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   רשות שדות התעופה

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ
במשרד התחבורה ובמשרד האוצר נבדק תהלי  קבלת , ברשות שדות התעופה

תכנו  ולבנייה ההחלטות בנושא מת  התחייבויות לשיפוי ועדות מקומיות ל
על פי , גוריו   בנמל התעופה ב 3לקראת אישור תכניות המתאר לבניית מסו  

   . 1965 ה"התשכ,  לחוק התכנו  והבניה197הוראות סעי  
 התחייבויות תלויות

 תקציר
הכינה רשות שדות ) 3 מסו   להל  (גוריו   לש  הקמת מסו  חדש בנמל התעופה ב 

והתחייבה לשפות מי ) א" תמ להל  (ות מתאר ארציות תכני)  הרשות להל  (התעופה 
התכניות אושרו בידי הממשלה. שייפגעו מהתכניות

1

ההתחייבויות עוגנו בכתבי . 
שיפוי
2

בי  , הרשות הסתמכה.  ועדות מקומיות לתכנו  ולבנייה22  שנתנה הרשות ל
לרשות אשר הודיע ,  שר האוצר דאז1994שהבטיח לה ביוני " רשת ביטחו "על , היתר

שא  לא תוכל לעמוד בתשלו  פיצויי  שיידרשו מהמקורות שיעמדו לרשותה באותה 
 הוגשו נגד 2000 1999בשני  . הוא יפעל להגדיל את מקורותיה הכספיי , העת

על , ח במחירי  שוטפי " מיליארד ש5 בס) של כ,  תביעות לפיצוי6,000 הרשות כ
 .ידי גורמי  שלטענת  נפגעו מהתכניות

כי הרשות תשפה , ל הרשות דאז כלפי המדינה בש  הרשות" התחייב מנכ1994ביוני 
, את המועצה הארצית לתכנו  ולבנייה ואת הוועדות המחוזיות לתכנו  ולבנייה, אותה

דנה מועצת הרשות  1995רק בינואר . א  ייתבעו על ידי גורמי  שייפגעו מהתכנית
עשתה הערכת הסיכוני  ואומד  וזאת בטר  נ, בכתב השיפוי לראשונה ואישרה אותו

 . הסכומי  שהיא עשויה להיות מחויבת לשל  לגורמי  שייפגעו מהתכנית
לא עוגנה , שניתנה בנוסח שאפשר לפרשו פרשנויות שונות, התחייבות המדינה

 .בהסכ  כתוב ולא קיבלה את ביטויה בתקציב המדינה
__________________ 

יחוייב לשלמו ) המשופה(התחייבות לשל  למי שכתב השיפוי מופנה אליו את סכו  הפיצוי שהוא  2  .31.7.97 מיו  2409  ו2408' החלטות מס 1
 .שיפויבתחו  שלגביו נית# כתב ה, לנפגע
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ביעות הצפויות עקב ברשות לא עשו עבודת מטה להערכת סיכוני  ולאומד  היק  הת

, 1996רק ביולי . א לפני שקיבלו עליה  את ההתחייבויות לשיפוי"אישור התמ
למועצה הארצית  הוגש, ל הרשות כלפי המדינה"כשנתיי  לאחר התחייבותו של מנכ

לתכנו  ולבנייה סקר כללי ובו הוצגו הערכות הסיכוני  ואומד  סכומי הפגיעות וסכומי 
 .א"ג כתוצאה מהתמ"י  ע  נתבההשבחות במקרקעי  הגובל

 מיליו  1,680בס)  ,3 אישרה הממשלה את הצעת תקציב ההשקעה במסו  1995ביוני 
אול  בהצעת התקציב לא הוזכרו העלויות העקיפות , 1994ח במחירי דצמבר "ש

פריסת "ולא הוזכרה התחייבותו של שר האוצר בדבר , א"הצפויות עקב אישור התמ
 .לרשות" רשת ביטחו 

ל הרשות דאז וחשב הרשות על כתבי שיפוי שהיו שוני  " חתמו מנכ1997פטמבר בס
 וחשפו את הרשות לתביעות 1995מההתחייבות שאישרה מועצת הרשות בינואר 

 . נוספות
 החליט משרד התחבורה כי יש לגבש תכנית אסטרטגית לאומית 2002רק בשנת 

 ע  התביעות על הפגיעה א ולהיער) להתמודדות"בעניי  תביעות שהוגשו בגי  התמ
 לא גיבשו משרד התחבורה ומשרד 2004מאז ועד סו  . 3במקרקעי  עקב הקמת מסו  

   . האוצר תכנית שכזו
 מבוא

 1977 ז"התשל, הוקמה על פי חוק רשות שדות התעופה)  הרשות להל  (רשות שדות התעופה 
, להפעיל, להחזיק, בי  היתר, ה תפקידי הרשות . 15.6.77והחלה לפעול ביו  , ) חוק הרשות להל  (

לפתח ולנהל את שדות התעופה שפורטו בתוספת לחוק הרשות ועל פי הצווי  שהוצאו מכוח חוק 
 .לעשות בה  פעולות תכנו  ובנייה ולתת לה  שירותי  נלווי , הרשות

. לאומי העיקרי של מדינת ישראל הוא שדה התעופה הבי ) ג" נתב להל  (גוריו   נמל התעופה ב 
כדי לספק את הביקושי  שמקור  בגידול הצפוי בתנועת הנוסעי  והמטעני  החליטה מועצת 

 3 אישרה הממשלה1994בינואר ). 3 מסו&  להל  (ג " להקי  מסו& חדש בנתב1993הרשות בדצמבר 
 6יתאי  לקיבולת של ' שלב א: בשלושה שלבי ,  כפרויקט בעדיפות לאומית3את הקמת מסו& 
 16לקיבולת של ' ושלב ג,  מיליו  נוסעי  בשנה11 9לקיבולת של ' שלב ב, בשנהמיליו  נוסעי  

 . מיליו  נוסעי  בשנה
, ח" מיליארד ש2.506 בס* כ) 1999 1994לשני  (שנתי   תקציב רב4 אישרה הממשלה1995ביוני 

במהל* השני  אישרה הממשלה עוד תקציבי  . של המסו&' להקמת שלב א, 2003במחירי דצמבר 
ח " מיליארד ש3.364  בכ3של מסו& '  נאמדה ההשקעה בפועל בשלב א2003בסו& . רה זולמט

 . 2003במחירי דצמבר 
__________________ 

 .16.1.94 מיו  2412' החלטה מס 3
 .12.6.95מיו  ) 239 כל (5640' החלטה מס 4
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 הנפגעי  5 הכינה הרשות תכניות מתאר ארציות ונטלה עליה התחייבויות לשיפוי3לש  הקמת מסו& 
  מר אברה, שהבטיח לה שר האוצר דאז" רשת ביטחו "על , בי  היתר, בהסתמכה, מהתכניות

 .6התכניות אושרו בידי הממשלה. שוחט) בייגה(
 בדק משרד מבקר המדינה את הליכי קבלת ההחלטות בנושא מת  2004ספטמבר  בחודשי  מרס

במשרד , הבדיקה נעשתה ברשות. לרשות" פריסת רשת הביטחו "ההתחייבות לשיפוי ובנושא 
   .במשרד התחבורה ובמינהל התכנו  שבמשרד הפני , האוצר

 3אישור תכניות המתאר לבניית מסו  הליכי 
כי , נקבע, ) חוק התכנו  והבנייה להל   (1965 ה"התשכ,  לחוק התכנו  והבניה197בסעי&  .1
מי , מקרקעי  הנמצאי  בתחו  התכנית או גובלי  עמה, שלא בדר* הפקעה, נפגעו על ידי תכנית"

זכאי לפיצויי  מהוועדה שביו  תחילתה של התכנית היה בעל המקרקעי  או בעל זכות בה  
התביעה לפיצויי  תוגש לוועדה המקומית לתכנו  ולבנייה בתו* שלוש . לתכנו  ולבנייה" המקומית

האחריות לתשלו  הפיצויי  לזכאי  הוטלה על הוועדה . שני  מיו  כניסת התכנית לתוקפה
 בדר* של מכיוו  שעל פי החוק האמור היא הנהנית מפירות ההשבחה של המקרקעי , המקומית

 .גביית היטלי השבחה וארנונה
  תוק& של החלטת ממשלה קיבלהאשר ,  של ועדת השרי  לענייני תיאו  ומינהל1/ תמבהחלטה

את שלפיה  יש לבחו  אמות המידה , בי  היתר, נקבעו, 7 בעניי  פרויקטי  לאומיי 9.8.90 ב
  לחוק התכנו  והבנייה197 סעי&  לפיפיצוי. ובה  עלותו למשק ולמדינה, פרויקט לאומיכדאיותו של 

תביעות ו לאומי מפרויקטחובת הפיצוי על פגיעה הנגרמת . הוא חלק מעלותו של פרויקט לאומי
 לממ  את הפיצוי על ידי תקצוב והקצאת שיידרשהפיצוי דורשות מנות  השיפוי להיער* לאפשרות 

בד ע  קבלת החלטת  של המדינה והסביבה בד ב,  של הרשותאינטרסי האיזו  בי  אגב משאבי  
 .הגופי  הנוגעי  בדבר ברמה הלאומית בדבר מידת אחריות  לשיפוי ומידת השתתפות  במימונו

 המועצה  להל  ( החליטה המועצה הארצית לתכנו  ולבנייה שבמשרד הפני  1974בשנת  .2
הקרקע חלקית בעניי  ההגבלות על שימושי ) א" תמ להל  (להכי  תכנית מתאר ארצית ) הארצית

 החליטה המועצה 1975בשנת ). 2/4א " תמ להל  (ג "ועל הבנייה בשל רעש מטוסי  בסביבת נתב
להטיל על עור* התכנית לצר& לתכנית אומד  של הפיצויי  למי שצפויי  , בי  היתר, הארצית

 .א" לא קודמה הכנת התמ1994עד שנת . להיפגע מהתכנית ויכולי  לתבוע
. 'א2/4  ו2/4ג שמספר  " תכניות המיתאר לנתב1994הרשות בשנת  הכינה 3לצור* הקמת מסו& 

 נועדה לשמור על המרחב ולהסדיר את ייעודי הקרקע הנדרשי  לתפעול ולפיתוח של 2/4א "תמ
; לשמור על רמה נאותה של בטיחות הטיסה; ג כנמל התעופה הראשי של מדינת ישראל"נתב

להגדיר את ייעודי ; ג"המראה והנחיתה בנתבלהבטיח את יעילותו וגמישותו של מער* מסלולי ה
להגביל את ; ג ולצור* הכנת תכניות מפורטות"הקרקע ושימושיה לש  פיתוח המער* הפיזי של נתב

ג ולהקי  מנגנו  מעקב "הבנייה ואת שימושי הקרקע כדי לשמור על דרכי הגישה האוויריות אל נתב
 .ובקרה אחר ביצוע ההוראות הסביבתיות של התכנית

__________________ 
5

יחוייב לשלמו ) המשופה(התחייבות לשל  למי שכתב השיפוי מופנה אליו את סכו  הפיצוי שהוא  
 .בתחו  שלגביו נית# כתב השיפוי, לנפגע

 .31.7.97 מיו  2409  ו2408' החלטות מס 6
7 ÁÂ„ È˙ ˘ 53 ·Ï˘‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó  ,23' עמ. 
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לייעד שטחי  הנחוצי  " ונועדה 2/4א "תגזר מתמ' א2/4א "תמ, י הוראות המועצה הארציתלפ

מתקני  , מתקני תחזוקה, מסופי מטע , לתפעולו הסדיר של נמל תעופה ובכלל זה מסופי נוסעי 
וכל ייעוד אחר הנחו0 , תשתיות הנדסיות, מסילות ברזל, מחלפי , דרכי , רחבות חניה, תעופתיי 

בתכנית מצוינות הוראות מפורטות שמכוח  אפשר לגזור היתרי בנייה ". ל התעופהלתפעול נמ
 .למתקני  ולמסופי 

על עורכי התוכנית "להטיל , בי  היתר,  והחליטה2/4א " אימצה המועצה הארצית את תמ1994ביוני 
יות ואומד  של העלו) ישירות ועקיפות(עריכת סקר כללי בדבר היק& הפגיעות הנובעות מהתוכנית 

וכ  הטילה המועצה הארצית על עורכי התכנית לערו* אומד  בדבר , הצפויות בגי  הפגיעות הללו
לצור* ביצוע הערכות עלות ותועלת של השפעות , ההשבחות הנובעות מפיתוח נמל התעופה

' א2/4א " ותמ2/4א "המועצה הארצית התנתה את אישור תמ).  הסקר הכללי להל  " (התוכנית
 ".בגי  הפיצויי  שיידרשו לשל  עקב אישור התכנית,  מוסדות התכנו שיפוי"בהסדר 
א " אישרה המועצה הארצית את תמ1997בינואר .  הוגש הסקר הכללי למועצה הארצית1996ביולי 
ואת נוסח כתבי השיפוי שהרשות הסכימה ' א2/4א "ובאפריל באותה השנה אישרה את תמ, 2/4

ר המועצה הארצית להגיש את התכנית לאישור "הסמיכה את יוו, )ראו להל (לתת לרשויות מקומיות 
 . 8'א2/4א " ואת תמ2/4א "ביולי באותה השנה אישרה הממשלה את תמ. הממשלה

ובה  הרשות ,  ועדות מקומיות לתכנו  ולבנייה כתבי שיפוי של הרשות22  ניתנו ל1997בספטמבר 
לפי סעי& , א  יחויבו בה , חויבו בה התחייבה לשפות  עבור מלוא תשלומי הפיצויי  שהוועדות י

 .'א2/4  ו2/4א "כתוצאה מאישור תמ,  לחוק התכנו  והבנייה197
 :להל  סקירת ההליכי  שקדמו להתחייבות הרשות בכתבי השיפוי .3
יו  לפני שהתקבלה אותה . 2/4א " אימצה המועצה הארצית את תמ1994ביוני , כאמור )א(

כי לאור , שוחט) בייגה(ל הרשות לשר האוצר דאז מר אברה  "הודיע מנכ, 21.6.94 ב, ההחלטה
הסכימה הרשות ,  במועצה הארצית2/4א "הסכמת שר האוצר לתמו* בהחלטות לקד  את תמ

 :להתחייב כלפי הממשלה כדלקמ 
י "עפ, 2/4א "בכל מקרה שהמדינה תדרש לשל  למי שנפגע כתוצאה מאישור תמ. 1"

ת  שניהלה רשות שדות התעופה מטע  המדינה ע  י משא ומ"או עפ, פסיקת בית המשפט
, בהתא  לעניי , תשל  הרשות למדינה או ישירות לנפגע, הנפגע והסכימה עמו על פיצויי 

 .את כל הסכומי  שיקבעו כפיצויי , מייד לפי דרישה
המועצה הארצית לתכנו  ,  מדינת ישראל ' המדינה'תוגדר ,  לעיל1לעניי  האמור בסעי& . 2

 .2/4א "הנוגעות לאישור תמ, ועדות מחוזיות לתכנו  ובניהובניה ו
לתשלו  פיצויי  עקב אישור , בכל מקרה שתוגש לבית המשפט תביעה נגד המדינה. 3

הרשות מסכימה כי פסק .  מסכימה הרשות כי המדינה תצר& אותה כצד לתביעה2/4א "תמ
 .הדי  ינת  נגדה והיא תישא בכל הפיצויי  שיקבעו עקב הלי* כזה

, כפי שיסוכ  ביני לבי  משרד*, בתו* שבועיי  תחתו  הרשות על כתב שיפוי מלא. 4
 ." בהתא  לאמור לעיל

כי הרשות תישא בכל העלויות שייגרמו , ל הרשות דאז"שר האוצר דאז הודיע בכתב בו ביו  למנכ
 וכי מאחר, ג" אשר נועדה בי  השאר לאפשר את הקמת המסו& החדש בנתב2/4א "מאישור תמ

א  לא תוכל הרשות לעמוד , שעדיי  לא ידועות התוצאות הכספיות המלאות של אישור התכנית
הוא , בתשלו  הפיצויי  שיידרשו בתביעות האמורות מהמקורות שיעמדו לרשותה באותה העת

 ".בי  א  בדר* של העלאת אגרות ובי  א  בדר* אחרת, יפעל להגדלת מקורות הרשות בהתא "
__________________ 

 .6ראו הערה  8
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)·( ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ‰ËÓ ˙„Â·Ú ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ ÏÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÔÈ‡ ÈÎ
 ‰ËÏÁ‰‰ ˙‡¯˜Ï ‰˙˘Ú ˘"ÔÂÁËÈ· ˙˘¯ ÒÂ¯ÙÏ "˙Â˘¯Ï. 

מבירור שעשה משרד מבקר המדינה עולה שפרשנותו של משרד האוצר בדבר התחייבות שר האוצר 
 : אינה עולה בקנה אחד ע  פרשנותה של הרשות1994משנת 

מוחלטת של משרד האוצר להגדיל את מקורות המימו  של עמדת הרשות היא שיש התחייבות 
שחת  על כתבי (ל הרשות "מנכ. א  יתקבלו, הרשות לצור* תשלו  פיצויי  שיידרשו בתביעות

מכתבו של שר "שבידי הרשות היה , 2004השיב למשרד מבקר המדינה בדצמבר ) 1997 השיפוי ב
 ". נגדי של המדינהאשר מהותו הייתה התחייבות בפועל לשיפוי, האוצר דאז

וכי , הנושא נתו  לפרשנות"כי , לעומת זאת, 2004משרד האוצר מסר למשרד מבקר המדינה במרס 
תצטר* המדינה ] הרשות[אחת הפרשנויות יכולה להיות כי רק במצב של חדלות פרעו  של 

 ". להתערב
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰¯Â¯· ‰È‰˙ Ê‡„ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ˙Â·ÈÈÁ˙‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‡ÏÂ 

¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ È„È· ˙ÂÈÂ ˘¯ÙÏ ‰ Â˙  . 
)‚( ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,Î Ó Ï˘ Â˙Â·ÈÈÁ˙‰ ÈÎ"¯ˆÂ‡‰ ¯˘Ï Ê‡„ ˙Â˘¯‰ Ï , ÌÂÈÓ21.6.94, 

˙Â˘¯‰ ˜ÂÁÓ ·ÈÈÁ˙ÓÎ ÍÎÏ Â˙Â‡ ‰ÎÈÓÒ‰ ˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓ˘ ÈÏ· ‰ ˙È  , ‡Ï ˙Â˘¯‰˘ Ú·Â˜‰
˙Â·ÈÈÁ˙‰ ÌÂ˘· ·ÈÈÁ˙˙ ,˘¯‰ ˙ˆÚÂÓ ˙ËÏÁ‰ ÈÙÏ Â‡ ¯˘Â‡˘ ·Èˆ˜˙ ÈÙÏ ‡Ï‡ ¯˘È‡˘ ˙Â

‰¯Â·Á˙‰ ¯˘ . ¯·Óˆ„· ‰˙·Â˘˙· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰ÚÈ„Â‰ ˙Â˘¯‰2004 , ÏÚÂÙ· ÈÎ
 ¯‡Â È È ÙÏ ÈÂÙÈ˘‰ ·˙Î Ì˙Á  ‡Ï1995 ,ÈÂÙÈ˘‰ ·˙Î ˙Â Â¯˜Ú· ‰ˆÚÂÓ‰ ‰ „ Â·˘ „ÚÂÓ‰ ,

 ÌÈÏ‰ Ó‰ ˙ˆÚÂÓ· ¯˘Â‡Â ÔÂ„  ‡˘Â ‰˘ ÈÏ· ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ÏÚ ‰Ó˙Á ‡Ï ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰ ‰ ÍÎÈÙÏÂ
˙Â˘¯‰ ˜ÂÁ· ˘¯„ Î .„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú ,Î Ó Ô˙ ˘ ˙Â·ÈÈÁ˙‰" ¯˘Ï ˙Â˘¯‰ Ï

 Â· ÈÂÙÈ˘‰ ·˙Î Ì˙Á  ‡Ï Ì‡ Ì‚ ÔÈÈ ÚÂ ¯·„ ÏÎÏ ˙Â·ÈÈÁ˙‰Î ‰ È„ ‰ÈÙÏ ÏÚÙ ¯˘‰Â ¯ˆÂ‡‰
ÌÂÈ·. 

 קיימו בכירי אג& התקציבי  במשרד האוצר בראשות סג  הממונה על 1994בנובמבר  )ד(
היוע0 המשפטי של משרד האוצר והיוע0 כי , ל הרשות דאז ובו סוכ "התקציבי  דיו  ע  מנכ

הא  עיגו  מגבלות הבנייה ומגבלות "המשפטי של הרשות יגבשו חוות דעת משפטית בשאלה 
כי יושל  , עוד סוכ ". הרעש הקיימות היו  בפועל בתכנית המתאר הוא עילה לתביעת פיצויי 

 .2/4א "הסקר של הנזקי  והשבחת המקרקעי  שייגרמו מתמ
המועד שבו אישרה מועצת , 1995כי עד ינואר , שרד מבקר המדינה העלתההבדיקה שעשה מ

עוד . לא גיבשו הרשות ומשרד האוצר חוות דעת כאמור, )ראו להל (הרשות את חליפת המכתבי  
כי בעת מת  ההתחייבויות ההדדיות לא היו בידי הרשות ומשרד האוצר הערכות מקצועיות , הועלה

 .מו  במת  כתב שיפויבדבר הסיכו  הכספי האפשרי הט
 אישרה המועצה את ההסדר שנעשה ע  משרד האוצר על שיפוי המדינה ורשויותיה נגד 5.1.95ביו  

 .2/4א "תביעות כספיות א  יוגשו בגי  הפקעות המקרקעי  ואישור תכנית תמ
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ÌÈÓÂÎÒ‰ Ô„ÓÂ‡ÏÂ ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ˙Î¯Ú‰Ï ‰ËÓ ˙„Â·Ú ‰˙˘Ú  ‡Ï ˙Â˘¯· ÈÎ

˙‡·‰Ï Ì„Â˜‰ˆÚÂÓÏ ‰ËÏÁ‰‰  .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰˙·Â˘˙· ‰ÚÈ„Â‰ ˙Â˘¯‰ , ÈÎ
ÈÏÏÎ‰ ¯˜Ò‰ ˙¯‚ÒÓ· Â Â„  ÌÈÓÂÎÒ‰ Ô„ÓÂ‡Â ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ˙Î¯Ú‰ .‡ˆÓ  ÌÏÂ‡Â , ¯˜Ò‰ ÈÎ

 ÈÏÂÈ· ˜¯ ‰˘Ú  ÈÏÏÎ‰1996 ,‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ¯Á‡Ï ÈˆÁÂ ‰ ˘Î .ÍÎÓ ‰¯˙È , ÌÚ Ì‚
‰ˆÚÂÓ‰ È¯·ÁÏ ÈÏÏÎ‰ ¯˜Ò‰ ‚ˆÂ‰ ‡Ï Â˙ÓÏ˘‰. 
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 להכי  2/4א "כי על עורכי תמ, בי  היתר,  החליטה המועצה הארצית22.6.94יו  ב, כאמור )ה(

ואומד  של העלויות ) ישירות ועקיפות(היק& הפגיעות הנובעות מהתכנית "סקר כללי בדבר 
עלויות של הגבלות , בי  היתר,  ובו נאמדו1996בסקר שהוגש ביולי ...". הצפויות בגי  עלויות הללו

של ) התועלות השליליות(הכלכליי  " נזקי "כי ה, בה ומשמעויותיה  נקבע על הסבי2/4א "תמ
: ג באי  לידי ביטוי בשלושה מישורי "הפרויקט הפוגעי  באזורי  המושפעי  מפיתוח נתב

הגבלות על שימושי הקרקע ליד מתקני  אוויריי  כתוצאה מהגבלות ; הגבלות בנייה לגובה
ת המעודדות ריכוז ציפורי  כדי להפחית את סכנת פגיעת  הגבלת פעילויות כלכליו; הנובעות מרעש

 . בתעופה
 לחוק התכנו  197כי יש להניח כי לא ישולמו פיצויי  לפי סעי& , עורכי הסקר הכללי העריכו

בסיכו  אותו פרק . והבנייה על פגיעות בגי  הגבלות על בנייה ושימושי קרקע בגי  רעש מטוסי 
הגבלות על , לכלית העקיפה של הפגיעות מהגבלות הבנייה לגובהכי העלות הכ, בסקר הכללי נקבע

מוערכת בסכו  , שימושי קרקע בגי  רעש והגבלות על פעילויות כלכליות המעודדות ריכוז ציפורי 
לפי הסקר . עוד צוי  בסקר הכללי כי טווח ההערכות לעיל מחמיר מאד.  מיליו  דולר270 עד 85של 

 .לל החברה במרחב וה  בגדר הנזק הכלכלי של הפרויקטהכללי עלויות אלה יוטלו על כ
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ‡È‰ ÈÎ ÈÏÏÎ‰ ¯˜Ò‰ ˙Â·˜Ú· ˙Ú„Ï ‰ÏÎÈ ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰ ‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ

ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈÓÂÎÒ· Ú·˙È‰Ï ‰ÏÂÏÚ , ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ‰ Â„  ‡ÏÂ ˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓÏ Ú„ÈÓ‰ ¯ÒÓ  ‡Ï
‰Ï‡‰ ˙ÂÎ¯Ú‰‰ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ . 

)  ועדת השרי  להל  (לטת ועדת השרי  לענייני כלכלה  אישרה הממשלה את הח1995ביוני  )ו(
  1994ח במחירי דצמבר " מיליו  ש1,680 בס* 3שנתי להקמת מסו&  לאשר תקציב רב) ראו להל (
 ).ראו להל (שר הפני  דאז הסתייג מ  האישור ). 2003ח במחירי דצמבר " מיליו  ש2,506(

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,ÈÙ ÌÏ˘Ï Í¯Âˆ ‰È‰È˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ ÈÎÓ˙‰Ó ÌÈÚ‚Ù Ï ÌÈÈÂˆ" ‰ ÈÂˆ ‡Ï ‡
 ÛÂÒÓÏ ÔÂÓÈÓ‰ ˙È Î˙·Â ÁÂ˙ÈÙ‰ ·Èˆ˜˙ ˙Úˆ‰·3) ‡ ·Ï˘' ( ÌÂÈ· ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ ‰¯˘È‡˘

12.6.95 . 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , È ÂÈ· ¯˘Â‡˘ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ·Èˆ˜˙·1995 ˙‡ Ô‰ ÏÂÏÎÏ ÈÂ‡¯ ‰È‰ 

˜‰Ó ‰‡ˆÂ˙Î ÂÓ¯‚ÈÈ˘ ˙ÂÈ¯˜ÈÚ‰ ˙ÂÙÈ˜Ú‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙‡ Ô‰Â ˙Â¯È˘È‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙Ó
Ë˜ÈÂ¯Ù‰ .ÔÎ ÏÚ ¯˙È , ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÌÂÎÒ ˙‡ ˜ÂÈ„· ÚÂ·˜Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰ ‡Ï ˙Ú‰ ‰˙Â‡· Ì‡ Ì‚
˙ÂÙÈ˜Ú‰ , ·ÈÈÁ˙Ó˘ ÈÙÎ ÈÚÂˆ˜Ó Ô„ÓÂ‡ ‚Èˆ‰Ï ‰È‰ ÈÂ‡¯Â Ô‰Ó ÌÏÚ˙‰Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï È¯‰

˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ËÏÁ‰Ó , ˙ÂÈÂÙˆ‰ ˙ÂÚÈ·˙‰ ˙‡ ¯ÎÊ‡Ï ·Èˆ˜˙‰ Â˙Â‡Ï ¯·Ò‰‰ È¯·„·Â
„ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ Ï˘ ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰ ˙‡Â˙Â˘¯Ï Ê‡. 

', א2/4  ו2/4א "בנוגע לתמ,  הודיע שר הפני  דאז לוועדת השרי  לענייני כלכלה1995באוקטובר 
. לאחר הדיו  במועצה הארצית יועבר מסמ* השיפוי לוועדת השרי  לענייני כלכלה"כי , בי  היתר

מהחלטת " תוסר הסתייגות משרד הפני , א  ועדת השרי  לכלכלה תאשר את המסמ* האמור
 .1995הממשלה מיוני 

‡ˆÓ  , ˘¯„˘ ÈÙÎ ‰ÏÎÏÎ È ÈÈ ÚÏ ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂÂ· ¯Â˘È‡ÏÂ ÔÂÈ„Ï ‡·Â‰ ‡Ï ÈÂÙÈ˘‰ ·˙Î˘
Ê‡„ ÌÈ Ù‰ ¯˘. 

כתבי השיפוי . ל הרשות דאז וחשב הרשות על כתבי שיפוי" חתמו מנכ1997בספטמבר  )ז(
 : באלה1995 שנחתמו שוני  מההתחייבות שאישרה מועצת הרשות ב
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בכתבי השיפוי . ולו בלבד, 2/4א " אישרה שיפוי למי שנפגע כתוצאה מתממועצת הרשות )1(
 .'א2/4א " ומתמ2/4א "שנתנה הנהלת הרשות אושר שיפוי למי שנפגע מתמ

על פי פסיקת בית משפט או , 2/4א "מועצת הרשות אישרה לשל  פיצויי  למי שנפגע מתמ )2(
כפי שאישרה ,  הרשות לשל  ג  פיצויי בכתבי השיפוי התחייבה. על פי משא ומת  שניהלה הרשות

על ידי הוועדות המקומיות לתכנו  " עלות העסקת כח האד  הנוס& הנדרש"וג  את , המועצה
 . ולבנייה

 1997 כי ההתחייבות שנתנה ב,  למשרד מבקר המדינה2004הרשות הודיעה בתשובתה מדצמבר 
ומספר התביעות , 2/4א "רת של תמהיא נגז' א2/4א "שכ  תמ, שונה בשינויי  קלי  ולא מהותיי 

ההתחייבות לשל  את עלות העסקת כוח האד  בוועדות המקומיות , שהוגשו בגינה הוא שולי וכ 
 . לתכנו  ולבנייה היא זניחה לחלוטי 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯Â˘È‡Ï Â‡·ÂÈ ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰ È·ÈÎ¯Ó ÏÎ ÈÎ „ÈÙ˜‰Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰
˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓ , ÛÈÚÒ· ˘¯„ Î42) · (ÁÏ˙Â˘¯‰ ˜Â.   

 גיבוש תכנית אסטרטגית לטיפול בתביעות 
 הוגשה 1999במרס . א" דנה מועצת הרשות בהתחייבויות הרשות על פי התמ1999בינואר  .1

ג " הוגשו נגד שש ועדות מקומיות לתכנו  ולבנייה באזור נתב2000 1999התביעה הראשונה ובשני  
 רשויות 19  תובעי  מ9,000 המייצגות כ, ח" מיליארד ש5  תביעות לפיצויי  בס* כ6,000 כ

דנה ועדת משנה , לאחר שהוגשו תביעות רבות, 2000ביוני . מקומיות בגי  פגיעה בער* המקרקעי 
בהליכי  שקדמו למת  התחייבויות הרשות לשיפוי ובחוקיות כתב , בי  היתר, של מועצת הרשות

כי , בי  היתר, הוועדה החליטה. ותעקב השוני בינו ובי  השיפוי שאישרה מועצת הרש, השיפוי
משמעות העובדה שלא הובא בזמנו , תוכ  חוות דעת משפטית כוללת בעניי  תקפות השיפוי"

 ".מדוע נחות השיפוי מהחוק ומדוע אי  שיפוי נגדי של המדינה, לאישור המועצה
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰ ˘Ó‰ ˙„ÚÂ ˙ËÏÁ‰ ˙‡ ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰ ‰ ÈÎ ,

˘Â ‰Â˜„·  ‡Ï ‡ .Î Ó" ¯·Óˆ„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â˙·Â˘˙· ÚÈ„Â‰ Ê‡„ ˙Â˘¯‰ Ï
2004 , È·‚Ï ˙Â˘¯Ï Ê‡„ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ˙‡ ‰Ù ÏÚ· Ï·È˜˘ ¯Á‡Ï ÈÎ

ÈÂÙÈ˘‰ È·˙Î ˙ÂÙ˜˙ , ÌÈÈ˜Ï ÔÂÎ Ï ‡ˆÓ ‡Ï ‡Â‰"‡˘Â · ÌÈ¯˜Ú ÌÈ ÂÈ„ ." „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ,ÚÂ ‰˘¯„˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ˘ ÈÂ‡¯ ‰Ï ‚ˆÂ˙ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰ ˘Ó‰ ˙„

„ÚÂ˙˙ ˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏÂ ·˙Î· . 
כי א& א  יתקבלו , ל הרשות דאז בישיבה אצל שר התחבורה דאז" ציי  מנכ2002במאי  .2

בישיבה . עלולה יציבותה הכלכלית של הרשות להיפגע פגיעה ניכרת, התביעות בשיעור חלקי
בהשתתפות עובדי  בכירי  של , ל משרד התחבורה"שהתקיימה בדצמבר אותה שנה בלשכת מנכ

סוכ  כי בשל האמור , נציגי אג& התקציבי  של משרד האוצר ועובדי הרשות, משרד התחבורה
יש לגבש עמדה , 1994שוחט לרשות ביוני ) בייגה(בהתחייבות שנת  שר האוצר דאז מר אברה  

את לאחר גיבוש במידה והמדינה תשקול ללכת לבוררות היא צריכה לעשות ז"וכי , ברורה בנושא
 ".ולהחליט על קריטריוני  מנחי  לפיצוי... עמדה יסודי
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 ¯·ÂË˜Â‡ „Ú2004 ,‰·È˘È ‰˙Â‡ ¯Á‡Ï ÌÈÈ˙ ˘Î , „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Â˘·È‚ ‡Ï

‰Ê‰ ‡˘Â · ‰„ÓÚ ‰¯Â·Á˙‰.  
✯  

Î ˙Â„ÓÂÚÂ ˙ÂÈÂÏ˙ ‰ÙÂÚ˙‰ ˙Â„˘ ˙Â˘¯ „‚ Î-6,000Î Ï˘ Û˜È‰· ˙ÂÈÙÒÎ ˙ÂÚÈ·˙ -5 
˘ „¯‡ÈÏÈÓ"ËÂ˘ ÌÈ¯ÈÁÓ· ÁÌÈÙ . ˙ÂÙ˘Ï ˙Â˘¯‰ ˙ËÏÁ‰22 ÔÂ Î˙Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙Â„ÚÂ 

ÔÈ˜˙Â ÈÂ‡¯ ÍÈÏ‰· ‰Ï·˜˙‰ ‡Ï ‰ÈÈ ·ÏÂ : ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÎ Ï˘ ‰ËÓ ˙„Â·Ú ‰˙˘Ú  ‡Ï
 ¯·„·-¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó  , ˙Â˘¯‰Â ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó- ˙Ó¯ ˙˜È„·Â Ô„ÓÂ‡ ˙ Î‰ ˙Â·¯Ï 

ÌÈ ÂÎÈÒÏ ‰ÙÈ˘Á‰ .‰ È„Ó‰ ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ,Â ˘¯Ù Â˘¯ÙÏ ¯˘Ù‡˘ ÁÒÂ · ‰ ˙È ˘˙Â Â˘ ˙ÂÈ ,
‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙· ‰ÈÂËÈ· ˙‡ ‰Ï·È˜ ‡ÏÂ ÌÂ˙ÁÂ ·Â˙Î ÌÎÒ‰· ‰ ‚ÂÚ ‡Ï . ˙ ˘ ÛÂÒ· Ì‚

2004¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÔÈ· ÌÂ‡È˙ ‰È‰ ‡Ï  , ˙Â¯˘Ù‡Ï ÂÎ¯Ú  ‡Ï Ì‰Â
˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰Ó ˜ÏÁ ÔÓÓÏ ˘¯„È˙ ‰ È„Ó‰˘. 

˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó  , Í¯ÂˆÏ ÈÂÙÈ˘ ·˙Î Ô˙Ó ˘¯„ ÍÈÏ‰˙Ï·˜ Ï˘ ¯„ÂÒÓ  ˙ÂËÏÁ‰ 
ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ È„È ÏÚ , ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ÒÈÒ· ÏÚ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÚÈ‚Ù‰ Û˜È‰ ¯·„· ¯˜ÒÂ 

˙ÂÈÂÙˆ‰ ˙ÂÈÂÏÚ‰ Ô„ÓÂ‡Â , ÏÚ ÔÎÂ ÒÈÒ· ˙Â¯·˙Ò‰‰ ˙Î¯Ú‰Ô˘ÂÓÈÓÏ .„ÂÚÂ ˙‡Ê ,˙ÂÚÈ·˙Ï 
 ÛÈÚÒ ÔÈ‚·197 ÏÚ ˙ÂÙÈ˜Ó ˙ÂÈÓÈ„˜˙Â ˙ÂÈÏÎÏÎ ˙ÂÚÙ˘‰ ˘È ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁÏ 

 ÌÈÈÓÂ‡Ï ÌÈË˜ÈÂ¯Ù·Â˘ÁÌÈ¯˙ÂÈ·  ,ÌÁÂ˙ÈÙ·Â Ì˙ÂÓ„˜˙‰· ÚÂ‚ÙÏ ˙ÂÏÂÏÚ ¯˘‡ . ÍÎÈÙÏ
 „¯˘Ó ˙Ú„Ï¯˜·Ó‰ È„Ó‰ , ˘È ÔÂÁ·Ï ˙‡ ‰˜ÂÏÁÏ˘ ‰ÈÂ‡¯‰ ‰ ÏË ‰ È·Èˆ˜˙‰  ÈÂÙÈ˘‰ Ï˘

˙È˙ÎÏÓÓ ‰ÈÈ‡¯· .  


