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1943,(ציבורלצרכירכישה)הקרקעותפקודתלשינוי
1

*זנדברגחיים

צורתכללכדרךהיאאמנותיתמבטמנקודת?הכול-בסךאופנהמהיוכי"
.2"חודשיםשישהכלאותהלהחליףשעליךעדנסבלת-בלתיכהכיעור

הנוגעככל,העליוןהמשפטביתשופטיאצלהאחרונהבעתמסתמןמענייןתהליך
מסורתישבאופן,העליוןהמשפטשביתהיאהטענהתמצית.ההפקעותדינילסוגיית

בקלותמקרקעיןליטוללמדינהאפשרקרי,מאוד"חלוקתי"שניםבמשךהיה
האדםכבוד:יסוד-חוקחקיקתבעקבות,להחליףעמד,מחדשאותםולחלקיחסית

,"חלוקתית"הכסותואת,האקדמיהמכיווןשנשבולרוחותובהתאם,וחירותו
פחות,קפיטליסטית-ליברלית,אחרתבכסותאותהולהמיר,מדיכשמרניתשנראתה
התרגלובטרםעודוהנה.הפרטקנייןעלמגנהקרי,"קנייניסטית"ויותרחלוקתית
,החלוקתימחצבתםכוראללחזורמהםכמהבחרוכבר,החדשהלכסותםהשופטים

החדשההאפנהכי,האקדמיהמכיווןשנשבהרוחבעקבותגם,שחשומשוםאפשר

החלוקתיותהפעםאך,החלוקתיהסגנוןאלאפואהםשבים.שמרנית-היאאף
אתשמוביליםכאלהיש,אפנהבענייניוכמו."הדבר"היא,טון-הבוןהיאעצמה

,להלןשנראהכפי.הישנותלאפנותהסתגלואחריםבטרםעודהחדשותהאפנות
שישלמשקלבאשרהאסכולותשתיביןויכוחשלבעיצומוכיוםנמצאיםאנו

.המשפטביתבפסיקתמהןאחתלכללייחס

.למינהלהמכללההאקדמיהמסלול,למשפטיםהספרבית,בכירמרצה.למשפטיםדוקטור* המרכזכמסגרת2005.1.18ביוםשהתקייםעיוןערבבמסגרתשניתנההרצאהעלמבוסס

.אילן-כרכאוניברסיטת,למשפטיםכפקולטה,מסחרילמשפט
(2004)1943,(ציבורלצרכירכישה)הקרקעותפקודתלעינויהבינמשרדיתהועדהוחשבוןדין1

"האוצרמשרדשלהאינטרנטבאתרראו,("הוועדהח"דו":להלן)
[http://ww.mof.govi

kaika~[(6.3visited1881.וט) .hhn

מפיופתגמיםשפראמרי,הגיגים:הגדולהציטטותספר(עורך)כהן'אלפיויילדאוסקר2
.43(1996)וספררוחשםאנשי
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זנדברגחיים

האופןעלהשפעהתהיההשונותהגישותביןהאיזוןלנקודתכילהניהיש

פקודתלשינויהבינמשרדיתהוועדהשלהמלצותיהמשפטיבמבחןתעמודנהשבו
הוועדה.("משרדית-הביןהוועדה":להלן)1943,(ציבורלצרכירכישה)הקרקעות
לאחרונהעוגנוואלה,2004אוקטוברבחודשהאוצרלשרהמלצותיהאתהגישה
פסקבעקבותמונתההוועדה.3האוצרמשרדידיעלשהוכנהחוקתזכירבהצעת

בעיצומוניתןאשר,י4"מ'נקרסיק96/2390ץ"בבגהעליוןהמשפטביתשלדינו
פסק.הפרטיהקנייןהגנתשל"קפיטליסטית"הלאפנהההסתגלותתהליךשל
שהופקעו,חדרהבאזורמקרקעיןבעלישלהיורשיםשלבעתירתםעסקהדין

לייעודולשמשהשטחחדללימים.צבאיאימוניםשטחלצורכיהחמישיםבשנות
ההפקעהמטרתמשמוצתהכיסברוהעותרים.בנייהלמטרותשיועדלאחרהצבאי

שלבהרכב,העליוןהמשפטבית.לבעליה5הקרקעאתלהשיביש,המקורית
לבעליםיש,הפקעהשלמטרתהמשמוצתה,עקרוניבאופן,כיפסק,שופטיםתשעה

מלקבוענמנעהמשפטבית.6להשבתםזכותהמופקעיםהמקרקעיןשלהמקוריים
קביעתותחולאםבשאלהדןטרםשכן,העקרוניתהדוקטרינהשלהחלתהפרטיאת

.ועומדתלויעודנוזהבענייןהדיון.קרסיקבפרשתהעותריםעלגםרטרואקטיבית
כמההכרעתואתהשההואףהסוגיהפרטיאתלהסדירבמחוקקדחקהמשפטבית

.יבנושאחדשחוקלחקיקת"ותקווהציפייה"מתוךפעמים
ציבורעובדיהיוקיסיקפרשתבעקבותשהוקמהמשרדית-הביןהוועדהחברי

המלצותיה.השוואתי9משפטיייעוץקיבלהוהיא,שונים8ממשלתייםממשרדים
וגם,קרסיקבפרשתשהתעורר,שמוצתההפקעהבנושאגםעסקוהוועדהשל

,(ציבורלצרכירכישה)הקרקעותפקודתלפילהפקעותהנוגעיםנוספיםבנושאים
יותרתהיינהלא:הוועדהשלהבולטותהמלצותיהבין.10("הפקודה":להלן)1943

2004-ה"תשס,(3'מסתיקון)(ציבורלצרכירכישה)הקרקעותפקודתלתיקוןחוקתזכיר3

.("התזכיר":להלן)2004.11.22מיום(במצרכתשמורעותק)
.(קרסיקפרשת:להלן)625(2)נהר"פ,י"מ'נקרסיק96/2390ץ"בג4
.634-635'בע,שם5
714,(לוין'ש)713,(כהן-שטרסברג)705,(זמיר)701-702,(חשין)678-679'בע,שם6

.(ומצאאור)720,(ביניש)718,(דורנר)
(2)2002עליוןתקדין,(2002.7.24מיוםהחלטה,פורסםטרם)י"מ'נקרסיק96/2390ץ"בג7

.חשיןהשופטשלדיגולפסק6פסקה,875
הבינוי,האוצר)ממשלהמשרדישלהמשפטייםיועציםארבעה:היוהוועדהחבריתשעת8

תלעירייתושלישראלמקרקעימנהלשלמשפטייםיועצים,(התשתיות,הפנים,והשיכון
מחלקתונציגתהמדינהפרקליטותנציג,האוצרכמשרדהתקציביםעלהממונהסגן,אביב
.5'בע,1הערהלעיל,הוועדהח"דו.המשפטיםבמשרדוהחקיקההייעוץ

האקדמימהמסלול,גזית-הולצמןיפעתר"מדהשוואתימחקרעבודותהזמינההוועדה9
בארטלשפרגרריכרד'ומפרופ,הברית-וארצותקנדה,בצרפתהדיןלגבי,למינהלהמכללה

.שם,שם.הגרמניהדיןלגבי,Erlangenמאוניברסיטת
,הוועדהח"דו.1965-ה"תשכ,והבניההתכנףחוקלפיבהפקעותכללעוסקאיננוח"הדו10

.11המלצה8'בע,1הערהלעיל
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מרביתתקופהלקביעתחובהבחוקתיקבע;11הפקודהלפיתמורהללאהפקעות
וחדלההפקעהמטרתמומשהאם;12הפקעהשלמטרתהלמימוש(להארכההניתנת)

מי)לנפקע,(קרסיקפרשתבנסיבותשאירעכפי)בוצעהשלשמוהציבוריהצורך
ומלאעדכניבמחירהמקרקעיןשלמחדשלרכישהזכותתהיה(הופקעושמקרקעיו

קשרללאיחולוההשבהאוהרכישההסדרי;!3(המקרקעיןלהשבתזכותלאאך)
הם.בקרקע14פיצוישקיבלנפקעלמעט,לאואםלנפקעפיצוייםשולמואםלשאלה
עלההודעהפרסוםממועדשניםוחמשעשריםחלפושטרםהפקעותעלרקיחולו
הוועדהחבריבין.!בעבר5שבוצעוהפקעותעלגםאך,במקרקעיןההחזקהתפיסת
במקרהמקרקעיולהשבתהנפקעשלזכותובסוגייתמחלוקתהתגלעהמשרדית-הבין
,אחתגישהלפי.להשנקצבההמימושתקופתבתוךההפקעהמטרתמומשהשלא
הדיןמפסקשנשבההפרטיהקנייןהגנתלרוחיותרקשובהשהייתהלזמרשניתן

הגישהלפי.!הנכס6להשבתזכותלנפקעזהבמקרהלהעניקיש,קרסיקבפרשת
רקלנפקעלהעניקזהבמקרהגםראוי,יותר"חלוקתית"כלהגדירהשניתן,השנייה
ח"דולאורשגובשההתזכירבהצעתכילצייןיש.17מלאבמחירהנכסלרכישתזכות

הפרטיהקנייןלהגנתיותרהקשובההגישהאתזהבענייןהאוצרשראימץהוועדה
.מומשה18לאההפקעהמטרתאםהמקרקעיןלהשבתזכותלנפקעהמעניקה
לאפנתהדרךאתשיפרוץהיהנראה,קרסיקבפרשתהדיןפסקניתןכאשר

,השופטיםשלאחדזרם,בהמשךשנראהכפי,אולם.הפרטיתהקנייןהגנת
ישנה-חדשהנאמרשמאאו,חדשהאפנהלומאמץככר,ברקהנשיאבהנהגת

מתרפקעודנו,חשיןהשופטבהנהגת,אחרזרםואילו,חלוקתיותשל,(נוי-אלט)
וכברלהשתרשהצליחהטרםשעוד,הפרטיהקנייןהגנתאפנתעלבנוסטלגיה

שרוצהלמיטובותמבשרתאינה,החלוקתית,ישנה-החדשההאפנה.אותהנוטשים
למשלכמו,הקפיטליסטיהכיווןמןמשרדית-הביןהוועדההמלצותאתלתקוף

להםתועיללאגבםעלשהתנהלההרעיוניתשהמערכה,קרסיקבפרשתהעותרים
25שלבתקרהמחדשהרכישהזכותאתלסייגההמלצהבגללולו,הנראהככל

שתומכיםלמיטובותמבשרתאינה,מהרשהתיישנה,הקפיטילסטיתהאפנה.שנים

.1המלצה7'בע,שם11
.3המלצה,שם12
.35'בעהסברדבריוכן4המלצה,שם13
.9המלצה,שם14
.10-ו8המלצות,שם15
.ואילך37'בעהסברדבריוכן5המלצה,שם16
.ואילך40'בעהסברדבריוכןשם,שם17
.(הסברדברי)2'בע,3הערהלעיל,התזכיר18
'ש)ויסמןספר"מקרקעיןהפקעתודיניהקנייןעלהחוקתיתההגנה"זמיר-לוינסון'דראו19

הקרקעותמאבק"גזית-הולצמן'י;375,404-405(ב"תשס,עורכיםזמיר-לוינסון'וד,לרנר
היהודיבמגזרקרקעותהפקעתעלהשיפוטיתהביקורתהיקףלענייןהשלכות:ישראל-בארץ
.73,85-86(ב"תשס,עורכיםזמיר-לוינסון'ד,לרנר'ש)ויסמןספר"היסטוריניתוח-
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זכותרקלנפקענתונהמימושה-איעקבאוציבוריתמטרהשלסיומהעםכיבגישה
בדיוקהיכןאפואמעניין.להשבתוזכותולאמלאבמחירהנכסשלמחדשלרכישה
לחוקהתיקוןהצעתתגיעכאשר,העליוןהמשפטבביתהדעותמטוטלתתעמוד

שתיארתיההתפתחותאלהמבטאתקצתארחיבהקרובותבפסקאות.מפתנואל
.בקצרהעתה

"חלוקתי"משפטביתהואמסורתיכאופןהעליוןהמשפטבית,לעילכאמור
ולחלקורכושלקחתלרשויותהמאפשרכזהקרי-חלוקתי.בעמדותיומאוד
מעיןחלוקתיתגישה.חלקנוביןאו(הציבורכלללצורכי)כולנובין,מחדש

שביצועןהפקעותהוכשרושבהםדיןפסקישלבשורהביטוילידבאהזו
מכיווןגם,רבהלביקורתבעברזכתהזוגישה.20הוחלפהשמטרתןאוהשתהה

.שמרניתנראתההמשפטביתשלהחלוקתיתעמדתושלהכסותשכן,האקדמיה
המבקריםאחד.יותרחדש,השני.ותיקהאחד.כיווניםמשניבאוהביקורתחצי

'פרופהיההפקעותעלהמשפטביתשל"הקלההיד"של"הוותיקים"הבולטים
יליד,קלינגהופר.וחשיןזמיר,ברקהשופטיםשלורבםמורם,קלינגהופרהנס

1938בשנתלברוחשנאלץעדוינהבעירייתשרת,הונגרית-האוסטרוהאימפריה

הניסיוןרקעעל.21(אוטוביוגרפיתברשימהלימיםשכתבכפי)"מובניםמטעמים"
שקלטליברלי-הקונטיננטליהרקעגםכמו,הנאציםבתקופתקלינגהופרשלהאישי

,קפיטליסטית-הליברלית,הביקורתיתגישתואתלהביןניתן,לכךשקדמהבתקופה

תלויההיאאםבין,ציבוריקניןיצירת".הפקעותשלבכליראויבלתישימושכלפי
רציניתהתערבותכללבררךמהווה,לאואםוביןהשלטוןלידיבעלותבהעברת
מטרותמימושלשםאלאלהצדיקהשאיןרכושיותבזכויותחמורהאףולעיתים
משמעותיתהשפעההייתהקלינגהופרשללהשקפותיו.22"הציבורלטובתמסוימות

המינהליהמשפטתורתמחולל".קרסיקבפרשתחשיןהשופטשלדינופסקעלמאוד
יותרחדשאקדמיביקורתיכיוון.קלינגהופראתחשיןהגדיר,24"רבי",23"בישראל

כיווןהואהפקעותכלפיהעליוןהמשפטביתשלוהסלחניתהמתונהגישתוכלפי
Critical~-האסכולתשלמדרשהמבית,הביקורתיהניתוח Legal Studies.הטענה

קלההייתהההפקעות"הדק"עלהעליוןהמשפטביתשלשהידהיאבפשטות
מאוכלוסייהקרקעשלהפקעותהיוישראלבמדינתההפקעותמןשרבותמשום
.25לאומיים-ביטחונייםנימוקיםעםרבההזדהותחשהמשפטובית,ערבית

.78-80'בע,19הערהלעיל,גזית-הולצמןראוההתפתחותלתיאור20
קלינגהופרספר"אוטוביוגרפיתרשימה:הציבוריהמשפטמדעןשלנדודים"קלינגהופר'ה'י21

.25,27(ג"תשנ,עורךזמיר'י)הציבוריהמשפטעל
בפרשתחשיןהשופטידיעלצוטטהקטע.154(ז"תשי)מינהלימשפטקלינגהופר'ה'י22

מופקעתקרקעשלצמידות"קלינגהופר'ה'יגםראו.646'בע,4הערהלעיל,קרסיק
.874(ב"תשל)במשפטעיוני"לייעודה

.645'בע,4הערהלעיל,קרסיקפרשת23
.690'בע,שם24
'אוכן,ואילך102'בע,19הערהלעיל,גזית-הולצמןראוולאסמכתאותיההטענהלתיאור25
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שנוכרוהביקורתחציאםספק,וחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקנחקקאילולא
זמןחלף;העליוןהמשפטביתשלבעמדתולשינוילגרוםכדיבהםהיהלעיל
ולשנותהישנההכסותאתלהשילהעתהגיעכיחשושהשופטיםועדשנחקקמעת
נוסייבה94/4466ץ"דנגפרשתלכלידועה.הרטורית26הבחינהמןלפחות,כיוון

רובבדעתהמשפטובית,הכיווןשונהלא,דברשלבסופו,שבו27האוצרשר'נ
שיהוילמרותהפקעהלבטלמקוםאיןשלפיה,חלוקתית-השמרניתבעמדתודבק

אין.29מטרתהשלעצמילמימושהפרטיכולתבדברטענותולמרות28משמעותי
השופטחזר,"...ובינוייהירושליםיישובשלהמטרהאתלסכל"לעותרלאפשר

שנשאה,דורנרהשופטת.30לכןקודםשנהעשריםקודמיושאמרודבריםעלגולדברג
כשהגיעה.3!במיעוטשםנותרה,הפרטיהקנייןעלהמגנה,החדשההגישהדגלאת

הדגללנושאיוראשוןראש.התהפכהשהקערההיהדומה,קרסיקפרשתשלזמנה
הנשיא.קלינגהופר32מורובהשפעת,כאמור,מעטלא,חשיןהשופטהפך

באיזון":בסכמונוסייבהבפרשתדורנרהשופטתשללעמדתההפנהעצמוברק
מובילהוא[...]שינויחלהכללצרכילביןהמקוריהבעליםשלהקניןזכותבין

נרשםהוהבמהלךנוסףשיא.33"המקוריהבעליםשלבזכויותיוגוברתלהתחשבות
ידיעל,נפסקשבו,34הולצמן'נולבניהלתכנוןהמקומיתהוועדה97/5546א"בע

מקוםעודאיןכי,נוספיםשופטיםוחמישהברקהנשיאבתמיכת,דורנרהשופטת
.במלואהמקרקעיןהפקעתמתבצעתכאשר%40שלבשיעורפיצוייםלהפחתת
למצואניתןזולהתפתחותניצנים.חדשההתפתחותרואיםאנוואילךמכאןאולם
אנשי,המייבאים.הברית-מארצותיובאהחדשהאקדמיתאפנה.אקדמיתבכתיבה
במאמרים.הברית-בארצותהמשפטבתחוםהגבוהההשכלתםאתשמצאואקדמיה

כאמשפטעיוני"מקרקעיןבהפקעתהציבוריתהמטרהושאלתתיאוםבעיות"סגלחביב
.449,486(ח"תשנ)

קרי"פסיכולוגית"הייתההשופטיםעלהיסוד-חוקשהשפעתהאפשרותמעלהזמיר-לוינסון26

,זמיר-לוינסון."השופטיםובקרבבחברההרוחהלכיואתהאווירהאתמשנההיסודחוק"
.404-405'בע,19הערהלעיל

.(נוסייבהפרשת:להלן)68(4)מטד"פ,האוצרשר'ננוסייבה94/4466ץ"דנג27
.כךאחרשנה18כחלוףבמימושההוחלולא!968בשנתבוצעהנוסייבהבפרשתההפקעה28

.74-75'בע,שם.רבותשניםבמשךביצועההשתההמכןלאחרגם
,זמיר-לוינסון;460'בע,25הערהלעיל,סגל-חביבראוזוגישהעללביקורת.8-82!'בע,שם29

.83'בע,19הערהלעיל,גזית-הולצמן;383'בע,19הערהלעיל
והפקעתהסדר-ירושלים"זנדברג'חגםראו;80'בע,27הערהלעיל,נוסייכהפרשת30

.505,515(ג"תשס)חהמשפט"במקרקעיןזכויות
.ואילך83'בע,27הערהלעיל,נוסייכהפרשת31
,אמתזוגםואולם[...]:פיה-עלקערהוהפכנועתהבאנווהנה":חשיןהשופטשלדבריו32

בדיןזוטא-מהפכהמשוםבהישתחתיהחדשהמלכהשלוהכתרתהמכיסאההמלכהשהדחת
.693'בע,4הערהלעיל,קרסיקפרשת."ההפקעות

.712'בע,שם33
פרשת:להלן)629(4)נהד"פ,הולצמן'נולבניהלתכנוןהמקומיתהוועדה97/5546א"ע34

.(הולצמן
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להלכהרקלא,פיצויללאהפקעההמאפשרתחלוקתיתפרשנותמעדיפהההחלטה
.למעשהגםאלא

הקנייןשלהחברתיתהאחריותרעיוןשללקליטתוהתמריציםאחד,להשערתי
ביןלאזןשיוכלחדשבדגלהצורךהיה,העליוןהמשפטביתמשופטיחלקידיעל

שנוצרה"חלוקתית"ההציבוריתהאווירהלביןהפרטיהקנייןהגנתשלהמגמה
הקפדניתהגנהשלהטרמינולוגיה.המזרהית50הדמוקרטיתהקשתעתירתבמהלך

המשפטביתשלדינולפסקאידאולוגיבסיסלשמשהתאימהלאהפרטיהקנייןעל
לדבוק,מחד,העליוןהמשפטביתיכולזהכיצר,לשאולהיהניתן.זובפרשה
הקרקעלהשבתזכות,רבותשניםלפניקרקעלושהפקיעולאדםהמקנהבעמדה
שמחזיקיםרשותבניאוחוכריםשלומהסתמכותםמציפיותיהםלהתעלם,שניומצד

מקוםשאיןידעהמשפטוביתהואיל,דעתילעניות.ארוכיםזמןפרקיבמשךבקרקע

אחרתרהוא,המזרחיתהדמוקרטיתהקשתבפרשתפרטיקנייןהגנתרווידיןלפסק
בלבושהפעם,מהארוןיצא"החלוקתיהצדק".החלוקתייםהמדיניותשיקוליחיזוק

עבר"חלוקתיצדק"עצמוהמונח,האמתלמען."חברתיתאחריות"שלמודרני
י5המקומיתהועדה'נמ"בעהארץפרילהפצתהחברה88/210א"בעאם.מהפך
האחריות"משמשתעתההרי,הפקעהעללפצותישמדועלהסבירהמונחנועד

.אותהלבטלאיןמדועאועליהלפצותאיןמדועלהסבירכדי"החברתית
האם.ברקהנשיאאצלברורבאופןנקלטהדדגןאליבאהחלוקתיתהגישה

בכסותההזאתישנה-החדשההגישהשלהמהירלאימוצהשותפיםהשופטיםחבריו
האפנהאחרנוהיםאשריש,כמכהניםפורשים,השופטיםשביןלומרניתן?החדשה
אינםשכבראלהבין.עשורלפנירקשנקלטהבאפנהאוחזיםאשרוישהחדשה
מצדאור54ואת,אחדמצד,וזועבי53דורנר52השופטיםאתלמצואניתןמכהנים

בהצטרפותההחלוקתיתבגישהמסוימתתמיכהלראותניתן-המכהניםבין.שני
זובגישהבולטתתמיכה.אסלןבפרשתברקהנשיאלעמדתבינישהשופטתשל
לישראלקיימתקרן02/10784ץ"בבגחיותהשופטתשלדינהבפסקלמצואניתן

ניסיוןנעשהשם.55יפוא"בתתיירותאתרילפיתוחחברהא"תבחוףאתרים'נ
הפעם.(שנהכשלושים)במימושהביותרממושךשיהוישחלהפקעהלבטלנוסף

פרשת:להלן)25(נת6ר"פ,ישראלמקרקעימינהל'ננחוםשדהקיבוץ99/3939ץ"בג50
.(המזרחיתהדמוקרטיתהקשת

627,639-640(4)מוד"פ,המקומיתהועדה'נמ"בעהארץפסילהפצתהחברה88/210א"ע51

תועלתמביאההתכניתאםגםלפיו,"חלוקתיצדק"זהשיקולשלכבסיסו":(מלץהשופט)
פיצוייקבלולאפוגעתהתכניתבהםכעליםשאותםהראוימןוהאין,הציבורלכללורווחה
."מצכםהרעתבגין

.דורנרהשופטתשלדינהסמק,45הערהלעיל,הורוויתא"דנ52
.946'בע,45הערהלעיל,הורוויץא"ע53
.אורהשופטשלדינופסק,45הערהלעיל,הורוויץא"דנ54
א"כתתיירותאתרילפיתוחהברהא"תבחוףאתרים'נלישראלקיימתקרן02/10784ץ"בג55

.757(3)נחד"פ,יפו
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העליוןהמשפטביתבעיניהפרטיהקנייןוהגנתחברתיתאחריות,הפקעות

בית.אביב-בתלאלא,נוסייבהבפרשתכמו,ירושליםבמזרחמדוברהיהלא
"חברתיתאחריות"שלהחדשההטרמינולוגיה.ההפקעהאתמבטלאינוהמשפט

גםנשמעת-הישנההחלוקתיתהתוצאהאבלחיותהשופטתבפינשמעתלא

מקיםאינו,ראויובלחיארוךהיהכיאף,זהבמקרההשיהויכילינראה":נשמעת
העלולהנזקאתזהמולזהלבחוןיש[...]ההפקעהלביטולעילההמהותיבהיבט
העלולהמקלעומת,ההפקעהתבוטללאאמהופקעושזכויותיולמילהיגרס
.56(.ז.ח-שליההדגשה)"ההפקעהתבוטלאםלציבורלהיגרם

ולצדוחשיןהשופטעתהניצבהפרטיהקנייןמגינישלהאסכולהבראש

א"בדנמצאנוהאסכולותביןלפערמובהקביטוי.ולוי58טירקל57השופטים
ישנה-החדשהעמדתושביןהקשראתלהביןהיטיבחשיןהשופט.הורוויץ59

עםלהשליםלוקשהכידומה.דגן60'פרופשלגישתולביןברקהנשיאשל

שלהקודמתהאפנהלהשתרשהחלהשרקלאחרמהרכךכלהבאים,האפנהחילופי
האדםכבוד:יסוד-חוקמאזכיהכלעלמוסכם":וחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוק

מזכויותגבוההומעלהמשיכמהשהיאזכותלהיותההקנייןזכותהפכה,וחירותו

הקנייןזכותשלכוחהוהלךנתעצם,אפוא,לכאורה.יסוד-זכויותשאינןאחרות
מוצאיםוהנה.הציבורצורכישלאינטרסיםבהם,אותההנוגדיםלאינטרסיםביחס
.יתר-להדגשזוכותהןדווקא,הקנייןבעלשלואחריותוחובותיודווקאכיאנו

שעההציבורצורכיעבראלהיאנעהכמוהנוגדיםהאינטרסיםביןהאיזוןנקודת
.61(.ז.ח-שליההדגשה)"האחרהכיווןאלתנועכי,לכאורה,מצפיםשהיינו

מןנוחהדעתואין.החברתיתהאחריותרעיוןאתמבקרחשיןהשופט
ובזיהויןבאיתורןנתקשיתי,לעצמיכשאני":להטמיע62חבריושמנסיםהערכים

החברהוכלפיאחריםיחידיםכלפיחייבהמקרקעיןשבעלואחריותחובותאותןשל
ולהגיעהחדשיםהניתוחכליאתלאמץמוכןהואכינראה,זאתעם.63=בכללה

הגישהאתלבקרמנסההוא.הפרטיהקנייןבעליעלהגנהשללתוצאהבאמצעותם
האם"."חלוקתיתחברתית"מבטמנקודתדווקאמקרקעיןבבעליפגיעההמאפשרת
בעלישלבביתםאךנכלאותיכנוןבנושאיהחברתיתוהסולידריותההדדיתהערבות

'בתים-בעלי'עודאינםימינושלבתיםבעלי":ומשיב?שואלהוא64"?המקרקעין
בהכרחאינם-בכללםוהמשיבה-בימינומקרקעיןבעלי.עברוימיםשל

.766'בע,שם56
לנגדמשווהאני":טירקלהשופטשלדינולפסק8בפסקה,45הערהלעיל,הורוויץא"דנ57

."הציבוראתמכךופחותהנפגעהאדםאתבעיקרעיני
.48הערהלעיל,אסלןבפרשתהמיעוטדעת58
.45הערהלעיל,הורוויתא"דנ59
.חשיןהשופטשלדינולפסק10בפסקה,שם60
.שם,שם61
.דינולפסק7בפסקה,שם62
.דינולפסק11בפסקה,שם63
.דינולפסק12בפסקה,שם64
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מביניהםויש.בקהילתםאחריםמאשריותרופיננסיתכלכליתמבחינהמבוססים
הוןשלפיאודליםהיוםשלהפיאודלים,אכן.היחידרכושםהיאהנפגעתשהקרקע

יותרזהיריםנהיהכיאפואלנוראוי.עברוימיםשלהפיאודליםעודהםאין.הם
גםכך[...]הואהיחידרכושםשאפשר,ברכושםפוגעותתיכנוןשתוכניותמיכלפי
.65"בריאהקהילהשללקיומהחיוניכהשהואהשוויוןצדקיקויים
אידאולוגיתמחלוקתשלכעיצומההיוםאפואנמצאהעליוןהמשפטבית

-חשיןאסכולתלביןברק-דגןאסכולתביןדורית-ביןמחלוקתנאמרשמאאו
אתמשקפתהזאתהמחלוקתהכללהשלרבהובמידהראשוןבמבט.קלינגהופר

.הישראליתבחברה(מהמדינייםלהבדיל)חברתיים-הכלכלייםהפוליטייםהגושים
הואפלאלא."קפיטליסטי-ימני"גוששניומצד"שמאלי-חברתי"גושאחדמצד
,ההשבהזכותאופצייתאתהעדיף,השניהגושכמוביללזהותושניתן,האוצרששר

במחירהרכישהזכותאופצייתפניעל,שהופקעומקרקעיןבעליעםיותרהמיטיבה
המפהשלשהגבולותכפי,ההכללהדרךעלהואגם,שניבמבט,זאתעם.מלא

המפהגם,החלוקתיותהתמיכהקבוצותמבחינתדייםברוריםאינםהפוליטית

אחדכלבפסיקתגישותשלעירובלמצואוניתן,משמעית-חדאינההשיפוטית
ככלבמבוכהנמצאתחברתית-הפוליטיתשהמפהכמוכינראהלמעשה.מהזרמים

גםצריך.בקרבומתלבטהמשפטביתגםכך,הראוייםהשינוילכיווניהנוגע
התפתחהעליוןהמשפטביתבפסיקתכהעדשהתפתחהוויכוחשעיקרלזכור
.הממוצותאוהבטלותההפקעותסוגייתסביבולאפיצויתשלום-איסוגייתסביב

זהבענייןשדווקאואפשר,קרסיקבפרשתעמומיםדיהצדדיםשניהיוזובסוגיה
הפקעהבגיןההשבהשזכות,אחדמצד,נראה.המחוקקשלהכרעהכליעדיפו
טעםתהווהשלאכדידיהמוגבלתבצורההוועדהבהצעתמעוצבתמומשהשלא

מצד.(הארכהאפשרויות,השניםתקרת)החלוקתיתהגישהחסידימצדלתקיפה

לזכותביחסמוגבלתשהיא)שמומשההפקעהבגיןבלבדהרכישהזכותמתן,שני
אינן,66ישןצורךמימושלאחרחדשלצורךמעברבגיןפיצוישלילתוגם(השבה
קרסיקבפרשתאחרים68ושלחשין67השופטשללהסתייגויותבסתירהעומדות

דווקא.(העקרונימזהלהבדיל)הפרקטיבמישורההשבהזכותשלממוחלטותה
המגמותשתיביןהיטב,הכולבסך,מאזנתהתיקוןהצעתכינראה,זהרקעעל

.האלה

.דינולפסק13בפסקה,שם65
.6.דהמלצה13'בע,1הערהלעיל,הוועדהח"דו66
.669,675,677,694'בע,4הערהלעיל,קרסיקפרשת67
719,(דורנר)717,(לוין'ש)714,(ברק)713,(כהן-שטרסברג)705,(זמיר)702'בע,שם68

.(מצא)720,(אור)720,(ביניש)
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