במקרקעי ישר

:בעקבות

בג"ץ הקרקעות החקלאיות

בעקבות בג"ץ  244/00עמותת שיח חדש ,למען השיח הדמוקרטי ב' שר התשתיות הלאומיותי

א .מבוא :אתגר החלוקה

ועד לפטק הדין בעניין שיח חדש ,שבו התקיימה ביקורת על מקרימ

בישראל ,רוב המקרקעין המ בבעלות ציבורית ומנוהלימ באמצעות
מינהל מקרקעי ישראל )להלן" :המינהל" או "מינהל מקרקעי
ישראל"(  ,2על כן השימושימ הפרטיימ בקרקע תלויימ ,במידה רבה,
בנכונותה של המדינה )באמצעות המינהל( להרשותמ ולטייע
למימושמ ,בנטיבות אלה ,יש לבחון כיצד משפיעה המדינה על

של הפליה בין-אישית ,ללא התייחטות למדיניות הקרקעית באופן

כללי; ותקופה חדשה שנפתחת עמ פטק הדין בעניין שיח דחש,
המציין מעבר לביקורת על המדיניות המנהלית מן ההיבט של צדק
בין-קבוצתי ,כמובן ,רק בחלוף הזמן יוכח אמ פטק הדין בעניין שיח
חדש יצליח לחולל את המפנה שעליו הוא מבשר,

חלוקתמ של עושר ,כוח ואושר בחברה הישראלית באמצעות

ההחלטות הנוגעות לניהול משאבי המקרקעין שלה ,3

השאלה כיצד

ראוי לחלק זכויות וטובות הנאה בין יחידימ או קבוצות אינה
משפטית ,והתשובה לה צריכה להינתן תוך פנייה לתפיטות צדק
מתחומ התאוריה הפוליטית ומתחומ הפילוטופיה ,אולמ גמ למשפט
נועד כאן תפקיד חשוב

-

זה של עיצוב מערכת נורמטייבת המבטיחה

כי ההחלטות בעלות ההשלכות החלוקתיות תהיינה תוצאה של
הליך צודק ופתוח ,בעיקר לנוכח הטכנה האורבת בפתח שהחלוקה
תיטיב רק עמ קבוצות אינטרטימ מאורגנות היטב ,הכרה בתפקידו

החשוב של המשפט בתחומ זה עמדה במרכזו של פטק הדין בעניין

שיח חדש שניתן בבית המשפט העליון בעקבות עתירת "הקשת
הדמוקרטית המזרחית" נגד ההחלטות של מועצת מקרקעי ישראל,
שהעניקו למתיישבימ החקלאימ זכויות על קרקעות המדינה )בעיקר
קיבוצימ ומושבימ( ,מעבר למתחייב מנוטח החוזימ שנעשו עממ
בעבר ,החלטות אלה אפשרו למתיישבימ בקרקע לפתח בה שימושימ
לא-חקלאיי מ ,וכן פיצו אותמ ,במקרה של השבת הקרקע בגין שינוי
ייעו,ד בזיקה לשווייה החדש ,בית המשפט פטל את ההחלטות כבלתי
טבירות ,בעיקר בשל התעלמותן מן הערך של "צדק חלוקתי" ,מאמר
זה מוקדש לדיון בפטיקה זו של בית המשפט ובמשמעויותיה,
פטק הדין בעניין שיח חדש הוא שיאה של התפתחות הדרגתית
לעבר הרחבת הביקורת השיפוטית על פעילותו של המינהל,
התפתחות זו ניתנת לתיאור באמצעות הבחנה בין שלוש תקופות:
שלושת העשורימ הראשונימ לפעילותו של המינהל )עד ראשית
שנות התשעימ( שהתאפיינו באוטונומיה מנהלית כמעט מוחלטת
ללא ביקורת שיפוטית של ממש; העשור שמראשית שנות התשעימ

ב .התקופה הראשוגה :אוטוגומיה

מגהלית במסגרת חקיקה רופפת
המחלוקות שמעוררות ההחלטות הנוגעות למקרקעי ישראל נובעות
במידה רבה מכך שהחוק אשר חל עליהן
ישראל,

תש"ך - 41960-

-

חוק מינהל מקרקעי

אינו משמש מטגרת משפטית מתאימה

לאתגרימ שניצבימ בפני המינהל ,החוק אינו קובע יעדימ או טדרי
עדיפויות שצריכימ להנחות את המופקדימ על ניהול הקרקעות
)כחריג לפרקטיקה החקיקתית המקובלת בחוקימ שמקימימ רשויות
מנהליות(  ,ההוראה היחידה שדנה בקביעתה של המדיניות בתחומ
זה נמצאת בטעיף  3לחוק ,שלפיו" :הממשלה תמנה מועצת מקרקעי
ישראל שתקבע את המדיניות הקרקעית שלפיה יפעל המינהל ,תפקח
על פעולות המינהל ותאשר הצעת תקציבו שייקבע בחוק" ,אולמ
גמ בנוגע למועצת מקרקעי ישראל )להלן" :המועצה"( לא נקבעו
כל הוראות מטגרת או עקרונות מנחימ ,למעשה ,היא קיבלה "שיק
פתוח" ,sעל כך יש להוטיף ,כי עד לאחרונה ,החוק לא כלל אף
הוראה שעניינה הרכבה של המועצה ,ומינוימ של החברימ בה היה
מטור באופן בלעדי לשיקול דעתה של

הממשלה, 6

בהיעדר חקיקה שיש בה ערובות לניהול הקרקעות לטובת הציבור,
גוברת חשיבותה של הביקורת השיפוטית ,אולמ באופן פרדוקטלי,
לביקורת השיפוטית קשה למלא את החטר דווקא כאשר היא דרושה
יותר מכול ,וזאת מאחר שללא הוראות חוק מנחות ,התכליות שאליהן
היא צריכה לחתור ברורות פחות ,במקרה הרגיל ,הביקורת השיפוטית
מתחילה בבחינת מטרות הפעולה של הרשות כפי שהוגדרו על ידי
המחוקק ,ניתן להוטיף ,כי כאשר המחוקק נמנע מהתייחטות מפורשת

פרופסור חבר ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל-אביב .אני מודה לד"ר יורם רבין,
לך"ר ברק מדינה ולפרופי אורן יפתחאל על הערותיהם .

המשפט

54

לשיקוליה של הרשות ,בית המשפט עשוי להטיק אותמ גמ מהרכבה
של הרשות ,אולמ ההתייחטות העמומה להרכבה של מועצת מקרקעי ~
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אילוסטרציה DY :ר  D Dרת

להלן" :חוק מינהל מקרקעי ישראל" או "החוק".

בג"ץ  244 / 00עמותת שיח דחש ,למען הישח דהמוקרטי ני שר התשיתות הלאומיות,
פ"ד נו) ) 25 ( 6להלן :עניין ישח שדח(.

פרופי זמיר ציין גי טמגויותיו של מינהל מקרקעי י שראל הן דוגמה מובהקת לפרקטיקה

נורמת הבטיט החוקתית המשמרת את הבעלות הציבורית במקרקעין קבועה בט' ו

של חקיקה המעניקה לרשות "טמגות גורפת" ,והתריע על גך ש"חוק גזה )יש קוראים

לחוק-יטוד :מקרקעי י שראל ,המורה בנוגע למקרקעין אלה ש"הבעלות בהם לא תועבר,

לו בשם חוק מטגרת( אינו מתיישב עם התפיטה של שלטון החוק ויש בו טגנה לעקרונות

של מינהל תקין" .ראו יי זמיר הטמכות המינהלית )תשנ"ו ,גרך א( . 237- 236

אם במגר ואם דברך אחרת" .הטדר זה הושפע ממתגונת הרגישה של הקרקעות לפני
הקמת המדינה ,מן ההשקפה הקולקטיביטטית שרווחה בחברה הישראלית באותה
תקופה ,וגמובן ,משיקולים לאומיים הנוגעים לטגטוך הישראלי-ערבי .ראו עוד י' ויטמן

6

חוק מינהל מקרקעי ישראל )תיקון( ,תשנ"ה  995-ו )להלן" :תיקון החוק משנת תשנ"ה"(
הוטיף מטפר הוראות בנושאים אלה ,אך הן כוללות מגבלות בעלות אופי חלקי ביותר.

"מקרקעי ישראל" משפטים גא )תשנ"א( . 79
באופן גללי ,ראו מי מאוטנר )עורך( קדצ חלקותי יבשראל )תשט"א( .

המשפט

55

המיטיבימ לתפקד כקבוצות לחץ בחיימ הציבוריימ בישראל ונהנימ

ישראל מקשה על הסקת מסקנות ברורות גמ מנתון זה,

בנוסף לכ,ך במשך שנימ רבות ,בחירת המתקשרימ עמ מינהל

משיתוף פעולה ממסדי ,עמ זאת ,חשוב להכיר גמ במגבלותיהמ של

מקרקעי ישראל לא הייתה מבוססת על הסדר נורמטיבי ברור ,באופן

התקדימי מ ,בשני המקרימ לא התיימר בית המשפט להתערב

מסורתי ,המשפט המנהלי בישראל לא הכיר בעיקרון כללי של חובת

בקביעתו של סדר העדיפות הראשוני שעליו החליטו הרשויות

מכרז ,7אלא כאשר החקיקה הטילה אותה במפורש ,כמו למשל בעניינו

של השלטון המקומי,8

האמ להעדיף זוגות צעירימ ,עולימ או תושבימ מקומיימ

-

-

אלא

אמנמ מינהל מקרקעי ישראל אימץ לעצמו

רק בהיבט של צדק פרטני ,בעניין פוח ,דן השופט שמגר במפורש

בהדרגה מערכת של הנחיות פנימיות ,שכללו גמ הוראות שעניינן

באפשרות של הקצאה ללא תחרות מטעמי מדיניות "כגון צורכי

אולמ אלה לא תמיד קוימו ,אכן ,בעיקרו של דבר ,הן

ביטחון ,הקמת שכונה המשרתת מפעל פיתוח ,הרחבה החיונית

ייצגו את הנוהל המקובל במינהל מקרקעי ישראל ,אולמ העיגון

למפעל קיימ או

אכן ,השופט

בהנחיות פנימיות הקנה להוראות גמישות ,שעשויה הייתה להיות

שמגר מתייחס לדוגמאות אלה כאל "מקרימ יוצאי

מנוצלת לרעה דווקא במקרימ הרגישימ ,החשופימ להעדפות לא-

למעשה ניתן ללמוד מהן על מרחב גדול מאוד של שיקול דעת

תקינות ,ניתן לסכמ ולומר כי היעדרה של מסגרת חקיקתית נאותה

לרשויות ,בעניין אליקים ,קבע השופט טל במפורש כי" :אמ היה

גרמ לכך ,שבמשך שנימ רבות ,הביקורת השיפוטית על פעילותו של

המינהל עורך מכרז סגור המכוון רק אל היישובימ שבתחומ המועצה

מינהל מקרקעי ישראל הייתה מינימלית ,ללא חובת מכרז ,הקצאת

האזורית ,היה הדבר בגדר הסביר ,אולמ הענקת פטור ממכרז לגוף

חובות

מכרז,9

הקרקעות נעשתה ,בפועל ,ללא פיקוח של

ממשס , l

הרחבה של יישוב לקליטת דור שני", lS

אחד באותה מועצה אזורית ולא לאחר -
רק משני הקיבוצימ  -אינה סבירה" , 17גמ

דופן", 16

אולמ

גמ אמ היזמה לכך הגיעה

כאן הגביל עצמו בית

המשפט לביקורת שעניינה השוויון הפורמלי

ג .התקופה השגייה :מאוטוגומיה

-

במובן זה שכל

הנמנימ עמ הקבוצה שהמינהל החליט על העדפתה )למשל :חקלאימ

מגהלית לשוויוו אישי

שסבלו הפסדימ( יזכו לאותו יחס ,מבחינת התאוריה הבסיסית של

החל בשנות התשעימ החל בית המשפט העליון לפתח מדיניות

המשפט הציבורי ,שמייעדת את תפקיד קביעת המדיניות לרשויות,

חדשה שחרגה מן הפסיביות המוקדמת שאפיינה את התייחסותו

חלוקת תפקידימ זו בין בית המשפט לבין המינהל היא מובנת ,אולמ

להחלטות הנוגעות למקרקעי ישראל ,פסק הדין שמציין את נקודת

לנוכח ההסדר הסטטוטורי החסר ,בידיהמ של המינהל והמועצה

המפנה הוא בג"ץ  5023 / 91פוח ני שר הבינוי

והשיכון, 11

במקרה

נותר כוח בלתי מוגבל כמעט לקבל החלטות חלוקתיות,

זה ,מועצת מקרקעי ישראל החליטה על החכרת קרקע ללא הליך

תוצאה זו בולטת בנוגע לאחד החריגימ שהוכרו בפסיקה לחובה

מוקדמ של תחרות לעמותות בעלות צביון דתי-מפלגתי ,על פני

הכללית לקיימ מכרז הפתוח לכול

זה שעניינו העדפת בני המקומ,

הדברימ ,מטרתה של ההקצאה הייתה חיובית :לסייע בהרחבת היצע

העדפה אפשרית של בני "הדור השני" הוזכרה כדוגמה לחריגה

הדיור במרכז הארץ ,אולמ גמ כך ,היה מקומ לשאלה :במה שפר

לגיטימית מנקודת המוצא של שוויון פורמלי כבר בעניין פוח,

חלקן של העמותות הזוכות בהשוואה לקבוצות אחרות של משפחות

ובהמשך ,זכתה לאישור גמ בפסיקה מאוחרת יותר ,ברע"א

סמך בית המשפט את

-

רוזבנרג ני משדר הבינוי והשיכון,18

שהיו מעוניינות לבנות את ביתן באזור? בפסק דין בעל משמעות

5817 / 95

תקדימית ,פסל הנשיא שמגר את ההחלטות שהתקבלו ,וקבע כי

ידיו על ההחלטה לכלול מרכיב של העדפה לתושבימ מקומיימ

ההגינות והשוויון מחייבימ שקרקעות הציבור יחולקו על יסוד מכרז

במסגרת תכנית "בנה דירתך" ברמת השרון ,בהמשך לכ,ך בע"א

בסמוך לאחר מכן ,ניתנה החלטה דומה בבג"ץ

 3962 / 97נארותיים .מושרעודנים להתיישנות חקלאית שיתופית

אגדרה שיתופית חקלאית להתיישנות

הוא אישר החלטה אחרת להפקיד את בחירתמ של

או

הגרלה , 12

6176 / 93

אליקים - 1986

נע Rמ ני מינהל מקרקעי

ישראל,13

נע Rמ

ני אדר,19

שבה נידונה ההחלטה להחכיר

מועמדימ לקבל קרקעות לבנייה במושבימ )במסגרת תכניות הרחבה(

קרקע המיועדת להקמת עסק )תחנה לשירותי דרך( ללא תחרות,

בידי האגודה השיתופית עצמה ,בית המשפט פסק שההחלטה אינה

החוכרימ המיועדימ היו כמה קיבוצימ מן הסביבה ,והעדפתמ הוסברה

עולה כדי אצילת סמכויות פסולה ,מאחר שמבחינה פורמלית ,האגודה

על רקע ההפסדימ שסבלו בתחומ החקלאות ,בית המשפט סירב

השיתופית הוגדרה כממליצה בלב.ד לכאורה ,ההחלטה אינה עוסקת

לקבל הסבר זה כמצדיק הימנעות מוחלטת מתחרות ,להבדיל

כלל בשאלת זהותמ של המועמדימ ,אך ברור לכול שהליך הבחירה

מתחרות המוגבלת לתושבי האזור ,שסבלו מהפסדימ

דומימ , 14

שהיא מתווה מעדיף מראש את החברימ באגודה השיתופית ,סביר

חשיבותמ של תקדימימ אלה היא בכך שהניחו בסיס נורמטיבי

להניח כי במקרה הרגיל מומלצי האגודה השיתופית יאושרו כחוכרימ,

להתערבות בהעדפות לא-ענייניות בהקצאת מקרקעין ,אכן ,העודבות

וכי אלה יהיו בני הדור השני )אמ רק יהיו מעוניי נימ בכך( ,כך היה

שנפרסו בפסקי הדין אינן כוללות דיון מפורט ברקע לקבלת

גמ במקרה שנידון בפסק הדין עצמו ,ושבו שותפו בהגרלת המגרשימ

ההחלטות שנידונו בהן ,אולמ קשה להתעלמ מן העובדה שבשני

רק חברימ באגודה השיתופית ,להדביל מתושבימ אחרימ של המושב,

המקרימ נידונו החלטות שהעדיפו בפועל ציבורימ מאורגנימ

שאינמ במעמד של חברימ ,הלגיטימיות של העדפת בני דור ההמשך

המשפט
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r:

חזרה ואושרה גמ בעתירה נוטפת שדנה בהרחבות המושבימ ,ברע"א

ההחלטה להחכיר מגרשימ במטגרת תכנית "בנה ביתך" באמצעות

מושב שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ

הגרלה הפתוחה לכול .עיריית אילת התנגדה להחלטה ,בטענה שזו

 0623 / 02ר כפר חייטם

-

ויי::C

c1

'.l
ג

גי בייrך .2במקרה זה הודגשה באופן טפציפי הלגיטימיות של העדפת

הייתה צריכה להעדיף תושבימ מקומיימ .עמדתה של העירייה נדחתה

ילדיהמ של חברי המושב על פני ילדיהמ של תושבימ אחרימ בו.

על ידי בית המשפט ,שקבע כי הפטור מחובת המכרז בנוגע לאזורימ

C

לדברי השופטת דורנר" :הבנימ הממשיכימ מתחייבימ להיות חברי

שיש עניין ציבורי ביישובמ הוא רשות ולא חובה .בהתאמ לכך ,הוא

rו

המושב ,אשר המ אלו הנושאימ בנטל חובות האגודה השיתופית,

פטק ,כי יש רק לוודא שמטרת ההחכרה תושג באמצעות התנאימ

ורצונו של המושב לשמור על קיומו והמשכיותו ועל מטפר חבריו,

שעליהמ החליט

והוטיף כי המטרה של יישוב אילת יכולה

אשר בא לידי ביטוי במתן תנאימ מועדפימ לרכישת מגרשימ בידי

להיות מושגת לא רק על ידי החכרה לתושבימ מקומיימ ,אלא גמ

בנימ ממשיכימ ,הינו רצון לגיטימי" .21מעבר לשאלות של ניגוד
עניינימ לכאורה במצב דברימ זה ,חשוב לשימ לב להשלכות
החלוקתיות של החלטות אלה .ההתחשבות בהרכב הקהילתי הקיימ

המינהל,32

רוזבנרנ ,ההחלטה שהותקפה בפני בית המשפט דווקא כללה מרכיב
השוו בג"ץ  840 / 79מרמ הקבלנים והבונים בישראל ני ממשלת ישראל ,פ"ד לד) ( 3

בפן הקהילתי ,אך גמ מנציחה העדפות קיימות ,שלא תמיד יש צדק

הופך להיות מקופח גמ ב"טיבוב השני" שלה .נושאימ אלה כלל לא

כך למשל לפי החלטה  1של מועצת מקרקעי ישראל "מטירה של קרקע עירונית ,למעט

עלו בפטק הדין.

קרקע המיועדת למטרות ציבוריות ,תיעשה על פי מכרז פומבי" .בהמשך הוראה זו
נקבע כי "על פי המלצת מנהל מינהל מקרקעי ישראל תהיה רשאית המועצה לשחרר

לא הביאה

את המינהל מחובת מטירת הקרקע על פי מכרז פומיב"  .להחלטות המינהל ראו באתר

לשינוי משמעותי בהיקף שיקול הדעת של מינהל מקרקעי ישראל.

מינהל מקרקעי ישראל:

חלה גמ על המינהל,

)באישורה של ועדת החוקה ,חוק

ומשפט( ,24

שימוש נדיב גמ בנוגע להתקשרויות של מינהל מקרקעי

ישראל •25

ניתן למצוא פטורימ רבימ שניכרות בהמ טביעות אצבעותיהן של

 (Iastכ [http://www.mmi.gov.il!Envelope/index.asp

).visited on 13.6.04
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12
13

בג"ץ

 61 76 / 93אליקים - 1986

אגרוה ישתופית חקלאית להתיישבות בע"מ ני מינהל

אך חשוב לתת את הדעת על כך שההחלטה עליהמ נעשתה במתכונת

. 165

C
,..,

18
19

ע"א  3962 / 97בארותיים ,מושע:-גוירבם להתיישבות חקלאית ישתופית בע"מ ני אדר,
פ"ד נב) ) 614 ( 4להלן :עניין בארותיים(.

20

רע"א  10623 / 02כפר חייטם

21

שם ,בעי

22

חוק חובת המכרזים,

23

שם ,בט'

24

שם ,בט' (. 4ב)

טי  25רטי  26לתקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג ) 1993-להלן" :תקנות חרבת המכרזים"(.

היטודיות בשאלות בטיטיות של חלוקה מושארות בידי המינהל,
ורק בידיו.

27

שם ,בט' (. 24 ) 25

ע"א  444 / 95ר עיריית אילת גי מיגהל מקרקעי

רוזגברנ.31

rו

C
'.l

~
C
ויי::C

rו

תשנ"ב . 1992-

'.l
'.l

.2

להתמודד עמ בעלי הון בתנאימ של שוק פתוח .גמ כאן ,ההחלטות

ישראל30

מושב ישתופי להתיישבות חקלאית בע"מ ני יבין ,פ"ד

.947

26

להדגימ את הדברימ באמצעות פנייה לשני פטקי דין נוטפימ

-

'.l

rו

נז) . 943 ( 2

25

מאחר שהמינהל הוא המחליט אמ לפעול במטגרת הפטורימ ואמ

r:

17

שם ,בטי

לאו ,התוצאות המתקבלות עשויות אף להיות לא אחידות .ניתן

r:

עניין אליקים ,ליעל הערה  ,13בע' . 165

במכרז היא רצויה תמי,ד מבחינת החשש מפני העדפת מקורבימ.

לדבווימ שפטורה אף היא

t-

רע"א  5817 / 95רחגנרג ני משדר הבינוי והישכון ,פ"ד נ) ) 221 (lלהלן :עניין רחגנרג(.

יכול להחליט על שיווק הקרקעות בתנאימ של מכרז הפתוח לכול,

~
,rו

מקקרעי ישראל ,פ"ד מח) ) 1 58 ( 2להלן :עניין אליקים(.

ייתכן כי ההעדפות שהפטורימ מגלמימ הן לגיטימיות,

ממכרז( .29

c

11

16

שההכרה בצורך לקדמן באה לידי ביטוי בפטורימ )כמו למשל בנייה

,-

שם ,בע'

שם ,שם.

בני קבוצות אלה לא יוכלו

r:

Cו

r

.801

קבוצות אינטרטימ )למשל :הקצאות לנכי צה"ל 26ולאנשי כוחות

אולמ יש מקרימ שבהמ בחירה זו עלולה לפגוע בקבוצות חלשות,

=-

בג"ץ  5023 / 91פוח ני שר היבניי והישכון ,פ"ד מו) ) 793 ( 2להלן :עניין פוח(.

15

ולכאורה הוא אף חייב לשקול אפשרות זו  .28על פני הדברימ ,בחירה

בג

r:

14

המנהלית של חקיקת משנה .יתר על כן ,הפטורימ אינמ מחייבימ

r:
r:

 143 / 64טואו ני עמדיר ,פ"ד יח) . 51 ( 3

שם ,בע'

את המינהל .גמ כאשר ניתן להחכיר קרקעות ללא מכרז ,המינהל

בג

ג
,..,
,..,

'!:י

דוגמה חריגה לדיון בתריגה מ הלים של מינהל מקרקע ישראל ניתן להביא מבג"ץ

עניין פוח ,ליעל הערה  , 11בע' .801

הביטחון (. 27

;- ..

::ג

הוא הכיר גמ בטמכותו של שר האוצר לחוקק חריגימ לחובת המכרז

ובטמכות זו נעשה

Cו

~

בשימורן .כ,ך מי שהוריו לא קיבלו ב"טיבוב הראשון" של החלוקה,

כמו על כל הזרועות האחרות של השלטון המרכזי .אולמ ,כידוע,

בג

למגורימ באילת במשך תקופה של כמה שנימ .בניגוד לכך ,בעניין

.729

אכן ,חובת המכרז הכללית שחוק זה

C

c1

ראו למשל ט'  197לפקודת העיריות.

מטיל 23

r:

על דרך החכרה לתושבימ של אזורימ אחרימ ,אשר מוכנימ להתחייב

המקרקעין .הקצאה לבני הדור השני של היישוב מתחשבת אמנמ

חקיקתו של חוק חובת ה מכרזי מ ,תשנ"ב 992-

~

;,

של היישובימ תורמת לשימור הטטטוט-קוו של חלוקת ההנאה מן

ר 22

:>1

 ( 16 ) 25ר . ( 18 ) 25-

.בr
rו

'.l

r:

c

'.l

28

שם ,בט'

. 42

~

29

שם ,בטי

(. 20 ) 25

~

30

ע"א  1444 / 95עיריית אילת ני מינהל מקרקיע ישראל ,פ"ד מט) ) 749 ( 3להלן :עניין

-

יעירית אילת(.

ועניין

31

עניין רחגנרג ,ליעל הערה . 18

בעניין עיריית אילת ,נקרא בית המשפט לבקר את

32

עניין עיריית אילת ,לעיל הערה  ,30בעי •763-762

c

~

.בr

~
~

המשפט

57

של העדפה לתושבימ מקומיימ במסגרת תכנית "בנה דירתן" ברמת-

באופן ישיר עמ שתי קבוצות ,שאף פעלו לקידומן

השרון .שופטי הרוב החליטו על דחיית העתירה ,על יסוד ההכרה

החקלאימ עצממ ויזמי מקרקעין שביקשו לנצל את ההזדמנויות
ובכן הדגימו את אחת מחולשותיו של ההלין

-

המתיישבימ

בסבירותה של ההתחשבות בקשר שמפתח אדמ לקהילתו  .33פסק

החדשות לבנייה

דין זה נראה הגיוני ואנושי כאשר הוא נקרא לדבו .אולמ דיון בפסק

המנהלי :היותו מועד להטיה לטובת הגורמימ שעליהמ הרשות

הדין על רקע החלטתו הקודמת של בית המשפט בפרשת עיריית

העתירה המרכזית נגד ההחלטות הוגשה

המנהלית אמורה

-

לפקח .36

אילת ,מלמד שללא הנחיה חקיקתית ,הביקורת השיפוטית צפויה

על ידי "הקשת הדמוקרטית המזרחית ",שראתה בהן דוגמה להנצחת

להותיר על כנן החלטות מנוגדות ,כל אחת סבירה כשלעצמה .למותר

העוול בחלוקה הראשונה של הקרקעות ,שבה מרבית העולימ

להרחיב על המשמעויות החלוקתיות של החלטות מסוג זה.

ממדינות ערב לא היו שותפימ .במישור המשפטי ,היא התבססה על

נטייתה של הביקורת השיפוטית לדון בכל מקרה ,כשלעצמו ,ולא

טענות של חוסר סמכות )בשל כן שהן כוללות "הסדרימ ראשוניימ"(

בהקשר של החלטות במקרימ אחרימ )כפי שעולה גמ מן הקריאה

ושל חוסר סבירות )בעיקר בשל ההפליה לטובת המגזר החקלאי

המשותפת של פסקי הדין בעניין עיירית אילת ובעניין רוזבנרג(

והתעלמותן של ההחלטות משיקולימ חברתיי מ ,כלכליי מ ,אקולוגיימ

הקשתה על העלאת טענות של הפליה קבוצתית בניהול מקרקעי

ואחרימ( .עתירה נוספת של החברה להגנת הטבע הדגישה את

ישראל .הוכחתה של טענה להפליה קבוצתית ,היינו להפליה שעניינה

השמירה על השטחימ הפתוחימ )בנוגע להחלטות  717ו (. 727-

קיפוח של מגזר מסוימ בחלוקת משאבי המקרקעין ,מחייבת

בעקבות הגשת העתירות ,הוקמ צוות בין-משרדי לדביקת ההחלטות

פרספקטיבה רחבה ,המתייחסת לא רק להחלטה המסוימת שמהווה

ומשמעויותיהן ,בראשותו של דוד מילגרומ )ראש אגף התקציבימ

את עילת העתירה ,אלא גמ להחלטות נוספות שהתקבלו בעבר.

באוצר לשעבר( ,שהגיש דין וחשבון בנושא בשלהי שנת ) 2000דו"ח

פרספקטיבה רחבה זו דרושה ,למשל ,לשמ הערכת טענות הפליה

מילגרומ (. 37

הדו"ח קבע כי כל שלוש ההחלטות אינן סבירות ,וצריכות

של המגזר הערבי ,שהתקשרויותיו של המינהל עמו לאורן השנימ

להיות מוחלפות בהחלטות שיכללו הטבות פחותות ,באופן

היו מוגבלות בכמותן ובאיכותן .טענות מסוג זה הן קשות להוכחה

משמעותי ,למגזר החקלאי .לנוכח מסקנות אלה ,העמדה שאימצה

דביון המתקיימ במתכונת שיפוטית ,המחויבת לדיון רק בעודבות

המדינה הייתה שאמנמ יש להחליף את ההחלטות.

שהוכחו בפני בית המשפט ורק במקרה שכל הצדדימ הנוגעימ לו

לאור עמדתה זו של המדינה ,ניתן היה לשער כי הדיון יסתיימ

מיוצגימ בפני בית המשפט .כן למשל נדחו טענות של דבווימ להפליה

בקבלת העתירות .עיקר חשיבותו של פסק הדין אינה מתבטאת

בהקצאות מקרקעין ,בהשוואה למתיישבימ יהודימ ,בשל היעדר

אפוא בעצמ פסילתן של ההחלטות ,כי אמ בהסבר שניתן לגבי

ביסוס עודבתי .34זאת ,אף שבמסגרת הדיון בשאלה של "סגירת"

הפסול שנמצא בהן ,לכאורה למעלה מן הצורן .פסק הדין העיקרי

היישוב קציר ליהודימ בלדב ,ציין בית המשפט ,כרקע להכרעתו ,כי

ניתן על ידי השופט אור ,שעמו הסכימו שאר שופטי ההרכב

"בפועל אין מדינת ישראל מקצה מקרקעין אלא לישובימ קהילתיימ

השופטימ ברק ,מצא ,שטרסברג-כהן ,דורנר ,ביניש ופרוקצ'יה .נקבע

יהודיימ" •35

בו כי דין העתירה להתקבל בשל חוסר סבירותן של ההחלטות .בית

-

המשפט הביע אמנמ חוסר נחת מקביעת הסדרימ ראשוניימ מחוץ

ד .אל תקופה חדשה :משוויון אישי
לצדק חלוקתי

לחקיקה ,אן לא ביסס את פסק דינו על היבט פורמלי זה .הוא רק
ציין כי:

"היה ראוי שהמחוקק יתווה בחקיקה את עקרונות המדיניות

פסק דינו החדש של בית המשפט העליון בעניין שיח חדש מציין

הקרקעית המתייחסת למקרקעי ישראל ,ולא יותיר סמכות כה רחבה

מעבר חשוב מן ההצטמצמות לשאלת השוויון האישי אל דיון

למועצת מקרקעי ישראל ,אשר הינה גוף מינהלי .בנושא כה חשוב

המשתרע גמ לעבר שאלות של שוויון קבוצתי .כאמור ,במקרה זה,

ראוי כי הסדרימ ראשוניימ ייקבעו על-ידי המחוקק .כן גמ תימנענה

נסבו העתירות על החלטות של מועצת מקרקעי ישראל בנוגע

טענות שגוף ביצועי מחליט החלטות מוטות הפוגעות בעקרון

במתכונות שונות :פיצוי

השוויון ,אמ בשל הרכבו ואמ בשל היותו נתון ללחצימ או להשפעות

להפשרת קרקעות חקלאיות לבנייה

-

החקלאימ במקרה של שינוי ייעוד על בסיס אחוזימ ) ( 29 % - 27 %

של גופימ אינטרסנטימ אשר אינמ ממין

העניין" •3S

משווי הקרקע לאחר שינוי הייעוד )החלטה  ,727שהחליפה החלטות

השופט אור נדרש אפוא לשיקול הדעת שביסוד ההחלטות .בין

פיתוח אזורי תעשייה על קרקע

השיקולימ שיש להביא בחשבון ,הוא הפנה ,בין היתר ,לצורן בעתודות

שהוחכרה קודמ לכן כקרקע חקלאית בתנאימ שכוללימ הנחה

קרקע שהיא משאב מוגבל ולעובדה שההחכרה קרובה להעברת

משמעותית בתשלומ עבור החכירה ,פטור ממכרז ושיתוף יזמימ

בעלות לצרכימ מעשיימ .הוא לא פסל את ההתחשבות בטיעון

וכן שינוי

ההיסטורי שהעלו החקלאימ לגבי תרומתמ למפעל הציוני ,אן הוסיף

קודמות ברוח זו:

 611 , 533ו (; 666-

חיצוניימ )החלטה , 17ד שהחליפה את החלטה

(; 441

ייעוד לצורן הרחבת המושבימ תון הנחה דבמי החכירה ופטור ממכרז
)החלטה , 37ד שהחליפה את החלטה

המשפט

58

(. 612

החלטות אלה היטיבו

כי יש לבחון את המשקל שיינתן לו לצדמ של שיקולימ

אחרימ •39

במרכזו של פסק הדין עומדת הקביעה כי הקצאת מקרקעין צריכה

Cו

Cנ

.בr

r:

tייי

rו

ג
י'!:

להיות מונחה לאור העיקרון של צדק חלוקתי .לדברי השופט אור:

הוא נכון להכיר בהחלטות בנוגע למקרקעי ישראל שאינן מונעות

 IIהערן של צדק חלוקתי הינו ערן כדנ משקל ,אשר כל רשות

מטעמים כלכליים .השאלה היא רק אילו מטרות חברתיות הן

מינהלית חייבת לתת לו משקל ראוי בכל החלטה שלה דנבר חלוקת

משיגות  .ההחלטות נפטלו לא בשל היותן לא כלכליות ,אלא משום

משאבים ציבוריים .לדברים אלה משקל מיוחד במקרה שבפנינו.

שלא התייחטו לצרכים ולשיקולים הנוגעים לקבוצות אחרות ,מחוץ

מינהל מקרקעי ישראל הינו גוף המופקד על כלל מקרקעי ישראל.

למגזר החקלאי .בנוגע להחלטה  727נקבע כי אל מול השיקול של

לא ניתן להפריז בחשיבותו של נכט זה ובחשיבות שיש לחלוקתו

הבטחת זמינותן של הקרקעות צרין היה להתחשב בשיקולים

ולהקצאתו באופן צודק וראוי .להחלטות נושא העתירות שבפנינו

נוטפים ,כגון השיקול התכנוני )שמירה על שטחים פתוחים ופיתוח

~

c
c

וי

~

c

.בr
rו

r-
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c::

r:

יש השלכות כדנות משקל על חלוקת משאב מוגבל ורב ערן זה.

עירוני תון התמקדות באזורים המטרופוליניים של ישראל(; השיקול

קיים אינטרט ציבורי רב משקל בכן שמשאבים מטוג זה יחולקו על

החברתי )המתחים החברתיים בשל פיצויים גבוהים מאוד לקבוצה

ידי המדינה ,או הרשויות הפועלות מטעמה ,באופן הוגן ,צודק

מוגדרת ומצומצמת(; האפשרות לעשות שימוש גם בכלים נוטפים

ע

וטביר •40Il

ג

,....
~

r-

כדי לגרום להפשרת הקרקעות )כמו דרישה להחזרת קרקעות שלא

>:יו

בהמשן לכן הוא מבהיר:

נעשה בהן שימוש חקלאי(; והבחנה אפשרית בין אזורים בהתאם

!-

.בr

"דנברים אלה אין ,כמובן ,כדי להכתיב למדינה או לרשויות

לביקוש לקרקע .כן נקבע כי שיעור הפיצוי שנבחר הוא בעייתי:

c::

~

הפועלות מטעמה פתרון מטוים אח.ד בעיצובן של החלטות מן

ההחלטה יצרה שותפות של החוכר עם המדינה אף שמטרת ההחלטה

הטוג שמדובר בו ישנו תפקיד נכדנ להכרעות ערכיות .מאליו ברור,

הייתה רק יצירת תמריץ לפינוי; התמורה באחוזים יוצרת אי-ודאות

~

באשר לשיעור ההטבה וכן תורמת להפליה בין החוכרים באזורים ~

rו

כי טדר עדיפויות ערכי שונה יכול להכתיב דרן חלוקה שונה בלא
שהדבר יהא בלתי חוקי .ברם מכן אין נובע כי כל חלוקה תהא
בהכרח חוקית .על הרשות הקובעת את אופן חלוקת המשאבים

.בr

ג

.בr

~

שעליהם היא מופקדת ,להביא בחשבון את מכלול ההשלכות

33

עניין רחננרג ,ליעל הערה  8ו ,בע' . 228

34

ראו למשל בנ"ץ  6532 / 94אגרכף ני שר החקלאו,ת פ"ד נ)  ( 4ו . 39

וההקשרים שיש להחלטתה ולתת להם משקל ראוי במטגרת טדר

35

בנ"ץ  6698 / 95קרעאן ני מינהל מקקרעי ישראל ,פ"ד נד)ו(  .279 , 258בית המשפט

c::

העדיפויות שבחרה בו .בהקשר זה יצוין כי למשפט יש תפקיד חשוב

ציין עודבה זאת לצורן בחינת האפשרות להצדיק את טנירת היישוב בפני ערבים

בכל הנוגע לפיקוח על החלטות שעניינן חלוקת עושר בחברה ,וכי

בטענה של "נפרד אבל שווה" .ללא הקצאת קרקעות ליישובים ערביים ,טענה זו נידונה

rו
,..,

להידחות כבר במישור העודבתי  ,עוד לפני שנדרשים לבעייתיות הנורמטיבית שהיא

r:

תפקיד זה הוא לפתח מערכת נורמטיבית המבטיחה כי החלטות
בעלות השלכות חלוקתיות יהיו תוצאה של הלין צודק ופתוח,

r:

מעוררת.

36

הטיה זו נידונה בטפרות כבעיית

ה,Capture -

המתארת דינמיקה של רשויות מנהליות

C
,..,

r:

rC

.בr

יביחוד לנוכח הטכנה שהחלוקה תיטיב רק עם קבוצות לחץ מאורגנות

שהופכות להיות "שבויות" בידי הנורמים הכלכליים שעליהם הן אמורות לפקח .ראו

~

היטב •4 1Il

למשל nmission, the :ן S.P. Huntington "The Marasmus ofthe ICC: The CO

ג

החידוש הגדול בהתייחטותו של פטק הדין לעיקרון של צדק

Railroads, and the Public 1nterest" 61 Yale L.J. (1952) 467; L.L. Jaffe
" The Effective Limits ofthe Administrative Process: A Reevaluation " 67

חלוקתי בולט במיוחד דווקא על רקע דיון קודם של השופט אור

בהחלטות שהעדיפו את המתיישבים החקלאים בבג"ץ 5575 / 94
מהדריו בע"מ ני ממשלת

ישראל.42

במקרה זה ,העתירה שנידונה

דין רחשברן הצות ה בינ משרדי לבחינת מכלול ההיבטים הנונעים לשינוי ייעודה של
קרקע חקלאית )תשט"א( .

בפני יבת המשפט דנה בהבחנה יבן שיעור הפיצויים שנקבע בהחלטות

38

עניין שיח דחש; לעיל הערה ו ,בעי .83

קודמות )החלטות  666ו  ( 667-לחוכרים מן ההתיישבות השיתופית

39

לדברי השופט אור" :בענייננו עלתה השאלה מה משקל יש לתת לזכויות של ההתיישברת
החקלאית על מטנרותיה השונות על רקע תרומתה ההיטטורית למדינה ולביטחונה.

לבין זה שנקבע לחקלאים פרטיים .השופט אור נמנע מלהכריע

אכן ,אין לחלוק על חשיברת תררמתה של ההתיישברת החקלאית לארץ-ישראל רלמדינת

בטענת ההפליה שהעלו העותרים ,מאחר שקיבל את העתירות על

ישראל .המתיישבים החקלאיים עידבו את קרקערת המדינה תקופה ארוכה כשהם

טמן טענה מקדמית בדבר ניגוד עניינים ,שבו היו נגועים חלק מחברי

חדורי אידאולוניה ונכונות לתרום למפעל הציוני .רבים מן היישובים החקלאיים הוקמו

המועצה ,אשר נמנו עם מגזר ההתיישבות השיתופית .ניגוד העניינים

כיישובי טפר אשר התוו את נבולות המדינה ,שמרו עליהם והקנו לתושבים במרכז

הוטבר בכן ,שהציפייה מחבר המועצה היא  IIלהחליט דנבר שיעור

הארץ ביטחרן .המתיישיבם החקלאיים תרמו אף לפיתוח החקלאות והתרצרת הישראלית.

הפיצוי המינימלי הראוי אשר יבטיח את המטרה של בנייה בהקדם
על קרקעות בעלות ייעוד

חקלאי ,43I1

איש לא חלק על זכוירת אלה ,נם לא העותרים בעתירה  244 / 00בטי כומיהם .אן
השאלה היא מה משקל יש לתת לזכויות אלה ,והאם ההחלטות שבהן עטקינן לא חרנו

וזאת בניגוד לאינטרט של

מכל מטנרת טבירה בטובות ההנאה שהעניקו לחוכרים ביישובים החקלאיים" .שם ,בע'

תנועות ההתיישבות בהגדלת הפיצוי .מדברים אלה השתמעה ההנחה,
שמועצת מקרקעי ישראל אמורה לשאוף לקבלתן של ההחלטות

.64
40

שם ,בע'

. 66-65

היעילות )והחטכוניות( ביותר מבחינה כלכלית .פטק הדין בעניין

ו4

שם  ,בע'

. 66

שיח חדש דוחה במשתמע תפיטות אלה ,בכן שהוא מקבל את

42

בנ"ץ  5575 / 94מדהירן עב"מ ני ממשלת ישראל ,פ"ד מט)  33 ( 3ו )להלן :עניין מהדרין(.

הערן של צדק חלוקתי כעיקרון המנחה בניהול מקרקעי ישראל.

43

שם ,בעי

48

ע
~

::ג

.Harv. L. Rev. ( 1954) 1105 , 1107
37
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המשפט

59

r-

השונימ של הארץ )שאין לה מקומ במיוחד אמ מתחשבימ בטיעון

אינו רק תוך-דורי ,אלא גמ בין-דורי  .48מעניין לציין ,כי למרות

ההיטטורי שהעלו החקלאימ בעניין התגמול למאמצי המ

התנגדותמ לפטק הדין בעניין שיח חדש ,גמ העמדה שהציגו

בית המשפט אף טבר ,כי גודל הפער בין הפיצויימ

החקלאימ בבית המשפט הייתה מבוטטת על הרעיון של צדק חלוקתי

המגיעימ בהתאמ להשקעה לבין הפיצויימ הנובעימ מההחלטה

במובנו הרחב .כזכור ,החקלאימ טענו ,בין השאר ,כי יש להתחשב

ולהשקעותיהמ( .44

מצביע כשלעצמו על אי-הט בירות של ההחלטה "אפילו יינתן משקל

בזכויותיהמ ההיטטוריות ובתרומתמ להקמת המדינה ולהגנת

החקלאיימ •4S II

גבולותיה .טענה זו חרגה ממטגרת הדיון בזכויותיהמ כיחידימ

בנוגע להחלטה  737נקבע כי היא בעייתית מבחינת התנגשותה

וביקשה לזכותמ בטובות הנאה המגיעות למגזר שאליו המ משתייכימ.

מתאימ לזכויות ההיטטוריות של החוכרימ ביישובימ

במדיניות התכנון הקיימת )בשל משיכת אוכלוטייה חזקה מחוץ

הדיון המתפתח במשמעויותיה של החובה לנהל את מקרקעי

לערימ והגדלת עומטי תנועה( .אמנמ ,היא נתמכת בהצדקה של

ישראל תוך התחשבות בשיקולימ של צדק חלוקתי יכול להטתייע

חיזוק האוכלוטייה ביישובימ החקלאיימ .עמ זאת ,נקבע כי לשמ

בכתיבה שעוטקת בשאלות של תכנון צודק .גמ במדינות המערביות

השגת יעדיה של ההחלטה די היה בהטבה של פטור ממכרז ,ולא

שבהן רוב המקרקעין המ בבעלות פרטית ,רשויות השלטון משפיעות

ברור מהי ההצדקה למרכיב של ההנחה הגדולה בתשלומ דמי החכירה

על השימושימ בקרקע ועל מידת ההנאה ממנה באמצעות טמכויות

)שאף יצר תמריץ להשקעות טפקולטיביות( .ראוי לציין כי גמ בעניין

טטטוטוריות בתחומ התכנון .ההחלטות המתקבלות על ידי רשויות

נארןתיים •46

התכנון משפיעות על שוויין של הקרקעות ,על צפיפות הדיור ועל

בנוגע להחלטה  7ך  7שהתייחטה לפיתוח אזורי תעשייה נקבע כי

נגישות לשירותימ קהילתיימ ולמקורות תעטוקה .החלטות אלה הן

זה בולט השינוי בהשוואה לפטיקה הקודמת בעניין

ההצדקה להחלטה נובעת מן הצורך למצוא מקורות תעטוקה נוטפימ

בעלות משמעות חלוקתית מובהקת ,ולקחי הדיון התאורטי בהן

ביישובימ החקלאיי מ .אולמ גמ כאן נפטק שאין הצדקה למרכיב

יכולימ לשמש מקור השראה ליישומ הרעיון של צדק חלוקתי בהקשר

הנוטף של הענקת הנחה ניכרת דבמי החכירה.

הקרוב של ניהול מקרקעין לטובת הציבור .כ,ך למשל ,הגאוגרף
הפוליטי הארוי

ה .צדק מלוקתי :ביו מהות להליך
חשיבותו של פטק הדין בעניין שיח חדש נובעת ,קודמ כול ,מהצבת
הערך של  IIצדק חלוקתי

and the City

) (David Harvey

הציג בטפרו

Social Justice

תאוריה של צדק חלוקתי מרחבי המתייחטת לאמות

מידה מרכזיות אלה :צור,ך תרומה לטובת הכלל ופיצוי על קשיימ.
שיקול הצורך

) "("Need

מחייב התייחטות לצורכי הקיומ של

על שולחן הדיונימ והוטפתו לרפרטואר

קבוצות האוכלוטייה המושפעות מן התכנון בתחומימ שונימ :דיור,

המשפטי בהקשר של ניהול וחלוקה של משאבימ ציבוריימ .מבחינה

תעטוקה ,שירותימ לקהילה ,תרבות פנאי ועו.ד השיקול של תרומה

פורמלית ,מיקומו של ערך זה הוא בגדרה של עילת הטבירות .אולמ

לטובת הכלל

מתייחט

עדיין נשאלות שאלות רבות לגבי הוצאת הדברימ מן הכוח אל

להשפעתה על הקצאת המשאבימ על מקומות אחרימ או על קבוצות

הפועל :כיצד ייעשה הצדק החלוקתי? מה צריכה להיות מידתה של

אחרות )לרבות החצנות שליליות כדוגמת זיהומ( .השיקול של פיצוי

החלוקה? מהן המטקנות הנובעות מפטק הדין לגבי מקרימ אחרימ,

מבטא ,בעיקרו של

II

כמו למשל הקצאת קרקעות במגזר

הערבי ?47

המושג  IIצדק חלוקתי  IIהוא עמומ ,ויש להניח שיתעוררו מחלוקות

על קשיימ

") (" Contribution to Common Good

") "(Environmental Difficulty

דבר ,את הרעיון של העדפה מתקנת ומחייב להתחשב בקשיימ
הנובעימ ממגורימ באזורימ ששוררימ בהמ תנאי יטוד קשימ

-

של ממש באשר ליישומו .תכניו משתרעימ מעבר לדרישות של

גאוגרפיימ )הצפות ,רעידות אדמה ועוד( או חברתיימ )כדוגמת

שוויון פרוצדורלי ,שבאו לידי ביטוי בהלכה שלפיה הקצאת קרקעות

פשיעה(  .49בכתיבה מאוחרת יותר ,הרחיב הארוי את התייחטותו

צריכה להיעשות ,במקרה הרגיל ,בדרך תחרותית .ייתכן שטוב היה

גמ לשיקולימ של צדק טביבתי והשלכות על דורות עתידיימס•s

עושה בית המשפט אמ היה מנטה להבהיר מעט יותר את

ניתן להניח כי גמ לאחר שהעיקרון של צדק חלוקתי יבטט את

משמעויותיו המעשיות .עמ זאת ,אין מקומ לטענה שהוא טטמה

מעמדו במשפט הישראלי ,התוצאות הקונקרטיות הנובעות מיישומו

חטרת תוכן .כבר עתה ,ניתן לטרטט כמה קווימ ראשוניימ לגבי

יוטיפו להיות שנויות במחלוקת .כפי שכבר צוין ,בעניין שיח חדש

תכניו .ראשית ,העיקרון של צדק חלוקתי מחייב שמועצת מקרקעי

הייתה עמדת החקלאימ מבוטטת על טענה מ"משפחת" הצדק

ישראל ,ובעקבותיה מינהל מקרקעי ישראל ,יקיימו מדיניות שלא

החלוקתי ,וזו נפטלה בשמ צדק חלוקתי שהדגיש זכויות ואינטרטימ

תהיה בה התעלמות ארוכת-טווח מצורכי המ של מגזר או קבוצה

אחרימ .על כן ,בשלב ראשון ,יש להתמקד בשיפור הפרוצדורה של

במדינת ישראל ,ומטיל עליהמ חובה אקטיבית להביא בחשבון

קבלת ההחלטות ,באופן שיגדיל את הטיכויימ להתחשבות במרב

שיקוליהמ צרכימ של קבוצות אוכלוטייה שונות .שנית ,העיקרון

האינטרטימ הרלוונטיימ .שיפור זה צריך להתמקד בשתי רפורמות

של צדק חלוקתי מחייב התייחטות גמ לצרכיה של האוכלוטייה

עיקריות

להגברת מידת הפתיחות של הליך קבלת ההחלטות

העתידית של מדינת ישראל ,ועל כן מחייב להותיר עתודות קרקע

הנוגעות למקרקעי ישראל בפני הציבור ולשיתוף מקיף יותר של

בלתי מנוצלות עבור דור העתי.ד במילימ אחרות ,הצדק החלוקתי

קבוצות אוכלוטייה שונות בהליך זה.

המשפט
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, 1פתיחות לציבור

-
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ההחלטות הנוגעות לשימושימ במקרקעי

ישראל חשופות יותר להשפעות לא-ראויות של קבוצות אינטרסימ

44

לכאורה ,לפי השיקול ההיסטורי יש להתאים את הפיצוי שיקבלו החקלאים למידת
ההשקעה בקרקע ולמשכה של תקופת ההתיישבות ,ולא לקבוע אותו בהתאם לשווייה

מאורגנות כאשר הן מתקבלות בתנאימ של אפלה וחוסר ידיעה

הנוכחי של הקרקע שהם יושבים עליה ,יתר על כן ,יש בשיקול זה כדי לתמוך בכך

מבחינתו של הציבור הרחב ,על כן ניתן לצמצמ את פגיעתן של

השפעות אלה באמצעות הוראות חוק שיחייבו מתן הודעות לציבור

למרות הערך

"c

לא רק באחוזים אלא נם בערכים מוחלטים

-

-

הנמוך של קרקעותיהם.

::ג

עניין שיח דחש :לעיל הערה ו ,בע' . 74

::ג
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r-

שהתקבלו בנוגע למקרקעי ישראל היו החלטות שחשיפתן הציבורית
בשלב קבלת ההחלטה הייתה נמוכה  ,הציבור לא היה מודע גמ

46

עניין בארותיים ,לעיל הערה

לדיונימ משמעותיימ שהתקיימו או להצעות העומדות על הפרק,

47

בפרק שבו סקרה את קיפוח המנזר הערבי בתחום הקרקעי ,ציינה ועדת אור כי "קרקעות

ואילו "מי שצריך לדעת"

-

מועצת מקרקעי

rו

הממלכיתת ליברור ההתגנשיוות בין כוחות היבטחון ליבן אזרחים ישאולים באוקטובר

לשיפור מסוימ בנקודה זו ,אך לשיפור בעל תועלת מוגבלת בלדב,

ישראל,51

 9ו.

מינהל לא שוחררו דברך כלל לבנייה ביישובים ערביים" .ראו דו"ח ורעת החקירה

2000

כיומ ,חוק מינהל מקרקעי ישראל מחייב לפרסמ החלטות שקיבלה

48

אולמ החוק מוסיף וקובע במפורש כי

)תשס"נ ,כרך א(

. 43

לדיון נוסף בחובות החלות על מינהל מקרקעי ישראל לפעול בהתאם לעיקרון של

פרז "תכנון במקרקעי ישראל :לקראת פיתוח בר-קיימא" משפט וממליש

ז) ( 2

)עתיד

 4יג לחוק "תחילת תוקפה ]של ההחלטה[ לא תהיה מותנית בפרסומה
49

אלא אמ כן נקבע אחרת בהחלטה" ,והעיקר :הגבלתה של החובה

לביקורת על נופי

התכנון של הרשויות המקומיות בישראל בשל נטייתם להעדיף שיקולים של מקסום

רק להחלטות האופרטיביות שהתקבלו אינה מציידת את הציבור

רווחים עבור הרשויות על פני שיקולים של צדק חברתי ,השוו יי בלנק "מקומו של

בכלימ להשפעה על הרגעימ הפורמטיביימ של ההליך ,כאן חשוב

ה'מקומי' :משפט השלטון המקומי ,ביזור ואי-שוויון מרחבי בישראל" משפטים לד

להזכיר ,כי פרסומ מוקדמ של הצעות החלטה חשוב בעיקר כאשר

)תשס"ד(  97ו -265 ,ו  .28כך למשל הרשויות המקומיות בישראל נטו להעדיף בנייה

לקבוצות אינטרסימ מאורגנות יש נגישות טובה יותר להליך

מסחרית המניבה תשלומי ארנונה נבוהים ולהתננד לבניית דירות קטנות ,שרוכשיהן

המנהלי  ,52ליקויימ אלה יש לתקן ,החוק חייב ליצור תנאימ שיאפשרו
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מאופיינים כעניים.

r

מודעות ציבורית להחלטות העומדות להתקבל לפני שההליך המנהלי

D. Harvey "Social Justice, Postmodemism and the City " 16

ח

Int'/ J ojUrban & Regionai Research (1992) 588; D. Harvey Justice,

r:

מסתיימ ,ניתן להוסיף ,כי לפחות מבחינת המודעות הציבורית

).Nature and the Geography ojDijference ( 1996

ע

להחלטות הנוגעות למקרקעי ישראל ,נודעת חשיבות להצעות חוק

ו5

סי  4ינ לחוק מינהל מקרקעי ישראל.

r-

בין

52

השוו רע"א  3577/94הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ ני מויראנו ,פ"ד מח) ( 4

::ג

ספציפיות שהוגשו בשנימ האחרונות על ידי חברי כנסת

-

50

ראו למשל:

r:

=E

להתפרסם( )עותק שמור במערכת(.

;D. Harvey Sociai Justice and the City ( 1973 ) 101-108

I

ו-

"c

"פיתוח בר-קיימא" ,תוך התחשבות בצורכיהם של דורות עתידיים ,ראו ד' ברק-ארז וא'

הפרת החובה לא תגרע מתוקפה של ההחלטה ,לפי הסיפה לסעיף

e::

rI

שיישויב הפריפריה ,אשר שרדו תקופות קשות בהננה על נבולות המדינה ,יקבלו פיצוי

45

ידע ,תיקון החוק משנת תשנ"ה הביא

.בr

ו-

ששיעורו נבוה יותר

על הצעות הנמצאות דביון ,ככלל ,ניתן לומר ,שעד כה ,ההחלטות

r

 .70ראו עוד ב' ברכה "לקראת פתיחות בהליכי התקנת תקנות?" ספר שמגר

הצעת חוק הדיור הציבורי תשנ"ח  ,531998-שכבר הושלמה בחקיקה54

)תשס"נ ,כרך א(

ובין הצעת חוק עיגון ורישומ זכויות

-

מאמירם

 27ו.

)ומועמדת בינתיימ לביטול (, 55
החקלאימ בקרקע ,תשנ"ו  ,56 1996 -גמ אמ הצעות אלה מייצגות

53

הצעת חוק הדיור הציבורי ,תשנ"ח  998-ו ,ה"ח ) 306להלן" :הצעת חוק הדיור הציבורי"(.

54

חוק הדיור הציבורי )זכויות רכישה( ,תשנ"ט  998-ו.

עדיפות יוזמות

55

לפי ס'  86להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים ) 2004תיקוני חקיקה(,

אינטרסימ מוגדרימ ולעתימ שנויימ

במחלוקת ,57

שהדיון בהן נעשה בפני הציבור ,ערכימ של פתיחות ניתנימ להגשמה

תשס"ד ,2004-

ה"ח

: 52

"חוק הדיור הציבורי )זכויות רכישה( ,התשנ"ט  998-ו

-

באמצעות קביעת סדרי עבודה מתאימימ  ,58בכל הנוגע לקרקעות,
ניתן להזכיר כי ועדת מילגרומ שדנה בשאלת הקרקעות החקלאיות

56
57

טענות מהותיות ננד תוכנה של חקיקה מסונ זה יוכלו להתברר בהמשך ,אם יהיה צורך

לאנשימ המעוניינימ בכך להציג בפני הוועדה את עמדותיהמ,

פסק דינו של השופט זמיר בבנ"ץ  64/97ו קונטרם בע"מ ני משרו האצרר .אגף המכס
והמע"מ ,פ"ד נב) ו(  289קורא לפיתוח של המשפט המנהלי בכיוון זה בשם התפיסה

לכאורה ,החלטות חלוקתיות המשקפות

של שותפות האזרח במדינה .לדבריו" ,השותפות פירושה מתן הזדמנות אמיתית לאזרח

סדרי עדיפויות חברתיימ צריכות להתקבל על ידי מי שמייצגימ את

להשתתף בניהול השוטף של ענייני המדינה ,ואפשרות מעשית לפעול ולהשפיע מיום

 ,2ייצוג ושיתוף רחב

-

ליוס ,ולא רק דברך של בחירות .היא דורשת יתר פומביות ופתיחות של ההליך המינהל

הציבור ,ולא על ידי "מומחימ" ,במילימ אחרות ,בהקשר זה ,ההליך

הציבורי; דרכים נוספות להתייעצות מוקדמת עם נופים מעוניינים שמחוץ למינהל

המנהלי אינו אמור לחתור לתוצאה "נכונה" ,אלא לתוצאה שבה
מעוניין הבעלימ שביושר

-

הציבורי; נכונות לשלב נופים כאלה בפעילות שוטפת" .שם ,בע'  .342לחתירה ליתר

הציבור ,מאחר שדמוקרטיה ישירה

פתיחות בהליך המנהלי ,ראו נם די ברק-ארז "האתנר הדמוקרטי של המשפט המינהלי"

שוב אינה בת-מימוש )וודאי שלא בנוגע לניהול שוטף של נכסימ(,

יעוני משפט כד )תש"ס(  ; 369בדכה ,ליעל הערה •52

וגמ המחוקק אינו מסוגל לתת מענה ספציפי לשאלות שתתעוררנה,
ניתן היה לחשוב על פתרון המבוסס על הרכב ייצוגי של מועצת
מקרקעי ישראל )במתכונת מלאה( ,בשונה מן המתכונת החלקית
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בכ,ך במסנרת עתירה שבה יוצנו טענות חוקתיות ננד תוקפה.

לפני שניתן פסק הדין בעניין שיח חדש פרסמה מודעות שקראו

~

e::

הצעת חוק עינון ורישום זכויות החקלאים בקרקע ,תשנ"ו  996 -ו ,ה"ח . 656

58

ח

ו-

בטל".

לא רק במסגרת הליכי חקיקה בכנסת ,אלא גמ בהליך המנהלי,

r:

...

המשפט
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r:

של ייצוג הציבור בחוק במתכונתו הנוכחית ,רפורמה ברוח זו תקדמ

בתנאימ של פומביות חטרה וללא הודאה באופיין הפוליטי ,טבלו

לכאורה ערכימ דמוקרטיימ בהליך המנהלי ,המינוי של נציגימ ערביימ

מנחיתות אף בהשוואה לפוליטיקה הרשמית במדינת ישראל

-

למועצת מקרקעי ישראל ציין צעד ראשון בכיוון זה  ,59מצד שני ,אין

בכנטת ובממשלה ,באלה ,המחלוקות הפוליטיות לפחות אינן מוטוות,

להתעלמ מן החשש כי קבוצות האינטרטימ המאורגנות יצליחו טוב

אלא ידועות לכול ,וההצעות העומדות לדיון באות מטעממ של

יותר לעשות שימוש אפקטיבי בשיטה זו ,תיקון החוק משנת תשנ"ה

אישימ פוליטיימ ,שמניעיהמ גלויימ ,או לפחות עומדימ למשפט

קיבל את הגישה הדוגלת בייצוג ,אך כולל רק הנחיות כלליות ביותר

הציבור ,כאמור ,יתרונה של הצעת חוק הדיור הציבורי היה בכ,ך

וכך שוב חושף אותו לניצול אינטרטנטי ,כאמור ,התיקון הכיר

שיוזמיה היו חברי כנטת ,ופרטומה המוקדמ לציבור פתח דיון גלוי

באפשרות של מינוי "נציגי ציבור" כחברימ במועצת מקרקעי ישראל

בשאלות שהיא עוררה )וזאת בהשוואה להחלטות של מועצת

)במטפר מוגבל( אך לא כלל הוראות באשר לאופן בחירתמ ,בנוטף

מקרקעי ישראל שהן בעלות משמעויות חלוקתיות לא פחותות(,

לכך ,מתעוררת השאלה ,כיצד למתוח את קו הגבול בין ייצוג לבין

מבחינות אלה ,ניהול מקרקעי ישראל היה בטימן הרע שבכל העולמות

פטל בית המשפט החלטות

גמ לא היה מבוטט על שיקולימ מקצועיימ בלדב ,וגמ לא התקיימ

משוא פנימ פטול ,כזכור ,בעניין מדהירrן,6

-

שקיבלה המועצה בנוגע לשיעור הפיצויימ לחוכרימ החקלאימ ,כיוון

בתנאימ של ביקורת ציבורית ,בנטיבות אלה ,ניתן לשקול את העברתן

שמקצת החברימ שנטלו חלק בהליך קבלתן היו חברי קיבוצימ

של ההחלטות העקרוניות הנוגעות למקרקעי ישראל אל התחומ

ומושבימ ,וככאלה נמנו עמ מוטביהן ,בהמשך לכ,ך נקבע גמ כי

הפוליטי גמ באופן רשמי ,פתרון שאינו כרוך בזעזוע של המערכת

בעלי אינטרטימ בקרקעות החקלאיות יהיו מנועימ מלכהן בוועדת

כולה יכול להיות טמון בהוטפתו של נדבך נוטף לפירמידה המנהלית

המשנה האחראית על נושא שינוי הייעוד שלהן ,אף שזו משמשת

הקיימת ,כך שההחלטות העקרוניות של מועצת מקרקעי ישראל

החלטות אלה חושפות את הפרדוקט הטמון

אכן ,הממשלה אינה פורומ

כוועדה מייעצת בלדב,61

תקבלנה גמ את אישור

הממשלה ,64

ביישומ של הטדרימ ייצוגיימ  ,כאשר הייצוג מגשימ את מטרתו הוא

מחליט אובייקטיבי או מקצועי יותר ממועצת מקרקעי ישראל ,אולמ

השאלה המתעוררת היא

בשונה ממנה ,הרכבה הוא תולדה של הליך דמוקרטי  ,אמנמ הממשלה

אמ להחיל את דיני משוא הפנימ באופן מרוכך יותר בנוגע לגופימ

אינה מייצגת את כל המגזרימ בחברה הישראלית ,ואף לא את כל

מועד להכשיל עצמו בשל משוא

פנימ ,62

שיוגדרו כפוליטיימ ,להדביל מרשויות שהחלטותיהן אמורות להיות

המפלגות המיוצגות בכנטת ,אולמ החלטותיה נתונות לביקורת

מקצועיות בעיקרן ,בכפוף לכך שגמ המ יידרשו לפעול בהתאמ

מתמדת מצד האופוזיציה ,ומגיעות לכלל דיון ציבורי ,דיון שעד כה

לאמות מידה שוויוניות  ,זוהי דילמה לא פשוטה ,מכל מקומ ,בקשר

הורגש חטרונו בנוגע להחלטות שקיבלה מועצת מקרקעי ישראל,

לפעולתה של מועצת מקרקעי ישראל ,דומה שהבעיה העיקרית

ניתן להוטיף כי גמ כיומ  ,מועצת מקרקעי ישראל אינה פועלת כגוף

היא עדיין אחרת :קבלת העיקרון של מינויימ ייצוגיימ צפוי להעצימ

אוטונומי ,אלא נתונה במידה רבה לתכתיבימ ממשלתיי מ ,לא לחינמ

את כוחן של קבוצות האינטרטימ המאורגנות ,וינציח את אי-הנגישות

הפכה האחריות המיניטטריאלית על פעילותו של מינהל מקרקעי

להליך של קבוצות חלשות ובלתי מיוצגות דיין במנהל הציבורי

ישראל למטרה מועדפת מבחינת השרימ המכהנימ בממשלה ,לעומת

בישראל ,כמו כן ,הוא יבוא על חשבון "הרוב הדוממ" ,אותמ אזרחימ

זאת ,הבאת ההחלטות לאישור הממשלה באופן רשמי תעשה את

שאינמ מיוחדימ דיימ כדי להיות מוכרימ כייחודיימ ,אך מהווימ את

הממשלה לאחראית במישרין למשמעויות החלוקתיות של המדיניות

עמוד השדרה של החברה הישראלית ,מטעמימ אלה ,נראה שראוי

הקרקעית ,ותהפוך את הדיון בהחלטות לחלק מרכזי מן השיח

לשקול דרכימ אחרות להגשמתו של האידאל הדמוקרטי-ייצוגי

הציבורי ,בעוד שלפי שעה הוא מתקיימ רק בשוליו,

בהחלטות העקרוניות הנוגעות להנאה ממקרקעי הציבור ,כך ,למשל,

בטווח הרחוק יותר ,יש לשאוף לכך שחוק מינהל מקרקעי ישראל

מאחר שקשה לצפות שהמינויימ למועצת מקרקעי ישראל אכן ישקפו

יגדיר את היעדימ וטדרי העדיפויות של ניהול מקרקעי ישראל ,אף

באורח מלא את כלל האינטרטימ הראויימ לייצוג בה ,ייתכן שעדיף

ניתן להניח כי גמ אמ החקיקה

שתיקון כזה לדבו לא

יוכל להועיל ,65

לוותר כליל על התפיטה של מינויימ ייצוגיימ למועצה ולהמירה

תגדיר את תכליות השימוש בקרקעות הציבור ,הגדרותיה יהיו בהכרח

בשיטה של מינויימ מקצועיימ בתחומימ הרלוונטיימ לפעילותו של

רחבות ביותר ולא יגבילו באופן ממשי את שיקול הדעת של המינהל,

המינהל ,ובמקביל לפתוח את הדיונימ במועצה בפני נציגיהן של

דווקא משומ כ,ך יש לשוב ולהדגיש את חשיבותו של ההליך ,הליך

קבוצות שונות ,כך שיוכלו להציג בפניה עמדות ועובדות ,ראוי

קבלת החלטות שמתקיימ בתנאימ של פומביות ומאפשר שיתוף

להדגיש כי שיתוף בתהליכי קבלת ההחלטות של המינהל )גמ של

של יחידימ וקבוצות אשר אינמ מיוצגימ במינהל עצמו מאפשר

מי שאינמ בעלי מעמד פורמלי בו( הוא בעל חשיבות רבה ופוטנציאל

להתקרב לאידאל של צדק חלוקתי ,גמ אמ לא להגשימ אותו במלואו,

השפעה ניכר על ההחלטות המתקבלות ,כפי שניתן ללמוד מהשוואה

במקביל ,יש לזכור כי הליך הוגן אינו תמיד ערובה לאיכותן של

בין החלטות שהתקבלו תוך שיתוף של גורמימ חיצוניימ למינהל

ההחלטות המתקבלות או להשגתה של הטכמה ,הוא גמ אינו יכול

להחלטות שנבעו מהליך שהיה טגור

בפניהמ , 63

ראוי לציין ,כי ההחלטות בנוגע למקרקעי ישראל שהתקבלו

המשפט

62

לתקן הטיות מוקדמות הנובעות מהרכבו של הגוף המחליט או הטיות
הנובעות מהתארגנות אפקטיבית של קבוצות שתומכימ רבימ שלהן
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נשמעימ בפני הרשות המנהלית )לעתימ באופן לא פרופורציוני
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לגודלן( .בעקבות פטק הדין בעניין ישח שדח ,נדרשה מועצת מקרקעי
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ישראל לקבוע הוראות מעבר שיחולו על עטקאות שנעשו על טמך

60

עניין מהדירן ,ליעל הערה •42

ההחלטות שבוטלו .לשמ כך מינתה המועצה ועדה בראשותו של

61
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62

שאלה נוטפת שהתעוררה בפטיקה לגבי מינויימ ייצוגיימ היא באיזו מידה מחויב מי

משה ניטימ ,לשעבר שר בכיר בממשלת בישראל ,ובטופו של דבר
החליטה על הוראות מעבר שהלכו במידה רבה בעקבות המלצות
הוועדה .הוראות אלה אפשרו להוטיף ולבצע עטקאות רבות שכבר
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שהתמנה מטעממ של גוף או קבוצה לפעול בהתאמ לתכתיבימ ולהנחיות שיקבל .ראו
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כך למשל ההחלטה על שיווק מגרשימ במטגרת פרויקט "בנה ביתך" באילת ,ללא

הוחל בקידומן .על רקע זה" ,הקשת הדמוקרטית המזרחית" וארגונימ

עדיפות לתושבי המקומ )שנידונה בעניין עיירית אילת ,ליעל הערה  ( 30התקבלה מבלי

ע
,...

חברתיימ נוטפימ עתרו לבג"ץ נגד הוראות המעבר ,על יטוד הטענה

שהעירייה שותפה בהליכימ שקדמו לקבלת ההחלטה  .השופט חשין מתח בשל כך

ע

שהן מעקרות במידה רבה את המשמעות המעשית של פטיקת בג"ץ
בעניין שיח חדש .אמ כן ,ההליך הפתוח שקיימה ועדת ניטימ ,אשר

ביקורת על מינהל מקרקעי ישראל ,והוטיף כי "מבחינתמ של טידרי מינהל תקינימ ,לא

Sב

יעלה על הדעת כי מינהל מקרקעי ישראל יהיה הגורמ הבלעדי שיקבע כיצד תשווקנה

r:

קרקעות לבנייה בתחומיה של העיר אילת ,ועיריית אילת תיאלץ לקבל הכרעה מירושלימ

:::ג

שמעה לא רק את בעלי העניין בקרקעות שביקשו להופיע בפניה

בבחינת כזה ראה וקדש  .כך לעניינה של אילת ,כך לעניינה של תל-אביב ,וכך בכל נושא

אלא גמ את מתנגדיהמ ,לא הוליד הטכמה חברתית באשר למדיניות

ונושא הכורך את מקרקעי ישראל" .שם ,בע' . 769לעומת זאת  ,ההחלטה על פרויקט
"בנה דירתך" ברמת השרון ,שהעניק עדיפות לתושבי המקומ )ונידון בעניין רחבנרג,

הראויה .בעקבות העתירה הודיע היועץ המשפטי לממשלה כי לא

לעיל הערה

יוכל להגן על הוראות המעבר שעליהן החליטה מועצת מקרקעי

המקרים ממחישה כי השיתוף בתהליך קבלת ההחלטות הוא בעל פוטנציאל השפעה

ישראל ,ועמדה זו הובילה להחלטה חדשה שצמצמה את היקפן ,כך
שיחולו על מטפר קטן יותר של עטקאות ,שנמצאו בתהליך מתקדמ

בטיכומו של דבר ,דחה בית המשפט את כל העתירות

-
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עצממ נפגעימ מן ההחלטה השנייה

באופן ראוי על אינטרט ההטתמכות של הצדדימ
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ראוי להבהיר כי גמ כאשר נושא הקרקעות יידון בממשלה יחולו על השרימ המשתתפימ

ראוי להזכיר כי במקרה מפורטם אחר של מדיניות מנהלית בעלת משמעויות חלוקתיות,

Sב

זה של גיוט בחורי הישיבות  ,נדרש בטופו של דבר תיקון של החוק המטמיך .ראו בג"ץ

3267 / 97

עתירתמ של הארגונימ החברתיימ והן את עתירות החוכרימ שראו
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דביון ובהחלטה כללי המשפט המנהלי ,ובהמ האיטור על ניגוד עניינימ.

הן את

לאחר שמצא כי זו הג.נה
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משמעותי.

יחטית )להדביל משלבי תכנון ראשוניימ(  .66בשלב זה הוגשו עתירות
נוטפות על ידי חוכרימ שהוצאו מגדרן של הוראות המעבר החדשות.

( 18

נעשה בתיאומ עמ המועצה המקומית ותוך שיתופה .ההשוואה בין

ג
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ררגינשטיין ני שר הגיטחרן ,פ"ד

נב) . 481 ( 5

החלטה  972של מועצת מקרקעי י שראל מיומ  .2.9.03הוראות המעבר הושתתו על
שני פרמטרים עיקריים" :ציר ההטתמכות" ו"ציר התכנון"  .התרגומ המעשי של אלה

לעטקאות •67
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היה מתן תוקף לעטקאות שבהן היה שינוי מצב לרעה על טמך התחייבות חוזית

ניתן לטעון ,כי בעניינן של הוראות המעבר לא הוליד ההליך

:::ג

מפורשת של המינהל או לחלופין על טמך מצבימ חד-משמעיימ שלא עלו כדי התחייבות

r:

המנהלי הראוי הטכמה חברתית על תוכן ההחלטות ואפילו לא

חוזית בנטיבות שבהן הייתה גמ התקדמות של תכנון הפרויקט החדש עד כדי החלטה

השלמה עמן .אולמ דוגמה זו אינה בהכרח ראיה לחוטר התוחלת
שבהדגשת חשיבותו של ההליך .ההחלטה בעניין הוראות המעבר

ו-

על הפקדת תכנית בנוגע למקרקעין נשוא העטקה.
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הייתה מועדת מראש לאי-הטכמה .היא נדרשה לשאת בנטל כבד
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במיוחד :ליישב בין הדרישה לשינוי ההחלטות הקודמות שהתקבלו
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בנוגע לקרקעות החקלאיות בשמ העיקרון של צדק חלוקתי לבין

ע
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שיקולימ של צדק אישי )הנוגעימ למי שתכננו עטקאות ואף החלו
לפעול לקראת ביצוען על טמך ההחלטות הקודמות( .כל זאת ,על
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רקע עוינות גבוהה במיוחד בין הצדדימ במחלוקת והיטטוריה קודמת
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של הליך פגומ ,ומבלי שחלו שינויימ משמעותיימ בהרכבה של מועצת
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פתוח ומשתף
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מקרקעי ישראל .יש מקומ לתקווה שהליך הוגן
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יוכל להניב תוצאות טובות יותר לפחות בנוגע להתווייתן של

:::ג
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החלטות מדיניות חדשות.

המשפט
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