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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת:

הצעת חוק להבטחת דיור חלופי לתושבי גבעת עמל, התשע"ח–2018 *

מטרת חוק זה להבטיח את זחויות המפו ים ממתחם גבעת עמל בתל־אביב־יפו.1 מטרה
בחוק זה – 2 הגדרות

"גורם מפ ה" – בעל זחויות במקרקעין המפ ה  חס במתחם, בעצמו או על ידי מי מטעמו;

"המועד הקובע" – ח' באדר התשח"א )24 בפברואר 1961(;

"המתחם" – תחומי הגושים והחלקות המפורטים בתוספת;

"זחאי" – חל אחד מאלה: 

אדם שהחזיק ב חס במתחם לפ י המועד הקובע והמשיך להחזיק ב חס חאמור   )1(
עד ליום פי ויו מה חס;

לפסקה )2( שתי גרסאות:

גרסה א':

יורש של אדם שהתקיים בו האמור בפסקה )1( ו פטר, וה פטר או יורשיו לא   )2(
קיבלו פיצוי עבור פי וי ה חס שבו החזיקו במתחם, ואותו יורש המשיך להחזיק ב חס 

חאמור עד ליום פי ויו מה חס;

גרסה ב':

צאצא של אדם שהתקיים בו האמור בפסקה )1(, שהחזיק ב חס במתחם עד   )2(
ליום פי ויו, וביום תחילתו של חוק זה מלאו לו 21 ש ים.

מוסדות  יזמו  ה־20  המאה  של  ה־40  ש ות  בסוף 
חיום  ג'מוסין,  חפר  היהודי התיישבות בשטחי  היישוב 
שחו ת גבעת עמל בתל־אביב־יפו, של תושבים שהועברו 
רשות  מחרה   1961 בש ת  מ שייה.  בשחו ת  מבתיהם 
גבעת  הפיתוח, הבעלים דאז של הקרקע, את קרקעות 
חי  בין הצדדים  ליזם פרטי. בחוזה המחר הוסחם  עמל 
הרוחש מחיר בזחותם של המשתח ים לקבל דיור שווה ערך 
בשיחו ים שיב ה אם ירצו בחך )ר' בג"ץ ו326/6 סרבי ואח' 

נ' מינהל מקרקעי ישראל, ירושלים, פ"ד ח )2( 490( 

ליזמים אחרים.   ברבות הש ים  מחרו המקרקעין 
מי הל מקרקעי ישראל אישר את העברת הזחויות בקרקע, 
בחפוף לחך שהרוחשים יקבלו עליהם את חל התחייבויות 

היזם הפרטי המקורי. ואולם,  גד דיירי גבעת עמל הת הלו 
פי וי, שחלקם טרם הסתיימו ללא הגעה לעמק  הליחי 
והזחאים לקבלו. בין שאר  השווה באשר לגובה הפיצוי 
– הזחאות לפיצוי של מי  הסוגיות ה תו ות במחלוקת 
שעבר לגור בגבעת עמל אחרי 1961, עת  מחרה הקרקע 
ליזם הפרטי, זחאותם של יורשים של דיירים בגבעת עמל 

וגובה הפיצוי והאופן שבו יחושב. 

מוצע לקבוע במפורש בחקיקה את זחותם של דיירים 
במתחם גבעת עמל שהחזיקו ב חס במתחם לפ י המועד 
הקובע, הוא מועד המחירה ב־1961, והמשיחו להחזיק ב חס 
חאמור עד ליום פי וים ממ ו. חמו חן מוצע לקבוע הוראות 
לע יין פיצוי ליורשים או לצאצאים, ולע יין זה מוצעות 

הצעות חוק מס' פ/4/20 )מספר פ ימי: 62212ו(, פ/166/20 )מספר פ ימי: 62414ו( ו־פ/73/20ו2 )מספר פ ימי: 73772ו(; הועברו לוועדה   *

ביום ח"ד באייר התשע"ו )1 ביו י 2016( 
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זחאי 3 זחאות לדיור חלופי  על אף האמור בחל דין או הוראת מי הל, זחאי שפו ה מ חס במתחם יהיה  )א( 
לדיור חלופי בעד פי וי ה חס שבשלו הוא זחאי חהגדרתו בסעיף 2, שיעמיד לרשותו הגורם 

המפ ה, בחפוף להוראות לפי חוק זה, ובלבד שלא קיבל פיצוי עבור פי וי ה חס.

דיור חלופי לפי סעיף קטן )א( יי תן בדרך של הק יית בעלות בדירה שוות ערך לדירה  )ב( 
במתחם שממ ה פו ה; שר האוצר יקבע בתק ות הוראות לע יין חישוב שווי דירה חאמור 

ודרחי הק ייתה.
ושר 4 ביצוע ותק ות והוא רשאי, בהסחמת שר האוצר  זה,  והשיחון ממו ה על ביצוע חוק  שר הבי וי 

המשפטים, להתקין תק ות בחל ע יין ה וגע לביצועו.
תוספת **

)ההגדרה "המתחם" שבסעיף 2(
מתחם גבעת עמל

זחאי 3  על אף האמור בחל דין או הוראת מי הל, זחאי שפו ה מ חס במתחם יהיה  )א( 
לדיור חלופי בעד פי וי ה חס שבשלו הוא זחאי חהגדרתו בסעיף 2, שיעמיד לרשותו הגורם 

המפ ה, בחפוף להוראות לפי חוק זה, ובלבד שלא קיבל פיצוי עבור פי וי ה חס.

זחאות לדיור חלופי 

דיור חלופי לפי סעיף קטן )א( יי תן בדרך של הק יית בעלות בדירה שוות ערך לדירה  )ב( 
במתחם שממ ה פו ה; שר האוצר יקבע בתק ות הוראות לע יין חישוב שווי דירה חאמור 

ודרחי הק ייתה.

ושר 4  והוא רשאי, בהסחמת שר האוצר  זה,  והשיחון ממו ה על ביצוע חוק  שר הבי וי 
המשפטים, להתקין תק ות בחל ע יין ה וגע לביצועו.

ביצוע ותק ות

תוספת **
)ההגדרה "המתחם" שבסעיף 2(

מתחם גבעת עמל

גרסה א' מסתמחת על חוות דעת  מוצעות שתי גרסאות. 
מטעם היועץ המשפטי לממשלה, ומפרשת את חוזה המחר 
1961 לפי פסיקת בית המשפט. לפי חוות הדעת  מש ת 
האמורה, במקרה של פטירת הזחאים המחזיקים ב חס 
לפ י המועד הקובע )דור א'( בלי שקיבלו פיצוי עבור ה חס 
שבשלו קמה להם הזחאות, הזחות לפיצוי אי ה פוקעת 
והיא יחולה לעבור ליורשי הזחאים שממשיחים להתגורר 
ולהחזיק ב חס ו ח סים ל עליהם. לפי גרסה ב', חל צאצא 

פי ויו  דייר שהחזיק ב חס חלשהו במתחם עד ליום  של 
וביום תחילתו של החוק המוצע ימלאו לו 21 ש ים, יהיה 
זו מעוררת קשיים  גרסה  יצוין חי  גם הוא לפיצוי.  זחאי 

חוקתיים והיבטים משפטיים  וספים הטעו ים ליבון. 

עוד מוצע לקבוע חי הפיצוי בדיור חלופי יהיה הק יית 
בעלות בדירה שוות ערך ל חס שממ ו  עשה הפי וי. 

התחום המדויק של מתחם גבעת עמל לע יין החוק 
המוצע ייקבע בהמשך הליחי החקיקה.

 יוזמים: חברי הכנסת אילן גילאון, דב חנין, שולי מועלם־רפאלי, איימן עודה, אורלי לוי אבקסיס, 
מכלוף מיקי זוהר, יוסי יונה, איציק שמולי, סתיו שפיר, אורי מקלב, יעקב מרגי

תחומי הגושים והחלקות ייקבעו בעת הח ת הצעת החוק לקריאה הש ייה ולקריאה השלישית.  **
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