה, של הייעו! המשפטי בהקשר הזה
או שיש איזה פג� פרוצדוראלי , פסו ליסת� ת: ולהגידלתקו% את התפיסה יכול לתקו% את הלי- התפיסה 

  .ודאי שטענות כאלו אפשרויות. בהלי-
  

  �פיצויי� . הלכת חממי הייתה ההלכה המרכזית בעניי�.  ג� פה יש קצת סיבו-. אני עובר לפיצויי
  ..בהפקעות תכנוניות

  
  :אמנו� כה�ר "היו
  

  ?מה זה חממי  
  

  :ארז קמיני!
  

  .זה אד� שנקרא  
  

  :רחל אלתרמ�
  

.  �60הלכת מקס ואליאס בשנות ה זה, זה לא הלכת חממי. א� תרשה לי, אני רוצה לתק�, ארז
  ..�80 אוי ואבוי אילו רק בשנות ה. הוא פשוט חזר על אותה הלכה. אחרתחממי עסק בסוגיה 

  
  :ארז קמיני!
  

�  . אני מסכי
  

  :רחל אלתרמ�
  

לא ,  על ידי בית המשפט�60 התיקו� הזה שהיה לעוול פוטנציאלי לבעלי הקרקע נעשה בשנות ה
  .�80 בשנות ה

  
  :קמיני!ארז 

  
  . זה בסדר גמור, אי� בעיה

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

  �  ?מה היה בפיצויי�? מה היה ש
  

  :ארז קמיני!
  

  .עזבו את השמות. שחשובזה מה , שלבי�מדובר על פיצויי� באופ� דו
  

  :רחל אלתרמ�
  

  . שנה קוד� מהבעיה הזאת20בלי� בעלי הקרקע היו סואוי ואבוי א� . כול� אומרי� את זה
  

  :ארז קמיני!
  

הואיל ואנחנו בהפקעה ? שלביות�מה אומרת הלכת הדו. אני מקבל את התיקו�, את צודקת
 397או  197סעי% , אז בבקשה, א� יש פגיעה לפי תכנית. הרי שבשלב הראשו� יש פגיעה לפי תכנית, תכנונית

שהיא בדר- כלל תהיה בהקשר הזה פגיעה , צרי- לשל� פיצויי� על הפגיעה לפי תכנית. לפעולמורנו כיצד 
  .זה שלב ראשו�. ישירה

  
נית� . �0הקרקע כשאני משלי� את הפיצוי מהער- שאחרי התכנית לשלב שני הוא בבואי לקחת את   
הפיצויי� , ה לדר- ואחר כ- הקרקע עצמה נלקחתא� יש קרקע חקלאית שמשנה את ייעוד. דוגמה

מזכה בפיצוי , מחקלאי לדר- זו פגיעה ישירה בקרקעבשלב ראשו� ירידת הער- . שלבי� משתלמי� באופ� דו
אני אצטר- , כשאני עושה את ההפקעה, אחר כ-.  משווי של קרקע חקלאית90%בדר- כלל , 197לפי סעי% 

ה� .  משווי הקרקע החקלאית10%פיצויי ההפקעה שישתלמו פה יהיו . �0 ל�10%י� את הפיצוי מלהשל
  .לפי הייעוד של התכנית החדשה, הייעודמשתלמי� לפי שינוי 
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  :רחל אלתרמ�

  
לפני שבית המשפט עשה חסד . �60קו� לשנות הלמה הערתי את התיאני רק אגיד . אני רוצה להוסי%  

אמרו שעל  כל ירידת ,  ואולי ג� גופי� אחרי� טענו,  ענק ע� בעלי הקרקע היה מצב שהוועדות המקומיות
 אלא רק על החלק של –  זה בגלל איזה שהוא נוסח טכני של החוק �ער- עכב התכנית לא יקבלו שו� פיצוי 

כא� הייתה פרשנות של בית משפט שניסתה להציל . כלל פירושו של דבר על החלק הקט�בדר- . ההפקעה
  .לא שעטנז אלא יריעה רגילהמצוי� שעוזרי� לעשות אותו . השעטנז הזה היה חי עד היו�. את בעלי הקרקע

  
  :ארז קמיני!

  
ייצר הלי- אחד לפיצוי שיינת� לא בשני שלבי� אלא בשלב נשמעו לאור- השני� טענות שצרי- ל  

  ..אבל יש קושי ברצו�, אחד
  

  :ר דוד אזולאי"היו
  

  '?בשלב באו ' בשלב א? מתי זה, לפי התזה הזאת
  

  :ארז קמיני!
  

על ירידת יי� תגיש תביעה לפיצו, ירד ל- ער- הקרקע. 397 סעי% –הוא מה שדיברנו עליו ' שלב א
תקבל ג� את היתרה של כמה , כשייקחו ממ- את מה שנשאר, אחר כ-. הער- ותקבל את הפיצויי� של-

היה רצו� .  פיצויי הפקעה–'  הנותרי� תקבל לפי חלק  ז10%, 197לאי לדר- תקבל לפי  מחק90%.  שמגיע
בעיה מרכזית אחת שמונעת הלי- אחד היא שבפעמי� לא . היו רצונות, היו טענות. הלי- אחד מאוחדלייצר 

אני רוצה שבמצב שיש הבדל זמני� ואד� רוצה שיפצו אותו . יש הבדל זמני� בי� התכנית להפקעהמעטות 
� את האני רוצה לתת לו. נית� לו את הפיצוי, קע ועדיי� ההפקעה לא יצאה לפועלעל ירידת הער- של הקר

ע� התשתיות . אפשר לדבר על זה. אני לא רוצה שהוא יחכה שתהיה הפקעה ורק אז יתנו לו את הכל. 90%
צרי- לזכור את הבעיה . יביא במצבי� מסוימי� לאיחודניסינו להגיע לאיזה שהוא תוצר שיכול להיות ש

  .שלבי�הזאת כשמדברי� על איחוד הפיצוי הדו
  

המצב ". ראשוני� "40%שעשינו הוא לבטל את הפטור מתשלו� בשל הפקעת תיקו� משמעותי   
א  מהחלקה לצורכי ציבור מסוימי� אתה ל40%מפקיע עד היו� לפי חוק התכנו� והבנייה הוא שא� אתה 

 לעניי� הפיצוי שמגיע או לא מגיע  דיבר על זה חבר הכנסת סוויד–במסגרת האיזו� . צרי- לשל� פיצוי בכלל
חשבנו שהאיזו� צרי- להיות שבמקו� שבו משלמי� , י שדיברנו עליה�כפ,  בי� זכות הקניי� לצרכי הציבור–

  ..ג� בפקודה הכלל.   הזה�40%מהדונ� הראשו� צרי- לבטל את הכלל של ה, מהמטר הראשו�
  

  :אמנו� כה�ר "היו
  

  ?זה יהיה מהמטר הראשו�
  

  :ארז קמיני!
  

בי אני סופר כמוב� שצרי- לזכור שא� בתכנית אחת ג� הושבחתי וג� פגעו .  מהמטר הראשו�,כ�
א� . אז עושי� את החישוב לגבי כל התכנית, א� בתכנית אחת יש לפלוני מספר קרקעות. את כל התכנית

  ?בסדר. צרי- לבדוק ביחד א� הוא נפגע מהתכנית או לא, הוא נפגעבקרקע אחת הוא הושבח ובקרקע אחת 
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .ה נראה סבירז  
  

  :ארז קמיני!
  

. בפגיעות תכנוניותהכלל הזה קיי� . אנחנו חוזרי� על הכלל של אי� פיצויי� בשל פוטנציאלשוב   
אנחנו ג� חוזרי� . הכלל הזה וכול� יסכימו לואני מניח שלא יהיו הערות על . אנחנו חוזרי� עליו גג� כא�

  .אני בטוח שאוהד יסכי�. על הכלל של אי� פיצויי� בשל בנייה לא חוקית
  

  :אוהד דנוס
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  .היה צרי- לשמוע את זההוא . חבר הכנסת סוויד הל-  
   

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .כל יו�הוא שומע   
  

  :ארז קמיני!
  

אנחנו עושי� אבחנה בי� . יש חידושי�ג� פה . בטריבונאלי� שדני�, י רוצה לגעת טיפה בהלי-אנ  
מצב לבי� , כאשר המחלוקת היא סכו� הפיצוי בלבד, מצב שבו הרשות המפקיעה היא הוועדה המקומית

 �נניח אד� בא . או לאהפיצוי אלא על השאלה א� יש לפלוני זכות בקרקע שבו המחלוקת היא לא על סכו
מחלוקת לשאלת . מסתבר בכלל שהוא לא בעל הקרקע. את הקרקעהפקעת� לי , מגיע לי פיצוי: ואומר

עד היו� א� הייתה מחלוקת על סכו� הפיצוי .  בזהאנחנו לא מכריעי�, בעלות הולכת לבית משפט מחוזי
 פה שאנחנו מבקשי� לייצר אנחנו הצהרנו ג� בפקודה וג�.  נדונה בבית משפט מחוזיהיא הייתה 

א� זה לא בהסכמה אפשר , כמה אפשר ללכת לשמאי מכריעא� זה בהס. טריבונאלי� יותר מומחי� לעניי�
על ההחלטה של שמאי מכריע אפשר לערור לוועדת ערר וועדת ערר יכולה להסתייע . לפנות לוועדת ערר 

  .197זה דומה מאוד להלי- בשל פיצוי לפי . בשמאי מייע!
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

�  . הרבה פרנסה לשמאי
  
  :אוהד דנוס
  

  .זה שמאי� מכריעי�, זה לא השמאי� שבשוק. שמאי� 20זה , ראש�כבוד היושב
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  ..שיש הרבהאבל בגלל   
  

  :קמיני!ארז 
  

  . אי� המכריעי� היא מופיעהבפני השמ  
  

  :אוהד דנוס
  

  .מפקיעי� בשביל שמאי�בכלל לא   
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .הכמות תעלה  
  

  :ארז קמיני!
  

 הפיצויי� המחלוקת היא על סכו�. כאשר הרשות המפקיעה היא המדינה ההסדר הוא טיפה אחר
  .כמה הולכי� לוועדת השגותאבל א� אי� הס, בהסכמה הולכי� לשמאי מכריע. בלבד

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

  ?עד איזה גובה השמאות
  

  :ארז קמיני!
  

ועדת השגות זה . כאשר המפקיעה היא המדינהאנחנו הולכי� לוועדת השגות . לא קשור לגובה
לצורכי ציבור המפקיע  בפקודת הקרקעות . טריבונאל חדש שהוק� לפי פקודת הקרקעות לצורכי ציבור

אולי אני אענה פה . שזה ועדת השגות, של המדינהנבנה טריבונאל חדש שד� בהפקעות . הוא תמיד המדינה
לכת א� אי� הסכמה ל, הייעו! המשפטי ביקש שכל ההפקעות כול�. תו- כדי להערות של הייעו! המשפטי

אני לא יודע , מדובר בהרבה הפקעות. מנת שיהיה טריבונאל אחד�עלילכו לוועדת השגות , לשמאי מכריע
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אני אומר את זה . המדינה לא תעמוד בכמויות הגדולות האלו. ועדת השגות זה מנגנו� חדש. להגיד כמה
שאגב  לא ממש התחילה , � כשנראה שוועדת השגותיכול להיות שבעוד כמה שני. בצורה מאוד ברורה

, יש לה כמות תיקי� שהיא עוסקת בה�, עובדת כמו שצרי-,  תיקי� על השולח�לפעול למרות שיש לה
א� , תיקי�א� לא אלפי , מדובר פה במאות. לא נית� להיער- לשינוי, אדוני, בשלב הזה. אנחנו נייצר שינוי

  .האר!לא עשרות אלפי תיקי� של כל הוועדות המקומיות בכל 
  

  :יהודה זמרת
  

  . מדברי� בשנה אחתאנחנו לא 
  

  :ארז קמיני!
  

  .זה לא משהו שאפשר לעמוד בו ברמה מערכתית
  

  :אמנו� כה�ר "היו
  

  ?א� נצטר- כוח אד� לדברי�  אנחנו ערוכי� מבחינה תקציבית
  

  :ארז קמיני!
  

כשהיא דנה , א� לא זהה, השבחה דנה היו� במטריה דומה מאודועדת ערר לפיצויי� והיטל 
  .והיטל השבחהועדת ערר לפיצויי� המטריה אינה זרה לו. 197בודאי בפיצויי� לפי , בהשבחה

  
  :יהודה זמרת

  
  .של השלטו� המרכזי בוועדת ערר..  

  
  :ארז קמיני!

  
 �. ומחי�אבל שני הטריבונאלי� האלה מ, מעט שוני� מבחינת המומחיותנכו� הוא שהטריבונאלי

יכול להיות . ערר לפיצויי� והיטל השבחה כטריבונאל שאינו מומחהאנחנו לא רואי� בטריבונאל של ועדת 
יש טריבונאלי� שוני� .. אבל זה לא משנה את העובדה, מומחית יותר, כמו שבנינו אותה, שוועדת השגות

בסופו של דבר שאלות מהותיות מאוד יגיעו בסו% הדר- לבית משפט ויוכרעו בבית . ני מקומותבכל מי
לא הופ- את השיטה , שלו� בירושלי�אביב פוסק אחרת מבית משפט �זה שבית משפט שלו� בתל. משפט

דובר פה בהיערכות כלכלית בלתי אבל מ, אני לא חושב שברמה העקרונית הייתה לנו בעיה. ללא נכונה
  .זה לא משהו פשוט. אפשרית

  
  :כה�� פרנקלאיריס 

  
ראש ועדת �יושב. שאתה משל� לה� בנפרדג� ככה זה אנשי� ? מה זה כלכלית בלתי אפשרית, אגב

  ..ערר
  

  :ארז קמיני!
  

�  . השאלה כמה טריבונאלי
  

  :כה�� איריס פרנקל
  

  . מה שאתה לא משל� על ועדת השגות תשל� על ועדת ערר. אותו דבר
  

  :יהודה זמרת
  

  . אני מוסי% על מערכת קיימת עוד עבודה. אני מוסי% לה היקפי עבודה. ועדת ערר כבר קיימת
  

  :ארז קמיני!
  

   �  .אחרזה עול
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  :יהודה זמרת
  

את כל הרשויות , כל המחוזות ועדות השגה אתה צרי- את 6 בשביל להקי� עכשיו במקביל עוד 
  .זה מכפיל את כל עלויות הניהול. זה היקפי� הרבה יותר גדולי�. מקומיותה
  

  :ארז קמיני!
  

שהוא אנחנו אומרי� שכרגע זה לא נראה משהו , אנחנו לא שוללי� את זה לבחינה לאור- זמ�
�כשהוועדה יכולה , ועדת ערר לפיצויי� והיטל השבחה יהיה לשמאי מכריעג� פה הערעור על . ישי

  .להסתייע בשמאי מייע!
  

  :אוהד דנוס
  

  ?שמאי על שמאי יהיה
  

  :ארז קמיני!
  

  .זאת הסיבה. אי� פה שמאי על שמאי, לא
  

  :אוהד דנוס
  

  ?ות שמאי מכריע נוס%ערר  יש אפשרות למנא� אני מגיש 
  

  :ארז קמיני!
  

, אפילו בהפקעות שה� הפקעות של המדינהתסתכל . תיקח את זה כ-. אי� שמאי על שמאי, אוהד
  .א� הלכו לשמאי מכריע הערר עליו הוא לוועדת ערר לפיצויי� והיטל השבחה

  
  :אוהד דנוס

  
  ?מה זה שמאי מייע!אבל , כ�

  
  :ארז קמיני!

  
  .זה לא שמאי על שמאי. �197ג� בזה קיי� ל- . זה תמיד. הוועדה יכולה להתייע! בשמאי מייע!

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .זה עוד פרנסה
  

  :קמיני!ארז 
  

  . היא מתייעצת
  
  :אוהד דנוס

  
  .שמאי� המכריעי�ב  

  
  :ארז קמיני!
  

. זה קיי� ג� בפיצויי� להיטל השבחה.  רק מרשימת השמאי� המכריעי�מכריעי� ה�השמאי� ה
. אני לא בטוח שהוא מוציא שומה או לא מוציא שומה. יש התייעצות ע� שמאי. על שמאיזה לא שזה שמאי 

�  . ה� מתייעצי� אית
  

  :יהודה זרמת
  

  .זה לא תמיד מחויב
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  :ארז קמיני!
  

זה הסדר שקיי� . יכול להיות שלא ירצו, יכול להיות שירצו, יכול להיות שיתייעצו. זה לא מחויב
  . 84היו� בחוק בתיקו� 

  
על זה התקבלו ההערות . של הרכישה מחדש או ההשבה–נקדיש לה קצת  �  נגיע לסוגיה העקרונית  

היא רלוונטית לחלק מסוי� . יש ג� את הסוגיה הזאת. התייחס לזה בתחילת הדר-ג� אדוני . הרבות ביותר
הוא . זה חלק מסוי� של ההפקעות, ההפקעותיקר דיו� זה לא ע. צרי- לזכור את זה תמיד, של ההפקעות

בגלל התעסקות , קיבל כותרות לאחרונה או בשני� האחרונות בגלל התעסקות בית המשפט העליו� בסוגיה
  . המחוקק בסוגיה

  
  �עה היא השאלה הראשונה כאשר הקרקע מופקעת היא א� ההפק. בואו ניגש להיבטי� העקרוניי

או שעדיי� נשארת איזו שהיא זיקה או איזו שהיא זכות של , גור� שמנתק את הזיקה של האד� לקרקע שלו
�לאור- . היא לא בהכרח כ�התשובה לה . זאת שאלה עקרונית. של נפקע ביחס לקרקע שהופקעה ממנו, אד

זה מעשה . שהקרקע הופקעה ממנו אי� יותר קשר לקרקעהוא אמר שלאד� . השני� בית המשפט אמר שלא
ראינו עד התיקוני� . זה מעשה שיש בו הקניית קניי� לרשות שהיא שילמה בגינו פיצויי�, עשוימינהלי 

היא ,  קשר בי� האד� לקרקע הזאתבית משפט אמר שאי� שו�. תמיד שילמה פיצויי�האחרוני� שהיא לא 
  . היא נרכשה על ידי הרשות, כבר לא שלו

  
בית המשפט לאור- השני� התחיל לבחו� את הסוגיה הזאת במשקפיי� ביקורתיות יותר ביחס 

שבדקו התחילו כבר פסקי די� . לא מימשה את המטרה, א� היא כ� מימשה את המטרה, לפעולות הרשות
, אי מימוש של המטרהאז הגיע פסק די� קרסיק שהתייחס לא רק לסיטואציה של . א� הרשות פועלת כדי�

.  הדי�בהקשר הזה או בכלל  היו שתי עמדות משמעותיות בפסק. המטרהאלא ג� למצבי� של מיצוי של 
שאמר שיש זיקה קניינית של הנפקע לקרקע שלו ג� א� נעשה מעשה קנייני של , האחת של השופט חשי�

הוא לא אמר לכמה . ג� א� הקניי� הוקנה לרשות עדיי� יש זיקה קניינית של האד� לקרקע שלו. הפקעה
הוא אמר שיש זיקה . על יורשי� ימשיכו וידרשו את הזיקה הזאתורשי� הוא לא אמר שיורשי� על י, זמ�

פסק כי העמדה שקיבלה יותר תהודה ב, העמדה הזאת  בפסק הדי� שלו הייתה יחסית במיעוט. קניינית
ניי� הקניית הק, המעשה המינהלי. ג� השופט ברק אמרו שאי� זיקה קניינית, ג� השופט זמיר.. הדי�

לא בודקי� אותה רק בשלב התכנית או רק . יש בחינה של הרשות המינהלית. למדינה ניתקה את הזיקה
 אנחנו. ממשיכי� ובודקי� אותה לאור- זמ� א� היא מקיימת את המטרה, בשלב ההפקעה המקורית

עה על ידי שר האוצר בשלב שבו נעשתה לשלב ההפק, יוצאי� מתו- נקודת הנחה שלשלב עריכת התכנית
, צור- במקו�שיש , ההפקעה נעשתה מתו- חשיבה שיש צור- ציבורי, ההפקעה הרשות פעלה בתו� לב

אנחנו בודקי� את הרשות לאור- התקופה ורואי� א� היא עומדת . שצרי- לעשות את צורכי הציבור האלה
לא אומרי� בדיוק , נאמר בפסק הדי� שיש עילה לפרט לתבוע משהו מהרשות. שלהבצורכי הציבור האלה 

בי� א� היא , יש עילה לפרט לתבוע מהרשות משהו א� היא לא המשיכה ע� המטרה הציבורית שלה. מה
וקק וביקש בית המשפט פנה למח. ובי� א� היא עשתה והפסיקה, תה שו� דברזנחה אותה ולא עש

כשביקשו , כנהוג במקומותינו. ה� ביחס לעתיד וה� ביחס לעבר, מהמחוקק להידרש לסוגיה הזאת
. לעניי�להתייחס לסוגיה הוקמה ועדה בי� משרדית ע� המשרדי� הרלוונטיי� בממשלה מהממשלה 

שבמרכזה , את החליטה להגיש הצעת חוק לכנסת לעניי� פקודת הקרקעותהוועדה הבי� משרדית הז
 חוזית מינהלית של הפרט ולהגיד שיש ניתוק זיקה אבל יש זכות, הסכמה ע� עמדת הרוב בפסק די� קרסיק

  ..  נשענו בי� היתרההמלצות של הוועדה הזאת. בשאלה מה לדרוש  תיכ% ניגע. אל מול הרשות לדרוש משהו
  

  :כה�� איריס פרנקל
  

  .זה התיקו� לפקודה
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .אלה הכספי� שהעברנו? נכו�, כספי� פע�ה מה שהיה בוועדת ז  
  

  :קמיני!ארז 
  

  . כ�
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  :יהודה זמרת
  

  .הרקעהוא נות� את   
  

  :ארז קמיני!
  

  . אני נות� את הרקע
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .אני זוכר שבוועדת כספי� העברנו  
  

  :כה�� איריס פרנקל
  

  .�2010התיקו� מ
  

  :ארז קמיני!
  

היא בטח . כא�גזית שיושבת �ר הוצמ�"נשענה על מחקר משווה שנעשה על ידי ד, בי� היתר, עדההוו
נמצא .  סקר הסדרי� במדינות שונות� הוא עזר לוועדה �המחקר המקי% מאוד שנעשה  . תוכל לספר עליו

נמצא .  מוגבלת בזמ��  אי- שהיא לא תיקרא �דינות הזכות הזאת כלפי הרשות  בכל המ� לא בכל �שכמעט 
רכישה . בחלק מהמדינות האופי הוא של השבה, ג� שבחלק מהמדינות האופי של הזכות הוא רכישה מחדש

 � השבה זה פשוט שכל אחד משיב את שלו , מחדש זה תשלו� של שווי הקרקע במועד שבו אתה רוכש מחדש
. שני ההסדרי� האלה קיימי�. הרשות משיבה את הקרקע, ישיב את הפיצויי�פיצוי הפקעה הנפקע שקיבל 

 והגבלה – זאת הצעת החוק הממשלתית –בסופו של דבר הצעת החוק בחרה רק בדר- של רכישה מחדש 
  . בזמ�

  
. ה מה שנקבע בכנסתמה שחשוב ז. אני לא רוצה להגיד מה הייתה הצעת החוק הממשלתית

נעשתה אבחנה בי� הזניחה . היא לעניי� אופי הזכות, �2010 כפי שעברה בוועדת כספי� ובכנסת ב, החקיקה
העמדתי את הקרקע כאב� שאי� לה הופכי� ואז יש , מצב שבו לא מימשתי את המטרה בכלל, של המטרה

היינו השתמשתי אבל אחרי תקופת זמ� אני לא צרי- יותר , סיו� הצור-לבי� מימוש המטרה ו, זכות להשבה
  .יש זכות של רכישה מחדשואז 

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .אימוני�, לקחתי משהו צבאי
  

  :ארז קמיני!
  

ל ירד לדרו� ולא היה "אבל צה, היה מטווח. בקרסיק זה מה שהיה. נניח
השתמשתי אבל לא , זה לעומת מצב שייעדתי למטווח.  את המטווח יותרצרי- 

הסיבה לאבחנה כפי . ש טילי�בכלל למטווח כי החיילי� לא רצו להגיע או כי י
מתו- התמריצי� , ועדה נעוצה בנקודת המבט של הרשותשנאמר ג� בדוח הו
השאלה מה מצבו של נפקע שמצד אחד הקרקע שלו .  שרוצי� לתת לרשות

אל מול נפקע שעשו בקרקע שלו , שהופקעה לצורכי ציבור לא עשו בה שימוש
בעיני הכנסת , חוקבעיני הוועדה הבי� משרדית בהצעת ה. שימוש ועכשיו לא צרי-

מה ההבדל בי� אד� . פסיכולוגית ג� לא צרי- להיות. ומבחינת הנפקע אי� הבדל
שלה אחר כ-  שני� אי� מטווח ומשני� את הייעוד 10שבקרקע שלו במש- 

� שני� משני� 10 שני� אבל אחרי 10ובי� אד� שבקרקע שלו יש מטווח , למגורי
אנחנו ג� אמרנו שיש לנו ניתוק של . מבחינת הנפקע אי� שוני? ד למגורי�את הייעו

.זאת נקודת המוצא. הזיקה בי� הנפקע לקרקע שלו  

  
  :ר דוד אזולאי"היו
  

  ?וא� זיהמת את הקרקע שלו
  

  :ארז קמיני!
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. מוצא היא של ניתוק הזיקה ושל בחינת מעשי הרשותנקודת ה.. על זיהו� קרקע יש. תיכ% נדבר
אז , א� ניתקת את הזיקה ובחנת את מעשי הרשות. מעשי הרשותאנחנו בודקי� את . אדוני דיבר על זה

  . מחדש אני בוחראינטרס הנפקע לא משמעותי לשאלה איזה סוג של השבה או רכישה
  

  :כה�� איריס פרנקל
  

  .עדיי� יש את שאלת ההצדקה. אני ממש לא בטוחה
  

  :ארז קמיני!
  

הייתה של ניתוק זיקה בי� העמדה הממשלתית בהצעת החוק ובכנסת . לחלוקאפשר , זאת עמדתי
. מה שצרי- לבדוק זה את התמריצי� לרשות.  חושב שהעמדה של ניתוק זיקה נכונהאני. הנפקע לקרקע

וכ- , מה שאמרה ועדת הכספי� לממשלה. בפקודת הקרקעות מה שאנחנו בוחני� זה את התמריצי� לרשות
ע� ההפקעה , זה שבמצב שבו לא מיצית את המטרה סימ� שהייתה בעיה ע� המקור, ג� נחקק החוק
לכ� אני דורש , צרי- בכלל להפקיעראה שא� לא מיצית את המטרה סימ� שלא היית כנ. הראשונית של-

כשאתה משיב זה סוג של . אני לא רוצה להיכנס לכל התסבוכת. יש לזה משמעויות כלכליות. ממ- להשיב 
מייצר עלי- איזו שהיא א� ההפקעה המקורית של- לא הייתה במקומה אני . מעי� סנקציה נגד הרשות

 כ� הייתה במקומה ואתה כ� מימשת אבל בנקודת זמ� א� ההפקעה המקורית של-, לעומת זאת. סנקציה
  . אז יש רכישה מחדש. אז אני לא אעשה ל- על זה סנקציה, מסוימת נראה שלא צרי- יותר

  
אבל יש תמריצי� לרשות ואבחנה בי� מצב , הראייה של הפקודה הייתה שאי� זיקה. ההפקודזאת   

. חוק התכנו� והבנייה הקיי� לא מכיר באבחנה הזאת. של זניחה של מטרה אל מול  מימוש והמיצוי שלה
. חוק התכנו� והבנייה הקיי� אומר שהזכות של הנפקע קיימת קוד� כל רק א� יש שינוי ייעוד של הקרקע

שיניתי ייעוד או לא שיניתי ייעוד זה מה . לא לשאלת המיצוי או אי המיצוי, א מתייחס להיבט התכנוני הו
חוק התכנו� הקיי� אומר שהוא עושה אבחנה בי� מצבי� שבה� הקרקע נלקחה ע� . שחשוב לחוק התכנו�

כזכור ג� אמרנו שיש מצבי� .  פיצויקע נלקחה ללאלבי� מצבי� שהקר, פיצוי ואז יש זכות לרכישה מחדש
אמרנו את זה באחד השקפי� . פיצויי� לפי החוק הקיי� מהקרקע ללא תשלו� 40%שאפשר להפקיע 

�יי� אומר שא� עשית חוק התכנו� והבנייה הק. זאת אבחנה של חוק התכנו� והבנייה הקיי�. הקודמי
זאת האבחנה שעושה . א� עשית הפקעה ללא פיצוי תשיב את הקרקע, הפקעה ע� פיצוי זה רכישה מחדש

� .האבחנה הזאת כי כל קרקע צריכה להיות ע� פיצויאנחנו כמוב� מבטלי� את . חוק התכנו� והבנייה הקיי
א� אני לוקח את חוק התכנו� והבנייה הקיי� כסוג של חקיקה שמייצרת פתרונות לשאלה העקרונית 

 הרי שחוק התכנו� והבנייה ,הראשונה שהעלינו ברכישה מחדש לגבי מה הוא אופי הזכות שנית� לנפקע
  . לא בכדי הוא לא מדבר על השבה. הוא לא מדבר על השבה, ישה מחדשהקיי� מדבר על זכות הרכ

  
אנחנו מבטלי� את האבחנה בי� פיצוי לאי . מכא� אני מגיע להצעת חוק התכנו� והבנייה החדש  

משאירי� את האבחנה אנחנו . לכ� האבחנה בי� פיצוי לאי פיצוי לא קיימת, לפצות על הכלחייבי� . פיצוי
מבחינתנו אי� אבחנה בי� מימוש לאי . לא מימוש או אי מימוש , שהיא שאלת שינוי הייעוד, החשובה
שזה מה , אבל מבחינת התמריצי� לרשות, אבחנהמבחינת הנפקע כבר אמרתי שג� בפקודה אי� . מימוש
לדעתנו צרי- .  התכנו� והבנייה יוצא מנקודת הנחה אחרת ממה שיוצאת הפקודה וחוק הקיי�חוק, שחשוב

כי התמריצי� לרשות שוני� לחלוטי� כאשר מדובר בהפקעת שר אוצר אל מול , להיות כ- ג� בהצעה
הוא רוצה ,  האוצר רוצה גדרשר. רבה יותר ממוקדת מטרהבהפקעת שר אוצר ההפקעה ה. הפקעה תכנונית

שיתכבד ויעשה את הצור- , הוא רוצה להפקיע קרקע לצור- בית חולי�, להפקיע מבנה לצור- ביטחו�
בהפקעה תכנונית הדר- שפועלת בה הרשות , לעומת זאת. מבקש לייצרהציבורי המאוד מאוד מובח� שהוא 

. א דר- שאומרת שאני צרי- את בית הספר הזה במקו� הזה לאור- שני�היא ל, היא דר- פרוגרמאתית
�  .היא אומרת שזאת הפרוגרמה שהיא חושבת תכנונית שצרי- לקיי

  
  :אלתרמ�רחל 

  
  .לטווח ארו-

  
  :ארז קמיני!

  
 הדוגמה � מאוד יכול להיות שלאור- הזמ� יתברר שתקוותיי לאכלס שכונה מסוימת . בדיוק
  �א� . של השכונה בכלל לא יאוכלס והשכונה נכשלה' לכ� מאוד יכול להיות ששלב ב, נתבדו �שנתתי קוד

שתשאיר ייעוד ? במצב הזה מה אנחנו רוצי� שהרשות תעשה. היא נכשלה לא צרי- ג� בית ספר תיכו�
אל תשני ייעוד למגורי� או לתעשייה כי א� ,  לא: נגיד לה?  בשביל מה?למה? ציבורי של בית ספר תיכו�

  .היא לא תעשה את זה. תעשי את זה תצטרכי להשיב את הקרקע לנפקע
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  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .היא תשאיר את זה מת
  

  :ארז קמיני!
  

  ..הרעיו�? בשביל מה. היא תשאיר
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  ?עובר מבית ספר לתעשייההוא לא יקבל איזה שהוא פיצוי א� זה 
  

  :ארז קמיני!
  

  .א% אחד לא אמר. הוא יכול לרכוש מחדש
  

  :יהודה זמרת
  

  .יש לו אינטרס לעשות את התהלי-
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .זה יקר
  

  :קמיני!ארז 
  

  ..אבל המשמעות, בסדר
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

עכשיו אתה רוצה לעשות ש� תעשייה . שילמת לי גרושי�. אתה פיצית אותי כי רצית מוסד ציבורי
עכשיו אתה רוצה . בזבזתיאת הגרושי� ששילמת לי . סיפורי�, ענייני�,  ארנונה–שתכניס הכנסות לעירייה 

צרי- היה  להיות . רכשתי  ממ-, תשמע: אתה אומר לי. סכו� גבוה ממני א� אני רוצה לרכוש את זה מחדש
לכ� , מתעשייה אני יכול להרוויח.   לתעשייההופ- את זהאבל בגלל סיבות כאלו ואחרות אני , ש� בית ספר

  .תחשוב על זה? אפשר? ללכת, לרכושבשביל מה . בזה נגמר הסיפור. אני כבר מפצה אות- בעוד משהו
  

  :ארז קמיני!
  

  ..יש הבדל בי�. לא  
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .הפיצוי לפי ייעוד חדש  
  

  :ארז קמיני!
  

  ..שלינקודת המוצא .. יש הבדל בי�
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .הכס% לקנות עכשיואי� לי את ? למה אתה מקשה עלי  
  

  :רחל אלתרמ�
  

  .לייעוד החדש אי� את הכס%
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  :מיני!ארז ק
  

  . תמשכ� את הקרקע. בוודאי
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  ?..שאני אקנה ואחר כ-מה איכפת ל-   
  

  :ארז קמיני!
  

. אני כופר בנקודת ההנחה הזאת. יוצא מנקודת הנחה שיש זיקה קניינית של הנפקע לקרקעאדוני 
  .מעשה ההפקעה ניתק את הזיקה. היא שאי� זיקה קנייניתנקודת ההנחה כמו שהסברתי 

  
  :כה�� איריס פרנקל

  
  .זה רטוריקה

  
  :ארז קמיני!

  
אנחנו צריכי� לבחו� את התמריצי� שאנחנו מטילי� על . לא רטוריקהזה ממש . זאת לא רטוריקה

  ..לא על האד�, הרשות
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

אני , כס%וייכנס לי מזה א� ייעוד הקרקע ישתנה לתעשייה , תשמע: היא אומרת. הרשות מוכנה
  . אהיה מוכנה לפצותו

  
  :ארז קמיני!

  
  ? מוכ� לפצות אותומה זה העניי� שאתה

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

  ..אתה צרי- לשאול הא� העובדה שהרשות לא צריכה קרקע מסוימת. . כעירייה  
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .רנגיד לבית ספ
  

  :קמיני!ארז 
  

הא� יש הבדל בי� מצב שבו הרשות לא צריכה קרקע מסוימת והיא לא עשתה שו� דבר לאור- 
בשני המצבי� ? ובי� מצב שבו הרשות עשתה משהו לתקופה מסוימת ואחר כ- הפסיקה לעשות, תקופה
  ? במה זה שונה? מבחינת התמריצי� לרשות' ממצב ב' מדוע שונה מצב א. יההייעוד לתעשישונה 

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .אבל בוא נמשי-, שכנעתלא . יע לזהנג  
  

  :ארז קמיני!
  

זה להתעל� משינויי� לטווח ארו- לבוא בחשבו� ע� הרשות שלא מימשה מטרה ? במה זה שונה
מהקושי שהוא יותר משמעותי לרשויות מקומיות לעמוד בהיבט התקציבי של מימוש , שנגרמי� מתכנו�

  .טרות הציבוריותהמ
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

�  .הוא לוקח את זה מהיז
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  :ארז קמיני!

  
זה מבחינת . התמרי! שאתה נות� לרשות הוא לא לשנות את הייעוד ג� א� צרי-. לא קשור
  .התמריצי� לרשות

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

 �  .אבל תמשי- הלאה, אית-אני לא מסכי
  

  :ארז קמיני!
  

 שהתוצאה של מה שאדוני מבקש או מה שהיועצת –אולי בזה כ� תסכי� איתי  –נקודה נוספת היא 
שמימשו ' בשלא מימשו את הקרקע לנפקע מסוג ' שזה להשוות לפקודה נפקע מסוג א, המשפטית מבקשת

היא אפליה לא מוצדקת בי� , כלומר לאחד לתת השבה ולשני רכישה מחדש, את הקרקע ושינו לתעשייה
�  .מבחינתו אי� שינוי. השניי

  
  :ה�ר אמנו� כ"היו
  

  . נמצא דר-
  

  :ארז קמיני!
  

אני חוזר לעובדה ששינוי הייעוד התכנוני הוא שאלה . יב בויש עוד איזה שהוא חריג שלא נרח  
. השבהראשונית במעלה וחשובה מבחינת דיני התכנו� לשאלה א� תהיה בכלל זכות לרכישה מחדש או 

ה יש מצבי� שבה� ג� א� לא נעשה שינוי ייעוד אנחנו מאשרי� רכיש. ובכל זאת יש חריג לעיקרו� הזה
למרות שהיא יכולה , וזה אות� מועדי� שדיברנו עליה� קוד� שאמרנו שאנחנו אומרי� לרשות, מחדש

א� היא לא עמדה בגבול הזה היא . שג� לזה יש גבול, נדחית לתכניתלממש את הצור- הציבורי בתקופה 
את הקרקע מחדש כאשר אי� שינוי ייעוד של הקרקע לטובת המטרה רכוש צריכה לאפשר לנפקע ל

לא סת� שייקח את הקרקע , הזאתהוא צרי- להראות שהוא יכול להשתמש במטרה הציבורית . הציבורית
  .ולא יעשה איתה שו� דבר

  
במשפט המשווה וג� כא� ,  שנה בכל מקרה קיי� בפקודה25אחרי . ת שנה למימוש הזכו25מגבלת   

  .אי� יותר שו� זכות של פלוני כלפי הרשות. בהצעה שלנו שלא מדברי� על רכישה מחדש או על השבה
  

  :טלי ענבר
  

כמו שארז , והבנייהחוק התכנו� . לכא� היא כי אנחנו צרכני הפקעות מאוד גדולי�הסיבה שהגעתי   
�ג� לא למדינת ישראל לבצע , לגישתי, בצורה פרדוקסאליתבמצבו היו� לא מאפשר לא לנו ו, אמר קוד

אחרי כל , כי היו�, לדעתי זאת איזו שהיא לקונה שיוצרת פרדוקס.  והבנייההפקעה מכוח חוק התכנו�
אנחנו לא מבצעי� בחלק� המכריע ויותר של , בשני� האחרונותפסיקה ואחרי ההתפתחות הרבה שחלה ה

, המפורט, אחרי שההלי- המתוכנ�? מתי אנחנו מגיעי� לוועדה. המקרי� שו� הפקעה שלא קשורה לתכנית
אחרי שהתכנית ברמה התכנונית היא , אחרי ששלב ההתנגדויות התקיי�, למוהושתכניות התשתית שלנו 

אי� שו� היגיו� שלרשויות מקומיות תהיה את . ברזולוציה גבוהה מאוד והרבה פעמי� ג� סופית לחלוטי�
תכניות  ומוכנה ע� המכינה את התכניות, הבחירה ללכת בהפקעה תכנונית ודווקא מדינת ישראל שעובדת

היכולת , האפשרות, מבחינתנו. ג� בחוק הזהתצטר- ללכת הצידה לחוק אחר ולא תוכל לעשות שימוש 
כי את התכנית אנחנו .. אנחנו חושבי� שאי� סיבה. לעשות שימוש ג� בהפקעה תכנונית היא יכולת חשובה

�אצלנו אי� , בניגוד לשימושי� אחרי� שעלו כא�. כוללי� סעי% הפקעהבכל התכניות שלנו אנחנו . עושי
יכולה או לא  שאלה א� אני א� אני מייעדת את הקרקע שלי לדר- ארצית או למסילת ברזל אי�. שאלה

  . יכולה להפקיע
  

  :אמנו� כה�ר "היו
  

  ?הטיעוני� האלה נשמעו אז בממשלה
  

  :טלי ענבר
  

  . זה תוא� את הצעת החוק. בהחלט
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  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .גידי איפה יש בעיהת  
  

  :טלי ענבר
  

. זה דבר אחד. רציתי להסביר למה אנחנו הולכי� ע� הצעת החוק שאנחנו חושבי� שהיא נכונה
שהפקעה זמנית , איריס, אני רוצה להדגיש. לעניי� ההפקעה הזמנית, )ב(3לעניי� סעי% עלתה כא� שאלה  

  .. כי,  חשובה לנומאוד
  

  :כה�� איריס פרנקל
  

 כדי 3שלא צרי- לאמ! את סעי% הדבר היחיד שאמרתי הוא . לי מחלוקת על זהאי� . מאוד חשובה
  .אפשר להגיד את זה במפורש, זהלהגיד את 

  
  :טלי ענבר

  
  ..דגיש שאנחנו בהפקעה זמנית עושי� שימוש רב לאזוריאני רק רוצה לה  

  
  :כה�� לאיריס פרנק

  
  . אית- על זהאי� לי מחלוקת

  
  :טלי ענבר

  
 �שאחר כ- הקרקע תישאר בידנו בתכניות שיש לנו הוראות  שני� עובד הקבל� אי� סיבה 5א

ההקדמה של ההפקעה לתכנו� זה היו� הלי- שאנחנו , כפי שאמרתי קוד�. לשיקו� של הקרקעוהנחיות 
אני רואה שבהצעת החוק . זה הלי- שכמעט לא נעשה,  לא עושי� אותו�אני חושבת שנית� להגיד  �כמעט  

 שר התחבורה בנוסח שעבר את התיקו� של הייעו! המשפטי את� משו� מה הוצאת� את הסמכות של
  להורות על הפקעה 

  
  :כה�� איריס פרנקל

  
  . רק שינינו את המיקו�,  ממש לא

  
  :ארז קמיני!

  
  .זה מופיע בהוראות שונות

  
  :כה�� איריס פרנקל

  
  .אפילו מודגש, זה מופיע במפורש  

  
  :טלי ענבר

  
ראיתי שהיה כא� ויכוח . התקופה שבמהלכה נית� להפקיעדבר נוס% שרצינו להגיד זה לעניי� . בסדר

כאשר . אבל בחלק� ה� צופות עתיד, ההפקעות שלנו נכו� לקרוא  פרוגרמאתיותלכל .  ונשאלו שאלות בעניי�
 �ועדת התכנו� לא תאשר לנו , 2כמו כביש ,  4כמו כביש , כמו כביש ארצי, תשתית גדולהאנחנו מפקיעי

היא רוצה  להיות , הוועדה רוצה לדעת את האמת. ו מעבר לכ- א20,20אלא את כל הכביש בראייה של 
זה תשתית מאוד גדולה שמשפיעה על כל מער- . הכבישי� האלה דברי� נוספי�מסוגלת לתכנ� בצד 

אלא , התשתית הזאתהרבה פעמי� לא רק שאנחנו לא צריכי� לנצל עכשיו את כל . התכניות למטה
א� ,  כמו שארז אמר קוד�.שלמדינת ישראל אי� את התקציב לתת לנו על מנת לנצל את כל התשתית הזאת

בכמות יותר גדולה , אז בכמות מסוימת של יחידות דיור נצטר- צומת,   כל דרו� חדרה נשע�9על כביש 
טחי ביל אותנו או לחייב אותנו בפרקי זמני� קצרי� לרו! ולהפקיע ג� את שאי� סיבה להג. נצטר- מחל%

אלו הפקעות שבהרבה , אלו הפקעות  פרוגרמאתיות. שימשי- לעבד אות�, רוצה האזרח? למה. המחל%
  .קצרי�יכולי� להגביל לפרקי זמ� מאוד פעמי� אנחנו לא 
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  :כה�� איריס פרנקל
  

�  ?מה זה מאוד קצרי
  

  :טלי ענבר
  

למשל פיתוח של כל , כשמדובר בתשתיות שה� תומכות פיתוח אחר שני� זה לא פרק זמ� ארו- 8
 א� � אי� שו� סיבה לחייב את מדינת ישראל בכביש ארצי . נויי� אחרי�וכשה� תומכות שי, דרו� חדרה

 השני� הקרובות �8 השני� הקרובות או ב�5 הנתיבי� א� ב4כל  להפקיע את � אי� צור- תחבורתי אמיתי 
�ת הקרקעות שמאפשרת מטעמי� מיוחדי� להפו- את לכ� ההרחבה שיש בפקוד, נית� להשתמש רק בשניי

 השני� �10 נתיבי� אבל ב4נניח מדינת ישראל יודעת שבכביש מסוי� צריכי� להיות . היא חשובה �15  ל�8 ה
 �אי� סיבה כרגע .  והוא לא התפתחהרצו לפתח אזור תעשיי, או מה לעשות,  נתיבי�4הקרובות לא צריכי
 ממקומות – לפעמי� זה מיליארדי� –האלה להוציא את התקציבי� האדירי� , לחייב אותנו להפקיע

�  ..אחרי� שאולי ש
  

  :כה�� איריס פרנקל
  

  .א% אחד לא מחייב אות- להפקיע
  

  :גזית�יפעת הולצמ�
  

  ?..מה הצד השני יעשה בינתיי� כשאת עושה  
  

  :ענברטלי 
  

  .חקלאיותהחלק הארי של התכניות שלנו זה הרי קרקעות . לצד השני שתי אפשרויות
  

  :גזית�צמ�יפעת הול
  

  .לפעמי� אי� לו דר- גישה לקרקע הזאת
  

  :טלי ענבר
  

לי בהוראות שנותנת . לכ� ההפקעות התכנוניות ה� כל כ- נכונות, אי� כזה דבר שאי� דר- גישה
  .   בלי להראות גישה חלופית�  ג� לא הוועדות המחוזיות �ל אני לא מנתקת דר- גישה לעול� "הות

  
  :קריאה

  
  .זהתסבירי את   

  
  :טלי ענבר

  
  . כל כ- נכונותתכנוניות ה� הפקעות לכ� ההפקעות ה, תמיד יש גישות חלופיות  

  
  :ארז קמיני!

  
א� . של דרכי גישהכי במוסדות תכנו� נשאלות השאלות ? למה אנחנו רוצי� הפקעות תכנוניות

  .הכלקחו את : ו שיגידוא, כלוא אולי לא יסכימומוצאי� שיש שטח 
  

  :טלי ענבר
  

שטח א� אני לא דואגת לתת לו יש הוראה בכל תכנית שמונעת ממני להפקיע ? מה זה נשאלות
  . חקלאי תהיה לו אולי בעיהת קפה בייעודא� מישהו בנה בי. על פי הייעוד הקיי�גישה חלופית ראויה 

  



 ח התכנו� והבנייה"ועדה משותפת לפני� וכלכלה לדיו� בהצ

 06/12/2011   
  

41

  :ארז קמיני!
  

  .זה אולי השיח התכנוני
  

  :טלי ענבר
  

ולבקש שנפקיע את לבוא לגו% התכנו� ולבקש שיפקיעו את אדמתו או לבוא אלינו מי שרוצה 
, חלק� המכריע של האנשי� עושי� את זה. הזהבהחלט יכול ג� מכוח הפקודה וג� מכוח החוק , דמתוא

  .אני רק רוצה לעניי� הפוטנציאל, לזה אי� לי הערות נוספותמעבר . אולי בעתיד יעשו את זה יותר
  

  :ארז קמיני!
  

  .של ההודעהאנחנו התחלנו שיח לעניי� השאלה . איזו נקודה שצרי- להביא לוועדהיש 
  

  :טלי ענבר
  

  . לעניי� ההודעה
  

  :כה�� איריס פרנקל
  

  .הדבר הזה מופיע בהערות שלנו  
  

  :טלי ענבר
  

  ?התכניותאת זוכרת שהעליתי את עניי� ההודעה על , איריס
  

  :כה�� איריס פרנקל
  

  .קעמספר ההודעות לנפ
  

  :טלי ענבר
  

כמו , ר לנו את הבעיה בתכניותהוא פע� אחת פות, הוא ראוי, נכו�אני חושבת שהנוסח כא� הוא 
כי יש חלקות שג� יש לה� , אלפי בעלי� זה יכול להיות עשרות � חלקות 1600המסילה המזרחית שיש לנו 

50 �.  ואת הצור- של האזרח לדעת שאושרה תכנית על הקרקע שלו שמייעדת אותו לצור- ציבורי– בעלי
  ..דהוא מצד אח. הוא ראוי, הוא מאוז�, אני חושבת שהנוסח כא� מקובל עלינו

  
  :ה�כ� איריס פרנקל

  
  �  ..אנחנו צריכי

  
  :טלי ענבר

  
שינוי , �197  עיקר התשלו� הוא ב. אני חושבת שעיקר המשמעות זה שהאזרח ידע שאושרה התכנית

 חצי שנה מאישור התכנית הוא יכול להתארג� ברגע שהאזרח  יודע תו-. הייעוד מחקלאי לדר- בדר- כלל
לבדוק א� יש לו ש� עסק או שימוש חקלאי ומה , הוא יכול להתארג�, להכי� תביעות בזמ� על ירידת ער-

שלא יצטר- להגיע ע� מנת להתארג� ו�הודעה מספיקה לאזרח עלאני חושבת שזאת . הוא עושה איתו
פע� שנייה זה מאפשר לנו . זה פע� אחת.  בשבוע האחרו� של התקופה שנשארה197להגשת הלשו� בחו! 

בכבישי� שה� . ההפקעותפע� אחת אנחנו ננסה לאחד אות� ע� . לתת את ההודעות האלו כמו שצרי-
ל כל אפשרי כי אנחנו ממילא שולחי� את כל ההודעות עזה בהחלט , 65,85, 1כמו כביש ,  דחו%לביצוע

ו ב�  את מספרה כדי שיוכל האזרח כמ,למה שלא תהיה ברורה ההודעה ותכלול ג� את התכנית. ההפקעות
בתכניות שה� לא לביצוע מיידי לא ? אד� לפנות לאתר האינטרנט או למוסד התכנו� ולראות את התכנית

אני חושבת שזה מטיב .  הרע במיעוטואבל מבחינתנו זה, תהיה לנו ברירה אלא להזדקק להודעה כפולה
שיש לא מעט תכניות שהאזרחי� , ביחס למצב הקיי� היו�ת את מצבו של האזרח בצורה קרדינאלי

 אזרחי� שלא Xמודעי� לה� בשלב ההפקעה וכשאנחנו מגיעי� להפקיע את הקרקע אנחנו מגלי� שיש 
הנוסח המוצע כא� פותר את הבעיה הזאת .  בבעיה שני� ה�5א� המועד חל% לפני . במועד 197הגישו 

  .אני חושבת שזה בהחלט ראוי. ומחייב בכל מקרה ומקרה לתת לאזרח פיצוי מלא
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נחנו א. כל שנה ושנה, א יותר מזהא� ל, אנחנו מתעסקי� במאות תביעות כאלו. לעניי� הפוטנציאל  

זאת עבודה מקצועית .  לבי� שווי קרקע בהלי- הפקעה197לא רואי� הבדל בי� שווי קרקע בהלי- של סעי% 
צריכה , לגישתנו, הערכה של כמה הקרקע הזאת שווה. כמה הקרקע הזאת שווהשל שמאי שצרי- להערי- 

 �איזה תכניות יוצרות או לא יוצרות פוטנציאל ,  תכנונית של איזה תכניות חלות על הקרקעבבדיקהלהיות 
 ובדיקת �לא ספקולטיבית היא , שאלה שהיא עובדתית, פוטנציאל לגישתנו זאת שאלה שהיא תכנונית

קלי� בתביעות  של מאות אלפי שקלי� אנחנו נת.  בעלי� או חוכר חקלאי�הזכויות של אותו אזרח בקרקע 
. שחלק� פיצויי הפקעה,  אית�אני יכולה לתת את הקבוצה של הכבישי� שהתמודדנו. �197חלק� ב. ויותר

השמאי� .  השוויי�אי אפשר לנתק את. פיצויי הפקעה משלי- בצורה ישירה על �197 כל מה שנקבע בסו% ב
�, לגישתנו. לאותו קרקע בפיצויי הפקעה וער- אחד �197לתת ער- אחד לאותו קרקע ב, ובצדק, מתנגדי

שמדינת ישראל , ואני לא חושבת שזה מ� הראוי, אי אפשר. פוטנציאל זאת שאלה תכנונית ושאלה משפטית
אנחנו . עובדתי ומדיד כי זאת ספקולציה כמו כל ספקולציה אחרת שאינו .תפצה על פוטנציאל שאינו תכנוני

�ששילמו דמי חכירה פעוטי� במש- שני� של כמה , נתקלי� בגורמי� שקיבלו קרקע לצרכי� חקלאיי� חינ
אכיפה הייתה פחות או בגלל שה, לפעמי� ג� את זה ה� לא שילמו מסיבה זו או אחרת. מאות שקלי� לשנה

פתאו� המחיר שלה מאמיר  , כאשר מדינת ישראל באה להפקיע את הקרקע לצורכי כביש, היו�. ראויה
 �אני כבר לא מתייחסת כרגע א� היית עושה את ההיוו� של . במאות אחוזי� ממה שמגיעלסכומי� שעולי

אולי תהיה משהו זאת ספקולציה כמו קניית קרקע מתו- תקווה שיו� אחד . ה� שילמו במש- השני�מה ש
המחיר שלו  נורא כדאי ואולי , שהיו� הוא נמו-זאת ספקולציה כמו קניית נייר ער- . כל ספקולציה אחרת

אני לא חושבת שעל זה מדינת ישראל צריכה לפצות על חשבו� . ה ואני אעשה מיליוני� שני� הוא יעל10עוד 

בלי איזה שהוא בסיס ,  ואחר כ- כעבור השני�Xדעת שב� אד� שיל� אני חושבת שלא יעלה על ה. הציבור
חשבו� כל הציבור את מה שהוא לא שיל� עבורו ולא רכש אותו רק בגלל אותו אד� מקבל על , מוגדר

 הזאת נעשתה בצורה מאוד טובה בהחלטה אני חושבת שהאבחנה. שהייתה לו איזו שהיא תקווה מסוימת
אני חושבת שהאבחנה . �197  לזאת ראויההאבחנה ה. שהבחינה בצורה יפה בי� פוטנציאל לספקולציה.. של

זק ובסופו של דבר תביא לעליית הניסיו� לנתק בי� שני התחומי� יוצרת נ. הזאת ראויה לפיצויי הפקעה
שלאחר הפקדת התכנית וטר� אישורה , �431 ראינו את זה ב. גורמי�הניסיונות הספקולטיביי� של כל מיני 

 �אני חושבת שזאת מגמה שצריכי� . רק לצורכי ספקולציהנמכרו קרקעות חקלאיות של חצי דונ� ודונ
  .לקטוע

  
  :רחל אלתרמ�

  
  ?י� הזההצעת החוק בעני, מה לדעת- עושה החקיקה

  
  :קריאה

  
 ג� א� היא ,קרקע ברעננה היא לא קרקע בירוח�. לא רק פוטנציאל, ער- אינהרנטי של קרקעיש 

  .חקלאית
  

  :טלי ענבר
  

�  .השאלה מה השווי של אותה קרקע בירוח
  

  :רחל אלתרמ�
  

  ?ל הנושא של ער- ספקולטיבי שלדעת- לא צרי- לפצותהא� לדעת- הצעת החוק עונה ע
  

  :טלי ענבר
  

לייעודה הקיי� של אני חושבת שהצעת החוק מדברת על מת� פיצוי בהתא� . שכ�אני חושבת 
  . הקרקע

  
  :רחל אלתרמ�

  
  .אני פשוט מתקנת לפרוטוקול. מסכימה ע� הצעת החוק עלה שכאילו את לא מדבריי-
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  :טלי ענבר
  

. אני לא מסכימה ע� הערות שקראתי והגישו גופי� אחרי�. החוק אני מאוד מסכימהע� הצעת 
 �לא  שנה קדימה מה יהיה או 20כי הבקשה משמאי לצפות , זה במקו�.  השנה20ראיתי שנמחקו אות

  .  הארצי מביא לתוצאות שה� תוצאות הרבה פעמי� מופרכות�levelיהיה ב
  

  :גזית�הולצמ�יפעת 
  

לא יודעת א� אני אעבור על כל ההוראות הפרטניות אני . אני אתחיל ע� כמה הערות כלליות  
אני מצטרפת . אני אעבור רק על העיקריות בה�, חושבת שיש לנו זמ� לדו� בכול�שהגשתי לוועדה כי אני לא 

אדוני דיבר לפני כ� על . לעמדה שהגדרה של צורכי ציבור צריכה להיעשות פה ע� מחשבה מלכתחילה
יכול בהפקעה אתה . זה הפיקוח הראשו� שאנחנו רוצי� להטיל על הרשות. חסמי� או הגבלות או פיקוח

כאשר אנחנו מדברי� על פיקוח מראש אנחנו רוצי� להבטיח . אתה יכול לפקח בדיעבד, לפקח מראש
.  קריטריו� עובדי�תלוי לפי איזה, חוסר צדק או חוסר יעילות,  לטעמנו,  בהשהרשות לא תעשה פעולה שיש

חדש עניינ� כל הנושאי� של השבה ורכישה מ. אחד המנגנוני� להבטחה של פיקוח מראש הוא צורכי ציבור 
 לומר היה ואחרי ההפקעה נודע לנו שמשהו לא בסדר אנחנו בעצ� כ, הוא בס- הכל במצב של פיקוח בדיעבד

סדר או לא פיקחנו מטילי� על הרשות סנקציה מתו- מחשבה שיכול להיות שלפני כ� עשינו משהו לא ב
לכ� , בסדרש סיטואציות שבה� הרשות פעלה י. עליה מראש טוב ולכ� הגענו לתוצאה הלא בסדר מלכתחילה

  . למרות שהיא לא מימשה את המטרה, להטיל עליה סנקציה בדיעבד, אולי, לא ראוי
  

 גדולה בי� אני רואה שיש הקבלה מאוד. הנושא של צורכי ציבור הוא נושא ראוי לדיו� ולמחשבה
הא� זה . למשל מקו� קדוש. על חלק� יש לי שאלה.  מה שכתוב בפקודהה שכתוב פה בצורכי ציבור ובי�מ

אותו לצור- או זה מקו� קדוש מלכתחילה שמפקיעי� ,מקו� שלצור- הפיכתו צרי- להפקיע אותו לקדוש
   .אי- היא משפיעה על ההגדרה, ת ההפרטה של צורכי ציבורכמוב� יש את שאל? אחר

  
 הדקות שעמדתי כדי �40ב.  דקות בתור להיכנס לכנסת ישראל40אני עמדתי , אדוני. נקודה נוספת  

. עזב אותי על ההסדר החדש היה הדימוי של הציורי� של אשר בראש ולא להיכנס לכנסת הדימוי שעלה לי
. 'ידיי� מסתובבות וכו, מגדלי�, כל מיני דרכי�. מדובר בציורי� מאוד מורכבי�,  אות�א� אדוני מכיר
שני הדימוי של אשר מתאר כא� , לטעמי. אחרי הציור אתה מגיע לנקודה אחת של דבר עוקב כשאתה בסופו

�אני מסכימה ע� תחושתו של אדוני וג� ע� תחושתו של חבר הכנסת . קוד� כל את ההסדר החדש. דברי
המהמורות את כל תתי הסעיפי� ואת כל , רי שעוברי� את כל הקשרי�אח. סוויד שזה מאוד מאוד מסורבל

והיא שאי� שו� תכלית , מגיעי� לנקודה אחת יחידה שראוי היה להגיד אותה מלכתחילה בצורה ברורה
 לזכות הרכישה � אי� השבה כי לא הוגדר  אצלנו ג��מעשית לזכות ההשבה ואי� שו� תכלית מעשית  

  .מחדש
  

  :כה�� איריס פרנקל
  

  ?מה זאת אומרת תכלית
  

  :גזית�יפעת הולצמ�
  

  �  ..ותיכ%, לא נעי� לי שאני אומרת את זה בצורה כזאת. זה הררי מילי
  

  :ארז קמיני!
  

  .מגיעי� לזה שכל הדיו� מתמצה בשאלת הרכישה מחדשבסו% אנחנו 
  

  :גזית�יפעת הולצמ�
  

: אדוני אמר. אדוני שאל  שאלה שלא קיבלתי עליה תשובה. אגיד למה זה חשוב הדיו� הזהאני   
אמר ל- ארז ממשרד ". שירתיע את הרשות לא להפקיע נכו�אני רוצה שיהיה משהו מלכתחילה "

�אבל זה ג� מנגנו� , זה החריג, נכו�". זה החריג, חדשאל תתעסק בקצה הזה של רכישה מ: "המשפטי
 כשהרשות יודעת שיש סיכוי סביר שהיא תצטר- לעבד את הקרקע היא. שפועל מראש בקבלת החלטה

או  שאולי שאולי לא מוגדר עד הסו% , תשקול מחדש בתחילת התהלי- הא� השינוי הזה לצור- הציבורי
 אני חושבת .. בשנה�18 מסלולי� אולי ב8,  שני��5מסלולי� ב שני� והיא יכולה רק לממש שני �5הוא רק ל

אני מסכימה שזו התייחסות לחריג .. שההתייחסות לרכישה מחדש ולצור- העניי� להשבה שלא קיימת
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א� הוא מנגנו� מעשי הוא פועל ג� כהרתעה מראש והוא ג� , אבל א� המנגנו� הזה הוא תכליתי, שבחריג
  . שאל לגבי אי- מונעי� מראש שרירות או שרירותיות בהפעלת שיקול הדעת השיפוטיעונה למה שאדוני 

  
למעשה אנחנו מדברי� אחרי . אמרתי את הדברי� בצורה כל כ- בוטהעכשיו אני אומר למה 

מפני שבפקודת הקרקעות שתוקנה ? אחרי שהסוסי� ברחו מהאורווהלמה . שהסוסי� ברחו מהאורווה
. הוחלט לקבוע הסדר שאני חייבת להגיד שהוא לא פשוט. העניי� הזה נעשתה עבודה יסודית על 2010בשנת 

אני חייבת לומר לאדוני שכל פע� שהייתי כותבת פסקה . היטבאני מכירה את המטריה , אני כתבתי מאמר
תת סעי% קט� אני נמצאת  כי לא יכולתי למצוא את הידיי� ואת הייתי צריכה לחזור לפקודה לדעת באיזה 

�י טעות שאני לא מצליחה למצוא את התת סעי% הקט� שבו המאמר מצאתבהגהות האחרונות של . הרגליי
יש לנו הסדר קיי� בפקודת ? מהאורווהמדוע הסוסי� ברחו כבר . אני רוצה להגיד את מה שאני אומרת

הוא מאוד שונה מאי- שהייתה הצעת החוק של פקודת . להסדר יש את הבעיות משל עצמו. הקרקעות
נעשתה מהפיכה בוועדת .  הוועדה הבי� משרדית של פקודת הקרקעותת וממה שהיה בדוח שלהקרקעו
�  .אבל זה נגמר, הכספי

  
  :ארז קמיני!

  
�  .אבל בסדר, אני לא מסכי

  
  :גזית�יפעת הולצמ�

  
�מאוד מאוד מסורבל ולא לאמ! , מדוע לבנות עכשיו מבנה מקביל? מדוע לא ללכת על פי מה שקיי

את הרצו� , אני לא רואה טע� ואני חייבת לומר שאני ג� לא רואה את הפשטות? את ההסדר בפקודה
  .הבנתי:  סעיפי� ויגיד8לעשות איזו שהיא הבנה ברורה שאד� יקרא 

  
  :ארז קמיני!

  
  ?  בחוק התכנו� והבנייה הוא מבי�?היו� הוא מבי�

  
  :גזית�יפעת הולצמ�

  
  .כ�  

  
  :רז קמיני!א

  
ממה שהוא יבי� אי- הוא מבי� היו� יותר ?  לו להבי�מה יש. ההוא כולו מפנה לפקוד? מה הוא מבי�

. ר ישירהמפנה בצורה יות ביקשה לייצר איזה שהוא מנגנו� שהיועצת המשפטית, להיפ-? מחר את הנוסח
להגיד שההסדר של . שבפקודההפקעה תכנונית כולה מפנה להסדר . את חוק תכנו� ובנייההיו� תקראי 

  ?ההצעה יותר מסוב- מחוק תכנו� ובנייה
  

  :כה�� פרנקליס איר
  

  ..והפסיקה ג� היא  
  

  :גזית�יפעת הולצמ�
  

 מוסי% על תתי וההסדר הקיי� היו� היה מפנה לפקודה ולאא� היית� עושי� את זה ככה 
�האמ� לי �אבל יכול להיות שלא השקעתי מספיק זמ� שאני לא מצליחה לרדת לעומק העניי� , הסעיפי

את� , הפקודה נמצאת, הסוסי� כבר אינ�,  אז הייתי מוכנה להגיד בסדר� שהשקעתי כדי לקרוא ולהבי� 
�  ? מה את� עושי�. ארז, את� לא עושי� את זה. זה מה שיש, מפני

  
  :ארז קמיני!

  
  . אי� שו� בעיה, אז בוא נחזור

  
  :גזית�יפעת הולצמ�

  
  . לטעמי צרי- לחזור. שצרי- לחזורהיות כול לי  
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  :ארז קמיני!
  

  ?המצב בחוק התכנו� והבנייה יותר טוב מההצעה
  

  :יפעת הולצמ�
  

  . שאת� מציעי�  יותר גרוע מפקודת הקרקעותהמצב בתזכיר החוק 
  

  :ארז קמיני!
  

  .והבנייהחוק התכנו� , לא פקודת הקרקעות  
  

  :גזית�יפעת הולצמ�
  

  .פקודת הקרקעות עברה לפני פחות משנה  
  

  :רחל אלתרמ�
  

  .שאת רוצה האחדת דיני� בעניי� הזהאת אומרת , יפעת
  

  :גזית�יפעת הולצמ�
  

  .משמעית� חד  
  

  :רחל אלתרמ�
  

  .זה כדי שאחרי� יבינותגידי את   
  

  :ארז קמיני!
  

אז אי- , למצוא את לא מצליחה אמרת שאת הסעיפי� ואת תתי הסעיפי�א� בפקודת הקרקעות 
�  ?הפקודה היא אורי� ותומי

  
  :גזית�יפעת הולצמ�

  
יותר משובחת מזו שבפקודת אני לא רואה פה עבודה , אני לא רואה פה עבודה יותר טובה, צר לי

וזכות ההשבה א� בסו% יתקבלו  ה� , לצור- העניי�,  מחדשאני אומר למה לדעתי זכות הרכישה. הקרקעות
  .תוחלת מעשיתחסרות 

  
  :ארז קמיני!

  
ו  שהייעו! המשפטי ביקש לתק� לא קיי� כמ22סעי% . אותו דבר את אומרת את 22ג� לגבי סעי% 

  .כמו בהצעההוא קיי� , בפקודה
  

  :כה�� איריס פרנקל
  

  .יש הבדלי� לגבי מי הוא האד� האחר
  

  :ארז קמיני!
  

   �  ?יותר מסוב- ממה שכתוב בפקודה) ב(465ג
  

  :גזית�יפעת הולצמ�
  

וא� תתקבל זכות  למה אני חושבת שזכות הרכישה מחדש היא חסרת תוחלת מעשית הערה לגבי  
  ..ההשבה

  
  :רחל אלתרמ�
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  .כפי שהיא מוצגת פה את רוצה לומר

  
  :גזית�יפעת הולצמ�

  
אומרת לכ� שאני מרגישה שזו קרקע  ושוב אני �יש בהסדר החדש ובפקודה  . מוצגת פהכפי שהיא 

משיבי� , הסייג אומר שכאשר משיבי� לבעל הקרקע את הקרקע.  סייג קט� אבל מאוד משמעותי�חרוכה 
�, אדוני: עכשיו אומרי� לו. מחזירי� לו את הקרקע כביש, א� הפקיעו לו לכביש. לו אותה ע� הייעוד הקיי

. זה הגשת תכנית על חשבונ-, זה הוצאות.   לכו ונסו לשנות את הייעוד התכנוני לייעוד חדש,גברתי הנכבדה
בדרגה תכנונית שלי אי� בכלל כי לפעמי� התכנית התקבלה , יש ג� בעיות בירוקרטיות מאוד קשות

אני רוצה להגיד שזה מעקר .. תיכ% ארז יגיד מה הוא אומר –אומר משרד המשפטי� . אפשרות לגשת אליה
  . אנחנו מדברי� סת�, פשוט לא נעי� לי להגיד. מתוכ� את כל העניי�

  
  :ארז קמיני!

  
�  ?למה את אומרת שמחזירי� בייעוד הקיי

  
  :גזית�יפעת הולצמ�

  
  .י זה מה שאת� אומרי�כ  

  
  :ל אלתרמ�רח
  

  ?לפי הפקודה או לפי החוק
  

  :גזית�יפעת הולצמ�
  

  �  .לפי שניה
  

  :ארז קמיני!
  

  .אני הדגשתי את זה..רק כאשר השתנה הייעוד בכלל צצה. אבל החוק הזה מדבר על שינוי ייעוד  
  

  :אמנו� כה�ר "היו
  

  .נניח עשית ש� כביש. הקרקעשינית ייעוד של . היא אומרת שהוא שינה ייעוד
  

  :ארז קמיני!
  

  .לא  
  

  :יהודה זמרת
  

  .לא השתנההכביש   
  

  :ארז קמיני!
  

עכשיו אני לא צרי- את הדר- או . יש את המטרה הציבורית לדר-. אנחנו מדברי� על רכישה מחדש
  . אז אני משנה את הייעוד, בגלל שהוא ירד דרומהאת המטווח 

  
  :כה�� איריס פרנקל

  
  ).ב(�ו) א(יש . לא חייב שינה ייעוד

  
  :ארז קמיני!
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הפקעת שר   אני לא מדבר כרגע על �בהפקעה תכנונית  .  ש� הוא חריגשנמצא) ב(�ה. זה לא הגו�
רק כאשר משתנה הייעוד .  שאלת הרכישה מחדש או זכות ההשבה עולה כאשר משתנה הייעוד�אוצר 

  .מחדשבגלל זה זאת רכישה . לא לייעוד הפקעתי, לייעוד סחיר
  

  :גזית�יפעת הולצמ�
  

אתה אומר . י לא מבינה נכו� אני לוקחת את ההערה שלי בחזרהא� אנ. אולי אני לא מבינה נכו�
  ?סחירשכאשר אני משנה את זה לייעוד סחיר אני אקבל את זה חזרה בייעוד 

  
  :ארז קמיני!

  
  . ברכישה מחדש. בוודאי

  
  :רחל אלתרמ�

  
  .בדיוק הפו- ממה שאת חושבת, רעותזה חדשות . את צריכה לשל� על זה בייעוד הסחיר

  
  :ארז קמיני!

  
 אוהד �  15% עד 10%את מקבלת פטור ממכרז ששווה . שזה עולהאת צריכה לרכוש את זה במחיר 

  . ת קדימה לרכוש בייעוד החדשיש ל- זכו. ממכרזאתה מקבל את הקרקע בפטור . יתק� אותי
  

  :גזית�יפעת הולצמ�
  

  ..אבל, את זה אני מבינה  
  

  :ארז קמיני!
  

עכשיו , מה:  שני� ונוכח ההערה של אדוני8תקופה של אחרי שעברה ? יגאיפה החר. פה יש חריג
ובלבד שהוא , אמרנו שתקו� זכות לנפקע לבוא ולרכוש מחדש באותו ייעוד? זה אצל- עד בלי דיתשאיר את 

  ?מה הוא יעשה ע� דר-. כי אחרת אי� טע� לתת לו את הקרקע, יכול להשתמש
  

  :גזית�יפעת הולצמ�
  

  .הסברת את הכל. עכשיו אתה מסביר היטב מדוע אי� זכות השבה  
  

  :קמיני!ארז 
  

מסוימי� של שימושי� ציבוריי� יש בסוגי� ? מתי. הרכישה מחדש הזאת תלויה ביכולתו להשתמש
 � מוסדות ציבור � לא גני ילדי� מסחריי� ,  אגב�לדוגמה גני ילדי� , הוא יוכל לעשות אות�אפשרות שג
�ואז הוא , פעיל אות�צרי- להוכיח שהוא יוכל לההוא . יש סיכוי שהוא יוכל להפעיל אות�. כאלה ואחרי

� מסכי� לחלוטי� שאי� זכות להשבה לפי אני. אבל זה חריג,  לא השתנה הייעודיוכל לרכוש מחדש ג� א
  .יש רכישה מחדש בייעוד החדש,  ההצעה

  
  :גזית�הולצמ�יפעת 

  
  .הוא חריג מאוד משמעותי בחיי התכנו�,  ארז, ריג הזההח

  
  :ארז קמיני!

  
  .לא נכו�  

  
  :גזית�יפעת הולצמ�

  
ורי לייעוד תשנה מייעוד ציב, ארז, בוא נקווה שהמקרי� שבה� אתה. נכו�אני כ� חושבת שהוא 

  . זה יהיה החריגמסחרי 
  

  :שמאי אסי%
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  ?למה

  
  :גזית�יפעת הולצמ�

  
  ?לקחת קרקע בהפקעה לייעוד ציבורי ושינית אותה למסחרי  

  
  :אסי%שמאי 

  
�  .היו דברי� מעול

  
  :ארז קמיני!

  
  . כל הרכישה מחדש זה חריג

  
  :גזית�יפעת הולצמ�

  
 תשונה אחר � המשמעות הכלכלית של זה היא סובסידיה �הא� נראה לכ� הגיוני שקרקע מופקעת 

  ?כ- לייעוד מסחרי
  

  :ארז קמיני!
  

זה , זה לא תמיד קורה.  זה קורה–פר כי השכונה נכשלה יבינו שאי� צור- בבית הס שנה 15א� עוד 
�כדאי שיהיה ש� מרכז מסחרי כדי , כדי שהשימוש בקרקע יהיה נכו� בהיבט התכנוני שלה. קורה לפעמי

�אני לא .. ש� אזור תעשיית הייטק אולי טיפה להעצי� את השכונה הזאת ולנסות לשק� או אולי לשי
  .אלה אות� מצבי� שה� לא המצבי� השכיחי�. התכנו� יחליטמוסד , יודע

  
  :גזית�הולצמ�יפעת 

  
  . בוא נניח שזה לא השכיח.שהוא החריגאתה אומר לי . אני מדברת אית- על המצב השכיח

  
  :ארז קמיני!

  
 אולי ההפקעה ?למה. באיזו שהיא צורהאת יוצאת מתו- נקודת הנחה שתמיד יהיה שינוי ייעוד 

למה לצאת מנקודת הנחה שמוסד התכנו� . �100 ו50,  שנה40אולי ישתמשו בזה לאור- , שצרי-תל- כמו 
  . הוא חריג470כל סעי% ? נכשל בציפייתו הטבעית פרוגרמאתית

  
  :גזית�יפעת הולצמ�

  
לדבר מכיוו� שהחריג קבוע אנחנו צריכי� אבל , אני מאוד מקווה שזה יהיה החריג. אתה צודק

שמעתי שיש פה . משמעות על ההחלטה מראש של הוועדה בשיקולי� שלה, להבנתי, לחריג יש.  עליו
ארגיש הרבה יותר בנוח א� , ארז, אני. שהתכנו� צרי- להיות גמיש וצרי- לשנות אותו לפעמי�, דינאמיות

שאת� את כל , נגמר העניי�, ניתקה הזיקה, תגידו שאי�, תהיו ישרי�. כויות אחרי הפקעהתגידו שאי� ז
�  ..מה שאת� עושי� פה. תסבירו לי למה אי�, תעמדו מאחורי זה. הסעיפי� מורידי

  
  :�ר אמנו� כה"היו
  

  .ילו ישכא  
  

  :ארז קמיני!
  

  .אני לא מצליח להבי� את ההערה
  

  :גזית�יפעת הולצמ�
  

  . אבל אי�, זה להגיד יש
  

  :רחל אלתרמ�
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  .תסבירי למה, יפעת  

  
  :גזית�יפעת הולצמ�

  
אחרי קרסיק שאמרתי שזה היה אני הראשונה . אתה מצליח להסביר לי מבחינה אנליטית למה אי�

א� תגיד אי� ותסביר . זה קרה,  לעשותאבל מה, זה לא היה המקרה להכיר בזכות השבה. פסק די� לא נכו�
  ..א� תגיד אי� ולא תצליח להסביראבל , בסדר, לי למה

  
  :ארז קמיני!

  
  .יש רכישה מחדש,  אי� השבה.אל מול רכישה מחדש" השבה"המילה . יש טרמינולוגיה

  
  :רחל אלתרמ�

  
  .יש רכישה מחדש, שאי� השבהאת אומרת 

  
  :גזית�יפעת הולצמ�

  
  �  .  את זהאי� ג

  
  :יהודה זמרת

  
  .היא אומרת שלא זה ולא זה

  
  :רחל אלתרמ�

  
.ולהגיד שאי� משו� שרוכשי� את זה בשווי של הייעוד החדשאת רוצה לסייג את זה . זה לא שאי�  
    

  :גזית�הולצמ�יפעת 
  

  . �0משו� שהתכלית המעשית של זה שואפת ל, אי�
  

  :ארז קמיני!
  

  ?למה את אומרת. לא נכו�
  

  :גזית�יפעת הולצמ�
  

  . תכלית מעשיתאבל אי� לזה , יש בחוק. רואה את הדברי�כ- אני 
  

  :רחל אלתרמ�
  

  .אי� כדאיות לבעל הקרקע. תנסחי את זה כדי שכול� יבינו
  

  :גזית�הולצמ�יפעת 
  

  ..בחריג שקיי� בייעוד ציבורי. אי� כדאיות לבעל הקרקע
  

  :ארז קמיני!
  

  .בייעוד למגורי�. לא בייעוד ציבורי  
  

  :גזית�יפעת הולצמ�
  

אותו ע� ייעוד הקרקע מחזירי� לי , שארז אומר שהוא החריג, )ב(בחריג שקיי� בסעי% קט� 
  .ל סגר את כל העניי�זה בכל. לציבורי
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  :ארז קמיני!
  

  .זה יקרה במצבי� עוד יותר פחותי�? העניי�מה זה סגר את כל 
  
  
  
  

  :גזית�יפעת הולצמ�
  

  .�0 זה שוא% ל
  

  :ארז קמיני!
  

 אני נות� פה זכות לרכישה ?למה זה להגיד שזה לא קיי�, מחדש כששיניתי ייעוד למגורי�ברכישה 
�  .מחדש לרכוש למגורי

  
  :גזית�יפעת הולצמ�

  
  ..את הסכומי� שמדובר בה�כא� התכלית המעשית של זה מבחינת יכולת הפרט להרי� כי 

  
  :ארז קמיני!

  
  ?עסקת קומבינציהאי אפשר לעשות ? אי אפשר לקחת משכנתא על הקרקע

  
  :גזית�יפעת הולצמ�

  
  ?אתה מניח שאד� שקיבל פיצויי� שומר אות� בצד, ארז

  
  :ארז קמיני!

  
  . אל  

  
  :גזית�יפעת הולצמ�

  
  . נניח שזה הסכו� שעליו מדובר

  
  :ארז קמיני!

  
  .פיצויי� בקרקע חקלאית הוא קיבל .זה לא סכו� הפיצויי�,  מה פתאו�,לא

  
  :גזית�יפעת הולצמ�

  
רוב האנשי� . אנחנו מכירי� את המחקר. אני מדברת על ב� אד� שהייתה לו חלקת קרקע

אנחנו לא . ת קטנותאלה אנשי� שיש לה� חלקו,  בי� להפקעות ובי� לדברי� אחרי�, �197שמגיעי� ל
  ..מדברי� פה
  

  :ארז קמיני!
  

  ..קיבל,  בעיהאי�  
  

  :גזית�יפעת הולצמ�
  

�  ?הוא ישי� בצד את הפיצויי�אתה רוצה ש. קיבל פיצויי
  

  :ארז קמיני!
  

  . לא
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  :גזית�יפעת הולצמ�
  

  ? את זה בחזרהיקנהמאיפה הוא   
  

  :ארז קמיני!
  

  ?הוא יכול לקבל מימו�
  

  :גזית�יפעת הולצמ�
  

  .יכול להיות שהוא רוצה לשמור את הפיצויי� שלו בצד. יכול להיות שהוא יכול לקבל מימו�
  

  :ארז קמיני!
  

 �  .. שהוא ישמור בצד לא יגיעוהפיצויי� האלה. אי� שו� בעיה, שלו בצדשישמור את הפיצויי
  

  :שמאי אסי%
  

  .סוגר עניי�, הוא מתקשר ע� איזה שהוא יז�. לא שמר בצד
  

  :ארז קמיני!
  

להגיד שזה . מדינות שנותנות את הזכות הזאת לרכישה מחדשאת הראית במחקר של- שיש , יפעת
�  ?לא קיי

  
  :גזית�יפעת הולצמ�

  
במיוחד העובדה שה� עברו , פוגעניאני מסכימה ע� ארז שההפקעות בחוק התכנו� יש בה� פ� פחות   

. ע� זאת אני רוצה לשאול מדוע יצרנו מסלול נוס% למדינה להפקיע דר- חוק התכנו�. דר- הלי- תכנו� שקו%
�להשתמש בחוק התכנו� כי אנחנו רוצי� להבטיח רהאנחנו רוצי� : "שאומרת, לי ענברד ט"שמעתי מעו

אי� שו� בעיה להפקיע דר- . ג� לפי פקודת הקרקעותתכנו� �אפשר להבטיח רה. ג� אני רוצה". תכנו�
.. אחרי תכנו�מפני שאנחנו יודעי� שה� יכולי� להפקיע , ואנהפו- ה.  פקודת הקרקעות אחרי תכנו�

  . 'שיש לה הקלות לעניי� שימוע וכו, שיש תכנו�הפקודה מתייחסת בסעיפי� מפורשי� למצב 
  

  :ארז קמיני!
  

  ?בשביל מה זה טוב, דה מייעצתא� היא לא עוברת וע
  

  :גזית�הולצמ�יפעת 
  

יש חוק שעבר . זה טוב מהבחינה הזאת שצרי- להבי� שיש פה שני חוקי� שמשחקי� במקביל
כשיו את התזכיר הזה יש ע.  שהוא החוק המרכזי שדרכו מפקיע שר האוצר� מזמ�  זה לא – 2010בפברואר 
 אני אומרת את זה בגדר חשש כי אי� �החשש שלי  , א� נאפשר למדינה להפקיע דר- חוק התכנו�. שיעבור
 – בי� שני החיקוקי� האלה אבל האינטואיציה שלי אומרת מבחינת הדינאמיקה, ו� אסמכתאלי ש

  .את זה אנחנו לא רוצי�. שהפקודה תהפו- למכשיר מאסיבי של הפקעות לפני תכנו�
  

  :יהודה זמרת
  

  .ההיפ-
  

  :גזית�יפעת הולצמ�
  

למה היא תהפו- למכשיר מאסיבי של ". לפני תכנו� ה� לא רצויותהפקעות : "כמו שארז אומר
  .האלהמפני שאחרת אי� צור- בשני המסלולי� ? לפני תכנו�הפקעות 

  
  :ארז קמיני!

  
  .רק שיש ש� זכות להשבה
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  :גזית�יפעת הולצמ�

  
  . ארז, אז בוא נשי� את זה על השולח�

  
  :ארז קמיני!

  
  .זו ממש לא התשובה. אמרתי את זה בציניות

  
  :גזית�הולצמ�יפעת 

  
חוק התכנו� כדי א� המטרה היא שהמדינה תפקיע דר- .  הציניות של- לרצינותת� לי לקחת את

אני , א� לא. אז שימו את זה על השולח�, לפי פקודת הקרקעותשהיא לא תתחייב בהשבה שבה היא חייבת 
  .פקודת הקרקעות בעניי� הזהלא השתכנעתי שיש סיבה למסלול עוק% 

  
 הערה אחרונה היא לגבי.  הערה נוספת היא לגבי העניי� של זכות ההשבה וזכות הרכישה מחדש

  . התיישנות
  

.  שנה25אדוני ראה שיש הוראה של התיישנות של . אני אתחיל דווקא ע� ההערה לגבי ההתיישנות
. כל זכות לנפקע ללא � א� היא רשות מוסמכת להפקעה �לרשות או למדינה  שנה הקרקע מוקנית 25אחרי 

תקופת ההתיישנות הזאת אינה מוגדרת בכלל כשאלה של הא� מימשתי עד תו� את . אי� שו� זכות לנפקע
אני ? אז מה קורה, מכיוו� שהתחלת ביצוע מספיקה כדי לשלול זכויות של הנפקע. המטרה הציבורית או לא

 שלבי� �4בלתי הפקעה לצור- שכונה  שהתח� כמו שארז אמר � שנה ואשאר במצב 25יכולה שיעברו לי 
�אי� יותר זכויות לפרט . ואחרי השלב הראשו� התברר לי שאני לא צריכה את שלושת השלבי� הנוספי

  .4למרות שמימשתי רק את השלב הראשו� מתו- ,  שנה25אחרי 
  

  :כה�� איריס פרנקל
  

  .את מדברת על  מימוש? מה ע� הסיפא
  
  :גזית�פעת הולצמ�י
  

  .מלא של המטרה  
  

  :ארז קמיני!
  

  .זה שתי סוגיות שונות. או לא מימושזה לא קשור למימוש 
  

  :כה�� איריס פרנקל
  

התנאי השני זה שהקרקע , ממשבתחילת מימוש תנאי אחד זה . ילת מימושעל תחאת מדברת . לא
  ..עדיי�

  
  :גזית�יפעת הולצמ�

  
הדוגמה של . אני את� דוגמה. התקופה של ההתיישנות אינה תלויה במצב מימוש המטרה הציבורית

  ..ארז שהפקעתי
  

  :אלתרמ�רחל 
  

  ?זה בעייתי
  

  :גזית�יפעת הולצמ�
  

 25 עברו .אחרי השלב הראשו� יש לי התחלת ביצוע.  שלבי��4 יש לי שכונה שרוצי� לעשות אותה ב
  . הקרקע לא של הפרט מכוח ההתיישנות' .וד' ג', שנה ולא עשיתי את שלב ב

  
  :ארז קמיני!
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  .נכו�  

  
  :גזית�יפעת הולצמ�

  
  . מלא של המטרה הציבוריתאני אומרת שאת תקופת ההתיישנות צרי- להצמיד לשאלת מימוש

  
  :ארז קמיני!

  
  ?ככה זה בפקודה ובדי� המשווה שחקרת

  
  :גזית�יפעת הולצמ�

  
מה שמקולקל בפקודה לא אומר שזאת סיבה . קרקע חרוכהאני מכה על חטא שאני הולכת על . לא
  . זה רע, ג� בפקודה זה לא טוב. כא�לא לתק� 

  
  : אסי%שמאי

  
  .  קשה להבי�

  
  :ארז קמיני!

  
  . זה לא קשור לתחילת מימוש

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .כל הזמ� עושקי� את הציבור. את� עושקי� את הציבור
  

  :ארז קמיני!
  

  .ציבור זה ג� נחמדלהגיד שצרי- צורכי , ת הציבור זה נחמדלהגיד שעושקי� א
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  ?למה אתה לוקח לו את זה. תחזיר לו, אבל אתה לא מימשת, בסדר
  

  :ארז קמיני!
  

ת הסיטואציה הכי קשה שלא אני אקח א. זה לא קשור לתחילת מימוש או אי תחילת מימוש
  .נטולת כל זכות לנפקעהקרקע הופכת להיות קרקע .  שנה25עשיתי כלו� במש- 

  
  :גזית�יפעת הולצמ�

  
  ?זה בסדר

  
  :ארז קמיני!

  
, תבר שהבסדר הזהכי מס, בעצמ- ענית במחקר המשווהלשאלה א� זה בסדר או לא בסדר את 

מסתבר שבכל מדינות העול� יש הגבלה על הזכות . קיי� בכל העול�, מידתי או לא מידתיהיינו א� זה 
  . שנה�30 שנה ובי� א� ב�20בי� א� זה ב, הזאת

  
  :גזית�הולצמ�יפעת 

  
  .תלוי במצב המימוש

  
  :ארז קמיני!

  
  . במצב המימושזה לא תלוי
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  :גזית�יפעת הולצמ�

  
  .את המאמר ונראהבוא נפתח   

  
  :ארז קמיני!

  
אבל חו! מארצות הברית בכל המדינות זה ממש לא קשור , אולי בארצות הברית יש משהו אחר

  .שזה לא יהיה קשור, כמו שאמרת , 2010 הכנסת קיבלה החלטה בשנת .המימושלשאלת 
  

  :גזית�יפעת הולצמ�
  

.  לתק� את זה כא�אבל זה לא אומר שאי� מקו�,   אני יודעת�2010זה שהיא קיבלה החלטה ב
אני סבורה שהתכלית המעשית של . אעבור להערות הפרטניותאני לא . נקודה אחרונה מהערות הכלליות

 לגישתו של משרד המשפטי� שיש בכל אופ� אני רוצה ללכת. 0א� לא , �0זכות הרכישה מחדש שואפת ל
ע האבחנה בי� ההסדר שקיי� מדו. זאת אומרת שבאמת יש פה משהו ממשי לפרט, לזה תכלית מעשית

? בתקופה שנקבעה יש השבה וא� התחלת מימוש יש רכישה מחדששש� א� לא התחלת מימוש , בפקודה
  .ההסבר ששמעתי אומר גמישות תכנונית

  
  :קמיני!ארז 

  
  . לא נכו�

  
  :כה�� איריס פרנקל

  
  .ההסבר אומר תכנו�

  
  :גזית�יפעת הולצמ�

  
לא , מבוגרתההסבר אומר שיכול להיות שאחר כ- יתברר לי שהשכונה . רק תכנו�ההסבר אומר לא 

  ?לא מושג תכנו�גמישות תכנונית זה . ות ש� משהו אחרצרי- בית ספר ואני רוצה לעש
  

  :רחל אלתרמ�
  

  .אפשר להגיד ככה
  

  :ארז קמיני!
  

  .ותזאת אחת הסיב  
  

  :גזית�יפעת הולצמ�
  

אני שואלת הא� נגד . גנאי אלא כמילה של צור- שקיי�אני רואה גמישות תכנונית לא כמילת 
חזקה לכ- , לטעמי, זו עדות. הצור- הזה לא קיי� הצור- של הפרט למקרה שלא התחילו את המימוש

? הא� במקרה כזה לא ראוי להכיר בזכות ההשבה. לת פרשנותפה יש שא. שאולי לא היה צור- מלכתחילה
ג� במקרה שלא התחלתי זה נכנס תחת עקרונות של . זו לא ראיה,  לא:יבואו חלק מהאנשי� ויגידו לי

יכנס באותה רמה במקרה שלא התחלתי התחלת ביצוע בתו- התקופה יכול להזה לא ,לטעמי. תכנו�
לבי� מצב שהתחלתי , א� יש צור- ציבוריכדי להראות על רצינות הרשות והמחשבה מלכתחילה שנקבעה 

ואני לא צריכה יותר , או מה שזה לא יהיה, השכונה מבוגרת, שהוא שינוי נסיבותואחר כ- היה איזה 
  ..  לא רואה בו תכלית מעשיתאז אני, א� שואלי� אותי. להמשי- בהתחלת הצור- הציבורי שהתחלתי בו

  
  :ארז קמיני!

  
  ?מעשית לרכישה מחדש תכלית בפקודת הקרקעות יש

  
  :גזית�יפעת הולצמ�

  
  .בשניה� לא
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  :נחמה חומי נובנשטר�

  
אז למעשה זה מייתר את הערה שלנו כי , כיוו� שלהגדרת צורכי ציבור הוכנס ג� אתר לשימור  

  . התייחסה להפקעה כאחד מהאמצעי� לשמור על השימורההערה שלנו 
  

  :נירה אורני
  

  .על אספקט הזמ� של הפקעות בישראלאני עורכת מחקר   
  

  :כה�� פרנקלאיריס 
  

  .אבל את מגיעה מהשטח  
  

  :אורנינירה 
  

. � עירמנהלת המחלקה לתכנו, זרת מהנדס העירהייתי עו.  שני� בעיריית חיפה25יש לי ניסיו� של   
  . 31א "בוועדת היגוי תמ, ישבתי במועצה הארצית

  
  :אמנו� כה�ר "היו
  

את מומחית ?  ההפקעותאי- את רואה את נושא, ומהעבודה המעשיתמהניסיו� של- מהאקדמיה 
  ?זה עושה סדר. בזה

  
  :נירה אורני

  
  .אבל לפי דעתי זה עושה סדר, זה מסוב-, זה לא קל. זה עושה סדר

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

  ?נשמרת פה זכות האזרח שמפקיעי� ממנו
  

  :אורנינירה 
  

  ..זה אחרי חוק יסוד כבוד. הקניי� ארו- לגבי זכות זה שיפור לאי�
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  ..הכס%מהמטר הראשו� נותני� את 
  

  :נירה אורני
  

 אני. לגבי ההשבה יש פני� לכא� ולכא�. זה שינוי כזה משמעותי שאני חושבת שראוי לכל שבח
  .  שיהוי לפני הפקעההמצב של , מדברת על שיהוי בהפקעת הקרקע

  
  :ארז קמיני!

  
  ?חרי התכנית או לפני התכניתא  

  
  :נירה אורני
  

א� לא מפקיעי� לו . הקרקעשזה בעיני הזמ� הכי קריטי בשביל בעל , אחרי התכנית ולפני הפקעה
א% אחד לא , שהוא לא יכול למכורהוא נמצא במצב , מהר ככל האפשר או מפצי� אותו מהר ככל האפשר

יכול להיות במצב שהוא חקלאי מזדק� או חקלאי אפילו א� הוא חקלאי הוא . הוא לא יכול לפתח, יקנה
יש כא� . יפה מאוד שלבקשתו הרשות צריכה להפקיע. את זה צרי- למנוע ככל האפשר. שצרי- את הכס%
 ובלבד שאינו יכול להשתמש בקרקע המיועדת להפקעה בשל: "יודעת א� הבנתי אותו נכו�סעי% שאני לא 

  ". הייעוד שנקבע לה בתכנית
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  :ארז קמיני!
  

. צרי- להגיד את זה בצורה מפורשת, א� את מדברת על החקלאי הזק� אי� פתרו�. לייעוד שנקבע
יש לו פתרונות להמשי- את ,  ששמענוכמו, אבל, לו את הקרקעהרעיו� הוא שא� אד� בא ומבקש שיפקיעו 

הוא לא יוכל , לעומת זאת, א�. הרשות לא תהיה חייבת לעשות את זה,  השימושי� החקלאיי� שלו
  ..י� החקלאיי� שלולהמשי- את השימוש

  
  :אורנינירה 

  
  ?הוא לא יוכל מסיבות אישיות

  
  :ארז קמיני!

  
  .בגלל ההפקעה, לא  

  
  :רחל אלתרמ�

  
  .לא ההפקעה, בגלל הייעוד

  
  :ארז קמיני!

  
הוא לא , הקרקע בדיוק כפי שה� היו ג� לשלב הביניי�א� התכנית משאירה את אפשרויות ניצול 

  .יוכל לדרוש
  

  :נירה אורני
  

עיריית כפר סבא  תדמו� במקרה של.  תדמו�–יש פסק די� שהמלצתי פה . אני רוצה להביא דוגמה
לא ידוע . תדמו� הוא בשלב השביעי.  שלבי��7היא חילקה את זה ל. הועידה שטח גדול מאוד לבית עלמי�

  .לדיור מוג�אולי הוא יצטר- את הקרקע . הוא המבוגר. ידוע שתהיה. מתי תהיה ההפקעה שלו
  

  : אסי%שמאי
  

  ?הוא יכול להמשי- לעבד או לא  
  

  :ארז קמיני!
  

  ? לעבדהוא יכול להמשי-
  

  :נירה אורני
  

  .הוא זקוק לכס%, � זק� הוא לא מעוניי� לעבדבהיותו אד
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  ?הוא יכול למכור
  

  :נירה אורני
  

היו� עוד לא . �2006 הפסיקה הייתה ב. �197בית המשפט אמר שיל- ל. זה הול- לבעלי�? מי יקנה
באד� כזה שאי� לו מה לעשות .. דו לי אי- מכמתי�שיגי, א� יש פה שמאי�. �197גמרו לדו� על הפיצויי� ל

  .ע� הקרקע
  

  :קריאה
  

  .אפשר לכמת את זה  
  

  :שמאי אסי%
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  ?אי� לו מה לעשות ע� הקרקעלמה 
  

  :נירה אורני
  

  .לה� אי� בעיה  
  

  :יהודה זמרת
  

  .היו� מוכרי� קרקע
  

  :אורנינירה 
  

  . שיפקיעו, לי היא שא� הב� אד� מבקש להפקיעההצעה ש.  שני�5,6זה לקח 
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .בלי להוכיח שו� דבר, בלי סיבות
  

  :נירה אורני
  

  ..הוא לא רוצה להישאר ע� מה, כ�
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .פיצוי ושתעזוב אותי הבמצב שאתה מתחיל לתכנ� אני רוצה את  
  

  :נירה אורני
  

אני חושבת שצרי- . אולי יסודית מידי, זה מביא אותי להערה כללית. או שתשאיר לי או שתיקח לי
ברוב המקרי� א� הפקעת מיד תשל� . שלבי אלא למקרי� חריגי�� לייתר בכלל את השיטה של הפיצוי הדו

  .א� תפקיע בעתיד תשל� בעתיד, מיד
  

  :שמאי אסי%
  

  .בניגוד לדוגמה שנתתזה 
  

  :ה אורניניר
  

  .אני אומרת שלתדמו� היה צרי- להפקיע היו�? למה  
  

  :רמ�רחל אלת
  

  .זה המצב המשפטי הנוכחי
  

  :שמאי אסי%
  

  ..אבל הדוגמה שנתת זה בדיוק, אני יודע  
  

  :גזית�יפעת הולצמ�
  

  .הוא היה רוצה שיפקיעו לו עכשיו  
  

  :ארז קמיני!
  

  ? 197הוא לא יקבל , א� יש אחד שלא רוצה שיפקיעו לו עכשיו
  

  :אורנינירה 
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. מסבכת, מעמיסה, שלביות מיותרת� הדו, לפי דעתי, באופ� כללי. רק את הבעיה הזאת צרי- לפתור
א� שכ, להבדיל מפקודת הקרקעות. כא� אני באה מהזווית הציבורית. בקשר למצב של אחרי ההפקעה

 חו! � צ " ג� למע�מבצעי� , מפקיעי�, כשרוצי� לעשות את מנהרות הכרמל. יש מטרה, הסבירו והדגימו
�אבל הוא , יכול להיות אזור של� של העיר שלא נכשל. ברשויות המקומיות זה אחרת. ממקרי� חריגי

במקרי� של .  שנה�15יותר מ,  שני��8 העתיד לבוא יכול להיות יותר מ. יצטרכו בעתיד לבוא. לעתיד לבוא
. הפקעות לפי חוק התכנו� והבנייה צרי- להארי- לרשויות המקומיות הרבה יותר את האפשרות להפקיע

לייש� את המטרה בעתיד האפילו , אחרי ההפקעה תישאר לרשות המקומית היכולת לייש� את הפרויקט
  .רחוק

  
  :ארז קמיני!

  
  . שצרי- להארי-את אומרת. הייעו! משפטי ביקש לקצר. את אומרת יותר

  
  :נירה אורני

  
  .זה סותר את מה שנאמר, כ�  

  
  :כה�� איריס פרנקל

  
אני יכולה לייעד את הקרקע בתכנית ולהפקיע ? את הקרקעשיש אפשרות קוד� לייעד למרות 

  ? שני�10 או 5אותה עוד 
  

  :נירה אורני
  

כאשר אחרי , אני אומרת שא� האד� רוצה תפקיעו מיד. זה בהמש- למה שאמרתי קוד�. לא
  . ההפקעה תישאר הקרקע בידי הרשות המקומית למטרות ציבוריות לטווח הרבה יותר ארו-

  
  :גזית�יפעת הולצמ�

  
מה לגבי , רשת שיפקיעו מידא� אני דו? הא� בהפקעה מיד זה דרישה על כתב ויתור זכויות

�  ?הפיצויי
  

  :ארז קמיני!
  

�  .זה ביחד. אי� מת� חזקה בלי פיצויי�. את תקבלי את הפיצויי
  

  :גזית�יפעת הולצמ�
  

  ?כשאני דורשת שיפקיעו מיד זה פיצוי מוסכ� או פיצוי עד הסו%
  

  :ארז קמיני!
  

  .שומהתצא ..זה פיצוי כמו  
  

  :יהודה זמרת
  

  .כמו בהלי- הפקעה באופ� מיידי  
  

  �יפעת הולצמ�
  

  .קה תמורת פיצוי מוסכ�זה מסירת חז. בפקודת הקרקעות יש משהו אחר
  

  :כה�� איריס פרנקל
  

  . לא  
  

  :קריאה
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  .דבראותו   
  

  :ארז קמיני!
  

    .זה בשוליי�. אני אתייחס לזה
  

  :נירה אורני
  

  ..�20 הנקודה האחרונה שלי היא הנקודה של ה
  

  :ארז קמיני!
  

 יו� מתפיסת 90בתו- , ה� לא במחלוקתש, הרשות לשל� פיצויי�ברכישה מחדש יש חובה על 
  .חזקה

  
  :גזית�הולצמ�יפעת 

  
  .בהפקעה, לא ברכישה מחדש  

  
  :ארז קמיני!

  
א� ג� , א תפסה חזקה יו� מיו� שהי90 חובה על הרשות בתו- בחוק לתיקו� דיני הרכישה יש

לתת לו סכו� שאינו שנוי במחלוקת או להפקיד בחשב , האד� לא בא איתה בדברי� או במגעי� לפני
חייבנו את הרשות המפקיעה להוציא שומה ולהעביר אותה . עשינו פה שינוי בהלי-. זאת חובה. הכללי
  ..השומה מקובלת אוהוא יוכל להגיד א� . לנפקע

  
  :גזית�יפעת הולצמ�

  
  ? מה קורה, א� הוא יגיד לא מקובלת

  
  :ארז קמיני!
  

  .. הוא יקבל. אי� בעיה, הוא יגיד לא מקובלת
  

  :גזית�הולצמ�יפעת 
  

  . זאת השאלה? הא� הוא יכול לדרוש שתפקיעו
  

  :ארז קמיני!
  

  .אי� קשר בי� הדברי�. בוודאי
  

  :ה אורניניר
  

 20המחקר סוקר פסקי די� בתקופה של . מה שאמרתי בנתו� מהמחקר שעשינואני רוצה לחזק את   
 מקרי� כאלה שעברנו 219בס- הכל הוגשו . שעוסקי� בבקשות לביטול ההפקעה, �1990�2010מ, שנה

�כל הבקשות האלו עברו את בתי .  בקשות88לפי חוק התכנו� והבנייה היו , 119על שיהוי היו . עליה
  .המשפט בערכאות

  
  :גזית�ת הולצמ�יפע
  

  . שנה�20ב
  

  :נירה אורני
  

 האלו היו במקרי� שהרשות �7ג� ה.  ס- הכל7מה� התקבלו לשיהוי אחרי הפקעה .  שנה�20ב
  . מ להחזיר"מועשתה איזה , המקומית גמגמה
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  :ארז קמיני!
  

  ?מה זה מלמד
  

  :נירה אורני
  

והחשב הגיע למסקנה שעדיי� זה לא מצדיק ,  מקרי� כאלה88 זאת אומרת שבית המשפט ראה
אבל את המטרה אד� , זה באמת הרבה שני�, זה באמת לא יפה, נכו�: "בונשטיי� אמר. ההפקעהלבטל את 

  .לחזק את מה שאמרתי בקשר לזהזה ". צרי- להשאיר.  לבנות את העיר ואת המדינהלא גמרנועוד . צרי-
  

לגבי ? למה אני אומרת. הא� היא תחול רטרואקטיבית,  שני� תפוגה�25 הנקודה האחרונה זה ה
 שני� ינתקו את הקשר ואת הזיקה לגבי הפקעות ללא תמורה 25אבל לגבי העבר א� אחרי , העתיד אוקיי

  .אי צדק חמור מידיזה יהיה 
  

  :אמנו� קולבק
  

לפי סדר החשיבות אני לא אתחיל לפי הסדר אלא .  סעיפי� עיקריי��3 ההערות שלנו מתמקדות ב  
תמורה של עד שעוסק בביטול האפשרות להפקעה ללא , )2(467להתחיל בסעי% אני דווקא אבחר . מבחינתנו

אבל אני כמייצג את מרכז , האזרח ראות פה אני מביא עמדה שהיא פחות פופולארית מנקודת. 40%
  � פה אני אשמח א� יענו לי –תוהה , השלטו� המקומי שמסתכל על הצעת החוק ולא מוצא בה מקור כספי

  . מאיפה אני אמור לשל� מהמטר הראשו�
  

  :ארז קמיני!
  

  .מהיטל השבחה
  

  :אמנו� קולבק
  

תוק� לא תאפשר למעשה  המ�397 או ב�197ג� הליבראליות שנקבעה ב. היטל השבחה לא יספיק
  .יישו� של העניי� הזה

  
  :כה�� פרנקלאיריס 

  
אני חושבת שהטענה הזאת קצת מתעלמת מהצמצו� המאוד גדול של הזכות להפקעה לגבי , אמנו�

 �  . השני� האחרונות�15  שנעשתה בפסיקה ב40%אות
  

  :אמנו� קולבק
  

  . עשינו את הבדיקה הכלכלית הזאת  
  

  :יהודה זמרת
  

  ?..יש לכ� הערכה כספית
  

  :אמנו� קולבק
  

  .יבאבל עשינו איזה שהוא תחש, לא כרגע מולי  
  

  :יהודה זמרת
  
  מה המשמעות הכספית של � ג� השמאי� נמצאי� פה –כספית שלכ� שתסביר לנו הערכה .. 

� 197 שאתה מנכה אות� מההפקעה אחרי ששילמת �40%כמה באמת נשאר מה. העובדה במציאות החיי
  .יש לכ� נתוני�, תבואו? פעמי� אתה לא משל� מסיבות כאלו ואחרותכמה ? �100%על ה

  
  :קולבקאמנו� 

  
  �אני יודע שנעשתה . ה� לא נמצאי� עלי. להכי� אות� בטבלה מסודרת, אפשר לרכז את הנתוני

  .קהבדי
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  :יהודה זמרת

  
 של החשיפה של הרשויות �197 קרקע לעומת ההקטנה של ההייתה טענה שבאה ואומרת

  .צרי- לשי� תחשיב. שינויי� בהיטל השבחה, המקומיות
  

  :אמנו� כה�ר "היו
  

  .לדיו� הבא ה� יביאו ל-. כינו את התחשיבה� י
  

  :אמנו� קולבק
  

שלא מאפשר לי לשל� מהמטר נוצר פער גדול בי� הדברי� באופ� . ת התחשיב ולרכזאפשר להביא א
  . הראשו�

  
  :ה�ר אמנו� כ"היו
  

  ?אביב לא יכולי� לשל��תל? למי אתה מתכוו�  
  

  :אמנו� קולבק
  

  .אביב�אני לא מדבר על תל  
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .  רשויות חזקות15אמרת   
  

  :ד� משה ארצי
  

  . לשל�ג� תל אביב תצטר-
  

  :קולבקאמנו� 
  

  .אביב לא יהיה את המקור�ג� לתל  
  

  :ד� משה ארצי
  

  ..אביב יש המו�� לתל. זה הרבה כס%  
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  �  ?מה חשבת. תפצו את האזרחי
  

  :קולבקאמנו� 
  

להפקיע אותה , זה אותו סעי% שמאפשר למדינה לגבי קרקע שנקבע לגביה בתכנית) ג(465סעי% 
. ת של הרשותאני לא מוצא את ההצדקה להתערב או להחלי% את שיקול הדע. ולרשו� אותה על שמה

א� אני כרשות בחרתי להמתי� או בחרתי לשקול עוד . מחייבת מקור מימו�הפקעה , הפקעה לוקחת זמ�
�זכות .  על שמהלהפקיע ולרשו� אותה,  לנצל את החריג לחריג� משיקוליה –המדינה לא יכולה , היבטי

  .מוע הזאת לא מספיקההשי
  

לגבי כל נושא ההשבה והרכישה מחדש דובר  . 472עניי� נוס% עיקרי בפרק הזה הוא אותו סעי% 
  . אני מדבר פה בנסיבות של הלי- של איחוד וחלוקה. טע�דיברו הרבה דברי . לעומק

  
  :שמאי אסי%

  
  .ופרצלציה  
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  :אמנו� קולבק
  

נטילת קרקע בהלי- של איחוד וחלוקה וייעודה לצורכי ציבור משולה לכל דבר ועניי� להפקעה . קבל
אתה בעצ� , בנסיבות כאלו שבעל הקרקע מקבל קרקע חליפית. במובח� מהפקעה ללא תמורה, בתמורה

כל הרציונאל שעמד מאחורי . לקרקעניתקת כל זיקה רגשית , הפרדת את מבנה הציבור מקרקעות לבנייה
באיחוד וחלוקה אי� כל רעיו� כזה של לאפשר את . לא קיי�, הרכישה החוזרת או ההשבה מתנתק פה

  .הרכישה ואת ההחזרה
  

, א� לא אלפי, במרבית הפעמי� מדובר במאות. מדובר בסיטואציות של חטיבות קרקע גדולות  
�בהנחה , אישי מתקשה לראות אי- ע� כל האילוצי� הלוגיסטיי� של החזר והשבהבאופ� אני . בעלי

פה רכישה חוזרת של קרקע אחרי איחוד וחלוקה כשבעל הקרקע קיבל קרקע זה ישי� לאפשר , שיתקיימו
  .זה ג� על דעת� של המועצות האזוריות. איחוד וחלוקהיבות של אי� כל הצדקה לסעי% בנס.  חלופית

  
  :אוהד דנוס

  
 ידי בעל הקרקע לא אנחנו חושבי� שמבח� יכולת השימוש על). 1)(ד(465אנחנו נתחיל בסעי%   
, קרקע חקלאית, מאוד פשוט, לכאורה. על קרקע חקלאיתו כל הדוגמאות שעלו פה בשולח� דיבר. רלוונטי

 ג� על זה. אתה יכול להמשי- לעבד, � נזקלא נגר� ל- כרגע שו, תמשי- לעבד, אדוני: אומרי� לחקלאי
חוק התכנו� והבנייה עד היו� מרבית העיסוק של . אבל מדובר פה בתכנו�, שמענו שיש איזה שה� הערות

, פ  או לדר-"לסמ� אותו לשצ, בי� היתר יכולי� לקחת שטח שסומ� למלאכה ולתעשייה. היה בתכנו� עירוני
אתה יכול להמשי- לקיי� את . תמשי- להשתמש, אדוני: עסק  ולומר לובעל , ולבוא לאותו בעל קרקע

  .המפעל
  

  :כה�� איריס פרנקל
  

   ".א� הוא יכול להשתמש בזה לאותו שימוש: "הוספנו את הסיפאבדיוק מהסיבה הזאת 
  
  :והד דנוסא
  

עסקו לאי ודאות כזאת אבל הכנסת אותו ואת , אני מדבר על מצב שהוא יכול להמשי- להשתמש
אנחנו לא . אל תעשה תכנית חומש, מפעליש ל- , אדוני: עכשיו אומרי� לו. שהוא לא יודע מתי ייקחו לו

   . שני�10יכול להיות שנבוא בעוד , יכול להיות שנבוא בעוד שנה. י נבואיודעי� מת
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .. שנה25א� תו-   
  

  :אוהד דנוס
  

הוא לא אנחנו חושבי� שהמבח� הזה כשלעצמו . תמשי- לעבוד, אתה בינתיי� יכול להמשי- לעבוד
לא רק לעניי� , צר- לבחו� אולי לשכלל את ההוראה הזאת. או שבמקרי� מסוימי� הוא לא מידתי, רלוונטי

יכול להשתמש או לא יכול להשתמש מתאי� בעיקר לקרקע . יכול להשתמש או לא יכול להשתמשהא� הוא 
  .חקלאית

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .ה אתה מציעלא הבנתי מ  
  

  :שמאי אסי%
  

  ? מה הבעיה, יש מפעל שרוצה להמשי-? לא מתאי�למה זה , נתת דוגמה אחרת מצוינת
  

  :אוהד דנוס
  

  ..יכול לעסוק בה�דברי� שאתה לא , מפעל אתה עושה תכניות לטווח ארו-בכי כשאתה מחזיק   
  

  :ארז קמיני!
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  ..יש ל- ודאות  
  

  :רחל אלתרמ�
  

  . י� בפועלכמעט שלא מפקיעי� מפעל
  
  :אוהד דנוס

  
  ..מסמני� אותו, שטח שמשמש למלאכה  

  
  :רחל אלתרמ�

  
  .נדיר מאוד שמפקיעי� מפעלי� בהפקעה של ממש

  
  :יהודה זמרת

  
  ..ול להיות חלק מהחצר שליטח שיכש  

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .מפעל שנמצא כרגע בשטח חקלאי
  

  :אוהד דנוס
  

   .זה לא
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .תגיד א� יש ל- ג� פתרונות, אוהד  
  

  :דנוסאוהד 
  

אנחנו לא חושבי� שהוא . השימושבסוגיה הזאת הפתרו� שלנו הוא לבטל את המבח� של יכולת 
  . צרי- להיות
  

הסעי% קובע שהרשות המפקיעה לא תתפוס חזקה בבית מגורי� ). ג)(6(466הסעי% הבא הוא סעי% 
היינו מציעי� . רשו� בהצעת החוק בית מגורי� שנבנה כדי�.  אלא א� הוצע לדייר דיור חלו%,שנבנה כדי�

  ..פרגולהכי לא יכול להיות מצב של , לדייק את זה לבית מגורי� שבעיקרו נבנה כדי�
  

  :ארז קמיני!
  

  . באל% רבתי" לא"אני אגיד , שאני ארחיבא� את� רוצי� . אני כבר עכשיו אומר לא
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .הוא אומר בעיקרו  
  

  :ארז קמיני!
  

אז זה , על מה שנבנה כדי� יינת� ומה שלא כדי� לא יינת�א� הכוונה היא לזה שהפיצוי . לא בעיקרו
  .בסדר

  
  :אוהד דנוס

  
  .זאת הכוונה  

  
  :ארז קמיני!
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  . מתאימהלא" בעיקרו"המילה 
  

  :יהודה זמרת
  

  ..אבל על החלק, על החלק הלא חוקי לא יהיה  
  

  :אוהד דנוס
  

   .אי� פיצוי, בנית פרגולה לא כדי�, אדוני: לולפי הניסוח הגור% כא� יכולי� להגיד   
  

  :ארז קמיני!
  

  .יתוק� פה �197מה שתוק� ב
  

  :אוהד דנוס
  

כא� דיברנו באופ� תיאורטי על מה יקרה . י לא ארחיב בונא, זה הסעי% של הפוטנציאל) 2(467סעי% 
בסוגיות של פגיעה תכנונית . בהיטל השבחה אני אשל� יותר א� יבטלו את הפוטנציאל. בהיטל השבחה

מדובר כא� על מצב של ספקולציה של בעלי קרקע . כא� עושי� תספורת אמיתית. אולי ישלמו פחות
כא� המשמעות של זה היא שלא ישלמו לבעל הקרקע את . או מנסי� לקבל יותרבהפקעות שמקבלי� יותר 

 � 100מדובר פה על מקרי� של אנשי� ששילמו . חשוב שהוועדה תבי� את זה. בגי� הקרקעמה שהוא שיל
חנו הולכי� לשל� לכ� לפי שווי הקרקע ללא אנ:  דולר למטר ועכשיו באי� ואומרי� לה�50, דולר למטר
בטוח . אנחנו נראה אי- השוק יתגבש. זה מה שיהיה לאחר אישור החוק, אגב.  דולר20,  דולר30פוטנציאל 
  . יגיע אנחנו לא יודעי�לא� הוא. הוא ירד

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

  ?אתה חושב שזה ירד, זאר
  

  :ארז קמיני!
  

  .מטרה שירדיש . בוודאי שירד  
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  . מסכ� מי שקנה במלוא כספו
  

  :ז קמיני!אר
  

  .אנחנו נדבר על מי שקנה  
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

�הוא קנה לילדי, כספו לא ידע על ספקולציהמי שקנה במלוא  ,�אכזריות ? למה לטפל בו.  לנכדי
  .כזאת

  
  :ארז קמיני!

  
אני רוצה להקדיש את הדיו� . אנחנו נדבר על האנשי� שקנו בתו� לב. לא שאלה של אכזריותזאת 

 רוצי� לראות את ההסדר בלי להתייחס למי אי- אנחנו, בוא נדבר על העתיד.  שנה מהיו�20למה קורה עוד 
  .שהיו� קנה

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .אני מדבר על לפני החוק
  

  :ארז קמיני!
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  ..שאלת ההסתמכות של אנשי� על הספקולציה בקרקע היא כשלעצמה
  

  :אוהד דנוס
  

  .עסקאות שוקה� הסתמכו על . לא על ספקולציה בקרקע, עסקאות שוקעל 
  

  :ארז קמיני!
  

 אומר את זה בית המשפט הרבה –אני מצטער . לא הכירה בוהשוק גיל� משהו שג� הפסיקה 
 � �197למשל ב.  לא תמיד שווי השוק כפי שנמצא בשוק זה מה שבית המשפט מקבל כבסיס הפיצוי�פעמי

  ..אלא, מפורש שאי� פיצוי על ספקולציה בקרקעבית משפט אמר באופ� 
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  . קניתי בתו� לב?  מי קובע שזו ספקולציה
  

  :ארז קמיני!
  

 דולר 200 או 100, ע� כל הכבוד, כי כשאתה קונה קרקע חקלאית ומשל� עליה, זאת ספקולציה
� 100אתה לא משל� . אז קנית ספקולציה, שומע פרסומי� בזכרו� יעקב ככה ובזה ככהאו כמו שאני , לדונ

  . אל% שקל�100מהקרקע משהו שמתקרב לאתה לא תפיק . אל% שקל לדונ� כדי לעשות ש� עגבניות
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .שמתי לטווח ארו-
  

  :ארז קמיני!
  

  .אדוני, שמת לטווח קצר מאוד?  אל% שקל100שמת לטווח ארו- 
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  . בחוק מכתיב לואבל אני עכשיו , א� השוק יכתיב לי זה בסדר
  

  :ארז קמיני!
  

מוסד התכנו� בכלל לא נדרש . ישנו ש� ייעודש, אדוני, כי אתה בטוח, אתה שמת לטווח קצר מאוד
  .אתה קנית על סמ- חשיבה. תכניתהוא לא רואה שו� , לשו� תכנית עדיי�

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

  ? בשביל זה צרי- לתת לו בראש
  

  :י!ארז קמינ
  

  . לתת בראשזה לא עניי� של 
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .הוא לא ספקולנט מטבעו. בתו� לב הוא קנה
  

  :ארז קמיני!
  

אנחנו . אני מסכי� שצרי- לדבר על איזה שה� הוראות מעבר. אנחנו עוד נדבר על הוראות מעבר
אני רוצה ג� לעניי� הוראות . מעבר למי שרכש בצורה כזאת או אחרתת הדיו� בעניי� הוראות נעשה א

כזה או המעבר להגיד שמי שאפילו בתו� לב רכש לצור- העניי� מתו- חשיבה שיש סיכוי גבוה לשינוי יעוד 
  ..אחר
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  :� כה�ר אמנו"היו
  

  . שני�10שיהיה עוד 
  

  :ארז קמיני!
  

 אל% שקל 100על זה לא משלמי� כי , לא לילדי ילדיי,  שנה50 לא עוד , שני�10 או 5שיהיה עוד 
�  . אל% שקל לדונ� לזה שזה יהיה לנכדי� שלי100לא משלמי� . לדונ

  
  : דנוסאוהד

  
   .אבל ישלמו, אתה תתבדה

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

  �  .אני מכיר את השוק, משלמי
  

  :ארז קמיני!
  

100�  ?  אל% שקל לדונ� לנכדי
  
  :אוהד דנוס

  
  �  .ג� לחקלאי

  
  :קמיני!ארז 

  
 �השאלה א� הדי� .  אל% שקל לדונ� ברור שמדובר בספקולציה100ג� לקרקע חקלאית כשמשלמי

מה . ל ספקולציהלא מאוחדת ומוחלטת לטובת פיצוי עהקיי� היו� מפצה על ספקולציה היא ממש ממש 
או בנסיבות העניי� צפי ,  זה שהוא מוכ� להכיר במצבי� בה� יש ודאות קרובה197שבית משפט אמר על 

בטח לא על איזו שהיא חשיבה תכנונית ערטילאית המצויה , כמשהו שאולי אפשר לפצות עליו, לשינוי תכנו�
 כ� או �או אלה שמוכרי� אותה ואחר כ- מאוד מצליחי�  , ע החקלאיתבמוח� של אלה שקוני� את הקרק

אני מסכי� שאולי צרי- לעשות משהו . דיברנו על זה. לפי החוזק שלה�,  לשנות אותה במוסד תכנו�� לא 
  . כי השוק כנראה ממש לא מתנהג כמו שבית משפט, לעניי� הוראות מעבר

  
  :סאוהד דנו

  
שבזמ� מסוי� שיתחשבו במי ? מה הוראת מעבר יכולה להגיד. אי� משמעות להוראות מעבר כא�

   ?ימכור או יממש
  

  :ארז קמיני!
  

  .כ�  
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  ?מי יקנה  
  

  :אוהד דנוס
  

  .אז הוא יצטר- לשל� פחות, בושקנה לא יתחשבאותו אחד   
  

  :ארז קמיני!
  
  

  .פה לא תהיינה פשרות. לפחות שרק יקנה היו�. ברור  
  

  :ר אמנו� כה�"היו
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  .שמי שקנה אכל אותהאני אומר 

  
  :ארז קמיני!

  
  .לא  

  
  :יהודה זמרת

  
  �  ..מי שיקנה אחרי שיהיו הכללי

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .מדבר על מי שקנה בתו� לבאני 
  

  :ארז קמיני!
  

לגבי העבר אני חייב להגיד . שיידע שזה החוק ולא יעשה ספקולציות, מי שקונה אחרי תחילת החוק
  .הלא אמרנו שנשנ, לאדוני שאמרנו שנחשוב

  
  :אמנו� כה�ר "היו
  

  ?שמה
  

  :ארז קמיני!
  

שלא יצא עוד ששווי הקרקע שלו פחות , בהיטל השבחה, נניח, לייצר איזה שהוא מנגנו� שאומר
 הוראות מעבר שלא מתי עושי�. אני יכול לחשוב על איזה שהוא כלל כזה. ממה שנדרש לשל� ס- הכל

של אותה זכות והדי� החדש מנסה לייצר שינוי , כאשר הדי� הקיי� נות� לו זכות מסוימת? תפגענה בציבור
, שוקבניגוד למה שקורה ב, אני ממש לא בטוח שהדי� הקיי�. אז עושי� הוראות מעבר. רטרואקטיבית

  .מייצר את אותה הזכות הזאת
  

  :שמאי אסי%
  

  �  .יש עוד פ� אחד של העניי� הזה של מחיר של ספקולציה ומחירי
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .עזוב אותי מספקולציה. אני בכלל לא מסכי� למילה הזאת
  

  :שמאי אסי%
  

  ..ציפיות שקיימותה שהוא פוטנציאל בגלל ליצור איז. מדובר בפוטנציאל. חוזר ביאני 
  

  :ארז קמיני!
  

  .ציפיות, לא ספקולציה  
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .אז אי� ער- לחיי�, א� חיי� ואי� אמונה ואי� ציפיות
  

  :אוהד דנוס
  

  .חלומותכל המדינה הזאת הוקמה על   
  

  :שמאי אסי%
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בסופו של . רק להעיר פ� אחד של העניי�אני רוצה . אני אסביר מה המשמעות. אני בעד ציפיות
  ..דבר

  
  :ר אמנו� כה�"היו 
  

  .  תישאר סטטי, אי� כלו�, אי� שאיפות. דבר יפהאת� הורגי� כל 
  

  :אוהד דנוס
  

  .מסחר לשמו
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .נו לשוק להתנהלת  
  

  :אוהד דנוס
  

  .� לשוק לדברת  
  

  :קמיני!ארז 
  

בקרקע חקלאית צרי- . לדונ� לתותי�.. חס וחלילה שימכרו. שומו שמיי�, מסחר בקרקע חקלאית
�  .תותי�לא ל, לסחור לבנייני

  
  :אסי%שמאי 

  
המשמעות של יצירת פוטנציאל ושהשוק מלבה את מחירי הקרקע היא שאחרי כ� זה גורר את 

  .לכ- שה� נאלצי� לעשות תכניות במקומות שלא בהכרח צריכי�מוסדות התכנו� 
  

  :רחל אלתרמ�
  

  . וזרי� על זהאת� כל הזמ� ח
  

  :יהודה זמרת
  

  .זה נכו�
  

  :רחל אלתרמ�
  

  .זה חוסר אמו� במוסדות התכנו�
  

  :שמאי אסי%
  

בסופו של דבר אי אפשר לעשות בגלל שהתפתחו , במקו� שצרי- לעשות פארק או לעשות כביש
יש לחצי� גדולי� על מוסדות . דברי�היא שצרי- לשל� המו� פיצויי� על כל מיני המשמעות של זה . ציפיות
את הציפיות לפי הפוטנציאל זה העניי� הזה של הפוטנציאל להפחית . זה לא בריא, זה לא טוב. התכנו�
אז בסופו של ,  מגורי� מסוי� כי מישהו אמר לה� שפה תהיה שכונת א� המו� אנשי� קנו במקו�. המצב

�יש הרבה נבחרי ציבור . גופי התכנו� ה� כמוב� גופי� שיש לציבור השפעה עליה�. דבר כול� באי� ולוחצי
�  . כאלה ואחרי� שיושבי� ש

  
  :כה�ר אמנו� "היו
  

  .אי� נבחרי ציבור, רק פקידי� יושבי� ש� היו�. רוקנת� מתוכ�
  

  :שמאי אסי%
  

  .רגלינוהקרקע מתחת לבסופו של דבר שומטי� את . מתוכ�לא רוקנו   
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  :ר אמנו� כה�"היו
  

ג� ראש עירייה לא יכול לעבוד . את הכלרוקנת� מתוכ� . היו� לנבחרי ציבור אי� שו� סמכות
  .היוע! המשפטי שולטי� עליו, הגזבר. יותר

  
  :ארז קמיני!

  
מה : י תקבל תביעה שאחוריה יעמדו שמאי� ויגידוא� לא תעשה שכונת מגורי� ונופש מטרופולינ

�  . פתאו
  

  :אוהד דנוס
  

 � שני� עושה 17אני .  שנה17הניסיו� שלי בהפקעות הוא . שמדובר בפוטנציאלאנחנו לא אומרי
לא שו� דר- , הוא לשל� שווי שוק לפי עסקאות השוואההדי� הקיי� היו� במאות פסקי די� . עותהפק

   ..ההתפתחות בפסקה כרגע. אחרת
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  ?מה יהיה אחרי זה
  

  :אוהד דנוס
  

לא מכירי� בפוטנציאל  �197היא מייצרת מצב לא נורמאלי שב. התפתחות נפרדת היא 197בסעי% ..
הדי� התק% היו� הקיי� הוא שבמאות פסקי בבתי משפט מאשרי� את . ובמחירי שוק ופיצויי הפקעה כ�

  . דולר�50 דולר וה�100 וה90 �התשלומי� של ה
   

  :ארז קמיני!
  

  .אני רק לא מבי� את ההבדל..   לא אמרתי שזה,�197אמרתי שזה ב
  

  :אוהד דנוס
  

מה  – ניקח פרדסי� בכפר סבא –ות כשאנחנו בודקי� לגבי קרקע. חשוב שהוועדה תדע עוד דבר
�אנחנו רואי� שאי� שו� קשר בי� המחיר של הקרקע , התהלי- התכנוני הזה שאושר בה� לאור- השני

הפקעות , השבחההיטל , אי ודאות, סיכו�, החקלאית לבי� א� היינו עושי� תחשיב שמאי שמחייב דחייה
על זה נתי מאיר בפע� דיבר . זאת אומרת שיש לקרקע ער- אינהרנטי. רואי� שאי� שו� קשר. לצורכי ציבור

  .הקודמת
  

.  עוד חשיבהכי אני חושב שצרי- פה, ה אני אעצורבז. הדבר האחרו� שאני רוצה להגיד בעניי� הזה  
נשמעה פה תזה לפני שבועיי� על ידי ארז והיו� על ידי . אני מקווה שהוועדה ונציגי הממשלה הבינו את זה

. לאאו דולר יהיו פחות לחצי� על מוסד התכנו� לתכנ� אותה  5שמאי אסי% כאילו שא� מחיר הקרקע יהיה 
�. א� הוא יז� הוא ינסה להפשיר את הקרקע וילח! אותו דבר. אני רוצה לומר שלא משנה כמה ישל� היז

  .. דולר5קרקע שהוא שיל� על , אדרבא
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .יותר זולה
  

  :אוהד דנוס
  

אי� שו� קשר בי� מה ששילמתי לשאיפה שלי .. הוא ינסה יותר, תהיה גדולה יותרהבוננזה שלו ..
  .יז� לבנייהא� אני 

  
  :ארז קמיני!

  
  .אנחנו חושבי� אחרת

  
  :אוהד דנוס
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או את אותו חלק בבנייה אני מתכוו� ג� כא� לנושא הזה שבשווי הקרקע לא יבי). 3(467סעי% 

  .אי� לנו שו� עניי� שישול� על דברי� שנבנו לא כדי�. שנבנה שלא כדי�
  

קובע שא� מספר בעלי זכויות בקרקע בהודעת הפקעה אחת על ) ב(�לשהפ- ) ג(סעי% . 468סעי% 
 �יצטרכו לגשת לוועדת הערר ה� , ר מועצת השמאי� למינוי שמאי מכריע" פנו ליוולא כול�סכו� הפיצויי

 –זה סעי% שהמשמעות שלו שבצו הפקעה . העתיקו את זה מפקודת הקרקעות. לפיצויי� והיטל השבחה
 כמעט תמיד לוועדת המשמעות היא שהולכי�.  נכנסות עשרות או לפעמי� מאות חלקות–צ "נניח של מע

  . חשוב שהוועדה תדע מזה.  של שמאי מכריעאי אפשר לגשת למסלול הקצר יותר, ערר
  

הנושא של ,  שנה שבוטל20ג� כא� יש את הנושא של ). 2)(ב(שהפ- להיות ) 2)(ג(470סעי%   
  . זהאני לא אחזור על . הפוטנציאל

  
בנוסח המתוק� מדבר על בעל קרקע שרוצה לרכוש אותה מחדש אבל חולק על מחיר ) ד(470סעי% 

למה הוא לא יכול לערער בלי ? מה מהות קנס? למה. הוא יכול לערער רק א� הוא שיל� חצי. הרכישה
אבל מצד שני זה קרקע שהייתה , אני מניח שיש פה איזה שהוא משהו שיראה רצינות? צישהוא שיל� ח

  . לחדש אותה בעניי� הזהאפשר אולי , אי� זיקה. שלו
  

לא , לקנותהודעתי שאני רוצה . מדבר על איזה שהוא שיהוי של שנתיי�) 2)(ה(�שהפ- ל) 2)(ו(470  
ג� כא� אנחנו לא מביני� למה צרי- . לקנותעכשיו מענישי� אותי שנתיי� שאני לא יכול . קניתי משו� מה

  . את הסנקציה העונשית הזאת
  

כא� מדברי� על רוב של לפחות . קעמדבר על רכישה חדשה כאשר היו מספר בעלי� לקר) 1)(ז(470
לא חשוב מה , אנחנו חושבי� שראוי לאפשר לכל מי שהיה בעלי� בקרקע. רבע על מנת שאפשר יהיה לקנות

   . לולא את החלק שהיה, ובלבד שקנה את כולה, לקנות אותה מחדש,  שיעור חלקו בקרקע
  

  :מאיר ברק�
  

שמענו כא� את כל הדוברי� . זה אי� עוררי�על . של הפרט היא זכותו על קניינואחת מזכויות היסוד 
אחת . על העקרונות האלהמובאת מערערת החקיקה כפי שהיו� , לעניות דעתנו. הזאתשתומכי� בתפישה 

פסול ובמדיניות שהשתרשה בקרב רשויות ציבוריות שמפקיעות הדוגמאות הבולטות לכ- נעוצה בנוהג די 
. זה מופיע ג� בפקודת הקרקעות". דחו%"מקרקעי� פרטיי� של האזרח למטרות ציבוריות הדרושות באופ� 

ג� כאשר ה� משלמות פיצוי המימוש של הקרקעות . ה� ג� לא משלמות שו� פיצוי, במקרי� רבי�, לכאורה
הופקעה את המטרה שלטובתה , אגב ההפקעה, בתוק% כ- ה� זונחות. האלו מתעכב ומשתהה שני� ארוכות

  .הקרקע
  

. שמענו את הויכוח על כ-. נושא שני של ערכי קרקע המגלמי� ציפיות עתידיות שהעלה אוהד  
כתוצאה אני שב ומעלה שתי בעיות שיבואו . זאת תהיה בכייה לדורות תיקו� מהסוג הזה, לעניות דעתנו
לא זכור לי מקרה כלשהו של חקיקה שנעשה על ידי . טיביהאחת זה בעצ� תיקו� רטרואק. מהתיקו� הזה

יתירה מכ- אני אומר שלא . בית המחוקקי� בתיקו� רטרואקטיבי לחוק שהטיל קנסות על בעלי מקרקעי�
במרב המקרי� ג� לקחו , תכנו� עתידי אשר השתנהמעט אנשי� שרכשו קרקעות על פי אותה תפישה של 

� משוויה 50%קיבלו לפחות סביר להניח שה� , ברגע שה� לקחו משכנתאות מבנקי�. משכנתאות מבנקי
  ..  משווייה10% או 20%בבוא היו� כשתתק� את התיקו� ושווי הקרקע יהיה . של הקרקע שנרכשה

  
  :כה�� איריס פרנקל

  
  ..  של הבנק לראות על בסיס מה השמאות צרי-

  
  :מאיר ברק�

  
את� מביני� את המשמעות הדרקונית של אות� אנשי� שיצטרכו להוציא מכיס� סכומי כס% 

  ?הנכסי� האלהגדולי� מאוד ולהשיב� לבנקי� כתוצאה מירידת ערכ� של 
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .הוא אמר שיש הוראת מעבר
  

  :ארז קמיני!
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  .לא אמרתי

  
  :מאיר ברק�

  
  .את הדבר זההוראות המעבר לא יתקנו   

  
  :ארז קמיני!

  
  .. אמרתי שלמרות. אמרתי שנחשוב על הוראות מעבר  

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

  ?יקרסו?  הוא יעשהמה
  

  :ארז קמיני!
  

  .איו� שהכללי� האלה ימוטטו את הבנקי� במדינת ישראלאני מבי� שיש 
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  . בנקי� חיי� טובה
  

  :ארז קמיני!
  

  .זה מה שהבנתי  
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .אל תדאג לבנק. תביאו כס%:  לה�הבנקי� יגידו
  
  :איר ברק�מ
  

  .לא דואג לבנקאני , אני דואג לאזרח  
  

  :ארז קמיני!
  

הטיעו� פה שאני שומע הוא שבגלל שנלקחה . כשאתה לוקח משכנתא אתה ממשכ� את הקרקע
  .משכנתא על הקרקע הבנק לא יכול לממש את ההלוואה שלו ולכ� הוא יקרוס

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .האיש יקרוס, יקרוסלא שהבנק 
  

  :מאיר ברק�
  

. את� ל- עוד נדב- תיכ% אני .היו� אני אוסי% ל- נדב- נוס%. שבועיי�זה היה הטיעו� שלי לפני 
כשלפתע , קרקעותהנדב- הנוס% לסיטואציה הזאת הוא דיווח� של חברות בורסאיות שמחזיקות במלאי 

�ול במחצית ערכ� של החברות ייפ, על פי דיווח של שווי הוג� לאות� מלאי� של קרקע שיש לה�, פתאו
הנושא הזה הוא שלוב בהרבה מאוד מכשלות שיכולות להתפתח , שימו לב. ויותר משווי הקרקעות שישנ�

  . כתוצאה מאות� ערכי קרקע המגלמי� ציפיות
  

מאפשר הכרזה על קרקע מתוכננת  לחוק הקיי� 78סעי% . דבר נוס% שלא מצאתי בתיקוני� לחוק  
זה לא בא לידי ביטוי בפיצוי . למעשה הפגיעה מתחילה במופקע או במקרקעי� בשלב הנוכחי הזה. דיתעתי

  .שאנחנו מדברי� עליו כעת
  

וג� , איריס, שבו אני מצטר% ג� להערת היועצת המשפטית, הדבר האחרו� שהייתי מבקש לומר  
י סבור שצרי- לקבוע מה שנקרא אנ. בנושא ההגדרות של צורכי ציבור, ר יפעת הולצמ�"שמענו את זה מד
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לא לאפשר את החופשיות יתר שניתנת לוועדות או לרשויות על מנת לקבוע מה ה� צורכי , רשימה סגורה
  .הציבור

  
  : קמיני!ארז

  
  ? איזה ועדות

  
  :אסי%שמאי 

  
  .לכל הוועדות  

  
  :כה�� איריס פרנקל

  
  .זה לשר

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .הוא מתכוו� לוועדה המייעצת  
  

  :כה�� איריס פרנקל
  
  .ת צריכה להיות מתוחמתג� הגמישו. הרעיו� הוא של איזו שהיא גמישות  .
  

  :אייל מאמו
  

נדמה לי שזה מאתי� ארבעי� ומשהו ,  היו�קבילה שלו והמ78בהקשר למה שאמר מאיר לגבי   
לאפשר הוצאת היתרי� בקרקע עד , כשמכיני� תכנית להקפיא את הקרקע או לא, יש אפשרות היו�. בחוק

  .. ר לעשותאחרי הפקדה אפשר עוד הרבה שני� לא לאפש.  שני� מהכנת תכנית5
  

  :יהודה זמרת
  

  .בחוק החדש זה  מוגבל לתקופה
  

  :מאמואייל 
  

  . אבל עדיי� אפשר, ג� מוגבל
  

  :יהודה זמרת
  

  . לא מוגבל� זה היו. הרבה יותר מוגבל  
  

  :אייל מאמו
  
  .   שני� בחוק המוצע5 זה עד 78

  
  :כה�� איריס פרנקל

  
  .לא במקומית, זה ג� כ� רק על ידי מחוזית

  
  :מאמואייל 

  
  ..241קחו את סעי%   

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

מעבד אותה והמדינה רוצה , יש איש שמחזיק בקרקע חקלאית. תשומת ליביבדיו� אחר העירו את 
יש . עד שנפשיר תעבוד בינתיי�: אומרי�בינתיי� , עכשיוכמו שאת� אומרי� . להפשיר את הקרקע הזאת

המינהל לא מחדש בגלל שהוא חושב שעוד . לו בדיוק תקופה שהוא צרי- לחדש את ההסכ� שלו ע� המינהל
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כל עוד אי� לי הסכ� ע� .  צרי- מכסות מי�אני בשביל לעבד את הקרקע: הוא אומר. מעט זה יל- להפשרה
  יש דבר כזה. אני לא יכול לקבל מכסות מי� בשביל להשקות את הקרקעהמינהל 

  
  :ארז קמיני!

  
  . א� זה הסיפור אנחנו נבדוק אותו, אדוני

  
  :כה�ר אמנו� "היו
  

  . שני� לא נותני� לו3. זה הסיפור  
  

  :קריאה
  

  .  שני� במצטבר5עד , אפשר להארי- כל שנה נוספת  
  

  :ארז קמיני!
  

 החקלאי חייב � 15 זה מופיע בסעי% –ברוב החוזי� , מהמינהללגבי קרקע חקלאית שמוחכרת 
  .בהשבה

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .הוא עובדל בינתיי� אב, חייב, אוקיי
  

  :ארז קמיני!
  

יכול להיות שזאת הסיבה שבגללה לא מתאפשרת הפעולה . עת שינוי ייעודחייב בהשבה למינהל ב
שזה קיי� על אני רק אומר שצרי- לזכור , אני מוכ� לבדוק את הנקודה הזאת. הזאת של הארכת החוזה

אבל מאוד , לעבדאני לא יודע מי אמר לו להמשי- לעבד או לא להמשי- . רקע חובת השבה בעת שינוי ייעוד
א� מינהל מקרקעי ישראל הסכי� שהוא ימשי- . יכול להיות שהכוונה הייתה שהקרקע תושב למינהל

  ..שאומרחוזה , חוזה מותנה.  כזה או אחר של חוזה שהיו צריכי� להקצות לו איזה סוגבוודאי, לעבד
  

  :ו� כה�ר אמנ"היו
  

  . הרבה מקרי� כאלהכי יש , אני רוצה לדעת. אעביר ל-אני אבדוק לעומק ו  
  

  :אייל מאמו
  

עוד לא הגענו לתכנית . שני� רק בשלב ההפקדה 5אפשר להקפיא את הקרקע . �241,242אני מפנה ל
היא ג� צריכה לבוא לידי . פיצויג� בהפקדה אנחנו אומרי� שהתקופה הזאת צריכה לבוא לידי . מופקדת
  .  שנה לאישור התכנית25 שנה או סופרי� אחורה 25השני� כשמדברי� על במניי� ביטוי 

  
  :ארז קמיני!

  
 �  .  שנה למועד שבו המדינה אמרה שהיא תופסת חזקה25סופרי

  
  : זמרתיהודה

  
  .זה עוד יותר מאוחר מאישור התכנית  

  
  :אייל מאמו

  
 �  .  שני�10עוד צרי- לקחת בחשבו� שיכול להיות שאותו אד� הוקפא  שנה 25כשאת� אומרי

  
  :יהודה זמרת

  
  .�15  שנה ל�25אתה תקצר את ה  
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  :קמיני!ארז 
  

  . אני מבי� את הטענה ביחס לשאלת הפיצוי  
  

  :אייל מאמו
  

אנחנו ג� . לגבי האפשרות לדרוש את ההפקעה ולקבל את הפיצוי, )1)(ד(465זה הסעי% הבא 
א זה מאוד קיצוני להגיד  שהו.  הסייג שמדבר על מצב שהוא לא יכול להשתמשסבורי� שצרי- למחוק את

יש הרבה מצבי ביניי� . לבי� יכול להשתמשיש הרבה מצבי ביניי� בי� לא יכול להשתמש . לא יכול להשתמש
אנחנו . לא שחור לב�זה . אבל לא באותה צורה שיכולת להשתמש קוד�, יכול להשתמששאתה אולי 

א היגיו� שלא שהואז לפחות למצוא איזה ,  וא� לא– זאת דעתנו –מציעי� למחוק בכלל את הסייג הזה 
  . יהיה רק במצב שאינו יכול להשתמש

  
לדעתנו לא צרי- להגביל את שיקול . משפטישנה הגבלה על שיקול הדעת של בית ) ב(� ו) א(466לגבי 

  .שהוא מוצאי להתערב בכל סוג פג� הוא רשא, הדעת של בית המשפט
  

  :ארז קמיני!
  

בעי� כי את אז אנחנו בוודאי לא רואי� עי� , היא לפג� בתכניתא� הכוונה של- ? ג� בתכנית
  . התכנית צרי- לתקו% במועדה

  
  : מאמואייל

  
�  . הזהאני חושב שלא צרי- להגביל את העניי� . יכולי� להיות עוד פגמי

  
  .אני לא אחזור. ' וכואני חושב שהרחיבו כא� את הדיבור לגבי ציפיות) 2(467לגבי 

  
כדי� או אולי יישמע תמוה שאנחנו מדברי� על פיצוי של מבני� קיימי� שאינ� זה ). 3(467לגבי 

 למשל במועצות אזוריות  –הניסיו� להגיד מ אני יכול –אבל אנחנו חושבי� שיש הרבה מצבי� , משהו כזה
 מה� לולי� שנבנו על ידי הסוכנות שאנשי� מתפרנסי�, על ידי הסוכנותשיש הרבה מאוד מבני� שנבנו 

אתה לא , זה נבנה לא כדי�, רגע: אומרי�, כשבאי� להפקיעתאו� פ. הרבה שני� שאי� לה� היתר בנייה
  . זכאי לפיצוי

  
  :קריאה

  
  ?כלו�? היטלי�, לא שולמו אגרות  

  
  :אייל מאמו

  
  .יש מצבי� כאלה  

  
  :יהודה זמרת

  
  .את ההיטלי� ואת הכל ה� יקבלו פיצוי, את האגרותכשה� יחזירו   

  
  :מאמואייל 

  
  . ה� חקלאיי�. אנשי� חיי� ומתפרנסי�. יש אלפי מבני� כאלה בישראל. המדינה בנתה את זה  

  
  :יהודה זמרת

  
  .לא המדינה בנתה אות�.. ה היא הייתה פטורא� המדינה בנתה  

  
  :מאמואייל 

  
  .הסוכנות היהודית  
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  :ר אמנו� כה�"היו
  

  ?מה אתה מציע
  

  :מואייל מא
  

יש מצבי� שכ� צרי- לפצות על מבני� .. אני מציע שלא תהיה הגדרה גורפת שא� זה לא כדי�
�או אינני , ממשלתיי� או סוכנותיי�בוודאי מבני� שקיימי� עשרות שני� שנבנו על ידי  גורמי� , קיימי
: אי אפשר להגיד. צרי- לקחת אות� בחשבו�. אנשי� מתפרנסי� מה�.  לפצות ג� עליה�שצרי-, יודע מה

  .. אנחנו באי� פה לקרקע
  

  :מאיר ברק�
  

  ? בכלל היתרלגבי מבני� שנבנו לפני הקמת המדינה שאי� לגביה� מה קורה 
  

  :ארז קמיני!
  

�  ? למה לא הכשרת� אות
  

  :מאיר ברק�
  

  ? אות� כי ה� לא נבנו כדי�אתה תפסול   
  

  :ארז קמיני!
  

  . שנה להכשיר אות�63היו ל- ? למה לא הכשרת אות�, ה� לא כדי�א� ? ה� כדי� או לא כדי�
  

  :מאיר ברק�
  

�  ? בשביל מה אני צרי- להכשיר אות
  

  :ארז קמיני!
  

  .לשל� על זהכי אולי צרי- 
  

  :רחל אלתרמ�
  

  .אלא א� כ� אלו היו הרשויות הממשלתיות שבנו, לפני קו� המדינה היו הליכי תכנו� ובנייה
  

  :ארז קמיני!
  

  ..א� המדינה בנתה. אז זה לא שלא כדי�
  

  :רמ�רחל אלת
  

  .מנדטורי צרי- עדיי� היתרי בנייה. הוא שימוש לא נכו�" מנדטורי"השימוש במילה 
  

  :אייל מאמו
  

שא� ,  אנחנו באותה עמדה של לשכת שמאי המקרקעי�� ג� דובר על זה �)  1)(ג(470בנוגע לסעי% 
לא ,  ששול�נזנח הצור- הציבורי הרשות תאפשר לבעל המקרקעי� לקבל את המקרקעי� תו- החזרת הפיצוי

�זה מי שהיה הבעלי� מי שצרי- להרוויח מזה . יש זיקה לקרקע. לחייב אותו לרכוש בערכי� החדשי
�  .  המקוריי

  
לרבע אלא ג� כא� אנחנו מסכימי� ע� לשכת שמאי המקרקעי� שצרי- לאפשר לא רק ). 1)(ז(470  

יש הרבה מאוד דוגמאות שג� פחות מרבע זה משמעותי . לכל מי שיש לו חלק במקרקעי� לרכוש את חלקו
  .לבטל אותה בכללאנחנו מבקשי� , לכ� ההגבלה של רבע נראית לנו מלאכותית, מאוד
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  :יואב אינגבר

  
ראינו שרוב ההערות שדיברנו . ל תשתיותכמוב� חוזרי� על כל מה שטלי ענבר אמרה לגבי הנושא ש  

, זה הנושא שאייל דיבר עליו עכשיואחד . אני אגע רק בכמה דברי� קטני� שעלו פה היו�. עליה� הוטמעו
והעמדה של הייעו! המשפטי לגבי כל הנושא של ההתערבות ומה בית המשפט ישקול או לא ) א(446סעי% 
אנחנו . אני מזכיר שאנחנו בהפקעה אחרי שהציבור נשמע והתכנית מאושרת. בנושא תפיסת החזקהישקול 

, לצור- העניי�, ג� בעלי הקרקע. בעצ� מבצעי� פה הפקעות אחרי שהייעוד כבר נקבע ונמסרו הודעות
ת כבר עכשיו יש א. אנחנו מחמירי� מהדי� הקיי�. הזכות שלה� לפיצוי נשארה וקיימת. יודעי� מזה

 �תפיסת החזקה לכ� ההליכי� של , על אישור התכנית בשלב של חצי שנההחובה הזאת של להודיע לה� ג
בפועל ואת ההוצאה חוצה ישראל מאפשרי� את הביצוע שנעשתה פה בצורה דומה למה שנעשה בחוק כביש 

שזה בגדול הרציונאל והמטרה של אני מניח . של ההפקעה בשלב קרוב יחסית לאישור התכניתאל הפועל 
  . יד את אישור התכנית כמה שיותר להצמ�רוב הנוכחי� פה 

  
  :כה�� ריס פרנקלאי
  

  .  מה שאתה מבקש לומר זה שבית המשפט לא יתערב בענייני� התכנוניי�כלומר
  

  : אינגבריואב
  

  . נכו�
  

  :כה�� איריס פרנקל
  

ההערה של הייעו! המשפטי לא זהה לזו של ארגוני הקבלני� מאחר שרק השאלות האלו שממילא 
  ..ממילא לבית משפט יש סמכות להתערב, בדי�קיימות 

  
  :יואב אינגבר

  
,  שה� לגבי תפיסת החזקה בפועלחושבי� שהמקו� להשאיר את זה רק בנושא של טענותלכ� אנחנו 

�  . לא לגבי דברי� אחרי
  

א של הפרוגרמה זאת אומרת הנוש, דובר פה ג� על הנושא של א� יהיה קדימה או לא קדימה
הבסיס הוא קוד� כל הפגיעה הקניינית הראשונה . אני חושב שאנחנו שוכחי� את הבסיס . 'התכנונית וכו

בסמו- שכיו� המנגנו� המרכזי של זה הוא מת� ההודעה ,  החדש�397 שינוי הייעוד והפיצוי הוא ב. והחזקה
למשל רוחב , יש הרבה מאוד תכניות שאנחנו מייעדי�. ר על הפיצוי הזהזאת אומרת יידוע הציבו, לזה

כאלו ואחרות אנחנו בגלל תקציב או בגלל סיבות תכנוניות , כשבשלב ראשו�,  מסלולי��4רצועה לדר- ל
�א� לא נייעד . תכנו�עדיי� אנחנו צריכי� לשמור את הרצועה הזאת ל. מפקיעי� בפועל רק שני מסלולי

ג� את זה צרי- לזכור . ההפקעה בעתיד נעלמתו, אותה או לא נתכנ� אותה כדר- לא נוכל לעשות את זה
  .ולקחת בחשבו�

  
מה ששאלה פה והתחדד זה הנושא של הדי� ולא אבל , אולי לא הבנתי. שאלה אחת קטנה לארז  

  ?מה המשמעות של זה לגבי דיור חלוט. כדי� של הבנייה
  

  :ארז קמיני!
  

  ..אתה שואל א� מי שבנה
  

  :יואב אינגבר
  

  .צרי- לכתוב את זה ברור
  

  :ארז קמיני!
  

  . אולי לא
  
  :ואב אינגברי
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  .זאת שאלה  
  

  :איהאב סוויד
  

כי , אחריותו של בעל זכות בקרקעפה אני חושב שצרי- לתת התייחסות ל. 465אני אתחיל בסעי% 
ציבור כלפי צדדי� שלישיי� במקרי� שבה� הקרקע מיועדת לצורכי : " היא464בסעי% הגדרת המונח 
יש להתייחס לנושא . או כל מקרה כזה' נזיקית כלפי צד גפה אני את� דוגמה לאחריות ". ואינה מופקעת
להוסי% קריטריוני� במקרי� שבה� שר האוצר ושר התחבורה יפעילו מוצע ) ג(465בסעי% . הזה ברפורמה

  .סמכות� לפי סעי% זהאת 
  

  :יהודה זמרת
  

יקימו ועדה , מינהליתכשאתה חי בתו- המציאות שזאת החלטה ,  היו�..ברגע שיש תכנית
  ..מייעצת

  
  :איהאב סוויד

  
יש אחריות . כשקורת שריפה בקרקע יש מצבי� בה� יחויב בעל הקרקע לשל� עבור הוצאות

  .. ור יכול להיכנסבמקרי� האלה כשישנה תכנית שמיועדת לצורכי ציבור הציב. צד שלישינזיקית כלפי 
  

  :יהודה זמרת
  

אי� את , החזקה לא נתפסה. ברגע שהחזקה נתפסה האחריות עברה? נתפסה החזקהעל ידי מי 
  .אוד פשוטזה מ. האחריות של-

  
  :איהאב סוויד

  
  .יש מקרי� שבה� הקרקע כ� מיועדת לצורכי ציבור והציבור יכול להשתמש בקרקע

  
  :יהודה זמרת

  
  . לא יכול כל עוד אי� חזקההציבור 

  
  :איהאב סוויד

  
  .ופקעתהיא לא מ  

  
  :יהודה זמרת

  
יי� לא מעביר הייעוד עד. זה הבעלי� שלו במקור. עד שהוא לא תפס חזקה יש בעלי� אחד לקרקע

  .לתפוס חזקה, הוא מאפשר לרשות המקומית להעביר בעלות. את הבעלות
  

  : סווידאיהאב
  

. הבעלות עדיי� בבעלות אד� פרטי. מקרה שבו הקרקע מיועדת לצורכי ציבור והיא לא הופקעה
  .  תהזאהציבור משתמש בקרקע 

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

  ? משתמשי�אי-  
  

  :יהודה זמרת
  

  .הציבור לא יכול
  

  :שמאי אסי%
  

  .זאת טענה לבית משפט. יש מקרי� כאלה
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  :יהודה זמרת

  
שיל- , לא פרס� הודעה אבל פלש לקרקע, להפקעה והציבור לא תפס חזקהא� יש שטח מיועד 

  .ויעשה הליכי�..לבית משפט
  

  :איהאב סוויד
  

לרבות , כל צד שלישימחויבותו של אד� פרטי כלפי , הקרקעתגידו שבמקרי� שבה� נתפסה 
  ..הרשויות

  
  :יהודה זמרת

  
  ..אומריש פה מנגנו� ש. כל עוד הוא בעלי� הוא אחראי

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

  . א� הוא הבעלי� הוא אחראי  
  

  :סווידאיהאב 
  

  ?יוכיחלמה ש, נגרמה שריפה בקרקע, נגר� נזק לאד� שנכנס לקרקע 
  

  :יהודה זמרת
  

  .הבעלי� של הקרקעהוא   
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .הוא מחזיק בקרקע
  

  :יהודה זמרת
  

  ..הציבור לא יכול לשמש  
  

  :איהאב סוויד
  

במיוחד כשישנ� , ההפקעהיש לאפשר לבעל זכות בקרקע לטעו� נגד ). 4(466למחוק את סעי% מוצע 
  . סיו� הליכי התכנו�יי� ההפקעה באה אחרי מקרי� שענ
  
יהיה במידת האפשר מוצע להוסי% שנושא הדיור החלו% שיוצע לבעל הזכות בקרקע ) ג(466 �ב

  . בתנאי� דומי� ובקרבת מקו� במידת האפשר
  

בנייה . הינו גור% ולדעתי לא מידתיהניסוח הקיי� . מוצע לנסח מחדש את הסעי%). 3(467סעי% 
יש לנסח את הסעי% . שלא כדי�ות ההיתר הינה בנייה ג� סטייה קטנה מהורא. כללישלא כדי� הוא מונח 

בצל המצוקה והלקונה יש לתת את הדעת לגבי בנייה לא חוקית במגזר הערבי . בצורה יותר מציאותית
אנחנו לא . הזה באמת צרי- להתייחס למגזר הערביבמקרה . התכנונית הקיימת מזה שני� רבות במגזר

  .מציאות אכזרית לגבי המגזר בנושא הזהאבל יש מצב קיי� של , מעודדי� אנשי� לעשות בנייה שלא כדי�
  

א� אי� .  לעניי� המיסי�יש להתייחס.  אכנס להערותואז, אני את� הערה כללית בנושא. 470סעי% 
 לא –כל הנושא של הרכישה והרכישה מחדש בעניי� המיסוי התייחסות במקומות האחרי� בסעי% לגבי 

  . רי- שתהיה  אז צ� כל הרפורמה קראתי את 
  

  :רחל אלתרמ�
  

  ?מיסויאיזה 
  

  :איהאב סוויד
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  . מס מכירה, מס שבח

  
  :רחל אלתרמ�

  
  .זה לא בחוק הזה  

  
  :קמיני!ארז 

  
  . שבחעל הסדרי הפקעה משלמי� מחצית מס . לא בחוק הזה

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .זה מוסדר במקו� אחר  
  

  :איהאב סוויד
  

וצה שהמצב יהיה אני ר. של הקרקע בעת הרכישה מחדשכל הנושא של שוויה ). 2)(ב(470סעי% 
לכ� אני מציע ששווייה של הקרקע ייחשב לפי מצבה התכנוני לפני , הייתה הפקעה ורכישהכאילו בכלל לא 
קרבי� למצב שבו כאילו במקרה הזה אנחנו מת. יטל השבחה לפי מצבה החדשבתוספת ה, אישור התכנית

  . הרציונאלזה . לא הייתה הפקעה בכלל
  

, יש מקרי� שבה� . חלק מהזכויותמוצע לאפשר לבעל זכות בקרקע לרכוש מחדש ) ג(470בסעי% 
, דונ� 5לקחו לו . את כל הזכויות שלו בחזרההוא לא יכול לרכוש , נגמר לו הכס%, קוד�כמו שאדוני ציי� 

  . את האפשרות הזאתצרי- לתת לו .  יכול להחזיר דונ�הוא
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .חלק מהשטח
  

  :איהאב סוויד
  

שותפיו במקרה קדימה לשות% בקרקע לרכוש את זכויות יתר יש לתת זכות ). 1)(ו(470סעי% 
 � א� יש. לו זכות קדימה כי הוא כבר נמצא ש�צרי- לתת . או מי מה� לא רכש בחזרה את חלקושהשותפי

יש לבחו� מצב שבו , בה� רכש אחד השותפי� זכויות בחזרהבמקרי� . ראוי לתת לו זכות קדימה, ביכולתו
שחלקו של אותו רוכש בחזרה יהיה  במידת האפשר לאפשר , הנושא הזה יהיה תלוי באישור תכנית חלוקה

  . לבחו� את הנושא הזה במציאותצרי- . עצמאי ונפרד
  

העיקרו� שאומ! בבית המשפט בעניי� ניתוק הזיקה של החזרת הקרקע כאשר המטרה . 471סעי% 
הקרקע אומ! העיקרו� של להעביר את , כשמתבטל הצור- בהפקעת הקרקע, במקרי� מסוימי�. מומשהלא 

. העיקרו� עצמו אומ! בבית המשפט. דה פקטו לא היו הרבה מקרי� שהחזירו את הקרקע. בבית המשפט
יש להבחי� . לדעתי הוא צודק. טוטאלית מהעיקרו� שאומ! בבתי המשפט מתעל� 471מה שנמצא בסעי% 

במקרי� שההפקעה לא מומשה צרי- אחרי . עה לא מומשהבי� מקרה שההפקעה מומשה למקרי� שההפק
  .  להחזיר שנה25

  
צרי- מימד . ואתה ממשי- בינתיי� להשתמשאנחנו מפקיעי� . לגבי הנושא של השימוש תו- כדי

חצי שנה או עוד נניח עוד . תקופה מסוימת או הודעה מוקדמת לבעל הקרקע צרי- לקבוע .מסוי� של ודאות
�הוא היה משכיר ,  מועד ההפקעהא� המינהל היה יודע שיש לו הודעה של שנה לפני. שנה אנחנו מפקיעי

אז אני אשכיר לו אותה לשנה , א� יש לי קרקע חקלאית ואני משכיר אותה לאד� שלישי. את הקרקע לשנה
  .כדי לתכנ� את צעדיי בשימושי בקרקע, מפקיעי� את זה ממניצרי- שתהיה ודאות מתי . או לחצי שנה

  
  :תרמ�רחל אל

  
  �חלקכ� ג� יודעי� שעוד לפני הכתיבה . אני עוסקת בנושא ההפקעות כבר הרבה מאוד שני

הוא ג� נטמע בדעה .  על הפקעות�85 היה את המאמר שלי מ, שהוזכרה כא�, החשובה מאוד של חנו- דג�
  . יהדברי� האחרוני� זה הדוקטורט ע� נירה אורנ. אני ג� עוסקת הרבה מאוד במחקר השוואתי. שלו
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�בואו . השני זו מחשבה חדשה, האחד זה שינוי קט�. אני רוצה לקחת מבט בגדול ולהציע שני דברי
 בלי השאלות –יקרית  מסיבה אחת עעד היו� דיני ההפקעה בישראל לא היו  סבירי�. נראה מה יש לנו

הפיצוי שמקבלי� בכיס , בסיכומו של יו�. ראש בראשית הישיבה�  וזאת הסיבה שאמר היושב�הטכניות 
אחת הבעיות הגדולות . הסיבות לזה ה� כל מיני. מופקעי� בישראל הוא הרבה פחות מאשר שווי המקרקעי�

  . ל יותר שאני אציעשזה התיקו� הקל יותר לעומת התיקו� הגדו, שלבית�היא ההלכה הדו
  

ואגיד ג� למה הערתי בראשית אני אסביר לכול� עוד פע� . שלבית יש כא� שיפור�בהלכה הדו  
אלמלא בית המשפט , בעלי הקרקע בישראל היו עלולי� להיות במצב. הדיו� על ההיסטוריה של העניי� הזה

בית המשפט העליו� הציל .. הקניי� הזאתכולל את זכות , כמעט את כל זכויות האזרח בישראלהעליו� שיצר 
  ..את בעלי הקרקע ממצב

  
  :ארז קמיני!

  
  . חוק המקרקעי� זה משהו שהכנסת חוקקה

  
  :רחל אלתרמ�

  
  .ארז, שלבית�הזה של ההלכה הדוושא בנ  

  
  :ארז קמיני!

  
 �  .שיצרו את זכויות הקניי�את אמרת שבתי המשפט ה

  
  :רחל אלתרמ�

  
  .. הנושא הזה ג� כ�. את זכויות האזרח, לא

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .בישראל יש כנסת  
  

  :ארז קמיני!
  

  . בחזרהאת ההערה שליאני מוש- , בסדר
  

  :רחל אלתרמ�
  

הוא . לפיצוי נשאר בחלק בלתי מוסדר בי� ייעוד הקרקע לצורכי ציבורהנושא הזה של הזכות 
� מהשווי של הקרקע כאשר היא מיועדת �50% ל90%בי� , מוריד את רוב השווי בהרבה מאוד מהמקרי

בואו : " אמר�60בית המשפט העליו� כבר בשנות ה. דר בחקיקהעל הנושא הזה לא היה הס. לצורכי ציבור
בית המשפט נת� פה את הטיח . שזה מה שהמחוקק התכוו� אליולא בטוח ". שלבי�נגיד שצרי- לתבוע בדו

  . שחיבר בי� שני הנושאי� האלה
  

אני . הוא נקלט. זה היה הסדר שהיה צרי- להיות הסדר ארעי. ר חקיקתיהגיע הזמ� לעשות הסד
לא ייתכ� שבעלי קרקע צריכי� בהכרח ללכת פעמיי� לתבוע את .  השוואתי בינלאומימדברת כא� באופ�

�דבר הכי קיצוני שזה ה, כאשר יש לקיחת קניי�, ע� כל המשמעות הקשה של העניי� הזה, הפיצוי שלה
הוא נוצר והשתרש עד כדי . הדבר הזה נוצר במקרה. שיכול להיות ביחסי הגומלי� בי� הציבור לבי� הקניי�

שלדאבוני לא , הוא השתרש עד כדי כ- שאחד מבכירי השמאי� באר!. תורה מסיניכ- שזה כאילו מ� 
אמרתי לו שהנושא הזה הוא לא נושא שהוא .  דוקטורט על הנושא הזהרצה לבוא אלי לעשות אצלי, איתנו

  . אלא זה דבר שנוצר באופ� ארעי והגיע הזמ� לבטל אותו, יכול להשוות לאיזו שהיא תורה
  

דבר אחד . יפורי� גדולי� בהצעת החוקיש פה שני ש. חלק מהביטול הזה נעשה? אני מציעה כא�מה 
זאת הפע� הראשונה מאז שחוקי . קרקע כאשר יש ייעוד קרקע לצורכי ציבורשיש זו הודעה לבעלי ה

להוציא ,  בחלק של המזרח התיכו� שיש הודעה אישית לבעלי הקרקע21התכנו� והבנייה נחקקו בשנת 
  .43 משהו קט� לגבי תיקו�

  
  :יהודה זמרת
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  .ובאיחוד וחלוקה
  

  :אלתרמ�רחל 
  

נייה על הנושא של תכנו� וב. חלוקה חדשה בגלל שזה קשור ע� שינוי בחלקות. ובאיחוד וחלוקה  
להוציא למטיבי לכת נושא של , לצורכי ציבורזאת הפע� הראשונה שיש הודעה כאשר יש ייעוד קרקע 

. זה רק מקרי� מאוד קטני� לעומת הכלל. ונירה אחראיות להכנסה של זהשאני , תכניות בסמכות מקומית
צרי- לוודא שה� יודעי� משו� . שלבית בכ- שבעלי הקרקע יודעי��ר מאוד גדול בהלכה הדויש כא� שיפו

זה הנושא הזה של , שהוא שיפור קט� מידי, שיפור שני. מאוד גדוליש כא� שיפור . שיש לה� הודעה אישית
�, אנחנו דורשי�:  את אי הוודאות הזאת ולומרדהיינו לחסו-, זכות הבעלי� להפעיל רכישה מיוזמת הבעלי

 40%,  מדינות10את הספר הגדול של , לא בהקשר ע� נירה, אני ערכתי. מבקשי� שתהיה רכישה מראש

אבל העניי� הזה של זכות הבעלי� לרכוש , יש לכא� ולכא�. ג� לנושא של הפקעות התייחסתי. �OECDמה
אבל הזכות , יש לנו כיו� את הזכות הזאת? מה יש לנו. מראש זה דבר שמעוג� בחלק משמעותי מהמדינות

ג� כא� כמה אנשי� העירו על השאלה א� הבעלי� יכולי� או לא יכולי� להשתמש בקרקע . מאוד מוגבלת
  . זאת שאלה. הזאת

  
נכו� שאת� . מה שאני מציעה הא כדלקמ�. שלבית�סכ� את העניי� הזה של ההלכה הדואני א

את זה צרי- לתת . אני באה מעול� התכנו�. אמרת� שלא תמיד הרשות המקומית רוצה להפקיע מראש
, לא לחובה של הבעלי�, שלביות צרי- היו� להפו- לזכות של הבעלי��העניי� של הדו. לרשות המקומית

 א� הבעלי� לא ,יחד ע� זאת. דהיינו שהזכות לבקש הפקעה מראש צריכה להיות של הבעלי� ללא סייג
�ובהרבה מאוד פעמי� לא כדאי לבעלי� להיות מופקעי� היו� בגלל השווי , רוצי� להיות מופקעי� היו

האפשרות והסמכות לדחות את זה נשארת בידי .. פע� ישתנהשה� מקבלי� בסו% והתקוות שאולי זה 
. ת הזאת מראש שצריכה להיות ללא הסייג שעכשיו הוספת�אלא א� כ� הבעלי� ביקשו את הזכו, הרשות

הוא ג� יביא להרבה התדיינות בבתי המשפט בגלל . אני חושבת שהסייג לא נכו� מתפיסת זכות המקרקעי�
 צורכי .בעיקר כאשר מדובר בצורכי ציבור,  מה זה הכושר להשתמש בעתידהעניי� של אי הוודאות בעניי�

לגבי הזכות . השאלה מה זאת בדיוק האפשרות להשתמש בעתיד. הציבור כיו� ע� אפשרויות הפרטה
. זה כ� דבר שמקובל. אבל משהו כמו מחצית מהמדינות, אני לא חישבתי. לתבוע מראש יש כא� התיישרות

ות יכולה לשל� הרש, אנשי� שרוצי� לקבל היו� את כל הפיצוי יכולי�. שלבית�זה מיישר את ההלכה הדו
  .אחרתבסו% 

  
שמאפשר קשת רחבה של צורכי ציבור , לעניי� צורכי הציבור אני בעד הנוסח כפי שהוא כרגע מנוסח  

אגיד . אני חושבת שגמישות של צורכי ציבור זה צור- חיוני. כל עוד שהפיצויי� יוסדרו בצורה המתאימה
דיו� הקוד� לגבי השאלה הא� הבעלי� לוחצי� או לא לוחצי� את ועדות התכנו� שה, כא� במאמר מוסגר

  . השאלה היא איזה כיס ציבורי צרי- לשל�. היא לא השאלה
  

חשיבה שצריכה , יש כא� המש- אנלוגיה. כא� קצת מורכב. עכשיו אני בפצצה הקצת יותר גדולה  
הסימטריה הזאת , חברי�. ת הפיצוי בהפקעות ובי� זכו197להיות סימטריה בי� זכות הפיצוי לפי סעי% 

השתרשות היא ג� נובעת מאותה רעה חולה של . איננה נכונה עובדתית ואיננה ראויה מבחינת דיני הקניי�
, זה יפי שהעמית שלי?  למה היא לא נכונה עובדתית. שלבית כאילו הדברי� האלה נולדו יחד�ההלכה הדו

סימטריה בנושא של הפקעות כמעט . קיבל פרס נובל על סוג חדש של סימטריה בגבישי�, ד� שכטמ�' ופפר
הפקעה זה אירוע . לאות� בעלי� לא כל יו� יורד הער- בלי הפקעה וה� מופקעי�. שאיננה קיימת בפועל
ההלכה . שלבית�משלב את ההלכה הדור כאשר אתה לא הוא אירוע הרבה יותר נדי. קיצוני של בעלי הקניי�

 לא צריכי� להינת� על ער- 197אני תמכתי מאוד ברציונאל שפיצויי� לפי . שלבית לא צריכה להיות�הדו
משו� שהציבור לא צרי- לשל� מכיסו על הציפיות האלו כאשר הכוונה , למשל בקרקע חקלאית, ציפיות

ולעשות אותה המש- קרקע חקלאית או לייעד אותה כפארק וקרקע יא להשאיר את הקרקע החקלאית ה
, משו� שכא� מדובר בהרבה מאוד מקרקעי�, הציבור לא צרי- לשל� על הציפיות המוגזמות. חקלאית

ע נדיר שההפקעה נופלת על בעלי� כאשר יש אירו. בעצ� ברוב המקרקעי� של מדינת ישראל מעבר לנגב
�מאוד רווח בינלאומית הוא עיקרו� העיקרו� שהוא , וזה חלק קט� מאוד מהקרקעות החקלאיות, ספציפיי

שלבית הזאת שהפיצויי� ג� בעת הפקעה �החיסכו� לכיס הציבורי מההלכה הדו. הפיצוי בשווי הנוכחי
בעוד שהנטל למופקעי� שיש לה� בדר- כלל רק את הקרקע הזאת ,  הציפיות הוא קט�יינתנו ג� ללא ער-

א� יש זכות . הפקעות בהרבה דיני� בינלאומיי� זה ירידת ער-. צרי- להפריד, במילי� אחרות. הוא ענק
אני חושבת שהדיו� בשווי לא צרי- להיות קשור ע� . אי� שו� סיבה להפגיש ביניה�. כזאת זה נושא אחר

תגידו לי עוד פע� על אל .. מעבר לראייה הקניינית כא� שהיא אצלי מאוזנת, אני ג� חוששת. �197לוגיה לאנ
כי ענייני חקיקה בדברי� האלה צריכי� להתייחס לנוכחות , הסימטריה היא מלאכותית. הסימטריה

� לא מורידי� הנוכחות בשטח היא שכמעט א% פע� לאות� אנשי. בשטח �את ער- הקרקע החקלאית וג
�אנחנו . האנלוגיה היא מלאכותית. בעלי� אחרי� ואירוע אחר, זה בדר- כלל אנשי� אחרי�. ה� מופקעי

בס- הכל יש כא� שיפור . אנחנו עוסקי� במדיניות ציבורית כלפי בעלי הקרקע, לא עוסקי� במתמטיקה
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ג� , מעבר לדברי� שלי, שלבית בחקיקה החדשה עלולה�ההלכה הדול אני חוששת שהחזרה על אב, ניכר
בניגוד , משו� שכא� יש חקיקה חדשה שחוק היסוד חל עליה, להתנגש ע� חוק יסוד כבוד האד� וחירותו

 שאיננו 197שלבית היא �  ההלכה הדוהחקיקה החדשה שחוזרת על. למצב הנוכחי שחוק היסוד לא חל עליו
הדבר הזה הוא פגיעה לא מידתית בקניי� כאשר מדובר . דהינו את השווי הנוכחי, כולל את ער- הציפיות

,  יו�בסיכומו של. שזה דבר נדיר, אני מוסיפה לזה שבישראל יש ג� מיסוי על קרקע מופקעת. בהפקעות
�רחוק היו� שבעלי קרקע מופקעי� , את הריבית,  את המיסוי ולוקחי� את ערכי ההצמדותכאשר לוקחי

  .מקבלי� את השווי הנוכחי
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

, הפרופסורי�, כולל המרצי�, והערותיותיו תענה לציבור הרחב שהעלה את הסתייגויו, ארז  
�  . המדעני� והדוקטורי

  
  :ארז קמיני!

  
אנחנו . ג� על ידי אחרי�, נתחיל לעניי� שאלת ההגדרה של צורכי ציבור ג� על ידי הייעו! המשפטי  

 �  .ההגדרה בחוק הקיי� היו� היא כזו. היו�לא שינינו מההגדרה בחוק הקיי
  

  :אמנו� כה�ר "היו
  

  ..להיא אמרה משהו על התנגשות בי� זכות יסוד 
  

  :ארז קמיני!
  

  .אני מדבר על ההגדרה של צורכי ציבור. זה אחר כ-  
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .עלית על חוק אחר: שיגיד, אני נגד שהחוקי� של הכנסת יגיעו לבית משפט. לזהתתייחס 
  

  :רחל אלתרמ�
  

   .אולי לא, אולי כ�  
  

  :ארז קמיני!
  

  .אי� פה עלייה על חוק אחר
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

הכנסת שלא יחזירו לנו לדיו� וצי� להג� על כבודה של המשפטי לממשלה אומר שאנחנו רהיוע!   
את הדברי� כ- שלא מראש אנחנו צריכי� לסייג . מחדש א� זה לא פוגע בחוק אחרמנת שנבח� � מראש על

  . נפגע במשהו אחר
  

  :ארז קמיני!
  

יחסית לחוק הקיי� היו� לא . להיפ-. דווקא פה בהגדרה של צורכי ציבור אי� פגיעה בחוק אחר
כמוב� אחר כ- בתכנית . ג� החוק הקיי� היו� נות� סמכות לשר הפני� להכריז על מטרה ציבורית. שינינו

  . זה חוק התכנו� והבנייה. רלוונטית או לאק א� המטרה הציבורית הזאת צרי- לבדו
  

  :כה�� איריס פרנקל
  

  . בפקודה יש ועדה מייעצת
  

  :ארז קמיני!
  

אז המטרה הראשונה שלה ה� כל המטרות , א� מסתכלי� על המטרות הציבוריות בפקודה. לא
על זה מוסיפה הפקודה . לרבות המטרות ששר הפני� יקבע, כנו� והבנייה לחוק הת188הכתובות בסעי% 
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, למשל, ואכ�. לכ� יחסית לפקודה המטרות הציבוריות כא� מצומצמות יותר, מטרות ציבוריות נוספות
  .פקעות שר אוצרהיא מאפיינת ה, הפקעות תכנוניותמטרה של הקמת יישוב חדש איננה מטרה שמאפיינת 

  
  :רחל אלתרמ�

  
  .זה ג� צרי- הרבה פעמי� לפני הליכי התכנו�

  
  :ארז קמיני!

  
זאת שאלה נפרדת . 'שותפי� בתכנו� וכואתה לא רוצה , אתה צרי- את חטיבת הקרקע ל-כי , נכו�

הנוסח פה . אפשר לקיי� על זה דיו� של�. מתי בהפקעות תכנוניות, מתי אתה משתמש בהפקעות שר אוצר
אנחנו לא . הנוסח ש�לכ� אנחנו לא מתנגשי� ע� , של צורכי הציבור מצומצ� מהנוסח שיש בפקודה

  .מרחיבי� אותו באיזו שהיא צורה כפי שאולי נית�
  

  :כה�� איריס פרנקל
  

  .נדמה לי באופ� מידתי, רק ביקשתי להבטיח אותו
  

  :ארז קמיני!
  

� אני רק ש� את זה, בוודאי שאפשר. אני לא אומר שאי אפשר. את רוצה לשנות את המצב הקיי
פקודת . בחוק היו� את מבקשת לצמצ� את שיקול דעתו של השריחסית למצב הקיי� . בקונסטלציה

נכו� שביחס למטרות נוספות ששר . אלא דווקא הרחיבה אותו, הקרקעות לא צמצמה את שיקול הדעת
  .זה לעניי� הזה. אבל זו רק הרחבה, הכנסתהאוצר רצה יש באישור ועדת 

  
מצליח להבי� אותה ראשית להערה הטכנית או ניסוחית שאני לא .. גזית התייחסה�יפעת הולצמ�  
הוא . ו ממה שמוצע כא�והבנייה הקיי� היו� יותר פשוט במבנה שלאני לא חושב שחוק התכנו� . לעומקה
מקומות שבה� ההפניה  � אפילו יותר  �  10אני יכול למצוא . כי הוא מפנה כל כולו לפקודה? למה. לא יותר

זה לא זה שיש בחוק התכנו� והבנייה היו� פחות . הדברי� האלה נבחנו בפסיקה. לפקודה מייצרת שאלות
 �ג� הייעו! . התיישבנו ע� הייעו! המשפטי של הכנסת. ממה שיש פה הפ- את זה לפשוט יותרסעיפי

  .אחרתהמשפטי של הכנסת ביקש לפשט בצורה כזאת או 
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  . כשקראתי את זה פע� ראשונה הסתבכתי לגמרי
  

  :ארז קמיני!
  

  .  יש פה פישוט יותר משמעותילכ�
  

  : כה�ר אמנו�"היו
  

  .קורא סעי% והוא מפנה אותי לפה ולש� כל הזמ�אני . פישטנו אבל לא הבנתי מההתחלה  
  

  :קמיני!ארז 
  

  .יש פישוט יותר משמעותי  
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .תפשט עוד  
  

  :ארז קמיני!
  

  .. על ניסוחאני יכול לעבוד  
  

  :ר אמנו� כה�"היו
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  . כדי שאנשי� פשוטי� ג� יבינו  
  

  :ארז קמיני!
  

יכול מאוד להיות שאת פקודת הקרקעות בתיקו� . חקיקתית מסוימתאנחנו נמצאי� במציאות 
כרגע אנחנו חיי� ע� חוק . זה לא מה שנעשה. מאוד יכול להיות. מחדש היה צרי- לבנות 2010בשנת שנעשה 
, כל חוקי ההפקעה מפני� לפקודת הקרקעות. צרי- להבי� שפקודת הקרקעות היא החוק המוביל. מוביל

  .  לסעי% אחר, לסעי% זה, למועדי�, 7לפי , 5לפרסו� לפי , להלי- שבה
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  ?מתי, יהודה זמרת? את הפקודהמתי תביא רפורמה לבטל 
  

  :ארז קמיני!
  

  .זה לא שלו  
  

  :יהודה זמרת
  

  . זה שר האוצר
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

, השגה� תבדוק בינתיי� דיור בר, אוצר. ככהא� זה באוצר עדי% שיישאר . מתייעצי� איתותמיד 
  .הרפורמה נתקעת. אמרו חודשיי�. דיו� חדשמתי 

  
  :אוצרנציג ה

  
  ..אתמול שתו- חודשיי�השר אמר   

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

זה צרי- . ד ההצבעהאמרתי שתהיה ביח? להצביעלא .  בסו% החודש הזהאת הרפורמה אני גומר  
תגיד לשר האוצר שראש הממשלה ביקש לגמור את , א� לא. שנייה ושלישית, ראשונה, להיות טרומית

א� זה לא יהיה בפני� לא . י�השגה חייב להיות בפנ�דיור בר, רמההוא רוצה לגמור את הרפוא� . הרפורמה
עוד שנה והרפורמה הזאת , מצידי עוד חצי שנה, א� אתה אומר עוד חודשיי�.  הרפורמהתהיה הצבעה על

  .תעביר לראוב� קוג� ולשר האוצר. את זה הלאהעביר ת. לא מתקדמת
  

  :ארז קמיני!
  

  .לא בהכרח בסדר הזה  
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .לכ� תיידע אותו, ודע שזה ככהשר האוצר אפילו לא י.. ראוב�  
  

  :קמיני!ארז 
  

בונה , להגיד היו� שאני לוקח את חוק תכנו� ובנייה. מסוימתאנחנו חיי� בתו- מסגרת משפטית 
כי כרגע כל חוקי ההפקעה , ותו מחדש בפרק ההפקעות  זה יהיה מהל- מבחינה חקיקתית לא אחראיא

, יכול להיות שאחרי שחוק התכנו� והבנייה יהפו-. היא נבנתה כפי שנבנתה. מפני� לפקודת הקרקעות
עד אז . ייקח עוד כמה שני� הדבר הזה. חרתלחוק המוביל לעניי� הפקעות אנחנו נייצר דר- א, לשיטתנו

אני מסכי� שאת סיבו- היתר שנגר� היו� נוכח . להיות לא מסוב-הוא לא יהפו- , ההפקעות יישאר מסוב-
מכא� אני מגיע לשאלה מדוע יצרנו . אני לא יכול לעשות את זה עכשיו. מבנה משפטי מסוי� אפשר לפתור

צור- קונספירטיבי ר הולצמ� גזית עלה איזה שהוא "בדברי� של ד. הנתיב הזה של הפקעה תכנוניתאת 
 על מנת שגופי התשתית או מדינת –בסופו של יו� ככה ששמעתי ,  זה מה שנאמר� לעשות את הדבר הזה  
 בהפקעה תכנונית רק כדי שה� אחר כ- לא יצטרכו להשיב א� יהיה שינוי ייעוד ישראל יוכלו להשתמש

. רק בשל הצור- הזה אני מתמר! או מאפשר הפקעה תכנונית. ללא תחילת מימוש ולעשות רכישה מחדש 



 ח התכנו� והבנייה"ועדה משותפת לפני� וכלכלה לדיו� בהצ

 06/12/2011   
  

85

ומדינת ישראל ילכו אנחנו רוצי� שגופי התשתית . זאת לא המטרה, לא היאאני אומר פה חד וחלק 
אני לא חושב שנשמע פה איזה . כי אנחנו חושבי� שזאת דר- מידתית יותר להפקיע, להפקעות תכנוניות

אני . א% אחד לא אמר את זה. מהפקעת שר אוצרשהוא טיעו� שאומר שהפקעה תכנונית היא פחות מידתית 
יכי תכנו� שלושת המבחני� שתבע בית המשפט העליו� להפקעות שר חושב שעל כול� מוסכ� שאחרי הל

 �הסיבה היחידה לזה שאנחנו מאפשרי� ביצוע .  בצורה משמעותית�  א% יותר מכ- � אוצר מתקיימי
שות את עצמנו לע, אותנו, משו� שאנחנו רוצי� לדחו% את המדינההפקעה על ידי מדינת ישראל היא 

אבל אנחנו רוצי� שה� ילכו , שה� ייקחו יותר זמ� מאשר הפקעת שר אוצרזה נכו� . הפקעה בהליכי תכנו�
  .וברורמדויק , שקו%, בהלי- סדור

  
  :רחל אלתרמ�

  
  .זה ברור

  
  :ארז קמיני!

  
ג� את העניי� של רכישה מחדש . אני לא רוצה למקד בזה את הדיו�. לרכישה מחדשבסו% אני אגיע   

  . וג� את העניי� של ההתיישנות נשאיר לסו%
  

חקיקתי לאמ! את ההסדר הציעו לנו לעניי� הסיבו- ה. בהמש- למה שאמרתי קוד� לעניי� ההלי-
  .אי� פה בהירות יתר. אני לא חושב שהפקודה יותר ברורה ממה שנעשה פה. ורק הפקודה, שבפקודה

  
�זה מתקשר למה שנאמר כא� ביחס להלכה הדו. לעניי� שאלת השיהוי בי� התכנית להפקעה  
ת זמ� ארוכה יותר כמו הודעה תקופ, יכול להיות שאפשר לחשוב עליה�. עלו פה מספר רעיונות. שלבית

אני רוצה . זהאנחנו יכולי� לחשוב על . אני יכול לחשוב על הדברי� מהסוג הזה. מראש לצור- הוודאות
היינו לבקשתו , א� אני מצד אחד מאפשר הפקעה מיידית בכל תנאי. להסביר את הדילמה כי היא קיימת
יכול להיות שאני מעמיד את הרשות בפני סיטואציה לא , את הקרקעשל הנפקע יהיו חייבי� להפקיע 

לשינוי הזה יש משמעויות כלכליות . אני עושה איזה שהוא שינוי. זה לא המצב היו�. סבירה מבחינתה
נתייחס לזה אחר . �40% אנחנו צריכי� לזכור שעשינו שינוי כלכלי משמעותי בזה שהפחתנו את ה. כמוב�

האפשרות .  יצרנו חוסר כלכלי�40%לפחות הטענה שכשביטלנו את הכלל הזה של הפקעה ללא פיצוי ל. כ-
השאלה א� אכ� אפשר יהיה . שאינה מסויגת לנפקע לדרוש את ההפקעה עלולה לייצר חוסר כלכלי נוס%

לא , אלתרמ�' רה פרופכמו שאמ, רוב האנשי�, להערכתי. לעמוד בחוסר הכלכלי הזה היא שאלה פתוחה
. שכ� רוב האנשי� יבקשו הפקעה מיידית, יקרהאבל צרי- ג� לחשוב שזה כ� , הפקעה מיידיתיבקשו 

  ..באופ�השאלה א� נית� לעשות את המהפכה באבחת חרב או שצרי- לעשות אותה 
  

  :רחל אלתרמ�
  

�יספוג את א� זה חיסכו� לרשות זה אומר שהאד� . אתה מודה שהנטל הכלכלי נופל על האד
  .הנטל הזה

  
  :ארז קמיני!

  
 �לא בהכרח יש עליו נטל כלכלי כי לא בהכרח מצבי� שבה� הוא יכול להמשי- להשתמש מייצרי

כאלה לכ� אולי אפשר לחשוב על כללי� , זאת סיטואציה שאולי אפשרית. זה לא הכרחי. יעליו נטל כלכל
. אני לא אומר שהוא לא יכול.. להגיד שאד� סת� כי מתחשק לו לא להיות חקלאי. ואחרי� לעידו� הכלל

 לגבי אד� שלא מתחשק לו להמשי- להיות אבל, ו או אחרות זה בסדרלא יכול מסיבות כאלא� הוא 
זאת . אני לא בטוח שזה נטל כלכלי שנופל עליו ולא על הרשות, חקלאי ומבקש עכשיו שתופקע לו הקרקע

אני לא אומר שזה רעיו� שאי .  מזה לצורכי הציבור מזההאיזו� בי� זכות הקניי�יותר של , בעיני, שאלה
אני רוצה להזכיר שבכל מקרה מצב . אני חושש ממצב שבו נבטל אותו לחלוטי�. אפשר לחשוב לעד� אותו

אפשר לדרוש הפקעה א� הרשות . שבו הרשות לא מפקיעה את הקרקע הוא מצב שאפשר לתקו% אותו
  ..שהחלטתה לא יכולהשות החליטה שהיא לא מפקיעה זה אומר זה שהר. פועלת שלא בסבירות בעניי� הזה

  
  :רחל אלתרמ�

  
ה� כמעט , המחקר שלנוכפי שהצגנו לפי , אתה יודע שזה רגרסיבי ושהסיכויי� בבית המשפט

�  .אפסיי
  

  :כה�� איריס פרנקל
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  .הייתה תחילת מימוש שנה כשלא 25אולי בהקשר הזה , ארז
  

  :ארז קמיני!
  

  . אנחנו ניגע בהתיישנות בסו%. זה לא קשור לתחילת מימוש? מה זה קשור
  

ה� טועני� שייגר� . �40%שנשמע מהרשויות המקומיות לביטול כלל האני חושב שענינו על הטיעו� 
יתרונות יש ג� , שאני מסכי� שקיי�, אנחנו מזכירי� שכנגד הנזק הכלכלי הזה. לה� נזק כלכלי משמעותי

 משווי 40%הזה עומד אל מול צרי- לזכור שהנזק הכלכלי . 397כלכליי� בצמצו� הזכות לפיצויי� לפי 
  .לכ� זה לא אמור להיות, הקרקע בייעודה לאחר שינוי הייעוד לייעוד ציבורי

  
  :רחל אלתרמ�

  
 בעצ�. זהג� איריס אמרה את .  יודע את זה טוב מאודהוא. אני רוצה להגיד לרשויות המקומיות

 למצב שזה 89, 88הפסיקה צמצמה את זה כבר בשנת .  מבחינת הפסיקה כבר מזמ� בקושי קיי��40% ה
ה� ,  ה� לא הפקעות�40%רוב ההפקעות של ה.. הפרקטיקה המשיכה כאילו? אלא מה. כמעט לא כדאי

זה יכול . יחו כי רוב המסירות היו מרצו�לעשות  את הנתוני� האלה לא תצלכשתנסו . מסירה במעי� רצו�
  .אני עדיי� חושבת שלא צרי- לחסו- על פיצויי�. אי� כא� בעצ� שינוי גדול. להמשי-

  
  :ארז קמיני!

  
שאלה נוספת שעלתה ג� מהרשויות המקומיות זה הסמכות שניתנת למדינה להפקיע קרקע 

ראשית הכלל הוא שכאשר קרקע .  עוד הרשות המקומית לא מפקיעה אותהכלשנדרשת לצורכי ציבור 
. מי שיהיה רשאי להפקיע אותה זאת הרשות המקומית, ג� א� לא נאמר שו� דבר, מיועדת לצורכי ציבור

היא . צורכי ציבוריכולי� להיות מקרי� חריגי� שלמדינת ישראל יש אינטרס בקרקע המיועדת ל. זה הכלל
המדינה נוטלת על עצמה . אינה מפקיעה או אינה מעוניינת והיא רוצה להפקיערואה שהרשות המקומית 

זה יכול , עירוני�העיר אבל בי�זה יכול להיות בכביש שהוא אמנ� בתו- . את האחריות לקרקע לצורכי ציבור
להיות בסיטואציה שצרי- איזה שהוא מבנה ציבור מאוד משמעותי לטובת מטרה ציבורית מחוזית ולא של 

בסעי% הזה בוודאי אי� הכוונה להשתמש . יכולות להיות סיטואציות כאלו ואחרות. הרשות המקומית
יש פה יחסי� שבי� . אי לא מה שיעניי� את מדינת ישראלזה בווד. לצרכי� קהילתיי� פנימיי� של הרשות

הרעיו� . אפשר לתקו% א� זה נעשה בשרירותיות. לכ� יש חובת שימוע, השלטו� המקומי לשלטו� המרכזי
  . כ- זה מנוסח וברור מהנוסח.  הזה של לקיחת הקרקע על ידי הרשות המרכזית הוא החריג ולא הכלל

  
נשאלה השאלה מדוע כאשר הרשות שקיבלה קרקע בעקבות הלי- . 472 סעי% – איחוד וחלוקה  

שאלה . קמה חובת הרכישה מחדש, איחוד וחלוקה לצורכי ציבור ועכשיו הייעוד של הקרקע הזה משתנה
היינו , לוקה יש את מה שנקרא מתחת לקובאיחוד וח. אני רוצה להסביר את הרעיו�. נוספת היא כלפי מי

 Xיש . שיוכלו לממש את תכנית האיחוד והחלוקההרשות המקומית מקבלת את ההפרשות לצורכי ציבור 
ה� יוצאי� ע� .  בעלי חלקות שנכנסי� ע� קרקע חקלאית100,  בעלי חלקות20נניח אפילו , בעלי חלקות

כאשר את השטח שנותר מפחות קרקע אבל שווה הרבה יותר לציבור מקבלת , טח למגורי�פחות קרקע בש
  .הרשות במתחת לקו בהפרשה לצורכי ציבור

  
  :רחל אלתרמ�

  
  .כל בעלי הקרקע יצאו ע� שווי יותר גבוה

  
  :ארז קמיני!

  
.  מקבלי� פיצויי הפקעה לכ� ה� ג� לא� אי� מחלוקת�  ע� שווי מושבח לחלוטי� יצאובעלי הקרקע 

עכשיו הרשות . אי� כזה דבר.  אני אשמח197שיית� לי מישהו אחד תכנית איחוד וחלוקה שיצרה פיצוי 
היא לא  מממשת אותו לא כי היא לא הייתה תמת לב . המקומית נמצאת ע� ייעוד ציבורי מתחת לקו

,  המימוש בוהיא לא התחילה את. היא לא מממשת אותו כי לא צרי-, למועד אישור תכנית איחוד וחלוקה
ל קרקע הוא בדיוק אותו כלל שצרי- לחול ע, בעינינו, הכלל שצרי- לחול לגביה. או התחילה וסיימה

  .אי� קשר לזיקה לקרקע. זה בדיוק אותו דבר. מופקעת שלא ממומשת או ממוצת
  

  :כה�� פרנקלאיריס 
  

  ?אי- מבצעי� את זה
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  :ארז קמיני!

  
אנחנו ,  לקרקעתאמרנו שבדיני רכישה מחדש לא מכירי� בזיקה הנמשכ. אי� קשר לזיקה לקרקע

אני חושב שאנחנו קוהרנטיי� לפחות . אותו די� צרי- לחול, א� זה המצב. מכירי� בתמריצי� לרשות
זה לא צודק . הבעיה פה היא אכ� בעיה טכנית משמעתית למי אתה מחזיר. ביחס לרשותבגישה שלנו 

זה לא . ר רק לאות� בעלי קרקעות שבמקרה מה שמתחת לקו יצא על החלקה המקורית שלה�להחזי
כול� ביחד מפרישי� , כול� הפכו ביחד להיות שותפי� בכל התכנית? מה קרה באיחוד וחלוקה. צודק

מקומית יצא על מה המגרש של הרשות ה, במקרה מה שמתוח� לרשות המקומית. לרשות המקומית
ה� שתרמו את הקרקע החקלאית שלה� ' ד�ו' ג', ב' זה לא נכו� שרק א. 'וד' ג',ב',אשהיסטורית היה של 

, יבור כול� תרמו את הקרקע לצורכי צ�100ועד ה' מא. הוא של הרשותלטובת הצור- הציבורי שאחר כ- 
�אבל הקושי , אני מסכי� שזה קשה טכנית. לכ� לצור- העניי� צרי- לתת אפשרות רכישה מחדש לכול

�  .הטכני הזה לא צרי- למנוע את הכלל כי ג� בהפקעות רגילות יש לפעמי� ריבוי של בעלי
  

  :רחל אלתרמ�
  

  .זאת לא הפקעה רגילה
  

  :ארז קמיני!
  

אד� קיבל קרקע חלופית לקרקע שלו ולכ� אי� לו משו� שאת אומרת ש, זאת לא הפקעה רגילה
  .זיקה לקרקע

  
  :רחל אלתרמ�

  
  .. קונספציה

  
  :קמיני!ארז 

  
�מבחינת . אני מנסה להסביר את הקוהרנטיות של החשיבה. את� יכולי� לא להסכי�, חברי

לא מכירי� .  זה המצבאבל , מש- הדיו� בסוגיית ההשבה או הרכישה מחדשהחשיבה מסרבי� להכיר ב
  .בקיו� של הזכות הזאת של רכישה מחדש  בגלל הזיקה הנמשכת לקרקע

  
  :כה�� פרנקלאיריס 

  
�  ?לא עדי% פיצויי� במקו

  
  :רחל אלתרמ�

  
  . היא יכולה להשתמש בזה, הרשות המקומית קיבלה את זה? ו� ברשות המקומיתלמה חוסר האמ

  
  :ארז קמיני!

  
  .בעיהי� שו� א  

  
  :רחל אלתרמ�

  
  .זאת קונספציה אחרת מאשר הפקעות

  
  :ארז קמיני!

  
  .אבל בסדר,  לא מסכי�אני  

  
  :נירה אורני

  
  . לא מעשיזה בכלל  

  
  :ארז קמיני!
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  �מדוע כאשר אי� , עלתה השאלה ביחס לפנייה לשמאי מכריע אל מול ועדת ערר. אני לא מסכי

ההסבר הוא אותו הסבר שנית� בפקודת . עניי�הסכמה פוני� לוועדת ערר או לוועדת השגות לפי ה
ה� לא בדיוק . פנייה לשמאי מכריע מייצרת עלויות נוספות.  ש� ההסדר שנוצר דומה בהקשר זה. הקרקעות

. ש� יש אגרות. האזרח כאשר הוא פונה לוועדת ערר או לוועדת השגותאות� העלויות שמושתות על 
 �מישהו , לכ� אנחנו לא חושבי� שא� מישהו מהפרטי�, לשמאי מכריע נית� לפי מדרגות אחרותהתשלו

שאולי הוא מקצועי יותר בצורה כזאת או אחרת אבל , מהנפקעי� לא מוכ� ללכת בנתיב של שמאי מכריע
אנחנו יכולי� לקבוע שנפקע . את זה עליואנחנו יכולי� לכפות , מאוד יכול להיות שיש לו עלויות אחרות

על אותה , במצבי� שבה� על אותה הפקעה. שלא מעוניי� בו' המסלול של שמאי מכריע על באחד יכפה את 
על , ת על אותה הפקעה בדיוקלשמאי המכריע כי אחר' את בפונה לשמאי מכריע ובהכרח גורר ג� ' דר-  א

יל- לוועדת ערר ויתקבלו תוצאות שונות או ' יל- לשמאי מכריע וב' אותה חלקת אדמה זה יהיה מוזר שא
  .לשמאי מכריע כי זאת האופציה השנייהאנחנו לא רוצי� לחייב את כול� ללכת , לא אות� תוצאות

  
אני מסכי� . אכ� יש פה רצו� לרצינות. לאפשר ערעורו� מחצית על מנת עלתה השאלה ביחס לתשל  

אולי לעניי� היכולת לקבל את הקרקע , שאנחנו נשקול את הסעי% הזה בצורה שהוא יהיה בנוי בצורה אחרת
 את הקרקע ג� א� הוא הא� הוא יכול לקבל. אלו שתי סוגיות נפרדות. לא היכולת לערער, לתשלו� חצי

 �  .זה ברור. כנראה שלא? שו� דברלא שיל
  

  :דנוסאוהד 
  

  .לא רצינו  
  

  :ארז קמיני!
  

לא מקבל כל עוד הוא לא שיל� הוא . ק לשאלת הערעוראת� מבקשי� ר. את� לא מבקשי� את זה
  .את הקרקע אליו

  
  :אוהד דנוס

  
  .לא שהוא יוכל לקנות בהנחה שצרי- לשל� את המחצית

  
  :ארז קמיני!

  
על זה אנחנו מוכני� לחשוב .  בתשלו� מחציתכרגע אי- שזה מנוסח זה שזכות הערעור מותנית

  .שוב
  

  :כה�� איריס פרנקל
  

  . אפשר לחשוב ג� על בטוחה במקו� כס%
  

  :ארז קמיני!
  

הזה לרכישה מחדש לפי אני רוצה להסביר מדוע נוצר הכלל . 25%רוב של . תלוי באיזו בטוחה
, ל הרשות המקומית ובאי� לרכוש אותה מחדשכאשר הקרקע היא של המדינה או ש. העתק של הפקודה

שותפויות של , לטובת הפרטג� לטובת הרשות אבל ג� , אנחנו חושבי� שלא נכו� לייצר לטובת כלל הציבור
�היא מייצרת , היצירה הזאת מייצרת תסבוכת משפטית. הרשות המקומית ע� שביבי אחוזי� של הפרטי

לכ� יש את הרצו� לייצר , תביעות לפירוק שיתו% כאלו ואחרות, ולת לממש את הקרקע בצורה נכונהחוסר יכ
בהפקעות . מאסה קריטית של גורמי� שיוכלו לייצר איזה שהוא הלי- של רכישה של כל הקרקע מהרשות

אוצר משו� שכמות הנפקעי� היא עקרונית פחותה יותר מאשר בהפקעות שר ה, תכנוניות זה פחות אקוטי
אולי ביחס לפקודת . שדווקא כא� הכלל הזה צרי- להיתק%לכ� אני לא חושב , שה� יותר מאסיביות

של המדינה או של רשות מקומית ע� שביבי ..  הרעיו� פה הוא לא לייצר. הקרקעות הוא יותר משמעותי
אמרנו שהזכות הזאת לרכישה בניגוד לפקודה , אגב.  כמוב� התארגנויות כאלו ואחרות, י�אחוזי� של פרט

הוא ,  ועוד אחוז אחד24%רכוש של פלוני שיש לו א� יש . אפשר כ� לרכוש את הזכות הזאת.. מחדש היא
אני חושב . 25%ולרכוש את הזכות שלו כדי שיהיו לו יכול למצוא מישהו אחר ע� זכות רכישה מחדש 

 זה מאסה שאתה יכול לדבר איתה ולייצר הלי- שיתופי ביחס לשימושי� 25%. שזאת הדר- הנכונה
  .בקרקע

  
  :לתרמ�רחל א



 ח התכנו� והבנייה"ועדה משותפת לפני� וכלכלה לדיו� בהצ

 06/12/2011   
  

89

  
  .ממילא זה מאוד נדיר

  
  :ארז קמיני!

  
 לפי עלתה פה שאלה. עיכוב ההיתרי� כפונקציה של פיצוי. זה הכלל שבפקודה, אגב. אני חושב

.  את המועדי�, אני צרי- לבדוק את ההשלכות. אנחנו נחשוב לראות אי- לתת לזה ביטוי.   היש�78סעי% 
  . צרי- לראות מה לעשות ע� זה

  
  :יהודה זמרת

  
מה שפע� בעבר היה ברגע שתכנית הופקדה לא נית� היה לקבל , שלגבי הפקדהצרי- לזכור 

� שהיה נמש- �97מכ� האלא לאחר , 78,79לפי לא לגבי מה שהיה לוקח . היו� בשנהזה מוגבל , היתרי
  .עשור

  
  :ארז קמיני!

  
  . שזאת בעיה  

  
  :יהודה זמרת

  
  .נהירד לשזה   

  
  :קריאה

  
  ?איפה הפרופורציות.. שני� להכנת5עדיי� נשאר   

  
  :אמנו� כה�ר "היו
  

   �  . יבחנו מחדשה
  

  :ארז קמיני!
  

בוודאי הדבר הכי מטריד זה .. ג� בקיו� ההלי- הדבר היחיד שאפשר לטעו� ביחס לתפיסת הקרקע
בית המשפט מתחיל . אני חושב שהתכנית שעשו היא לא טובה: ד� בא כשתופסי� לו את הקרקע ואומרשא

כי המשמעות של זה שלא ייתפסו מקרקעי� , לזה בוודאי לא נסכי�. תכנית אגב התפיסהלפתוח את ה
א� היית צרי- לפתוח את .  התכנית מחדש לוקח שני� רבות בבית משפטלפתוח את. לתפוסכשצרי- 
א� . צרי- לעשות את זהמחדש היית יכול לתקו% את התכנית והיית צרי- לעשות את זה כשהיה התכנית 

אני מוכ� , ט צרי- להתייחס אליה� בהלי- התפיסהרוצי� לייצר עוד אמירות ביחס לפגמי� שבית משפ
אני לא הצלחתי למצוא פגמי� אחרי� חו! מהפגמי� הנוגעי� להלי- . לראות על איזה פגמי� מדובר

. נכנס למקו� שהוא לא היה צרי- להיכנס לפי הודעות ההפקעה, בזמ�היינו לא שלח הודעה , התפיסה ממש
לא מחלוקת על גובה הפיצויי� תימנע את .. יי� כתבנו במפורש ג� פה וג� בפקודה שה� לא עניי� שלפיצו

  .א� יש מחלוקת על גובה הפיצויי� יש דרכי� לברר אות�. התפיסה
  

ע� בעניי� הזה אני לא חושב שאפשר לומר משהו אחר מעבר למה שהסכמנו . הגדרת שלא כדי�  
�זאת שאלה ברורה של הא� אנחנו כמדינה מוכני� להכיר . זאת שאלה של שלטו� החוק. הערת השמאי

לגבי הטענה הזאת שנשמעת חזור ושנו לעניי� . בעבירות בנייה בדר- של תשלו� פיצויי� על עצ� העבירה
בוודאי לא . שנעשתה בדוח טרכטנברג בעניי� הזהדה העדר תכנו� במגזר הערבי אני מציע להסתכל על עבו

�מינהל התכנו� התגייס . �90 וה�80אבל המצב לאי� שיעור שונה ממה שהיה קיי� בשנות ה, הכל מושל
  ..תכנו�אני חושב שלנופ% בזה שאי� .  הזאת בצורה מאוד משמעותיתלמשימה

  
  :רחל אלתרמ�

  
  .ומינהל מקרקעי ישראל

  
  :ארז קמיני!
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חושב שצרי- לנפנ% בעניי� הזה של אי� תכנו� כהצדקה לעבירות בנייה ואחר כ- הצדקה לזה אני 
    .תית כי בהקשר הזה יש פה שאלה מהו,שצרי- לשל� בגינ� פיצוי

  
אני רוצה לחזור על התזה שהצגתי . בחס לרכישה מחדש אל מול השבה ושאלת ההתיישנות  

  . בתחילת הדיו�
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

ת בקווי� לא חייב ללכ, עכשיו צרי- למצוא משהו באמצע. שמענו את הנגד. שמענואת התזה של- 
  . מפה וקצת מפהלקחת קצת , אפשר למצוא מינוחי�. מקבילי� כל הזמ�

  
  :ארז קמיני!

  
�אני בכל זאת רוצה לנסות לשכנע אות- ואת מי שהעיר שההפקעה . זה לא קווי� מקבילי

  ..העדר השוויו� הזההמשמעות של . התכנונית אינה דומה להפקעת שר אוצר
  

  :רחל אלתרמ�
  

  ? שנה25על ? על מה אתה מדבר
  

  :ארז קמיני!
  

 הרכישה מחדש אל מול אחת שאלת . שתי שאלות משמעותיות.  שנה הכלל הוא אחר25לגבי . לא
  . שלביות�אחר כ- נתייחס לשאלת הדו. לגבי שתיה� עלו שאלות. נותאחת שאלת ההתייש, ההשבה

  
  :רחל אלתרמ�

  
  .זה זה פשוט מקרי� נדירי�אני מחזקת את ידי- שההשבה וכל 

  
  :ארז קמיני!

  
הוא יצר . הוא לא המשמעותי שביניה�. זה אחד הסעיפי� בהפקעות. נתחיל מזה שזה לא העיקר

  .שמעותיות כי התעסקו בו בשני� האחרונותמ
  

  :כה�� איריס פרנקל
  

  . יש בו אלמנט הרתעתיכי 
  

  :ארז קמיני!
  

  ? לי האלמנט ההרתעתי הזהמה . עכשיו אני רוצה לדבר על האלמנט ההרתעתי
  

  :שמאי אסי%
  

אני לא זוכר טיעו� , אנחנו נתכנ� אחרת בגלל זהזה שא� אפשר יהיה להשיב . התזה הזאת לא נכונה
  . כזה שמגיע בכלל

  
  :ארז קמיני!

  
א� הרשות תחליט לתכנ� לצורכי ציבור היא .  אינו תמרי! לתכנו� זה בעיני.אני מסכי� לחלוטי�  

  .זה היא תצטר- להשיבהיא לא תחליט רק בגלל שא� היא לא תממש את . תחליט לתכנ� לצורכי ציבור
  

  :רחל אלתרמ�
  

�  .בעיקר שזה כבר יהיה נבחרי� אחרי
  

  :ארז קמיני!
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מבחינת . זה המקור לשינוי כפי שיצרנו אותו. יתקעת שר אוצר להפקעה תכנונלעניי� השוני בי� הפ
לכ� השאלה הפסיכולוגית מה מגיע ,  אנחנו חושבי� שיש ניתוק זיקה– אדוני כל הזמ� חוזר אליו –הנפקע 

איזה תמריצי� נותני� ? מה אנחנו כ� מבקשי� לבדוק. רלוונטית להסדר שאנחנו בוחרי�לו יותר לא 
אנחנו לא חושבי� שבהפקעות תכנוניות .  'ומה בסיטואציה ב' צריכה לעשות בסיטואציה אמה היא , לרשות

. בהפקעות שר אוצרכמו שאומרי� את זה , לב מראש שאת מפקיעה כמו שצרי-תשימי : נכו� להגיד לרשות
זה לא משפיע על ההחלטה א� לייצר צור- ציבורי או לא לייצר , כפי ששמענו פה, בהפקעה תכנונית. לא

בהפקעת שר אוצר זה כ� , לעומת זאת. מה שמשפיע זה הפרוגרמה. פיעלא מה שמשזה . צור- ציבורי
תגיד בית חולי� , נוח להגיד את זהא� צרי- בית חולי� אל תגיד סת� שצרי- בית חולי� כי זה . משפיע

יש . הקרקעיש איזו שהיא אמירה בכ- שא� לא התחלת לממש תצטר- להשיב את . אחרי שבחנת משהו
. ובהפקעות תכנוניות ה� אינ� משפיעותבזה איזה סוג של אמירה לרשות שבהפקעות שר אוצר ה� משפיעות 

�לא מוב� לי א� אי� אינטרס משמעותי כמו בפקודה . הנזק שנגר� בעיני הוא דווקא באפליה בי� הנפקעי
זה לא נראה . לגביו מומשה לבי� נפקע שבקרקע שלו לא נעשה מימושלמה לעשות אפליה בי� נפקע שהקרקע 

את צרי- לשי� לב שא� נגיד לרשות שא� היא תשנה ייעוד היא תצטר- להחזיר . לי אבחנה מוצדקת
היא לא תרצה לפנות לשימושי� . ייעוד הנכו�הייעוד לאז לא יהיה לה את האינטרס לשנות את , הקרקע

עד כא� מה שהיה לי להגיד בעניי� . כפי שהסברנוזה מאוד משמעותי . נכוני� בקרקע בהפקעות תכנוניות
  .אני מניח, ימשי-. הזה

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .צרי- לפצות יותרליותר מכניס אני , ופתאו� אני הול- ליותר מסחרי' אא� רציתי . ובגדול, ימשי-  
  

  :ארז קמיני!
  

  ?למה  
  

  :יהודה זמרת
  

  ..הרעיו� הגדול בפיצוי אומר  
  

  :כה�ר אמנו� "היו
  

  . אחרי מה ששמעתי פהאני מתבשל ע� עצמי ברעיונות. אחר כ- נשב על זה  
  

  :ארז קמיני!
  

 ההתיישנות יותר בכיוו� של , אגב, שהיא,  שנה התיישנות�25 שאלת ה. יישנותלעניי� ההת  
שאנחנו עדיי� מייצגת אמירה ערכית נורמטיבית לשאלה עד כמה זמ� תימש- הזכות הזאת ,  המהותית

ביקש מאיתנו בית משפט לעשות את זה בהפקעות שר . או ההשבה זכות הרכישה מחדש –מתווכחי� עליה 
צרי- לשאול את עצמנו כמה זמ� ראוי שיהיה איזה . אנחנו צריכי� לעשות את זה בהפקעות תכנוניות, אוצר

בי� א� , בי� א� תגידו זיקה כמו השופט חשי�, שהוא די� ודברי� בי� הרשות לנפקע ביחס לאותה קרקע
הגענו ?  שנה200?  שנה100?  שנה50? לעד? כמה זמ�. כמו השופט זמירתגידו זכות מינהלית כלפי הרשות 

  .משווהזה התבסס על אמירות של משפט .  שנה25למסקנה בפקודה שהתקופה הנכונה היא 
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

  .שנות דור
  

  :ארז קמיני!
  

בעול� הוא נע בי� . המספר הזה נבחר לא סת�. חזקה נוגדת שנה יש משמעות קניינית לעניי� �25ל
 שנה הוא מספר החל 25שוב להזכיר שהמספר של ח. מספר ערטילאילא בחרנו איזה שהוא .  שנה�30 ל20

לא מהמועד של , מהמועד הזה. הולכת לתפוס חזקההיינו החל מהיו� שבו הרשות הודיע שהיא , 7ממועד 
  .יש לזה כמוב� את המשמעויות. לא מהמועד שלפני התכנית, התכנית

  
אני עדיי� חייב להגיד שאני לא בטוח שהבנתי מדוע . לתרמ�א' אני מגיע לשאלה האחרונה של פרופ  

  . לעניי� פיצויי הפקעה197צריכה להיות אבחנה בי� פיצויי� לעניי� סעי% 
  

  :רחל אלתרמ�
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על כ� ה� לא קוני� את הקרקע , בדר- כלל אנשי� לא קוני� קרקע ע� צפי שהיא תופקע

  .זה המסר. לספקולציה
  

  :ארז קמיני!
  

, שיהיה שינוי ייעוד שיפגע בה�, 197הקרקע ע� הפקעה לספקולציה שיהיה � את ה� ג� לא קוני
שלא צריכי� לפצות על ספקולציה , א� אנחנו אומרי� שלא צריכה להיות ספקולציה בקרקע. לכ� אי� הבדל

 שהרשות לא צריכה לפצות א� אנחנו חושבי�. אז הציבור לא צרי- לפצות על ציפיות בקרקע, בקרקע
אז אי� שו� הבדל , במצב שבו הקרקע לא שינתה את הייעוד שלה כפי שסבר פלוני בעת שהוא רכש אותה

ילו יכול מבחינת כלכלית אפ.  להפקעההזה יהיה להפקעה למצב שהייעוד הזה יהיה לאבי� מצב שהייעוד 
להיות שהוא ייפגע הרבה יותר במצב שבו דווקא אי� ייעוד להפקעה אלא יש שינוי יייעוד שמוריד לו את 

  .של קרקע חקלאית, של-, רחל, א� אני לוקח את הדוגמאות. יכול להיות שזה הרבה יותר. הער-
  

  :רחל אלתרמ�
  

  . אחרזה עול�. זה פילוסופיה אחרת
  

  :ארז קמיני!
  

  ..את לא מכירה. שהמקור של העול� שונהיכול להיות 
  

  :רחל אלתרמ�
  

  .אני מכירה  
  

  :ארז קמיני!
  

אני שואל בהיבט . לפחות כ- בית משפט התייחס אליה, בגדול זה זכות הקניי� במובנה הרחב
ש מטרופוליני שלא קרקע חקלאית שינתה את ייעודה לנופ. בהיבט הפרקטי ניקח את הדוגמה. הפרקטי
  ?מה ההבדל. חקלאית ששינתה ייעודה לנופש מטרופוליני שכ� מופקעלעומת קרקע , מופקע

  
  :רחל אלתרמ�

  
זה . בשעה שעל ירידת ער- הקרקע נשארת, הזאת לעול� לא תהיהההבדל הוא שלפרט הקרקע 

  .זה יכול להיות תכנו� אחר בעתיד. ל� אחרפשוט עו
  

  :ארז קמיני!
  

  ? מוריד את הער-, לא אינטנסיבי,  קרקע חקלאית לנופש מטרופוליני אקסטנסיבי
  

  :רחל אלתרמ�
  

  .זה אירוע אחר. טיתהאנלוגיה הזאת לא רלוונ
  

  :ארז קמיני!
  

  .אני שואל פרקטית
  

  :רחל אלתרמ�
  

  .הזמ� הזאת הפרט מאבד את הקרקעבנקודת . אי� פרקטית  
  
  

  :ארז קמיני!
  

  .אני לא מקבל את התזה. אני חושב שאי� הבדל  
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  :ר אמנו� כה�"היו
  

  ?משהוא� נשאר עוד ה  
  

  :ארז קמיני!
  

  ?על המימוש, איריס, עניתי ל-  
  

  :כה�� איריס פרנקל
  

  .שלבי�הדולעניי� הפיצוי 
  

  :ארז קמיני!
  

לעד� את הניסוח לכיווני� כאלה או שלב עניתי תו- כדי שאני מסכי� שאולי צרי- � י הדולגבי הפיצו
�  . חושב שהפנייה לכיוו� שחייבי� להפקיע א� אד� רוצה היא פנייה חדה מידיאני . אחרי

  
  :יהודה זמרת

  
 �  .מערכת מנקודה לנקודה צרי- להעביר אותה בשלבי�כשמעבירי

  
  :ר אמנו� כה�"היו
  

  . סיבכת� אותי היו� ע� פרק ההפקעה
  

  :קמיני!ארז 
  

  .אדוני, זה פרק מסוב-  
  

  :ר אמנו� כה�"היו
  

', ברו- ה. בהתחלה שקראתי הסתבכתי לגמרי. יותרבמקו� להקל ולפשט הכנסת את זה עוד 
 סו% תנו לנו תשובה עד, משרד האוצר. אנחנו נעבוד על זה. צרי- לפשט עוד יותר. זה קצת את פישטנו

 של ובותרוצי� לסיי� את הפרק של היטל השבחה בתשאנחנו .  בהיטל השבחה453השבוע לגבי סעי% 
� .אנחנו נראה, א� לא. בסדר ביו� שלישי בשבוע הבאא� נקבל תשובות זה יהיה . הממשלה לכל הנשאלי

זה לא טוב להתחשב . אני כל הזמ� מתחשב בכ�. השגה לא נתת��דיור בר, משרד האוצר. אני רוצה לגמור
�  .  כל הזמ�בכ

  
זה יהיה בדיו� . 473�493סעיפי� , של שמאי� וחוקרי�הנושא שרצינו לדו� בו היו� הוא בנושא 

את כל הדברי� .   סמכויות אכיפת עבירות ועונשי��להצעת החוק ' פרק ט', בעזרת ה, א� נספיק. הבא
תודה .  רצינייותר להתחיל לעבוד , אני מבקש מהממשלה להתחיל להתרכז. אלה נודיע שיהיו בסדר היו�ה

   .הישיבה הזאת הסתיימה סו% סו%, רבה
  
  

  .17:00הישיבה ננעלה בשעה 
  
  

  
  


