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המוטל על עליית מס השבחה הינו היטל 
ערכם של המקרקעין בעקבות פעילות  

משביחהשלטונית 

מעליית   50%שיעור היטל ההשבחה הינו *
.התכנוניערך המקרקעין בעקבות השינוי 



 

 אירועים מחוללי השבחה

 מתן ,תכנית אישור עקב מקרקעין של שוויים עליית - "השבחה"•

   .חורג שימוש התרת או הקלה

  היטל שיוטל מנת על להתקיים צריכים מצטברים תנאים שני•

   :השבחה

 .עלה המקרקעין שווי .1•

 .ל"הנ התכנון מפעולות אחת בעקבות .2•

 אחת עקב שלא שנגרמה מקרקעין שווי עליית בגין השבחה היטל ייגבה לא

  כללית מחירים עליית בשל כגון ,בסעיף המנויות התכנון פעולות משלוש

 .החופשי בשוק



 

 הרציונל בתשלום היטל השבחה

מי שקיבל והתעשר מפעולת הרשות מן הראוי שישתף את  "

 "!הציבור

 : ירושלים ובניה לתכנון המקומית הועדה 'נ פמיני ציון 04/4217 א"רע   

 על מבוססות ביסודו המונחת והמטרה השבחה היטל שבהטלת התכלית..."   

 כתוצאה התעשר אשר המקרקעין בעל כי ראוי לפיו חברתי צדק של רעיון

  בדרך זו בהתעשרותו הציבור את ישתף התכנון רשות שביצעה תכנונית מפעולה

  תכניות להכנת אותה והמשמש ,תכנון רשות לאותה המשתלם היטל תשלום של

"וביצוען



 

 חישוב ההשבחה

  את לנכות וממנו החדש במצב המקרקעין שווי את לחשב יש :הכלל•

 היא הסכומים בין מההפרש המתקבלת התוצאה .הקודם במצב השווי

 .מההשבחה 50% הינו השבחה היטל כאשר ,להשבחה שתחשב

 

  )04/4217 א"רע( פמיני הלכת :בפסיקה שאומצה השומה לחישוב הדרך•

 תכניות מספר מקרקעין אותם על אושרו כאשר -"המדרגות שיטת"

  הקרקע ערכי אחר לעקוב יש היטל עליהן שולם שלא משביחות

 .המשביחות מהתוכניות אחת כל של אישורן במועד



 

 אירוע המס מול מועד המימוש

  מועד לבין ,)חורג שימוש ,הקלה ,תכנית( המס אירוע בין להבחין יש•

 :)המימוש מועד( המס תשלום

  ההיטל תשלום ,המס אירוע במועד "נולד" בהיטל שהחיוב למרות•

 ."הזכויות מימוש" למועד עד )הצמדה בתוספת( ידחה

  זמינה תהיה העושר תוספת בו למועד עד היא התשלום דחיית•

 .שימוש התחלת/בנייה היתר קבלת/מכירה

 זמן בתוך ייעשה המקומית לוועדה שהדיווח נדרש - מכר של במקרה•

 תשלום מתוספת להימנע כדי וזאת ,ההסכם חתימת מיום מוגבל

 .פיגורים ריבית של גבוהה



 

הוועדה לבניה למגורים ' נ' מ ואח"בנין ופיתוח בע נוה 1321/02א "ע

 :המרכזמחוז -ולתעשייה

 

לקביעת זהותו של  הרלוונטית לנוכח העובדה כי נקודת הזמן "נקבע כי 

אין בהקשר זה  , החייב בהיטל הינה המועד שבו התרחש מעשה ההשבחה

כל חשיבות לשאלה מתי מכר החייב את המקרקעין המושבחים ומתי 

 ".רשם אותם על שם הקונה

ביום  מועד תשלום היטל ההשבחה לגביו קם ": כןאשר על 

."כריתת החוזה



 

 :'רות נקר ואח' הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים נ 15-03-37942 נ"עמ

רק מקום בו , חלה עקב אישור התכנית המשביחה" התחלת שימוש"האם 

על שימוש הטעון קבלת היתר  , ואינה חלה, לא נדרש היתר על פי דין

בין שהוא טעון היתר  , "התחלת שימוש"או שמא היא חלה על כל ; בנייה

 ?לאובנייה ובין אם 

 

המתייחסת , "מימוש הזכויות"החלופה השנייה של של , והראויהכי הפרשנות , נקבע

,  חלופה זו חלה רק על מקרה שבו השימוש מותר על פי תכניתהיא כי , "התחלת שימוש"ל

יחול , וכי במקרה שבו השימוש טעון הוצאת היתר; ואינו טעון הוצאת היתר בנייה

מימוש "כאמור בחלופה הראשונה של הגדרת  –רק עם קבלת ההיתר " מימוש הזכויות"

 ".הזכויות

 כמימוש זכויות" התחלת שימוש"



 



 

 ?מיהו החייב בהיטל השבחה

 : לחוק" תוספת השלישית"בהתאם ל

 

בין מחמת הרחבתן של זכויות הניצול  , חלה השבחה במקרקעין"  )א(  .2

המקרקעין  היו ....היטל השבחה  בעלםישלם , בהם ובין בדרך אחרת

היטל בעקבות אישור ; את ההיטל החוכרישלם , מוחכרים לדורות

תכנית יחול על מקרקעין הנמצאים בתחום התכנית או הגובלים עמו 

 ."בלבד



 

 ?מיהו החייב בהיטל השבחה

 .הינם חייבים בהיטל השבחה" חוכר לדורות"או " בעלים"לפי לשון הסעיף אין מחלוקת כי 

 

 :שבמהלך השנים חזרה והתעוררה השאלה, אלא

 ?מהו הדין לעניין חיוב בהיטל השבחה במקרים שבהם קרקע מוחזקת על ידי יזם במסגרת חוזה פיתוח

שבמסגרתו  , לפני מתן זכויות של חכירה לדורות או בעלות ליזם" שלב ביניים"הפיתוח מהווה חוזה 

 .  מתאפשר לרשות לפקח ולוודא שיתבצע הפיתוח

 

של היזם בשלב חוזה הפיתוח לצורך " מעמד"כדי להשיב לשאלה זו ציין בית המשפט כי יש לבחון מהו ה

 –האם הזכויות שהוקנו ליזם בתקופת הפיתוח הן בפועל של בעלים או חוכר לדורות . חיוב בהיטל השבחה

או שמא יש לראותו כבעל מעמד של בר רשות בלבד הפטור מתשלום  ? כך שיש לחייבו בהיטל השבחה

 ?ההיטל



 

 ?מיהו החייב בהיטל השבחה

תחולת את הרחיב ) 7084/13א "ע(יהודה בית המשפט העליון בפרשת בר 

יש לראות יזם בתקופת הפיתוח כחוכר  קבע כי החוק כאשר סעיף 

לאור העובדה כי הוא , לדורות לצורך תשלום בהיטל השבחה

בעל האינטרס הכלכלי העיקרי וזה שקוצר את פירות 

 .ההשבחה



 

 ?תכניות ובהן זכויות מותנות

כאשר מדובר בהיתר המותנה באישור " מחולל ההשבחה"האירוע מהו 

היתר  אישור התכנית או מועד הוצאת האם מועד ? הועדה המקומית

 ?הבניה

על תוספת  דובר אליק רון ' הועדה המקומית לתכנון ובניה גבעתיים נ 3002/12 א"ברע

 .הועדה המקומיתזכויות המותנת באישור 

ולא [יום תחילת התכנית המועד הקובע לחישוב ההשבחה הוא ": ש העליון"ביהמ

אישור  במועד  - האחד: גביית ההיטל תעשה בשני שלבים אך , הועדההחלטת 

 הבניהבמועד הוצאת היתר  -המותנות בעת אישור הזכויות  -השני . התכנית

בעת גביית ההיטל בשלב השני התשלום ייעשה בניכוי ההיטל שכבר שולם  כאשר (

 ) .במועד המכירה בגין הכללת הזכויות המותנות במסגרת התוכנית



 

 דוגמה ליישום הלכת אליק רון

 :  מ"השקעות בע קרדןאופל ' עיריית אשקלון נ 14-03-6925 נ"בעמ

,  ]קבלת היתר לתחנת דלק באזור תעשיה מותנה באישור ועדה[ 18/4 א"לתמבהתייחס 

"  שלביתדו שומה ", הוחזרה השומה לשמאי המכריע כדי שיערוך שומה מחודשת לאמור

כפי  ] לתחנת דלק[יתייחס להשבחה במגבלת הזכויות המותנות חלקה הראשון אשר 

ל "וזאת בנתוני וערכי המועד הנ – 9.7.2006אשר פורסמה ביום  18/4 א"בתמשנקבעו 

השומה יתייחס למועד אישור התוכנית המפורטת ומתן  של החלק השני ). 2006יולי (

 ].12.6.2012 - דשםבמקרה [היתר הבנייה 



 חיוב בהיטל השבחה על בסיס שומת שמאי מקרקעין  

ערר לפני ועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה  
או שנה ממועד הצגת לוח  45בתוך 

 .  השומה

הועדה רשאית במהלך בירור ההליך למנות 
 . שמאי מייעץ לצורך הכרעה במחלוקת

הנישום חולק על גובה 
 השומה ולא על עצם חיובה 

 השומההנישום חולק על 
 )בין על עצם החיוב ובין על שיעורו( 

 

ר מועצת שמאי  "פניה ליו
ימים או   45המקרקעין  בתוך 

שנה ממועד הצגת לוח 
השומה בבקשה למנות שמאי  

 מכריע 

ערר על החלטת  
השמאי  
 המכריע 

על החלטת ועדת ערר ניתן לערער לפני  
 .  ש לעניינים מנהליים"ביהמ

 15מינוי שמאי מכריע בתוך 
 יום 

 או



"מסלול הנכון"חשיבות הבחירה ב

 :חלופיים מסלולים שני למעשה יצר 84 תיקון•

  הערר לוועדת פנייה תיעשה אז החיוב עצם על טענות ישנן כאשר ,האחד 
 מועצת ר"יו פנייה תיעשה החיוב לשיעור בנוגע טענות ישנן כאשר – השניו

 .מכריע שמאי למינוי המקרקעין שמאי

כי אילו בחר לפנות לשמאי  , הנישום להביא בחשבוןעל –חשוב לדעת 
יכולה בהחלט לעלות טענה כי זנח את טענותיו כנגד עצם החיוב , מכריע

הטיעון ידחה מחמת כך שהמסלול שבחר  , העררוייתכן ולכשיגיע לוועדת 
 .  לנקוט מלכתחילה היה שגוי

יש לפנות קודם  , על פי הוראות החוק פטורלעניין בפנייה מדובר אם •
 .עצמהלרשות 



שילמתי את היטל ההשבחה לפי השומה  
 ?אני זכאי לאישור עירייה –המכרעת 

 לעירייה חייב שהיה וההיטלים החובות כל את שילם פלוני•
   .המקומית ולוועדה

 בהתאם שנקבע את פלוני שילם ,ההשבחה להיטל ביחס•
   .המכרעת לשומה

 .המכרעת השומה בגין ערר הגישה המקומית הועדה•

 בעל ביקש ,)מכר( זכויות מימוש ובעקבות ,הערר הגשת לאחר•
 לרשם המיועד אישור לו תנפיק המקומית שהוועדה הזכויות

  כי המעיד השלישית לתוספת )א( 10 סעיף מכוח  המקרקעין
 על שחל כהיטל שעה אותה ממנו המגיעים הסכומים כל

  .שולמו ,השלישית התוספת מכוח המקרקעין



הוועדה המקומית לתכנון ובניה ראשון   13-10-8613 נ"בעמהמשפט המחוזי קבע בית •

 :כי  דורון ששון' לציון נ

לתוספת השלישית הוא להבטיח את גביית היטל ההשבחה על  ) א(10תכליתו של סעיף "  

כל  , לפיכך. או יקשה עליה מאד לגבותו, ולמנוע מצב בו לא תוכל, ידי הוועדה המקומית

עוד השומה איננה סופית ולא הסתיימו הליכי קביעת השומה בהסכמה או בקביעה  

לתוספת  ) א(10לא ניתן להנפיק אישור על פי סעיף , סופית שלא ניתן לערער עליה

שמא יתברר  , השלישית המהווה הצהרה של הוועדה המקומית כי היטל ההשבחה שולם

כי הנישום חייב בהיטל השבחה ולנוכח ההצהרה לא ניתן , בעקבות השומה הסופית

 ".  יהיה לגבותו

.המקומית יש סמכות להימנע מלהנפיק אישור עירייה לועדה, במילים אחרות  



 השבחה מול פגיעה -שני צדדים למטבע 

 

 אישור תכנית

 

 ?משביחה

 היטל השבחה

 ?פוגעת

תביעת ירידת ערך 
  197מכוח סעיף 

 לחוק



 תביעות פיצויים
 197לפי סעיף 



 מבוא
 

 

 ".  פיצויים" -1965 – ה"התשכ, והבניהלחוק התכנון ' טפרק 

 

פרק זה הינה להסדיר פיצוי בגין פגיעה בבעלי זכויות  מטרת 
בקרקע כתוצאה משינוי התכנית החלה על המקרקעין או 

 בהםהגובלת 

 



 פיצויים  תביעות 
 

 :לחוק התכנון והבניה) א( 197סעיף 

 

מקרקעין הנמצאים , שלא בדרך הפקעה, תכניתי "נפגעו ע    
מי שביום תחילתה של  , עימובתחום התכנית או גובלים 

התכנית היה בעל המקרקעין או בעל זכות בהם זכאי 
 . 200בכפוף לאמור בסעיף , לפיצויים מהועדה המקומית

 

 .  להלן נעמוד על פירוט המלל האמור בסעיף אחד לאחד

 



"נפגעו על ידי תכנית"

יינתן רק עקב פגיעה שגרמה תכנית הפיצוי 
,  מחוזית, מתאר ארציתתכנית (כמשמעותה בחוק 

 ).  מקומית ומפורטת

תזכה    197תכנית פוגעת שיתקיימו בה הוראות סעיף 
 .  בפיצויים

 "עקיפה"ו" ישירה" –סוגי פגיעות  2ישנם 



 "עקיפהפגיעה "מול " פגיעה ישירה"

 "ישירה פגיעה"
 
 על החלה התכנונית הנורמה שינוי עקב הנגרמת פגיעה 

   :כגון הנפגעים המקרקעין
 
 .לבניה מותר שהיה הכולל השטח הפחתת•
 על החלות הבנייה הוראות ושינוי ייעודם שינוי•

  'מס ,גובה ,בניה קו :כגון שונים בנושאים המקרקעין
 .ועוד ד"יח

 
  למקרקעין הנגרמת פגיעה לעולם היא ישירה פגיעה

 התכנוני המשטר את והמשנה התכנית בתחום הכלולים
   .עליהם החל



 "פגיעה עקיפה"ו, "פגיעה ישירה"אבחנה בין 

 "העקיפ פגיעה"
 

  עקב :כגון התכנוני המשטר משינוי בעקיפין הנגרמת פגיעה
   .למקרקעין בסמוך מפגע הקמת

 עקיפה פגיעה הנפגעים המקרקעין על החל התכנוני המשטר
 כפי בדיוק עליהם לבנות או להשתמש וניתן ,משתנה אינו

 ,הפוגעת התכנית אלמלא ניתן שהיה
 גם כך .לרעה השתנו המקרקעין של שתכונותיהם ,אלא

 מהתכנית כתוצאה התאפשרה שהקמתו הסביבתי המפגע
 ,באור פגיעה למשל המקרקעין באיכות לפגוע עלול החדשה

 .ועוד נוף  ,רעש ,אוויר איכות



"שלא בדרך הפקעה"

 :שמגר 'מ הנשיא 'כב קבע חממי 83/474 א"בע

 

  ,המקרקעין של בשווים הפוגע ,תכנית מכח יעוד שינוי" 
  עשוי ,עתידה הפקעה בדרך אלא להגשימו ושאין
 בשל - אחת פעם ,שלבי-דו בפיצוי הבעלים את לזכות
  ."ההפקעה בשל - שניה ופעם ,הייעוד שינוי



 "שלא בדרך הפקעה"

קבע המחוקק את הסייג המאפשר  הפקעה בגין פיצוי 
 ).לחוק) א( 190סעיף (תשלום חלקי בלבד של הפיצוי 

 

יש , לחוק 197לפי סעיף בתביעת פיצויים , זאתלעומת 
המקרקעין מלוא ירידת ערך לפצות את בעל הקרקע על 

כתוצאה מהתכנית החדשה ואין לנכות מפיצויים אלה 
 .את האחוז שניתן להפקיע



מקרקעין הנמצאים בתחום התכנית "
"  עימוגובלים או 

  

בתכנית יכול להשפיע לא רק על מקרקעין  שינוי 
אלא גם על מקרקעין בסביבת , התכניתבתחום 

 .  התכנית

   -המחוקק צמצם את מספר הזכאים לתבוע 
הגובלים  או לנפגעים המצויים בתחום התכנית 

 . בלבדעמו 



מקרקעין הנמצאים בתחום התכנית או  "
 "  עימוגובלים 

 
'  ם נ-י ב"לתו מ"הו 28/79נ "דד "ולעניין זה נקבע בפס

 :וארון

הוראות המשפיעות על קרקע שכנה בתוך התחום "... 
יכולות להשפיע באותה מידה ממש על קרקע שכנה  

ואין למצוא הצדקה לכך  , מחוץ לתחום התכנית
והשני השוכן  ... שהאחר יהא זכאי לתבוע לפיצויים 

מעברו של תחום התכנית ומחוצה לו ושהושפע באותה 
 ..." מידה ממש לא יהיה זכאי לפיצוי

 



מקרקעין הנמצאים בתחום התכנית או  "
 "  עימוגובלים 

 
צומצמה מאוד הזכות לתביעה לפי סעיף , מאוחר יותר

של  שרק מקרקעין הגובלים לקו הכחול כך , 197
וזאת  197התכנית יכולים לתבוע ירידת ערך לפי סעיף 

  2775/01 מ"עעבשנקבעו  חריגים מצומצמים  2להוציא 
:כדלקמן  "שרונים" ב"לתו מ"הו' נ ויטנר

 

 "  שטח פתוח צר) "1 
".  כביש צר) "2

 



"מי שביום תחילת של התכנית"
 

בעל הזכות ביום הזכאי לתבוע פיצויים הינו   
 .התחילה של התכנית

 

לאחר תחילתה של ' ב-מרכש זכויותיו ' א, לדוגמה  
תתעורר השאלה אם במסגרת , התכנית

נרכשו גם הזכויות לתבוע לפי סעיף  " ממכר"ה
197  . 

 
 



 " היה בעל או זכות בהם"
חוכר  או הבעלים הרשום משמע " בעל המקרקעין"

 .המקרקעיןכאמור בחוק לדורות 

 

בדייר מוגן  בין היתר , הפסיקה הכירה -"בעל זכות בהם"
 ,  צ "ראשל ב"לתו מ"הו' מנדלבאום נ 511/88א "ע

 

בבעל זכויות חוזה פיתוח עם רשות מקרקעי ישראל  וכן  
טבעון   קריתב "מ לתו"הו' נ ב"משה 1514/80א "ת

 .כבעל זכויות לעניין סעיף זה) 'ואח

 

 



   

  ,המקומית הועדה נושאת ,197 תביעת בגין המשולמים בפיצויים 
 .הפוגעת התכנית לבין בינה זיקה שתתקיים מבלי ,זאת

 
  מתאר תכנית עקב בפגיעה בפיצוי המקומית הועדה תישא ,למשל כך

   .פרטי יזם של תכנית עקב או ,מחוזית או ארצית
  כתב מקבלת המקומית הועדה ,לרוב אלה מעין שבמקרים למרות(

   .)שיפוי
 

  המדינה בידי דרך תכנית הוגשה" :והבניה התכנון לחוק 'ד 119 סעיף
 או מקומית רשות שאינה דין לפי שהוקמה רשות בידי.... מטעמה או

  197 סעיף לפי פיצויים בתשלום מקומית ועדה וחויבה ,מקומית ועדה
 ,המקומית הועדה את כאמור התכנית מגיש ישפה ,התכנית אישור עקב

 מכל לגרוע כדי זה סעיף בהוראות אין ;הפיצויים מסכום אחוזים 70 -ב
  ובין השיפוי או הפיצויים בתשלום הנושאים בין אחרת הסכמה
 ".להם הזכאים

 "  זכאי לפיצויים מהועדה המקומית"



 "  זכאי לפיצויים מהועדה המקומית"
 

את הזכות לקבלת פיצויים מסייגת הפסקה המופיעה בסיפא  
 :  הקובע כדלהלן" 200בכפוף לאמור בסעיף ) "א( 197לסעיף 

לא יראו קרקע כנפגעת אם נפגעה על ידי הוראה שבתכנית  . 200"
ובלבד שהפגיעה אינה הנמנית עם אחת ההוראות המפורטות להלן 

ואין זה מן הצדק לשלם לנפגע   העניןבנסיבות  עוברת את תחום הסביר
 :פיצויים

 
 ;שינוי בתחום אזורים ובתנאי השימוש בקרקע שבהם)  1(
 ;וביניהם לבניניםמסביב  המירווחקביעת )  2(
 ;מסוייםבשטח  הבניניםהגבלת מספר )  3(
 ;תכנון צורתם או מראם החיצוני, גבהם, גדלם, הסדרת אתריהם של בנינים)  4(
במקום שהקמת בנינים על  , לצמיתות או לשעה, איסור הבניה או הגבלתה)  5(

סכנה , סחף קרקע, להביא לידי סכנת שטפון, בגלל מקומה או טיבה, הקרקע עלולה
לבריאות או סכנת נפשות או לידי הוצאה יתירה של כספי ציבור להתקנת דרכים או  

 ;להספקת מים או לשירותים ציבוריים אחרים, ביבים
 



 המשך - 200סעיף  

כשהשימוש  , איסור השימוש בקרקע או הגבלתו שלא בדרך איסור בניה או הגבלתה)  6(
 ;סכנת נפשות או פגיעה רצינית אחרת לרעת הסביבה, עלול להביא לידי סכנה לבריאות

 ;בבניניםהגבלת דרכי השימוש )  7(

 ;שמעבר לו לא יבלוט שום בנין, קביעת קו במקביל לדרך)  8(

, מקום לטעינת כלי רכב לתעשיהלמלאכה או , חיוב להתקין על יד בנין המיועד לעסק)  9(
 ;כדי למנוע חסימת דרך לתעבורה הכל, פריקתם וציודם בדלק

לבית לינה או , למגורים, לתעשיהלמלאכה או , המיועד לעסק בבניןחיוב להתקין ) 10(
למקלט או למחסה  , מקום לחניית כלי רכב, או על יד בנין כאמור, לשימוש על ידי הציבור

 ;בפני התקפה אווירית

 ".81הוראה בתכנית שחל עליה סעיף ) 11(

 

 9044/10 עררים( במצטבר 200' יש להוכיח את התקיימותם של כל התנאים ס

 חפרהוועדה המקומית לתכנון ובניה עמק ' ולנה נ



 

החברה  210/88א "פסק הדין המנחה בסוגיה זו הינו ע
 , ס"כ ב"לתוהמועצה הארצית ' מ נ"להפצת פרי הארץ בע

 

הראויה הינה נקודת המוצא כי , קבעהעליון ש "ביהמ
.  תשלום פיצויים לבעל המקרקעין שנפגע עקב תכנית

המוקנית  יש לפעול למימוש הזכות לפיצויים , ככלל
תהווה חריג   200ששלילתה לפי סעיף בעוד , 197בסעיף 

 .היוצא מן הכלל

"זכאי לפיצויים מהועדה המקומית"



 "  זכאי לפיצויים מהועדה המקומית"
 

המקרים המנויים בסעיף בעטיים כאמור יחול  11על אף 
 נראה כי השאלה המרכזית בעניין זה הינה  , פטור

 :מתי יחולו התנאים לפיהם

 

הפגיעה אינה עוברת את תחום הסביר בנסיבות  . "1
 ".העניין

 ."אין זה מן הצדק לשלם לנפגע פיצויים."2 



 
  הוא לתחולתו והתנאים 200 לסעיף פרשנותל באשר המנחה הדין פסק

  ,הורוויץ 'נ רעננה ובניה לתכנון המקומית הועדה 1333/02 א"דנ
 :הם קביעותיו שעיקרי

 
 -הפגיעה סבירות לשאלת באשר .א
 
 יש אלא ,הקרקע של הערך ירידת של בשיקול רק להסתפק אין - 

 .הנזק "פיזור" מידת את ,הערך ירידת לשיעור בנוסף ,לשקול
 
 שמדובר ככל .בתכנית הגלום חיוני ציבורי אינטרס לשקול יש -

  כסבירה תיחשב שהפגיעה הסיכוי גדל כך יותר חשוב באינטרס
   .העניין בנסיבות

 
 פי-על ומקרה מקרה בכל תיקבע הפגיעה של הסבירות שאלת -

 מקום ואין ,ההלכה של העתידית להתפתחות ובהתאם ,נסיבותיו
 .המקרים לכל יפה שיהא ויחיד אחד שיעור לקבוע

"זכאי לפיצויים מהועדה המקומית"



 

 

 הפגיעה אם גם בפיצויים מזכה בקניין הפוגעת תכנית -
 הוא "הצדק מן"ש ובלבד ,הסביר תחום את עוברת אינה

  על עומד "צדק"ה מבחן כאשר ,פיצויים לנפגע לשלם
   ."סבירות"ה מבחן בצד עצמאי מבחן וזהו ,הוא רגליו

 

 טיבו מעצם ויכול וגמיש פתוח מבחן הוא הצדק מבחן -
  פתוחה היא השיקולים רשימת .שיקולים מגוון לכלול

 הקונקרטיות העובדות פי-על ,למקרה ממקרה ומשתנה
 .לפניו שנדון בעניין המשפט-בית לפני הנחשפות

"זכאי לפיצויים מהועדה המקומית"
 -באשר לדרישת הצדק. ב



 דוגמאות

הוועדה המקומית לתכנון ובניה ראשון לציון  ' ירושלמי משה נ  9024/12בערר •

הינה בתחום  , משווי הקרקע 1.2%כי פגיעה אשר הינה בשיעור של , נקבע

 .200סעיף  אשר נכנס בגדרו של , הסביר אם לא בשיעור זניח

:אביבהוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל ' סיגלית שמעוני נ 95323/07ערר •

,  של אנשים פרטיים לדירות  מגוריםשנגרמה  10% -ו 7%פגיעה בשיעור של "

 ".  את תחום הסביר העוברתהינה פגיעה 

 

"זכאי לפיצויים מהועדה המקומית"



 " המועד להגשת תביעת פיצויים"

   

 :לחוק קובע כדלקמן) ב( 197סעיף 

 

לפיצויים תוגש למשרדי הועדה המקומית  התביעה "
   ;מיום תחילת תקפה של התכניתתוך שלוש שנים 

, האמורההפנים רשאי להאריך את התקופה שר 
אף אם עברה כבר  , מטעמים מיוחדים שיירשמו

 .  "התקופה

 .הסמכות שניתנה לשר מצומצמת מאד בפועל

 



  תקופת ההתיישנות

   

באשר לשאלת , הייתה קיימת מחלוקת בפסיקה, בעבר
ההתיישנות של  מירוץמועד שממנו מתחיל להימנות ה

 .197להגשת תביעת הפיצויים לפי סעיף  שלוש השנים

 

בתום  או שמא , פרסום התכנית ברשומותממועד האם  
 ?חמישה עשר יום ממועד פרסום התכנית ברשומות

 



  תקופת ההתיישנות

   

,  ורצהייזריעקב ' אברהם ודורה גולדשטיין נ 9701/11 ם"בר
,  בית המשפט העליון, 'ת ואח"הועדה המקומית לתכנון ובניה פ

 :כי, שם קץ לפסיקות הסותרות בעניין וקבע

 

בעניין עם בעלי   הפרשנות המקלהיש לאמץ את 
  -ולפיה יש למנות את תקופת ההתיישנות, הזכויות

מתום  -שממילא הינה תקופה קצרה בת שלוש שנים 
חמישה עשר ימים ממועד כניסת התכנית לתוקף  

 ))ב( 119' סע. (ופרסומה ברשומות



  תקופת ההתיישנות
 

  ,נסאר מוחמד כמאל 'נ "הגליל לב" ב"לתו מ"הו 09/6539 א"ע
 :כי קבע

  לפצות יש ,ההפקעה עקב חלקה יתרת נפגעת כאשר
  בגין כולל ,הפגיעה כל בגין - ההפקעה תביעת במסגרת

 בגינו פיצוי נדרש לא אם גם שהופקע החלק
  של עקיפה משום בכך יש אם אף וזאת ,מלכתחילה

  התכנון לחוק 197 בסעיף הקבועה ההתיישנות תקופת
   .והבניה



  תקופת ההתיישנות

 

 'נ' מ ואח"קריית בית הכרם בע 3768/98א "דנ מנגד
יש  כי בחישוב היטל ההשבחה נקבע  -ם-י ב"לתו מ"הו

בעטיין לא הוגשה תביעה  (להתעלם מתכניות פוגעות 
שלא ניתן לעקוף את  מהסיבה ) 197לפי סעיף 

י התחשבות בתכנית "ע התיישנות התביעה לפיצויים
 .השבחההפוגעת בחישוב היטל 

היתר הפליה בין  בין זו תיצור כי התחשבות , נקבע
 . בעלים שונים



 עקרונות   -הנטל להוכחת הפגיעה 
העקרונות בדבר הפירוט והביסוס  פסק הדין שאישר את 

ובדבר מהותו של נטל ההוכחה  , הנדרשים בשומות מקרקעין
  -לחוק הינו 197המוטל על תובעים לפי סעיף 

הוועדה  ' נ' ישיבת יקירי ירושלים ואח 10-04-24576 נ"עמ
 .  'המקומית לתכנון ובניה חולון ואח

 : ואלו הם עיקריהם
 
 .מוטל על התובע –הנטל להוכחת הפגיעה הנטענת ושיעורה •
 
  חוות דעת שמאיתבאמצעות , בין היתר, יש להוכיח התביעה•

 .המצורפת לתביעה
 

הקיימים  האלמנטים המשביחים בחוות הדעת יש לציין גם את •
 .לציין שלא קיימים כאלה –וככל שאין , בתכנית

 
 



 עקרונות   -הנטל להוכחת הפגיעה 
 

כל התכניות החלות על המקרקעין  קיימת חובה לפרט בחוות הדעת את •
ולפרט מהן , לרבות תכנית מתאר ארצית, על מידרגן ההיררכי

הגם שהיא חלה על  , ואם תכנית פלונית. השפעותיהן על המקרקעין
 .יש לפרט ולנמק מדוע -רלוונטיתאיננה , המקרקעין

 
ולא המצב בפועל  , היעדר התייחסות לכלל רכיבי המצב התכנוני הקודם•

 .כדי לאיין את השומהיש בו אף  –
 

 
צריכה לבסס את ירידת הערך הנטענת ואת חוות הדעת השמאית •

בין על ידי פירוט עסקאות השוואה לפני ואחרי אישור  , שיעורה
ניתוחן ועריכת התאמות למקרקעין נשוא התביעה ובין על ידי  , התכנית

במקרה בו אין עסקאות השוואה או יש קושי  , פירוט נתונים אחרים
 .במציאת עסקאות השוואה

 
 

 





:הפקעה הינה
 

,  כפויה של זכויות פרטיות במקרקעיןרכישה 
 ,ציבוריתהמבוצעת על ידי רשות 

 למטרה ציבורית

 .וכנגד תשלום פיצויים בגינה



 לפי החוקים השונים ההפקעה 

 

  1943, )רכישה לצורכי ציבור(הקרקעות פקודת 1.
 .  2010שתוקנה בשנת , ")הפקודה: "להלן(

הגנה  (הדרכים ומסילות הברזל פקודת 2.
 ).בוטלה( 1943) ופיתוח

  .1964-ד"תשכ  ,הרכישה דיני לתיקון החוק3.

 .1965 ה"התשכ ,והבניה התכנון חוק4.



 לפקודת הקרקעות 3' הרקע לתיקון מס
 

  הנפקע של הזיקה - )2390/96 ץ"בג( קרסיק הלכת•
  .ההפקעה לאחר שנים גם לעקוב ממשיכה לקרקע
  הציבורית המטרה אם ,המופקעת הקרקע של השבה

  שאלה .להתקיים מפסיקה להפקעה בסיס ששימשה
  בית .ההלכה של למפרע תחולה –פתוחה שנשארה
 בחקיקה הנושא את להסדיר למחוקק קרא המשפט
 .ראשית

 
  )ציבור לצרכי רכישה( הקרקעות פקודת לתיקון חוק•

 .8.2.2010 ביום התקבל - 2010- ע"התש )3 'מס(



:אוגדו השינויים הבאים 3' בתיקון מס
לצורכי רכישה( הקרקעות בפקודת סעיפים תיקון 

 1943 )ציבור
הקרקעות בפקודת ושילובה הדרכים פקודת ביטול, 

 הוסף .לתוקף נכנס שהתיקון לאחר שהוצאו צווים לגבי
 בדרכים והבטיחות התחבורה לשר המעניק ,א22 'ס

 צורך או דרך שהוא ציבורי לצורך קרקע לרכוש סמכות
 .בו כרוך או ממנו הנובע

והבניה התכנון בחוק סעיפים תיקן . 
הרכישה דיני לתיקון החוק סעיפים תיקן. 

 
להלן נדון בסוגיות שונות בנוגע לפיצויי הפקעה מכוח החוקים  

 השונים 



 התכנון והבניהחוק פ "עהפקעה דו שלבית 

   :שלבים בשני מכוחו ההפקעה את לבצע מחייב והבניה התכנון חוק

 

  של החדש הייעוד את בתכנית לקבוע מחייב -ראשון בשלב
  .ציבור לצרכי המקרקעין

 

 של הפקעה – הפיזית הלקיחה את לבצע מתיר -השני בשלב
 .המקרקעין

 



 פ חוק התכנון והבניה"עהפקעה דו שלבית 

 

 לבין התכנית פרסום בין רב זמן עובר קרובות לעיתים -הקושי
  את לפתח יכולת הקרקע לבעל אין ,זה בזמן .בפועל ההפקעה

  עוד יורד הקרקע ערך כן ועל הצפויה ההפקעה לאור הקרקע
  .בפועל הקרקע הופקעה בטרם

 

 שנפגע למי לסייע מטרתו -והבניה התכנון לחוק 197 'ס -הפתרון
 עוד זאת ,מקרקעיו ערך ירידת עקב פיצויים לקבל ,תכנית י"ע

 .בפועל הקרקע ממנו הופקעה בטרם



פ חוק התכנון והבניה"עהפקעה דו שלבית 

  ירידת בגין פיצויים תביעת להגיש הקרקע בעל על :הראשון בשלב
 לצורך פרטי מייעוד שונה הקרקע שייעוד מהעובדה הנובעת הערך

   .ציבורי

 

 .שנים 3  -התיישנות

  ההפקעה בעת הערך ירידת את לתבוע יוכל לא הוא ,תבע לא הקרקע בעל אם 
 .בפועל

 

  פיצויי( הבעלים מידי הקרקע נטילת בגין תביעה :השני בשלב
   .)הפקעה



 "הגנת היתרה"

 ,תשלום ללא או בתשלום ,ממגרש חלק יופקע לא…" :)א( 190 סעיף

 .";המגרש יתרת של שוויה יפחת מכך כתוצאה אם

 " לב הגליל"ב "מ לתו"הו 6539/09א "ע

  ,ההפקעה בשלב "המגרש יתרת הגנת" טענת מתקבלת בו במקרה

  הדו להליך מקום עוד שאין הרי ,כולו המגרש בהפקעת בוחרת והרשות

  )197 סעיף מכוח( התכנית פגיעת בגין פיצויים תביעת בין ולאבחנה שלבי

 לא המקרקעין בעל את לפצות הרשות ועל ,ההפקעה פיצויי תביעת ובין

  אף ,וזאת ,התכנית פגיעת בגין גם אלא ,המגרש יתרת הפקעת בגין רק

  197 בסעיף הקבועה ההתיישנות תקופת של עקיפה משום בכך יש אם

 .והבניה התכנון לחוק



 "הגנת היתרה"
 :'הגליל לב' בעניין הבהיר הנדל השופט 'כב

 

 והתביעה החלקה יתרת בגין לפיצויים התביעה את לראות יש
  אחת כתביעה ,מלכתחילה שהופקע החלק בגין לפיצויים

  העלאת למועד ביחס הקביעה את שתיהן על להחיל יש ,ולפיכך
  — הטענה

  בשלב גם התכנית פגיעת בגין פיצויים לתבוע ניתן ,כלומר
  כתוצאה שהופקע החלק הן ,המגרש כל עבור וזאת ההפקעה

   .מלכתחילה שהופקע החלק והן "המגרש יתרת הגנת"מ

  המקרקעין בעל עם להקל" הוא זו קביעה בבסיס הרציונל
 ."נחלתו את להפקיע בחרה המדינה אשר



"הגנת היתרה"
המועד להעלאת הטענה

השלב הנכון להעלאת הטענה של יתרת השווי , ככלל
 . לתכנית המופקדתשלב ההתנגדות הינו 

 

כי יש מקום להרחיב את הפתח , בהלכת לב הגליל נקבע
הגם  , בשלב ההפקעה בפועללהעלאת ההגנה 

 .התכניתשההפחתה בשווי יתרת המגרש נגרמה עקב 



 התיישנות ושיהוי תביעת פיצויי הפקעה

 

 ת"עיריית פ' נ ארידור 5964/03א "ע

  ולא כספית תביעה מהווה הפקעה לפיצויי תביעה
  חוק לפי מתיישנת והיא מקרקעין תביעת

 עילת התגבשות מועד לאחר שנים 7 ההתיישנות
   .התביעה

 
 



 התיישנות ושיהוי תביעת פיצויי הפקעה

 ת"עיריית פ' נ ארידור 1595/06א "דנ

 בהחלטה העליון ש"ביהמ קבע שופטים 7 של מורחב בהרכב

 :כי ,תקדימית

 הקרקעות פקודת לפי הפקעה פיצויי בגין התביעה עילת

  ,המאוחר לכל ,נולדת ,1943 ,)ציבור לצרכי רכישה(

 .במועד בו תפסה הרשות חזקה במקרקעין



 התיישנות ושיהוי תביעת פיצויי הפקעה

 הוראת מעבר

  :קרי 13.3.21 -הדין פסק ממתן שנים 3 לתוקף תיכנס ההלכה
 !שחלף ,2016.3.21

 
  הזו לעת ועומדות התלויות הפקעה לפיצויי תובענות על תחול לא ההלכה-

  .חלוט דין פסק בהן ניתן ושטרם
 
 פסק ממועד שנים 3 בתוך שהוגשו תובענות לגבי אף תחול לא ההלכה-

   .הדין
 

   .שיהוי טענת התובענות כנגד להעלות תוכל הרשות ,מקרה בכל

 ,המשפט בבתי כיום ועומדות התלויות רבות תביעות הוגשו ,בפועל
   .לשיהוי הרשויות טענות עם להתמודדות היתר בין נדרשיםש



התיישנות ושיהוי תביעת פיצויי הפקעה
 ארידורפסקי דין לאחר 

 :וטבריה צפת ווקף על הממונה הועד 16-03-40607 פ"ה
 

 על המעבר תקופת של האחרון ביום שהוגשה הפתיחה המרצת
 את החסירה שכן( תביעה עילת גילתה לא ,ארידור ד"פס פי

  לתיקון בקשה מכן לאחר שנה הגיש המבקש .)המקרקעין פרטי
 דחה ש"ביהמ .החלקות פרטי הוספות של בדרך ,התביעה כתב
 מחסום את לעקוף כדי בה יהיה בקבלתה שכן ,הבקשה את

 מגיש היה אילו ,המבקש של לפתחו מונח שהיה ההתיישנות
   .זה במועד תביעתו

 
 בהפקעת עסקה ארידור הלכת -תומא דאוד 16-03-39417 א"ת

 ללמד בכדי בכך אין ,זאת עם .הקרקעות פקודת לפי קרקע
  .האמורה הפקודה מכוח הפקעות על רק חלה זו הלכה כי ,בהכרח

 



 התיישנות ושיהוי בתביעת פיצויי הפקעה 

 

 

 

 

 
  -  י"נ 'נ בסול לף'ח נואף 13-09-13684 א"ת

 
- במקרקעין החזקה מתפיסת שנים 17 כעבור הפקעה פיצויי תביעת הגשת

 ?המפקיעה של במחדל שמדובר או זכויותיו על ישן הנפקע האם
 

 :קבע ש"ביהמ
  ,כבד ראייתי נזק לה גרם התביעה בהגשת הניכר השיהוי כי הנתבעת טענת את לדחות יש

  לתובע כי ,ידעה הנתבעת שכן ,במקרקעין החזקה תפיסת מאז שחלף הרב הזמן לנוכח
  שקיבלה והחוזיות הכספיות בהתחייבויות לפגוע שלא מנת על ולכן ,הפקעה פיצויי מגיעים

 .המשפט בית בקופת הפיצויים סכום את להפקיד מיוזמתה הייתה יכולה ,עצמה על
 

  הסובייקטיבי השיהוי בשל ,ומנגד הנתבעת של השיהוי טענת את לדחות יש ,מחד ,כי ,נקבע
  בלבד הצמדה הפרשי בצירוף העבר של הפקעות בגין פיצויים לתובע לפסוק יש בתובע נעוץש

 .ריבית ללא

 
 



 התיישנות זכות ההשבה של מקרקעין

 

 

  מטרת שחדלה ברגע ההשבה בזכות ההכרה ,הקרקעות פקודת לתיקון החוק במסגרת

  כלל תחול לא ואילו ,לעתיד כשפניו לתיקון החוק של תחילתו מיום תחול להתקיים ההפקעה

  הפקעה כל קרי )2010( ,התיקון תחילת מועד לפני שנים 25-מ למעלה שבוצעו הפקעות על

 להשבה כלשהי זכות תקום לא המקורי שלבעלים באופן ,1985 לשנת קודם שנעשתה

 שהיא מטרה לכל זו מופקעת בקרקע לפעול רשאית תהא המפקיעה והרשות

 .נוסף פיצוי תשלום בלא

  להשבת המקורי הקניין בעל בזכות ההכרה את שעיגנה לחוק התיקון מטרת כי נראה

  השבת הכרת באשר ,"בה וקוץ אליה" בגדר הינה ,שבו התחולה הוראות לצד ,מקרקעיו

  לפני הופקעו שמקרקעיו ממי ההשבה זכות את שוללת אולם ,עתיד פני צופה אומנם הקרקע

  קשר כל ללא המלאה לבעלותה למדינה הקרקע את למעשה ומעביר ,שנים 25-מ למעלה

 .בה שיעשה לשימוש

 



התיישנות זכות ההשבה אל מול התיישנות  
 תביעת פיצויי הפקעה

 – 'ואח חיפה ב"לתו מ"הו 'נ 'ואח ובניין פיתוח 07/1134 א"ת

 

  שיועדה ,בחיפה אלון רמות בקרקע 1974 בשנת שבוצעה הפקעה
 .ציבורי שיכון הקמת של ציבורית למטרה

  כי התברר 2000 כשבשנת ,בשעתו הפקעה פיצויי שולמו לבעלים
  .במחיר המרבה לכל החופשי בשוק למכרז הוצאה הקרקע

 

 וזו הואיל נדחו הקרקע את להשיב במטרה ץ"לבג שהוגשו עתירות
 "מזורם" לקבל יוכלו הבעלים כי שצוין תוך 'ג לצדדי הועברה
 .כספית תביעה במסגרת

 



התיישנות זכות ההשבה אל מול התיישנות  
 תביעת פיצויי הפקעה

 

  להליך להגיע הצדדים ניסו המחוזי המשפט בבית התיק ניהול במסגרת
  כי ציין המדינה כ"וב 3 'מס תיקון שאושר עד ,הפיצוי לגובה בנוגע פשרה
  על כי ,פסק ש"ביהמ .מ"במו להמשיך מקום אין התחולה הוראות לאור

  אלא מנוס אין ולכן ,ברורות התחולה הוראות "הקשה תוצאה"ה אף
   .התביעה את מלדחות

 

  התיקון לאחר שנתנו העליון המשפט בית של דין פסקי של שורה
 :הקרקע השבת ששללו ובניין פיתוח בעניין ד"פס היתר בין ניתן ושלאורם

 `ואח האוצר שר `נ מ"בע דרך אבני 03/9614 צ"בג

האוצר שר 'נ סמואל מיכאל 13/2254 בגץ 

   `ואח ישראל מדינת `נ ארד דוד 05/9631 א"בע

 

 



 התיישנות זכות ההשבה

 

 

 

 

 : כי ,אמנם קבע העליון המשפט בית
 

 מעולם המערערים חלקת הופקעה שלשמה הציבורית המטרה בו במקרה"
  קמה ,פרטיות לידיים הקרקע סוחרה רבות שנים ובחלוף ,הוגשמה לא

 של השבה זכות לו ועומדת ,המקורי הבעלים של הפרטי הקניין זכות לתחייה
 ששולם המשוערך הפיצויים סכום קיזוז תוך ,ערכה בשווה או בעין הקרקע
   ."השבחה שהייתה ככל השבחה דמי בתוספת לבעלים

 
 בין לאזן הצורך קיים כי ,המשפט בית ציין ,זו עקרונית קביעה שלצד ,אלא

 הכרוכים ונסיבות עובדתיים נתונים בהוכחת הרבים הקשיים" לבין האמור
 השנים במהלך היוצרים ,המצבים מורכבות ונוכח ,ישנות בהפקעות

-הכספי הנטל ולאור ,לקרקע ביחס שונים גורמים של נוגדים אינטרסים
 אילו – באמצעותה הציבור כלל ועל – המדינה על מוטל שהיה הכבד תקציבי

 ."הרחוק העבר מן להפקעות המתייחסים כספיים השבה בחיובי עתה חויבה



 התיישנות זכות ההשבה

 

 

 

 

 :כי שהדגיש תוך הערעור את לדחות המשפט בית החליט ,לכך אי
 הקניין הגנת בדבר כיום הנוהגת התפיסה רקע על קלה אינה זו תוצאה" 

  הציבורית המטרה מימוש אם לבעליה מופקעת קרקע להחזיר הרשות וחובת
 ידי על קניין לקיחת רקע על קשה תחושה מותירה היא .מסתייע אינו

 בכך שנגרמה הפגיעה ונוכח ,מעולם מומשה שלא ציבורית למטרה המדינה
  .ההפקעה במועד החלקה בעבור מלא פיצוי בשעתו קיבלו אם גם לבעלים

  של המצטבר משקלם נוכח ,נמנעת בלתי היא זו תוצאה ,לב לדאבון אולם
  כרסם אשר ,הרב הזמן מעבר גורם ובמיוחד ,שונים ציבוריים אינטרסים

 מאפשרים אינם בשקלולם אשר ,הקניין זכות בעוצמת מהותי כרסום
"לקדמותו המצב החזרת

  שב"ב שבחר למי זהה התיקון ערב בהליכים שנקט מי של דינו האם :תהייה
 ?"תעשה ואל

 
 .ערעורה את למשוך למערערת העליון ש"ביהמ המליץ ובניין פיתוח בעניין



 הראשון ר"מהמתשלום החל 

המטרות   -3לפני תיקון בהתייחס לרכישות שבוצעו 

שטח של עד  ללא תמורה הציבוריות שלשמן ניתן להפקיע 

מהקרקע מכוח פקודת הקרקעות והחוק לתיקון דיני  25%

למטרות של הרחבת כבישים   מצומצמותהינן  -רכישה

וכן להתקנת מגרשי  , קיימים וסלילת כבישים חדשים

 משחקים או מגרשי נופש חדשים ולהרחבתם בלבד  

 

 )ב לחוק לתיקון דיני הרכישה13סעיף ; לפקודה) 2(20סעיף (



 

 מכוח הפקודות המנדטוריותהפקעות 

במהלך השנים בתי המשפט צמצמו את תחולת עקרון ההפקעה ללא  •

,  הולצמן' אתא נ קריתב "הוועדה המקומית לתו 5546/97א "בע. פיצוי

 .  25%מהשטח הופקע לא ינכו  100%נקבע שככל ש 

 כי הורה אשר 3 'מס בתיקון מפורשת בצורה נעשה זה עיקרון של צמצומו•

 הקרקעות 'פק מכוח הפקעה 2010 פברואר לאחר שבוצעו לרכישות באשר

 .הראשון ר"מהמ החל המופקע השטח כל בגין בפיצוי מחייבת

 

הראשון ר"מהמתשלום החל 



 הפקעות מכוח חוק התכנון והבניה

  מכוחו ההוראה את שינה לא הוא ,והבניה התכנון בחוק תיקונים ערך 3 שתיקון למרות•

 שהרציונל למרות ,מהמקרקעין 40% של שטח לכדי עד תמורה ללא להפקיע המאפשרת

  .הקניין זכות על הגנה -זהה המקרים בשני

 

הראשון ר"מהמתשלום החל 

דובר על הפקעות מכוח חוק התכנון   –ב הרצליה "הועדה המקומית לתו' פלח נ 1642/09א "ת

: וכך נקבע  40%לנכות אין שונקבע  והבניה

  החלקה מן כלשהו חלק בגין הפקעה פיצויי לקבלת זכותו את המקרקעין מבעל לשלול אין"    

 באין".. ."בידיו שנותרו המקרקעין יתרת את השביחה לא מפקיעה התכנית כאשר ,שהופקע

  בלתי פגיעה מהווה יתרה השבחת כשאין מלא מתשלום הימנעות ..."הפחתה אין השבחה

  אחריותו מכוח הפרט על להטיל שראוי החובה מהיקף וחורגת החוקתית הקניין בזכות מידתית

   ."ההגבלה פסקת דרישות את מקיימת אינה ולכן החברתית

 

.  40% גם שם נקבע שאין לנכות –מ "בע טורס.בי.י'געיריית נצרת נגד  813/  03א "ע



הראשון ר"מהמתשלום החל 

 הפקעות מכוח פקודת הדרכים

 צ"מע' נ רוטמןאהוד  8622/07א "ע

 :נקבע בו ,הדרכים פקודת מכוח בהפקעות דן ,2012 בשנת ניתן

 גורמת המקרקעין יתרת את משביחה שאינה הדרכים פקודת מכוח הפקעה

  ,לכך אי .השוויון ובעיקרון הנפקע של הקנייניות בזכויות מידתית לא פגיעה

  .סבל פיצויי לנפקע להעניק התחבורה שר מחויב כזה במצב כי נקבע

 מכוח שבוצעה הפקעה בעניין להכריע כדי באמור אין כי נקבע ,זאת לעומת

והבניה התכנון חוק



 הראשון ר"מהמתשלום החל 
 

 הפקעות מכוח פקודת הדרכים

וזאת בהתקיים   שבחובההסמכות של השר הופכת לסמכות , במקרה כזה

 :תנאים מצטבריםשני 

 .בין עירונימדובר על הפקעה לכביש . א 

 .יתרת הקרקע לא הושבחה. ב

 

  שר של דעתו שיקול להתוויית הקריטריונים עודכנו רוטמן ד"פס בעקבות

 ")הקריטריונים מסמך" :להלן( "סבל פיצויי" תשלום בבחינת התחבורה



הקריטריוניםמסמך  -הראשון ר"מהמתשלום החל 
 

 הפקעות מכוח פקודת הדרכים

דין , האם במצב בו הנפקעים פנו לשר ולא קיבלו מענה לפנייתם משך זמן רב
 ?העדר החלטת השר כדין מי שהשר דחה את בקשתו

   :סותרות פסיקות קיימות
 

 א"בת בנצרת המחוזי המשפט בית של דינו בפסק נדונה :האחת העמדה
  הלאומית החברה - ישראל נתיבי 'נ אמארה אוסאמה 15-02-51033

  מ"בע תחבורה לתשתיות

 
  אף שעל סבר המשפט בית ,זאת עם ;חודשים וחמישה כשנה נמשך השר בהחלטת העיכוב

  מן לפיצוי בבקשה התחבורה שר בהחלטת לעיכוב התרופה ,סביר בלתי בעיכוב שמדובר
  לתת לשר המורה ,לצדק הגבוה המשפט לבית צו למתן מתאימה עתירה בהגשת היא ,החסד

.החלטה

 
 



 הפקעות מכוח פקודת הדרכים

 
 :השנייה העמדה

 ישראל רכבת 'נ בולוס אבראהים המנוח עזבון 12-05-48492 פ"בה
   ,מ"בע

 
 ;הבקשה לו שהוגשה מאז שנים 3 כמעט נמשך השר בהחלטת העיכוב
  לפנייתם מענה ניתן שלא העובדה שלאור קבע המשפט בית ,לפיכך

  נקבע כן ועל ,בקשתו את דחה שהשר מי כדין שדינם הרי ,תקופה באותה
  .המחוזי המשפט בית בפני תתברר זכאותם כי

 
 
 

מסמך הקריטריונים -הראשון ר"מהמתשלום החל 



אחמד ' נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה כרמיאל ואח 6407/14א "ע
 :'מסרי ואח

של מנגנון פיצויי ההפקעה הוא לאזן בין שני אינטרסים  תפקידו 
, זכות הקניין של הפרט מחד  –מתנגשים המצויים בבסיס דיני ההפקעה 

 .הציבוריוהאינטרס 
 

שלא השביחה את  ב"התושל הפקעה חלקית על פי חוק נקבע שבמקרה 
לפרש את סמכותו של שר הפנים להענקת פיצויי סבל יש , יתרת הקרקע

השר להפעיל שיקול דעת באופן סביר ומידתי אם ועל , רשותכסמכות 

על דרך הכלל ראוי כי השר "נקבע כי , עם זאת. בסמכותולהשתמש 
 ".יעניק פיצויי סבל

 
 
 

 הפקעה חלקית שלא השביחה את יתרת הקרקע
לפי חוק התכנון והבניה



 הפקעה במסגרת איחוד וחלוקה

 ב"לתור הוועדה המחוזית "יו' נ' בראון ואח 5839/06 ם"עע

 כפופה וחלוקה איחוד תכנית במסגרת המבוצעת הפקעה גם
 40%-מ למעלה של הפקעה איסור זה ובכלל ,החוק למגבלות

 ,מפיצויים הפטורות הפקעות בגין ,פיצוי ללא הקרקע משטח
  פטורות שאינן הפקעות בגין פיצוי ללא הפקעה איסור ואף

   .בגינן פיצויים מתשלום

 

 שווי בהעלאת גם להינתן יכול כזו תכנית במסגרת הפיצוי
  במסגרת בנייה זכויות תוספת באמצעות לרבות ,מקרקעין
 .התכנית



 תודה על ההקשבה

רמת גן  5החילזון ' רח
153-35757180: פקס;  03-5757170: 'טל

law.co.il-www.shoob: אתר
  -ן ב"ד על נדל"חפשו גם עו


