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רכישה חוזרת של קרקע מופקעת
עו"ד משה קמר
סעי  (2)195לחוק התכנו והבניה ,התשכ"ה ,1965קובע ,כי מקרקעי שנרכשו בביצוע תוכנית עלפי הסכ" או
שהופקעו תמורת תשלו" פיצויי" וייעוד" שונה עלפי הוראות חוק התכנו והבניה לייעוד אחר ,מותר  באישור שר
הפני" ,לאחר שהתייע $ע" הוועדה המחוזית לתכנו ולבנייה  למכר" ,להשכיר" או לעשות בה" העברה אחרת,
ובלבד שניתנה למי שרכשו ממנו את המקרקעי ,או לחליפו ,הודעה ,שהוא רשאי ,תו %שלושי" יו" ,לקנות" בחזרה,
במחיר שלא יעלה על הסכו" שבו נרכשו ממנו ,בצירו שוויה של כל השבחה בה" הנובעת מהתוכנית .הודיע מקבל
ההודעה תו %המועד האמור ,שהוא מוכ לקנות את המקרקעי ,יועברו אלה אליו כאמור.
הזכות המוקנית בסעי זה מוסבת על רכישה כפויה של מקרקעי מידי בעליה" באחד משלושה מצבי" :האחד 
כאשר המקרקעי הועברו עלידי הבעלי" לרשות בעיסקה רצונית בתמורה ,כשהמקרקעי היו מיועדי" בתוכנית
בניי עיר תקפה לצרכי ציבור .השני  במסגרת הפקעה פורמלית של מקרקעי בידי הרשות ,הפקעה שבגינה זכאי
היה הבעלי" לקבל פיצויי הפקעה .השלישי  כאשר המקרקעי נלקחו עלידי הרשות לצרכי ציבור בתמורה
במסגרת תוכנית לאיחוד וחלוקה.
מששונה ייעוד" של מקרקעי שנרכשו בכפייה מייעוד ציבורי לייעוד שאיננו ציבורי במסגרת תוכנית בניי עיר
שקיבלה תוק  ,קמה זכותו של בעל המקרקעי שממנו נרכשו המקרקעי או חליפו לרוכש" בחזרה מהרשות.
הסעי קובע ,כי התמורה שעל הבעלי" לשל" מורכבת מהסכו" שהמקרקעי נרכשו ממנו בצירו שוויה של כל
השבחה בה" הנובעת מהתוכנית .נשאלת השאלה ,הא" יש לשער %את הסכו" שבו נרכשו המקרקעי מבעליה"
מיו" הרכישה או ההפקעה ועד ליו" ההשבה ,או שמא הסכו" הוא נומינלי .ברור ,כי א" הסכו" הוא נומינלי,
הרי ככל שנוקפות השני" ,הוא חדל להיות בעל משמעות ממשית .נראה ,כי אי לשער %את סכו" הרכישה או את
פיצויי ההפקעה ,מהנימוקי" הבאי":
)(I

אילו חפ $המחוקק ,שבעל המקרקעי יחזיר לרשות המפקיעה את סכו" הרכישה או את סכו" הפיצויי"
כשהוא משוער ,%היה נוקט בלשו "הסכו" המשוער ,"%או "הסכו" שבו נרכשו ממנו בצירו הפרשי
הצמדה" ,או "שווי המקרקעי" ביו" מת התוק לתוכנית ,וכיו"ב .משנמנע המחוקק מלקבוע הוראת
שיערו ,%תו %שהקפיד לנקוט בלשו "במחיר שלא יעלה" ,מתבקשת המסקנה ,כי הוא לא חפ ,$שהמחיר
המקורי ישוער.%

)(II

אי עקרו של שיערו %סכומי" באופ כללי .כדי להורות על שיערו ,%צרי %להימצא לשיעור %בסיס בדי.
מקו" שמקורו של החיוב הוא בחוק ,יש לבחו א" מפרשנותו הראויה של אותו חוק מתבקש תשלו"
נומינלי ,או שמתבקש שיערו .%חיוב סטטוטורי יונק את חיותו מהחוק שיצר אותו .החוק קובע את החיוב
ואת שיעורו .החוק צרי %ג" לקבוע ,א" סכו" החיוב ישוער ,%שעה שבי מועד יצירת החיוב לבי מועד
תשלומו כדי חלה ירידה בער %הכס  .לשונו של סעי  195לחוק התכנו והבניה הינה ברורה .הסעי
משתמש במילי" "במחיר שלא יעלה על הסכו" שבו נרכשו ממנו" .אילו חפ $המחוקק ,שהסכו" המקורי
ישערו ,%כי אז היה קובע זאת במפורש.
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)(III

כאשר המחוקק חפ $שישולמו הפרשי הצמדה בהפקעות ,קבע הוא הוראה מפורשת בעני זה :סעי )8א(
לחוק לתיקו דיני הרכישה לצרכי ציבור ,התשכ"ד ,1964קובע ,כי פיצויי הפקעה המשולמי" עלידי
הרשות המפקיעה לבעל הזכויות במקרקעי יהיו צמודי" .בסעי )8ג( לחוק מצויה הוראה מיוחדת לגבי
הפקעות שבוצעו בנסיבות מיוחדות עלפי חוק התכנו והבניה .מהוראותיו אלה של החוק לתיקו דיני
הרכישה לצרכי ציבור מתבקשת המסקנה ,כי מקו" שהמחוקק חפ $לקבוע הצמדה של סכומי" הנוגעי"
להפקעת מקרקעי  ובאופ מיוחד לגבי הפקעה בנסיבות מסויימות לפי חוק התכנו והבניה  קבע הוא
הוראה מיוחדת לכ .%ולפיכ ,%מקו" שלא חפ $המחוקק שתהיה הצמדה  דוגמת סעי  195לחוק התכנו
והבניה  הוא נמנע מלעשות כ.

) (IVבחוק התכנו והבניה גופו ,כאשר המחוקק חפ $להצמיד סכומי" ,הוא קבע זאת במפורש .באופ זה,
בתוספת השלישית לחוק ,העוסקת בהיטל השבחה הנובע מתוכנית ,נקבעה בסעי  9הוראת הצמדה.
מתבקשת המסקנה ,כי המחוקק לא חפ $בהצמדת" של הסכומי" שבסעי  195לחוק.
)(V

שיעורכ" של הסכומי" ששולמו לבעל המקרקעי מחייב קיזוז כנגד" של דמי השימוש הראויי" בגי
השימוש שעשתה הוועדה המקומית במקרקעי מיו" תפיסת ההחזקה בה" בעקבות הרכישה או ההפקעה
ועד ליו" החזרת המקרקעי לבעלי" .שאחרת ,תוצאת הדברי" תהיה ,שבעל המקרקעי החזיר לוועדה
המקומית את מלוא התמורה שקיבל ממנה ,מבלי שהוועדה שילמה לו בעד השימוש שעשתה במקרקעי
במרוצת השני" שחלפו.

הכותב מתמחה בדיני הפקעת מקרקעי
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