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2010
 ע"התש, הצעת חוק התכנו והבניה  

  
  

  :כה	 אמנו	 ר"היו
  

אנחנו דני" היו" . הצעת חוק התכנו	 והבניה פותח את הדיו	 של הוועדה המשותפת לפני" וכלכלה באני
לתומי חשבתי אולי לחלק . פיצויי" בשל תכנית פוגעת: הכותרת שלה". 397�417סעיפי" ', חלק ו', בפרק א

נקבל , ההערותנרשו" את , תתחילו את המצגת.  	 לי בעיה לדו	 במכלול הכוללאבל אי, את זה לשניי"
  .בהערות שיבואו לידי ביטוי ברפורמה בתו- הסעיפי", שאפשרעד כמה , תשובות וננסה להתחשב

  
  :קמיני� ארז
  

שזה בוודאי אחד החלקי" המענייני" יותר , מגיעי" היו" למה שאנחנו מכני" הפרקי" הכלכליי"אנחנו 
החלק . החלק הזה מתחלק לשני חלקי". עניי	 לכ	 אנחנו כולנו מצפי" לדיו	 פורה ומ�  לפחות לטעמי � בחוק 

אחד זה הפרק    . היו" לשני חלקי משנה או לשני פרקי"הראשו	 ד	 בפיצויי" בהיטל השבחה שמחולק 
 יש ג". טל השבחהשנדו	 בו בהמש- של היוהשני הוא הפרק , שזה פיצויי", שאנחנו דני" בו היו"
אני מניח שנגיע אליו . החלק הנוס� הוא חלק ההפקעות. אנחנו ניגע בזה מעט. התייחסות שמאי מכריע

 .היטל השבחה והפקעות, פיצויי" בשל תכנית פוגעתבהקשר הכלכלי יש לנו . בעוד שבועיי" פחות או יותר
  .אנחנו מדברי" היו" על פיצויי" בשל תכנית פוגעת

  
 �אלטרמ	 ' של פרופיש על זה הרבה כתיבה יחסית לתכנו	 ובנייה . קצת על מקורות העילה ויסודותיה

 יש הטועני" שיש פה.  ושל שלו" זינגר על מקורותיה של העילה�בוודאי היא תדבר היו" בהמש- הדיו	 
איזה פיצוי נית	 , לא כל כ- השיבו לשאלה מה קורה ע" פגיעות תכנוניות. דיני מטרדי"בעצ" הרחבה של 
מה . בוודאי ששני הדברי" שלובי". יש הטועני" שהמקור הוא בהגנת זכות הקניי	. לפגיעות תכנוניות

 היה סעי� די � העתידי 397 �  של היו" 197 סעי� �70,80שחשוב להבי	 בפתח הדברי" הוא שא" בשנות ה
החלו להשתמש , ע" התגברות כוחה או חוזקה של זכות הקניי	, �90הרי שבמהל- שנות ה, נשכח בחוק

 הוא ייצר מעי	 זכות �90 בשני" האחרונות או החל משנות ה.  יותר משמעותית מבעברבסעי� הזה הרבה
יכול פלוני לבוא .  באמצעות מה שקרוי פגיעות עקיפות�בהמש-  אנחנו ניגע בזה –ת בקרקע שכנה קנייני

א" הבנייה הזאת שגרמה פגיעה מזכה אותו . ולהגיד שכל בנייה שיש מסביבו גורמת לו לאיזו שהיא פגיעה
נניח שאד" הגיע .  קשיי" רבי" על הבנייה�ר לגמרי  לא לאסו�הרי שבדר- הזאת הוא מצליח לייצר , בפיצוי

בות ולפתע רוצי" לפתח את האזור היה לו נו� לי" שני" ר, למקו" מסוי" שבו לא היה בינוי ממשמעותי
זה נחמד מאוד שאת" רוצי" לשי" פה : "אומר אותו אד". את הנו� לי"ומול ביתו שמי" בית שמסתיר לו 

המשמעות של ". תשלמו לי כ- וכ- פיצויי" כי ער- הבית שלי ירד,  כבר אי	 ליעכשיו , היה לי נו� לי". בית
קומית שצריכה לשל" את הוועדה המ, היא שאותו בונה חדש יחשוש מלבנות" תשלמו לי פיצויי""האמירה 
תחשוש מלאשר את הבנייה ובדר- העקיפה הזאת יצרנו לאותו ראשו	 שהגיע לבית שהוא קילומטר הפיצוי 

יצרנו לו מעי	 אבל , היא לא אוסרת, לא זכות וטוהיא , זה נכו	 שהיא לא זכות קניינית. לפני הי" מעי	 זכות
  .זכות במקרקעי	 השכני" שמקשה מאוד על מימוש זכויות הבנייה של הקרקע השכנה

  
  :ר אמנו	 כה	"היו
  

 מטר 300א" הוא קונה . כל אחד עושה את החשבו	 שלו. נניח שיש קבל	 שמשווק פרויקט קו ראשו	 לי"
הוא אומר שהוא קונה את זה בגלל שהוא . שונהשו	 לי" המחיר א" זה קו רא. יותר בפני" המחיר שונה

יש לנו תכנית אחרת , זה לא קו ראשו	 לי", חכה רגע: " שני" אומרי" לו3,4אחרי . הי" מולורואה את 
  .ל קו ראשו	 לי"הוא שיל" במיטב כספו ע". שרוצי" אי- שהוא לחסו" אות-

  
  :ארז קמיני�

  
  ..זה נחמד, זה נהדר  

  
  :ר אמנו	 כה	"היו
  

כי אתה , אני מבי	, פה נימוקיש ". זה לא של-. לא קנית את הקו, הביתקנית את , חכה: "אומר לואתה 
  .יש פה בעיה".  חדרי"4 מטר �100 מטר האלה או את ה400, �300הקנית את , שמע: "אומר

  
  
  
  :רז קמיני�א
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את עצמה  רחל אלטרמ	 שאלה ' פרופ, אנחנו שאלנו את עצמנו. ברור שיש שאלה. אי	 ספק שיש כא	 שאלה

באמצעות הדי	 הזר  איפה אפשר למצוא את האיזו	 בי	 ירידת הער- שנגרמה לפלוני או העובדה שהוא 
הא" הער- של מי שקנה קו ראשו	 בעבר הוא , את העיר" לפתח שיל" על קו ראשו	 לי" לכ- שאנחנו רוצי

מאוד שקנית קו זה נחמד : "צרי- להגיד לאד". ער- מוחלט או הער- של התפתחות העיר הוא ער- מוחלט
  .."עכשיו, שיהיה ל-חשבת , קנית קו ראשו	 לי". אבל זאת בעיה של-, ראשו	 לי"

  
  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  ..עכשיו מישהו אחר, מספיק, שלוש, נהנית שנתיי"
  

  :ארז קמיני�
  

.  אנחנו נראה שהגענו לאיזו	 שאנחנו חושבי" שהוא הנכו	 בי	 שני האינטרסי" האלה. יכול מאוד להיות
 �אבל זאת , שבטוח שהסעי� התכוו	 אליוזה לא משהו .  של אחר הקיי" יצר מעי	 זכות במקרקעי	197סעי

  .התוצאה
  

  :זאב ביילסקי
  

שהיה לו , הקבל	. נתנו את זה לבית ספר לילדי" אוטיסטי". שטח ציבורי, אנחנו פע" ייעדנו שכונה חדשה
תקשיב , אמרתי  לו. ט יצאתי מכלייזאת אחת הפעמי" שאני כמע. 197תבע אותנו לפי , ש" כמה שטחי"

 �197 ה. ברעננהא" תמשי- את התביעה הזאת נגד ילדי" אוטיסטי" על ירידת ער- זה יהיה הסו� פה , טוב
הגישה . 197דות לפי כמעט בניי	 שעובר בלי התנגאי	 . הפ- למעשה לכלי אצל כל אחד כדי להתחיל לעשות

א" קניתי על קו ראשו	 ועכשיו . נתת דוגמה טובה. כאלההאיזוני" צריכי" להיות . הזאת מאוד נכונה פה
  .. הפ-�197השימוש הזה ב. אז יש לי את הזכות להתנגד, ישהו שש" לייש מ

  
  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  .מקומות שבכלל לא התכוו	 אליה" המחוקק
  

  :אורי מקלב
  

הוא .  סנטימטר במרפסת20יש את שאלת הקיצו	 השנייה של אד" שמבקש הקלה של . זאת שאלת קיצו	
אנחנו לא מדברי" על קו . על שיפוי ולשל" פיצויי" א" כל הסביבה שלו  תתבע אותוצרי- לחתו" היו" 

 שיש, לא על קו הי", אני רוצה לדבר על האנשי" הפשוטי". אנחנו מדברי" על האנשי" הפשוטי", הי"
  .לה" את הדירה הקטנה

  
  :ארז קמיני�

  
  .אנחנו אכ	 עשינו שינוי ג" בהקלות

  
  :מקלבאורי 

  
  .  אחת�בבתלא , הוא רוצה את ההקלה בעמודה

  
  :ארז קמיני�

  
 למה � כמעט אחד לאחד �דה דומה בעיקרו ביחס למצב בעול" התיקו	 שאנחנו מביאי" היו" בפני הווע

אלטרמ	 ביחס לבחינת המצב '  ביקשנו עבודה מפרופ90לקראת תיקו	 .  שלא יצא לפועל90שמכונה תיקו	 
 הראו שמדינת ישראל היא מדינה שפחות או יותר � אני מניח שהיא תגיד אות	 –המסקנות שלה . בעול"

הרבה יותר או נותנת זכות לפיצוי הרבה יותר מאשר משלמת , מכירה בזכות בצורה משמעותית ביותר
אחד העוגני" להצעה שלנו כא	 . יש מדינות הרבה יותר, יש מדינות קצת יותר. המדינות האחרות במדרגות
  . אלטרמ	' הוא אותו מחקר של פרופ

  
נוקטי" בה" דות של העילה כדי שבהמש- הדיו	 נוכל לדבר במושגי" שאנחנו ליסואני רוצה להתייחס קצת 

יהיה לנו יותר קל אחר . אלה מושגי" שנמצאי"  בחוק הקיי" ובפסיקה, אלה לא מושגי" חדשי". בהצעה
  . כ- להבי	 אחד את השני כאשר תוערנה ההערות
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הפגיעה בקרקע צריכה לקרות עכב . צרי- לדבר על פגיעה בקרקע? מה ה" היסודות של עילת התביעה הזאת
על היסוד של מה שאני רוצה להסביר כרגע הוא . אנחנו נדבר ג" על הקלות ושימושי" חורגי". תכנית

פגיעה ישירה היא כאשר תכנית קובעת נורמות תכנוניות לקרקע הרלוונטית . הפגיעה בקרקע בשל התכנית
 זכויות בנייה 100%א" לצור- העניי	 נורמה תכנונית אומרת . הקודמותשמשנות את הנורמות התכנוניות 

אבל כדי להסביר ,  אי	 תכניות כאלו� 50% אלא רק 100%לא עכשיו : בקרקע פלונית ותבוא תכנית שתגיד
התכנית .  אז יש כא	 פגיעה בנורמה התכנונית שהוכתבה במצב התכנוני הקוד"�אני אומר את התיאוריה 

הייתה קרקע . ייעודבשינוי , למשל, אותו דבר. החדשה מכתיבה נורמה תכנונית חדשה על אותה קרקע
ברורה שחלה על הקרקע אני שיניתי נורמה תכנונית . פ"שמיועדת למגורי" ואני הופ- אותה לדר- או לשצ

ראש דיבר �הדוגמה שדיברתי עליה והיושב. יש פגיעה עקיפה, וזה סוג אחר של פגיעה, לעומת זאת. הנפגעת
תכנית שיצרתי לא שינתה נורמות . כא	 מדובר בפגיעה עקיפה. לי" דקות היא לעניי	 קו 5עליה לפני 

אז שו" , א" תכנית אישרה בנייה מעבר לקו הי" שלי. אבל השפיעה על הקרקע שלי, תכנוניות בקרקע שלי
היא . ע לידיהקימו בניי	 גבוה בעקבות תכנית שבקרק. השתנה בקרקע לידי. לי לא השתנהדבר בקרקע ש

קיפה מדברי" על אנחנו בפגיעה ע. עכשיו מסתירי" לי את הנו� לי". שינתה את המצב של הקרקע שלי
קרינה אלה דברי" שאנחנו , ריח, רעש. מבחינתנו ה	 רשימה סגורה. התכונות הקרקעיות של הקרקע
אני מניח שזה , ו לא מכירי" בה" כתכונות קרקעיותיש דברי" שאנחנ. מכירי" בה" כתכונות קרקעיות

  . יעלה בהמש-
  

בדר- כלל הפגיעות . פגיעה עקיפה יכולה להיות בתו- תחו" התכנית ומחו� לתחו" התכנית בקרקע גובלת
יש מצבי" שבתו- גבול התכנית יש פגיעה . כנית שליה	 בתכנית שהיא מחו� לת, העקיפות ה	 בקרקע גובלת

השני אי	 במגרש , במגרש אחד יש שינוי של נורמה תכנונית,  מגרשי" בתו- אותה תכנית2א" יש . עקיפה
י זה טכנ. אז אני בתו- תחו" התכנית, אבל השינוי של נורמה תכנונית במגרש אחד משפיע על המגרש שלי

  .להבי	 את האפשרות הזאת
  

צרי- ג" את . זה הנזק. נוס� של העילה חו� מהפגיעה בשל תכנית הוא הצור- בירידת הער-יסוד   
לא  כל . חשוב מאוד להבחי	 בי	 המעשה שיצר איזו שהיא פגיעה ובי	 ירידת הער-. זה לזכור בהמש- הדיו	

יש מצבי" שמעשה . צרי- לעשות את האבחנה. את ירידת הער-, יו את הנזקמעשה תכנוני מוביל אחר
. אבל לא יצר ירידת ער- בכלל, השפיע אולי על התכונות הקרקעיות,  תכנוני  פגע אולי בנורמות תכנוניות

. ר הסיבתי שביניה"א" לא תעמוד ביסוד הפגיעה וביסוד ירידת הער- ע" הקשאתה לא תקבל פיצוי 
בדר- כלל עוולה בנזיקי	 מחייבת . ירידת הער- היא הנזק, פגיעה היא המעשה העוולתיבהמשלה לנזיקי	 ה

 יסוד כא	 צרי- לעשות אבחנה בי	ג" . את היסודות האלה ע" קשר סיבתי ביניה" כדי שתהיה עילה לפיצוי
  . הפגיעה ליסוד ירידת הער-

  
הוא לא יקבל סעדי" . הסעד שהוא יקבל זה פיצויי". הוא זכאי לפיצויי". הזכאי הוא בעל הזכות בקרקע

, הוא יכול להתנגד לתכנית. לא יקבל סעדי" של צווי מניעההוא כמוב	 . שיש בדיני הנזיקי	 או בדיני הקניי	
הזכרתי . אבל כסעד הוא מקבל סעד של פיצויי" בלבד, ש" הוא יכול לפעול למניעת המפגע. יכול שלאהוא 

ישראל כל כ- חזק שהוא הרבה פעמי" מייצר מניעה ואנשי" קוד" שסעד הפיצויי" הפ- להיות במדינת 
  .פוחדי" לפנות בגלל הצור- שלה" לשל" פיצויי"

  
במצב הקיי" אי	 ממש הגדרה של פגיעה . עשינו לעניי	 פגיעה ישירהה קצת להרחיב על התיקוני" שאני רוצ
בהצעה אנחנו מבקשי" להגדיר בצורה .  לא בחוקאבל , הפסיקה התייחסה לזה. יש הגדרה כללית, ישירה

 שפוגעת ,לא דמינימיס, אנחנו מדברי" על פגיעה שאינה של מה בכ-. עה ישירהיותר ברורה מה היא פגי
, זה הקטנה של אחוזי בנייה. אנחנו מייצרי" רשימה סגורה שמפורטת בהצעה. בנורמות תכנוניות מוכרות

יכול להיות שאני מייצר הגבלות על . ת	 היתר או לשימוש בקרקעקביעה של תנאי" למ, בקרקעשינוי ייעוד 
על , אני מייצר הגבלות מסוימות על היתרי". תכנוני חדששימושי" מאוחרי" לתכנית בתכנית חדשה במצב 

כליי" יכול להיות שאני ג" קובע כל מיני הוראות בהיבטי" אדרי. שימושי" שה" כשלעצמ" פגיעה
מאוד יכול להיות . זכויות הבנייהקו הבניי	 לא משנה את . את קו הבניי	, למשל, אני משנה. והנדסיי"

מאוד להיות שמספר קומות ששיניתי בלי לשנות יכול . שהסטה של קו הבניי	 גורמת לפגיעה עקיפה לאחר
, זה לעניי	 פגיעה ישירה. ג" הוראות לשימור עשויות לייצר פגיעה.  הבניי	 עושה את אותו דבראת אחוזי

  .על הקרקע הנפגעתשזה שינוי בנורמות התכנוניות החלות 
  

זכרתי ה. אנחנו כ	 רוצי" לייצר ודאות ביחס למרכיבי". לגבי פגיעה עקיפה אי	 הגדרה ישירה בחוק הקיי"
לכ	 במצב המוצע אנחנו מצמצמי" את הזכות הזאת ויוצרי" , קוד" שהזכות היא רחבה מידי לטעמנו

צמצו" הזכות הוא כמוב	 . אנחנו מנסי" להתמודד ע" שתי הבעיות שהכרנו במצב הקיי". כללי" ברורי"
מצד שני לא יהווה מכשלה , לא יפגע יתר על המידה בקניי	 במובנו הרחב, מאוזנתבצורה כזה שיעשה 

נחנו מבקשי" לייצר את האיזו	 הדר- שבה א. מהמצב היו", מבחינתו, תכנונית או משהו שפר� כל גבול
אנחנו . א פגיעה עקיפהאנחנו מגדירי" בצורה יותר ממוקדת מה הי. הזה היא באמצעות מספר כללי"

:  בתכונות של הקרקע שה	 רשימה סגורה� פה אי	 שינוי יחסית למצב הקיי" �מדברי" על שינוי של ממש 
קרקע הקרקע שתוגדר כקרקע שיכולה להיחשב . זאת הגדרה אחרת. 'ש וכורע, נראות, איכות אוויר, אור
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ללא כלל פיתוח של , ללא התחכמויות, כאשר הגבול הוא גבול משות� ממש, נפגעת היא רק הקרקע הגובלת
תכנית נושקת לתכנית , אנחנו מדברי" על גבול שהוא גבול ממש. מרווח צר בי	 המגרשי" או בי	 התכניות

שינוי . אולי ניגע בו בהמש- הדר-יש לנו איזה שהוא הסדר מיוחד לגבי בית מורכב ש. או מגרש נושק למגרש
 שני" לחיותה של תכנית אי	 זכות לפגיעה 10החריג לזכות הוא קביעה שבתו" . מהותי נעשה בכלל הבא

א" גיל התכנית הוא שנה אני יכול . אד" שקנה בית בקו לי" צרי- לבדוק מה גילה של התכנית. עקיפה
 ממ- וייקח ל- את הקו  שנות הבטחה שא" מישהו יבנה ליד- קרוב לי" יותר9 עוד יש ל-, אדוני: "לומר לו

  ".                                                           השני" האלו אי	 ל- חסינות9בתו" . הוא יצטר- לשל" ל- פיצוי, הראשו	 לי"
  

  :רחל אלטרמ	
  

  . פגיעהבמסגרת ההגדרה המצומצמת של זה יהיה רק 
  

  :ארז קמיני�
  

  .בוודאי  
  

  :רחל אלטרמ	
  

  . ויי" במקרה הזה ה" קטני"והסיכ
  

  :ארז קמיני�
  

  .לא הבנתי את ההערה
  

  :רחל אלטרמ	
  

  .נו� איננו נכלל. נו�זה 
  

  :קמיני�ארז 
  

  .נראות? למה
  

  :רחל אלטרמ	
  

  ?איפה כתוב נראות  
  

  :ארז קמיני�
  

  . הוא חייב להיכנס, לא נכנס זה לא נכו	א" נו� . נו� נכלל  
  

  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  .. שני"10עד ,  במיטב כספוד" שרכשאותו א  
  

  :ארז קמיני�
  

הוא יחליט כמה הוא רוצה . זה מיטב כספו.  השני" הקרובות�9רק להוא צרי- להבי	 שהוא יקבל פיצוי 
  . ממיטב כספו לשי" על הנראות לי"

  
  :כה	 אמנו	 ר"היו
  

  . שני" הוא לא יקבל פיצוי10אחרי 
  

  :ארז קמיני�
  

  . לא יקבל פיצוי  
  

  :מקלבאורי 
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  ?יש הוראת מעבר

  
  :ארז קמיני�

  
  .ש הוראת מעברי  

  
  :אורי מקלב

  
  ?.. שני" הוא יפסיד10בעוד . ד" שיל" היו"א  

  
  :יחיא�אפרת דו	

  
  ..ישל"התשלו" שהוא   

  
  :אורי מקלב

  
  .זה חל רטרואקטיבי  

  
  :ארז קמיני�

  
  .השאלה א" זאת תחולה רטרואקטיבית  

  
  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  . שני" אני מוכר9אחרי ,  שני" אני גר בבית9. אני בניתי בית קו ראשו	 לי"
  

  :קמיני�ארז 
  

  ..הקונה של- צרי-  
  

  :כה	ר אמנו	 "היו
  

  ? שני" נוספות10 יש לו   
  

  :ארז קמיני�
  

  . אל  
  

  :אפרת דו	 יחיא
  
  .  התכנית הגובלת שני" מתארי- 10
  

  :יני�ארז קמ
  

  .השאלה מה גילה של התכנית
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :אורי מקלב
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 הא" מי שקונה דירה היו" יודע ?..הא" מהחוק הזה, החוק הזה יחולמתי ,  ראש�אדוני היושב, יאני שאלת
 20את כל הזכויות שהיו לפני ,  שנה20י ע לפנ"או שזה בא היו" להפקיע כל מה שהיה בתב,  שני"10שיש לו 

שיל" עליה	 ממיטב כספו הוא לא אבל את כל הזכויות שהוא , החוק יש אולי הוראת מעברע" חלות ? שנה
 ..החלה רטרואקטיבית. יוכל לתבוע

  
  :ארז קמיני�

  
 השני" לא יחול בתכניות 10לעניי	 מה שאמרנו קוד" . אבל נדבר על זה, זה לא בדיוק רטרואקטיבי

, לצור- העניי	, יש ארציאלא במקרה שבו כב, בהקשר לתכנית לתשתית לא מדובר במקרה רגיל. לתשתיות
. הוא לא צרי- לשאת בנזק הזה שנגר".  ועכב כ- ערכו של הבית יורד, שזאת הפגיעה, מייצר לפלוני רעש

או א" זה כביש ארצי אז לכלל המדינה , למחוז מסוי", הנזק הזה נגר" בגלל שירות שנעשה לכלל הציבור
גע הספציפי שבמקרה הבית שלו נמצא ליד אנחנו את הנטל הזה לא רוצי" להטיל על הנפ. או לעיקרה

 אבל – אנחנו ניגע בזה �  10%יש פה אמירה שירידת הער- חייבת להיות של . זה חריג לחריג. הכביש הארצי
  . וונטית השני" אינה רל10שאלת גיל התכנית לעניי	 , בתכניות מתאר ארציות, ככלל

  
במצב הקיי" היו" כל תכנית מייצרת זכות . לעניי	 יסוד התכנית אני רוצה להגיד עוד כמה מילי"  
א" אתה יכול ללמוד על . הפסיקה התייחסה לשאלת הקונקרטיות של הפגיעה. יש על זה פסיקה. לפיצוי

החוק הקיי" היו" אז אפשר לפי , קונקרטיות של פגיעה ושל ירידת ער- בצורה כזאת או בצורה אחרת
נניח שתכנית מתאר ארצית . חתאני את	 דוגמה א. זה יצר תוצאות אבסורדיות. 197להגיש תביעה לפי 

לכאורה התושבי" . היא מציירת איזה שהוא קטע מגורי" גדול. של קרקע מנו� פתוח למגורי"שינתה ייעוד 
בסמו- אליה" משהו שהיה  כי 197שחיי" ליד תכנית המתאר הארצית הזאת יכולי" כרגע להגיש תביעת 

כאשר אני מגיע לדייק את התכנית . יש מקרה קונקרטי שקרה. זה בעייתי. נו� פתוח שינה את פניו למגורי"
מ זה "כי בתמ? למה. ול התובע נשאר נו� פתוחמית או אפילו המתארית פתאו" אני רואה שאל מ"התמ

יש , פ"דייק את התכנית הזאת למגורי" בוודאי שבכל מגורי" יש שצאבל כאשר אתה בא ל, סומ	 במגורי"
 אבל כשבאי" לעשות ,מ"מסתבר שאד" יכול להיפגע מתמ.  או ברוחב אחררצועות כביש ברוחב כזה

לא .  מטר נמצא לידו50 או 40פ ברוחב "קונקרטיות לפגיעה הזאת רואי" שהוא לא נפגע בכלל כי השצ
אבל פרקטית כשאתה מגיע , תיתכ	 סיטואציה שבה אד" נפגע מתכנית במדרג גבוה יותר ברמה התיאורטית

אנחנו חושבי" . את הדבר הזה אנחנו מבקשי" לתק	. נפגע בכלללרמה מפורטת אתה רואה שהוא לא 
  .הכיר בנפגע רק במפורטותשצרי- ל

  
  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  .מי שנפגע בפועל
  

  :ארז קמיני�
  

שג" בה" עלולה דיו	 כי יש התנגדות להקלה ולשימושי" חורגי" על זה יהיה . אנחנו מרחיבי" את הזכות
תכנוני על רקע אנחנו לא עושי" אבחנה בי	 תכניות נקודתיות ובי	 שינוי מצב . להיגר" פגיעה קונקרטית

  . לה או שימושי" חורגי"הק
  

  :אורי מקלב
  

 �  ?..שהואיש דבר כזה שמישהו קיבל פיצוי על א
  

  :ארז קמיני�
  

  .זה תיקו	  
  
  :ורי מקלבא
  

  ?ק בגלל שהתכנית הכללית פוגעת בור  
  

  :קמיני�ארז 
  

  .ודתית בוודאינק  
  

  :רחל אלטרמ	
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  . יש תביעות במיליארדי"
  

  :אורי מקלב
  

  ? א� שהוא לא נפגע בפועלעל  
  

  :יחיא�אפרת דו	
  

  ..השאלה, יש תביעה
  

  :רחל אלטרמ	
  

  .תביעהבינתיי" יש . לא יודעי" מה יהיה הלאה.  שני"3התביעה מוגשת תו- . לא יודעי"  
  

  :אורי מקלב
  

  . התביעה צריכה להתברר  
  

  :ארז קמיני�
  

אנחנו מדברי" על תכניות שלא יכולות להוות פגיעה כשלעצמה כי אי	 . התכניתדברי" נוספי" ביחס ליסוד 
הקמת אנטנות סלולאריות לא יכולות להוות יסוד אמיתי לתביעת , 36א "תמ. רטיות המספקתאת הקונק
  .א"לא יוגש היתר בנייה לאנטנה לפי התממשו" שפלוני לא יודע מתי אנטנה נבנית לידו עד אשר פיצויי" 

  
�  :שמאי אסי

  
  .מתי והיכ	

  
  :ארז קמיני�

  
. היא נגרמת בשל ההיתר שהוצא לפי התכנית הכללית, נגרמת בשל התכנית הכלליתהפגיעה לא . בוודאי

ביחס לתכניות פוקעות אנחנו אומרי" שעצ" . אנחנו מדברי" על כלל נוס� שמתייחס לתכנית פוקעת
דבר נוס� והוא .  נתקלנוג" בזה כבר. הפקיעה כשלעצמה לא מהווה ירידת ער- כי זה הופיע בתכנית עצמה

 ניקח את הדוגמה –תכניות פוקעות בדר- כלל אומרות . שאנחנו נמתי	 לשלב שבו נוודא שהתכנית לא תפקע
אני לא יכול להגיד . שנתיי" או שלוש לפיהקע א" לא הוצא היתר  בתו-   שהתכנית תפ�הקלאסית 

אלו .  ירידת ער-לכ	 בוודאות יש כא	 פגיעה ובוודאות תהיה, בוודאות שהתכנית הזאת תצא לכדי מימוש
תה פגיעה לפי התכניות האלו אנחנו צריכי" לוודא שהתנאי כדי שנגיד שהיי. תכניות שה	 תכניות על תנאי

  . התקיי"
  

. אנחנו בעד להכשיר מתקני" קיימי". יימי" דיברנו בישיבה הקודמתביחס לאישור מתקני" ביטחוניי" ק
  . בגי	 ההכשרה הזאת לא תהיה הכשרהא" נייצר פיצוי

  
אנחנו מבקשי" . דבר נוס� שאנחנו עושי" בהצעה שלנו הוא מייצרי" כללי" חדשי" לעניי	 הפיצוי  

 זה הכלל –אנחנו מבקשי" להגיד באופ	 עקרוני שהפיצוי שמשתל" . להבנות במעט את שיקול דעת השמאי
, שהוא מינוס, ההפרש הזה. למצב התכנוני הקוד" הוא ההפרש שבי	 המצב התכנוני הקי" �הברור והידוע
אנחנו בצורה מאוד מפורשת מבקשי" לייצר כלל שלפיו לא יהיה פיצוי על פוטנציאל . צרי- להשתל"

או לדר- אני לא אקבל פיצוי על העובדה א" יש לי קרקע חקלאית ושינו אותה לנופש מטרופוליני . לבנייה
זה אחד מהכללי" המאוד . תי שאולי הקרקע החקלאית הזאת  תופשר באחד הימי" לבנייהשחשב

בקרקע שמיועדת אנחנו אומרי" ש. אני מניח שג" עליו יהיה דיו	. רוצי" להטמיע כא	משמעותיי" שאנחנו 
כאשר יש קרקע שמיועדת לצרכי ציבורי בבעלות . ימוש הציבורי השלצורכי ציבור מה שחשוב זה המש-

 מסוי" והפיצוי צרי- ניסטית אלא קרקע שמיועדת לצור-"רשות מקומית או המדינה זה לא קרקע נדל
יצרי" אמירה שלעניי	 ירידת הער- אנחנו לא אנחנו ג" מי. לאפשר המש- הייעוד והשימוש לצור- הציבורי

 200סעי� , אגב. זה עיקרו	 כללי במשפט. עניי	 של מה בכ-היא , נפצה א" ירידת הער- היא דמינימיס
. הוא מדבר על משהו יותר משמעותי, הקיי" שהוא השוואה לעניי	 הזה לא מדבר על ירידת ער- של מה בכ-

  . בזה אחר כ-ניגע
    

מאוד יכול . כלל חדש שאנחנו מייצרי" זה אפשרות של ביטול הפגיעה באמצעות תכנית משביחה  
 ,  הוועדה המקומית שמה פתאו" לב שהיא עשתה טעות197 שכאשר מוגשת תביעת �  וזה קורה –להיות 
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 הוועדה המקומית 197טעות או אחרי שהוגשה תביעה  היא שמה לב שהיא עשתה 197ביעת לפני שמוגשת ת
. אפשר היה לעשות אחרת ג" בדר- שלא תפגע ואפילו תשביח את המקרקעי	. שמה לב שהיא עשתה טעות

התכנית הפוגעת לחזור בה ור  שני" מיו" איש5אנחנו מייצרי" אפשרות לוועדה המקומית בתקופת זמ	 של 
 197תביעת לאד" שהגיש ? באיזה אופ	. ולייצר תכנית שאפילו תשביח את הקרקע יחסית למצב קוד"

,  המטרהזאת לא הייתה, יצרנו אצל- פגיעה, אתה צודק, טעינו, ראה אדוני: "יכולה הרשות להודיע בחוזר
 את אנחנו נעשה, ת	 לנו תקופת זמ	 מסוימת.  ולהגיש תכנית חדשהאנחנו מבקשי" לתק	 את הפגיעה הזאת

, אי	 שו" בעיה". מה שמגיעלי את תשלמו , אני לא מוכ	 לחכות לכ": "אותו אד" יכול לבחור לומר". זה
  ..תהיה תכנית משביחהידונו בתביעה שלו וא" אחר כ- 

  
  :קריאה

  
  .או מתקנת  

  
  :ארז קמיני�

  
וחות בכ. הוא יכול לחכות ולקיי" איזו שהיא הידברות ע" הוועדה המקומית.  הוא ישל" היטל השבחה

להיות שתהיה אפילו תכנית יכול . הוא לא יקבל פיצויי". משותפי" יגיעו לתוצאה תכנונית טובה יותר
  . התכנית הפוגעתבר למצב שלפני שתשביח את מצבו מע

  
, ההגדרה לא כל כ- ברורה בחוק הקיי". הגדרת בעל זכות בקרקע היא הגדרה רחבה. ביחס לזכאי  

 שהתקבל כעמדת המדינה ביחס לאות" הוספנו דבר נוס�. אבל הוספנו פה בצורה ברורה את הדייר המוג	
 את החלטת מועצת מקרקעי 979ניקח לדוגמה לפי . להיחשב כחוכרי" לדורותברי רשות שיש לה" זכות 

, האד" הספציפי. מועצה לקבל חוזר חכירהשבה	 יש זכות לפי החלטות ' את אות	 חלקות א, ישראל
 א" הוא משביח הוא יצטר- לשל" היטל. זה ג" עובד הפו-, אגב. המתיישב הספציפי יהיה זכאי לפיצויי"

בתכניות . לכלל הזה יש חריגי". זה הכלל. החייב בתביעת הפיצויי" הוא הוועדה המקומית. השבחה
.  הוועדה המקומית30,  נושא גו� התשתית או המדינה70. 70,30הכלל הוא תשתית שה	 תכניות לדר- 
  . לתכניות לגז יש חלוקה אחרת

  
כתוב פה . שנית	 כתב שיפוי על ידי היז", לא בכול	, צרי- להזכיר את הפרקטיקה הנוהגת בהרבה תכניות

הוועדה המקומית . זה יכול להיות מישהו אחר, יכול להיות קבל	זה . זה על ידי היז". זאת טעות.  קבל	
בתכנית של- או לא להתנגד לתמו- , אני מוכנה להמשי- ולקד" את התכנית של-, אי	 שו" בעיה: "אומרת

משמעו של כתב השיפוי הוא שא" תוגש תובענה נגד ". ובלבד שתפקיד במשרדי כתב שיפוי, לתכנית של-
זה לא  היז" ישפה את הוועדה המקומית ו�  אמרנו שהוועדה המקומית היא החייבת  כי�הוועדה המקומית 

  .יצא מתקציבה של הועדה המקומית
  

  :קריאה
  

  ?מה קורה במקרה של מינהל מקרקעי ישראל, ארז
  

  :ארז קמיני�
  

. אנחנו נוכל להרחיב עליו את הדיבור. ל� היטל השבחהבמינהל מקרקעי ישראל יש הסדר אחר שהוא ח
  ?אתה שואל פיצויי" בהקשר של

  
  :קריאה

  
  .כ	  

  
  :ארז קמיני�

  
יש פה שינוי מסוי" בהלי- . אנחנו עושי" אבחנה. אני רוצה לגעת בהלי- ממש בקיצור. אחר כ- נרחיב 
למצב שבו החייב או הוועדה , ת בלבדאנחנו עושי" אבחנה בי	 מצב שבו החייב הוא הוועדה המקומי. עצמו

המצב . של שיפוי זה מצב אחדהמצב . 70,30זאת אומרת מצב שבו יש , המקומית ה" אחרי" או רק אחרי"
הוועדה   . הדר- היא להגיש תביעה לוועדה מקומית. א ועדה מקומיתהרגיל הוא כאשר החייב הו

דחייה מטעמי" משפטיי" או דחייה על בסיס אי ירידת . המקומית יכולה לדחות משני טעמי" עיקריי"
,  0.5 או 0אבל ירידת הער- של- היא ,  צודקאתה, אי	 התיישנות, הייתה פגיעה, נכו	, בסדר: "אומרי". ער-

יש הוראה . הדחייה הזאת חייבת להיות על בסיס שומה" . שלמי" ל-לכ	 אנחנו לא מ, זה דמינימיס
במצב שבו . חייבת להיות שומת מקרקעי	 כדי להגיד שהדחייה היא על בסיס אי ירידת הער-. מפורשת
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הוא יכול להגיש ערר לוועדת ערר .  הוא יכול לבחור באחת משתיי"ההחלטה לא מוצאת ח	 בעיני התובע
, או א" הצדדי" מסכימי" ע" התובע אפשר בהסכמה ללכת לשמאי מכריע, בעניי	תלוי , מחוזית או ארצית

  .84למוסד שנכנס לתודעה בתיקו	 
  

  :ישועה
  

  .הרכב ועדת הערר
  

  :ארז קמיני�
  

בסוג השני כשהחייב . לערור לוועדת ערר וועדת ערר יכולה להיעזר בשמאי מייע�מאי המכריע אפשר על הש
 �שיפוי  א" זאת המדינה או לפי כתב �הוא לא רק הוועדה המקומית אלא ג" גור" נוס� או רק גור" נוס

ג" כא	 צרי- לבחו	 הא" הנתבע מציי	 . הגשת התביעה תהיה ישירות לוועדת הערר. נה הדר- היא שו�היז" 
 או שיש לו ג" טענות לעניי	 אי ירידת � נניח טענת התיישנות �רק שטענות ההגנה שלו ה	 טענות משפטיות 

ג" כא	 בהסכמה אפשר לא ללכת . שומה הוא חייב להגיש �זה המצב  ברוב המקרי" �א" זה המצב . הער-
אלא לפנות לשמאי מכריע שעליו אפשר לערור אחר כ- לוועדת ערר וועדת הערר יכולה , לוועדת ערר

  . להתייע� בשמאי מייע�
  

  :אפרת דו	 יחיא
  

 מי שרשו" –" בעל הקרקע "–בחוק זה . 1הגדרות . תהגדרו: 'פרק א. הגדרות ופרשנות: 'חלק א  
  ; לדורותוכ	 חוכר , מי שזכאי להירש" כבעלי" כאמור ומחזיק כדי	 בקרקעבפנקסי המקרקעי	 כבעלי" או 

  
ודייר מוג	 לפי חוק הגנת , המקרקעי	חוכר כמשמעותו בחוק ,  בעל הקרקע–" בעל זכות בקרקע"  
  ;הדייר

  
  '; כמשמעות" בחלק ח–" שמאי מייע�", "שמאי מכריע"  

  
  ; כמשמעותו בחוק שמאי המקרקעי	–" שמאי מקרקעי	"  

  
הראשו	 חלק כמשמעה בפרק , תביעה לפיצויי" בשל פגיעה עקב תכנית –" לפיצויי"תביעה "  
  ;השישי

  
  ;שינויה או ביטולהלרבות ,  תכנית מהתכניות שלפי חוק זה–" תכנית"  

  
  :  תכנית שהיא אחת מאלה–" תכנית כללית"  

  

 הכוללת תכנית מתאר ארצית המאפשרת הוספת שימוש על השימושי" המותרי" בתכנית )1(
השטח הכולל המותר לבנייה לפי הוראות מפורטות החלה על השטח או המאפשרת את הגדלת 

  ;באישורה של תכנית נוספתוהכל ללא צור- , תכנית כאמור
  
היישוב או על כל שטח הרשות המקומית או , מרחב התכנו	 המקומיתכנית מתאר מקומית החלה על כל ) 2(

השימושי" המותרי" בתכנית הכוללת הוראות והמאפשרת הוספת שימוש על , או על חלק משמעותי מה"
לצור- , הכולל המותר לבנייה על פי התכנית הכוללת הוראות מפורטותאו את הגדלת השטח , מפורטות

  .הקמת" של מרתפי" או חדרי" על גג בניי	
  

  ;תכנית שבשלה נתבעי" פיצויי" –" תכנית פוגעת"  
  

בי	 היתר את מיקומ" של הבנייני" בתחו" המסדיר ,  מסמ- שאינו תכנית–" תשריט בינוי"  
ראותיה של תכנית פי הוואשר על , האדריכלי או את פיתוח השטח בתחו" התכניתאת עיצוב" , התכנית

  ;מוסד תכנו	 מהווה תנאי למת	 היתראישורו על ידי , הכוללת הוראות מפורטות
  

כמשמעותה בהודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי כפי שהיא שב הכללי  ריבית הח–" ריבית"  
  ;ברשומותמתפרסמת 

  
שיעור ריבית החשב ודעה בדבר  ריבית פיגורי" החשב הכללי כמשמעותה בה–" יבית פיגורי"ר"  

  ;הכללי כפי שהיא מתפרסמת ברשומות
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: 'סימ	 א. תכנית פוגעתפיצויי" בשל : 'פרק א. בשל תכנית פוגעת והיטל השבחהפיצויי" : 'חלק ו  
חודשי" מיו"  שישה –לעניי	 תכנית פוגעת ) 1 (–" היו" הקובע "–בפרק זה . 397הגדרות . הגדרות
  ;תחילתה

  
  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  ?197זה הסעי� החדש במקו"   
  

  :ארז קמיני�
  

  .כ	  
  

  :אפרת דו	 יחיא
  

  . שישה חודשי" מיו" מת	 ההיתר לפיה–כללית לעניי	 תכנית פוגעת שהיא תכנית  )2(
  
מיו" מת	 ההיתר הכולל הקלה  שישה חודשי" –מחמת מת	 הקלה או אישור שימוש חורג לעניי	 פגיעה ) 3(

    .לפי העניי	או האישור לשימוש חורג 
  

אישור  שישה חודשי" מיו" –א תנאי למת	 היתר לפיה שריט בינוי הולעניי	 תכנית אשר ת) 4(  
  ;התשריט

  
חודשי" מהיו" שבו התקיימו התנאי" המבטיחי"  שישה –לעניי	 תכנית הוללת הוראת פקיעה ) 5(  

  . שהתכנית או הוראותיה לא יפקעו
  

 של התכנית הפוגעת או ביו" על הקרקע ביו" תחילתה התכניות החלות –" המצב התכנוני החדש"  
  .העניי	והכל לפי , של ההיתר הכולל הקלה או האישור לשימוש חורגתחילתו 

  
) 1: (אלה ובלבד שאינו של מה בכ- שינוי המצב התכנוני הקוד" באחד או יותר מ–" פגיעה ישירה"  

הקטנת השטח ) א: (בכ-באחד או יותר מאלה ובלבד שאינו של מה , התכנוני הקוד"שינוי הוראות המצב 
קו ) ג(; כול" או חלק", ייעוד הקרקע או השימושי" המותרי" בהשינוי ) ב(; הכולל שהיה מותר לבנייה

  מספר הבנייני" שמותר להקי" במגרש או ,גובה" של בנייני" או מספר הקומות המותר בה", בניי	
הוראות בדבר שימור ) ה(; דות הדיור בבניי	 או במגרש או צפיפות הבנייה בו מספר יחי)ד(;  מיקומ"

  . אדריכליאתרי" והוראות בדבר בינוי ועיצוב 
  

אשר יש בה" כדי ,  או למועד השימוש בהלשימוש בקרקע, ת	 היתרקביעת תנאי" שוני" למ )2(
  .של ממש על אופ	 הבנייה או השימוש בקרקעלהשפיע השפעה 

   
שי שבו כדי להשפיע ,  שינוי בתכונות הקרקע כפי שהיו במצב התכנוני הקוד"–" פגיעה עקיפה"

  ;אופ	 הבנייה או השימוש הסביר בההשפעה של ממש על 
  
אשר כלול בתחו"  החלק מה" –ולעניי	 פגיעה ישירה ,  חלקה–ובהיעדר מגרש ,  מגרש–" קרקע"

  .התכנית
  

משות� ע" תחו"  מגרש אשר יש לו גבול –עקב אישורה של תכנית  לעניי	 פגיעה –" קרקע גובלת"  
וא" בנוי על ,  החלקה אשר יש לה גבול משות� ע" תחו" התכנית–ובהיעדר מגרש , התכנית הפוגעת

לעניי	 פגיעה עקב . תחו" התכנית חלק הבית הקרוב ל– כמשמעותו בחוק המקרקעי	, בית מורכב, הקרקע
 שלגביו ניתנו ההקלה או  מגרש אשר יש ו גבול משות� ע" המגרש–חורג מת	 הקלה או היתר לשימוש 

  .ההיתר לשימוש חורג
  
  

  :כה	� איריס פרנקל
  

אמנ" הנוסח כבר כולל .  לעניי	 גובל� ארז כבר הזכיר אותה קוד" � שהייתי רוצה להציג  כא	 יש הערה 
בה שאני חושבת שלא די בתיקו	 מוצגת הסי. אבל אני עדיי	 סבורה שלא די בתיקו	, תיקו	 ביחס למקור

אחת בחלק :  דירות3המבנה המורכב הזה כולל . מבנה מורכבשמציג , בתרשי" שאת" רואי" לפניכ"
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, וי	 כרגעלמעשה לפי הנוסח כפי שמצ. אחת בחלק האפור הבהירהאחת בחלק האפור הכהה ועוד , האפור
 2ג" א" ה	 בנסיגה של , בעוד שהשתיי" הסמוכות, הה זכאית לפיצוירק זאת שמצויה בנוסח האפור הכ

, הפגיעה היא אותה פגיעה. לא נראה לי שזה נכו	. לא תהיינה זכאיות לפיצוי, מטר מהדירה האפורה הכהה
  . האבחנה היא טכנית

  
על איזה בפסק די	 ויטנר דובר . ת שלפעמי" יש איזה שהוא חי� כמעט זניחהערה אחרת אומר  

ג" א" יש , אני סבורה שיש מידה של צדק בהתייחסות לאותה חלקה סמוכה. שהוא שביל צר בי	 חלקות
לה גבול לקה אשר יש  ח–לכ	 הצעתי היא לשנות את הסעי� באופ	 שיצוי	 מגרש ובהעדר מגרש , שביל חוצ�

בניי	 ) 2(; צרה כדי לשלול קיומו של הגבול המשות� אי	 ברצועת קרקע ; משות� ע" תחו" התכנית הפוגעת
היה הבניי	 בניי	 ;  הפוגעת השפעה ממשית עליועל המגרש או על החלקה או על המגרש שיש לתכניתהבנוי 

המבח	 צרי- ". עליו חלק הבניי	 שיש לתכנית הפוגעת השפעה ממשית – בחוק המקרקעי	 מורכב כמשמעותו
  .  הטכנית בהתייחס לחלקי" אחרי" של המבנהלא מבח	 הקרבה, להיות מבח	 הפגיעה

  
  :יחיא�אפרת דו	

  
  . 367לפי סעי� חורג  לרבות הארכת תוקפו של אישור לשימוש –" ש חורגשימו"  

  
  ;פרק זה התובע פיצויי" על פי –" תובע"  

  
  .קרינה או ריח, נו�,  רעש,נראות, איכות אוויר,  אור–" תכונות הקרקע"  

  
  :ארז קמיני�

  
  .  נמצאאבל הנו� בוודאי , יש אבחנה בי	 שניה". נו� וג" נראותיש פה ג" 

  
  :יחיא�	אפרת דו

  
 נוסח מאוחד ותכנית –מתאר ארצית  תכנית הכוללת הוראות מפורטות למעט תכנית –" תכנית"  

פי הוראותיה נאסר אשר על , ת הוראות מפורטותוכ	 תכנית שאינה כולל, נוסח מאוחד –מתאר מקומית 
 או נאסר ניצול של השטח הכולל המותר לבנייה לפי, שימוש שהותר לפי תכנית הכוללת הוראות מפורטות

לא יראו אותה , בינוי כתנאי להיתר לפי תכנית כאמורשל תשריט תכנית כאמור ובלבד שא" נדרש אישורו 
  ;כתכנית לעניי	 פרק זה אלא א" כ	 אושר תשריט הבינויתכנית 

  
להוסי� סייג שלא יראו אותה להעיר שא" מדובר על תכנית כללית יכול להיות שצרי- רציתי   

  .אלא א" כ	 אושר היתר מכוחה, כתכנית לעניי	 פרק זה
  

  :ארז קמיני�
  

  . כ	  
  

  :כה	� איריס פרנקל
  

  .אנחנו נתק	 את זה
  

  :קריאה
  

  ? תשריט בינוי ולא איחוד וחלוקהלמה רק   
  

  :יחיא�אפרת דו	
  

  . תכנית מפורטתלא   
  

. הזכאי לפיצויי" בשל פגיעה ישירה בקרקע.  הזכות לפיצוי:'סימ	 משנה א. פגיעה בקרקע: 'סימ	 ב  
וירד , הנמצאת בתחומה של תכנית פוגעתנפגעה בפגיעה ישירה עקב אישורה של תכנית פוגעת קרקע ) א(398

זכות בקרקע יהיה זכאי לפיצויי" בשל מי שביו" תחילתה של התכנית היה בעל , קב פגיעה זוערכה ע
  .הפגיעה
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חורג קרקע לשימוש נפגעה בפגיעה ישירה עקב אישורו של היתר הכולל הקלה או אישור ) ב(  
מי שביו" , וירד ערכה עקב כ-,  או האישור כאמורהנמצאת בתחומה של הקרקע שלגביה ניתנו ההיתר

 את הקרקע לעניי	 זה לא יראו; זכות בקרקע יהיה זכאי לפיצויי"תחילת" של ההיתר או האישור היה בעל 
  .נפגעתשל מגיש הבקשה להיתר או לאישור המורי" כקרקע 

  
אישורה של תכנית פוגעת ה עקב נפגעה פגיעה עקיפ) א(399. הזכאי לפיצויי" בשל פגיעה עקיפה  

מי שביו" , זווירד ערכה עקב פגיעה ,  הפוגעת או שהיא קרקע גובלתקרקע הנמצאת בתחומה של התכנית
  . יהיה זכאי לפיצויי" בשל פגיעה זו, תחילתה של התכנית היה בעל זכות בקרקע

  
הנמצאת עקב מת	 היתר הכולל הקלה או אישור לשימוש חורג קרקע נפגעה פגיעה עקיפה ) ב(  

מי שביו" מת	 ההיתר , או קרקע גובלתו" הקרקע שלגביו ניתנה ההקלה או האישור לשימוש החורג בתח
  . יהיה זכאי לפיצויי" בשל פגיעה זו, בקרקעהיה בעל זכות 

  
בשל פגיעה עקיפה א" תחילתה של לא יהיה זכאי אד" לפיצוי , )א(האמור בסעי� קט	 על א� ) ג(  

 –" תכנית קודמת", לעניי	 זה; תו" עשר שני" מתחילתה של התכנית קודמתהתכנית הפוגעת היא אחרי 
  .הפוגעתששונו על ידי התכנית , כול	 או חלק	, ה את תכונות הקרקעהתכנית אשר קבע

  
  :כה	� איריס פרנקל

  
 �בי	 שיוצרת איזה שהוא מעבר ר- יותר ,  של הוראת מעבר577כא	 ההערה היא יותר הפניה להוראת סעי

לאחר יש וג" איזו שהיא הערה לכ- שבמעבר בי	 משטר פיצויי" אחד , משטר הפיצויי" הקיי" לחדש
 שצרי- לקחת � מטרדי" אפשרות ליותר תביעות , למשל,  יש כא	�שה	 מעבר לפיצויי" השפעות נוספות 

  .מונע את המעבר עצמו עדיי	 לא זה. בחשבו	
  

  :יחיא�אפרת דו	
  

לא , או תכנית מתאר מקומית לתשתיותהייתה התכנית הפוגעת תכנית מתאר ארצית לתשתיות   
  . או יותר10% קע עקב הפגיעה העקיפה ירד בשיעור שלובלבד שער- הקר, )א(יחול הוראות סעי� קט	 

  
  :כה	� איריס פרנקל

  
�המינימאלית לשההצדקה להגביל את הפגיעה ברגע שאנחנו מדברי" על תכניות תשתית נדמה לי   

לפחות לגבי חלק ,  יכולה להיות מאוד משמעותית�10%ג" פגיעה שהיא פחות מ. לא נכונה היא 10%
  .מהאנשי"

  
  :יחיא�אפרת דו	

  
ל" לפי פרק זה יהיו ההפרש שבי	 שוויה של הקרקע סכו" הפיצויי" שיש לש) א (400. סכו" הפיצוי  

לפי המצב התכנוני ובי	 שוויה של הקרקע ביו" הקובע , עליה המצב התכנוני הקוד"אילו חל , ביו" הקובע
  . החדש

  
של קרקע במצב התכנוני הקוד" כפי שוויה של קרקע באותו מרחב יהיה שווייה , לעניי	 פרק זה) ב(  

וללא צפי לאישורה של  באותו מצב תכנוני ,תכנו	 מקומי או במרחב תכנו	 מקומי בעל מאפייני" דומי"
  .השני" הבאות �20תכנית שתעלה את שווי הקרקע ב

  
  .יובאו בחשבו	 בניה או שימוש שנעשו בה שלא כדי	בקביעת שווייה של קרקע לפי פרק זה לא ) ג(  

  
יהיה , לי" אחדעל קרקע של בע, ביו" אישורה, חלה התכנית הפוגעת, על א� האמור בפרק זה) ד(  

, השייכות לבעלי" האחד, פרק זה ההפרש שבי	 שוויי	 של כל הקרקעות בתחו" התכניתסכו" הפיצוי לפי 
  ; החדש ביו" הקובעבעלי" כאמור לפי המצב התכנונילבי	 שוויי	 של כל הקרקעות של אות" 

; בעלי" אחד ואי	 בה חוכר לדורותקרקע שיש לה ) א (–" קרקע של בעלי" אחד) "1(, לעניי	 זה  
קרקע שיש בה בעלי" אחד ) ב(.  ג" א" יש בה חוכר לדורות אחד– ישראל ואול" הייתה הקרקע מקרקעי
  . שבעליה ה" המדינה או הרשות המקומית, וקרקע המיועדת לצורכי ציבור

  
 אחד מאות" ובלבד שחלק" היחסי של כל,  לרבות מספר בעלי" במשות�–" בעלי" אחד) "2(  

  . בעלי" בכל הקרקעות שבתחו" התכנית הוא אותו חלק
  

ה יהיה ההפרש שבי	 שוויה של סכו" הפיצוי בשל תכנית פוגעת שהיא תכנית איחוד וחלוק) ה(  
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, לעניי	 זה; נכנסתשל מגרש תמורה או מגרשי תמורה שהוקצו בשל אותה חלקה  נכנסת ובי	 שוויו חלקה
  . לאותו מגרשלרבות תשומי האיזו	 שנקבעו " שווי מגרש תמורה"
  

יופחת סכו" הפיצוי ששול" בשל הקלה או בשל אישור , מסכו" הפיצוי שיש לשל" לפי פרק זה) ו(  
  . לשימוש חורג אשר אושרו טר" אישור התכנית הפוגעת

  
נפגעה קרקע שיועדה במצב , 400על א� האמור בסעי� . 401. הפיצוי בקרקע המיועד לצרכי ציבור  

ה חבר, רשות שהוקמה על פי חוק,  הזכויות בה הוא המדינהובעל, התכנוני הקוד" לצורכי ציבור
סכו" הפיצוי המגיע בשל פגיעה באותה קרקע יחולו על , רשות מקומית או חברה עירונית, ממשלתית

  : הוראות אלה
  

ועקב אישורה של , הפוגעתהתכנית ערב אישורה של , נעשה בקרקע שימוש לצורכי ציבור) 1(  
עבודות שלא היו בה לאותו צור- ציבורי מותנה בתנאי" או בביצוע התכנית הפוגעת היה המש- השימוש 

הזכויות בקרקע לפיצויי"  יהיה זכאי בעל , צור- לבצע	 על פי המצב התכנוני הקוד"קיימי" או שלא היה
לבצע את אות	 הסכו" הנדרש על מנת לקיי" את אות" תנאי" או ) א (:בסכו" הנמו- מבי	 שני אלה

  . 400הסכו" הקבוע לפי הוראות סעי� ) ב(; עבודות
  

ועקב אישורה לא יהיה , נעשה בקרקע שימוש לצורכי ציבור ערב אישורה של התכנית הפוגעת) 2(  
יצויי" בסכו"  יהיה בעל הזכויות בקרקע זכאי לפ,נית	 עוד להשתמש בקרקע לאותו שימוש לצורכי ציבור

 שימוש ציבורי או להקמתו של בניי	 הסכו" הנדרש להכשרת קרקע אחרת לאותו) א(אלה הנמו- מבי	 שני 
  .400לפי הוראות סעי� הסכו" הקבוע ) ב(; אחר
  

אול" לא נעשה בקרקע שימוש ציבורי ) 2(או ) 1(המפורטי" בפסקאות התקיימו התנאי" ) 3(  
לפי , האמורותיהיה זכאי בעל הזכויות בקרקע לפיצוי כאמור בפסקאות , הפוגעתכלשהו ערב התכנית 

הציבוריי" המותרי" לפי המצב התכנוני הקוד" פגיעה חלה על חלק מהשימושי" ובלבד שא" ה, העניי	
קרוב לוודאי שהיה משתמש בקרקע לשימוש שנפגע , אושרה התכנית הפוגעתהוכיח שאילו לא , בלבד
  .כאמור

  
תכנית פוגעת וטר" שולמו פיצויי" נפגעה קרקע על ידי ) א(402. פיצויי" כשאושרה תכנית חדשה  
 את המבטלת, תכנית אחרת, שני" מיו" תחילתה של התכנית הפוגעתבתו- חמש , והוחלה עליה, בשלה
יחולו , ) התכנית החדשה–בפרק זה (הקרקע בדר- אחרת או המעלה את שוויה של , כולה או חלקה, הפגיעה
, באופ	 המבטל את הפגיעהשינתה התכנית החדשה את הוראותיה של התכנית הפוגעת ) 1: ( אלההוראות

עלה שוויה ) 2(; לא תהיה עוד זכות לפיצויי" בשל הפגיעה או חלק הפגיעה שבוטלו כאמור, כולה או אחלקה
 יהיה סכו" הפיצויי" בשל,ה כולה או חלק, של ביטול הפגיעהשל הקרקע עקב התכנית חדשה שלא בדר- 

ערב התכנית הפוגעת ובי	 שוויה של התכנית הפוגעת ההפרש שבי	 שוויה של הקרקע במצב התכנוני הקוד" 
  . לפי התכנית החדשההקרקע במצב התכנוני החדש

  
  ).1(430סעי� אי	 בהוראות סעי� זה כדי לגרוע מהוראות ) ב(  

  
 שנפגעה לפי פרק זה א" הפגיעה לא יראו קרקע כקרקע) 1)(א(403העדר זכאות וסייגי" לפיצוי   

  .ירידת ער- של מה בכ-, ההקלה או השימוש החורג, ב אישורה של התכנית הפוגעתשנגרמה לה עק
  

  :כה	� איריס פרנקל
  

ישולמו פיצויי" לפי פרק זה לא , נפגעה קרקע עקב הוראה בתכנית המחייבת שימורו של אתר) ב(  
עדה אלא א" כ	 הוכח להנחת דעתו של מהנדס הוו, בשל חלק הפגיעה שעניינה החובה לבצע פעולות שימור

  .שבוצעו בקרקע פעולות השימור שבשל	 נקבע אותו סכו" פיצוי, המקומית
  

   �  .בשבוע שעבררה למי שהספיק לשכוח מה היה יש ג" הבה. הוקרא בשבוע שעבר) ג(סעי
  

לכל שימוש או פעולה שהוקמו וישולמו פיצויי" לפי פרק זה בקשר לכל בניי	 או תשתית לא ) ד(  
הקרקע שנעשו בתחו" התכנית הפוגעת ובניגוד להוראותיה של התכנית אחרת המשני" את מצבה של 

  .הפוגעת לאחר שפורסמה הודעה בדבר הפקדתה
  

תכנית או שנפגעה לפי פרק זה א" הפגיעה נגרמה בשל פקיעתה של לא יראו קרקע כקרקע ) 1)(ה(  
 �אה בתכנית תכנית הכוללת הוראת פקיעה או הורלא יראו ) 2. (233הוראה מהוראותיה כאמור בסעי

אלא א" כ	 התקיימו , כתכנית פוגעת לעניי	 פרק זה, 233כאמור בסעי� , שחלה עליה הוראת פקיעה
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זה . 233הושל" בסעי� , אגב, ההסדר בסעי� זה. התנאי" המבטיחי" שהתכנית או הוראותיה לא יפקעו
  .תשומת ליבנו לעניי	 הזההפנו את . בעקבות אחת ההערות שהתקבלו

  
א�  על )2. (אלא א" כ	 נית	 היתר לפיה, לעניי	 פרק זהלא יראו תכנית כללית כתכנית פוגעת ) 1)(ו(  

זה בשל לא תהי העוד זכאות לפיצויי" לפי פרק , בניי	 על פיובוטל ההיתר או לא נבנה , )1(האמור בפסקה 
  .אותו היתר

  
הוועדה המקומית שבמרחב , בחוק זה או לפיובעו הוראות אחרות לא נק) א(404החייב בפיצוי   

ניתנה ההקלה או המגרש שלגביו , כלול תחומה של התכנית הפוגעת במועד תחילתההתכנו	 המקומי שלה 
  . פרק זהתחוב בתשלו" פיצויי" לפי , או הותר השימוש החורג

  
שהיא תכנית מתאר ארצית לתשתיות או תכנית מתאר מקומית , בפיצויי" עקב תכנית פוגעת) ב(  
והוועדה יחובו המדינה , ו למבנה דר-א, למסילת ברזל, המייעדות קרקע בתחומ	 לדר-, לתשתיות

 מהפיצויי" והוועדה �70% ב המדינה –בשיעורי" אלה , בשל הייעודי" כאמור, המקומית בפיצויי"
  .חודה חבות להחבות כאמור תהי;  מהפיצויי"�30%המקומית ב

  
 או על ידי כל אחת מ	, ייעוד קרקע למת	 גזנפגעה קרקע על ידי תכנית שמטרתה העיקרית ) ג(  

לפי , יחולו לעניי	 הפיצויי", ג" ייעוד קרקע למתק	 גזאו על ידי תכנית הכוללת , התכניות למערכת ההולכה
  . לחוק משק הגז הטבעי28הוראות סעי� , העניי	

  
; הגז הטבעי כהגדרת" בחוק משק –" ת ההולכההתכניות למערכ"ו" מתק	 גז "–בסעי� זה ) ד(  

יש הערה של הייעו� . לחוק משק הגז הטבעי) ד(25סעי�  לרבות תכנית עבודה שאושרה לפי –" תכנית"
 היא 70, �30 השלא תמיד , לגבי תכניות תשתיתהמשפטי בנוגע לחלוקת הנטל בי	 השלטו	 המרכזי והמקומי 

שיאפשרו במקרי" מסוימי" , בהסכמת שר האוצר, ו לקבוע תקנות על ידי השרלכ	 הצענ, החלוקה הנכונה
  .לסטות מהכלל הזה

  
  :שייע ישועה�יצחק

  
  ?השינוי יכול לבוא ג" על חשבו	 הרשויות? שהרשות יכולה לסטות 30 �זה יכול להיות ג" יותר מ

  
  :כה	� איריס פרנקל

  
 שיקול.. יכול להיות שא" הרשות המקומית מרוויחה מתשתיות. השינוי יכול לבוא א" יש תקנות שמשנות

  . הדעת תמיד יכול לבוא לשני הצדדי"
  

ועדת הערר . א404ועדת ערר מוסמכת . לפיצויי" והדיו	 בההגשת תביעה : 'סימ	 משנה ב  
לעניי	 ערר על החלטת ועדה מקומית לפי סעי� ) 1: (לפי העניי	, המוסמכת לעניי	 חלק זה היא כמפורט להל	

הערר לפיצויי" ולהיטל  ועדת –) ב(406והגשת תביעה על פי סעי� , מחוזית�ועדה מקומיתלמעט , )א(406
,  להיתרי" ועדת ערר ארצית–) א(406 מחוזית לפי סעי� –מקומית ועדה לעניי	 ערר על החלטת ) 2. (השבחה

  .לפיצויי" ולהיטל השבחה
  

 תביעה לפיצויי" לפי פרק זה היא שלוש תקופת ההתיישנות של) א(405התיישנו תביעה לפיצויי"   
  .מהיו" הקובעשני" 

  
כנית ההתיישנות של תביעה לפיצויי" בשל פגיעה עקב תתקופת , )א(על א� הוראות סעי� קט	 ) ב(  
, מיו" תחילת העבודות לפי ההיתרהיא שנתיי" מיו" מת	 ההיתר לפי התכנית הכללית או שנה כללית 

התכנית ה של  שלא תסתיי" לפני שחלפו לפחות שלוש שני" ממועד אישורהמאוחר מבי	 השניי" ובלבד
  . הכוללת

  
הה התיישנות של תביעה לפיצויי" בשל פגיעה עקב תקופת , )א(על א� האמור בסעי� קט	 ) ג(  

התנאי" תיי" מיו" שפורסמה ההודעה על התקיימות" של הוראות פקיעה היא שנתכנית הכוללת 
לפני שחלפו לפחות שלוש שני" ממועד המבטיחי" שהתכנית או הוראותיה לא יפקעו ובלבד שלא תסתיי" 

  .פקיעה כאמור התכנית הכוללת הוראת אישורה של
  

לפיצויי" לפי פרק זה תוגש לוועדה המקומית החבה תביעה ) א(406הגשת תביעה לפיצויי"   
  .404כאמור בסעי� בתשלו" הפיצוי 
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כול" או , לפיצויי" שמי שחב בתשלו" פיצויי" בשלהתביעה , )א(הוראות סעי� קט	 על א� ) ב(  
תוגש לוועדת , תחילתו או לפי הסכ"לפי תכנית שאושרה לפני , לפי חוק זה, הוועדה המקומיתאינו , חלק"

  .הערר המוסמכת
  

לפיצויי" לפי פרק זה הוגשה לוועדה מקומית תביעה , )ב(א� האמור בסעי� קט	 על ) ג(  
לוועדת הערר ,  ימי" מיו" שהוגשה לה14בתו- , תעבירה, שמתקיימות בה הוראות אותו סעי� קט	

יראו אותה כתביעה שהוגשה , זהתביעה שהועברה לוועדת ערר לפי סעי� ; ותודיע על כ- לתובעהמוסמכת 
  . ביו" שבו הוגשה לוועדה המקומית

  
התביעה לפיצויי" לפי פרק זה תפרט את הפגיעה בקרקע עקב . 407אופ	 הגשת התביעה ומסמכיה   

ימוש ההקלה או הש, ההקלה או השימוש החורג לפי העניי	 ובכלל זה את הוראו התכנית, התכנית הפוגעת
 � ואת השינוי שחל בתכונות הקרקע המהווה 398החורג המהוות פגיעה ישירה בקרקע כמשמעותה בסעי

 �שומת מקרקעי	 לקרקע שלפיה נקבע סכו" הפיצויי" לתביעה תצור� ; 399פגיעה עקיפה כמשמעותה בסעי
  .פרטי" נוספי" כפי שיקבע שר המשפטי"וומסמכי" , שנתבע

  
תדו	 בה , הוגשה תביעה לפיצויי" לוועדה המקומית) א(408הדיו	 בתביעה בוועדה המקומית   
לה כו, עההוועדה המקומית תחליט א" לקבל את התבי;  ימי" מיו" הגשתה90בתו- , ותחליט בההוועדה 
  . או לדחותה, או חלקה

  
מחמת שלא נגרמה , המקומית שאי	 לדחות את התביעה מחמת שהתיישנהראתה הוועדה ) ב(  

הפגיעה תקבע את ,או מחמת שהתובע אינו זכאי לפיצוי לפי חוק זה , יפהלקרקע פגיעה ישירה או פגיעה עק
בשלה יש לשל" פיצויי" ואת סכו" הפיצויי" לאחר שהוגשה לה שומת מקרקעי	 שנערכה על ידי שמאי 

  .מקרקעי	 מטעמה
  

בתביעה כאמור החליטה הוועדה המקומית ; הוועדה המקומית בתביעה תישלח לתובעהחלטת ) ג(  
  .שהוגשה להתצטר� להחלטתה את שומת המקרקעי	 , )ב(בסעי� קט	 

  
בתביעה לפיצויי" בגי	 תכנית רשאית ועדה מקומית הדנה ) א(409הודעה על הכנת תכנית חדשה   
החליטה הוועדה ; על הכנתה של תכנית חדשה לקרקע, 408בתו- התקופה הקבועה בסעי� , להחליט

, רשאית היא להחליט שלא לדו	 בשל כ- בתביעה לפיצויי" שהוגשה לה, ת תכנית כאמורהמקומית על הכנ
  .ותודיע על כ- למגיש התביעה לפיצויי"

  
בתביעה א� א" החליטה על עריכת הוועדה המקומית תדו	 , )א(על א� הוראות סעי� קט	 ) ב(  

 ממועד שהומצאה לו  ימי"30בתו- ) 1 (–שהוגשה לה באחד ממועדי" אלה לבקשת התובע , תכנית חדשה
, א" לא אושרה תכנית חדשה עד לאותו מועד, החל מתו" שנתיי" ממועד קבלת ההחלטה) 2(; ההחלטה

חלפו ארבע שני" ממועד קבלת ההחלטה ולא ) 3. (ובלבד שלא חלפו ארבע שני" ממועד קבלת ההחלטה
 מאיזה שהוא חוסר הבנה מאחר והיו הערות שנראה שנבעו.  תמחק התביעה– בתביעה הוגשה בקשה לדיו	

  . משפטיהאופ	 שהתהלי- הזה אמור להשתלשל במסגרת הבהרת הייעו� השל התהלי- אנחנו ג" פירטנו את 
   

או הועברה , סמכתהמוהוגשה תביעה לוועדת הערר ) א(410דיו	 בתביעה שהוגשה לוועדת ערר   
מיו" שהועברה אליה  ימי" מיו" שהוגשה לה או 90הערר בתו- אליה תביעה כאמור תדו	 ותחליט בה ועדת 

  .כאמור
  

אלא א" כ	 היא אינה , הוועדה המקומית,  יהיו התובע)א(מור בסעי� קט	 הצדדי" לתביעה כא) ב(  
כול" או ,א" ייקבעו , וכל מי שיחוב בתשלו" הפיצויי", חבה בחלק כלשהו בתשלו" הפיצויי" לפי חוק זה

  ).ב(406בסעי� כאמור , חלק"
  

יחולו על הדיו	 בתביעה בוועדת הערר , הודיעה ועדה מקומית על החלטתה להכי	 תכנית חדשה) ג(  
 �  . בשינויי" המחויבי", )ב(409המוסמכת הוראות סעי

  
רשאי" כל , 410על א� הוראות סעי� ) א(411מכריע בתביעה שהוגשה לוועדת ערר פנייה לשמאי   

ראש מועצת שמאי �ליושב, בתו- התקופה האמורה באותו סעי�, הצדדי" לתביעה לפנות בהסכמה
סכו" ל לצור- הכרעה במחלוקת ע, המקרקעי	 בבקשה שימנה שמאי מכריע או הרכב שמאי" מכריעי"

מועצת שמאי המקרקעי	 רשאי להארי- את התקופה יושב ראש ; א" אינ" חולקי" על עצ" החיוב, הפיצוי
  . שיירשמוהאמורה מטעמי" מיוחדי" 

  
לא תדו	 עוד , )א(מכריעי" לפי סעי� קט	 הוגשה בקשה למינוי שמאי מכריע או הרכב שמאי" ) ב(  

  . המוסמכת בתביעהועדת הערר 



 ח התכנו	 והבנייה "כלכלה לדיו	 בהצ+משותפת פני"

 08/11/2011   
  

17

  
שאינ" התובע יגישו תשובת" , צדדי" לתביעה) 1)(א(412 לוועדת ערר סדרי די	 בתביעה שהוגשה  
ו הזדמנות לא תינת	 ל,  צד תשובה בכתבלא הגיש; לא יאוחר משלושה ימי עבודה לפני הדי	 בתביעהבכתב 

ידיו בתביעתו או לא יישמע צד אלא בטענות שפורטו ונומקו על ) 2(; להשמיע עמדתו בדיו	 בעל פה
  .האחר אשר לא הייתה לו הזדמנות להשיב עליה בכתבאלא בתגובה לטענת הצד , לפי העניי	, בתשובתו

  
מחמת שלא נגרמה לקרקע פגיעה טע	 צד לתביעה כי יש לדחותה מחמת שהתיישנה או לא ) ב(  
חייב הוא לצר� , או מחמת שמי שהגיש את התביעה אינו זכאי לפיצוי לפי חוק זה, ו פגיעה עקיפהישירה א

  .שומת מקרקעי	 לתשובתו
  

שהתיישנה או מחמת מחמת , כולה או חלקה, טענות שלפיה	 יש לדחות את התביעההעלה נתבע ) ג(  
או מחמת שמי שהגיש את התביעה אינו זכאי לפיצוי , שלא נגרמה לקרקע פגיעה ישירה או פגיעה עקיפה

  .תדו	 ועדת הערר תחילה בטענות אלה ותכריע בה	, לפי חוק זה
  

העלה טענה כאמור והחליטה ועדת הערר או , )ג(כאמור בסעי� קט	 לא העלה נתבע טענה ) ד(  
ראש מועצת שמאי המקרקעי	 �רשאית היא לפנות ליושב, או פגיעה עקיפהשנגרמה לקרקע פגיעה ישירה 

  .יש לה חוות דעת בעניי	 הנדו	 על ידיהשיג, בבקשה למנות לה שמאי מייע� מקרב השמאי" המכריעי"
  

  .לערער בפני בית המשפט לענייני" מינהליי"החלטת ועדת הערר לפי סימ	 זה נית	 על ) ה(  
  

כולה או , לפיצויי"על החלטת ועדה מקומית לדחות תביעה ) א(413ערר על החלטת ועד מקומית   
 ימי" מיו" שנמסרה לו החלטת הוועדה 45רשאי התובע לערור בפני ועדת הערר המוסמכת בתו- , חלקה

ראש ועדת הערר המוסמכת רשאי להארי- את התקופה האמורה מטעמי" מיוחדי" �יושב; המקומית
  .שיירשמו

  
  .הצדדי" לערר יהיו התובע והוועדה המקומית) ב(  

  
  . מיו" שהוגש לה ימי" 90בתו- ) א(תדו	 ותחליט בערר כאמור בסעי� קט	 ועדת הערר ) ג(  

  
  . השבחה נית	 לערער לבית המשפט לענייני" מינהליי"לפיצויי" ולהיטל על החלטת ועדת הערר ) ד(  

  
ת תביעה ערר על החלטת ועדה מקומית לדחו) א(414 על החלטת ועדה מקומית סדר די	 בערר  
וא" היה הערר לעניי	 פגיעה , כמשמעה בפרק זהכולה או חלקה יפרט את הפגיעה בקרקע , לפיצויי"
המקרקעי	 שהוגשה לערר תצור� שומת ;  השינוי שחל בתכונות הקרקע והמהווה פגיעה כאמוראת, עקיפה

  . שר המשפטי"לוועדה המקומית ומסמכי" ופרטי" נוספי" כפי שיקבע 
  

וא" החליטה  כאמור בסעי� ,  ימי"15תו- , הוועדה המקומית תגיש את תשובה לערר בכתב) ג(  
  . לתשובתה את שומת המקרקעי	 מטעמה שנערכה מטעמה כאמור באותו סעי� תצטר� ,)ב(408
  

ורשאית לקבל ,  בפניהועדת ערר מוסמכת רשאית לבקש חוות דעת של מומחה בכל עניי	 הנדו	) ד(  
  . ממתכנ	 המחוזחוות דעת

  
לא יגישו הצדדי" לוועדת הערר אלא את שומות המקרקעי	 ) א(415הגשת שומות לוועדת ערר   

 �לצר� שומת מקרקעי	 ראש ועדת הערר להתיר לתובע �רשאי יושב, על א� האמור; 414המפורטות בסעי
נימוקי הוועדה המקומית בהחלטתה או בשומת המקרקעי	 נוספת מטעמו א" ראה שהדבר דרוש נוכח 

  .שנערכה מטעמה
  

 או שהתובע אינו ,הוועדה המקומית שלא נגרמה פגיעה ישירה או פגיעה עקיפה בקרקעהחליטה ) ב(  
עדת הערר וו, התביעה מאחד מטעמי" אלה לפחותודחתה את , זכאי לפיצוי או שהתביעה התיישנה

  .תאפשר לוועדה המקומית להגיש שומה מטעמה, החליטה שאי	 לדחות את התביעה מאות" טעמי"
  

אמור על א� ה) א(416על החלטתו פנייה לשמאי מכריע בתביעה שהוגשה לוועדה מקומית וערר   
 �, באותו סעי�בתו- התקופה האמורה , בהסכמה, רשאי" הוועדה המקומית והתובע לפנות, )א(413בסעי
בבקשה שימנה שמאי מכריע או הרכב שמאי" מכריעי" מתו- , ראש מועצת שמאי המקרקעי	�ליושב

ראש מועצת שמאי �יושב;  לצור- הכרעה במחלוקת על סכו" הפיצוי,רשימת השמאי" המכריעי"
  .המקרקעי	 רשאי להארי- את התקופה האמורה מטעמי" מיוחדי" שיירשמו
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הצדדי" לתביעה לערור יכולי" , מכריעי"שמאי מכריע או של הרכב שמאי" על החלטתו של ) ב(  
ראש ועדת הערר � יושב;  ימי" מיו" המצאת החלטת השמאי המכריע45לפני ועדת הערר המוסמכת בתו- 

  . להארי- את התקופה האמורה מטעמי" מיוחדי" שיירשמורשאי 
  

  .הערר המוסמכת נית	 לערער לבית המשפט לענייני" מינהליי"על החלטת ועדת ) ג(  
  

 ימי" מהמועד המאוחר 50הפיצויי" ישולמו בתו- ) א(417ריבית והצמדה , הפיצויי"מועד תשלו"   
,  על סכו" הפיצויי" המגיע לתובע408לפי סעי� טת הוועדה המקומית מסירת החל) 1: (מבי	 כל אלה
מסירת החלטת השמאי  לחייבי" בתשלו" פיצויי" או 410 ועדת הערר המוסמכת לפי סעי� מסירת החלטת

 �מסירת החלטת ועדת הערר המוסמכת או ) 2(; לפי העניי	,  לחייבי" בתשלו" פיצויי"411המכריע לפי סעי
מסירת החלטת ועדת הערר ) 3(; לחייבי" בתשלו" פיצויי", לפי העניי	, 413שמאי מכריע לפי סעי� החלטת 

 �  י	 סופי של בית משפט מת	 פסק ד) 4(;  לחייבי" בתשלו" פיצויי"416המוסמכת לפי סעי
  

)  המדד–זה בחלק (השתנה מדד המחירי" לצרכ	 שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ) 1)(ב(  
יעודכ	 הסכו" שהחייב בתשלו" פיצויי" חב בו לפי שיעור , יי" בפועלהידוע בסמו- לפני מועד תשלו" הפיצו

הסכו" הפיצויי" הסכו" הקבוע יהי , )א(שולמו הפיצויי" במועד הקבוע בסעי� קט	 ) 2(; המדדשינוי 
בתוספת ריבית , לפי העניי	, השמאי המכריע או בית המשפט, ועדת הערר, מקומיתבהחלטת הוועדה ה

י" שלא שול" עד לסכו" הפיצוי) 3(; שתחושב מיו" מסירת ההחלטה כאמור ועד ליו" התשלו" בפועל
יגורי" שתחושב מהמועד הקבוע באותו סעי� ועד לתשלו" ריבית פתתווס� ) א(למועד הקבוע בסעי� קט	 

השווי של , להבטיח שבאמת הער-, ההערה כא	 מתייחסת לצור- לבחו	 את נושא הפרשי ההצמדה. בפועל
שאז , כנית חדשהו מגישי" תנדמה לי שהבעיה מתעוררת במיוחד כשאנחנ. הפיצוי יהיה שווי ריאלי

  ..צרי- לקחת בחשבו	 מה הוא. המועדי" עלולי" לרו� קדימה
  

  :יחיא�אפרת דו	
  

תכנית מתאר   תוכנה של –" תכנית"לי" להגדרת תיקו	 מש. בסעיפי" נוספי"תיקוני" משלימי"   
תבוא היא במקו" כל תכניות , נוסח מאוחד�אושרה תכנית מתאר ארצית) ג(165נוסח מאוחד � ארצית

, לפי העניי	, המתאר הארציות שהיו תקפות במועד ההחלטה על עריכתה או במועד ההחלטה על הפקדתה
 במקו" תכניות המתאר הארציות שנקבעו על ידי הממשלה –מאוחד חלקית �ארצית נוסחובתכנית מתאר 

בגי	 ' ולעניי	 תביעת פיצויי" או חיוב בהיטל השבחה לפי פרק , ואול"; לפי העניי	, או המועצה הארצית
  .זו לעמוד בתוקפה תמשי- תכנית –תכנית שנכללה בתכנית נוסח מאוחר 

  
, נוסח מאוחד�אושרה תכנית מתאר מקומית) ג(182 נוסח מאוחד �תוכנה של תכנית מתאר מקומית  
 התקפות במועד ההחלטה על יות המפורטותהיא במקומ	 של כל תכניות המתאר המקומיות והתכנתבוא 

נוסח �המקומיתלפי העניי	 והחלות בשטחה של תכנית המתאר , ההחלטה על הפקדתההכנתה או במועד 
תביעת פיצויי" או חיוב בהיטל השבחה לפי  לעניי	 ,ואול"; כוללנית�למעט תכנית מתאר מקומית, מאוחד
  . תמשי- תכנית זו לעמוד בתוקפה–בגי	 תכנית שנכללה בתכנית נוסח מאוחד ' פרק ו

  
   �מוסד תכנו	 רשאי לקבוע בתכנית מועד ) א(233פקיעת תכנית ) ג(�405 ו) ה(403השלמה לסעי
ורשאי הוא )  הוראת פקיעה–בחוק זה (או לפקיעתה של הוראה מהוראותיה , כולה או חלקה, לפקיעתה

בתכנית כאמור נית	 לקבוע הוראה המסמיכה ; לקבוע תנאי" שבהתקיימ" לא תפקע התכנית או ההוראה
  .את מוסד התכנו	 לדחות את המועד שנקבע לפקיעה

  
 תפורס" על כ- הודעה בדר- בה מתפרסמת הודעה ,)א(התקיימו התנאי" כאמור בסעי� קט	 ) ב(  

  .בשינויי" המחויבי", 281של תכנית כאמור בסעי� על אישורה 
  

יודיע על כ- למוסד , )א(מי שפעולתו הביאה להתקיימות" של התנאי" כאמור בסעי� קט	 ) ג(  
  .לא יאוחר משלושי" יו" ממועד התקיימות", התכנו	 שאישר התכנית

  
   �על קביעת השבחה בקרקע שחלה . 430 השבחה כשקיימת תכנית פוגעת 402תיקו	 משלי" לסעי

בשינויי" , 425הוראות סעי� יחולו , שתחילתה לאחר מימוש הזכויות קוד" בקרקעעליה תכנית פוגעת 
יהיה המצב התכנוני הקוד" של , בחלק זה' הפגיעה בקרקע לפי פרק אלא שולמו פיצויי" בשל ) 1: (אלה

ובלבד שהחייב בהיטל , מצבה התכנוני ערב אישורה של התכנית הפוגעת, הקרקע לעניי	 חישוב ההשבחה
  .'לא יהיה זכאי עוד לפיצויי" על פי פרק א, ב כאמורהסכי" החייב לאופ	 החישו; נת	 הסכמתו לכ-

  
) 1)(ג(577 שהוחל בה" לפני יו" התחילה הליכי". הוראת מעבר לעניי	 תביעות פיצויי" והתיישנות  

על תביעה לפיצויי" שהוגשה בעקבות אישורה של תכנית שההחלטה על הפקדתה התקבלה לפני יו" 
על תביעה לפיצויי" שהוגשה בעקבות אישור	 של תכניות ) 2(;  יחולו הוראות החוק הבטל– התחילה
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לא יחול ) ב(399ואול" סעי�  יחולו הוראות חוק זה –שהחלטה על הפקדת	 התקבלה לאחר יו" התחילה 
 או אישור לשימוש חורג שניתנו על היתר שיש עימו הקלה) 3(; שני" מיו" התחילהאלא א" כ	 חלפו שבע 
  .  הוראות החוק הבטללפני יו" התחילה יחולו

  
 יחולו הוראות –על התיישנות תביעה שחל עליה החוק הבטל , )1)(ג(על א� האמור בסעי� קט	 ) ד(  
  . חוק זה

  
  :ארז קמיני�

  
לא התייחסתי לזה . לעניי	 התיישנותראינו בהערות שצרי- להבהיר את ההסדר המוצע החדש   
חצי , התיקו	 המשמעותי הוא ג" לעניי	 היו" הקובע.  שני"3ככלל תקופת ההתיישנות נשארה של . במצגת

הארכה של התקופה שהיו , מה שחשוב בהקשר של ההתיישנות זה להסביר שכל עילות ההשהיה. שנה אחרי
צב היו" אנחנו משני" את המ, כללית כזאת שהשר יכול להארי- ואי	 כללי" ברורי" מה ה	במ	 אמירה 

אני מניח שאתה יודע שהחל הדיו	 , אדוני, היו". ככלל יש מגמה.  הרגילוהוא יעקוב לחוק ההתיישנות
המגמה שלנו היא . של התיישנותבקודקס יש חלק של" משמעותי . בוועדת חוקה על הקודקס האזרחי

הג" שפה הסכסו- , במיוחד כשמדובר בסכסוכי" כספיי", ההתיישנות בכל החקיקהלייצר אחידות בדיני 
בהקשר ההתיישנותי אנחנו מבקשי" להחיל די	 אחיד . סכסו- כספיהוא בי	 הרשות והפרט אבל עדיי	 

במצבי" שבה" נית	 להארי- את התקופה , שלנוהמשמעות היא שעילות הארכה בהקשר . פחות או יותר
ה" אות" מצבי" שנקבעי" בחוק ההתיישנות שנקבעו בחוק ההתיישנות וייקבעו בעתיד ,   השני"�3 מעבר ל

  .כשהקודקס האזרחי יעבור
  

  :מאירנת	 
  

שזו וועדת ערר ואמרו באחד מפסקי הדי	 כי הייתי ב" התיישנות"כדאי להשתמש במונח . הערה טכנית, ארז
  .תזה בכלל לא שיי- לנושא התיישנו, תקופה שחלפה

  
  :ארז קמיני�

  
בל א,  כא	 פחות רלוונטי כי האד" יודע תכנית�בייקטיבית בעיקר כאי ידיעה אומילות השהיה מוכרות . כ	

תרמית או פעולה באי , מצבי" של חוסר תו" לב, ל במדינת אויב"שהייה בחו,  כמו קטינות–זה יכול לקרות 
  .דיו	 משפטי שנמש- שג" הוא מארי- את התקופה, תו" לב רבתי של הרשות

  
�  :שמאי אסי

  
צרי- לקחת בחשבו	 שאנחנו נמצאי" בעול" אחר מהעול" שבו החוק . ק שתי הערות כלליותר  

קורי" בו הרבה , יותר דינאמי, יותר אינטנסיבי, העול" הזה הוא עול" שהוא יותר צפו�. חוקק בתחילה
בהליכי" , ו- כל דבר בתביעותת לקרות ולא לכרלכ	 הניסיו	 לאפשר לדינאמיקה הזא, יותר דברי"
זאת בעצ" תרומה ישירה , בחששות ובחוסר ודאות שנובע מתו- החוק כמו שהוא קיי" היו", משפטיי"

את , את המוסדות, את התעסוקה, של החברה לספק לעצמה את הדיור, של המדינה, ליכולת של המשק
אמרנו בתחילת הדר- המטרה כי כפי ש, זה דבר שחשוב שנבי	 אותו. התשתית הדרושי" להתפתחותה

היו" החסמי" נמצאי" . זה בנוי מהרבה מאוד נדבכי". הכללית של הרפורמה זה ייעול וקיצור ההליכי"
א" לא נסרוק ולא נשפר את המצב בכל . א מקו" אחד שמנסי" לאתר אותוזה ל. בהרבה מאוד מקומות

כמוב	 שתשמע כא	 טענה שהעובדה שוועדה יודעת . יש איזה שהוא איזו	כא	 . הנקודות לא נגיע לעניי	
שבמקרי" מסוימי" היא לא יכולה לשל" פיצויי" עבור השינוי שהיא מאשרת בתכנו	 עלול להיות בעצמו 

  . .איזה שהוא מעכב
  

בגלל , זה שבהדרגה, כפי שאנחנו מכירי" אות	 במש- השני", אחת הבעיות העיקריות בהליכי התכנו	
חלק גדול מהדיוני" בוועדות מושקע ג" על החשש , האיו" הענק הזה של תביעת הפיצויי" הלא ברורה

כל הדיוני" . שנובע מתו- החששות האלה וג" בכל מיני ניסיונות לאמוד בצורה מאוד מפורטת את החשיפה
אלא דיוני" של נזיקי	 , בוועדות הופכי" להיות יותר ויותר דיוני" שה" לא כלכליי" במוב	 של כלכלה

הזה הרבה מאוד נוצרי" בעניי	 . הא" כדאי או לא כדאי, הא" מתאז	 או לא מתאז	, פרטניי" לכזה וכזה
. זה נעשה יותר ויותר מורכב ע" השני".  את העבודה של הוועדותהליכי" והליכי משנה שמעכבי" מאוד

בלי לפגוע במטרות , הרבה יותר טובחושב שמה שמוצע כא	 מנסה לאז	 את הדברי" במקו" שהוא אני 
 זאת מפצות אד" במקרה שהוא נפגע או מפצות מקרקעי	 במקרה שהוא באמת  החוק שה	 בכלהאחרות של

  .באופ	 ממשינפגע 
  

  :ר אמנו	 כה	"היו
  



 ח התכנו	 והבנייה "כלכלה לדיו	 בהצ+משותפת פני"

 08/11/2011   
  

20

סחבת , מקבלת פניות רבות מאזרחי" ע" קושי לקבל תשובות, בלי שו" קשר לנושא של היו", הוועדה
אמרת . רפורמה הזאת דיברנו על כמה שאפשר להקלבתו- ה. ודיוני המש- לגבי החלטות של ועדות

יז" , קבל	, א" זה אד" פרטי, יהיה ד� מפורט שבו כל אחד, לכשהרפורמה תיכנס לתוק�, שבדיוני" האלה
אי- אנחנו . ה עדיי	 לא אושרההיו" עדיי	 הדבר הזה לא מסודר כי הרפורמ. ידע בדיוק מה הוא צרי- להכי	

יש הרבה תלונות של . א" תגיד חקיקה נחשוב עליה. על ידי החלטה, ל"על ידי חוזר מנכ? מחפשי" דר-
צרי- לעבור לוועדה , טיפה חורג מקומית לא מספיקהיו" א" אתה . טרטור של אזרחי" בועדות מחוזיות

 שני" לא יכול לבנות �3יה של אזרח פשוט שיש לי פני. ת עמוסה מאוד והפרט סובל מאודהמחוזי. המחוזית
אתה רוצה , אדוני: "אי	 פע" אחת שאומרי". את ביתו בגלל שכל פע" יש עוד הערה ועוד הערה ועוד הערה

". אלו המגבלות שתצטר- לעמוד בה	, זה האישורי" שתצטר- להביא, זה הקריטריוני"? לבנות את בית-
 בדיו	 הקוד" ומתחילי" הערות באי" לדיו	 אחרי שהוא תיק	 את ההערות שעלו, הוא מקבל את ההערות

יש . וד פע" יש הערה ליועצת המשפטיתאחרי זה ע, פע" מהנדס רוצה להוסי� והוא הול- לתק	. חדשות
  . זה לא נגמר א� פע". ג" ש" יש הערות חדשות. לאחר מכ	 עוד פונקציה של בודק תכניות

  
מה אני עושה מחר בבוקר ? אבל מה עושי" ביו" יו", רי" גדולי"דב, אני אומר לעצמי שיש פה רפורמות

הוא כבר פינה את ?  שני" לא יכול לבנות את ביתו בגלל שכל פע" יש תירוצי" חדשי"�3 אזרח שלאותו
זה לא אחד מ	 .  במקצועוהוא בכלל מהנדס . שנה וחצי הוא יגמור, שתו- שנההוא חשב . הבית שהוא מכר

?  אי- מטפלי" היו" בנושא הטרטור. זה לפתחכ"? אי- פותרי" את הבעיה. השורה שרוכש מאיש מקצוע
אני הבנתי שתגברו כוחות של כוחות מקצועיי" ? אי- עושי" את זה. עד שהרפורמה תיכנס ותיוש" זה שני"

 �30 הוא אמר שהממשלה נענתה לבקשתו ל ,התייעצתי ע" שר הפני". בוועדות כי היה חוסר משמעותי
יש לי . תתנו את הדעת לטרטור הבלתי נסבל הזה, ארז.  מרובי"עדיי	 הצרכי". מיליו	 שקל לטובת התגבור
ג" ראש , ראיתי שיש ג" יז". בל זאת לא קנטרנותא, חשבתי שזאת קנטרנות. מקרי" ספציפיי" פרטניי"

 יש פה השתלשלות. משהו שאתה אומר שזה איש פרטי שמקטרלא , זה בכל הרבדי". עיר וג" איש פרטי
,  הוא רוצה  לקד" פרויקטי". שני" לא יכול לגמור�18 יש לי את מקרה מכו	 ויצמ	 המכובד ש. כרונולוגית

 הוא לא יכול . יש פרויקט של להחזיר את המדעני" לאר�. הוא רוצה לקלוט מדעני" על פי החלטת ממשלה
  .לא נגמרעדיי	 .  שני" הוא מתדיי	 בוועדות18.  לו מספיק מקו"לשכ	 אות" כי אי	

  
תאר ל- מה קורה . ועדהראש � ליושב, לחזור לחבר כנסתלקח לו שבועיי" . ראש ועדה�פניתי ביוזמתי ליושב
אחרי שהוא חזר הוא נתפס במנטרה הקבועה שאולי האיש הוא זה שביקש כל פע" . לגבי אזרח מהשורה

ביקשתי שיושיב את . פע" אחת פניתי. שיזמי	, שישי" מולו את התיק, אמרתי שבדקתי את התיק. לשנות
ראש � לכ	 יושב, ו לשנותכל פע" מישהו אחר בוועדה אמר ל. מי רצה לשנות, קטרשיראה מי מ, כול"

פע" באה כל , לא ביקשתי: "הוא אומר. א זה שביקש כל פע" לשנותהוועדה אמר לי כאילו שהאד" הו
  . צרי- לעשות סדר בבלג	". פונקציה אחרת

  
�  :שמאי אסי

  
הסיבה שהרפורמה הזאת . פחות או יותר פירטת בצורה כזאת או אחרת את המטרות של הרפורמה  

 ג" לוקח זמ	 –יותר כמוב	 באיכות הגבוהה ב, ד" ככל האפשרמונחת כא	 והסיבה שצרי- לאשר אותה מוק
נוהל , אלא תוספת כוח אד", לא רק זה. היא כדי לתק	 הרבה מאוד מהחוליי" האלה –להשיג איכות 

זה מה שהרפורמה מנסה . שה הזאתכל הדברי" האלה ה" מתו- המק. תקציבי", השקעה בתכנו	, מתאי"
 זה שנעשה המיטב כדי לשפר – אני יכול להעיד מהתקופה שהייתי ש" � מה שקורה בינתיי"  . לעשות

: בישיבות כל כמה חודשי" שנאמר לה", בדיוני" ע" הוועדות המחוזיות, בהנחיות, לי""בחוזרי מנכ
   ".לגמור ולסיי" את הדברי", תעשו את המקסימו" כדי להחליט, האנשי"אל תטרטרו את , תראו"
  

  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  .זה לא עובד
  

�  :שמאי אסי
  

. אני חוזר לאחד השקפי" הראשוני" שהראיתי כא	. אבל זה הרבה יותר טוב ממה שהיה קוד", זה לא עובד
במש- עשרות שני" לא דומה לשו" מדינה אחרת בעול" , חנו מדינה שגדלה בקצב מאוד מאוד גבוהאנ

  ..  וג" הגידול באוכלוסייה– זה מצוי	 –זה ג" הצמיחה . השינוי שמופיע כא	, הגידול, מבחינת קצב הבנייה
  
  
  

  :ה	ר אמנו	 כ"היו
  

  ?לכ	 צרי- לטרטר  
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�  :שמאי אסי

  
  .לפחות בעול" המערבי, אנחנו נעשי" הצפופי" ביותר בעול". לכ	 צרי- לסדר

  
  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  .תדבר על הטרטור
  

  :מאירנת	 
  

  ?מה הקשר  
  

�  :שמאי אסי
  

  .יש קשר מובהק
  

  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  .מנת שיבנו פחות� עללכ	 צרי- לטרטר  
  
  :מאי אסי�ש
  
  . לא
  

  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  ? לטרטרז למה צרי- א  
  

�  :שמאי אסי
  

פקידי" כאלה הסיבות זה לא שרירות ליב" של . אמרתי שיש סיבות לעניי	 הזה, לא אמרתי שצרי- לטרטר
  . יקכוח אד" שאיננו מספ, אלא חקיקה שאיננה מתאימה לעניי	 שצרי- לשנות אותה, ואחרי"

  
  :ר אמנו	 כה	"היו
  

 שני" 3על התיק שהיה צרי- להיגמר לפני . אותה הערהכל פע" דיו	 מחדש על , כי כל פע" הערה? כי למה
  .זה לא נגמר. יש עוד הערה

  
�  :שמאי אסי

  
  .נחנו פהבשביל זה א. זה בדיוק מה שהרפורמה מנסה לתק	

  
  :ר אמנו	 כה	"היו
  

, הקמת ועדות מקומיות,  יהיה שלב מסוי" של הקמת ועדות קריאות�3אפילו אחרי שנעביר את הרפורמה ב
  ..הכשרה

  
�  :שמאי אסי

  
  .נעשה את זה

  
  
  
  

  :ר אמנו	 כה	"היו
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לא נחכה .  בתו- הרפורמהל שיהיה "תביאו חוזר מנכ. עיי" תעשו עבודת מטהשבו, שתו- שבועאני מבקש 
אי- קבל	 צרי- להגיש , מוסבר לאי- האזרח צרי- להגיש את הבקשהבתו- הרפורמה יהיה ד� . עד שייוש"
אמרתי שצרי- . מנת שיהיו כמה שפחות טרטורי"�עלקשה אי- ראש העיר צרי- להגיש את הב, את הבקשה

  .פה יש טרטור לא מוסבר. לתת זמ	 להתנגדויות איפה שצרי-
  

  :ארז קמיני�
  

. אנחנו באנו ע" הצעת החקיקה הזאת כי אנחנו מכירי" במה שאדוני אומר, כמו שאמר שמאי  
שצרי- לעשות שינוי מהותי בדר- התנהגות" של , עצמו בדיוני"וזה חזר על , אנחנו בהחלט חושבי"

לחקיקה שמחייבות את עובדי המדינה במוסדות התכנו	 לפעול יש פה הערות חריגות . מוסדות התכנו	
דעת בזמ	 הזה אני לוקח חוות דעת אחרת יש פה אמירות שא" לא תוגש חוות . בדר- כזאת או בדר- אחרת
שהמטרה שלה" היא שינוי או הכוונת , יש פה המו	 כללי" חדשי" שנכנסו. 'וכואו יהיה בלי חוות דעת 

. התנהגות" של עובדי מדינה ועובדי מוסדות תכנו	 ברשויות המקומיות לטובת המטרה של יעילות התכנו	
על , אנחנו מדברי" על רפורמה. הזה לשעראדוני מתפר� בעניי	 .  שאדוני מקבל אנחנו מכירי"את ההערות

, אותו אד" שנמצא היו" במוסד תכנו	. אנשי"על שינוי בהתנהגות של , על שינוי מערכתי, שינוי תפישתי
  .זה ייקח זמ	.  את דר- החשיבה שלומחר צרי- להתחיל לשנות

  
  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  . לפעמי" זה לוקח שנות דור? אק'יק צ'צאתה חושב שזה 
  

  :ארז קמיני�
  

אני . ורמהאדוני שואל מה יקרה עד להפנמתה של הרפ. בשביל זה עושי" רפורמה. שזה ייקח זמ	בוודאי 
יש המשכיות בדבר הזה על ידי מנהלת . בטוח שנעשו דברי" ג" בתקופתו של מנהל מינהל התכנו	 היוצא

  . הנכנסתמינהל התכנו	 
  

  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  .היא צריכה לשבת ללמוד את הנושא. לייש" את זה מחרהיא צריכה ? למה היא לא באה לדיוני" פה
  

  :אסי�שמאי 
  

  .ביו" שלישי זה המועצה הארצית. א צריכה לייש"הי  
  

  :ארז קמיני�
  

הדבר הזה הוא נר לרגליה . חויבת לשאלת היעילותשאני יודע היא מאוד מאוד מעד כמה   
  . עד כמה שאני התרשמתי, ולעבודתה

  
�  :שמאי אסי

  
  .אבל היא אחת  

  
  :ז קמיני�אר
  

אני לא יודע מה נעשה בפועל . ל או לנהלי" פנימיי" של עבודה"אדוני מכוו	 לנוהל מנכ. זה שאלת הראש
אבל לפחות בהיבט של הרוח הנושבת מהראש אפשר בהחלט לומר , בהיבט של הכללי" האלה או האחרי"

  .. עז לייעל את המערכת עד כמה שנית	שיש רצו	
  
  
  
  
  

  :ר אמנו	 כה	"היו
  

לוקח אתה יודע כמה זמ	 ". תשנה את התכונה של-: "אתה כאילו אומר לאד". כל כ- טבועזה , זה מושרש
כ- . הקדוש ברו- זה הסג	 שלה",  שני"10אות" אנשי" שיושבי" ש" לפחות ? בשביל לשנות תכונה
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תאר ל- את אותו מסכ	 ע" בית שמטרטרי" אותו . ראש ועדה�שבועיי" לוקח לחזור ליושב. הראייה שלה"
  . ועדהראש �והוא בס- הכל רוצה להגיע ליושב

  
  :ארז קמיני�

  
ע" אנשי" . לא כדאי שאני אגיד אותה פה. אחרת שונה במקצתזר מתבטאי" בדר- אצלנו במג, אדוני

  .מהסוג הזה קשה להתמודד
  

  :אמנו	 כה	ר "היו
  

  ?הרפורמה תשנה  
  

  :�ארז קמיני
  

  . כאשר יהיו כללי" ברורי" ברפורמה מישהו יצטר- לתת את הדי	. היא תשנה
  

  :קריאה
  

  .אי	 שו" סנקציה ברפורמה
  

  :ארז קמיני�
  

  ..די	 הוא ג" דואגכשמישהו צרי- לתת את ה. מסכי"אני לא . זה לא נכו	  
  

  :כה	ר אמנו	 "היו
  

  ?למי הוא יית	 את הדי	
  

  :ארז קמיני�
  

  .קוד" כל בפני בורא עול"  
  

  :ר אמנו	 כה	"היו
  

אני לא יודע א" הרפורמה הזאת תית	 לזה . יתיש לי מצוקה אמית. הוא מעליו. הוא לא מאמי	 בא� אחד
  . פתרו	

  
  :קמיני�ארז 

  
שג" אליו , נגיד שאת המינהל, בוא נגיד שאי אפשר לשנות, אז בוא נרי" ידיי", א" אתה אומר שהרפורמה

 אלא שינוי מאוד משמעותית שהיא לא רק הפרטת קרקעותנדרשה ממשלת ישראל והגישה לגביו רפורמה 
אי . א" לא מנסי" לא מצליחי".. מוסדות התכנו	מערכתי של מינהל מקרקעי ישראל ושינוי מערכתי של 

יכולי" , בסדר". נעשה את כברת הדר- הזאת וננסה לשנות, וא נל-ב: "צרי- להגיד. אפשר להרי" ידיי"
אולי . דנו בשאלת הסנקציה. חסרה סנקציה אחרת, להגיד שחסרה סנקציה פהאנשי" כאלה או אחרי" 

ד שא" אבל אני לא מציע להגי, אפשר עוד לנסח כללי" בדברי" האלה ולייצר סנקציות יותר משמעותיות
  ..אפשר כי זה יהיה נזק שאי � הקבלני" מאוד ישמחו �אושרת לא עומדי" בזמני" תכנית שהוגשה מ

  
�  :שמאי אסי

  
  .יותר לאטבדר- כלל הוא עובד . אני א� פע" לא ראיתי פקיד שעובד יותר מהר כשיש עליו יותר סנקציות

  
  :ר אמנו	 כה	"היו
  

שאנחנו , אתה מבי	 שאי	 שירות לציבור? משרד האוצר שומע. שיעשה מהרופר על זה 'אני אומר לתת לו צ
 10. תחזור,  תבוא,יש פה ענייני" של ל-. אולי יש פה מצב של ערימת תיקי"? לתת שירות לציבורצריכי" 

ב	 אד" .  ההערות היו מועלות על השולח	אותו תיק שיכלו לגמור אותו בדיו	 אחד כאשר כלפעמי" דני" על 
יכול להיות שיש . תבחנו את זה. אד"אולי צרי- ג" כוח . חוזר ונגמר הסיפור, מטפל,  מה ההערותיודע
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את כל פה אנחנו נותני" לכ" . שיושבי" במקומות מסוימי" ומטרטרי" את האזרחאנשי" לא ראויי" 
  .  בכל אחד שחושב שהוא סגנו של ההוא אנחנו צריכי" לטפל, תפוח שהוא קצת רקובבכל . הגיבוי

  
  :יעקב כחלו	

  
  .תפקידי"הגבלת זמ	 לבעלי   

  
  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  .כול" צריכי" להיות ע" הפני" לאזרח  
  

  :אוהד דנוס
  

  .לי" קיימת סנקציה"דבחוק הו  
  

  :מאיר ברק	
  

את פלורידה שבה עבדתי משנה שנקרבמדינת , שנקראת ארצות הברית" קטנה"מניסיוני הדל ממדינה 
אתה הנושא של התנהלות הוועדות המקומיות נעשה בצורה כזו שבדיו	 אשר אליו ,  שני"�10למעלה מ

, הדבר הזה מוקלט. מוזמ	 ומגיש  את הבקשה להיתר יושבי" כל חברי הוועדה והיועצי" של הוועדה
הדיו	 . כ- שכל אזרח רואה את מה שנאמר ואת מה שנעשה ש"מוסרט ומשודר ברשת השידור המקומית 

אי	 מעבר לכ- שו" . להוציא את ההיתרבאותו דיו	 נאמר שכ- יבוצע על מנת . הזה הופ- להיות החלטה
  .דרישה נוספת

  
  :רחל אלטרמ	

  
  .. אלא, אתה בטח לא מתכוו	 להיתר

  
  :מאיר ברק	

  
  . יתראני מתכוו	 לה

  
  :רחל אלטרמ	

  
  .. נידו	 בוועדההיתר בנייה לא 

  
  :מאיר ברק	

  
  .כניות לוועדההתלפחות כשאני הגשתי את , היתר נידו	 בוועדה  

  
  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  .חומר למחשבה לארז ולאוצר
  

�  :שמאי אסי
  

  ..אחד הדברי" שנעשה באופ	 מאוד אינטנסיבי היו"
  

  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  :מה יהיה מחר בבוקר. תעזוב את מה שנעשה
  

�  :שמאי אסי
  

הרבה יותר ,  שעושה את זה הרבה יותר מבוקר של המחשובראש הוועדה מימיני הזכיר לי את הנושא�יושב
זה דבר שהוא בפועל נעשה וכבר . לעשות תכניות משפר במידה רבה את העניי	. שקו� פשוט והרבה יותר 

  . הוא עושה הבדל מאוד גדול. נכנס בהדרגה למימוש
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  :ו	 כה	ר אמנ"היו
  

  . עד שהרפורמה תיכנס לתוק� כ- שכל הוועדות ידעול חדש"חוזר מנכ, ארז
  

  :קריאה
  

  ..הרפורמה עצמה  
  

  :ר אמנו	 כה	"היו
  

אז אוי ,   הודעות200לא זוכה להתייחסות אחרי ל אות" גופי" הפני" ורגולטור שועדת ראש �א" אני כיושב
אדוני : "הוא רוצה להגיד למנהל.  טרטור כזה או אחרואבוי לאותו אזרח פשוט שלא יכול להגיד א" יש

את" ? אי- הוא יגיע אליו. שיישמע". סת" מטרטרי" אותי,  אנשי" כאלה וכאלהיש ל- במערכת,  המנהל
אני רוצה לראות אי- מייעלי" את . תעשו עבודת חשיבה. מסכני" האזרחי"? יכולי" לפטר את אותו מנהל

לפעמי" אזרח זה אותו יז" , עירלפעמי" אזרח זה ראש . "לטובת פחות טרטורי, האזרחהמערכת לטובת 
  .כל פע" ע" הערה חדשה". תבוא תל-, תל- תבוא":  פע" אומרי" לו�80ש
  

ראשו	 הדוברי" לשכת . הוקראו כל הסעיפי", ראינו מצגת, הפרקי" הכלכליי" שמענו את הסקירהבנושא 
  .ראש אוהד דנוס�היושב, שמאי מקרקעי ישראל

  
  :אוהד דנוס

  
ו של נציג משרד ראש הממשלה תופס את מקומ. לי" יש סנקציה"בחוק הוד, כמו שאמרתי קוד"  

  .על זה כא	 יכול להיות שצרי- לחשוב .מי שלא עומד בזמני"
  

  :ר אמנו	 כה	"היו
  

    ? ראש הממשלה יתעסק כל הזמ	 בלהחלי� פקידי"
  

  :אוהד דנוס
  

  ..כשאי	 דירות חשוב שראש הממשלה. אי	 דירות
  

  :ר אמנו	 כה	"היו
  

שיש לה" תפישת עול" מסוימת ולשי" , להחלי� את האנשי" שעייפי" קצת, צרי- לייעל את המערכת
  .צרי- לנייד עובדי". אות" במקומות אחרי"

  
  :אוהד דנוס

  
את זכות הקניי	 של האזרח מול זה יש . דיברו פה והסבירו שאי אפשר לתכנ	 במדינה בלי שיהיו תביעות

ג" נית	 מענה לנושא של סימו	 של . יש  פה איזה שהוא פיקוח על פעולות תכנוניות שמבצעי" יזמי". הקט	
נת	 מענה לדברי" , �397מה שהיו" הפ- ל, 197סעי� . שטחי" לצרכי ציבור ואי הפקעת" במש- שני" רבות

  . האלה
  

אני אעבור . ו בדקנו את הצעת החוק כמו שהוגשה וכפי שתוקנהאנחנ. לנושא ההערות שלנו  
  .רק על הדברי" שלא התקבלו,   לא על כל ההערות שלנו�  אני בטוח שלא תתנגדו –ברשותכ" 

  
חשבנו שאי	 להגביל את הזכאות לפיצוי רק לתכנית שמכוחה נית	 . הנושא של הגדרת תכנית  

ג" התכניות , כל התכניות היו". " להחיל על כל תכניתאנחנו חושבי" שיש מקו. להוציא היתרי בנייה
בהחלט לבדוק את המקרקעי	 של- א" נפגעו אפשר . מתואמות ברשת הקורדינטות, המתאריות הארציות

  . דוק אותה שנית	 לבסוימותיש מ. לא נפגעואו 
  

   �את הנו� , אדוני העלה קוד" את הסוגיה של הנו� הפתוח.  שני"�10הנושא של ה, )ב(399לגבי סעי
, והנה,  קומות6על מצב שאני נכנסתי וקניתי דירה באזור שנמצא בבנייה מרקמית של אנחנו חושבי" . לי"
זה יכול .  קומות20מתו- איזו שהיא התנהלות תכנונית מסוימת נבנה לידי מבנה של ,  שני"10כעבור , לפתע

 � שני" לשנות �5היו" או מתוק� אותה תכנית כוללנית שנית	 אחת ללהיעשות מתוק� תכניות שבתוק
 שני" הוא סייג לא �10אנחנו חושבי" שהסייג הזה של ה.  את תנאי המחייה שלימשני" דרמטית. אותה
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את השינויי" הלא מידתיי" האלה תו- , הוא מאפשר לעשות את השינויי" הקיצוניי" האלה. נכו	
  . שני" בלבד הוא לא נכו	 ולא מידתי10אנחנו חושבי" שהנושא הזה של . התחשבות במימד הזמ	

  
  :כה	ר אמנו	 "היו
  

  ? להוריד, את" רוצי" להגדיל? שלא יהיה? מה את" מציעי"
  

  :אוהד דנוס
  

כי כשבוני" ,  זו אבחנה בי	 שינויי" קיצוניי" להתפתחות טבעית של עיריכול להיות שמה שהיה נכו	 לעשות
, א" הקניי	 של-.  קומות זה מקרה חריג שצרי- להבי	 למה הוא קרה20 קומות 5סוי" של מבאזור 

המקרקעי	 של- נפגעי" בצורה קיצונית אני לא חושב שמימד הזמ	 הוא זה שיקבע א" תוכל לתבוע פיצויי" 
, א לא מידתיתנראה לנו שהבחינה על רקע מימד הזמ	 בלבד היא בחינה שהי. או לא תוכל לתבוע פיצויי"

  .כמו עד כמה השינויי" קיצוניי", צרי- להביא בחשבו	 עוד אלמנטי". היא לא בחינה ראויה
  

   �אנחנו .  אנחנו מצטרפי" להערת הייעו� המשפטי של הוועדה. �%10הנושא של ה, )ג(399סעי
  . 	 לו מקו"חושבי" שהר� הזה שרירותי ואי

  
 �קביעת רשימה סגורה בסיפא . 	 הבנייה והשימוש בה יבוא שווי מקרקעי	הצענו שעל אופ) ד(399לגבי סעי

  .בעייתית ותצרי- התדיינויות מיותרות
  

  :כה	� איריס פרנקל
  

  ?זאת הטענה. לגבי פגיעה ישירה לא רצית" רשימה סגורה
  

  :ארז קמיני�
  

  .זה נוס�. בפגיעה ישירה ביקשת" להוסי� את המועד
  

  :אוהד דנוס
  

הוא סעי� שלנו ) ב(400סעי� . 	 שהוא תיקו	 ניסוחיתיקואבל יש לנו פה איזה שהוא , נוס� הנושא של המועד
כא	 החוק נכנס . בא ואומר שמחשבי" פגיעה תכנונית בקרקע פנויה) ב(400סעי� . כשמאי" יש בעיה איתו
הלכתי וקניתי קרקע . אני רוצה שאדוני יבי	 את המשמעויות. שווי לצרכי מיסוי, ומייצר שווי רגולטורי

ייתכ	 שא" אני אמכור אותה .  דולר למטר100שילמתי מס רכישה לפי . מטר דולר ל100שילמתי , חקלאית
במידה שהקרקע הזאת תשנה את ייעודה . לפי השווי שקניתי לעומת מה שמכרתיאני אשל" מס שבח 

באמצעות , פה אנחנו מבקשי" ממ-,  דולר למטר100פה אתה לא שווה , פה תעצור, רגע: "אומרי" לי
 אנחנו �שתיגש למרחב התכנו	 המקומי שבו נמצאת הקרקע או מרחב תכנוני אחר דומה , השמאי של-

אנחנו ".  שנה�20 ותמצא קרקע שהצפי להפשרתה לא יפחת מ�צריכי" להחליט מה זה דומה ומה זה לא 
.  ויכוחי" מיותרי"הוא יכול לייצר, אנחנו יודעי" שהנושא הזה מאוד בעייתי, יודעי" למי ניתנה הנבואה

לנתח עסקאות השוואה , יודעי" להערי- שווי, יודעי" להערי-, אנחנו כשמאי" יודעי" לעשות עבודה
  .ולבדוק

  
  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  .אבל לא יכולי" להתנבא
  

  :אוהד דנוס
  

ל לבט, אלא יש פה איזה שהוא ניסיו	 לבטל את הפוטנציאל, לא רק שלא יודעי" מה יכול להתנבא. בדיוק
   ..את
  

  :רחל אלטרמ	
  

  .זאת הכוונה, לא איזה שהוא ניסיו	
  

  :דנוסאוהד 
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אנחנו לא יכולי" לדעת כאשר אנחנו באי" לבטל את הפוטנציאל הא" השווי של הקרקע הוא נגזרת של 
וגמאות לקרקעות אני יכול להביא פה לא מעט ד. פוטנציאל או שהוא נגזרת של ער- שיכול להיווצר

  .יו" ולא מחר בשל המיקו" שלה"באזורי" שלא ייבנו לא ה
  

  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  ..על שמו נרש". שבחשיל" על זה מס , ל שטח חקלאי באזור מסוי"נניח שמישהו רכש דונ" אחד ש
  

  :יעקב כחלו	
  

  .מס רכישה
  

  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  .  דולר לדונ"100 הוא שיל" . שטח חקלאי פרטי
  

  :רחל אלטרמ	
  

   .האלה בשביל הספקולציההוא רכש את זה בערכי" .  דולר למטר100
  

  :אוהד דנוס
  

   .אולי בגלל המיקו" הוא שיל". אולי לא
  

  :ר אמנו	 כה	"היו
  

מה . הוא שיל" על זה מס רכישה.  דולר�100אזרח קנה קרקע פרטית מהמינהל שמיועדת לחקלאות ב
  .עוד לא הפשירו? מה הבעיה? הסכנה עכשיו

  
  :אוהד דנוס

  
  . הייעוד לדר- או למשהו ציבורי אחראני אומר שמחר בבוקר ישנו את 

  
  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  ? מדברעל הפקעה אתה 
  

  :אוהד דנוס
  

  . הייעוד כרגעהוא בשלב שינוי
  

  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  .שהוא נות	 לצרכי ציבוראבל יש אחוז מסוי"   
  

  :אוהד דנוס
  

, הוא מגיש תביעה על ירידת ער-. צבעו אותו בירוק. לו רק שינוי ייעודבשלב הראשו	 יש . זה השלב השני
 �מה שהמחוקק או מה שמציעי" פה לומר לו זה שלצור- התביעה הסכו" שהוא .  היו"397, 197שזה סעי

הוא ימצא קרקע , אתה תיקח שמאי מטעמ-. בסביבה הוא לא רלוונטישיל" או ששילמו עשרות אנשי" 
   . שנה ויבדוק את שוויה של אותה קרקע�20הפשרתה לא יפחת משהצפי ל

  
  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  ?לפי זה אני אפצה אות-  
  

  :אוהד דנוס
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  .ירידת הער- תתחיל ש"הבחינה של . מ	 הסת" זה יהיה נמו- יותר
  

  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  ?איפה הבעיה בפיצוי של אותו אזרח
  

  :אוהד דנוס
  

כאשר אני קונה היו" משהו ואני . משהו שלא קיי" בכל החוקי" של מדינת ישראליצרנו פה איזה שהוא 
א" קניתי ". מוצר שקניתבוא נל- לער- הזול ביותר של אותו , אדוני: " אומרי" לילא, ותובא למכור א

 אבל �0010קנית אותו ב: "ליאז כשאני אמכור אותו ואשל" עליו מס הכנסה לא יגידו ,  שקל�1000שעו	 ב
  .זה למעשה מה שמציעי" פה".  100השווי שלו לצור- מס הוא 

  
  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  ?למה אתה חושב שמציעי" את זה
  

  :אוהד דנוס
  

יפיות שנובעות אי אלו צמציעי" את זה מאחר והממשלה מרגישה שבתו- אותו שווי שאני מוכ	 לשל" יש 
היא לא מוכנה לשל" על הספקולציה , על כ	 היא לא מוכנה להשתת�, ממעשה תכנוני שעוד לא נעשה

,  שעוני" שמראי" את השעה2יכולי" להיות . יש ער- לדברי". אני אומר שזאת לא ספקולציה. הזאת
אבל בכל זאת , אי	 הבדל מבחינת התועלות של מדידת הזמ	.  שקל1000השני יעלה , שקל 100הראשו	 יעלה 

אני מוכ	 לשל" הרבה יותר על . למוצרי" יש מחירי" שוני" שיכולי" לנבוע מספקולציה או מיקו"
" פרמיה על העובדה שהוא קונה יורק הוא שיל�הפלאזה בניוכאשר יצחק תשובה הל- וקנה את . לנדמרק
אני מחלק את זה . בהחלט יש סוגיה של מיקו" שמשפיעה. יורק�נקודת ציו	 בעיר ניושהוא קונה , לנדמרק
אני לא . מצד שני יש את הנושא שלא מדובר רק בפוטנציאל, יש פה בעיה של כימות השווי לשמאי". לשניי"

  . הזה שתואר פה פותר את הדבר הזהבטוח שהמנגנו	
  

  :ארז קמיני�
  

 ואנחנו יודעי" – שנה הוא כלל שמייצר צור- בנבואה על ידי השמאי" �20א" הטענה היא שכלל ה
יכול להיות .  אז יכול להיות שצרי- לחשוב על זה–שהשמאי" הרבה יותר חכמי" ממי שניתנה הנבואה 

בעניי	 הזה ולא לייצר כללי" שמאיי"  שנה או שצרי- להתנבא 20פשר להגיד מה יקרה עוד שא" אי א
. אנחנו נחשוב על זה,  לא יודעאני,  שנה האלה בכלל�20יכול להיות שצרי- להוריד את ה.. ברורי" שיגידו

זאת שאלת . זה לא עיקר העניי	. בשמאותצ ומגורמי" אחרי" שעוסקי" "שמעתי הערה כזאת ג" ממע
. שהכוונה שלנו היא לחלוטי	 לבטל פוטנציאל, ואני אומר עוד פע" ועוד פע", אמרתי במצגת. הטכניקה

ערכה של . ציאלאנחנו בהחלט רואי" בזה פוטנ, לרבות מה שנאמר כא	 שהתפישה היא שזה לא פוטנציאל
לא , את יכולת המימוש החקלאי של הקרקע, קרקע חקלאית צריכה לגל" בתוכה רק את השווי החקלאי

אני כבר בתו- המחיר שתמחרתי והסכמתי : "לאמירה" ספקולציה"מילה אחרת מאשר אי	 . ספקולציות
א" גילמתי ".  שנה50בעוד ,  שנה20בעוד , חרתיי"מ, א" זה מחר, לשל" מגל" את האפשרות העתידית

אני ,  מחוזית ישנו את הייעוד של הקרקעועדה מקומית או ועדה, לתו- זה את האפשרות שמדינת ישראל
, יעלה. כשאד" נכנס לבורסה הוא נכנס לבורסה. על ספקולציה לא משלמי" פיצוי. קורא לזה ספקולציה

. וצה להגיד למה זה מובילאני ר. יכול להיות שלא, יכול להיות שיאושר. אותו דבר כא	.  יודעאני לא, ירד
    .אנחנו ג" נותני" עוד סמכויות לוועדת המקומיות

  
  :יעקב כחלו	

  
  ..  

  
  
  
  

  :קמיני�ארז 
  

זה עוד . אני לא חושב שאלו סמכויות יתר. מקומיותאנחנו ע" הרצו	 להעביר סמכויות לוועדות . זה לא נכו	
כי אד" שרכש קרקע על בסיס , ספקולציה מייצרת עיוות של תכנו	. לוועדות המקומיותסמכויות 

שיהיה ש" , שלא יהיה ש" פארק, לאבי	 א" , בי	 א" ראוי שיהיה ש", ספקולציה יעשה ככל אשר לעיל ידו
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. ככל שהוא חזק יותר הוא ג" יצליח יותר לממש את זה. הוא את הספקולציה שלו רוצה לממש. מגורי"
  .כלל הזהזאת סיבה אחת ל. זאת סכנה אחת

  
היא צריכה , שזה עיקר ירידת הער-, חנו לא חושבי" שכאשר באה הרשות לייצר תכנית לצורכי ציבוראנ

הסיכו	 הזה הוא . שייקח סיכו	, יידע כל אד" שא" הוא רוצה לקחת סיכו	. לשל" על ספקולציות לאזרחיה
 על נופש 3/21מ "מכי היו" בת, לנו זה יוצר קושי תכנוני משמעותי. זאת המשמעות של לקיחת סיכו	. עליו

אני : "הסיבה היחידה לה	 היא האמירה. מטרופוליני במקו" חקלאות יש תביעות במאות מיליוני שקלי"
נפגעתי בזה . נופש מטרופוליניקניתי קרקע חקלאית כי חשבתי שיהיה לי מגורי" ולא חשבתי שיעשו לי 

בהיבט התיאורטי זה חוזר לאבחנה בי	 פגיעה ". ג" שילמתי כל כ- הרבהבגלל זה , שחשבתי שיהיה מגורי"
אבל אני לא מכיר בדבר , זה בסדר,  על משהו שחשבתירד ל- ער- הקרקע כי שילמת יותר. ובי	 ירידת ער-
הישירות   את הדי	 הזר בהקשר של שאלת הפגיעות � אלטרמ	 תגיד '  אולי פרופ–א" בוחני" . הזה כפגיעה
  .אז אני לא חושב שיש מדינה שמשלמת על ספקולציה,  והעקיפות

  
  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  .האלהי" ביותר בנושאי" 'ראיתי שאנחנו הלארג
  

  :ארז קמיני�
  

  ..לכ	 ג" שאלת  
  

  :רחל אלטרמ	
  

עמיתי" בארצות אחרות כדי א" את" מתקשי" בנטרול ער- הציפיות אני מתנדבת לעשות לכ" סדנא ע" 
  .שתלמדו אי- לנטרל את ער- התכניות של העתיד

  
  :אוהד דנוס

  
נושאי" היו מאפשרי" לנו לנטרל את הפוטנציאל בדרכי" שמאיות ולהביא בחשבו	 א" . בהחלט  
  ..אז בהחלט, כמו כל מיני ערכי", כמו נדירות, כמו מיקו" , אחרי"

  
   �ההערה שלנו אומרת שאנחנו סבורי" .  הוא סעי� שעוסק בפגיעה בקרקע בבעלות המדינה401סעי

השימוש שנער- לא עלות הכשרת הקרקע למטרת , הראוי בגי	 פגיעה בקרקע הוא שווי הפגיעהכי הפיצוי 
 אנחנו חושבי" שחשוב לציי	 ששימוש בקרקע או הימנעות משימוש 401בסעי� ) 3(לעניי	 סעי� קט	 . בה

 ראוי שיעמיד את בעל הזכות במקו" בו היה טר" התרחשההפיצוי . שוויהכאמור אינה מעלה או מורידה מ
  .הפגיעה בקניינו

  
   � שני" יש אפשרות 5אבל עדיי	 המשמעות שתו- , כא	 קיבלנו איזה שהוא הסבר). א(402סעי

ת מצב של איזו שהוא הקפאה בזכויות הקנייניות שלי עד תיקו	 לוועדה של התכנית הפוגעת מייצר
   .שהתיקו	 הזה יבוצע

  
  :ארז קמיני�

  
א" אד" לא רוצה את הדר- . חייבי" להסביר אותו, הסעי� קצת מסוב-. יש פה טעות בהבנה  

אנחנו מנסי" לייצר . יש את האפשרות הזאת". אני רוצה את הפיצוי: "הזאת של תיקו	 הוא יכול להחליט
  .י לוועדה המקומית לתק	 טעויות תכנוניות שהיא עשתהכל
  

  :אוהד דנוס
  

. אתה מבטל את זה. בשיהוי של התקופהאני מדבר על מצב שבו תיקנת ועדיי	 נגר" ל- איזה שהוא נזק 
 �  .רב התקופה הזאתלעיתי" זה יכול להיות כס

  
  : קמיני�ארז
  

  .תגיש תביעה. אז תבקש
  

  :כה	� איריס פרנקל
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  ..הפרשי הצמדה וריבית יכולי"  
  

  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  .פט קורסי" מהתביעות בגלל זהבתי המש  
  

  :ארז קמיני�
  

   .זה הדמינימיס  
  

  :אוהד דנוס
  

   �הצענו שצרי- את . פנמהשלנו לא הואבל ההערה , קיימנו דיו	 ע" משרד המשפטי") ב(403על סעי
  .הניסוח לתק	 כ- שאותו סכו" כס� שיעוכב בפיצוי שקשור בעלויות השימור יינת	 רק כנגד ביצוע	

  
  :כה	� איריס פרנקל

  
  .כ- עולה מהנוסח המקורי

  
  :ארז קמיני�

  
, )ב(403א" תסתכלו בסעי� , שימוריכול להיות שבתכנית . חלק הפגיעה שעניינה חובה לבצעהוספנו פה את 

אחדות מה	 . ער-יש בה	 פגיעה מיידית וה	 מורידות . אחדות מה	 מורידות ער- מיד. יהיו כמה הוראות
ות	 הוראות א.  אב	 אחרתלשי" אב	 כזאת או לשי", אומרות שחייבי" לעשות פעולה כזאת או כזאת

יהיו מותנות במימוש ובקיו" , לפתוח חלו	 בצורה כזאת או אחרת, שאומרות לשי" אב	 כזאת או אחרת
   .תקבל פיצוי בגי	 קיו" הפעולהא" תקיי" את הפעולה . הפעולה

  
  :אוהד דנוס

  
לא ברור אי- הוועדה ". באמצעות שומת מקרקעי	 שנערכה עבורה: "צרי- להוסי� בסיפא) א(�408ב  

עדיי	 זה לא , ארז הבהיר את זה במצגת שהוא הציג. חשבנו שחשוב להבהיר את זה. מגיעה להחלטה שלה
  .נרש" כא	

  
   �  . אנחנו מציעי" להעניק שיקול דעת לוועדת ערר) ג(410בסעי

  
 � אנחנו מציעי" להכפי� את האמור בסעי� להגשת חוות דעת שמאיות מטע" הצדדי" כקבוע 411בסעי
  . לחוק הקיי"84בתיקו	 

  
  :כה	� איריס פרנקל

  
המקו" שאי	 זה רק כשיש טענות .  שומהבכל מקו" שצרי- להכריע על המספר תהיה. אנחנו בדקנו את זה

   .לשאלה א" יש פגיעהשמתייחסות 
  

  :אוהד דנוס
  

    .ריבית כחוק) ב(�417י" להוסי� באנחנו מציע. ש" אנחנו לא רוצי" להיות. בוודאי
  

  :יפעת הולצמ	 גזית
  

כפי שהוא התגלגל  197אני מצטרפת לצור- לצמצ" את סעי� . אני מברכת על הרצו	 ועל הצור-  
  . ההערות שלי יתייחסו לנקודת האיזו	 שלטעמי ראוי אולי לחשוב מחדש מה נעשה פה. בפרקטיקה

  
ושבת שסוגיה אחת שלא עלתה פה בדיו	 והיא קריטית היא מה התיקו	 הזה ייעשה בוודאות אני ח  

כשאני קונה קו ראשו	 לי" ואני יודעת שא" . ראשו	 לי"אדוני התחיל ע" הדוגמה של קו . למחירי השוק
. אני משקללת את זה במחיר שאני קונה בו את הקרקע, יחסמו לי את הקו הראשו	 לי" אוכל לקבל פיצוי

 שני" תתקבל תכנית אני 10א" תו- . לפי המצב המוצע אני אצטר- לעשות מערכת שיקולי" מאוד מורכבת
א� אחד לא יודע . צויאהיה זכאית לפי וחצי שני" אני לא 10אבל א" היא תתקבל תו- , אהיה זכאית לפיצוי

, שכמו שאדוני אמר בצורה ברורהמפני ,  וחצי10 וחצי או לא תתקבל תו- 10להגיד לי א" היא תתקבל תו- 
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היא הרשות . לא מער- מאוז	מער- היחסי" בי	 האזרח לרשות השלטונית בהקשר של תכנו	 ובניה הוא 
כאשר אד" צרי- . א" הייתה איזו שהיא אפשרות להוציא היתרי בנייה מגו� אחר מצבנו היה אחר. מונופול

הגו� היחיד במדינת ישראל ,  קומות27להוציא היתר בנייה לפרגולה או היתר בנייה לבניי	 משרדי" בי	 
 מכיוו	 שהיחסי" ה" לא יחסי" מאוזני" צרי- לקחת את זה .שיכול לתת לו את זה זאת הרשות התכנונית

 – זמ	 כאשר אד" קונה קו ראשו	 לי" והוא רוצה להבטיח את המחיר של קו ראשו	 לי" לאור-. בחשבו	
שמקבל את התכניות לא להעביר תוכנית הוא ישפיע על מי ? וא יעשה מה ה–אני מצטרפת לעמדה של ארז 

מעבר לכ- שבתהלי- הקנייה הוא לא יוכל , א" יש לו אפשרות לעשות את זה זה מה שהוא יעשה. פוגעת
 חושבת זה דבר אחד שאני. א" התכנית תצא היא נעל".  א" נמו- או גבוה, מחיר של אותה קרקעלדעת מה 

מפני שהמשמעות של שינוי כללי הוודאות בפיצוי היא שינוי ודאות מחירי , שחייב להיות על השולח	
  . 	"הנדל

  
אני לא מרגישה נוח . לה בהערות הספציפיותבהקשר הזה אני רוצה לתת ג" הערה כללית לפני שאני מתחי

אנשי" . אנשי" לא קוני" מוצרי" מכל סוג שהוא כדי שהמחיר שלה" יהיה זהה". ספקולציה"ע" המונח 
 כמוב	 שאני לא �א" אני קונה  מוצר  . אחרת לא היה שוק, קוני" מוצרי" כדי לעשות מה" עליית רווח

כשער- קרקע . אז אני קונה אותו כי אני חושבת שהוא יעלה,  כמו אונקיית זהב � מוצר מתכלה מדברת על
מה עניי	 ספקולציה לפה לא . שבחהשל היטל ה? באיזו צורה. עולה חלק מההטבה חוזרת חזרה לציבור

אבל לתת לזה את התג השלילי של , אפשר לדבר על ציפיות לעליית ער-, ית ער-אפשר לדבר על עלי. ברור לי
 מטר 100אני לא אקנה . את כל עניי	 המסחר	 "ספקולציה לא מתאי" וכמוב	 מנטרל מהעניי	 של נדל

וכשמחיר השוק אומר כשאני צופה ?  מטר לתותי"100מתי אני אקנה . לתותי" א" אני לא מגדלת תותי"
  . יש סיכוי גדול להפשרהלי שלקרקע הזאת

  
  :ארז קמיני�

  
  ? מטר תותי" �100זה ראוי שנעשה מסחר ב

  
  :קריאה

  
  ..אחרת לא יהיה מסחר  

  
  :ארז קמיני�

  
  .בקרקע חקלאית צרי- לעשות מסחר

  
  :יפעת הולצמ	 גזית

  
  ..חקלאיתאנחנו לא חיי" בעול" שבקרקע 

  
  :מיני�ארז ק

  
  ?	 צריכי" לעשות מסחר בקרקע חקלאית"כרישי נדל  

  
  :נת	 מאיר

  
  ?זה קיי" בתחומי" אחרי"? מגיעה לו פוליסת ביטוח על חשבו	 הקופה הציבורית

  
  :יפעת הולצמ	 גזית

  
הנוסח שאני עבדתי לפיו היה נוסח . רות ספציפיותהע. דעתי בעניי	 הזה ברורה. זו שאלה גדולה  

 6היו" הקובע יהיה , תשריט בינוי הוא תנאי למת	 היתרלעניי	 תכנית אשר , 397בסעי� . לפני התיקוני"
מיו" אישור מפני שא" יש ירידת ער- , אני רואה בזה איזו שהיא בעיה. חודשי" מיו" אישור התשריט

את השווי מדוע שאני אפסיד . מוריד את ער- הקרקע אחרי התכניתהשוק כבר , יטהתכנית לפני התשר
ברגע . השוק יוריד את זהאבל , בסדר, ידא" השוק לא הור? ואקבל את היו" הקובע רק אחרי התשריט

  .שיצאה תכנית מפורטת השוק יוריד אותה ובאותו רגע אני לא אפוצה על אותו פרק זמ	
  

הבחירה במילי" . כבודו יודע שיש חשיבות למילי". נקודה כללית שאני מרגישה איתה לא נוח  
פגיעה , פגיעה ישירה נחשבת פגיעה ישירה. יוצרת מדרג של חשיבות בפגיעות" ופגיעה עקיפהפגיעה ישירה "

וטוב שהוא אמר את זה כי , א" נל- למה שארז אמר בתחילת הדיו	. בקטנה, עקיפה נחשבת פגיעה בסיבוב
אות	 פגיעות  ה" אות" מקרי" של –אלטרמ	 ' ל פרופ ג" מהמחקר האמפירי ש–מרבית המקרי" , הואכ- 
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, כמו שאמר ארז בתחילת הדברי"? מה ה" המקרי" של הפגיעות הישירות. שמכונות כא	 פגיעות עקיפות
ליטי" לייעד קרקע מסוימת לצור- כאשר מח? מתי יש פגיעה ישירה. �50 ל�100אחוזי בנייה מלא מורידי" 

כל המקרי" האחרי" מתויגי" לפי ? מה ע" כל המקרי" האחרי". ציבורי ואז זה תמיד כרו- ע" הפקעה
אני העברתי ליועצת . השימוש במילי" האלו משמיע מדרג לא נכו	, לטעמי. הזה כפגיעה עקיפהההסדר 

  .יג אות"המשפטית הצעה אחרת לתי
  

   �אני חושבת שצרי- להוסי� . 397יש לנו פה רשימה סגורה של פגיעות שמסווגות כישירות בסעי
  .סעי� סל כ- שיהיה אפשר להוסי� רשימה של פגיעות שמסווגות כישירות

  
   �מעבר לזה שזה . התחלתי ואמרתי את הבעייתיות שאני רואה בזה.  שני"10הסיפור של , 399סעי

הראשו	 מול הי" למנוע תכניות שיעברו מחירי השוק ונות	 כוח לחזקי" שקנו את הקו של פוגע ביציבות 
די  וחצי שני" כ10יחכו ? מה יעשו רשויות, א" מטרתה של הרפורמה למנ� פעילות יעילה..  שני"10תו- 

  .  תכנית פוגעת בלי פיצוי וחצי שני"10לה	 אפשרות בחוק לעשות אחרי יש . להעביר תכנית
  

  :ארז קמיני�
  

  . שני"10יעשו אחרי לפחות מחר ה" . היו" ה" לא יעשו בכלל  
  

  :יפעת הולצמ	 גזית
  

 שני" 10שאחרי שהשעו	 דפק מ	 התנהגות אסטרטגית ההסדר הזה עושה אצל הרשות כשהיא יודעת איזו 
מבחינת , מבחינת שיהוי זה בוודאי שיהוי? פעולה פוגעת שאי	 בגינה זכות לפיצוילעשות כל היא יכולה 

  זאת � אני לא מסכימה שלא מתחשבי" בציפיות . בוודאי התנהגות אסטרטגיתהתנהגות אסטרטגית זו 
זה .  שני"10נתחשב בציפיות עתידיות שלא יתקבלו עוד בוא ? זה אומרמה הסעי� ה?  אבל מה פה� דעתי 

מנסי" להגיד שלא תתחשבו בכלל בציפיות במחיר את" מצד אחד .  שנה�20עוד יותר נכו	 בסעי� של ה
? מה זה הפרמטרי" האלה. י את" מכניסי" פרמטרי" של העתיד שאי	 בדיוק ציפיותאבל מצד שנ, הקרקע

  .אני לא מבינה אי- אחד יכול לשבת יחד ע" השני. זה בדיוק ציפיות
  

 כתנאי להגשת תביעת 10%ר� שרירותי של אני מצטרפת להערות של הייעו� המשפטי שלא לקבוע   
אני לא מבינה את האבחנה בי	 פגיעה . י" שנדרשת השפעה של ממש של הפגיעה ונזק של ממשאומר. פיצוי

  .ממש לנזק שהוא נזק של ממששיש לה השפעה של 
  

  :ארז קמיני�
  

  .הנזק הוא של מה בכ-  
  

  :יפעת הולצמ	 גזית
  

  ?מצטברי"זה תנאי" ? מה זה
  

  :כה	� לאיריס פרנק
  

  .כ	  
  

  :ארז קמיני�
  

  . בוודאי  
  

  : הולמ	 גזיתיפעת
  

  .היא על הנזק, הפגיעההיו" הפסיקה היא לא על .  על הפגיעהלא, נזקעל ה  
  

  :ארז קמיני�
  

יכולה להיות סיטואציה שתהיה פגיעה . ג" ירידת ער-היסודות של התביעה חייבי" לכלול ג" את הפגיעה ו
לנו אז אי	 , א" מדברי" על פגיעה ישירה. זאת סיטואציה אפשרית. משמעותית אבל שער- הקרקע לא ירד

עה של א" אנחנו בפגיעה עקיפה אנחנו צריכי" פגי. רק דמינימיס ימנע אות	, בעיה ע" כל הפגיעות הישירות
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המצב היו" הוא שיש . בירידת ער- יש רק את עיקרו	 הדמינימיסא" אנחנו . זה לרכיב הפגיעה. ממש
  .עיקרו	 של התחו" הסביר ביחס להכל

  
  :יפעת הולצמ	 גזית

  
  ?..לא משרת את למה זה? למה זה מפריע

  
  :ארז קמיני�

  
אבל באות" מקומות , זה נכו	 שאחד העקרונות שניסינו להביא לידי ביטוי בהצעה הוא צמצו" הזכות

, כנוניתתא" אנחנו חושבי" שבפגיעה ישירה שיניתי ל- נורמה . שבה" אנחנו חושבי" שמגיע אז מגיע
אנחנו רואי" בדבר הזה . לא משנה א" הפגיעה לא משמעותית, אז מגיע ל-, העברתי ל- מחקלאות לדר-

נפגעת ישירות אז . 11% או 8.7%זה לא עכשיו להתחיל ולבדוק א" . בוודאי נפגעת ממנומשהו שאתה 
  .ירידת הער- לעניי	 הדמינימיס הרצו	 שלנו לייצר אבחנה מאוד ברורה בי	 הפגיעה לזה היה. נפגעת

  
  :יפעת הולצמ	 גזית

  
  .אני לא השתכנעתי מההסבר

  
  :יעקב כחלו	

  
  ..אבל השופט צרי- לשבת, תשתכנעיאל   

  
  :גזיתיפעת הולצמ	 

  
לא ברור לי מדוע נבחרו התכונות האלו . הגדרת תכונות הקרקע, לגבי ההגדרה של פגיעה עקיפה  

אני את	 דוגמה מפסק די	 כה	 שעסק בתחנת דלק שכתוצאה מהתכנית נפגעו דרכי הגישה . ולא אחרות
  ..בא בית המשפט ואמר. ה ומספר המכוניות ירדאלי
  

  :ארז קמיני�
  

  ..זאת לא פגיעה
  

  :יפעת הולצמ	 גזית
  

דר- גישה היא לא חלק הא" ביחס לתחנת דלק . בתכונות המקרקעיותהוא אמר שזאת לא פגיעה 
  ?מהתכונות של הקרקע

  
  :מיני�ארז ק

  
  .לא
  

  :יפעת הולצמ	 גזית
  

  .לדעתי כ	, לדעתכ" לא
  

  :אפרת דו	 יחיא
  

  ..א לא דר- גישההי  
  

  :גזיתיפעת הולצמ	 
  

   � שנה 20שה לשמאות שצופה עתיד הערתי כבר שצרי- לבטל את הדרי. סכו" הפיצוי, 400לגבי סעי
  . ת לצד אחד ולא לבטל ציפיות לצד אחרלא יכול להיות לבטל ציפיו. קדימה

  
 �לא את עלות הכשרת הקרקע למטרת , ת שווי הפגיעההפגיעה בקרקע צריכה לשק� א. 401לגבי סעי

  .השימוש הציבורי
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 �רשויות שיבטלו הוא יכול להוביל להתנהגות אסטרטגית מצד .  שני" לא נראה לי5הסיפור של . 402 סעי
הוא סבר . היה בדעת מיעוטהשופט חשי	 . יש ג" על זה פסיקה. יש תביעות פיצוי בעלות ניכרתתכניות בגינ	 

היא לא יכולה לבטל אותה א" היא , שכאשר רשות מוציאה תכנית היא צריכה להיות אחראית על התכנית
  .ישיש פיצוי גבוה מידמרגישה 

  
אני . בתזכיר חוק הממונות החדש רוצי" לאחד את תקופות ההתיישנות. לגבי תקופת ההתיישנות  

  .  שני"7ת בהקשר הזה ולתת לא רואה מדוע אי	 לאחד את תקופות ההתיישנו
  

  :ארז קמיני�
  

  . שני"4בהצעת החוק זה 
  

  :וקרסער פא
  

התנועה הקיבוצית והתאחדות , האיחוד החקלאי, הוגש מכתב משות� של תנועת המושבי"  
אני אתייחס רק לחלק מההערות מאחר . המכתב נמצא בפני חברי הוועדה. 2011 בספטמבר �14בהאיכרי" 

אנחנו " קרקע גובלת"בנוגע להגדרת המונח . שבנוסח המתוק	 שהוגש חלק מההערות שלנו כבר התקבלו
שיש כא	 בעיה מאחר שפסיקת , ר יפעת הולצמ	 גזית"מצטרפי"  לעמדה שהביעה היועצת המשפטית וג" ד

יכול להיות שא" רוצי" .  מה היא קרקע גובלת ואת החריג של הנתק הצרבית המשפט העליו	 הגדירה
  . צרלא לכתוב רק , מה זה נתק צרלשמור כא	 על וודאות כדאי להגדיר 

  
  :ארז קמיני�

  
  ?כמה
  

  :סער פאוקר
  

  .אני לא מציע כמה
  

  :ארז קמיני�
  

  .תציע
  

  :קריאה
  

  . מטר5נניח   
  

  :סער פאוקר
  

החריג . של נתק צרשצמצ" את החריג , אני מציע לשמור על המצב הקיי" כפי שבית המשפט העליו	 פסק
א" רוצי" למע	 הוודאות . מציע לשמור על זהאני . אותובית המשפט העליו	 צמצ" . היה רחב יותר קוד"
  . אני לא מציע מספר ספציפי. כמה בדיוק זה צראפשר ג" להגדיר 

  
ישנ" מקרי" שבה" יכולה . קע לגבי הגדרת בעל זכות בקר397דבר השני שאנחנו מציעי" הוא בסעי� ה

א" יש לו בעל זכות שכירות בקרקע של מקרקעי ישראל ו,  מחלוקת לגבי מי שיש לו חוזה ע" המינהללהיות
מקרקעי ישראל  של אנחנו מציעי" שבעל זכות שכירות בקרקע. או אי	 לו זכות לקבל הסכ" חכירה לדורות
  .יוכר כבעל זכות בקרקע לעניי	 הסעי� הזה,  שני" רצופות3שנמצא על הקרקע בהסכמת המינהל לפחות 

  
ר "כפי שאמרה קוד" ד.  שני"10הנושא של , )ב(399הדבר הבא שאני רוצה להציע הוא לגבי   
התכנו	 לדחות  יכול להיות כא	 תמרי� שלילי לוועדות � אנחנו כתבנו את זה במכתב שלנו –גזית � הולצמ	

אני לא מניח שזה מה . על מנת לא לשל" פיצויי" שני" �10את מועד תחילת התכנית הפוגעת ביותר מ
אנחנו מציעי" , א" העמדה העקרונית הזאת שלנו לא תתקבל.  והוועדה הנכבדה רוצי" שיקרהשהמציעי"
  . שני"�10  שני" ל�7  להארי- מ577הוראת המעבר בסעי� לפחות את 

  
�אני לא אחזור על הניתוח שעשה יושב. הדבר הבא הוא כל מה שקשור לפוטנציאל ולספקולציה  
אנחנו . אני מדבר על קרקע פרטית. דוגמהאני רק רוצה לתת , ר הולצמ	 גזית"מועצת השמאי" ודראש 

 קרקע פרטית  מה קורה א" חקלאי שיש לו. ולא מינהלרוב הקרקע שלנו היא פרטית . התאחדות האיכרי"
מגיע לשלב של , משל" הרבה מאוד כס�,  מגיש תכנית� מה שמותר לו לעשות �מקד" תכנית לשינוי ייעוד 
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שקונה את הקרקע שהוא שלב תו- כדי ההלי- מוכר את הקרקע הזאת לצד שלישי באיזה , הפקדה
מחליט מי שמחליט , אחרי כמה שני", כאשר לאחר מכ	, של הפקדהעובדה שיש תכנית בשלב בהתחשב ב

הא" אנחנו רואי" בזה ?  התכנית ולעשות תכנית אחרת שדווקא פוגעת בער- המקרקעי	לא לקד" את
נגזר ,  מזה ורוצי" להגיד שער- הקרקע צרי- להיות מנותק מהער- שלה בשוקרוצי" להתעל", ספקולציה

לא המהל- הזה שאותו אד" עשה פשוט הופכי" לדבר שכאילו כא	 נקבע שאת ? מאיזה משהו שרירותי
  .אנחנו מצטרפי" לעמדה שהובעה קוד" בעניי	 הזה. וד מסוכ	זה לדעתנו מא. נעשה

  
  :ארז קמיני�

  
  ?למה זה מסוכ	

  
  :פאוקרסער 

  
לא איזה שהוא ,  מיליו	 שקל בהתחשב במצב כפי שהוא10אני קונה קרקע בסכו" של . נניח שאני הקונה
 10זה שילמתי מדובר במהל- תכנוני בשלב מתקד" שנמצא כבר בהפקדה ואני על סמ- . פוטנציאל בעלמא

  . מיליו	 שקל
  

  :ארז קמיני�
  

  ." תותי" דונ100קצת אחרת מאשר להגיד שאתה קונה זה . זה עול" אחר
  

  :סער פאוקר
  

  . דברי" שנאמרואני לא רוצה על. ני נתתי דוגמה אחרתא  
  

  :ארז קמיני�
  

  .זה הבדל מהותי
  

  :סער פאוקר
  

לעשות פה מסכי" שלא כל הפוטנציאלי" שווי" אותו דבר ויכול להיות שצרי- אני . מסכי"אני , יש הבדל
להתעל" ,  אבל המצב שאני מתאר שנמצא בשלב מתקד",איזו שהיא אבחנה בי	 סוגי" שוני" של פוטנציאל

 מיליו	 שקל �10אנחנו נערי- את הקרקע של- לא ב: "שקל מיליו	 10לאותו אד" שקנה ושיל" מזה ולהגיד 
הניסיו	 לשלול את . זאת רק דוגמה. זה נראה לי מאוד בעייתי, " אל� שקל�100 אלפי" שקל או ב�10אלא ב

כפוטנציאל או אפילו את מה שחלק מהאנשי" הגדירו כספקולציה נראה לנו לא נכו	 ברמה מה שמכונה כא	 
  .פה איזה שהוא פתרו	 מאוז	צרי- ליצור . הגורפת

  
ר "הזכירה כא	 ד). 1)(א(402סעי� ,  שני"5 �ה הנושא של ההדבר הבא שאני רוצה להעיר לגביו ז  

חשי	 את דעת המיעוט של המשנה לנשיא בדימוס היא הזכירה .  שני"�5הולצמ	 גזית את התקופה של ה
אפילו .  שני"5נניח שהתכנית הפוגעת בוטלה במסגרת אות" ? "מה קורה בתקופת הביניי. בפסק די	 קהתי

עדיי	 יש פגיעה בתקופת הביניי" שאותו בעל קרקע לא יוכל לעשות , א" נל- לגישת הרוב בדיו	 נוס� קהתי
חושב שצרי- אני ג" לעניי	 הזה . היכולת שלו לעשות שימוש בקרקע בתקופת הביניי"שימוש או הוגבלה 

  .למצוא פתרו	
  

  :ארז קמיני�
  

  . הדמינימיסזה  
  

   :סער פאוקר
  

ההערות , זה מעניי	,  אגב�ר הולצמ	 גזית "העקרונית שהביעה כא	 דמעבר להצטרפות שלנו לעמדה   
  . .גזית ה	 כמעט אחת לאחת למרות שלא היינו מתואמי"ר הולצמ	 "שלנו ושל ד

  
 �אבל , הוא לא מורחב, המתק	 קיי"? מה קורה כאשר יש מתק	 ביטחוני קיי" והוא מורחב. 403סעי

הרחבת הפגיעה , "ייהגבלה חדשה שנובעת ממתק	 ק. ההגבלה על הסביבה יותר גדולה ממה שהיא היו"
  .שנובעת ממתק	 קיי"
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  :כה	� איריס פרנקל
  

 מעבר להשפעה של ממש כ- �394לא תהיה הרחבה ב. ביטחוניי"בכל מקרה יש ש" הגבלה לגבי מתקני" 
  . להיות ש" פגיעה עקיפהשמלכתחילה לא יכולה

  
  :סער פאוקר

  
בנושא הזה .  הקיי" שא" יש הרחבה יהיה פיצויראיתי עכשיו את ההערות של הלשכה המשפטית על הנוסח

  .באה על סיפוקהאני חושב שההערה שלנו 
  

 פרסו" העובדה התקבלה ההערה שלנו לגבי הנושא של. לגבי תכנית שכוללת הוראות פקיעה  
עדיי	 יכול להיות מצב שתכנית כוללת הוראות פקיעה ובתקופת הביניי" . שהוראות הפקיעה לא התקיימו
ער- הקרקע .  הפקיעה התקיימו והתכנית הופקה יש פגיעה בער- המקרקעי	עד לשלב שבו יודעי" שהוראות

 שווה פחות מאשר א" לא הייתה א" הוא עושה עסקה והוא מוכר אותה היא תהיה. של בעל הקרקע ירד
שיש נית שהתפרסמה כרגע יש תכ. א� אחד לא יודע א" הוראות הפקיעה התקיימו או לא התקיימו. תכנית

יכולה להיות לזה השפעה על . יש תנאי" שרשומי" בה שא" ה" יתקיימו התכנית תפקע. לה הוראות פקיעה
. לחכות עד הרגע שבו אנחנו נדע את זהלא תמיד צרי- . ג" את זה צרי- להביא בחשבו	. ער- הקרקע

  . לפעמי" זה יכול לקחת כמה שני"
  

יש כא	 שיפור . זה הנושא האחרו	 שהערנו לגביו. שלנו ה	 בנושא ההתיישנותההערות הבאות   
קוד" כל לגבי . הערותעדיי	 יש לנו מספר . חייב להגיד לפרוטוקולאת זה אני . משמעותי לעומת הדי	 הקיי"

לדעתנו . ע" הדי	 הכללילעשות אחידות , אנחנו מצטרפי" לעמדה שהביע ארז. תקופת ההתיישנות
תקופת , גזיתר הולצמ	 "כפי שנאמר קוד" על ידי ד, היו". האחידות צריכה להיות ג" לגבי התקופה

לכ	 ,  שני"4בהצעת חוק דיני ממונות מדובר על , זה נכו	 שבקודקס החדש.  שני"7תיישנות הרגילה היא הה
 שני" נאמ� אותה כא	 ונית	 כא	 תקופת 4אנחנו מציעי" שא" יש הצעה בקודקס החדש שמדברת על 

ג" בחוק משק הגז הטבעי התקופה , אגב.  כא	 לחוקלא נעשה אבחנה בי	 הדי	 הכללי,  שני"4התיישנות של 
  .   שני"4אנחנו מציעי" שלכל הפחות זה יהיה .  שני"5היא 

  
בחוק הקיי" ישנה סמכות לשר . דבר נוס� שאנחנו מציעי" כא	 זה הנושא של סמכות הארכת מועד  
א" אנחנו משאירי" את התקופה .  לפי חוק ההתיישנותזה נכו	 שיש כא	 את כל עילות הארכה. הפני"

עד  שני" �3להשאיר פתח מסוי" להארכת התקופה מעבר ל, לדעתי,  שני" אנחנו צריכי"3הקצרה של 
חושבי" שעדי� שהסמכות תהיה של אנחנו . הסמכות יכולה להיות של השר. למקסימו" שקבוע בדי	 הכללי

  .הערכאה שדנה בתביעה לפי החוק הזהבית המשפט או של 
  

 זה שאנחנו מציעי" להחיל את תקופת הדבר האחרו	 בנושא ההתיישנות ואחרו	 בכלל שיש לנו כא	
ביחס לתביעת פיצויי" לפי ' וכו מיו" ההיתר או שנה מיו" העבודות את השנתיי", ההתיישנות המיוחדת

  .לא רק לפי תכנית כללית כמוצע בהצעת החוק, כל תכנית מתאר ארצית או מחוזית
  

  :רחל אלטרמ	
  

ר שהצמצו" של זכות הפיצויי" מבוסס במידה רבה על מחק, כפי שנאמר קוד", חלקכ" יודעי"  
 שנות מחקר לנושא הזה משו" שהנושא של תביעות פיצויי" בישראל הוא אחד 5אני הקדשתי . שלי

זה כל כ- . הדברי" הסמויי" מ	 העי	 אבל הכי משפיעי" על מערכת התכנו	 והבנייה ועל המהירויות בה
בהשלכות שכיו" במקו" שהירוקי" והעמותות יהיו כא	 סביב השולח	 חזק כי מדובר פה , סמוי מ	 העי	

אלה שכא	 . העי	זה סמוי מ	 , זה די	 רגרסיבי על החברה.. חמורות מאוד של הדי	 הקוד" על הסביבה
  .זה נראה קצת טכני אבל זה חשוב מאוד. שימו לב שהאוכלוסייה קצת השתנתה.. היו"

  
אחר כ- אני ג" אסביר שזה מחו� . ת של הדי	 הקיי" לגבי שני סוגי הפגיעהבואו נראה את המשמעו  

ועדיי	 להיות מאוד סבירי" ומידתיי" מבחינת זכות למידה ושהמחקר שלי הראה שאנחנו יכולי" לצמצ" 
 כל לגבי הפגיעות באופ	 אני רוצה שנראה מה המשמעות היו" יומית של המצב הקיי" קוד". 'הקניי	 וכו

  ..שירה ברנט זאת –שהיא כיו" ג" יועצת בוועדה הזאת , המחקר העובדתי שעשיתי ע" סטודנטית. כללי
  

  :יהודה זמרת
  

  .היועצת המשפטית של מינהל תנופה  
  

  :רחל אלטרמ	
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מאמצע שנות . קשר למחקר הבינלאומיזה היה בלי . שירי ואני הסתכלנו על התביעות העובדתיות בישראל
. 35א "תביעות במשמעות של מאות מיליוני דולרי" לפני התביעות על תמ 4 אנחנו מדברי" על פי �90 ה

וג" לפני התביעות הגדולות ,  שני" הסתיימה3על , 35א "המחקר הסתיי" לפני שתקופת התביעות על תמ
 כנראה מדברי" על אנחנו. העתודות של מדינת ישראל,  השטחי" הפתוחי"דהיינו הגדרת, 3/21מ "על תמ

  .מיליארדי שקלי" שנמצאי" בתו- הצנרת
  

לו היה מדובר בדבר חקיקה שהאוצר צרי- לשל" את הכס� דבר החקיקה הזה לא היה מגיע אי   
פע" ולא היה עובר מתחת לרדאר מבלי שהאוצר היה עומד על הרגליי" האחוריות ודורש תזכיר שמוכיח מי 

  ..שויות המקומיות המסכנות שצריכותכא	 מדובר בס- הכל בר. ישל" את זה
  

  :יעקב כחלו	
  

  .על הרשויות המקומיותה" רגילי" להשית   
  

  :ארז קמיני�
  

  ?מי זה ה"
  

  :רחל אלטרמ	
  

אילו זה היה דבר חקיקה אחר .  שנה80ובר בחוק יש	 נוש	 ב	 ה	 אמורות לספוג את הדבר הזה  משו" שמד
לא נורא שהרשויות המקומיות ישלמו . אבל זה מתחת לרדאר, האוצר היה סוער, המדינה הייתה סוערת
על כ	 הקדשתי כל כ- הרבה שנות , וק הזה אפשרי לעמוד בחאני ראיתי שבלתי. את המיליארדי" האלה

 שהמדינה הייתה צריכה לשל" זה לא דיברתי על המיליארדי" ואמרתי שלו היה מדובר בחקיקה. מחקר
  .אני תיכ� אחזור לזה לגבי התביעות העקיפות. היה מגיע ללא תזכיר שאומר מה המשמעות של החקיקה

  
משו" שהפסיקה העיקרית , ה	 לא קשורות לפסיקה.  גדלו התביעות ה	 שתיי"הסיבות מדוע  

 כ- שאי	 ג" קשר ישיר ע" חקיקת �חוק היסוד לפני ,   אגב� שהרחיבה את הזכות הייתה לפני גל התביעות  
ראל היא זכות שיצרו זכות התביעה ביש. חוק יסוד כבוד אד" וחירותו וע" הרחבת זכות התביעה

זה מעול" לא . פחות צפיפותאני ארגיע אות- שזה לא קשור ע" זה שבימי הבריטי" היה , שמאי. השופטי"
. זאת לא הייתה הכוונה. בפרשנות כא	 ובפרשנות בשו" קולוניה אחרת, היה חלק מהדי	 הבריטי בבריטניה

. התביעות גדלו משו" שישראל השתנתה ובגלל ועדת הערר.  יציר בתי המשפטואאנחנו מדברי" על חוק שה
א� אחד מאיתנו לא צפה שהנגשת הדר- להגיש את התביעות . 43ג" אני ישבתי סביב שולח	 הכנסת בתיקו	 

אנחנו נמצאי" כיו" במצב . זה אחד מה". יהיו פה כמה וכמה גורמי". תוליד י" גדול מאוד של תביעות
  .שהוא בלתי אפשרי

  
מה המשמעות של . יש את התביעות הישירות ואת התביעות העקיפות. אני אחלק את זה לשניי"  

פה מדובר בקושי רב להג	 על השטחי" הפתוחי" במדינת ישראל ועל הרזרבה ? התביעות הישירות
את הצגת תפישת עול" שרואה , יפעת.  כא	 נכנס העניי	 של ער- הספקולציה.החקלאית של המדינה

מקרקעי	 ברוב התפישות הרווחות כיו" . של אונקיית הזהב, במקרקעי	 משהו שדומה לאנלוגיה שנתת
לא אוכלי" , ת הזהבשצריכה להיות משו" שאנחנו לא גרי" על אונקיימאוד שוני" בהתייחסות הציבורית 

אנחנו לא חייבי" לחלוק ביחד את . אחרתהשימוש באונקייה אחת לא משפיע על השימוש באונקייה , עליה
צורכי" ונמשי- להיות תלויי" במקרקעי	 , אבל לעומת זאת כולנו חיי", המוצר של אונקיית הזהב

. הער- הספקולטיבי הוא כ	 ספקולציה,  יפעת, כא	 היא לא נכונה ועל כ	האנלוגיה. 'במגורי" וכו, בחקלאות
היא " ספקולציה"שבלשו	 כלכלה המילה  � זה קצת אולי למתקדמי" פה השיח � אני מסכימה אית-  

אנחנו מדברי" בלשו	 , בהשקעה	 כלכלה על הצפי אבל פה אנחנו לא מדברי" בלשו, בהחלט לא נכונה
פה , באיזה שהוא משהו שלקחתי סיכו	 ומישהו צרי- לפצות, כא	 מדובר לא באיזו שהיא בורסה. הפיצוי

 צריכי" לשל" את הכס� הזה �"  חו� מהפטורי�ה" במשלמי הארנונה העניי" ש, מדובר בכיס הציבורי
פה מדובר בזה שאות" אנשי" שלקחו וקנו קרקע משו" שה" חשבו שפע" יהיה לה . ברשויות המקומיות

� � התקציב הבלתי רגיל   זה אפילו לא–פתאו" משלמי הארנונה , שימוש למגורי" והשקיעו יותר כס
לא יודעי" , הבית שהיו" מוחי" ברוטשילד אבל לא יודעי" על החקיקה הזאתמשקי , ברשויות המקומיות

זאת . צריכי" לשל" לאלה שלקחו סיכו	 במקרקעי	 בהשקעה, מתחת לרדאר לחלוטי	, הזהעל הדבר 
ראש �יושב, אגב. זה משחק כלכלי מול הציבור, כליספקולציה במוב	 הזה שזה לא סת" משחק כלבהחלט 

משו" שבשו" הקשר אחר לא , האנלוגיה כא	 ע" מס שבח ומס רכוש היא ממש לא נכונה, ארגו	 השמאי"
אנחנו נסכ" את העניי	 הזה . פה אתה מדבר במטריה אחרת. ת של-מדובר בפיצוי מהכיס הציבורי בעסקאו

על אחת כמה וכמה כשפה , אמר שאי	 תחו" אחר שבו הפרט לוקח סיכו	 כלכלי והציבור צרי- לשל"ונ
  .מדובר במקרקעי	 שזה לחמנו ומקו" מגורנו
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אני מורידה את הכובע בפני הסטודנטי" . נטרול ער- הציפיות פירושו להג	 על הקרקע החקלאית  
הוא לא רק תכנ	 את . ביצועהוא גאו	 , שמאי אסי� הוא גאו	 תכנוני. עוד פע" בפומביואני אומר את זה 

,  ה	 הגיעו.  זה חר� הסכנה של תביעות הפיצויי". הוא הצליח להביא לאישורה בכובע השני שלו, 35א "תמ
ה	 נאלצות לתת . ר מידי על שטחי" פתוחי"הוועדות ביו" יו" נזהרות שלא להג	 יות. ה	 נמצאות בצנרת

חו� מזה שבדי	 , תשמעו. זכויות בנייה בכל מיני אמטלות משו" שה	 צופות את תביעות הפיצויי"
זה פשוט נזק גדול מאוד , אי	 פיצוי על הצפי שלי, אי	 פיצוי על ספקולציה, ההשוואתי זה אאוט לגמרי

  .לעול" התכנו	
  

הצמצו" השני שעושה הרפורמה . מצו" של ספקולציה מוצדק לחלוטי	הצ, העניי	 של פגיעה ישירה  
תכנית שנית	 . את זהשוב נזקקי" לזה בחלק הזה של להסביר . היא ההישענות רק על תכנית בת היתר

תי בדי	 ההשווא. ג" אחרי הצמצומי" האלה. רק היא תהיה התכנית הפוגעת, להוציא ממנה היתר

בפגיעה הישירה מדינת ישראל עדיי	 ברמת פיצוי מאוד מאוד , �OECD מכל מדינות ה40%שזה , שבדקתי
, דהיינו כאשר , שלבית�  בבעיה של ההלכה הדו�לכיוו	 הקניי	  פה אני כ	 הולכת �להוציא דבר אחד , גבוהה

קוד" עושי" , למגרש משחקי" או לבית ספר,   של- לכבישרוצי" לייעד את הקרקע, ראש�כבוד היושב
שלבית הזאת היא בעייתית מאוד וטוב היה �ההלכה הדו. שינוי של הייעוד בתכנית ורק אחר כ- מפקיעי"

 ללכת הבעיה כא	 היא שהאזרחי" נאלצי".  זהאבל לא תיקנו את, א" היו מתקני" את זה בדיני ההפקעות
  .פה צרי- היה דווקא להגביר את ההגנה לגבי הנושא של פיצוי. פעמיי" ואי	 עדיי	 חובת הודעה

  
  :ארז קמיני�

  
  .בתכנית שיש בה הוראת הפקעה צרי- להודיע הודעה. יש חובת הודעה

  
  :רחל אלטרמ	

  
  .'לב אשזה שינוי ב. אבל זה לאו דווקא הוראת הפקעה, כ	
  

  :ארז קמיני�
  
  ...שלבית� דו
  

  :רחל אלטרמ	
  

  .זהצרי- לחשוב על . זה יכול להיות ג" שינוי לייעוד ציבורי. לאו דווקא
  

  :יהודה זמרת
  

  .. ציבורישינוי ייעוד  
  

  :רחל אלטרמ	
  

הקטנת . שלבית פוגעת יתר על המידה בקניי	 ובעייתית מאוד�כי ההלכה הדו, צרי- לחשוב על מת	 הודעה
עיקור הספקולציה מול הגו� . היא בשני הנושאי", חובת הפיצויי" על פגיעות ישירות היא מאוד מידתית

 200 יש פרסומות של כשאני קונה קרקע חקלאית כי, היזמית, הארנונה יפצו אותיהציבורי כ- שמשלמי 
זה לגבי . משלמי הארנונה ה" אלה שצריכי" לשל" את זה. שכבר הופשראל� שקל לדונ" על יד איזור 

  .אני חושבת שזה מאוד חשוב. כא	 המקורבכל זאת אני . יש לי עוד הרבה מה לומר. הישירההפגיעה 
  

אני רוצה להסביר את המשמעות של . לגבי הפגיעה העקיפה יש בעיה מאוד גדולה ע" הנוסח המוצע  
פירוש הדבר . ה" כבר קשי". המגורי" ביחד הקשו עלינוהפגיעה העקיפה פירושה ש. הפגיעה העקיפה

, למשפחות גדולות, מדבר על הצור- באישור עוד יחידות דיור למיעוטי יכולת, ראש�אדוני היושב, שכשאתה
  .אתה צרי- לבנות, לזוגות קשישי", לזוגות צעירי"

  
  :יעקב כחלו	

  
  ..בעיר ולא  

  
  :אלטרמ	רחל 
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יכולה , לפי הדי	 הקיי" וג" החוק החדש. אנחנו מדברי" על העיקרו	, כרגע אנחנו לא מדברי" על המיקו"
אי- אפשר לדבר באותה כפיפה . להיות זכות לאלה שגובלי" לתבוע פיצויי" על עצ" העניי	 שליד" יבנו עוד

תשימו לב לא	 הנושא של . הרשות המקומית צריכה לשל"? ל דיור בר השגה ולהשאיר את הדי	 הזהע
זה לחלוטי	 מחו� לכל תפישה . לנושא של הגובלי	 לא היה זכר בכוונה המקורית של החוק. הגובלי	 התפתח

 כאשר לא היו 80זה נוצר בשנת .  זה נוצר בטעות .שעל פיצויי" על נזקי תכנו	 במדינה יש הסדר כלשהו
השופט ברק היה בדעת . לא היה למה להשוות ובית המשפט שגה, לא היה די	 השוואתי, תביעות ישראל

לא	 זה מתפתח והלכתי לבדוק את עד שראינו , ג" אני הרבה שני" חשבתי איזה יופי. הוא צדק. מיעוט
  . אי	 לזה שו" זכר. העניי	

  
העיקרו	 אמר שהציבור צרי- . תראו מה קרה ע" העיקרו	. אני רוצה להראות לכ" שבכלל זה בטעות יסודו

ביל את כל כתב השיפוי הו. התפתח הנוהג של כתב השיפוי? על הגובלי	מי משל" . לשל" על הגובלי	
צרי- פיצויי" ' אנחנו מחוקקי" חוק כאילו בהסדר  א. המערכת הזאת של תפישת הפיצויי" לתפישה אחרת

בעצ" ועדות סתמנו את העיניי" על כ- ש: "אומר' הסדר ב. 'אבל בפועל התפתח הסדר ב, מהכיס הציבורי
מוסגר במאמר . י מחקר אחר שלא פורס" על זה שזה בלג	 גדוליש ל, אגב". התכנו	 ביקשו כתב שיפוי

ההסכ" הגדול ביותר . את" נגד הסכמי" ע" יזמי", תשימו לב, לידידיי שאני מעריכה במשרד המשפטי"
זה לא . למרות שזה בדיוק אותו ת	 וקח,  גמורעל זה את" אומרי" בסדר. במדינת ישראל זה כתבי השיפוי

פה . שההסכמי" ע" יזמי" נותני" עוד השבחת איכות המגורי" ואיכות השירותי"ופר לציבור כמו 'נות	 צ
יס הציבורי ישל" על זה שצריכי" לא ייתכ	 שהכ. מדובר על ניסיו	 להתגבר על הסדר שהוא בלתי סביר

. לא ייתכ	 שמשלמי הארנונה יצטרכו לשל" על זה שמדינת ישראל גדלה. בעיר עוד מגורי" ועוד משרדי"
  .זה לא ייתכ	 ולא סביר. לא לזה התכוו	 המחוקק

  
הוא הורחב על . הוא הורחב, לא רק שהוא לא צומצ". אני רוצה לתת דוגמה לא	 הדבר הזה הול-  
של עמותות , בטח לא של גורמי" ציבוריי", בטח לא של הרשויות המקומיות,  ולובי של השמאי"ידי לח�
עכשיו ? לא	 זה הורחב שעכשיו יש חובה לפצות על הקלות ועל שימוש חורג. של משרדי ממשלה, ציבוריות

  ..ל משרד הפני""למנכ, אני רוצה לדבר לשר הפני". מדובר פה בשידור ישיר
  

  :קמיני�ארז 
  

  ..העובדה של הקלות ושימושי" חורגי". זה לא קשור ללח�  
  

  :רחל אלטרמ	
  

  ..הכתובי" בעיתונות אחרת. בסדר  
  

  :ארז קמיני�
  

  .בהתחלה לא היו הקלות ושימושי" חורגי"
  

  :רחל אלטרמ	
  

   .מאי	 זה צ�לא משנה . בדי	 הקיי" אי	. נכו	  
  

  :ארז קמיני�
  

  .בואו נבטל את ההקלות ואת השימושי" החורגי"
  
  
  
  
  

  :רחל אלטרמ	
  

ל הדברי"  אני אומרת די	 ולא חוק משו" שהחוק לא מדבר על כמעט כ–בדי	 הקיי" אי	 חובת   
שר . היא נוספה עכשיו, לא הייתה קיימת זכות פיצוי.  פיצוי על הקלות ושימוש חורג–שמדברי" כיו" 

  .רק אתמול או שלשו" הוא חת" על תקנות בדבר פיצול דירות. הפני" צרי- לשי" לב
  

  :יעקב כחלו	
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  .זה ג" בהקלה
  

  :רחל אלטרמ	
  

? מדוע. ל הוזלת הדיור באמצעות פיצול דירות הל-מעת חקיקת הרפורמה כל הרעיו	 ש. באמצעות הקלה
ההסדר  של כתבי הוא יעשה כאילו את ? מה ייעשה הכיס הציבורי. השכני" יתבעו פיצויי" מהכיס הציבורי

דירות יותר כל הרעיו	 שיהיו . על ידי אלה שיפצלו את הדירות? על ידי מי ישתלמו כתבי השיפוי. השיפוי
  ..הדי	 הזה של גובלי	, תבינו. זולות כבר בחלקו הגדול הל- לאיבוד

  
  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  .בינתיי" יש מצוקה אמיתית. השגה ייכנס� ברההחלטה כנראה הייתה עד שכל הרפורמה של דיור 
  

  :רחל אלטרמ	
  

ה" . הגובלי",  השכני"? מי תובע את זה. דש נית	 יהיה לתבוע פיצויי" על הקלות ושימוש חורגמהחוק הח
  ..ההסדר הזה של תביעות פיצויי". תובעי" את הפיצויי"

  
  :יהודה זמרת

  
  ?מה ההבדל בי	 כ- ובי	 כ-, א" זה דבר מהותי.. לא כל הקלה תעמוד

  
  :אלטרמ	רחל 

  
, הוא לא נחו�, הוא לא מקובל, שליליכא	 מדובר בהרחבת הסדר או די	 של פיצויי" שהוא כולו   

א" . אלה שעל קו הי"? הקרקע יהיה גבוהאצל מי ער- ? מי יתבע פיצויי". הוא חוס" פיתוח והוא רגרסיבי
א" בוני" ליד צמודי .. לה ג" שכונה עשירהשיש לה שכונות גדולות עניות אבל יש ל עיר אנחנו מדברי" ע

�על זה צריכי" משלמי הארנונה לשל" לעשירי" , יופי חי,הקרקע מגדל גבוה שחוס" את הנראות ואת הנו
העניי" לא יגישו כי אי	 לה" כס� וג" לא יהיה לה" . ידת הער- שווה הרבהממילא כס� כי לעשירי" יר

ישלמו לעשירי" את הפיצויי" , שחלק" הגדול ה" לא עשירי", כל תושבי העיר. כדאי כי התביעה נמוכה
  .מהכיס של השלטו	 המקומי

  
  :ארז קמיני�

  
  ?ובתשתיות

  
  :רחל אלטרמ	

  
אפשרות אחת שהרשות .  יש שתי חלופות לנושא של הפיצויי" על גובלי	. עוד לא הגעתי לזה  

הראיתי לכ" שזה פשוט לא סביר שרשות ציבורית שנדרשת על ידי משרד הפני" לתכנ	 . הציבורית משלמת
שקוד" פורשה על פתאו" מכניסי" לה חקיקה , את התקציב שלה ומפקחי" עליה מכא	 עד להודעה חדשה

, לא יכולה לצפותמכניסי" לה חקיקה שהיא . אבל עכשיו ההזדמנות לתק	 את זה, בסדר. ידי בתי משפט
שהוא בס- , בורשהוא לא שירות לצי, שהוא לא תשתיות, למה בכלל שסעי� כזה. שהיא לא יכולה לתקצב

�מדינת ישראל לא יכולה לתת לפרטי" ? ..הכל שירות לכמה אנשי" שלא רצו ויבואו ליד" ויסתירו את הנו
זה . או את הנו�זכות לתבוע על זה שאחרי" באו ובנו בית מגורי" או משרדי" ליד וחסמו את הנראות 

אי- אנחנו יכולי" במדינת . לכ	 זה לא קיי" במדינות אחרות, רשותלוקסוס ששו" מדינה לא יכולה לה
א" מדובר . זאת שערורייה? ת המקומיותישראל לומר שזה דבר לוקסוסי שצרי- להיות בתקציב הרשויו

הפ- להיות הובלת" למצב שדי	 שאמור להיות תביעה ציבורית . בכתבי השיפוי תשימו לב לא	 הובלת"
? אי- קוראי" להסדר הזה? אי- קוראי" בעברית לתביעה של פרט מול פרט. לתביעה של פרט מול פרט
צרי- . אז דיני הנזיקי	 קיימי", א" רוצי" לעשות את זה דיני נזיקי	, בבקשה. קוראי" לזה דיני נזיקי	
הייתי ש" כשהצגתי את זה , תאמינו לי. אני זאת שאפשרתי את ההורדה הזאת. להוריד את כל הפרק הזה

ה" לא האמינו שנית	 , ה" נפלו מהכיסא. במשרד הפני" ואחר כ- במשרד המשפטי" שני" 6לראשונה לפני 
, ינלאומיתאני נתתי את הסקאלה המידתית הב. זה בכל זאת יציר הפסיקה. חזרה ע" הפסיקהיהיה ללכת 

אבל הזהרתי שלא הייתי רוצה שממצאי המחקר שלי ישמשו להורדת זכות התביעה של גובלי	 כשמדובר 
א" כי לגבי תשתיות לאומיות יותר נפו� , שג" תביעות כאלו לא נפוצות בעול"למרות , בתשתיות לאומיות

בכל זאת חשבתי שבישראל . ג" כ	 לא בכל מקו". פרט פרט מול מאשר אי הנפיצות לחלוטי	 של תביעות של
אני חושבת שזה . על כ	 זה ממש יוצא מהכלל וטוב שזה נשאר, יש מקו" לפיצול של התשתיות הלאומיות
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בכל זאת  זה יכול להיות שאפשר להוריד את זה כי. כ	 או לא לא נראה לי כל כ- משנה, 10%. הסדר סביר
  .  זה בהחלט סביר.תשתיות גדולות והעיקרו	 הוא פה

  
הוא לא טוב בגלל שכל . ההסדר שמוצע בחוק הנוכחי המוצע לגבי תביעות עקיפות הוא לא טוב  

, ראש� אדוני היושב. הוא  לא יעיל, וא לא טובאפילו א" נל- לפי העיקרו	 שכא	 מוצע ה. העיקרו	 שגוי
אנחנו כא	 נותני" אפשרות שהוועדה המקומית . הזמני"אתה מדבר על החשת .. תחשוב רגע מה פירוש

כל הדברי" האלה . י	 אומדני"היא תצטר- להכ. תצטר- לשקול א" כ	 יבואו תובעי" או לא יבואו תובעי"
פירוש , לגבי פגיעות עקיפות פירוש הדבר עיכובי", לגבי פגיעות ישירות זה בהחלט מוצדק. לוקחי" זמ	

. לגבי הקלות ושימוש חורג זה פשוט פותח את זה לכול".  הדבר טשטושפירוש, הדבר צור- לשגת אחורה
שמאי לא המציא את . הרבה מאוד תביעותמדובר פה בפתיחת הדלת לעוד . תראו את זהאני מזהירה ואת" 

  .גובלי	זה כא	 הנושא הזה של ה. זכות הקניי	. זה משרד המשפטי", הנושא הזה
  

  :יהודה זמרת
  

  .לא אנחנו, כנסת הציעה את זכות הקניי	ה  
  

  :רחל אלטרמ	
  

מדינת ישראל ..הסעיפי" האחרי" ועל ידיזכות הקניי	 ממודרת וממותנת על ידי . זה זכות הקניי	הכנסת 
זאת לא הפרשנות וזה לא , זכות קניי	 כזאת היא לא מידתית . בעול"קניי	 המיטבית לא צריכה את זכות ה

הדר- שבה הוסדר הס� של , יתר על כ	. אני מזהירה שמדובר פה בהרבה מאוד תביעות. מה שצרי- להיות
 לדר- הטובה שבה הוסדרה הפגיעה בניגוד, התביעה לגבי הגובלי	 מעורפל ועל כ	 יוביל להרבה תביעות

זה אומר . ס� מאוד נדיב לתובעי", סו� סו� יש ס� של דמינימיס. הישירה שש" קבוע מה סוגי הקביעות
בנושא של גובלי	 , לעומת זאת. אבל הוא ברור, אולי שלושה לא יזוכו, שניי" , שרק פגיעות של אחוז

, כי אמרת" פגיעה של ממש, הערפול, לאמת מידת הסבירות, וגבירותיי במשרד המשפטי"רבותיי , חזרת"
  .אמרת" פגיעה בשימוש סביר. התדיינות אי	 סופית, ועדות ערר, שהיא עניי	 של פרשנות לפסיקה

  
  :ארז קמיני�

  
  .זה לא אנחנו

  
  :רחל אלטרמ	

  
לא רוצי" ללכת , אוקיי, בסדר, א" היה מדובר על נושא של פגיעה בגובלי	. את" החזרת" את הערפול

שלפי דעתי א" זה עובר צרי- יהיה להגיש הצעת חוק , מר נת	 מאיר, א" כי אתה רואה, אחורהלגמרי 
. יאמרו את הצור- בעניי	 הזה ותהיה הצעת חוק, רכז השלטו	 המקומי יביא את הנבחרי"שמחדשה 

לא ייתכ	 שנו� ונראות יהיו זכות לפיצוי בגלל שמדינת ישראל הצפופה ונהיית . בינתיי" תורידו נו� ונראות
 �היה ניסוח קוד"  שרק א" הגובלי" יגבילו . שפיעלא ייתכ	 שרעש י. של צד שנייותר צפופה מגנה על הנו

לא בדר- הרחבה הפתוחה לפרשנות שתעסיק , את האפשרות בניצול הנכס אפשר אולי להגביל את זה לזה
ר יפעת הולצמ	 "כשיחד ע" דהייתי מאוד פופולארית אצל" . שתפרנס נפלא את השמאי", את ועדות הערר

דואגת לכיס של מדינת ישראל אני . היו" אני ממש לא פופולארית.  הובלתי את פסק די	 הולצמ	 גזיתגזית
צד שני לא להטיל על ומ, שבזה יש שיפור ענק, על השטחי" הפתוחי" מצד אחדולפיתוח או ליכולת להג	 

  .הכיס הציבורי
  

, אז בעניי	 הזה של הגובלי	, אילו היה מדובר פה בחקיקה של האוצר, אדוני כבוד היושב ראש  
אילו הייתי השלטו	 המקומי הייתי . בהרחבה להקלות לשימוש חורג היה נדרש תזכיר שאומר מאי	 זה בא

 פה זה . ל סימולציה מה פירוש ההגברה הזאתעושה שיעורי בית בשנה שהיה כא	 זמ	 ומביאה תזכיר ש
יש כא	 הטלה עצומה . עניי	 זכות קניי	 מעורפלת, לא יודעי" כמה זה עולה, אי	 תזכיר, עובר מתחת לרדאר

  .על התקציב שבסיכומו של יו" זה על משלמי המסי"
  

בעול" המפותח . ות כזאת לא עומדת על הפרקהדי	 ההשוואתי שלי הראה שבעול" הלא מפותח זכ  
הרוב הגדול אולי לא . כמות התביעות שלנו היא במיליארדי". ישראל היא הכי מוגזמת בזכות הזאת

השיפור שכא	 מדובר עדיי	 זה אני חוששת מאוד שלמרות . אבל בינתיי" זה מעסיק את הוועדות, ישול"
, אדרבא,  את זהא" נית	 להוביל לובי שיתק	 . יק את הוועדות והדי	 שכא	 נעשה הוא לא טובימשי- להעס

הנה . אז אני חושבת שיהיה צור- לתק	 את זה מהר מאוד, א" לא. אולי משרד המשפטי" יאזי	 לזה
  .הנבואה
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 שני" או אולי הדי	 �3יש את העניי	 של ה.  פה אני ג" כ	 בעד זכויות המקרקעי	.לגבי התיישנות  
כיוו	 שאי	 . יש פסק די	 אחד של חברת חשמל ומושב חגור. המאוחד כאשר מדובר בתשתיות לאומיות

פסק . חובת הודעה על גובלי	 יש עניי	 שהעשירי" המחוברי" יודעי" והעניי" והלא מחוברי" לא יודעי"
יש פוליטקלי קורקט כזה בשני" . ההלכה שלו הייתה קשוחה. לא בהלכה שלו, זה יפהפה במוב	הדי	 ה

אבל לפעמי" , אולי זה נכו	. האחרונות על כ- שאוי אוי אוי שר הפני" יותר מידי הגדיל את הערכות שלו
מל פסק הדי	 הזה בעובדות שלו מראה יישוב אחד שהיה יישוב מחובר וידע שחברת החש. צרי- מידה

שני , אותו כביש, אותו חשמל, אותו קו. הישוב השני שהוא מושב עני לא ידע. הולכת להעביר קו מתח גבוה
, ויודעת מצוי	 על כל התכניותשיש לה יחידה מיוחדת שבה עובד בוגר שלי , חברת חשמל העשירה. מושבי"

בסו� זה העסיק את בית המשפט העליו	 . אי	 לה חובה ליידע, עלא יודעת לייד, לא יודעת לשלוח הודעה
�על תשתיות לאומיות צריכה להיות . הוא רגרסיביהדי	 הזה , אדוני. שפסק שהמושב העני לא קיבל כס

  .ת הרבה יותר גמיש שני" האלה צרי- להיו�3ה, או לחלופי	, חובת הודעה לגובלי"
  

  : קמיני�ארז
  

  ?  שני"10אי- ה" ידעו בעוד ?  שני"�3מה זה קשור ל
  

  :ר אמנו	 כה	"היו
  

משרד . שמאירה את עינינוה וטובה ראש הכנסת שזיכה אותנו ביועצת כה חרוצ�בר- את יושבאני מ
  . לתשומת ליבוהמשפטי" ייקח את כל מה שנאמר פה 

  
  :ארז קמיני�

  
  .אדוני, את המחקר מכירי" נואנח  

  
  :ר אמנו	 כה	"היו
  

, אנחנו לא רוצי" בירוקרטיה נוספת, ק על חוק אנחנו לא רוצי" חו.צרי- להטמיע אותו בחוק, לא שמכירי"
לא יכולי" , בעיקר לגבי אות" אנשי" שייפגעו, אנחנו לא רוצי" להערי" תיקי" נוספי" על בתי המשפט

אנחנו צריכי" שיהיה חוק . אי	 לה" את היכולת ואי	 לה" את הכס� ואת הידעלגשת לבית המשפט כי 
על זה נדו	 . להעמיס עליה יותרלא ,אנחנו בס- הכל רוצי" להוריד את הבירוקרטיה . פוגעניפחות , מידתי

  .   דעתה בנושא הזההוועדה תית	 את.  לתשומת ליב-את כל הדברי" האלהאבל תיקח , בינינו בחדר
  

  :יעקב כחלו	
  

שיחוקק חוקי" טובי" להיטיב ע" אני פע" קראתי שהשופט חיי" כה	 אמר שחזקה על המחוקק   
בי	 זה , לצערי הרב, אי	 הבדל במדינהאבל , מה לעשות שרוב החוקי" רוצי" להיטיב ע" הע". הע"

' פרופ. את" המתווכי" לעזור לנו לטפל בתושבי". שהמחוקק מטפל באזרחי" ובינינו שמטפלי" בתושבי"
  ..אמרת דברי". כיועצת שלנו צמודהאנחנו בשלטו	 המקומי צריכי" להחזיק אות- , אלטרמ	

  
  :רחל אלטרמ	

  
  ..לא תשלו" מא� אחד שנות עבודה ל5, קר שלי הוא על זמני שליכל המח  

  
  :יעקב כחלו	

  
  ..הכלאני קראתי אותו ונהניתי מכמה משפטי" חשובי" שבס- 

  
  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  ?בסעיפי"מה מפריע ל- , קובי  
  
  :עקב כחלו	י
  
,  בקשות להיתרי"776 פורסמו �2011ב. כמה מספרי" בעיריית ירושלי". הצגנו ומסרנו את עמדתנואנחנו  

לחלק , 776כפול , 197תתארו לכ" עכשיו שיש בממוצע שני מתנגדי" שמגישי" .  מה	 אושרו%90. להקלות
הוועדה , תביא אות" לוועדה המקומית. משפטיי" דיוני" �1400 תכפיל את זה ב. �700 ל ואתה מגיע �%90ב

עניי	 בעיריית אני רק רוצה לספר לכ" עוד נתו	 מאוד מ. חוות דעת שמאי, תדחה, המקומית תקבל
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בשנה שעברה כל .  מכריעבתו- חודשיי" נגמר לי התקציב של השמאי" כי הייתי חייב שמאי. ירושלי"
 �  .הייתי צרי- להשיג תקציבי" מיוחדי". נגמר בחודשיי"הכס

  
  :ר אמנו	 כה	"היו
  

? מי משל". די	לעורכי , ליועצי" משפטיי", לבתי המשפט, לשמאי": פה מייצרי" פרנסה לכל המשק
  .האזרח

   
  :ב כחלו	יעק
  

מ	 הסת" אתה , א" אנחנו צריכי" לתת לאנשי" לבצע לפי תכנית המתאר. �1959יש לנו תכנית מתאר מ
במש- השני" תרגמו את תכנית המתאר בצורה כזאת שעל כל דבר צרי- .  בשנה אנשי" 5,7תמצא שיבנו 

חבר במועצה , ראש ועדה מקומית שחבר בוועדה המחוזית�בכיוש, אני. הקלות וכל דבר צרי- שימוש חורג
כל נושא בחוק הזה שיאפשר לבית המשפט לפרש בצורה כזאת או . הארצית מכיר את כל הנקודות האלו

. רבית המשפט יגיד שבשביל צר הוא התכוו	 לדוד של הצ.. צרשביל , שטח גדר צרה, אחרת במה הוא גובל
הול- לבתי , א" לא תהיה ודאות והכל יהיה מאוד מצומצ" אנחנו מסתבכי" כי החוק הזה עוזב אותנו

  . המשפט ומתגלגל ממקרה למקרה
  

. בהתדיינויותעיריית ירושלי" אלופה . את" יודעי" שרוב פסקי הדי	 וההלכות זה בגלל עיריית ירושלי"
לכ	 התוצאות , מה לעשות שאנחנו לא תמיד יודעי" לעשות את זה טוב. אנחנו מביאי" לכ"את כל ההלכות 

אנחנו רוצי" כמו , אדוני, א". אני לא רוצה להתפלס� ע" הנושא הזה יותר מידי.  ההלכות רעות,לא טובות
 שיהיה כא	 חוק שבו בסופו של יו" � חבר הכנסת מקלב וע" אחרי" והסברתי  ישבתי ע" –שאמרת קוד" 

. שני נושאי".. לשחרר את עול" האנשי" למהות לייצר דירות, ייווצר מצב שנית	 יהיה לשחרר את הפקידות
אמצעי" . מצעי" משלימי"בשלב זה הוא חייב לקבל א. הנושא של שימוש חורג והקלות אסור שייכנס

אי- ה" , אי- ה" מתרגמי" את זה,  ובנייה לעניי	 סטייה ניכרתמשלימי" זה הרחבת התקנות של תכנו	
לר ולא הסוהעלו את , "נצמיד את הסולר לדלק: "אמרו. אני מכיר את המדינה, שמאי. מאפשרי" את זה
  . הורידו את הדלק

  
�  :שמאי אסי

    
  ..אני מסכי", קובי  

  
  :כחלו	יעקב 

  
". אחר כ- נית	 לציבור, קוד" ניקח את הכס� ":אמרו.. בטרכטנברג שהעלו את המסי"כמו שעשית" 
זאת . נושא להעלותלא מצאו שו" . בממשלה שמעלי" את טרכטנברג רק לעניי	 המיסויהעבירו חוק 

  . הדוגמה שאנחנו מאוד מאוד צריכי" להיזהר ממנה
  

  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  .קוד" כל שיהיה כס� לחלק  
  

  :יעקב כחלו	
  
קוד" .  שני" זה דבר רע7,8א" הדבר הזה ייסע לתקופת ביניי" של . כל ה" אוספי" את הכס�קוד" . לא

  .תכניס את כל הסעיפי", תשנה את הסטייה הניכרת, כל תעשה את התקנות
  

  :אסי�שמאי 
  

  .לבטל בכלל
  

  :יעקב כחלו	
  

  ..תעשה מה. אי	 לי בעיה  
  

  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  .'לא יהיה ב' אנחנו שוקלי" שכל עוד לא יהיה א
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  :יעקב כחלו	
    

  .. אי	 תקנותכל עוד . זה מה שיהיה
  

  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  .זה בדיו	 הקוד"  
  

   יעקב כחלו	
  

  .יודעי" מה אנחנו עוברי" כל יו"ת" לא א. את" לא עומדי" מול האנשי". עומד מול האנשי"אני   
  

  :ארז קמיני�
  

  ?..את ההקלותאתה מסכי" לבטל בכלל 
  

  :יעקב כחלו	
  

דברי" צריכי" . בסופו של יו" אני שואל אות- משהו פשוט. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.. אני מוכ	
. נכו	צריכי" ללכת בציר שאנחנו יודעי" שהוא . תמיד אני אומר מפתיע אותי שאת" מופתעי". בצירלנוע 

 לצופ� מה המשמעות של". בואו תצופפו פנימה: " ואמרה,שהיא כל כ- מכובדת, 35א "באה המדינה בתמ
לעשות לאנשי" על הראש , 38א "להיכנס לחיי" של האנשי" בתמ, זה להיתקע ברקמה הקיימת? פנימה

: אמרנו לע".  הקלות בקווי בניי	,די""עשינו ממ, א  לנושא של הקלות"עשינו תמ. מתארנוגד תכנית 
אנחנו רוצי" , אנחנו רוצי" צרכי", ותנו אי- נראית העירלא מעניי	 א, לא מעניי	 אותנו התכנו	, תשמעו"

לא צרי- , - מס השבחהלא צרי, הוועדה המקומית תשל". לממשלת ישראל זה לא עולה כלו". 38א "תמ
הוועדות המקומיות לא . זה דברי" שה" איומי". קווי בניי	 וכדומה, די" אותו דבר"נושא של הממ". כלו"

וגיות ס, ככל שאתה מביא נושאי" נוספי". האלומצליחות להרי" את הראש מעל המי" בגלל הסיבות 
  ..אני היו" בעיריית ירושלי". פתוחות לוועדה המקומית אתה מתקשה

  
  :ארז קמיני�

  
  .בוא לא נביא את זה בכלל  

  
  :יחיא�דו	אפרת 

  
  ?..מה ההצדקה. ששינה את קו הבניי	 בתכנית לבי	 מי ששינה את קו הבניי	 בהקלההבחי	 בי	 מי צרי- ל

  
  :יעקב כחלו	

  
      .תתני לואל .  בהקלה מותר לו10%  

  
  :יחיאאפרת דו	 

  
  ?פע" לא, ה חייב לשל" פיצוי בגי	 זהשפע" את..
  

  :נת	 מאיר
  

  .פה יש סייג של סטייה ניכרת  
  

  :יהודה זמרת
  

  ..  הקומות בתכנית והייתי צרי-2את תוספת א" עשיתי . מבחינה מהותית תוספת שתי קומות. לא קשורזה 
  

  :כחלו	יעקב 
  
. יושב בקריית הממשלה, ע" כל הכבוד, אתה. לא מקובל עלי. אנחנו מכירי" את שיטת ההסברי" שלכ", די

תכי	 , אדוני? 10%לאד" שרוצה לשנות קווי בניי	 בהקלה מגיע . יושב מול הע"אני , אני יושב בעיר ירושלי"



 ח התכנו	 והבנייה "כלכלה לדיו	 בהצ+משותפת פני"

 08/11/2011   
  

45

. אל תעשה הקלה לקווי בניי	". שלו", תודה רבה, �10%אני לא מאשר את ה: "תקנות סטייה ניכרת ותגיד
  . תית	 אות"? צה לעשות קווי בניי	אתה רו

  
  :יהודה זמרת

  
  . הוויכוח הוא לא על לתת

  
  :יעקב כחלו	

  
  .תעשה אות"אל   

  
  :יעקב כחלו	

  
יש .  דברי" שמענייני" אותנו3,4יש ". ש"תחסו" אות	 , ל- לתקנות סטייה ניכרת: "אתה אומר  

  .. אלא כאשר התקנותשל הקלות ושימוש חורג שבשו" פני" ואופ	 לא ייכנסואת הנושא הזה 
  

  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  .לא פהזה . ה בדיו	 קוד" שהיהז  
  

  :יעקב כחלו	
  

  .כרגע זה הנושא. היו", לא  
  

  :ארז קמיני�
  

  .פיצויי" על הקלות
  

  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  . שהיה בדיו	 הקוד"כמו 
  

  :ארז קמיני�
  

. מוכני" ללכת לעול" שאי	 בו הקלות ושימושי" חורגי" בכללבדיו	 הקוד" אמרנו שאנחנו מבחינתנו היינו 
היא תקופת מעבר כדי שאנשי" יתרגלו ויצרו תכניות מתאריות מכירי" בצרכי" ורוצי" איזו שאנחנו 

 7מה פתאו" : "באו ואמרו.  שני"7לכ	 אנחנו נותני" תקופת זמ	 להתארגנות של , גמישות, מפורטות
ל עכשיו אב, זה נהדר, את" נותני" את ההקלות, בסדר: "עכשיו אומרי"" ? שני"7מה יקרה אחרי ? שני"

 �מה .. א" זה המצב". שזה עולה  על הוועדה המקומיתאת" מעמיסי" את כל עלויות ההתדיינות ואת הכס
..   ובגלל ההרחבה החלו	 שלו נושק לחלו	 השני0 �קורה שמישהו שמתקרבי" אליו בקו בניי	 ב? קורה עכשיו

�  .אז לא שווה כס
  

  :נת	 מאיר
  

  .שיתבע בנזיקי	
  
  
  
  

  :ארז קמיני�
  

א" לא רוצי" הקלות . הקצוותכי אי אפשר לאחוז את החבל מכל ? למה אני אומר את זה  
, המטר הראשו	 לעשות תקנות סטייה ניכרת על �אות-  כ- אני מבי	 –מר קובי ושימושי" חורגי" כמו שאו

  ..דהיינו לשלול את
  

  :יעקב כחלו	
  

  .את" חיי" בשני סרטי" שוני"



 ח התכנו	 והבנייה "כלכלה לדיו	 בהצ+משותפת פני"

 08/11/2011   
  

46

  
  :ארז קמיני�

  
  .מחוזית ירושלי"הסרט שלי הוא ועדה 

  
  :יעקב כחלו	

  
תכנית המתאר אומרת . ד"בא ב	 אד" שרוצה ממ. כאשר זה בא לדיו	 בוועדה המקומית יש איזוני", תבינו

אני עכשיו רוצה לקבל את . ד או חדר מחוזק צרי- לאפשר לו לעשות מחו� לקווי בניי	"שכשאד" רוצה ממ
אתה . הטילי" יגיעו לכל מקו".  האנשי" יהיו מקלטי"אני רוצה שלכל .  מה נכו	 עבוריהשיקולי" שלי

זה מה ". השכ	 מלמטה, השכ	 מלמעלה, השכ	 ממול, 197הוא יתבע א" תעשה לו הקלה , לא: "אומר לי
א "אתה יצרת פע" אחת בתמ. היו"א" זה מה שאתה רוצה זאת התוצאה שאתה מקבל ? שאתה רוצה

  .   בקווי בניי	ת לו הקלהפע" שנייה אמרת לי לעשו, בניי	די" מחו� לקווי "שחייבת אותי לתת לו ממ
  

  :יחיא�אפרת דו	
  

  ..  תכנית הוא בכלל לא יצטר-א" זה בתו- 
  

  :יהודה זמרת
  

א" היית מאשר לו את . זאת לא הדוגמה. זאת לא הקלה. זה לא קשור..  אתה משל" עלא"ש" מכוח תמ
  .. הקומה הזאת

  
  :לטרמ	רחל א

  
  .זאת לא דוגמה טובה

  
  : כחלו	יעקב

  
נתתי . ג" היו" וג" אתמולאני נות	 דוגמה שבכל מקרה אני משל" . אני נתתי דוגמה למה שאנחנו חיי"

  . דוגמה שהיו" אתה משל"
  

  :יחיאאפרת דו	 
  

אני רק שואלת , זה ברור, אנחנו לא טועני" נגד הטיעו	 הזה. אלטרמ	 אומרת' אתה ממשי- את מה שפרופ
בי	 א" אישרנו את קווי , מה האבחנה בי	 א" לאותה תוצאה הגיעו בדר- של תכנית לבי	 בדר- של הקלה

מוצדק ובמקרה הזה למה במקרה הזה אתה חושב שזה . 38א "מכוח תמד בהקלה או אישרנו "הבניי	 בממ
  ? לא
  

  :יעקב כחלו	
  

 .לרבות הקלות ושימוש חורג, אנחנו כעיריית ירושלי" מבקשי" את כל הנושא הזה של תשלו" לתכנית
  . יימחקו מהתכנית" הקלות ושימוש חורג"אנחנו מבקשי" שהמילי"  

  
 �, את ההתדיינויות בבתי משפטאנחנו חושבי" שנכו	 לצמצ"  � מה שהגברת איריס אמרה � )  2)(ד(398בסעי

�  . לא הבניי	. אני מציע שרק חלקה גובלת ותו לא. זה עולה המו	 כס
  

  :יחיא�אפרת דו	
  

  .זה לא מה שאיריס הציעה  
  

  :יעקב כחלו	
  

  .אני ע" הייעו� המשפטי בנושא הזה. בניגוד להצעת"אני הול- ע" ההצעה שלכ" 
  

יש הרבה תכניות או חלק ). 2(1סעי� . אני את	 דוגמה. תבסעי� ההגדרות יש סוגיה מאוד מורכב  
א" עוברי" שני שלבי" שלא נית	 להוציא מה" . שעוברות שני שלבי", בינוי�במיוחד פינוי, מהתכניות

  .. יחידות דיור בוועדה המחוזית2000א" בגבעת מטוס מאושרי" .. היתר
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  :קריאה

  
  .למתח" איחוד וחלוקה  

  
  :יעקב כחלו	

  
או /מבקש להוסי� שא" אי	 ודאות לגבי עיתוי או מיקו" של הבניי	 ואני . למתח" איחוד וחלוקה   

  . שלא ייקבע כא	 פיצויי", בהרבה תכניותמה שאני עושה , מתחייבת תכנית מפורטת נוספת לאיחוד וחלוקה
  

  :ארז קמיני�
  

  .חלוקה למגרשי" אתה לא יכול להוציא היתרי"א" אי	 
  

  :יעקב כחלו	
  

   �  . 2לא הכנסת את זה לסעי� . 1כתבת את זה בסעי
  

  :ארז קמיני�
  

  ..ד התנאי יהיהאיחוד וחלוקה בעתי  
  

  :רחל אלטרמ	
  

  .אחרתזה בכלל סוגיה . בפרצלציה מפני"  את הפיצויי"  
  

  :יחיא�אפרת דו	
  

  ..ההגדרותצרי- להפריד בי	   
  

  :ארז קמיני�
  

  . על זה נשב  
  

  :יעקב כחלו	
  

: אני אומר לו. בינוי�כיו" באי" אנשי" בשכונות מצוקה שמבקשי" לעשות פינוי. יזה מאוד קריט  
מה שאני עושה ". כול" לא חתמו, כול" עניי", חיי", יצחק? מי יית	 שיפוי: "הוא אומר לי". ת	 לי שיפוי"

תארית טקט ראשו	 תכנית מ. בינוי בירושלי" זה שאני מחלק את זה לשני טקטי"–כדי להציל את הפינוי 
". נעשה איחוד וחלוקה ושלביות ביצוע: "שבה אני אומרטקט שני זאת תכנית , שבה אנחנו נותני" זכויות

. אנחנו מביאי" את אותה תכנית לוועדה המקומית. כא	 הוא יעבור לכא	" הגוש הזה רוצה לעבור לא
אפילו שהיא לא , שהאנשי" יתבעו בגי	 התכנית הזאת – וזה בטוח �בתקופת הביניי" היו" יש חשש  

   .התממשה
  

  :ארז קמיני�
  

  ? היא לא מאפשרת הוצאת היתרי בנייה
  :יעקב כחלו	

  
  .רי- להוסי� את זהצ  

  
  :כה	� איריס פרנקל

  
  ..כי התכנית, לא צרי-  

  
  :דו	 יחיאאפרת 

  
  .. ההגדרות שרלוונטיות כרגע. אתה מפנה להגדרות הכלליות
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  :כחלו	יעקב 

  
  .תכניסו את זה איפה שאת" רוצי"  

  
  :אפרת דו	 יחיא

  
  . רק תכנית שאפשר להוציא מכוחה היתרי"ו הגדרנו ש" אנחנ  

  
  :יעקב כחלו	

  
לא צרי- לדבר על המילה . בוא נדבר על ציפיות כי יותר קל להבי	 את זה". פוטנציאל"אני מתנגד למילה 

די	 שרוצה כי פוטנציאל זה משהו כל כ- סובייקטיבי שכל שופט ועור- , אני חושב שזה אסו	". אלפוטנצי"
הוועדות המקומיות חיות . הציפיות צרי- להיחת- לחלוטי	כל נושא .  עמוד300להגיע לעליו	 יכתוב על זה 

אני עוד , מחכה לי בצינורמה , בגזברות,  שני" לא יודע בתו- הקופה שלי4אני א" . באי ודאות מדהי"
  . לרדת לגמרילכ	 הנושא של הציפיות צרי- , ת זה יהיה אסו	זה ציפיואוסי� על 

  
  :אס� אדלשטיי	

  
 עסקי" צריכי" עכשיו 2000א" .  עסקי" שה" בחזקת שימוש חורג2000אביב � יש לנו בעיריית תל  

אני מדבר על .  לתבוע אותו שילכו4,  מתנגדי"4 זה אומר שלכל עסק כזה יש 397, 197להיתבע על נושא של 
מבחינת עסקי" , כאשר כל המשק מבחינת תל אביב,  תביעות לפי הסעי� רק בקנה8000, 6000משהו כמו 
א" יהיה כתב . העירייה תתבע, יש פה עצירה כלכלית. אנשי" יתחילו להתדיי	 בבתי משפט, ייפגע מזה

  ..על עסקי"שיפוי זה יחול 
  

  :ארז קמיני�
  

  .ל את ההקלות לשימושי" חורגי"משכנעי" אותי כל כ- לבט  
  

  :רחל אלטרמ	
  

  ?זה נועד כסנקציה
  

  :ארז קמיני�
  

  ..עכשיו מבי	אני . ש לאממ  
  

  :רחל אלטרמ	
  

  . זכות פיצויי"חיו עד היו" בלי  
  

  :אס� אדלשטיי	
  

 לכ	 אנחנו, מבחינתנו תהיה פה קטסטרופה של תביעות ויהיה לנו שמח במינהל וכל מה שקשור בכ-
אני בטוח שהבעיה הזאת קיימת בעיריית . הנושא הזהחושבי" שזה לא נכו	 וכדאי וראוי להוציא את כל 

זאת טעות מבחינתנו מאוד גדולה להכניס את כל הנושא של . או בכל העיריותברוב העיריות , ירושלי"
  .  לנושא של חוק רישוי עסקי"397, 197תביעות של 

  
  :יהודה זמרת

  
  .לא לדאוג, לחוק רישוי עסקי" אנחנו לא מכניסי"

  
  :אס� אדלשטיי	

  
 �  . 397הייתי מבקש להוסי� את העניי	 של תנודות לסעי

  
  :רחל אלטרמ	
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  ?תנודותה זה מ  
  

  :אס� אדלשטיי	
  

דיסקוטק , לי פאבאו א" יש , ה מצד אחדא" יש רכבת קלה שעוברת ליד מבנ. זה לא נכנס.  ויברציות
  . זה פוגע בדירות, זה פוגע בנכסי", לקומות העליונותשמייצר לי ויברציות בבניי	 וזה עובר למעלה 

  
  :יהודה זמרת

  
א" אתה עושה אותו לפי תכנית אתה . לה" הזה בשימוש חורג אתה לא תית	 אתה עושה את הפאבא" 

 לא היה , הוא אומר, הפאב הזה א" היה נעשה לפי תכנית. זאת בדיוק הדוגמה למה שקורה? תית	 לה"
למה לעשות אותו בתכנית ולשל" פיצויי" : "הוא אומר. כות את הבעלי" על כל הרעש מלמעלהצרי- לז

ויי" לשכני" אנחנו לעול" לא נשל" פיצ,  שני"5,5,5 אני אעשה אותו בשימוש חורג, לשכני" שה" סובלי"
 אומר להרחיב אתה מצד אחד". ונשלח את האנשי" המסכני" האלה לבתי משפט לנסות בתביעות נזיקי	

  ..כדי לשל"
  

  :אס� אדלשטיי	
  

אני חושב שזה נכו	 . קיימת בעיה כזאת של ויברציה. זה נכו	,  כל הדילמות האלו קיימות אצלנוקוד"
  .להכניס את זה לחוק מבחינת הצד השני

  
  :יהודה זמרת

  
  ..א" זה יהיה בשימוש חורגאתה לא מסביר למה 

  
  :נת	 מאיר

  
בחלק העקרוני אני רק יכול להסיר את הכובע בפני . ניחלק עקרוני ופרט: חלקי"יש לנו שני   

  .אלטרמ	' הדברי" שאמרה פרופ
  

  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  .היא רואה כא	 שאי	 תזכיר
  

  :רחל אלטרמ	
  

  ?ממתי הנפגעי" צריכי" להגיש. צריכי" להגישהמציעי" 
  

  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  . ראשי עיראי	 עבודת לובי של 
  

  :רחל אלטרמ	
  

  .ה נכו	ז  
  

  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  .שלחו אותו. הוא אומר שהוא מייצג אות" נאמנה
  

  :נת	 מאיר
  

. אנחנו מצטרפי" לכל הדברי" שנאמרו.  מקבלי" באהבההביקורת אנחנואחרי הדברי" שנאמרו ג" את 
אני חושב שכול" מביני" כא	 שרשויות מקומיות זה לא גו� עסקי שהמטרה שלו שהאזרח יקבל פחות 

יש לנו כא	 שאלה של היחסי" שצריכי" להיות בי	 השלטו	 . פיצויי" ושקופת הציבור תישאר שלמה
הציגה את הדברי" , רי" שלה וג" במה שהיא אמרה היו"ג" במחק, אלטרמ	' אני חושב שפרופ. לאזרח

הדברי" ולקחת אות" אני מציע להפני" את . כל מה שהיא אמרה מבוסס על שכל ישר. בצורה נכונה
  .לתשומת לב
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רי- כי זאת מערכת שצ, הדברי" מקבלי" משנה תוק� בסוגיה של פיצויי" בגי	 פגיעות תכנוניות  

לפני מספר אבל בהרצאה שנתתי ,  על המילה שאני משתמש בהתסלחו לי. להחזיר לה קוד" כל את השפיות
דהיינו מסעי� , המערכת הפכה להיות בלתי שפויה. שני" בנושא הזה אמרתי  להחזיר את השפיות למערכת

לסעי� שבעקבות פסיקה של בתי , הוא הפ- לסעי� ע" הגנת יתר,  שהיה ידוע רק ליודעי ח	י ידוע עלו" ובלת
מראייה שרואה את זכות הבנייה כהגבלות , שג" היא עברה מקיצוניות לקיצוניות, המשפט

זאת ג" הסיבה ההיסטורית , דר- אגב.. אחת ע" זכות הקניי	ות בשורה אדמיניסטרטיביות ובכלל לא עומד
 הייתה שנה אחת �197ב. בלתי מוגבלתלכ- שעל תביעות של פיצויי הפקעה הייתה תקופת התיישנות 

  . שני"�3שהפכה ל
  

  :רחל אלטרמ	
  

  .י שנהחצ  
  

  :יהודה זמרת
  

  .3, שנה, חצי שנה  
  

  :נת	 מאיר
  

, אדמיניסטרטיביותזה הגבלות , יתהתפישה השלטונית ההיסטורית הייתה שזאת לא פגיעה בזכות קניינ
הפסיקה עברה מהפיכה ונותנת הגנה קניינית ?  מה הקשר לזה ולקניי	.פחות אחוזי בנייה, יותר אחוזי בנייה

חינה זו שבניגוד לכל התחומי" המערכת הפכה לבלתי שפויה מב. או מעי	 קניינית לפגיעות בזכויות בנייה
האחרי" של העשייה הכלכלית הציבורית והפרטית האזרח מצפה למעי	 פוליסה ביטוח בהגנה על 

הפרק . אלטרמ	 אמרה את זה בצורה מאוד ברורה ומאוד בהירה' אני לא ארחיב כי פרופ. המקרקעי	 שלו
. יחד ע" זה צרי- לעשות איזה שהוא שינוי תפישתי. וההצעה ה" בכיוו	 הנכו	 והיו צריכי" להיות מזמ	

כפי . זאת גישה לא נכונה. עדיי	 נשארה התפישה שעל כל פגיעה שהיא פגיעה של מה בכ- צרי- לפצות
החל , שאזרח צרי- לצפות שיהיו שינויי חוקי" שפוגעי" בו והוא צרי- לקבל אות" ג" א" ה" פוגעי" בו

דר- א" יטילו מס עיזבו	 ועל כל נכס , עושה לו שאמות בעסקשקפיי" שמעלי" את המכס וזה מיבוא	 של מ
לשו" אד" אי	 חסינות מכ- שהחוק לא .  יהיה לשל" חלק לאוצר המדינהשאד" צובר בחייו הוא צרי-

 זה צרי- להיעשות כמוב	 שכאשר מדברי" על איזו	 אינטרסי". כמו שינוי חוקנורמות תכנוניות ה" . ישונה
על כאשר אד"  מתעשר בתחו" התכנו	 והבנייה אנחנו ממתני" את העושר שלו . במידתיות בשני הכיווני"

אנחנו ממתני" את העושר שלו לטובת . 50%אלא בשיעור של  100%לא בשיעור של . ידי היטל השבחה
זה לא . לא על כל פגיעה צרי- לעמוד ע" סטופר ולפצות אותו. כ- ג" בפגיעה. איזו	 אינטרסי", הציבור

פוליסת קופת הציבור היא לא . זה לא צרי- להיות קיי" בתחו" הזה. חרי" של החיי"קיי" בתחומי" א
כאשר הפגיעה עוברת את גבול הסביר או מה שצרי- לצפות . המקרקעי	ביטוח שמטרתה לשמור על ער- 
למה שהיטל , א" לפי ההשקפה ער- המקרקעי	 צרי- להישאר יציב . צרי- שתהיה לו זכות לפיצויי"

, קנית אות", יש ל- מקרקעי	. לשני הכיווני"א לפי אותה תפישה זה צרי- לבו? 100%השבחה לא יהיה 
ד שני א" הער- עולה תצטר- לשל" מצ, עכשיו השלטו	 צרי- להיות אחראי מצד אחד שישמרו על הער-

חי במדינה ע" , להגנה הקנייניתע" כל הכבוד לקניי	 ו, ג" בעל מקרקעי	. זה לא כ-.  היטל השבחה100%
אני לא אחזור בלשוני הדלה על מה . במיוחד כשמדברי" על פיתוח עירוני שזה דבר צפוי, חוקי" משתני"

  . אלטרמ	' בצד העקרוני ובצד התורתי אנחנו מצטרפי" למה שאמרה פרופ. אלטרמ	 אמרה' שפרופ
  

   �בהיבט המהותי קופת הציבור לא צריכה . יש את ההיבט המהותי ואת ההיבט הטכני) ב(400בסעי
אני אומר ע" יד על הלב שאי	 . לא ארחיבאני , קודמיי דיברו על זה. לפצות על ציפיות ספקולטיביות שנכזבו

דהיינו א" מדובר על קרקע חקלאית שלא , ה את זה שחור ולב	הפסיקה עשת. רק שני סוגי מקרקעי	
לא הגיעה , תקבל פיצויי" א" תראה תכנית קונקרטית שמשו" מה נזנחה: " הפסיקה אמרההפשירו אותה
לזה אנחנו ". תכנית קונקרטית לא נפצהא" לא תראה , לעומת זאת.  ואתה הסתמכת עליהלכלל אישור
ער- אינהרנטי שהוא יכול להיות שיש סוג שלישי של קרקעות שעכב מיקומ	 יש לה	 איזה שהוא . מסכימי"

יותר מקרקע חקלאית אביב תהיה תמיד שווה �קרקע חקלאית בתל. תמיד יותר גבוה מקרקעות אחרות
אולי זה שיי- יותר לקטגוריה של שווי . ג" א" אי	 שו" תכנית קונקרטית להפשיר אותה, רמו	במצפה 

  .ספקולטיבי חול�אינהרנטי להבדיל משווי 
  

  :רחל אלטרמ	
  

אבל זאת מגמה , לא לזה התכוונת. מדובר בעול" בחקלאות עירוניתכי כיו" , זאת נקודה מאוד מעניינת
לחקלאות עירונית בתו- העיר יש שווקי" יותר מידיי" ועל כ	 שוויה כחקלאות עשוי להיות . שתל- ותגבר

  .יותר גבוה בייעוד החקלאי
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  :יהודה זמרת

  
  .ה אנחנו מסכימי"לז  

  
  :נת	 מאיר

  
 אל� דולר 25והוא משל" מציעי" לו קרקע חקלאית באזורי ביקוש ברעננה ,  אד"אני מתכוו	 לכ- שבא

, "?הקרובותהרי אי	 שו" תכנית בשני" , למה: "אומרי" לו. חקלאי רגיל אלפי" דולר לדונ" 10במקו" 
זה לא , זה לא אד" שהוא ספקולנט".  פה הפשרהיו" אחד תהיה. לנכדי", אולי יהיה לילדי": "הוא אומר

זה מישהו שמשקיע לטווח ארו- על סמ- ציפיות . אד" שרוצה להסתמ- על איזה שהוא שינוי צפוי או מיידי
  . כלליות

  
  :כה	� איריס פרנקל

  
  .זה ציפיות לטווח ארו-  

  
  :נת	 מאיר

  
  ..מתנהל כ-זה לא רק שהשוק . אני ממציא אותהלא , זאת תזה שמאית

  
  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  .פילוסופיה שמענו? שיהיה בסעי�מה אתה רוצה 
  

  :נת	 מאיר
  

מבחינה . אני רוצה לחזק דווקא את זה שעל תקוות ספקולטיביות קופת הציבור לא צריכה לפצות  
  .  זו אני זור" ע" ההצעה

  
אז כפי שבהיטל השבחה לא גובי" , מדברי" על איזו	 אינטרסי"א" אנחנו . הנושא של פגיעה של מה בכ-

.  ומעלה15%כמו , שייקבע בחוקג" כא	 צרי- לפצות רק על פגיעות של ממש שעוברות אחוז מסוי" , 100%
  . טוח על שווי המקרקעי	 שלופחות מזה זה בדיוק מה שאד" צרי- לצפות ושלא יהיה לו בי

  
את אני חושב שזאת טעות תפישתית להכניס . מכא	 אני עובר לנושא של הקלות לשימושי" חורגי"

לא רק בגלל , הקלה. שהפרק הזה עולהלכל מה קוד" כל זה בכיוו	 הפו- . ההקלות והשימושי" החורגי"
, היא קוד" כל בהגדרה משהו שלא מהווה סטייה ניכרת, לתחו" הרישוי ולא לתחו" התכנו	שהיא שייכת 

נאמר כא	 על ידי הנציג של אני לא מדבר על מה ש. היא מידתית מעצ" ההגדרה שלה. לכ	 היא מידתית
אבל , הקלות ושימושי" חורגי" יכולה ליצורעיריית ירושלי" ועל כל הבעיות בשטח שמת	 זכות תביעה על 

א" מדברי" על מידתיות ועל איזו	 אינטרסי" אז , אלטרמ	' בהמש- למה שאמרה פרופ, ג" בצד התפישתי
יה ניכרת ושימוש חורג שהוא בהגדרה לתקופה מוגבלת צריכי" להיכנס לאותו צד הקלה שלא כוללת סטי

  .של המתרס שהוא בתחו" איזו	 האינטרסי"
  

הבשורה הטובה היא . פה זו בשורה טובה ובשורה רעה. הסטטוטורי והשיפוי 30%, 70%הנושא של   
  . לא רק לתכניות דר-,שמרחיבי" את זה לכל סוגי התשתיות

  
  :ארז קמיני�

  
  .אי	 בשורה טובה. לא
  

  :נת	 מאיר
  

 הוא בהרבה מקרי" לא מספיק ולא צודק ואי	 בינו לבי	 70,30הבשורה הרעה היא שהמנגנו	 של   
רי" ש" שני אזורית בפריפריה שמעביקחו למשל ועדה מקומית בתחו" של מועצה . המציאות שו" קשר

 שצריכי" להיות משולמי" �30%ה. תכנית שזוללת שטחי" במאות רבות של דונמי", כבישי" מהירי"
ה" . �30% ל�70%אי	 שו" פרופורציה בי	 ה.  השני" הקרובות�500מכיס הוועדה ה" כמו התקציב שלה ל

ג" א" ה	 יזומות על ידי גופי" , ג" הוועדה המקומיתמבוססי" על תפישה שמתכניות בניי	 עיר נהנית 
  . ממלכתיי"
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  :קריאה

  
  .ה נכו	ז  

  
  :נת	 מאיר

  
  ..יש איזו שהיא ועדת שרי" נידחת שבקושי מתכנסת. זה נכו	  לפעמי" ולא נכו	 לפעמי"

  
  :ארז קמיני�

  
  . לי""כעדת מנו  

  
  :ת	 מאירנ
  

 ה" לא �30%דהיינו למקרי" שה, לי" שהתפקיד שלה הוא למצוא פתרו	 למקרי" מיוחדי""ועדת מנכ

 builtע" אחוזי ביניי" זה חייב להיות פתרו	 . �0% ו100%ה צריכה להיות ג" לפעמי" הפרופורצי. צודקי"

in.  בחוק ולא משהו חיצוני 	את אות ��ע" מנגנו	 של מה קורה כאשר ה, הוראותזאת ההזדמנות להוסי
  . נותני" פתרו	 לא 70,30

  
  :כה	� איריס פרנקל

  
נדמה לי . אני רק רוצה להעיר הערה שתשמע אולי לא פופולארית נוכח רוח הדברי" שעולה פה  

לטו	 המקומי וחס" מאוד ברור לי שפיצויי" ה" נטל מאוד כבד על הש. שצרי- ג" להעיר את האיד- גיסא
מצד שני אכ	 . זה כמוב	 סותר את מגמת הרפורמה ואת האינטרס הציבורי. רציני בפני פיתוח ותכנו	
זאת אומרת יש לו משמעות מעבר למשמעות , מקרקעי	 הוא קניי	 מכונ	. של זהבמקרקעי	 זה לא אונקייה 

אני רוצה להזכיר . על הספקולנטי" וכיוצא בזה, י" פה על המשמעות הכלכליתאנחנו מדבר. הכלכלית שלו
כאשר אנחנו מדברי" על פגיעה . על התכונות שלו, שחלק מהעניי	 של פגיעה זה ג" פגיעה בבית שלנו כבית

כשדובר על סביר דובר . ת מהביתאלא א" אני יכולה ליהנו, א" בא לי לראות נו� מסביבעקיפה זה לא רק 
כולנו הרגשנו שאנחנו מדברי" על צמצו" הדיו	 שנעשה בינינו לפני הכנת הנוסח היה כי . על שימוש סביר

 אתה צרי- להתייחס .של ממש הזאתניסינו להבי	 בעצמנו מה זו הפגיעה . על פגיעה של ממש, הפגיעה
 אי	 � נדמה לי �במוב	 הזה . מהנכס שלי, המשהו הזה זה היכולת שלי ליהנות מהבית שלי. לפגיעה במשהו

, פגיעה ישירה מאוד מוגדרת. לזלזל בצעד המאוד גדול שנעשה במסגרת ההצעה הזאת לצמצו" הפגיעה
  . פגיעה עקיפה מאוד מוגבלת

  
  :רחל אלטרמ	

  
�  .�20%תשימו את ה. תשימו ר

  
  :פרנקל�כה	איריס 

  
אני מניחה . היא הוגבלה ג" לגבי פגיעה של ממש. אלמנטי" �3 הפגיעה העקיפה הוגבלה ב, כמו שארז הראה
. בנראות, ברעש, מה זו פגיעה של ממש בריחנחיות של יכול להיות שג" יכולות להיות ה. שתהיה פסיקה

  . אי	 לי מושג,  זאת פגיעה�50%יכול להיות ש,  זאת פגיעה�30%שיכול להיות 
  

יש פסיקה שאכ	 .  כי הוא הופ- לטכני, לטעמי, ו" רב מידי יש פה צמצ. הדבר השני זה העניי	 של הגובלי"
א" לוקחי" בחשבו	 את השקלול של אותה , אבל ג" פה, מצמצת את זה ופסיקה שהולכת קצת רחוק מידי

מה ,  שני"10שזה , שאתה יכול בכלל לתבוע אות"הגבלה לגבי מה היא פגיעה ישירה והגבלה על טווח הזמ	 
נמצאי" בדירות שטיפה סוטות יכול להיות שיהיו אנשי" שייהנו ג" א" ה" ? העניי	 של מה זה גובל? נשאר

  ?הרי לא אלה הכספי" הגדולי", בזה הוועדות המקומיות יאכלו אותה? מה קרה. באותו מבנה מורכב
  
  :	 מאירנת
  

  ..יש ג". זה לא רק מגורי"
  

  :רחל אלטרמ	
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נת	 . 30%, 20%,10%א" מאשרי" את הגובלי" תשימו ש" ר� מינימאלי של . הוודאות, הגובלי"העניי	 של 
הנוסח . הוא לא היה אחיד.  של ראשי ערי" נולד כולו באופ	 תוספתי מלובי�70,30ה, לא צרי- לדאוג, 

  . שיפוי100%צרי- להיות . הוא ימשי- כ-. זה יציר הלובינג. ה הר� החדש ללוביהחדש פשוט יהי
  

  :מאיר ברק	
  

רחל אלטרמ	  אכ	 ' ת של פרופהמעניינהרצאתה . ד נתי מאיר"אני חייב להצטר� לדבריו של עו  
אני חושב שבמקרה ". צדיקי" מלאכת" נעשית בידי אחרי": "האמירהאדוני מכיר את . הייתה מעלפת

  .הזה אכ	 נעשתה מלאכה
  

   �אנחנו סבורי" שיש בכ- ". מיו" התוק� של התכנית"לא , "ומיו" מת	 ההיתר) "1)(א(397סעי
  ..ע שקיבלה תוק� שני" קוד" לכ	 ולא היה מודע לשינוי"יז" רכש מגרש על פי תב. סיכו	

  
  :כה	� איריס פרנקל

  
  ?אתה מדבר על תכנית כללית

  
  :ברק	מאיר 

  
ההגדרה אומרת . לשלב בקשת ההיתרלא נית	 להמתי	 ע" פגיעה .  ג" אגיע לעניי	 ההואאני. עדיי	 לא. לא

  . יש לנו חשש שהפגיעה עלולה או עשויה לא להיות נכונה לעניי	 הזה. מיו" מת	 ההיתר
  

שג" נתי ורבי" אמרו לגבי עניי	 אני לא אומר שו" דבר מפני .  לעניי	 המצב התכנוני החדש397  
על פי תיקו	 החוק המבוקש השימוש בחריגי" והקלות אמורי" , נולהבנת, אגב. התביעה בגי	 ההקלה

  ..אינני יודע. להתייתר
  

  :כה	� איריס פרנקל
  

  . שני"7אחרי 
  

  :מאיר ברק	
  

מה , את הנושא של פגיעה ישירה, לטעמנו, יש להגדיר בבירור. פגיעה ישירה באותו סעי� הגדרות  
קודמיי אמרו שלפחות .  האחד שזאת פגיעה ממשית.הייתי נות	 שני תנאי" מצטברי". היא פגיעה ישירה

שהיא מידה מסוימת שצרי- לקבוע מה היא הפגיעה ג" אנחנו סבורי" שיש איזו . 15%תהיה פה פגיעה של 
  .הישירה

  
לפגיעה ישירה יש הדבר השני שאנחנו סבורי" בעניי	 הפגיעה הישירה הוא שכאשר ישנה תביעה   

בצורה . לא אחת הדבר הזה קורה. שזאת הייתה תביעת סרקלחייב הפקדת ערובה א" התברר בדיעבד 
  . כזאת נית	 יהיה להשית את חילוט הערובה בגי	 תביעת הסרק הזאת

  
  :ארז קמיני�

  
  .ו לחליפי	 למנוע הגשהא
  
  :איר ברק	מ
  

 מטר מהווי" קטגוריה �5קחו בחשבו	 ש.  מטר5כמו למשל , אנחנו היינו חושבי" להכניס מספר.  גובל377
לכ	 אנחנו ,  מטר3,4יו של הגובל יש ג" קווי בניי	 של מינימו" משני ציד. של הגובלשל מספר לעניי	 
  . מטר מרחב בי	 מבני"�13,14מדברי" פה על כ

  
   �בעלי" או יז" שיוזמי" . בראש וראשונה זאת הערה כללית וחשובה בנושא העקרוני). 1(399סעי

ועדת הערר וסבורי" שבכ-  נידונו ונדחו על ידי הוועדה או, תוכנית מסתמכי" על התנגדויות שהוגשו בעבר
מי שלא התנגד או שהתנגדותו נדחתה ולא עתר לבית המשפט המינהלי . ת" הדיו	 בגי	 אותה חלקת קרקע

  . לקבלת פסק די	 חלוט איננו זכאי לפיצויי"
  

  :יהודה זמרת
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  .וא לא התנגדלכ	 ה, לכאורה הוא ידע שיש לו פיצויי"
  

  :ארז קמיני�
  

אני חייב להגיש התנגדות כדי לנסות למנוע  ל- את . שיפצו אותילפחות , אני לא רוצה למנוע את הבנייה
  . זה פוגע ב-? הבנייה

  
  :ברק	מאיר 

  
  ..מ- על שתיקה או הסכמה בהתנהגותאתה יוצר מצב שבו אד" שמסת  

  
  :כה	� איריס פרנקל

  
  . הסכמהזו לא 

  
  :יהודה זמרת

  
  ..אתה מוכ	 שייבנו  

  
  :מאיר ברק	

  
שישנה התנגדות כזאת אני עלול להיקלע לסיטואציה שבה רכשתי את המגרש ונקלעתי א" אני לא יודע 
  ..למצב שבו לפתע

  
  :כה	� איריס פרנקל

  
  .את זה אתה צרי- בלי קשר להתנגדויות

  
  :זמרתיהודה 

  
  .אתה צרי- להסתכל על הסביבה ולהערי-  

  
  :מאיר ברק	

  
אנחנו סבורי" שיש . היא מכשלה, לעניות דעתנו, ההגדרה של פגיעה עקיפה. אי אפשר להסתמ- על כ-

  . להשית את הפקדתה של הערבות במקרה וזו תביעת סרק
  

   �יכול להיות שזה .  ואיל- אפשרות לחל� קרקעות לעניי	 פיצויי"400לא מצאנו בסעיפי  . 400סעי
  .יכול להיות שזאת השמטה שלא במחשבה, באופ	 מכוו	נשמט 

  
  :ארז קמיני�

  
  .יצוי בהגדרהכפאנחנו לא נותני" קרקע חלופית . ממש לא

  
  :ברק	מאיר 

  
  ?מדוע לא  

  
  :רז קמיני�א
  

. אי	 קרקעות למדינת ישראל. מדינת ישראל לא נותנת קרקעות כקרקע חלופית, 6ש מספר  חו� מאשר  כבי
  .לא נותני" פיצויי" בקרקע חלופית

  
  :יהודה זמרת

  
יש .  מקבל פיצוי בכס�ד מקבל פיצוי בקרקע ואחדלא אח. באופ	 שוויוני.  ותקבל את הכס�תמכור אותה

כ- ע" הכס� כל אחד שיל- אחר . האמירה הכי שוויונית זה לחלק פיצוי לכול" בכס�. הרבה אמירות למה
  .ויקנה קרקע
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  :מאיר ברק	

  
  .ע" מה שאתה אומראני לא בטוח שהחקלאי" מסכימי"   

  
  :ישועה

  
  .אנחנו נהני" מקרקע חלופית באזורי" שיש  

  
  :רחל אלטרמ	

  
  ?מדבר על פגיעה ישירה או על פגיעה עקיפההא" אתה 

  
  :מאיר ברק	

  
  ..אני לא מוצא בכלל את האמירה לעניי	. פגיעה ישירה

  
  :יהודה זמרת

  
  .197זה לא פיצוי  לפי , זו בעצ" הפקעהכשאני נות	 לו קרקע 

  
  :מאיר ברק	

  
  . 197 זה לא

  
  :יהודה זמרת

  
  .אנחנו לא פה. זה פרק ההפקעה  

  
  :קריאה

  
  .. פיצויי"אי	  

  
  :איר ברק	מ
  

  .  לא תקבלא" החוק החדש ימנע ממ- את זה . ומקבלי"
  

  :נת	 מאיר
  

  .איפה שאפשר לעשות איחוד וחלוקה עושי" איחוד וחלוקה  
  
  
  
  

  :מאיר ברק	
  

 באשר לתביעות פיצויי" שעוקלו לוועדהלאור הניסיו	 שנרכש ). א(406סעי� . איחוד וחלוקה זה רק זכויות
זאת . ישירות לוועדת העררמוצע לוותר על שלב ההגשה לוועדה המקומית ולהגיש את התביעה , המקומית

  . צרי- לחסו- את הזמ	. דעתנו
  

  :נת	 מאיר
  

  .התקבלו בחלק	אי	 לי סטטיסטיקה כמה מהתביעות   
  

  :מאיר ברק	
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�במקרה שבו איננה צריכה הוועדה את הקרקע לשימושיה הציבוריי" אני לא חושב שיש מקו" ). 3(401 סעי
א" היא הופקעה לצורכי ציבור . אלא יש להחזיר את הקרקע לבעלי", לדו	 ברמת פיצוי כזאת או אחרת

  .. הוג	זה לא נראה. החזירו אותה לבעלי" ואל תדונו איתו על פיצוי, אז אנא, ולא נעשה בה שימוש
  

  :רחל אלטרמ	
  

  ? וא" היא לא הופקעה מלכתחילה
  

  :ברק	מאיר 
  

  ..אז אי	, א" היא לא הופקעה
  

  :אלטרמ	רחל 
  

  ?א" זה מלכתחילה של אותו גו� ציבורי
  

  :מאיר ברק	
  

ואי	 צור- ג" לשל" אי	 צור- להחזיר אותה , ופקעה מאד" פרטיא לא הא" זה של גו� ציבורי ממילא הי
  .עבורה פיצויי"

  
  :כה	� איריס פרנקל

  
  ?מי אמר שהיא הופקעה

  
  :מאיר ברק	

  
  ..מדובר על קרקע) 3(�401ב
  

  :כה	� איריס פרנקל
  

  .צורכי ציבורל  
  

  :ארז קמיני�
  

  ..כל כ- הרבה סיטואציות  
  

  :כה	� איריס פרנקל
  

  ..נכו	 לעכשיו. ששווה לדו	 בזה בפרק ההפקעותיכול להיות   
  

  :יהודה זמרת
  

  ..ספר בגלל רעש שאתה צרי- להשקיעסיטואציה של בית   
  

  :ארז קמיני�
  

  .. שנה40ת ספר שנמצא בי  
  

  :מאיר ברק	
  

  . בעל הזכויות מתייחס לאד" פרטי
  

  :רחל אלטרמ	
  

  .בציבורימלכתחילה מדובר . אל  
  

  :יהודה זמרת
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  .לא אד" פרטי, על פי חוק או חברה ממשלתיתמלכתחילה בעל הזכויות זה רשות שהוקמה 

  
  :רחל אלטרמ	

  
  . פה בפיצוי ציבורי מול ציבורימדובר 

  
  :יהודה זמרת

  
  .הקרקעגו� ציבורי לא מפקיע מעצמו את 

  
  :מאיר ברק	

  
  ?הראוי, למה לא ההוג	? "הנמו-"כתובה המילה ) 2(�401למה ב  

  
   �  .יש לקבוע מועד מוגדר. במקרה דנ	 לא נקבע מועד להגשת תשובת הוועדה לערר). ד(414סעי

  
  :כה	� איריס פרנקל

  
  .קבענו

  
  :ישועה�עיצחק שיי

  
. אנחנו עומדי" על כ- , משרד המשפטי". בדבר הפיצוי שלא נותני" קרקעהתייחסות לגבי הויכוח הקט	 

במקו" שיש קרקע אנחנו . זה חיסול של יחידות משקיות, מושב  זה עניי	 של תק	לקיחת קרקע מקיבו� או 
  ..עומדי" על כ- שלא יינת	 פיצוי כספי

  
  :ארז קמיני�

  
.  כס� אני נות	 קרקעא" במקו" , 197נשאלה פה שאלה כללית לגבי הפיצוי לפי . יש התייחסות. אי	 בעיה

טח משבצת או הרחבה ויש דילי" בש, בהרחבה של קרקע, א" אנחנו בהפקעות. התשובה הכללית היא לא
  ..אחרי" זה

  
  :ישועה�יצחק שייע

  
 ראש � אני לא בא להצדיק את זה שכבוד היושב. 'נתי וכו, בפני רחל, ראש� היושבאני מסיר את הכובע בפני 

חצי שנה על מכתב בדברי" , אבל משרדי ממשלה לא עוני" שנה על מכתב, לא קיבל תשובה מאותה ועדה
תקבל , קיבלתי את מכתב-: "מקבלי" מכתב שבו נאמר. מה בכ-לא באיזה עניי	 של , גורליי" לגבי רשויות

  . לא שולחי"". תשובה
  

  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  ?באיזה משרד מדובר
  

  :ישועה�יצחק שייע
  

. אני ג" יודע מה צרי- לעשות לאותו אד". ענואני חושב שזה לא בסדר שלא . אני לא בא להצדיק. בכול"
  .  זה לא שיי- לעניי	

  
  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  ?לעשותמה צרי- 
  

  :ישועה�יצחק שייע
  

  . להעי� אותו
  

  :ר אמנו	 כה	"היו
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  ?ול להעי�מי יכ  

  
  :ישועה�יצחק שייע

  
�אני מרגיש שאני . שמעתי  פה איזו שהיא הערה. להוריד אותו בדרגה במקו" העבודה. ועוד אי- יכול להעי

ראש הוועדה שלא יקימו דבר כזה � זה שנמצא ליד הי" יעשה די	 ע" יושב. צרי- להג	 על ראשי הרשויות
  .זאת שחיתות, זה דבר פלילי? מה זה יעשה די	. וכזה

  
  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  ?מי אמר דבר כזה
  

  :ישועה�יצחק שייע
  

  . מושחתהוא . יכול להיות שיש? ראש ועדה יעשה דבר כזה�יושב. אמרו את זה פה
  

אבל יש פה סיבה אחרת , אי	 ספק, קוד" כל זה מונע. �70ה ועל �30דבר שני שאני רוצה לומר לרחל על ה
, שניי", של" מיליו	ראש הרשות יודע שא" הוא יאשר את התכנית הזאת הוא יצטר- ל. שלא נגעת" בה
אני רוצה : "ראש הרשות אומר". חיוב אישי, א" אתה חורג: "משרד הפני" אומר לו ככה. שלושה שאי	 לו
  ?עשהמה את" רוצי" שהוא י. לא נותני" לו להעלות ארנונה". להעלות ארנונה

  
  :רחל אלטרמ	

  
  .ישל" פיצויי"  

  
  :כה	ר אמנו	 "היו
  

  .א יאשר את התכניתל  
  

  :ישועה�יצחק שייע
  

  .לא יאשר את התכנית  
  

  :ארז קמיני�
  

  .תכניות לתשתיות הוא לא מאשר
  

  :ישועה�יצחק שייע
  

תכניות כ- שהוא יסתב- ע" א� ראש רשות לא יקד" . בצדק. אי	 ספק שזה מונע אישור תכניות  
    ?מה את" רוצי" שהוא יעשה, אי	 מענקי איזו	, תקציבי פיתוחאי	 . משרד הפני" על חריגה

  
.  אלפי" תושבי"10  �אבל תאמינו לי שאני מדייק בדברי" , בשמה אני לא אנקוב –יש לי מועצה אזורית 

ה" הגישו תביעה על מיליארד וחצי . 'ג	 לאומי וכו, הייעוד של הקרקע לנו�שינו את ,  דונ"2000לקחו ש" 
  . שקל

  
  :יהודה זמרת

  
  ?מה ההכרעה של ועדת הערר

  
  :ישועה�יצחק שייע

  
א" לא מאות אלפי עד כה היועצי" המשפטיי" של אותה מועצה הוציאו עשרות . עוד לא הוחלט  

 זה 30%.  זה מעט30%.  תביעות80יש בוועדת הערר . שהתחילו בכללשקלי" בהתגוננות על העניי	 הזה לפני 
  ? על מה אנחנו מדברי" בכלל.  מיליו	500רק 
  

  :יהודה זמרת
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  ?..שזה יתקבלמי אמר 

  
  :ישועה�חק שייעיצ
  

באי" היועצי" המשפטיי" . לא בטוחזה בכלל ". צרי- להתכונ	 לזה: "אומר לי היוע� המשפטי. לא אמרתי
 זה 30%,�20%משמעית ש� אני אומר לכ" בצורה חד. אל תקלו ראש בעניי	 הזה. הטובי" ביותר שיש

  .רדו מהעניי	 הזה. לא יעמדו בעניי	 הזה. יליוני"מ
  

  :ארז קמיני�
  

  .א� אחד לא אמר את זה, בסדר
  

  :יחיא�דו	אפרת 
  

  .זה המצב היו"  
  

  :ישועה�יעיצחק שי
  

יש . 35א "ראש על תמ� ברשות היושבאלטרמ	 ושמאי יערכו פה דיו	 ' הייתי שמח מאוד א" פרופ  
  . קשר לדברי"

  
  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  ?יש קשר
  

�  :שמאי אסי
  

  .כ	  
  

  :ישועה�יעיצחק שי
  

). ב(404אני רוצה להתייחס לסעי� ..35א " שני" בתמ10,15בעניי	 לפחות היות ואני מלווה את שמאי 
הוא נכו	 לגבי כל תכנית . ההיגיו	 שמאחורי הסעי� אינו מוגבל לתכניות מתאר לדרכי" ומסילות ברזל

� נפגעת א, או מחוזית שהוועדה המקומית אינה נהנית ממנהאה להסדיר נושאי" ברמה הלאומית שב
" או למתקני" בי	 תכניות לדרכי" ובי	 תכניות לתשתיות למפעליאי	 כל היגיו	 או צדק באבחנה . ממנה
כאשר הללו א- פוגעי" במרק" חיי , יוקמו בתחומההלאומית שלמזלה של הרשות המקומית ברמה 

כלליות המשרתות גופי" כלליי" הדבר נכו	 ג" לגבי תכניות מתאר . יוצרי" מפגעי" ומטרדי", התושבי"
בעלות כפי שנעשה לגבי חברות הגז . מתקני" סלולאריי" וכדומה, כגו	 תכניות מתאר ארציות, גדולי"

כ- יש לעשות , בפיצויי" בשל פגיעה עכב תכנית למתק	 גזהנושאות , 2002רישיו	 לפי חוק משק הגז הטבעי 
הצדק החלוקתי מחייבי" כי נטל הפיצויי" עקרונות . על פי אותו רציונאל בדיוק ג" לגבי גופי" אחרי"

הטענה העולה מדברי בהקשר זה יודגש כי . לא על תושבי הרשות המקומית הנפגעת, ייפול על גופי" אלה
רק מפגיעה של תכנית מפורטת שבסמכות הוועדה המקומית ועל ההסבר לסעי� כאילו הזכות לפיצוי היא 

 של הוועדות המקומיות לגבי גורל תכניות שליטת	. הינה מקוממת, היא מחליטה א" לאשרה או לאוכ	 
לא תיעצר א הי. המדינה מעוניינת לקד" תכנית תשתית ברמה לאומית. מלאהשבסמכות	 רחוקה מלהיות 

  ..ברור כי הוועדה המקומית.  תכניתעל ידי ועדה מקומית המסרבת לאשר
  

  :כה	ר אמנו	 "היו
  

שיית	 איזו שהיא , יתקי	 תקנותשהשר הצענו כדי לפתור את הבעיה . אנחנו התייחסנו למסמ- של-
  .גמישות

  
  :ישועה�יצחק שייע

  
  .לא תאושר בכל התרגילי" שיעשו, צריכה להיות מאושרת והרשות תהיה צריכה לשל"כל תכנית שתהיה 

  
  :ר אמנו	 כה	"היו
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ניתקע לכ	 אנחנו צריכי" למצוא את האיזו	 הנכו	 כ- שבלהט הדברי" שנעשה לא ,  אית-אני מסכי"
  .פלונטר חדששלא נמצא פתרו	 לפלונטר אחד ויהיה , במקו" אחר

  
  :איהד סוויד

  
כי יש זכויות , מציעי" שיהיה כל בעל זכות בקרקעבסעי� ההגדרות לעניי	 בעל זכות בקרקע אנחנו   
  . או פסיקה/שנתקבלה מכוח די	 ואנחנו מציעי" כל בעל זכות קניינית . נמצאות בהגדרה הקיימת היו"שלא 

  
 �לא משנה א" , כל הדיו	 הזה של הפיצוי צרי- להיות סביב הפגיעה. הגדרת קרקע גובלת, 397בעניי	 סעי
, להגדיר מה זו פגיעה, צרי- להתמקד בנושא של הפגיעה. יותר רחוק או יותר קרוב מטר 10היה מטר או 

  . לא בעניי	 המרחק הגיאוגרפי מהתכנית, להתמקד ש"צרי- . א" נו� זאת פגיעה או לא פגיעה
  

   �אני מסכי" ע" איריס שדיברה בתחילת הדיו	 . 10% מוצע לבטל את ההגבלה של 399בעניי	 סעי
  . או מוותבשביל אחרי" זה חיי" ,  בשביל אנשי" מסוימי" זה כלו"10%. על הנושא הזה

  
 �צרי- לקבוע מנגנו	 .  תשלו" הפיצוי שני" לא תעכב את�5 מוצע להוסי� שההגבלה של תקופת ה402בסעי

אני מבי	 שזה . הכס� יסב- את האזרחי"כי העניי	 של להחזיר את , אי- משלמי" ואי- מחזירי" לה
  .ההסדר הקיי"

  
  :קריאה

  
  .יסב-לא , יקל על האזרחי"  

  
  :ארז קמיני�

  
הוועדה . הוועדה המקומית רואה שהיא עשתה טעותאד" מגיש תביעה או ש. יש תכנית פוגעת. לא נכו	

 באמצעות תכנית שתבטל את אני רוצה לתק	 אותה, ראיתי שעשיתי טעות: "מקומית יכולה להגידה
.  שני"5נותני" לוועדה המקומית שיקול דעת לעשות את זה במש- ". התכנית הפוגעת ואולי אפילו תשביח

אני רוצה עכשיו את הפיצוי ,  שני"5במש- לא מעניי	 אותי מה תעשו : "א" אותו אד" לא רוצה ואומר
יצטר- אבל אז א" הוועדה המקומית תעשה תכנית שתשביח או תבטל את הפגיעה הוא , יכולהוא , "שלי

מאוד יכול להיות . 50  וישל"100כי הוא יקבל פיצוי על , הוא יצא מורווח מזה. לשל" היטל השבחה
  .הזהשישתל" לו בשיח ע" הוועדה המקומית לאפשר לוועדה המקומית לעשות את התיקו	 

  
  :נת	 מאיר

  
  . מהאנשי" ימתינו לתכנית�99%הניסיו	 שלי מראה ש

  
  :מיני�ארז ק

  
  .זה מה שאנחנו רוצי". 100%  

  
  :איהד סוויד

  
ה בשיעור  אשל" היטל השבחה אני אשל" היטל השבחאחר אומר שאני אקבל את הכס� שלי וכשאניהיגיו	 
  ..נמו-שהוא 

  
  :ארז קמיני�

  
 או �90%ב, להערכתנו.   מהמקרי"�10%אולי ב, שזה יקרה באחוז אחד מהמקרי"ד מאיר "אומר עו. נכו	
הוא לא רוצה את . המקומית לאזרח על מנת לשפר את המצב מהמקרי" יתקיי" שיח בי	 הוועדה �80%ב

�  .הוא רוצה שהפגיעה לא תהיה, הכס
  

  :איהד סוויד
  

 �לבעל הקרקע להציג לוועדה אנחנו מציעי"  לאפשר .  מדבר על התכניות שאי	 פיצוי לגביה	403סעי
  .חלופות תכנוניות

  
  :רחל אלטרמ	
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  .	 בהתנגדותבזמ	 הדיו

  
  :ארז קמיני�

  
  . בדיוק  

  
  :איהד סוויד

  
מוצע שהאזרח יקבל . מהוועדה ומהמדינה: זה לגבי קבלת הפיצוי משני גופי" מוצע שבעל הזכות �404ב

  . את ההתחשבנות ע" הגו� האחר כדי להקל על האזרחי"מגו� אחד שיעשה 
  

 �  . זה לא משהו מהותי. אנחנו מציעי" שזה יחול על כל התכניות) ב(405בסעי
  

 �שהעמדה לא לאפשר טיעוני" נוספי" לאחר אני מבי	 .  לגבי זכות הטיעו	410הערה אחרונה לגבי סעי
ול צרי- להשאיר שיק. כדי לא לקצר ולא לעשות פנייה בדקה האחרונה של הטועני"שהוגש משהו בכתב זה 
  ..א" ישנה טענה נוספת שרוצי". דעת לוועדה המקומית

  
  :כה	� איריס פרנקל

  
  .זה הוסדר

  
  :יהודה זמרת

  
  .לעשות כאשר יגיע מועד הדיו	זה לא שאתה מגיש איזה מסמ- ואחר כ- מתחיל לחשוב מה . זה חוות דעת

  
  :איהד סוויד

  
  . מטעמי" מיוחדי" שיירשמו כדי שתישאר לוועדה זכות להוסי� משהוה משהו שבינתיי" התפתחה הפסיק

  
  :קמיני�ארז 

  
 מנוגדות אפשר לומר שהיו פה שתי עמדות סותרות לחלוטי	 זו את זו או. לה כא	נתחיל מהנושא המרכזי שע

הנימוקי" , הצור-, ההצדקה, אלטרמ	 לעניי	 העדר' עמדה אחת שהוצגה בכישרו	 רב על ידי פרופ. זו לזו
עמדה שנייה . זאת עמדה אחת. למעט בענייני תשתית, מדוע לא לייצר בכלל אפיק של פגיעות עקיפות

, ר הולצמ	 ועל ידי לשכת השמאי" לעניי	 הפגיעה הלא מידתית"פחות על ידי דשהוצגה בכישרו	 לא 
כשניגשנו . שעשינו והבהרנו בפגיעות העקיפות,כפי שאמרנו , בזכות הקניי	 של הפרט נוכח הצמצו", לטעמ"

היא ג" . עינינואלטרמ	 היה לנגד ' שתה פרופד מקי� ויסודי שעלבחינה של הנושא המחקר המאוד מאו
  ..ציינה

  
�  :שמאי אסי

  
  .זהביקשנו ממנה לעשות את . הוא הוזמ	  

  
  :רחל אלטרמ	

  
  . וחצי שנות מחקר4אחר כ- הרחבתי את זה לעוד .  הוא הוזמ	

  
  :נת	 מאיר

  
  .לא חיכו לדבר כל כ- יסודי  

  
  :ארז קמיני�

  
היו ג" הטיעוני" , אדוני, אבל מ	 הצד השני, אמרתי שבוודאי שהמחקר היסודי שנעשה עמד לנגד עינינו

אנחנו נבחר את האפיק של העדר פגיעה עקיפה כפי שנבחר אפשר להגיד ש. שהושמעו לעניי	 זכות הקניי	
 – נקרא לו לצור- הדיו	 קיצוני לכיוו	 הזה –אלא שלטעמי הבחירה הזאת באפיק , במדינות הי" ככלל

. מייצרת איזו שהיא סטייה מהמידתיות שאנחנו מצווי" לשמור עליה ככל שאנחנו נוגעי" בקניינו של אד"
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מה שניסינו לייצר היא . של אד" כנכס מכונ	ית בהקשר של אבחנה לקניינו קצת נגעה בזה היועצת המשפט
לייצר תופעות שאנחנו , אמירה מסוימת שבוודאי ובוודאי פגיעה עקיפה לא יכולה לייצר סטגנציה בתכנו	

 של זה הוא שג" הפגיעה בנכס כאשר הצד השני, לא יכולי" להשלי" עמ	 כי זאת פגיעה ציבורית חזקה מידי
יכול להיות שש" ..   בי	 נכס עסקי לנכס שהוא ממש נכס אישידג	 התייחס לאבחנה'  פרופ–מכונ	 של אד" 

מסתירי" לי את אור אבל צרי- להבי	 ג" שכאשר , בסוגי הנכסי" שנפגעי"צריכה להיעשות אבחנה נוספת 
הדבר הזה יוצר ,   מייצרי" לידי נזקי" של קרינה או מייצרי" רעש מוגבר� אני לא מדבר על נו� –השמש 

מגדיר את , זה משהו שמגדיר אותו.  קניינו והחיי" בתו- קניינושזה, פגיעה במה שאד" הכי חשוב לו בחיי"
אני לא רוצה , בסדר: "אנחנו אומרי". גש לקנייה של בית מתו- הכרה של סביבתוהוא ני. ההוויה שלו

א" זה מגרש ריק שהוא לא יוכל , זה שנמצא מול-, כמעט מוחלטת בקניי	 של חבר-לייצר ל- זכות קניינית 
להצהיר את זה באופ	 אני לא רוצה ". ל- הרבה כס� א" הוא יבנה ש"או שהוא יצטר- לשל" לבנות ש" 

מה מייצגת . מכא	 בא הרעיו	 של תקופת הזמ	. אבל לטעמנו אי אפשר ג" לבטל את זה לחלוטי	, מוחלט
לספקולציה כזאת או אחרת ועל ה	 לא מייצגות אפשרויות ?  השני" האלו10מה מייצגות ? תקופת הזמ	

  . לא זה העניי	. להשפיע על הוועדה המקומית שתחכה עוד את השנהאי- להשפיע או לא 
  

מ	 אנחנו חושבי" שתכנית צריכה לחיות ללא שינויי" או כמה ז, הנקודה היא שאלת החיות של התכנית
א" הוועדה המחוזית . לכדי מימוש" התחדשות העירונית"ללא שינויי" ומתי מגיעה הסביר שתחיה 

דנתי בתכנית .. י" מהתכנית קודמת שנ8תכניות להוספת זכויות אלא בחלו� בירושלי" לא מוכנה לקבל 
אני בחנתי . עכשיו תהיה לי מנוחה ,  היק� הזכויותמצאתי את המצב התכנוני כראוי בהיבט של , מסוימת

נית במהל- של א" אני מדבר על התפתחות עירו. ת	 לעיר להתפתח בקצב שלה. את היק� הזכויות
יהיה לא ,  השני" האלו לא יהיה צור- בהכנה של תכנית נוספת10אז הצפי הוא שבמהל- ,   שני"5,6,7,8,10

זה לא בא . משאלת ההתפתחות העירונית, מש" זה בא.  שני"5צור- בהכנה של תכנית שכבר דנתי בה לפני 
 וחצי יאריכו עוד �9 תמיד ב". כדי שאפשר יהיה להשפיע שני" �10נכניס דווקא את ה: "שהיא אמירהמאיזו 
לא בטוח שהיא תוכל ". וד חצי שנהכבר ענחכה , נו, טוב: "הוועדה המקומית תגיד. אני מסכי",  שנהחצי

ככלל זה לא נובע . שהוגשה תכנית היא צריכה לדו	 בה במועדי זמ	 קבועי"מעת . לפי הכללי" החדשי"
בהיבט של הוספת , זה נובע מהרצו	 לבחו	 כמה זמ	 צריכה לעמוד תכנית על מכונה בהיבט התכנוני, מש"
 השני" 10אני לא מסכי" לאמירות שלפיה	 . מש" זה נובע. בהיבט של שינויי ייעוד כאלה ואחרי", זכויות

אני מסכי" ע" שייע . כפי שנאמר פה, יוצרות איזו שהיא אפשרות לייצר מערכת שחיתותית כזאת או אחרת
מהצד השני אני לא מסכי" שאי	 . לא זאת המטרה,  כ- או כ- זה נוצר, ייווצריכול להיות שזה . בעניי	 הזה

 שנה הוא לא משהו �20א" הצפי ל. זה לחלוטי	 שני דברי" שוני" לגמרי.  השנה�20 זה לקוהרנטיות בי	 
,  לחשוב על הדבר הזהאפשר עוד שהשמאי" חושבי" שאפשר להתמודד איתו בצורה כזאת או בצורה אחרת

".  שנה20קחו : "אמרנו. רצינו להבהיר שאנחנו לא רוצי" שישאירו פוטנציאל..  שנה נובע בכלל�20 אבל ה
אז , א" זה לא נכו	.  שנה יש פוטנציאל20יוכל להגיד שעוד א� אחד לא  שנה 20זה נשמע לנו שא" נגיד 

  .אלה שני דברי" שוני" לחלוטי	. נשנה את זה
  

מה שאנחנו בחרנו היא בסופו .   מכא	 ועמדה מכא	עמדה, לסיכו" הנקודה הזאת של פגיעה עקיפה  
לא על , אד" על מקרקעיויינית או המעי	 קניינית של של דבר עמדה שמאזנת בצורה ראויה את הזכות הקנ

המאוד מאוד גדול שיוצרות תביעות הפיצויי" ביחס לתכנו	 אורבני נכו	 אל מול הקושי , מקרקעי השכ	
זה דבר אחד .  שני" זה כבר לא כל כ- נורא�10 שני" יתקד" ב�7בא" התכנו	 במקו" להתקד" . וראוי

  .לעניי	 הזה
  

נכו	 שאי	 זכות . כא	 לעניי	 שאלות ההקלה והשימושי" החורגי"שאלה נוספת עקרונית שהושמעה   
א" אנחנו נדרשי" לסוגיה אחרי אבל , אי	 פיצויי" בשל הקלות ושימושי" חורגי". פיצוי כזאת היו"

מה ההבדל בי	 ,  שאמרה אפרת במהל- הדיו	כפי, שצמצמנו את הזכות המהותית ואנחנו שואלי" את עצמנו
 וחצי מטר לבי	 אד" שהתקרב אליו 2 או 0אד" שנפגע בתכנית נקודתית מזה שקו בניי	 התקרב אליו לכדי 

בהנחה .. צרי- להיות איזה שהוא הבדל מבחינת. אז השאלה א" יש הבדל, חורגבשימוש הדבר בהקלה או 
אז אני לא צרי- , שהכרתי בזכות הקניי	 של אד" שקו הבניי	 לא התקרב אליו כי הכרתי בזה בתכנית

? עלות התדיינות גבוהה מידי, זה מייצר מטלה גבוהה מידי על הוועדהלהכיר בזה בהקלה בשימוש חורג כי 
  ..היטלי השבחה ברוב" ה" אלה שאמורי", אגב
  

  :אלטרמ	רחל 
  

  ?יש רק אחד, למה אתה אומר היטלי" ברבי"
  

  :קריאה
  

  .על הקלה בעת שימוש חורגגובי" אותו   
  

  :ארז קמיני�
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  . אבל גובי" אותו הרבה פעמי", אחדיש רק 

  
  :רחל אלטרמ	

  
  ?רכושמיסי , למה מיסי שבח  

  
  :ארז קמיני�

  
  . לא הארנונות, היטל השבחה בעיקרו הוא זה שצרי- לממ	 את הפיצויי". אני מסכי" אית- לחלוטי	

  
  :רחל אלטרמ	

  
  ?וא" אי	

  
  :קריאה

  
  .על הקלות ושימוש חורג יש  

  
  :יהודה זמרת

  
  ..השימוש חורג מטבעו

  
  :ארז קמיני�

  
  .אבל יש קשר, הוא לא חד חד ערכיקשר ה  

  
  :רחל אלטרמ	

  
  .הוא קשר פילוסופי

  
  :קמיני�ארז 

  
  .ה" בי	 היתר לפיצויי"הכספי" שהיטל ההשבחה צרי- להיות מיועד אליה" . מש לאמ  

  
  :רחל אלטרמ	

  
  ..מקו" אחד יש

  
  :ארז קמיני�

  
 לגבות היטל �בחוק  ג" זה מעוג	 �ד בגי	 הקלות ושימושי" חורגי" הוועדה המקומית יודעת טוב מאו

העניי	 הזה . שתיקח את אותו מנגנו	 שגובה היטל השבחה שידו	 בתביעת הפיצויי". השבחה מפרטי" רבי"
אבל לא הוא זה שצרי- להכריע בשאלה א" אני , של עלויות התדיינות הוא בהחלט נקודה משמעותית

הסיבה לזה היא השוואת הזכויות הקנייניות בי	 הנפגע . הזאת או לא מבטל אותהמבטל את הזכות 
 �7 אנחנו יודעי" שאנחנו חיי" ל. אני בהחלט מסכי". משימוש חורגבתכנית נקודתית ובי	 הנפגע מהקלה או 

ג" את , א" רוצי" את כל החבילה נבטל את כל החבילה. י" בינתיי"על הקלות ושימושי" חורגשני" 
  .השימושי" החורגי" וג" את הפיצויי"ההקלות ו

  
�  :שמאי אסי

  
הדיו	 הזה על פיצויי" בגי	 הקלות ושימושי" חורגי" הוא רק מדגיש יותר את האבסורד שיש בכל   

הזה או בכל הפטנט הזה של הקלות ושימושי" חורגי" ל  שיש בכל המוסד את הקושי הגדו, המוסד הזה
שזה לא מתאי" זה הפ- בגלל . זה לא דברי" מינוריי". שזה חרג כבר מכל עבר, בצורה שהוא קיי" היו"

י" גדולי" בהקלות שלפעמי" מוסיפי" הרבה קומות זה ג" הפ- דבר. במש- השני" לדברי" גדולי"
חורגי" שזה בוודאי ובוודאי בשימושי" , מקווי בניי	 עד למצבי" מאוד אבסורדיי"זזי" , קטני"בבנייני" 

לייעו� מי שרוצה לבוא , תאמינו לי. לעשות פרויקטי" שלמי"אפשר . בכלל גבולהפ- להיות דבר שאי	 לו 
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 כבר נבנו. חורגי"את כל מה שאת" רוצי" לעשות אפשר לעשות בשימושי" . יכול לקבל ייעו� בעניי	 הזה
  ..עד שלא חס" אות" בית המשפט. פרויקטי" גדולי" במדינה הזאת

  
  :רחל אלטרמ	

  
  .לא בשימושי" חורגי", בהקלות

  
�  :שמאי אסי

  
. הכל חרג. 'וכו' קניוני" שלמי" וכו, פרויקטי" גדולי" בשימושי" חורגי"נבנו . בשימושי" חורגי"

זה אחד . השיטה הזאת היא שיטה שצרי- לבטל אותה.  שצרי- לבטל אות"המוסדות האלה ה" מוסדות
יש לזה פתרונות . אני ש" את זה כא	 כדי להבהיר. זה ההבדל ברפורמה. מהמסרי" החשובי" ברפורמה

. ות שלהא" לא היו הפתרונות האלה כל תכנית הייתה קובעת את הגמישוי. אי- זה ייראה בעתיד
זה בתו- . סטייה לא ניכרת זאת לא סטייה. הגמישויות האלו היו ניתנות בהיתר וה	 אינ	 נחשבות סטייה

זאת , זה בסדר.  השינוי הזה של רשות הרישוי או של מהנדס הרישוי לעשות את, סמכות של הוועדה
בשימושי" אי	 שו" בעיה לקחת . אותו דבר בשימושי". גמישות שמתחייבת מתו- הגמישויות של התכנית

ככל . ברנו על זהדי. וג" את זהג" את זה , ג" את זהאזורי עיר שלמי" ולהגיד בתכנית שכא	 מותר לעשות 
 אנחנו בעצ" מורידי" את הפטנט הזה של שימושי" חורגי" והקלות, את הפתרו	 הזהשאנחנו מנשימי" 

של הגמישויות האלו לתת , עליה"את המוטיבציה מלעשות את השינויי" התכנוניי" האלה שאני מדבר 
אי	 שו" , אי	 פרסומי", ש" אי	 תביעות פיצויי". ת הבעיהעל ידי כ-  נפתור א. אות	 במסגרת של התכנו	

אני רוצה . בס- הכל זאת המגמה. כל הבירוקרטיה מתחסלת ב	 רגע ברגע שזה נעשה, הכל בקלות, דבר
כבוד , בס- הכל בישיבה הקודמת או באחת משתי הישיבות הקודמות. סעי� אחרר- להשתמש בזה לצו

סליחה שאני אומר .  שני"�7 היינו תחת לח� או תחת הרוש" שרוצי" להרחיב אפילו מעבר ל, ראש�היושב
אבל אני חושב שצרי- לצמצ" את זה משמעותית , אני לא נוהג להגיד את זה, בניגוד לעמדת הממשלה

ג" , לפתור ג" את הנושא של היטל השבחה,   במהירותאני חושב שאפשר למצוא את הפתרונות. מתחת לזה
  .רזה בעיני הדבר החשוב ביות. את הנושא של הפיצויי" וג" את הנושא של מהירות הוצאת היתרי"

  
  :ארז קמיני�

  
שינוי דרמטי במגרש נטע	 פה שיכול להיות שיהיה .  שני" בפגיעה עקיפה10עוד לעניי	 בחירת הנורמה של 

הנקודה בהקשר הזה .  שני" האלו יוצרות חוסר ודאות במחירי השוק�10 נטע	 פה שה.  שני"10הגובל אחרי 
א" תוצרי הלוואי יהיו שבסמו- . מש" זה מגיע. י של התפתחות עירונית סבירההיא שאלת הצפי או הדימו
אני לא מכיר כלל אחר שנוכל . אז אלו תוצרי לוואי, יקרו פעולות כאלו ואחרותלמועד פקיעת חיות התכנית 

ה שאנחנו רוצי" לאפשר אותה אלא כלל של זמ	 שידמה מתי יש התפתחות עירונית סביר, לעשות אותו
זה במסגרת האיזו	 בי	 זכותו ליהנות מהקניי	 ". א" אתה נפגע אתה תפוצה: "ומתי זה סביר להגיד לאד"

בוודאי במסגרת השיקולי" של אד" הא" לרכוש קרקע הוא צרי- לדעת . שלו ובי	 הרצו	 שלנו לפתח עיר
צרי- להכיר בעובדה . לידו ללא פיצויה לא יבנו שכאשר הוא רוכש קרקע בעיר יש מגבלות לתקופת הזמ	 שב

  .הזאת
  

אני רוצה להגיד . אלטרמ	 ואחרי"' בהקשר לפוטנציאל נאמרו כבר הרבה דברי"  ג" על ידי פרופ  
בי	 א" זאת ועדה , אנחנו לא חושבי" שהרשות. עוד מילה אחת שהיא ברורה ואולי תסכ" בהיבט הזה

.  לא בדיני פיצויי", לא בדיני הפקעות. צריכה לאפשר פיצוי רגולטורי, מדינת ישראלבי	 א" זאת , ומיתמק
כי א� אחד לא יודע , היא צריכה לאפשר פיצוי מהרשות לסחר בקרקעות חקלאיות שלא למטרת חקלאות

מתו- מטרה לשנות את הייעוד ר בקרקע חקלאית מי שעושה סח. א" המטרה הזאת תשונה או לא תשונה
  . שלה צרי- לדעת שהוא עושה סחר שיש בו סיכו	

  
ג" הדי	 היו" לא . א" וכאשר נשמעה, בהקשר הזה אני רוצה להגיד משהו לגבי הוראת המעבר  

זאת לא תכנית אחרי . קרובהדאות הוא מכיר בקצה שבקצה כאשר מדובר על תכנית בוו, מכיר בפיצויי"
אני אגיד שאני מכיר א" . אפילו אחרי התנגדויות, זאת תכנית שצריכה להיות ממש בקצה שלה, הפקדה

ו אחרת המשמעות של זה שתתקבל תכנית כזאת א, בפיצויי" בוודאות קרובה על תכנית שהופקדה
שאלת הדי	 . על ידי שיקול אחר לחלוטי	" מזוה""זה אומר כבר ששלב ההתנגדויות הוא . בהתנגדויות

  .. א" עוקבי" בפסיקה, הקיי"
  

  :רחל אלטרמ	
  

  ..הפסיקה
  

  :נת	 מאיר
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  .. הכלכליאת השיקול. זה לא בהכרח מגרעה

  
  :אוהד דנוס

  
  .בהחלט מכירי" בפוטנציאל. לא בהפקעות, ארז
  

  :ארז קמיני�
  

יש כבר פסקי די	 . לפחות זאת עמדת המדינה, ג" בהפקעות יש פסק די	 חדש שמתייחס לנקודה הזאת
. 197בוודאי בפיצוי , יש פסיקה ג" בהפקעות. בפיצוישדיברו ג" בהפקעות על השאלה של ודאות קרובה 

הפסיקה מדברת במיינסטרי" שלה על הכרה בפוטנציאל רק כאשר יש ודאות קרובה  או כמעט קרובה 
  .לוודאי  של אישור תכנית מפשירה

  
שאנחנו צריכי" לאפשר את המש- נשמעו פה טענות . התייחסות לשאלת הקונקרטיות של הפגיעה  

ביחס לסוגיית תכניות שה	 בנות לא ברור מבחינה סטטוטורית . המצב הקיי" והלא ברור  לשיטת הפסיקה
נתתי דוגמה למצב , הסברתי. אנחנו חושבי" שזה שגוי. היינו ג" תכניות שה	 אינ	 ברמות מפורטות, פיצוי

אנחנו . אינה מייצרת זכותמ התכנית המפורטת "מ מייצר זכות וכאשר מדייקי" את התמ"אבסורדי שתמ
כאשר יש תכנית שהדיוק שלה ייעשה רק לעת עריכת תשריט בינוי הנקודה . חושבי" שזה מצב אבסורדי

יכול . לא תהיה פגיעהריט בינוי לא יודעי" בדיוק א" תהיה פגיעה או עד שלא יהיה תש. נקודההיא אותה 
.  גובלתלהיות שתשריט הבינוי ידייק את מיקומו של הבניי	 באופ	 כזה שלא ייצר פגיעה לקרקע

  .	 ההערה לעניי	 תשריט הבינוי אינה נכונהלכ, הקונקרטיות של הפגיעה מאוד חשובה בהקשר הזה
  

אנחנו רוצי" לייצר ודאות כזאת . אנחנו לא נסכי" לסעיפי סל למיניה". עוד בהיבט הוודאות  
א" יש איזו שהיא הערה . בפגיעה הישירה כ- שבית משפט ידע להגיד מה היא פגיעה ישירה ומה היא לא

אבל לא להכניס סעי� , הכנסנו זה בסדר גמורשיש סוגי" מסוימי" של פגיעות ישירות שלא שמכוונת לכ- 
  ..  סל שייצר שוב חוסר ודאות

  
הנקודה .  עקיפה או ישירהישה מייצר פגיעה הא" אנחנו חושבי" שכביש ג, לעניי	 שאלת הפגיעה העקיפה

רווחיות של מקו" . היא נוגעת לשאלת הרווחיות של מקו" העסק, פה שהועלתה נוגעת לא לשאלת הפיזיות
אנחנו לא יכולי" להכיר בזה שא" נעשה איזה שהוא שינוי פיזי . עסק אינה תכונה מקרקעינית מבחינתנו

, או לצור- העניי	 הוקמה שכונה חדשה שמורידה מהרווחיות של עסק בשכונה קיימת, שמוריד מהרווחיות
  .זה משהו שלא מתקבל על הדעת. אנחנו נפצה

  
  :כה	� איריס פרנקל

  
  ?תוכל להתייחס לזה. שלבי בפגיעה ישירה�רחל העלתה את העניי	 של פיצוי דו

  
  :ארז קמיני�

  
  .מי"זה חמ. הפקעהשלבי הוא פיצוי שבסופו של דבר יש �פיצוי דו

  
  :רחל אלטרמ	

  
  ..מיועד לצורכי ציבורכשזה . אבל אמרתי שצרי- הודעה כשזה מיועד להפקעה, בסדר

  
  :ארז קמיני�

  
ככלל צריכה להיות הודעת הפקעה . כשנגיע לפרק ההפקעות נתייחס אליו. יש תיקו	 בפרק ההפקעות

 –אמרנו שלגבי כל תכנית . הפקעה בתכניתכשקרקע מיועדת לצרכי ציבור צריכה להיות הוראת .  בתכנית
א" יש .   ג" באיחוד וחלוקה וג" בתכניות שמיועדות להפקעה צריכה להיות הודעה אישית� עי� כזה יש ס

 ויש בה ג" שינוי ייעוד מחקלאות לדר- וג" הוראת � לדר-  נניח –לי תכנית שמייעדת קרקע לצור- ציבורי 
  . אז ברור שהתכנית הזאת תיודע, הפקעה

  
  :טרמ	רחל אל

  
צרי- . אני שמחה שסגרת" את זה מכל הכיווני". טעו	 הסדרזה דבר שהיה , אני מאוד מאוד מברכת על זה

  . שווה הודעה לעיתונות בפני עצמו. לבר- על זה
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  :ארז קמיני�

  
  . בל בסדרא, לא בטוח שגופי התשתית הפנימו את זה

  
במהרה לכשיעבור הקודקס . הרצו	 שלנו לאחד תקופות התיישנות בחקיקה. ביחס לתקופת ההתיישנות

 תיקוני" עקיפי" ולתק	 חקיקתי ע"' ננסה לעשות וי�,  שני"�4בימנו ויתקבל ש" התיקו	 המוצע ל
היבט שנוגע לתקופת ההתיישנות  כפי שהוצע לא באה בחשבו	 בעוד �7 ל�3העלאה מ. במקומות הרלוונטיי"

 נוגעת לשאלה של הודאות �7 ל �3אבל העלאה מ,  זה כבר לא ממש משנה שני" כולל�4א" נגיע ל. המיוחדת
היא לא יכולה לשריי	 כספי" לתקופה ארוכה . של הרשות המקומית שצריכה לשל" את התשלומי" האלה

אנחנו מסכימי" . אחת הסיבות ליצירת תקופות התיישנות קצרות היא שאלת הוודאות של הנתבע. כזאת
 אי	 הבדל �4א" יעלה ל.  שני" באופ	 כללי7של  שפה צריכה להיות תקופה קצרה יותר מהתקופה

 שני" או משהו בסגנו	 �4א" לא תעבור הצעת החוק או הקודקס ב. הער- של אחידות הוא חשוב. משמעותי
  .�7 הזה אנחנו לא חושבי" שצרי- יהיה להארי- ל

  
אנחנו . פרט לאלה שנרשמו, לגורמי" אחרי"אנחנו לא מוכני" להגדיל את בעלי הזכויות בקרקע   

בי	 א" הוא סוחר של פלוני ובי	 א" הוא סוחר של מינהל מקרקעי , לא חושבי" שסוחר זכאי לזכות לפיצוי
מי שזכאי לפיצוי הוא בעל הזכות . הזכות שלו אינה חזקה מספיק ככזו שמצדיקה להעניק לו פיצוי. ישראל

  .באותה קרקע
  

  :איהד סוויד
  

  .יש זכויות אחרות. פה הכוונה שלי לא הייתה לסוחר
  

  :ארז קמיני�
4  

  . אבל זה יכול להשתלב ע" ההערה של-, אני לא מעיר להערה של-
  

  : סווידאיהד
  

  .מישהו קיבל רשות והיא הפכה להיות בלתי הדירה. אחר מלבד שכירותישנ	 זכויות מסוג 
  
   
  

  :ארז קמיני�
  

מאוד יכול להיות .  שאלת ער- הקרקע מנותק מער- השוקעניתי כבר על? מה זה רשות בלתי הדירה  
  . שהשוק מתמחר פוטנציאל ואנחנו לא מסכימי" לתת על זה פיצוי

  
אני חושב שפה יש סוג של צייקנות וסוג של . ר החדש שעשינו לעניי	 תכנית מתקנתתקופת ביניי" להסד

הוועדה המקומית רוצה לתק	 את הטעות שהיא ? במה מדובר. עמידה על זכויות שהיא לא כל כ- בתו" לב
הא" במהל- התקופה הזאת נגר" לו נזק כל כ- ,  השני"5א" היא מצליחה לעשות את זה במהל- . עשתה

האלו אפשרנו לוועדה  השני" 5 השני" האלו ולהגיד שעל תקופת 5חמור שחייבי" לייצר הסדר מיוחד על 
 פה סוג של רצו	 אבל יש, ברוב המקרי" זה ייפול על עניי	 של מה בכ-? המקומית לייצר לו זכות מיוחדת

א" פלוני לא מוכ	 להסדר . לקבל פיצוי על זכות פחותה שאינה מגיעה לכדי הצור- בעריכת הסדר מיוחד
  .הוא לא אמור להיפגע. הזה של תיקו	 הוא יכול לבקש את הפיצוי בכל מקרה

  
אני חושב שההסדר שקיי" בחוק . עלתה השאלה ביחס להתיישנות שנוגעת לכללי הארכה והשהיה  

כלל הארכה נוס� שהוא יותר , עוד תוספתבתיקוני" שייעשו בקודקס יש . התיישנות הוא הסדר ממצהה
, והעתידיג" בחוק ההתיישנות הקיי" . הסדר ממצה, אני חושב שיש ש" הסדר טוב. כלל סל ע" איזוני"

המצב היו" שהפניות להארכת . י- להשאיר את הפתח להארכות מינהליות לא ברורותלא צר. ככל שיתקבל
לפעמי" לוקח יותר זמ	 להגיב . תקופת ההתיישנות מתגברות ומתגברות ומתגברות במערכת אצל שר הפני"

זה .  שני" אנשי" מביני" על מה מדובר3א" תקופת ההתיישנות היא . להארכה מתקופת ההתיישנות עצמה
. את המועד שלו מנסה בכל דר- שהיא לנסות ולהארי- את התקופה, כי כל מי שאיבד את הזמ	 שלו, טבעי

ג" ברמת  . זה לא ראוי. את זה אנחנו חושבי" שלא כדאי. מצטברות ערימות של פניות. כול" פוני"
אי	 צור- . הפתרונות להארכת התקופה נמצאי" בחוק ההתיישנות. כדאילא היעילות של המערכת זה 

  .להעמיס על המערכת מצב שיש פתרו	 בדי	 אחר
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לא . יעות העקיפות ע" כתבי השיפויהערה נוספת של רחל לעניי	 פלוני אל מול פלוני בשאלת הפג  
  .בפגיעות עקיפותלא בכל המצבי" קיי" כתב שיפוי . לכל תכנית יש כתב שיפוי

  
  :רחל אלטרמ	

  
  .ה משהו טרנדיז  

  
  :ארז קמיני�

  
ג" א" יש כתבי שיפוי בסופו של דבר מי שאחראי אל מול . ה כתבי שיפוי לא בכל מצביש הרב. זה נכו	

הסבירה שלו  בהנחה שאנחנו מכירי" בזכות הקניי	 המוגבלת שלו שלא יפגעו בהנאה �הפרט הניזוק  
כו	 שהיא תקבל כתב שיפוי נ. היא החייבת העיקרית.  הוא בראש וראשונה הוועדה המקומית–מהנכס 

החייבת , לא נית	 להיפרע ממנו, פשט את הרגל, לא נמצא' אבל א" צד ג', גותוכל להגיש מעי	 הודעת צד 
. זה בהיבט הטכני ובהיבט המהותי. לא נית	 לומר שיש פה במפורש פרט כנגד פרט. היא הוועדה המקומית
התכנית הנקודתית או התכנית ,  השימוש החורג,  הוא הרגולטור שאישר את ההקלהמי שבסופו של דבר

, מי שאישר זה המלכות. אצל הוועדה המקומית בעתיד זה יאושר.   היותר רחבה זה מוסד התכנו	המפורטת
נכו	 שאחר כ- היא תוכל אולי . ההרשות צריכה לעמוד אל מול מי שהיא יצרה כלפיו את הפגיע. זה הרשות
, היא יכולה להגיד שלא תהיה התכנית". לא"אבל הרשות יכולה להגיד ליז" , מהיז" שגר" לזהלהיפרע 

ד מאיר "מסכי" ע" עו אני � א" רוצי" רגולציה . החורג כי זה פוגע יותר מידישלא תהיה הקלה והשימוש 
לקניינו אי ,  שנוגעת למהות של האד"�לא משתל" פיצוי במדינת ישראל  שבגי	 הרבה רגולציות אחרות 

  .. שאני אאשר את הפגיעה אבל אני לאאפשר להגיד
  

  :רחל אלטרמ	
  

  . אי	 כמעט תיאוריות כאלו
  

  :ארז קמיני�
  

  ?למה אי	 תיאוריות כאלו  
  

  :רחל אלטרמ	
  

  ..פתאו" לגובלי". ככה  
  

  :יהודה זמרת
  

  .. בעול"אנחנו קיימי"
  

  :רחל אלטרמ	
  

  ?איפה השלטו	 המקומי. התקציבי", המהות. אמרת איזו	. לא התמודדת ע" כל השאלות האחרות
  

  :ארז קמיני�
  

  ?..מה זה קשור
  

  :רחל אלטרמ	
  

  .ועוד אי- קשורזה   
  

  :ארז קמיני�
  

  .תתמודדי את ע" השאלה שאולי לא יקבלו היטל השבחה
  

  :רחל אלטרמ	
  

  .זאת מטריה שונה. זאת לא אותה מטריה. אני לא מקבלת שזאת אותה מטריה
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  :ארז קמיני�
  

  ?למה צריכי" לשמש כספי ההיטל
  

  :רחל אלטרמ	
  

  . מול השניזה לא אחד 
  

  :ארז קמיני�
  

  .אומרת שהארנונה עומדת מולהאבל את , לא אמרתי שזה אחד מול השני
  

  :רחל אלטרמ	
  

  .בטח שהארנונה עומדת מולה  
  

  :ארז קמיני�
  
  ..ג" היטל השבחה. לא
  

  :רחל אלטרמ	
  

  .  כשיש
  

  :קמיני�ארז 
  

  .לא מצליחות לגבותיש רשויות שאי	 לה	 ג" ארנונה כי ה	   
  

  :לטרמ	רחל א
  

  .את" מתמודדי" באופ	 תיאורטי. תתמודדו ע" עצ" העניי	. זה רע מאוד, נכו	
  

  :ארז קמיני�
  

  ..אפשר לומר שלאד" אי	 זכות. שלא יאשרו שימושי" חריגי", שלא יאשרו הקלות
  

  :רחל אלטרמ	
  

אי	 שו" . אי	 אבחנה בי	 המקורות לחובות. רשויות שלא קיבלו היטל, אי	 שו" אבחנה בי	 מקרקעי ישראל
  .ע" התקבולי"קשר 

  
  :ארז קמיני�

  
זה מה ". בפגיעה עקיפהאני לא מכירה : "את אומרת. קוד" כל נדבר על הפגיעה? מה זה קשור לתקבול

  . שזה לא ראויאת אומרת . שאת אומרת
  

  :רחל אלטרמ	
  

  . הגיע הזמ	 לתק	 אותה, זאת תאונה שקרתה .זה שעטנז, זה לא ראוי
  

  : קמיני�ארז
  

  .כול להיות שהגיע הזמ	 לתק	 את התאונהי  
  

  :רחל אלטרמ	
  

  . שתכנעת" מתאונה מקריתפתאו" ה
  



 ח התכנו	 והבנייה "כלכלה לדיו	 בהצ+משותפת פני"

 08/11/2011   
  

69

  :ארז קמיני�
  

  .מתאונה מקריתיכול להיות שהשתכנענו , נכו	, בסדר
  

  :רחל אלטרמ	
  

בגלל זה אזרחי מדינת . לחלוטי	 מקרי. י וייל הגנה במקרה על איזה שהוא בניי	 שצפה על העיר העתיקהנעמ
  ?לשל" הו	 עתק, חסו" את הפיתוחישראל צריכי" ל

  
  :ארז קמיני�

  
  . כי עובדה שאת אותו דבר את לא אומרת בתשתיות, אני לא מסכי" למה שאת אומרת

  
  :חל אלטרמ	ר
  

  .מיוחד לתשתיותיכול להות שהיה צרי- לעשות די	 
  

  :ארז קמיני�
  

  .אד" נפגע או שאד" לא נפגע? למה זה לא פייר בתשתיות. בתשתיות את אומרת שזה לא פייר
  

  : אלטרמ	רחל
  

זה יכול . ה כיוו	 שזה השפעות חיצוניות שקשורות בדר- כלל ע" הפקעותבתשתיות היה צרי- לעשות את ז
  .להיות חלק מדי	 ההפקעותהיה 
  

  :ארז קמיני�
  

  .רעש מהכביש. אני מדבר על פגיעה עקיפה
  

  :רחל אלטרמ	
  

ת  כחלק  מההשפעות החיצוניות שהיו כרוכו–י" שעושי" את זה   יש דינ�מהכביש אפשר היה לתפוס רעש 
  ..אל תית	 לי שבגלל זה. מלכתחילה בהפקעה

  
  :ארז קמיני�

  
  ..הקרקע הגובלת. זאת לא הפקעה

  
  :רחל אלטרמ	

  
נולד  אומרת ל- שכל הדי	 הזה שנוצר  על השפעות חיצוניות אני? להיכנס כא	 לכל הדיו	אתה רוצה , אדוני

, זאת לא דוקטרינה, הזאתאנחנו לא כוננו את התיאוריה . באופ	 מקרי לחלוטי	 ולא בגלל שזה קניי	 מכונ	
  .זה בא מפסק די	 מקרי. זה לא בא משו" מקו"

  
  :רז קמיני�א
  

  .הבנתי שזה מקרי. רחל, אי	 שו" בעיה
  

  :רחל אלטרמ	
  

  .זה נולד באופ	 מקרי. זה נזק לציבור. זה לא נולד. חושב שזה נולד בהר סיניהשלטו	 המקומי 
  

  :ארז קמיני�
  

  .ת הדיברותדבר לא נולד בר סיני חו� מעשרשו" 
  

  :אלטרמ	רחל 
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  ..פתאו" כקודשאל תגנו על זה . לתק	 את זההמחוקק צרי-   

  
  :ארז קמיני�

  
  ?אז מדוע את אומרת להג	 על פגיעה מתשתיות, ת אומרת לא להג	א" א

  
  :רחל אלטרמ	

  
אתה . במקרה הזה זאת הקטנה של הדי	 הקוד". יכול להיות שלגבי תשתיות היה צרי- לייצר די	 מיוחד

לעשות , את הפיתוח של המדינהלעצור , לי שבגלל התשתיות הלאומיות אתה צרי- את כול" לפצותאומר 
  . פתאו" המצאת" דוקטרינת קניינית שלא קיימת. מידתידבר שהוא לא 

  
  :ארז קמיני�

  
  . העליו	 המציא אותהבית המשפט? נחנו המצאנוא  

  
  :רחל אלטרמ	

  
  . באופ	 מקרי

  
  :ארז קמיני�

  
  .יכול להיות שזה נוצר מקרי  

  
  :רחל אלטרמ	

  
  . הזאתצרי- לתת את הדי	 על תיאוריית הקניי	 המחוקק 

  
  :ארז קמיני�

  
  .מאוד יכול להיות, אי	 בעיה  

  
  :רחל אלטרמ	

  
  .מזהמשרד המשפטי" מפחד 

  
  :ארז קמיני�

  
  . אני לא מפחד בכלל. לא מפחד

  
  :רחל אלטרמ	

  
  . הפגיעה העקיפהחסלו אתת  

  
  :ארז קמיני�

  
  . אני חושב שראוי לשל"

  
  :רחל אלטרמ	

  
  ..אל תמציא

  
  :ארז קמיני�

  
  .ה	 לא המצאה שלישו" דבר מהתיאוריות האלו . אני לא המצאתי את זה

  
  :ר אמנו	 כה	"היו
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  .תמשי- לסעי� הבא. רהסעי� הזה ייגמר אצלי בחד  

  
  :רחל אלטרמ	

  
  .. התיאוריה הקניינית הזאת של גובלי	 בכתובי" שלראה לי אתת  

  
  :ארז קמיני�

  
  .אראה ל-אני   

  
  :קריאה

  
  .לא א" זה הומצא או לא הומצא,  לא צודקהשאלה א" זה צודק או. זה בכלל לא משנה  

  
  :ארז קמיני�

  
אנחנו . עלו הצעות לחייב בערבות לצור- הגשת תביעה לפגיעה עקיפה ולפגיעה ישירה. אפנהאני   

א" אני חושב שקיימת הזכות אני צרי- . חיוב בהגשה של כתב ערבות מונע נגישות. חושבי" שזה לא ראוי
  ..אפשר בהחלט להגיד שא" הוגשה תביעה קנטרנית.  תביעה לצור- מימושההגיש לאפשר ל

  
  :יהודה זמרת

  
  .יש סמכות לחייב בהוצאות

  
  :ארז קמיני�

  
  ..להגיד שאד" יגיש ערבות. הכנסנו את החיוב הזה

  
  :מאיר ברק	

  
  .ארז, לא הכנסת" את החיוב  

  
  
  

  :ארז קמיני�
  

א" אד" רוצה להגיש תביעה ואני מחייב אותו בערבות שעולה כס� יהיו הרבה שיימנעו מהגשת . הכנסנו
  . לא פוג"זה. התביעה

  
  :מאיר ברק	

  
  .א" התביעה צודקת הוא ישל"

  
  :קמיני�ארז 

  
אד" לא חייב להתנגד כדי . אני לא מבי	 את הכלל הזה. מי שלא יתנגד לא יהיה זכאי לפיצויי"  
זה מתמר� את אותו אד" , להיפ-". שלמו לי פיצויאני מבקש שיאני מוכ	 שתהיה בנייה אבל : "להגיד

אני רוצה לאפשר את הבנייה א" היא נכונה לדעת ? למה לי. בכלללהגיש התנגדות ואולי למנוע את הבנייה 
  . מוסד התכנו	

  
א הוועדה אנחנו אפשרנו את הדבר הזה במקו" שבו ל. הגשת תביעות לוועדת ערר באופ	 ישיר  

,  היחידהאנחנו חושבי" שבמקו"  שבו הוועדה המקומית היא הנתבעת. המקומית היא הנתבעת היחידה
היא אחראית על הרגולציה במקרקעי	 היא תוכל לענות א" היא חושבת שיש פגיעה או אי	 פגיעה לפני שזה 

  .ייש לזה ער- משמעות. עובר לערכאות אחרות
  

  :ישועה�יצחק שייע
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  ?שזה לא שיי- לעניי	או , �70 ל�30 ועדת ערר תקבע בי	 ה
  

  :ארז קמיני�
  
ביחס לקרקע לצורכי , היו מספר הערות ביחס לקרקע ציבורית. לעניי	 פיצוי לשאלת הקרקע הציבורית. לא

היא הרבה פעמי" ניתנה .. ל והיא ניתנה לצורכי ציבורוהואי, הואיל והקרקע משמשת לצרכי ציבור. ציבור
המטרה המרכזית של הקרקע היא לשמש . בדר- של הפקעהא" בהקצאה מהמדינה או א" , לצורכי ציבור
א" יש פגיעה אנחנו לא רוצי" שהרשות מהפגיעה הזאת תוכל לייצר מקור הכנסה שלא . לצרכי הציבור

לכ	 הפיצוי שצרי- להשתל" צרי- להשתל" לעניי	 השימוש הציבורי בפועל , ונטי לשימוש הציבורירלו
המרכז פה הוא שאנחנו לא . באופ	 רגיללא שימוש ציבורי ערטילאי ולא יותר מפיצוי שמשתל" , שנעשה

ע שמיועדת לצורכי ציבור צרי- לשל" את חושבי" שג" א" הפיצוי הרגיל היה גבוה יותר הרי שבקרק
  . הפיצוי שנדרש לצור- ההשמשה לצורכי הציבור הרלוונטיי"אלא את , הפיצוי הגבוה יותר

  
  .אבקש מנציג האוצר לענות בעניי	 הזה אני 30,70לגבי השאלה האחרונה שעלתה בעניי	   

  
  :ר אמנו	 כה	"היו
  

לפני שמאשרי" . לגבי תקציב הרפורמה בהשתתפותו של ראוב	 קוג	 וכל הצוותאנחנו נעשה דיו	 מיוחד 
לפי , ותלפי ועד,  כ- שהרפורמה תוכל לצאת לדר- לפי תקציבנראה שיש פה היבט תקציבי שנלקח בחשבו	

  .ולפי דברי" שקבע שמאי אסי�תכנוני" 
  

�  :אמיר רש
  

אנחנו חושבי" שבתכניות .  בתיאו" ע" מינהל תכנו	יש תקציב לרפורמה, יש הסכ". אנחנו ערוכי"  
הרשות הופכת . דר- עוברת דרכומתאר לתשתיות ותכניות תשתיות הנהנית העיקרית זה מי שה

  . להזה מסייע , היא יכולה למשו- עוד תושבי" אליה, לאטרקטיבית יותר
  

  :ישועה�יצחק שייע
  

  .של הרכבת..  
  

  :ארז קמיני�
  

  .. ע" כל היציאות שלו6כביש 
  

�  :אמיר רש
  

  . ל-זה מסייע ג". תוכל להגיע ג" למרכזבגללה ..6כביש   
  

  :ישועה�יצחק שייע
  

  .אי	 תחנת רכבת
  

�  :אמיר רש
  

ר על מעבר לזה שתושבי" יכולי" להגיע יכול ג" להתפתח מסח. תחנת רכבת לאור- כל הדר-יש   
הדברי" האלה לא . העלאות ארנונהשאי	 , נאמר פה שאי	 מענקי איזו	. ר- ולייצר עוד הכנסות לרשותהד

להיות דר- זה לא צרי- . מדינהה	 מקבלות סיוע מה. יש לרשויות המקומיות את המנגנוני" שלה	. נכוני"
  .פיצויי" של תכניות

  
  :ישועה�יצחק  שייע

  
  .לא קיבלתי אישור, שנה להעלות ארנונה 100אני ביקשתי ? למה אתה אומר את זה

  
�  :אמיר רש

  
יש מי שמאשרי" . יש את הקריטריוני" של משרד הפני" לאשר העלאת ארנונה. יש רשויות שמאשרי" לה	

החוק הזה מצמצ" את הזכות . אני לא חושב שזה המקו" לנהל דיו	 על הקריטריוני". יש מי שלא, לו
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 נאמרו פה כל. אנחנו צופי" שהתביעות והסכומי" ירדו. למרות ההערות של אלטרמ	, לתביעות פיצויי"
צ בגי	 הפקעות ופיצויי" "יש לי פה נתוני" שהתשלומי" של מע. כמו מיליארד וחצי פיצויי", מיני סכומי"

במסילות ברזל , בדרכי", כיוו	 שהשקעה בתשתית. ה" סכומי" קטני" בהרבה שנפרסי" על הרבה שני"
ייקחו חלק וג" לה	 זה יתפרס על פני הרבה שנהנות מזה אז ראוי שהרשויות המקומיות , היא לטווח הארו-

צ על כל התכניות שהיא " מיליו	 שקל לשנה למע200סביב . ממה שצוי	סכומי" הרבה יותר קטני" . שני"
  .עשתה

  
  :ארז קמיני�

  
אנחנו כדי לדעת . לאו דווקא צדק אבל ודאות, יצר ודאות בהקשר הזהאנחנו רצינו לי. לעניי	 השביל הצר

עקיפה רצינו לייצר איזה מגרשי" רלוונטיי" לפגיעה , מה הטווח של הפגיעה העקיפה או איזה חלקות
צר תוצאה לא לפעמי" זה יו. לא אמירה שניתנת לפרשנות של חי� צר, אמירה מפורשת של השקה פיזית

לפעמי" . אבל אנחנו מעדיפי" את שאלת עיקרו	 הודאות על התוצאה שהיא לפעמי" לא צודקת, צודקת
  .אני לא רוצה להיכנס לדוגמאות. יכול להיות מצב של בית טיפה יותר רחוק

  
  :כה	� איריס פרנקל

  
  .זה באותו מרחק

  
  :קריאה

  
  .תגדיר רוחב  

  
  :קמיני�ארז 

  
אני . תרמטר ייצור תוצאה צודקת יו 10 או של 5לא ידעתי מדוע רוחב שנגדיר של . אפשר להגדיר ג" רוחב

  ?זה מה שייצור תוצאה צודקת יותר. לא בטוח
  

  :דנוסאוהד 
  
  .הוא מוציא את מרבית המקרי". כ	
  
  
  
  

  :ארז קמיני�
  

הוודאות . על עיקרו	 הוודאות לא נוותר.  רוצי" לעשות את זה חייבי" להגיד מספרא". אני ממש לא בטוח
אז יתחיל ויכוח א" . א" רוצי" להגיד חי� צר צרי- להגיד כמה מטרי" בדיוק. בהקשר הזה מאוד חשובה

  .  10,15, 4,5זה 
  

  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  .פחות או יותר פותר את הבעיהקחו את המקסימו" האבסולוטי שהוא   
  

  :ארז קמיני�
  

ו בתחילה של לכ	 חשבנו שהעיקרו	 שחשבנו עלי, 15זה יגיד , 4 שזה יגיד הבנו שאנחנו נמצאי" בשאלה
  . לעניי	 המספרא" תהיה איזו שהיא הצעה סבירה נוכל לבחו	 אותה. השקה הוא הכי נכו	

  
�  :שמאי אסי

  
  .אי	 הצעה סבירה בגלל שכל מקרה הוא שונה

  
  :ארז קמיני�

  
  .נכו	  
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  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  ..'א" רכבת עוברת זה א  
  

  :יהודה זמרת
  

  .. מטר בגלל4לי בקנה מידה א" זה ו לדייק יתחיל
  

  :אוהד דנוס
  
   .יש רוחב בתכנו	. לא
  

  :קמיני�ארז 
  

  . בתכנו	אי	 רוחב  
  

  :יהודה זמרת
  

  ..הכל תלוי כמוב	
  

  :אוהד דנוס
  

  .זה רוחב של כביש שכונתי מטר 12,13רוחב של   
  

  :ארז קמיני�
  

  .זה לא רק כביש
  

  :יהודה זמרת
  

  .זה בניי	
  

�  :שמאי אסי
  

  .יותר קומות אתה צרי- להתרחק 30של לפעמי" ממגדל . לפעמי" זה הרבה יותר
  

  :ארז קמיני�
  

  .אי אפשר להגיע למספר שיגיד שזה ג" ודאי וג" צודק
  

  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  . מטר2לפעמי" זה , מטר 30לפעמי" זה   
  

  :ארז קמיני�
  

ג" בהקשר של בית מורכב אנחנו לא חושבי" שדינה של הכניסה . של השקה פיזיתנו לכלל הוודאות לכ	 חזר
 בתי" מאונכי" 2 מגרשי" ע" 2יש השלישית המרוחקת מאוד מהכביש צרי- להיות שונה במצב שבו 

א" הייתי בונה . צריכה לקבל פיצוי הכניסה השלישית המרוחקת מהכביש לא חשבנו שבבית מורכב. לכביש
. הוא לא היה מקבל, אז הבית השני לא היה משיק,  מבני"2בצורה של , שזה שיכו	, את הבית המורכב הזה
  .י" זה מייצר תוצאות לא צודקותאני מסכי" שלפעמ. זה המקור של ההסדר

  
  :קריאה

  
  ?וא" חדר השינה פונה לכביש  

  
  :מאיר ברק	
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ת ההזדמנויות השוות לכל אזרח במדינת ישראל בו הוא משרד המשפטי" יסכי" איתי שבהגדר  
האגרה . וג" א" הוא עשיר כקורחג" א" הוא אביו	 , תביעה לבית המשפט הוא חייב לשל" אגרהמגיש 

אז , תביעת סרק בעניי	 פיצויי"העמדת ערבות כאשר זאת א" תידחה דרישתנו ל. היא שוויונית בעניי	 הזה
  .לפחות שזאת תהיה אגרה שתושת על כל אזרח אשר מגיש את תביעתו

  
  :ארז קמיני�

  
  ..אז נצטר- לעשות

  
  :מאיר ברק	

  
  . דיני" אזרחיי"בנושאי באותה שוויוניות כפי שזה מוגש לבתי המשפט 

  
  :יהודה זמרת

  
 �197אגרות שוני" להכנסת תיקנה לאור- העשור האחרו	 סוגי . דיברנו על שיעור האגרה. יש היו" אגרה

מדובר כא	 . רואי" בדר- כלל ה	 אגרות על פתיחת תיקהאגרות כמו שאנחנו . לפי שיעור יחסי מהתביעה
 בסופו של דבר –בית המשפט העליו	 . את המשמעותאפשר להבי	 . זאת לא תביעה אזרחית. בהלי- מינהלי
בסופו של יו" הכנסת תיקנה . ביעת אגרה לפי שווי התביעה ראה בעיתיות מסוימת בק�יקנה הכנסת ג" ת
. הבל" האמיתיההוצאות ה	 במידה מסוימת . היא לא מכסה. האגרה היא אגרת פתיחת תיק. את הסוגיה

 זה לחסו" 3%,2% להשית עליו המשמעות של. ג" ככה הוא נפגע. צרי- לזכור שבדר- כלל האד" הקט	 נפגע
לכ	 אי	 , זה לא בית משפט, זאת תביעה, צרי- לזכור שזאת ועדת ערר. אותו מכניסה לערכאה ראשונה

  . עליומקו" להטיל 
  

  :קריאה
  

  .הכוונה היא למנוע תביעות סרק  
  

  :יהודה זמרת
  

לכ	 אי	 מקו" ,  החלטת ועדת הערראחוזי" כאשר הוא מגיש ערעור עלבית משפט לא נקבעת בג" אגרת 
בכל מקרה בתקנות . זה האיזו	 הנכו	. עצמושבערכאה למטה תהיה אגרה יותר גדולה מאשר בבית המשפט 

  . אגרות לעררי" כפי שקיימות היו"ייקבעו  �  הסעי� שמסמי- לקבוע אגרות להגשת עררי"  �
  

  :ר אמנו	 כה	"היו
  

טיעוני" לכא	 , "הועלו פה סוגיות חשובות ביותר בנושאי" הכלכליי. אני רוצה לסיי" את הדיו	  
' הוועדה צריכה לעמוד באיזו	 הראוי כ- שמצד אחד נית	 את ההיבטי" שהועלו כא	 על ידי פרופ. ולכא	

מיני ומצד שני אנחנו איכשהו נוציא רפורמה ראויה שלא תקל בכל , שהיא ג" יועצת לוועדה, אלטרמ	
ומצד שני בלי לשי" לב או בלי לקחת בחשבו	 נתקע ,  מצד אחדסעיפי" שמאפשרי" למדינה להתפתח

 ותתי הסעיפי" יקבלו החלטות כי לא נתנו את הדעת לכל הסעיפי" לא , מקלות כאלה שייתקעו דברי"
  . שיכולי" להקשות לנושא הרפורמה

  
 כל אלה שיש לה" � לה" את הארגוני" אי	,  אי	 לה" את הלוביסטי"�ב	 לא נמצאי" כא	 כמו  

   . לא יודעי" מה יהיו הגזירות, בכלל על הרפורמהקרקע ולא יודעי" 
  

  :אוהד דנוס
  

  .יש הרבה לא עשירי". לא כול" עשירי"  
  

  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  .לא יודעי" שיש דיו	ה"   
  

  :אסי�שמאי 
  

  ?בעלי הקרקע  
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  :ר אמנו	 כה	"היו
  

  .בעלי הקרקעות  
  

  :קריאה
  

  .עמ- ישראל  
  

�  :שמאי אסי
  

  ..ג"דירה זאת . כל ע" ישראל יש קרקעל  
  

  :ר אמנו	 כה	"היו
  

. בכובד ראשנדו	 בזה אנחנו . יש כאלה ששלחו  הערות. יכול היו" להגיעלא כל אחד . לא לכל אחד יש
נבוא . הוועדה יחד ע" משרדי הממשלהההערות יועלו בדיוני" הפנימיי" שמקיימת היועצת המשפטית של 

 בדר- של הוועדה בבית המחוקקי" אנחנו כמוב	 נשנה ונביא החלטות, א" לאו. תעד כמה שאפשר בהידברו
נתנו עליו את למשהו שלא , נקד" א" יש דברי" שזועקי" לעוול. את הרוב שלנונעשה . של מדינת ישראל

  .תודה רבה על השתתפותכ". אנחנו כמוב	 רוצי" שהחוק בסופו של דבר יצא חוק טוב וראוי. הדעת
  
  
  
  
  

  17:20הישיבה ננעלה בשעה 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 


