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 המשיבים

  תשובה מטעם העותרים לתגובה המקדמית מטעם המשיבים 

ולהחלטת כב' השופטת א'  העותרים להגיש תשובה לתגובה המקדמית מטעם המשיבים לבקשתבהמשך 

 . כדלקמןובתם מתכבדים העותרים להגיש את תש, 19.5.2016חיות מיום 

עיקר עמדתם של המשיבים בתגובתם  נשען על טענת הסף הגורסת כי יש לדחות את העתירה בשל שיהוי. 

יחד עם טענת הסף, לשיטת המשיבים יש לדחות את העתירה לגופם של דברים, וזאת בשל מספר טענות 

בהיקש מהדין וכן הטענה כי  240תכנית מתאר כללית  שונות )הטענה כי רוב ההפקעה מומש באמצעות

 הישראלי לא ניתן כיום לתבוע השבה של אדמות מופקעות שלא נעשה בהן שימוש(. 

לת השיהוי במקרה דנן: לא לשיטת העותרים המשיבים נפלו לכל טעות, ואין כל מקום להחיל את עי

חזיתית לפסיקות קודמות והדבר אף מנוגד ה, בנסיבות המקררכיבי עילת השיהוי אף לא אחד מ מתקיים

 ועדכניות של בית המשפט הנכבד בנושאים דומים. 

 בהקשרבנוסף, לשיטת העותרים, אין גם מקום להחיל את ההיקשים והטענות הנטענות מצד המשיבים 

 . על כנה ההפקעההמצדיקים לשיטתם את הותרת המהותי 

 אחרון. -חרוןראשון, וא-להלן יפרטו העותרים את טיעוניהם, לפי הסדר, ראשון

 

  מסגרת העתירהשיהוי בה התקיימותם של רכיבי עילת -על אי .א

, ככזו המצדיקה לשיטתם את דחייתה של העותרים מקדישים חלק ניכר מתגובתם לעתירה לעילת השיהוי .1

עמדת העותרים היא כי לא התקיימו רכיבי העילה כפי שנקבעו בפסיקה, בוודאי לא העתירה על הסף. 

 דחייתה של העתירה על הסף כפי שמבקשים המשיבים.  באופן המצדיק את

 מצטבריםעילת השיהוי כפי שקבעה הפסיקה הענפה של בית המשפט הנכבד, עומדת על שלושה יסודות,  .2

: (3390(, 4)2006על -[, תק7.12.06] אי התכלת שותפות כללית נ' החברה להגנת הטבע 2273/03)עע"מ 

נפנה לבחון כל אחד טיבי, וכן מידת הפגיעה בעקרון שלטון החוק. השיהוי הסובייקטיבי, השיהוי האובייק

 מהרכיבים ויישומו ביחס למקרה הנדון. 
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I - הרכיב הראשון, השיהוי הסובייקטיבי 

הגותם מצביעה על ויתור במשתמע מתמקד בבחינת התנהגות העותרים בפועל, ובשאלה האם התנרכיב זה  .3

 מצדם על זכותם לפנות לערכאות משפט. 

קשה לעמוד על ההיסטוריה ביחס לצו ההפקעה בהקשר זה, אולם נזכיר כי צו יאמר המובן מאליו: י .4

לא מציין האם הייתה מטרה קונקרטית ביחס להפקעה אלא  1975ההפקעה אשר הוצא ביחס לשטח בשנת 

 . "לצרכי ציבור"מסתפק בקביעה כי הוא הוצא 

האם ניתן היה להתנגד אליה, וממילא היא נותרה , קשה לדעת כעת האם פורסמה כדין ו420לגבי תכנית 

, ואין כל כוונה לממש את התכנית בצורה של תכניות מפורטות בגדר תכנית כללית ולא תכנית מפורטת

 . לק נשוא העתירהבח

, הרי שהליכים אלה מעולם אינם פומביים,  לא 4בכל הנוגע לקביעת תחומי השיפוט של המשיבות מס' 

 –, וגם פרסומם הינו לוקה בטרם חתימת תחום השיפוט מתקיים כל הליך בשיתוף הציבור הנוגע לעניינם

עד עבור ההתיישבות הישראלית בגדה המערבית ולא עבור התושבים הפלסטינים בין היתר משום שהוא מיו

אם צווי השיפוט כלל פורסמו בערבית, והרי המשיבים דאגו לצרף רק את נוסחם המתגוררים באזור. ספק 

 בעברית של הצווים. 

קרסיק ואח' נגד יהודית  2390/96יפים לעניין זה תהייתו של כב' השופט המנוח מ' חשין במסגרת בג"ץ 

המדינה הנסמכת על טענת  עמדת, אשר מכנה את 84-85בפסקאות  ,2001( 2פד נה) מדינת ישראל ואח'

לאור העדר העדכונים האקטיביים מצד המשיבים את בעלי הקרקע על וזאת השיהוי "מוזרה משהו", 

 השינויים שהתרחשו על אדמותיהם. 

כבד היכן שלא מומשה עילת ההפקעה עולה קושי בהקשר של דיני הפקעה ושאלת הפניה לבית המשפט הנ .5

האם לאחר עשור שנים מאז ביצוע  –נוסף, והוא הקושי לאתר את המועד מתי נוצרה העילה לתבוע השבה 

, ומתי ברור ההפקעה? האם לאחר שני עשורים? מתי ברור שמטרת ההפקעה לא מומשה בנסיבות אלה

שסוגיות אלה לעולם אינן ברורות דיו )בוודאי לאור  ? ברי כי העובדהשהיא אינה עומדת בדרישות הדין

, לא יכולות וגורמים מטעמו( 2ידי המשיב מס'  הננקט באותה עת ביחס לפרסום מסמכים עלהעדר שקיפות 

   ליצור כלל נוקשה של שיהוי סובייקטיבי.

 לחזקת ןגם אם העותרים סברו וחששו כי מהלך ההפקעה נועד בפועל לנשלם מאדמותיהם, ולהעביר .6

)ומשכך אינה מהווה הפקעה  בציבור פלסטיני ועדה לשרת אותםהעובדה כי ההפקעה לא נ ,בפועלאחרים, 

 1. גילוי דעת זה נקבע על ידי המשיב מס' בשנים האחרונותדווקא באופן מובהק לצרכי ציבור(, התחוורה 

כי האדמות אשר הופקעו לכאורה לצרכי ציבור, אינן יכולות ועינן נועדו לשמש לצרכי הציבור הפלסטיני 

עט במקרים בהם ניתן היתר אינדיווידואלי לאדם זה או אחר( וזאת בשל הוראת המתגורר באזור )למ

 – 1970-(, התש"ל378סגירת השטח, כפי שהיא מעוגנת בצו בדבר הוראות בטחון )יהודה ושומרון()מס' 

 לכתב העתירה(.  17)נספח  2002הכרזה בדבר סגירת שטח )יישובים ישראלים(, משנת 

והפיכתה לעניין של קבע, נוצרה ההצהרה המשפטית המובהקת כי השטח למעשה, עם הוצאת הכרזה זו 

ה הכללית המתגוררת במרחב, אלא רק עבור תושביו הישראלים של השטח. יהמופקע אינו מיועד לאוכלוסי

הרי שהכרזה זו האינדיקציות אכן היו על פי השטח ברבות השנים, וככל שאכן היו בידיעת העותרים, 

 סופי.  קיבעה את המצב באופן

שנה כפי שהמשיבים מנסים  40על כן, וכבר בפתח הדברים אין מקום לטעון כי העותרים השתהו בעתירתם  .7

 לצייר את התמונה פעם אחר פעם במסגרת תשובתם.

בדבר שיהוי סובייקטיבי, הרי שפסיקתו של בית המשפט  טענת המשיביםגם אם תתקבל  יחד עם זאת, .8

]טענת  זהו הצד החלש שלוכן כי "יחס משקל רב לשיהוי הסובייקטיבי הנכבד קבעה זה לא אחת כי אין לי
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לפסק דינו של  4, פסקה 630(, 5, פד"י מח)אוסי נחום נ' גיורא לב ואח' 2285/93)ראו בג"ץ השהיהוי[" 

 . , אלא מצטברת לרכיבים האחרים, וממילא היא אינה עומדת לבדההשופט זמיר(

 

II – ביהרכיב השני, השיהוי האובייקטי 

נועד לבחון את מידת השינוי שחל במצב העובדתי בשטח עקב השיהוי, והיקף הפגיעה  השיהוי האובייקטיבי .9

באינטרסים של הצדדים הנוגעים בדבר נוכח האיחור שחל בהגשת העתירה. היסוד האובייקטיבי בשיהוי 

יטימי הראוי בוחן את השפעתו על גורמים שונים העלולים להיפגע ממנו, לאחר שפיתחו אינטרס לג

לא חלוף הזמן עצמו הוא המהווה את המחסום להגשת עתירה על בסיס כפי שנפסק בעבר, להתחשבות. 

בצרה כפר שיתופי , 702/05השיהוי אלא מידת הפגיעה באינטרסים הראויים להגנה )ראו לעניין זה בג"ץ 

[, פסקה 2007] 2641(, 2)2007על -תקלהתיישבות חקלאית בע"מ נ' המועצה הארצית לתכנון ובנייה ואח', 

 (. ז"ל חשין , כתארו אז, מ'לפסק דינו של השופט 4

מודים, הגם שבפה רפה, אין כל פגיעה באינטרסים של צדדים שלישיים ואין כל  1-2כפי שהמשיבים  .10

)וזאת בשונה מהמקרקעין נשוא ההפקעה, ועל  למקרקעין נשוא העתירהאינטרס הסתמכות אמיתי ביחס 

 שניים נעמוד בהמשך תגובה זו(. ההבדלים בין ה

נוצרה הסתמכות של צדדים שלישיים רבים על ההפקעה והקצאות , כי "22העותרים טוענים, בפסקה  .11

השטח שבאו בעקבותיה, וכעת היכולת להשיב את המצב לקדמותו מוגבלת ביותר ומשלכיה על גורמים 

 . רבים ושנים"

ואף  – לשטח נשוא העתירהולא  לשטח שהופקע,חס ברם, המשיבים אומרים את הדברים באופן כללי בי .12

על פי הנמסר מעיריית (, כי "45ביחס אליו מודים, בהמשך תגובתם המקדמית )בחלקה השני של פסקה 

 ".וכנגזרת ממנה 420א ידועה כוונה לקדם תכניות מפורטות לחלקה הצפוני של תכנית מס' מעלה אדומים ל

ה, הוא החלק הצפוני של העתירה, אין כל תכנית מתאר מפורטת בפועל, ביחס לשטח לגביו הוגשה העתיר .13

, המבססים צורך הסתמכות של גורם זה או אחר. או לקדם פעילות כלשהיא ממנה ניתן לקבל היתרי בניה

אין כל אינטרס הסתמכות חוקי של גורם זה  –בשונה מכלל השטח המופקע  –ביחס לחלק נשוא העתירה 

 או אחר. 

משיבים וכן לאחר קבלת המסמך הנוסף שצורף ביום תגובתם המקדימה של ה המצאתזמן קצר לאחר  .14

וביקשו לקבל מספר נתונים אשר נטענו ללא גיבוי  1-2אל המשיבים  16.5.2016, פנו אלה ביום 16.5.2016

 באסמכתאות. 

ולא רק את תקנון התכנית על מנת ללמוד על  420את תשריט תכנית כך, ביקשו העותרים מהמשיבים לקבל 

 ., וכן את השוני בין מתחמים שונים ביחס להפקעהם של התכנית ככל שאלה קיימיםהייעודים השוני

)בניגוד לשטח נשוא ההפקעה(  נשוא העתירהכך, ביקשו העותרים לקבל נתונים בדבר הקצאת השטח 

תחומים אשר גם המשיבים מודים  –והאם הוקצה לגורם זה או אחר, שכן קביעת תחומי שיפוט לכשעצמם 

 .1-2ם כדי לשכלל הקצאות מקרקעין על ידי נציגי המשיבים אין בה –כי הם דינמיים 

ם מהשטח שהופקע המשיבים, הוא כי חלק מסוי מתגובתם שלן, כי כל שניתן היה לדלות בהקשר זה צוי

הוקצה על ידי ההסתדרות הציונית ומכונה "הקצאה חקלאית". ברם, לתגובה לא צורף כל עיגון המוכיח כי 

אל ההסתדרות  2על הרכוש הממשלתי והנטוש הפועל במסגרת המשיב מס' השטח הוקצה מאת הממונה 

הציונית, ומההסתדרות הציונית לגורם אחר, וכן האם הקצאה זו נעשתה על פי דין. יוער, כי במקרים רבים 

הוכח זה לא מכבר כי ההסתדרות הציונית הקצתה חלקות שמעולם לא היו בחזקתה ומבלי שהייתה לה 

  הסמכות לעשות כן.
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-1לקבל את פירוט ההקצאות שבוצע ביחס לחלקות נשוא העתירה על ידי המשיבים ביקשו העותרים על כן 

, לרבות ההקצאה כפי שבוצעה )ככל שאכן בוצעה( על ידי ההסתדרות הציונית, וכיצד היא מתיישבת עם 2

נתון למרותם מטרות ההפקעה ועקרונות ההפקעה של קניין פרטי לצרכי ציבור כפי שאלה חלים בשטח ה

 של דיני התפיסה הלוחמתית. 

  .1כנספח מס' מצ"ב ומסומנת  16.5.2016מיום  2-1העתק מפניית העותרים אל ב"כ המשיבים 

  תשובת המשיבים לפנייה לא התקבלה נכון לכתיבת שורות אלה.  .15

מההפקעה עצמה, בפועל אין כל נתונים או מידע על על כן, בכל הנוגע לאזור נשוא העתירה, המהווה רכיב  .16

ה בקנה אחד עם מטרות ההפקעה )לצרכי ציבור כאמור(, הקצאת השטח לגורמים אחרים באופן אשר עול

 לא הצליחו לבסס את הטיעון בדבר השיהוי האובייקטיבי.  1-2ומשכך המשיבים 

נמנעו גם הן מצדן מהתייחסות כלשהיא ביחס לעתירה וביסוס טענת ההסתמכות של גורמים  3-4המשיבות 

 אלה או אחרים. 

וט של התנחלות זו או אחרת אין בה כדי לבסס טענת הסתמכות מבלי נשוב ונדגיש, קביעת תחום שיפ

 שקיים תכנון מפורט ביחס לשטח. 

בהקשר זה יבקשו העותרים לטעון כי גם אם יועד השטח לייעור ומטעים כפי שמציינים המשיבים בפסקה  .17

מתאר כלליות,  , הרי שפסיקתו של בית המשפט העליון קבעה במפורש כי לא ניתן לפעול למימוש תכניות45

אדם   288/00בג"ץ לרבות כאלה הנוגעות לייעור, מבלי שיש תכניות מתאר מפורטות ביחס אליהם )ראו: 

קשה לבסס טענות  משכך,(. 673( 5, פ''ד נה)אגודה ישראלית להגנת הסביבה נ' שר הפנים –טבע ודין 

 בניגוד לדין. הסתמכות של גורמים אלה ואחרים אשר פעלו 

כי קיימת חובת הכנת תכניות מפורטות ביחס  2.1.6קובע במפורש בסעיף  420תקנון תכנית נציין כי עוד  .18

 כי לא יינתן היתר בניה אלא בהתאם לתכנית מפורטת ומאושרת.קובע  2.1.11סעיף ו שטח התכניתל

 אינו כה גורף כפי שהצביעו המשיבים בתגובתם:  3-4גם המצב התכנוני ביחס למשיבות  .19

למען זכויות  מתכננים –ום מהמנהל האזרחי לידי עמותת במק 2015על פי נתונים שהתקבלו נכון לסוף שנת 

המצויה בתחום כפר אדומים ההתנחלות שטח השיפוט עצום הממדים של כפי שנמסר , עולה כי (ר"ע)תכנון 

 חלות דונמים 2,199רק על פני  דונמים, ומתוכן 15,758.7משתרע על היקף של , 4שיפוטה של המשיבה מס' 

, קיימות מתחום שטח השיפוט של ההתנחלותלבד ב )!( 14% -רק ביחס ל משמע,. בתוקףתכניות מפורטות 

פקע נשוא העתירה מצוי בתחום כי רובו המוחלט של השטח המוזכיר נ .תכניות מפורטות בתוקף

 . 4ההתנחלות כפר אדומים המצויה בתחום השיפוט של המשיבה מס' 

על פי הנתונים  :שהמצב מורכב קצת יותר, התנחלות מעלה אדומים, הרי 3הנוגע למשיבה מס' בכל 

 9,544 היקפן הוא בסדר גודל של, בתוקף מפורטותוגע לתכניות שנמסרו מטעם המנהל האזרחי, בכל הנ

המפורטות הינן תכניות הדונמים.  47,000-משתרע על כדונמים, כאשר תחומי ההתנחלות מעלה אדומים 

 לות. ההתנחמכלל השטח של  20%קף של יהב

והיא מגדירה בפרק המתייחס למטרות התכנית כי היא מיועדת להנחות את  1983הוכנה בשנת  420תכנית  .20

לתקנון התכנית אשר צורף  1.1.3)סעיף  שנה 20-כבטווח זמן של הפיתוח והבניה בשטח תחול התכנית, 

(. משכך, השענות על תכנית אשר אינה רלוונטית יותר לתא השטח לפי 1-2לתגובת המשיבים  8כנספח מש/

מטרותיה של התכנית עצמה, אינו יכול לבסס טענות הסתמכות של גורמים אלה ואחרים, בוודאי לא טענות 

 כפי שקבע בית המשפט הנכבד לא אחת:  ממילא,שיהוי מטעם המשיבים כולם. 

"לא בכל מקרה שבו בוצעו פעולות בשטח העלולות לרדת לטמיון, ניתן לומר כי 

קיים שיהוי אובייקטיבי. לא תמיד ניתן לפעול כנגד היווצרות מציאות בשטח, 

בטרם נוצרה. לאחר שנוצרה, יש לבדוק אם הנזק שבאיונה הוא בלתי הדיר או 
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נו מצדיק ביטול ההליך הבלתי תקין שהביא למצב שנוצר. חמור עד כדי שאינ

תקינותו של ההליך. ככל שגדול -לשם כך יש לבדוק, בין השאר, את מידת אי

הפגם המינהלי שנפל בהחלטה, כך קטנה חשיבותו של המצב בשטח וההפך." 

 (237-238[עמ' 2000, ]220( 4, פ''ד נד)בלומנטל נ' עיריית רחובות  3638/99בג"ץ )

משיבים מנסים לתלות במושבן של קהילות בדואים משבט הג'הלין במתחם ח'אן אל אחמר, ה .21

המצוי בצדו המזרחי ביותר של שטח ההפקעה, כתירוץ לקושי ביישום מטרות ההפקעה. לצורך 

את אגד תצלומי האוויר שביסס את עמדתם,  16.5.2016ביסוס עמדה זו צירפו המשיבים ביום 

 של ממונה בדואים במנהל האזרחי, מר יובל תורג'מן. לשיטתם, וכן את מכתבו 

גם אם הם נכונים )והעותרים אינם מתיימרים לקבוע מסמרות בנושא  –ברם, אין בנתונים אלה 

ברמה העובדתית, בוודאי לא בפרק הזמן הקצר העומד לרשותם ולאור העובדה כי אין המדובר 

משיבים, אלא דווקא להחלישה, וזאת בחוות דעת מומחה ערוכה כדין(, כדי לחזק את עמדת ה

 מכמה נימוקים, השלובים זה בזה:

, העובדה כי בשטח המופקע ולגביו קיימת תכנית מתאר כללית מצויים גורמים אלה ראשית (א)

ואחרים, אינה מונעת קידום תכניות מפורטות ביחס לשטח הנתון. שטחים רבים בישראל 

מפורטות רבות, גם אם בשטח מתגוררים ומחוצה לה, מקודמים ביחס אליהם תכניות מתאר 

מצאותם של יאנשים שונים, בהיתר או שלא בהיתר, בהתאם לדין או שלא בהתאם לדין. ה

לכשעצמה קידום תכניות  מונעתלא  אנשי שבט הג'הלין בחלקו המזרחי של השטח המופקע,

 ועד היום. 420מפורטות על ידי המשיבים, דבר שלא נעשה ממועד אישור תכנית 

ובהמשך ישיר לטיעון הקודם: גם אם נקבל את עמדת המשיבים כפי שהיא מופיעה  ת,שני (ב)

, )וכאמור, הדברים נאמרים לצורך הדיון בלבד ומבלי שהדבר יהווה אישור עובדתי 10במש/

של לא היו בשטח ריכוז  1999שלשיטת המשיבים עד שנת לנאמר על ידי המשיבים(, הרי 

מהמשיבים לקדם תכניות ולממש את מטרת ההפקעה ממועד שבט הג'הלין. מה מנע משפחות 

שנים? מה מנע הוצאת תכניות מפורטות לשטח בחלוף  24, משך 1999( ועד שנת 1975ההפקעה )

לשיהוי כאן עולה כי לא ניתן טעם מבורר של ממש גם ? 420שנים ממועד אישור תכנית  16

 והדברים, כך נדמה מדברים בעד עצמם. בהתנהלות המשיבים, 

 ץ לשטח המופקעמחוחלקם הגדול של אנשי שבט הג'הלין מצוי באדמות המצויות שלישית,  (ג)

גם לשיטת המשיבים, ריכוזם של אנשי שבט הג'הלין  –לשטח זה(. זאת ועוד  בסמוך)אם כי 

בסמוך לחלקות מושא "בחלקו הצפוני של שטח ההפקעה, במתחם ח'אן אל אחמר מצויה 

הקשר בין חלקות שהיו בבעלות העותרים ובין לתשובת המשיבים(.  46)פסקה  "העתירה

לקשור את הצורך לא היה כל מקום על כן, לין קלוש עד לא קיים כלל. המצאו של שבט הג'ה

 פתרון לבעיות הכואבות של שבטי הבדואים במרחב ובין עתירתם של העותרים. למצוא 

בעבר היו  , 46לעתירות המוזכרות בפסקה  1-2, כפי שעולה מחלק מתשובות המשיבים רביעית (ד)

ברם, מעיון בתשובות המדינה ביחס  רחב.הליכים שונים שעסקו בהימצאם של הבדואים במ

בשום מקום לא נטען כי קיים קשר בין המצאם של אלה ובין מימושה לעתירות אלה עולה כי 

. כל שנטען, בלשון רפה, כי נשוא עתירה זו 14/75או חלקו של צו ההפקעה ה/  420של תכנית 

לתגובת  5-6פסקאות  )ראו 905/4מיקומם של תושבי השבט אינו עולה בקנה אחד עם תכנית 

. 15.8.2011, תגובה מיום כפר אדומים ואח' נגד שר הביטחון ואח' 5665/11 המדינה בבג"ץ 

 ( .2נספח תגובה זו מצורפת כ

כפר אדומים ואח' נגד שר הביטחון  7969/13במסגרת תשובת המדינה בבג"ץ  –זאת ועוד 

מחוץ מדינה מוכרזות, המצויות , נטען ביחס למבנה נשוא העתירות, כי המדובר באדמות ואח'
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 7969/13לתגובה המקדימה של המדינה בבג"ץ  3)ראו פסקה  לתחום היישוב כפר אדומים

; 420ולא לתכנית  905/4לתגובה זו, אשר שבה ומתייחסת לתכנית  6, וכן פסקה 13.4.204 מיום

 .(3נספח תגובת המדינה מצ"ב כ

גם טענתם הנוספת כפי שהיא מופיעה בסופו  יבשולי הדברים, ומעיון בתשובות המדינה עולה כ

יצוין, כי עמדת המדינה, כפי שהוצגה במסדרת הליכים אלה, לפיה אין לאפשר כי " 46של סעיף 

, אינה "מגורי הבדואים במקום זה מלמד על חשיבות השטחים המופקעים לצרכי המדינה

, עת (המצ"ב 3נספח ), 7969/13לתשובת המדינה בבג"ץ  24, כפי שהדבר מובלע בסעיף קתמדוי

היו אלה דווקא מוסדות התכנון אשר בחנו את היתכנות התיישבות הבדואים במקום )ומצאו 

 לדחותה לעת הזו מטעמיהם(. 

בולטת לרעה ההבחנה המבוצעת על ידי המשיבים בתגובתם בין נוכחותם של אנשי , חמישית (ה)

ות העותרים, ובין נטיעות שבט הג'האלין בחלקו הצפון מזרחי של שטח ההפקעה, סמוך לחלק

כפי שהם בוצעו על ידי ישראלים המצויים בחלקו  בהיקף גדול פי כמה וגידורים רחבים

לתגובה המקדימה  7המערבי והמרכזי של השטח נשוא העתירה )מוקף בצבע אדום בנספח מש/

, אשר בהעדר תכנית מפורטת לא יכולות כלל להתבצע, פלישות של ישראליםמטעם המדינה(. 

לשיטת המשיבים על  "יוצרות קושי"העותרים, אינן כדין על חלקות  והן אלה המצויות שלא

מימוש ההפקעה, הגם שהם נעשו שלא כדין. איפא ואיפא זו המובלעת בתשובת המשיבים 

משקפת בפועל את אופן ראייתם את ההפקעה בכללותה: נישולם של בעלי האדמות 

 צעות בניגוד לדין. הפלסטינים מאדמותיהם לצורך פעילויות מסחריות של ישראלים, המבו

מצאם המרוחק של שבט הג'הלין המצויים בסמוך לחלקות יסיון לקשור בין הימשכך, הנ .22

מזרחיים של צו ההפקעה, היכן שחלק ניכר מהמבנים מצוי כלל מחוץ -העותרים ובשוליו הצפון

סיון שלא עומד במבחן ילשטח כפר אדומים, ככאלה המונעים את מימוש ההפקעה הינו נ

 המשפטי המינימלי, ויש בו יותר מקורטוב חוסר תום לב מצד המשיבים. העובדתי ו

נשוא לתא השטח הנה כי כן, הטענה של המשיבים כי בפועל קיים שיהוי אובייקטיבי ביחס  .23

דחות. בנפול רכיב השיהוי יעתירה, לא עוגנו בבסיס ראייתי ראשוני ומינימלי, ומשכך, דינן להה

 כולה.  האובייקטיבי, קורסת טענת השיהוי

 

III – הרכיב השלישי, רכיב אינטרס ההגנה על שלטון החוק 

לצד השיהוי האובייקטיבי )אשר אינו מתקיים( והשיהוי הסובייקטיבי )אשר ספק אם מתקיים כלל  .24

וממילא משקלו אינו גדול(, עילת השיהוי מאוזנת עם רכיב הפגיעה באינטרס ההגנה של שלטון 

ת העתירה, יש לבחון האם דחייתה על הסף בלא דיון לגופה, בצד קיומו של שיהוי בהגשהחוק. 

עלולה לגרור פגיעה חמורה באינטרס ציבורי חשוב השקול כפגיעה בשלטון החוק, אשר אפשר 

וניזקה רב מן הנזק העלול להיגרם לבעלי הדין ולאינטרס ציבורי כללי בהיזקקות לעתירה הנגועה 

 בשיהוי:

יים ביסודותיו הסובייקטיביים והאובייקטיביים, "פועלו של שיהוי, אפילו הוא מתק

עשוי להישלל מקום שהמעשה, בגינו מובאת העתירה, מגלם פגיעה משמעותית 

באינטרס הציבורי, והימנעות מלהיזקק לה עלולה לפגוע בעקרונות יסוד של שלטון 

  (.96לעיל, בפסקה  אי התכלתפרשת החוק" )
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אלאקסא לפיתוח נכסי ההקדש המוסלמי בא"י בע"מ  חברת, 52/06וראו גם לעניין זה: בג"ץ 
]טרם פורסם; פסק הדין  ואח' Simon Wiesenthal Center Museum Corpואח' נגד 

 התנועה למען איכות השלטון בישראל נגד סיעת ש"ס ואח', 1262/06[; בג"ץ 29.10.2008מיום 
חיפה ואח' נ' –ן ובנייה הוועדה המקומית לתכנו 7142/01[; עע"ם 5.3.2006( ]1)2006על -תק

לפסק דינה של השופטת  4[, פסקה 24.2.2002] 673(, 3, פד"י נו)החברה להגנת הטבע ואח'
 )כתארה אז( בייניש(. 

 

סוגיות רבות  וכןהעתירה דנא מעלה שאלות רבות ביותר הנוגעות לחשיבות שלטון החוק באזור,  .25

בורי במידה והעתירה לא תתקבל )ראו גם פרשת המראות כיצד ייפגע שלטון החוק והאינטרס הצי

לפסק דינה של כב' השופטת פרוקצ'יה, המתייחס באריכות לשאלת  100-101, פסקאות אלאקסא

 האינטרס הציבורי(. 

מעבר להגנה החוקתית הקיימת על זכות הקניין, כפי שהיא קבועה בחוק יסוד: כבוד האדם  .26

(, האיסור על הפגיעה בקניין 1-2לרבות המשיבים וחירותו )ומחייבת את כלל רשויות המדינה, 

הפרטי, ובפרט איסור ההפקעה קבוע בתקנות הנלוות לאמנה האג בדבר דיניה ומנהגיה של 

 קובעת במפורש כי:  46, עת תקנה 1907המלחמה ביבשה משנת 

-יש לכבד את כבוד המשפחה וזכויותיה, חיי אדם, רכוש פרטי, וכן את אמונות"

 )הדגשות הוספו, ש.ז.( "אין להחרים רכוש פרטי.ולחן. הדת ומנהגי הפ

הפקיעו לא אחת אדמות מבעליהן בשטח הכבוש, וזאת בהתבסס על החוק  1-2בפועל, המשיבים  .27

לתקנות האג. משכך, תקנות האג  43המקומי הירדני, פעולה המתאפשרת בשל הוראות תקנה 

ח החקיקה המקומית, אמורה להתבצע מהוות רובד נורמטיבי עליון, וכל פעולה הנעשית מכו

על ידי המפקד הצבאי או כפיפיו אמורות בכפיפות למסגרת הנורמטיבית העליונה. משכך, הפקעות 

. פשוטם של דברים, הפקעות 46להתבצע במשורה, ובהתחשב באיסור ההחרמה הקבוע בסעיף 

 האדמות.  אמורות להתבצע עבור הציבור כולו, ובפרט הציבור הפלסטיני ממנו הופקעו

 1-2באדמות פרטיות ומוסדרות, אשר הופקעו על ידי המשיבים האדמות נשוא העתירה, הינן  .28

. צו ההפקעה אינו קובע כל צורך קונקרטי בשטח המופקע )בניגוד להלכות מבעליהם הפלסטינים

 [(.1983] 147, 141(, 2פ"ד לז) קר נגד שר האוצרלוביאנ 307/82בית המשפט הנכבד, למשל בבג"ץ 

יוער, כי חוות הדעת של היועץ המשפטי לשעבר מ' שמגר, אשר המשיבים צירפו אותה לתגובתם, 

לא הייתה חלק מצו ההפקעה, וכך גם שאר המסמכים הנוספים לא מצאו דרכם להחלטה על 

 ההפקעה שהסתפקה בביטוי "צורך ציבורי".

עו המקרקעין קמענו הופהצורך הציבורי אשר לכפי שנקבע על ידי בית המשפט העליון לא אחת,  .29

תקיים גם לכל אורך "חיי החייב להתקיים לא רק בעת ההפקעה, אלא חייבו הוא להימשך ול

מטרתה של : "647בעמ'  הנזכר לעילקרסיק בבג"ץ  חשין וכלשונו של כבוד השופט ההפקעה" 

ם ההפקעה עצמו אלא שנים רבות לאחר מעשה ההפקעה אמורה ללוות את הקרקע לא אך ביו

 ". ההפקעה

המשפט הציבורי, ופסק  לבחון את הדברים בפריזמה שלהעדיף  קרסיקבפרשת זמיר,  כבוד השופט

(, 701עמ' ב, קרסיק " )בג"ץסמכות ההפקעה צמודה למטרת ההפקעה לכל משך ההפקעהכי "

 את הדברים הבאים: 701-702עמ' ב קבעועוד 

כיום אין יותר מקום לספק כי הלכה היא מלפני בית "כך או כך, 

המשפט בהרכב רחב: באופן עקרוני, הפקעה של מקרקעין לצורך 

ציבורי תקפה כל זמן שהצורך הציבורי קיים. על הצורך הציבורי 

   אפשר לומר, בלשון השאלה, עבר זמנו בטל קורבנו."



8 

 

הלביץ נ' הועדה המקומית  1369/06 מסגרת עע"מוראו גם את קביעות כב' השופט דנציגר ב

 לפסק דינו:  57[, בפסקה 9.7.2008]פורסם בנבו; לתכנון ובנייה חדרה 

הנה כי כן, לכל אורך חיי ההפקעה חייבת להישמר ולהתקיים "

צריך ]...[ מטרת ההפקעה שלמענה הופקעו המקרקעין מלכתחילה, 

"המטרה הציבורית"  להתקיים ולהישמר ה"צורך הציבורי" או

בעו בתכנית ואשר לשמם הופקעו המקרקעין. לא למותר להוסיף שנק

ולציין כי התקיימותה של המטרה הציבורית לכל אורך חיי ההפקעה 

קיבלה חשיבות יתרה ודגש מיוחד לאחר הקניית המעמד החוקתי 

ד האדם חוק יסוד: כבו לזכות הקניין בעקבות חקיקתו של

לפסק דינו של כבוד  7-ו 5)ראו: סעיפים  וחירותו

 "(.קרסיק בבג"ץ זמיר השופט

 :את הדברים הבאים הלביץכב' השופטת א' פרוקצ'יה הוסיפה בפרשת  אילוו

לרשות הציבורית סמכות להפקיע את קרקעות הפרט לצורך "

וב. קיומו של אינטרס ציבורי כזה הוא הגשמת אינטרס ציבורי חש

תנאי מהותי לבצועה של ההפקעה והוא אינטרס נמשך שקיומו 

מתחייב במהלך תקופת ההפקעה כולה. כאשר ניטל הטעם הציבורי 

האמיתי מלקיחת הקנין הפרטי על ידי הרשות הציבורית, מתערער 

חוקתי להמשך הלקיחה, וקמה חובה על הרשות -הבסיס המשפטי

 "את הקרקע לבעליה. להחזיר

 –חוקתי של העותרים, אשר אדמותיהם הופקעו -לצד האינטרס הציבורי, קיים גם אינטרס אישי .30

על ידי המשיבים, למה שנטען כי המדובר בצורך ציבורי אשר אמור לשרת את  –ברובן או בחלקן 

יוכל מצא כי בפועל לא נעשה כל שימוש באדמותיהם, וממילא כל שימוש כאמור לא הכלל, ואילו נ

 לשרת אותם כציבור אוטונומי. 

, מפקדת כוחות 1העותרים קבלו בעתירתם על כך שבשל צווים שהוצאו תחת ידו של המשיב מס'  .31

אסרה צה"ל בגדה המערבית, השטח המופקע אינו יכול לשרת אותם לצרכי ציבור, שכן כניסתם נ

לשטח, למעט פלוני או אלמוני שקיבל היתר. אם בעבר עוד הייתה מראית עין כי שטח ומפקע אמור 

 לשרת את כלל תושבי האזור, היום נשמטה מסכה זו כליל. 

זאת, מעבר לכך שאדמותיהם הפכו להיות כר פורה )תרתי משמע( לגידולים שונים המתפרשים על  .32

שראלים. ההשלמה של המשיבים עם תופעה זו )שלא לומר פני מאות דונמים המבוצעים על ידי י

עמידתם מאחוריה(, מחזקת את העובדה כי כל רצונם להדוף את הדיון בעתירה הוא שלא לחשוף 

את המנגנון של העברת אדמותיהם הפרטיות של פלסטינים לידיהם הפרטיות של ישראלים, כפי 

 שהדבר מובלע בשרטוט הנלווה לתגובת המשיבים. 

ים, נזכיר, התעלמו כליל מסוגיית תחום השיפוט ומניעותם של פלסטינים תושבי האזור בהמשי .33

העותרים דרשו כסעד שני את כזכור, במסגרת תגובתם המקדמית.  3-4לשהות בתחומי המשיבות 

בדיוק בשל העובדה כי מעבר לזניחת ההפקעה,  3-4החרגת השטחים המופקעים מתחומי המשיבות 

חי השיפוט מחד, וצווי סגירת השטח מאידך גיסא, שומטים כל בסיס הרי שהכנסתם תחת שט

לאפשרות ההפקעה לצרכי ציבור. המשיבים בחרו לסכור פיהם מים בנוגע לסוגיה זו, מהטעם 

הפשוט כי אין ולא יכול להיות כל מוצא, הואיל ובקונסטלציה הנוכחית השטחים המופקעים באופן 

 חלויות. מוצהר משרתים אך ורק את תושבי ההתנ

http://www.nevo.co.il/law/70320
http://www.nevo.co.il/law/70320
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המשיבים מנסים לשלם מס שפתיים בתגובתם, כי השטח המופקע משמש את כלל הציבור, וזאת  .34

תוך פירוט העובדה כי קיימים מפעלים המספקים סחורה ושירותים לשטחי האזור באופן חלקי 

)והמצויים כולם בבעלותם של ישראלים(, וכן כי קיימים מספר עובדים פלסטינים המועסקים 

 יה בעיר. יעשבאזורי הת

הופקע מבעליהם הפרטי לאחר שהשטח  – היאאין דרך עדינה להגדיר זאת, אולם טענת המשיבים  .35

ניתנה לעובדים הפלסטינים "הזכות" לשוב וכעת בעלי המפעלים הישראלים,  לטובת הפלסטינים

ין אף משטרי עבר שאהיא לא פחות מטענה המזכירה   – ולעבוד בעבודות שונות במפעלים אלה

 . מדינה מתוקנת המעוניינת להדמות להם, בפרט לא בשטח המצוי בתפיסה לוחמתית

ממצב מעבר ות ברבות השנים בתוך מדינת ישראל ובעולם, מבטאים עהשינויים שחלו בדיני ההפק .36

הלך הרוח של שלטון קולוניאלי המחויב לאינטרסים של " -אותו הגדיר בית המשפט הנכבד כ

אהוד רוטמן נ'  8622/07" )ראו ע"א סמכויות מפליגות לפגיעה בזכויות יסודהכתר, המקנה לשלטון 

לפסק דינו של כב' השופט ע'  35[, פסקה 2012] מע"צ החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ

אל מצב בו זכויות הפרט ושימור הזיקה בין בעלי אדמות ומקרקעיהן שהופקעו קיבלו  ,פוגלמן(

 ין היתר לאור ההכרה הגוברת בזכות הקניין החוקתית. חיזוק נורמטיבי משמעותי, ב

לצרכי כלל הציבור המצוי בשטח,  –ולו ברמה הפוטנציאלית שלו  –משכך, השטח חדל לשמש  .37

שרת אך נועד לוהצורך הציבורי או המטרה הציבורית לשמה הופקע, נזנחה. בפועל, השטח המופקע 

מעלה אדומים, הגם שבפועל לא נעשה דבר תושבי ההתנחלויות הסמוכות, כפר אדומים וורק את 

 אל הפועל.  כדי להוציא לפועל את ההפקעה

 –בוודאי ביחס לאזרחים מוגנים בשטח הנתון לתפיסה לוחמתית  –משכך, אינטרס שלטון החוק  .38

נפגע כאן פגיעה משמעותית, הן בשל אי מימושה בפועל של ההפקעה, והן בשל הפיכתה של 

ועל לשמש את האוכלוסייה הישראלית בלבד המתגוררת בגדה ההפקעה ככזו אשר נועדה בפ

 המערבית. 

כל אחת משתי פגיעות אלה מהווה פגיעה קשה באינטרס שלטון החוק, ובזכרנו כי המאטרייה 

החולשת על העתירה כולה, השאובה מן המשפט הבינלאומי ההומניטארי ודיני הכיבוש בפרט, 

ל אחת מעילות אלה כבסיס לביטולה של ההפקעה, , ומעמידה כהדברים מקבלים חיזוק משמעותי

זהראן יונס מחמד מראעבה  ,7957/04בג"ץ במנותק מחלוף הזמן. בעניין זה כדאי להשוות לנקבע ב

[, עת קבע נשיא בית המשפט דאז, 15.9.2005] 3333( 3)2005על -תק ואח' נגד ראש הממשלה ואח',

"אין לקבל את טענת ים והפגיעה בשלטון החוק, לנוכח הפגיעה העצומה בזכויות העותרכי א' ברק, 

מדה לפסק דינו של הנשיא ברק, וזאת כאשר אל מול זכות הפגיעה בקניין, ע 95)פסקה  השיהוי"

 לכאורה הזכות לשמירה על החיים(. 

נזכור, כי המדובר בהפקעה אשר בפועל נישלה את העותרים מאדמותיהם, ופגעה בזכויות קנייניות  .39

 שלהם. בית המשפט הנכבד קבע זה לא מכבר, עלך ידי כב' השופט י' דנציגר, כי:

"בשים לב לעוצמת הפגיעה בזכויות הקנייניות של המערער, ולאור התנהלותה של 

שימוש המתיישב עם מטרת ההפקעה המשיבה, שבמקום לעשות במקרקעין 

העמידה אותם לרשותו של צד ג' על מנת שינהל בהם עסק פרטי, סבורני כי בנסיבות 

העניין יש מקום להיזקק לטענותיו של המערער לגופן על אף השיהוי הסובייקטיבי 

 יצחק מאיש נ' מע"צ, החברה הלאומית לדרכים בע"מ 6900/11)ע"א  בהתנהלותו."

 לפסק דינו של כב' השופט י' דנציגר[.  18  , פסקה 23.3.2014ם ]פסק דין מיו
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 :ארז, במפורש כי-, הוסיפה כב' השופטת ד' ברק(מאישבעניין  6900/11א "ע) ובאותו פסק דין

"בשל חומרת הפגם שנפל לכאורה בפעולה הרשות המקרה שבפנינו אינו אחד מאלה 

 שבהם יש לזקוף לחובתו של בעל הדין את השיהוי שנפל לכאורה בפעולותיו..."

כן, לשיטת העותרים, לאור מחדלי המשיבים כפי שהם מתחוורים כעת ולאור הפגיעה הקשה על  .40

ההפקעה כזו בשל זה הפרטי של העותרים וזה הציבורי של הכלל, וכן  –באינטרס שלטון החוק 

המתרחשת בשטח המצוי בתחום התפיסה הלוחמתית על כל המשתמע מכך, ברי כי אינטרס 

 ל משקל משמעותי ביותר, אשר טענות השיהוי, ככל שהן קיימות ניגפות מפניו.הציבורי הינו בע

 

VI  - ועל ההיקשים הנכונים שיש לבצע במסגרת הדין הישראלי על ההיקשים מהדין הישראלי 

, הנכבד יהבם על ההיקשים אותם ביצעו העותרים מפסיקות בית המשפט משליכיםהמשיבים   .41

את החלת  –על בסיס היקש דומה  –ם להחיל שהוזכרה לעיל, ומבקשי קרסיקבדגש על פרשת 

 2010, כפי שבוצע בשנת 1943לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(,  3הוראות תיקון מס' 

ד)ב( לפקודה, אשר 14. בפרט, מפנים המשיבים להוראות סעיף קרסיק  לאחר מתן פסק הדין בעניין

זיקה קניינית למקרקעין שנים להעלאת טענות של  25קבע במפורש הוראת התיישנות בת 

מקרקעין האמורים, ביחס ל "התיישנות שבהיקש"משכך, לשיטת המשיבים, חלה שהופקעו. 

 למרות שהדין הירדני אינו כולל הוראה דומה. 

 לשיטת העותרים המשיבים נפלו כאן לכלל טעות.  .42

בעניין  בפתח הדברים יצוין כי המשיבים אינם חולקים בתשובתם על תחולת עקרונות פסק הדין .43

על המקרה דנן, אולם פרשנותם וההיקשים המבוצעים להלכה שונה מזו של העותרים,  קרסיק

 ולשיטת העותרים אינה נכונה בהתאם להוראות הדין החל באזור. 

נמנע מלקבוע מהו מועד ההתיישנות הנכון או הראוי בנסיבות  קרסיקבית המשפט העליון בפרשת  .44

ה או השתהתה במימוש מטרת ההפקעה והותיר ההפקעשנתה מייעוד בהן הרשות המפקיעה 

הכרעה זו למחוקק. לאחר בחינה הסוגיה במספר וועדות וגופים שונים, הוחלט כי המועד 

 –להתיישנות בנסיבות אלה יהיה זהה למועד ההתיישנות הקבוע ביחס למקרקעין מוסדרים, קרי 

תיישנות שנקבעה מתייחסת רק הה(. 1958-( לחוק ההתיישנות, התשי"ח2)5שנה )ראו סעיף  25

 (. ארידור נ' עיריית פתח תקווה 1595/06לתביעות השבה ולא תביעה לפיצויי הפקעה )ראו: דנ"א 

כך בדין : יוער, כי הכפפה של זכות ההשבה לדיני ההתיישנות הכללים נהוגה בעוד מקומות בעולם

שנה  30סייג כי העילה נוצרה תוך הצרפתי זכות הבעלים המקורי לרכישה מחדש של קרקע כפופה ל

הוא תקופת ההתיישנות הכללית בדין הצרפתי ביחס  ,ממועד ההפקעה, כאשר פרק זמן זה

לתביעות במקרקעין. גם בדין הגרמני ובדין האיטלקי זכות ההשבה כפופה לדיני ההתיישנות 

 (. ביחס למקרקעין הרגילים החלים בנסיבות

דין החל באזור, אזי יש לפנות ולבחון את דיני ההתיישנות אילו רציונאל זה היה מוחל ביחס ל .45

 51ביחס למקרקעין מוסדרים. החוק לתיקון הוראו הקשורות בנכסי דלא ניידי, מס' באזור החלים 

 , קובע במפורש, כדלקמן:1958לשנת 

למרות האמור בחוק אחר כלשהו, לא תחול תקופת ההתיישנות על נכסי דלא ניידי  .5

 רקעות.אשר לגביהם בוצע הסדר ק

 . 4נספח העתק מדבר חקיקה זה על תרגומו לעברית, מצ"ב ומסומן כ
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משכך, ובהיעדר התיישנות ביחס למקרקעין מוסדרים בחוק הירדני, הרי שהחלת הרציונל של  .46

, בשילוב יישומו בדין הישראלי בהתאם לדין החל באזור היה מוביל למסקנה כי לא קרסיקהלכת 

עה האמורה, ודרישת ההשבה היכן שלא מומשה ההפקעה או קיימת כל התיישנות ביחס להפק

 .תמיד –במקרקעין מוסדרים  –היכן שהיא חדלה לשמש כהפקעה לצרכי ציבור, קיימת 

ובע לפעול בשטח ולהחיל את סמכויותיהם נ 1-2העובדה כי כוחם של המשיבים  לכך יש להוסיף את .47

עם שינויי קבע על ידי הכוח הכובש, עובר מדיני הכיבוש. עקרון הזמניות של הכיבוש ואיסור ביצו

 נקודת מוצאביחס לשטח זה.  1-2כחוט השני בכל מסמך ופסיקה הנוגעת למגבלות המשיבים 

א את השבת המצב לקדמותו היכן שהדבר ניתן )ולא הוצג כל טעם של יגם ה ת, מחייבוז תמשפטי

מי על ביצוע ואבדין הבינללק מהאיסורים הקבועים כחממש מדוע הוא לא ניתן בנסיבות אלה(, 

מי ההומניטארי המנהגי מתיישבת אם כן, ושינויי קבע בשטח הכבוש. חובה זו מן המשפט הבינלא

 , ומן הראוי להחילם. קרסיקיחד עם הוראות הדין המקומי בשילוב הלכת 

 

V –  סיכום ביניים: על היעדר עילת השיהוי 

 , אינה מתקיימת כאן. עיקר טענותיהםכולם את עילת השיהוי עליה תולים המשיבים  .48

 שנים אינו מתקיים, שכן לא ברור  40בי המיוחס לעותרים לתקופה של יהשיהוי הסובייקט

הנקודה לבחינת השיהוי, היכן שהמשיבים עצמם משתהים במימוש מתי ניתן לאתר בדיוק את 

עצמו אשר הפכו את  1ההפקעה, וכן לאור השינויים התחיקתיים שבוצעו על ידי המשיב 

ה מכזו אשר נועדה לשרת את הציבור בכללותו )ולו ברמה התיאורטית( להפקעה ההפקע

הפקעה. זוהי  הבלבד. זו אינ 3-4המיועדת לשירות ורווחיהם האישיים של תושבי המשיבות 

 . עומדת במסגרת הדין, והחרמה אינה החרמה

  השיהוי האובייקטיבי גם הוא אינו מתקיים והמשיבים לא הביאו ראשית ראיה האם

אחרים, וממילא המשיבים הודו כי אין כל תכנית  השטח הוקצה כדין לגורמים אלה או

 מפורטת ביחס לשטח המופקע לגביו הוגשה העתירה. 

  כך שהשטח למעשה הוחרם והועבר מידיים האינטרס הציבורי שנובע מ –ומעל הכל

, 1-2פלסטיניות לידיים ישראליות, תוך שימוש בכלים משפטיים המיושמים על ידי המשיבים 

, תוך השתהות בלתי סבירה במימוש ל הפלסטינים מהשטח המופקעתוך דחיקת רגליהם ש

ותוך גילוי אדישות  ההפקעה )ותליית השתהות זו בתירוצים שאינם ממן העניין כלל ועיקר(

כל אלה מגלים  – ביחס לפלישות חקלאיות שבוצעו על ידי ישראלים באזור (במקרה הטוב)

, אשר יש בהם להתגבר על טענת 1-2התנהלות בלתי סבירה של הרשויות ושל המשיבים 

 השיהוי של המשיבים. 

עתירה הוגשה בשיהוי ואם לאו, הינה דבר המסור לשיקול דעתו של בית המשפט.  אםהקביעה  .49

לדחות את העתירה; הוא אינו חייב לדחות את העתירה, גם אם התגלו בה  יכולבית המשפט 

מטה את הכף בבירור, לשיטת העותרים, כנגד כל רכיבי השיהוי. המקרה המובא בעתירה זו 

 ולדיון בעתירה לגופה.  ת העתירה על הסף,דחיי
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 ות המשיבים לגופו של ענייןהתייחסות לטענ .ב

המשיבים מקדישים את חלקה השני של תגובתם לטענות מדוע יש לדחות את העתירה גם לגופו של  .50

עניין, וזאת לשיטתם בבחינת "למעלה מן הצורך". לשיטת העותרים, גם כאן עמדות המשיבים אינן 

מציאות הקיימת קוהרנטיות, סותרות פסיקות קודמות של בית המשפט הנכבד, ומתעלמות מה

 באזור. נפנה לבחון טענות אלה על פי סדר הופעתן בתגובת המשיבים. 

I – ניתוח הדין המקומי וההיקשים לדין ולפסיקה הישראלית 

של הוראות הדין והפסיקה  –אף על דרך ההיקש  –כפי שהראינו לעיל, בכל הנוגע לתחולה  .51

שיבים, שכן יש להחיל את מועד הישראלית בנוגע למועד ההתיישנות, טעות נפלה בידי המ

 ההתיישנות הקבוע בדין הירדני בנוגע למקרקעין מוסדרים, בכל הנוגע לזכות ההשבה.

לחוק הקרקעות רכישה לצרכי  20גם בפרשנות היצירתית אותה מנסים המשיבים ליצוק לסעיף  .52

ים כי לאור (, נופלים המשיבים לכלל טעות, לשיטת העותרים. המשיבים סובר1953) 2ציבור, מס' 

בכל הנוגע לחובת ההשבה היכן שהמפקיע  20הקביעה המפורשת של המחוקק הירדני בסעיף 

ביחס לכל אותם מקרים בהם ההפקעה כן  הסדר שלילי)'המקים'( אינו הממשלה, יש להסיק 

 בוצעה על ידי הממשלה.

כאן. זה  ועקרונותיה גם במקרה הנדון קרסיקמנגד, המשיבים אינם חולקים על תחולת הלכת  .53

המקום להדגיש, כי פקודת הקרקעות הישראלית, לא הכילה כל הוראה בדבר השבה של הקרקע 

היכן שהיה שיהוי במימושה, בין אם ההפקעה בוצעה על ידי הרשות ובין אם על ידי גורם אחר. 

שופטים, קבע כי יש להשיב את האדמות לבעליהן  9ועדיין, בית המשפט העליון, בהרכב מורחב של 

לפני פסק הדין  כלומר,מקוריים היכן שלא מומשה מטרת ההפקעה או היכן שזו חדלה להתקיים. ה

 ., לא הייתה לשיטת המשיבים כל חובת השבה, בין המפקיע היא הרשות ובין אם לאקרסיקין בעני

מזה אותו המשיבים מנסים  הפוך לגמרימשכך, המסלול ההגיוני אותו יש להחיל במקרה זה,  .54

 לקדם:  

  וק לח 20היכן שההפקעה בוצעה על ידי גורם שאינו הרשות, יש מקום להחיל את סעיף

 ; הקרקעות הירדני

 ,קרסיקיש מקום להחיל את עקרונות הלכת  היכן שההפקעה בוצעה על ידי הרשות . 

לא  – קרסיקכחצי יובל לפני מתן פסק הדין בעניין  – 1953הירדני, אשר נחקק בשנת  למעשה, החוק .55

העלה על דעתו את שינוי הנסיבות המשפטי שחל באותה תקופה. החוק הירדני, כמו הפקודה 

תוכן אינטרסים שכיום אין להם ומשכך מקפלות בהישראלית, הינם תורשה של המנדט הבריטי, 

לפסק דינו של כב' השופט ע' פוגלמן, וכן קביעותיו  60-ו 35, פסקאות רויטמןמקום )השוו: פרשת 

סכאי נ' שר התשתיות  6108/03 ץשל כב' השופט )כתארו אז( א' רובינשטיין, במסגרת בג"

יסודן בצרכי הצבא כי "[, בפסקה י"ג, עת נקבע ביחס לפקודות ההפקעות השונות 2008] הלאומיות

ואין צריך  –קולוניאלי, על כל המשתמע -הבריטי בימי מלחמת העולם השניה, בעידן המנדטורי

 ."(להכביר מילים על סדרי העדיפויות מאותם ימים

הרצון לקרוא את החקיקה הירדנית בהתעלם משינויי המציאות המשפטיים שחלו מאז, תוך עצימת  .56

רעו בתחום דיני זכויות האדם בכלל וחוקתיותה של זכות ישאעיניים לתמורות המשמעותיות 

הקניין, משקפות רצון של המשיבים להעמידם מעל ביקורת שיפוטית, היכן שהתנהלותם חרגה 

ממתחם הסבירות והינה בלתי הוגנת באופן מובהק. זאת אין לקבל, במיוחד לנוכח הרציונליים 

חו ההלכות העוסקות בביטול ההפקעה, חובת ההגינות ממנה צמ. קרסיקהברורים של הלכת 
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מהווה "עקרון על" האמור להנחות את הרשות, והוא אינו תלוי בהוראה כזו או אחרת )אלא אם 

 קיימת הוראה מפורשת בעניין, ולא כך היא בענייננו(. 

דנן לא רק שהמשיבים השתהו במימוש ההפקעה, הרי שהצורך הציבורי החוקי בגינה  במקרה .57

. משכך, לא רק 1האדמות אינו יכול להתממש כלל כיום, בשל צווי הסגירה של המשיב מס' הופקעו 

 בשיהוי מימוש ההפקעה עסקינן, אלא גם בשינוי נסיבות אשר מאיינות כליל את חוקיות ההפקעה

 . ואת מטרותיה חלים כאן, המצדיקים את ביטולה

בהקשר זה המשיבים נופלים לכלל טעות עת הם קובעים כי החלת עיקרון הצמידות וזכות ההשבה  .58

 במפורשמ' חשין מציין כפי שכב' השופט המנוח  –מצריכים עיגון מפורש בדין  יןביחס למקרקע

כי דברי החקיקה לא השתנו, אלא הדוקטרינות הפרשניות , 2001משנת  קרסיקבפסק הדין בפרשת 

החולשות עליהן. בשל חשיבותם של הדברים המעמידים את המשיבים על הטעות אליה נפלו, נביא 

 (: 651-653ם במלואן )הדגשות הוספו, ש.ז., עמ' את הדברי

 מדוקטרינה לדוקטרינה
טעמים שהבאנו לאפיונה של התקופה השנייה בהפקעה הכבידו על  .33

זיקה; הכבידו עליה והביאו -ההלכה שסיווגה את ההפקעה כמעשה מנתק
החוק החרות נותר כשהיה. דבר לא נשתנה ואנה. ודו"ק: -לטלטולה אנה

עות גופה. הדוקטרינה היא שהחלה משנה את פניה, אותה בפקודת ההפק
. כך החלה דוקטרינה המחלחלת בנימיה של פקודת ההפקעות ונותנת בה חיים

-הזיקה לדוקטרינת הפעילות שומרת-תזוזה מדוקטרינת המעשה מנתק

הזיקה. וכך, עם תחילת ההכרה בקיומה של זיקה גם לאחר מעשה ההפקעה, 
לא  –בין זכות הקניין של היחיד לבין אינטרס הכלל החל מתייצב איזון ראוי 

 אך ליום ההפקעה אלא לימים שיבואו לאחר יום ההפקעה. 
-ההכרה כי ראוי שהדוקטרינה המקובלת, דוקטרינת המעשה מנתק .34

-היא הדוקטרינה שומרת –תיבטל, וכי תבוא דוקטרינה אחרת תחתיה  –הזיקה 

בהערותיו של השופט לנדוי בפרשות  מעט: החל-חלחלה בהלכה זמן לא –הזיקה 
[; המשך בהערת פרופ' קלינגהופר; עבור בהלכות 14[ ומוריס בנין ]13אביבים ]

[ ועד פרשת נוסייבה בשני 3שקבע מ"מ הנשיא שמגר בפרשת לוביאניקר ]
[(. הלחץ גבר והלך, הלך וגבר, עד שהדוקטרינה המקובלת החלה 9[, ]6גלגוליה )]

 מיציבותה. משקלה ו-מאבדת משיווי
[, ובאותו 5הזיקה ניחתה בפרשת מחול ]-מכה קשה על הילכת המעשה מנתק

הזיקה. באותה -הדוקטרינה שומרת –צחה ונקייה  –מהלך החלה עולה לפנינו 
פרשה הופקעה קרקע לפיתוח ולבניית שיכונים, מבני ציבור ורווחה בעבור 

שו את מטרת תושבי האזור ומפוני העיר העתיקה בעכו. הרשויות לא מימ
לפקודת  5סעיף שנים מאז פרסום ההודעה לפי  16-ההפקעה. לאחר עבור כ

 19סעיף שנים לאחר הקנייתה של הקרקע למדינה )כהוראת  6-ההפקעות וכ
ות את מטרת ההפקעה. עקב גל העלייה של ראשית שנות לפקודה(, הוחלט לשנ

כן תוכנן להקים במקום שכונה לעולים -התשעים נוצרה מצוקת דיור קשה, ועל
חדשים תחת התכנון הראשון של ההפקעה. על שינוי זה במטרת ההפקעה באה 
טרוניית העותר, הבעלים המקורי של הקרקע. השופטים נחלקו בדעותיהם 

נוי ייעוד ודילוג ממטרה ציבורית אחת למשנָה יש בהם כדי באשר לשאלה אם שי
לעקור את ההפקעה ממקומה )ועל כך נשוחח בהמשך דרכנו(, ואולם, דעת הכול 
הייתה כי בעלים של קרקע שהופקעה ממשיך לשמור על זיקה לקרקע, וכי על 

כולה -ואחוזה כל-דרך העיקרון זכותה של הרשות בקרקע המופקעת תלויה
 ושה של הקרקע למטרה ציבורית. בהמשך שימ

]...[ 

במגזר ההפקעות מצויים אנו כיום בעיצומו של נסכם באומרנו, כי  .35
הזיקה לדוקטרינת -מעבר מדוקטרינה לדוקטרינה: מדוקטרינת המעשה מנתק

הזיקה; מדוקטרינה המורה כי במעשה הפקעה מתנתק -הפעילות שומרת
כי בעלים של קרקע שהופקעה  בעלים לעולמים מקניינו, לדוקטרינה המורה

ממשיך לשמור על זיקה לקרקע גם לאחר הפקעתה, דוקטרינה המכפיפה את 
פירוש הדברים הוא שלפי  הקרקע המופקעת למשטר של "קניין ציבורי".

הדוקטרינה הבוקעת נגד עינינו, הרשות המפקיעה אינה רשאית ואינה מוסמכת 
 –משל הייתה בעלים פרטי  –לעשות בקרקע המופקעת ככל העולה על רוחה 

http://www.nevo.co.il/law/72915/5
http://www.nevo.co.il/law/72915/19
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וכפופה היא למשטר של שימושים ציבוריים מסוימים בקרקע. אכן, צמידותה 
של קרקע מופקעת לייעוד ציבורי עשויה שתתחייב מזכות הקניין של הפרט, 

והקרקע תחזור  –על דרך העיקרון  –וזכותו של הפרט ראוי לה כי תעמוד לו 
לוף המטרה הציבורית חולפת עמה לחזקתו מֶשתם השימוש הציבורי בה. עם ח

הגיעה . גם הלגיטימיות של המשך החזקת הקרקע בידי הרשות, ובבעלותה
העת להציב ולייצב את הדוקטרינה החדשה על כנה ועל כך אנו 

זוטא שאנו מחוללים בדין -ערים אנו, כמובן, למהפכה מכריזים כהיום הזה.
ו את תפישת הקניין ההפקעות ולכך שאנו מכירים בדוקטרינה המשנה במשה

במקרקעין. ואולם נגיסה זו שהדוקטרינה אומרת לנגוס בקניין הבעלות 
 –ובכפוף לדוקטרינות אחרות במשפט  –פי עצם הגדרתה -מצמצמת עצמה, על

בעיקר ליחסים שבין המדינה )או רשויות ציבור אחרות( לבין היחיד, ובדין 
הזיקה. -כיר בדוקטרינתההפקעות בלבד. ואולם סבורים אנו כי ראוי לנו שנ

 הגיעה העת לכך.

נדייק בדברינו ונאמר: כל שאומרים אנו עתה אינו אלא זה, שהפקעה  .36
אין בה כדי לנתק זיקה של בעלים לקרקע שהופקעה מבעלותו.  –באשר היא  –

היא התקופה לאחר מעשה הפקעה שנעשה כדין  –בתקופה השנייה של ההפקעה 
בעת מחויבת -יקה" לקרקע שהופקעה, ובהשומר הבעלים המקורי על "ז –

הרשות המפקיעה לעשות שימוש בקרקע המופקעת למטרה ציבורית. למותר 
כי "זיקתו" של הבעלים לקרקע והחובות  –הדברים ברורים מאליהם  –לומר 

המוטלות על הרשות המפקיעה אינן אלא שני צדדים של אותה מטבע. כל 
ה בלבד, לאמור: כי סיווגה דברים אלה שאמרנו הם בתחום הדוקטרינ

של אותה  תוכנהזיקה. על -הנורמטיבי של הפקעה יהא של פעילות שומרת
 "של אותן "חובות" לא אמרנו עדיין דבר. היקפן"זיקה" ועל 

 

 ובתום פסק דינו המונומנטאלי של כב' השופט חשין, מסכם הוא את הדברים בלשונו הציורית:  .59

-ה אף לא המצאנו דוקטרינה ישדיננו לא גילינו יבשת חדש-בפסק .89

אחת, -עלה כבר בעבר לא –כפי שראינו  –והולכת -מאין. רעיון הזיקה הנמשכת

ובמהלך השנים אף חיבבה עצמה הדוקטרינה על מקצת השופטים. עם זאת 

דברים  –ובהרכב רחב  –לא נכחד, כי זו לנו הפעם הראשונה שקובעים אנו 

כה שררה -הופקעה מידו. עדנחרצים באשר לזיקתו של בעלים לקרקע ש

, והנה באנו עתה והפכנו קערה על פיה: עקרנו הזיקה-הדוקטרינה של ניתוק

. אכן כן, נמצא כי דוקטרינה ממקומה ונטענו דוקטרינה אחרת תחתיה

הזיקה שולחת שורשים אל דין ההפקעות, וכי מפקודת ההפקעות -דוקטרינת

 –ים לפסוק את שאנו פוסקים והרי אחרת לא היינו יכול –יונקת היא את כוחה 

ואולם גם זו אמת, שהדחת המלכה מכיסאה והכתרתה של מלכה חדשה 

זוטא בדין ההפקעות. דומה כי לא נרחק מן האמת -תחתיה יש בה משום מהפכה

המשמרות שאנו עורכים בין דוקטרינה לדוקטרינה מדמים -אם נאמר כי חילופי

פלוני סדרים במקטע מסוים של עצמם לשינוי חוק; שעד ליום מסוים קבע חוק 

-החיים, ובאותו יום נחקק חוק אלמוני הקובע סדרים אחרים באותו מקטע

 סדרים הפוכים לסדרים הקודמים. –חיים, ובמובנים מסוימים 

 אופן יישומו בפועל, אולם הסוגיות הנוגעות לקרסיקהקביעות העקרוניות נקבעו אם כן בפסק דין  .60

לפסק דינה  2, פסק 9.2.2009מיום  קרסיק)ראו פסק הדין בפרשת  נותרו לקביעה על ידי המחוקק

השינויים שבוצעו בפקודת הקרקעות הישראלית, אכן . של כב' הנשיאה דאז, השופטת ד' בייניש(

לא הוחלו באזור, אולם אין בכל כדי לאיין את תחולת הדוקטרינה החדשה שהוכרזה בבג"ץ 
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חרים אשר בשליטת רשויות ישראליות בדמות כפי שתוארה לעיל, ביחס לאזורים א קרסיק

אין מקום לטענה כי החלת עקרון הצמידות וזכות ההשבה מצריכים עיגון  משכך,. 1-2המשיבים 

ד, לפני ואחרי תיקון פסיקותיו הענפות של בית המשפט הנכבמפורש בדין, שכן אלה נקבעו בשלל 

 לפקודת הקרקעות.  3מס' 

הרחבנו לעיל על הטעות בהיקש מהדין הישראלי )המתוקן( ביחס לתקופת ההתיישנות בנוגע  .61

חדד היא מועד שוב ולשיש ל נוספת למקרקעין מוסדרים ברחבי הגדה המערבית, אולם נקודה

אשר מהווה מועד , 1הנפקת ההכרזה בדבר סגירת השטח כפי שבוצעה על ידי המשיב מס' 

במסגרתו הפכה ההפקעה להיות החרמה לכל דבר ועניין, באופן מוצהר )לצד האופן בו התיימרו 

המשיבים לממש את ההפקעה עד כה, באמצעות הקצאות המקרקעין המופקעים לגורמים 

 ישראלים בלבד(.

קרונות לפיכך, לשיטת העותרים יש לדחות גם את ראש טיעונם זה של המשיבים, שכן תחולת ע .62

, וייתכן שאף באופן מוגבר ביחס לשטח כבוש, שרירה וקיימת קרסיקדוקטרינת פסק הדין בעניין 

ביחס אליו מוגבלות עוד יותר בשל הוראות הדין הבינלאומי  1-2אשר סמכויות המשיבים 

ההומניטארי ובשל זמניות סמכויות הכובש. הטענות והמובאות מהדין הישראלי מוצגות באופן 

למנוע ביקורת שיפוטית טענות אלה של המשיבים מבקשות לקי לשיטת העותרים, ולמעשה שגוי וח

 של בית המשפט היכן שהופרה חובת ההגינות של המשיבים כלפי האזרחים המוגנים. 

 

II –  מימוש ההפקעה (אי)הטענה בדבר 

"יחידת שטח אחת", וכי היכן שהותחל במימוש של -לשיטת המשיבים, יש לראות בהפקעה כולה כ .63

יש בכך כדי להוביל למסקנה כי המדובר במימוש ההפקעה  –קף המימוש ללא קשר להי –ההפקעה 

 עמדה זו, ואף בית המשפט הנכבד סרב בעבר לקבל קביעה קטגורית זו. דוחיםהעותרים כולה. 

כלל בטרם נפנה להלכות הנוגעות בעניין, חשוב להזכיר כי עתירה זו אינה מבקשת את ביטולה של  .64

, אלא, כפי שהדבר נוסח בצו על תנאי, ביחס לחלקים 14/75עה ה/ההפקעה כפי שנעשתה בצו הפק

 לגביהם עד היום לא נעשה שימוש בפועל. 

האדמות נשוא עתירה זו אשר לעוררים טענות קנייניות , "28כפי שהדבר מצוין במפורש בפסקה  .65

בין  ברורה בפועל, ניתן לבצע חלוקה דיכוטומית ביחס אליהן, מצויות בחלק הצפוני של ההפקעה".

אליהן מתייחסת העתירה ובין שאר שטח ההפקעה אשר  1המקרקעין המצויים צפונית לכביש מס' 

דונמים,  1,000-מוערך בהיקף בלתי מבוטל של כ (הצפוני) העתירה אינה עוסקת בו. השטח האמור

 אשר היו בבעלות פרטית עובר להפקעה, לאחר שהושלם בעניינם הסדר המקרקעין. 

מת חשיבות רב לעובדת קיומה של תכנית תקפה החולשת על המקרקעין המשיבים טוענים כי קיי .66

, אשר 1983ולהיבט התכנוני הגלום בה. אולם יש לזכור כי המדובר בתכנית מתאר כללית משנת 

שנה, וביחס לשטח נשוא העתירה מעולם לא  20-סעיף המטרות שלה ייעד אותה לתקופה של כ

 י שפורט לעיל. קודמו כל תכניות מפורטות ביחס אליו, כפ

השימוש בהפקעה, -לבחון את השימוש או אי –השיפוטית או המנהלית  –אכן, בבואה של הרשות  .67

אין לבחון כל חלקה וחלקה בנפרד. ברם, היכן שניתן לבצע קיטועים ואבחנות בין המקטעים 

 ן.המופקעים השונים, לא רק שאין מניעה לעשות כן, ניכר כי אף עשויה לצמוח החובה לעשות כ

]פורסם  הלביץ נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה 1369/06בהלכה המנחה בעניין, היא עע"ם  .68

[, קבע כב' השופט דנציגר עקרונות מנחים לבחינת הסוגיה, אשר לביץה. להלן :עניין 2008בנבו; 

 הם חלים כאן ביתר שאת. 
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 כי: קובע כב' השופט דנציגר, כך למשל,  .69

בר על שטחים שהופקעו כולם למען תכנית אחידה בניגוד למקרה שבו מדו"

וכוללת )כגון למען הקמת שכונה אחת או פרויקט אחד(, במקרה דנן, אמנם 

הופקעו כלל החלקות במסגרת תכנית אחת, אולם נראה כי אין בנמצא "תכנית 

על", המייעדת את השטחים שהופקעו למטרה אחידה וכוללת. מדברי המשיבות 

ת שלשמן הופקעו השטחים הינן שונות ומגוונות )אם כי עצמן עולה כי המטרו

כולן לכאורה לצורך בנייני ציבור(, כך שבהחלט ניתן לערוך הבחנה בין כל חלקה 

לפסק דינו של  73, פסקה הלביץ)עניין  "וחלקה ולא תהא זו הבחנה מלאכותית.

 כב' השופט דנציגר(.

המשיבים טוענים כי החלק הצפוני של  הדברים נכונים גם ביחס למקרה נשוא העתירה הזו: אף .70

ההפקעה לא נועד לשמש לאותן מטרות כמו שאר החלקים. הייעודים השונים של השטח כפי שהוא 

, המייעד חלק מהשטחים לייעור ואחסון ושינוע, וחלק אחר בהפקעה )שאינו 420עולה מתכנית 

אין למעשה את אותה מהווה נשוא לעתירה( למטרות בדמות אזור תעשיה, מוביל למסקנה כי 

 "תכנית על" הרואה בשטח יחידה אחת באופן מהותי.

בין חלק צפוני וחלק דרומי, כאשר  חותך את תא ההפקעה 1גם מבחינת תוואי השטח, כביש מס'  .71

בפסק הדין  73העתירה עוסקת בחלק הצפוני בלבד. כפי שקובע כב' השופט דנציגר בהמשך פסקה 

 : (ז.הדגשה הוספה, ש.) הלביץבעניין 

כי ניתן לערוך הבחנה בין המתחם הצפוני לבין המתחם הדרומי  למצער, סבורני"

שבאזור התעשייה. כפי שכבר צויין לעיל, השטח שהופקע מחולק, מבחינה 

בין המתחמים מפריד גיאוגרפית, לשניים: המתחם הצפוני והמתחם הדרומי. 

 "כביש היוצר חלוקה ברורה ביניהם.

ע את הקיטוע והאבחנה בין חלקיה השונים של ההפקעה, וזאת כדי להשיב הואיל וניתן לבצ כך,מש .72

 את ההגנה על זכות הקניין של האוכלוסייה המוגנת למעמדה הראוי, אין כל מניעה לעשות כן. 

המשיבים נאחזים בקיומן של תכניות שונות ביחס להתנחלויות הקיימות באזור. אולם ראשית, כפי  .73

מעלה אדומים אינם מדוייקים דיו. ושנית, וזה לא פחות , הנתונים בדבר 19בפסקה  שהוצג לעיל

המצוי בתחומיה של המשיבה  כפר אדומים ההתנחלותעיקר השטח המופקע מצוי בתחום  –חשוב 

-, ואולם ניתן לראות כי ביחס להתנחלות זו, קיימות תכניות מפורטות בתוקף בהיקף של כ4מס' 

 . (בלבד 14%-כ) םדונ 15,758-דונמים מתוך שטח שיפוט של כ 2,199

משמע, רוב רובו של כפר האדומים ממילא אינו מנוצל, ולפי הנמסר על ידי המשיבים עצמם, אין 

החולשת על השטח המופקע  420כל כוונה לקדם תכניות מפורטות לחלקה הצפוני של תכנית 

ההפקעה באופן המונע את השבת המקרקעין וכנגזרת ממנה. כלום באמת ניתן לטעון כי מומשה 

באמת ניתן לטעון כי השבת המקרקעין תפגע בעתודות התכנון של כפר כלום רי? לבעליהם המקו

  ?האדומים

העמותה לשמירת איכות החיים  1636/92המשיבים מנסים להאחז באמור בפסק הדין בענין בג"ץ  .74

(, אולם 1993) 573( 5, פ"ד מז)אביב-והסביבה נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, מחוז תל

חלות בענייננו ואף ביתר  הלביץההבחנות והאבחנות שמבצע כב' השופט דנציגר במסגרת פרשת 

 שאת: 

לעיל, ככל  1636/92בבג"ץ מקובלים עלי הדברים שנאמרו  .77"

שעסקינן בפרויקט מטרופוליני נרחב ורב היקף, כפי שדובר באותו עניין, 

לא כל  -באשר השלמת הליכי התכנון והרישוי להקמתו של פרויקט כזה 
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מצריכים, מטבע הדברים, זמן רב.  -שכן ביצוע הבינוי והשלמתו בפועל 

כי ניתן להחיל דברים אלו, ככתבם וכלשונם, על ענייננו, איני משוכנע 

וזאת מן הטעם הבא. כפי שפורט לעיל, במקרה דנן אין מדובר בתכנית 

כוללת לפיתוחו של השטח המופקע, אלא מדובר בשטח שהופקע לצורך 

בנייני ציבור, שמעולם לא הוגדרו. כפי שעולה מטענות המשיבות, המטרה 

המופקע, שמצוי בפאתי העיר חדרה, לבניית  היתה לעשות שימוש בשטח

מבני ציבור במיקום מרוחק קמעה ממרכז העיר. יחד עם זאת, עד עצם 

היום הזה, אין כל תכנית קונקרטית לגבי חלקו הגדול של השטח 

המופקע, לא כל שכן לגבי החלקות נשוא הערעור. גם לשאלות בית 

ישנן כוונות  המשפט התקשה ב"כ המשיבות להשיב, ועולה כי אמנם

ערטילאיות להקים מבני ציבור בשטח )כגון העתקת תחנת המשטרה 

ממרכז העיר לאזור התעשייה(, אולם אין כל יישום של כוונות אלה 

 בפועל והן אף לא באו לידי ביטוי בתכנית מפורטת כלשהי.

הנ"ל במקרה דנן, הרי  1636/92בבג"ץ אם נקבל את הדברים שנאמרו 

אולי  -לכך שהרשות תפקיע מראש שטחים נרחבים  שעלולים אנו להביא

תתחיל לממש את מטרת ההפקעה בחלק  -אף מעבר לאלה הדרושים לה 

כלשהו של השטח )יהא הוא קטן וזניח ככל שיהיה(, ואזי ייחשב הדבר 

כאילו החלה לממש את מטרת ההפקעה ביחס לכלל השטח המופקע. 

 "תוצאה כזו אינה מתקבלת על הדעת. 

חלות בעניינו, מבחינה עובדתית  הלביץן, הקביעות של בית המשפט הנכבד בעניין הנה כי כ .75

"אשם" על אי מימוש ההפקעה על -ומשפטית כאחד. העותרים דוחים כאמור את הטלת ה

הקהילות הבדואים במרחב, ועל מנת שלא לשוב על טענותיהם, יפנו לנאמר בפרק הקודם בעניין 

-הנזכר לעיל ניתן עובר להכרה בזכות הקניין כזכות חוקתית על 1636/92ץ "בגעוד כי נזכור זה. 

 . חוקית, והשינוי הנורמטיבי שחל במעמדה במהלך שני העשורים האחרונים

 

III – משיבים לפלישה למקרקעין והשלכת תחומי השיפוט וסגירות השטח העדר התייחסות מצד ה

 על ענייני העתירה דנא

הסעד השני המבוקש בעתירה מבקש לגרוע את אדמותיהם המופקעות של כאמור בכתב העתירה,  .76

, וזאת על מנת שהמקרקעין יוכלו אכן לשרת את 3-4העותרים מתחומי השיפוט של המשיבות 

דבר משתקף במטרה הנטענת של ההפרה. עוד ביקשו העותרים לפנות הציבור הפלסטיני, כפי שה

 את הפלישות החקלאיות המרובות שבוצעו במערב השטח המופקע נשוא העתירה.

המשיבים נמנעו כליל מלהתייחס לסוגיות אלה. לשיטתם, מרגע שהופקע השטח הוא הועבר לרשות  .77

, ולעותרים אין כל עמדה 2ס' הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש הפועל במסגרת המשיב מ

לשיטתם יכול לעשות במקרקעין כחפצו, בהתעלם מהעובדה כי השטח הופקע ממונה ה בעניין.

 בעבר, ובהתעלם ממטרות ההפקעה. 

שתיקת המשיבים מופרכת ביסודה, ומעידה על הצורך הוצאת צו על תנאי בעתירה, וזאת מכמה  .78

 מובנים: 

, היא מתעלמת כליל מהדוקטרינה השלטת הגורסת כי נשמרת הזיקה בין בעלי ראשית (א)

 האדמות ובין הקרקע שהופקעה. 
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נתה בפועל מטרת היכולת להשיג על העובדה כי שו , היא מבקשת למנוע מהעותרים אתשנית (ב)

 ההפקעה וייעודיה.

, היא מבקשת מהעותרים להשלים עם העובדה כי אדמותיהם הפרטיות הופקעו שלישית (ג)

כנטען בצו ההפקעה, אולם בפועל הם הוחרמו והועברו לידיהם של גורמים פרטיים או 

 טח. שהמשיבים מגלים שלוות נפש ביחס לנוכחותם החקלאית בש

המשיבים מבקשים למעשה מהעותרים לראות בעיניים כלות כיצד קניינם הפרטי אשר הופקע מהם  .79

בתואנות שווא, נופל לידיהן של קבוצות ישראלים אלה ואחרות המקורבות למוקדי קבלת 

 ההחלטות, ולקבל את הדברים כפשוטם. זאת אין לקבל, ואין להשלים עם תופעה זו. 

; 1שטח הפך להיות נחלת ישראלים בלבד בשל סגירתו על ידי המשיב מס'חמורה דיו העובדה כי ה .80

החמרה של המצב באה לידי ביטוי בהשלמה של המשיבים עם קיומם של מאות דונמים של אדמות 

מופקעות המשמשות לעת הזו ישראלים, מבלי שהמשיבים מנידים עפעף בעניין ואף מנסים למנוע 

, הנכבד על תופעות חמורות אלה. עם התנהלות זו את הביקורת השיפוטית של בית המשפט

 אין להסכין.  המשקפת כל כולה התנערות מחובת ההגינות של הרשויות הישראליות באזור,

 

 סוף דבר

אחר כל אלה, עמדת העותרים היא כי יש לדחות את טענות המשיבים בנוגע לשיהוי, וכן את  .81

אשר ניתנה כשנה  –טענותיהם לגופה של העתירה. עמדת העותרים היא כי המשיבים בתשובתם 

לא השכילו  –עד הפניה הראשונה שנעשה אל המשיבים חודשים ממו 20-לאחר הגשת העתירה וכ

ליתן מענה לסוגיות המועלות בעתירה ועל כן יש להוציא צו על תנאי כמבוקש בכתב העתירה, 

 ולאחר קבלת תצהירי התשובה של המשיבים, להפכו למוחלט. 

 . כל אלון כהןירנתמכות בתצהירו של אד 19 העובדות מופיעות בפסקה .82
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