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  קרקעיןמ

  )1(1981-א"תשמ, )סילוק  ולשים( רוק מ רקעי צ בוח

  —חו  זה ב  .1

ומקרקעין , מקרקע  ישראל: יסוד_מקרק י ישראל  משמעו ם בחוק —" ורמקר עי ציב"  
  ;של רשו  מקו ית

  ;מינהל מקרקעי ישראל —" המינהל"  

  —" הממונה"  

  – 4למעט סעיף , לענין חוק זה  )1(  

  ;מנהל מחוז של מינהל ומנהל המינהל א —לגבי  קרקעי  שראל   )א(

  ;מקומיתר ש הרש ת ה —לגבי מ רקעי רשות מ ומית   )ב(

  — 4לענין סעיף   )2(  

והוא רשאי להסמיך מנהל מחוז של , מנהל המינהל —לגבי  קרקעי  שראל   )א(
, כל אחד מאלה יחד עם היועץ המשפטי של המינהל או של מחוז של המינהל, המינהל

הסמיך את מנהל רשות שמורות הטבע יחד עם היועץ לולענין שמורת טבע הוא רשאי 
ולענין מקרקעי ישראל המצויים בתחום שיפוטה של , קלאותהמ פטי  ל  שרד הח
, הוא רש י להסמ ך את ראש  רשות  המק קע ן מצוי ם בת ומה, רשות מ ומית
  ;יחד  ם הי עץ המשפטי של או ה  שות

  —לגבי מ רקעי רשות מ ומית   )ב(

ייעוץ (ברשות שי  לה יוע  מש טי  פי חו  הרש יו  המ ומיות   )1(
  ;ראש הר ות יח  ע  הי עץ המ פטי — 1975–ו"תשל, )משפטי

ראש ה שות  —) 1( ברשות שאין לה יועץ משפטי כאמור בפסקת משנה  )2(
  ;באישור הממונה על המחוז

מכל , מבעל  חיים, ממיטלטלין, פינוי מקרקעי ציבור מכל אדם –" פינוי מקרקעי הציבור"  
  ;של  בע ומכל  בר אח  המחוב  אל הם  יבור, הבנוי והנטוע עליהם

  ;עובד ציבור שמינה הממונה –" פקח"  

  .4צו שניתן לפי הוראות סעיף  –" צו"  

ד רשאי להיכנס למקרקעי ציבור בכל עת סבירה כדי 5פקח שמונה לפי הוראות סעיף   )א(  .2
, לב וק את ההח קה או  שי וש בהם וכ  את ז ות  של המח יק או  מש מש בהם לע ות כן
  .שברשו ו  מוכיחים  ת זכותו םמחזיק או מהמשתמש להציג בפניו מסמכיוה א רשא  לדר ש מה

אין להיכנס למבנה של קבע המיועד למגורים ומשמש ) א(על  ף האמ ר בסע ף  טן   )ב(  
  .אך רשאי שופט של בית משפט שלום לתת צו המתיר את הכניסה, להם

  

  

  

------------  
ח "ט ס"ת קן ת). 21' עמ 1484' א  ס"ח ת מ"ה( 105' עמ 12.2.1981מיום  1005' א  ס"ח ת מ"ו סם ספ  )1(
  .142' עמ 12.3.1981מיום  1012' א  ס"תשמ

 'ר; 1' תי ון מס –) 169' עמ 14' ג  ס"ח ה משלה ת ס"ה( 106' עמ 26.1.2005מיום  1976' ה  ס"ח ת ס"ת קן ס
  .לענין תחולה 7סעיף 

  

  גדרותה

  דיקהב
) 1' תי ון מס(
  2005- ה"תשס

) 1' תי ון מס(
  2005- ה"תשס

) 1 'תי ון מס(
  2005- ה"תשס

) 1' תי ון מס(
  2005- ה"תשס

) 1' תי ון מס(
  2005- ה"תשס
) 1' תי ון מס(
  2005- ה"תשס
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אם נוכח שדרוש לו מידע שאיננו ברשותו  —י שהממונה הסמיכו לכך בכתב רשאי מ  .3
לדרוש  —לזכ תו של  מח יק להח יק בהם או לשי וש או  טי ול בהם , והנוגע למקרקעי ציבור

  .מהמח יק  ו מ משתמש למ ור לו את המידע ת ך  מן סביר בבכת

לאח  שע ין ב ין וחש ון ב תב מא  פקח , ושוכנע הממונה, עי צי ורתפס  דם  קרק  )א(  .4
, כי ת יסת  הית  שלא כ ין, שביקר במקום ועל סמך מסמכים לענין הזכויות במקרקעי הציבור

ולא י וחר , בתוך שיש  חוד ים מיו  ש תב ר לו כ  התפ סה הית  שלא כדין, רשאי הממונה
הדו ש  התופ  לסלק  ת ידו , לתת צו בחת מת ידו ,משלושי  ושי ה חודש ם מיו  התפיסה

, )מועד הסילוק והפינוי –להלן (כפ  שקב  בצו  עד  מוע  שקב  בו , ממקרקעי הציבור ולפנותם
  .ובל ד שהמ עד ה מור  א יקדם מתום שלוש ם  מים מ ום מסי ת הצו

הו ו או תפס את מקרקעי הציבור אדם שלדעת הממונה לא ניתן לקבוע את ז  )1(  )ב(  
תהא מסירת הצו לתופס בדרך של הדבקתו במקום הנראה לעין במקרקעי , לאתרו
  .יירשמו בג ף הצו המוד ק היום והש ה של ההדבקה, בשעת ה דבקה; הציבור

להורות כי צו שניתן לפי סעיף קטן זה , מטעמים  יוחדים, הממונה רשאי  )2(
  .כפי ש ורה, יפורסם בדרכים נוספות

נקודות הציון שלהם או , ארו מקרקע  הצ בו  שע יהם הו  חל לפ  גבולו יהםבצו יתו  )1ב(  
יצורף לצו גם נסח , היו מקרק י הצי ור רשו ים במר ם המקר עין; או  אמצעות  פה, כתובתם
  .הרישום

ע בתקנות את טופס הצו ואת דרכי מסירתו של צו שניתן לפי הוראת בשר המשפטים יק  )ג(  
התקנות יובאו לידיעתה המוקדמת של ועדת הפנים ואיכות הסביבה של  ;לתופס) א(סעי  קטן 

  .הכנסת

גם אם אות  אדם הח יק , יראו תפי ה של  קרקעי  יב ר שלא כדין, לענין חוק זה  )א(  .א4
ובלבד  משך ת ופת  החזקה , בהם לא ר  ועד ס ומו  ו  קיעתו  ל  וזה ש תיר  ת הח קתם

ולפיה , ונשלחה הודעה לתופס מקרקעי הציבור, ם רצופ תמכוח חוזה לא עלתה על שבע שני
וכי על התופס לפנות את מקרקעי , לפי הענין, הסתיים החוזה ואין כוונה להאריכו או שפקע החוזה

  .הציבור

 4יחול  הוראו  סעיף , )א(נתפסו מקרקעי ציבור שלא כדין כאמור בסעיף קטן   )ב(  
  :בשינויים אלה

חזקה  דין ב ל  יומו א  פ יעתו  ל ה וזה  אמור יר ו א  מוע  ת ם הה  )1(
  ;כיום ה פיסה, )א(בסע ף קטן 

  .מועד הסילוק והפינוי הקבוע בצו לא יקדם מתום שישים ימים מיום מסירת הצו  )2(

יורה , ולא ק ימו  ורא ת הצו  ידי ה ופס, חלף מועד הסילוק והפינוי הקבוע בצו  )א(  .5
, לגבי  קרקעי  שראל, הפיקוח במינהל מקרקעי ישראל באישור מנהל אגף, הממונה לפקח

ובלבד , לבצ  א  הצו, לגבי מקרק י אותה רשות, ובאישור היועץ המ פטי של הרשות המקומית
ואם ע כב  יצו  ה ו ע  ידי  ית ה שפט , שלא חלפו יותר משישים ימים ממועד הסילוק והפינוי

  .ממועד  יטולה או פ יעתה  ל  חלטה ב בר עיכוב  ביצוע –

ולאח  מסירת  החלו  4נמסר צו לפי הוראות סעיף , )א(על  ף הו אות סע ף  טן   )ב(  
זר עה או , בניה, לרבות אכלוס, פעולות במקרקעי הציבור שיש בהן כדי לשנות את המקרקעין

ות סעי  זה  ף א  טר  ח ף  וע  הסי וק רשאי הממונה להורות על ביצוע הצו לפי הורא, נטיעה
  .והפינוי הקבוע בצו

לפנות מהם כל , להיכנס למקרקעי ציבור שהצו חל עליהם, לש  ביצו  צו, פקח  שאי  )ג(  
בשעת , כן  שאי  וא; ולנקוט את כל האמצעים כדי להבטיח את קיום הצו ולבצעו, חפץ  אדם
  .מתאימה  המשטרהלהשת ש  כוח סביר  לקבל לשם  ך עזרה , הצורך

; אחראי לנזק או להפסד שנגרמו על ידי כך, המונע או המפריע שלא כדין לביצוע צו  )ד(  
  .אין בה ראת סע ף קטן זה  די לגר ע מה ראת כל דין

  .שר המשפטים רשאי לקבוע הוראות לענין ביצוע צו לפי חוק זה  )ה(  

, חודשים מיום  שלמת הביצוע ולפני שחלפו שנים עשר, הו לם  יצו  צ  לפי  וק זה  .א5
, רשא  פקח, התופס או אדם  טעמו ח ר ותפס של  כדי  את מקרק י ה יבור  הצו חל עליהם

לחזור ולסלק את ידו של התופס ולפנות את מקרקעי , לאחר שקיבל אישור לכך מאת הממונה

  סירת י יעותמ

צו לסילוק יד ולפינוי 
  מקרקע  ציבור
) 1' תי ון מס(
  2005- ה"תשס

  ביצ ע הצו
) 1' תי ון מס(
  2005- ה"תשס

) 1' תי ון מס(
  2005- ה"תשס

) 1' תי ון מס(
  2005- ה"תשס

) 1' תי ון מס(
  2005- ה"תשס

המשך ה זקת מ רקעי 
ציבו  לאח  סיום 

  חוזה א  פ יעתו
) 1' תי ון מס(
  2005- ה"תשס

למקרקעין  תופס שחזר
  לאחר הפינוי

) 1' תי ון מס(
  2005- ה"תשס
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  .הציבור על  י  צו המקורי

לבית מ פט השל ם שבת ום ש פוטו רשאי לפנות , הרואה את עצמו נפגע ממתן צו  )א(  .5
כד  להוכי  את , עד למועד הסילוק והפינוי הקבוע בצו, נמצאים מקרקעי הציבור שהצו חל עליהם

יבט  בי  ה שפט א  הצ  ואת , הוכיח את זכ תו כאמור; זכותו  החזיק ב קרקעי  ציבור
  .הפעולות שנעשו מכוחו

אלא אם כן הח יט בית , ביצ ע הצו פניה לבית המשפט לפי סעיף זה לא תעכב את  )ב(  
  .לאחר שנתן לממונה הזדמנות להשמיע את טענותיו, המשפ  אחרת

ליתן צו זמני , במע ד  ד אחד, רשאי  ית  משפט, )ב(על  ף הו אות סע ף  טן   )ג(  
ועד למ עד קי ם הדי ן בב שת הע כוב , לתקו ה של  ת לה ע  עש ה ימים, לעי וב בי וע הצו
  .םבמעמד הצדדי

  .שר המשפ ים  שאי לקב ע ס רי ד ן בהל כים  פי סעיף זה  )ד(  

מאסר שנה או קנס פי  –דינו , בלא  שות  דין, הנכנס למקרקעי ציבור ומחזיק בהם  )א(  .ג5
  ).חוק העונשין –בח ק זה ( 1977-ז"התשל, לחוק העונשין) 3)(א(61שניים מהקנס האמור בסעיף 

מאסר שנתיים  –דינו , 4וד להוראות צו שניתן לפי סעיף המחזיק במקרקעי ציבור בניג  )ב(  
) ג(61וקנס נוסף פי שניים מן הקנס האמור בסעיף , לחוק העונשין) 4)(א(61או קנס כאמור בסעיף 

ואם , לכל יום שבו נמשכה העבירה לאחר חלוף שבעה ימים ממועד הסילוק והפינוי, לחוק העונשין
ממועד פקיע ה או  יט לה של  חל ה בדבר עיכוב  –עוכב  יצו  הצ  ע  יד  בית  משפט 

  .ביצוע

שמונה על ידי הממונה , רשא  פקח, ג5כי א ם עבר  ל  ורא ת ס יף , התע רר חשד  )א(  .ד5
ולדרוש , לחקור כל אדם הקשור לדעתו לענין או שעשויות להיות לו ידיעות בענין, לפ  סעי  זה

  .בעניןמכל אדם כאמור להתייצב לפניו כדי להיחקר 

לפקח אשר מונה על ידי הממונה לפי סעיף זה יהיו כל הסמכויות של קצין משטרה   )ב(  
 3-ו 2וסעיפים ) הפקודה –להלן ) (עדות(לפקודת  פרוצדורה  פלילית  2בדרג  מפ ח לפ  סעיף 

  .לפקודה יח לו על החקירה

  :ים  להלא יתמנה פקח על ידי הממונה לפי סעיף זה אלא אם כן התקיימו שני  )ג(  

  ;משטרת ישראל הודיעה כי היא מסכימה למינויו של הפקח  )1(

 –לגבי פקח שהוא עובד המדינה , כפי ש בעו, הפקח ק בל הכ רה מ אימה  )2(
ולגב  פק  שהוא , השר הממונה על מינהל מקרקעי ישראל והשר לביטחון הפנים

  .שר הפנים והשר לביטחון הפנים –עובד הר ות המ ומית 

  .ת ח ק זה  אות להו יף על זכ יותיו ש  בע  מ רקעין על פי כל דין ולא  גר ע מ ןוראוה  .6
   

  :יבוא) ב(במק ם סע ף קטן , 18בסעיף , 1969–ט"כשת, חוק המקר עיןב  .7

תוך של שים , פס א ם א  המקרק ין ש א כד ן ר אי המחזי  ב ם כ יןת  )ב"(
  ."להו יאו מהם להש מש בכ ח במי ה סב רה כדי, ימים מ ום ה פיסה

הנוגע  ר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניןש  .8
  .לביצועו

  
  מנחם בגין    
  ראש המ שלה    

  
  משה נסים    יצחק נבון  
  שר המשפ ים    נשיא המדינה  

  
  
  
  

  

  מירת דיניםש
  1981-א"ט ת מ"ת

  יקוןת
  וק המקרק יןח

  יצוע ותקנותב

  פניה לבית המשפט
) 1' תי ון מס(
  2005- ה"תשס

  עונשין
) 1' תי ון מס(
  2005- ה"תשס

  סמכוי ת חקירה
) 1' תי ון מס(
  2005- ה"תשס
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