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מןיעקרק
חוב צ יעקר מ קור )םישלו קוליס( ,משת"א1981-

)(1

התורדג

)סמ ןו ית' (1
סשת"ה2005-

)סמ ןו ית' (1
סשת"ה2005-

)סמ ןו ית' (1
סשת"ה2005-
)סמ ןו ית' (1
סשת"ה2005-
)סמ ןו ית' (1
סשת"ה2005-
בהקיד
)סמ ןו ית' (1
סשת"ה2005-

 .1בהז וח —
"ביצ יע רקמרו" — קוחב ם ועמשמ לארשי י קרקמ_דוסי :לארשי עקרקמ ,ןיעקרקמו
תי וקמ ושר לש;
"המינהל" — מינהל מקרקעי ישראל;
"הממונה" —
) (1לענין חוק זה ,ףיעס טעמל – 4
)א( לארש יעקרק יבגל — מנהל המינהל או מנהל מחוז של מינהל;
)ב( תימו מ תושר יעקר מ יבגל — ה ת שרה ש רתימוקמ;
) (2לענין סעיף — 4
)א( לארש יעקרק יבגל — מנהל המינהל ,והוא רשאי להסמיך מנהל מחוז של
המינהל ,כל אחד מאלה יחד עם היועץ המשפטי של המינהל או של מחוז של המינהל,
ולענין שמורת טבע הוא רשאי להסמיך את מנהל רשות שמורות הטבע יחד עם היועץ
חה דרש ל יטפ מהתואלק ,ולענין מקרקעי ישראל המצויים בתחום שיפוטה של
תימו מ תושר ,המו תב ם יוצמ ן עק קמה תושר שאר תא ך מסהל י שר אוה,
תוש ה וא לש יטפשמה ץע יה ם דחי;
)ב( תימו מ תושר יעקר מ יבגל —
) (1תוימו מה וי שרה וח יפ יט שמ עוי הל יש תושרב )ץועיי
יטפשמ( ,לשת"ו– — 1975יטפ מה ץע יה ע חי תו רה שאר;
) (2ברשות שאין לה יועץ משפטי כאמור בפסקת משנה ) — (1תוש ה שאר
באישור הממונה על המחוז;
"פינוי מקרקעי הציבור" – פינוי מקרקעי ציבור מכל אדם ,ןילטלטיממ ,םייח לעבמ ,לכמ
הבנוי והנטוע עליהם ,רובי םה לא בוחמה חא רב לכמו עב לש;
"חקפ" – עובד ציבור שמינה הממונה;
"וצ" – צו שניתן לפי הוראות סעיף 4.
) .2א( פקח שמונה לפי הוראות סעיף 5ד רשאי להיכנס למקרקעי ציבור בכל עת סבירה כדי
ןכ תו על םהב שמ שמ וא קי חמה לש תו ז תא כו םהב שו יש וא הק חהה תא קו בל,
המ ש רדל אשר א הומחזיק או מהמשתמש להציג בפניו מסמכים ותוכז ת םיחיכומ ו ושרבש.
)ב( ןט ף עסב ר מאה ף לע )א( אין להיכנס למבנה של קבע המיועד למגורים ומשמש
םהל ,אך רשאי שופט של בית משפט שלום לתת צו המתיר את הכניסה.

-----------) (1פס םס ו"מ ת ח"ס א'  1005םוימ  12.2.1981מע' ) 105ה"מ ת ח"ס א'  1484מע'  .(21ת ןק ת"ס ט"ח
משת"ס א'  1012םוימ  12.3.1981מע' .142
ס ןק ת"ס ת ח"ס ה'  1976םוימ  26.1.2005מע' ) 106ה"ס ת הלשמ ה ח"ס ג'  14מע'  – (169סמ ןו ית'  ;1ר'
ףיעס  7לענין תחולה.
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מתועי י תריס

צו לסילוק יד ולפינוי
רוביצ עקרקמ
)סמ ןו ית' (1
סשת"ה2005-

)סמ ןו ית' (1
סשת"ה2005-

)סמ ןו ית' (1
סשת"ה2005-

)סמ ןו ית' (1
סשת"ה2005-

יעקר מ תקז ה ךשמה
םויס חאל וביצ
ותעי פ א הזוח
)סמ ןו ית' (1
סשת"ה2005-

וצה ע ציב
)סמ ןו ית' (1
סשת"ה2005-

רזחש ספות ןיעקרקמל
לאחר הפינוי
)סמ ןו ית' (1
סשת"ה2005-

 .3מי שהממונה הסמיכו לכך בכתב רשאי — אם נוכח שדרוש לו מידע שאיננו ברשותו
והנוגע למקרקעי ציבור ,םהב לו יט וא שו ישל וא םהב קי חהל קי חמ לש ות כזל — שורד ל
תכבב ריבס ןמ ך ת עדימה תא ול רו מל שמתשמ מ ו קי חמהמ.
) .4א( קרק םד ספתרו יצ יע ,ושוכנע הממונה ,חקפ אמ בת ב ןו שחו ןי ב ןי עש חאל
שביקר במקום ועל סמך מסמכים לענין הזכויות במקרקעי הציבור ,ןי כ אלש תיה תסי ת יכ,
רשאי הממונה ,ןידכ אלש תיה הס פתה כ ול ר בת ש וימ םי דוח שיש ךותב ,רחו י אלו
הסיפתה וימ ם שדוח ה ישו ישולשמ ,ודי תמ תחב וצ תתל ,ודי ת קלסל פותה ש וד ה
ממקרקעי הציבור ולפנותם ,וב בקש עומ דע וצב בקש פכ )ןלהל – מועד הסילוק והפינוי( ,
וצה ת יסמ םו מ םימ ם שולש םותמ םדקי א רומ ה דע מהש ד לבו.
)ב( ) (1תפס את מקרקעי הציבור אדם שלדעת הממונה לא ניתן לקבוע את זוא ו וה
ורתאל ,תהא מסירת הצו לתופס בדרך של הדבקתו במקום הנראה לעין במקרקעי
רוביצה; הקבד ה תעשב ,הקבדהה לש ה שהו םויה ק דומה וצה ף גב ומשריי.
) (2הממונה רשאי ,םידחוי םימעטמ ,להורות כי צו שניתן לפי סעיף קטן זה
יפורסם בדרכים נוספות ,הרו ש יפכ.
)ב (1ותי וצבםהי ולובג פל לח וה םהי עש וב צה עקרקמ ורא ,נקודות הציון שלהם או
םתבותכ ,הפ תועצמא וא; ןיע רקמה ם רמב םי ושר רו יצה י קרקמ ויה ,יצורף לצו גם נסח
םושירה.
)ג( קי םיטפשמה רשבע בתקנות את טופס הצו ואת דרכי מסירתו של צו שניתן לפי הוראת
ןטק יעס )א( ספותל; התקנות יובאו לידיעתה המוקדמת של ועדת הפנים ואיכות הסביבה של
הכנסת.
4א) .א( לענין חוק זה ,ןידכ אלש ר בי יעקרק לש ה יפת וארי ,קי חה םדא תוא םא םג
םתק חה ת רית ש הזו ל ותעיק ו ומו ס דעו ר אל םהב ,הקזחה תפו ת ךשמ דבלבו
מכוח חוזה לא עלתה על שבע שנית פוצר ם ,ונשלחה הודעה לתופס מקרקעי הציבור ,היפלו
הסתיים החוזה ואין כוונה להאריכו או שפקע החוזה ,לפי הענין ,וכי על התופס לפנות את מקרקעי
רוביצה.
)ב( נתפסו מקרקעי ציבור שלא כדין כאמור בסעיף קטן )א( ,ףיעס וארוה לוחי 4
בשינויים אלה:
) (1הה ם ת עומ א ו רירומא הזו ה ל ותעי פ א ומוי ל ב ןיד הקזח
ןטק ף עסב )א( ,הסיפ ה םויכ;
) (2מועד הסילוק והפינוי הקבוע בצו לא יקדם מתום שישים ימים מיום מסירת הצו.
) .5א( חלף מועד הסילוק והפינוי הקבוע בצו ,ספו ה ידי וצה ת ארו ומי ק אלו ,הרוי
הממונה לפקח ,באישור מנהל אגף הפיקוח במינהל מקרקעי ישראל ,לארש יעקרק יבגל,
תימוקמה תושרה לש יטפ מה ץעויה רושיאבו ,תושר התוא י קרקמ יבגל ,וצה א צבל ,דבלבו
שלא חלפו יותר משישים ימים ממועד הסילוק והפינוי ,טפש ה תי ידי ע ו ה וצי בכ ע םאו
– עוציב בוכיע רב ב הטלח ל התעי פ וא הלוטי דעוממ.
)ב( ןט ף עס תוא וה ף לע )א( ,נמסר צו לפי הוראות סעיף  4ולחה תריסמ חאלו
פעולות במקרקעי הציבור שיש בהן כדי לשנות את המקרקעין ,סולכא תוברל ,בניה ,וא הע רז
נטיעה ,רשאי הממונה להורות על ביצוע הצו לפי הוראקו יסה עו ף ח רט א ף הז יעס תו
והפינוי הקבוע בצו.
)ג( יאש חקפ ,וצ וציב של ,להיכנס למקרקעי ציבור שהצו חל עליהם ,לפנות מהם כל
םדא ץפח ,ולנקוט את כל האמצעים כדי להבטיח את קיום הצו ולבצעו; או יאש ןכ ,תעשב
ךרוצה ,הרזע ך םשל לבקל ריבס חוכ ש תשהל הרטשמה המיאתמ.
)ד( המונע או המפריע שלא כדין לביצוע צו ,אחראי לנזק או להפסד שנגרמו על ידי כך;
ןיד לכ תאר המ ע רגל יד הז ןטק ף עס תאר הב ןיא.
)ה( שר המשפטים רשאי לקבוע הוראות לענין ביצוע צו לפי חוק זה.
5א .הז קו יפל צ וצי םל וה ,ולפני שחלפו שנים עשר עוציבה תמלש םוימ םישדוח,
םהילע לח וצה רובי ה י קרקמ תא ידכ לש ספתו ר ח ומעט םדא וא ספותה ,חקפ אשר,
לאחר שקיבל אישור לכך מאת הממונה ,לחזור ולסלק את ידו של התופס ולפנות את מקרקעי
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פניה לבית המשפט
)סמ ןו ית' (1
סשת"ה2005-

עונשין
)סמ ןו ית' (1
סשת"ה2005-

הריקח ת יוכמס
)סמ ןו ית' (1
סשת"ה2005-

שמירת דינים
ת"מ ת ט"א 1981-
תןוקי
חןי קרקמה קו

ביצוע ותקנות

ירוקמה וצ י לע רוביצה.
) .5א( הרואה את עצמו נפגע ממתן צו ,רשאי לפנות וטופ ש םו תבש ם לשה טפ מ תיבל
נמצאים מקרקעי הציבור שהצו חל עליהם ,עד למועד הסילוק והפינוי הקבוע בצו ,תא יכוהל דכ
רוביצ יעקרק ב קיזחה ותוכז; רומאכ ות כז תא חיכוה ,תאו צה א טפש ה יב טבי
הפעולות שנעשו מכוחו.
)ב( פניה לבית המשפט לפי סעיף זה לא תעכב את וצה ע ציב ,תיב טי חה ןכ םא אלא
תרחא פשמה ,לאחר שנתן לממונה הזדמנות להשמיע את טענותיו.
)ג( ןט ף עס תוא וה ף לע )ב( ,טפשמ תי יאשר ,דחא ד ד עמב ,ליתן צו זמני
וצה עו יב בו יעל ,םימי ה שע ע הל ת לש ה וקתל ,בוכ עה תש בב ן ידה ם יק דע מל דעו
ידדצה דמעמבם.
)ד( הז ףיעס יפ םיכ להב ן ד יר ס ע בקל יאש םי פשמה רש.
5ג) .א( הנכנס למקרקעי ציבור ומחזיק בהם ,ןיד תוש אלב ,דינו – מאסר שנה או קנס פי
שניים מהקנס האמור בסעיף )61א() (3לחוק העונשין ,לשתה"ז) 1977-הז ק חב – חוק העונשין(.
)ב( המחזיק במקרקעי ציבור בניגוד להוראות צו שניתן לפי סעיף  ,4דינו – מאסר שנתיים
או קנס כאמור בסעיף )61א() (4לחוק העונשין ,וקנס נוסף פי שניים מן הקנס האמור בסעיף )61ג(
לחוק העונשין ,לכל יום שבו נמשכה העבירה לאחר חלוף שבעה ימים ממועד הסילוק והפינוי ,םאו
טפשמ תיב די ע צה וצי בכוע – בוכיע רבדב ה לח לש הל טי וא ה עיקפ דעוממ
עוציב.
5ד) .א( דשח רר עתה ,ףי ס ת ארו ל רבע ם א יכ 5ג ,חקפ אשר ,שמונה על ידי הממונה
הז יעס פל ,לחקור כל אדם הקשור לדעתו לענין או שעשויות להיות לו ידיעות בענין ,שורדלו
מכל אדם כאמור להתייצב לפניו כדי להיחקר בענין.
)ב( לפקח אשר מונה על ידי הממונה לפי סעיף זה יהיו כל הסמכויות של קצין משטרה
ףיעס פל ח פמ גרדב  2תילילפ הרודצורפ תדוקפל )תודע( )ןלהל – הדוקפה( םיפיעסו  2ו3-
הריקחה לע ול חי הדוקפל.
)ג( לא יתמנה פקח על ידי הממונה לפי סעיף זה אלא אם כן התקיימו שניהל םי:
) (1משטרת ישראל הודיעה כי היא מסכימה למינויו של הפקח;
) (2המיא מ הר כה לב ק חקפה ,ועב ש יפכ ,לגבי פקח שהוא עובד המדינה –
השר הממונה על מינהל מקרקעי ישראל והשר לביטחון הפנים ,אוהש קפ בגלו
תימו מה תו רה דבוע – שר הפנים והשר לביטחון הפנים.
 .6הוארון מ ע רג אלו ןיד לכ יפ לע ןיעקר מ עב ש ויתוי כז לע ףי והל תוא הז ק ח ת.
 .7בןיע רקמה קוח ,תשכ"ט– ,1969ףיעסב  ,18ןטק ף עס ם קמב )ב( אובי:
")ב( תןי כ ם ב יזחמה יא ר ן דכ א ש ןי קרקמה א ם א ספ ,םיש לש ךות
הסיפ ה םו מ םימי ,ידכ הר בס ה ימב ח כב שמ שהל םהמ ואי והל".
 .8שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע
ועוציבל.
מנחם בגין
הלש מה שאר
משה נסים
םי פשמה רש

יצחק נבון
נשיא המדינה
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