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סמ'  29של' *1943
קפלזר ה וליסמ םיכר ה תדוק ארקית ז הדו )הגנה ופיתוח(.1943 ,

פבקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירוןמק ד םיש ,אם לא יחייב ענין הכתוב פירוש אחר:
"רתוש" השרומה םד לכ השוריפ ע"פ ה ובחתה ש א דובעה ר י"ף עס י  4לש
וז הד קפ;
"בטפ מ תי" יזוחמה טפש ה תיב ושוריפ)**( ,שבתחומי שיפוטו נמצאת כל קרקע כמוגדר
תאזה ה וקפב;
"קעקר" פירושה כל קרקע שנרכשה לצורך דרך פע"ו הדוקפ תוארו י;
"בלע" ,עקרק לכל סחיב ,ק התוא לש ם שרה ל בה ושור פקרע ,םו ר עב עק קל י םא ,
םושר ל ב ן אשכו ,עקרק ה ואמ יחוור ו הר כח ימ תא לב ל יאכזה דאה ו וריפ ,תוברל
בעל זכות או בעל טובת הנאה בקרקע;
"עעבק ש רופ ש דוב" פירושה הקמתם או בנייתם מחדש של כל בנין או של כל תוספת-
מבנה לבנין ,הא שה ל פמ לכ ,םימ ת פסה ,בויב ,ניקוז ,או הקמת גדר אבנים או גדר קבועה
אחרת והיא כוללת הקמת כל מצבת קבר ונטיעת עצים;
"דךר" יאות ו ל רב לי מ וא רד ל ו וריפ תמ צ ו ל רב תליסמ לש ו ך ד ל ש
םיכרד ,טוה הד קפשלה עליה בצו שניתן לפי סעיף .3
 .3ומהר בח ה ר ל וא ה וב ה ר ל ול רת ,אם נוכח שהדבר דרוש להגנת הארץ או
חותיפלה ,ךרד לכ לע וח וז ה וק יכ צב תו והל .רו ס כ א אלא ומושרב סרו י ל ז וצ
שר התחבורה או שר העבודה כי פרסום זה לא יזיק להגנת הארץ.
3א .נצ ן יפ ו"י ס יף  ,3ירשום מנהל רישום הקרקעות הערה על כך בספרי האחוזה לגבי
הילע לח ו הש ךרדה.
 (1) .4אם ניתן צו על פי סעיף  3תא ה הדוק ה ןמ ,תושרה הלוכי ,דהיינו אדם המורשה
ע בת ב"ן ת שעל הר בח ה ש וא הד בעה ר י ,לקנות מיד חזקה בקרקע הדרושה לסלילת
טרופ ה ךרדהו ותוא ת אה ופישל ו ,לוביד ןהב ךר צ היש ודובעה תוא כ תא היל עצ
רופישה תא םי שהל א הלי ס תוא לע פל איצוהל.
)" (2הרופ של וא רד תלי סל שו דה עקרק" ,לענין סעיף זה — שור ה עק ק חטש
דע חור רד הת אל תיל דכ  50רטמ ,מ ה יה ם וסלש אוות וא לזרב לי זרב ת יסמל שנועדו
לתחנה ,םי רד תמוצ התיה םא וא — כל שטח קרקע הדרוש לתחנה או לצומת בשיעור שתקבע
* ופע המ ר"ס ר'  1305םוימ  ,10.12.1943תסו'  ,1מע' )ע( ) ,40א( ;55
תוקנה ס"ס ח'  71י םו מ"י ת רד ב ג"א ) (21.3.1951מע' .74
ס"ס ח'  404כ םו מ"כ ת ב ב ו"ג ) (16.8.1963מע' .144
ס"ס ח'  469י םו מ"כ ת טב ב ב"ו ) (2.2.1966מע' .4
ס"ס ת ח"ס ו'  2057םוימ  15.6.2006מע' ) 359ה"ס ת הלשמ ה ח"ס ו'  236מע'  – (298סמ ןו ית'  4ףיעסב
 66לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים ,(2006
סשת"ו ;2006-םויב ו ליחת .1.7.2006

)*( מסכויות הנציב העליון הועברו לשר העבודה ונוסף עליו ה ר לחתהרוב — י"ס פ'  172א םו מ' זומתב
ישת"א ) ,(5.7.1951מע'  ,1105יו"ס פ'  180ז םו מ' ישת באב"א ) ,(9.8.1951מע' .1221
)**( פלי הנוסח המקורי — "תוע רקל ט שמה תיב" שסמכויותיו ניתנו לבית המשפט המחוזי על סמך סעיף
)8ב( טפשמהו ןוטל ה ירדס תדוקפמ ,שת"ח–.1948
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תושרה.
 .5לכ אימת שהשלטונות קנו חזקה בקרקע בהתאם לסעיף  4תא ה הדוק ה לש ,עקרק םוקת
תאזה ,דובעש לכמ ת שפח איהשכ ,לקנין שר העבודה או שר התחבורה בשם ממשלת ישראל
תהב םש יתוםא הזו אה יר ס דר מב ךכל.
 .6כיםשל השורד עקרקב תל וגה עק קב שמת הל תו רהל וא שמתשה תושרה הלו
פע ךר תל לס"ו ךרוצ ארת תו רהש מז ות א ךש לו ןפ א ות אב אזה הד קפה וארו י,
כדי שהעבודה הנזכרת בסעיף-ןטק ) (1ףי ס לש  4תבוצע ושהתנועה תופנה לכיווג דע חא ןרמ
תאזה ה ובעה.
 .7אל יהא בעל הקרקע זכאי לקבל פיצויים אלא אם כן היה שטח הקרקע שנלקח גדול מרבע
חטשה הכולל של החלקה שממנה נלקח:
תבנאי שאם הוכח כי אם לא ישולמו לו פיצויים יהא נגרם לו סבל ,וא ה וב ה רש י שר
םו ס ותוא תיל ותעד וקיש יפל רובח ה רש ש םייוצי המיצא לנכון מתוך התחשבות בכל
מסיבות הענין.
 (1) .8היה גודל השטח שנלקח עולה על רבע החלקה שממנה נלקח ,עקרקה עבל מלוש י
שנרכשה פיצויים בעד השטח העודף על הרבע.
פלזרב תוליס ו םיכרד תדוק )הגנה ופיתוח(1943 ,

) (2ספל בקיי םיי ציפה וכי שרה יב כסהות ובין בעל הקרקע פרט למקרים המנויים
ןלהל.
) (3וםיר מה הלא לכב וספי םמ כס תא ם יוצי ה תבוח ת טפ מה תי עבקי הבש
סכסוך על טובת הנאה או על זכות בקרקע ,יפל וא ל רשי ת שממל י פשמה ץ ויה ת קב יפל
עקרק לע תשקב:
)א( אםי וציפ םו שת לע םכסה ןי אם וכ לע ו;
)ב( בעל הקרקע לא הגיש לרשות תביעת פיצויים תוך שנה אחת מיום שקנתה אחיזה
ףיעס פל קרקב  ,4ףיע תוא וה וי ע ולחש גוסה מ עק קה התי םאו  3קו לש
לזרבה וליסמ םיכרד תדוקפ וקיתל )הגנה ופיתוח( ,ישת"א– — 1951ןתמ וימ
ףיע י ל וצה )3א( אה ק חלומר;
)ג( ההשגו העיבת קוזי ל ת קיפסמ תויאר ושגוה א ו רומא העיבת;
)ד( הוגשו תביעות שונות או סותרות ביחס לאותה קרקע או לכל זכות או טובת
הנאה בה;
)ה( הממשלה טענה שהקרקע היא אדמת מדינה פנויה.
) (4החלטת בית המשפט בנוגע לפיצויים ,או בכל סכסוך על טובת הנאה או על תוכז
עקרקב ,תהיה סופית ביחס לכל הצדדים שאליהם נשלחו הודעות על בקשה שהוגשף עס פל ה
ןטק ) ,(3וע תו ובציי הש וא ,חוכ ה וי י י ל וא ם צעב ,תב ט וא וכ ל וא קר ה תא
הנאה בה; אולם מי שלא נשלחה אליו הודעה כאמור ,רו אכ בת אל בצ תה לש וא — ,יאשר
ת שיג לביעה תוך שנה לאתי וסה ה לחהה ך ראת רח.
) (5פהר ה א ו םיי ציפ טפש ה ת ב קס םמ לשת ךרד לע ,תיבב ייוצ פה םוכס לשוי
המשפט ובית המשפט לא ישלמו אלא כעבור שנה מתאריך ההחלטה הסופית ,הר ק ה וקת ך ת וא
רתוי ,טיל יש יפכ ,ה תא בותה דא תאמ כ ע שקב ול גותש חא ויפםייוצ ,ציפהוםייו
טפשמה יב רויש פכ מלושי.
)) (6א( הבב ם יוציפה ת לשיה שממה א תר ופו אלמ קו יסכ הפי הח כ פשמה ת
ואת הרשות מאחריות לכל תביעה על הקרקע ועל זכות או טובת הנאה בה;
)ב( אר ט שמה תיבב שלשוהש ם יוציפל עוטה םדא ם ואשי — ומ וש אל םא,
םתצק ו םלוכ — בתלוע תוך שלוש שנים מתאריך ההחלטה הסופית ,ול ומל יש
םייו יפ םתוא ,םתצק ו םלוכ; םו ס תל קל הפי ע ותו זש ןעו ה םדא לכ יא ר ן כ
הפיצויים להגיש תביעה נגד האדם שהפיצויים שולמו לו.
) (7תפשמה יבב םי לשומה ם יוציפ םו שתל ועיבט ךר ב העדו י י ל ןשיג ל שי
הצרמה ,באופן שייקבע בתקנות בית הדין הנוהגות ךרדב ועד ה תוריסמ ורידסמ ו העש תואב
הצרמה ,ובצירוף הצהרה בשבועה המפרטת את הנימוקים שעליהם מבוססת התביעה.
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עהםיי ציפה תכר

וחי ת ק"א–1951

ראנונת שבח
וחי ת ק"א–1951

) (8תול ם של שיש ם אל ם יוצ פה ם לש ,דו י לע פשמה תיב םיי ציפה של ה תא
הותטלח ,כמ תוש ה או הלש מה א םיר ופי ציפ םת אב שומי ה ןפוא לע תו רחא ליל ו ם
הערל ם ב ש מישה .ואולם אם המחזיק בקרקע הוא אדם שאיננו בעל הקנין בה ,קי חמ א הש וא
אב תרותב הב-חוכ ,םיי ציפה ם כס םא לא תו רחאה רטופ רו אכ יז מל ם לשתה ןיא
ומ וא םהי וע שועד תשלומם נקבעו בהסכמת בעל הקנין בקרקע ,לע וא-תיב ידי-טפשמה ,רחאל
וה תר סמדהר מל ש רדי ט שמה ת בש הע.
 .9בבףי סל אתהב קרק לע ל ל קו פל שיש ם יוצ פה םו ס ת ךי עהל פשמה יב או
 ,8ינהג לפי התקנות דלקמן:
)א( בית המשפט לא יביא בחשבון את העובדה שהקרקע נרכשה בהיפכ;
)ב( בהתחשב עם המותנה לקמן יקובע רקה לש הי ושכ ל ,לבקת היה םוכ ותוא
ממכירת הקרקע אילו נמכרה בשוק ע"י מוכר מרצונו הטוב:
בתנאי שבבוא בית המשפט להעריך פיצויים אלה —
) (Iיעריכם לפי השווי שימצאנו בית המשפט כשוויה של הקרקע על הבסיס הנ"ל
בתאריך שבו נתפסה תו רה די לע ,כשתפיסה זו חלה לפני תחהדו פ לש הפ ת תלי
וז ,רחא ה קמ כב ו יאו — פע התו סו תל ת שר ה כי וב ךיר תב"ת ארוה י
וז הד קפ ,בלי לשים לב אל כל השבחות או עבודות שנעשו בקרקע לאחר כל תאריך
ע ה כ"ע וא ת שר י"ע וא םיל בה י"ר א דא כ י; ןכו
) (IIיביא בחשבון את כל החשבונות וההערכות שה לשימד לש וא דו יה יוו
ע םיסמ םולשת רוצל שגוהש הריכ ה"ם ל םי סה לעבהש וא לע ה י;
)ג( בוז אל עק קה לש ת חוימה תר כה וא תמ תה תא ובשחב א בי אל טפ מה תי
הרטמ ,יא ה טמ ו םא-ע אל הב שמ שה רש אפ"י סמכויות הנובעות מחוקים ,וא
ע הש קיבמ וח ק שב ה לע וקיב ןי ש"י קונה מסויים לצרכיו המיוחדים או חוץ
תושרה י רצל ה וקיבמ;
)ג (1הילל שוקי תררוע איה ן א הת המ יפ ש ת לכת תדעוי עקרק התי ,קו וא
עקרקל ,תילכת התואל ,ואלמלא קניית החזקה לפי פקודה זו היתה התויה הפיסו עקר ק
תילכת תואל דעוימ ,טפשמ תי יאשר ,אם הוא משוכנע שמתכוונים בתום לב לסידור
רחא וקמב דחמ ,לע תול קת ה תו צוהה בוש ח וסי ע םיי ציפה םו ס תא ךיר הל
רומא ש חמ רוד סה ל תעדה;
)ד( כןו שח טפש ה ת ב איב ןכ ומ —
) (Iאת הנזק ,אם יש נזק ,שנגרם מחמת ניתוקה של הקרקע מקרקע אחרת השייכת
לעבל;
) (IIאל בל תכ יש תרח עקרק יווש תחפ וא הי עה ת ,ךירעה ואובי העשבו
םמ של שיש ם יוצ פה תא ,ינכו מסכום שווי הקרקע והנזק שנגרם לה את שיעור
תחפה וע ש תא ו לע ו יס י וא ילעה; ןכו
) (IIIכל תשלום שניתן לבעל ע"ת שר י ,ע א"ם א כ י ההמשב לעופ ,לחןובש
עקרקה ד ב ם יוציפ ,רש ב וא להריסתם או סילוקם של כל בנין ,האקש לעפמ,
עצים או יבול הנמצאים על הקרקע ,או בקשר להיזק שנגרם להם.
9א (1) .נקנתה חזקה בקרקע על פי פקודה זאת ,ונסללה עליה דרך ,הלע רדה ת ילס קע ו
ש םכ על םיעקרקמ אםירח — הלשממ תיאשר ,תוך חמש שנים מיום שנסתיימה סלילת הדרך ,
לחייב בצו את בעל הקנין במקרקעים שערכם עלה כאמור ,לשלם לאוצר המדינה ארנונת שבח
םיע רקמ תו ךרע לע וב םו סה יצח לע לעת אלש; היה אותו בעל קנין במקרקעים זכאי
וז הדוקפ יפל םייוצ פל — רשאלש מה תיה לזקוף את סכום הפיצויים על חשבון ארנונת השבח.
) (2עףיע יפ ע םייוצי ה תעיב ב ןובש ב ואיב ש םיעקרק ה רע היל  ,9הו יבי א ל
בחשבון לקביעת שיעור ארנונת השבח לפי סעיף זה.
) (3נעקרקמ לעב ן בו ה שממ ןיב ת עד י ולי ועלגתםי הלע ם ה אשב ,הזיאב ו
ועישה ע ר ,ךרדה תל לס בקע ם עקר מה לש םכרע — ץעויה תשק יפל פשמ תיב עירכי
םיעקרק ה לעב א לאר י לשמ ל יטפשמה.
) (4באין הסכם על סילוק ארנונת שבח ,תסולק הארנונה בחמשה תשלומים שנתיים
4
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לזרבה תוליסמ םיכרדה תדוקפ )הגנה ופיתוח(
נוסח מלא

םיפוצר ,יעקרקמ לע ה ש הת אב או ש י תא הבגיתום וגש רדבבלי ר י רזא ב ח םי.
)) (5א( בעל הקנין במקרקעים ששילם ארנונת שבח ,לעב והש דא כמ בקל אכז
זכות או טובת הנאה במקרקעים שעליהם שולמה הארנונה ,סכום שיוסכם ביניהם
כהשתתפות בארנונה;
)ב( לא הגיעו בעל הקנין או בעל הזכות או טובת ההנאה כאמור לידי הסכם בבדר
פתתשהה וה ו ע ש וא ת ,וספיט שמה ת יב ק ,לפי בקשת בעל הקנין(*).
-----------)*( שבארה הרושונה של )ב( נפלה טעות :םוקמב "לע וא" אורק ךירצ "לעבו".
יאתוד בע רוס ישרופ
לש עבק
וחי ת ק"א–1951
וחכ ת ק"ג–1963
וחכ ת ק"ו–1966

 (1) .10אסור לבנות או לבצע כל עבודת שיפור של קבע בשטח הקרקע הדרוש לצומת בשיעור
ףיעסב רומאה  (2)4לכ עצמאמ טמ ם שי ח לש ק רמ מוחתב וא השימח םיר עו לזר תליסמ
מטר מאמצע כל דרך שאינה מסילת ברזל ,פע לא"י רשות בכתב שתינתן ע"ת שרה י ,ורושיאב
הד בע רש וא רו חת רש לש ,ובהתאם לתנאיה ,רומא ן ישר תל תו רה רסת א םלוא,
לול ן ישר ןתמ ם אלא ,התעדל ,ךרדה תא ןכסל ,את המיתקנים שעל הדרך את ו םולש
רוביצה ,ךר ב ןיקת שומיש עירפ ל וא.
)1א( סשרה הברתו ןטק ףיעסב רומאכ ןוישר תתל ) (1חטשהו שתתל ה רס יה ו בגל
הל ע ןויש ה תא ,כשלעצמו או יחד עם שטח שקנו בו חזקה לפי פקודה זו ,חט לכ עב לע
הקלחה ,פ עקר ה לעב םלש תוש ה תיא ריצויים על הנזק שנגרם לו בו יסה ידי לע; רדעהב
טילח עק קה לע ןיב תו רה ןי םכסה בטפ מה תי ,עקר ה לע תש ב יפל ,לע ל םיעי מ םא
םייוצ פה רועי אוה מו ומא םייו יפ עקרקה.
) (2בנה אדם או ביצע עבודת שיפור של קבע בניגוד להוראות סעיף קטן ) ,(1היהי ויל ע
הקלסל ,ושר ה יכ ה ןכ ם אלאת חא ךרדב ה לע ןגי וא ה יתעי יכ ת; אל םדא ותוא לעפ
תושרה תאז שרדש חאל רומאכ ,הקולי ל םור ל תוש ה תיאשר הד בעה לש תק עהל וא ,וא
תרחא ךרדב הילע ןגהל ,םרגש י מ א םדא ו ואמ כב תוכ רכ יהש ת אצו ה א ת בגלו
הדובעה לש העוציבל וא התמקהל.
) (3רוה עורג ילבןטק ףיעס תוא ) ,(2בנה אדם או ביצע עבודת שיפור של קבע בניגוד
ןטק ףיע תוא והל ) ,(1דינו – קנס כאמור בסעיף )61א() (3לחוק העונשין ,לשתה"ז.1977-

טהלע הדוקפה תל
םימיי םיכרד

 (1) .11מפע צ ןת ל תו"ף עס י  3דו פה תא יטה ידכ דו פה ןמך ד לכ לע תא ה ה
שהחלו בסלילתה או בשיפורה או שהושלמה סלילתה או שיפורה לפני תחילת ההדוק ל ףקו ת
וז .
) (2משניתן צו כזה תחולנה הוראות הפקודה הזאת על כל דרך כאילו היתה פקודה זו
ובש ך ראתב ה קתב קנו חזקה באותה קרקע לשם סלילת הדרך הזאת או שיפורה ,והאדם שקנה
זחתו ר אוה וליא ותוא םיא ר הק:
תבנאי שלא יוגש משפט על כל עבירה על סעיף  10שנעשתה לפני תחילת התוקף של
וז הד קפ.

וחי ת ק"א–1951

)סמ ןו ית' (4
סשת"ו 2006-

)סמ ןו ית' (4
סשת"ו 2006-
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