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  כיםרד

  )הגנה ופיתוח(ודת ה רכים ומ ילות ה רזל פק

  *1943' לש 29' מס

  .1943, )הגנה ופיתוח(ודה ז  תיקרא  קודת ה רכים  מסילו  ה רזל פק  .1

  :אם לא יחייב ענין הכתוב פירוש אחר, שים ד קמןקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירובפ  .2

של  4י סע ף "י  ר העבוד  א  ש  התחבו ה  פ"עפירושה כל  דם המורשה " שותר"  
  ;פק דה זו

בתחומי שיפוטו נמצאת כל קרקע כמוגדר ש, (**)פירושו בית ה שפט המחוזי" ית מ פטב"  
  ;בפקו ה הזאת

  ;י  וראות פקודה  ו"עפ ךפירושה כל קרקע שנרכשה לצורך דר" רקעק"  

, אם י  לק קע בע  ר ום, ערקפ רושו הב ל הרש ם של אותה ק, ביחס לכל קרקע, "עלב"  
לרבות , פירו ו האד  הזכאי ל בל את  מי  חכ רה ו רווחי  מאו ה קרקע, וכשא ן ב ל רשום

  ;בעל זכות או בעל טובת הנאה בקרקע

- יתם מחדש של כל בנין או של כל תוספתרושה הקמתם או בנייפ" בוד  ש פור ש  קבעע"  
או הקמת גדר אבנים או גדר קבועה , ניקוז, ביוב, הספ ת מים, כל מפ ל הש אה, מבנה לבנין

  ;אחרת והיא כוללת הקמת כל מצבת קבר ונטיעת עצים

של ד ך  ו של מסילת בר ל  ו צ מת  פירו ו  ל דר  או מ יל  בר ל  ו תואי" רךד"  
  .3לה עליה בצו שניתן לפי סעיף שפק דה הוט, דרכים

אם נוכח שהדבר דרוש להגנת הארץ או , תר לו ל ר ה בו ה או ל ר ה חב רהמו  .3
צו ז  ל  י ורס  ברשומו  אלא א  כ  ס ור . להו ות בצ  כי  קו ה זו  חו  על כל דרך, הלפיתוח

  .שר התחבורה או שר העבודה כי פרסום זה לא יזיק להגנת הארץ

ירשום מנהל רישום הקרקעות הערה על כך בספרי האחוזה לגבי , 3ף י ס י"ו  פי ן צנ  .א3
  .הדרך שה ו חל עליה

דהיינו אדם המורשה , יכולה הרשות, מן ה קודה ה את 3ם ניתן צו על פי סעיף א  )1(  .4
לקנות מיד חזקה בקרקע הדרושה לסלילת , י  ר העב דה או ש  ה חב רה לעש ת  ן"ב תב ע
צע  ליה את כ  אות  העבודו  שיה  צ רך בהן  די בול, ו לשיפו הא ת  אותו  והדרך ה פורט
  .להוציא לפ על אות  ס ילה א  להש ים את השיפור

שטח ק קע ה רוש  —לענין סעיף זה , "קרקע הד וש  לס ילת דר  או לש פורה"  )2(  
שנועדו ל מסי ת ברז יל  ברזל או תווא  שלסו ם הי ה מ, מטר 50כד  לית  לא תה דר  רוח  עד 

כל שטח קרקע הדרוש לתחנה או לצומת בשיעור שתקבע  —או אם היתה צומת דר ים , לתחנה
                                                   

  ;55) א(, 40) ע(' עמ, 1' וסת, 10.12.1943מיום  1305' ר  ס"ר מה עפו *

  .74' עמ) 21.3.1951(א "ג ב דר ת י"מ ום י 71' ח  ס"קנה סות

  .144' עמ) 16.8.1963(ג "ו ב ב ת כ"מ ום כ 404' ח  ס"ס

  .4' עמ) 2.2.1966(ו "ב ב בט ת כ"מ ום י 469' ח  ס"ס

בסעיף  4' תי ון מס –) 298' עמ 236' ו  ס"ח ה משלה ת ס"ה( 359' עמ 15.6.2006מיום  2057' ו  ס"ח ת ס"ס
, )2006תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים (לחוק הסדרים במשק המדינה  66
  .1.7.2006תחיל ו ביום ; 2006-ו"תשס

 

  

בתמוז ' מ ום א 172' פ  ס"י —בורה תחל ר הכויות הנציב העליון הועברו לשר העבודה ונוסף עליו סמ  (*)
  .1221' עמ, )9.8.1951(א "באב תשי' מ ום ז 180' פ  ס"וי, 1105' עמ, )5.7.1951(א "תשי

שסמכויותיו ניתנו לבית המשפט המחוזי על סמך סעיף " בית המש ט לקר עות" —י הנוסח המקורי לפ  (**)
  .1948–ח"תש, מפקודת סדרי ה לטון והמשפט) ב(8

  ם הק רהש
  1951–א"ק ת יחו

  רושפי

  1951–א"ק ת יחו

  1951–א"ק ת יחו
  1966–ו"ק ת כחו

  לת הפק דההט
  1951–א"ק ת יחו

שום ה רה ב פרי רי
  האחוזה
  1951–א"ק ת יחו

כות לקנות חזקה סמ
בקרקע ולבצע עבודה 

  עליה

 1963–ג"ק ת כחו
  )3' קו  מסתי(
  1966–ו"ק ת כחו
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  .הרשות

תקום  קרקע , של ה קודה ה את 4אימת שהשלטונות קנו חזקה בקרקע בהתאם לסעיף  כל  .5
לקנין שר העבודה או שר התחבורה בשם ממשלת ישראל , כשהיא חפש ת מכל שעבוד, הזאת
  .לכך במ רד ס רי הא וזה אםותי שם בהת

ולה הרשות  השתמש או להר ות לה תמש בק קע הגו לת בקרקע  דרושה לשם יכ  .6
, י  וראו  הפק דה הזא  בא תו א פן ול שך א תו זמ  שהר ות תרא  צורך  ו"סל לת  רך עפ

 מרן אח  עד גתבוצע ושהתנועה תופנה לכיוו 4של ס יף ) 1(קטן -כדי שהעבודה הנזכרת בסעיף
  .העבו ה הזאת

יהא בעל הקרקע זכאי לקבל פיצויים אלא אם כן היה שטח הקרקע שנלקח גדול מרבע  לא  .7
  :הכולל של החלקה שממנה נלקח השטח

רש י שר ה בו ה או , נאי שאם הוכח כי אם לא ישולמו לו פיצויים יהא נגרם לו סבלבת  
צא לנכון מתוך התחשבות בכל ימה יצויים ששר ה חבור  לפי שיקו  דעתו לית  אותו ס ום 

  .מסיבות הענין

ישולמ  לבע  הקרקע , על רבע החלקה שממנה נלקח היה גודל השטח שנלקח עולה  )1(  .8
  .שנרכשה פיצויים בעד השטח העודף על הרבע

  1943, )הגנה ופיתוח(קודת  דרכים ו סילות  ברזל פ 

ות ובין בעל הקרקע פרט למקרים המנויים הסכ  בי  הרשי כו  הפיצ יים ייקב  לפס  )2(  
  .להלן

שבה  יקבע  ית המ פט  ת חובת ה יצוי ם  את סכ מם  יפסו  בכל  אלה המ ריםו  )3(  
לפי בק ת היו ץ המשפ י לממש ת ישר ל או לפי , סכסוך על טובת הנאה או על זכות בקרקע

  :בקשת  על  קרקע

  ;ו על  כו םא ין הסכם על תש ום פיצו יםא  )א(

על הקרקע לא הגיש לרשות תביעת פיצויים תוך שנה אחת מיום שקנתה אחיזה ב  )ב(
של  וק  3ואם  יתה הק קע מ  הסוג שחלו  ע יו הו אות  עיף , 4בקרק  לפ  סעיף 

מיו  מתן  — 1951–א"תשי, )הגנה ופיתוח(לתיקו  פקודת  דרכים  מסילו  הברזל 
  ;רמולח ק הא) א(3הצו  ל  י  עיף 

  ;תביעה  אמור ו א הוגשו ראיות מספיק ת ל יזוק  תביעה וגשהה  )ג(

וגשו תביעות שונות או סותרות ביחס לאותה קרקע או לכל זכות או טובת ה  )ד(
  ;הנאה בה

  .ממשלה טענה שהקרקע היא אדמת מדינה פנויהה  )ה(

זכות ל או בכל סכסוך על טובת הנאה או ע, חלטת בית המשפט בנוגע לפיצוייםה  )4(  
ה לפ  סע ף שתהיה סופית ביחס לכל הצדדים שאליהם נשלחו הודעות על בקשה שהוג, בקרקע

את ה רק  או  ל  כו  או ט בת , בעצ ם או  ל י י  יו ה כוח, או שה ייצבו ות עו, )3(קטן 
רשאי  —, או של  הת צב  לא תב  כא ור, אולם מי שלא נשלחה אליו הודעה כאמור; הנאה בה

  .חר תאר ך ההחל ה הסו יתה תוך שנה לאעיבל גיש ת

יושל  סכום הפ צויי  בבית , על דרך תשל מם סק ב ת ה שפט פיצ יים ו א ה רהפ  )5(  
או ת ך תקו ה ק רה , המשפט ובית המשפט לא ישלמו אלא כעבור שנה מתאריך ההחלטה הסופית

ויים והפיצ, צוייםפיו אח  שתוג  לו בקש  ע  כ  מאת אד  התוב  את ה, כפי שי ליט, יותר
  .ישולמ  כפ  שיור  בי  המשפט

ת המשפ  כ חה יפה כסי וק מלא ופו רת א  הממש ה ישל ת הפיצוי ם בבה  )א(  )6(  
  ;ואת הרשות מאחריות לכל תביעה על הקרקע ועל זכות או טובת הנאה בה

   

, אם לא שו מו —י שאו ם אדם הטוע  לפיצוי ם שהושלש  בבית המש ט רא  )ב(
שי למו לו , תיוע תוך שלוש שנים מתאריך ההחלטה הסופלתב —כולם  ו  קצתם 

כן ר אי כל אדם ה וען שז ותו ע יפה לק לת ס ום ; כולם  ו  קצתם, אותם פי ויים
  .הפיצויים להגיש תביעה נגד האדם שהפיצויים שולמו לו

יש ל גישן  ל י י  ודעה ב רך ט ביעו  לתש ום פיצוי ם המושל ים בבי  המשפת  )7(  
באות  שעה ו מסדירו  מסירות ה דעו  בדרך  אופן שייקבע בתקנות בית הדין הנוהגותב, המרצה
  .ובצירוף הצהרה בשבועה המפרטת את הנימוקים שעליהם מבוססת התביעה, המרצה

מת הקרקע לקנין הק
שר הע ודה או שר 

  התחבורה

כות לה תמש סמ
באופן זמני בקרקע 

  הגוב ת בדרך

בלה  ל  כות הג
  פיצויים
  1951–א"ק ת יחו

  יצוייםהפ
  1951–א"ק ת יחו
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 את ה לש  הפיצ יים  בית המשפ  על י וד, של ם הפ צוי ם לא ם שיש לש ם לות  )8(  
ם  ו  ל יל אחר ות על אופן ה ימוש בא תם פיצ יפו רים א  המ שלה וא  ה שות מכ, חלטתוה
או שה א מח יק , ואולם אם המחזיק בקרקע הוא אדם שאיננו בעל הקנין בה. השימ ש ב ם לרעה
אין התשל ם למ זי  כא ור פוטר  האחר ות אל  אם סכ ם הפיצ יים , כוח-בה בתורת בא
לאחר , המשפט-ידי בית-או על ,תשלומם נקבעו בהסכמת בעל הקנין בקרקע דעוש עו יהם או מו
  .עה שב ת המש ט ידר ש למ רהדמס רת הו

וא בי  המשפ  להע יך  ת ס ום הפ צוי ם שיש לפ וק ל ל  על קרק  בהתא  לס יף בב  .9
  :ינהג לפי התקנות דלקמן, 8

  ;כפיהב ית המשפט לא יביא בחשבון את העובדה שהקרקע נרכשהב  )א(

אותו  כום  היה  תקבל , ל כשו יה של הקר עהתחשב עם המותנה לקמן יקובב  )ב(
  :י מוכר מרצונו הטוב"ממכירת הקרקע אילו נמכרה בשוק ע

  —נאי שבבוא בית המשפט להעריך פיצויים אלה תב

)I(  ל "עריכם לפי השווי שימצאנו בית המשפט כשוויה של הקרקע על הבסיס הני
 ילת ת פה של פ ודהכשתפיסה זו חלה לפני תח, על יד  הר ותה בתאריך שבו נתפס

י הורא ת "בת ריך  בו יכ ה רש ת לת וס  ותה עפ —ואי ו בכ  מק ה אחר , זו
בלי לשים לב אל כל השבחות או עבודות שנעשו בקרקע לאחר כל תאריך , פק דה זו
  וכן; י כ  אד  א ר"י הב לים או ע"י רש ת או ע"כ ה ע

   

)II(  ווי הי וד  או של דמי של הש תביא בחשבון את כל החשבונות וההערכוי
  ;י ה על או שהבעל הס ים ל ם"ה כירה שהוגש  לצור  תשלום מסים ע

ית המ פט לא יב א בחשבו  את הת מת  או הכ רת  המיוח ת של הק קע לא זו ב  )ג(
או , י סמכויות הנובעות מחוקים"פא שר  הש מש בה  לא ע-אם  ו מט ה  אי, מטרה
י קונה מסויים לצרכיו המיוחדים או חוץ "ש ין ביקו  על ה בש ק חו  מביק שה ע
  ;מביקו ה לצר י הרשות

או  וק , יתה  קרקע  יועדת  תכל ת ש פי מה תה א ן היא  עוררת  יקוש  לליה  )1ג(
קרקע  וסיפה  היות ה ואלמלא קניית החזקה לפי פקודה זו היתה, לאותה תכלית, לקרקע
אם הוא משוכנע שמתכוונים בתום לב לסידור , רשאי  ית  משפט, מיועד  לאות  תכלית
לה ריך את ס ום הפיצ יים ע  יסו  ח שוב ההוצ ות ה תק לות על , מחד  במקו  אחר
  ;הדעת  ל הס דור מח ש  אמור

  —מו כן  ביא ב ת ה שפט  חש ון כ  )ד(

)I(  רם מחמת ניתוקה של הקרקע מקרקע אחרת השייכת נגש, אם יש נזק, ת הנזקא
  ;לבעל

)II(  ובשעה  יבואו  העריך , ת הע יה או  פחת  שווי קרקע  חרת  שי כת לב לא
ינכו מסכום שווי הקרקע והנזק שנגרם לה את שיעור , את הפ צוי ם שיש לש מם
  וכן; העלי  או י סי ו על ו את ש עו  הפחת

)III(  שבון חל, פועל בשמהה   י כ  א ם"א  ע, י רש ת"על תשלום שניתן לבעל כ
, מפעל  שקאה, הריסתם או סילוקם של כל בניןל   או ב שר, פיצוי ם ב ד הקרקע

  .או בקשר להיזק שנגרם להם, עצים או יבול הנמצאים על הקרקע

ועק  סלי ת הדר  עלה , ונסללה עליה דרך, קנתה חזקה בקרקע על פי פקודה זאתנ  )1(  .א9
, תוך חמש שנים מיום שנסתיימה סלילת הדרך, רשאית  ממשלה —חרים אמקרקעים ל ע כם ש

לשלם לאוצר המדינה ארנונת שבח , לחייב בצו את בעל הקנין במקרקעים שערכם עלה כאמור
היה אותו בעל קנין במקרקעים זכאי ; שלא תעל  על  חצי  הס ום  בו על  ערך  ות  מקר עים

  .לזקוף את סכום הפיצויים על חשבון ארנונת השבח הית המ שלאשר —לפ צויים לפי פקודה זו 

לא יבי וה , 9ליה  ער  ה קרקעים ש ביאו ב שבון ב ביעת ה יצויים ע  פי  עיף ע  )2(  
  .בחשבון לקביעת שיעור ארנונת השבח לפי סעיף זה

ובאיזה , בשא ה  ם עלה יםתגלעו  ילו י דע ת בין  ממש ה וב ן בעל  מקרקענ  )3(  
יכריע בית  משפ  לפי  קשת היועץ  —ערכם של המ רקע ם עקב סל לת הדרך , ר ע השיעו
  .המשפטי ל משל  י ראל א  בעל ה קרקעים

תסולק הארנונה בחמשה תשלומים שנתיים , אין הסכם על סילוק ארנונת שבחב  )4(  

  רכת הפיצ ייםהע

  1951–א"ק ת יחו

  נונת שבחאר
  1951–א"ק ת יחו
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  )הגנה ופיתוח( פקודת הדרכים  מסילות הברזל
  נוסח מלא 

  

5  

  

  .ים ח ב אזר י ר ילבבדר  שגום ותיגבה  את  י ש וא בא תה ש ה  על  מקרקעי, רצופים

זכא  לקב  מכ  אד  שהו  בעל , על הקנין במקרקעים ששילם ארנונת שבחב  )א(  )5(  
סכום שיוסכם ביניהם , זכות או טובת הנאה במקרקעים שעליהם שולמה הארנונה

  ;כהשתתפות בארנונה

ר דבא הגיעו בעל הקנין או בעל הזכות או טובת ההנאה כאמור לידי הסכם בל  )ב(
  (*).לפי בקשת בעל הקנין, ק בית המש טיפסו, ת או ש עו הוההשתתפ

------------  
  ".ובעל"צריך  קרוא " או  על"במקום : נפלה טעות) ב(ונה של שורה הראבש  (*)
   

סור לבנות או לבצע כל עבודת שיפור של קבע בשטח הקרקע הדרוש לצומת בשיעור א  )1(  .10
מסילת  רזל וע רים  חמישה או בתחומ  מר ק של ח יש ם מט  מאמצע כל ) 2(4האמור בסעיף 

באישורו , י הרש ת"י רשות בכתב שתינתן ע"אל  עפ, למטר מאמצע כל דרך שאינה מסילת ברז
, אולם  א תסר  הר ות לת  רשי ן  אמור, ובהתאם לתנאיה, של שר  תח ור  או שר  עב דה
שלום ו  ת אאת המיתקנים שעל הדרך , לסכן את הדרך, לדעתה, אלא  ם מתן  רשי ן  לול
  .או ל פריע  שימוש  תקין ב רך, הציבור

לגב ו הי  סר ה לתת ש   והשטח) 1(לתת רשיון כאמור בסעיף קטן  ותרבה הרשס  )א1(  
על  בע  כל  טח , כשלעצמו או יחד עם שטח שקנו בו חזקה לפי פקודה זו, את ה שיון ע לה
בהעדר ; על ידי הסי וב צויים על הנזק שנגרם לויר אית ה שות  שלם  בעל ה רקע פ, החלקה
אם מ יעים ל על , לפי ב שת  על ה רקע, ית המ פטב הסכם  ין הר ות  בין  על הק קע  חליט
  .הקרקע פי ויים  אמו  ומ  הוא  יעור הפ צויים

עליו  יהיה, )1(בנה אדם או ביצע עבודת שיפור של קבע בניגוד להוראות סעיף קטן   )2(  
פעל אותו אדם  לא; ת כי יעתי ה או יגן על ה בדרך אח תאלא  ם כן ה כי ה  רשו, לסלקה
או , או להע קת  של העב דה רשאית ה שות ל רום ל ילוקה, כאמור לאח  שדרש  זאת הרשות
ולגב ת א  ה וצא ת שהי  כר כות בכ  מאו ו אדם א  מ י שגרם , להגן עליה בדרך אחרת
  .להקמתה או לביצועה של העבודה

 בנה אדם או ביצע עבודת שיפור של קבע בניגוד, )2(אות סעיף קטן בלי  גרוע  הור  )3(  
  .1977-ז"התשל, לחוק העונשין) 3)(א(61קנס כאמור בסעיף  –דינו , )1(להו אות  עיף קטן 

  

ה ה את על כל ד ך מן הפ וד  כדי  הטי  את הפ וד 3י סע ף "ות  ל תן צ  עפמ  )1(  .11
תוקף  ל  קודה השהחלו בסלילתה או בשיפורה או שהושלמה סלילתה או שיפורה לפני תחילת 

  .זו

שניתן צו כזה תחולנה הוראות הפקודה הזאת על כל דרך כאילו היתה פקודה זו מ  )2(  
והאדם שקנה , נו חזקה באותה קרקע לשם סלילת הדרך הזאת או שיפורהק בתק ה בתאר ך שבו
  :קה ר אים אותו  אילו הוא ר ותחז

שנעשתה לפני תחילת התוקף של  10נאי שלא יוגש משפט על כל עבירה על סעיף בת  
  .פק דה זו

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

פור שיסור עב דות אי
  קבעשל 
  1951–א"ק ת יחו
  1963–ג"ק ת כחו
  1966–ו"ק ת כחו

  1951–א"ק ת יחו

לת הפקודה על הט
  דרכים  יימים

) 4' תי ון מס(
  2006-ו"תשס

) 4' תי ון מס(
  2006-ו"תשס
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