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חקלאיתקרקעבחוכרי

*זנדברגחיים

החקלאיהחוכרהעדפתנגדוהביקורתהמירחיתהדמוקרסיתויקשתועצירת.1
.החקלאיםאדמותשלגורלןאודותציבורידיוןעצמתובמלואהתעוררהאחרונהבשנה
הדמוקרטיתהקשת"עמותתשללזכותהלזקוףישהדיוןשללעצמתומכרעתתרומה

מקרקעימנהלשלההלטותלבטלבתביעההעליוןןהמשפטלביתעתרהאשר,"המזרחית
באשרשאלהסימןמעוררתהעתירה.חקלאית2קרקעשלייעודשינוישעניינן,ישראל
ההחלטותמןבחלק,עקרוניבאופן,וגלומותהחקלאילחוכרהניתנותהטבותלשלוש

החכירהחווהביטולבגיןחקלאיתקרקעלחוכרשמוענקהפיצוישיעור,ראשית:המותקפות
רוכשיםהםכאשר,החקלאיתהקרקעמחוכרילחלקהניתנתההנחהשיעור,שנית.החקלאיי
החקלאילחוכרהמוענקתהקדימהזכות,שלישית.הקרקע4שלהחדשבייעודהחכירהזכויות

.ההדש4בייעודןהזכויותלרכישת
לשימושיםחקלאיתקרקעשל"הפשרה"הממדיניותרצוןשבעיאינםהמזרחיתהקשתעותרי

ופוגעתהמדינהשלהירוקהפתוחהשטחמרהבאתמכרסמתזאתמדיניות,חקלאייםבלתי

המכללהשלהאקדמיהמסלול,למשפטיםהספרבית,הקבועהסגלוהברבכירמרצה,למשפטיםדוקטור*
.(2001)12בהטשפטהתפרסמהזהמאמרשלקודמתגרסה.למינהל

עליוןתקדין,(פורסםטרם)הלשמיותהתשתיותשר'נהמאבהיתהדמהקרטיתהקשת00/244צ"בג1
מרשימהחלקיםשלמוקדמיםנוסחים.ועומדתתלויהעודנההעתירההעתירהג:להלן)1927(2)2060
אגודהגרנות)בעתירההמשיביםמןחלקהמייצג,בירן'שהדיןעורכילמשרדעמדהכניירהוגשוזאת

,ההמישהמעלהוהקיבוציםמ"בעשיתופיתמרכזיתאגודהחפרועמקהשרוןמושבי,מ"בעמרכזיתחקלאית
.לעתירהאלהמשיביםשללתגובתם'יכנספחצורףהרשימהשלמתוכנהחלק.(וצרעהצובה,נחשון

.737-ו533,611,717,727:מספרהחלטותהנןםשביטולןההחלטות2
שחוזהנחלהבתנאיחוכרזכאי,751מספרהחלטהלפיתוקנהאשר,95.7.3מיום727מספרההלטהלפי3

בפועלשיתקבלוכפיהמנהלמתקבולי(הארץבמרכז)%27שלבשיעורלפיצוי,בוטלשלוהחכירה
הייויתקון'גראו.במכרזשונהשייעודההקרקעמשיווק

~
מועצתהחלטותשלמשולבנוסח-המנהלןת

.136(1999,שראל"מקרקעי
למגוריםהרחבהלצורךשהוחכרוחקלאייםמגרשיםתוכריכיקבעה95.12.17מיום737מספרההלטה4

דמיכמלואשיוכרו,(הארץבמרכז)הקרקעמערך%66בשיעורמופחתיםמהווניםחכירהדמיישלמו
החכרתבגיןכיקבעה95.6.20מיום717מספרהחלטה.157'בע,שם.%91בשיעורהמהווניםהחכירה
,שם.הקרקעמערך%51שלבשיעורמהווניםהכירהדמיישולמו"מפעל"לצורךלקיפוץחקלאיתקרקע
.146'בע

המיועדהשטהלהרחבתתכניתליזוםחקלאייםביישוביםהמוסמךהגורםכיקובעת737מספרהחלטה5
חפץמכל"להרחבההמיועדיםהמגרשיםאתולפנותלמטריםהמגרשיםחוכריזהותעללהמליץ,למגורים

.השיתופיתהאגודההיא"ואדם
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העותריםשלהעיקריתטענתם,זאתעםיחד.המדינה6תושביכלשלוהסביבההחייםבאיכות
בקרקעהזכויותאתלהקצותהצדקהכלאין,הקלאיתלקרקעלהפשירראויאםשגםהיא

לשםכפיקדוןהקרקעאתקיבלואלהשכן,המקורייםלחוכריהדווקא,הייעודשינוילאחר
הפיקדוןאתלהחזירעליהם,החקלאיהשימוששלטעמומשסר,כעת.בלבדהחקלאיניצולה
,החקלאיתהקרקעשלהחכירהובחוזיישראלמקרקעימנהלבהחלטותשנקבעכפי,למדינה

ישראלמקרקעימועצתשלאחתמספרההלטהעלבמיוהדזאתעמדתםסומכיםהעותרים
:כי,היתרבין,הקובעת,1965.5.17מיום

קרקעשלייעודהשינויעםכיייקבעחקלאיתקרקעשלחכירהבהסכמי"
למינהלתוחזרוהקרקעגמרלידיהחכירההסכםיבוא,אחרלייעודחקלאית
,"ישראלמקרקעי

:כיקבעכאשר,דומהעמדהבעברהביעלממשלההמשפטיהיועץגם

כפיקדוןניתנתהקרקעכי,הואזהדבריםמצבבבסיסהעומדהרציונאל"
חקלאיעיבוד-המקוריתלמטרתולשמשהפיקדוןמשחדל,עיבודהלצורך

הייתהזו,לבעליומוחזרלהיותעליו-המתיישביםידיעלהאדמהשל
,5"ואתוסאידיאולוגיהשליסודותעלנבנתהוהיא,רבותשניםלאורךהתפיסה

הקרקעהקצאתאתהמעדיפה,ישראלמקרקעימנהלמדיניותכי,אפוא,טועניםהעותרים
לגרוםכדיבהוישסבירהובלתישוויוניתבלתימדיניותהיא,לחוכריהשהופשרההחקלאית

לעלייתבמאומהתרםלא"אשר,החקלאיהמגזראתמעדיפהזומדיניות.חברתיצדק-לאי
היא.0י"וערביםמזרחיים,פיתוחעיירותתושבי"פניעל,9"הפשרתהעקבהקרקעערך

להשתתףהאפשרותאתהאוכלוסייהמכללומונעת"ערךיקרותמתנות"לחקלאיםמעניקה

לחוכרההטבהשלששוויהמשוםגםשוויוניתאינההחוכריםהעדפת,בחלוקהיי,במכרז
דמםסומקמה",המופשרתהקרקעשלהגאוגרפימיקומהשלהשרירותיהנתוןמןמושפעת

אלושלדמםסומקומה?הצפוןשבגבולמנרהקיבוץחבריפניעליםגלילקיבוץחברישל
.העותרים2ישואלים,"?שמונהקרייתתושבישלמדמם

.לעתירה40בסעיף,1הערהלעיל.6
התרחבות,פיתוחדרישותכיהואטבעיואךחולקאין"כיהעותריםמודיםלעתירה46בסעיף,שם7

."חקלאיתקרקעשלייעודהשינוילעתיםמחייביםאחריםרביםוצרכיםהאוכלוסייה
.9,10(ס"הש)48קרקע"מקרקעיןבנושאילממשלההמשפטיהייעוץבמדיניותמגמות"רובינשטיין'א8
.לעתירה58בסעיף,1הערהלעיל9

.לעתירה102בסעיף,שם10
.לעתירה115בסעיף,שם11
.לעתירה59בסעיף,שם12
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מומשקשהשהחשאישלהמבסנקודת.2

לאחרונהזכוהעותריםטענות,כןפיעלאף.בעתירההכריעטרםהעליוןהמשפטמת
החברתיתמחאתםאתלהפגיןגםמקוםמצאוהעותרים,עצמהרבתתקשורתיתלתהודה

."המתנות"בחלוקתמשתתףשאינומיכלשללבואתלשבותעשויותטענותיהם.בפומבי
תחושתתמציתאתלבטאהיטיב,המזרחיתהקשתשלהבולטיםמדובריה,קדרסנדיר"ד

:""מעריב"בבריאיוןהעותרים

,משכנתאלשלםכדישניםלעבודצריךוהשניחינםקרקענותןאתהלאחד"
לאשהםבטותאני,בנושאמתעמקיםהיומשכנתאשמשלמיםאלהכלאם
,"התופעהכלפיאדישיםנשאריםהיו

אףלקבלרוצהאינומי?"קרקעותושודטל"מעשיכלפינפששווהלהישארפתימי,אכן
בקנאהלהביטעשוייםחקלאיתקרקעלחכורזכושלאמאתנואלה?בחינםקרקעהוא

שלהדשא"כיהתחושה,למיליונריםלהפוךצפוייםאשר,הכפרייםהחבריםעבראלובערגה
אתרלנהותהטבעיתהנטייהנוכחדווקא.מוכרתאנושיתתחושההיא"יותרירוקהשכן

נוספתמהשבהלהקדישהראוימן,העותריםשמעורריםהאינטואיטיביותהבטןתחושות
דומה.החקלאיהחוכרשלמבטונקודת,העותריםגישתעלביקורתהמזמינה,מבטלנקודת
מנקודתלפחות,נתפסהחקלאיהחוכרשהרי,זאתלעמדהדיהקשובהאינההציבוריתשהאוזן
.Underdog'-כולא"הרעאיש"כ,העוכריםשלמבטם

נכסשלקאפיטלבעל"אלא,""היוםקשההחקלאי"אתלפניהםרואיםאינםהעותרים
ומעייניוזמנוכלאתשמקדישמי,6י"ציוניתהפוסטהספקולציה"עידןאיש,5י"ן"נדל

ניסיון.הראשונה18השורהמןדיןעורכיידיעלומיוצגלי"קרקעותסותריעםבפגישות"
ציבוריויכוהניהוללצורךחיוניאך,קלאינו"היוםקשהתקלאי"השלקולואתלשמוע
חקלאיתבקרקעשהחזיקו,החוכריםבהעדפתדווקא,החקלאיהחוכרשללדידו,מאוזן
,ספרובאזוריההברתיההניתכהודלעתים,עליהושמרואותהעבדו,שניםעשרותבמשך

במשךשנוצרההזיקהמןלהתעלםניתןלאהחקלאישללדידו.חברתיצדקעשייתמשוםיש
אףאולי,וגאוותופרנסתומקורשהייתה,נחלתולביןהחקלאיהחוכרביןשניםעשרות

.(במערכתשמורעותק)2000,7.7תעריב"בקרקעותנמצאהגדולהכסף"לביא'ד13
.לעתירה60בסעיף,1הערהלעיל14
.לעתירה38בסעיף,שם15
.לעתירה52בסעיף,שם16
17

~

raלעתירה69בסעיף.
דיןעורכישלגדוליםמשרדיםידיעל,בעבריוצגווגם,בעתירהמיוצגיםהחקלאיהמגזרשלנציגים18

שמייצג)בירן'שדיןעורכיומשרד,(קיבוציותתנועותהמייצג)ויסגלס'דדיןעורכימשרדועיניהם
יוקרתידיןעורךמשרדידיעלהמיוצגלקוחשלהתדמית.(חפרועמקירושליםבאזורומושביםקיבוצים

שמיוצגיםהגדוליםהארגוניםכינשכחבל,זאתעםיחד."היוםקשההחקלאי"שללתדמיתותורמתאינה
גםזהבהקשרראו.יוםקשימהםשרבים,חקלאיםאלפישלקיבוציכוחאלאאינם,הדיןעורכיידיעל

.2000.9.15הארו"העיןמןהסמוייםהעניים"ברזילי-לוי'ו
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הזיקהמןשונהזאתזיקהאיןהחקלאישללדידו,יותרטוביםבימים,כולוהציבורגאוות
קרקעחוכרישתרמוהתרומהמןלהתעלםאיןלדידו,לדירתוהעירוניהחוכרביןהנוצרת
.החקלאיתחהקרקעלשמירת,מטעמוחלוץוכתילכולוהציבורלטובת,השניםמשך,חקלאית

הבטיחלאאחדאף.יותרטובלעתידקיוו,היוםשלהחלוציםכמו,אתמולשלהחלוצים
ליתןנכוןכלום,משהגיע,עתה.כזהעתידיגיעכיקיוובוודאי,זאתעםיחד,כזהעתידלהם

l(חופשייםכרוכביםעמלםמפירותליהנותלאתרים (Free Ridersלכךתהיההשלכהאיזו
בניכלפיהמשודרותהשליליותהבטןתחושותמשגרותמסראיזה?ההווהשלהחלוציםעל

בעתידאלהשללנכסיהםצפויבדיוקמהשמונהז-וקרייתמנרהלבני,רחלרמתאוים-גליל
הקשתמהפכת?יעלהקרקעותיהםושוויוהנחלההמנוחהאליגיעו,מקוויםשכולנוכפי,אם

"מהגרים"האל"מייסדים"השלרכושםאתולהפנות"חדשסדר"לחוללמבקשתהמזרחית
כדיאחרתקבוצהתעתורלאשבעתידיתקעלידינומי,20("מקומיים"האו)"ילידים"וה

שלמניעתה?"וותיקים"לוהפכושהתמסדו"מהגרים"השצברוהרכושאתמחדשלחלק
:הקנייןזכותשלהחוקתיהשריוןשלמטרתובדיוקהיא,ובעתידהיום,זאתמעין"מהפכה"

במשךופותתשנרכשבקנייןאחרתאוזוקואליציהשלהקוניונקטוראליתהפגיעהמניעת
,האקדמאיתבחוכרמהרלפגועעלולה,החקלאיבחוכרלפגועהיוםשתאפשרשיטה,השנימת

.הפיתוחעיירותשל"ביתךבנה"במרהבי-ומחרתיים
בעינהנותרההמחלוקת.נוקבציבורילוויכוחענייןהןלעילשנסקרוהמבטנקודותשתי

לכאןפניםבהןלמצואניתן.2'מילגרוםועדתשלהמלצותיהמסירתעלשדוותלאחרגם
ומיהחברתיתעולמוהשקפתלפימי,הפוליטיתאוהמעמדיתהשתייכותולפימי,ולכאן
כפימשמעיות-וחדברורותכההןאין,זאתעםיחד.עיסוקואוהגאוגרפימיקומולפי

אשר,פרשיותארבעעללהצביעזאתרשימהשלמטרתה,המזרחיתהקשתעותרישסבורים
עשרותבמשךשתכרולמי,עדיפותהמקנהבמדיניותלתמוךעשוייםמהןהעוליםהלקחים
מקורןהפרשיותמןשלוש,ייעודהשינוילאחרולנצלהלהמשיך,חקלאיתקרקעשנים

זכויותשלהפרטההפרקעלעמדהשבהן,ישראלארץשלהקרובהמההיסטוריהבדוגמאות
לזכויותהאירופיהדיןביתפסיקתעניינההרביעיתהפרשייהואילו,הקלאיתבקרקעהשלטון

לרכישתקדימהזכותלחוכריםשהעניקה,אנגליתחקיקהשלחוקיותהבדבר1986משנתאדם

.2000.9.3הארץ"הקרקעותעושקבאמתמיהו"ניר'ב,למשלראו19
בישראלולשישיותוהקרקעותיפתחאל'ואקדר'א:לעתירהשצורףבמסמךמופיעהזאתטרמינולוגיה20

היבטים:האלףפוףלקראת
~

בריאיוןגםחזרוזוהבחנהעל.8,81(1999)וחברתייםמשפטמם,ססוריים

"העכל"באדמההראש"סויסה'אראו.עיתונאי
'ואיפתחאל'באגםהתפרסמורעיונותיהם.2000.9.15ר

47(2000)16וביקורתתבצוריה"הישראליהמקרקעיןמשטר:ואדמהעוצמהעל"קדר

621,643(ז"תשנ)כחמששמים"הכלכליתהתיאוריהבראיהקנייןעלחוקתיתהגנה"יה'פרוקצ'אראו21

.ואילך
מקרקע-קרקעשלייעודמשניםשכאשרייתכןלא":לאמורצוטטהמזרחיתהקשתתנועתדובר,אכן22

'עמתוך."למדינה,הנכסשלהמקורייםלבעליוחוזרלאהכסף-לעסקיםלקרקעאקדמיותלמטרות
.2000.11,19ן"נדל-הארץ"הזהבשןמגדל"שרביט

:מילגרוםועדתהמלצות"מאור'ז;2000.12.21הארץ"סבירהקרקעלמדיניותבדרך"גולן'א,למשלראו23
.2000.12.24נדלכן-השרץ"והמפסידיםהמרוויחים
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בלבדזולאכזאתשמדיניותכךעליצביעולהלןשאביאהדוגמאות,המחכירמןהבעלות

,הברתיצדקלקדםכדיבהשישאלא,חברתיצדק-לאיגורמתבהכרחשאיננה

ההיסטוריהלקה-המחלולודיןהחלאיתהקרקעשיפורתניות18
לביןישראלמקרקעימנהלשלהמקלאיתהקרקעשמירתמדיניותביןשקייםבדמיוןאפתה

אז.העותמאניהשלטוןבתקופתנהוגהשהייתה,חקלאיתבקרקעזכויותהענקתמדיניות
הניתניםהמקרקעיןרוב,השלטוןשלהייתהישראלבארץהמקרקעיןברובהבעלות,כהיום
שבוהשיוריהסוגמןהיו,פרטיםידיעלהוחזקואםגם,העותמאניתישראלבארץלניצול
היהאסורכך,ישראלמקרקעיהעברתלאיסורבדומה.24("מירי")לשלטוןשייכתהבעלות
אלהבמקרקעין.העותמאניתבתקופהגם("רקבה")השלטוןבמקרקעיהבעלותאתלהעביר
ולאכילתלשימוש,להחזקהזכות25("ל'מתבדל")שווייםתשלוםתמורת,לרכושהיהניתן

ניתןשלאכפי,יותרטובהזכותהשלטוןבמקרקעילרכושהיהניתןלא,6י("תצרוף")פירות
,החקלאיתהקרקעשמירתלמדיניותברומה.מהכירהטובהזכותישראלבמקרקעילרכוש
המקרקעיןהחזקתביןהדוקקשרהעותמאניהמחוקקגםיצר,העותריםסומכיםשעליה
ועיבדשהחזיקמי,למשלכך.בהםזכויותבעללהיותהאפשרותלביןהחקלאיועיבודם
,התיישנותמכוהזכויותבהםלרכושהיהיכול,ברציפותשניםוהנרבמשךמירימסוגמקרקעין

לזכויותזכאימקרקעיןומנצלהמחזיק,לפיההגישה,לשלטונותייכלשהובתשלוםצורךללא
מנוצליםובלחיעזוביםבמקרקעיןזכויותלרכושבאפשרותגםביטוילידיבאה,בהם

השליליההיבטגם,י2"אחיאא")חקלאילניצולהפרטיריעלהכשרתםבאמצעות28("מוואת")

במקרקעיןהזכויותנשללותלפיו,במקרקעיןהמחזיקלזכויותהחקלאיהייעודביןהקשרשל

-בארץההקרקעיהמששרגרנובסקי'א;46(ג"תשי,שנייהמהדורה)ישראלבמרינתקרקשתדינידוכן'מ24

(א"תשס)פרגול"ובמעינתישהאל-בארץבמקרקעךוכויותהפדרג-זנדם'הוכן.83(ט"תש)ראל,יש

111-114.
.429'בע,שם,דוכן25
.78'בע,שם26
שהבזיקמיכיקבע(העותמניותהקרקעותחוק:להלן)1858,העותמאניהקרקעותלחוק78סעיף27

שטרלוונותנים(פרסקריפציה)ורקהשלזכותבהלוישערשדבלירצופותשניםעשרמיריקרקעוערד
,476'בע,שם,חינםטאבו

שקולומקום:כדלקמןהוגדריישובממקוםריחוקןאשר,חקלאילניצולניתנותובלתיעזובותקרקעות28
הייתהזאתמידהאמתשלהקונקרטיתהמשמעות.עדיומגיעאינוהקרובהיישובבקצההעומדאדםשל

האזרחייםהחוקיםספר,לה'למג1270סעיףראו.היישובממקוםשעהחצימהלךאווחצימיילשלמרחק

.47'בע,שם,דוכןוכןהעותמאניהקרקעותלחוק6,103-105סעיפים,העותמאני
היהמראתמקרקעיהמחיה.1921בשנתתיקונולפנישנוסחכפיהעותמאניהקרקעותלחוק103סעיף29

בדלתמורתהזכויותאתלרכושהיהיכולמראשהאישוראתקיבללאאםאךהשלטונותלאישורזקוק
ד"פ,י"מ'נאלהואשהיה74/218א"עראו.ההחייאהלאחרבסמוךלשלטונותכךעלהודיעאם,ל'מת
'בע,שם,דוכןראו.מסהטבותבאמצעותגםתוגמלזהמסוגמקרקעיןשהחיהמי;141,144-146(3)לח
.113'בע,24הערהלקול,זנדברגגםראו.50'בעזולהערההצמודוהטקסט34שולייםהערת,49
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עםחקלאיתקרקעהחזרתבדמיהמנהלבהחלטותביטוילידיהבאהיבט)הייעודשינויעם
במקרקעיןשימושזכותהשלטוןמןשרכשמי,העותמאניבדיןביטוילידיבא,(ייעודהשינוי
זכויותיואתלאבדהיהעלול,שניםמשלושיותרלמשךעיבודםאתהזניחאך,מירימסוג

הניבהחקלאיהייעודתמרוץ,'שוויין0בתשלוםאותןפדהכןאםאלא,("מחלול")במקרקעין
הציוניתהקרקעלמנהלימוסףערךשהניבכפיבדיוק,העותמאנילשלטוןמוסףערך

,חקלאיתכלכליתעצמאות,ספרבאזוריריבונותהפגנת,"הקרקעגאולת",והישראלית
שהפיקהמוספיםהערכיםמןחלקהיוהכפראלהעירמןאוכלוסיןופיזור"ית-עםעבודה"

הערךהעותמאניהמחוקקשלמבהינתו,חקלאיתהחכרהמעידודוהישראליהציוניהמחכיר
השלטוןבהכנסותמרכזימרכיבשהיווה,חקלאייבולבמיסויבעיקרביטוילידיבאהמוסף

,העותמאני1י

בתקופתעור,מוואתמסוגמנוצליםבלתיבמקרקעיןזכויותלהקצאתמפורסמתדוגמא
לאיכרי1912בשנתהעותמאנייםהשלטונותידיעלשניתנההזכותהיא,העותמאניהשלטון
ואחדכעשריםשלבשטח)למושבהשממערבבחולותעציםלטעתלציון-ראשוןהמושבה

העותמאנייםוהשלטונותלעיבודניתנתבלתימוואתלאדמתאזעדנחשבהשטח,(דונםאלף
.לעיבודהניתניםלאזוריםמזרחההחולותנדידתתופעתאתתמנעהעציםשנטיעתסברו

בדל")הקרקעשוויתשלוםבעבור"הוהיה"שבוטחזכויותלדבושהזדמנותניתנהלאיכרים
רבותשניםגםנתבעוזוהקצאהמכוחוזכויות,מבוקשלשטחזהשטחהפךלימים,("ל'מת

,'מכן2לאחר
.חקלאילשימושהשלטוןמקרקעישלמבוקרתבלתיתפיסהעודדההעותמאניתהשיטה
כתבפיעלבריטניהשל"הכפולההמחויבות"אתלסכלהייתהעלולהזאתמעיןתפיסה
ניסושהבריטיםהסיבהזו,"ולערביםליהודיםהממשלתיתהקרקעאתלהקצותהמנדט
הקרקעותפקודת,זאתבדרךזכויותלרכושהאפשרותאת,שלטונםבראשיתכבר,לצמצם

זכויות,כןפיעלאף."מוואתאדמותלהחיותעודניתןלאכי1921בשנתקבעה("מוואת")

במשךנתבעו,1921בשנתהפקודהחקיקתלפנישהושלמה,מוואתקרקעותהחייאתמכוח
שלהתופעהאתלצמצםנועדה1920(מחלול)קרקעותפקודת."מכןלאתררבותשנים

תוך,זכויותהמקנההעותמאניתהשיטה,זאתעםיתד,'עיבודם6בלאמירימקרקעיתפיסת

.112'בע,שם,ג-זנדם;46'בע,שם,דוכן;68סעיףובמיוחדהעותמאניהקרקעותלחוק4פרק1ספר30
("עושור":וכערכיתTithe(המעשרממסנבעהממיסויהעותמאניהשלטוןשלהעיקריתההכנסה31

שולייםבהערת,112'בע,שם,זנדברג;429'בע,שם,דוכן.הקרקעמתנובתשנבעוההכנסותמןשנגבה
15.

61/33א"ע;105'בע,24הערהלעיל,גרנובסקיוכן80שולייםבהערת,123'בע,שם,זנדברגראו32

.2261סוד"פ,חביב'נבטקי'פוהצ
.169-171'בע,שם,זנדברגראו33
34Land (Mewat) Ordinance1921103סעיףשלהסיפאאתתיקנההפקודה.6(א)(1921.3.1)ר"ע

,לאום,קרקע:מיעוטשלזמן,רובשלזמן"קדר'אגםראו.1858משנתהעותמאניהקרקעותלחוק

,30שולייםהערת,665,673(ח"תשנ)כאמשפטעיוני"בישראלהרוכשתההתיישנותודיני

.494זד"פ,ישראלממשלת'נהבאבאל50/40א"ע,למשלראו35
36Mahlul Land Ordinance1920,127'בע,24הערהלשל,ג-זנדם;10(א)(1921.2.1)ר"ע.
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מדינתהקמתלאחרגם,כנהעלנותרה,מקרקעיןומעבדשמחזיקלמי,רביםקשייםהערמת
.י'1969-ט"תשכ,המקרקעיןבחוקביטולהעד,ישראל
נותרוהאם?החייאהאועיבוד,החזקהמכוחשנוצרוזכויותאותןשלגורלןהיהמה

בעליהןשלעתידםעללהעיבהמשיךהמחלולדיןהאם?זמןלאורךהחקלאילייעודצמודות

עללהעיב,העותריםלדעת,צריכהישראלמקרקעימועצתשלאחתמספרשהחלטהכפי
אועיבודמכוהזכויותרוכשי,דברשלבסופו,כימגלההיסטורימבט?חקלאיתקרקעחוכרי

להתעמעםהחלהעותמאניתהתקופהמסוףכבר.ייעודלכלמלאותקנייןבזכויותזכוהחייאה
,במיריהתצרוףזכויות.מלאהבעלותלביןמיריבמקרקעיהשימושזכותביןהפרקטיההבדל

כלללא,ועסקאותלזכויותנפרדלנשואהפכו,השלטוןידיעלפומביותבמכירותשהוענקו
גם.המחלולמחטוטרתלפטורזכההזכויותאתהשלטוןמןשקנהמירקלא,מעשיתםהגבלה

."העותמאניתבתקופהכבר,קנייןשטדילקבלזכוועיבודהחזקהמכוחבמקרקעיןשזכומי
מחזיקיםזכו,1928בשנתבוההלושהבריטים,במקרקעיןזכויותהסדרשלהתהליךבמסגרת
הקרקעותלחוק78סעיףבתנאימקרקעיןשעיברומירקלא.כבעליםלהירשםומעבדים

מטענתשנהנומחזיקיםגם,"מוואתקרקעותשהחיומירקלא.בבעלותזכוהעותמאני
הפךמירימקרקעישלכבעליםשנרשםמי,כבעלימתלהירשםיכלו,בלבדדיוניתהתיישנות

לסכנתהשופיםלהיותחדלווהעיבודההחזקה,מעשיתסייגכלבלאהקרקעשללבעלים

הפךהמתלולדין,הזכויותבמרשםמוחלטתבעלותשללרישומהבסיסשימשוהם,המחלול

שלהבעלותזכותלבין(התצרוף)הפרטשלההחזקהזכותביןההבחנה.בלבדלערטילאי
חוקשלחקיקתועם,העולםמןלחלוטיןשהלפהעד,בלבדעיוניתנותרה(רקבה)השלטון

הסוגעםנמנוזהחוקשלתחולתושערבמקרקעין":כי,153בסעיף,קבעאשר,המקרקעין

,"מלאהבעלותתהיהבהםהבעלות'מירי'

צלילבעליבטיעוניםהמחלוללמוסד(גרנובסקי)גרנותאברהםר"דספד1949בשנת
:מוכר

שחלוהשינוייםעל(המקרקעיןחוק:להלן).113,158,159,162סעיפים,1969-ט"תשכ,המקרקעיןחוק37
.692-702'בע,34הערהלעיל,קדרוכן360-365'בע,שם,זנדברגראו,המדינהקוםלאחרזהבדין

ידיעלבמקרקעיןזכויותלצבירתמקוראמנםהיוהשלטונותבידימקרקעיןשלפומביותמכירות38
.סורסוק,יווניממוצאהלבנוניהבנקאיהתפרסםבמיוהד.ז"בנדללסחורשהחלו,ממוןעתירותמשפחות

ביתהגרמניתבמושבההגרמניםהמתיישביםזכויות,למשלכך.75'בע,24הערהלעיל,גרנובסקיראו
השלטונותשערכומחלולקרקעותשלפומביתבמכירהסורסוקמשפחתידיעלבמקורןנרכשולחם

.82שולייםבהערת,123'בע,שם,זנדברג;1870בשנתהעותמאניים
.141-144'בע,שם,זנדברג39
.96שולייםבהערת,127'בע,שם40
.1969-ט"תשכ,[חדשנוסח]במקרקעיןזכויותהסדרלפקודת51-52סעיפיםהשוווכן239-244'בע,שם41
ואילך239'בעוכן81שולייםבהערת,123'בע,18שולייםבהערת,113'בע,שםזהבהקשרראו42

ישלטואנהעד"ויסמן'י;330'בע,24הערהלעיל,דוכןגםראו.47שולייםבהערת,204'בעובמיוהד

(ג"תשנ,כלליחלק-קניץדיניויסמן'י;3,15(ב"תשמ)יבמשפגרם"?העותמנייםהקרקעותהוקיבנו

.3שולייםבהערת,194-195
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,חשוברעיוןביסודומונהשהרי,זהמוסדשלניוונועללהצטערשישיתכן"
המחלולמוסדנתכווןהלאומיתהכלכלהמבחינת.וחברתיתכלכליתמבחינה
ישואולי.האפשרככלמרוביםקרקעותשלהחקלאיהעיבודלהרחבתלסייע

יותרצודקתחלוקהלהגשיםשאיפהמשום,ציבוריתמבהינה,זהבמוסדבו
כפיםביגיעאלאנקניתאדמהשאין,כללקביעתתוך,הקרקעיהרכוששל

.""ממש
המהלולדיןרוםאתלהחיותהעליוןהמשפטמבית,אפוא,מבקשיםהמזרחיתהקשתעותרי

,ישראלמקרקעיממנהלחקלאיתקרקעחוכרילגבידווקאזאתעושיםהםאך,העותמאני

עיבודמכוחורקאךבבעלותםזכובמקרקעיןזכויותבעלישאלפיכךעלמליניםהםאין
הגם,בלבדשניםעשרכדיקצרותהיושלעתים,תקופותבמשך,החייאתםאוהמקרקעין
ביקורת,ויותרשניםעשרה-תטשכדיהתארכו,1958-ח"תשי,ההתיישנותחוקשלאחר
,"שיפוטיתקרקעגאולת"מדיניותנהגכיבטענההעליוןהמשפטביתכלפיהופנתהחריפה
להחמירמבקשיםהםכןאםמדוע.בעלותםזכויותוממעבדיםממחזיקיםשוללשהואתוך

מקרקעיומנהללישראלהקיימתהקרןממקרקעיחקלאיתקרקעשלחוכריםעםדווקא
הזכותאת,למצער,להםמקנהאינובמקרקעיןאלהחוכריםשלשימושםמדוע?ישראל
?החדשבייעודםהמקרקעיןאתלחכורלהמשיך

הטועןמחזיקשללזכותוטווהארוךהוכרשלזכותוביןלהשוותמקוםאיןכילטעוןניתן
,זכויותעלויתורעלמעידשלוהמעששחוסרבעליםניצבהמחזיקשמולבעוד.להתיישנות

שינויעםהמקרקעיןלהשבתזכותועלויתרלאהמחכירכיברור,בחוכרמדוברשכאשרהרי
,ראשית.היבטיםמכמהזאתטענהלבקרניתן,בחוזהבמפורשמצוינתזושכן,הייעוד
שהמדינהמההנחהליהנותרשאיחקלאיייעודשמירתתנייתעםהכירהתוזהשבידוההקלאי
רשאיהיההקרקעעיבודבסיסעלבבעלותשזכהשהמחזיקכפיבדיוק,זכויותיהעלויתרה
מטרתן,ההכירההוזהמתניותפחותלאמפורששהיה,המחלולדיןעלהוויתורמןליהנות

הייעודעללשמור,המחלולדיןמטרתכמו,הייתההחקלאיתהקרקעשמירתתניותשל

אתמלשנותהתוכראתלהרתיעהייתהאמורהלמחכירתוחזרשהקרקעהסכנה,החקלאי
,המחכירלרצוןבניגודנעשהאינוהייעודושינוי,החקלאיהייעודשללחונסכאשר.הייעוד
לשםבההשימוש,החקלאיתהקרקעשימורחנייתשללחהנס,למדיניותובהתאםאלא

תואםואינו,שרירותיהואהחדשבייעודהקרקעאתולחכורלהמשיךהתוכרזכויותשלילת
המחלולשדיןכמובדיוקבלבדלעיוניתהופכתהייעודשמירתתניית.המקוריתהכוונהאת
,מתוכןרוקן

טווהקצרחכירהחוזההרילא.החוכרשלההסתמכותמשקלאתמגבירהזמןחלוף,שנית

.83'בע,24הערהלעיל,גרנובסקי43
,278'בע,24הערהלקתל,זנדברגאצלקביעותיועלביקורתוכן720'בע,34הערהלעיל,קדרראו44

.46שולייםבהערת
,ויסמןוכן(1987)2קרקע"?עינייםאחיזתאופלאתרופת-לצמיתותהמתחדשתחכירה"ויסמן'יראו45

.251'בע,42הערהלעיל,כלליהלק-קנקןדיני
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החכירההוזישלהחיצוניתהזותם,"לצמיתותיתחדשכיהרושםשנוצר,טווחארוךכהוזה
,החקלאיהרשותברואפילו,החוכר,הצדדיםשלהאמיתיתכוונתםעלבהכרהמלמדתאיננה
שניםרבתבהחזקההמדינההכרת."זמןולאורךהבעלותתוכנימרבכבעליעצמםרואים
,ההתיישנותםמוסדטעמיביסודעומדתהיא.פסולהמטרהמשרתתאיננהלבעלותכמקור

זו."ושימושוההזקתועלהסתמךשכן,בהלבעלותראוישניםבמשךקרקעשמהזיקמי
-התשעהמאהשלהברית-בארצותגםהיטבנקלטהוהיא,המקובלהמשפטהשקפתהייתה
עשרה-התשעהמאהבסוףשנאמרו,זוזכותאודותHolmesהשופטשלדבריו."עשרה
:(ויסמן'י'פרופשלהתרגום)לאמור,לקלסיקההפכוכבר,שעברה

מכה-ארוכהתקופהבמשך,כבשלובווהשתמשממנונהנהשאדםנכס"
בלאבוהמשתמשמאתהנכסאתליטולאין;המשתמששלבאישיותשורשים
זקוקאינוהחוק.יהאאשרזכותומקורויהא,להתגונןוינסהיתקומםשהוא

שלבאינסטינקטיםהטמונהזומאשרמשפטילכלליותרטובהלהצדקה
,50"האדם

חוכריםשלההיססוריוהלקההחקלאיהחוכרזכויות*4

(שגעפתליכש)הסולסלהבמקרקעי

לחוכרלהפוךמקרקעיןהמעבדחקלאיחוכראצללהתעוררשעשויההלגיטימיתהציפייהעל
באדמותחקלאיתקרקעחוכרימפרשתללמודניתן,ייעודלכל,לפחות,אולצמיתות

שחלפואףעל,המנדטתקופתבראשית"חמה"חברתית-פוליטיתסוגיהשהייתה,יפתליכ'ג
לבעיה,רביםבמאפיינים,דומהבעתירההמתעוררתהבעיהכידומה,מאזרבותשנים

כינויהוא"יפתליכ'ג".העברמןכלשהולקחללמודשניתןאפשר,כךומשוםאזשהתעוררה
המדינהלבעלות1908בשנתועברוהתורכיהסולטאןבבעלותשהיולמקרקעיןכולל

ידיעלשניםבמשךועובדוהוחזקואלהמקרקעין.עידיתעמקרקעיהיואלה.העותמאניתי5

(ח"תשנ)כאמשפטעיוני"האינטרסיםבצבתישראלמקרקעימנהל:שםודונםפהדונם"ארז-ברק'ד46
.11שולייםבהערתבמיוחד,613,615-616

"שעבודיםהתיישנות"זנדברג'חראהוכן.3,4(ד"תשמ)ידמתופסים"והמדינהההתיישנות"ויסמן'י47
.641,652(ד"תשנ)כבמשפסכם

יחשכששרם"לרפורמהקווים-במקרקעיןהתיישנות"גלעד'י;36'בע,24הערהלעיל,ג-זנדב48
.177,182(ה"תשמ)

49the%0Persuasion - EssaysשC .M . Rose "Possession as the Origin of Property" Property

Hwovitz The.7.(0010[1994,840)11;4יHisfory, Theory and Rhetoric of Ownership

32(1977,Cambridge(7860-7780Transfomsation ofAmerican Law.
o:במאמרפורסמובמקורים-הדב.5'בע,47הערהלעכל,ויסמןמתוךהתרמם0$ .w. Holmes "The

Haw10"Path.2"עשן.(1897)477,457 oflLaw.

53ב"תשסן'זהמשפט
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לחקלאיםנתןהתורכיהסולטאן.היוםשלהחכירההסכמיאתהמזכירהבמתכונתחקלאים
שניםבמשךנתונותהיואלוזכויות.(הומס)תשלוםתמורתשלובמקרקעיןשימושזכויות

במקרקעיהכפרייםטענוהמנדטתקופתבראשיתכבר.'וירושה3מכרלרבות,לעסקאות
הבריטיתהממשלה,המקרקעיןלבעלילהפוךראוייםהםכישאן-ביתעמקשליפתליכ'הג

במקרקעיקנייןזכויותלהעניק,פומביבהסכם,התחייבה1921בשנתאולם,לכךהתנגדה
היתרביןהוענקהההסכםלפיהזכאות,השטחתאתשעיבדוהכפרייםלתושביםיפתליכ'הג
התשלום.מפליגיםהיוהרכישהתנאי.שניםמעשריותרבמשךעיבודשלהוכחהסמךעל

אסרההסכם,שניםעשרה-חמששלתקופהפניעלנפרסמהממשלההזכויותרכישתעבור
רבותאולם,לממשלהתמורתןמלואתשולםבטרם,ההסכםלפישנרכשו,זכויותמכירתעל

הזכויותשווימלואאתלכיסםהמוכריםגלגלווכך,הסכוםשולםבטרםבוצעומההעברות
רבים,המושכיםהתנאיםאףעל,("ספקולטיביות":בריטיםפקידיםידיעלכונוולכן)

החקלאיםלקראתנוספתדרךכברתהלכההמנדטממשלת,בתשלוםלשאתהתקשומהזכאים

וחמשעשריםפניעלהתשלוםפריסתידיעלהתשלוםבתנאיהקלה,1928בשנת,כאשר
וכןהבריטים,"דברלכללבעליםהפכוהחוכרים.הזכויותאתלמכוררשותומתןשנים

,מחלוקתשררההלקחשלטיבועלאך,לעתידלקחיפתליכ'הגבהסכםראוהערביהציבור
הערביהציבור.המזרחיתהקשתלעותריהחקלאיםביןהמעלוקתאתמהבמידתהמזכירה

.בהללכתהנכונההדרךהיאלחקלאיםהזכויותהענקתכיסברוהבריטיתהפקידותמןוחלק
שבנפתאד'וסאגקזאזההכפריםבאזור(יפתליכ'ג)הסולטאןמקרקעיבהסדרהוחלכאשר
כבעליאו,השטתכבעלילהירשםזכאיםהםכיהכפרייםנציגיטענו,(1932בשנת)רמלה
שללההממשלהנציגיעמדת.הסולטאןבתקופתעודשקיבלומוגבלתבלתיההזקהזכות
חלוקתלהסכםדומהבהסכםעמםלבואהמקומייםשלדרישהנשמעהובמקביל,זוטענה

ובפניההסדרפקידבפניממושךמשפטילדיוןבסיסשימשההסוגיה.שאן-ביתיפתליכ'ג
המשפטביתאולם,הכפריים56עמדתאתאימץההסדרפקיד.ביפולקרקעותהמשפטבית

,שכירותהוזיבסיסעלהשטחאתלעבדהמשיכוהתושבים,עמדתואתדחהביפולקרקעות

כרכושםאזצרשנוהלו,משפחתוובניהסולטאןמקרקעיאתהטורקיתהממשלההפקיעה1908בשנת51

;336'בע,24הערהלתיל,דוכן.המדינהאוצרלניהולאותםוהעבירהמיוחדמנהלגוףידיעלהפרטי

.9שולייםהערת,111'בע,24הערהלתיל,זנדברג;90,106'בע,24הערהלעיל,גרנובסקי
עבודתכדישדהחלקתהיאהמקוריתשמשמעותו,"יפתליכ'ג",להםשניתןמהכינויללמודניתןכךעל52

.(העותמאניהקרקעותלחוק131סעיף)תמימהשנהבמשךבקרצמד
.14שולייםבהערת,112'בע,24הערהלתיל,זגדברג53
שטח,להסכםהמדיניהרקעלסקירת.59(א)ר"ע,1922.01.15-בפורסםאך1921.11.19-בנחתםההסכם54

-ארץלמפתקרקעותמהפרר-ומפהקרקעגביש'דראובמסגרתושהתבצעוהמדידהותהליכיההסכם

והסדר(שאן-ביתאדמות)אלמדאוארהור'עהסכם"גביש'דוכן,124-131(ב"תשנ)1928-1948שראל" ראו,המשפטילניתוחו.13(ג"תשנ)יגישראל-ארושלבגיאוגרפיהמחקרים"ישראל-בארץהקרקעות

.192-196'בע,שם,זנדברג
01Statementק[(ו55 Of?"192-196'בע,שם,עדברג;567(א,(28.9.16)ר.
56,672.[.().)2-1,ldilagers Of ,'

Sajad

and QazaEa1Government of ,Palestine32,18.38.5.]
.70שולייםבהערת,247'בע,שם,ג-זנדנזראווכן.674-673

54
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אחדיםשהפיקו"הקולוניאלי"הלקח,כך57עלופוצוהצבאידיעלפונוהארבעיםבשנותאך
המדיניותמקובעיאחדידיעל1939בשנתנוסהיפתליכ'הגמהסכםהבריטיםהפקידיםמן

שללגורלםבאשרדעתותווהכאשר,(1(מסעתס)קניוןההסדרפקיד,הבריטיתהקרקעית
לזיכיוןמחויבותהנוכהבהםלנהוגכיצדלבררביקשהשהממשלה,החולהעמקאזורכפריי
:החולה

certaln that we"
)1v1illages before us31ס11הttWith the exannple of the

0)refuseו~1עthe cultivators as they10can never'

formally

lease the land

equally certaln that government cannot evict15)1.sign any agreement

the owner of15face the situation that GovernmentשWe have...811them

8exercise the powers of0)unable15name only andתוthe land

.landowner"~s

צ"בבגהמדינהשהמציאהההסברלביןעתהשצוטטהההנמקהביןרבדמיוןלמצואניתן
"ממשלת'נס"בעמהדרין94/5575

שינויעםהחקלאיהחוכראתלפצותלנכונותה,'שראל9

:לאמור,ייעוד

צורךויהיה,המנהלדרישתעםאותןיפנולאהקרקעותשתוכריההשש"
,%"להתמשךהעלולותמשפטיותבהתדיינויות

איננהדנןבעתירהלהכרעהשעומדתשהשאלהכךעלמצביעיפתליכ'הגבפרשתהעיון
הקרקעיוהפיתוחההתקדמותשלביכלאתשאפיינהמדיניותשלשאלהזו,חדשהשאלה
העליוןהמשפטביתכינראה,היסטוריתברטרוספקטיבה,שנהמאהמזהישראלבארץ

כגורללהיותצריךהחמישה-מעלהאוענבים-קרייתחקלאישלגורלםהאםלהכריעמתבקש

המשפטביתצריך,אפוא,האם?אד'וסאגקזאזהכפרייכשלאושאן-ביתיפתליכ'גכפריי
של"הקשוח"בקולדבוקעליושמאאוחקלאייםחוכריםשלבעדיפותםלהכירהעליון

שמא?1932בשנתביפולקרקעותהמשפטביתושלהקולוניאליתהבריטיתהאדמיניסטרציה
והמעברישראלמדינתהקמתעםשחלהמהותיהשינוי"לפיההעקרוניתבגישהלדבוקעליו

!?י6"המנדטוריתהתחיקהפירושעלהשפיעדמוקרטילמשטר

57ibid, ibid,32/18L . S .Ja140שולייםבהערת,193'ובע,14שולייםבהערת,112'בע,שם,זנדברגוכן.
58the Reserved Part

~

ofthe0תthe

;

settlement

ofAfab

~ Cultivators0ת

~

] . Kenyon

'

"Memorandum

(1939.11.16)"~HIIla

I

Concession .Aieaץ/6(1)תיק,3489מיכל,22חטיבה,ישראלמדינתארכיון[)

.155שולייםבהערת,196'בע,שם,זנדברג;8
.(מהדריןפרשת:להלן)133(3)מטד"פ,ישראלממושלת'נבעאםמהדרץ94/5575צ"בג59
60

~

ra138'בע.
.(דורנרהשופטת)68,86-87(4)מטד"פ,האוצרשר'ננוסייבה94/4466צ"דנג61
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הערביבכפרמושאתswnpDהפהטתתהליךולקההחקלאיהחוכרזכויות.6
קדימהלזכותהכפריהחקלאיבתביעתלתמוךשעשויהאחרונהמקומיתהיסטוריתדוגמא

שללתהליךבהשוואהלמצואניתןהחקלאיייעודהשינויאףעלהקרקעאתלחכורלהמשיך
עדהערביבכפרהנפוצותהקנייןמצורותאחת,הערביבכפרהמושאעמקרקעיהפרטת
בשלושהתאפייןהמסורתיהערביהכפר,הכפריהמושאעשיטתהייתהעשרה-התשעהמאה

מטעיםוכןהבנויהשטחאתהכוללהכפרגלעין,האחת:במהותןשונותמקרקעיןרצועות
במצבמקרקעיןשלבינייםרצועת,השנייה,(גנים:בערבית"חואקיר")לוצמודיםוגנים
הרצועה,לעיבודהניתנותהקרקעותעיקראתשכוללתחיצוניתוחגורהבינוניפיתוח

היוכללבדרך.לעיבודהמיועדותמפותחותבלתיקרקעותכללה,החיצונית,השלישית
,(פפרח)משתנהובלתיקבועבאופןיחידיםבידינתונותהבינייםוברצועתבגלעיןהזכויות
.62(מווצאע)הכפרבניביןעיבודלצורכישיתופיתלחלוקהנתונההחיצוניתשהרצועהבעוד

הקשתשעותריהקרקעותרצועתאתבאופייהמזכירה,העיבודרצועת,השלישיתהרצועה
החוכריםכימצייניםהםלעתירתם47בסעיף,לחוכריהןמוענקותהןכיעלמליניםהמזרחית
ולא,המגוריםבביתורקאךאמוריםהדברים"אך,וראויהוגןלפיצויזכאיםהחקלאיים

מיועדיםאינםוכעתחקלאיעיבודלצורכילושנמסרוהנרחביםוהפרדסיםהמטעים,לשדות
ללמדאפואעשויההערביבכפרהשלישיתהרצועהשללגורלהההשוואה,"לחקלאותעוד
.העברילכפרהנוגעככלללכתיששבההדרךמהי

שללההיא,מוגבלתזמןלפרקהקרקעאתלעבדזכותחקלאילכלהעניקההמושאעשיטת
כיהסבוריםיש,הקרקעשלפיתוחהעלהעיבהולכןבמקרקעיןטווחארוכותבעלותזכויות
בחלקותוקבועהמלאהפרטיתבעלותלכפרייםלהקנותביקשהעותמאניהמחוקקכבר

הםה'הארץלפיתותהעיקרייםהמהסומיםאחדבמושאעראוהבריטייםהשלטונות,אלה64

פיסתכלעללהכריזפעלו,אפוא,האם.המושאעהפרטתשלהתהליךלהאצתנמרצותפעלו
המושאעחלקותאתחילקוהאם?מקומיתאוממשלתיתציבוריתבבעלותקרקעכפיסתקרקע
בעלותזכותולהענקתהמושאעלהפרטתפעלוהבריטים.שליליתהיאהתשובה?במכרז

,כאשרגםהבלעדיתבבעלותםונותרההייתהזוזכות.הערביהכפרלחקלאימוגבלתבלתי
.אחריםלייעודיםבקרקעוהשתמשוהחקלאותאתזנחו,המושאעמהפרטתוכתוצאהלימים

622-1(1193)Palestinen1"
Cadastra['

Survey

:,0C .H .

Ley

The Structure and Pracedureיכן
.42שולייםבהערת,117'בע,14הערהלעיל,ובדברנו

העותמאניתבתקופהשראל"-בארץהערביביישובתהליכים-ובנותיוהכזיביהכפרגרוסמן'דראו63
,זנדברג;107-108'בע,24הערהלעיל,דוכן;215'בע,24הערהלעיל,גרנובסקי;21-33(ד"תשנ)

.116-117'בע,שם
עליוחולק.108'בע,שם,דוכןראו.העותמאניהקרקעותלחוק8סעיףנוסחעלמתבססתהטענה64
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107,91(1999,.Gilbar ed.88שולייםבהערת,124'בע,שם,זנדביגגםראך.1914-1800((].(ן.
greatest"~-כ'פרנץח"בדוהשיטההוגדרה1937בשנת65

:
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sbbling

-block"בארץהחקלאותפיתוחבפני.
(1931)Palestine1חAgricultural Development and Land Settlementחס] . French Reports

73שולייםבהערת,248'בע,שם,זנדברג;12-11
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חקלאיתקרקעבחוכריההתחשבותבזכות

הקדישוהבריטים.המושאעהפרטתהייתהבמקרקעיןזכויותשלההסדרתהליךממטרותאתת
כדיקשותעמלוהסדרפקידי,(1928הקנייןזכותסידור)הקרקעותבפקודתשלםפרקלכך
עלכולןהחלקותאתרשמו,בכךצלחולאכאשר.הכפרייםביןהמושאעחלקותאתלחלק
הסובבתחקלאיתרצועהאותההפכההמנדטבתקופתכבר,משותפתםבבעלות,החקלאיםשם

,השלטוןשלאינטרסהיהזה.פרטיתבבעלותקרקעותלרצועתרביםערבייםכפרייםיישובים

פרקליטמציין,למשל,כך,בגלילכפריםבהסדרהמדינהקוםלאחרגםלנהוגהמשיכוכך
אני":56.12,31מיום,בגלילקרקעותלהסדרהעליונההוועדהבישיבת,דיציאן,הצפוןמחוז

.""מושאעולאמפרוזלוולתתקרקעלולהוסיףומבכרפשרהלידיהערביעםלבואמעדיף
הלכה.המופרטיםהמקרקעיןשלהייעודעלהגבלהכלכלללאהמושאעהפרטתתהליך
,בחלקותיהםיותריעילשימושלעשותהחקלאיםאתלעודדנועדההמושאעהפרטת,למעשה
.שהיאמטרהלכל

שונהבאופןהעבריובחקלאיהעבריבכפרלנהוג,אפוא,מבקשיםהמזרחיתהקשתעותרי
,בעתירתםבולטתשאינה,לכךהאידאולומתההצדקהאת,הערביובחקלאיהערביבכפרמאשר
המרכזיהרעיון,"לעתירהשצורף,יפתהאל'ופרופקדרר"דשלבמחקרםלמצואניתן

האשכנזית)'המייסדים'"קבוצתבידינמצאיםבמדינההמקרקעיןנכסישרובהואזהבמחקר
בהדרגתיותשהצטרפה(יותרמגוונתהיאכיאם,מרובההמזרחית)'המהגרים'וקבוצת(ברובה

נושלה,פלסטינית-הערבית,'המקומית'או'הילידה'שהקבוצהבעוד,המייסדתלקבוצה
למעשהנדחקווהם,מזערייםמשאביםישראלאזרחילערבים"ו,69"הקרקעייםנכסיהמרוב
עם,אפוא,"מתחשבנים"המחקרמחברי,7""החקלאיותהקרקעותעתידעללדיוןמחוץאל

שלהקדמוןכחטאבעיניהםשמצטיירמהבגין,המשגשגכחברו,היוםקשההעבריהחקלאי
המזרחיתהקשתשעתירתכךעללהצביעעשויהזאתהנמקה,כולה"המייסדיםקבוצת"

להחלטת,לכתמרתיקאך,ישירהמשך,המחקרמהברישלהראותמנקודת,להיותיכולה
ישראלמדינתאיןבפועל"כישםפסקהמשפטבית,"קצירבפרשתהעליוןהמשפטבית

ההפרדהמדיניותשל('האפקט')התוצאה.יהודייםקהילתייםליישוביםאלאמקרקעיןמקצה
מאחיזתלהשתחררשעשויים,"החקלאיהפיקדון"מרחבי.72"מפלההיאכיוםהנוהגת

.89שולייםבהערת,251'בע,שם,זנדברג66
.47שולייםבהערת,348'בע,שם67
שהגישועמדהבניירנכללודומיםרעיונותכידווחלאחרונה.20הערהלשקל,ויפתחאלקדרראו68

לקרקעותיהודיותמקרקעות"ראו.הממשלהלראשתמאיסיראסםר"ודקדרר"ד,יפתחאל'פרופ
,2000.11.28הארו"ישראליות

.33'בע,שם,ויפתחאלקדר69
.שם,שם70
פרשתכריכתעל.(קצורפרשת:להלן)258(1)נדר"פ,ישוקלממיקשימנהל'נלעדאל95/6698צ"בג71 קרקף

מבנהשלהלקים"המשמרת"אתנוקרטית"כמדיניותהמדינהשלהמקרקעיןמדיניותבתפיסת
למטרותהפלסטיניםישראלמאזרחי"וקולקטיבייםפרטייםקרקענכסי"ומעבירה"קולוניאלישלטון

"השרץייהודשלהפוליטיקהעלדוהרות:ודמוקרטיהגיאוגרפיה,אתנוקרטיה"יפתחאל'אראוהתיישבות
.78(ס"תש)91אלפיים

.278'בע,שם,קצירפרשת72

57ב"תשס,'זהמשפט



זנדברגחיים

קרקעכעתודתלשמש,אפוא,עשויים,המזרחיתהקשתעתירתתצלהאם"המייסדים"
,י'"הילידים"ו"המהגרים"בעייתשללפתרונהמושכת

האדםלזכויותהאירופיהדיןביתופסיקתחוכריםזכויות.6
ביתשלבפסיקתוגםלמצואניתן,חקלאיתקרקעשלחוכריםהמעדיפהבמדיניותתמיכה
Unitedבפרשת,1986משנת,האדםלזכויותהאירופיהדין Kingdom1James

r4

פסיקהלפי.

עשוי,הבעליםבזכויותפגיעהתוך,ארוךלטווחחכירהזכויותלבעליהטבותמתן,זו
הפרלמנטשלחקיקההעותריםתקפופרשהבאותה.חברתיצדקהמקדמתכמדיניותלהיחשב

1967Leasehold)הבריטי Refonn

Act(

עשריםמעל)ארוךלטווחהכירותלבעלישהקנתה,

Right(0)ההכירהאתלהאריךהחוקמכוחזכות)Houses(מגוריםבתישל(שנהואתת

extend(הבעלותאתלרכוש,לחלופין,או)Freehold((0)פיצויתמורתהחכורבנכסRight

buy(,שניםותשעתשעיםלמשךחכירההיאהחוקהוחלשעליההשכיחההחכירהזכות.
חויבשהחוכרהפיצויסכום.הבעליםעלנכפולעילהנזכרתהחקיקהלפיהחוכרזכויות
Reversion).-ה)הבעליםזכותשלהשוקשוויאתורקאךלשקףהיהאמורלבעליםלשלם

,אפוא,זכההתוכר.במהובריםההשקעהוללאהחכירהתקופתביתרתבהתחשב,לקרקע
והחוכרהבעליםזכותשלהמידיהמיזוגבעקבותהנכסערךעלייתמלואאתלכיסולשלשל

Merger-"מיזוגערך") Value, Marriage Value(,והכלילהמקוריהתוקתוקן1974בשנת

,המיזוגיימערךחלקלבעליםהמגיעבפיצוי
המאהשלהשמוניםשנותמאזנמשךבאנגליההאמורהלחקיקהשהובילהציבוריהדיון
העשריםהמאהשלהשישיםבשנותאך,הלייבודמפלגתהובילההמגמהאת,עשרה-התשע
אתלרכושאוחכירותלהאריךלחוכריםלאפשרישכיבעיקרוןלתמוךהשמרניםגםההלו

ההתפתחותאתתואמיםשניהם,עיקרייםנימוקיםשניעמדוהאנגליתהחקיקהביסוד,הבעלות
אפייןהראשוןהטעם.ההוקחקיקתאתשהמריצה,הטווחארוכותהחכירותשלההיסטורית

ח"בדו.דרכןבראשיתארוכותלחכירותומתאיםהחקיקהלתיקוןהמוקדמותההצעותאת
the'-הידיעל1885בשנתשהוגש Housing of Working Classesח5510חס~Commi20181

הנכסאתלתחזקתמריץלולתתהרצוןעלהארכהזכותלחוכרלהעניקההמלצההושתתה
Residential.-שלהדומההמלצתוביסוד1966בשנתשעמדהההנמקה,זאתלעומת.ראוי76במצב

Leasehold

~

.

Property

Command~

Paper

ההגינותמחוסררטרוספקטיביתבהתרשמותהתמקדה,

ורואהובתחזוקתוהביתבהשבחתהשקיעהחוכר,החכירהתקופתבסיוםהגלום,החוכרכלפי
,ביתוראת,הארוכותהחכירהשנותלאתר,בו

אינוכיענייןבאותוצייןהמשפטבית.קצירבפרשתעידודלמצואעשויהחקלאיההוכרגם,זאתעםיתד73
-285'בע,שם,קצירפרשת.היהודיםהמתיישביםשלשניםעשרה-ארבעבתמהסתמכותלהתעלםיכול

286.
74(1986)1167..H.R Ser.1ם.Eur96,nitedKingdom/(ץJames(אזגעימםפרשת:להלןcaseלה"!"צ).
Gilbert:ראוהאמורההחקיקההתפתחותשללסקירה75 Landlord

~

and Tenant Law.[)!1Bright.5

643(1995.Oxford(ימס"גבפרשתאדםלזכויותהאירופיהדיןביתשלהדיןבפסקוכן.
,Gilbert,8(קק.76655-644 ibid!8~BIlght

1.18.para74,אfames case, ~upra note"
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שלטווחארוכילחוכריםזכויותהמקנה,האמורההאנגליתהחקיקהביןלהשוותניתןהאם
בקרקעייעודשינוישעניינןישראלמקרקעימנהלהחלטותלבין,לדיורודירותבתים

בעיקרלהגןהאנגליתהחקיקהשלכוונתה.המצביםביןלהבחיןמקוםיש,לכאורה?הקלאית
,זאתעםיתד,למגוריםמשמשתשאינהחקלאיתקרקעעלולאהעירוניהמשפחתיהביתעל

החוכרלפיוהרעיון,ההכירהסוגילכלמתאימותהאנגליתהחקיקהביסודשעמדוההנמקות
לגביובמיוחדחקלאיתקרקעלגביגםישים,ביתוכאלאליהומתקשרהקרקעאתמשביה
...הקלאיתקרקע":לאמור,המנהלבהחלטותכהגדרתה,"נחלה"המהווהחקלאיתקרקע

ההדגשה)מ"בהיפותחאושפותחהחקלאימהמשקופרנסתומגוריולצורךלמתיישבהמיועדת

שלומבצרוביתו,החקלאיהייעודשלזוהרובעתלפחות,הייתהכולההנהלה,(,ז"ח-שלי
הנחלהביןלהפרידניתןלאהארוכההחכירהתקופתבמהלךפרנסתואופינוכח,החקלאי

תקופתכלבמשךביתםאתבנהלהראובארץהחקלאיתהנחלהתוכרי.החקלאיהמשקלבין
הקרקעערךעלהעולהבהיקףואונםמהונםבההשקיעוהנחלהתוכרי,הארוכהההכירה

החוכרהעדפתשמאחוריכפי,הבעליםשלהישירההשקעתועלעולהובוודאיהחקלאית

החוכרהעדפתמאחורימסתתרתכך,דיורמצוקתשלחברתיתבעיהמסתתרתהעירוני
לאהעניקוייפס'גבפרשתהעירונישלחוכרכפי.לחושנס,החקלאיהייעודמצוקתהחקלאי

אתלקבלהחקלאיהחוכרמבקשכך,מוגבלתובלתימלאהבעלותאלאלמגוריםזכותרק
."בנחלותיו-חקלאייםחוכריםשלבאיגודכשמדובראו,בנחלתוהבעלותתכנימרב

בתיםבבעליפשעהתוךחוכריםהעדפתשהצדיקו,באנגליההחקיקההנמקות,ועודזאת
איננההמדינהשלהקנייןבזכותפגיעה,המדינההנוהבעליםכאשריותרחזקות,פרטיים
במונופולהפגיעה,אישיהיבטנעדרתבמדינההפגיעה,הפרטיהחוכרשלההרייןבזכותכפגיעה

שבאנגליהלכךהטעם,למשלכך,מקרקעיןלהחכרתשליליבתמריץכרוכהאינההמדינהשל
תמנעשהחקיקהבחששהוסבר,העירונילחוכרשניתנותההגנותהחקלאילחוכרניתנולא

החקלאיתהקרקעלגביגםרלוונטיזהחששאםספק,~אותהלהחכירחקלאיתקרקעמבעלי
שללפיתוחותגרוםלחוכריםהזכויותהקנייתדווקא.מונופולעליהיששלמדינה,בארץ
למשטרהחקלאיתהקרקעאתתחזירלמדינההזכויותהחזרת.החקלאיתהקרקעמגזר

ידיעלשנכפו,מגבילותתניותעללהתגברנועדההאנגליתהחקיקהגם.המונופוליסטי

.ישראלמקרקעימנהלשל727מספרבהחלטה"נחלה"הגדרת78
אתהןמגבילותוהן"לפיתו"השטלהיקףהנחלותשטחהיקףביןישירהזיקהיוצרותהמנהלהחלטות79

המגרשיםמספרמוגבל737מספרבהחלטה.להרחבהמגרשכלשלשטחואתוהןלהרחבההכוללהשטח

717מספרהחלטה.דונםחציעדמגרשכלוגודל%15בתוספתהנחלותלמספרעדלמגוריםלהרחבה

שטחהגבלתישבהגם.שלוהחכירהבחוזהנכללאוהקיבוץשבהחזותןשטחעל"מפעל"בהקמתעוסקת
.(הארץבמרכזדונם250)

801993.10.6M.A.EF News Release, Agricultural Tenancy Law Reformבשצוטטכפי-~Bright

81,75Gilbertק.68 . supra note,4,

74James,אpara.3:חמס'גבפרשתשצוטטהכפיהבריטיתהממשלהעמדת81 Cnse~ supra note,

8219

_
Jbid, at

para

83entitlement' was logically capable of"
although'0ש[ the argument of":52.para7",4א

"being applied across the board.
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לגבינכוןהאנגליתהחקיקהשלשהגיונה,הטענהכילצייןיש,פרטיימי8בעליםשלמונופול
האירופיהדיןלביתשעתרוהבתיםבעליידיעלהועלתה,טווחארוכתהכירהשלסוגכל

החקיקה,8'עקרוניתאותהאימץהאירופיהדיןובית"האנגליתהחקיקהכנגדאדםלזכויות
הציבורכללפניעלמקרקעיןחוכריהמעדיפהממשלתיתמדיניותמשקפתהאמורההאנגלית
ביטוילידישבאהמדיניותאותהמשקפתהיאזהבמובן.המקרקעיןבעליפניעלואפילו

ייעודהשינויעםגםהחקלאיתהקרקעחוכריאתהמעדיפותישראלמקרקעימנהלבהחלטות
עלגםללמדכדיבהיש,האנגליתלחקיקהוחוקתיתמוסריתהצדקהשישככל.הקרקעשל

כךמשום,בארץועירוניתחקלאיתקרקעחוכריכלפילגלותשישהמיוחדהיחסהצדקת
בושעמדההחוקתילמבחןהשוואהמתוךהמנהלמדיניותשלהוקתיותהעלללמודניתן

.חמס'גבפרשתהאדםלזכויותהאירופיהדיןבבית1986בשנתהאנגליתהחקיקה
לטיעונירברמיוןדומים,החברתיתזיקתםלאאםגם,יימס'גבפרשתהעותריםטיעוני
Belgraviaבאזורבתיםבעליהיוימס"גבפרשתהעותרים,המזרחיתהקשתבעתירתהעותרים

למגוריםפיתוחולאחראך,לונדוןבפרבריכפריתקרקעבעברהיההאזור,לונדוןשבמרכז
המעניקה1967משנתהחקיקהכיהייתההעותריםשלהעיקריתטענתם,למדייקרלאזורהפך
1מספרלפרוטוקול1סעיףלפישלהםהקנייןבזכותפוגעת,הבתיםלחוכרירכישהזכות

כילהגנתהטענההבריטיתהממשלה.בסיסיותנווחירויותהאדםזכויותלהגנתהאמנהשל
עיקר.הציבוריהאינטרסלטובתלפעול,סעיףאותולפי,סמכותהבמסגרתנעשתההפגיעה

הראשונהטענתם.הבריטיתהממשלהשלזאתטענהלשלילתכוונוהעותריםשלטענותיהם
אינטרסשכן,לגיטימיציבוריאינטרסלהיחשביכולהאיננההחוכרהעדפתכי,הייתה
the"(כולההקהילהשלאינטרסלהיותחייבהציבור community generally0)("benefit

המזרחיתהקשתשלטיעונהאתמאודמזכירזהטיעון.לחברותפלונימאדםקנייןהעברתולא
למעגלמחוץמותירהאהדלמגזרהמדינהכקרקעומוגבלערךיקרמשאבחלוקת"-כי

ביתבפניהעותריםשלטיעונם.%"ודיורמגוריםלפתרונותהזקוקיםרחביםציבוריםהנהנים
הקנייןזכותנפגעהשםשבן,המודחיתהקשתשלממיעונהחוק,כאמורהיההאירופיהדין

פיעלאף,הציבורכללשלריבואתרבההמזרחיתהקשתואילובמקרקעיןשלהםהפרטית
:לאמור,העותריםשלטיעונםאתדחההאדםלזכויותהאירופיהדיןבית,כן

-000,pursuance of legitimate socialתוtaking of property effected21"

the("א- public interest' , even iftheתו)nomic or other policies may be

directש1ש"... use or enjoyment of:

the

property0"targe hasוםmunity

641The Convention for the Protection of Human Righ~ and Foundumental Freedom . Article

enti:הסעיףשלהמלאנוסחולהלן:0[7010001קסח.1(ק1-1)
~

ed15

:

"Every

:

naoura] or

.

'

legal

person

5oneח05505510ע shall be deprived of his0550551005ק.0אthe peaceful enjoyment of his0)

the

:

:

general

?6law and

I

?6the

~

:

conditions

provided

I

0!the ,-

public

interesf

;

and subjectl"1except

"law1"18860081שprinciples

,

Of(ו.ח-שליההדגשה.).
652.38.para74,אsupra note,858)Fames

.לעתירה11בסעיף,1הערה,לעיל66
8747,45.paraש0ת74,אsupra,5ש")James
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)8aimed1051518608

_

cover0)The margin of

appreciation

" wlde enough

""
securing

,

: greater ,.

socialjustice

.. . . even where

,

such Iegis[ation . .. . confer

i

dirfcrם,large"87-שליההדגשה) benefit
""

rhe State or the community

מסויםלמגזראלאהציבורלכללמוקציתאיננהחכורהחקלאיתשקרקעהעובדהעצם
.חברתיצדקהמשרתתהקצאהשלחוקיותהאתפוסלתאיננה,בפרטהחוכריםומטר,בכלל
הדיןבית?הברתיצדקהמשרתתמדיניותהיאלחוכריםמקרקעיןהקצאת,אפוא,האם

תשובותשלרחבמגווןזאתלשאלהלהיותעשוידמוקרטיתבהברהכיהבהירהאירופי
."דעתשיקולשלרחביםשולייםהמחוקקותלממשלותהותירולפיכך,ולגיטימיותסבירות
לחוכריםהמקרקעיןלרכישהזכותהענקתכיאישרהאירופיהדיןבית,ענייןשללגופו

מדועסיכםהאירופיהדיןבית.הסבירות89ממתחםחורגתשאינה,חברתיתמטרהמשרתת
:החברתיהצדקבמתחםלחוכרהרכישהזכותהענקתמדיניותנכללתלדעתו

over'

the

:

years

have7111~predecessors"6~ leasehold tenant

and

-1085"The

their15the house which1מconsiderable amount of money8invested

contribution0מnormally have madeשיוhome, whereas the landlord

.9o"

original

lease:6פthe :gtHIltlllg

I

oflש

~

malntenance subsequentאןtowards

השקיעהחקלאיהחוכר.חקלאיתקרקעייעודלשינויהנוגעככלגםחלהאחרוןהרציונל
,הקרקעבטיוברקביטוילידיבאהלאההשקעה,החקלאיתהקרקעבשמירתשניםבמשך
החקלאיהייעודשלבכישלונוהכרוךהסיכוןבנטילתוכןושמירתההחזקתהבעצםגםאלא

השקיעה,(שלטוניתכרשותמהמדינהלהבדיל)כבעליםהמדינהאםספק,קרנווירידת
,המזרחיתהקשתעותרילטענת,שעתההגם,לחוכרזההבאופןהחקלאיתהקרקעבשמירת

הדיןביתשללדידו,הייעוד91שינוייתרונותמלואאת,כבעלים,לעצמהליטולעליה

השקעותיובגיןההוכרפיצוירקמצדיקאינולמחכירהחוכרביןההשקעותפער,האירופי
עלבמשפטולאעושרעשייתמהבעליםתמנעזוזכות.הבעלותלרכישתזכותהענקתאלא

.החוכרםשלחשבונו
האירופיהדיןביתשלהמכלילותקביעותיואתלתקוףניסוייפס'גבפרשתהעותרים

השוניםמאפייניהםעלהצבעהבאמצעות,חוכריםעלההגנהשלהעקרוניתצדקתהבדבר
הלונדוניםהבתיםבעלי.בלונדון95היוקרתיתבלגרביהבשכונת,שבבעלותםהבתיםחוכרישל
.להגנהראוייםאינםשחוכריהםכךעללהצביעאמורותאשרמרכזיותטענותשתימנו

8846.paraא,Ibid.
8949.para14ש2א.
.4,244א901
.מיסויבאמצעותלקבלאמורההיאהנכסבהשבחתשלטוניתכרשותהמדינהשלחלקהאת91
9256.para)8,74שקא"0ת(ס"

,lames case"

9368.paraא,Ibid.
.Ibid,אק"9428.8
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ולמעשהשנהתוךהנכסיםאתמכרוהחוכריםמן%40-משיותר,הייתההראשונההטענה
שכתוצאה,הייתההשנייההטענה,"כללבוהחזיקושלאאובושזכובנכסהחזיקושלאכמעט
לבעליםלשלםשחויבושהתשלוםבעוד,החוכריםשלבידיהםנפלהמיזוגשערךמכך

מדינאיםרווחיםהחוכריםהפיקו,חכורבנכסהתיזורזכותשלהשוקבערךרקהתמצה
windfallאלאאינם,טענוכך,אלהרווחים,%625-ל,הקיצוניותהדוגמאותבאתת,שהגיעו

tproritsהקשתעותריאצללמצואניתןדומותטענות,החוכריםלידילהפילםסבירזהואיל
,אשריםגלילקיבוץהבריכנגדהמזרחיתהקשתעותרישלקצפםיצאבמיוחד,"המזרחית
,'6"דולרמליוןשנייקבל"מהםאהדכל,העותריםלטענת
חקיקהשלהלגיטימיותאתשוללותאלומעיןטענותכיסברלאהאירופיהדיןבית

נופלהמיזוגשערךבכךעקרוניפסולראהלאהוא,ראשית.לחוכריםרכישהזכותהמעניקה
לרווחיםאחדותדוגמאותישנן,הכללשלשוויוניתמהחלהכתוצאהאםגם,החוכרשללידיו
:דופןיוצאי

that view10inevitable consequence of

the

legislation giving effectמקוי

that any tenant who sells the unencumbered freehold of the property15

make10bound15afterמם enfi~anchising(184תcomprising house and(

addition , the broad sweep and scale of the17ןםן!...מapparent

the reform mean that some(שinterests achieved,0redistribution

tenants who(ל''iwi
~
df(lll pro

~

ts,0the makingגםanomalles, such

.the right time

,

are unavoidable,םof

-

term leases-

purchasedמש"

should be1מ8151840טParliament decided that landlords affected by the

wj

ould, otherwise

,

come)148,~

the

enrichinent , considered

ul

njust01

~

deprived

number of8of451the)8,reversion of the property0(שמאמס)

8mEtke 'windfall profits ' . That wasשundeserving ' tenants being able'

couftשט505 cannot find15טpolicy decision of Parliament, which
97"outside the State ' s margin of appreciation85unreasonable

,(,חיז-שליההדגשות)

אבדןבגיןמפוצההואשכןניזוקאיננושהבעליםכךעלהצביעהאירופיהדיןבית,שנית
,חסר98אינווזהנהנהזהבבחינת,התפוסיםלמקרקעיןהחיזורזכותשלערכה

,ראשית.חקלאיתקרקעייעודשינוישללסיטואציהגםמתאימותהאמורותההנמקות

מיליונילעשרותלהגיעיכולשערכהניכרתהנחה"עלמוחיםשבו,לעתירה57בסעיף,1הערהלעיל95
הנהניםחבריםשלבודדיםעשרותבו(מושבאוקיבוץ)חקלאילישובדולריםמיליונילמאותואףדולרים

י"אלועתקמסכומי
.לעתירה59בסעיף,שם96
9769.para1,74ןlames ca~e, supra note

984]16.Ibid.
.Ibid,881זאק.9965
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,יתרלהתעשרותמסוימיםבמקומותגורמתחוכריםלהעדפתהמנהלמדיניותכיהעובדה

שלפיבעוד,מזאתיתרה,חוכריםשלהעדפתםביסודהעומדתהמדיניותאתפוסלתאיננה
אושרוהדבר)ומקרהמקרהכלפרטניבאופןשיבדוקמנגנוןכלהוצעלאהאנגליתהחקיקה

דעתשיקולטעונההתקשרותכלהמנהלהחלטותשלפיהרי,(האירופיתהדיןביתידיעל
.י~הפריפריהאזורילביןהארץמרכזאזורביןמבחינותגםהמנהלהחלטות,המנהלשלוהסכמה
הקרקעערךבעלייתמשמעותיבשיעורמשתתפתהמדינה,המנהלהחלטותפיעל,שנית
לפיהמחושבים,הייעודשינויעםגובהשהיאההכירהדמיבאמצעותוזאתהייעודשינויעקב
חקלאיתקרקעההכרתבדבר737מספרהחלטה,למשלכך.החדשבייעודהקרקעשווי

.החדשבייעודהקרקעמשווי(הארץבמרכז)%66שלחכירהדמיתשלוםמחייבתלמגורים
ההוכראתמחייבת,מפעללצורכילקיבוץחקלאיתקרקעהקצאהבדבר717מספרהחלטה
לפי,המדינהשלזכותה,החדשבייעודההקרקעמשווי%51שלבשיעורחכירהדמילשלם

לתביעתםלהקבלהניתנת,הייעודשינויעקבהקרקעערךבעלייתלהשתתף,המנהלהחלטות
החקיקהלפיהחוכרבושזוכההמיזוגבערךלהשתתףיימס'גבפרשתהקרקעבעלישל

יותרהוגןפתרוןהיאהמדינהלביןהחוכרביןהערךבעלייתההשתתפותחלוקת.האנגלית

המיזוגערךמלואשלפיו,האירופיהדיןביתידיעלהואאףשאושרההמדרמןפתותודרסטי
מנקודתיוצאת,ספקולטיבייםרווחיםבדברהמזרחיתהקשתעותריטענת.!"להוכדהועבר
זכאיאינווהחוכרהחקלאיתבקרקעהבעלותלמלואזכאיתשהמדינההנתה

~

גםולו,בר
הנגרםהצדק-מאימתעלמתזאתהנחהאך.לדורותשלוהחקלאיהחכירהחוזהלהארכת
החקלאיהייעודמןנהנוכולווהציבורהמדינה,האירופיהדיןביתידיעלגםשהוכר,לחוכר
הייעודשלהרווחיותאבדןשלבסיכוןלבדוהחוכריישא,אפוא,מדוע,שגשוגובשנות

הרי,רווחיהבלתיהחקלאיבייעודהבקרקעלהחזיקממשיךהחוכרהיהאילו?החקלאי
חכירהחוזילהאריךהנטייהנוכח,שערכה,החיזורזכותזולמדינההיהשנותרכלממילא
מקבלתהמדינהכימחלוקתכללאין.גדולאינו,ראשונייםחכירהדמישלחוזרתשלוםללא
אילו,הישןהקרקעערךלפי,שלההחיזורזכותבגיןלוזכאיתשהייתהמזהגבוהפיצוי
מוארכתהייתההחקלאיתהחכירהאםובמיוחדהחקלאילייעודמוחכרתלהיותממשיכההייתה
בדברהקיימתההלכהאתלטובתםרותמיםאמנםהמזרחיתהקשתעותרי,החכירהביובל

במיוחד)העותריםשלקצפםיצאעליהןאשר,חקלאיתקרקעייעודשינויבדברהמינהלהחלטות100
פיצוילצורכיוהןהחדשיםהחכירהדמיגובהקביעתלצורךהן,מבחינות,(717,727,737החלטות
.'וב'אלאומיתעדיפותבאזורייישוביםלביןהארץבמרכזיישוביםבין,לחוכר

,30."2000ן"נדל-הארץ"האחרוןבעשורההפשרותמשווי%40רקקיבלהמינהל"מאור'זגםראו101

.לעתירה55בסעיף,1הערהלעיל102
ממנוהפרטאתלפצות'הנוטלתהרשות'אתמחייבהלוקתישצדקלחשובניתןהיהאינטואיטיבית"103

בעיות"סגל-חביב'א."המופקעתהקרקעשלהמלאשוויהכדיהמגיעבשוויבפיצויים'נטילה'הנעשתה
.449,486(ח"תשנ)כאDatושוני"מקרקעיןבהפקעתהציבוריתהמטרהושאלתתיאום
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שינויעקבהקרקעערךמעלייתהמתעלמת,ציבורלצורכיהפקעהעקבהפיצוישיעור
שלהאינטואיציה.,%אינטואיטיבייםמשיקוליםזאתהלכהלהצדיקניתןאםספק,ייעוד62י

.החוכרשלבהעדפתופסולכלראתהלאאדםלזכויותהאירופיהדיןבית

סיכום.7

מקרקעימנהלמדיניותעלסנגוריהמעטללמדביקשתיזאתברשימהשסקרתיבדוגמאות
התחשבותהמחייבתבגישהלתמוךביקשתי.חקלאיתקרקעייעודלשינויהנוגעככל,ישראל
הן,החדשבייעודכחוכרלהעדפתוהנוגעככלהן,החקלאיהחוכרשלבזכויותיומיוהדת
יוותראם,לוהמגיעהפיצוילחישובהנוגעככלוהןהמחודשיםההחכרהלתנאיהנוגעככל
עילותרחוקהלאבעברהיווחקלאיתקרקעשלועיבודההזקה,ראויהואלהןההטבותעל

המעניקהמדיניות,ולמעבדלמחזיקישראלבארץהשלטוןזכויותלהפרטתביותרמשמעותיות

הדיןביתידיעל1986בשנתאושרההמהכירמןהבעלותלרכישתקדימהזכותלחוכרים

עללערערביקשתי.חברתיצדקלקדםכדיבהישאשרכמדיניות,אדםלזכויותהאירופי
עלוגם,ייעודהאתששינתהחקלאיתבקרקעזכותמכלהחקלאיהחוכראתלנשלהניסיון
לפנותחוכריםשלשרירותיתסרבנותעללהתגברהיאהפיצוישלמטרתוכלשלפיההגישה

ספקלהטילביקשתי.1"פינויבהליכיהכרוכההבירוקרטיתההוצאהאתולחסוך,מקרקעין
,"חינםמתנות"מקבלהחקלאיהחוכרכיבתחושה
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