
קרקעבחוכרי

המזרחיתהדמוקרטיתהקשת.עתירת 1

החקלאיהחוכרהעדפתכנגדוהביקורת

ציבורידיוןעוצמתובמלואהתעוררהאחרונהבשנה

לעוצמתומכרעתתרומההחקלאימ.אדמותשלגורלןאודות

הדמוקרטית"הקשתעמותתשללזכותהלזקוףישהדיוןשל

לבטלבתביעההעליוןיהמשפטלביתעתרהאשרהמזרחית",

ייעודשינוישעניינןישראל,מקרקעימינהלשלהחלטות

באשרשאלהסימןמעוררתהעתירהחקלאית'.קרקעשל

באופןוגלומות,החקלאילחוכרהניתנותהטבותלשלוש

שיעורראשית,המותקפות:ההחלטותמןבחלקעקרוני,

חוזהביטולבגיןחקלאיתקרקעלחוכרשמוענקהפיצוי

לחלקהניתנתההנחהשיעורשנית, . 3החקלאיהחכירה

חכירהזכויותרוכשימהמכאשרהחקלאית,הקרקעמחוכרי

הקדימהזכותשלישית,הקרקע'.שלהחדשבייעודה

 • 5החדשבייעודןהזכויותלרכישתהחקלאילחוכרהמוענקת

ממדיניותרצוןשבעיאינמהמזרחיתהקשתעותרי

חקלאיימ.בלתילשימושימחקלאיתקרקעשלה"הפשרה"

שלהירוקהפתוחהשטחמרחבאתמכרסמתזאתמדיניות

תושביכלשלוהסביבההחיימבאיכותופוגעתהמדינה

היאהעותרימשלהעיקריתטענתמזאת,עמיחד . 6המדינה

הצדקהכלאיןחקלאיתך,קרקעלהפשירראויאמשגמ

דווקאהייעו,דשינוילאחרבקרקעהזכויותאתלהקצות

כפיקדוןהקרקעאתקיבלואלהשכןהמקוריימ,לחוכריה

השימוששלטעמומשסרכעת,בלב.דהחקלאיניצולהלשמ

שנקבעכפילמדינה,הפיקדוןאתלהחזירעליהמהחקלאי,

הקרקעשלהחכירהובחוזיישראלמקרקעימינהלבהחלטות

עלבמיוחדזאתעמדתמסומכימהעותרימהחקלאית.

מיומישראלמקרקעימועצתשלאחדמספרהחלטה

כי:היתר,ביןהקובעת, , 17.5.1965

שינויעמכיייקבעחקלאיתקרקעשלחכירה"בהסכמי

החכירההסכמיבואאחר,לייעודחקלאיתקרקעשלייעודה

למינהל.המכללהשלהאקדמיהמטלוללמשפטים,הטפדבביתמדצהלמשפטים,דוקטוד *
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ישראל".מקרקעילמינהלתוחזרוהקרקעגמרלידי

דומה,עמדהבעברהביעלממשלההמשפטיהיועץגמ

כי:קבעכאשר

הקרקעכיהוא,זהדבריממצבבבסיסהעומד"הרציונאל

לשמשהפיקדוןמשחדלעיבודה.לצורךכפיקדוןניתנת

ידיעלהאדמהשלחקלאיעיבוד-המקוריתלמטרתו

התפיסההייתהזולבעליו.מוחזרלהיותעליו-המתיישבימ

אידיאולוגיהשליסודותעלנבנתהוהיארבות,שנימלאורך

 • 8ואתוס"

מקרקעימינהלמדיניותכיאפוא,טוענימ,העותרימ

שהופשרההחקלאיתהקרקעהקצאתאתהמעדיפהישראל,

וישסבירהובלתישוויוניתבלתימדיניותהיאוכריה,לח

אתמעדיפהזומדיניותחברתי.לאי-צדקלגרומכדיבה

הקרקעערךלעלייתבמאומהתרמ"לאאשרהחקלאי,המגזר

מזרחיימפיתוח,עיירות"תושביפניעל , 9הפשרתה"עקב

ערך"יקרות"מתנותלחקלאיממעניקההיאוערבימ"ס,.

במכרז,להשתתףהאפשרותאתהאוכלוסייהמכללומונעת

משומגמשוויוניתאינההחוכרימהעדפתבחלוקהיי.

השרירותיהנתוןמןמושפעלחוכרההטבהשלששווייה

סומק"מההמופשרת.הקרקעשלהגיאוגרפימיקומהשל

מנרהקיבוץחבריפניעלימגלילקיבוץחברישלדממ

תושבישלמדממאלושלדממסומקומההצפון?שבגבול

העותרימ".שואלימשמונה?",קריית

היום"קשה"החקלאישלהמבטנקודת . 2

כן,פיעלאףבעתירה.הכריעטרמהעליוןהמשפטבית

רבתתקשורתיתלתהודהלאחרונהזכוהעותרימטענות

מחאתמאתלהפגיןגממקוממצאוהעותרימעוצמה.

שללבואתלשבותעשויותטענותיהמבפומבי.החברתית

קדר,סנדיד"ר"המתנות".בחלוקתמשתתףשאינומיכל

אתלבטאהיטיבהמזרחית,הקשתשלהבולטיממדובריה

 : ' 31Iב"מעריבבראיוןהעותרימתחושתתמצית



גרוסמןליאורהאיור:

שנימלעבודצריךוהשניחינמקרקענותןאתה"לאחד

היומשכנתאשמשלמימאלהכלאממשכנתא.לשלמכדי

אדישימנשארימהיולאשהמבטוחאניבנושא,מתעמקימ

התופעה".כלפי

ושוד"גזלמעשיכלפינפששווהלהישארפתימיאכן,

אלהבחינמ?קרקעהואאףלקבלרוצהאינומיקרקעות"?

להביטעשויימחקלאיתקרקעלחכורזכושלאמאתנו

צפויימאשרהכפריימ,החברימעבראלובערגהבקנאה

יותר"ירוקהשכןשל"הדשאכיהתחושהלמיליונרימ.להפוך

הטבעיתהנטייהנוכחדווקאמוכרת.אנושיתתחושההיא

שמעוררימהאינטואיטיביותהבטןתחושותאחרלנהות

מבט,לנקודתנוספתמחשבהלהקדישהראוימןהעותרימ,

החוכרשלמבטונקודתהעותרימ,גישתעליבקורתהמזמינה

לעמדהדיהקשובהאינההציבוריתשהאוזןדומההחקלאי.

מבטממנקודתלפחותנתפס,החקלאיהחוכרשהריזאת,

 . Underdogכ-ולאהרע"כ"אישהעותרימ,של

/244בג"צו. הלאומיותהתשתיותשרניהמזרחיתהדמוקרטיתהקשת 00

העתירה"העתירה").(להלן:ו 92ד ) 2 ( 2000עליוןתקדיןפורסם),(טרם

הוגשוזאתמרשימהחלקיםשלמוקדמיםנוסחיםועומדת.תלויהעודנה

בעתירההמשיביםמןחלקהמייצגבירן,שידהיןעורכילמשדרעמדהכנייר

אגודהחפרועמקהשרוןמושביבע"מ,מרכזיתחקלאיתאגרוהגרנות(

 .)וצרעהצובהנחשון,החמישה,מעלהוהקיבוציםבע"משיתופיתתימרכז

 .לעתירהאלהמשיביםשללתגובתםי'כנספחצורףהרשימהשלמתוכנהחלק

ד 2דדו.ד , 6וו , 533מספר:החלטותהנןהתבקששביטולןההחלטות . 2

.ד 3דו-

ד, 5ומספרהחלטהלפיתוקנהאשר , 3 .ד. 95מיוםד 2דמספרהחלטהלפי . 3

 2ד%שלבשיעורלפיצויבוטל,שלוהחכירהשחוזהנחלהבתנאיחוכרזכאי

הקרקעמשיווקבפועלשיתקבלוכפיהמינהלמתקבולי )הארץבמרכז(

שלמשולבנוסח-המינהלהחלטותויתקוןגיראובמכרז.שונהשייעודה

ו. 36 )ו 999 (,שראלמקרקעימוצעתהחלטות

חקלאייםמגרשיםחוכריכיקבעהו.דו 2.95מיוםד 3דמספרהחלטה . 4

מופחתיםמהווניםחכירהדמיישלמולמגוריםהרחבהלצורךשהוחכרו

החכירהדמיכמלואשיוכרוהארץ),במרכז(הקרקעמערך 66%בשיעור

 20.6.95מיוםדודמספרהחלטהו. 5דבעישם, . 9ו%בשיעורהמהוונים

דמיישולמו"מפעל"לצורךלקיבוץחקלאיתקרקעהחכרתבגיןכיקבעה

 .ו 46בעישם,הקרקע.מערך 5ו %שלבשיעורמהווניםחכירה
ליזוםחקלאייםביישוביםהמוסמךהגורםכיקובעתד 3דמספרהחלטה . 5

המגרשיםחוכריזהותעללהמליץלמגורים,המיועדהשטחלהרחבתתכנית

היאואדם"חפץמכל"להרחבההמיודעיםהמגרשיםאתולפנותלמגורים

השיתופית.האגודה

לעתירה. 40,בסעיףוהערהלעיל . 6

כיהואטבעיואךחולק"איןכיהעותריםמוריםלעתירה 46בסעיףשם,.ד

לעתיםמחייביםאחריםרביםוצרכיםהאוכלוסייההתרחבותפיתוח,דרישות

 .חקלאית"רקעקשלייערוהשינוי

מקרקעין"בנושאילממשלההמשפטיהייעוץבמדיניות"מגמותרובינשטייןאי . 8

 .ו 0,9(תש"ס) 48קרקע
לעתירה. 58,בסעיףוהערהלעיל . 9

 .לעתירהו 02בסעיףשם,ו. 0

לעתירה.וו 5בסעיףשם,וו.

לעתירה. 59בסעיףשם, .ו 2

נמצאהעתק(ד.ד. 2000מעריבבקרקעות"נמצאהדגולהכסף"לביאדרו .ו 3

 .)במערכת
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רוןאלוןצילום:

 , 14היומ"קשה"החקלאיאתלפניהמרואימאינמהעותרימ

"הספקולציהעידןאיש , 151Iנדל"ןנכסשלקאפיטל"בעלאלא

ומעייניוזמנוכלאתשמקדישמי , 16ציונית"הפוסט

דיןעורכיידיעלומיוצג 17קרקעות"סוחריעמ"בפגישות

ה"חקלאישלקולואתלשמוע.ניסיון 18הראשונההשורהמן

ציבוריויכוחניהוללצורךחיוניאךקל,אינוהיומ"קשה

החוכרימ,בהעדפתדווקאהחקלאי,החוכרשללדידומאוזן.

אותהעבדושנימ,עשרותבמשךחקלאיתבקרקעשהחזיקו

ספר,ובאזוריהחברתיהחניתכחודלעתימעליה,ושמרו

ניתןלאהחקלאישללדידוחברתי.צדקעשייתמשומיש

החוכרביןשנימעשרותבמשךשנוצרההזיקהמןלהתעלמ

אוליוגאוותו,פרנסתומקורשהייתהנחלתו,לביןהחקלאי

שללדידויותר.טובימבימימכולו,הציבורגאוותאף

החוכרביןהנוצרתהזיקהמןשונהזאתזיקהאיןהחקלאי

שתרמוהתרומהמןלהתעלמאיןלדידולדירתו.העירוני

כולוהציבורלטובתהשנימ,משךחקלאית,קרקעחוכרי

 • 19החקלאיתהקרקעלשמירתמטעמו,חלוץוכחיל

לעתידקיווהיומ,שלהחלוצימכמואתמול,שלהחלוצימ

עמיחדכזה.עתידלהמהבטיחלאאחדאףיותר.טוב

 28המשפט

כלוממשהגיע,עתה,כזה.עתידיגיעכיקיוובוודאיזאת,

חופשיימכרוכבימעמלממפירותליהנותלאחרימליתןנכון

) Free Riders (? שלהחלוצימעללכךתהיההשלכהאיזו

השליליותהבטןתחושותמשגרותמסראיזהההווה?

מנרהלבנירחל,רמתאוגליל-ימבניכלפיהמשודרות

בעתידאלהשללנכסיהמצפויבדיוקמהוקריית-שמונה?

ושוויוהנחלההמנוחהאליגיעומקווימ,שכולנוכפיאמ,

לחוללמבקשתהמזרחיתהקשתמהפכתיעלה?קרקעותיהמ

אלה"מייסדימ"שלרכושמאתולהפנותחדש""סדר

יתקעלידינומיה"מקומיימ)"ס'.(אווה"ילידימ"ה"מהגרימ"

אתמחדשלחלקכדיאחרתקבוצהתעתורלאשבעתיד

ל"וותיקימ"?והפכושהתמסדוה"מהגרימ"שצברוהרכוש

בדיוקהיאובעתי,דהיומזאת,מעין"מהפכה"שלמניעתה

הפגיעהמניעתהקניין:זכותשלהחוקתיהשריוןשלמטרתו

שנרכשבקנייןאחרתאוזוקואליציהשלהקוניוקטוראלית

בחוכרלפגועהיומשתאפשרשיטה .' lהשנימבמשךופותח

ומחרתיימ , 22האקדמיבחוכרמחרלפגועעלולההחקלאי,

הפיתוח.עיירותשלביתך""בנהבמרחבי-

ציבורילוויכוחענייןהןלעילשנסקרוהמבטנקודותשתי



מסירתעלשדווחלאחרגמבעינהנותרההמחלוקתנוקב.

לכאןפנימבהןלמצואניתן . 23מילגרומועדתשלהמלצותיה

לפימיהפוליטית,אוהמעמדיתהשתייכותולפימיולכאן,

אוהגיאוגרפימיקומולפיומיהחברתיתעולמוהשקפת

וחד-משמעיותברורותכההןאיןזאת,עמיחדעיסוקו.

רשימהשלמטרתההמזרחית.הקשתעותרישסבורימכפי

מהןהעולימהלקחימאשרפרשיות,ארבעעללהצביעזאת

במשךשחכרולמיעדיפות,המקנהבמדיניותלתמוךעשויימ

שינוילאחרולנצלהלהמשיךחקלאית,קרקעשנימעשרות

מההיסטוריהבדוגמאותמקורןהפרשיותמןשלושייעודה.

הפרטההפרקעלעמדהשבהןישראל,ארץשלהקרובה

הפרשייהואילוחקלאיתבקרקעהשלטוןזכויותשל

אדמלזכויותהאירופיהדיןביתפסיקתעניינההרביעית

שהעניקהאנגלית,חקיקהשלחוקיותה,בדבר 986משנת

המחכיר.מןהבעלותלרכישתקדימהזכותלחוכרימ

לאכזאתשמדיניותכךעליצביעולהלןשאביאהדוגמאות

שישאלאחברתי,לאי-צדקגורמתבהכרחשאיננהבלבדזו

חברתי.צדקלקדמכדיבה

-המחלולודיוהחקלאיתהקרקעשימורתגיות , 3
טורי Oההיהלקח

הקרקעשמירתמדיניותביןשקיימבדמיוןאפתח

הענקתמדיניותלביןישראלמקרקעימינהלשלהחקלאית

השלטוןבתקופתנהוגהשהייתהחקלאית,בקרקעזכויות

בארץהמקרקעיןברובהבעלותכהיומ,אזהעות'מאני.

לניצולהניתנימהמקרקעיןרובהשלטון.שלהייתהישראל

פרטימ,ידיעלהוחזקואמגמהעות'מאנית,ישראלבארץ

 • 24("מירי")לשלטוןשייכתהבעלותשבוהשיוריהסוגמןהיו

היהאסורכךישראל,מקרקעיהעברתלאיסורבדומה

גמ("רקבה")השלטוןבמקרקעיהבעלותאתלהעביר

לרכוש,היהניתןאלהבמקרקעיןהעות'מאנית.בתקופה

להחזקה,זכות ")"ל'תמ("בדלשוויימתשלומתמורת

לרכושהיהניתןלא . 26("תצרוף")פירותולאכילתלשימוש

לרכושניתןשלאכפייותר,טובהזכותהשלטוןבמקרקעי

למדיניותבדומהמחכירה.טובהזכותישראלבמקרקעי

יצרהעותרימ,סומכימשעליההחקלאית,הקרקעשמירת

המקרקעיןהחזקתביןהדוקקשרהעות'מאניהמחוקקגמ

בהמ.זכויותבעללהיותהאפשרותלביןהחקלאיועיבודמ

במשךמירימסוגמקרקעיןועיבדשהחזיקמילמשל,כך

מכוחזכויותבהמלרכושהיהיכולברציפות,שנימעשר

הגישה . 27לשלטונותכלשהובתשלומצורךללאהתיישנות,

באהבהמ,לזכויותזכאימקרקעיןומנצלהמחזיקלפיה,

עזובימבמקרקעיןזכויותלרכושבאפשרותגמביטוילידי

ידיעלהכשרתמבאמצעות 28("מוואת")מנוצלימובלתי

שלהשליליההיבטגמ . 29("אחיאא")חקלאילניצולהפרט

לעתירה. 60,בסעיף 1הערהלעיל . 14

לעתירה. 38בסעיףשם, . 15

לעתירה. 52בסעיףשם, . 16

לעתירה. 69בסעיףשם, . 17

משרדיםידיעלבעבריוצגווגםבעתירהמיוצגיםהחקלאיהמגזרשלנציגים . 18

תנועות(המייצגויסגלסדידיןעורכימשדרוביניהםדיןעורכישלגדולים

באזורומושביםקיבוצים(שמייצגבירןשידיןעורכיומשרדקיבוציות),

דיןעורךמשדרידיעלהמיוצגלקוחשלהתדמיתחפר).ועמקירושלים

בלזאת,עםיחדהיום".קשה"החקלאישללתדמיתותורמתאינהיוקרתי

כוחאלאאינםהדין,עורכיידיעלשמיוצגיםהגדוליםהארגוניםכינשכח

לוי-ויגםזהבהקשרראויום.קשימהםשרביםחקלאים,אלפישלקיבוצי

 • 15.9.2000הארץהעין"מןהסמויים"הענייםברזילי

 • 3.9.2000הארץהקרקעות"עושקבאמת"מיהונירבילמשל,ראו . 19

יפתחאלואיקדראילעתירה:שצורףבמסמךמופיעהזאתטרמינולוגיה . 20

היסטוריים,היבטיםהאלף:סוףלקראתבישראלהחקלא,ותהקרקעות

עיתונאי.בריאיוןגםחזרוזואבחנהעל . 31,8 ) 1999 (וחברתייםמשפטיים

 • 15.9.2000העירכלבאדמה""הראשסויסהאיראו

הכלכלית"התיאוריהבראיהקנייןעלחוקתית"הגנהפרוקצייהאיראו . 21

ואילך. 643 , 621(תשנ"ז)כחמשפטים

משניםשכאשרייתכן"לאלאמור:צוטטהמזרחיתהקשתתנועתדובראכן, . 22

לאהכסף-לעסקיםלקרקעאקדמיותלמטרותמקרקע-קרקעשלייעדו

שן"מגדלשרביטעימתוךלמדינה".הנכס,שלהמקורייםלבעליוחוזר

 • 19.11.2000 1נדל"-הארץהזהב"

זי ; 21.12.2000הארץסבירה"קרקעלמדיניות"דברךגולןאילמשל,ראו . 23

 1נדל"-הארץוהמפסידים"המרוויחיםמילגרום:ועדת"המלצותמאור
24.12.2000 • 

גרנובסקיאי ; 46תשי"ג)שנייה,(מדהורהישראלבמדינתקרקעותדינידוכןמי . 24

זכויותהסדרזנדברגחיוכן . 83(תש"ט)בארץ-ישראלהקרקעיהמשטר

דוקטורתוארקבלתלשם(חיבורישראלובמדינתבארץ-ישראל 1במקרקע'

 • 85 83-תשנ"ט)למשפטים,

 • 429בעישם,דוכן, . 25

 78.בעישם, . 26

הקרקעות"חוק(להלן: 1858העותימאני,הקרקעותלחוק 78סעיף . 27

בל,רצופותשניםעשרמיריקרקעועדבשהחזיקמיכיקבעהעותמניות")

טאבושטרלוונותנים(פרסקריפציה)חזקהשלזכותבהלוישערעור

 • 476בעישם,חינם.

יישובממקוםריחוקןאשרחקלאי,לניצולניתנותובלתיעזובותקרקעות . 28

אינוהקרובהיישובבקצההעומדאדםשלשקולומקוםכדלקמן:הוגדר

שלמרחקהייתהזאתמידהאמתשלהקונקרטיתהמשמעותעדיו.מגיע

למגילה, 1270סעיףראוהיישוב.ממקוםשעהחצימהלךאווחצימייל

הקרקעותלחוק 105- 1 03 , 6סעיפיםהעותימאני,האזרחייםהחוקיםספר

 • 47בעישם,דוכן,וכןהעותימאני

 • 1921בשנתתיקונולפנישנוסחכפיהעותימאניהקרקעותלחוק 103סעיף . 29

אתקיבללאאםאךהשלטונותלאישורזקוקהיהמוואתמקרקעיהמחיה

הודיעאםמתיל,דבלתמורתהזכויותאתלרכושהיהיכולמראשהאישור

ניאלהואשלה 21817 4ע"אראוההחייאה.לאחרבסמוךלשלטונותכךעל

גםתוגמלזהמסוגמקרקעיןשהחיהמי ; 146-144 , 141 ) 3לח(פ"ד ,'''מ

והטקסט 34שולייםהערת , 49בעישם,דוכן,ראומס.הטבותבאמצעות

 • 85בעי , 24הערהלעילזנדברג,גםראו . 50בעיזולהערההצמדו

 ~ 29המשפט
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במקרקעין,המחזיקלזכויותהחקלאיהייעודביןהקשר

(היבטהייעודשינויעמבמקרקעיןהזכויותנשללותלפיו

קרקעהחזרתבדברהמינהלבהחלטותביטוילידיהבא

העות/מאני.בדיןביטוילידיבאייעודה),שינויעמחקלאית

מירי,מסוגבמקרקעיןשימושזכותהשלטוןמןשרכשמי

היהעלולשנימ,משלושיותרלמשךעיבודמאתהזניחאך

פדהכןאמאלא("מחלול"),במקרקעיןזכויותיואתלאבד

ערךהניבהחקלאיהייעודתמרוץ . 30שווייןבתשלומאותן

מוסףערךשהניבכפיבדיוקהעות/מאני,לשלטוןמוסף

הקרקע","גאולתוהישראלית.הציוניתהקרקעלמנהלי

חקלאית,כלכליתעצמאותספר,באזוריריבונותהפגנת

היוהכפראלהעירמןאוכלוסיןופיזורעברית""עבודה

המוספימהערכיממןחלק

הציוניהמחכירשהפיק

 ~--""-~~~ךהחכרהמעידודוהישראלי

שלמבחינתוחקלאית.

הערךהעות/מאניהמחוקק

בעיקרביטוילידיבאהמוסף

שהיווהחקלאי,יבולבמיסוי

השלטוןבהכנסותמרכזימרכיב

 3העות/מאניי
• 

להקצאתמפורסמתדוגמא

בלתיבמקרקעיןזכויות

עודמוואת,מסוגמנוצלימ

העות/מאני,השלטוןבתקופת

-----"--'-ידיעלשניתנההזכותהיא

המושבהלאיכרי 1 9 1 2בשנתהעות/מאניימהשלטונות

(בשטחלמושבהשממערבבחולותעצימלטעתראשורלציון

לאדמתאזעדנחשבהשטחדונמ).אלףואחדכעשרימשל

סברוהעות/מאניימוהשלטונותלעיבודניתנתבלתימוואת

מזרחההחולותנדידתתופעתאתתמנעהעצימשנטיעת

לרכושהזדמנותניתנהלאיכרימלעיבו.דהניתנימלאזורימ

("בדלהקרקעשוויתשלומבעבורש"הוחייה"בשטחזכויות

מכוחוזכויותמבוקש,לשטחזהשטחהפךלימימ .)"ל/תמ

 • 32מכןלאחררבותשנימגמנתבעוזוהקצאה

שלמבוקרתבלתיתפיסהעודדההעות/מאניתהשיטה

עלולהזאתמעיןתפיסהחקלאי.לשימושהשלטוןמקרקעי

פיעלבריטניהשלהכפולה""המחויבותאתלסכלהייתה

ליהודימהממשלתיתהקרקעאתלהקצותהמנדטכתב

בראשיתכברלצמצמ,ניסושהבריטימהסיבהזו . 33ולערבימ

 30המשפט

פקודתזאת.בדרךזכויותלרכושהאפשרותאתשלטונמ,

עודניתןלאכי 1921בשנתקבעה("מוואת")הקרקעות

החייאתמכוחזכויותכן,פיעלאף . 34מוואתאדמותלהחיות

בשנתהפקודהחקיקתלפנישהושלמהמוואת,קרקעות

קרקעותפקודת . 35מכןלאחררבותשנימבמשך,נתבעו 1921

תפיסתשלהתופעהאתלצמצמנועדה 1920(מחלול)

השיטהזאת,עמיחד . 36עיבודמבלאמירימקרקעי

למירבימ,קשיימהערמתתוךזכויות,המקנההעות/מאנית

הקמתלאחרגמכנה,עלנותרהמקרקעין,ומעבדשמחזיק

 •-371969תשכ"טהמקרקעיןבחוקביטולהעדישראל,מדינת

החזקה,מכוחשנוצרוזכויותאותןשלגורלןהיהמה

החקלאילייעודצמודותנותרוהאמהחייאה?אועיבוד

המחלולדיןהאמזמן?לאורך

שלעתידמעללהעיבהמשיך

 1מספרשהחלטהכפיבעליהן

ישראלמקרקעימועצתשל

להעיבהעותרימ,לדעתצריכה,

מבטחקלאית?קרקעחוכריעל

שלבסופוכי,מגלההיסטורי

עיבודמכוחזכויותרוכשידבר,

קנייןבזכויותזכוהחייאהאו

מסוףכברייעו.דלכלמלאות

החלהעות/מאניתהתקופה

ביןהפרקטיההבדללהתעמעמ

מיריבמקרקעיהשימושזכות

זכויותמלאה.בעלותלבין

השלטון,ידיעלפומביותבמכירותשהוענקובמירי,התצרוף

הגבלהכלללאועסקאות,לזכויותנפרדלנשואהפכו

זכההזכויותאתהשלטוןמןשקנהמירקלא . 38מעשית

מכוחבמקרקעיןשזכומיגמהמחלול.מחטוטרתלפטור

בתקופהכברקניין,שטרילקבלזכוועיבודהחזקה

זכויותהסדרשלהתהליךבמסגרת . 39העות/מאנית

מחזיקימ,זכו 1928בשנתבוהחלושהבריטימבמקרקעין,

מקרקעיןשעיבדומירקלאכבעלימ.להירשמומעבדימ

בבעלות.זכוהעות/מאניהקרקעותלחוק 78סעיףבתנאי

שנהנומחזיקימגמ . 40מוואתקרקעותשהחיומירקלא

 • 4כבעלימ'להירשמיכלובלב,דדיוניתהתיישנותמטענת

שללבעלימהפךמירימקרקעישלכבעלימשנרשממי

להיותחדלווהעיבודההחזקה . 42מעשיסייגכלבלאהקרקע

שללרישומהבסיסשימשוהמהמחלול.לסכנתחשופימ



הפךהמחלולדיןהזכויות.במרשממוחלטתבעלות

הפרטשלההחזקהזכותביןהאבחנהבלב.דלערטילאי

נותרה(רקבה)השלטוןשלהבעלותזכותלבין(התצרוף)

חקיקתועמהעולמ,מןלחלוטיןשחלפהעדבלב,דעיונית

 , 153בסעיףקבע,אשר ,-1969תשכ"טהמקרקעין,חוקשל

הסוגעמנמנוזהחוקשלתחולתושערב"מקרקעיןכי:

מלאה".בעלותתהיהבהמהבעלות'מירי'

למוסד(גרנובסקי)גרנותאברהמד"רספד 1949בשנת

מוכר:צלילבעליבטיעונימהמחלול

מונחשהריזה,מוסדשלניוונועללהצטערשיש"יתכן

מבחינתוחברתית.כלכליתמבחינהחשוב,רעיוןביסודו

להרחבתלסייעהמחלולמוסדנתכווןהלאומיתהכלכלה

ואוליהאפשר.ככלמרובימקרקעותשלהחקלאיהעיבוד

להגשימשאיפהמשומציבורית,מבחינהזה,במוסדבויש

כלל,קביעתתוךהקרקעי,הרכוששליותרצודקתחלוקה

 • 43ממש"כפימביגיעאלאנקניתאדמהשאין

המשפטמביתאפוא,מבקשימ,המזרחיתהקשתעותרי

המאךמאני, Iהעותהמחלולדיןרוחאתלהחיותהעליון

ממינהלחקלאיתקרקעחוכרילגבידווקאזאתעושימ

זכויותבעלישאלפיכךעלמלינימהמאיןישראל.מקרקעי

המקרקעיןעיבודמכוחורקאךבבעלותמזכובמקרקעין

עשרכדיקצרותהיושלעתימתקופות,במשךהחייאתמ,או

 , 195Sתשי"ח-ההתיישנות,חוקשלאחרהגמבלב,דשנימ

חריפהביקורתויותר.שנימחמש-עשרהכדיהתארכו

מדיניותנהגכיבטענההעליוןהמשפטביתכלפיהופנתה

ממחזיקימשוללשהואתוךשיפוטית",קרקע"גאולת

להחמירמבקשימהמכןאממדוע . 44בעלותזכויותומעדבימ

הקרןממקרקעיחקלאיתקרקעשלחוכרימעמדווקא

שימושממדועישראל?מקרקעיומינהללישראלהקיימת

אתלמצער,להמ,מקנהאינובמקרקעיןאלהחוכרימשל

החדש?בייעודמהמקרקעיןאתלחכורלהמשיךהזכות

חוכרשלזכותוביןלהשוותמקומאיןכילטעוןניתן

בעודלהתיישנות.הטועןמחזיקשללזכותוטווחארוך

עלמעידשלוהמעששחוסרבעלימניצבהמחזיקשמול

המחכירכיברורבחוכרמדוברשכאשרהריזכויות,עלויתור

הייעודשינויעמהמקרקעיןלהשבתזכותועלויתרלא

מכמהזאתטענהלבקרניתןבחוזה.במפורשמצוינתזושכן

תנייתעמחכירהחוזהשבידוהחקלאיראשית,היבטימ.

ויתרהשהמדינהמההנחהליהנותרשאיחקלאיייעודשמירת

בסיסעלבבעלותשזכהשהמחזיקכפיבדיוקזכויותיה,על

המחלול,דיןעלהוויתורמןליהנותרשאיהיההקרקעעבוד

שלמטרתןהחכירה.חוזהמתניותפחותלאמפורששהיה

דיןמטרתכמוהייתה,החקלאיתהקרקעשמירתתניות

שהקרקעהסכנההחקלאי.הייעודעללשמורהמחלול,

מלשנותהחוכראתלהרתיעהייתהאמורהלמחכירתוחזר

הייעודושינויהחקלאיהייעודשללחונסכאשרהייעו.דאת

למדיניותו,בהתאמאלאהמחכיר,לרצוןבניגודנעשהאינו

החקלאית.הקרקעשימורתנייתשללחהנס

בעישם,דוכן, ; 68סעיףובמיוחדהעותימאניהקרקעותלחוק 4פרק 1ספר . 30

 • 84בעישם,זנדברג, ; 46

 Tithe (המעשרממסנבעהממיסויהעותימאניהשלטוןשלהעיקריתההכנסה . 31

שם,דוכן,הקרקע.מתנובתשנבעוההכנסותמןשנגבה"עושור")ובערבית:

 • 1 5שולייםבהערת , 84בעישם,זנדברג, ; 429בעי

 , 24הערהלעילגרנובסקי,וכן 80שולייםבהערת , 94בעישם,זנדברג,ראו . 32

 • 2261 ) 3טו(פ"דחביב,ניפוחציבסקי 33/61ע"א ; 105בעי

 •-136 1 34בעישם,זנדברג,ראו . 33

34 . 1921 Land (Mewat) Ordinance תיקנה.הפקודה 6 )א( ) 1.3.1921 (ע"ר

גם.ראו 1858משנתהעותימאניהקרקעותלחוק 103סעיףשלהסיפאאת

הרוכשתההתיישנותדוינילאום,קרקע,מיעוט:שלזמןרוב,של"זמןקדראי

 • 30שולייםהערת , 673 , 665(תשנ"ח)כאמשפטעיוניבישראל"

 • 494זפ"דישראל,ממשלתניהבאבאל 40/50ע"אלמשל,ראו . 35

36 • 1920 Mah1u1 Land Ordinance , לעילזנדברג, ; 10 )א( ) 1.2.1921 (ע"ר

 • 94בעי , 24הערה

השינוייםעל . 162 , 159 , 158 , 113,סעיפים 969-1תשכ"טהמקרקעיןחוק . 37

בהארכתבעיקרבולטביטוילידישבאוהמדינה,קוםלאחרזהבדיןשחלו

בעישם,זנדברג,ראושניםעשרהלחמששניםמעשרהמזכההתקופה

 702-692.בעי , 34הערהלעילקדר,וכן 314-310

לצבירתמקוראמנםהיוהשלטונותבידימקרקעיןשלפומביותמכירות . 38

בנדל"ן.לסחורשהחלוממון,עתירותמשפחותידיעלבמקרקעיןזכויות

גרנובסקי,ראוסורסוק.יווני,ממוצאהלבנוניהבנקאיהתפרסםבמיוחד

במושבההגרמניםהמתיישביםזכויותלמשל,כך 75.בעי , 24הערהלעיל

פומביתבמכירהסורסוקמשפחתידיעלבמקורןנרכשולחםביתהגרמנית

זנדברג, ; 1870בשנתהעותימאנייםהשלטונותשערכומחלולקרקעותשל

 • 82שולייםבהערת , 94בעישם,

 •-113 1 09בעישם,זנדברג, . 39

 • 96שולייםבהערת , 97בעישם, . 40

חדש],[נוסחבמקרקעיןזכויותהסדרפקדותהשוווכן 205-201בעישם, . 41

 • 52-51סעיפים-1969תשכ"ט

 81שולייםבהערת , 94,בעי 18שולייםבהערת , 84בעישם,זהבהקשרראו . 42

לעילדוכן,גםראו . 47שולייםבהערת , 204בעיובמיוחדואילך 201בעיוכן

 " zהעותמנייםהקרקעותחוקיבנוישלטואנה"עדויסמןיי ; 330בעי , 24הערה
(תשנ"ג)כלל,חלק-קניי(דיניויסמןיי ; 1 5 , 3(תשמ"ב)יבמשפטים

 • 3שוליים,בהערת 195- 194

 • 83בעי , 24הערהלעילגרנובסקי, . 43

זנדברג,אצלקביעותיועלביקורתוכן 720בעי , 34הערהלעילקדר,ראו . 44

 • 46שולייםבהערת , 236בעי , 24הערהלעיל

r: 
rו
~ c:: 
r: 
Sב
 ,..,ו-
r: 
rו
r: 
c::: 
י-
זב.
r: 
~ 
 ::rcו
ע
~ 
C::כ 
rו
Sב
זב.
~ 

.f' 
rו
ג
.f' 

~ 
 ,.., ::ג
r: 
Sב
ע
~ c:: c:: 
Sב
~ 
~ 
r: 
 Coו
l' 
r: 
r: 
 ::ג
ג

Sב
ו
c:: 
rו

Cג
ו

~ 
ג
Sב

Sב
5 
ו-

r: 
r: 
~ 
 ,..,;ג
~ 

 ~ 31המשפט



ולחכורלהמשיךהחוכרזכויותשלילתלשמבההשימוש

אתתואמואינושרירותי,הואהחדשבייעודהקרקעאת

לעיוניתהופכתהייעודשמירתתנייתהמקורית.הכוונה

חלוףשנית,מתוכן.רוקןהמחלולשדיןכמובדיוקבלבד

הרילאהחוכר.שלההסתמכותמשקלאתמגבירהזמן

הרושמשנוצרטווח,ארוךכחוזהטווחקצרחכירהחוזה

החכירהחוזישלהחיצוניתחזותמ . 45לצמיתותיתחדשכי

הצדדימ.שלהאמיתיתכוונתמעלבהכרחמלמדתאינה

כבעליעצממרואימהחקלאיהרשותברואפילוהחוכר

בהחזקההמדינההכרת . 46זמןולאורךהבעלותתוכנימרב

פסולה.מטרהמשרתתאינהלבעלותכמקורשנימרבת

שמחזיקמי . 47ההתיישנותמוסדטעמיביסודעומדתהיא

עלהסתמךשכןבה,לבעלותראוישנימבמשךקרקע

המקובלהמשפטהשקפתהייתהזו . 48ושימושוהחזקתו

התשע-המאהשלבארצות-הבריתגמהיטבנקלטהוהיא

שנאמרוזו,זכותאודות Holmesהשופטשלדבריו . 49עשרה

לקלאסיקה,הפכוכברשעברה,התשע-עשרההמאהבסוף

ויסמן): Iיפרופ'של(התרגומלאמור

תקופהבמשךכבשלו,בווהשתמשממנונהנהשאדמ"נכס

ליטולאיןהמשתמש;שלבאישיותשורשיממכה-ארוכה

וינסהיתקוממשהואבלאבוהמשתמשמאתהנכסאת

זקוקאינוהחוקיהא.אשרזכותומקורויהאלהתגונן,

הטמונהזומאשרמשפטילכלליותרטובהלהצדקה

 • 50האדמ"שלבאינסטינקטימ

שלההיטoוריוהלקחהחקלאיהחוכרזכויות . 4

("ג'יסתליכ")ולטן Oהבמקרקעיחוכרים

חוכראצללהתעוררשעשויההלגיטימיתהציפייהעל

לפחות,או,לצמיתותלחוכרלהפוךמקרקעיןהמעבדחקלאי

חקלאיתקרקעחוכרימפרשתללמודניתןייעו,דלכל

"חמה"פוליטית-חברתיתסוגיהשהייתהג'יפתליכ,באדמות

מאז,רבותשנימשחלפואףעלהמנדט.תקופתבראשית

רבימ,במאפיינימדומה,בעתירההמתעוררתהבעיהכידומה

לקחללמודשניתןאפשרכך,ומשומאזשהתעוררהלבעיה

למקרקעיןכוללכינויהוא"ג'יפתליכ"העבר.מןכלשהו

לבעלות 1 908בשנתועברוהתורכיהסולטןבבעלותשהיו

מקרקעין . 52עידיתמקרקעיהיואלה . 5מאניתו Iהעותהמדינה

במתכונתחקלאימידיעלשנימבמשךועובדוהוחזקואלה

התורכיהסולטןהיומ.שלהחכירההסכמיאתהמזכירה

תשלומתמורתשלובמקרקעיןשימושזכויותלחקלאימנתן

 86המשפט

לעסקאות,שנימבמשךנתונותהיואלוזכויות(חומס).

טענוהמנדטתקופתבראשיתכבר . 53וירושהמכרלרבות

המכיבית-שאןעמקשליפתליכ Iהגבמקרקעיהכפריימ

התנגדההבריטיתהממשלההמקרקעין.לבעלילהפוךראויימ

להעניקפומבי,בהסכמהתחייבה, 1921בשנתאולמלכך,

שעדבוהכפריימלתושבימיפתליכ Iהגבמקרקעיקנייןזכויות

עלהיתרביןהוענקהההסכמלפיהזכאות . 54השטחאת

תנאישנימ.מעשריותרבמשךעיבודשלהוכחהסמך

הזכויותרכישתעבורהתשלוממפליגימ.היוהרכישה

שנימ.חמש-עשרהשלתקופהפניעלנפרסמהממשלה

בטרמההסכמ,לפישנרכשוזכויות,מכירתעלאסרההסכמ

מההעברותרבותאולמלממשלה,תמורתןמלואתשולמ

אתלכיסמהמוכרימגלגלווכךהסכומשולמבטרמבוצעו

בריטימ:פקידימידיעלכונו(ולכןהזכויותשווימלוא

מהזכאימרבימהמושכימ,התנאימאףעל"ספקולטיביות").

דרךכברתהלכההמנדטממשלתבתשלומ.לשאתהתקשו

בתנאי,הקלה 1928בשנתכאשר,החקלאימלקראתנוספת

וחמשעשרימפניעלהתשלומפריסתידיעלהתשלומ

הפכוהחוכרימהזכויות.אתלמכוררשותומתןשנימ

בהסכמראוהערביהציבורוכןהבריטימ . 55דברלכללבעלימ

שררההלקחשלטיבועלאךלעתי,דלקחיפתליכ Iהג

החקלאימביןהמחלוקתאתמהבמידתהמזכירהמחלוקת,

הפקידותמןוחלקהערביהציבורהמזרחית.הקשתלעותרי

הדרךהיאלחקלאימהזכויותהענקתכיסברוהבריטית

הסולטןמקרקעיבהסדרהוחלכאשרבה.ללכתהנכונה

רמלהשבנפתוסאג'אדקזאזההכפרימבאזור(ג'יפתליכ)

להירשמזכאימהמכיהכפריימנציגיטענו ,) 1 932(בשנת

שקיבלומוגבלתבלתיהחזקהזכותכבעליאוהשטח,כבעלי

טענהשללההממשלהנציגיעמדתהסולטן.בתקופתעוד

עממלבואהמקומיימשלדרישהנשמעהובמקבילזו,

הסוגיהבית-שאן.יפתליכ Iגחלוקתלהסכמדומהבהסכמ

ובפניההסדרפקידבפניממושךמשפטילדיוןבסיסשימשה

עמדתאתאימץההסדרפקידביפו.לקרקעותהמשפטבית

אתדחהביפולקרקעותהמשפטביתאולמ , 56הכפריימ

חוזיבסיסעלהשטחאתלעבדהמשיכוהתושבימעמדתו.

עלופוצוהצבאידיעלפונוהארבעימבשנותאךשכירות,

הפקידיממןאחדימשהפיקו"הקולוניאלי"הלקח . 57כך

אחדידיעל 1939בשנתנוסחיפתליכ Iהגמהסכמהבריטימ

קניוןההסדרפקידהבריטית,הקרקעיתהמדיניותמקובעי

) Kenyon (, כפריישללגורלמבאשרדעתוחווהכאשר



בהמלנהוגכיצדלבררבקשהשהממשלההחולה,עמקאזור

החולה:לזיכיוןמחויבותהנוכח

With the exalllple of the Jiftlic villages before US, it is " 

certain that we can never formally lease Ihe land to Ihe 

Clllti vators as they will refuse 10 sign any agreement. It is 

eqllally certain that govemment call1lot evict them all ... We 

have to face the situation that Government is the owner of 

the land in name only and is unable to exercise the powers of 

. 58 " a lalldowner 

לביןעתהשצוטטהההנמקהביןרבדמיוןלמצואניתן

5575בבג"צהמדינהשהמציאהההטבר / בע"ממהדיין 94

החקלאיהחוכראתלפצותלנכונותה , 59ישיאלממשלת 'כ

 :לאמור ,ייעודשינויעמ

דרישתעמאותןיפנולאהקרקעותשחוכרי"החשש

העלולותמשפטיותבהתדיינויותצורךויהיה ,המינהל

 , 60להתמשך"

שעומדתשהשאלהכךעלמצביעהג/יפתליכבפרשתהעיון

שלשאלהזו ,חדשהשאלהאינהדנןבעתירהלהכרעה

הקרקעיוהפיתוחההתקדמותשלביכלאתשאפיינהמדיניות

היטטורית,ברטרוטפקטיבהשנה,מאהמזהישראלבארץ

גורלמהאמלהכריעמתבקשהעליוןהמשפטביתכינראה

ותילהצריךמעלה-החמישהאוקריית-עניבמחקלאישל

קזאזהכפרייכשלאובית-שאןפתליכיג/כפרייכגורל

להכירהעליוןהמשפטביתצריך ,אפואהאמ,וטאג/אד?

בקולדבוקעליושמאאוחקלאיימחוכרימשלבעדיפותמ

ושלהקולוניאליתהבריטיתהאדמיניטטרציהשל"הקשוח"

לדבוקעליושמאו? 932בשנתביפולקרקעותהמשפטבית

הקמתעמשחלהמהותי"השינוילפיההעקרוניתבגישה

פירושעלהשפיעדמוקרטילמשטרוהמעברישראלמדינת

 !? 6המנדטורית"ךהתחיקה

הפרטתתהליךולקחהחקלאיהחוכרזכויות . 5

הערביבכפרמושאעמקרקעי

לתמוךשעשויהאחרונהמקומיתהיטטוריתדוגמא

לחכורלהמשיךקדימהלזכותהכפריהחקלאיבתביעת

בהשוואהלמצואניתןהחקלאיייעודהשינויאףעלהקרקע

אחת ,הערביבכפרהמושאעמקרקעיהפרטתשללתהליך

התשע-המאהעדהערביבכפרהנפוצותהקנייןמצורות

המטורתיהעריבהכפרהכפרי,המושאעשיטתהייתהעשרה

 ,האחת :במהותןשונותמקרקעיןרצועותבשלושהתאפיין

עיניים?"אחיזתאופלאתרופת-לצמיתותהמתחדשת"חכירהויטמןייראו . 45

בעי , 42הערהלעיל,כללי,חלק-קנייןדיניויטמן,וכן ) 1987 ( 2קרקע

251 • 

האינטרטים"בצבתישראלמקרקעימינהלשם:דוונםפה"דונםברק-ארזד' . 46

 . 11שולייםבהערת mבמיו , 616-615 , 613 )תשנ"ח(כאמשפטעיוני

חיראהוכן . 4 , 3 )תשמ"ר(ידמשפטיםוהמדינה""ההתיישנותויטמןיי . 47

 . 652 , 641 )תשנ"ד(כבמשפטיםשעבדוים""התיישנותזנדברג

קווים-במקרקעין"התיישנותגלעד;יי l 1בעי , 24הערהלעילזנדברג, . 48

 • 182 , 177(תשמ"ח)יחמשפטיםלרפורמה"

49 . & C.M. Rose "Possession as the Origin of Property" Property 

PCI'suasion - Essays on the History, Thcol'y alld Rhetoric of 

cl'sllip (Colorado. 1994) 11 ; M.J. Horovitz Tl1e Trallsformation ךOWI 

. 32 1977) , 01' A1lle1'icall La,v 1780-1860 (Cam bridge Massachusetts 

במאמדפורטמובמקורדהברים. 5בעי , 47העדהלעילויטמן,מתוךהתרגום . 50

477 , 457 1897) ( . es "The Path ofLaw" 10 Harv. L. Rev ךךO.W. Holl . 

משפחתו,ובניהטולטןמקקרעיאתהטוקריתהממשלההפקיעה 1908בשנת . 51

אותםוהעבירהמיוחרמינהלגוףידיעלהפרטיכרכושםאזרעשנוהלו

הערהלעילגרנובטקי, ; 336בעי , 24הערהלעילדוכן,המדינה.אוצדלניהול

 . 9שולייםהעדת , 83בעי , 24הערהלעיל;זנדברג, 1 06 , 90בעי , 24

המקוריתשמשמעותו"גייפתליכ",להם,שניתןמהכינויללמדוניתןכךעל . 52

לחוק 1 3 1(טעיףתמימהשנהבמשךבקרצמדעבדותכדישדהחלקתהיא

העותימאני).הקרקעות

 • 14שולייםבהערת , 83בעי , 24העדהלעילזנדבדג, . 53

 . 59 )א(ע"ר ,-15.01.1922בפורטםאך-19.11.1921בנחתםההטכם . 54

שהתבצעוהמדדיהותהליכיההטכםשטחלהטכם,המדיניהרקעלטקירת

ארץ-ישראללמפתקרעקותמהסדר-ומפהקרקעגיבשדיראובמטגרתו

אלמדאוארהעיור"הטכםגבישדיוכןו, 3וו- 24 )תשנ"ב( 1948-1920

בגיאוגרפיהמחקריםבארץ-ישרא'ל'הקרקעותוהטדר )בית-שאןאדמות(

בעישם,זנדברג,ראוהמשפטי,לניתוחו.ו 3(תשנ"ג)יגארץ-ישראלשל

 .ו 62-ו 58

55 . StatementofPolicy ו.-62ו 58בעישם,זנדברג, ; 567 )א(ו) 6.9.28 (ע"ר

56 . L. S. Ja. 18/32 Government of Palestine v. Villagers of Sajad and 

673-674 , 672 . Qazaza, 1-2 C.O.J . בהערת , 208בעישם,זנדברג,ראווכן

.ד Oשוליים

57 . L.S.Ja 18/32, ibid, ibid ובעי , 14שולייםבהערת , 83בעישם,זנדבדג,וכן

 .ו 40שוליים,בהערת 159

58 . on the settlement of Arab Cultivators on ךorandun ךC. Kenyon "Men 

) 16.11.1939 ( " the Reserved Partofthe Hula ConcessionArea , 

זנדברג, ; GP/6(1) Bתיק , 3489מיכל , 22חטיבהישראל,מדינתארכיון

 .ו 55שוליים,בהערתו 62בעישם,

(להלן:ו 33 ) 3מט(פ"דישראל,ממשלתנ'בע"ממהדרין 5575/94בג"צ . 59

מהדרין).פרשת

 .ו 38בעישם, . 60

/4466דנג"צ . 6ו (כבוד 87-86בעי , 68 ) 4מט(פ"דהאוצר,שרנ'נוסייבה 94

דורנר).השופטת

 ~ 8והמשפט



וגניממטעימוכןהבנויהשטחאתהכוללהכפרגלעין

ביניימרצועתהשנייה,גנימ).בערבית:("חואקיר"לוצמודימ

שכוללתחיצוניתוחגורהבינוניפיתוחבמצבמקרקעיןשל

השלישית,הרצועהלעיבו.דהניתנותהקרקעותעיקראת

לעיבו.דהמיועדותמפותחותבלתיקרקעותכללההחיצונית,

נתונותהביניימברצועתובגלעיןהזכויותהיוכללבדרך

בעוד(מפרוז),משתנהובלתיקבועבאופןיחידימבידי

עיבודלצורכישיתופיתלחלוקהנתונההחיצוניתשהרצועה

העיבו,דרצועתהשלישית,הרצועה . 62(מושאע)הכפרבניבין

הקשתשעותריהקרקעותרצועתאתבאופייהמזכירה

 47בסעיףלחוכריהן.מוענקותהןכיעלמלינימהמזרחית

לפיצויזכאימהחקלאיימהחוכרימכימציינימהמלעתירתמ

המגורימ,בביתורקאךאמורימ"הדברימאךוראוי,הוגן

לושנמסרוהנרחבימוהפרדסימהמטעימלשדות,ולא

לחקלאות".עודמיועדימאינמוכעתחקלאיעיבודלצורכי

עשויההערביבכפרהשלישיתהרצועהשללגורלהההשוואה

העברי.לכפרהנוגעככלללכתיששבההדרךמהללמדאפוא

אתלעבדזכותחקלאילכלהעניקההמושאעשיטת

ארוכותבעלותזכויותשללההיא . 63מוגבלזמןלפרקהקרקע

ישהקרקע.שלפיתוחהעלהעיבהולכןבמקרקעיןטווח

להקנותביקשהעות'מאניהמחוקקכברכיהסבורימ

 • 64אלהבחלקותוקבועהמלאהפרטיתבעלותלכפריימ

המחסומימאחדבמושאעראוהבריטיימהשלטונות

להאצתנמרצותפעלוהמ . 65הארץלפיתוחהעיקריימ

להכריזפעלואפוא,האמ,המושאע.הפרטתשלהתהליך

ציבוריתבבעלותקרקעכפיסתקרקעפיסתכלעל

המושאעחלקותאתחילקוהאממקומית?אוממשלתית

להפרטתפעלוהבריטימשלילית.היאהתשובהבמכרז?

הכפרלחקלאימוגבלתבלתיבעלותזכותולהענקתהמושאע

כאשר,גמהבלעדית,בבעלותמונותרההייתהזוזכותהערבי.

החקלאותאתזנחוהמושאע,מהפרטתוכתוצאהלימימ

תהליךממטרותאחתאחרימ.לייעודימבקרקעוהשתמשו

המושאע.הפרטתהייתהבמקרקעיןזכויותשלההסדר

(סידורהקרקעותבפקודתשלמפרקלכךהקדישוהבריטימ

לחלקכדיקשותעמלוהסדרפקידי .) 1 928הקנייןזכות

בכך,צלחולאכאשרהכפריימ.ביןהמושאעחלקותאת

בבעלותמ,החקלאישמעלכולןהחלקותאתרשמו

רצועהאותההפכההמנדטבתקופתכבר . 66משותפת

לרצועתרבימערבימכפריימיישובימהסובבתחקלאית

כךהשלטון.שלאינטרסהיהזהפרטית.בבעלותקרקעות

 88המשפט

בגליל.כפרימבהסדרהמדינהקומלאחרגמלנהוגהמשיכו

בישיבתדיציאן,הצפון,מחוזפרקליטמצייןלמשל,כך,

 : 31.12.56מיומבגליל,קרקעותלהסדרהעליונההוועדה

לולהוסיףומבכרפשרהלידיהערביעמלבואמעדיף"אני

הפרטתתהליך . 67מושאע"ולאמפרוזלוולתתקרקע

המקרקעיןשלהייעודעלהגבלהכלכלללאהמושאע

לעודדנועדההמושאעהפרטתלמעשה,הלכההמופרטימ.

לכלבחלקותיהמ,יותריעילשימושלעשותהחקלאימאת

שהיא.מטרה

בכפרלנהוגאפוא,מבקשימ,המזרחיתהקשתעותרי

הערביבכפרמאשרשונהבאופןהעבריובחקלאיהעברי

שאינהלכך,האידיאולוגיתההצדקהאתהערבי.ובחקלאי

ופרופ'קדרד"רשלבמחקרמלמצואניתןבעתירתמ,בולטת

הואזהבמחקרהמרכזיהרעיון . 68לעתירהשצורףיפתחאל,

קבוצתבידינמצאימבמדינההמקרקעיןנכסישרוב

'המהגרימ'וקבוצתברובה)(האשכנזית"'המייסדימ'

שהצטרפהיותר)מגוונתהיאכיאמברובה,(המזרחית

'הילידה'שהקבוצהבעודהמייסדת,לקבוצהבהדרגתיות

נכסיהמרובנושלההערבית-פלסטינית,'המקומית',או

מזעריימ,משאבימישראלאזרחיו"לערבימ , 69הקרקעיימ"

הקרקעותעתידעללדיוןמחוץאללמעשהנדחקווהמ

עמאפוא,"מתחשבנימ",המחקרמחברי . 70החקלאיות"

מהבגיןהמשגשג,כחברוהיומ,קשההעבריהחקלאי

המייסדימ""קבוצתשלהקדמוןכחטאבעיניהמשמצטייר

הקשתשעתירתכךעללהצביעעשויהזאתהנמקהכולה.

המחקר,מחברישלהראותמנקודתלהיות,יכולההמזרחית

העליוןהמשפטביתלהחלטתלכת,מרחיקאךישיר,המשך

מדינתאין"בפועלכישמפסקהמשפטבית . 7קצירובפרשת

יהודיימ.קהילתיימליישובימאלאמקרקעיןמקצהישראל

היאכיומהנוהגתההפרדהמדיניותשל('האפקט')התוצאה

להשתחררשעשויימהחקלאי","הפיקדוןמרחבי . 721מפלה'

המזרחית,הקשתעתירתתצלחאמ"המייסדימ"מאחיזת

לפתרונהמושכתקרקעכעתודתלשמשאפוא,עשויימ,

 • 731ו"הילידימ'"המהגרימ"בעייתשל

חוכריםזכויות . 6

האדםלזכויותהאירופיהדיוביתיקת Oופ

חקלאית,קרקעשלחוכרימהמעדיפהבמדיניותתמיכה

לזכויותהאירופיהדיןביתשלבפסיקתוגמלמצואניתן

 . 14James v. United Kingdom,בפרשת 1986,משנתהאדמ



לטווחחכירהזכויותלבעליהטבותמתןזו,פסיקהלפי

כמדיניותלהיחשבעשויהבעלימ,בזכויותפגיעהתוךארוך,

חקיקההעותרימתקפופרשהבאותהחברתי.צדקהמקדמת

 ,) Leaseho1d Reform Act 1967 (הבריטיהפרלמנטשל

ואחתעשרימ(מעלארוךלטווחחכירותלבעלישהקנתה

להאריךהחוקמכוחזכות ) Houses (מגורימבתישלשנה)

אתלרכושלחילופין,או, ) Right to extend (החכירהאת

 Right to (פיצויתמורתהחכורבנכס ) Freeho1d (הבעלות

buy (. חכירההיאהחוקהוחלשעליההשכיחההחכירהזכות

החקיקהלפיהחוכרזכויותשנימ.ותשעתשעימלמשך

חויבשהחוכרהפיצויסכומהבעלימ.עלנכפולעילהנזכרת

שלהשוקשוויאתורקאךלשקףהיהאמורלבעלימלשלמ

ביתרתבהתחשבלקרקע, ) Reversion-ה(הבעלימזכות

זכה,החוכרבמחוברימ.ההשקעהוללאהחכירהתקופת

בעקבותהנכסערךעלייתמלואאתלכיסולשלשלאפוא,

-מיזוג"("ערךוהחוכרהבעלימזכותשלהמיידיהמיזוג

Merger Va1ue, Marriage Va1ue ( . החוקתוקן ' 974בשנת

 • 7Sהמיזוגמערךחלקלבעלימהמגיעבפיצויוהכלילהמקורי

נמשךבאנגליההאמורהלחקיקהשהובילהציבוריהדיון

המגמהאתהתשע-עשרה.המאהשלהשמונימשנותמאז

המאהשלהשישימבשנותאךהלייבור,מפלגתהובילה

לאפשרישכיבעיקרוןלתמוךהשמרנימגמהחלוהעשרימ

ביסודהבעלות.אתלרכושאוחכירותלהאריךלחוכרימ

שניהמעיקריימ.נימוקימשניעמדוהאנגליתהחקיקה

ארוכותהחכירותשלההיסטוריתההתפתחותאתתואמימ

אפייןהראשוןהטעמהחוק.חקיקתאתשהמריצההטווח,

לחכירותומתאימהחקיקהלתיקוןהמוקדמותההצעותאת

ידיעל ' 885בשנתשהוגשבדו"חדרכן.בראשיתארוכות

 Roya1 Commission on the Housing of W orking C1assesה-

הרצוןעלהארכהזכותלחוכרלהעניקההמלצההושתתה

לעומת . 76ראויבמצבהנכסאתלתחזקתמריץלולתת

הדומההמלצתו,ביסוד 966בשנתשעמדהההנמקהזאת,

 , Residentia1 Leaseho1d Property Command Paperשל-

כלפיההגינותמחוסררטרוספקטיביתבהתרשמותהתמקדה

השקיעהחוכרהחכירה.תקופתבסיומהגלומהחוכר,

החכירהשנותלאחרבו,ורואהובתחזוקתוהביתבהשבחת

 • 77ביתואתהארוכות,

המקנההאמורה,האנגליתהחקיקהביןלהשוותניתןהאמ

לביןלדיור,ודירותבתימשלטווחארוכילחוכרימזכויות

בקרקעייעודשינוישעניינןישראלמקרקעימינהלהחלטות

כוונתההמצבימ.ביןלהבחיןמקומישלכאורה,חקלאית?

המשפחתיהביתעלבעיקרלהגןהאנגליתהחקיקהשל

מ.למגורימשמשתשאינהחקלאיתקרקעעלולאהעירוני

האנגליתהחקיקהביסודשעמדוההנמקותזאת,עמיחד

משביחהחוכרלפיוהרעיוןהחכירה.סוגילכלמתאימות

קרקעלגביגמישימביתו,כאלאליהומתקשרהקרקעאת

"נחלה",המהווהחקלאיתקרקעלגביובמיוחדחקלאית

 ...חקלאית"קרקעלאמור:המינהל,בהחלטותכהגדרתה

החקלאימהמשקופרנסתומגוריולצורךלמתיישבהמיועדת

הנחלה .).ז.ח-שלי(ההדגשה 78בה"יפותחאושפותח

62 . C.H. Ley Ihe Structure and Procedure of Cadastral Survey in 

1-2 ) 1931 ( Palestinen שולייםבהערת , 88בעי , 24הערהלעילזנדברג,וכן

42 . 

בארץ-הערביביישובתהליכים-ובנותיוהערביהכפרגרוסמןדיראו . 63

 , 24הערהלעילגרנובסקי, ; 33- 21(תשנ"ד)העות'מאניתבתקופהישראל

 . 88בעישם,זנדברג, ; 108-10דבעי , 24הערהלעילדוכן, ; 215בעי

דוכן,ראוהעותימאני.הקרקעותלחוק 8סעיףנוסחעלמתבססתהטענה . 64

 Y. Firestone "The land-equalizing .פיירסטוןעליו.חולק 108בעישם,

musha village: a reassessment" Ottoman Palestine 1800-1914 (ed. by 

107 . 91 ) 1999 . G.G. Gilbar . 88שולייםבהערת , 95בע'שס,זנדברג,גםראו . 

 " greatest stumbling-block "כ-פרנ'ץבדו"חהשיטההוגדרה 193דבשנת . 65

 L. French Reports on Agriculturalבארץ.החקלאותפיתוחבפני

11-12 ) 1931 ( Development and Land Settlement in Palestine ; ,זנדברג

 . 73שולייםבהערת , 209נע'שם,

 . 89שולייםבהערת , 212בעישם,זנדברג, . 66

 • 4דשולייםבהערת , 299בעישם, . 6ד

דומיםרעיונותכיעלדווחלאחרונה . 20הערהלעילויפתחאל,קדרראו . 68

חמאיסיראסםוד"רקדרד"ריפתחאל,פרופישהגישועמדהבניירנכללו

הארץישראליות"לקרקעותיהודיות"מקרקעותראוהממשלה.לראש

28.11.2000 • 

 • 33בעישם,ויפתחאלקדר . 69

שם.שם,ם.ד

(להלן: 258 ) 1נד(פ"דישראל,מקרקעימינהלני 1קאעדא 6698/95בג"צ.ד 1

קציר).פרשת

 • 2ד 8בעישם,.ד 2

ביתקציר.בפרשתעידדולמצואעשויהחקלאיהחוכרגםזאת,עםיחד.ד 3

ארבע-בתמהסתמכותלהתעלםיכולאינוכיענייןבאותוצייןהמשפט

 . 286- 285בעישם,היהודים.המתיישביםשלשניםעשרה

 James v. United Kingdom, 96 Eur. Ct. H.R Ser. A 67 ) 1986 (.ד 4

גייימס).פרשת(להלן:

 S Bright & G. Gilbertראו:האמורההחקיקההתפתחותשללסקירה.ד 5

643 ) 1995 , Landlord and Ienant Law (Oxford ביתשלהדיןבפסקוכן

נ bid-יימס Iגבפרשתאדמלזכויותהאירופיהדין

 Bright & Gi1bert, ibid, at p . 644-655 ..ד 6

 Supra note 74, at para . 18.1 .ד.ד

ישראל.מקרקעימינהלשלד 2דמספרבהחלטה"נחלה"הגדרת.ד 8

 ~ 89המשפט



ביתוהחקלאי,הייעודשלזהרובעתלפחותהייתה,כולה

תקופתבמהלךפרנסתואופינוכחהחקלאי.שלומבצרו

המשקלביןהנחלהביןלהפרידניתןלאהארוכההחכירה

אתבנחלהראובארץהחקלאיתהנחלהחוכריהחקלאי.

הנחלהחוכריהארוכה.החכירהתקופתכלבמשךביתמ

הקרקעערךעלהעולהבהיקףואונממהונמבההשקיעו

הבעלימ.שלהישירההשקעתועלעולהובוודאיהחקלאית

חברתיתבעיהמסתתרתהעירוניהחוכרהעדפתשאחריכפי

החוכרהעדפתמאחורימסתתרתכךדיור,מצוקתשל

שלחוכרכפילחו.שנסהחקלאי,הייעודמצוקתהחקלאי

אלאלמגורימזכותרקלאהעניקוג'יימסבפרשתהעירוני

החקלאיהחוכרמבקשכךמוגבלת,ובלתימלאהבעלות

באיגודכשמדובראובנחלתו,הבעלותתכנימרבאתלקבל

 • 79בנחלותיו-חקלאיימחוכרימשל

העדפתשהצדיקובאנגליה,החקיקההנמקותועו,דזאת

כאשריותרחזקותפרטיימ,בתימבבעליפגיעהתוךחוכרימ

איננההמדינהשלהקנייןבזכותפגיעההמדינה.הנוהבעלימ

במדינההפגיעההפרטי.החוכרשלהקנייןבזכותכפגיעה

אינההמדינהשלבמונופולהפגיעהאישי.היבטנעדרת

הטעמלמשל,כךמקרקעין.להחכרתשליליבתמריץכרוכה

שניתנותההגנותהחקלאילחוכרניתנולאשבאנגליהלכך

מבעליתמנעשהחקיקהבחששהוסברהעירוני,לחוכר

רלוונטיזהחששאמספק . 80אותהלהחכירחקלאיתקרקע

עליהיששלמדינהבארץ,החקלאיתהקרקעלגביגמ

לפיתוחותגרומלחוכרימהזכויותהקנייתדווקאמונופול.

תחזירלמדינההזכויותהחזרתהחקלאית.הקרקעמגזרשל

החקיקהגמהמונופוליסטי.למשטרהחקלאיתהקרקעאת

ידיעלשנכפומגבילות,תניותעללהתגברנועדההאנגלית

שהגיונההטענה,כילצייןיש . 8פרטיימ'בעלימשלמונופול

ארוכתחכירהשלסוגכללגבינכוןהאנגליתהחקיקהשל

הדיןלביתשעתרוהבתימבעליידיעלהועלתהטווח,

הדיןובית 82האנגליתהחקיקהכנגדאדמלזכויותהאירופי

האמורההאנגליתהחקיקה . 83עקרוניתאותהאימץהאירופי

עלמקרקעיןחוכריהמעדיפהממשלתיתמדיניותמשקפת

זהבמובןהמקרקעין.בעליפניעלואפילוהציבורכללפני

בהחלטותביטוילידישבאהמדיניותאותהמשקפתהיא

הקרקעחוכריאתהמעדיפותישראלמקרקעימינהל

הצדקהשישככלהקרקע.שלייעודהשינויעמגמהחקלאית

גמללמדכדיבהישהאנגלית,לחקיקהוחוקתיתמוסרית

קרקעחוכריכלפילגלותשישהמיוחדהיחסהצדקתעל
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חוקתיותהעלללמודניתןכךמשומבארץ.ועירוניתחקלאית

שעמדההחוקתילמבחןהשוואהמתוךהמינהלמדיניותשל

האירופיהדיןבבית ' 986בשנתהאנגליתהחקיקהבו

ג'יימס.בפרשתהאדמלזכויות

זיקתמלאאמגמג'יימס,בפרשתהעותרימטיעוני

בעתירתהעותרימלטיעונירבדמיוןדומימהחברתית,

בתימבעליהיוג'יימסבפרשתהעותרימהמזרחית.הקשת

קרקעבעברהיההאזורלונדון.שבמרכז Beigraviaבאזור

לאזורהפךלמגורימפיתוחולאחראךלונדון,בפרבריכפרית

החקיקהכיהייתההעותרימשלהעיקריתטענתמלמדי.יקר

פוגעתהבתימ,לחוכרירכישהזכות,המעניקה 967משנת

של ,מספרלפרוטוקול ,סעיףלפישלהמהקנייןבזכות

הממשלה . 84בסיסיותוחירויותהאדמזכויותלהגנתהאמנה

במסגרתנעשתההפגיעהכילהגנתהטענההבריטית

הציבורי.האינטרסלטובתלפעולסעיף,אותולפיסמכותה,

זאתטענהלשלילתכוונוהעותרימשלטענותיהמעיקר

העדפתכיהייתה,הראשונהטענתמהבריטית.הממשלהשל

שכןלגיטימי,ציבוריאינטרסלהיחשביכולהאיננההחוכר

כולההקהילהשלאינטרסלהיותחייבהציבוראינטרס

)" benefit to the commllllity generally "( קנייןהעברתולא

שלטיעונהאתמאודמזכירזהטיעון . 85לחברופלונימאדמ

ומוגבלערךיקרמשאב"חלוקת-כיהמזרחיתהקשת

הנהנימלמעגלמחוץמותירהאחדלמגזרהמדינהכקרקע

טיעונמ . 86ודיור"מגורימלפתרונותהזקוקימרחבימציבורימ

חזקכאמור,היההאירופיהדיןביתבפניהעותרימשל

הקנייןזכותנפגעהשמשכןהמזרחית,הקשתשלמטיעונה

אתרבההמזרחיתהקשתואילובמקרקעיןשלהמהפרטית

האירופיהדיןביתכן,פיעלאףהציבור.כללשלריבו

לאמור:העותרימ,שלטיעונמאתדחההאדמלזכויות

A taking of property effected in pursuance ofiegitimate " 

sociai, economic or other poiicies may be 'in the pubiic 

interest', even ifthe community at iarge has no direct use or 

enjoyment of the property taken ... The margin of 

appreciation is wide enough to cover iegisiation aimed at 

securing greater sociai justice ... even where such 

iegisiation ... confer no direct benefit on the State or the 

 community at iarge " 87 ).ז.ח-שלי.(ההדגשה

לכללמוקצהאינהחכורהחקלאיתשקרקעהעובדהעצמ

בפרט,החוכרימומגזרבכלל,מסוימלמגזראלאהציבור

חברתי.צדקהמשרתתהקצאהשלחוקיותהאתפוסלתאינה



מדיניותהיאלחוכריממקרקעיןהקצאתאפוא,האמ,

בחברהכיהבהירהאירופיהדיןביתחברתי?צדקהמשרתת

תשובותשלרחבמגווןזאתלשאלהלהיותעשוידמוקרטית

המחוקקותלממשלותהותירולפיכךולגיטימיותסבירות

הדיןביתעניין,שללגופו . 88דעתשיקולשלרחבימשוליימ

לחוכרימהמקרקעיןלרכישהזכותהענקתכיאישרהאירופי

 • 89הסבירותממתחמחורגתשאינהחברתית,מטרהמשרתת

הענקתמדיניותנכללתלדעתומדועסיכמהאירופיהדיןבית

החברתי:הצדקבמתחמלחוכרהרכישהזכות

The long-leasehold tenant and his predecessors will over " 

the years have invested a considerable amount of money in 

the house which is their home, whereas the landlord will 

normally have made no contribution towards its maintenance 

. subsequent to the granting of the originallease"9o 

קרקעייעודלשינויהנוגעככלגמחלהאחרוןהרציונל

בשמירתשנימבמשךהשקיעהחקלאיהחוכרחקלאית.

בטיוברקביטוילדיבאהלאההשקעההחקלאית.הקרקע

בנטילתוכןושמירתההחזקתהבעצמגמאלאהקרקע,

קרנו.וירידתהחקלאיהייעודשלבכישלונוהכרוךהסיכון

כרשותמהמדינה(להבדילכבעלימהמדינהאמספק

זההבאופןהחקלאיתהקרקעבשמירתהשקיעהשלטונית),

עליההמזרחית,הקשתעותרילטענתשעתה,הגמלחוכר,

 • 9הייעוד'שינוייתרונותמלואאתכבעלימ,לעצמה,ליטול

החוכרביןההשקעותפערהאירופי,הדיןביתשללדידו

אלאהשקעותיובגיןהחוכרפיצוירקמצדיקאינולמחכיר

מהבעלימתמנעזוזכותהבעלות.לרכישתזכותהענקת

 • 92החוכרשלחשבונועלבמשפטולאעושרעשיית

קביעותיואתלתקוףניסויימס Iגבפרשתהעותרימ

העקרוניתצדקתהבדברהאירופיהדיןביתשלהמכלילות

מאפייניהמעלהצבעהבאמצעותחוכרימ,עלההגנהשל

בלגרביהבשכונתשבבעלותמ,הבתימחוכרישלהשונימ

טענותשתימנוהלונדונימהבתימבעלי . 93בלונדוןהיוקרתית

אינמשחוכריהמכךעללהצביעאמורותאשרמרכזיות

מן-40%משיותרהייתה,הראשונההטענהלהגנה.ראויימ

שלאכמעטולמעשהשנהתוךהנכסימאתמכרוהחוכרימ

הטענה . 94בכללבוהחזיקושלאאובושזכובנכסהחזיקו

בידיהמנפלהמיזוגשערךמכךשכתוצאההייתה,השנייה

לבעלימלשלמשחויבושהתשלומבעודהחוכרימ,של

הפיקוחכור,בנכסהחיזורזכותשלהשוקבערךרקהתמצה

הדוגמאותבאחתשהגיעו,מידינאימרווחימהחוכרימ

אלאאינמטענו,כךאלה,רווחימ .-625%להקיצוניות,

windfall profits החוכרימ.לידילהפילמסבירזהואין

 • 95המזרחיתהקשתעותריאצללמצואניתןדומותטענות

חבריכנגדהמזרחיתהקשתעותרישלקצפמיצאבמיוחד

יקבל /Iמהמאחדכלהעותרימ,לטענתאשר,ימגלילקיבוץ

 • /96Iדולרמליוןשני

השטחלהיקףהנחלותשטחהיקףביןישירהזיקהיוצרותהמינהלהחלטות 79.

מגרשכלשטחאתוהןלהרחבההכוללהשטחאתהןמגבילותוהןלפיתוח

עדלמגוריםלהרחבההמגרשיםמספרמוגבלד 3דמספרבהחלטהלהרחבה.

מספרהחלטהדונם.חציעדמגרשכלוגדולו 5%בתוספתהנחלותלמספר

בחוזהנכללאוהקיבוץשבהחזקתשטחעל"מפעל"בהקמתעוסקתדוד

הארץ).במרכזדונם 250 (שטחהגבלתישבהגםשלו.החכירה

80 • 6.10.1993 M.A.F.F News Release. Agricultural Tenancy Law Refonn 

 • Bright & Gilbert. supra note 75, at p .-68בשצוטטכפי

 Supra note 74 ,גייימס.בפרשתשצוטטהכפיהבריטיתהממשלהעמדת . 8ו

3 . at para . 

82 • . 19 . Ibid, at para 

83 • Ibid, at para. 52: "although the argument of 'moral entitlement' was 

" logically capable of being applied across the board 

הסעיף.שלהמלאנוסחולהלן . 84

Ibid, at para. 34: "Every mtural or legal person is entitled to the 

peaceful enjoyment ofhis possessions. No one shall be deprived ofhis 

possessions except in the public interest and subject to the conditions 

 provided by law and by the general principles ofintemationallaw " ).ז. n-שלי.(ההזגשה

85 • . 38.2 . Ibid, at para 

לעתירה.וו,בסעיףוהערהלעיל, . 86

 Supra note 74, at para . 45 , 47 . • 8ד

88 • . 46 . Ibid, at para 

89 • . 49 . Ibid, at para 

90 • . Ibid, ibid 

לקבלאמורההיאהנכסבהשבחתשלטוניתכרשותהמדינהשלחלקהאת . 9ו

מיסוי.באמצעות

92 • . 56 . Supra note 74, at para 

93 • . 68 . Ibid, at para 

94 . . 28 . Ibid, at para 

שערכהניכרת"הנחהעלמוחיםשבולעתירה, 5ד,בסעיףוהערהלעיל . 95

לישובדולריםמיליונילמאותואףדולריםמיליונילעשרותלהגיעיכול

מסכומיהנהניםחבריםשלבדודיםעשרותבומושב)או(קיבוץחקלאי

אלו".עתק

לעתירה. 59בסעיףשם, . 96
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שוללותאלומעיןטענותכיסברלאהאירופיהדיןבית

לחוכרימ.רכישהזכותהמעניקהחקיקהשלהלגיטימיותאת

נופלהמיזוגשערךבכךעקרוניפסולראהלאהואראשית,

שלשוויוניתמהחלהכתוצאהאמגמהחוכר,שללידיו

דופן:יוצאילרווחימאחדותדוגמאותישנןהכלל,

An inevitabie consequence ofthe iegisiation giving effect " 

to that view is that any tenant who seiis the unencumbered 

freehoid of the property (comprising house and iand) after 

enfranchising is bound to make an apparent gain ... In 

addition, the broad sweep and scaie of the redistribution 

of interests achieved by the reform mean that some 

anomaiies, such as the making of 'windfall profits' by 

tenants who purchased end-of-term ieases at the right 

time, are unavoidabie. Pariiament decided that iandiords 

affected by the iegisiation shouid be deprived of the 

enrichment, considered unjust, that wouid otherwise come 

to them on reversion of the property, at the risk of a number 

.' of 'undeserving' tenants being abie to make 'windfaii profits 

That was a poiicy decision of Pariiament, which the Court 

cannot find to be so unreasonabie as outside the State's margin 

 of appreciation " 91 ).ז.ח-שלי.(ההדגשות

איננושהבעלימכךעלהצביעהאירופיהדיןביתשנית,

החיזורזכותשלערכהאובדןבגיןמפוצההואשכןניזוק

 • 98חסראינווזהנהנהזהבבחינתהתפוסימ,למקרקעין

שינוישללסיטואציהגממתאימותהאמורותההנמקות

המינהלמדיניותכיהעובדהראשית,חקלאית.קרקעייעוד

להתעשרותמסוימימבמקומותגורמתחוכרימלהעדפת

העדפתמביסודהעומדתהמדיניותאתפוסלתאינהיתר,

לאהאנגליתהחקיקהשלפיבעודמזאת,יתרהחוכרימ.של

ומקרהמקרהכלפרטניבאופןשיבדוקמנגנוןכלהוצע

שלפיהרי ,) 99האירופיהדיןביתידיעלאושר(והדבר

והסכמהדעתשיקולטעונההתקשרותכלהמינהלהחלטות

מרכזאזורביןמבחינותגמהמינהלהחלטותהמינהל.של

החלטותפיעלשנית, .הפריפריהססיאזורילביןהארץ

ערךבעלייתמשמעותיבשיעורמשתתפתהמדינההמינהל,

החכירהדמיבאמצעותוזאתהייעודשינויעקבהקרקע

הקרקעשווילפיהמחושבימהייעו,דשינויעמגובהשהיא

החכרתבדבר 737מספרהחלטהלמשל,כךהחדש.בייעוד

שלחכירהדמיתשלוממחייבתלמגורימחקלאיתקרקע

החלטההחדש.בייעודהקרקעמשוויהארץ)(במרכז 66%
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לצורכילקיבוץחקלאיתקרקעהקצאהבדבר 717מספר

שלבשיעורחכירהדמילשלמהחוכראתמחייבתמפעל,

המדינה,שלזכותההחדש.בייעודההקרקעמשווי 51 %

עקבהקרקעערךבעלייתלהשתתףהמינהל,החלטותלפי

הקרקעבעלישללתביעתמלהקבלהניתנתהייעודשינוי

החוכרבושזוכההמיזוגבערךלהשתתףיימס Iגבפרשת

הערךבעלייתההשתתפותחלוקתהאנגלית.החקיקהלפי

פחותודרסטייותרהוגןפתרוןהיאהמדינהלביןהחוכרבין

שלפיוהאירופי,הדיןביתידיעלהואאףשאושרההסדרמן

הקשתעותריטענת .לחוכריסיהועברהמיזוגערךמלוא

הנחהמנקודתיוצאתספקולטיביימ,רווחימבדברהמזרחית

והחוכרהחקלאיתבקרקעהבעלותלמלואזכאיתשהמדינה

החקלאיהחכירהחוזהלהארכתגמולולדבר,זכאיאינו

הנגרממאי-הצדקמתעלמתזאתהנחהאךלדורות.שלו

והציבורהמדינההאירופי.הדיןביתידיעלגמשהוכרלחוכר,

אפוא,מדוע,שגשוגו,בשנותהחקלאיהייעודמןנהנוכולו

הייעודשלהרווחיותאבדןשלבסיכוןלבדוהחוכריישא

בייעודהבקרקעלהחזיקממשיךהחוכרהיהאילוהחקלאי?

למדינההיהשנותרכלממילאהרירווחי,הבלתיהחקלאי

חכירהחוזילהאריךהנטייהנוכחשערכה,החיזור,זכותזו

איןגדול.אינוראשוניימ,חכירהדמישלחוזרתשלומללא

שהייתהמזהגבוהפיצוימקבלתהמדינהכימחלוקתכלל

הישן,הקרקעערךלפישלה,החיזורזכותבגיןלוזכאית

החקלאילייעודמוחכרתלהיותממשיכההייתהאילו

ביובלמוארכתהייתההחקלאיתהחכירהאמובמיוחד

לטובתמרותמימאמנמהמזרחיתהקשתעותריהחכירה.

לצורכיהפקעהעקבהפיצוישיעורבדברהקיימתההלכהאת

ייעוד'סי.שינויעקבהקרקעערךמעלייתהמתעלמתציבור,

משיקולימזאתהלכהלהצדיקניתןאמספק

האירופיהדיןביתשלהאינטואיציהסי. 3אינטואיטיביימ

החוכר.שלבהעדפתופסולכלראתהלאאדמלזכויות

ו.טינים

מעטללמדביקשתיזאתברשימהשסקרתיבדוגמאות

הנוגעככלישראל,מקרקעימינהלמדיניותעלסנגוריה

בגישהלתמוךביקשתיחקלאית.קרקעייעודלשינוי

החקלאי,החוכרשלבזכויותיומיוחדתהתחשבותהמחייבת

הנוגעככלהןהחדש,בייעודכחוכרלהעדפתוהנוגעככלהן

הפיצוילחישובהנוגעככלוהןהמחודשימההחכרהלתנאי

החזקהלהן.ראוישהואההטבותעליוותראמלו,המגיע



עילותרחוקהלאבעברהיווחקלאיתקרקעשלועיבוד

ישראלבארץהשלטוןזכויותלהפרטתביותרמשמעותיות

קדימהזכותלחוכרימהמעניקהמדיניותולמעדב,למחזיק

ידיעלן, 986בשנתאושרההמחכירמןהבעלותלרכישת

כדיבהישאשרכמדיניותאדמ,לזכויותהאירופיהדיןיבת

אתלנשלהניסיוןעללערערבקשתי ,חברתיצדקלקדמ

אתששינתהחקלאיתבקרקעזכותמכלהחקלאיהחוכר

היאהפיצוישלמטרתוכלשלפיההגישהעלוגמייעודה

מקרקעיןלפנותחוכרימשלשרירותיתסרבנותעללהתגבר

 ,יספינוי'בהליכיהכרוכההבירוקרטיתההוצאהאתולחסוך

מקבלהחקלאיהחוכרכיבתחושהספקלהטילביקשתי

 ,חינמ""מתנות

כנגדזאתברשימהשהבעתיהביקורתכילהדגישברצוני

אתלהשיגהניסיוןכנגדרקכוונההמזרחית,הקשתעתירת

שלעמדתההחקלאי,החוכרשלגבועלהחברתיימיעדיה

שימושהקרקעבמשאבלעשותישכיהמזרחיתהקשת

ראויההישראליתבחברההפערימצמצומלשממושכל

כמוהקרקע,במשאבלהשתמשמקומישהתמיכה,למלוא

בחברהבחשיבותמנופלימשאינמנוספימ,במשאבימגמ

כלשלוחברהפרנסהדיור,מצוקותלפתורכדיהמודרנית,

והמקופחימ,החלשימהמגזרימובמיוחדהחברהמגזרי

כלליכיווןעלמצביעעליושהצבעתיההיסטוריהניסיון

כדייששהצגתיבטיעונימלכך,הכלימכאחדהפרטה,של

מיוחדתבהתחשבותגממוצקה,פחותלאבמידהלתמוך,

הקשתעותריבטענתלתמוךכדיבהמישי,ס sהעירוניבחוכר

ביחסהמדינהנוהגתבהל"קמצנותמקומאיןכיהמזרחית

במשאבהשימושזאת,עמיחדסי, 6הציבורי"הדיורלדיירי

הלאומית,ה"עוגה"חלוקתשלאחדסממןרקהואהקרקע

נתונהאכןוהיאקלהאינהזהמשאבלחלקישכיצדהשאלה

י,ס 7שונותדעותהובעושבוציבורי,לוויכוחרבזמןמזה

העלאתבעצמאפוא,היא,העתירהשלהעיקריתתרומתה

הצליחהובכךהציבוריהשיחשלהבמהלמרכזהמחאה

שיעור.לאין

97 • . 69 . Supra note 74, at para 

98 • . Jbid, ibid 

99 . . 68 . Jbid, at para 
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וב.'אילאומיתעדיפותבאזורייישוביםליבןהארץ

האחרון"בעשורההפשרותמשווי 40%רקקיבל"המינהלמאורזיגם.ראו 101

 . 30.7.2000נדל"ן-הארץ

 .לעתירה 55בטעיף , 1הערה.לעיל 102

הנוטלתיהרשותיאתמחייבחלוקתישצדקלחשובניתןהיה"אינטואיטיבית . 103

שוויהכדיהמגיעבשוויבפיצוייםה'נטילה'נעשתהממנוהפרטאתלפצות

המטרהושאלתתיאוםבעיות"טגלחביב-איהמופקעת".הקרקעשלהמלא

 . 486,449תשנ"ח)(אכמשפטעיונימקרקעין"בהפקעתהציבורית

 • 59הערהלעילמהדרין,בפרשתשהובעהכפי. 104

קרקעייעדושינויבזמןהיתרדמיתשלוםרבברהחלטותזהלענייןהשוו. 105

ויתקון,גיראההמינהל,החלטותשלהמשולבלנוטח 8ו 4טעיףעירונית,

 • 3הערהלעיל

לעתירה.וו 9בטעיף , 1הערה.לעיל 106

השלישיתהחוברתראווכןהיומיתבעיתונותפורטמומאמריםאינטפור . 107

האחרונות,מהשניםקרקעהעתכתבוחוברותתשנ"ח)(כאמשפטעיונישל
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