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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מ0עם הממשלה

 חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור(תיקון), תשכי׳ט-1968

 חיקו! מעיף 1 1. בסעיף 1 לחול! לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור, תשכ״ד—1964* (להלן - החוק

 העיקרי), בהגדרת ״חוק רכישה״, במקום ״פקודת בנין ערים, 1936״ 2 יבוא ״חוק התכנון
 והבניה, תשכ״ה-1965״3.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 בתשכ״ד-1964 קיבלה הכנסת את החוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור, הקובע,
 שאם יופקעו מחלקה אחת בהפקעות חוזרות הלקים מםויימימ ללא תשלום פיצויים, הן מכוח
 חוק אחד והן מכוח חוקים שונים, לא יעלה סך כל ההפקעות החוזרות האלה על 25%
 משטחה המקורי של החלקה לפני ההפקעה הראשונה. אחוז זה נקבע בזמנו משום שכל
 החוקים המאפשרים הפקעה ללא תשלום פיצויים נקטו מקסימום כזה להפקעה חד פעמית.
 בינתיים נתקבל בשנת תשכי׳ה-1965 חוק התכנון והבניה, וחוק זה העלה את המקסימום
 להפקעה מכוחו ללא תשלום פיצויים מ־25% ל־40%. נוצרה אפוא אי־התאמה בין חוק זה

 לבין החוק משנת תשב״ד-1964 הקובע את המקסימום להפקעות חוזרות ל-25%.
 החוק המוצע בא לסלק אי־התאמה זו ולקבוע, שהעלאת המקסימום מ־25% ל־40%
 לפי חוק התכנון והבניה, המכוונת לאפשר לרשות מקומית הפקעת שטח גדול יותר, כוחה יפה
 גם בהפקעות חוזרות, אם יש ביניהן הפקעה אחת לפחות שהיא על פי חוק התכנון והבניה,
 אלא שהשטח המופקע העודף על 25% עומד לזכות הפקעה זו בלבד, ואילו לגבי כל יתר

 ההפקעות, שלפי חוקי רכישה אחרים, המקסימום יהיה 25%, כאמור בחוק משנת תשכ״ד.
 נמצא, שאם נרכש לפי חוקי רכישה אחרים שטח של 20%, ביתן לרכוש לפי חוק
 התכנון והבניה עוד 20% מהשטח המקורי, אך אם נרכש לפי חוק התכנון והבניה דק עוד

 10%, אין לרכוש עוד לפי החוקים האחרים אלא 5% נוספים.

 פקודת הדרכים ומסילות הברזל(וזגבה ופיחות}׳ 1943;
 פקודת הדרכים (רחגן והתדויתן);

 ״הלקה מקורית־ — חלקה כפי שהיתה סרב הרכישה
 הראשונה לפי בל תוק רכישה,״

 אמנם התליף חוק התכנון והכביד,׳ תשב״ה-1965׳ את
 םקודת בבין ערים׳ 1936׳ אך דינן של הרכישות מכוח שני
 החוקים איבו שווה. שטח המקסימום שמותר לרכוש ללא
 פיצויים לפי הפקודה היה 25% משטח החלקה המקורית׳
 ואילו ברכישות לפי הדק התכנון והבניה הוא 40% ממנו.
 לבן מוצע להחליף בהגדרת ׳חוק רכישה* את פקודת בנין
 מריס׳ 1936׳ בחוק התכנון והבניה/ תשכ*ה^-1965׳
 ולקבוע בסעיף 6 הוראות מעבד לגבי גורל הרכישות

 שנעשו בעבר על פי פקודת בנין ערים.

ף ? בסעיף 1 לחוק הקיים גאמר: י ע  ס
ת ד ר ד ג ה * 

 1. בחוק זה —
 ׳חלקה״ — בשטח שבו נעשה סידור זכויות הקנין לפי
 פקודת הקרקעות (סידור זכות הקבין) — חלקת רישום
 הרשומה לפי אותה פקודה; בכל מקום אתר — יחידת
 הרישום בפנקסי המקרקעין׳ ובאין פנקסים כאלה -
 שסה קרקע רצוף שבבעלות של אדם אחד או של

 מספר בבי אדם ביחד;
 ׳•חוק רכישה- —

 אחד מאלה;
 פקודת הקרקעית (רכישה לצרבי ציבור)׳ 1943;

 פקודת בנין ערים׳ 1936;

 1 סייח תשכ״ד׳ עמ׳ 122.
 2 ע״ר 1936׳ תום׳ 1 מס׳ 589׳ עמי 153.

 3 ם״ח חשב׳׳ה׳ עמ׳ 307.
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 2. במקום סעיף 2 לחוק העיקרי יברא: החלפת סעיף 2
-הגבלת הרכישה 2. השטח שניתן לרכוש ללא פיצויים מתוך חלקה אחת, בבת אחת או

 ללא תשלים לשיעורין, מכוח חוק רכישה לא יעלה על 25 אחוזים משטח החלקה

ם המקורית, זולת ברכישה לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965, שלזכותה י י י צ י  פ

 בלבד יכול שהשטח הניתן לרכוש לפיו ללא פיצויים, ולא נרכש עוד,
 יעלה עד 40 אחוזים משטח החלקה המקורית; בעד העודף ישולמו פיצויים

 לפי חוק הרכישה שמכוחו נעשתה הרכישה האחרונה.״

 3, בסעיף 3 לחוק העיקרי, במקום פסקה(2), יבוא: תיקון סעיף 3
 ״(2) ברכישה מכוח חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-1965 -
 המועד שבו ניתנה לבעל החלקה ההודעה על הכניסה אליה
 לפי סעיף 190 (ב) לאותו חוק, ואם היו לה בעלים אחדים -

 המועד שבו ניתנה ההודעה האחרונה כאמור!״.
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 (3) ברכישה מכות פקודת הדרכים ומסילות
 הברזל (הגנה ופיתוח)/ 1943 — מועד תחי
 לתו של הצי המטיל את הפקודה על הדרך

 שמדובר בה באותו צו;
 (4) ברכישה מכוח פקודת הדרבים (רחבן
 והתוויתן) — מועד ביצוע ההפקעה לפי סעיף

 5 (3) לאותה פקודה.״
 למועד הרכישה נודעת חשיבות/ בדי לקבוע מי מן
 הרוכשים ברכישות החוזרות הוא האחרון/ כי לזכותו יש
 רק העודף שנשאר עוד בתחום המקסימום של 25% או
 40%/ ואם הוא עובר תהום מקסימלי זה/ עליו לשלם

 פיצויים בהתאם לחוק הרכישה שמכוחו רכש.
 חשיבות נוספת נודעת למועד הרכישה בגלל האמור

 בסעיף 6 לחוק הקיים/ והוא;
ם י י ו צ י ם פ ו ל ש ת ם ב י ע י ק פ ר מ פ ס ת מ ו פ ת ת ש ה  ״
 6. מקום שיש לשלם פיצויים בעד רכישה מכות הוראות
 חוק זה׳ יהא האדם שרכש חלק מהחלקה המקורית מכוח
 חוק רכישה* תוך שבה אחת לפני שרכש החייב בתשלום
 פיצויים כאמור* חייב להשתתף בתשלום אותם הפיצויים

 לפי חלקו ברכישות.״
 פירושו של דבר הוא שמועד הרכישה קובע אם על
 הרוכש להשתתף בתשלום פיצויים שנתחייב בהם הרוכש

 האחרון או לא.
 כוונת הרשות להפקיע מקרקעין ברכישה לפי חוק
 התכבון והבביה מתגלה לבעל המקרקעין מתוך הודעת
 הרשות הביתנת לו שלושים יום מראש* על דצובה להיכנס
 למקרקעין ולתפוס אותם׳ כפי שבאמר בסעיף 190 (ב)

 לאותו חוק:
 ״הועדה המקומית רשאית להיכנס לאותו תלק של
 מקרקעין שמותר לה להפקיע ללא תשלום פיצויים
 ולקנות חזקה בו/ לאחר שבתנה לבעל המקרקעין
 הודעה בכתב שלושים יום מראש; ההודעה תינתן
 בדרך שתיראה לועדה המקומית* לרבות פרסום
 בעתון יומי* ורואים אותה כאילו נתקבלה ביום
 נתינתה או ביום הפרסום; זכות הכביסה וקבלת

 החזקה אינה מותנית בצו של בית תמשפט.״
 לכן מוצע לקבוע שמועד אותה הודעה ייחשב כמועד

 הרכישה לפי חוק התכנון והבניה.

ף 2 בסעיף 2 לחוק הקיים נאמר: י ע  ס
ם י י ו צ י ם פ ו ל ש א ת ל ה ל ש י כ ר ת ה ל ב ג ה  ״

 2. נרכש׳ מכוח חוק רכישה חלק מחלקה ולאחר מכן
 ברכש/ בץ מכוח אותו חוק ובין מכוח חוק רכישה אחר/
 חלק נופף מאותה החלקה׳ לא יעלה׳ על אף האמור בחוק
 רכישה* השטח הכולל׳ שנרכש ללא תשלום פיצויים בכל
 רכישות אלה כיחד*. על" עשרים וחמישה אחוז למאה
 משטח החלקה המקורית׳ ובעד העודף ישולמו פיצויים

 לפי חוק הרכישה שמכוחו בוצעה הרכישה האחרונה,׳־

 כאמור* אין הסעיף הקיים מתאים עוד לרכישות על פי
 חוק התכנון והבניה׳ הקובע מקסימום לרכישות ללא
 פיצויים/ שהוא גבוה יותר מן המקסימום האחיד של 25%
 שנקבע ליתר חוקי הרכישה. הסעיף בנוסחו המוצע בא
 לשריין לרכישות לפי חוק התכנון והבניה/ ביחד עם
 רכישות לפי חוקי רכישה אחרים׳ מקםימוט של 40%
 משטה החלקה המקורית. עם זאת מובטח בו כי הרכישות
 לפי חוקי הרכישה האחרים לא יעלו ביחד אף פעם על

 25% משטח החלקה המקורית.

ף { בסעיף 3 לחוק הקיים נאמר: י ע  ס
א ו ה — מה ה ש י כ ר ד ה ע ו מ  ״

 3. המועד שבו רואים שטח כנרבש מכוח חוק רכישה
 לענין חוק זה׳ הוא:

 (1) ברכישה מכוח פקודת הקרקעות (רכישה
 לצרכי ציבור)׳ 1943—המועד שבו פורסמה
 ברשומות ההודעה לפי סעיף 5(1) לאותה
 פקודה בדבר הכוונה. לרכוש לצרכי ציבור

 את החלקה או כל חלק ממנה;

 (2) ברכישה מכוח פקודת בבין ערים׳
 1936 — המועד של תחילת תקפה של תכנית
 בנין עיר* הקובעת שהחלקה או כל חלק ממנה
 יופקעו ללא תשלום פיצויים׳ או יועברו על
 שם רשות ציבורית ללא תמורה׳ או הקובעת
 • הוראה כיוצאת באלה שמטרתה להוציא את
 החלקה או בל חלק ממנה מידי בעליה ללא

 תשלום פיצויים;
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 4. בסעיף 4 לחוק העיקרי, במקום פסקה CD יברא:
 ״(1) אין מביאים בחשבון רכישה מכוח חלוקה חדשה לפי

׳ לפרק ג׳ לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה-1965.״  סימן ז

 5, חוק זה יחול גם על רכישות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה~1965, שנעשו לפני
 פרסומו של חוק זה ברשומות.

 הודאות מעבי 6, החוק העיקרי יחול גם על רכישות שנעשו על פי פקודת בנין ערים, 1936, כאילו

 פקודה זו היא חוק רכישה, וזאת בשינויים אלה:
 (1) המועד שבו רואים שטח כנדכש מכוח פקודת בנין ערים, 1936, הוא המועד
 של תחילת תקפה של תכנית בנין עיר הקובעת שהחלקה או כל חלק ממנה
 יופקעו ללא תשלום פיצויים, או יועברו על שם רשות ציבורית ללא תמורה,
 או הקובעת הוראה כיוצאת כאלה שמטרתה להוציא את החלקה אד כל חלק ממנה

 מידי בעליה ללא תשלום פיצויים;
 (2) לענין חישוב האחוזים שמותר לרכוש לפי חוק זה ללא תשלום פיצויים
 אין מביאים בחשבון רכישה מכוח חלוקה חדשה לפי סעיף 20א לפקודת בנין

 ערים, 1936.

ע 7, שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה. י צ י  ב

 תיקון מעיף 4

 תחולה

ר ב ס י ה ר ב  ד

ף _ אין הצדקה להפלות בין רכישות לפי חוק ז ג ?  ס

 התכנון והבניה שבוצעו לפני תהילתו של
 החוק המוצע לבין אלה שיבוצעו לאחר מבן* מאחר שהע־
 קרון של העלאת המקסימום מ־25% כאמור ל־40% נקבע
 על ידי המחוקק עוד בשנת 1965׳ ואץ דהוק המוצע בא
 אלא לתת לעקרון זה תוקף במסגרת ההסדר של רכישות

 מתהרות.

 סע«ף ^ רכישות לפי פקודת בנין עדים* 1936
 שנעשו לפני ביטולה של הפקודה והחלפתה
 בחוק התכנון והבניה׳ יוסיפו להשפיע כפ בעתיד על
 מקסימום השטחים שמותר לרכשם ללא פיצויים מתוך
 חלקה אחת. לכן מוצע לקבוע* בהוראת מעבר•׳ את מה
 שנקבע׳ לגבי פקודת בנין ערים* בחוק הקיים בסעיפים
 3 (2) ד־4(1) — שנוסחם המלא ניתן בהערות לסעיפים

 3 ו־4 לחוק זה.

 סע*!* 4 סעיף 4 לחוק הקיים אומר:
י ל מ י ס ק מ ז ה ו ח א ב ה ו ש י ח  ״

 4. לענין חישוב האחוזים של חלקה שמותר לרכוש
יים  לפי חוק זח ללא תשלום פיצו

 (!) אין מביאים בחשבון רכישות מכוח
 חלוקה חדשת לפי־ סעיף 20א לפקודת בנין

 ערים׳ 1936;
 (2) אין נפקא מינה אט בעודף החלקה
 המקורית׳ הנשאר אחרי הרכישה הראשונה
 וכל דנישד. שלאחריה׳ חל שיגוי בקנין׳ או
 שינוי עקב חלוקתה של החלקה ליחידות
 רישום אחדות או עקב איחודה עם חלקות

 אחרות;
 (3) מביאים בתשבון גם.רכישות שהיו לפני

 תחילתו של חוק זה.״
 מן ־הדין להחליף את הפסקה (1) שבהוראה זו בהוראה
 מקבילה המתייחסת לחלוקה חדשה על פי חוק התכנון

 והבניה שבא במקום פקודת בנין ערים.
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 המחיר 12 אגורות


