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ידו.עלהנדונותבסוגיותהעוסקיסבמקורותמופלגתבקיאותמשקף
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שמעוןשלוקבוצתוהיה .ושמעוןראובןםימשתייכאוכלוסייהקבוצות

אתלהעדיףהראוימן ,ראובןשלקבוצתומאשריותרבחברתנומקופחת

החלוקתיהצדקלערךמחויבותיידגן:שלבלשונו !"מיבותהדרודליי .שמעון

הזכותעלהמתחריםהאדםבנישביןלשונותלהתייחסמחייבתהקנייןשל
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המוצגתהאידאולוגיהעלזוהשגהמביאדגן .יהיואשר ,הקבוצתית
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הבדיעבדידעתםלשיקולהקנייןיבעלשלהכפפתםאתהמצמצמים

 . 19 "אחריםשל

שהואההשגותכיחוששניאך ,אלההשגותעללהשיבאמנםמנסהדגן

להצדיקמבקשדגןלהן.התשובותמןיותרמשכנעותעמדתוכנגדמעלה

על ,יותרמובנתבלשון ,או "החלוקתיהצדקייעלבהסתמכועמדתואת
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שניצבהמקריהמתדייןעללהטילישלדלהסיועאתאםהיאהמחלוקת

תישאתיהציבורשהקופהעדיףשמאאודגן,כגרסת ,המשפטבביתלפניו

 .שבחברהלדליםהסיועבנטל

ןימקרקעהפקעתבשלפיצוייםעניינהדגןשלישתוגלשנייהדוגמה . 6

 .ציבורלצורכי

שניתנוהחשוביםהדיןמפסקישאחדיסכימוהכולכידומה )א(

5546א"עבענייןהיההאחרונותבשניםהעליוןהמשפטביתידיעל / 97 

ןידבפסק . zסהולצמןנןקריית-אתאולבניהלתכנוןהמקומיתהועזה

שניםהישראליהמשפטאתשהכתיםכתםהעליוןהמשפטביתהסירזה

לצורכילהפקיעבארץהציבוריהמנהלנהגבשניםעשרותבמשךארוכות.

המקרקעיןלבעלילשלםבלא ,פרטיתשבבעלותמקרקעיןמסוימיםציבור

שישיםרקשולמוהמקרקעיןלבעלישהופקעו.המקרקעיןכשוויצוייםיפ

אחוזיםארבעיםרקהופקעואם .המופקעיםהמקרקעיןמשוויאחוזים

הרשויות .פיצויכלהמקרקעיןבעלקיבללא ,המקרקעיןבעלשלמשטחו

 ,והבניההתכנוןשבחוקמסוימותהוראותעלזהבענייןהסתמכוהמפקיעות

על ,בנוסף . 1943 ,ציבור)לצרכי(רכישההקרקעותובפקודת ,-1965ה"תשכ

נטילהנתאפשרה , 1943 ,ופיתוח)(הגנההרבזלומסילותהדרכיםפקודתפי

 .פיצויללא ,אדםשלממקרקעיואחוזיםוחמישהעשריםשל

כאשרכיהיהזהלמצבעצמוהמחוקקידיעלשניתןההסבר )ב(

הנותרתהקרקעיתרתשלערכהעולהאדםשלממקרקעיוחלקמפקיעים

 ,ציבוריגןלמטרתבהפקעה(כגוןההפקעהשלהציבוריתהמטרהעקב ,דויב

ללאאף ,ממנושהופקעהחלקבשלהקרקעבעלמפוצהזובדרך .)ב"וכיו

 • ZIפיצוייםתשלום

הפקעת .החוקשביסודהרציונלפיעלהרשויותנהגולאבמציאות

שנבדקהבלאוזאת ,שגרההפכהפיצויבלאאחוזיםארבעיםכדימקרקעין

הקרקעיתרתשוויאתהשביחהאכןההפקעהאםהשאלהמקרהבכל

 .שיעורההיהמה-כזוהשבחההייתהואם ,הבעליםבידישנותרה

הופקעשבהםבמקריםלשיאההגיעהמקרקעיןיבבעלהפגיעה )ג(

מהפיצוייםניכואלהבמקריםגםהפרטית.שבבעלותהשטחמלוא

כללבעליםנותרלאכזושבהפקעהאףהמקרקעין,משוויאחוזיםארבעים

נוהגשהופקע.לחלקשנועדהציבורימושיהשעקבלהשביחהעשוישטח

הועזהנןפייצר 377179א"עבענייןהעליוןהמשפטביתלאישורזכהזה

 • zzרמת-גןובניהלתכנוןהמקומית

ידיעלתיקונועלבאזהדבריםמצבעקבשנגרםהחמורהעוול )ד(

הפקעתשלמקרהנדוןשבו ,ל"הנהולצמןבענייןהעליוןהמשפטבית

המחוקקשנתןהטעמיםעלהסתמךהמשפטבית .בשלמותםמקרקעין

מלאבאופןלפצותחובה ,זוהנמקהנוכחכיופסק ,פיצויללאלהפקעה

נותרלאכזהבמקרההמקרקעין.מלואאתממנושהפקיעומקרקעיןבעל

אתלהטילשלאמחייבהשוויוןועקרון ,ההפקעהידיעלהמושבחשטח

שאתהמקריהמקרעיןבעלכתפיעלרקבמקרקעיןהציבוריהצורךעלות

 .מפקיעיםקניינו

ביתהן-המשפטבתיהניחוהולצמןענייןשלאחרבפסיקה )ה(

(שדנההולצמןשהלכת-המחוזייםהמשפטבתיוהןהעליוןהמשפט

שגםהמסקנהאתמחייבתבשלמות)מקרקעיןהפקעתשלבמקרה

זאת ,מלאפיצויללאהפקעהעםלהשליםאין ,ממקרקעיןחלקבהפקעת

מטרתעקבהושבחהלאהמקרקעיןבעלבידישנותרההקרקעיתרתאם

 • Z3ההפקעה

מזינתןיבעניהדיןפסקלאחרונהניתןאשרעדהמצבהיהכזה )ו(

להלכתעורף ,למעשה ,המשפטביתהפנהזהדיןבפסק . Z4אסלןנ'ישראל

מתוךמשפטיםשניבהבאתדי .ידועלכךהוצגלאשהדבראף ,הולצמן

דיןשבפסקהרבההבעייתיותעללהעמידנוכדיאסלןבענייןהדיןפסק

רבק:השופטאומר .זה

ללאלהפקיעהאפשרותלעצםנוגעתאינההולצמןהלכת ,ודוקיי

מופקעתאינהזוכאשר ,ציבורלצרכיחלקהשלמשטחה 40%תמורה

ללאיפקעכיאפשרותלשלולכדיבהאין ] ... [הולצמןהלכת ] ... [בשלמותה

 • zs "חלקהשלמשטחהחלקתמורה

מקרקעיןהפקעתשללמקרהמוגבלתהולצמןהלכתכיהאמירה

מובנת.אינה ,חלקיתהפקעהשללמקרה "נוגעתאינהייהיאיוכ ,בשלמותם

שלחלקיתהפקעהשלבמצבדיוןעלכולהכלמבוססתהולצמןהלכת

הפטורמבוסס ,המשפטביתאומר ,חלקיתהפקעהשל ,זהבמצב .מקרקעין

בידיהושבחההופקעהשלאשהיתרהכךעלמלאיםפיצוייםמתשלום

לגבישהוחלטמההולצמןיןיבענהוחלטזהוןימדהנגזרתכמסקנה .בעליה

בענייןשנאמרכפי ,לומרמופרךזהשיהאעולהמכאן .בשלמותהפקעה

וכיבשלמותם,מקרקעיןהפקעתשלבמקרהדנוהולצמןבענייןכיאסלן,

 .חלקיתהפקעהשללאפשרותנוגעתהולצמןהלכתאיןכןעל

ההזדמנותאתינצלהעליוןהמשפטשביתלקוותאלאלנונותרלא

עטרתאתולהחזיראסלןהלכתאתלהפוךכדילידושתבואהראשונה

עלאסלןבענייןהמשפטביתהחלטתעםנותרנובינתיים .ליושנההולצמן

 .גורמתשהיאהעוול

אינהשלודעתוגםאמנםדגן.הדבריםאתרואהכךלאואולם )ז(

אך , Z6פיצויללאממקרקעיואחוזיםארבעיםמאדםשנוטליםמכךנוחה
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עודוכל ,אחוזיםמארבעיםנמוךבשיעורהיאהלקיחהכאשר ,שתויגלפי

 . Z7פיצויללאהפקעהלשלולןיא ,כלשונו ,"בגודלוחריגבנטלמדובראיןיי

לאעמהכורכתבמקרקעיןשהבעלותמכיוון ,לדעתו ,מוצדקתזועמדה

הפקעהלהצדיקעשויותאלהוחובות ,לחמהחובותגםאלא ,זכויותרק

 • Z8פיצויללא

החריגנטליילייחשבשלאהנטילהשיעורמהולשאלהאשרנח)

 :שלולאידאולוגיהבהתאםדגןמשיב ,בפיצוייםבגינולזכותשאין ,"בגודלו

 ,מקרקעיןלבעליהפיצויששיעורראויכיגורסדגןי'בריבותהדרודליי

ככל .המקרקעיןבעלישלהחמתילמעמדיותאם ,הפקעהשלבמקרים

שישולםהפיצויסכוםאתלהגדילישכך ,יותרחלשהחמתישמעמדם

 ,אמידאישהמופקעיםהמקרקעיןבעלהיהולהיפך: ,ההפקעהבגיןלהם

הצדקערךיידגן:שלבלשונו .לושישולםהפיצויסכוםאתלהקטיןראוי

שמקרקעיוהפרטשלהכלכלילמצבומשקלליתןמחייב ] ...נהחלוקתי

הנהניםקבוצתשלהפוליטיהכוחןילבהפוליטיכוחושביןוליחסהופקעו

צריךמקרקעיןהפקעתשלבמקרההפיצוייםסכוםוכן: . Z9 "ההפקעהמן

הפקעותלנפגעיהצפויהכספיהסעדביןבדיןהבחנהייתוךלהיקבע

עםהנמניםלנפגעיםהצפויזהלביןחזקותלחץלקבוצותהשייכים

 . 30 "החלשותהשכבות

תלויששיעורולפיצויאו ,פיצויללאלהפקעהדגןשמציעההצדקהנט)

הבעלותשלפיהבגישה ,כאמור ,נעוצההמופקעיםהמקרקעיןבעלבמעמד

 . 31חברתיתאחריותשלחובותגםאלאזכויותרקלאעמהכורכתבמקרקעין

בארץ ,מלומדיםבכתביוהן 3Zבפסיקההןזולגישההדלמצואניתן ,אכן

בעלישלהחברתיתבמחויבותההכרהאםבעינייספקואולם .ובעולם

אדם.שלממקרקעיונכבדחלקשלפיצויללאנטילהלהצדיקעשויהמקרקעין

כאשרמקובלתחברתיתלאחריותמחויבותמכוחהבעלותעלההגבלה

לשםלהםזכאיהמקרקעיןשבעלהשימושיםבהגבלת ,למשל ,מדובר

אחריםביטוייםבכך.עוסקיםהפרטיהמטרדדיני .לשכניוהפרעהמניעת

בדוקטרינתקיימיםמקרקעיןבעליעלהמוטלתהחברתיתלאחריות

חירוםבנחיתתלנחותרשאילמצוקההנקלעטייס ,למשלכ,ךי!צורךיי

 . 33ב"וכיו ,המקרקעיןבעלהסכמתנטילתבלאפרטיתשבבעלותבמקרקעין

פיעל ,ןיבמקרקעהבעלותשלתוכנהעלהמצומצמותהמגבלותביןואולם

יש ,פיצויללאאדםשלממקרקעיוגדולנתחנטילתלבין ,אלהדוגמאות

ארבעיםעדשלנטילההמצדיקהמשפטשיטתלנומוכרתלא .גדולפער

החמתיתמחויבותםעלבהתבסס ,פיצויללא ,אדםשלממקרקעיןאחוזים

חלקהפקעתהמתירהבעמדההקיצוניותמכ,ךיתרה .מקרקעיןבעלישל

ששימושהעובדהרקעעלמובלטת ,פיצויללא ,אדםממקרקעיניכר

בחובהרביםלדעתכרוכה ,"צורךיישלהדוקטרינהמכוחאדםבמקרקעי

 . 34המקרקעיןלבעלפיצוייםלשלם

תהדרודלייבכללהמתבטאת ,דגןשלהאידאולוגיהלסיום:הערה

בחלשים ,,,דל"בלתמוךשאיפתו .לשבחהראוייםממניעיםנובעת ,"בריבו

המחלוקת .רבהלהערכהראויהפוליטית,אוכלכליתמבחינה ,שבחברה

לביתיזדמןשהדלבכךמותניתתהאבדלשהתמיכהראויאםבשאלההיא

כזושבהתדיינותראויואם ,כלשהוספציפינושאעלנותיבהתדיהמשפט

דרכו.עלשנקרההמקריהמתדייןעלבדלתמיכהשלהמעמסהתוטל

שלענייןתהיהשבחמהבדליםשהתמיכה ,יותרויעיליותרצודקזההאין

תהאלאזוושתמיכה ,החוקבפניהשוויוןבעקרוןלפגועבלא ,כולההחברה

 •ן 35כלשהומקרינושאעלהדלשלמשפטיתבהתדיינותמותנית
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