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בית המשפט העליון מגביל את הפיצוי  -קרקע חקלאית :(תכון וביה) 21/20חוזר 
  )197בגין פגיעה ע"י תוכית (ס' 

 
המצאים בתחום התכית  מקרקעיןובמידה  -קובע את הכלל לפיו  התכון והביהלחוק  197סעיף 

מי שביום תחילתה של התכית היה אזי , שלא בדרך הפקעה, פגעו על ידי תכית, )או גובלים עמו(
(בד"כ רובו של הפיצוי משולם  מהועדה המקומית זכאי לפיצוייםבעל המקרקעין או בעל זכות בהם 

דהייו על הטוען לפגיעה יש להוכיח "פגיעה" וכן זכאות  .)על ידי יוזם התוכית מכוח כתב שיפוי
  לפיצויים.

ערב התוכית, בכך שהוא למצבו הקודם,  "מוחזרבעבר קבע הפיצוי באופן שבו בעל הזכויות הפגע "
   .קודם לפגיעהפיצוי לפי שווי המקרקעין בשוק החופשי  מקבל

זה, הסיכוי את ה לשיוי יעוד הקרקע, מגלם שווי השוק סיכוי" בהם קיים פיתוחבמקומות "מוטי 
, כך שקרקע חקלאית במרכז הארץ סחרת או "פוטציאל תכוי" ומכוה "פוטציאל השבחה"

     .לדום, לעומת ערכים מוכים מאוד בפריפריה ₪ליוי ילעיתים במ
  

זכאות לקבלת ל יםחדש םתאישל בית המשפט העליון קובע  , עקרוי וחשוב בסוגיהפסק דין חדש
   :של קרקע חקלאית פיצוי בגין "הפוטציאל התכוי"

פגיעה במקרקעין  רף כיסה לגדר קבלת הפיצוי, דהייו שהיתהקבע  - המקרקעין בושא "הפגיעה"
המשביחה את  תכית שקיימתוהוא תאי סף מיימלי,  התקייםרק ב" אובדן פוטציאל תכוי"בגין 

שיתבטא בעיקר בהיעדר  -" דבר מה וסף" דרש גםלו  בוסףו, המצויה בשלב ההפקדהו המקרקעין 
  ;חזור"-בקודת "אל כמעטותה מיעה ראית לעין לאישורה של התכית, באופן שמציב א

כי פסק מתן פיצוי, למי שעבר את הרף של פגיעה המקרקעין כאמור, לצורך  – לגבי שווי המקרקעין
בעת הכת השומה המעריכה . איה מתאימההמבוססת על עסקאות השוואה  "מחיר השוק"שיטת 

. יתן יפייה לשיוי תכוי משביחדרש יהיה לטרל מ"שווי השוק" את שווי הצאת היקף הפגיעה 
בפוטציאל תכוי קוקרטי וקרוב רק כאשר מדובר בחשבון  של "שווי שוק"יהיה להביא פרמטר 

  .לוודאי, המתבטא לכל הפחות בתכית מופקדת
 

(ולא ליעוד  לייעוד ציבורי חקלאיייעוד מ ן של קרקעותבמקרים שדוו בפסק הדין, שוה ייעוד
 ותהקרקע יבעלקבע כי  )., דבר שבא לידי ביטוי במחיר שוק גבוהן"סחיר", כפי שציפו וקיוו בעליה

ב ילטרל את המרכ דרשו שי שמאיםהפיצוי יקבע על ידי אלא , ןלפי שווי השוק שלהלא יפוצו 
 להשבחה תכוית, ככל והשבחה זו איה עומדת במבחן המחמיר שקבעהספקולטיבי המשקף ציפייה 

   .קיימת תכית שיוי ייעוד מופקדת)כי (
  שו רבותיו "ישמחו השמאים" אשר צפויים לעבודה רבה אשר תפרס גם אותו, עורכי הדין.ועל כך 

 
גשות גם על ידי מואין חלת בעלי קרקע חקלאית פרטית בלבד, והן  197' עציין כי תביעות לפי ס

ין היתר מוגשות תביעות בחוכרים לדורות בחוזים חקלאיים מרשות מקרקעי ישראל ("רמ"י"). 
ללא חובת השבה גם לאחר שיוי יעודה,  החקלאית החוכר זכאי להשתמש בקרקע במקרים בהם

לקובץ החלטות  8.12כדוגמת חוכר אשר חלות עליו החלטות התעסוקה (פרק לרשות מקרקעי ישראל, 
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פוגעת באפשרות שלו לבות  וכית חדשהתמועצת מקרקעי ישראל) או, דוגמא וספת, קיבוץ אשר 
ת, "הכסף הגדול" עליו משפיע פסק הדין היו יחד עם זא . בשטח המוחכר לו לדורות עבור חבריו

   .בעיקר לגבי קרקעות פרטיות בערים ושוליהן
  

  , פורסם בבו.'ואח הוועדה המקומית לתכון ולבייה הרצליה' ' אח 333דלי דליה ועוד      10212/16ברמ 
  
מייצגים בעלים וחוכרים של קרקעות כותבים ה .לירון רזו י אכתב ע"י עוה"ד חגי שבת*

  .197בתביעות לפי ס' 
  

 *האמור בחוזר איו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאיו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג

  שהוא.


