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 מועצת שמאי המקרקעין
2007 ביולי26פתרון הבחינה בתכנון ובניה מועד

ל מסתשובה )'נק20(:1' שאלה

. לסרב הבקשה

 שפרוזדור– נקבעה בתחום החלקה הנדונה21/3/שאושרה לפני תכנית תממ',ד6/3/בתכנית תממ

עד–חשמל אושר בתחומה . גובה'מ3 מגבלת גובה למבנים חקלאיים

ו לא ניתן לאשר לפי, בתוקף'ד6/3/ נשארה תכנית תממ–21/3/ בתכנית תממ10י הוראה"עפמאחר

מ21/3/תכנית תממ .'מ3- מבנה חקלאי בגובה החורג

)'נק20(:2' תשובה לשאלה מס
-ב"תשנ) חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים(בהתאם לתקנות התכנון והבניה)1

נ– 1992 . גזרות משטח המגרש המיועד לתעשיה זכויות הבניה

לאחר סימון שטח המגרשים בתחום החלקות ניתן למדוד שטח המגרשים במדידה גרפית

. ולהגיע במשוער לשטח המגרשים

–שטח המגרשים במדידה גרפית הוא

ר"שטח בממגרש

ר"מ2,565 2514

ר"מ2,295 2515

ר"מ2,500 2516

ר"מ2,495 2517

ר"מ2,292 2519

-:זכויות הבניה בחלקות הן נגזרת משטח המגרשים)2

ר"זכויות בניה בממגרש

ר"מ3,078 2514

ר"מ2,754 2515

ר"מ3,000 2516

ר"מ2,994 2517

ר"מ2,750 2519
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" חלוקה חדשה"תנאי למימוש הזכויות לפי חוק הליכי התכנון והבניה היא תכנית הכוללת)3

 ". חלוקה חדשה"ל, בעלים הרשומים בחלקות הנדונותמה75%והסכמה של

)'נק20(:3'מסלשאלהתשובה
) שהופקעה(ב קובעות מיגבלות סטטוטוריות לשינוי יעוד קרקע" לחוק התו196-ו195הוראות סעיפים

ס"עפ– למטרה שלמענה אין לרשות–בתכנית חדשה  זכות להפקיע הקרקע–ב" לחוק התו188'י

.ורלצרכי ציב

–ובלשון המחוקק
 על פי הסכם או שהופקעו כך למטרת תמורת תשלום מקרקעין שנרכשו בביצוע תכנית.195"

:יחולו עליהם הוראות מיוחדות אלה, פיצויים
זה)1( , מותר להשכירם לגוף ציבורי או לאדם אחר, כל עוד שונה יעודם על פי הוראות חוק

נתן, בהתייעצות עם הועדה המחוזית,יםובלבד ששר הפנ, למטרה שלה נועדו בתכנית
:אישור על כך

זה)2( , מותר באישור ובהתייעצות כאמור למכרם, שונה יעודם על פי הוראות חוק

את, להשכירם או לעשות בהם העברה אחרת ובלבד שניתנה למי שרכשו ממנו
לקנותם במחיר שלא יעלה, תוך שלושים יום, המקרקעין או לחליפו הודעה שהוא רשאי

; בצירוף שווייה של כל השבחה בהם הנובעת מהתכנית,ל הסכום שבו נרכשו ממנוע
יועברו אליו, הודיע מקבל ההודעה תוך המועד האמור שהוא מוכן לקנות את המקרקעין

 ". כאמור

 מקרקעין שהופקעו לפי חוק זה ללא תשלום פיצויים וייעודם שונה לייעוד שלמענו)א(.196"
תשלם הועדה המקומית, אין להפקיע מקרקעין לפי חוק זה ללא תשלום פיצויים

פיצויים למי שהיה זכאי להם בשעת ההפקעה אילו היתה ההפקעה מחייבת 

תחזיר את המקרקעין לפי שהופקעו, או אם רצה בכך, תשלום פיצויים באותה שעה
. ממנו

זה)ב( ,)רכישה לצרכי ציבור(קעות לפקודת הקר12 לענין סעיף–בפעולה לפי סעיף
–יבוא במקום מועד הפרסום של ההודעה על הכוונה לרכוש מקרקעין, 1943

. ושווי המקרקעין ייקבע בשים לב ליעודם החדש, המועד של שינוי היעוד

 יש לעמוד בשלב מקדמי– כדי לאשר תכנית לשינוי יעוד הקרקע ליעוד שלא ניתן להפקיע הקרקע–לכן

. לפי הענין196או/ו195יפים בהוראות סע
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)'נק20(:4' תשובה לשאלה מס
תכנית המוגשת לדיון הועדה לתשתיות לאומיות היא ברמתה תכנית מתאר ארצית ולכן גוברת לפי

ח ג' הוראות סימן . 131 סולם העדיפויות של תכניות כמפורט בסעיף–' לפרק
אחרת אם לא נאמר אחרת בתכנית המתאר תכנית המתאר הארצית כוחה יפה מכל תכנית.131"

 ". הארצית

. ניתן בתכנית ברמה של תכנית מתאר ארצית לשנות הוראות תכנית מתאר מקומית–ולכן

)'נק02(:5' תשובה לשאלה מס
. חלוקה חדשה במהותה יוצרת איחוד חלקות וחלוקתן מחדש למגרשים)1

המוסד המוסמך לאשר הינה הועדה, מיתאם האיחוד והחלוקה אינם תואמים תכנית מתאר מקו

. המחוזית

ס, אם האיחוד והחלוקה תואמים תכנית מאושרת ' הועדה המקומית מוסמכת לאשרה במסגרת

.ב"לחוק התו)א(62

שטחי שירות)2

-ב"התשנ) שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים(שטחים הוגדרו בתקנות התכנון והבניה)7(

1992 –

– הם שטחי השירות

. בטחון ובטיחות)1

. מערכות טכניות ומתקני שירות)2

. אחסנה)3

. חניה)4

. מבואות וחדרי מדרגות)5

. קומת עמודים מפולשת ומקמרות)6

).ים'פסג(מעברים ציבוריים)7

.ב עוסקת במימי חופין"התוספת השניה לחוק התו)3

ועל פיה הוקמה ליד המועצה הארצית את תחום חוף הים, התוספת הגדירה את קו החוף

. הועדה לשמירה על הסביבה החופית

ס"התוספת הרביעים לחוק התו)4 . עוסקת בתכניות לשימור אתרים–לחוק'א76'ב לפי

ע ע"תכנית לשימור יכול שתוכן י המעוניינים ששר הפנים אישר"י הועדה המקומית ויכול שתוכן

. למטרה זו


