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   2022יולי  14

 , חולון500-נייר עמדה בעניין תוואי המטרו העובר במתחם ח

חלקו הדרומי  , M1Sא', קו המטרו  101פורסמה בילקוט הפרסומים  תת"ל     11/7/2022 בתאריך
התוכנית היא חלק מסדרה של תוכניות לתשתיות לאומיות המהווה  רשת  .  1Mשל קו המטרו 

, מחבר את הערים  עובר בציר צפון דרוםא   101הסעת המונים במטרופולין תל אביב. תת"ל ל
במטרופולין תל אביב, למרכז   לוד -רעננה ואת הערים הדרומיות, רחובות -הצפוניות, כפר סבא 

 העיר תל אביב. 

 : 500העובר במתחם ח/ המטרו  להלן תרשים תוואי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ר בתוואי תת קרקעי, כאשר בגבול הערים ראשל"צ וחולון, מצפון לשכונת רמת אליהו,  במדו
 תמוקם תחנה. 

 :והפקעתן המטרו נושא השימוש בחלקות הנכללות בתוואיב כלליות התוכנית קובעת הוראות 

עד לפרסום צו ההפקעה )כרגע לוחות הזמנים אינם ידועים( לא יכנס לתוקף הייעוד   (1
 לתוואי המטרו. ממועד פרסום צו ההפקעה החלקות יופקעו לרבות המפלס העל קרקעי.

את המפלס העליון מתחולת   תא משחרר ילהודיע האם ה  רשאיתחברת נת"ע תהיה  (2
גמישות   לה  כך שההפקעה תהיה רק במפלס התת קרקעי. התוכנית העניקה  ההפקעה,

 . נושא זהבמקסימלית 
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 500שימור הזכויות של חלקות קרקע בתחום תוכנית ח/ 

. ביקשנו להכניס לתוכנית  חברי קבוצה 24בשם  וגשהנושא זה עמד במרכז ההתנגדות שה
לעת הכנת  זכויותיהם  , אשר תבטיח שימור 500הוראה המתייחסת לבעלי החלקות במתחם ח/ 

בדיוק כמו בעלי הקרקע האחרים   ,התוכניות המפורטות, על מנת  שיכללו באיחוד והחלוקה 
 שלא נכללים בתוואי המטרו.  500בתוכנית ח/

חוות דעת  באופן יוצא דופן ת זכינו לתמיכה של חברת נת"ע ואף קיבלנו בזמן הדיון בהתנגדויו
, שאושרה על ידי היועצת המשפטית של הוועדה לתשתיות לאומיות,  מטעמה תומכת משפטית
לעת  , הנכללים גם בתוואי המטרו 500בשימור הזכויות של בעלי הקרקע במתחם ח/ המצדדת

 הכנת טבלאות האיזון. 

, לא קיבלה את העמדה הזאת באופן גורףה לדון בהתנגדויות  החוקרת שמונת סופו של דבר,
  כלומר לא הוכנס לתוכנית המטרו סעיף שימור זכויות , כפי שרצינו וכפי שנקבע בחוות הדעת

מקומות נוספים,  גם ל(. בשל חשיבותו של הנושא והרלוונטיות שלו  500מתחם ח/בהתייחס ל)
, שבו נקבעו  אמות מידה לממשלההתקיים על כך דיון בראשות המשנה ליועץ המשפטי  

 סוגיית שימור הזכויות )אני מצרף קטעים מדו"ח החוקרת העוסק בכך(.לכלליות יותר 

 דיון

, הכלל הוא שלא מבצעים שימור  כפי שאני מבין את עמדת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה
 בג"צ בן משה. בהתאם לזכויות כתחליף לפיצויי הפקעה, 

( לפני  500מתחם לאיחוד וחלוקה בתוקף ) כדוגמת ח/ קיים יחד עם זאת, במקומות בהם 
יתן לשמר את זכויות בעלי  כן נ , אישור  התוכנית המפקיעה )במקרה שלנו תוכנית המטרו(

כניסה לתוכנית  אוקבלת פיצויי הפקעה  שתי חלופות,  הקרקע ולאפשר להם לבחור בין 
)כפי שמובא בחוות הדעת המשפטית שקיבלנו(, מותנה   הנ"להפעלת הכלל חלוקה. האיחוד ו ה

של מוסד התכנון שיכין את טבלאות ההקצאה והאיזון )במקרה שלנו עיריית  בשיקול דעת 
 שימוש שייעשה בשטח המופקע: בתלות ב ,חולון(

 קרי ישרתו בעיקר את תושבי השכונה ,יםמקומי  שו לשימושיםשמי ושטחי ההפקעה ככל 
בתוכנית ם ולשלבשל בעלי החלקות  זכויותהלשמר את יהיה ניתן  , )כדוגמת רכבת קלה(

, לא ניתן  ארציים /השימושים של שטחי ההפקעה יהיו כלל אזוריים ו.  ככל חלוקההאיחוד ו ה
לפיצויי  רק יהיה לשמר את הזכויות בתוכניות איחוד וחלוקה ובעלי הקרקע יהיו זכאים 

והן  מקומייכול להיות מסווג הן כשימוש ש הוא שימוש הבעיה היא שהמטרו. הפקעה
 . אזורי כשימוש

 

 

 

 

 



 יוסף רייטן  אינג' 

 שמאי מקרקעין 
B.Sc.  M.B.A.  LL.M. 

 
Engineer   Raiten Joseph 

Real Estate Appraiser 
B.Sc.  M.B.A.  LL.M. 

 
 

 4מתוך  3עמוד 

 זה: ה היבטניתן לדלות מעמדת היועץ המשפטי לממשלה מה הוא חושב על שימושי המטרו ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 החלטה 

סעיף    וכנסאימצה את עמדת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה והמליצה כי לא י  החוקרת
שיקול הדעת בעניין   .500-לחלקות בתוכנית חהתייחס שימור זכויות גורף בתוכנית המטרו ב

טבלאות  זה נדחה לעת הכנת טבלאות האיזון והוא יופקד בידי מוסד התכנון שיאשר את 
 האיזון )קרי עיריית חולון(. 

 ובמילותיה של החוקרת: 
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 סיכום

  מוזמן. כל אחד של עורכו האישית ונייר העמדה הזה מבטא את דעת שזה המקום לציין 
 בהתאם. ולהתייעץ  במלואו )המצוי באתר תכנון זמין( לקרוא את דו"ח החוקרת

כפי   ,500לבעלי הקרקע בתוכנית ח/ בשורה התחתונה, אין סעיף שימור זכויות וודאי (1
 שרצו בעלי הקרקע. 

ועדה  מצד שני, יש חוות דעת משפטית שאומצה על ידי היועצת המשפטית של הו (2
כת  התומ ,גם על ידי המשנה ליועץ המשפטי לממשלהבמרביתה ו  לתשתיות לאומיות

זאת, ההחלטה הסופית בעניין זה  למרות.  500באופן עקרוני בשימור הזכויות במתחם ח/ 
 על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה חולון.   תינתן בעתיד 

גם מחוות הדעת של המשנה ליועץ    מושפעתאמורה להיות חולון הוועדה המקומית  (3
)התחנות,  500פטי לממשלה, וזו נטתה לסווג  את  רכיבי המטרו בתחום תוכנית ח/המש

 . כשימושים מקומיים התוואי והדיור המסילתי( 
סביר להניח כי גם הוועדה המקומית תכריע באותו אופן בעת הכנת טבלאות האיזון,   (4

ת  יוכלו להשתלב בטבלאו 500בעלי הקרקע בתחום תוכנית ח/, ומכאן שבסבירות גבוהה 
 האיזון ללא כל נזק.

לצערי מוסדות התכנון   .בעלי הקרקע וודאותל  צורלי  בתחילת הדרך סברנו שהצלחנו (5
כך שההכרעה הסופית תידחה לעת אישור התכנון   -העדיפו גישה מעורפלת ודחיינית

 המפורט וטבלאות האיזון. 
 נמשיך לעקוב ולעדכן.  (6

 

 בברכה,

 יוסף רייטן,אינג' 

 מקרקעין שמאי 


