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 .1הצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע) 2010מ – (499/דיו בפרק ד' לחלק ג' ,סעיפי:193218 $
הוראות איחוד וחלוקה
נכחו:
חברי הוועדה:
אמנו כה – היו"ר
אורי מקלב – מ"מ היו"ר
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חה"כ חנא סוייד
פרופ' אדריכל שמאי אסי)
עו"ד יהודה זמרת
עו"ד אפרת דו יחיא
דורו דרוקמ
קארי טלמור
עו"ד ארז קמיני*
יאיר פינס
אינג' שלו $גולדברגר
גנאדי קמנצקי
ד"ר ירו ארגז
עו"ד שרית זוכוביצקיאור
עו"ד טל רות$
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עו"ד גלינה טלנקר
יעקב עזרא
יצחק )איציק( ב יוס)
עו"ד טלי ענבר
יוליה זיפלינגר
יואב שגיא
משה פקמ
גיתית הרש











יוע* חיצוני ,משרד ראש הממשלה
היוע* המשפטי ,משרד הפני$
הלשכה המשפטית ,משרד הפני$
מ"מ מנהל מינהל התכנו  ,משרד הפני$
יועצת ,מינהל התכנו  ,משרד הפני$
מחלקת ייעו* וחקיקה ,משרד המשפטי$
מרכז מקרקעי ותכנו  ,אג) התקציבי ,$משרד האוצר
מהנדס ראשי ארצי בריאות הסביבה ,משרד הבריאות
מנהל אג) מיפוי ותכנו  ,מינהל הפיתוח ,משרד החינו-
ממונה לתכנו תיירותי ,משרד התיירות
הלשכה המשפטית ,משרד התחבורה והבטיחות בדרכי$
הלשכה המשפטית ,המשרד להגנת הסביבה
מרכזת בכירה לתכנו אזורי ,הרשות לתכנו  ,משרד החקלאות
ופיתוח הכפר
יועמ"ש ,מרכז השלטו המקומי  +פורו $ה + 15איגוד
מהנדסי ערי$
יוע* ,פורו $ה15
סמנכ"ל ,המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
יועצת ,המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
חבר ועד ,איגוד המהנדסי $לבנייה ותשתיות
אדריכל ומתכנ ערי ,$יו"ר איגוד המתכנני $בישראל
יו"ר ועדת תכנו ובנייה ארצית ,התאחדות הקבלני $והבוני$
בישראל
יו"ר לשכת שמאי המקרקעי בישראל
היועצת המשפטית ,לשכת שמאי המקרקעי בישראל
מזכיר לשכת המודדי $המוסמכי $בישראל
לשכת המודדי $המוסמכי $בישראל
יועצת חיצונית ,מע"צ – החברה הלאומית לדרכי$
מע"צ – החברה הלאומית לדרכי$
מנכ"ל מכו דש"א )דמותה של אר*( ,החברה להגנת הטבע
קשרי ממשל ,החברה להגנת הטבע
קשרי ממשל ,החברה להגנת הטבע
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ניר אנגרט
יעל דורי
עופר ענבר
סוהאד רבהה
ענת אסל
שמואל ח








מנהל חטיבת תו"פ ,רשות הטבע והגני $הלאומיי$
אדריכלית נו) ,ראש תחו $תכנו  ,אד $טבע ודי
מגמה ירוקה
מנהלת עמותת אמת מטרידה
המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
דובר ועדת הפני $והגנת הסביבה

יועצי הוועדה
ד"ר יגאל ברזילי )יוע* ליו"ר הוועדה(
ייעו %משפטי :איריס פרנקלכה
דניאל באומגרט )מתמחה(
מנהלת הוועדה :יפה שפירא
מזכירת הוועדה :סיו ששו
רשמת פרלמנטרית :אירית שלהבת
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הצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע ) 2010מ – (499/דיו בפרק ד' לחלק ג',
סעיפי  :193 218הוראות איחוד וחלוקה
היו"ר אמנו כה :
צהרי $טובי ,$אני מבר -את כל באי הדיו ביו $איכות הסביבה שנחגג בכנסת .הוועדה
העבירה הבוקר שתי תקנות חשובות בנושא זיהו $הסביבה ,תקנות לא פשוטות שהיו לה
מתנגדי $רבי ,$אבל במבח התוצאה – ה עברו .אנו מברכי $ג $את השר להגנת הסביבה ואת כל
ארגוני החברה שנטלו חלק בדיוני .$התוצאה הסופית היא שהתקנות אושרו.
אני פותח את ישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הפני $והגנת הסביבה וועדת הכלכלה
לדיו בהצעת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע .2010היו $נדו בפרק ד' בחלק ג' להצעת החוק,
שעוסק בתוכניות איחוד וחלוקה ,בסעיפי .193218 $נקרא את הסעיפי $ואז נית למשלחות
ולגופי $השוני $להתייחס.
מאחורי הקלעי $נעשתה עבודה מקדימה קשה ומורכבת עלידי היועצת המשפטית של
הוועדה ,עו"ד איריס פרנקלכה  ,ביחד ע $נציגי משרדי הממשלה ,לאחר שנלמדו כל ההערות של
הגופי $ששלחו את הערותיה $מבעוד מועד לאתר הוועדה .השתדלנו ככל האפשר להתחשב
בהערות ,אבל ,כמוב  ,לא לכול אפשר להיענות .הדברי $שבה $הגענו לכדי הבנות מופיעי $בנוסח
שלפניכ ,$וכמוב כל אחד יוכל להציג את הסתייגויותיו ג $בהמש .-א $נוכל ג $תו -כדי הדיו
להגיע להבנות ,נשמח ,כמוב .
חנא סוייד:
אדוני היושבראש ,יש לי הערה .אני חוזר ,ברשות ,-להערה שהערתי ל -קוד $באשר
לדיו בימי ראשו  .אני מבטא לא רק את דעתי אלא ג $את דעת רבי $מחברי הכנסת ששוחחתי
אית $בעניי הזה ,ואולי ג $את דעת חלק מ הארגוני ,$א $לא כול ,$שהדיו ביו $ראשו לא הכי
מוצלח.
היו"ר אמנו כה :
אי -אתה יכול לדעת א $לא היית כא ?
חנא סוייד:
יש לי שני קריטריוני .$אחד ,שלא משתתפי $חברי כנסת נוספי $מלבד.-
היו"ר אמנו כה :
תגיע לכא היו $בשעה  15:00ותראה שג $אז לא יהיה כא א) חבר כנסת מלבדי.
חנא סוייד:
ביו $ראשו אי השתתפות של חברי כנסת.
היו"ר אמנו כה :
השתתפו בדיו חברי כנסת ,למשל חבר הכנסת מקלב שהעיר הערות חשובות שנלקחו
בחשבו .
חנא סוייד:
אני סומ -מאוד על חבר הכנסת מקלב שמכיר את הנושא.
היו"ר אמנו כה :
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ג $אחרי $אמרו שלאטלאט יתחילו להיכנס לעניי  .מה הפרמטר השני?
חנא סוייד:
הפרמטר השני ,אני שומע ג $מ הארגוני $שמשתתפי ,$שנאלצי $להשתת) ,שמרגישי$
שהיעילות של הדיו המפוצל ,כ -נקרא לו לצור -העניי  ,בי יו $ראשו ליו $שלישי ,לא נמצאת
בשיאה .הענייני $והנושאי $לא מוטמעי $מספיק .אדוני היושבראש ,כדאי לחפש פתרו לעניי
הזה.
אפשר לנקוט בטקטיקה של פיליבסטר .עכשיו אני יכול להתחיל ,כפי שהתרת לי כאשר
שוחחנו בינינו ,לפתוח דיו בכל הסעיפי $שנדונו ביו $ראשו  .אני יכול לעשות את זה ,אבל אני לא
מרגיש טוב ע $הדבר הזה ,להחזיר את כל המחוגי $לאחור ושכול $יתחילו להסתכל .אולי חלק
מ האנשי $ישמחו ,יחשבו שזה הזדמנות להיכנס שוב לדיו  ,אבל זה לא יפה ,לא יעיל ואני לא
רוצה לעשות את זה.
אולי אדוני היושבראש יקצה לזה עוד חשיבה ,אי -אפשר ,מצד אחד ,להתקד $מהר יותר
ובאופ יעיל ,ומצד אחר – אמרתי ל ,-אישית אני אוהב ,אני רוצה ,אני משתדל להשתת) כמעט
בכל דיו  ,אבל ביו $ראשו אני לא יכול.
היו"ר אמנו כה :
א $נקדי $את הדיו ביו $שלישי בשעהשעתיי ,$זה יהיה טוב עבור ?-במקו $שהישיבה
תימש -בי  13:0016:00אולי הישיבה תתחיל ב.11:30
חנא סוייד:
אי לי בעיה ע $ההצעה הזאת .זה מצוי  ,בסדר גמור .הדיו יימש -זמ רב יותר וזה
מתיש ,אבל אפשר שתהיה הפסקה באמצע הישיבה .אדוני היושבראש ,זה ישאיר את הדיו
במסגרת קונצפטואלית למרות שיתמש -זמ רב יותר.
היו"ר אמנו כה :
אני מערי -אות -מבחינה מקצועית וג $ביקשתי ממ -להשתת) בדיוני ,$כי דעת -חשובה
לוועדה ולמשרדי הממשלה .אשקול בחיוב רב את האפשרות הזאת .אני לא מבטיח שזה יהיה
באופ מיידי ,אבל אבח את האפשרות הזאת ע $כל חברי הוועדה .עליי לתא $את הדברי ,$אולי
תימצא נוסחה אחרת .הדברי $לא מוכתבי $מראש ,אנחנו רוצי $לעבוד בשיתו) פעולה .ג$
ציינתי בפני כבודו ,א $תהיה לו הערה אקוטית בנושא שדנו בו בעת שכבודו לא השתת) ,אפילו
א $זה היה ביו $שלישי ולא יכולת להגיע כי היתה ל -התחייבות אחרת ,כי היית באיזה כנס,
ואתה רוצה ללב את הסוגייה – נאפשר ,בוודאי .אנחנו רוצי $להיות תכליתיי ,$שבסו) ייצא
תחת ידינו חוק טוב .דווקא להיפ ,-חשבתי שאולי עדי) שיהיו ישיבות פעמיי $בשבוע כדי שלא
יגידו שלא התנהל דיו ציבורי .כ -יגידו :ועדת הכנסת נתנה מזמנה היקר פעמיי $בשבוע ,בכל
ישיבה  34שעות כדי שיבוא לידי ביטוי כל הציבור .שלא יגידו כא שהחוק עבר צ'יק צ'ק .כבר
שנה דני $בהצעת החוק הזאת ,זה לא פשוט .זה חוק מורכב ,חוק חשוב ולא נעשה אותו חאפלאפ,
נעשה אותו חוק טוב .לכ נשקול את הדברי $שאמרת וניידע ג $את הארגוני $וג $את הצוות אי-
אנו מתכווני $להמשי -ולהתקד.$
חנא סוייד:
לדוגמה ,אדוני היושבראש ,הדיו המתוכנ ביו $ראשו על עניי השימור – זה עניי
חשוב מאוד .זה חשוב ג $לשימור עצמו וג $בהקשר של ההתנגשות בי שימור ובי פיתוח ,שא) זה
נושא חשוב .אני לא יכול להשתת) באותו דיו ואני נורא רוצה להשתת) בו.
היו"ר אמנו כה :
בדברי $כאלה ייתכ שנערו -דיו ג $ביו $ראשו וג $ביו $שלישי ,דיו המשכי.
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חנא סוייד:
או ההצעה שהצעת כרגע.
היו"ר אמנו כה :
יש אופציות רבות .נבח את כול לטובת העניי .

כעת היועצת המשפטית של הוועדה תקרא את סעיפי .193218 $לאחר ההקראה כל מי
שיש לו הערות יוכל לקבל זכות דיבור ונשמע ג $את המשלחות .בבקשה ,גברתי.
איריס פרנקלכה :
"הגדרות

 .1יחידה "יחידה תכנונית אחת" – כמשמעותה בסעי) ;200
– כמשמעותו בפקודת

"מנהל מחלקת המדידות"
המדידות;
"מגרש" – יחידת קרקע שנקבעה בתכנית או בתשריט
חלוקה ,והמיועדת להירש $כחלקה ,א) א $טר $נרשמה
כחלקה בפנקסי המקרקעי  ,בי א $מותרת בה בנייה ובי
א $לאו;
"תשריט חלוקה" – תשריט לאיחוד חלקות או לחלוקת או
לאיחוד וחלוקה של חלקות ,שאושר לפי סימ ג' לפרק ד'
בחלק ו';
"תכנית איחוד וחלוקה" – תכנית איחוד וחלוקה כהגדרתה
בפרק ד' לחלק ג'.
פרק ד' :הוראות לאיחוד וחלוקה
סימ א' :הגדרות
הגדרות

בחלק זה –
"בעל זכות בחלקה נכנסת" –

.193

)(1

)(2

)(3

כא יש הבהרה .אנא עיינו בה.
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בעלי $או חוכר לדורות ,בחלקה הנכנסת ,כפי שרשו$
בפנקסי המקרקעי ואול ,$הייתה החלקה הנכנסת
מגרש ,שנקבע בתכנית הכוללת חלוקה למגרשי $או
בתשריט חלוקה שטר $נרשמו בפנקסי המקרקעי ,
מי שמיועד להירש $כבעלי $או כחוכר לדורות
בחלקה שתירש $לפי המגרש כאמור
רשות מקומית או המדינה )בפרק זה – הרשות( אשר
תפסה חזקה בחלקה נכנסת הניתנת להפקעה לפי
חוק זה או לפי חוק הפקעה ,או בחלקה נכנסת
שהוקצתה לה בתכנית איחוד וחלוקה ,תראה
כבעלת הזכויות בחלקה הנכנסת ,ג $א $טר$
נרשמה כבעלת הזכויות בפנקסי המקרקעי ;
מי שהיה בעלי $או חוכר לדורות כאמור בפסקה )(1
ערב הפקדתה של תכנית לאיחוד וחלוקה בעתיד,
ככל שמוסד התכנו קבע כאמור בתכנית לאיחוד
וחלוקה בעתיד".
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""בעל זכות במגרש תמורה" – מי שעתיד להירש $כבעלי$
או כחוכר לדורות בחלקה שתירש $לפי מגרש התמורה;
"הוראות איחוד וחלוקה" – הוראות להקצאת זכות שהיא
בעלות או חכירה לדורות במגרש תמורה ,באופ העתיד
לשנות את זכות הבעלות או החכירה לדורות כפי שהייתה
קיימת באותה קרקע ערב אישורה של התכנית;
"חוק הפקעה" – כל חוק המסמי -את המדינה או שר
להפקיע מקרקעי ;
"חלקה נכנסת" – חלקה כפי שהיא רשומה בפנקסי
המקרקעי ; ואול ,$א $חלו על חלקה תכנית הכוללת
חלוקה למגרשי $או תשריט חלוקה ,יראו את המגרש ,כפי
שנקבע בתכנית או בתשריט כאמור ,כחלקה נכנסת ,א) א$
החלוקה טר $נרשמה בפנקסי המקרקעי ; נכללו בשטח
תכנית איחוד וחלוקה חלק מחלקה או חלק ממגרש ,יראו
את אותו חלק מחלקה או ממגרש ,לפי העניי  ,כחלקה
נכנסת;
"טבלת הקצאה ואיזו " – טבלה בתכנית איחוד וחלוקה
שלא בהסכמה ,המפרטת את אופ הקצאת הזכויות
במגרשי תמורה לבעלי הזכויות בחלקות הנכנסות ,ואת
תשלומי האיזו  ,ככל שנקבעו;
"לוח הקצאה" – טבלה בתכנית איחוד וחלוקה בהסכמה,
המפרטת את אופ הקצאת הזכויות במגרשי תמורה לבעלי
החלקות הנכנסות;
"מגרש תמורה" – מגרש שהוקצה בתכנית איחוד וחלוקה
לפי הוראות סימ זה;
"תכנית איחוד וחלוקה" – תכנית הכוללת הוראות איחוד
וחלוקה ,בי לבד ובי יחד ע $הוראות אחרות; כללה
תכנית איחוד וחלוקה הוראות איחוד וחלוקה לגבי חלק
משטחה בלבד ,יחולו הוראות פרק זה רק על חלק התכנית
שעליו חלות הוראות האיחוד והחלוקה;
"תשלו $איזו " – סכו $שנקבע בטבלת הקצאה ואיזו ,
בהתא $לסעיפי 203 $ו.205
סימ ב' :הוראות לעניי איחוד וחלוקה בתכנית
סימ משנה א' :הוראות כלליות
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הסכמה או אי הסכמה.194
על תכנית איחוד
וחלוקה

תכנית איחוד וחלוקה יכול שיהיו בהסכמת $של כל בעלי
הזכויות בחלקות הנכנסות )בחוק זה – תכנית איחוד
וחלוקה בהסכמה או ללא הסכמת) ($בחוק זה – תכנית
איחוד וחלוקה ללא הסכמה( ,ויכול שבתכנית איחוד
וחלוקה ,חלק מהשטח שעליו היא חלה יהיה בהסכמה
ואחר שלא בהסכמה.

פירוט בתכנית איחוד.195
וחלוקה

הוראות בדבר איחוד וחלוקה לא ייכללו בתכנית אלא א$
כ היא תכנית הכוללת הוראות מפורטות או נערכה לפי
תכנית כאמור.

ועדה משותפת פני$כלכלה
לדיו בהצ"ח התכנו והבנייה ,התש"ע2010
21/6/2011
הקצאת זכויות במגרש.196
תמורה

קביעת
בתכנית
וחלוקה

מתחמי.197$
איחוד

איחוד וחלוקה בעתיד .198

7

)א(

תכנית איחוד וחלוקה תקצה זכויות במגרש תמורה
לכל מי שהיה בעל זכויות בחלקה נכנסת במועד
קליטת התכנית.

)ב (

על א) האמור בסעי) קט )א( ,נית  ,לבקשת כל
בעלי הזכויות בחלקה נכנסת ,להקצות זכות במגרש
תמורה לדייר מוג בחלקה הנכנסת במועד קליטת
התכנית.

)א(

בתכנית נית לקבוע הוראות לאיחוד וחלוקה
שיחולו על כל שטח התכנית או על חלק ממנו
)בסימ זה – מתח $לאיחוד וחלוקה(; נקבע מתח$
לאיחוד וחלוקה ,יחולו הוראות פרק זה לעניי
תכנית איחוד וחלוקה על המתח $לאיחוד וחלוקה.

)ב(

לא ייקבע בתכנית יותר ממתח $אחד לאיחוד
וחלוקה ,אלא א $כ ראה מוסד התכנו המוסמ -כי
הסביבתיי$
התכנוניי,$
מאפייניה$
בשל
והגיאוגרפיי $השוני $של המתחמי ,$בשל שוויי
השונה של החלקות הנכנסות בכל אחד מה ,$בשל
ריבוי הבעלי $או בשל נסיבות מיוחדות אחרות
שיפורטו בהחלטתו ,יש הצדקה לכ -ובלבד
שהמתחמי $ייקבעו ,בי היתר ,בהתחשב בשיקולי$
אלו.

בתכנית נית לקבוע הוראות לגבי שטח ,שהוצאת היתר
בנייה בו תותנה באישור תכנית איחוד וחלוקה )בפרק זה –
תכנית לאיחוד וחלוקה בעתיד(".

במסגרת הבהרות הייעו* המשפטי תוכלו לראות אילו סעיפי $מתייחסי $להוראות מסוג
זה.
"מספר בעלי זכויות.199
בתכנית
יחידה תכנונית אחת .200

לא יאשר מוסד תכנו את הפקדתה של תכנית איחוד
וחלוקה ,ולא יאשר את התכנית ,אלא א $כ יש בכלל
החלקות הנכנסות יותר מבעל זכויות אחד.
לא יאשר מוסד תכנו את הפקדתה של תכנית
)א(
איחוד וחלוקה ,ולא יאשר אותה ,אלא א $כ
השטח שעליו חלה התכנית מהווה יחידה תכנונית
אחת.
)ב (

7

לא יראו שטח קרקע שלא מתקיי $בו רצ) קרקעי
כיחידה תכנונית אחת ,אלא א $כ ראה מוסד תכנו
כי יש הצדקה תכנונית לתכנונו במאוחד ,על א)
היעדרו של רצ) כאמור.

ועדה משותפת פני$כלכלה
לדיו בהצ"ח התכנו והבנייה ,התש"ע2010
21/6/2011
)ג(

8

לעניי סעי) זה ,לא יראו חלקות נכנסות שהרצ)
הקרקעי שביניה נוצר באמצעות רצועת קרקע צרה,
לרבות רצועה כאמור המיועדת לדר ,-לקווי תשתית
או לייעוד דומה אחר ,כשטח קרקע שמתקיי $בו
רצ) קרקעי ,א -ורק בשל קיומה של רצועת הקרקע
האמורה.

סימ משנה ב' :הוראות לעניי תכנית איחוד וחלוקה
בהסכמה
הגשת תכנית איחוד.201
וחלוקה בהסכמה

להפקדה.202
כללי$
ולאישור של תכנית
וחלוקה
איחוד
בהסכמה

)א(

לא תוגש תכנית איחוד וחלוקה בהסכמה ,אלא א$
כ הסכימו להוראות האיחוד והחלוקה הנכללות בה
כל בעלי הזכויות בחלקות הנכנסות וניתנה הודעה
לבעלי זכויות אחרות בקרקע; השר יקבע כללי$
לעניי הוכחת קיומה של הסכמה כאמור ולגבי
הזכויות שבעליה יקבלו הודעה כאמור.

)ב(

תכנית איחוד וחלוקה בהסכמה תכלול לוח הקצאה
אשר יפרט את בעלי הזכויות בחלקות הנכנסות
ובמגרשי התמורה ,וכ פרטי $נוספי $שקבע השר.

)א(

החליט מוסד תכנו להפקיד תכנית איחוד וחלוקה
בהסכמה והורה לערו -בה שינויי $של ממש כתנאי
להפקדתה ,לא תופקד התכנית ,אלא א $כ ניתנו
בשנית הסכמות כל בעלי הזכויות בחלקות הנכנסות
שבתחומי התכנית לשינויי $שנקבעו בהחלטת מוסד
התכנו ; לא הוגשה הסכמת כל בעלי הזכויות
כאמור בתו -תקופת הזמ שקבע מוסד התכנו ,
ושלא תעלה על  60ימי ,$תידחה התכנית.

)ב(

החליט מוסד תכנו כי לצור -אישורה של תכנית
איחוד וחלוקה בהסכמה יש לערו -שינויי $של ממש
בהוראות התכנית כפי שהופקדה ,לא יאשר את
התכנית אלא א $כ ניתנה לכל בעל זכויות בחלקות
הנכנסות להגיש הסתייגות מהשינויי $האמורי$
בתו 30 -ימי ;$הוגשה הסתייגות כאמור ,רשאי
מוסד התכנו להחליט אחת מאלה:

)ג(

מאיר ברק :

8

)( 1

לדחות את התכנית;

)( 2

לאשר את התכנית לאיחוד וחלוקה ,כ -שלא
תכלול את החלקה הנכנסת של מי שהסתייג
כאמור;

)( 3

לאשר את התכנית כתכנית לאיחוד וחלוקה
בעתיד.

על החלטותיו של מוסד תכנו על פי סעי) קט )ב(
יחולו הוראות סעי) )277ה(".

ועדה משותפת פני$כלכלה
לדיו בהצ"ח התכנו והבנייה ,התש"ע2010
21/6/2011
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מה קובע סעי) קט )277ה(?
איריס פרנקלכה :
סעי) קט )277ה( מצוטט במסגרת הבהרת הייעו* המשפטי .בעיקרו ,א $יש איזו פגיעה
בהחלטה של מוסד התכנו אפשר להתנגד.
מאיר ברק :
האמירה בהתנגדות ,בפני מי תובא?
איריס פרנקלכה :
בפני מוסד התכנו  ,לפי הרישה.
היו"ר אמנו כה :
תיכ) נסביר .תיכ) ניכנס לסעיפי $ויסבירו לנו משרדי הממשלה את כוונת ,$מה ה$
עושי.$
איריס פרנקלכה :

הוראות לעניי חלוקה.203
בתכנית שלא בהסכמה

9

"סימ משנה ג' :הוראות לעניי איחוד וחלוקה בתכנית
שלא בהסכמה
על חלוקה בתכנית איחוד וחלוקה שלא בהסכמה יחולו ,בי
היתר ,הוראות אלה:
)( 1

הוראות התכנית יכללו טבלת הקצאה ואיזו
שער -שמאי מקרקעי ואשר תפרט את פרטי
בעלי הזכויות בחלקות הנכנסות ובמגרשי
התמורה ,את שוויי $של החלקות והמגרשי$
כאמור וכ פרטי $נוספי ,$הכול כפי שקבע
השר;

)( 2

שוויו של כל מגרש תמורה ביחס לשווי ס -כל
מגרשי התמורה ,יהיה ,ככל האפשר ,כשוויה של
החלקה הנכנסת ביחס לשווי ס -כל החלקות
הנכנסות )בפרק זה – שוויי $יחסיי;($

)( 3

חרג השווי היחסי של מגרש התמורה מהשווי
היחסי של חלקה נכנסת ,יקבל או ישל $בעל
הזכויות בחלקה הנכנסת ,לפי העניי  ,את הפרש
השווי בשיעור שייקבע בטבלת ההקצאה
והאיזו ;

)( 4

המגרשי $החדשי $יוקצו ,ככל האפשר ,כ-
שלכל מגרש תמורה יהיה בעל זכויות אחד ,וא$
לא התאפשר כאמור ,יוקצו מגרשי התמורה,
ככל הנית  ,במשות) למי שהיו בעלי זכויות
במשות) בחלקה הנכנסת ,על פי חלקיה $בה.

ועדה משותפת פני$כלכלה
לדיו בהצ"ח התכנו והבנייה ,התש"ע2010
21/6/2011
להפקדת.204
תנאי$
לאיחוד
תכנית
וחלוקה שלא בהסכמה

)א(

10

לא יחליט מוסד תכנו על הפקדתה של תכנית
איחוד וחלוקה שלא בהסכמה אלא א $כ הוגשה לו
חוות דעת של יוע* מוסד התכנו שהוא שמאי
מקרקעי  ,לפיה ההקצאה נעשתה בהתא $להוראות
פרק זה ,לרבות לעניי שווייה $היחסיי $של
החלקות הנכנסות ושל מגרשי התמורה".

מר ארז קמיני* ,בעניי הזה תראה ג $את סעי) )254ג() (2ו)ד() ,(2יש ש $כפילות.
"

תביעה לפי תכנית.205
חלוקה שלא בהסכמה

חישוב
אופ
המגרשי$

10

שווי.206

)ב(

על א) האמור בהוראות סעי) קט )א( ,לא יהיו
שוויי החלקות הנכנסות ומגרשי התמורה ,כפי
שנקבעו בטבלת ההקצאה והאיזו  ,או חוות הדעת
כאמור באותו סעי) קט  ,ראיה בכל הלי -שעניינו
היטל השבחה או תביעה לפיצויי.$

)א(

בעל זכויות במגרש תמורה ששוויו היחסי נמו-
משוויה היחסי של חלקתו הנכנסת זכאי לתשלו$
איזו מהוועדה המקומית; הוועדה המקומית תשל$
את תשלו $האיזו כאמור בתו 90 -ימי $מיו$
תחילתה של התכנית.

)ב(

בעל זכויות במגרש תמורה ששוויו היחסי גבוה
משוויה היחסי של חלקתו הנכנסת חייב בתשלו$
איזו לוועדה המקומית; בעל הזכויות ישל $את
תשלו $האיזו בתו 90 -ימי $מיו $תחילתה של
התכנית.

)ג(

הייתה זכותו של בעל החלקה הנכנסת ,הזכאי
לתשלו $איזו כאמור בסעי) קט )א( ,כפופה
למשכנתא ,למשכו  ,להערת אזהרה או שהוטל עליה
עיקול ,לא תשל $הוועדה המקומית את תשלו$
האיזו אלא בהתא $להסכ $בי בעל הזכויות ובי
בעל המשכנתא ,המשכו  ,הערת האזהרה או
העיקול ,לפי העניי  ,הקובע את אופ חלוקת
התשלו $ביניה ,$או לפי החלטה של בית משפט
הקובעת כאמור.

סימ משנה ד' :הוראות מיוחדות לעניי עריכת טבלאות
הקצאה ואיזו
שווי החלקה הנכנסת ייקבע לפי התכניות החלות
)א(
עליה ערב הפקדת התכנית לאיחוד וחלוקה ,ושווי
מגרש התמורה ייקבע כאילו חלה עליו התכנית
לאיחוד וחלוקה כפי שמוסד התכנו החליט
להפקידה.

ועדה משותפת פני$כלכלה
לדיו בהצ"ח התכנו והבנייה ,התש"ע2010
21/6/2011

התחשבות במחוברי.207 $
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)ב (

לצור -חישוב שוויה של החלקה הנכנסת ,יהיה גודלה
של החלקה הנכנסת כקבוע בפנקסי המקרקעי ;
הייתה החלקה הנכנסת מגרש ,שנקבע בתכנית
הכוללת חלוקה למגרשי $או בתשריט חלוקה שטר$
נרשמו בפנקסי המקרקעי – גודל החלקה הנכנסת
לצור -חישוב שוויה יהיה גודל המגרש כפי שנקבע
בתכנית או בתשריט כאמור.

)ג(

הוכנה תכנית איחוד וחלוקה על פי הוראות תכנית
לאיחוד וחלוקה בעתיד ,ייקבע שוויי של החלקות
הנכנסות כשוויי ערב הפקדתה של התכנית לאיחוד
וחלוקה בעתיד.

)א(

שוויה של חלקה נכנסת יוער -כאילו לא היה בנוי
עליה בניי ולא היו עליה מחוברי $אחרי ,$א) א$
קיימי $בה בניי או מחוברי $כאמור.

)ב(

מבלי לגרוע מהאמור בסעי) קט )א( ,היו על
החלקה הנכנסת בניי או מחוברי $שהוקמו כדי ,
יוקצה לבעל הזכויות בחלקה הנכנסת מגרש תמורה
אשר שוויו היחסי הוא כפי שוויה היחסי של חלקתו
הנכנסת ,ואול $לשווי זה יתווס) שוויי $של הבניי
או המחוברי $האחרי".$

.
הערת הייעו* המשפטי כא מתייחסת לפסקדי תותי ולהערה של ביתהמשפט באותו
עניי  ,שייתכ שיש מקו $לסייג את זה באיזה אופ  .אני מניחה שלשמאי $יהיו רעיונות.

הקצאה לרשות

11

"

)ג(

בסעי) זה" ,שוויי $של בניי או מחוברי $אחרי– "$
ההפרש בי שווי החלקה הנכנסת כשיש עליה בניי
או מחוברי $אחרי $ובי שוויה ללא הבניי או
המחוברי $האחרי.$

.208

)א(

על א) הוראות פרק זה ,נית בתכנית איחוד וחלוקה
להקצות קרקע שבשטח התכנית לרשות ג $א$
הרשות לא הייתה בעלת זכויות בחלקה נכנסת,
ובלבד שהקצאה כאמור תיעשה במגרשי $שיועדו
בתכנית לצורכי ציבור; הוקצתה קרקע כאמור ,היא
לא תילקח בחשבו לעניי קביעת שווי מגרשי
התמורה.

)ב(

הייתה חלקה נכנסת ,שבעל הזכויות בה הוא
הרשות ,מיועדת לצורכי ציבור ,והמגרש לרשות זהה
בשטחו לחלקה הנכנסת כאמור ,לא תהיה הרשות
זכאית לקבל מגרש תמורה לפי שוויה היחסי של
חלקתה הנכנסת; ואול ,$היה שטח המגרש לרשות
קט משטח החלקה הנכנסת המיועדת לצורכי
ציבור ,יראו את הרשות כבעלת זכות ,בחלקה נכנסת
ששטחה הוא כפי שטחו של ההפרש בי שטח
החלקה הנכנסת לשטח מגרש התמורה.
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הקצאה לרשות כאמור בסעי) קט )א( לא תיחשב
כהפקעה כמשמעותה בחלק ז' לחוק ,והוראות
החלק האמור ,למעט סעי)  472והסעיפי$
המאוזכרי $בו ,לא יחולו עליה".

הערת הייעו* המשפטי מתייחסת בעיקר להערות שהועלו לגבי פסקדי בראו  ,שצרי-
לקרוא אותו ג $על רקע השינוי שנעשה בכלל באשר לזכות לפיצויי הפקעה ו .40%זה לא רלוונטי,
לדעתי ,אבל עדיי צרי -לקרוא לצד זה את סעי)  ,400שעוסק בפגיעה כתוצאה מתוכנית איחוד
וחלוקה.
הערה נוספת שהערתי כא היא חשש ,שא) הוא עלה עלידי חלק מ הארגוני ,$לגבי
אפשרות הנטילה השלטונית ללא פיצוי ,שעלולה לגרו $לפיתוח מוא* ,אולי מוא* יותר מאשר היה
לולא הכלי הזה .ייתכ שצרי -לחשוב על איזו דר -לרס את זה.
יהודה זמרת:
אני מציע שלא בדר -של פיצוי .עוד נדבר על זה.
איריס פרנקלכה :
אני בטוחה שתתייחסו לזה.
"סימ משנה ה' :הוראות שונות לתכניות איחוד וחלוקה
רישו $הערה בפנקסי.209
המקרקעי ומחיקתה

)א(

הופקדה תכנית איחוד וחלוקה ,רשאי יושב ראש
מוסד התכנו המוסמ -להעביר העתק מרשימת
החלקות הנכנסות שבתכנית ,אשר עשויות להשתנות
לפי התכנית ,ללשכת רישו $המקרקעי  ,ורש$
המקרקעי ירשו $בפנקסי המקרקעי הערה
מתאימה לפי הרשימה כאמור )בחוק זה – הערה על
איחוד וחלוקה(".

הצעת הייעו* המשפטי היא לומר את זה בלשו נחרצת יותר" :יעביר" ,ולא "רשאי
להעביר".
"

משמעות
תכנית
וחלוקה

12

תחילת.210
לאיחוד

)ב(

)א(

רש $המקרקעי ימחק הערה על איחוד וחלוקה
בהתקיי $אחד מהמקרי $הבאי:$
)( 1

לאחר קבלת הודעתו של מזכיר מוסד
תכנו כי מוסד תכנו החליט לדחות תכנית
איחוד וחלוקה;

)(2

ע $רישו $החלוקה לפי תכנית איחוד וחלוקה
בפנקסי המקרקעי .

מבלי לגרוע מהוראות כל די  ,החל מתחילת התכנית
לאיחוד וחלוקה ,יראו ,לכל צור -שלפי חוק זה ,במי
שהוקצה לו מגרש תמורה ,כאילו הוא בעל הזכויות
במגרש התמורה".
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ג $כא יש התייחסות לחשש מפני הטלת אחריות פלילית על אד $שמקבל מגרש תמורה
וכבר יש ש $איזה פוטנציאל לעבירת בנייה .הסוגייה הזאת ,ככל הנראה ,תוסדר כאשר נגיע לפרק
ט' .אני רק מקווה שכולנו נזכור את זה עד אז.
"

)ב (

הייתה למי שאינו בעל זכות בחלקה נכנסת ,זכות
אחרת בקרקע או לגביה ,תקוי $זכות זו במגרש
התמורה; ואול ,$א $הייתה הזכות כאמור זיקת
הנאה או זכות אחרת התלויה במיקו ,$תיוותר
הזכות כאמור בחלקה הנכנסת.

בפסקה זו" ,זכות אחרת בקרקע" – לרבות הערה בפנקסי
המקרקעי  ,עיקול או עיכבו .
)ג( אי בהוראות סעי) קט )ב( כדי לגרוע מסמכותה של
הוועדה המקומית להפקיע זכות כאמור באותו סעי)
קט  ,ויחולו על הפקעה זו הוראות חלק ז' ,בשינויי$
המחויבי.$
רישו $חלוקה על פי.211
תכנית איחוד וחלוקה
שלא בהסכמה

)א(

מהנדס הוועדה המקומית שבתחומה כלול שטח
התכנית לאיחוד וחלוקה שלא בהסכמה יגיש בתו-
שישה חודשי $ממועד תחילתה למנהל מחלקת
המדידות ,תשריט לצורכי רישו $אשר אושר על ידו
כתוא $את התכנית.

)ב(

בתו -חודשיי $מהגשת תשריט לצורכי רישו$
כאמור בסעי) קט )א( ,יאשר מנהל מחלקת
המדידות או יודיע למהנדס הוועדה המקומית כי
התשריט לצורכי רישו $כשר לרישו $או יודיע לו כי
אינו כשר כאמור; קיבל מהנדס הוועדה המקומית
הודעה כי התשריט אינו כשר לרישו – $יעביר
למנהל מחלקת המדידות תשריט מתוק תו 30 -יו$
מאותו מועד.

)ג(

בתו -שמונה חודשי $ממועד אישור התשריט
לצורכי רישו $כאמור בסעי) קט )ב( ,יעביר מהנדס
הוועדה המקומית לרש $המקרקעי  ,את העתק
התשריט המאושר כשהוא חתו $על ידיו ,את טבלת
ההקצאה והאיזו וכ פרטי $נוספי $שקבע השר.

)ד(

בתו -חודשיי $מקבלת המסמכי $כאמור בסעי)
קט )ג( ,ירשו $רש $המקרקעי את האיחוד או את
החלוקה בהתא $לתשריט המאושר.

)ה(

על א) הוראות סעי) קט )ד( רשאי רש $המקרקעי
לרשו $שינוי בזהות בעלי הזכויות במגרשי
התמורה ,כול $או חלק ,$ככל שאירע בתקופה
שממועד הפקדת התכנית ועד לרישו $בפנקסי
המקרקעי  ,וזאת בהתא $לכללי $שיקבע שר
המשפטי $בעניי זה לפי חוק המקרקעי ".

ההערה היא כי יש להארי -את המועדי .$שמעתי קריאה של מצוקה מ הגורמי$
שאמורי $לטפל בכ.-
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הוקצתה לרשות קרקע לצורכי ציבור ,רשאית הרשות
להיכנס לקרקע ולקנות בה חזקה ללא צו של בית משפט,
ובלבד שא $חלפו  60ימי $מתחילת התכנית תינת לבעל
הזכויות בקרקע לפני תחילתה של התכנית ולמחזיק בה,
הודעה בכתב על קניית החזקה לפחות  30ימי $מראש;
הוראות פסקה זו לא יחולו לגבי קרקע שיש עליה בית
מגורי $שנבנה כדי ".

עדיי לא קיבלתי תשובה לשאלה ,א $בית המגורי $נבנה שלא כדי מה זה אומר? פינוי
ללא דיור חלו)? מה זה אומר תו -המועדי $שמצוייני $ש?$
ארז קמיני*:
אולי .אני לא יודע מה יהיה.
איריס פרנקלכה :
תתייחסו ג $לשאלה הזאת.
"רישו $על ש $רשות .213

לא יירשמו בפנקסי המקרקעי חלוקה או איחוד שנקבעו
בתכנית איחוד וחלוקה שלא בהסכמה ,לרבות לעניי קרקע
שהוקצתה לרשות מקומית או למדינה כאמור בסעי) ,208
אלא א $כ הוגש לרש $המקרקעי תשריט לצורכי רישו,$
כאמור בסעי)  ,211לתחו $התכנית כולה".

הוראות לרישו $חלוקה בהסכמה קיימות היו $בחוק? א $לא ,ייתכ שצרי -לשקול את
זה.
יהודה זמרת:
שה $יעשו את זה בעצמ $בדרכי $הרגילות.
יצחק )איציק( ב יוס):
זה ג $וג 125 .$זה ג $בהסכמה וג $לא בהסכמה.
איריס פרנקלכה :
נדמה לי שהנוסח היו $קובע שזה ג $וג .$היו $אי אבחנה.
ארז קמיני*:
זה שיש נוסח ,זה לא אומר שכ -ג $הפרשנות של הניסוח הזה .יש הוראות קטגוריות,
שאתה לא חייב לחייב .אבל נדבר על זה בהמש .-אני לא רוצה להפריע.
איריס פרנקלכה :
"סימ ג' :איחוד או חלוקה בתשריט
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או.214

הסכימו כל בעלי הקרקע בחלקות נכנסות שבתחו $תשריט
חלוקה לאיחוד או לחלוקת  ,רשאי $ה $להגיש לרשות
הרישוי בקשה לאישור תשריט חלוקה המחלק את החלקות
הנכנסות או המאחד אות למגרשי) $בחוק זה – מגרשי$
חדשי.($

פרטי תשריט חלוקה .215

תשריט חלוקה שהוגשה לגביו בקשה כאמור בסעי) ,214
יכלול פרטי $כמפורט להל  ,וייער -לפי הוראות שקבע
השר ,בהתייעצות ע $שר הבינוי והשיכו :

אישור תשריט תוא.216$
תכנית
סטייה מתכנית

.217

ערר על תשריט חלוקה .218

218א

)( 1

גבולות החלקות הנכנסות;

)( 2

גבולות המגרשי $החדשי;$

)( 3

דרכי הגישה לכל מגרש חדש ,כפי שה קבועות
בתכנית החלה על הקרקע;

) (4כל פרט אחר שייקבע לעניי זה בתקנות ,או לפי
דרישת רשות הרישוי ,אשר יאפשר לה לבדוק
את התאמת הבקשה לתכנית החלה על הקרקע.
הוגשה לרשות הרישוי בקשה לאישור תשריט חלוקה
התוא $את כל הוראותיה של תכנית שאי בה חלוקה
למגרשי ,$תאשר אותו רשות הרישוי אלא א $כ סברה
שיש טעמי $תכנוניי $של ממש שבשל $אי לאשרו.
)א(

בקשה לאישור תשריט חלוקה אשר חלוקת
המגרשי $החדשי $בו סוטה מאופ חלוקת $של
מגרשי $כפי שנקבע בתכנית ,או כאשר חלוקת
המגרשי $החדשי $תביא לסטייה מהוראות תכנית,
או בקשה לאיחוד מגרשי ,$ינהגו בה כאילו הוגשה
בקשה להקלה; לא יאושר תשריט חלוקה שיש בו
כדי להביא לסטייה ניכרת מהוראות תכנית.

)ב(

על דיו והחלטה בבקשה לאישור תשריט שיש בו
משו $סטייה מתכנית ,יחולו ההוראות לעניי מת
הקלה ,בשינויי $המחויבי ,$לרבות לעניי התנגדות
וערר.

על דחייתה של בקשה לאישור תשריט חלוקה התוא$
תכנית החלה על הקרקע ,או על קביעת תנאי $לאישור
בקשה כאמור ,רשאי מגיש הבקשה לאישור לערור לוועדת
הערר להיתרי ,$וא $התקבלה ההחלטה על ידי רשות
הרישוי המקומיתמחוזית ,לוועדת הערר הארצית
להיתרי ,$פיצויי $והיטל השבחה.
אי בהוראות פרק זה כדי לגרוע מהוראות לעניי הגבלות
לעניי רישו $איחוד וחלוקה בסעי) ".567

שאר ההוראות מופיעות לעיונכ .$אלה הוראות נוספות שנוגעות לאיחוד וחלוקה
ומפוזרות לאור -הצעת החוק.
היו"ר אמנו כה :
יישר כוח .נציגי הממשלה ,תסבירו בבקשה את נושא האיחוד והחלוקה ,מה חשוב ,מה
המצב היו $ומה את $הולכי $להסדיר ברפורמה החשובה הזאת.
ארז קמיני*:
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אגיד כמה מילי $כלליות .כמוב לא נפרט הכול ,אבל ע $התקדמות הדיו ניכנס בוודאי
לכל סעי) וסעי).
קוד $כול ,תוכניות איחוד וחלוקה ה אחד המקרי $היחידי – $אולי ג $הפקעה היא
כזאת – שבה $יש תוצרי $קנייניי $לתכנו  ,אלא שאפשר להגיד שהקניי בעניי הזה הוא
בשירותו של התכנו  .בסופו של דבר תוכניות איחוד וחלוקה הקלסיות המוכרות ה תוכניות שבה
לוקחי $מכשיר תכנוני ,שבאמצעותו מבקשי $לתכנ תכנו מיטבי ,ואת ההיבט הקנייני פותרי$
במהל -ההלי -התכנוני .מצליחי $באמצעות הכלי הזה להוביל ג $לתוצאות קנייניות סבירות,
תוצאות קנייניות שאינ מקפחות יותר מדי את זכויותיו של הפרט ,וברוב המקרי ,$א $לא
בכול ,$א) משפרות עד מאוד את מצבו הקנייני ,תו -כדי שיפור של המצב התכנוני כפי שמוסד
התכנו מצא לנכו  .אבל זה מתחיל מ התכנו  .מוסד תכנו קובע את הייעודי $המיטביי ,$את
השימושי $המיטביי $בחלקת קרקע וכדי להימנע מכל הסיבו -הקנייני ,שבדר -כלל לא חשוב
למוסד תכנו אבל בתוכניות איחוד וחלוקה הוא נדרש אליו ,נמצא הכלי הזה ,של איחוד וחלוקה,
כדי לפתור סכסוכי $קנייניי $אפשריי.$
כדי שנבי על מה מדובר ,כדאי שניקח דוגמה אופיינית של תוכניות איחוד וחלוקה
קלסיות .כל אימת שתעלה איזו שאלה נחזור ,אני מניח ,לדוגמה הזאת כדי לנסות לראות אי-
השאלה משתקפת ביחס לדוגמה .ניקח דוגמה קלסית של תוכניות איחוד וחלוקה :שטח פתוח ,או
שטח חקלאי שרוצי $לפתח אותו ,רוצי $לבנות בו שכונת מגורי ,$א -יש ריבוי של בעלי זכויות
בשטח הזה .ככלל ,אמרנו שבעל זכות בקרקע יכול להגיש תוכנית בעצמו ,אבל ריבוי הבעלי $מונע
הגשה פרטנית .ייתכ שחלק מ הבעלי $ה $מדינת ישראל ,וייתכ שלא.
ככלל ,יש רצו תכנוני לפתח את אותה חלקת קרקע ועכשיו מתחילי $לבדוק אי -לתכנ
את השטח הזה .א $רוצי $לתכנ שכונת מגורי $אז מ הסת $יהיו בו ייעודי $רלוונטיי – $יהיה
הכביש המעגלי ,או כבישי גישה כאלה ואחרי $לרחובות ,יהיו כמוב אזורי מגורי ,$יהיו אזורי
שצ"פי ,$שטחי ציבור כאלה ואחרי ,$יהיו מוסדות ציבור.
א $אקח את השטח הזה ואתעל $לחלוטי מ השכבה הקניינית ואעשה את התכנו
המיטבי ,טוב הדבר .אלא שבמקרי $כאלה חלק מ הבעלי $ייצא לכאורה נפגע ,משו $שלבעלי$
אחד ,שקוד $היה שווה בכוחו הקנייני לאחר ,השצ"פ או מוסד הציבור ייפול על חלקתו ואז כמוב
ערכה יהיה נמו -יותר מאשר ער -החלקה של חברו ,שלפני התוכנית היה לו אותו שטח חקלאי
בדיוק אבל יצא הגורל ומבחינה תכנונית על החלק שלו מתוכנני $מגורי.$
א $לא הייתי לוקח את הכלי של תוכניות איחוד וחלוקה הייתי למעשה צרי -לעשות
מהל -של קבלת היטל השבחה מבעל הקרקע שהמגורי $נפלו על חלקתו ,וכנראה להפקיע ולפצות
בפיצוי בכס) את מי שהשצ"פ נפל על חלקתו .לכאורה זה אפשרי לפי כלי $אחרי $של חוק התכנו
והבנייה ואי ע $זה בעיה ,אלא שיש שלושה דברי $בעניי הזה .ראשית ,הפעולה הזאת לא
פשוטה .שנית ,ייתכ שלרשות המקומית אי כס) לעשות את הפעולה הזאת .דבר שלישי ,יש
תחושה של חוסר צדק בי בעלי החלקות .ייתכ שלחוסר הצדק הזה יש סיבה ,אבל יש ג $תחושה
כזאת.
שמאי אסי):
יש הבדל מהותי בי כס) ובי קרקע.
מאיר ברק :
ג $באשר למיסוי.
יהודה זמרת:
בתחושה של האד.$
איריס פרנקלכה :
כא זה באמת במוב של ער -ולא של כס).
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ארז קמיני*:
המכשיר של תוכניות איחוד וחלוקה מצליח לפתור ג $את הבעיה הזאת משו $שהוא
משווה את מצב $של כל בעלי הזכויות בדר -שנקרא לה "דר -המקד ."$יש טבלה ע $מקד$
חשבונאישמאי ,שלפיה כל בעלי $של חלקה נכנסת נכנס עלפי שווייה של הקרקע .נית איזה
מקד ,$שהוא בדר -כלל כפולה מסוימת של השווי הזה ,ואחרי התהלי -החשבונאי הזה בודקי$
כל חלקה וחלקה מה השווי שלהְ ,למה הוא צרי -להגיע .במצב היוצא אחרי התוכנית כל פרט
ופרט מקבל שווי גדול יותר ,כ -תמיד כמעט ,והוא מתורג $אחרכ -לזכות הקניינית שהוא מקבל.
היו"ר אמנו כה :
בעל קרקע שהיתה לו קרקע חקלאית והמדינה ,או כל גו) אחר ,רוצה להפשיר את הקרקע
לצור -כזה או אחר ,היו לו דונמי $מסוימי $ששוויי $היה  Xובעקבות התוכנית והמהל -כולו,
היטל השבחה וכל הסיפור הזה ,יוצא שהשווי של  100המטרי $המרובעי $שקיבל אפילו גבוה
יותר מהדונ $הקוד $שהיה לו .כלומר ,הוא יקבל את הפיצוי הזה ,הוא יקבל יותר.
יהודה זמרת:
הוא יקבל את הער -בכס).
ארז קמיני*:
במצב היוצא כל בעלי הזכויות יקבלו זכויות למגורי $בער -כספי גבוה יותר מאשר היה
לה $כאשר החזיקו בשטח פתוח או שטח לחקלאות ,אבל מבחינת גודל השטח ייתכ שזה יהיה
אפילו רק כמה דירות.
היו"ר אמנו כה :
ומה א $יש לו השגה ,א $הוא אומר" :עבדת "$עליי ולא נתת $לי מה שמגיע לי?
ארז קמיני*:
אז הוא מגיש התנגדות.
היו"ר אמנו כה :
למי?
ארז קמיני*:
למוסד התכנו .
היו"ר אמנו כה :
מה יכולת המיקוח שלו?
ארז קמיני*:
הוא יכול להגיד" :הערכת $לא נכו את החלקה שלי"; "א $אני בודק את עצמי ביחס
לאחרי $עשית $כא כנראה איזו טעות .היחס שלי אל מול האחרי $גבוה יותר"; "המקד$
שקבעת $לא נכו  .מה שקיבלתי במצב היוצא – אני לא רוצה אותו פה אלא רוצה אותו ש ."$זאת
טענה שאנחנו מקבלי $פחות ,אבל היא יכולה לעלות; "הייעוד שקיבלתי במצב היוצא לא מוצא ח
בעיניי" .בסדר ,הבדיקה כולה תיער -עלידי מוסד התכנו  .יש התנגדויות שה בעיקר התנגדויות
שמאיות ,יש יוע* חובה לוועדה במקרי $הללו ,יוע* שמאי שצרי -לבדוק את זה.
היו"ר אמנו כה :
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יש בוררויות?
ארז קמיני*:
יש את ביתהמשפט.
דורו דרוקמ :
אי תוכנית איחוד וחלוקה שלא מוגשות לה התנגדויות כאלה.
היו"ר אמנו כה :
בוודאי ,זה לגיטימי ,אבל שיהיה מנגנו שיאפשר לפנות ולהתלונ ולהגיע לידי פשרה.
יהודה זמרת:
יש הודעות .כא חייבי $להודיע לבעלי הקרקע באופ אישי .זה לא רק פרסומי $בעיתונות
או באינטרנט .יש כא מער -של $של הודעות .זה חריג .הכלל הוא שתכנו עוסק בתכנו ולא עוסק
בקניי  .יש לכ -שני חריגי :$האחד באיחוד וחלוקה והשני בהפקעה .א $ניקח  100בעלי זכויות
בתו -חלקה בשותפות א) אחד לא יצליח לבנות .המטרה להפו -את התכנו למתאי $לביצוע .זה
אחד המכשירי ,$שמחד נות מענה לנושא הקנייני ,כי הוא נות פיצוי מסוי $עבור זכויות ,ומאיד-
מאפשר את קידו $התכנו  .זה כלי חשוב ,מורכב כמוב  ,וההוראות כא נועדו לתת יותר ודאות,
לקבוע הסדרי.$
ארז קמיני*:
בהמש -לדבריו של מר יהודה זמרת ,ביקשת לדעת מה השינויי $שהכנסנו.
חנא סוייד:
אדוני היושבראש ,ברשות ,-יש לי שאלה מכוונת ומייעלת .אילו שינויי $עיקריי$
הוכנסו? יש פסיקה ,יש אבני דר -בעניי הזה .מה חדש?
ארז קמיני*:
לא אסקור את כל החידושי ,$אלא את המרכזיי $שבה ,$ועל יתר החידושי $אני מניח
שנדבר תו -כדי הדיו .
חנא סוייד:
תתייחס במפורש להלי -איחוד וחלוקה והקצאה לצורכי ציבור במסגרתו .עד כה לא
הבנתי א $זה הלי -הפקעה או לא הלי -הפקעה.
ארז קמיני*:
יש התייחסות מיוחדת לכ ,-ובאמת רציתי לגעת בזה .ברשות ,-מייד אגיע לשאלה של.-
אבל רק מילה אחת לפני כ .
לקחנו את המצב הקיי $היו $בחקיקה הראשית ,שהוא חסר יחסית לדעתנו ,וניסינו
לייצר איזו קודיפיקציה בזעיר אנפי של הנושא .בי היתר לפי החוק הקיי $היו ,$לפי תקינה ,לפי
תקנות שהתקנו ,ג $לפי הפסיקה כמוב  ,הטמעה של כל מיני עקרונות שבפסיקה ,וג $תקינה
שמאית .תיכ) אפרט.
א $נתחיל בהבהרה לשאלה הראשונה ,צרי -לשי $לב שבכל הסיטואציה שדיברנו עליה
תמיד ייצא חלק מ השטח לטובת הרשות המקומית .למה? משו $שא $אנחנו מתכנני $שכונה אז
בוודאי צריכי $להיות בה כבישי $ושצ"פ ומבני ציבור .הייעודי $הללו בדר -כלל אי מעניינו של
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הפרט להחזיק בה .$לפרט אי שו $תועלת בהחזקת כביש .עברנו את הימי $שאנשי $היו
חוסמי $כבישי $וגובי $מס עבור המעבר .לאד $אי מה לעשות ע $דר.-
יואב שגיא:
אלא א $כ זה כביש .6
ארז קמיני*:
זה מקרה אחר במקצת.
ארז קמיני*:
הכביש עדיי בבעלות של המדינה .לא שנותני $לאד $פרטי לעשות את זה.
חנא סוייד:
פרט לתחנות ,בה קפה עולה  15שקלי... $
היו"ר אמנו כה :
תביא את -קפה בתרמוס ...
ארז קמיני*:
בכל מקרה ,בתוכניות איחוד וחלוקה ,הואיל ואני רוצה לפתח ,והמשמעות המרכזית של
התוכניות הללו הוא פיתוח תכנוני ,ברור שפיתוח של שכונת מגורי $לא יכול להיות בלי מענה
לצורכי ציבור .צורכי ציבור בדר -כלל ה $עניינה של הרשות ,הרשות המקומית או מדינת ישראל,
להיות הבעלי $של קרקע שהיא קרקע לצורכי ציבור .לכ בתוכניות הללו חלק משטח התוכנית
יועבר לבעלותה של הרשות המקומית ,ג $א $לא היתה בעלי $לפני כ  .זה קורה היו $כדבר
שבשגרה ,למרות שהחוק לכאורה לא מתייחס לזה בצורה מפורשת אלא בסעי) עקי) .כבר בשנות
השבעי $הפסיקה הכירה בכ -שבתוכניות איחוד וחלוקה לא רק בעלי הזכויות שנכנסו ע $הקרקע
החקלאית או השטח הפתוח שהיה לה $קוד $יקבלו את הזכויות במצב היוצא ,אלא ג $הרשות
תקבל זכויות .היא תקבל זכויות בדר -כלל לצורכי ציבור בלבד.
חנא סוייד:
הבעיה ,צרי -לקבוע גדרות כדי שזה לא יהיה ללא כל גבול.
ארז קמיני*:
יהיה כמה שצרי -לצורכי הציבור .קוראי $לזה בעגה "מתחת לקו" .זה לא נכנס
לאיזוני .$זה אומר שהרשות יכולה לקבל כמה שצרי -לצורכי ציבור ,כמה שמוסד התכנו חשב
שצרי -לצורכי ציבור.
שמאי אסי):
התוכנית קובעת את הגבול.
ארז קמיני*:
אדוני מכוו לנוהג שהשתרש במקומות מסוימי ,$של  ,40%כי זה כאילו מדמה הפקעות?
חנא סוייד:
לא אני מכוו אלא בג"* כיוו לש.$
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ארז קמיני*:
לא .פסקדי בראו מדבר על דבר אחר.
אפרת דו יחיא:
הוא לא הגביל את ההיק).
ארז קמיני*:
זה נקודה חשובה .א $כבר נגעת בה אז צרי -להבהיר .א $נעשה אנלוגיה להפקעות ,ג$
בהפקעות נית להפקיע יותר מ 40%ובלבד שישלמו עבור זה .אמר ביתהמשפט העליו בהקשר
הזה :א $את $רוצי $באיחוד וחלוקה לעשות 'מתחת לקו' יותר מ ,40%בסדר ,רק שימו לב שיש
פיצוי הול .$אנחנו אומרי ,$לא בתיאוריה אלא בפרקטיקה ,המקרי $שבה $לא יהיה פיצוי ה$
נדירי $שבנדירי .$אני אישית לא נתקלתי עדיי במקרי $שבה $בתוכנית איחוד וחלוקה אד$
שנכנס ע $קרקע בשווי של קרקע חקלאית או של שטח נו) פתוח קיבל מבחינת השווי פחות במצב
היוצא ,שבו בדר -כלל הוא יקבל מגורי.$
אפרת דו יחיא:
רק השווי קובע.
חנא סוייד:
אתה צודק ,אבל לא על כ -דיברתי.
אפרת דו יחיא:
הבדיקה היא לא עלפי גודל השטח.
ארז קמיני*:
נכו שיש את פסקדי טור שאמר דבר מה בעניי הזה .הפסיקה הזה די נהפכה אחרכ.-
אפשר להפו -הלכה ואפשר לאבח אותה ,אבל לא ניכנס לזה .אני רק אומר ,הכלל כא ברור למדי.
אנחנו בוחני $רק שוויי ,$לא גדלי .$בשוויי ,$בדר -כלל ,א $לא תמיד ,אד $שנכנס ע $שווי ,X
שייתכ שבשטח היה גדול יותר ,ייצא ע $שווי של  3 ,2או  ,X 4ג $א $הגודל ייצא קט יותר,
וברור שהוא קט יותר משו $שצרי -להקצות שטח מתו -המתח $הזה לטובת צורכי הציבור
בבעלות הרשות המקומית.
קבענו כא כלל ,ואפשר יהיה לדבר עליו ,זה מופיע באחד הסעיפי $המאוחרי $יותר,
שאיחוד וחלוקה אינו הפקעה .זה מכשיר אחר.
חנא סוייד:
זה בדיוק מה שבג"* אמר שאינו נכו  .הוא אמר ההיפ.-
ארז קמיני*:
בפסקדי בראו הוא לא אמר את זה במפורש.
איריס פרנקלכה :
הוא לא הכריע ,אבל הוא אמר שצרי -להתייחס אליו באותו אופ מבחינת הפיצויי.$
חנא סוייד:
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לפי הבנתי המשפטית המוגבלת ,הבנתי מקריאת הפסיקה שבעצ $בג"* התייחס אל זה
כאל הפקעה.
ארז קמיני*:
השופטת נאור הביעה את עמדתה הפרטית .היא אמרה :א $היו שואלי $את דעתי הייתי
אומרת שצרי -להתייחס לאיחוד וחלוקה כמו אל הפקעה ,אבל זאת לא ההלכה שאני קובעת.
ההלכה שאני קובעת היא רק לעניי פיצויי.$
אפרת דו יחיא:
להלכה הזאת הצטרפו יתר השופטי.$
ארז קמיני*:
בלי קשר ְלמה שנפסק בעניי הזה ,ואולי נרחיב על כ -אחרכ -כאשר נגיע לסעי)
הרלוונטי ,כי בוודאי יהיו עליו הערות ,אני סבור שאיחוד וחלוקה ביחס להפקעות וביחס לכלל
שנקבע לאיחוד וחלוקה ,אמרנו שאיחוד וחלוקה אינו הפקעה כי בפרקטיקה אנחנו רואי$
שההתנהגות של הכלי הזה שונה לחלוטי ולא דומה לפרקטיקה של הפקעות .אבל בנקודה הכי
חשובה של הפקעות לעצ $ימינו אנו ,שאלת הרכישה מחדש או השבה של הקרקע ,ביקשנו כ
לייצר אנלוגיה בי הפקעה ובי איחוד וחלוקה .לכ א $אדוני שואל לעניי הפיצוי על ההפקעה
שנית בפרק ההפקעות ,פיצויי הפקעה על כל מטר ,התיקו שלנו הוא שאפשר לשל $פיצוי לא רק
מעבר ל 40%אלא מהמטר הראשו  .איני יודע א $שמת לב לתיקו הזה שהכנסנו.
חנא סוייד:
זה מופיע בפקודה.
ארז קמיני*:
ג $בפקודה וג $כא .
חנא סוייד:
הפקודה היא המקור.
ארז קמיני*:
שאלת הפיצוי בתוכניות איחוד וחלוקה בפרקטיקה – אולי בתיאוריה מדובר על לקיחה
שלטונית אבל בפרקטיקה שאלת הפיצוי לא עולה כמעט ,כי כל מי שנכנס לתוכניות איחוד
וחלוקה ,בדר -כלל מבחינת השווי ייצא במצב טוב בהרבה מאשר הוא היה .בפיצויי הפקעה
נותני $לו מה שמגיע לו ,מה שהיה לו נותני $לו ,שווי בכס) .בתוכניות איחוד וחלוקה הוא מקבל
יותר מאשר היה לו .לכ שאלת הפיצוי בהקשר של איחוד וחלוקה אינה דומה לשאלת הפיצוי
בהפקעות .לעומת זה ,ביקשנו להכניס באנלוגיה לדיני ההפקעות את כל עניי השבת הקרקע או
רכישתה מחדש .זאת סוגייה הרבה יותר משמעותית בעיניי ,א $כבר עושי $אנלוגיה ,אבל אפשר
להתווכח על כ.-
אפשר יהיה להמשי -ולדבר על זה ,אבל זה ככלל התשובה.
היו"ר אמנו כה :
היו $מתנהל בכנסת היו $הבי לאומי של הגנת הסביבה .התחייבתי שאגיע לש $למש-
כמה דקות כדי לחזק את ידיו של כל מי שעוסק בתחומי $הללו .הא $יועיל כבודו להחלי) אותי
למש -כמה דקות? אל -לש $ואגיד כמה מילי $כדי לחזק את האנשי .$אני יודע שתעשה עבודה
ראויה ואני סומ -עלי -במאת האחוזי.$
קריאה:
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חבר הכנסת סוייד הוא לא חבר הוועדה ולכ הוא לא יכול להחלי) אות.-
היו"ר אמנו כה :
אתה בזכות דיבור ,אדוני.
חנא סוייד:
רציתי להעיר הערה .כנציג הממשלה לא ציפיתי כמוב שתביע עמדה אחרת .כא יש
העצמה כמעט אי סופית של סמכות הממשלה ,בהחלטה מנהלית להגדיל את העלות ,את
השמאות ,את המחיר של קרקע מסוימת .הדלתא שנוצרת בי הייעוד החדש ובי הייעוד היש
נולדת בעצ $כתוצאה מהחלטה מנהלית של הממשלה ולדעתי זה מקפח את האזרח .זה יכול
להיות טוב לרשות המקומית ,לממשלה ,לריבו .
ארז קמיני*:
למה? זה מתחיל מכ -שצרי -לפתח ,אלא א $כ סבורי $שצרי -להשאיר את הקרקע
בסטגנציה.
חנא סוייד:
צרי -לפתח ,בוודאי .הפיתוח הוא אינטרס ג $של האזרח.
ארז קמיני*:
היתה לו קרקע חקלאית ועכשיו הוא מקבל קרקע למגורי.$
חנא סוייד:
אתה מבי בדיוק את כוונתי .אני מתכוו לכ -שייתכ שלמישהו יש שטח קרקע נרחב.
שמאי אסי):
החלטה של מוסד תכנו היא החלטה מנהלית?
חנא סוייד:
היא החלטה מנהלית.
שמאי אסי):
זה תוכנית .אנחנו דני $כא כבר חודשי $בעניי שקיפות והשתתפות ושיתו) ,אז למה זה
החלטה מנהלית?
חנא סוייד:
זה החלטה מנהלית .הסמכות לשנות ייעוד של קרקע מסוימת ועלידי כ -ליצור הבדל
גדול בי המחיר או בי העלות   
שמאי אסי):
זה מהותו של התכנו .
חנא סוייד:
בדלתות כלכ -גדולות שה לרעתו של האזרח.
בסדר ,אבל לא ֶ
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שמאי אסי):
כל דלתא שמוסד התכנו  ,אחרי ששמע את כל מי שצרי -לשמוע ,קבע.
חנא סוייד:
יש דלתא מובנית ,שהיא השטח ,דלתא של  .40%אבל כאשר אתה מכניס את הדלתא של
העלות ואז כאילו במקו $דונ $יקבל האזרח  100מטרי $מרובעי  $
ארז קמיני*:
אבל זה שווה פי עשר.
חנא סוייד:
  זה מפר את האיזו  ,עלפי נקודת מבטי כאזרח.
שמאי אסי):
סעיפי ההפקעה א) גרועי $יותר מ הבחינה הזאת .אתה יכול להגיד שג $כאשר מפקיעי$
פוגעי $בזכויות.
חנא סוייד:
אבל יש ל -גבול של .40%
ארז קמיני*:
לא נכו  .אתה יכול להפקיע  100%ולשל $פיצוי .כא משלמי $הרבה יותר.
חנא סוייד:
כא בתו -התשלו $שאתה משל $מוטמע שכביכול נוצר שיפור בשל שינוי הייעוד.
אפרת דו יחיא:
זה פסקדי בראו .
ארז קמיני*:
בוודאי ,אבל זה המצב .צרי -להבי כא משהו .נשווה אד $שהפקיעו ממנו קרקע לאד$
ששטחו נמצא בתוכנית איחוד וחלוקה .אד $שהפקיעו לו קרקע במצב הטוב ביותר יקבל ,בהלי-
דושלבי ,רק כמה שהקרקע שווה ,וא $הקרקע חקלאית   
אפרת דו יחיא:
הוא יקבל פיצוי רק על קרקע חקלאית.
ארז קמיני*:
א $הקרקע שלו היא קרקע חקלאית הוא יקבל פיצוי כפי ששווה קרקע חקלאית ,ונקרא
לזה  .Xלעומת זה ,א $אותו אד $נכנס לתוכניות איחוד וחלוקה ,הפרקטיקה מלמדת שהוא יקבל
 .10Xנכו  ,מבחינת השטח הנִ ְפ ָקע ,בתוכנית של הפקעה הוא מאבד את השטח שלו ,כולו או חלקו.
אותו דבר מבחינת גודל השטח .ג $מי שהיה בתוכנית איחוד וחלוקה איבד מבחינת גודל חלק
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משטחו ,אבל מבחינת שווי ,מי שנכנס לתוכנית איחוד וחלוקה מרוויח הרבה יותר ממה שהיתה
שווה חלקתו בכס) .לכ מצבו הכלכלי משתפר.
היו"ר אמנו כה :
הוא מדבר על דבר אחר .הוא אומר :אני לא רוצה שינוי ייעוד ,לא רוצה שתפקיע לי.
נת מאיר:
הוא מדבר על קשר רגשי ,אבל את זה צרי -לנטרל ,כי אי לזה גבול.
חנא סוייד:
לא רק קשר רגשי ,שג $הוא חשוב ,אלא יש ג $עניי של תזמו .
נת מאיר:
בצד הכספי ,מר ארז קמיני* צודק במאה אחוז .באיחוד וחלוקה רק הערכי $הכספיי$
מדברי.$
חנא סוייד:
אני סבור שלא.
נת מאיר:
היו ל 10 -דונמי $ששווי $מיליו שקל ועכשיו יש ל -דונ $אחד ששווה  2מיליו שקל ,אז
שיפרו את מצב -מבחינה כספית .אתה מדבר שהקשר לקרקע הוא לא רק כס) ,וזה נכו .
חנא סוייד:
בשביל החברה להגנת הטבע אולי ההיפ -הוא הנכו  ,השטח הפתוח שווה יותר משטח
בנוי.
ארז קמיני*:
אדוני שואל א $יש כא החלטת רשות שלפיה לוקחי $לאד $את הקרקע שלו ,למרות
שנותני $לו פיצוי .נכו  ,יש כא אלמנט של החלטה של מוסד תכנו שלפיה נלקחת קרקע פלונית
מאד.$
חנא סוייד:
אני לא מדבר על העיקרו  .העיקרו מקובל .נקודת האיזו שאני מדבר עליה היא בעייתית
לדעתי ,השאלה כמה אתה מוש -לכיוו מסוי .$זה מחזיר אותי לנקודה העיקרית שרציתי לבטא,
שצרי -להיות גבול מסוי .$לא ייתכ  ,לפי הדוגמה שנתת ,שיהיה  Xו .10Xפער כלכ -גדול הוא
בוודאי לא דוגמה אמיתית.
ארז קמיני*:
זה תלוי בתוכנית .לפעמי $זה קורה.
איריס פרנקלכה :
כדאי שתתייחסו ג $לתוכנית איחוד וחלוקה בעתיד.
היו"ר אמנו כה :
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עכשיו את $מסבירי $את הפרק .אחרכ -יהיו לכ $הערות לכל מה שיעלה כא  .מר שמאי
אסי) ,אתה רוצה להוסי) עוד כמה משפטי?$
שמאי אסי):
אני מבקש לומר שהכלי הזה הוא כלי חיוני מאוד כדי להזרי $את התכנו  ,כדי לאפשר
וקדמה בהרבה מאוד הזדמנויות .הוא ג $כלי יעיל מאוד והוג מאוד והוא מביא
להביא פיתוח ִ
בחשבו הרבה מאוד דברי ,$כולל במקרה הזה .העובדה שנותני $פיצוי בקרקע ,ג $א $לא במלוא
הקרקע ,אבל בקרקע שהיא בדר -כלל בער -גבוה יותר ,א) א $היא קטנה יותר ,א $נותני $פיצוי
כזה הוא מביא בחשבו ג $את הער -של הקרקע מעבר לער -הכספי .אנחנו נותני $את האפשרות
הזאת ,כי אחרת את הכול אפשר היה לסגור בכס) :לוקחי $ומשלמי $ואחרכ -מחלקי $כפי
שרוצי $ומוכרי ,$ג $זאת אפשרות באופ תיאורטי .יש כא גישה פתוחה מאוד ונכונה.
היו"ר אמנו כה :
תודה .מה יש ללשכת השמאי $לומר על זה? בבקשה ,אדוני.
אוהד דנוס:
אנחנו יושבי $ושומעי $כא דיו עמוק מאוד על שמאות .הכלי הזה ,כפי שציי מר ארז
קמיני* ,הוא כלי עוצמתי .א $חוק התכנו והבנייה אמור לקד $את הבנייה בישראל הרי כמעט
בלתי אפשרי לתכנ שטחי $חדשי $במדינת ישראל בלי תוכניות של איחוד וחלוקה חדשה.
אני חייב לציי בהקשר הזה שאנחנו ,שנמצאי $במוקד העשייה של התוכניות ושל
טבלאות איחוד וחלוקה חדשה ,סבורי $שהעבודה שנעשתה כא היא עבודה טובה ומקצועית .ע$
זאת ,יש לנו הערות ,וברשותכ ,$אעבור עליה אחת לאחת.
שמאי אסי):
סליחה שאני קוטע את דברי .-אני מבקש להוסי) עוד נקודה חשובה אחת ,שאולי לא
לגמרי ברורה .בניגוד אולי למה שקיי $במקומות אחרי $בעול ,$ואולי ג $ש $לא ,אולי רק
באלסקה או באנטארקטיקה ,ש $יש קרקע שלא מחולקת ולא בבעלות ,מדינת ישראל כל שטחה
מכוסה בקדסטר ,מכוסה באיזו חלוקה של בעלות .אולי לא כולה ,אולי על חלקי $ממנה יש
ויכוחי $כאלה או אחרי ,$אני לא רוצה להיכנס לזה .אבל המשמעות של תכנו תמיד מגיעה בסופו
של דבר לחלוקה כזאת ,כל תכנו  .זה לא קורה רק במקרי $נדירי ,$אלא כל תכנו בעצ $נכנס אל
תו -מערכת שיש סיכוי גדול שתחייב איחוד וחלוקה.
אוהד דנוס:
אני שמח שאנחנו מסכימי .$אני בהחלט מצטר) לדברי $שאמר מר שמאי אסי) .בעצ$
לא נית היו $לתכנ אזורי $חדשי $מאחר וה $כבר מחולקי ,$והחלוקה המנדטורית היא לא
כזאת שאפשר על בסיסה לבנות בתיספר ,מערכות דרכי ,$גני ילדי $וכולי ,ולכ חייבי $להכניס
את כל החלקות ל poolאחד ,שזה האיחוד ,ולחלק אותו מחדש ,ובדר -האיזו נעשה כאיזו כספי.
אגע בנקודה שהציג חבר הכנסת סוייד .הנושא הזה קצת יותר מסוב ,-אבל אני חושב
שהבנתי ְלמה חבר הכנסת סוייד חתר .בהמש -ארחיב על כ -את הדיבור.
בסעי)  ,193בהגדרת "הוראות איחוד וחלוקה" – משהו חסר בכוונו העדי של הסעי)
הזה .התוכנית לא משנה זכות בעלות אלא מעבירה אותה .הזכות נותרה בעינה ,אלא שהיא תחול
על חלקות שונות מאשר במקור.
איריס פרנקלכה :
לכ הוכנס שינוי בנוסח ,שבמקו" $באופ המשנה" נכתב" :באופ העתיד לשנות".
אוהד דנוס:
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בהחלט ייתכ שמבחינת רגבי אדמה אד $יקבל מגרש שחלקו ממוק $באותו שטח חלקה
שהיה לו.
ארז קמיני*:
זה לא משנה.
יהודה זמרת:
הוא ניתק ,איבד וחזר.
ארז קמיני*:
יש עוד עניי  .זכות הקניי מורכבת למעשה משני פרמטרי :$הגבול והזהות .כאשר אתה
מדבר על חלקה ,אתה מדבר ג $על גבולותיה ,על הבקבוק וג $על התוכ שלו .בדוגמאות שאתה
מציג למעשה השתנתה זכות הקניי  ,או עתידה להשתנות אחרי שזה יירש $במרש ,$מבחינת גודל
החלקה .לכ יהיה כא שינוי קנייני במוב המובהק של הזכות הקניינית.
נת מאיר:
ג $ברמה הלוגית – פעולת האיחוד מנתקת את הזיקה ,כאילו כול $הופכי $לבעלי$
מ9שה" ,ואז קיימת החלוקה מחדש.
במשות) של חלקה אחת ,במה שנקרא " ָ
אוהד דנוס:
זאת הערה לעניי ההגדרות .א $את $שלמי $ע $ההגדרות אז בעניי הזה אעצור.
סעי)  194עוסק במצב ענייני $שבו עושי $תוכנית איחוד וחלוקה חדשה בהסכמה ולא
בהסכמה באותה תוכנית .אנו סבורי $שאת האפשרות הזאת לא צרי -לתת .תוכניות בהסכמה ה
תוכניות זריזות ומהירות ,ה יכולות "לרו*" מהר .לא נכו לערבב אות ע $תוכניות שלא
בהסכמה.
נת מאיר:
זה לא קורה כמעט בשטח.
אוהד דנוס:
כא נותני $את האפשרות.
שמאי אסי):
אז כל התוכנית תהיה ללא הסכמה .אז מה עשינו?
יהודה זמרת:
אז כול $יאמרו שה $ללא הסכמה ואז ניכנס לתגרה גדולה יותר.
אוהד דנוס:
או שה $יפצלו את התוכנית לשתיי.$
נת מאיר:
תוכנית שחלק ממנה לא מוסכ $היא תוכנית לא בהסכמה.
שמאי אסי):
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יש מתחמי $שבתוכ $חלק בהסכמה וחלק לא ,אז לא נאמר שכול $לא בהסכמה.
נת מאיר:
כל מתח $בפני עצמו .זה לא מפריע.
היו"ר אמנו כה :
מר שמאי אסי) ,אני מבקש שתרשמו את ההערות ואז תענו על כול במרוכז .אולי עוד
כמה אנשי $ישאלו שאלות באותו תחו.$
חבר הכנסת מקלב ,באת להחלי) אותי כדי שאוכל לכבד את המעמד ביו $איכות הסביבה
ולהגיד כמה מילי $בכנס? תודה רבה.
היו"ר אורי מקלב:
נמשי -לשמוע את יושבראש לשכת השמאי ,$בבקשה.
אוהד דנוס:
סעי) קט )196ב( מאפשר במסגרת תוכנית איחוד וחלוקה חדשה ג $להקצות זכות
במגרש תמורה לדייר מוג  .אנו סבורי $שזה דבר ראוי ונכו  .אבל בהחלט היינו מרחיבי $את זה
לכל בעל זכות במקרקעי  .דהיינו ,א $יש על הקרקע בעל רשות או אפילו פולש והבעלי $מעוניי
להסדיר את ענייניו הקנייניי $אתו במסגרת האיחוד ,נית ורצוי לאפשר לה $את זה.
יהודה זמרת:
למה להכניס מורכב9ת מיותרת לתו -המער -התכנוני? למה להכניס מורכב9ת מעבר לכל
מה שג $כ -קשה?
מאיר ברק :
אבל אלה חיי היו$יו.$
אוהד דנוס:
אנו נתקלי $בדברי $הללו בפרקטיקה המקצועית .בהחלט ייתכ שיושבבררשות ,או מי
שלא מוגדר דייר מוג   
נת מאיר:
זה חרב פיפיות .א $אתה כבעלי $מכניס את הפולש של ,-א $זה ערכי $נמוכי $זה טוב,
זה חוס -ל -את הפינוי ,אבל א $זה ערכי $גבוהי $בעצ $מלאימי $ל -את הרכוש.
שמאי אסי):
הוא ג $מקבל מעמד וג $מעודדי $אותו.
ארז קמיני*:
נענה על כ -בהמש.-
אוהד דנוס:
פולש לא צרי -לבוא בגדר ההגדרה כא  ,אבל בררשות והגדרות נוספות בהחלט יכולות
לבוא בחשבו  .אני סבור שבכ -לא מסבכי $את החוק ,אלא פשוט מאפשרי $יישו $מעשי יותר
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שלו היכ שנדרש .צרי -לזכור ש"נית " זה לבקשת כל בעלי הזכויות בחלקה הנכנסת ,דהיינו
חייבת להיות הסכמה של כלל הבעלי $ואז אני לא רואה בעיה ע $זה.
אני עובר לסעי) קט )200ג( שעוסק בתוכניות צינור ,אות תוכניות שמאפשרות לרשויות
מקומיות לבצע החלפת ייעודי $כשה מחברות בי שני מתחמי קרקע באמצעות דר -וכ הלאה.
אנו סבורי $שצרי -לאפשר את זה .ההתפתחות העירונית מתאפשרת לעתי $רק תו -מת אפשרות
לביצוע תכנו דומתחמי ,במיוחד כאשר מדובר בהליכי $תכנוניי $בה $מעורבות סוגיות קנייניות
סבוכות .למעשה נוטלי $כא כלי ,שאני יכול להעיד שרשויות מקומיות משתמשות בו .זה כלי
שהוא תכנוני וקנייני .מדובר למעשה בשני מתחמי קרקע שמחברי $אות $לתוכנית איחוד וחלוקה
אחת .לעתי $מבצעי $החלפות בבעלויות בדר -הזאת בי שתי החלקות או בי שני המתחמי$
ובהחלט מסדירי $דר -האיחוד והחלוקה כל מיני מצבי $סבוכי $שהמציאות מביאה בפנינו.
לוקחי $כא איזה כלי תכנוניקנייני חשוב .הרי אמרנו ,הסעי) הזה עניינו ג $בקניי  ,הוא מערבב
את הקניי בתכנו  .זה בהחלט דבר שחבל לוותר עליו .אנו סבורי $שהסעי) הזה מיותר.
היו"ר אורי מקלב:
התוספת בסעי) קט )200ב( לא נותנת ל -תשובה? ש $נכתב" :אלא א $כ ראה מוסד
תכנו כי יש הצדקה תכנונית לתכנו במאוחד" .הסעי) הזה בעצ $עונה על הסוגייה שהעלית.
אוהד דנוס:
אבל סעי) קט )ג( מחריג את המקרי $של חלקות נכנסות שהרצ) הקרקעי ביניה נוצר
באמצעות רצועת קרקע צרה.
יהודה זמרת:
שלא יהיה חיבור מלאכותי .א $יש הצדקה תכנונית ,בבקשה ,אבל לא לוקחי $מתח$
בקצה העיר ומחברי $אותו ע $מתח $באזור אחר לגמרי.
שמאי אסי):
סעי) קט )ב( פותר את זה.
אוהד דנוס:
סעי) קט )ב( לא פותר.
יהודה זמרת:
הוא מחייב הצדקה תכנונית.
נת מאיר:
אלה שני רעיונות שוני .$סעי) קט )ב( עוסק במתחמי תכנו שוני $בתוכנית אחת ,שכל
אחד מאוז בפני עצמו .סעי) קט )ג( עוסק ביצירת רצ) טריטוריאלי מלאכותי.
היו"ר אורי מקלב:
בהמש -תבהירו את העניי .
אוהד דנוס:
אני סבור שסעי) קט )ב( לא פותר את הבעיה שעולה בסעי) קט )ג( .סעי) קט )ג( בא
להחריג את סעי) קט )ב( ולא לאפשר את אות תוכניות צינור ,את התוכניות שמדברות על רצועת
קרקע צרה שמחברת בי שני מתחמי.$
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סעי) קט )201ב( עוסק בתוכנית בהסכמה .בעניי הזה ,ולנוכח הצור -שקיי $לבעלי $מ
הבחינה המיסויית ,בהחלט נית ג $כא להוסי) לוח הקצאה של שמאי מקרקעי שיראה
שמתקיי $איזו בי הבעלי.$
יהודה זמרת:
א $הבעלי $בהסכמה ביניה ,$א $אחד הסכי $לתת לשני וההוא לקח ,למה השמאי$
צריכי $להגיד לה :$רבותי ,למרות ההסכמה ביניה $זה לא יהיה? צרי -לעודד הסכמות .באי $כל
הבעלי $ואומרי :$אני מוכ לקחת .ייתכ שמעבר לכ -היו שיקולי $נוספי $שלה .$למה עליי
להכריח להכניס עוד שמאי ,לעכב את ההלי ,-להיכנס לנושאי $שאינ $מענייני?
נת מאיר:
הבעיה היא יותר של מיסוי.
אוהד דנוס:
היא בעיה של מיסוי ,ובמילא תינת כא איזו חוות דעת שהרשות המקומית יכולה לבדוק
ולשמור על הבעלי $שנמצאי $בתחומה.
יהודה זמרת:
א $צרי -לשל $מסי ,$צרי -לשל $מסי.$
נת מאיר:
זה מקור לחסות תחת החילופי $של צו של רשות מוסמכת לפי חוק מסוי מקרקעי  ,כי
היו $תוכניות איחוד וחלוקה ,ג $בהסכמה ,נחשבות צו של רשות מוסמכת ,שלא חייבות במס
שבח .רק הפרשי איזו חייבי $במס .כא זה ִפרצה ,שבעלי $שיכולי $להחלי) ביניה $קרקע תחת
הכותרת "איחוד וחלוקה בהסכמה" .תחשבו על זה.
ארז קמיני*:
אנחנו מכירי $את זה .רשויות המס לא מוכנות לעשות אבחנה בי איחוד וחלוקה
בהסכמה ולא בהסכמה .במש -שני $ניסו את זה ,א -זה לא עובד .לכ קבעו די אחד דומה לכול.$
יהודה זמרת:
זה תוק לפני  5שני.$
ארז קמיני*:
א $רוצי $לתק  ,הכיוו הוא שלא יהיה בכלל .א $לזה רוצי $להגיע ,בסדר.
אוהד דנוס:
סעי)  203עוסק בעקרונות אוניברסליי $לחלוקה חדשה ,מה יכללו הטבלאות .יש כא
איזו הערה כללית ,ש"ההקצאה תהיה קרוב ככל האפשר" ,שנעלמה מ החוק החדש והיתה קיימת
בחוק הקוד .$היא לא נמצאת כא  .זה עניי אקוטי.
איריס פרנקלכה :
אי -זה מתיישב ע $ההערה הקודמת של ?-הרעיו הוא השווי.
אוהד דנוס:
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עכשיו אנחנו נכנסי $לתשובה שרציתי לענות לחבר הכנסת סוייד ,לנסות להסביר את מה
שאתה ניסית להסביר .הרי מדברי $כא על שמאות בסופו של דבר .חבר הכנסת סוייד אמר :אתה
אומר שהייתי שווה  100בחלקה גדולה מאוד ועכשיו אני שווה  1,000בחלקה קטנה יותר ,אבל את
ה 1,000אתה הגדרת וזה איפשר ל -לקחת ממני  .60% ,50% ,40%וייתכ שזה לא  ,1,000ייתכ
שמחר תשנה את ההערכה ל 2,000ותוכל לקחת יותר .לכאורה זה נות כוח לא מידתי בידי
הרשות המקומית ,בכ -שבאופ תיאורטי היא יכולה להערי -גבוה יותר וזה יאפשר לה לקחת יותר
שטחי $מאותה חלקה.
אני כבר רוצה להרגיע .השמאי $לא עובדי $אצל א) אחד .ה $עושי $את העבודה שלה$
כפי שה $מביני .$סכנה כזאת לא תהיה .הערכת השווי החדש תהיה בהתא $לשווי ,ולכ הכלי
הזה לא קיי ,$לפחות לא בראייה שלנו.
התשובה שלי לעו"ד איריס פרנקלכה – נכו  ,אנחנו עובדי $דר -השוויי $אבל ג $על
שוויי $יש ויכוחי .$בהחלט בראייה של שמאי אחד ִקרבה לי $או נו) לי $יכולי $להתבטא בשווי
גבוה יותר עלפי עור -טבלאות ההקצאה ואז האזרח בהחלט יכול להרגיש שהוא נפגע מ
המקדמי $שקבע לו השמאי על כ -שהוא לא ממוק $ליד הי.$
איריס פרנקלכה :
אז הדר -פתוחה בפניו לפתוח בתהלי -של התנגדות.
יהודה זמרת:
יש את השמאי של הוועדה המקומית שאמור להכריע.
אוהד דנוס:
לקרבה .יש אלמנטי $פסיכולוגיי$
זה בדיוק הקשר לער -של הקרקע ,לרגש כלפיהִ ,
שצרי -לתמחר אות ,$ובמידה מסוימת אפשר ,עד לנקודה מסוימת .זה היה בחוק ,והיו עליו תלי
תלי $של דיוני ,$א $בוועדות ערר ,א $בוועדות מחוזיות וא $בבתיהמשפט .הנושא הזה חשוב.
אנו סבורי $שהצדק צרי -לפעמי $ג $להיראות ,וזה מה שמראה אותו.
ארז קמיני*:
זה לא צדק.
אוהד דנוס:
זה סוג של צדק.
היו"ר אורי מקלב:
זה הערה כללית .יש ל -הערה ספציפית לסעי)?
אוהד דנוס:
כ  .בפסקה  (4)203ראוי להוסי) התייחסות ,כי הקצאת החלקות החדשות תהיה בהתא$
לרצו בעלי הזכויות ,ובהיעדר אינדיקציה על רצונ ,$או כאשר לא נית לקבלה ,עלפי מצב
הרישו $ערב התוכנית .יש הלי -כזה .בהחלט ייתכ שבאי $בעלי זכויות בתוכנית אל השמאי עור-
הטבלאות בזמ הכנת הטבלאות.
נת מאיר:
זה אינטרס משות).
ארז קמיני*:
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לא צרי -לכתוב את זה בכלל.
יהודה זמרת:
א $ה $מגישי $את התוכנית ,ה $מגישי $אותה .אבל כאשר אני מדבר על הגוש הגדול,
והרצונות של בני אד $רבי $מאוד ,לאד $אחד כבר יש שני רצונות – לעול $זה לא ייגמר .אתה
חייב בשלב כלשהו לקבל החלטות .אחרכ -יש השגות .בס -הכול זה השווי הכספי ,ואתה צרי-
לדאוג לשווי הכספי ,כי בלאו הכי הוא מתמחר ומוכר ומעביר אותו הלאה .זה לאו דווקא קרקע
שליד ביתו .אז בואו ניקח את הדברי $הללו וננסה לקד $תכנו ולקד $ביצוע .א $נהפו -אותנו
לאתונה ,שכול $יושבי $מסביב לשולח   
נת מאיר:
לא הבנת אותו .לפעמי $קבוצת בעלי $מתארגנת ,והשמאי שעור -את הטבלאות יכול הרי
לנייד זכויות עלפי הבנתו .אומרי $לו הבעלי :$דע ל -שאנחנו קבוצה .תשתדל שנהיה ביחד .זה
רעיו לגיטימי.
יהודה זמרת:
כאשר ה $מגישי $את התוכנית ויוזמי $אותה   
נת מאיר:
לא תמיד .יכולה ועדה מקומית ליזו $תוכנית ,ובעלי $מתארגני $על רקע התוכנית .אני
מסכי $שזה לא זכות משפטית.
ארז קמיני*:
א $תכניס את זה לחקיקה ,זה יהפו -מייד ל :למה לא שאלת אותי? למה לא התחשבת?
למה לא ולמה לא .א $יש מקרה כזה יש ג $תק שמאי.
נת מאיר:
אני עונה למר אוהד דנוס .האינטרס של הרשות המקומית ושל הבעלי $משות).
יהודה זמרת:
נכו  ,אבל בחקיקה במקו $להועיל זה עלול להזיק.
היו"ר אורי מקלב:
התשובות לעניי הזה ברורות .הוא אומר את דבריו.
אוהד דנוס:
נמשי -לסעי) קט )206א( שקובע" :שווי החלקה הנכנסת ייקבע לפי התוכניות החלות
עליה ערב הפקדת התוכנית לאיחוד וחלוקה" .אנו מציעי $לומר" :ייקבע ,בי היתר" .זה לא
האינדיקציה היחידה שקובעת את שווי התכנו  .יש עוד פרמטרי $ששמאי $אמורי $להביא
בחשבו  ,לא רק התכנו .
ארז קמיני*:
השאלה ְלמה אתה מתייחס .אני אומר כבר עכשיו ,וזה יעלה אחרכ ,-א $הכוונה
להתייחס לייעודי $שהיו לפני או לשימושי $שהיו לפני ,לזה לא נסכי.$
אוהד דנוס:
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לא לזה אני מתכוו .
ארז קמיני*:
אתה מדבר על דברי $נוספי $אחרי ,$למשל על קיומ $של מחוברי – $שיש לזה
התייחסות אחרכ – -או דברי $מ הסוג הזה?
אוהד דנוס:
כ  ,כל המרכיבי $שאנחנו מביאי $בחשבו בהערכת שווי.
ארז קמיני*:
הסעי) הזה מנסה להגיד – ואולי צרי -להבהיר באיזו צורה את הנוסח – שלעניי
הייעודי $אנחנו מתחשבי.$
אוהד דנוס:
זה הדבר היחיד שביקשנו כא  ,לא מעבר לכ.-
ארז קמיני*:
נחשוב על ניסוח אפשרי כי אני לא רוצה סת $להגיד "בי היתר".
יהודה זמרת:
זה לא רק ייעודי קרקע אלא ג $הוראות של אחוזי בנייה והוראות נוספות .א $נגיד
"ייעודי – "$זה מצומצ $מדי.
ארז קמיני*:
מצד שני ,ברור שזה לא רק החלק של התכנו .
אוהד דנוס:
זה עלול להכניס אותנו לסד בעייתי בהערכות שלנו וליצור בעיות.
ארז קמיני*:
יש תכונות מקרקעי אחרות שצרי -להביא בחשבו  .בסדר.
היו"ר אורי מקלב:
אולי רק כהבהרה.
נת מאיר:
אולי אפשר לכתוב" :בקביעת שווי הקרקע יובאו בחשבו התוכניות " ."...יובאו בחשבו ",
ולא "ייקבע לפי".
אוהד דנוס:
אני בהחלט מבי את עו"ד ארז קמיני* שלא רוצה שיילכו לעבר.
ארז קמיני*:
צרי -למצוא ניסוח מתאי.$
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אוהד דנוס:
אני רואה שסעי) קט )206ג( נמחק כולו.
איריס פרנקלכה :
הוא הועבר להגדרת "בעל זכות בחלקה נכנסת".
ארז קמיני*:
זה מתייחס למקרי $שהרשות המקומית עדיי לא רשמה הערה לפי סעי)  19לפקודת
הקרקעות ,למקרי $שהיא תפסה חזקה בקרקע אחרי  5ו.7
היו"ר אורי מקלב:
לצור -ההערה של -ההגדרה לא משנה.
ארז קמיני*:
זה לא משנה להגדרה .אני רק מנסה לכוו את זה.
היו"ר אורי מקלב:
מר דנוס ,אתה יכול להתייחס לזה כא ונדע להעביר את זה להגדרות .א $יש ל -הערה,
תגיד אותה כא .
אוהד דנוס:
ראוי לסייג את האמור בסעי) בכ -שאופ ההקניה ,הייעוד והצור -הציבורי נותרו בעינ.$
מוצע להוסי) בסו) הסעי)" :ובלבד שנשמר ייעודה הציבורי".
יהודה זמרת:
א $זה כבר לא ייעוד ציבורי אז יש הוראות על החזרת מקרקעי ואז יחולו כללי $אחרי,$
כי אז אולי ה $צריכי $להחזיר .הכול תלוי הא $החזקה נותרת בעינה והא $ה $רשאי $להחזיק
במקרקעי  .קרקע שהיתה ציבורית ותפסו בה חזקה ,ולאחר מכ הקרקע הזאת שינתה ייעודה –
חלי $עליה בהמש -כללי $אחרי.$
נת מאיר:
פרקי $אחרי $של החוק מסדירי $את זה.
ארז קמיני*:
בדיוק .א $נתחיל עכשיו להסדיר את זה כא ניכנס למעגל שאי ממנו מוצא .א $הרשות
המקומית שינתה את ייעוד הקרקע הציבורית ונכנסת ע $זה לתוכנית איחוד וחלוקה ,וא $עשתה
את זה לא כדי יהיו כללי $שיטפלו בכ.-
נת מאיר:
בצד הפורמלי זה חל .בצד המהותי ,פרקי $אחרי $של החוק ישנו את זה אולי.
יהודה זמרת:
אז הרשות המקומית תאבד את הזכות שלה בגלל אות $סעיפי.$
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ארז קמיני*:
לא צרי -להתייחס לזה כא .
אוהד דנוס:
זה עבר לסעי) ההגדרות ,אז אולי באמת אפשר להשאיר את זה.
בסעי)  ,207גברתי היועצת המשפטית של הוועדה שאלה א $יש לנו פתרונות .הפתרו
שלנו הוא לבטל את הסעי).
איריס פרנקלכה :
ראיתי בנוסח .חיכיתי למשהו רציני יותר ...
אוהד דנוס:
אסביר מדוע .ההצעה שלנו רצינית מאוד .הסוגייה הזאת מורכבת וזה לא המקו $שלה.
יש תקינה שמאית שעוסקת בנושא הזה ,תק  .15התק עצמו – אני יכול לספר לכ $מתו -ועדת
התקינה – ג $הוא מצוי היו $בדיו מחדש וחשיבה מחודשת ,כי יש פרשנויות כאלה ואחרות מה
הוא שווי תרומת המבני ,$הא $מתכווני $לבלוקי $באותה חלקה או לשווי .הסעיפי $ערוכי$
בצורה לוגית והגיונית ,אבל צרי -להבי  ,סעי) קט )ג( ,שקובע אי -מעריכי $את שוויי $של בניי
ומחוברי $אחרי ,$מערבב מי בשאינו מינו.
כאשר אנחנו עושי $הערכת שווי חלקה נכנסת ,היא יכולה להיות מוערכת כקרקע ריקה
ופנויה ,ואז חלות עליה זכויות מסוימות ,לעומת מה שבנוי עליה ,שפעמי $רבות הבנייה הזאת היא
מכוח תוכנית קודמת ,ואז מתייחסי $לנכס במצבו הנוכחי כפי שהוא .הדלתא שנוצרת בי שני
השוויי $הללו לא קשורה לכלו .$היא לא משקפת את שווי הבנייה ,לא משקפת את שווי המבנה,
וג $לא משקפת את שווי תרומת המבנה .בפרקטיקה הנהוגה עד כה   
)היושבראש ,חבר הכנסת אמנו כה  ,חזר(.
היו"ר אמנו כה :
חשבתי שתתקדמו מהר יותר.
אוהד דנוס:
אלה נושאי $חשובי.$
היו"ר אמנו כה :
אני יודע שרוב הסעיפי $שלפנינו נוגעי $לשמאות .למדתי את זה לעומק ולכ נתתי ל-
לדבר ראשו  ,כדי שהאחרי $אחרכ -יגידו שכבר הבעת את כל ההסתייגויות שלה $ואז אפשר
יהיה להצביע .בבקשה ,אדוני.
אוהד דנוס:
בסעי)  ,207הפרקטיקה שהיתה נהוגה עד כה בנושא מחוברי $היא לא להכניס אות$
לתוכנית האיחוד והחלוקה החדשה ,וזה מתוק) אותה תסבוכת שה $מייצרי $ושאיבת זכויות
שלה $במצב החדש כאשר באי $להערי -אות.$
מאיר ברק :
למרות זאת שמאי $רבי $כ לוקחי $אות $בחשבו .
נת מאיר:
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לא הבנת אותו .כאשר ה $נכנסו לקחו אות $בחשבו  .השתדלו לא להכניס מחוברי$
לקרקעות ריקות לתו -אותו מתח.$
אוהד דנוס:
אנו סבורי $שהנושא הזה לא שונה מעקרונות שומה אחרי .$כל מקרה נבח לגופו .צרי-
לבחו את המהל -התכנוני באותו נכס ,את רמת הבנייה והיקפה .אני סבור שאי מקו $בחקיקה
הראשית להתחיל להתעסק בדברי $כאלה .הסעי) הזה הוא בעצ $סעי) של עקרונות שומה .הוא
לא צרי -להיות כא בחקיקה הראשית .א $אנחנו נכנסי $לסוגיות הללו אז בואו תגדירו לנו ג$
את התוספת למגרש פינתי ואת התוספת לגבילות בשצ"פ ועוד כהנה וכהנה דברי.$
נת מאיר:
הוא סעי) חוקתי.
היו"ר אמנו כה :
תתייחסו לזה בהמש .-נשמעו כא הרבה הערות חשובות מאוד ולא תוכלו להשיב כעת על
כל אחת מה .
אוהד דנוס:
סעי) קט )208ב( עוסק בשטח חלקה שבידי הרשות .אנו סבורי $שהרשות בעניי הזה
צריכה לתאו $את העקרונות של איחוד וחלקה ,והדבר צרי -להיבח עלפי שווי ולא עלפי שטח.
ארז קמיני*:
ג $כשזה הרשות? אתה אומר שג $א $הרשות נכנסת ע $קרקע לצורכי ציבור אתה רוצה
שהיא תיכנס לטבלאות?
אוהד דנוס:
אני לא רוצה שהרשות תיכנס ע $שטחי ציבור בשווי ,זה לא ,אבל נקרא את הסעי) ונבי
ביחד מה הוא קובע" :היתה חלקה נכנסת ,שבעל הזכויות בה הוא הרשות ,מיועדת לצורכי ציבור,
והמגרש לרשות זהה בשטחו לחלקה הנכנסת כאמור ,לא תהיה הרשות זכאית לקבל מגרש תמורה
לפי שוויה היחסי של חלקתה הנכנסת".
ארז קמיני*:
נמחקה כא ההבהרה מה זה מגרש לרשות .אנחנו משתמשי $במונח "מגרש לרשות"
וצרי -להבהיר .בסעי) קט )208א( נכתב במקור" :בסעי) זה – מגרש לרשות" ,א -המילי $הללו
הושמטו ,וצרי -אות " .היתה חלקה נכנסת ,שבעל הזכויות בה הוא הרשות ,מיועדת לצורכי ציבור
והמגרש לרשות " – "...המגרש לרשות" הוא מגרש התמורה שאיתו היא יוצאת.
איריס פרנקלכה :
זה יתוק .
אוהד דנוס:
עד כא אי לי שו $בעיה ע $האמירה .א -בהמש -נכתב" :ואול ,$היה שטח המגרש
לרשות קט משטח החלקה הנכנסת המיועדת לצורכי ציבור ,יראו את הרשות כבעלת זכות,
בחלקה נכנסת ששטחה הוא כפי שטחו של ההפרש בי שטח החלקה הנכנסת לשטח מגרש
התמורה" .הקטע הזה צרי -להיות לפי שווי .א $את אותו קטע אתה מכניס לאיזו  ,אל תכניס
אותו לפי שטח אלא לפי שווי.
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ארז קמיני*:
בסדר .כשאני קובע את השווי לחלקה נכנסת – בסדר .אפשר לקבוע את זה ,אי בעיה.
חנא סוייד:
זה לא מה שכתוב.
ארז קמיני*:
זה שאלה של ניסוח .את השווי אני קובע לפי השטח ולפי הייעוד .רצינו להגיד שאת
ההפרש תכניס לחלקה נכנסת.
אוהד דנוס:
לפי השווי ולפי השטח.
עמוס ברנדייס:
יש כא בלבול בי חלקות שה לצורכי ציבור במצב הנכנס ובי קרקע ששייכת לעירייה,
שהיא לא לצורכי ציבור.
נת מאיר:
הרעיו כא  ,רשות יכולה להיכנס בלי כלו $ולצאת ע $קרקע לצורכי ציבור .זה מתייחס
למקרה שרשות כ נכנסת ע $קרקע לתוכנית ,ונקבע כי יש להתחשב ג $בקרקע שאיתה היא
נכנסת ,דהיינו היא נכנסת לא ממצב אפס.
ארז קמיני*:
אבל לצורכי ציבור.
נת מאיר:
קרקע פרטית של רשות – זה כמו של כל בעלי $אחר ,ברור.
אוהד דנוס:
בסעי) קט )208ג( אנו מתייחסי $שוב לצמצו $עלפי הלכת אלפרד בראו  .הדברי$
נאמרו .ג $הייעו* המשפטי של הוועדה מסכי $אתנו בעניי הזה ,שיש כא צמצו $של הלכת
בראו .
איריס פרנקלכה :

אוהד דנוס:
ההגדרה כא גורפת מדי .לומר כי "הקצאה לרשות  ...לא תיחשב כהפקעה כמשמעותה
בחלק ז' לחוק" – ייתכ שזה נכו  ,אבל אני חוזר ואומר ,הבנתי את הערתו של חבר הכנסת סוייד,
שזה יכול ליצור מצב שאתה לוקח ולוקח ולוקח ומה שנשאר אמנ $שווה יותר ,אבל הוא שווה
יותר רק בשווי ,שהוא שווי תיאורטי .אי הערכה של המצב הקוד $ואי הערכה של המצב החדש.
כלומר ,מעבר להערכה אי לנו עוד אסמכתה לכ -שהדברי $אכ כ .-בעניי הזה הערנו את
הערתנו.
בשלב זה אוותר על הערותינו לסעי)  .214זה הכול.
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היו"ר אמנו כה :
תודה רבה .רשות הדיבור למר יואב שגיא מ החברה להגנת הטבע ,בבקשה .אמרת
שתדבר בקצרה ,נכו ?
יואב שגיא:
במוב הרחב של המילה ...
היו"ר אמנו כה :
עדי) שזה יהיה במוב הצר של המילה .רשות הדיבור למר שגיא ,בבקשה ,בקצרה ולעניי .
יואב שגיא:
אני מודה ל .-אני מודה ג $למר אוהד דנוס שהארי -בדבריו.
היו"ר אמנו כה :
הוא כבר אמר הכול ,האמ לי.
יואב שגיא:
ראיתי שהיו $אתה שמח במיוחד ,בגלל יו $איכות הסביבה ,אז אני רוצה לתת ל -עוד
סיבה לעשות טיפול גדול לסביבה.
אני לא "צולל" אל תו -הנושאי $השמאיי ,$זה לא השטח שלי .אני רוצה לדבר על הנושא
הסביבתי ,ויש כא השלכה סביבתית משמעותית מאוד .הדוברי $שהציגו את העניי דיברו בעיקר
על היתרונות של איחוד וחלוקה וניוד זכויות לגבי הפיתוח ,וזה נכו  .זה חשוב מאוד לצור-
הפיתוח .אבל יש כא היבט סביבתי משמעותי מאוד ,שמתייחסי $אליו בכל העול $וג $אנחנו
התייחסנו אליו .אפילו נכתבה בזמנו עבודה מיוחדת עלידי כל הגורמי $הסביבתיי $ומינהל
התכנו  ,באשר למדיניות וכלי $לשמירה על שטחי $פתוחי .$בחוברת הזאת יש פרק מיוחד
שעוסק בהסדרי פיצויי $בקרקע חליפית במסגרת ניוד זכויות .זה בדיוק הנושא שלפנינו.
צרי -להבי  ,אנחנו חסרי $מאוד שטחי $פתוחי .$ניוד זכויות ואיחוד וחלוקה הוא כלי
מקובל וידוע ,כלי חשוב מאוד כדי לגאול קרקע לצור -שמירה על שטחי $פתוחי $וערכי טבע.
באר* הצפופה הזאת יש שטחי $פתוחי $בעלי חשיבות כערכי טבע ,נו) ,מורשת ותרבות ,ויש בה$
זכויות פיתוח .בגי זכויות הפיתוח יש קושי לייעד אות $למטרה של הגנה על ערכי $סביבתיי$
וחברתיי .$הכלי של תוכניות איחוד וחלוקה הוא כלי משמעותי מאוד לצור -כ .-יש חשיבות רבה
מאוד לכ -שלשטחי $יהיה גודל מינימלי של רציפות ,כדי לשמור על המגוו הביולוגי ,כדי להבטיח
שמירה וקיו $של מערכות אקולוגיות שבעצ $נותנות לנו את כל מה שאנחנו צריכי :$אוויר
לנשימה ,מי $ושטחי $לפעילות בחיק הטבע.
איריס פרנקלכה :
כלומר ,אתה מכוו לסעי) .200
יואב שגיא:
אעסוק בעיקר בסעי)  ,200ובעוד נקודה אחת שחסרה בחוק החדש .אגב ,אנחנו מכירי$
את זה היטב מנושא מבני $לשימור .בתלאביב ,למשל ,מבני $שמיועדי $לשימור יש בה $ניוד
זכויות ממקו $למקו $כדי להבטיח את השימור שלה.$
בעול $הנושא הזה מכונה  ,(Transfer of Development Rights) TDRדבר שמקובל
מאוד .לצערי ,באר* זה עוד לא מפותח ויש מקו $לפתח את זה .כא יש ממש הזדמנות .ההצעה
שעיבדנו בזמנו דיברה על חקיקה מיוחדת שתאפשר את ניוד הזכויות ואת הסדרי הפיצויי .$אפשר
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להכניס את זה לחוק החדש ,שישפר בנושא הזה ,לא רק במוב של פיתוח אלא ג $במוב של
שימור.
אני יכול להציג שתי דוגמאות בהקשר הזה ,ואפילו יותר משתי דוגמאות ,בקצרה .אנו
דני $כבר שני $רבות מאוד בפארק הירקו  .היכולת להכריז על פארק הירקו כג לאומי –
והתכנו אמר את דבריו בנושא הזה – תלויה לחלוטי ביכולת לנייד זכויות.
דוגמה אחרת היא פארק השרו שבי נתניה וחדרה .עוד בממשלתו של רבי ז"ל היתה
החלטת ממשלה והשטח הזה י9עד לג לאומי ,אול $עד היו $זה לא קרה משו $שיש ש $ג $קרקע
פרטית ע $זכויות וג $קרקע בחכירה והמדינה לא הצליחה ,למרות שהיתה ועדת שרי ,$ועדת
מנכ"לי $וכל מה שתרצו ,לא הצליחה לפדות את השטחי $הללו .עד היו $השטח הזה לא הוכרז
כג לאומי ,למרות החלטות ולמרות תוכניות .כא זה ממש הזדמנות לעשות את זה.
דוגמה אחרת היא שמורת הטבע הר מירו  .יש שטחי $פרטיי $בתו -שטח השמורה והכלי
הזה הוא כלי חשוב מאוד כדי לנייד זכויות :ליצור רצ) של שמורה ,מצד אחד ,ואפשרות לכפר
ביתג'א ולכפרי $אחרי $להתפתח ,מצד שני.
המחוקק נת דעתו לדבר ,ובחוק הקיי $מופיע סעי)  191שקובע כדלקמ " :הוועדה
המקומית בהסכמת הוועדה המחוזית רשאית לבוא לידי הסכ $ע $בעלי מקרקעי שהופקעו על
ידיה ,כי במקו $תשלו $כס) תמורת $יועברו לו מקרקעי אחרי ,$בתחו $התוכנית" – וכא
הנקודה החשובה – "או מחוצה לה" – וזאת נקודה שאני רוצה לעמוד עליה – "לסילוק מלא או
חלקי של תביעותיו הנובעות מהפקעה" .זה נכו לא רק לגבי הפקעה אלא ,כפי שנאמר כא ,
המנגנו של איחוד וחלוקה עדי) על הפקעה.
הסעי) הזה ,שבעצ $מאפשר ניוד זכויות ,לא רק בתו -תחו $תוכנית אלא מתוכנית
לתוכנית ,הושמט מהחוק החדש .אינני יודע ,התייעצתי ג $ע $היועצת המשפטית של הוועדה,
היכ בדיוק נכו להכניס אותו ,אבל היעדרו הוא נסיגה גדולה מאוד מבחינה סביבתית ,ולא רק
מבחינה סביבתית.
חנא סוייד:
מדובר כא על פיצוי בקרקע .זה חוק כביש .6
יואב שגיא:
בחוק כביש  :6כביש ארצי לישראל ,התשנ"ה ,1994כשהמדינה רצתה את הדבר הזה היא
חוקקה חוק מיוחד.
במסגרת הזאת היא קובעת אותו דבר בדיוק" :הוועדה תהיה רשאית ,בהסכמת מינהל
מקרקעי ישראל ובהסכמת הזכאי לפיצויי ,$להמיר את סכומי הפיצויי ,$כול $או חלק ,$בקרקע
חליפית ששוויה דומה לפי קביעת השמאי הממשלתי .אי באמור בסעי) זה כדי לגרוע מהסדרי$
וחילופי קרקעות שייקבעו בהסכמה בי המינהל ובי המחזיקי $בקרקע".
חנא סוייד:
ג $בתיקו של פקודת הקרקעות קיימת אפשרות כזאת.
יואב שגיא:
אני יודע שהסעי) הזה היה חבוי למדי .כאשר בחנו את שאלת ניוד הזכויות – מי שהכי
את המסמ -הזה הוא עו"ד יחזקאל לוי שבקיא לפני ולפני $בנושאי $הללו .הוא אמר :זה קיי$
בחוק ואפשר לעשות את זה.
לכ הנקודה הראשונה שאני מעלה ,שחייבי $למצוא דר -להשאיר את הנושא הזה בתו-
החוק ולא להסיר אותו .איני יודע היכ בדיוק להוסי) אותו ,אבל אני מבקש לתת לנו הזדמנות
לדו בזה .זה נקודה אחת.
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הנקודה הבאה ,שמתקשרת לאותו עניי  ,נוגעת לסעי)  .200הערה אחת שלנו ושל אחרי$
התקבלה כבר בסעי)  ,200באשר לשמירת האפשרות לרצ) בנסיבות מיוחדות ,ואני מודה על כ.-
בסעי) קט )200ב( כתוב" :לא יראו שטח קרקע שלא מתקיי $בו רצ) קרקעי כיחידה תכנונית
אחת ,אלא א $כ ראה מוסד תכנו כי יש הצדקה תכנונית לתכנונו במאוחד ,על א) היעדרו של
רצ) כאמור" .אני מבקש להוסי) כא  ,לתת את הכבוד לסביבה ,לא רק כי זה יו $איכות הסביבה,
ולהוסי) כא את ההנמקה המיוחדת הזאת .אני יודע שיש חשש שזה ינוצל.
שמאי אסי):
איזו הנמקה?
איריס פרנקלכה :
"על מנת לשמור על רצ) שטחי $פתוחי."$
יואב שגיא:
אנו מציעי $להוסי)" :יש הצדקה תכנונית לתכנונו במאוחד מסיבות סביבתיות
ואחרות" .זאת בקשה אחת.
הדבר שני ,אנחנו מבקשי $להוסי) כא את סעי) קט )200ד( ,שדומה למדי ְלמה שקראתי
קוד ,$שיקבע כדלהל " :על א) האמור לעיל ,רשאי מוסד תכנו  ,בהסכמת רשות מקרקעי ישראל,
לקבוע כי הקצאת זכויות תיעשה בשטח שנמצא מתאי $לכ -מחו* לתחומי התוכנית כאשר הדבר
נחו* לצור -העברת זכויות לשמירה על שטחי $פתוחי ,$ערכי טבע ומבני $שנמצאו מתאימי$
לכ -בשל מאפייניה $או רגישות $הסביבתית".
אדוני היושבראש ,רציתי לומר את הדברי $הללו קוד ,$שתוכל בברכה של -ליו$
הסביבה להגיד :כבר עשינו את זה.
היו"ר אמנו כה :
עשינו את זה .כבר בירכתי  ...תודה רבה .החברה הלאומית לדרכי $בישראל ,עו"ד טלי
ענבר ,בבקשה.
טלי ענבר:
תודה רבה .הטענות שלנו ה לעניי השחזור ,ואני רוצה להסביר .אנחנו מקדמי $את
התוואי $שלנו במסגרת תוכניות דר -או תוכניות תת"ליות )תוכניות לתשתית לאומית( .אלה
הדרכי $הכי מהירות ,ואולי הדרכי $הישימות היחידות לקד $תשתיות תחבורה ציבורית .ע$
זאת ,פעמי $רבות אנו רואי $בתוכניות שלנו לא רק גור $פוגע ,שהאזרח המסכ נאל* לתת את
הקרקע שלו ,שהיו לו ציפיות אדירות לגביה ,לצורכי כביש ארצי או מסילת ברזל ,אלא כגור$
ְמפתח .פעמי $רבות עצ $יצירת התשתיות הציבוריות הללו – ויש על כ -לא מעט מחקרי ,$עו"ד
איריס פרנקלכה  ,א $את רוצה אעביר ל -העתק של חלק ממה שאספתי – יוצרת באמת את
הפיתוח ,יוצרת באמת את הזיקה להמש.-
בעול $מושל $שבו תוכניות איחוד וחלוקה היו לוקחות פרק זמ קצר ,או פרק זמ סביר,
לכאורה היינו יכולי $לעשות את זה בתוכנית איחוד וחלוקה .ג $אנחנו היינו יוצאי $נשכרי $וג$
האזרח היה יוצא נשכר.
נת מאיר:
אני מבקש להשיב על כ -בהמש.-
טלי ענבר:
בעול $שלנו ,בו תוכניות איחוד וחלוקה מתקדמות לא בלוחות הזמני $שאנחנו יכולי$
לעמוד בה $כדי לפתח תשתיות ,אנחנו רוצי $שיתאפשר לנו ליצור את הייצור שקוראי $לו "אגד
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תוכניות" .בפסיקה הקיימת ,לדעתי ,יש את הפתח לכ .-בכל מקו $שבו יש קשר תכנוני אמיתי
ונית לראות את הקשר בי תוכנית התשתית ובי תוכנית איחוד וחלוקה שמקודמת במקביל אליה
או לאחריה יש לאפשר את אותו קשר בי התשתיות .קרי :לאפשר שחזור .לאפשר לאד $שתר$
את חלקו לצורכי הכביש ושבהסתמ -על אותו כביש או על אותו מחל) באמת סו)סו) יש מנו)
לפיתוח אותו שטח קרקע ,שהוא יקבל את הפיצוי שלו.
איריס פרנקלכה :
למה המענה לא יכול להיות בתוכנית איחוד וחלוקה בעתיד?
טלי ענבר:
אי לי שו $התנגדות שזה יהיה במסגרת תוכנית איחוד וחלוקה בעתיד ,זה מקובל עליי.
במסגרת התוכניות שלנו אנחנו לא יכולי $לתת את המענה הזאת ,וג $לא מ הראוי שנתעסק
בתכנו אורבני מ הסוג הזה .זה עניי למהנדס עיר ,זה לא עניי למע"צ.
יהודה זמרת:
אי -את מבטיחה למישהו דבר שטר $נולד?
טלי ענבר:
אני רוצה שבתוכנית שלנו תהיה אפשרות ,שסעי) יקבע באופ ברור שיש אפשרות לתת
בעתיד פיצוי.
איריס פרנקלכה :
הוראות איחוד וחלוקה בעתיד בהחלט יכולות להיות בתוכנית אחרת .כ -כתוב.
טלי ענבר:
קראתי את הנוסח שלכ ,$וקראתי ג $את התוספת להגדרת "בעל זכות " .אני סבורה
שהיא לא מכסה את הנושא הזה.
אפרת דו יחיא:
זה מותנה בכ -שהתוכנית של הכביש תכלול את המתח.$
טלי ענבר:
מה זה "תכלול את המתח?"$
יהודה זמרת:
זה לא מת זכות באוויר.
טלי ענבר:
אני רוצה להדגיש .אי לי בעיה שתוכנית התשתית תכלול סעי) שיוצר בעתיד שיפור.
יהודה זמרת:
לא סעי) .קו כחול.
טלי ענבר:
את $רוצי $שנרחיב את תוכנית התשתית שלנו לשטחי   $
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יהודה זמרת:
א $את נסמכת עליה   
ארז קמיני*:
יש כא מחלוקת מהותית ונדבר עליה.
היו"ר אמנו כה :
את תציגי את הבעיות וה $יענו אחרכ.-
טלי ענבר:
חזרתי וקראתי את הגדרת "בעל זכות בחלקה נכנסת" ,שבה את $כותבי :$הרשות
שתפסה תוגדר כבעלי .$אני לא רוצה להיות מוגדרת כבעלי .$בפסקה ) (3בהגדרה נכתב" :מי
שהיה בעלי $או חוכר לדורות  ...ערב הפקדתה של תוכנית לאיחוד וחלוקה בעתיד ,ככל שמוסד
התכנו קבע כאמור בתוכנית לאיחוד וחלוקה בעתיד" .אני מצטערת ,בעיניי זה לא מספיק ברור.
אי לי התנגדות שננסח את זה אחרכ.-
ארז קמיני*:
א $רוצי ,$נשיב עכשיו.
היו"ר אמנו כה :
תשיבו בסו).
טלי ענבר:
אני רוצה להבי א $יש בכלל מחלוקות בינינו.
ארז קמיני*:
לפי מה שאמרת עכשיו ,יש מחלוקת .א $את לא רוצה את הכול בקו כחול אז יש
מחלוקת.
טלי ענבר:
הכוונה שלכ $היא שנרחיב את הקו הכחול.
יהודה זמרת:
זה נקרא "האזור הקולט".
ארז קמיני*:
השאלה א $הכביש שאת בונה הוא כביש ארצי או כביש שכונתי.
טלי ענבר:
הוא כביש ארצי.
ארז קמיני*:
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א $הכביש הארצי אינו משרת את התוכנית ואת מטרות התוכנית הרלוונטית העתידית
לאיחוד וחלוקה בעתיד ,לא נסכי $להכניס את זה בפני .$א $לכביש יש ,לא במאה אחוז אבל
בעיקרו יש לו רלוונטיות לתוכנית העתידית שאליה רוצי $להתחבר באיחוד וחלוקה ,בסדר .את
רוצה להכניס את התוכנית פנימה ג $לאיחוד וחלוקה ,ג $לטבלאות הקצאה ואיזו – תוכיחי
למוסד התכנו שיש לכביש שאת בונה קשר לאנשי $העתידיי $שייכנסו לטבלאות .א $אי קשר
תכנוני ,זה לא ייל.-
טלי ענבר:
אני רוצה להפריד בי שני דברי ,$בי קשר תכנוני ,ג $א $הכביש לא מקומי ,והרי
כבישי $מקומיי $אנחנו לא מתכנני   $
יהודה זמרת:
אפילו כביש גישה למתח $החדש.
טלי ענבר:
אי לי שו $מחלוקת שכדי שנוכל ליצור את הקשר הזה צרי -להיות קשר תכנוני בי
התשתית שאנחנו מקדמי $ובי תוכנית האיחוד והחלוקה בעתיד.
ארז קמיני*:
לא די שהקשר הוא ששניה $במדינת ישראל ,או ששניה $במחוז תלאביב .זה לא קשר.
נת מאיר:
לא צרי -לשל $במאגר של זכויות מקומיות עבור פרויקטי $ארציי .$צרי -לשל $בכס)
מקופת המדינה.
ארז קמיני*:
נכו  .ואת זה אומרת המדינה.
טלי ענבר:
לא על הקשר הזה דיברתי .צרי -להיות קשר תכנוני בי שתי התוכניות ,אני מסכימה
לגמרי בנקודה הזאת .מה הוא הקשר התכנוני? לא ראוי שניכנס לזה עכשיו .זה דבר שמתכנ
המחוז או יוע* תנועה מטע $המחוז יכול להחליט עליו עלפי כל תוכנית קונקרטית .בנושא הזה
יש הסכמה מלאה .היכ אי הסכמה? לחייב אותנו בכל מקרה להרחיב את הקו הכחול של
התוכנית שלנו על מנת לסמ את ה"קונטור" המדויק בתכנו בעתיד ,זה לא נכו  .בחלק מ
המקרי $נית לעשות את זה ,ובחלק מ המקרי $לא.
היו"ר אמנו כה :
הבעיה הובנה .יש ל -עוד הערות?
טלי ענבר:
לא .אני רוצה רק לענות קוד $לנציג מרכז השלטו המקומי.
היו"ר אמנו כה :
את לא צריכה לענות לה ,$את לא חייבת .ה $לא מחוקקי $את החוק .אנחנו מחוקקי.$
תיכ) ה $ידברו בעצמ.$
טלי ענבר:
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ברור לי לגמרי .הטענה שלא נית לשל $ולא מ הראוי לשל $על מאגר הזכויות של
התשתית המקומית עבור תשתיות ציבוריות ,לדעתי הטענה הזאת לא נכונה ולא רלוונטית .אני לא
מדברת על מקרה שיש לי כביש ו Out of the blueאני רוצה שתשל $עליו תוכנית מקומית שלא
קשורה לאותו כביש .על זה הסכמתי ע $מר ארז קמיני* .זה לא המקרה .וקשר שזה נמצא במחוז
תלאביב או שהשטחי $סמוכי $זה לזה הוא בוודאי לא קשר .אני מדברת על מקרה שבו התוכנית
מהווה עוג מלא ,או עוג חלקי לקידו $אותה תוכנית איחוד וחלוקה .היה ל -שטח חקלאי .לא
היתה ל -שו $סיבה לעשות אתו כלו .$כתוצאה מאישור הכביש – ואני יכולה להציג מספיק
דוגמאות   
נת מאיר:
אבל אז את מאגר הזכויות   
טלי ענבר:
מה מאגר הזכויות? הסיבה היחידה שיש תוכנית איחוד וחלוקה היא כי יש עכשיו דרכי
גישה .אז מה ,האזרח שהקריב את הקרקע שלו לצורכי המחל) צרי' -לשכב על הגדר' בשביל
כול ?$זה לא מאגר .אי מאגר.
היו"ר אמנו כה :
תודה ,הנקודה הובהרה וחודדה ונקבל תשובות בהמש .-הגיע תורו של מרכז השלטו
המקומי ,עו"ד נת מאיר ,נר -יאיר ,בבקשה.
נת מאיר:
תודה רבה ,אדוני היושבראש .אני רוצה להצטר) לברכות למי שהכי את הפרק על
האיחוד והחלוקה .הושקעה בו עבודה.
היו"ר אמנו כה :
למי מגיעות הברכות? למר שמאי אסי)?
יהודה זמרת:
לא ,למשפטני $עו"ד ארז קמיני* ואפרת דו יחיא ולהרבה שמאי $והרבה אנשי מקצוע.
ארז קמיני*:
ועו"ד שרית דנה.
היו"ר אמנו כה :
ע $השינויי $שאנחנו רוצי $לכלול ,שביקשו השמאי $וכולי.
ארז קמיני*:
אחת השאלות שהעלתה הוועדה בתחילת דרכה היתה מי עזר לממשלה לקבל הכרעות.
בפרק הזה בהחלט היתה התייעצות משמעותית ע $שמאי $וע $יועצי $משפטיי $של ועדות
מקומיות ושל ועדות מחוזיות.
היו"ר אמנו כה :
למה לא התייעצת $ע $יושבראש ועדת הפני $והגנת הסביבה?
ארז קמיני*:
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חשבנו שנקבל את "האינפוט" כאשר נגיע לכנסת.
שמאי אסי):
ידענו שהיושבראש יתחל) ...
נת מאיר:
בעיקרו  ,אכ תוכניות איחוד וחלוקה ה מכשיר תכנוני רבעוצמה .יתרונותיה ה קוד$
כול עשיית צדק חלוקתי .א $יש לי קרקע חקלאית ועומדת להיות תוכנית לשכונת מגורי ,$א $זה
בתוכנית קונבנציונלית אני כל הזמ חרד שבמקו $מגרש מגורי $אולי תיפול על החלקה שלי דר-
או מגרש ציבורי שיפקיעו אותו .א $אני באיחוד וחלוקה אני יודע ,ג $א $זה אותה תוכנית
מבחינת ייעודי הקרקע הגעתי לחו) מבטחי ,$ואז השאלה שלי אחרת לגמרי ,א $לא קופחתי
יחסית לבעלי המקרקעי האחרי .$מ הבחינה הזאת היתרו הגדול של תוכניות איחוד וחלוקה
הוא צדק חלוקתי .מבחינת הרשויות המקומיות זה ג $מכשיר לריכוז שטחי $לצורכי ציבור
בעלות נמוכה יותר לקופה הציבורית ולכ בהחלט אנחנו סבורי $שמדובר על פרק חשוב מאוד.
הגשנו הערות ,שחלק מה הוטמעו כבר בנוסח ,ועל כ -בהחלט אנו מודי $ומברכי .$א$
כ ,-אתייחס רק לטענות הנוספות שלנו שלה לא היה מענה.
היו"ר אמנו כה :
לא בכול אפשר להתחשב.
נת מאיר:
אני מקווה שאחרי שאדבר יתחשבו ג $באות $הדברי.$
היו"ר אמנו כה :
א $תשכנע .בבקשה.
נת מאיר:
אני רוצה להתחיל בסעי) קט )196ב( ולהבהיר דבר שאולי לא מספיק ברור .ג $אנחנו
מקדמי $בברכה ,כמו לשכת שמאי המקרקעי  ,את הכנסת הדיירי $המוגני $כבעלי זכויות .זה
יזרז הליכי $ויחסו -את הלי -פינוי הדיירי $המוגני ,$שהוא בעייתי וגוזל זמ  ,עלידי הקצאת
זכויות באיחוד וחלוקה.
מה שלא ברור בסעי) ,כא כתוב שעלפי בקשת כל בעלי הזכויות אפשר להקצות זכויות
לדייר מוג  .הא $ההסכמה צריכה להיות על עצ $זה שהדייר המוג ייכנס בטבלת ההקצאות
כאשר גורלו ייקבע עלידי שמאי התוכנית ,או להסכי $מראש ג $על שיעור הזכויות שהוא יקבל?
זה לא מספיק ברור .זה נקודה חשובה מאוד וצרי -להבהיר אותה.
יש כא עוד כמה הערות שלנו שבעקבותיה שונה הנוסח ,אז אני מדלג עליה .
היו"ר אמנו כה :
אנחנו עושי $עבודה ג $מאחורי הקלעי ,$מכיני $את הדברי $ומתחשבי $בהערותיכ$
החשובות.
נת מאיר:
נכו .
היו"ר אמנו כה :
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את $צריכי $להודיע על כ -בתקשורת ,כי כול $אומרי $שזה חוק קשה ,חוק שלא נותני$
בו די מקו $לציבור לדבר ושהארגוני $לא באי $לידי ביטוי .יש כא דברי $שנעשי $מאחורי
הקלעי ,$עבודה קשה ומרובה .זה לא פשוט.
נת מאיר:
יש מספיק חטאי $אמיתיי ,$שלא צרי -להוסי) עליה $ג $חטאי $מדומי.$
יש לי הערה לסעי)  ,205באשר למימו תשלומי איזו  .תשלומי איזו ה $תשלומי$
שמגיעי $לבעלי ,$שחלק מה $משלמי $וחלק מה $מקבלי ,$והוועדה היא רק צינור קיבול.
המקור הכספי של הוועדה לשל $תשלומי איזו הוא מתשלומי איזו שהיא מקבלת .מבחינה
אריתמטית זה מעגל סגור .כלומר ,א $תשלומי האיזו היו משולמי $באותו יו ,$הסכו $המשול$
היה בדיוק הסכו $שצרי -לשל ,$זה כבר אריתמטיקה .אול $הפסיקה הכבידה ע $הוועדה
המקומית ,ואמרה :לא ,תשלמו ללא קשר לשאלה א $כבר גבית $ממי שצריכי $לשל $תשלומי
איזו .
מילא שהפסיקה אמרה את זה ,זה מספיק קשה ג $כ ,-אבל בחקיקה לחזור על זה בסעי)
 ,205דהיינו להטיל את החובה על הוועדה? אנו סבורי $שאי לזה מקו .$ועדות מקומיות לא
יעמדו בזה .אני מבקש לסייג את זה ,שתשלומי איזו ישולמו רק בגבול התקבולי $שוועדה
מקומית גבתה ,או לא יתחילו לשל $כל עוד לא גבו מכול.$
היו"ר אמנו כה :
אל תענו עכשיו .ההערה נרשמה.
נת מאיר:
אני מבקש לדבר על סעי) קט )207ג( ,דברי $דומי $לאלה שנאמרו עלידי השמאי.$
אקדי $ואומר ,זה סעי) שעוסק יותר ביחסי $בי הבעלי $ובי עצמ ,$ופחות ביחסי $בי הבעלי$
ובי הרשות המקומית .אני רוצה להתבטא בחופשיות ,לא רק כנציג השלטו המקומי אלא ג$
כמשפט שעוסק בתחו $לא מעט שני.$
היו"ר אמנו כה :
דבר חופשי.
ֵ
נת מאיר:
באיחוד וחלוקה יש עיקרו יסוד ,שכל אחד נכנס ע $שווי מסוי $של מקרקעי ויוצא
יחסית לחלקו .כלומר ,לוקחי $מתח $מסוי ,$אנשי $נכנסי ,$ויוצאי $באופ יחסי ע $מה שה$
נכנסו אתו .לכ א $יש לי חלקה ששווה יותר בכניסה אקבל יותר ביציאה .א $הקרקע שלי
במתח $שווה  15%בכניסה אני צרי -לקבל  15%ביציאה .א $לא קיבלתי אות $בעי במקרקעי
אז אני מקבל השלמה בתשלומי איזו  ,בשווי ,הכול בערכי $כספיי.$
קורה לפעמי $שכאשר מצרפי $ביחד חלקות לא הומוגניות ,דהיינו חלקות ריקות
וחלקות שעליה מבני ,$זה מעוות את הפרופורציה ,כי אז שווי המבני ,$ג $א $הוא לא גבוה
מבחינה אבסולוטית ,גור $לכ -שבעלי המבני" $טורפי "$או "שואבי "$זכויות מעל ומעבר
לחלק $היחסי .אציג דוגמה.
היו"ר אמנו כה :
הדברי $של -מובני .$אנחנו חיי $במדינה ומכירי $את הדברי.$
נת מאיר:
א $זה מוב אז אמשי -הלאה .התקלה קיימת.
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הפתרו לתקלה הוא – כפי שנאמר :סו) מעשה במחשבה תחילה – לא להכניס למתחמי
איחוד וחלוקה קטעי $שה $לא הומוגניי ,$בייחוד שהחוק היו $נות אפשרות לגיוו  ,לעשות
מתחמי $שוני .$כאשר מכניסי $למתח $איחוד וחלוקה שטחי $בנויי $ע $שטחי $ריקי ,$אל
תתפלאו שיש עיוות בי הבעלי.$
היו"ר אמנו כה :
עו"ד איריס פרנקלכה אומרת שיש דר .-נתנו לזה ביטוי.
איריס פרנקלכה :
אתה מנסה לומר ,במקו $הפתרו בסעי)  ,207עצ $יצירת המתחמי $השוני $היא שתת
את המענה .אבל זה תמיד נית .
ארז קמיני*:
אבל זה לא תמיד יעבוד.
יהודה זמרת:
מבחינת מגבלה תכנונית לא תמיד נית לעשות את זה.
נת מאיר:
בואו נגיד שאי אפשר לעשות את זה תמיד ,ואז באי $יוזמי הצעת החוק ואומרי :$מצאנו
פתרו  .אני רוצה להסביר את הפתרו שה $מצאו ,ואני רוצה להסביר למה הוא לא טוב ולא
שיטתי .קוד $כול אסביר מה הפתרו שה $מצאו.
ארז קמיני*:
אני חייב לתת את הקרדיט.
נת מאיר:
מר ארז קמיני* ,א $אני החזקתי את עצמי כאשר אתה דיברת תחזיק את עצמ -כאשר
אני מדבר.
ארז קמיני*:
אני מתנצל .זה קרדיט לא בשבילי.
איריס פרנקלכה :
בשביל השמאית גברת לבנה אשד שהעלתה את העניי הזה באותו פסקדי תותי שמופיע
כא .
נת מאיר:
אני מכיר את פסקדי תותי ,אני מכיר את הכול.
היו"ר אמנו כה :
אנחנו לא מתעסק בפסקדי היו .$היו $אנו עוסקי $בהצעת החוק.
נת מאיר:
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אני ג $איש השטח .אני מכיר את הדברי $מכל הכיווני.$
הפתרו שמצאו הוא זה :היה ל -מבנה .המבנה מעוות את הפרופורציה .אנחנו ננטרל את
שווי המבנה ונוסי) ל -אותו בסו) .אני חייב להציג דוגמה מספרית כדי להסביר את זה .א $יש 10
חלקות חקלאית שכל אחת מה שווה  20,000דולר לדונ ,$ויש  10דונ .$במצב החדש השווי גדל פי
עשר ,כל חטיבת הקרקע שווה כבר  2מיליו דולר .א $כול ריקות ,כל אחד מקבל פי עשר ממה
שהיה לו .א $היה לו  20,000דולר הוא מקבל  200,000דולר .נניח שעל אחת החלקות יש מבנה
חקלאי ,מחס .
היו"ר אמנו כה :
לא מחס  .ג אירועי.$
ניר אנגרט:
זה קצת בעיה בשטח חקלאי.
היו"ר אמנו כה :
לא הרסו אותו .הגיעו פקחי $והגיעה המשטרה ,לא רצו לשמור על הסדר הציבורי ,לא
נתנו סיוע לעירייה וג האירועי $עובד כבר  10שני $ומשגשג.
נת מאיר:
זאת כבר דוגמה עוד יותר מסובכת .אני הול -לדוגמה הפשוטה .יש מחס חקלאי יש  ,או
בית אריזה שלא שווה הרבה ,אבל הוא שווה  40,000דולר .אז החלקה ע $המחס שווה 60,000
דולר .במקו $שקוד $היה לי עשירית ,בגלל המחס הזה החלקה שווה  60,000דולר .יש לי כבר 60
חלקי  .200עכשיו אני מקבל במנו) את הזכויות שהיו לי ,אני מקבל פי עשר ,כלומר במקו$
"לשאוב"  10%מ הזכויות "שאבתי"  30%מ הזכויות ,וזה לא הוג כלפי השכני $שלי.
עמוס ברנדייס:
זאת לא הסיטואציה ,כי בינתיי $כול $יבנו מחסני $חקלאיי $כדי להיכנס ג.$
נת מאיר:
מה התרופה שהמחוקק מצא? הוא אומר :אנחנו את ה 40,000דולר מנטרלי ,$אתה
תקבל לפי מגרש ריק ונוסי) ל -בסו)  40,000דולר ,את שווי המבנה .זה התרופה שהמחוקק מצא.
היו"ר אמנו כה :
זה לא טוב לדעת ?-איפה הבעייתיות?
נת מאיר:
אני מסופק א $זה יעמוד במבח חוקתי ,כי עיקרו העל באיחוד וחלוקה הוא שכל אחד
נכנס לפי חלקו .מחוברי $ובנויי $ה $חלק מ המקרקעי  .זה עיקרו יסוד בשיטה המשפטית
שלנו.
היו"ר אמנו כה :
מתקני $את זה עכשיו.
נת מאיר:

47

ועדה משותפת פני$כלכלה
לדיו בהצ"ח התכנו והבנייה ,התש"ע2010
21/6/2011

48

להגיד בחוק :בזה אני לא מתחשב – זה פגיעה בזכות הקניי  ,שספק א $תעמוד במבח
חוקתי .כאשר אני מתייחס לסוגייה שנוגעת לזכויות האזרח ,כנציג השלטו המקומי אמרתי כבר
מספיק .א $מה שדיברתי אי לו משקל אז אל תתחשבו בו .אני אמרתי .זה דבר אחד.
היו"ר אמנו כה :
אתה דיברת מצוי .
נת מאיר:
דבר שני ,זה פתרו לא שיטתי ,כי הפתרו מדבר על ניטרול מבני $ומחוברי .$א $נסתכל
על השאלה שלנו ,ג $בקרקע לא הומוגנית ריקה יש אותה בעיה .עכשיו אני משנה את הדוגמה
שלי .לא  10חלקות חקלאיות ,אלא  9חלקות חקלאיות ועוד מגרש ריק אחד שמיועד למגורי $אבל
הוא שווה  90,000דולר .אז יש לנו אותה בעיה .הכנסנו באיחוד וחלוקה זכויות לא הומוגניות
ש"שואבות" את מרבית הזכויות .א $כבר ,למה אתה פותר את הבעיה באופ חלקי? למה אתה
מנטרל שווי מבני $ומחוברי ?$תנטרל כל דבר שהוא לא הומוגני .לכ הפתרו הזה לא ראוי ,לא
ברמה החוקתית שלו ,מבחינת הפגיעה הקניינית ,ולא ברמה השיטתית שלו ,כי הוא לא פותר את
הבעיה.
מאיר ברק :
זה עוד מחרי) כאשר מדובר על באר מי.$
נת מאיר:
אני מקווה שהדברי $שלי ברורי.$
היו"ר אמנו כה :
לאיזה סעי) אתה מבקש להתייחס?
נת מאיר:
אני עובר לסעי) קט )210ב( .אני ער לנעימה המאיצה בהערות של אדוני ואשתדל לקצר.
כא מדובר ,במצב היוצא ,על זכויות שהולכות ע $בעלי $וזכויות שנשארות ע $הקרקע .העיקרו
הוא שזכות שלא תלויה במיקו $הולכת ע $הבעלי ,$דהיינו א $יש משכנתה לבעלי $במצב הנכנס
היא הולכת יחד אתו לחלקת התמורה ,זה ברור .אבל כא יש התייחסות לזכות תלויתמיקו$
כאילו היא נשארת ,ואי זה תמיד כ .-ג $בזכויות תלויותמיקו ,$לפעמי $אי לה כבר משמעות
במצב החדש ,כי המצב התכנוני החדש עשוי ליצור ייעודי קרקע כאלה שלא תהיה לה משמעות ,אז
פשוט צרי -לסייג את הסעי).
איריס פרנקלכה :
זיקת הנאה כבר לא רלוונטית.
נת מאיר:
סעי)  :211מועדי $להגשת תשריטי $לצורכי רישו – $מ הניסיו של השלטו המקומי,
ואני מניח שג $שלכ $במשרד הפני $ובמשרד המשפטי ,$המועדי $כא לא ריאליי .$לכ אי
טע $לקבוע מועדי $שלא יעמדו בה $במציאות .הצענו בסעי) קט )א( במקו" $שישה חודשי$
ממועד תחילתה" יבוא "שני $עשר חודשי ;"$בסעי) קט )ב( במקו" $חודשיי "$יבוא "שלושה
חודשי ;"$בסעי) קט )ג( במקו" $שמונה חודשי "$יבוא "שני $עשר חודשי ;"$בסעי) קט )ד(
במקו" $חודשיי "$יבוא "שלושה חודשי ."$ג $אלה מועדי $צפופי $למדי ,אבל עדי) לחוקק
מועדי $שיהוו אתגר מאשר מועדי $מנותקי $מ המציאות ולא ריאליי.$
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אני מבקש לקפו* לרגע לסעי)  ,425שא) הוא מופיע כא  .הסעי) הזה עוסק בחישוב
השבחה בשל תוכנית משביחה .הרעיו שהוא מציג כא לא מדויק מבחינה משפטית ושמאית .הוא
מציג לכאורה רעיו ברור.
איריס פרנקלכה :
לא כדאי לדו בזה עכשיו .נדו בזה בפרק על היטלי השבחה .ראיתי את ההערה.
נת מאיר:
אבל זה כ נוגע לפרק הזה .תנו לי להסביר את הנקודה .א $היתה לי קרקע ששוויה
מיליו  ,ואחרי האיחוד והחלוקה יש לי קרקע ששווה  2מיליו  ,וקיבלתי עוד מיליו תשלומי איזו
אז ההשבחה שלי היא בי מיליו ל 3מיליו  ,לא בי מיליו ל 2מיליו  ,ובהיטל ההשבחה אני
משל 50% $מזה; ולהיפ -א $אני משל $תשלומי איזו  ,א $קיבלתי קרקע של  2מיליו אבל
שילמתי חצי מיליו תשלומי איזו אז ההשבחה היא עד  1.5מיליו  .בסעי) הזה כתוב "השבחה
בקרקע בשל תוכנית משביחה שהיא תוכנית איחוד וחלוקה היא ההפרש בי שוויו ,ביו $הקובע,
של מגרש תמורה  ...ובי שוויה של חלקה נכנסת ביו $הקובע" ,לזה צרי -להוסי)" :והכול
בהוספה או בניכוי תשלומי האיזו  ,א $נתקבלו כאלה" .למה צרי -לדחות את זה לפרק של היטלי
השבחה? אחרת ,מה שכתוב כא לא מדויק.
היו"ר אמנו כה :
תודה ,מר נת מאיר.
נת מאיר:
קוד $כבודו אמר לי לדבר חופשי.
היו"ר אמנו כה :
דיברת יותר מ היושבראש ...
יואב שגיא:
ג $חופשי זה מוגבל.
נת מאיר:
בתשובה להערות של מע"צ אני מבקש להבהיר ,תוכניות איחוד וחלוקה נועדו בראש
ובראשונה לאז צורכי תכנו מקומיי .$דהיינו ,כאשר הרשות המקומית מכינה תוכנית איחוד
וחלוקה היא רואה מול עיניה את השטחי $לצורכי ציבור ,את בתיהספר ,את גני הילדי ,$את
הדרכי $המקומיות ,את כל צורכי הציבור שהיא צריכה לאז ביניה ,$שהיא צריכה לרכז אות$
לצורכי ציבור ולהעביר לבעלותה ,כאשר המטבע שבו היא משלמת הוא זכויות הבנייה באיחוד
וחלוקה .זכויות בנייה ה משאב מוגבל ,ולכ כאשר בא גור $ממלכתי ,כמו מע"צ ,כמו רשות הטבע
והגני $הלאומיי ,$ועושה פרויקטי $ממלכתיי ,$שתבוא עליה $הברכה ,אבל כאשר ה $רוצי$
'לתפוס טרמפ' או להישע על תוכניות איחוד וחלוקה ,דהיינו שהאיזו יהיה בזכויות מקומיות,
"שואבי "$ממאגר זכויות מוגבל של הרשות המקומית .א $יש דרכי $שמע"צ מטפלת בה $וה
דרכי $ארציות וצרי -לשל $פיצויי $על ההפקעה שלה אז ע $כל הכבוד ,שקופת מע"צ /משרד
התחבורה /המדינה תשל .$לא צרי -לשל $במטבע של זכויות מקומיות.
היו"ר אמנו כה :
תודה על התשובה המנומקת והטובה .לא יהיו כעת התייחסויות .התאחדות הקבלני$
והבוני ,$מר מאיר ברק  ,בבקשה.
מאיר ברק :
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ההתייחסות שלי באה מתו -ניסיוני וחיי הפרקטיקה ,ופחות מ התחו $התיאורטי ,אז
א $במהל -ההערות שלי תמצאו פה וש $דברי $אשר תוקנו בנוסח הסופי תעירו לי ואקבל את זה
בהחלט בסבר פני $ראוי.
ברמה העקרונית ,תוכניות איחוד וחלוקה מהוות אכ מכשיר תכנוני המייצר פתרונות
קנייניי $לצורכי פיתוח של מתחמי התכנו וה יעילות .בכ -אני מסכי $ג $לדברי קודמיי.
תיקו מספר  43לחוק העביר את סמכויות הכנת התוכניות לוועדות המקומיות.
תקנות התכנו והבנייה )תוכנית איחוד וחלוקה( ,התשס"ט ,2009קובעות אילו נתוני$
צריכי $להיכלל במסגרת טבלאות ההקצאה ,אול $אי בה התייחסות מפורטת המנחה את
השמאי $בדבר קביעת שווי החלקות והמרת  .השלמה חלקית לחוסר הזה בתקנות נית למצוא
בתק  ,15אשר אושר בשנת  2008עלידי מועצת שמאי המקרקעי  .תק זה חסר התייחסות
לפרמטרי $מסוימי ,$אול $הבעיה העיקרית בו היא שלא ברור מה הוא מעמדו המשפטי ,הא$
הוא מחייב או מנחה בלבד .חוסרי $אלה הביאו לפרשנויות שמאיות ומשפטיות שונות בעת עריכת
תוכניות איחוד וחלוקה ,אשר גררו לא אחת התנגדויות ובסופו של יו $הביאו להארכת ההליכי$
הדרושי $לצור -אישור תוכניות.
לדעתנו הצעת החוק שלפנינו ,על א) שפותרת חלק מ הבעיות ,אינה שלמה ואי בה כדי
להביא לקיצור מקסימלי של הליכי התכנו בתוכניות איחוד וחלוקה ,ואפרט.
בי ההוראות המיוחדות לעניי עריכת טבלאות ההקצאה והאיזו חסרה התייחסות
לחלקת התמורה .לדוגמה ,הא $צרי -להתייחס לייעוד חלקת התמורה בהערכת השווי וכולי? ברי
כי אי דומה קבלת חלקה שמיועדת לשצ"פ לקבלת חלקה המיועדת למגורי.$
איריס פרנקלכה :
בהחלט יש התייחסות לכ .-אני מנסה למצוא את זה בנוסח.
מאיר ברק :
א $אכ יש התייחסות ראו את ההערה הזאת כמיותרת .א $תמצאי ,תאירי את עיניי.
אנו סבורי $כי יש להכניס הוראות בדבר נושא זה ,על מנת ליצור אחידות והוראות
ברורות ,שכאמור ימעיטו את ההתנגדויות ויביאו בסופו של יו $לקיצור הליכי התכנו בתוכניות
מעי אלה.
זאת ועוד ,בי ההוראות קיימת הוראה בדבר הקצאת מקרקעי לרשות ,א) א $זו לא
היתה בעלת זכויות בחלקה הנכנסת ,וזה מטריד את מנוחתנו .אציג לכ $דוגמה מהותית .חלק מ
הנוכחי $מכירי $את המונח וייתכ שזה יסביר .יש נושא שנקרא "מתרוכה" ,שהוא דר -עותומנית
שנכרתה ברבות הימי $בחלקות חקלאיות או בדרכי $במדינת ישראל .הרשויות המקומיות
במרבית המקרי $בתוכניות איחוד וחלוקה נוטות לייחס את הדרכי $הללו לחזקת  .הדבר יוצר
עיוות מסוי $בנכנס וביוצא ,בכ -שבעצ $הרשויות המקומיות מקבלות זכויות לא לה .
ארז קמיני*:
יש מחלוקת על מתרוכה .יש עמדה של היוע* המשפטי לממשלה בעניי מתרוכה .עזוב את
הדוגמה הזאת ,תציג דוגמה אחרת.
מאיר ברק :
היא הדוגמה הרלוונטית.
ארז קמיני*:
א $רשות מקומית נכנסת ע $קרקע בבעלותה   
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מאיר ברק :
זאת איננה קרקע בבעלותה ,זה בדיוק העניי .
ארז קמיני*:
רשות מקומית שנכנסת ע $קרקע בבעלותה ,א $למשל קיבלה בירושה דירה לטובתה   
מאיר ברק :
לא על זה אנחנו מדברי.$
ארז קמיני*:
עכשיו השאלה הא $מתרוכה היא קרקע לצורכי ציבור של הרשות המקומית ,בבעלות
הרשות ,בבעלותה לצרכי $פרטיי $או בבעלותה לצרכי $ציבוריי .$זאת שאלה שצרי -לסווג
אותה לפי מה שיאמרו המשפטני $על סוג הקרקע .יש מחלוקת בעניי .
מאיר ברק :
אבל כא המקו $לתת לזה פתרו .
ארז קמיני*:
החלטנו שלא נכריע אגב החוק הזה בשאלה על מעמדה המשפטי של מתרוכה .זה לא
הסוגייה הכי חשובה והכי בוערת.
מאיר ברק :
לא אמרתי שהיא הכי חשובה ,אבל היא אחת הסוגיות שעולות חדשות לבקרי $בתוכניות
של איחוד וחלוקה.
ארז קמיני*:
לא רק.
מאיר ברק :
אבל יש בזה שאלה יסודית.
עלפי החוק המוצע נית לעשות שימוש בתוכניות איחוד וחלוקה לצור -הפקעת מקרקעי
המיועדי $לתוכנית לצורכי ציבור ,לטובת הרשות המקומית .הוראה זו תואמת בחלקה את
ההלכה שנקבעה בפסקהדי בעתירה של אלפרד בראו נגד הוועדה המחוזית לתכנו ובנייה מחוז
מרכז ,ש $נקבע כי נית לעשות שימוש בתוכניות איחוד וחלוקה לצור -הפקעה .על א) זאת,
הוראת החוק חסרה את חלקה השני של ההלכה שנקבע בפסקדי בראו  ,אשר קבעה כי בהפקעת
מקרקעי בתוכנית איחוד וחלוקה יש לשל $פיצוי לבעלי החלקות בא $ההפקעה הינה למעלה מ
 40%משווי החלקה הנכנסת .הנושא הזה הועלה כא .
איריס פרנקלכה :
אבל בהמש -לכ -קובע ביתהמשפט שא $השווי עלה ,רואי $בזה פיצוי.
ארז קמיני*:
וא $זה ירד?
מאיר ברק :
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זה אחד הנושאי $שבהחלט שנויי $במחלוקת ,אני לא מסתיר את זה.
נת מאיר:
דר -אגב ,מנכי $את זה מהיטל השבחה .יש כבר פסיקה בעניי הזה.
מאיר ברק :
כלומר ,יש לזה בעצ $משקל מבחינת האיזו על כפות המאזניי.$
אנו סבורי $כי השמטת הוראה בדבר הפיצוי המגיע לבעלי חלקות המקרקעי המופקעי$
מכוח התוכנית ,מהווה פגיעה שאינה מידתית בזכות הקניי .
א $כ ,-אנו מציעי $להשלי $את ההוראה בדבר הקצאה לרשות ,כ -שתכלול את הזכות
לפיצויי $במקו $שההפקעה אינה למעלה מ 40%משווי החלקה הנכנסת.
ארז קמיני*:
אי -ימדדו את הפיצויי?$
מאיר ברק :
קוד $התווכחנו הא $הפיצויי $יימדדו בשטח כנגד שטח או בשווי כנגד שווי.
ארז קמיני*:
כנראה בשווי .זאת ההכרעה .אתה מציג דוגמה שבה בתוכנית איחוד וחלוקה – ואשמח
לראות את הדוגמה הזאת – השווי של אד $פלוני במצב היוצא קט מהשווי של המצב הנכנס.
קריאה:
אי "חיה" כזאת.
ארז קמיני*:
א $אנחנו מדברי $על כ ,-יש ג $לזה פתרונות .קוד $כול ,אתה אומר שאי "חיה" כזאת,
אז בניגוד לדיני הפקעות ,שש $בהחלט יש "חיה" כזאת ,כא באיחוד וחלוקה אי "חיה" כזאת.
כלומר ,מבחינת שוויי $לא קיימת "חיה" כזאת ,שאד $נפגע עקב תוכנית איחוד וחלוקה ,ולכ
שאלת הפיצוי ,ככל שהיא יפה לדיו התיאורטי ,דווקא בעול $הפרקטיקה אינה רלוונטית כמעט
בכלל.
יהודה זמרת:
אד $לא הרוויח  200%אלא הרוויח  ,150%אבל הוא קיבל רווח.
נת מאיר:
יש שני מקרי ,$ג $א $שווי הקרקע עולה .באחד מה ,$שווי הזכויות שהוא קיבל הוא זה
שא $היו מחילי $בתוכנית קונבנציונלית את דיני ההפקעה הרגילי ,$הוא קיבל קרקע שהשווי
שלה יותר משווי הפיצויי $שהוא היה מקבל .זה המקרה השכיח .ייתכ ג $מקרה ביניי ,$שאליו
הלכת אלפרד בראו מכוונת ,דהיינו ,קיבלת קרקע ,היא שווה יותר מ הקרקע שהיתה ל ,-אבל
אילו זאת היתה תוכנית קונבנציונלית ואחרי היטל ההשבחה היית במצב טוב יותר  
ארז קמיני*:
יחסית לפוטנציאל?
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נת מאיר:
  כי היית מקבל ביד אחת ומשל $ביד שנייה .אני לא מביע דעה .אני מצל $מצב אפשרי.
ארז קמיני*:
זה אד $שנותני $לו אצבע והוא רוצה את כל היד.
נת מאיר:
אני מסכי ,$אני לא חולק עלי.-
מאיר ברק :
עררי $על תוכניות איחוד וחלוקה מוגשי $לוועדת הערר הרלוונטית .אנו סבורי $כי יש
להוסי) מתווה הדומה להליכי ערר על היטל השבחה ,כ -שערר על טבלאות איזו וחלוקה
בתוכניות איחוד וחלוקה יוכל להתנהל מול שמאי מכריע .בדר -זו יתאפשר לקצר את הליכי
אישור תוכניות איחוד וחלוקה ,שכ עררי $מעי אלו יובאו בפני שמאי שהוא המומחה בהערכת
השווי של החלקות השונות .תודה.
היו"ר אמנו כה :
לשכת המודדי $המוסמכי $בישראל ,מר יעקב עזרא ,בבקשה.
יעקב עזרא:
הפרק על איחוד וחלוקה הוא כמעט התכלית של חוק התכנו והבנייה .כא אנחנו יורדי$
מ הרזולוציה של התוכניות המתאריות והמקומיות ממש לפני השטח עצמו .מאחר והמודע9ת
הקניינית של הציבור גבוהה מאוד ,חשוב מאוד שכל הדברי $בחוק יהיו מדויקי .$לכ כבר
בהגדרות צרי -לשנות כמה דברי.$
היו $באופ תיאורטי כל אדריכל יכול ,ע $כל מיני תוכנות גרפיות ,לקחת את התכנו
המוצע ,לקחת את הרקע של הגושי $והחלקות שאפשר לרכוש מ המרכז למיפוי בישראל בצורה
דיגיטלית ,רקע שהוא ממש לא מדויק והוא מקורב בלבד ,שאסור לחשב ממנו שטחי $או לקבוע
ממנו גבולות ,ולהכי לכאורה תוכנית של איחוד וחלוקה ,לחשב את כל השטחי ,$והכול ייראה
טוב ויפה ונקי .יתרה מכ ,-ג $הרשויות המקומיות מחזיקות אצל בדר -כלל במאגר ,כדי לבדוק
תוכניות ,את המאגר הזה של מפ"י .יש לה את כל הרקע של הגושי $והחלקות ונראה לה שזה
תוא $אחד לאחד ולכ א) אחד לא מרגיש שיש כא איזו בעיה.
אנחנו כבר בשלבי $המוקדמי $ביקשנו שבוועדות התכנו יישב ג $יוע* מקצועי שהוא
מודד ,שיידע לבחו את הדברי $הללו.
היו"ר אמנו כה :
אל תדבר על סעיפי $אחרי $עכשיו .אני מבקש שתיכנס לסעיפי $שעומדי $לדיו  .אנחנו
יכולי $ג $לעבור להיסטוריה ,לסעי) הראשו של החוק.
נת מאיר:
הוא מתכוו שחשוב שתוכניות איחוד וחלוקה יהיו על רקע של מפת מודד מלכתחילה .זה
הרעיו שהוא רוצה להביע.
יעקב עזרא:
לכ כבר בהגדרות ,בסעי)  ,193בהגדרה הראשונה שקובעת מה זה טבלת הקצאה ואיזו ,
צרי -להוסי)" :כאשר השטחי $המפורטי $בה נקבעו עלידי מודד מוסמ ."-צרי -להגדיר את
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הדברי $הללו .מי שעושה את זה בפועל הוא המודד .ג $השמאי וג $המתכנ מעבירי ,$יש איזה
סמל של התוכנית שעוברת מ האדריכל למודד ,המודד מעביר לשמאי ומתאמי $את הדברי$
הללו בצורה מסודרת עד שמגיעי $לתכלית שאליה רוצי $להגיע ,אבל כפי שהשמאי עושה את כל
השמאות   
היו"ר אמנו כה :
מר שמאי אסי) לא מסכי $את.-
יעקב עזרא:
חשוב להדגיש שכל השטחי $והמידות ,ג $בטבלאות הקצאה ואיזו  ,ייקבעו עלידי מודד
מוסמ ,-וג $בלוח הקצאה .צרי -להדגיש כי יש להוסי) טבלה בתוכנית איחוד וחלוקה בהסכמה
כאשר השטחי $בה נקבעו עלידי מודד מוסמ ,-ואותו דבר ג $בתוכניות איחוד וחלוקה .צרי-
להבהיר שהתוכניות נערכו על רקע מפה שנערכה עלידי מודד מוסמ .-חשוב מאוד להגדיר את
הדבר הזה.
ג $באופ החישוב של שווי המגרשי ,$בסעי) קט )206ב( ,לצור -חישוב שוויה של החלקה
הנכנסת – לפעמי $מכניסי $חלקות ,וא) חלקי חלקות.
היו"ר אמנו כה :
מה אתה מציע שיהיה?
יעקב עזרא:
כדי להגדיר את הגודל המדויק של החלקה הנכנסת ,איזה חלק נכנס ואיזה חלק לא נכנס,
את קו הגבול שבו עובר הקו הכחול של התוכנית שמגדיר מי נכנס ומי לא נכנס – זה הגדרה
מדויקת של המודד.
יהודה זמרת:
זה קו חדש.
היו"ר אמנו כה :
יש ל -עוד הערות לסעיפי?$
יצחק )איציק( ב יוס):
כ  ,יש לנו עוד כמה הערות .בסעי) קט )206ב( ,במשפט השני   
היו"ר אמנו כה :
הוא כבר דיבר על סעי) קט )206ב( .שניכ $תדברו על אותו סעי)?
יצחק )איציק( ב יוס):
הוא לא דיבר על זה .היתה החלקה הנכנסת מגרש לפי איזו תב"ע היסטורית שנעשתה
ידנית בצורה מאודמאוד לא מדויקת יכול להיווצר מוקש א $מודד לא יקבע את נתוני המגרש
הזה.
נת מאיר:
זה מקרה שכיח מאוד.
היו"ר אמנו כה :
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מר יהודה זמרת וג $מר שמאי אסי) רשמו את ההערה החשובה של.-
יצחק )איציק( ב יוס):
מר ארז קמיני* לא רש ,$אבל אתו אנחנו אמורי $להיפגש ב 28ביוני ,פגישה שנדחתה
כבר ארבע פעמי $והיושבראש הקוד $עמד על כ -שהיא תתקיי.$
כנ"ל לגבי סעי)  .214אנו רוצי $שבסיפה יתווס) המשפט" :ובלבד שהמידות בשטחי
החלקות נקבעו עלידי מודד מוסמ ."-אולי בזכות זה ג $יכניסו לפרק ההגדרות בחוק הגדרה של
"מודד מוסמ."-
כנ"ל בסעי)  ,215היינו רוצי $להוסי) שהדיוקי $יהיו כפי שנקבע בתקנות המדידה.
אני מבקש לדבר על דבר עקרוני מאוד ,על רישו $בטאבו של תוכניות איחוד וחלוקה
בהסכמה .בתוכניות איחוד וחלוקה בהסכמה אנו סבורי $שצרי -להשאיר את המתכונת כפי
שקיימת בחוק הקיי ,$כלומר ,החובה להכי תוכנית לצורכי רישו $ולהגיש אותה לרש $תחול על
היושבראש ,למרות שכביכול הוא לא בעל הקרקע ,או לחילופי זה לא איחוד וחלוקה שלא
בהסכמה ,ואפרט.
יש לי כא שתי דוגמאות לתב"עות של מאות מגרשי $בהסכמה .א $היו משאירי $את
עריכת התצ"רי – $במקרה הזה אני הכנתי את התצ"רי – $היו  11אליפסות .א $היו מתני $את
הכנת התצ"ר רק בתחו $של הבקשה להיתר ,כפי שעו"ד ארז קמיני* מציע לפי סעי) )299א( ,היו
מוגשות לא  11אליפסות אלא  80 ,70 ,50אליפסות .זה היה מטמט $את הוועדות ו"חונק" אות ,
זה היה "חונק" את המרכז למיפוי בישראל ובנוס) ג $את לשכות רישו $המקרקעי  .בפגישה ב
 28ביוני אני מקווה שנצליח לשכנע את מר ארז קמיני* .לכ אני מציע להחיל את חובת הכנת
התצ"ר ג $בתוכניות איחוד וחלוקה בהסכמה.
היו"ר אמנו כה :
תודה רבה .לאחר שתקיימו את הפגישה ב 28ביוני תעדכנו את הוועדה אי -היה.
יצחק )איציק( ב יוס):
בהחלט ,אדוני.
היו"ר אמנו כה :
א $הפגישה לא תתקיי $ג $תגיד לי.
רשות הטבע והגני $הלאומיי ,$מר ניר אנגרט ,בבקשה.
ניר אנגרט:
תודה ,אדוני .העברנו שתי הערות .הערה אחת ראיתי שהוטמעה כבר .אנחנו מודי $על כ.-
הערה שנייה הוסברה באריכות עלידי מר יואב שגיא .נותר לי רק לחדד נקודה מסוימת ולהציע
הצעה.
למה בעצ $חשוב לנו הכלי של איחוד וחלוקה בנוגע לשטחי $פתוחי ?$לכאורה אנחנו
יכולי $להגיש תוכנית וא $מוסדות התכנו יחשבו שראוי שהשטח יהיה שטח פתוח ,לא משנה
באיזה סטטוס ,רצועת נחל או שמורת טבע ,יאשרו אותה ,ואז מי שיש לו ש $זכויות ידרוש את
הפיצויי .$רק מה ,הדבר הזה מביא לכ -שמשלמי $לאד $פיצויי $אבל הבעלות נשארת בידיו ואז
לא נית לפתח את אותו שטח לטובת הציבור .לצור -העניי  ,א $רוצי $לבנות שביל ,א $רוצי$
להקי $מצפור או כל דבר ציבורי אחר ,אי אפשר ,כי השטח ,ג $א $שילמו פיצויי $עבור הזכויות,
נותר בבעלות אותו גור.$
שמאי אסי):
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תפקיע אותו.
ניר אנגרט:
לא דיברתי על הפקעה .דיברתי על מקרה שמגישי $תוכנית מאושרת לשטח פתוח
ופותרי $את העניי בדר -של תשלו $פיצויי .$התוכנית מאושרת כחוק ואז אותו גור $מקבל
פיצוי ,אבל הבעלות נשארת בידו ,דבר שמונע את פיתוח השטח כשטח ציבורי.
נת מאיר:
הוא מתכוו שאי שלב ב' .הוא תבע לפי סעי)  197א -הרשות המקומית מיוזמתה לא
מפקיעה.
יהודה זמרת:
לא צרי -להפקיע כי יש תוכנית איחוד וחלוקה.
עמוס ברנדייס:
הוא מתכוו לשינוי ייעוד .לא לתוכנית איחוד וחלוקה.
ניר אנגרט:
לכ נדרש להשתמש בכלי של איחוד וחלוקה .היו $אנחנו ברשות הטבע והגני $הלאומיי$
לא עושי $די שימוש בכלי הזה ,אבל אנו סבורי $שיש בו פוטנציאל ורוצי $שג $בהמש -יתאפשר
השימוש בו.
הבעיה שלנו היא ע $סעי)  .200לכאורה יש כא את סעי) קט )א( ואחרכ -כתוב שיש
אפשרות לרצ) קרקעי א $יש לכ -הצדקה תכנונית .אנו סבורי $שהנוסח הזה לא די ברור ויהיו
לגביו פרשנויות.
חלקו כא שבחי $רבי $למי שניסחו את הצעת החוק ,ובעניי איחוד וחלוקה אנחנו
מצטרפי $לשבחי .$בסעי)  ,197שמתייחס לסוגייה אחרת ,של מספר המתחמי $של איחוד
וחלוקה ,קבעו כא נוסח שמחריג ,שקובע שמוסד תכנו יכול לחרוג מאותה החלטה "בשל
מאפייניה $התכנוניי ,$הסביבתיי $והגיאוגרפיי $השוני $של המתחמי ,$בשל שווי השונה של
החלקות הנכנסות בכל אחד מה ,$בשל ריבוי הבעלי $או בשל נסיבות מיוחדות אחרות שיפורטו
בהחלטתו".
איריס פרנקלכה :
כלומר ,אתה מציע לפרט את ההצדקה התכנונית.
ניר אנגרט:
אני מציע לקחת את הנוסח שמופיע בסעי) קט )197ב( ולאמ* אותו בסעי)  ,200כי הוא
נוסח טוב והוא כבר נכנס לחוק במקרה של מתח $אחד או כמה מתחמי .$אנו מציעי $להשתמש
באותו נוסח ג $לסעי)  ,200לקבוע שנית לאפשר הפקדה של תוכנית איחוד וחלוקה ג $א $זה לא
יחידה תכנונית אחת במקרי $המפורטי $בנוסח.
היו"ר אמנו כה :
תודה רבה .איגוד המתכנני $בישראל ,מר עמוס ברנדייס ,בבקשה.
עמוס ברנדייס:
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אדבר בקצרה .ראשית ,הפרק הזה כתוב מצוי  .שנית ,אי לנו הרבה הערות .יש לנו כמה
הערות קונסטרוקטיביות קטנות שריכזנו מחברי האיגוד.
אנחנו מצטרפי $כמוב להערות על החשיבות של הפרק הזה .אי אפשר בלי הפרק הזה ויש
לו חשיבות ג $להוגנ9ת ,ג $לפתרו קונפליקטי – $אנחנו משתמשי $באיחוד וחלוקה ביו$יו– $
וכמוב ג $להשגה של מטרות ציבוריות.
כמה הערות קטנות וקונסטרוקטיביות .אגב כמעט כל ההערות כא היו לניסוח ולא
למהות ,בניגוד לפרקי $האחרי $שבה $התעוררו ויכוחי $גדולי $מאוד.
לסעי) קט )201א( ,זאת הערה ברמה של הניסוח – כתוב "בעלי זכויות אחרות בקרקע".
כמדומני הכוונה כא לבעלי זכויות אחרות בתוכנית שה $לא באיחוד וחלוקה ,אז צרי -לפרט
ולהסביר את זה.
איריס פרנקלכה :
בעלי הזכויות ה $בקרקע.
עמוס ברנדייס:
האחרי $ה $אלה שאינ $בתחו $האיחוד והחלוקה ,כ -אני מבי את זה.
יהודה זמרת:
א $ה $לא בתחו $האיחוד והחלוקה אז ה $לא בתו -המתח.$
עמוס ברנדייס:
ה $יכולי $להיות ,כי לא כל התוכנית חייבת להיות באיחוד וחלוקה .לא משנה ,תבדקו
את הניסוח .אנחנו ראינו את זה לא כניסוח מיטבי.
נת מאיר:
"בעל הקרקע נשוא תוכנית האיחוד והחלוקה" – זה אותו דבר.
עמוס ברנדייס:
בסעי)  202אנחנו מציעי $להוסי) כי כאשר אי הסכמה לשינויי $בתוכנית הנדרשי $על
ידי מוסד התכנו לאחר הגשתה יש לאפשר ליז $התוכנית לתקנה ולהפקידה מחדש כתוכנית ללא
הסכמה .כלומר ,לא להתחיל את כל תהלי -התכנו מהתחלה.
ארז קמיני*:
אתה מדבר על יז $בעל קרקע פרטית?
עמוס ברנדייס:
הוא לא חייב להיות בעל קרקע פרטית.
ארז קמיני*:
א $זה המדינה או הוועדה המקומית ,אי בעיה ,הוא יכול להגיש .א) אחד לא אמר שהוא
לא יוכל להגיש.
עמוס ברנדייס:
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אני מדבר על האפשרות להפו -מתוכנית בהסכמה לתוכנית שלא בהסכמה מבלי להתחיל
הלי -של תכנו והגשת תוכנית מ ההתחלה ,כדי לקצר את הליכי אישור התוכנית.
יהודה זמרת:
בתוכנית בהסכמה ובתוכנית שאינה בהסכמה יש הליכי $שוני $לגמרי.
עמוס ברנדייס:
ההליכי $שוני $לגמרי עד שלב ההפקדה.
יהודה זמרת:
אחרי שהוא כבר הגיש את התוכנית ולא נקט בהליכי $לפני כ  ,אתה לא יכול להפקיד
אותה.
עמוס ברנדייס:
אני יכול לא לחזור לנקודת האפס של התחלת הכנת תוכנית ,אלא אני יכול להביא אותה
שוב למוסד התכנו להחלטה על הפקדה כאשר היא תוכנית לא בהסכמה.
ארז קמיני*:
אז תקלוט אותה מחדש.
עמוס ברנדייס:
זה בדיוק מה שאנחנו רוצי $לעשות .הרי מטרת החוק לקצר את הליכי התכנו .
שמאי אסי):
זה דווקא מקצר.
עמוס ברנדייס:
אני סבור שזה לא מקצר .כאשר אתה חוזר ליז ,$עד שיתארג להכי תוכנית חדשה ,עד
שהיא תיקלט ,תעבור תנאי ס) וכולי – אנחנו עוברי $את זה ביו$יו.$
יהודה זמרת:
צרי -להכי טבלאות חדשות לגמרי.
עמוס ברנדייס:
נכו  ,ואת הטבלאות הללו אפשר להכי אחרי שהתוכנית קלוטה.
בפסקה  ,(4)203א $לא נית להקצות מגרש אחד לבעלי $אנו סבורי $שיש להוסי) כי "יש
לשאו) לצמצו $מספר השותפי ,$ככל האפשר" .הוספת $ג" $או במשות) למי שהיו בעלי זכויות
במשות) בחלקה הנכנסת ,עלפי חלקיה $בה" .העיקרו של צמצו $מספר הבעלי ,$עלפי
הפרקטיקה ,יש לו עדיפות .זה לא אומר רק ,אבל יש כא כמה חלופות .אפשר להוסי) את החלופה
הזאת ,לשאו) לצמצו.$
בסעי)  205יש לשקול מת אפשרות לבעל זכויות לתקו) את תשלומי האיזו בטבלת איזו
ההקצאה בלבד ,מבלי לתקו) את החלוקה למגרשי $או את ההקצאה ומבלי לעכב את התוכנית.
הכוונה לזירוז הליכי אישור התוכנית .מאחר ומדובר כא על עניי כספי ,עניי שדומה לפיצויי,$
תשלומי האיזו  ,זה לא שינוי בתוכנית עצמה ולמעשה הכלי שיש לו הוא התנגדות ,שתחייב עיכוב
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של כל התוכנית .הכלי של השגת פיצויי $כאלה או אחרי ,$שכנראה במילא ייל -בפרקטיקה
לבתיהמשפט ,לא צרי -לעכב את התוכנית .לכ אנחנו ממליצי $לנסות למצוא לזה פתרו .
סעי) קט )208ב( ,שכבר דובר עליו קוד – $לא הבנתי לגמרי את המטרה של הסעי) ואת
החלוקה בי קרקע ציבורית והשווי של חישוב קרקע לצורכי ציבור כאשר היא שייכת לרשות .א$
היא קרקע ששייכת לרשות ,שמיועדת מראש לצורכי ציבור ,כ -היא נכנסת ,אז לא צרי -להיות לה
שווי ,ולא משנה א $הוא הוקט או הוגדל .זה לצורכי ציבור .א $היא קרקע שאינה לצורכי ציבור
אלא קרקע ששייכת לעירייה מסיבות היסטוריות אחרות ,אז העירייה היא כמו כל בעלי $אחר.
ההערה האחרונה שלי היא שיש להוסי) להגדרות הגדרה של "שמאי" ,הא $זה שמאי
מקרקעי או שמאי אסי) ...
היו"ר אמנו כה :
תודה .עמותת האדריכלי ,$מר אורי זרובבל ,לא נמצא" .אד ,$טבע ודי " ,בבקשה.
יעל דורי:
אדוני היושבראש אמר שהוא רוצה חוק טוב .אחד הדברי $שבו אנחנו רואי $בחוק הזה
אפשרות לשיפור ,מלבד דברי $שפחות מקובלי $בעינינו   
היו"ר אמנו כה :
הפרק הזה מצוי  ,נכו ?
יעל דורי:
הפרק הזה – אני רק צריכה להצטר) כא לכול ,$אבל לנסות להוסי) עוד טיפה .העוד
טיפה הזה הוא משהו שמר יואב שגיא אמר כבר לפניי ,באשר לניוד זכויות .נושא ניוד זכויות עלה
ועולה בעשרות השני $האחרונות כפתרו לתוכניות שנמצאות במבוי סתו .$לפי דעתנו חבל
שהחוק הזה לא ישתמש בפרק הזה ,שכבר עוסק בנושא זכויות והעברת  ,כדי ליצור ג $את הכלי
הזה .כפי שציי מר יואב שגיא ,הוגשה כבר הצעת חוק בנושא הזה.
היו"ר אמנו כה :
נשמע את התשובה .ג $אני רוצה לדעת את התשובות.
יעל דורי:
תוכניות איחוד וחלוקה לא מספקות את הכלי הנכו כדי לפתור כל מיני דברי $לפי אמות
מידה תכנוניות שהתקדמו ,ובעיקר בשל מחסור בשטחי ציבור .מדובר על תוכניות ישנות מאוד
שלא מאפשרות את היישו $שלה  .אחד הדברי $שאנו סבורי $שהחוק צרי -להוסי) ,עליו לקבוע
מתי נית להשתמש בכלי הזה .למעשה אי כא שו $הגבלה על רשות מקומית להשתמש בכלי של
איחוד וחלוקה .אנו סבורי $כי א $החוק שוא) להיות חוק טוב ,עליו לכוו מוסדות תכנו ורשויות
להשתמש באיחוד וחלוקה בהתא $לשאר הדברי $שכלולי $בחוק הזה ,והעיקרי שבה $הוא
התוכניות שחלות על השטח ושאמורות לשמש הנחיה מבחינה תכנונית ,דהיינו תוכניות המתאר
הכוללניות ,שאני מתארת לעצמי שאדוני שמע עליה בהרחבה בדיו הקוד .$אנו סבורי $שצרי-
להשתמש בכלי של איחוד וחלוקה או עד גודל מסוי $של זכויות או לפי תוכנית כוללנית תקפה.
יהודה זמרת:
מה ההערה של ?-מה את רוצה?
יעל דורי:
אנחנו מבקשי $שהתוכניות הללו ,עד גודל מסוי ,$מעליה חייבת להיות תוכנית מתאר
כוללנית תקפה.
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יהודה זמרת:
תמיד תהיה.
יעל דורי:
או ,א $אי תוכנית מתאר כוללנית תקפה בישוב שבו מוצעת תוכנית איחוד וחלוקה,
מגודל מסוי $התוכנית תהיה באישור של הוועדה המחוזית.
היו"ר אמנו כה :
תודה רבה .עו"ד ארז קמיני* ,זמנ -הגיע .באת לכא כדי לענות להערות של המשלחות
החשובות שיושבות כא  ,להערות של יושבראש הוועדה המשותפת ושל חברי הכנסת שהשתתפו
בדיו  .אתה צרי -לענות לכול ,$כי ג $מי שלא נמצא כא יקרא את הפרוטוקול .בבקשה ,אדוני,
תתייחס.
ארז קמיני*:
יש רשימה ארוכה של הערות .עלתה שאלה לעניי חלוקה בהסכמה ולא בהסכמה ביחד.
אנו נותני $אופציה לחלוקה למתחמי .$אני לא רואה מדוע לא לאפשר את הדבר הזה .לא
הצלחתי להבי למה זה רע .לדעתי רק טוב יותר לכולנו שתהיה ג $האופציה הזאת וג $האופציה
הזאת ,תלוי במצב הקיי $בתוכנית .א $המתחמי $יחולקו כ ,-של הסכמה מזה ואיהסכמה מזה,
זה רק יכול לעזור לתוכנית במקרי $הרלוונטיי.$
נוכח המצב בפועל בעניי דיירי $מוגני ,$דייר מוג מסוג של בעל זכות הוא לא בדיוק בעל
זכות במקרקעי  ,אבל הזכות שלו ,הקיימת לפי החוק הקיי $היו ,$מייצרת בהקשר שלנו סוג של
מעכב ,של סטגנציה מסוימת א $לא מגיעי $אתו להסכמה .הבנו שזה מוקש שצרי -לנסות ולנטרל
אותו באמצעות הסעי) המינורי מאוד שיצרנו ,ולפיו א $יש הסכמה של כל בעלי החלקות
הנכנסות ,ולמרות שהוא לא בעל זכות במקרקעי כהגדרתה וכמשמעותה ,נוכל ביחד לנסות לנטרל
את הקושי הזה שעשוי למנוע את יישו $התוכנית .זה חריג ביחס לכל האנשי $האחרי $שאני
רוצה להכניס ,שה $השחקני $המרכזיי $במשחק ,והשחקני $המרכזיי $במשחק ה $רק בעלי$
וחוכרי $לדורות ולא מעבר לכ .-לפתוח את זה החוצה לסוגי $נוספי $של בעלי זכויות ,יהיה בכ-
קושי ג $בהיבט הקנייני וג $בהיבט של מיסוי ,בהיבט של מה עושי $כא  :עושי $כא עסקה ע$
אנשי ?$לא עושי $אית $עסקה? עושי $את זה בכפייה או לא בכפייה? א $רוצי $להגיע
להסכמות ע $סוגי $אחרי $של בעלי זכויות במקרקעי  ,ע $שוכרי $לתקופות כאלה ואחרות,
אפשר להגיע אית $להסכמה חוזית כזאת או אחרת .ה $לא בהכרח גור $שראינו שמעכב בצורה
משמעותית את התוכניות הללו ,ובעיקר יש לזה פתרו חוזי אחר.
ביחס לסעי)  ,200לשאלת חיבור המתחמי ,$ייתכ שהסעי) הזה לא כלכ -הוב א -אני
מתקשה לראות אי -להבהיר אותו יותר .אני רוצה להסביר את העיקרו שבו .סעי)  200עוסק
ביחידה תכנונית אחת .יש בו חשיבות רבה ,מבחינתנו ,ג $בשאלה של טוהר מידות .הבסיס שלו
הוא ההצדקה התכנונית לכלול מתח ,$או שטח קרקע ,בתוכניות איחוד וחלוקה.
למרות שדיברו כא על המונח הפקעה – אנשי $לא אוהבי $שמפקיעי $מה $קרקע ,אבל
משו $מה המו פסקידי והמו מופעי $של איחוד וחלוקה כפי שהמדינה מקבלת אות $היא של
אנשי $שרצו מאוד להיכנס לאיחוד וחלוקה אבל לא נתנו לה .$ככלל אפשר להגיד שברוב
המקרי $אנשי $ישמחו להיכנס לתוכנית איחוד וחלוקה ,כי הקרקע שלה $שהיתה לא מפותחת,
וא $זה חקלאי $אז זה שטח פתוח ,פתאו $מקבלת שדרוג זכויות בצורה משמעותית .לכ ה$
רוצי $להיכנס לתוכניות איחוד וחלוקה .הרצו הזה לפעמי $יוצר תופעות מוזרות ,של הכללת שני
מתחמי $בצדדי $שוני $של העיר באותה תוכנית רק משו $שה $שייכי $לפלוני שיודע להגיע
לתוצאה שמכניסי $אותו לתוכנית איחוד וחלוקה ומאפשרי $לו לשדרג את זכויותיו במוב השווי
שלה .
אנו סבורי $שצרי -לעמוד על כ -שהמכשיר התכנוני הזה נועד לשרת ,כפי שאמרתי
בתחילת הדר ,-קניי בשירות התכנו  .המכשיר הקנייני הזה ,שיש בו בדר -כלל שדרוג של זכויות,
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נועד לשרת את התכנו  .א $התכנו מראה שצרי -לצר) שני חלקי $רחוקי $יחסית זה מזה,
בסדר ,אז יש לנו את החריג של סעי) קט )200ב(.
כל הסעיפי $הקטני) $א() ,ב( ו)ג( עוסקי $באותו עניי  .תוכניות איחוד וחלוקה אפשר
לעשות רק ביחידה תכנונית אחת .ככלל ,יחידה תכנונית אחת היא יחידה שיש לה רצ) קרקעי,
שהיא שטח פוליגו אחד ,ובלי להתחכ .$אל תאמרו לי שכביש עורקי שמחבר את שני קצות העיר
הוא רצ) קרקעי .ג $א $זה מחובר באמצעות צינור גז שאפשר להכניס אותו לקו כחול ,או
באמצעות דר -ארוכה של  20קילומטרי ,$אי זה אומר שזה רצ) קרקעי.
לכ הכלל ,שלפיו יחידה תכנונית אחת מחייבת רצ) קרקע אחד ,יש לו חריג .לפעמי $לא
צרי -את הרצ) הזה ,אבל דבר נוס) הוא ,אל תגידו שכביש כזה יוצר רצ) קרקעי אחד .אנחנו לא
נקבל אנשי $שאומרי $שכביש של  20קילומטרי $בי חלק אחד של העיר לחלק שני של העיר ,א$
יש עיר שאורכה  20קילומטרי ,$יוצר רצ) .אנחנו לא נקבל את הטענה שזה רצ) קרקעי.
יואב שגיא:
אתה יכול לנמק מדוע ,מה הבעיה?
יהודה זמרת:
כי זה מלאכותי לחלוטי  .המטרה היא קוד $כול לקחת את התכנו  ,ותוכנית איחוד
וחלוקה נועדה לאפשר את התכנו  .זה לא הפו ,-זה לא מתחיל ממציאת העול $הקנייני ואחריו
הכנת תכנו  ,וג $לא נועד להיפטר מהצור -לשל $פיצויי $למי שמגיע לשל $לו אות ,$כי זה יכול
להיות דר -המל -בהפקעות בשטחי $ירוקי ,$ולאו דווקא איחוד וחלוקה ,כפי שאמר מר נת
מאיר.
יואב שגיא:
אתה יודע שהמדינה לא הולכת להפקעות.
יהודה זמרת:
לכ קוד $כול בודקי $הא $השטח צרי -להיכנס מבחינה תכנונית .צרי -לתכנ אותו
במאוחד ,דהיינו צרי -להיות קשר בי הקטעי $של התוכנית מבחינה תכנונית .מחליטי$
שהתוכנית תחול על שכונה .יש כביש גישה לשכונה וג $אותו צרי -להכניס ,יש את מבני הציבור,
כול $מוכנסי $פנימה ,ואז מתכנני .$עכשיו צרי -לקחת את זכויות הקניי ולהתאי $אות לתכנו .
אבל לא אומרי :$רבותי ,בכלל לא מעניי אותנו .אני רוצה להקי $פארק ענק כא
ובמקרה "נפלו" לי ג $כמה תושבי $שרוצי $לבנות שכונה כא  .אני לוקח את כל הזכויות מ
התושבי $הללו ומפיל אות $בעצ $על כל התושבי $של אותה שכונה וה $יתחלקו אית $בזכויות
העתידיות ,שה $יוכלו לקבל הרבה יותר מה  ,כי ה $צריכי $לממ  .זה כמו לקחת כביש ארצי של
מע"צ ואז תושבי השכונה הסמוכה ,שבמקרה איתרע מזל $ונכללו ,צריכי $לשל .$ה $ג $ניזוקי$
מ הכביש וג $צריכי $לשל $עבורו.
אתה לוקח את השטחי $הירוקי $ואומר שהשטחי $הירוקי $הללו לא ישרתו אות.$
כאשר מדובר על פארק מקומי שמשרת את השכונה ,אז אומרי :$רבותי ,הפארק המקומי משרת
אתכ ,$הוא נבנה על סמ -הפרוגרמה של השכונה ,אנחנו לוקחי $את השטח .זה לגיטימי .אבל
אתה לוקח את הפארק העירוני ,ולעתי $א) הרבה יותר ,את $מדברי $על הפארקי$
המטרופוליני $בכלל .נשאל את עצמנו למה מדינת ישראל ,בחלוקה של צדק חלוקתי ,לא תחלק
את זה על כל תושבי המדינה ולמה היא תפיל את זה במקרה על תושבי רשות מקומית ,שג $ה$
בני אד .$זה פשוט איצדק.
עמוס ברנדייס:
מה הבעיה? ניסחת $את זה מצוי  .זה תוא $ג $את מה שמר יואב שגיא רוצה.
יהודה זמרת:
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מר יואב שגיא רוצה שניקח פארק ואת כל הפארק הזה "נעמיס" במקרה על שכונה
מסוימת.
יואב שגיא:
אסביר מה אני רוצה .נפלה כא איהבנה.
עמוס ברנדייס:
יש כא סעי) שמאפשר את זה.
נת מאיר:
עד שלא יסכימו אתו זה נקרא איהבנה ...
ארז קמיני*:
מיקו $קרוב ככל האפשר – לא הצלחתי להבי למה זה חשוב .הפרקטיקה מלמדת שאי
לזה חשיבות מהותית .במילא מתייחסי $לשווי .מיקו $קרוב ככל האפשר – למעשה זה סוג של
'אות מתה' שרק מייצרת מגבלות על השמאי ,שעליו להסביר מדוע הוא לא בחר .ברוב המקרי$
אי קשר לדבר הזה.
בסעי) קט )206א( נבהיר בניסוח שזה הייעודי.$
בסעי)  :207התחשבות במחוברי – $אני מסכי $שנחשוב שוב א $אנחנו רוצי $להכליל
את סעי) קט )ג( או להשאיר את זה לתק .
איריס פרנקלכה :
הא $אנחנו צריכי $להידרש לזה כא ?
ארז קמיני*:
אני רוצה להסביר .ככלל ,א $הטרוניה עלתה כנגד סעי)  207בכלל   
איריס פרנקלכה :
טרוניה – לא ,הרעיו הגיוני מאוד ,אבל אולי יש דברי $שאנחנו לא ערי $לה $עכשיו
ואנחנו קובעי $כא מסמרות.
ארז קמיני*:
אני מבקש להסביר .בתחילת הדר -אמרנו שעשינו מעי קודיפיקציה של דיני איחוד
וחלוקה ,ובמסגרת הזאת כללנו את הדברי $שחשבנו שה $מהותיי ,$חשובי $ושנכו לכלול
אות ,$א -כמוב לא את כל הכללי .$יש מעטפת נוספת של תקנות ,ומעטפת נוספת של תקינה
שמאית .כללנו את הדברי $החשובי ,$הרבה יותר מאשר יש בחוק הקיי ,$אבל לא את הכול.
בהקשר הזה לקחנו כמה כללי $להתחשבנות שמאית – ג $סעי)  206עוסק בסוג של התחשבנות –
וחשבנו שהסוגייה של התחשבות במחוברי ,$וג $לא כולה אלא חלקה ,שהטרידה מאוד את
הפסיקה וג $אותנו ,לקחנו נקודה מסוימת ,כלל שחשבנו שנכו וראוי לקד ,$והוא ההתחשבות
במבנה בחלקה נכנסת ,וכתבנו אותו בחקיקה .ייתכ שהדר -שבה מתחשבי $מבחינת השווי,
כאמור בסעי) קט )ג( ,ואני מבי שזה ג $במחלוקת שמאית ,ייתכ שאת זה צרי -לא לכתוב ,או
לכתוב אחרת ,ואני מסכי $שנקדיש לכ -עוד מחשבה ,אבל לעניי הכלל ,אני סבור שזה כלל טוב,
חשוב ,מובהק ,וראוי שיהיה בחקיקה ראשית .הוא מתחשב בעיניי בצורה מידתית מאוד בזכות
הקניי  ,כי הוא לא שואב זכויות ,מצד אחד ,ולא מבטל את זכותו של בעל הנכס ,מצד שני .כלומר,
אי כא פגיעה בבעל הנכס ,מצד אחד ,ואי לו זכות קנויה להיות מועצ ,$מצד שני.
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נת מאיר:
אי לו זכות קנויה להיות במתח $איחוד וחלוקה ,אבל מרגע שהכנסת אותו יש לו זכות
קניינית ,שהקניי שלו יהיה יחסית לבעלי $האחרי.$
ארז קמיני*:
אני לא מסכי $את .-לדעתי מרגע שהכנסתי אותו זה לא אומר עדיי שהוא חייב להיות
ביחסיות מוחלטת לכל פרמטר .זה שאלה של סבירות .בוודאי כאשר אני מנסח את הסעיפי $אני
יכול לחשוב מה ראוי .בעיניי אי זאת פגיעה בלתי מידתית להגיד שהכנסתי אותו אבל אני לא
רוצה שהמבנה שלו "ישאב" את כל הזכויות .את לו בדיוק מה שמגיע לו .בעיניי זה לא פגיעה לא
מידתית .אפשר לחלוק על זה .אני סבור שבדוגמאות האחרות שהוצגו אי הראיה דומה לדי  ,או
להיפ .-אבל אמירה שא $מכניסי $ייעודי $אחרי $ה $מייצרי" $שאיבה" לכא או לכא  ,היא
בוודאי אמירה נכונה .א $אצליח לעשות את זה במתחמי ,$או להוציא ייעוד אחד מ התוכנית ,אז
בסדר .א $לא אצליח ,ה $ייכנסו פנימה .אבל הייעודי $ה $הבסיס .אי אפשר מבלי להגיד לאד$
שהוא מקבל את השווי לפי הייעוד ,זה כבר באמת הופ -להיות לא סביר.
נת מאיר:
אבל ג $מבנה הוא מקרקעי .
ארז קמיני*:
בסדר.
הרחבת גבולות התוכנית על מנת לתת זכויות ,או לייצר שני מתחמי – $מר יהודה זמרת
ענה כבר .הטענות שנאמרו עלידי הארגוני $הירוקי ,$ובמוב מסוי $אותה טענה בדיוק יש
למע"צ ,מה שמע"צ ביקשה למעשה הוא להגיד :אני את הכביש הארצי שלי "אעמיס" על השכונה
הסמוכה ,בי א $היא קשורה לתכנו הזה ובי א $לאו .אמרה עו"ד טלי ענבר :אני מסכימה
להגיד שזה חייב להיות קשור לשכונה .נראה לי שהמחלוקת בינינו כרגע היא מה נחשב קשור ומה
לא קשור.
היו"ר אמנו כה :
מי משל $בסו).
ארז קמיני*:
המחלוקת הזאת בסופו של דבר תבוא לפתחו של מוסד התכנו  ,אבל לא נסכי $שתושבי
השכונה ,שטועני $שאינ $קשורי $לכביש הארצי ובעתיד הייעוד שלה $ישונה כ -שיהיה ייעוד
סחיר יותר או שווה יותר ,לא נסכי $שה $לא יוכלו לטעו בתוכנית שבה עושי $את הכביש:
"הכביש הזה לא קשור אלינו" .כלומר ,צרי -לתת לה $זכות להתנגד ולהגיד" :הכביש שגברת טלי
ענבר רוצה להעביר ,היא טוענת שהוא קשור לשכונה ולכ כל בעלי הזכויות של הכביש הזה
צריכי $להיכנס לתוכנית ביחד ,אבל אנחנו רוצי $להגיד שה $לא צריכי $להיכנס כי הכביש לא
קשור לשכונה" .כדי שיהיה לה $מעמד וכדי שה $יוכלו להגיד את זה ה $צריכי $להיות מסומני$
בתוכנית ,בתחו $הקו הכחול ,אי מה לעשות.
היתה שאלה בעניי מימו תשלומי איזו  .אנו סבורי $שאד $לא צרי -לרדו) אחרי אד$
אחר כדי לקבל תשלומי איזו  .בכל זאת היתה כא פעולה כוחנית.
נת מאיר:
זה נדיבות יפה מאוד של השלטו המרכזי על חשבו אחר.
ארז קמיני*:
נכו  ,הנדיבות היא ג $לתת מתחת לקו .ג $זאת נדיבות.
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נת מאיר:
אבל מאיזה כס)?
יהודה זמרת:
מהיטלי ההשבחה.
ארז קמיני*:
מ הכס) שתגבו.
היו"ר אמנו כה :
ממענקי האיזו של הרשויות המקומיות.
נת מאיר:
ערכת $בדיקה כלכלית?
ארז קמיני*:
אי הרבה תשלומי איזו .
יצחק )איציק( ב יוס):
רוב השמאי $משתדלי $לעשות את זה על אפס ,מי כמו -יודע .תשלומי איזו בפועל יש
בפרומילי.$
נת מאיר:
אני יודע .משתדלי $שלא יהיו תשלומי איזו  ,אבל לא תמיד זה כ.-
ארז קמיני*:
אני עובר על הדברי $המהותיי .$באשר להערות המודדי ,$קוד $כול עלי להבהיר,
התוכנית היא על רקע מפת מדידה .ג $בתקנות כתוב מה קנה המידה.
הא $מודד צרי -לבדוק את גודל החלקה? יכול להיות .אפשר לבדוק את זה .אני לא בטוח
שצרי -לקבוע הוראה מיוחדת בעניי הזה .אפשר לקבוע את זה ג $בתקנות .אני לא בטוח שזה
הכרחי בחקיקה הראשית.
קבענו באופ מפורש שהפעולה השמאית שיש בתוכניות איחוד וחלוקה אינה משמשת
כראיה להליכי $העתידיי $בעניי היטל השבחה ,משו $שאנו לא רוצי $שהתוכניות הללו ייפתחו
לדיו משפטי מובהק ,ארו -ומייגע רק על השאלה של העלויות.
יהודה זמרת:
בשל חשש עתידי להיטל השבחה.
ארז קמיני*:
במסגרת ההתנגדויות ייקבע השווי ברמה המנהלית המסוימת .לא צרי -להשלי -על
היטלי השבחה ,אלא להיפ .-א $נפנה את כל האפיק הזה לאפיק של שמאי $אחראי   $
נת מאיר:
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אז למה צרי -את הסעי) הזה?
יצחק )איציק( ב יוס):
זה לטובת התהלי ,-כדי לקצר תהליכי .$להרחיב את הסמכויות של השמאי המכריע,
שהוכנס בתיקו  ,84ג $לשווי.
ארז קמיני*:
הרחבת הסמכויות של השמאי נעשית בתו -תוכנית .אנחנו בעול $של תוכניות .התוכנית
תיעצר ואז ייער -דיו אצל השמאי המכריע ,ע $פסיקה לכא או לכא  ,וזה יחזור ,ואז יהיה שלב
התנגדויות ,וההתנגדויות ה לא רק על השמאות אלא ג $על דברי $אחרי .$לא ,אנו סבורי $שאי
זה נכו  .יש הלי -של התנגדויות ובמסגרתו יישמעו הטענות ביחס לשמאות ,ע $שמאי $כאלה
ושמאי $אחרי .$לא בהכרח צרי -לעצור את התוכנית בשביל הדיו השמאי שמאפיי את היטלי
ההשבחה.
גלינה טלנקר:
אדוני היושבראש ,אני מבקשת להתייחס בש $לשכת השמאיְ $למה שנאמר כא  .אני
היועצת המשפטית של הלשכה.
היו"ר אמנו כה :
עוד מעט אאפשר ל -להעיר .מר יהודה זמרת ,יש ל -מה להוסי)?
יהודה זמרת:
אנחנו אומרי $שיש מוסד תכנו  ,יש התנגדויות .בהתנגדויות מעלי $את כל הטענות ,לא
רק בפ של הכס) .לעתי $רוצי $יותר זכויות ,לעתי $רוצי $לשנות ייעודי .$לעתי $מקבלי$
החלטה בהתנגדות שהיא משולבת ,חצי שמאית וחצי שינוי ייעוד .לשלוח את המתנגד לשמאי זה
לשלוח אותו לדו רק בשאלה של השווי עלפי המצב הקיי ,$אבל א $מתקבלת התנגדות ברמה
התכנונית של ייעודי הקרקע הכול משתנה .לשלוח אותו אחרי השמאי ג $לוועדת ערר ,עלפי
תיקו  ,84ואחרי שייגמר כל הסיבוב הזה עליו לחזור לוועדה המחוזית והיא בכלל יכולה להחליט
להזיז את הזכויות – אי טע .$זה ייצור הליכי $כפולי .$לכ הדר -היא לסיי $את זה בוועדה
המחוזית .ביחד ע $היוע* השמאי שלה היא עורכת את כל הבדיקה ומקבלת החלטה מאוחדת
בלוח זמני $אחד .אנחנו מציעי $לא להתחיל לפרק את זה.
גלינה טלנקר:
כלומר ,בעיקרו  ,את $לא מעונייני $לקבל את ההצעה של התאחדות הקבלני $והבוני.$
אנחנו נוטי $להסכי $לכ ,-אבל ככל שתרצו לקבל את ההצעה נרצה להתייחס לכ ,-או בישיבה
הבאה בעלפה או בכתב לפני הישיבה ,בכל דר -שתבקשו ,אבל אנחנו ִאתכ $בזה.
היו"ר אמנו כה :
ג $אנחנו ִאתכ $בנושא הזה.
מר יהודה זמרת ,תקשיב עכשיו היטב לדבריי.
אני מבקש ממשרדי הממשלה ,ביחד ע $היועצת המשפטית של הוועדה ,להמשי -וללב
את הסוגיות שעלו ,שעדיי לא ראיתי לה מענה ,כדי שלקראת ההצבעה נהיה בשלי $יותר.
איריס פרנקלכה :
סעי)  191לחוק הקיי ,$שעוסק בחילופי קרקע וניוד זכויות – זה נושא שעולה כא כל
הזמ וצרי -להתייחס אליו.
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היו"ר אמנו כה :
צרי -להקדיש חשיבה לנושא הזה שעלה כא בדיו .
בסעי)  206יש להדגיש את נושא הייעוד והזכויות .צרי -לחדד וללב את הסוגייה.
אני מבקש שתבדקו את המועדי $לרישו ,$הא $ה $ריאליי ,$כי ציינו כא שצרי -לשנות
את המועדי .$אנחנו רוצי $שהזמני $יהיו ריאליי ,$וחוק הוא חוק וקשה לשנותו .תערכו בחינה
נוספת ,תבדקו שוב ,תתייעצו שוב ,וא $תגידו שאת $עומדי $על המועדי $שנקבעו כא הרי אנחנו
כוועדה נשנה את המועדי.$
ארז קמיני*:
אנחנו רוצי $שזה ייעשה מהר .רישו $הזכויות חשוב מאוד.
היו"ר אמנו כה :
כ  ,אבל אנחנו לא רוצי $שהמועדי $יהיו לא ריאליי.$
צרי -לבחו שוב ג $את נושא הרישו $של איחוד וחלוקה בהסכמה ,לצור -בהירות.
יהודה זמרת:
זה להטיל נטל על   
היו"ר אמנו כה :
בדיו הבא נדו בפרק הוראות שונות ,בסעיפי ,219225 $וכ ייער -דיו מעמיק בנושא
דיור ברהשגה .אני מבקש מ המשלחות להעביר את עמדותיה  ,אי -את $רואי $את הדבר הזה.
לא ייתכ שתעבור רפורמה כה חשובה ולא יהיה מענה לדיור ברהשגה ,אלא א $כ תגידו
שהאכסניה צריכה להיות אחרת ,א -חשוב שיימצא פתרו לנושא הזה.
א $נספיק נמשי -ג $בדיו על פרק סול $העדיפויות של התוכניות ,בסעיפי,226230 $
ובהמש -על ההליכי $התכנוניי ,$בסעיפי.231264 $
מיותר לציי שכל המשלחות מתבקשות להעביר את הערותיה עוד לפני הדיו  ,כדי
שהוועדה תוכל לעשות את עבודתה מאחורי הקלעי $ולהתחשב בבקשותיכ $ככל האפשר .אמרנו
שבסו) ייצא תחת ידינו חוק ראוי וטוב.
יעל דורי:
להערה הקטנה שלי ,באשר לתוכנית הכוללנית ,לא קיבלתי תשובה.
היו"ר אמנו כה :
הנושא יילקח בחשבו  .משרדי הממשלה ביחד ע $היועצת המשפטית של הוועדה ייתנו על
כ -את הדעת.
ארז קמיני*:
ההערה מוצאת פתרו בחוק הקיי .$ברור שהתוכניות כפופות לתוכנית הכוללנית .אי
שו $בעיה בעניי הזה .לא הצלחתי להבי את הבעיה.
יעל דורי:
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רשויות מקומיות שאי לה תוכנית כוללנית מאושרת עדיי יכולות להכי את התוכניות
הללו ,אי כא שו $סייג.
ארז קמיני*:
אז יש תוכנית מחוזית .מה הבעיה?
יהודה זמרת:
התוכנית הזאת עוסקת באיחוד וחלוקה ,על שרטוט הגבולות ,אבל על הסמכות שלה
לתכנ ולקבוע ייעודי קרקע דיברנו בישיבות הקודמות.
ארז קמיני*:
זה לא מתגבר על זה .א $זה ועדה מוסמכת   
יעל דורי:
רוצי $תמרי* כלשהו ,שרשויות מקומיות יכינו תוכניות כוללניות ,בשל חשיבות .
יהודה זמרת:
קבעו כא  4שני.$
יואב שגיא:
אדוני היושבראש ,הערה אחת ,ברשות .-אני מערי -את ההתייחסות לדברי $שאמרתי.
אני מציע לא להיכנס לחלוטי לתשובות שניתנו בעניי הרחבת השטח מקו כחול אחד לשני .אני
רק מציע ,ג $ליועצי $המשפטיי ,$לקרוא בעיו את המסמ" -הסדר פיצויי $בקרקע חליפית
במסגרת ניוד זכויות – מדיניות וכלי $לשמירה על שטחי $פתוחי – "$מסמ -של ארגוני הסביבה.
יש ש $תשובות לנושא הזה ,שלא ייצור קיפוח על חשבו זכויות אחרות .לא אכנס לזה עכשיו.
אשמח לדבר על זה בהמש.-
היו"ר אמנו כה :
אני מבקש שתעביר את המסמ -לעו"ד יהודה זמרת ,היוע* המשפטי החשוב של משרד
הפני ,$והוא יית דעתו עליו .יישבו וילמדו את הדברי.$
תודה רבה לכולכ $על ההשתתפות .הישיבה נעולה.
הישיבה ננעלה בשעה 16:30

67

