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 ,העליוןהמשפטביתשופטיאצלהאחרונהבעתמטתמןמענייןתהליך

המשפטשביתהיאהטענהתמצית ,ההפקעותדינילטוגייתהנוגעככל

אפשרקרי ,מאוד "חלוקתייישניסבמשךהיהמטורתישבאופן ,העליון

 ,להחליףעמד ,מחדשאותסולחלקיחטיתבקלותמקרקעיןליטוללמדינה

שנשבולרוחותובהתאס ,וחירותוהאדסכבודחוק-יטו:דתיקחקבעקבות

ולהמיר ,מדיכשמרניתשנראתה ,"חלוקתית"הכטותואת ,האקדמיהמכיוון

ויותרחלוקתיתפחות ,ליברלית-קפיטליטטית ,אחרתבכטותאותה

השופטיסהתרגלובטרסעודוהנההפרט,קנייןעלמגנהקריקנייניטטית",יי

 ,החלוקתימחצבתסכוראללחזורמהסכמהבחרוכבר ,החדשהלכטותס

האפנהכי ,האקדמיהמכיווןשנשבהרוחבעקבותגסשחשו,משוסאפשר

אך ,החלוקתיהטגנוןאלאפואהסשביסשמרנית,-היאאףהחדשה

 ,אפנהבענייניוכמו ,"הדרביייאה ,הבון-טוןהיאעצמההחלוקתיותהפעס

הטתגלואחריסבטרסעודהחדשותהאפנותאתשמוביליסכאלהיש

ויכוחשלבעיצומוכיוסנמצאיסאנולהלן,שנראהכפיהישנות,לאפנות

ביתבפטיקתמהןאחתלכללייחטשישלמשקלבאשרהאטכולותשתיבין
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הבינמשרדיתהוועדהשלהמלצותיהמשפטיבמבחןתעמודנהשבוהאופן

הוועדהיי(להלן: 1943 ,ציבור)לצרכי(רכישההקרקעותפקודתלשינוי

אוקטורבבחודשהאוצרלשרהמלצותיהאתהגישההוועדה ,)"ן-משרדיתיהב

משרדידיעלשהוכנהחוקתזכירבהצעתלאחרונהעוגנוואלה , 2004

"ץבבגהעליוןהמשפטביתשלדינופטקבעקבותמונתההוועדה , 3האוצר
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למינהל,המכללהימיהאקהמסלוללמשפטים,הספר,ביתבכירמרצהלמשפטים,יוקטור •
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רב-אילו,באוניברסיטת ,למשפטיםבפקולטה ,מסחרי

שלבעתירתסעטקהדיןפטק ,הפרטיהקנייןהגנתשל "קפיטליטטית"ה

החמישיסבשנותשהופקעו ,חדרהבאזורמקרקעיןבעלישלהיורשיס

הצבאילייעודולשמשהשטחחדללימיס ,צבאיאימוניסשטחלצורכי

ההפקעהמטרתמשמוצתהכיטרבוהעותריסה,יבנילמטרותשיועדלאחר

בהרכב ,העליוןהמשפטבית , 5לבעליההקרקעאתלהשיביש ,המקורית

הפקעה,שלמטרתהמשמוצתה ,עקרוניבאופן ,כיפטק ,שופטיסתשעהשל

בית , 6להשבתסזכותהמופקעיסהמקרקעיןשלהמקורייסלבעליסיש

שכן ,העקרוניתהדוקטרינהשלהחלתהפרטיאתמלקבוענמנעהמשפט

בפרשתהעותריסעלגסרטרואקטיביתקביעתותחולאסבשאלהדןטרס

במחוקקדחקהמשפטבית ,ועומדתלויעודנוזהבענייןהדיון ,קרסיק

מתוךפעמיסכמההכרעתואתהשההואףהטוגיהפרטיאתלהטדיר

 , 7בנושאחדשחוקלחקיקת "ותקווההיפייציי

עובדיהיוקרסיקפרשתבעקמתשהוקמההבין-משרדיתהוועדהחרבי

 , 9השוואתימשפטיייעוץקיבלהוהיא , 8שוניסממשלתייסממשרדיסציבור

בפרשתשהתעורר ,שמוצתההפקעהבנושאגסעטקוהוועדהשלהמלצותיה

הקרקעותפקודתלפילהפקעותהנוגעיסנוטפיסבנושאיסוגס ,קרסיק

הבולטותהמלצותיהבין , lס)"הפקודהיי(להלן: 1943 ,ציבור)לצרכי(רכישה

תיקבע ; llהפקודהלפיתמורהללאהפקעותיותרתהיינהלא :הוועדהשל

שלמטרתהלמימושלהארכה)(הניתנתמרביתתקופהלקביעתחובהבחוק

בוצעהשלשמוהציבוריהצורךוחדלההפקעהמטרתמומשהאס ; llהפקעה

תהיההופקעו)שמקרקעיו(מילנפקע ,קרסיק)פרשתבנטיבותשאירע(כפי

זכותלא(אךומלאעדכניבמחירהמקרקעיןשלמחדשלרכישהזכות

לשאלהקשרללאיחולוההשבהאוהרכישההטדרי ; l3המקרקעין)להשבת

 , l4בקרקעפיצוישקיבלנפקעלמעט ,לאואסלנפקעפיצוייסשולמואס

פרטוסממועדשניסוחמשעשריסחלפושטרסהפקעותעלרקיחולוהס

 , l5בערבשמצעוהפקעותעלגסאך ,ןיבמקרקעההחזקהתפיטתעלההודעה

הנפקעשלזכותובטוגייתמחלוקתהתגלעהן-משרדיתיהבהוועדהחרביןיב

תקופתבתוךההפקעהמטרתמומשהשלאבמקרהמקרקעיולהשבת

יותרקשובהשהייתהלומרשניתן ,אחתגישהלפי ,להשנקצבההמימוש

להעניקיש ,קרסיקבפרשתןיהדמפטקשנשבההפרטיהקנייןהגנתלרוח

lהנכטלהשבתזכותלנפקעזהבמקרה להגדירהשניתן ,השנייההגישהלפי , 6

לרכישתזכותרקלנפקעלהעניקזהבמקרהגסראוי ,יותרכ"חלוקתית"

lמלאבמחירהנכט ח"דולאורשגובשההתזכירבהצעתכילצייןיש , 7
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הקנייןלהגנתיותרהקשובהשהיהגאתזהבענייןהאוצרשרץאימהוועדה

לאההפקעהמטרתאםהמקרקעיןלהשבתזכותעלנפקעניקהמההפרטי

 . 18מומשה

הדרךאתץשיפרוהיהנראה ,קרסיקבפרשתהדיןפטקניתןכאשר

שלאחדזרם ,בהמשךשנראהיכפ ,אולם . 19הפרטייןיהקנהגנתלאפנת

נאמרשמאאו ,חדשהאפנהלוץמאמכרב ,רבקהנשיאבהנהגת ,השופטים

השופטבהנהגת ,אחרזרםואילו ,חלוקתיותשל ,(אלט-נוי)חדשה-ישנה

טרםשעוד ,הפרטיהקנייןהגנתאפנתעלבנוטטלגיהמתרפקעודנו ,חשין

 ,החלוקתית ,החדשה-ישנההאפנה .אותהנוטשיםוכברלהשתרשהצליחה

הבין-משרדיתהוועדההמלצותאתלתקוףשרוצהלמיטובותמבשרתאינה

שהמערכה ,קרסיקבפרשתהעותריםלמשלכמו ,טטייהקפיטלהכיווןמן

ההמלצהבגללולו ,הנראהככללהםתועיללאגבםעלשהתנהלההרעיונית

 ,תיהקפיטילטטהאפנהשנים. 25שלבתקרהמחדשהרכישהזכותאתלטייג

טיומהעםכיבגישהשתומכיםילמטובותבשרתמאינה ,מהרשהתיישנה

לרכישהזכותרקלנפקענתונהאי-מימושהעקבאוציבוריתמטרהשל

וקיבדהיכןאפואמענייןלהשבתו.זכותולאמלאריבמחהנכטשלמחדש

קוןיהתהצעתעיתגכאשר ,וןיהעלהמשפטבביתהדעותמטוטלתתעמוד

ההתפתחותאלבטמהאתקצתארחיבהקרומתבפטקאותו.נמפתאללחוק

בקצרה.עתהשתיארתי

פטשמביתהואמטורתיבאופןהעליוןהמשפטבית ,לילעכאמור

לקחתלרשויותהמאפשרכזהיקר-חלוקתי .ויבעמדותמאוד "חלוקתייי

גישה .חלקנוביןאוהציבור)כלל(לצורכיכולנובין ,מחדשולחלקורכוש

הוכשרושבהםדיןיפטקשלבשורהטוייבלידבאהזומעיןחלוקתית

בעברזכתהזוגישה . 20הוחלפהמטרתןשאוהשתההשביצועןהפקעות

שלהחלוקתיתעמדתושלהכטותשכן ,האקדמיהמכיווןגם ,רבהקורתילב

 .ותיקהאחד .כיווניםמשניבאוהביקורתחצישמרנית.נראתההמשפטבית

 "הקלההידיישל "הוותיקיםייהבולטיםהמבקריםאחדיותר.חדש ,השני

שלורבםמורם ,קלינגהופרהנט 'פרופהיההפקעותעלהמשפטביתשל

 ,האוטטרו-הונגריתהאימפריהיליד ,קלינגהופר .וחשיןזמיר ,רבקהשופטים

(כפי "מובניםמטעמיםיי 1938בשנתלברוחץשנאלעדוינהבעירייתשרת

קלינגהופרשלשייהאהניטיוןרקעעל . 21אוטוביוגרפית)רבשימהלימיםשכתב

בתקופהשקלטברלייהקונטיננטלי-להרקעגםכמו ,הנאציםבתקופת

 ,ת-קפיטליטטיתיהליברל ,הביקורתיתגישתואתןילהבתןינ ,לכךשקדמה

היאאםבין ,ציבוריקניןיצירתיי .הפקעותשלבכליראויבלתישימושכלפי

התערמתכללמרךמהווה ,לאואםוביןהשלטוןלידיבעלותבהערבתתלויה

לשםאלאלהצדיקהשאיןרכושיותבזכויותחמורהאףולעיתיםרצינית

הופרקלינגשלוילהשקפות . 22 "הציבורלטובתמטוימותמטרותמימוש

בפרשתחשיןהשופטשלדינופטקעלמאודותיתעמשמהשפעההייתה

 1943ציבור),לצרכי(רכישההקרקעותפקוזתלשינויהבינמשרזיתהועזהוחשבוןזין

:http .האוצרמשרזשלהאינטרנטבאתרראו ,) IIהוועזהח IIזו II(להלן, ) 2004 ( //www.mof [ 
) 8.2.05 gov.iVkarka.htm] (Iast visited on . 

מפיופתגמיפשפראמריהגיגיפ,הגזול:הציטטותספר(עורך)כהןאילפיויילזאוסקר

 . 43 ) 1996 (וספררוחשפאנשי

אובבאו-מזרחיכיאור :לוםוצאובאוב-אוםבאפלרתימם;וציכ

-2004ה IIתשס ,) 3מסי(תיקוןציבור)לצרכי(רכישההקרקעותפקוזתלתיקוןחוקתזכיר

 .) IIהתזכיר II(להלן' 22.11.2004מיוסבמערכת)שמור(עותק

קרסיק)·פרשת(להלן: 625 ) 2נה(ז IIפי, l/מנ'קרסיק 2390/96בג"ץ

 . 635-634בעישפ,

(זורנר), 714לוין),(שי 713(שטרסרבג-כהן), 705(זמיר), 702-701(חשין), 679-678בעישפ,

ומצא).(אור 720יש),(בינ 718

 ) 2 ( 2002עליוןתקזין ,) 24.7.2002מיוסהחלטהפורסס,(טרסי l/מנ'קרסיק 2390/96בג"ץ

חשין.השופטשלזינולפסק 6פסקה , 875

הבינוי(האוצר,ממשלהמשרזישלהמשפטייסיועציסארבעההיו,הוועזהחרביתשעת

תלעירייתושלישראלמקרקעימנהלשלמשפטייסיועציסהתשתיות),הפניס,והשיכון,

מחלקתונציגתהמזינהפרקליטות,נציגהאוצרבמשרזהתקציביסעלהממונהסגןאביב,

 . 5בעי , 1הערהלעילהוועזה,זו"חהמשפטיס.במשרזוהחקיקההייעוץ

המכללההאקזמימהמסלולהולצמן-גזית,יפעתר IIמזהשוואתימחקרעמזותהזמינההוועזה

מאונירבסיטתבארטלשפרגרריכרזומפרופיוארצות-הרבית,קנזהבצרפת,הזיןלגבילמינהל,

Erlangen , שס.שפ,הגרמני.הזיןלגבי

לעילהוועזה,ח IIזו .-1965ה IIתשכוהבניה,התכנוןחוקלפיבהפקעותכללעוסקאיננוהזו"ח 10

 . 11המלצה 8בעי , 1הערה

 . 1המלצה 7בעישפ, 11

 . 3המלצהשפ, 12

 . 35בעיהסברזבריוכן 4המלצהשפ, 13

 . 9המלצהשפ, 14

 . 10-ו 8המלצותשפ, 15

ואילך. 37בעיהסברזבריוכן 5המלצהשפ, 16

ואילך. 40בעיהסרבזרביוכןשסשפ, 17

הסבר).(זברי 2בעי , 3הערהלעילהתזכיר, 18

(שיויסמןספרמקרקעין"הפקעתוזיניהקנייןעלהחוקתית"ההגנהלוינסון-זמירזיראו 19

הקרקעותמאבק IIייהולצמן-גזית ; 405-404 , 375תשס"ב)עורכיס,לוינסון-זמירוזילרנר,

היהוזיבמגזרקרקעותהפקעתעלהשיפוטיתהביקורתהיקףלענייןהשלכותבארץ-ישראל,

 . 86-85 , 73תשס"ב)עורכיס,לוינסון-זמירזילרנר,(שיויסמןספר IIהיסטוריניתוח-

 . 80-78בעי , 19הערהלעילהולצמן-גזית,ראוההתפתחותלתיאור 20

קלינגהופרספראוטוביוגרפית"רשימההציבורי,המשפטמזעןשל"נזוזיסקלינגהופרהייי 21

 . 27 , 25ג) IIתשנעור,ךזמיר(ייהציבוריהמשפטעל

בפרשתחשיןהשופטיזיעלצוטטהקטע . 154(תשי"ז)מינהלימשפטקלינגהופרייהי 22

 IIלייעוזהמופקעתקרקעשל"צמיזותקלינגהופרהיייגסראו . 646בעי , 4הערהלעילקרסיק,

 . 874ב) II(תשלבמשפטעיוני
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חשיןהגדיר , 24רבי"יי , 23בישראל"המינהליהמשפטתורתיימחוללקרסיק.

המתונהגישתוכלפייותרחדשאקדמיביקורתיכיווןקלינגהופר.את

 ,הביקורתיהניתוחכיווןהואהפקעותכלפיהעליוןהמשפטביתשלוהסלחנית

היאבפשטותהטענה . Criticai Legai Studiesה-אסכולתשלמדרשהמבית

משוםקלההייתהההפקעות "הדקייעלהעליוןהמשפטביתשלשהיד

מאוכלוסייהקרקעשלהפקעותהיוישראלבמדינתההפקעותמןשרבות

 . 25ביטחוניים-לאומייםנימוקיםעםרבההזדהותחשהמשפטובית ,ערבית

שה 7חרוחמיה 7Pהאמוכושבתהתשעיםשכותסוףמאז

חברתית,שמאלית-תרצואםאותית, Pפרוגרסיבית-חלו

מכשירעלהרשויותשללה" p 7,11להכשיר ' 7כבהישאשר

עות Pההפ

הביקורתחציאםספק ,וחירותוהאדםכבודחוק-יסו:דנחקקאילולא

העליון;המשפטביתשלבעמדתולשינוילגרוםכדיבהםהיהלעילשנזכרו

הכסותאתלהשילהעתהגיעכיחשושהשופטיםועדשנחקקמעתזמןחלף

פרשתלכולידועה . 26הרטוריתהבחינהמןלפחות ,כיווןולשנותהישנה

4466"ץדנג / שונהלאדבר,שלבסופושבה, 27האוצרשר Iננוסייבה 94

שלפיה ,השמרנית-חלוקתיתבעמדתודבקרובבדעתהמשפטובית ,הכיוון

בדברטענותולמרות 28משמעותישיהוילמרותהפקעהלבטלמקוםאין

אתלסכל"לעותרלאפשראין . 29מטרתהשלעצמילמימושהפרטיכולת

דבריםעלגולדברגהשופטחזר ," ...ובינוייהירושליםיישובשלהמטרה

דגלאתשנשאהדורנר,השופטת . 30לכןקודםשנהעשריםקודמיושאמרו

כשהגיעה . 31במיעוטשםנותרה ,הפרטיהקנייןעלהמגנה ,החדשההגישה

לנושאיוראשוןראשהתהפכה.שהקערההיהדומה ,קרסיקפרשתשלזמנה

 . 32קלינגהופרמורובהשפעת ,כאמור ,מעטלאחשין,השופטהפך-הדגל

נוסייבהבפרשתדורנרהשופטתשללעמדתההפנהעצמוברקהנשיא

חלהכללצרכילביןהמקוריהבעליםשלהקניןזכותביןבאיזוןייבסכמו:

 . 33 "המקוריהבעליםשלבזכויותיוגוברתלהתחשבותמובילהוא ] ...שינוי[

5546א"בענרשםהזהבמהלךנוסףשיא / לתכנוןהמקומיתהוועדה 97

הנשיאבתמיכת ,דורנרהשופטתידיעלנפסק,שבו , 34הולצמן Iנולבניה

בשיעורפיצוייםלהפחתתמקוםעודאיןכינוספים,שופטיםוחמישהמק

במלואה.מקרקעיןהפקעתמתבצעתכאשר 40%של

זולהתפתחותניצניםחדשה.התפתחותרואיםאנוואילךמכאןאולם

מארצות-המית.יובאהחדשהאקדמיתאפנה .אקדמיתבכתיבהלמצואניתן

המשפטבתחוםהגבוהההשכלתםאתשמצאואקדמיהאנשיהמייבאים,

 ,יותרמאוחרוכןהתשעיםשנותבסוףשפורסמובמאמריםבארצות-המית.

 36גרוסאיילר"דמצביעים 35 "בישראלחלוקתיצדקייבקובץ , 2001בשנת

הגנתחליפת"יישלמגרעותיהעלתל-אביבמאונימסיטת 37דגןחנוך 'ופרופ

המשאביםחלוקתשימוראלאאינההפרטיהקנייןהגנתהפרטי.הקניין

התפיסהיידגן:שלכלשונולדידם.רצויהלאתוצאהזוהיהקיימת.

כלחוסמת ,הכלכליהסטטוס-קוואתמקפיאההקנייןשלהאבסולוטית

שלרציותולמידתקשרבלי ,בחברההמשאביםחלוקתאתלשנותהצעה

האחריותערכישלמנקודת-מבטםהרסניתהינהכזותפיסה ...המוצעהשינוי

המשפטשביתרצויזהאיןדגן,שללדידו . 38 "החלוקתיוהצדקהחברתית

המשאביםחלוקתאתלשנותהרשותשלצודקיםניסיונותעלידויכביד

תרומה-קרי ,"חמתיתאחריותיימשמיענו ,דגןאומרהקניין,מושגבחמה.

הנובעים "וקחתן"היחסי ,"קהילתנית"התפיסתופיעל .לחמההיחידשל

 ...אחריםכלפיחובותשלראוינורמטיוויקורייממהוויםבקהילהמחיים

המשמעות . 39 "רצוניותבהתחייבויותמעוגנותאינןאלהחובותאםגם

גםבקנייןפגיעותשלהכשרהלכאורהלהיותעשויהזוגישהשלהפרקטית

האינטרסמנטלפרופורציונליבלתיחלקפלוניפרטעלמעמיסותהןאם

סמךעל ,חושששהואמשום 40שכזאתקיצוניתמגישהמסתייגדגןהציטרי.

בקנייןפגיעהעלההדקשהקלת ,הישראליהניסיוןסמךעלוגםזרניסיון

 . 41כלכליאופוליטיכוחחסרי ,חלשיםמקרקעיןבבעלידווקאתפגעפרטי

האחריותמטרתבאלו.דווקאלהתמקדצריכה ,לדידו ,הפרטיהקנייןהגנת

השאיפהיילדידו:היאבקנייןפגיעההמאפשריםהחלוקתיוהצדקהחמתית

הרחבתם-שלאילמצעראו ,צמצומםקרי:בחמה:המהותיהשוויוןלקידום

האידאולוגיהאתמיישמיםאם . 42 "בחברהוחלשיםחזקיםביןהפערים

כדיבהישכינראה ,מומשושטרםאושמוצוההפקעותסוגייתעלהזאת

כדיבהישבמידהובההחמהאתהמשרתתהרשותשלהשתהותלהכשיר

טעונתלקבוצהשייךהקנייןבעלכאשרהפרטיהקנייןעלהגנהלהקשיח

חיזוק·

 ,חדשהרוחהאקדמיהמןאפואנושבתהתשעיםשנותסוףמאז

כדיבהישאשר ,חמתיתשמאלית-תרצואםאו ,פרוגרסיבית-חלוקתית

להכשירכדיבהיש .ההפקעותמכשירעלהרשויותשל "קלהידיילהכשיר

ביצועןאוראויותחלוקתיותלמטרותהפקעותשיהוי ,פיצויללאהפקעה

לדרושמקוםאיןכלוםלשאול:ניתןזותפיסהפיעלחלוקתיות.בנסיבות

 "חברתיתאחריותיילגלותשניםלפניזולבורשדהלושהפקיעומאדם

חשין?א-לה-קלינגהופרלנכסזיקתואתולכבוש

ביתנשיאאצלבחלקןנקלטו "החברתיתהאחריותיישרוחותדומה

זרותאינןאלהרוחותהאמת,אתלומראםברק.אהרןהעליוןהמשפט

377א"בעהחלוקתיתלהחלטהשותףהיההואברק.לנשיא  Iנפייצר 179

הפיצוייםמן 40%לנכותאפשרהאשר ,ולבניהלתכנוןהמקומיתהוועדה

נהפכהכידועזוהלכה . 43במלואההחלקההופקעהכאשרגםהפקעהבגין

בכךהסכמתוהסברתתוךאך ,ברקהשופטבהסכמת ,הולצמןבפרשת

שהופקעהחלקהשלמערכה 60%שלבשיעורפיצויהקובעת ,חקיקה"ש

למידתיותמעברהקנייןשלהחברתיתהאחריותאתמנצלת ] ...במלואה[

מאמץ ,בהדרגהברק,הנשיאכידומה . 44 ).ז.ח-שלי(ההדגשה "הנדרשת
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ובהמשךהעיקרוודרךעלתחילה ,הקנייושלהחרבתיתהאחריותרעיוואת

שללקליטתומשמעותיביטויבקנייו.פגיעותלהצדקתיישומותוךגם

נעשהשם , 45הורוויץבפרשותרבקהנשיאשלבעמדתולמצואניתוהרעיוו

(הפחתתפיצויללאבמקרקעיופגיעה ,פוטנציאלית ,להצדיקכדישימושוב

וכופתוח)ציבוריכשטחלשמשפרטיתמחלקהחלקוייעודבנייהזכויות

119א IIבע / שביולקשרבאשרברקהשופטהרהרשם 46י IIמבןאקובס 01

 . 47בתת-הקרקעפרטיםשלבעלותםאתלשלולליכולתחברתיתאחריות

3819א IIבע ,באחרונה / רובבדעתברקהשופטפסק 48אסלןבןי IIמ 01

איוכי ,לוי)השופטשלהחולקתדעתווכנגדבינישהשופטת(בהסכמת

וכיחלקיתהפקעהעלאוטומטיבאופוהולצמןהלכתאתלהחילמקום

שלמשטחהחלקתמורהללאיפקעכיאפשרותלשלולכדיבהאיו"

שמאיבאומדואי-התערבותעלמתבססתזופסיקתואמנם . 49I1חלקה

 ,זאתעםחברתית.האחריותרעיוונזכרלאהפעםאמנם .בעברשנעשה

הפקעההמאפשרתחלוקתיתפרשנותמעדיפהההחלטה-התחתונההשורה

למעשה.גםאלאלהלכהרקלא ,פיצויללא

שלהחרבתיתהאחריותרעיוושללקליטתוהתמריציםאחדלהשערתי,

חדשבדגלהצורךהיההעליוו,המשפטביתמשופטיחלקידיעלהקנייו

הציבוריתהאווירהלביוהפרטיהקנייוהגנתשלהמגמהביולאזושיוכל

 . 50המזרחיתהדמוקרטיתהקשתעתירתבמהלךשנוצרה IIחלוקתית IIה

לשמשהתאימהלאהפרטיהקנייועלהקפדניתהגנהשלהטרמינולוגיה

 ,לשאולהיהניתוזו.בפרשההמשפטביתשלדינולפסקאידאולוגיבסיס

לאדםהמקנהבעמדהלדבוק ,מחד ,העליווהמשפטביתיכולזהכיצד

 ,שניומצדהקרקעלהשבתזכות ,רבותשניםלפניקרקעלושהפקיעו

שמחזיקיםרשותבניאוחוכריםשלומהסתמכותםמציפיותיהםלהתעלם

ידעהמשפטוביתהואיל ,דעתילעניותארוכים.זמופרקיבמשךבקרקע

הזמוקרטיתהקשתבפרשתפרטיקנייוהגנתרווידיולפסקמקוםשאיו

הצדק"החלוקתיים.המדיניותשיקוליחיזוקאחרתרהוא ,המזרחית

למעו . IIחרבתיתאחריות IIשלמודרניבלובשהפעם ,מהארוויצא IIהחלוקתי

210א IIבעאםמהפך.עבר IIחלוקתיצדק IIעצמוהמונח ,האמת / החברה 88

מדועלהסבירהמונחנועד 51המקומיתהועזהבןמ IIבעהארץפרילהפצת

להסבירכדי IIהחרבתיתהאחריות IIמשמשתעתההרי ,הפקעהעללפצותיש

 .אותהלבטלאיומדועאועליהלפצותאיומדוע

ברק.הנשיאאצלברורבאופונקלטהדדגואליבאהחלוקתיתהגישה

החדשה-ישנההגישהשלהמהירלאימוצהשותפיםהשופטיםחבריוהאם

יש ,כמכהניםפורשים ,השופטיםשביולומרניתוהחדשה?בכסותההזאת

רקשנקלטהבאפנהאוחזיםאשרוישהחדשההאפנהאחרנוהיםאשר

 52דורנרהשופטיםאתלמצואניתומכהניםאינםשכרבאלהביועשור.לפני

לראותניתו-המכהניםביושני.מצד 54אורואתאחד,מצד , 53וזועבי

לעמדתבינישהשופטתשלבהצטרפותההחלוקתיתבגישהמסוימתתמיכה

דינהבפסקלמצואניתוזובגישהובלטתתמיכה .אסלןבפרשתרבקהנשיא

בחוףאתריםבןלישראלקיימתקרן 10784/02"ץבבגחיותהשופטתשל

 . 645בעי , 4הערהלעילקרסיק,פרשת 23

 . 690בעישס, 24

איוכןואיל,ך 102בעי , 19הערהלעילהולצמן-גזית,ראוולאסמכתאותיההטענהלתיאור 25

כאמשפטעיונימקרקעין"בהפקעתהציבוריתהמטרהושאלתתיאוםבעיותייסגלחביב

 . 486 , 4 9(תשנ"ח)

קריפסיכולוגית"ייהייתההשופטיםעלחוק-היסוזשהשפעתהאפשרותמעלהלוינסון-זמיר 26

לוינסון-זמיר,השופטים".ובקרבבחרבההרוחהלכיואתהאווירהאתמשנההיסוזחוקיי

 . 405-404בעי , 19הערהלעיל

נוסייבה).פרשת(להלן, 68 ) 4מט(פ"זהאוצר,שרנ'נוסייבה 4466/94זנג"ץ 27

כך.אחרשנה 18כחלוףבמימושההוחלולא 1968בשנתבוצעהנוסייבהבפרשתההפקעה 28

 . 75-74בעישס,רבות.שניםבמשךביצועההשתההמכןלאחרגם

לוינסון-זמיר, ; 460בעי , 25הערהלעילחביב-סגל,ראוזוישהגעללביקורת . 82-81בעישס, 29

 . 83בעי , 19הערהלעילהולצמן-גזית, ; 383בעי , 19הערהלעיל

זכויותוהפקעתהסזר-רושליםיייזנזרבגחיגםראו ; 80בעי , 27הערהלעילנוסייבה,פרשת 30

 . 515 , 505(תשס"ג)חהמשפטבמקרקעין"

ואילך. 83בעי , 27הערהלעילנוסייבה,פרשת 31

שהזחתאמת,זוםגואולם ]על-פיה,[.קערהוהפכנועתהבאנווהנהייחשין:השופטשלזרביו 32

בזיןמהפכה-זוטאמשוםבהישתחתיהחזשהמלכהשלוהכתרתהמכיסאההמלכה

 . 693בעי , 4הערהלעילקרסיק,פרשתההפקעות".

 . 712בעישס, 33

פרשת(להלן: 629 ) 4ה(נפ"זהולצמן,נןולבניהלתכנוןהמקומיתהוועיה 5546/97ע"א 34

הולצמן)·

בישראל").חלוקתיייצזק(להלן:(תשס"א)בישראלחלוקתיציק(עורך)מאוטנרמי 35

כאמשפטעינויוחירותו"האזםכבוזיסוז:וחוקחוקתיתכזכותהקנייןזכותייגרוסאי 36

חלוקתיציקנגזי"כליאוחלוקתילצזקכליהישראלית:החוקהיירוסגאיוכן 405(תשנ"ח)

 . 79בעי , 35הערהלעילבישראל,

(תשנ"ח)כאמשפטעיונימקרקעין"שלשלטוניתטילהנבזיניחלוקתייםשיקוליםייזגןחי 37

הערהלעילבישראל,חלוקתיציקחלוקתי"וצזקחרבתיתאחריותקניין,ייזגןחיוכן 491

 . 97בעי , 35

הושמטו.במקורהערות . 102בעישס, 38

 . 106בעישס, 39

 . 103בעישס, 40

 . 102בעישס, 41

 . 109בעישס, 42

הזיוקלמען . 657 , 645 ) 3לה(פ"זולבניה,לתכנוןהמקומיתהוועיהנ'פייצר 377179ע"א 43

בבקשהפנייה-פיצוילקבלתבחוקתרופהישנהשלנפגעשםסרברבקהשופטכילצייןיש

 .האוצרלשרמיוחזת

 . 650בעישס, 44

(להלן: 937 , 913 ) 4נו(פ"זהורוויץ,נ'רעננהלבניהןלתכנוןהמקומיתהועיה 3901/96ע"א 45

(טרםהורוויץנ'רעננהובניה,לתכנוןהמקומיתהועיה 1333/02זנ"אהורוויץ);ע"א

(להלן:אורהשופטשלזינולפסק 12-11בפסקאות , 1210 ) 2 ( 2004עליוןתקזיןפורסם),

הורוויץ).זנ"א

 . l) 817ז(נפ"ז ,"'מנןאקונס 119/01ע"א 46

הבעלותשלתלת-מימזיתוחלוקההכרמלמנהרותפרשתייזנזרבגחיגםראו . 863בעישס, 47

 . 14-13,3 ) 2003 ( ) 2ב(מקרקעיןישראל"מזינתניאקונס 119/2001ע"אבמקרקעין-אגב

במערכת)שמורעותק , 27.12.2004ביוםיתןנפורסם,(טרםאסלןנןי l/מ 3819/01ע"א 48 48

אסלן).פרשת:(להלן

ברק.השופטשלזינובפסקשס, 49

פרשת(להלן: 25 ) 6נו(פ"זישראל,מקרקעימינהלנןנחוסשיהקיבוץ 3939/99בג"ץ 50

המזרחית).הימוקרטיתהקשת

 640-639,627 ) 4מו(פ"זהמקומית,הועיהנןמ l/בעהארץפרילהפצתהחברה 210/88ע"א 51

תועלתמביאההתכניתאםגםלפיוחלוקתי",צזקייזהשיקולשלבבסיסויימלץ):(השופט

פיצויקבלוילאפוגעתהתכניתבהםבעליםשאותםהראוימןזהאיןהציבור,לכללורווחה
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