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  תקנת השוק בעסקאות עם הממונה על הרכוש הממשלתי ביהודה ושומרון

  מאת

 חגי ויניצקי

 

בדין החל ביהודה ושומרון קיימת תקנת שוק שמגנה על מי שעשה עסקה בתום לב עם 

הממונה על הרכוש הממשלתי ביחס לרכוש ממשלתי )אדמות מדינה(, אך הסתבר 

כוש שעלולות להיות לגביו זכויות של לאחר מכן שלא מדובר ברכוש ממשלתי אלא בר

, שכן היא אמורה לחול ביחס ליותר אנשים פרטיים. לתקנת שוק זו חשיבות מרובה

מאלף בתים שנקלעו או קיים חשש שנקלעו לסיטואציה זו. המאמר בוחן את 

התכליות לתקנת שוק זו, הביקורת לגבי תכליות אלו ומציע מענה לביקורות אלו. 

תקנת השוק: קיומה של עסקה, תום הלב, תמורה ורכוש ממשלתי המאמר דן ברכיבי 

תוצאות החלתה, לרבות הענקת סעד של פיצויים למי שייפגע וכן עומד על משמעות 

מהפעלתה. לאחר מכן, בוחן המאמר שלושה מקרי בוחן שניתן ליישם בגינם את 

קרים תקנת השוק: גריעה מקו כחול, גריעה מצו תפיסה וגריעה מהפקעה. בכל המ

ים הללו קיימים מקרים שנדונו או נידונים כיום בבתי המשפט, ולאור כמות המקר

שרלוונטיים לתחולתה קיים צפי שתקנת שוק זו תהיה במוקד השיח המשפטי בשנים 

הקרובות. לאור הנחה זו המאמר בוחן את האפשרות שנדונה בימים אלו ליצור 

פטי. בסיום המאמר נערכת מסלול מנהלי לבחינת תקנת השוק חלף המסלול המש

ות האדם ביחס לצפון השוואה מקיפה למקרים שנדונו בבית הדין האירופי לזכוי

קפריסין ונגורנו קרבאך שיש בהם התנגשות בין בעלי זכויות מקוריים לבין 

 מתיישבים קיימים ו/או השלטון הנוכחי. 

 

לקיום תקנת שוק בעסקאות עם הממונה על הרכוש  תכליותמבוא. א. ה

ב. הביקורת ביחס לקיומה של תקנת שוק ותכליותיה והמענה הממשלתי. 

קיומה של   .1.ג . יבי ניתוח עיוני ונורמט - יסודות תקנת השוקלביקורת זו. ג. 

. תום 2.2. תום הלב מצד המתקשר עם הממונה. ג.1.2ג. תום הלב. . 2.געסקה. 

ל קיומה שתוצאות . 5.ג רכוש ממשלתי. 4.ג תמורה.. 3.גלב מצד הממונה. 

גריעה   .1.ד. . מקרי בוחן דמתקנת השוק.  יםם לנפגעיפיצוי. 6.גתקנת השוק. 

רשת מצפה פ –צו תפיסה מ גריעה .2.דקציר ואשכנזי. פרשות  –מקו כחול 

ערוצי בחינת תקנת השוק: . ה. פרשת עפרה - הגריעה מהפקע  .3.ד כרמים.

. צפון  1.ו :אדםפסיקת בית הדין האירופי לזכויות . ו לי. משפטי או מנה

. השוואה בין הפסיקה ביחס לצפון קפריסין 3.ו. נגורנו קרבאך .2.ו קפריסין

 ם. ו כסי. ך לתקנת השוקאנו קרברוונג

 

 שרביהודה ושומרון אים היהודיים בה להסדרת מבנים ושכונות בישוומתו שחבר ב"צוות לגיבו ד"ר חגי ויניצקי היה 
על חוות חלקו בר מתבסס משלה. המאמוי ראש המבמינבראשות ד"ר חיה זנדברג  יות"של הרשוקמו תוך מעורבות הו

ושעיקר המלצותיה אומצו על  2016אוגוסט לממשלה בחודש עץ המשפטי יצקי ליונויחגי  רד"שהוגשה על ידי הדעת 
לצו בדבר רכוש  5י לממשלה בעניין סעיף טשות היועץ המשפדיון בראכום הי"סב משפטי לממשלהי היועץ היד

ום דיני רישוון, מרדיני יהודה ושוי קניין, דיני חוזים, יניצקי הוא מרצה בכיר לדיני וגחד"ר  (.7.12.16)שלתי" ממ
וזים ץ לדיני חרי מדע ומשפט, מרצה מן החושע מרכז האקדמיבומנהל הקליניקות המשפטיות ביחס לנכסים זכויות 

, שופטים האנונימייםלות דברצוני להו מכון בגין למשפט וציונות. טה העברית וראשבאוניברסי טיםמשפל בפקולטה
גלעד לו, המעולות םעל הערותיהר נועה צוקר ודניאל בן דולעורכות כתב העת והעת משפטים  בתערכת כלחברי מ

האגודה  סכנבר הוצג . המאמקרמחעל הסיוע המעולה לן ימ, לאוהד רויסבלט ולעדי שליןגויאל מר, לדנאייזקס
     . 2019וני חיפה, יפרטי, אוניברסיטת  למשפט
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 וא:במ

באזורים אלו  1.ביהודה ושומרוןבכללותו הישראלי  המשפטהחילה את  טרםמדינת ישראל 

, המשפט המנדטורי, המשפט (1917משפט העותומני )עד שנת ההמשפט מורכב מארבעה רבדי דין: 

נים ידף, לבנוס 2ועד היום. 1967( ותחיקת מפקד אזור יהודה ושומרון משנת 1967-1948 -דני )מהיר

   .עלת מדינת ישראל על פי כללי המשפט המנהלי וכללי המשפט הבינלאומיופאלו 

 

דה י יהואזור ה אחת,לפי גיש :ישות עיקריותג ביחס לתחולת המשפט הבינלאומי קיימות שתי

עמדה זו נשענת  3מחלוקת" או "שטחי מריבה".באינם שטחים כבושים אלא "שטחים ש ןושומרו

התבסס על הצהרת בלפור שיא חבר הלאומים, וצשהדט ב המנתכ .1 ים:הטיעונים הבא עלבעיקרה 

לאומי לעם  יתכחלק מכל שטח המנדט להקמת בו מיועדים לא םאזוריש קבעוועידת סן רמו, 

העצרת החלטת . 2 1945.4לת האו"ם בשנת ילמג 80ם בסעיף ב המנדט אושר ע"י האו"היהודי. כת

והיא מותנית  חייבתמ טההחלהייתה  אל 1947ת בשנהחלוקה  האו"ם על תכניתשל  הכללית

ץ נדחתה ע"י מדינות ערב והתושבים הערבים בארבקבלתן על ידי הצדדים. ברם, ההחלטה 

הסכמי . 3 5במלחמת העצמאות.וערביי ארץ ישראל ת ערב ישראל, דחיה שהובילה לתקיפת מדינו

כל  ת שליעותבב ם פוגעיםין הוא, ישמהפסקת האש בסוף המלחמה קבעו שהם לא קובעים גבול ר

 

שחלה  סתחקיקת כנ א.הישראלי מוחלים ביהודה ושומרון:  שפטשבהן חלקים מהמעם זאת קיימות כמה דרכים  1
)שבח  יןחוק מיסוי מקרקעא' ל 16סעיף  ;כנסה ]נוסח חדש[ס המ לפקודתא'  3מרון: סעיף וישירות ביהודה וש

וק שירות לח 5, 2סעיפים ; 1995-שנ"ה[, תב]נוסח משול הלאומי לחוק הביטוחא'  378סעיף ; 1963-ג"כישה(, תשכור
; 1981-אהגנת הצרכן, תשמ" לחוקא( 3) 2; סעיף 2016-וק אומנה לילדים, תשע"לחו 2; סעיף 2017 –שע"ז , תאזרחי

לחול רק ביהודה  נועד וק שכולוחאחרון הוא . החוק ה2017-והשומרון, תשע"ז דהק להסדרת ההתיישבות ביהוחוו
החלת  ב. .עירית סילוואד נ' הכנסת 1308/17עליון, בג"ץ לת עתירה בפני בית המשפט המתנה כנגד חוק זהומרון. וש

ירות ועזרה עבשיפוט ב –הודה והשומרון )י וםחיר-עתש-תקפן של תקנות תחוק להארכליים באמצעות ראחוקים יש
דות השיתופיות האגו יקוח של רשםצל"פ, פויות של שיטור, הוכ"ש סמפעיל ביוהמאפשר לש 1967-שכ"זת משפטית(,

י, אשחיים ביו"ש )שירות צב ותאלית על אזרחי ישראל וזכאי עליה מכוח חוק השבישרת ומחיל חקיקה ורשם העמותו
ת ות, חטיפאטית, פונדקשרית משפכ הירושה, חוק האימוץ,ק לאומי, פק' התעבורה, חו טוחביוה"ד, מיסוי, לשכת ע

של מפקד צו  ג. נות את התוספת.שפט של הכנסת, רשאי בצו לשק ומודת החוקה, חישור ועשר המשפטים באם(. יילד
ודה והשומרון( )מס' )יה םת דרכייים לנפגעי תאונוואזור: למשל צו בדבר פיצה שחל על כלהאזור )יהודה ושומרון( 

 ע"ד, תש(' 1730מס) (השומרוןיהודה ו)ודת נשים בדבר עצו ב ;(ילהישרא לת"דהפלחוק  מהדוצו ) 1976 -תשל"ו , (677
אך רק אצל מעסיק ת גם מחוץ לתחומי המועצוי שהוא מתוקן מעת לעת( )כפדת נשים ווק עבצו שהחיל את ח) 2013 –

שחל  ,1981  -"א (, תשמ892 הודה והשומרון( )מס')יר ניהול מועצות מקומיות בדבו צ ד. .(Cו תאגיד באזור אישראל 
פי ת כישראלית מסוימ ן עם נפסחים שמחילים חקיקהתקנו שכולל ,ריותת והאזוי המועצות המקומיוחעל שטרק 

יני , דקהטטיסטימיוחדים, דיני ס םי רווחה ואנשים עם צרכיינדשהיא מתוקנת בישראל מעת לעת בתחומים של: 
צרכנות , דיני דיני איכות הסביבה ,תפיםבתים משו לאות, דינידיני חק ,הדיני עבוד ,י בריאותיניני חינוך, דדמשפחה 

שפט, המגבי יהודה ושומרון, מדינת ישראל כן החילה את ר לבשונה מהאמו. תדיני דתוודיני תקשורת  ,חרומס התעשי
; 1967-זכ"(, תש1והמשפט )מס'  וןצו סדרי השלטגולן, ראו: ת הרמשלים וראליים במזרח ירושהשיפוט והמינהל הי

רשמי על ידי כי זה המונח שהתקבל כמונח יין צרון" ראוי לדה ושומלגבי המונח "יהו .1981-בלן, תשמ"וחוק רמת הג
.  /https://www.archives.gov.il/chapter/west-bank-or-judea-and-samariaהשמות הממשלתית, ראו: דת וע
" יהיה זהה ןורמושה( שמונח אזור יהודה ו3ס' מ( )ספותדבר פרשנות )הוראות נובמפקד האזור קבע בצו מכך, רה ית

. מטרת צו זה 367עמ'  9מצ"ם ק ""אזור הגדה המערבית, למונח או תחיקת בטחוןדין  לכ רבותלו לכל צורך תבמשמעו
חוק תיקון לבמסגרת יותר  רח. מאו"מרוןושויהודה "למונח  "ביתה המערגדה"את השימוש במונח ות הייתה לשנ

נמחק  1967-שכ"זתה משפטית(, שיפוט בעבירות ועזר –רון מחירום )יהודה והשו-שעת-ותנן של תקלהארכת תקפ
דם מעמון רובינשטיין, לתהליך זה ראו אמנ ."יהודה ושומרון"ח נמוה וגדרהקומו במו "םיקשטחים מוחז"ח נוהמ
אמנם, יש  (.1986) 442 – 440 ,439יא  יוני משפטעוחזק ליצור כלאים משפטי, ן מקדוימפ: ל "השטחים"נה שתשהמ

לבין  העדפה זו ןיתאמה בהשטחים". בדרך כלל ישנה האו " דה המערבית"לכנות אזורים אלו בשם "הג יםדיפהמע
לאום של ת הויות מדינתכחש לזכקשה לה בשליטת מדינת ישראל, שכן ריכים להיותהסוברים שאזורים אלו לא צ ואל

 .ת האזוריקקובח ישראל ינתדמחקיקת שמי שהתקבל בנח הרמור זה הה ושומרון", ברם, כאמוהיהודי ב"יהוד העם
הבינלאומי ביהודה  והמשפטני מקרקעין ידון, ין ביהודה ושומרצקי ודניאל קרמר, מרשמי המקרקעויני ראו: חגי 2
  ד(.חגי ויניצקי, עורכים תשע")הראל ארנון ו 113 שומרוןו
 נכבשו מריבון מוכר על פי אאלו לשאזורים יא המרון שויהודה ו אזוריינת ישראל ביחס להתפיסה המסורתית של מד 3

רן, טליה איינהו, (disputed territories)י מריבה" לא ב"שטחא לא מדובר בשטחים כבושיםולכן  אומילפט הבינהמש
משפט הבינלאומי דיני מקרקעין והבינלאומי" ט הבהם במשפות מרון וההתיישבו"מעמדם של שטחי יהודה וש

  יניצקי עורכים, תשע"ד(ווחגי הראל ארנון )33, 11 ושומרון יהודהב
4 0.United Nations Art. 8Charter of the  rt. 2;& A tionintroduc Palestine (24.7.1922)of  eMandat The 
 .19, בעמ' 3איינהורן, לעיל ה"ש  5
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 338 -ו 242מועצת הביטחון של האו"ם  החלטות 6.היישוב הסופי של שאלת ארץ ישראל לגבי צד

התאמה הדגישו את החובה של מדינת מלחמות ששת הימים ויום הכיפורים ב חרשניתנו לא

חים ל השטמכגת סראל לסגת משטחים ולא מהשטחים, תוך כוונה שאין חובה למדינת ישראל ליש

י האי סיני ומרצועת עזה מדינת צחמת ששת הימים. לאור הנסיגה מחמלב ידהעל ו ררששוח

 ןשה האו"ם, למגילת viרה מכך החלטות אלו התקבלו ע"פ פרק ית ישראל עמדה במחויבות זו.

ר נקבע שהם לא קובעים דב רשות הפלשתיניתה םבהסכמים ע. 4 7בגדר החלטות לא מחייבות.

ון ייו לפני מלחמת ששת הימים בשליטת ירדן. הניסרון המושו הודהיי זורא. 5 8.עהקב סכמיי הלגב

 כל מדינות העולם, לרבות הליגה הערבית, למעט ל ידילא הוכר עו של ירדן לספח שטחים אל

 הרביעית'נבה זמאחר שאמנת  9מזרח ירושלים(.בריטניה לא הכירה בסיפוח פקיסטן ובריטניה )

באותו השטח נות שלו מוכרת ובירהשמצד בשו כנששטחים ש לתחולתה על מתייחסת במפור

רלוונטיות שכן לא  ןגם תקנות האג אינדה ושומרון. יהובמשפט הבינלאומי, היא לא חלה על אזורי 

ולכן העמדה הרשמית של . שלה מוכרת באותו השטח תוריבונשה הנכבש ממדינמדובר בשטח ש

דינת ישראל אך מ ,ושיםכב יםטחשלא מדובר בש ום היאועד הי 1967שנת ז מאשראל ינת ימד

 10.הרביעית 'נבהזריות של אמנת מניטההוראות ההו ל פיג באופן וולונטארי עמתנדבת לנהו

בכל  11.ראלישיה כלל לא נקלטה במשפט אמנה הסכמית,כ, ן שאמנת ז'נבהראוי לציי בהקשר זה

  12אלו. םיאזורעל  כרה בריבונותהבה מקרה, למדינת ישראל ישנה עדיפות

 

י מדינה שאינה דכאשר הוא מוחזק על י" כבוששטח "ל בנחשים מסושטח שנייה,  שהגיי לפ

אזורי יהודה ולכן  ,ובין אם לאומי יגיטאם מי שהחזיק בו קודם לכן היה ריבון ל ין, בריבונית

 

ת, סאתר הכנ ,II (2)סעיף , 1949באפריל  3 ,תכללי אל על שביתת נשקשרי –שמית הסכם ממלכת ירדן ההא 6
http://www.knesset.gov.il/process/docs/armistice_jordan.htm 

 .25 - 22בעמ' , 3 איינהורן, לעיל ה"ש 7
 IXXX (6 .)סעיף ( 28.9.95) ף"לאש שראלי בין יםהביני הסכם 8
9    .EVR L. .SRI, 3 "and Samariae Status of Judea n thoions eflectersioner: Rvng Ree MissihT"um, Y.Z. Bl

לייה העיש"ע" היהודית בחבלי ות יישבזכות ההת" אליאב שוחטמן; 32מ' בע ,3יינהורן, לעיל ה"ש א ;(1968) 288 ,279
על  המסתמך גם (2002ם שבות עורך, ברה)א 210, 207 וןרמושו המתחדשת ביהודה הודיתיאל ההר: ההתיישבות ה

52 (1981)-51 ATIONSNAW OF LTHE  SAULT ONSA :ALESTINEPSRAEL AND IJulius Stone,  ת "ח ועדו גם: דורא
( 2, פ"ד לז )ומרוןה ושדאבו עיטה נ' מפקד יהו 69/81בג"צ  (;2012) 8פס'  ןמרוושור יהודה אזול מעמד הבניה בעוי ל

197 ,227–228 (1983.)  
10 and its Annex:  7, Art 218, 190 Customs of War on Land (Hague IV), OctoberLaws of War : Laws and 

Regulations Concerning the Laws and Customs of War on Land, Art 43; Convention (IV) relative to the 
Protection of Civilian Persons in Time of War, Geneva, 12 August 1949, Art 2.  :3ה"ש  איינהורן, לעילראו ,

 .Meir Shamgar, The Observance of International Law in the Administered Territories, 1 ISR;39 - 33בעמ' 
Y.B. HUM. RTS. 262, 263, 266 (1971); היבטים משפטיים  –ר ל דמוקרטיה בטרוקה שבמאגרוס  ואלעמנ

עג'ורי נ' מפקד כוחות  7015/02(; בג"ץ 1994) 38–37צדק תחת אש סטרשנוב  ןמנו(; א)תשס"ד 461–457 ומוסריים
חים טלה בשקבימפוט פלילית ורי "סמכות שימשה דר: יין זה ראו גם. בענ(2002) 364, 352 (6)פ"ד נו , "לצה

; (1979) 29, 1( 1, פ"ד לד )דויקאת נ' ממשלת ישראל 390/79"ץ תש"מ(; בג-של"ט)ת 386לב  קליטפרהם" המוחזקי
   .5- 4, פס' 9 , לעיל ה"שו"ח ועדת לויד
 – 379, 578( 4ד לז ), פ"באזור יהודה והשומרון נ' מפקד כוחות צה"לאסכאן ג'מעית  393/82ץ "גבבעניין זה ו רא 11

רי מכון ירושלים לחקר קח, מ, סקירה משפטיתומרוןביהודה וש מות המדינהדא, איל זמיר :גםראו  (.1983) 794
 ישגומד ,ילאמור לעכ ,ת המדינהדלעמביקורת ה גם את קרסופרופ' זמיר  ,זאת םע )תשמ"ה(. 10עמ'  ,12ישראל מס' 
שם בעמ'  ד,חאכמי כי וההסגנלאומי המנהט הבילמשפ שר בהתאמהפאויות המדינה נוהגים ככל השט ורשבתי המשפ

  .446 – 442, בעמ' 1"ש ובינשטיין, לעיל הוכן השוו לר .11
What Weight to el, hwebcStephen S :ת שםטטוהאסמכתאות המצוו 23, בעמ' 3לעיל ה"ש  ,איינהורן 12

Conquest? 64 AM. J. INT. LAW 344 (1970), reprinted in Stephen Schwebel, JUSTICE IN INTERNATIONAL 
LAW: SELECTED WRITINGS 521 (1994); Elihu Lauterpacht, JERUSALEM AND THE HOLY PLACES 51-53 
(1968); Julius Stone, The Middle East under Cease-Fire, in THE ARAB-ISRAELI CONFLICT, vol. II: 

READINGS 47, 68-71 (J.N. Moore ed.); id., No Peace-No War in the Middle East 38-41 (1969). או גם: ר
Abraham bell & Eugene Kontorovich "Palestine, Uti Possidetis Juris and the Borders of Israel" 58 ARIZ. 

L. REV. 633 (2016). 5 , פס'9 , לעיל ה"שו"ח ועדת לוידו גם: רא. 
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המסקנה  13.'נבה הרביעית ותקנות האגזאמנת  הםשחלים עלי יםכבוש טחיםהם שומרון וש

ג בעניין גדר את הדין הבינלאומי בהיבשל  עת המייעצתת הדבחוו םגלת נכלבוש ובר בשטח כשמד

נה יחים מביסודות רעועניתנה על החלטת בית הדין כי כמענה לטענה זו ניתן לטעון  14הביטחון.

 דעת חוות בגדרהיא חוות הדעת מעמדה של כל מקרה בו, סר סמכותובחו דתית ומשפטיתבוע

בר דוים שמהסוברו לאדעת גם ליתרה מכך,  15ב.ייי מחה כל תוקף משפטן לואי בלבד מייעצת

, 1988ן ויתרה על זיקתה לאזורים אלו בשנת דזאת לאחר שירבשטח כבוש, לא ניתן לטעון 

ולא ניתן להמשיך  ,השטח אם כבר נכבש מירדן הריש ,השלום עם ירדןובמיוחד לאחר הסכם 

 שראל התנדבה לנהוגת ימדינמאחר ש 16כם שלום.סהן דעם ירשנחתם  לאחר לטעון לשטח כבוש

  17כריע בסוגיה זו.נבה בתי המשפט בישראל לא נדרשו לה'זההוראות ההומניטריות של אמנת  לפי

 

כאמור לאור החלטתה . אך בושיםלא מדובר בשטחים כבין שתי העמדות מקובלת עלי העמדה ש

עתן על שפבה'נבה אדון במאמר זה ות ההומניטריות של אמנת זההוראמדינת ישראל לנהוג לפי 

בריבונות שמכירה  של ממשלת ארה"בהמאה כנית תבעקבות אם ך, כמה תרי נושא המאמר.

מדינת  תחיל ,ושומרון הודהם בייהישובים הישראליעל אזורי מדינת ישראל על בקעת הירדן ו

מי פניהן דימבחינת האזי  18,אזורים אלועל  יםליהישרא, השיפוט והמינהל את המשפטישראל 

מצב הקיים במזרח , בדומה לשטח כבוש לדון בכללים שחלים עלמקום היה יא בכל מקרה ל

 .ולןגירושלים וברמת ה
 

ה היו שטענו שההתיישבות בנ'ניטריות של אמנת זההחלטה לנהוג לפי ההוראות ההומ ורלא

 לשיה וסיוכלת אברנה שאוסר על העמלא 49את סעיף  מפרההישראלית ביהודה ושומרון 

נתמכת ביהודה ושומרון הישראלית ות באי חוקיות ההתייש 19בוש.הכח המעצמה הכובשת לשט

 4233וכן בהחלטה  20,דר הביטחוןג בעניין גאהדין הבינלאומי בה תבישל בחוות הדעת המייעצת 

המענה לטענה זו הוא שהכוונה של הסעיף הנ"ל שנכנס לאמנה  21.םביטחון של האו"העצת של מו

ר שההתיישבות ה כפויה של אוכלוסייה, ומאחברהעלא ים השנייה, הולהעת לאחר מלחמ

יישבים, אזי ההתיישבות הישראלית המת ון שלה אלא ברצויהעברה כפאלית לא נעשתה בהישר

חוות הדעת של בית הדין בהאג לעיל, מור אכ 22.נהמלא 49את סעיף  רון לא מפרהביהודה ושומ

 

ים חל: מתנולאחר העברת השליטה בח הישאר בשטלם מתנחלי לותם שזכ תאלשו לאומי-הביןט משפן, "היעל רונ  13
ילה ם: השר זה ראו גבהק ."א()תשע 54 ,49 יג משפט וממשל "לטיותהב ובמדיניותריסין פבצפון ק ,מערביתבגשה ה
לעיל מיר ז ;ת, תשע"ו(שלישיהד' מ ,ויעל רונן, עורכיםבי סייבל ו)ר 414 – 411 ינלאומימשפט ב"דיני כיבוש" אדלר, 

      .10, בעמ' 11ה"ש 
14 y sorviderritory, Ae wall in the Occupied Palestinian Tf thoons uctistre Conhuences of teqCons lgaLe

Opinion, 2004 I.C.J. 136, 95 (July 9).   
לעיל  ,יינהורןא :ראוותה ת אסמכות לתלת ינות רבו, ולהתנגדות מדהדעתת חווים של עוסודות הרעלילהסבר ביחס  15

  .46 – 40 'מ, בע3ה"ש 
16 37,  .TSR .UMH Y.B. .SRI28 , "Bank and Gaza Strip us of the Westgal StatInternational LeThe "Yoram Dinstein, 

   .35 , בעמ'3עיל ה"ש ל ,הורןאיינ ;(1998) 41-42
 .49 , בעמ'3עיל ה"ש ל ,ורןנהיאי 17
"of the  vesthe Li oveto Impr vision Aty: to Prosperice Peaראו: רה"ב באשל ממה של נית המאהכולת 18

Palestinian and Israeli People" (January, 2020) https://www.whitehouse.gov/wp-
content/uploads/2020/01/Peace-to-Prosperity-0120.pdf 

 nd2( 411 -40 1 IONCCUPATOW OF ALHE TTI SIENVENBYAL E 2(004 ;56 – 55' , בעמ13ל ה"ש , לעירונן 19
 .65' , בעמ13יל ה"ש רונן, לע; 14 לעיל ה"שלחוות הדעת,  121 – 120ראו פס'  20
21  .on 23 December 2016 the Security Council 2334 (2016) Adopted by utionResol  
"tional Lawanternts and IIsraeli Settlemen" )11.30.(15 : מדה של משרד החוץ הישראליענייר ל 22

https://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/israeli%20settlements%20and%20interna
tional%20law.aspx "  ב האדום לצשל ה מיבינלאוהוועד ה בפרשנות המוסמכת שלם זו נתמכת גפרשנות(ICRC), 

 ICRC Commentary of the Fourth Geneva Convention. Edited by ,הרביעיתמנת ז'נבה על ביצוע אשמופקד 
.9 (1958)-Pictet p. 3 .S naeJ ראו גם : ehv. T howitzserD lanA n:easoR of allWw, ostoR Nicholas



5 

אף היא  2334לטה והח 23,בכל תוקף משפטי מחיי הן לואי בלבד מייעצת דעת חוותהיא בגדר 

אך  ך,יתרה מכ. תביילא מח הבגדר החלטכאמור יא שה למגילת האו"ם, viפרק  ל פיע הקבלתה

יה שבאופן ילאחר לימוד של הסוגמפאו ופייק של ארה"ב ממזכיר המדינה  הצהיר ,לאחרונה

 נההמסק 24בינלאומי.פט ההמש ישראלית ביהודה ושומרון לא נוגדת אתעקרוני ההתיישבות ה

מד על מעדו"ח ועדת לוי בושומרון התקבלה גם ות ההתיישבות הישראלית ביהודה יקוחדבר ב

ת הישראלית יישבושההת בין שתי העמדות מקובלת עלי העמדה 25.ה באזור יהודה ושומרוןינהב

ניה בהם נעשתה בנעסוק במקרים  מאמרמסגרת הבמשפט הבינלאומי. הכללי  על פית חוקי

של אנשים ות לגביהם טענות לזכויות שויות להיישנן או עשקרקעין מ עלת הישראלית וישבלהתי

 סוגיה זו. על שפט הבינלאומי המ תעבהשפ פרטיים. ונדון גם

 

ובבקעת  דה ושומרוןהמשפט הישראלי על כלל הישובים ביהואם יוחל כי אוי לציין זה ר בהקשר

בכללים של שטח כאמור  וןלד לא יהיה מקוםב, "האר כאמור בתכנית המאה של ממשלת, הירדן

אין ספק שהדין  לי,ארט הישיוחל המשפ םאגם עם זאת,  הישראלי. מבחינת הדין הפנימיכבוש 

 ך,לפיכ .ה הדין שהיה קיים בעת שהתרחשור יהישיחול לגבי התאונות המשפטיות נשוא המאמ

, כךה מרתי תחול ביחס אליהן. ,רמהמא, נושא לצו בדבר רכוש ממשלתי 5על פי סעיף תקנת השוק 

 םירשסוב לדעת אלוגם ישראלי שפט הול המאין ספק שהחלתה תתקבל ביתר קלות במקרה שיח

 שמדובר בשטח כבוש.

  

ימות בעיות ביהודה ושומרון קיבים רנה כי לבתים בשנים האחרונות התברר לרשויות המדי

ת יעגרדה ושומרון היא ביהויות ת מסוגים שונים. אחת הבעיות המשפטיות המרכזמשפטיו

ו הק"גריעת המקרקעין מתחום  תצועיהמק עגהמקרקעין משטח שנחשב לאדמות המדינה, וב

שלה מס' חלטת הממבהתאם להגריעת מקרקעין אלו התרחשה בשל הנסיבות הבאות: . "לוהכח

מות ל אדייבנו ישובים ישראליים ביהודה ושומרון ע מעתה והלאההוחלט כי  11.11.79מיום  145

 27רקעין,י המקבפנקסני שליש מהמקרקעין ביהודה ושומרון אינם רשומים כשש מאחר 26המדינה.

 ידה כמנהלת המחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה לאתרבתפק ז"ל קה אלבפעלה עו"ד פליא

בהתאם לדין אינם רשומים.  הם המקרקעיןה באזורים בחים שנחשבים לאדמות מדינאת השט

לחוק הקרקעות  78להיווצר בעיקר ע"פ סעיף  ותוליכם אנשים פרטיי לין שקרקעזכויות במהקיים 

רוף, 'וא זכאי לזכות תצבמשך עשר שנים הין עקבמקר , לפיו אם אדם עיבד והחזיקניעותומה

 

and  nkl, the West BaIsrae ,Allan Gerson ;)2008( 359 .EVR .L .LBA 71 ,iceustJ ourt of Cnational rnteI
International Law, Routlege 173 (1978); Alan Baker "The Settlements Issue: Distorting the Geneva 

Convention and the Oslo Accords (2011) https://jcpa.org/article/the-settlements-issue-distorting-the-
geneva-convention-and-the-oslo-accords/ 9 , לעיל ה"שיועדת לו ו"חד ;50 – 46 מ', בע3ה"ש  עילל ,יינהורןא ,

  6 - 5 פס'
 .15 "שראו לעיל ה 23
24   ber, Novem& SamariaJudea  ent inmelettaeli Sof Isrty egaliLe Regarding th rineeo DoctpThe Pom"

18, 2019.  
 .9 - 5 , פס'9 ל ה"ש, לעי"ח ועדת לויוד 25
ל ידי תוספת עהגולן, חבל עזה ורמת  בקעת הירדן,רון, שומ ,ודהת ההתנחלות ביהמחליטים )פה אחד(: להרחיב א" 26

לנוסח ההחלטה ראו  ה ]....[".מדינהבעלות ע שבקמת יישובים נוספים על קרהק ידי-שובים קיימים ועלליי אוכלוסין
ועדת להלן: "דו"ח ( )15.2.18" )וות המקצועי לגיבוש מתווה להסדרת בנייה באיו"שוח המסכם של הצ"דל 49ף סעי

  צוות זה.בר ביה חהמר מחבר המא (."ההסדרהעדת ו -זנדברג 
 .716, בעמ' 2מר, לעיל ה"ש קרוקי ויניצ 27
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 יםטחשעו"ד אלבק ביחס לקה בד ,זאת ורלא 28לא מוגבלת בזמן. ת שכירותשהיא שקולה לזכו

בפנקסי המקרקעין עיון תוך , יםשים פרטשל אנ ויותלזכ ה להתקיים טענהיאם עשו מסוימים

בשטח, פרסומים יורים ס ,אווירבתצלומי ובמסמכים , עיון ישנם( )אם ובפנקסי תשלומי המס

שטח ספק לגבי  לאחר שהשתכנעה מעל לכלרק  .בהמוכתרי הכפריים בסבי מפגש עםורבים, 

ת ור באדמובמד, לפיה ה חוות דעתכתב היא ,שלא נוצרו לגביו זכויות של אנשים פרטיים ,מסוים

עו"ד אלבק  הנסימשבה ( 1:50,000או  1:20,000ל ש מידה)בקנה לחוות הדעת צורפה מפה מדינה. 

הוכרזו כרכוש ממשלתי שם אלו על שטחי 29.בהתאם לחוות הדעת ת המדינהואת שטח אדמ

הישובים כר מק ניהוקמו ברבות השנים חל 30ונה על הרכוש הממשלתי,מה(, ע"י המאדמות מדינ)

  31ומרון.ושה דביהו

 

ו הק לוק שידחי לטעון שיש לבדוק את ההאזר לבמנהלאחר שנים רבות החלו גורמים שונים 

על סימון בטוש עובי השכן , מהוכדו GPSמכשירי באמצעות ציוד שלא היה בזמנו, כגון הכחול, 

תיחום לצוות ה" וקםת ה. בעקבות זאלא קטןטח לכלול שיכול  1:20,000או  1:50,000 מפות של

 ,"קו כחולבהגהה המקצועית "צוות ון", או בשמו הנוכחי "צוות סטטוס מקרקעיהמדינה" ת ומדא

נגרעו  ות אלובדיקבות בעק 32.של אדמות המדינה באמצעים משוכלליםהקו ו לדייק את דיקשתפ

ו נבנגריעת מקרקעין אלו נעשתה גם ביחס לשטחים שמשטח אדמות המדינה.  יםבתמעל אלף 

הוא האחראי ון, שרושומות עם הממונה על הרכוש הממשלתי ביהודה אקסהם בתים בהתאם לעב

ב"ע( נה, ומרביתם אף נבנו בהתאם לתכנית בניין עיר )תת המדיאדמו ניהולם מפקד האזור על מטע

שפטית של גריעתם מהקו הכחול היא מניעת האפשרות מה אההתוצ 33ת והיתרי בנייה.מאושר

 זאת,לאור  34דם במשכנתא לצורך קבלת הלוואות.בעשתכנית חדשה, או לנן לתכלמכור אותם, 

שפחות שבנו את ביתם בהתאם לעסקאות המ ידעל י סכומי עתקדינת ישראל צפויה להיתבע במ

  35הממשלתי. עם הממונה על הרכוש

 

ו שאומץ על ידי היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי ז הלבעי יםזיהפתרונות המרכאחד 

)יהודה  צו בדבר רכוש ממשלתיל 5שימוש בסעיף הוא  37י המשפט,ופסיקת בת 36,יטמנדבל

"כל עסקה שנעשתה בתום לב בין הממונה כדלהלן:  עובהק ,1967 –"ז ( תשכ59ס' מוהשומרון( )

 

ה רק חלת התצ'רוף כוזאת יש לציין שז עם. 64 – 59, סעיפים 26, לעיל ה"ש ההסדרהועדת  -ועדת זנדברג  דו"ח 28
 ששי שטח לשר מעה או גם, כך שניתן לבנות מנהרהרו ללחס לתת הקרקע או חה בילואינה ח לקרקע עצמה חסבי

    .450 עיף, שם סכללע בה מבלי לפגותצ'רוף  לגביו זכות
 .  390, 67 – 56ם , סעיפי26, לעיל ה"ש ההסדרהועדת  -ועדת זנדברג דו"ח ראו  29
 -ועדת זנדברג "ח וגם ד. ראו 7196-(, תשכ״ז59( )מס׳ מרוןושמשלתי )יהודה והמ ר רכושצו בדבל ג' 2סעיף  או:ר 30

 .  390, 76 – 69, סעיפים 26, לעיל ה"ש ההסדרהועדת 
  . 391, 75, 51ם סעיפי ,26"ש , לעיל הסדרהההועדת  -ועדת זנדברג דו"ח  31
  . 85 – 79סעיפים , שם 32
(. ראו גם: .17821. )מיום 90 עמ' עירית סילוואד נ' הכנסת 1308/17בג"ץ מית מטעם ממשלת ישראל, בתגובה מקד 33

  . 398 – 389עיפים , ס26"ש לעיל ה ,ההסדרהועדת  -ועדת זנדברג דו"ח 
 .  400, סעיף 26, לעיל ה"ש ההסדרהועדת  -ועדת זנדברג דו"ח  34
 המנהל האזרחי' נזי נכאש 17-01-5493א ת"; (14.5.19) מע"ב י זהבר נ' הרקצי 16-04-41998ם( -א )י"תראו למשל:  35

ים כרמ נופי 1683-03-15תביעה בת"א תב הככן ראו: . 3ידונו בתת הפרק ד. קי הדיןס(. שני פ10.9.19) ושומרוןביהודה 
של בוש הממשלתי טחים מהרכריעת שג מיליון ₪ בגין 34 -על סך של למעלה מ נ' המינהל האזרחי ביהודה ושומרון

ועצה ביץ נ' מואושר 43405-07-18תביעה ה תבן את כטול פרויקט בניה. וכיל שהוביל לבוינוי תוואי הקו הכחש
ב את הנתבעים לפצות את התובעים בסך של לחיי שפט מתבקש( לפיו בית המ8.8.18 )מיום נימיןמית מטה במקו

   .חול )אדמות המדינה(ו הכקיתם מתחום הל גריעת בעים בשוב₪ בגין הנזקים שנגרמו לת 3,664,752
 2/, נספח מש(62.1.17) בדבר רכוש ממשלתי" לצו 5לממשלה בעניין סעיף המשפטי  דיון בראשות היועץה םיכו"ס  36

"עמדת  ( )להלן:22.11.17 )מיום עירית סילוואד נ' הכנסת 1308/17בג"ץ בגובה מטעם היועץ המשפטי לממשלה לת
 ממשלה"(.המשפטי להיועץ 

 .1ד. קתת הפרלהלן אשכנזי ו קצירפרשות ון ביהדראו  37
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תיפסל ותעמוד  עסקה לרכוש ממשלתי, לאעת הר בכל נכס שהממונה חשבו בשובין אדם אח

גם  סעיף זה עשוי לסייע .שעה רכוש ממשלתי"תה או ם אם יוכח שהנכס לא היהבתקפה ג

לאור הצפי  38.המדינה תזוק הכרבשל דיו לו כחועה מקשלא קשורים דווקא לגרים במקרים נוספי

, שלא זכה עד כה שלתילצו בדבר רכוש ממ 5ל סעיף לקיום הליכים משפטיים רבים שיתבססו ע

נים שוה על רכיביו ,משלתיש מרכולצו בדבר  5סעיף את התאמתו של אבחן ח אקדמי, לניתו

  .ואל יותפתרון בעל

 

 תי לממשוש הכונה על הרם הממאות עלקיום תקנת שוק בעסק ותקההצד א.

 

ט שפבמבשיטות משפט רבות, ם שקיימירבים  דומה לכלליםלצו בדבר רכוש ממשלתי  5סעיף 

ת קניינית זכועם  מתנגשותשלהסדיר תחרות של זכויות  ונועדש ,אזורבשראלי ובמשפט הקיים הי

וק". כללים ת שן תקנאו "מעי "תקנת שוק"מונח כלולים ב םוה ,מן ביחס לאותו נכסזבקודמת 

ין יינית מאוחרת ושאשזכות קניינית קודמת בזמן גוברת על זכות קנ יםלכלל יםחריג ויםמהו ואל

 emo dat quod non habetN"39". מאשר יש לו עצמו יותוזכיותר לאחר להקנות ול יכ אדם

ל ן לקדם. כך למשפט מעונייברתי שהמשטרס חמאינ תאוחרת נובעמה זכותהההצדקה להעדפת 

לחזק את האמון במרשמים שמסדירים  40ת שטף המסחר,א םלקדועדו קנות שוק שנמות תקיי

להסתמך על החזקה  43ות,יסתמך על עסקאות בזכולה 42ם,להסתמך על אמיתות חוזי 41זכויות,

  45.ויות ציבוריותרש לש החלטותו ותשיפוטי ותלטחהלהסתמך על ו 44במיטלטלין,

 

 

. בנוסף, 3.דפרק הרה להלן תת , והדיון בפרשת עפ2.דהפרק  לן תתלה כרמיםמצפה בפרשת ו הדיון כך למשל, רא 38
ון בערעור על ו דן בית המשפט העלי( ב2009) גלעדי כפר משלתי נ' מחצבותונה על הרכוש המממה 4999/06א ע"ראו 

נה שלא טח ע"י הממוהחכרת ש ₪ בגין 4,126,489של  לתובעים סך שיש להשיבזי שקבע חוהמט פת המשיפס"ד של ב
 שהשטח לא הוכרז דהטענו שהעוב טח הנ"ל שהוקצה להםם בשיהיו מעוניינהחוכרים שלא  רכוש ממשלתי.כוכרז ה

טח לא ששה בדוק שהעסין חלק זה. בית המשפט פבת הכספים ששילמו בגכרכוש ממשלתי יוצרת עבורם זכות להש
חתה התביעה. ברם, מפסק דור ונקבל הערעלתי ולכן התרכוש ממשמוכיחה שלא מדובר ב הממשלתי אינ כרז כרכושהו

לצו יכול היה  5ל הממונה, סעיף ה טעות בהקצאה שיתשלתי, אך היאכן לא היה רכוש ממשטח הן עולה שאם הדי
עה מקו כחול יר מדובר בגרלא רק כאשל לסייע כוי צול 5יף עם כל רכיביו(. דהיינו סיר את העסקה )בהתקיילהכש

 משלתי.וש מכאף לא היה רבטעות שטח שכלל לא הוכרז ו הקצה שהממונה א גם במקריםקיימת אלבהכרזה 
זכות בנכס כוחה : "2011-ונות, תשע"אלהצעת חוק דיני ממ 500ראו גם: סע'  (.2006)כרך ג',  510 קנייןש, מיגל דויט 39

 ,ו נכסשלו באותה על זכותו נכס העוליכול להקנות זכות ב םיו: "אין אדלהצעה לפ 507סע'  כןו ם"דכל א ייפה כלפ
-29754-11ם( -ת"א )יראו: זה, ר ממשלתי בהקשלצו בדבר רכוש  5ף בסעי . לפס"ד שדןאלא אם נקבע אחרת בחיקוק"

ע"א  –העליון  ית המשפטלבר עורוגש עה 28.10.18. בתאריך (2018 ,)פורסם בנבו 143' פס אנג'ל נ' סאלחה, 13
 ו.בפרשה ז אדון בהרחבה .2.דרק בפ .סאלחה נ' אנג'ל 7668/18

 .1968-חוק המכר, תשכ"חל 34עיף ס 40
-תשכ"טהסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[,  לפקודת 93, 81ם פי; סעי1969-כ"טחוק המקרקעין, תשל 10 ףסעי 41

י דלא )ב( לחוק רישום נכס 8 ; סעיף1952 לשנת 40 והמים, מס'ת עוקר הקרהסדחוק ( ל2) 16(, 3) 15; סעיפים 1969
 .1960 –"ך , תש(ות )כלי שיטלחוק הספנ 83סעיף ; 1964 תלשנ 6מו, מס' יידי שלא נרשנ

 . 1973-ל"ג)חלק כללי(, תש יםחוק החוזל 13 סעיף 42
 . 1969-ים, תשכ"טהמחאת חיובלחוק  4סעיף  43
תשע"א מונות, תקבל הצעת חוק דיני מתתבטל כאשר שוק זו ת זאת, תקנת עם. 7196-זשכ"חוק המשכון, תל 5עיף ס 44
 זקה.ל החעה להסתמכות שיבות שהמשפט הישראלי מקנחידת ה, בשל יר2011 –
חוק נכסים של נספי ל 70סעיף ; 1965-חוק הירושה, תשכ"הל 73; סעיף 1968-"חתשכחוק המכר, ל א34 סעיף 45
; 1950-, תש"יחוק נכסי נפקדיםל 17 ף; סעי2006-ה(, תשס"וסיוע והנצחת רוטשה למהקדשואה )השבה ליורשים וה

צו בדבר ל 5סעיף ; 1950-סי גרמנים, תש"יק נכולח 10סעיף  ;1978 –פוס הכללי, תשל"ח ואפוטרלחוק ה 16סעיף 
ודה יה) (הפרט כושבדבר נכסים נטושים )רלצו  10סעיף ; 1967 –, תשכ"ז 59 תי )יהודה ושומרון( מס'רכוש ממשל

א'  34דקה של סעיף צים להכסי נפקדלחוק נ 17יף ה של סעלהשוואת ההצדק. 1967-ז(, התשכ"58ון( )מס' והשומר
 דויטש, רשות ציבורית ראו: מיגללהסתמך על רכישה מיכולת לציבור יפים עוסקים במתן הסע ימכר לפיה שנלחוק ה

 .(2007)כרך ד'  309 ןקניי
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ץ המשפטי והיוע טפהמשבתי  הוא על ידי פסיקת ר אףהוגדרכוש ממשלתי צו בדבר ל 5סעיף 

על החלטות להסתמך שנועדה לאפשר לציבור  46,או "מעין תקנת שוק" "תקנת שוק"לממשלה כ

 ךמת עמו חוזים בהסתכרוול יות נכס מסוים רכוש ממשלתיהרכוש הממשלתי בדבר ה הממונה על

מונה להתקשר עם המע מתרלהי עלולים היובציבור  יםפרט סעיף כאמורדר בהע על החלטה זו.

 םאת בית וולאחר שיבנ ,יתעבד שלא מדובר ברכוש ממשלידויסתבר ב ה טעות בהחלטתופלנ שמא

 פרטכל של הסעיף מאפשר למו קיויאבד באחת.  םרכושוכל  ,בפני זכות קודמת גתיסו םזכות

גם אם יסתבר  כןש ,יושש שמא נפלה טעות בהחלטותבבטחה ובהעדר ח הלהתקשר עם הממונ

לשון אחר, מטרת לא תיפגע. של המתקשר  וש ממשלתי זכותוכו רש אינושהממונה טעה והרכ

היא הגשמת שיקולי  ר עם הממונה. מטרה נוספתקשלהגן על ההסתמכות של המת ף היאהסעי

  47קשר בעסקאות.תהזו יתקשה הממונה לשכה נילות, שהרי בהעדר הגיע

 

 48ים,רשומ ינםעין אהמקרקקת שבעתיים באזור שבו מרבית זף מתחההצדקה לקיומו של הסעי

)זכות  שנים 10במשך מירי  קעיבמקרמסתמכת על עיבוד והחזקה והזכות הקודמת בזמן 

ות בהחלטת עלט רבות, כך שהסיכויים שנ חזקה הסתיימו לפניכאשר העיבוד והה 49,רוף('צהת

נו ידוע במקרים רבים, כך שאין יאלי אכך, בעל הזכות הפוטנצירה מ. יתמשמעותי ןכאהממונה 

בגישה מחמירה מו לאור זאת, הממונה נקט כלפי עצקיומן של זכויות קודמות.  ררבלה וטפש דרך

י. כך רכוש ממשלתראה ב ונה לאמהמ ,אדם כלשהוהיה חשש לקיומה של זכות לובכל מקום שרק 

ים עם הממונה רהמתקשרה עשויות להיות טעויות, ומחמי ם בגישהיטכאשר נוק זאת, גםעם 

  .ונה לא תפגע בהםמשטעות של המך כ ,םלרכושזכאים לביטחון ביחס 

 

על נכסי  אפוטרופוסקאות של הבמשפט הישראלי ביחס לעסם גם יקיימדומים ביותר כללים 

וביחס  52כסי גרמניםנלביחס לאפוטרופוס  51,לליפוס הכת של האפוטרואוביחס לעסק ,50נפקדים

 

 קציר נ' הרי 16-04-41998ם( -א )י"ת; 63, 24, בעמ' 39"ש , לעיל הלאנג'עניין : אורשוק  קנתכת 5להגדרת סעיף  46
ל הרכוש ה עלאח נ' הממוננצרי מחמוד יעקוב צ 121/15ערר )איו"ש( י השופט לו(; 14.5.19) 4פס'  בע"מזהב 

ת ; תגובה מעדכנ1' , פס36 שה, לעיל ה"פטי לממשלהיועץ המש דתעמ (;2017) 19פס'  והנטוש באיו"שהממשלתי 
 מדינה בעתירה( )להלן: "תגובת ה19.11.17) 47פס'  יטחוןלואד נ' שר הבית סרעי 419/14ץ בבג" 4 - 1מטעם המשיבים 

ם( -א )י"ת; 38, לעיל ה"ש פר גלעדיכ מחצבות ראו: עניין" וקשתקנת ין כ"מע 5. להגדרת סעיף חס ליישוב עפרה"(בי
(; 2013) 20פס'  בע"מבית"ר -תית של משקי חירותהתיישבות קהילית לפאגודה שיתו-גולן נ' אדורה 22626-08-10

 . 187 - 186בעמ'  ,2לעיל ה"ש  ר,קי וקרמו גם ויניצראק וקנת שכת . להגדרתו2, שם, פס' ופמן, עניין צאלחקא השופטת
ה . הצדקה זו אומצ143' , פס39 , לעיל ה"שאנג'לן תי, ראו: ענייממשל ו בדבר רכושלצ 5צדקות אלו ביחס לסעיף לה 47
ן ראו: תגובת המדינה . וכ2, פס' 36 לעיל ה"ש ,ו: עמדת היועץ המשפטי לממשלהראממשלה, ץ המשפטי לועהי ם ע"יג

סי לחוק נכ 17ים: סעיף ומד םסעיפיס ל. להצדקות אלו ביח47 , פס'46רה, לעיל ה"ש ב עפוה ביחס ליישרבעתי
ות חו 109/87ע"א גם:  . ראו310 – 308, בעמ' 45ל ה"ש יטש, לעיו, דואלחוק האפוטרופוס הכללי, ר 16ף נפקדים, וסעי

הל אח' נ' מנאג'מיל ו 1794-08-07 ת"א ;9( סע' 2009) מרעי מרעי נ' 4636/07 ע"א; 21, 1( 5) פ"ד מז מקורה נ' חסן
 1502/09ת"א ; 433( 4פ"ד כ ) קדיםנכסי נפ פוס עלהאפוטרו אד נ'יפ 170/66ע"א ; 170( פס' 2010) מקרקעי ישראל

( 1פ"ד לו ) ת חולוןרייהכללי נ' עי האפוטרופוס, 7/81בר"ע  (;2016) 24ס' פ יםדס לנכסי נפקוחסונה נ' האפוטרופ
484 ,489 (1982 .)    

. לכך יש להוסיף 167מ' , בע2 ש, ראו: ויניצקי וקרמר, לעיל ה"33% –ו"ש הוא כ וסדרים בימקרקעין המה ורעשי 48
; עניין 19ס' , פ46 , לעיל ה"שצאלחן נייהשופט לוי בעהשטרות. ראו בעניין זה רשומים בפנקס ין שעשיעור המקרק את
 .148, פס' 39, לעיל ה"ש ג'לאנ

 עותומני.לחוק הקרקעות ה 817סעיף  49
ין אדם אחר בכל נכס פוס וברוב בין האפוטסקה שנעשתה בתום לבעל כ": 1950-ש"ית כסי נפקדים,וק נחל 17סעיף  50
עה ה אותה שתעמוד בתקפה גם אם יוכח שהנכס לא היוקנה לא תיפסל וסקה לנכס מבו בשעת העחש סוטרופוהאפש
או תימן, ראק יבר הירדן, עם, סוריה, סעודיה, ע, מצריןשל לבנו ניםנתי או יםאזרחנפקדים הם בעיקר  ."וקנהמ כסנ

כסי נחוק זה ל 4סעיף ל פי ע .ח ישראללשטישראל שמחוץ -של ארץ צות האלה או בכל חלקמצא באחת הארנמי ש או
   תנאי החוק. בהם בהתאם ל אותקסות ערשאי לעשוהוא  נים לאפוטרופוס לנכסי נפקדיםהנפקדים מוק

בין אדם ום לב בין האפוטרופוס הכללי לה בתתשה שנעעולפ": 1978 –ללי, תשל"ח הכוס פחוק האפוטרול 16 סעיף 51
נכס " ."היה עזוב חר מכן שהנכס לאאאם נתגלה ל ד בתקפה גםומעזוב, תעכס נחה שנכס פלוני הוא נאחר, מתוך ה

 נמצא בארץוהנכס  עו ידולו, או שבעלו אינים או לנהמסוגל לנהוג בו מנהג בעלאי ושמי שרא נמצא להוא נכס שעזוב" 
בחוץ  מצאשנישראל או שהוקם בה או של תאגיד הרשום באזרח ישראלי, של תושב ישראל, של  סכבנשמדובר  או
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שותף של מה ההמכנ 53.ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ רלאיתוהחברה של לעסקאות 

להם שהוקנו  ,חברה ממשלתית ואוטרופוס אפ ,תקנות שוק אלו הוא שקיים גורם ממשלתי

ים או כסי גרמנ, נביםדים, נכסים עזונפק נכסי: של רכושמסוים יות על פי חוק ביחס לסוג כוסמ

ס ביחאו פעולות משפטיות קאות צע עסיא לב. אחת הסמכויות הנספי שואהנכסים של יל דבלה

, ר בנכס של נפקדדוב, דהיינו יסתבר שלא מחלטותיהםהו בעטל, אך קיים חשש שהם יי"הנ כושלר

ה עסקת השתגן על כשרובהעדר תקנת שוק  נספה שואה. לס שכנל גרמני או בבנכס שעזוב, בנכס 

הגן על ייפגע. כדי לל הנ"רה בחהעם או  םהשוני הםלסוגי םיסוופרטהאפו םעעסקה  עשהמי שי

 ,יותוחלטשקיימת חזקה לתקינות מנהלית של ה יד ציבוריקפעם בעל ת קשרל המתהסתמכות שה

 . גם יסתבר שבעל התפקיד הציבורי טעה פהקוהחוק קובע שהעסקה תעמוד בת

 

יה צואבסיט רבו"ל שכן מדסעיפים הנה להזכמעט אופן ח בנוסתי משללצו בדבר רכוש מ 5סעיף 

 סחהל אותו וכן לעשות עסקאות בינל לתיהממש נה על הרכושהאזור מינה את הממו פקד. ממהדו

, ויסתבר שלא מדובר רכושוג הבסיום חשש שמא הממונה ייטעה יילרכוש זה. גם בהקשר זה ק

הממשלתי הרכוש  על הנהממו םלמתקשר עה דומנה והקנה הג ורברכוש ממשלתי. בא מחוקק האז

השונים או  םהיוגלס יםהאפוטרופוס םהקנה למי שהתקשר ע שראליקק הינה שהמחובדומה להג

הממונה על עם  עסקהשעשה ה גם למי נה דומקנה הגיתרה מכך מחוקק האזור ה עם החברה הנ"ל.

 הקעסל מי שעשה הגנה ע קרי ,דומותותכליות בסיטואציות בר אחר שמדומ 54טושים.נההנכסים 

 וחסיבנן וכשבעל התפקיד הציבורי טעה בסיווג הרכוש, בד יעבדדי ציבורי שהתברר על תפקעם ב

ם תללמוד מפרשנודומים ופים סעי להסתמך על ההצדקות לאותםניתן  ,לסעיפים הנ"ל עט זההכמ

ר בסעיפים במדודה שבור רכוש ממשלתי. העלצו בדב 5סעיף ר דנים בהצדקות ובפרשנות של שאכ

קד האזור אינה ר בסעיף שחוקק על ידי מפבומד ה דנאובמקרמחוקק הישראלי, ידי ה לשנוסחו ע

לניסוח  עציםשמייבסופו של דבר על ידי אותם גורמים חה מונ אזורקד המפ ןכ, שעותיתמשמ

לים המעטים נובעים בעיקר דר ההבאשכמעט זהה, כ חוסי, ולא בכדי מדובר בנלארהחקיקה ביש

לצו בדבר  5ביחס לסעיף  פסיקהאחר שהמלפיכך,  המדובר. רכושה געלי התפקידים וסות בזהומ

פסיקת  ידי לע סעיפיםנות שניתנה לאותם מך על הפרשסתן להתני ,יותררכוש ממשלתי מועטה ב

 

ות ביחס שפטימולות לבצע פע ישאוהוא רל ניהול הנכסים העזובים קד על פי החוק עוס הכללי מופהאפוטרופ. ץרלא
 .אי החוקבהתאם לתנ אליהם

אדם אחר בכל נכס ום לבב בין האפוטרופוס ובין ה בתתעשעסקה שנ לכ": 1950-רמנים, תש"יכסי גק נלחו 10סעיף  52
נכס לא היה אותה שעה הה גם אם יוכח של ותעמוד בתקפנה לא תיפסקוה לנכס מעסקפוטרופוס חשבו בשעת השהא

אלה, או תמורתם,  כסיםכדי שנולממשם ים כסי הגרמננת לכנס אהיא  מטרת החוקחוק ל 1עיף על פי ס ."נכס מוקנה
 דותיהמוסלרבות  גרמניהמאת  ידבעת וכיום א בישראל יםלוק תביעות של אנשים היושבלסי ןחוו לשמש בטיוכל

כסי ס לנופוטרופאוקנים לגרמנים מלחוק נכסי ה 5ל פי סעיף ע תושבי גרמניה.את גרמנים או או מ יהיותושור
  י החוק.אלתנ התאםב סקאותשות בהם עמוסמך לע . האפוטרופוסגרמניים

עולה פ": 2006-הנצחה(, תשס"והקדשה למטרות סיוע ונספי השואה )השבה ליורשים ו ם שליכסלחוק נ 70סעיף  53
ה גם תוקפב תעמוד ה השואה,נכס של נספ הנחה שנכס פלוני הואאדם אחר, מתוך  בין החברה לביןבתום לב  השתשנע

ם בישראל, מצאינם התור נכסילאי הןמטרות החוק  ."אההשוהיה נכס של נספה ס לא שהנכאם נתגלה לאחר מכן 
לא ם היורשינכסים ש . לגבישיםריולאותם ב השיולם היורשיאת ר תלא, י בעליהם נספו בשואהכ שיש יסוד להניח

 רהקים חבההחוק  .שואהה נספירם של זכו האכר השוהנצחת זלו שמשו למטרת סיוע לניצולי שואהי הם אותרו
 תנאי החוק.ביחס לנכסים אלו בהתאם לות שפטימות שות פעול. החברה מוסמכת לעהחוק רותשתפעל לקידום מט

סקה שנעשתה כל ע" :6719-(, התשכ"ז58 והשומרון( )מס'( )יהודה טפר)רכוש ה שיםלצו בדבר נכסים נטו 01סעיף  54
א תיפסל, ותעמוד ל סקה לנכס מוקנה,עבו בשעת החר, בכל נכס, שהממונה חשדם אאן נה וביבין הממובתום לבב 

 .ןה ושומרודהויאזור עזב את שבעליו נכס נטוש הוא נכס  ."כס לא היה אותה שעה מוקנהשהנ ,יוכחגם אם  בתוקפה,
 ושטהנ שוהרכעל  ההממונ לצו 3סעיף  על פי וש.טה על הרכוש הנממונלמוקנים שים והנטהנכסים לצו  4יף ל פי סעע

   תאם לתנאי הצו.החס לנכסים אלו בעסקאות בילבצע מוסמך 



10 

ע"י היועץ המשפטי אומצה במפורש עמדה זו  55.לצו 5רכיבי סעיף  פרשנותלצורך י המשפט בת

 56.כלליפוס הפוטרושל האי נפקדים וכסנל רופוסהשוק של האפוט נותלתקביחס  הלשלממ

 

. סעיפיםיתר קלות ביחס לאותם ב הקהצדיתן לכוש ממשלתי נלצו בדבר ר 5ף יתרה מכך, סעי

ידוע שקיימת  , בנכסי גרמנים או בנכסי נספי שואהיםעזובכסים נב ,יםדובר בנכסי נפקדשר מכא

במי  ,ר בנפקדבום מדר האלבר רתיוכך שקל  ,עהודיא יהם ובדרך כלל זהותו גות לאדם מסוים זכ

ל טעות ות שוק במקרה שתקנ ללכחוקק , ובכל זאת המספה שואה, בגרמני או בנשנטש את רכושו

לצו  5. לעומת זאת, במקרים הכלולים בסעיף של החברה הנ"לו א השונים ולסוגי וסהאפוטרופ של

ר כאמו אן דהוא.מל תעל זכות קודמלל כ ךרדבידוע יה הל לא בדבר רכוש ממשלתי לממונה כל

ר שמדובר בעב תכנעשהבהם הממונה ה השכיח לשימוש בתקנת השוק הוא במקרים יל המקרלע

 ,בפנקסי המקרקעיןעיון זאת תוך ו ,יבוד שמקנה זכויות במקרקעיןבעו במקרקעין שלא עובד

מוכתרי הכפריים  עם מפגשו בשטחסיורים וכן לאחר בתצלומי אוויר, , בפנקסי תשלומי המס

ק פסרר תעוהאם פרסום. שכוללת כרכוש ממשלתי  הכרזהו אף נערכה ז בדיקה. לאחר הביסבב

י. ממשלת ושרכזו כהוכרלא  ןמקרקעיהם פרטיים ישזכויות של אנשרי של מן האפבר קיודב

שיש לו  ו שטעןשהרקעין שהוכרזו כרכוש ממשלתי לא היה בנמצא גורם כלביחס למק ,לפיכך

ת עם בעל זכויות עלום קודם נובעת אך ההתנגשות הפוטנציאלי ו.מיברר עניתן היה לש או ויותזכ

ם קרקעין ההמ ו היה עיבוד קודם ורק מעבר לועד אליל הקו שיותר ש ויקתה מדדדיורק ממ

כך שגם כיום לא ברור כלל במרבית  מטענה של בעל זכות קודם. האולא כתוצ ,הת מדינאדמו

היה  ועשוי ינהדמות המדשחרג מעבר לקו א דושהיה לו עיבלהוכיח ון טעול לכום מי יהמקרי

צו בדבר רכוש ל 5לה את סעיף סיקה החישהפ וניםראשם הירבמק ואכן 57.להקנות לו זכות כלשהי

מודעות  ותלנ, ובערביתת בעברית בעיתונו עניין זהבפרסום נעשה  הר להחלטבו, עממשלתי

 לסטינאיציג הקישור הפנלאו רים הסמוכים בכפ כתריםהודעה למוה נשלחבמקומות הנחוצים, 

מקרים שסעיף , קיימים זאתעם  58.הלתקבלא ה נגדותתהאף  , אךגדויותתנה תשיום להג 30 ניתנוו

ר נובע , אך הדבם פרטייםישמרשם המקרקעין על שם אנצו יחול ביחס למקרקעין שרשומים בל 5

 .צבאית הסיאו נתפסו בתפ פקעושהו ןיובר במקרקעאלה האם מדשלל הממונה ביחס מטעות ש

של הטעות  תחינמב דהריו מולה איועודם אינה מבמקרים אלו זהותו של בעל המקרקעין הק

ל ובאך הטעות היא ביחס לג ,טיתקרקע פר חת המוצא היא שהופקעה או נתפסהכן הננה, שוהממ

 משנהל לא יו כלת לפנות אללוהות הבעלים הקודם והיכלטעות זו ז סחיסה. ביההפקעה או התפ

   59דבר.

 

 חר מא. קזהנ נתהקטדבר בכלי ון כלעיט על תבססתמלצו  5הפעלת סעיף ביחס לדקה נוספת צה

רור מתקשרים יגיות הל זכור במקרקעין שהוקצו ע"י הממונה ונבנו עליהם מבנים, ביטובומדש

ה את א הקצזיקית, שכן הוחוזית או נגנה ממונה לא תהיה כל הל 60הממונה. ד"תביעות ענק" נג

קרון יע. או להרחיבו שעבדור את ביתו, להרוכש לא יוכל למכו, וכעת בל קע לרוכש תםהקר

 

 .  5פס' , 36 לממשלה, לעיל ה"ש שפטיממדת היועץ ה: עראו 55
ל ים אלו ראו לעיים דומעיפסבי ההסתמכות הפרשנית על . לג5, פס' 36 ה"שה, לעיל לעמדת היועץ המשפטי לממש 56
 . ההטקסט לידו ,55"ש ה
 ות שם.אמכתאסהו 31 - 29ה"ש  ראו לעיל 57
 .1פרק ד.ראו להלן  58
 . 3, ד.2ים ד.פרקתתי הו בנמקרים אלו ידו 59
  .35ש ה"לעיל ראו  60
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צות את , ולפלצו 5את סעיף  נו להפעיללם ע"י הממונה, דהייוהישך נת המיב אמחיהנזק  הקטנת

לא צפוי שתוכח בפועל זכות . כאמור במרבית המקרים כלל ת זכותואם יוכיח א הבעלים המקורי

העתק כומי חס לסך בהרבה בימונ התן יהינהכללי שיי םיצוייפהשיעור  ן, ולכדםם קובעלי לש

 .ה עסקה עימה וכעת מתברר שלא מדובר ברכוש ממשלתישי שעמל לכלם של שדרתיינה שהמד

כלי לכהוא שיקול  מקופת המדינהממשית  לתת המקרים ללא כל תועיבבמרעתק הי תשלום סכומ

תעודד החלת תקנת השוק לא  .ם אלוירקל מע ולת תקנת השוקחאת ת אף הואצדיק יבורי שמצ -

קות ל ידי מדידות מדויע יעשואש רמת עתידיו ותאצהקשכן , ת של הממונהולשהתרבעתיד 

  ת מכשור מודרני.וללוכה

 

גם את בעל  תתלצו משר 5הצדקה נוספת. הפעלת סעיף  יבורי זה ניתן להוסיףשיקול צבנוסף ל

 תועילהמתוקנת לא  הגריעתו מגבולות ההכרז לשהריסת בית ביישוב ב .ומיקמהמקורי ה הזכויות

 ת ביתו עלל לבנות אאת זכויותיו. הוא לא יוכיח ואם יוכ אותר,אם י ,מקומיות הם לבעל הזכויג

ל החשש לגזר למכור את המגרש ליהודים בשלא יוכל והוא גם  ,בעיה הבטחוניתמגרש זה בשל ה

בגבול קע ד הקרעיבו גם האפשרות של 61במקרים אלו.שתינית להפות ברשעל פי החוק דין מוות 

ך יכלפ 62.רקע לאומיסכסוכים על ל בש א מבוטליםביטחוניים ל יםקשילעתים ת יוצרהישוב 

לצו תותיר את הבית  5לעומת זאת הפעלת סעיף  ituation"lose slose  ."63ה שהיא תוצאבר בדומ

. מי שחפץ "win win situation"ווצר י, וכך יותויזכלבעל ה יצוי כספית זאת יינתן פעל כנו ובעקבו

עיף רים שרכיבי הסלצו במק 5סעיף פעלת ר לתמוך בהמוא מקומילהגן על בעל הזכויות המקורי ה

כות שיוכיח יימצא בעל ז אלובדה שבמרבית המקרים כלל הע ראוטענה זו מתחזקת ל .םיימיתקמ

 את זכותו.

 

 יקורת זו בלותכליותיה והמענה  קנת שותקשל  ביחס לקיומהב. הביקורת 

 

כפי  ,שוקקנת ל תף שסעי י הואכוש ממשלתר רבדבלצו  5יף סע , לפיהכביקורת לגישה במאמר דנא

על ידי שונה ה קת בתי המשפט, הובעה דעועץ המשפטי לממשלה ופסייי היד על וראמשהתקבלה כ

 ףליהן להלן, וחליחס אשאתי תבוה סיקנת שוק מכמלא מדובר בתיה ור, לפד"ר רונית לוין שנ

ונה ין הממבחסים רק בי היאתי משלבר רכוש מלצו בד 5עות של סעיף פרשנות זו הוצע כי המשמ

לסעד  עד האכיפה, ואף לאהמתקשר לא יזכה לסהנ"ל, הסעיף בי כיר קשר עמו, כך שבקיוםתלמ

  כדלהלן: ות זו הןלפרשנ הסיבות 64ההשבה אלא לפיצויי קיום בלבד.

 

. ersby Foreignn Palestine ip of Real Estate Ownershiראו:  ;196' בעמ ,2או ויניצקי וקרמר, לעיל ה"ש ר 61
ממשלת ישראל  ללת אתובשים" כושל "כה ההגדרים. ובשים או זרעסקאות עם כ על רבהתאם לחוק חל איסו

 החוקפי  ש עלתיחשב כבגידה, והוא ייענ יתושב מקומעבירה על פי חוק זה שתבוצע על ידי ות. יוההתנחלויה ומוסדות
' נ בי'רג זאיד חמדמ זיפא 9340/09( ם-י) א"בש: ראו כאמור חוק קיום כורזלאידה דינה מוות. י. עבירה על בגהפליל

, מדינת ישראל נ' גלאל סביתאן 427/97ם( -"פ )ית(; 2010) פסק הדיןל 12סקה פ שומרון קרני ותוהשקע ייהבנ טל
ו: חרי אביעשורים א 3"ליהודים ראו:  קרקעיןכר מת שמרקעולמקרה בו נרצח סוחר ק (.1997) ק הדיןלפס 3פסקה 

 PA Court: Sale of Palestinian Land to Israelis" :כן ראו ynet (9.12.18.)" קעות ליהודיםבן שמכר קרנרצח גם ה
Is Punishable by Death" Haaretz (20/9/10), https://www.haaretz.com/1.5115464.  :מוות, "עקיבא ביגמן וכן

היחידה ן "העמית כ; (12.1.16) מידה אתר "ות פלסטיניםרי קרקעהמר של סוח ה ממושכת ועינויים: גורלםכליא
   .nrg (5.9.09)" הפלסטיניתהסודית של הרשות 

 Ynet (16.10.12 ) : מי כרת את עצי הזית?"פלסטינים –ם נחליתישמן "קרב מילאיתמר פ: למשל ראוכך  62

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4292641,00.html.    
 .167 – 164בעמ'  ,2ל ה"ש יצקי וקרמר, לעיראו וינ 63
וי להתפרסם בכרך נ' של צפן" )מרושוהו דההון באזור ייקרקעמקנת השוק בתנה: על ן שנור, "ללא תקרונית לוי 64

סנדר טעם פרופסור אלכחוות דעת מם: ק ראו גת שומדובר בתקני לא . לדעה כ44 - 41, 5עמ'  פטים(שמהעת  כתב
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  :יתונלששנות רפ .1

אינו משלתי ש מרכובר ן שהצו בדנקבע על ידי בית המשפט העליו אל נאזרניין לעם אנטען כי בהת

לפיכך לא ניתן  ,הבעלות במקרקעיןמוכרעת על פיו  ןיהדת ובע אמקומי ואינו קהדין השנה את מ

ה צו אינל 5סעיף  כך, לשון. יתרה מקניינימובן הב ליצור תקנת שוק שמשנה את הדין המקומי

ן דיב תשוק אחרו לשון תקנותלעומת זאת , לתוקף העסקה תו אלאכולז לרוכש או תתייחסמ

  65.נה למתקשר בלבדוין הממב ואה יף, ולכן תוקף הסעותולזכש ורוכסות למתייח הישראלי

 

ובע כללים ביחס לשאלה איך בר רכוש ממשלתי לא קדהצו ב מר שאכןניתן לוזו  ביקורתנה לעמכ

 יםי עוסק במקרש ממשלתדבר רכולצו ב 5 יףסע קומי.המ דיןן ברקעית במקלונקבעת הבע

נן או נכס מסוים ומתברר שלמאן דהוא ישהממונה הקצה בעסקת חכירה או הרשאה מתברר שש

לצו בדבר רכוש ממשלתי מתפקד  5עיף ה סקעין. הפרשנות לפיקרן מאותויות ביות זכויות להעש

נגזרת כמובן  וז עהיומקב פה,תוקת בעומדרשאה ה כתקנת שוק משמעה שעסקה החכירה או

ת המקרקעין, ינו מוכר א. הממונה א, גם כלפי בעל הזכויות האמתישותהרר כותו של החוכר או בז

ת החכירה או ההרשאה זכוות, אלא בהגנה על עלת בביעכים לקסק בדראינו עולצו  5ף ולכן סעי

 נאזראל ן יק הדת בפסרואמין הכלוי. מתשהוקנתה לחוכר או בר הרשות כלפי בעל הזכויות הא

 ה מדובר בתקנת שוק. יפל הפרשנות נוגדות את הנ"ל אינן

 

עד מאוד  מורכאתי דומה כוש ממשללצו בדבר ר 5שסעיף ניתן להשיב  ביחס לטענה הלשונית,

לחוק האפוטרופוס  16לחוק נכסי נפקדים, סעיף  17: סעיף בדין הישראלי םם אחריה סעיפיארבעל

 ל פישנחשבים ע 66,אהי השוים של נספנכס לחוק 70עיף סו םרמניק נכסי גלחו 10, סעיף הכללי

לא ולכן  67,נות שוק"" או "מעין תקתקנות שוק"רות כספוהץ המשפטי לממשלה עו, היהפסיקה

ד"ר רונית לוין שנור מסתמכת כך, יתרה מ של תקנת השוק.ה דרך ניסוחחשיבות לה שישנה נרא

 חסייוא אינו מתך ה, אק"השו "תקנת יאה וכותר, ש1967-כ"ז תשון, משכק הולח 5גם על סעיף 

ישכון וחו של המישכון יפה לכל דבר. המזכותו של המסתמך על תקנת השוק אלא לכך שככלל ל

יחסות מפורשות שלתי. למרות שאין התיממוש לצו בדבר רכ 5 בהשוואה לסעיף א העסקה,הו

   68.של בעל המשכון מדובר בתקנת שוק לזכותו

 

ת עה, כך שלמרופק שתכלית סעיף זה היא לא להגן על הממונה שטס יןאי, בט הלשונבר להיעמ

כאמור  סעד ההשבהף את יפה אלא ארק את סעד האכ לאו המתקשר עממ נועמל ליוכ ואתו, הטעו

 

מ' ע שפט,המ ד ביתבמעמד ידי ,חה נ' אנג'לסאל 7668/18ע"א  ה להצטרף להליךשה במסגרת בקשג, שהוקדר)סנדי( 
7. 
   .39 - 38, 33 'מ, בעםש 65
 . 53 - 50ראו לעיל ה"ש  66
, 27, 24, 02עמ' , ב47ש , לעיל ה"חוות מקורהעניין  -ם מיני רבית ם: מספר מקורויי נפקדלחוק נכס 17 לגבי סעיף 67

יא )סוריא( ירוזבון תנפקדים נ' עיפוטרופוס לנכסי הא 6783/98ע"א ; 7, בעמ' 47לעיל ה"ש  ,מרעי; עניין 30, 29
לעיל ה"ש  ,'מילאג(; עניין "מוסא עניין יורשי( )להלן: 2002) 175, 161( 4פ"ד נו ), ת יורשיהבאמצעו וסאני מעדאלעב
 311 – 308 קניין טש,דוי ל; מיג146ס' , פ39 לעיל ה"ש ,ל'אנג; עניין 10 , בעמ'47יל ה"ש , לעונהחסן ; עניי49' , בעמ47

נ' האפוטרופוס  מקרקעיןשם הר, 2409/05ם( -א )י"בש: חוק האפוטרופוס הכלליל 16(. לגבי סעיף 2007)כרך ד' 
נכסים של לחוק  70 ף. לגבי סעי312 – 311בעמ' ם, ש טש,; דוי146 , פס'39לעיל ה"ש  ,ל'אנג(; עניין 2006) 11 הכללי

נה )של עדת המשת  ו, מישיב10 פרוטוקול מס' י לממשלה ארז קמיניץ,ה, ראו דברי המשנה ליועץ המשפטאפי שונס
 .(2005דצמבר  ב 5) 37י שואה, עמ' פנסוק נכסים של ( לעניין הצעת חועדת החוקה, חוק ומשפט

  . 1967-זכ"כון, תשהמש חוקל 5יף עס 68
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שר עימו את התמורה שנתן? מאחר . איזו הצדקה יש לכך? מדוע שהממונה לא ישיב למתקעילל

לצו בדבר רכוש ממשלתי, והפרשנות  5סעיף ל ש ותנהפרש שזו לאברור  69,קה לכךכל הצדין שא

ר אלי, מדובלעיל בדין הישרר מום מאוד כאימהדו פיםלסעיה שבדומהיא  חידה האפשריתהי

  ניין.נת שוק לכל דבר ועבתק

   

 : שפט הבינלאומיהשתלבות עם הדין הקיים באזור ועם המ. 2

ומרון לא מכיר ביכולת וש דההוור יהדין באז ימיםסוקרים משלמעט מ ורהד"ר לוין שנור סב

ת ש ממשלתי פרשנוכור לצו בדבר 5עיף סת לן לתאיולכן מות, קנייניות קודלהתגבר על זכויות 

מי פט הבינלאולאור השפעת כללי המש יות קודמות, במיוחדבר על זכויות קניינהתגהמאפשרת ל

ל כדי להגן על לכדרך ק תיושם בהשו נתתקחד שבמיוו, תוגנלהגן על האוכלוסייה המהמחייב 

ך ורשעם שהחוזיען טנוד ע 70.תהמוגנ וסייההאוכלבזכויות של  ים תוך פגיעההודרכשו ישזכויות 

ולכן ה הלוחמתית. מצב התפיס י הימשכותלפ ימםפשרות לסיכפופים לאים להיות יבחיהממונה 

ת בובנסיוזה בכל עת, הח לומו שן לסית הסיכוונה חייב לקחת על עצמו אר עם הממכל המתקש

 71.ן של הצדדיםשאינן בשליטת

 

שמוגדרים יותר  יםרבמקרים ב ט הישראלי מכירשפכן המין שאזו ראוי לצי לביקורת נהמעכ

ים שבעל זכות גם בדין הקיים באזור קיימים מקרזאת עם  72שר בדין באזור.מאק כתקנות שו

נוספת  וקש תקנתזו, קיימת  ו אףלא ז 73מת בזמן.קוד יניתגובר על בעל זכות קנימאוחרת 

תקנת  ל, שזו התכלית המרכזית שתבורית צית של רשועל החלטומך ל המסתהגנה עשתכליתה 

 כוש ר רבדבלצו  פרשנות סעיףינלאומי על ת המשפט הבביחס להשפע 74לצו. 5יף "פ סעע וקהש

 קעיןמקר םירהמכריע של המקהעובדה שהממונה מקצה ברוב . ורק דון להלן בפממשלתי נ

 , ביןנובעת 75,פלשתיניים ל תושבים מקומייםט מאוד להתיישבות שעומת ליישרא להתיישבות

ואילו  76וח עיבוד והחזקה,ם מכמקרקעין רביקיימות זכויות ב םניהפלשתים מכך שלתושביהיתר, 

מטבע  להתיישב בהם, ולכן עין שניתן היהמצאי של מקרק לא היה ליתשראהי להתיישבות

בר רכוש לצו בד 5, סעיף עם זאת ישבות ישראלית.תילהעיקר צה מקרקעין בהקה ממונהדברים ה

ות הקצא העובדה שהיו או של הרוכש. לאור רים המקוית של הבעליזהות הלאומיש לי אדתלממש

 

ת סעיף חולתאכן  (42בעמ' , 64, לעיל ה"ש לוין שנורד"ר כת תממס)שעליו , 38יל ה"ש , לעיעדגל מחצבות כפר בעניין 69
, למרות שנתן ל את התמורהשחכר לקבם מהשטח וימסק בחלחפץ  ר שלאמחוכ י מנעהבר רכוש ממשלתדלצו ב 5

ות בין גשה התנהייתחד שם, לא ם, במקרה המיווכרז כאדמת מדינה. ברמסוים מהמקרקעין לא ה י חלקרר כשהתב
 ר הראשון מנסהשכיר, כאלבין מחכר ומי שהתקשר עם הממונה לבין בעל זכויות קודם, אלא ביחסים שבין ח

המרכזית של  כליתתאת הה אינו משקף חד זורם, מקרה מישחכר. ב ים מהשטחסומ לקל חשלם עבתו לק מחולהתחמ
 ק.  קיום תקנת שו –ו בדבר רכוש ממשלתי לצ 5סעיף 

 .12בעמ' , 64. ראו גם: קדר לעיל ה"ש 33 - 82' בעמ שם, 70
 .29' שם בעמ 71
 .45 - 40 עיל ה"שראו ל 72
, לדיון באלו מקרים בהסדר זכויות 1952 תשנל 40רקעות והמים, מס' ר הקחוק הסדל 61 - 12סעיפים ראו:  73

 ר, לעילוקרמ ראו: ויניצקי ולפים אסעיב ליםים הכלומהמקר על זכות קודמתבל מאוחרת על זכות עבמקרקעין גובר ב
)ב( לחוק רישום נכסי דלא ניידי  8 יףל רישום ראשון נשוא סעיך שהשריון בהל. בנוסף קיים 163 – 162, בעמ' 2 ה"ש

או וכן ר. 143 – 140' מעשם ב מר,קרי וויניצק ה, ראוותו של סעיף זעשמלדיון במ. 1964 תלשנ 6שלא נרשמו, מס' 
, יידינכסי דלא נקה )התצרוף( בלחוק ההחז 10סעיף ה ולמג'ל 906לת, סעיף י הזובמקרקע יה ונטיעהי בננלדי ביחס
"בניה  ,וןהראל ארנ; 167 – 164ון במשמעות סעיפים אלו, ראו ויניצקי וקרמר, שם בעמ' די. ל1953לשנת  49מס' 

)הראל  ןשומרוביהודה בינלאומי פט השוהמ מקרקעיןדיני דה ושומרון", והחל בין הדית בעי הזולבמקרק ונטיעה
  ע"ד(. ויניצקי, עורכים, תש ארנון וחגי

   .1967-(, התשכ"ז58)יהודה והשומרון( )מס'  הפרט( כושים )רצו בדבר נכסים נטושל 10סעיף  74
 .51ה"ש  3' בעמ ,64שנור, לעיל ה"ש  ןראו לוי 75
 ידה.והטקסט ל ,28ש ל ה"יראו לע 76
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הוא יגן גם על  לצו 5עיף ו רכיבי סהקצאות אלס לביחלו ם, אם יתברר שיחוגם לפלשתינאיי

בר, שנגלו עיות הוק זו נובע מטעשות קנום בתרחב שנדרש כיהנימוש שהיתרה מכך,  אלו.הקצאות 

ווצרו ישי על מקרים תחול גםק שוהתקנת אמנם ור מדידה מתקדם. במכשמוש ישעקב כיום  ןברוב

ם יגרום לכך שהשימוש מטעויות העבר והשימוש במכשור מתקד דולמנשברם, הלקחים  ,תידבע

 ההימוש הנרחב יישוה תיחסט ימועככל הנראה  הד יהיבעתי צרוווימקרים שיבי לגבתקנת השוק 

צריך האזור המשפטי של ב צמהשבנוסף ראוי לציין כי הטענה  .רבעהות קון של טעוייתלשם ברובו 

וזה בכל ו של החן לסיומיכוב לקחת על עצמו את הסהמתקשר עם הממונה חיי לשככך גרום לל

יתם. ב אתונים בים בשיינה המתם הממולפיה בהתאם לחוזים עת המציאות , אינה הולמת אעת

 לתקופות קצרות., ייםר בחוזים זמנלכן ברור שלא מדובו

 

  ישראלי:שוק בהשוואה למשפט ה נתל תקמה שיולקהעדר הצדקה . 3

 78שאינה קיימת בדין באזור, 77,ן הישראלינת השוק במקרקעין בדישנור מדגישה שתקלוין ד"ר 

לצו  5 כן סעיףממנה, ש שיהקן לאי , ולכןסדריםן המוהגן על אמינות רישום המקרקעידה לנוע

עסקאות עם  לא עלרשם אבמת ממוקד במקרים של הסתמכות על טעו לאתי רכוש ממשל ברבד

בדין זה א קיימת לדין הישראלי, אזי ל שיתרה מכך, אם נקי 79י.הממשלת הרכושה על הממונ

וש הרכעל מונה אל למ)המקבילה בישרעי ישראל רשות מקרקהתקשר עם שוק למי ש תקנת

רן קיימת לישראל וח או קפיתשות המדינה, רעי הובר במקרקוהסתבר שלא מד (יתשלהממ

יל עלו ציינש הסדריםוות ללהשין , לדעתה איתרה מכך 80קרקעי ישראל.ות מל רששם ולשבניה

דומה עד מאוד  םשניסוח 81,הנכספיםעזובים ונכסי  ם, נכסי, נכסי גרמניםםפקדיסי ננכלביחס 

ייתה לשלול את המטרות של שני החוקים הראשונים ה הריש .תישלוש ממכלצו בדבר ר 5עיף לס

וח, תשות הפירם לרכולמו יטיותולפ-לאומיותמסיבות  גרמניםי נכסנפקדים וביחס לנכסי עלות הב

דה שקיימים בחוקים אלו הסדרים הקובעים בוורק הע ,םגוותה טעות לגבי סינכסים שנעשת ולרב

מאפשרת בהתאמה, ים סורופטהאפו לושקיב רהמואמיתי התלבעלים ה שבתוות תה טעששאם נע

 ת ד"ר ענהאחרונים טו יחס לשני הכלליםב 82.עלים האמיתי מפני קבלת זכותו בעיןבה תהדיפאת 

, לאור העדר כלל ים האמיתיללבע ןיישמונעים את החזרת הקנם לליכב וברלא מדלוין שנור ש

ר ולאו ,ספיםכסי נלנה או החבר טרופוסהאפו שקיבל את התמורההאמיתי לים לבע משיבש

ם להשיבו לבעליותה יש ין בבעליעזובים אם הנכס נמכר למדינה והוא עד םיחס לנכסיהעובדה שב

  83האמיתי.

לצו בדבר רכוש ממשלתי  5את סעיף  לאכן אין להשוות כלין שראוי לצי אלו תווריקמענה לבכ

 שונותקות צדה שיש להן שוקות בתקנ וברמדלי שכן שראהי דיןב לתקנת השוק במקרקעין

ן קעירקות לרישום המבתכלית. תקנת השוק במקרקעין בדין הישראלי נועדה לייצר אמינ

 

 .1969 –"ט ק המקרקעין, תשכלחו 10סעיף  77
 נמצאיםיחס למקרקעין שמשפט בתקנת השוק בהבו דן בית  (2013) חליל ר נ'אלג'אב 6/06204א "עראו  עם זאת, 78

 לדעת ד"ר שנור מדובר זה. רזובאלתה לתחוקור ו הממהה לאולא דן בש לא מציין בית המשפטברם,  .ומרוןביהודה וש
  .34, בעמ' 64לוין שנור, לעיל ה"ש , שם, וניתהסכמה דיסוג של ב
 .32, 18 – 17, 13, 7בעמ'  ,64"ש דר, לעיל הגם: ק בעניין זה ראו .35 - 33שם בעמ'  ,לוין שנור 79
ות ברמים": בעקכ פרשת "מצפה: על ן מלאכים בכרמיםר "אין אתונות מדברות ואיין שנורונית לו; 35שם בעמ'  80
מצפה  -וין שנור : ל( )להלן2018) 86 קי הארות פסיקהמבז 33, 4סאלחה"  'אנג'ל נ 29754-11-13ם( -"א )מח' ית

  כרמים"(.
   .53 - 50ש "ראן לעיל ה 81
 .45 – 44, בעמ' 64ש ה" ילעדר, לק :גם או. בעניין זה ר91 - 14עמ' ב 64"ש ה לעיללוין שנור,  82
  .32 – 20בעמ' שם, ור, לוין שנ 83
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ר להסתמך על החלטות פשר לציבולתי נועד לאממש רכושר דבצו בל 5 לו סעיףאיו 84רים,סדהמו

 נהכונה השוואהע הדוברור מ זו דקההצ ורהממונה על הרכוש הממשלתי. לא –של רשות ציבורית 

לחוק  16לחוק נכסי נפקדים, סעיף  17תקנות השוק במשפט הישראלי: סעיף  ארבעל כןהיא א

 ,שואהספי השל נ לחוק נכסים 70וסעיף  יםמנחוק נכסי גרל 10, סעיף ליס הכלטרופוהאפו

נה למצב הספציפי אה אינההשוו 85יכולת להסתמך על החלטות של רשויות ציבוריות.יתן השתכל

היכולת להסתמך על החלטות של רשויות  - לליתה הכדקהצאלא לת, וסקה ענל תקשבו כ

וש ממשלתי ישנו כר לצו בדבר 5ף ק הללו ולסעישות הונכל תקין זה פלא שלציבוריות. ולכן א

 שלולמנים הייתה לקדים ונכסי גרנכסי נפתקנות השוק בלגבי הטענה שמטרת  .מאוד דומה ניסוח

התכלית של שלילת אינה מתיישבת עם זו  נהשטעלומר , יש עותבט מדובראת הבעלות גם כאשר 

 סים או בנכינפקדבכנסי  רלא מדובשד יעבבדר בתיסם. אם ם וגרמנייהבעלות של נכסי נפקד

כלית חוקים אלו. ולכן המטרה היא להגן על ליהם לא פוגעת בתהחזרת הנכסים לבע ,רמניםג

לגבי הטענה  86.תפרוסב גם כתנתמש הבפסיק בענקכך , וכאמור לעיל יבוריתת צרשוקשר עם המת

 תוכללי תחרבמרבית ש בישהיש ל, נספי שואהים ובנכסים של בסים עזוכנלתקנות השוק ב סביח

המורה על אין הסדר ובדין ביהודה ושומרון  ראלימשפט הישבבפרט תקנות השוק ל וות בכלזכויה

, תכוהזלאובדן  מהגורם שגרםרה התמושבת או התבוע פיצויים בתחרות למפסיד ו של הזכות

ה ליי עת המקורוכהז לבעיח אם יוכ תוקיימאפשרויות אלו  87.ן מדובר בתקנות שוקיועדי

הסדר צו ל 5ק על פי סעיף וביחס לתקנת השליצור זה ואציע אדון בנושא . 6בפרק ג. .מתאימה

  .םניגרמק נכסי נפקדים ובחוק נכסי וחבשקיים דומה להסדר 

 

ת החלטות של רשות ציבורי עלת של הסתמכו קריםבמה שוק דומ קנתן תאיי להישרא ןידאמנם, ב

ו. לימאבן דבר מותי, אך הכוש ממשללצו בדבר ר 5ה לסעיף דומ, בראליש רשות מקרקעי –

ובנוסף להם קיימים מקרקעין רשומים ולא  88דרים,ם רשומים ומוסין המהמקרקע %59בישראל 

ושומרון  דההובי עומת זאת,ל י.זערהוא מכלל  שומיםרינם שא עיןקכך ששיעור המקר 89ים,מוסדר

רכוש נה על הת של הממועולטולכן הסיכון  90ל,כל מיםעין אינם רשוכשני שליש מהמקרק

, ולכן כדי שהציבור יוכל ת מקרקעי ישראלושל רעות שא גבוה יותר מהסיכון לטומשלתי ההמ

לצו  5ף עיס – שוק תקנת מה שלוה לקידקהצ תקיימשל הממונה ותיו לסמוך על החלטותיו ועסקא

   .ממשלתיש כובדבר ר

 

 כויותזמאזן . 4

:  "win win situation"-לבילה וק מוהפעלת תקנת הששעון יטל ביקורת נוספת קיימת ביחס

לשתיני, לא יקבל דבר, עלת תקנת השוק בעל הזכויות הפהפהעובדה שבאי  ם לביקורת זו,התאב

 

 (. 2007ך ד', )כר 352 ייןקנ מיגל דויטש, 84
 .461פס'  ,39ל ה"ש ; אנג'ל, לעי311, 309מ' שם, בע 85
 .47"ש ה עילו לרא 86
אפוטרופוס הכללי שנכס שהועבר בחוק הויות פשריחס לאן שנור ביענתה של ד"ר לולגבי ט .214 להלן ה"ש ראו 87

הסדרים אלו אינם הרי ש, (23 – 22 בעמ' 64"ש ה לעיל)ת משפט ישור ביוכן בצורך בא עליובזר לחוהמדינה י ןלקניי
 . ייםים שלשם צדדס עשעשה האפוטרופועוסק בעסקאות ש לחוק 16יף א סעושהשוק נ ים לתקנתירלוונט

זכויות סדר שום והות לריאתר הרשותפים, ס הבתים המשר מפנקכלק נינקס הזכויות ובחמקרקעין אלו רשומים בפ 88
 https://www.justice.gov.il/Units/LandRegistration/AboutDepartment/Pages/default.aspx, יןקרקעמ
 שם. רות,שומים בפנקס השטקעין אלו רמקר 89
 .167בעמ' , 2יל ה"ש מר, לעוקר ייצקוינ 90
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כן יתן נת השוק, שכיומה של תקת קק אידלהצ אין 91וכרה,למל לבנות בחלקתו או שכן הוא לא יוכ

תו של המתיישב יביסת להר ומי לגרוםהלאבק המאי מעוניין כחלק משבעל הזכויות הפלשתינ

מעבר לעובדה שברוב  .לסעד של פיצויא יזכה ו ואף לות מחלקתיזכה ליהנ שלאיר יהודי, אף במחה

ת לביקורנה כמען לטעון יתנ יני,פלשת תויעל זכובא ו הכחול, אין בנמצהמקרים שבתים נגרעו מהק

שיטת המשפט ת, ות יחסיות היא זכוזכ ככלין קניזכות הכל שיימצא בעל זכויות פלשתיני, כ, שזו

 לאחר נזק, שכל המטרה היא ים לגרוםירות בעלת לשרלא מאפשרהיא  אימתיריכה לבחור צ

שכל מטרתה  ויה זא רצול ת תוצאהעונלצו מ 5שוק בסעיף תקנת ה 92.ללא כל תועלת לגרום נזק

 93.תהיהודיות שבייוע בהתלפג

 : . יסודות תקנת השוקג

ונה על הרכוש מהמ ה עםקמה של עסקיווא ן הד הראשותקנת השוק כוללות מספר יסודות. היסו

ת זו אדון האם מדובר רק בעסקה ישירה עם הממונה על הרכוש הממשלתי או במסגר משלתי.המ

אם קיימת ם, וכן בשאלה היונת שוסקאבסוגי ע וסף אדוןת. בנררשש אותגם בעסק שניתן להכיר

ומו יני הוא קהש סודהי עסקה"(.דרישה להשלמת העסקה ברישום במרשם המקרקעין )"שכלול ה

מהממונה על הרכוש הממשלתי  אלה האם תום הלב הנדרשדון בשום לב. במסגרת אתשל 

רכיב  אהשלישי הו דיסובי. הייקטיבאוב ם לאו אף תותום לב סובייקטיבי בלבד ומהרוכש הוא 

ל יינים שרכיב זה אינו מופיע בסעיף אדון בשאלה האם הוא נדרש, ומהם המאפהתמורה. מאחר ש

 

 .61יל ה"ש ראו לע 91
 לחוק 14את סעיף ושומרון(, לא חל ביהודה  1969 –ן, תשכ"ט שכן חוק המקרקעיאו באופן היקשי )זה ר בהקשר 92

רם נזק יית דבר הגודיק עשצדי להן בהן כשלעצמן כות וזכויות אחרות במקרקעין, איבעל: "1969 -ט רקעין תשכ"המק
ות, להגן גם על י, בנסיבות מסוימשעשו עליון כסעיףמשפט הבית הפסיקת  ע"י זה פורש סעיף ."אחרוחות לאו אי נ

( 2, פ"ד כה )ד פרידמןסקי נגומילדר, 782/70ע"א הן בעת השופט חיים כדים. ראו: פולש למקרקעין כנגד תביעת הבעל
יל את להפע ישלפיה (, 1999) 221, 199( 1) פ"ד נה, לומוןקר נ' סרו ,6339/97 אבע" דאנגלרראו דעת השופט  וכן .523

תועלת המופקת טיבי בין ה"חוסר איזון אובייק וכאשר קייםנבע ממניע פסול יע להפעלת הזכות המנ רכאש 14סעיף 
אילו רס הבתים, ודבר מה ייצא בעל המקרקעין לאואכן באופי העימות דנא, ל לת".רם לזושנג קהנזזכות לבין על הלב
המקרקעין לחוק  14ו שסעיף סבר םופטים נוספי, אך שמיעוטר בדעת מדובם. אמנם עצו ם יהיהי הבתיזק לבעלהנ

הקניין, ככל כות ז"בר שסרק ת. השופט בוימולשים בנסיבות מסן גם על פוכיום בעקרון תום הלב עשוי להג שמשתקף
ן נתון כ-על. לב-תוםלא בנהוג שזכות לאינה ה הקניין חסיות. זכותן הן ילות כווחלטת. כל הזכויזכות אחרת, אינה מ

הלב -תוםעקרון .. ""..בגין פגיעה בזכות הקניינית בהענקת סעדים - הלב-רי עקרון תוםבגד -דעת שיפוטי -שיקולתמיד 
ויה של כות ראמובהסתציפיות מוצדקות כה להיות הוגנת ותוך התחשבות במי צריהעצ סנטרירה על האיהשמ קובע כי

 . "..יו והסתמכותו.פיותיסביב מידת צזולת ועם ה ות היחסב מהסובב סבילים ל שיקושני ש סוג.. ".".האחרהצד 
ל לישי שוג שס. ןגיעה בקניין הפרופה מספיקה בגיוי להוות תלהתחשב בשאלה אם מתן פיצוי עש בעניין זה יש"

ין ה לוים שלמהשופט הצטרפו ופט ברק. לגישת הש279 – 275עמ' ", אינטרס העצמישיקולים נוגע למידת הפגיעה ב
תפים הם לא פסקו לטובת יימים בבתים משורגישות היחסים הקאור ל. עם זאת, 289 – 288מ' כהן, בעברג ושטרס

  . 282 – 281עמ' הפולש, 
מדינת הלאום של  - שראללחוק יסוד: י 7סעיף לפיה ה של ד"ר לוין שנור, למסקנ ניגודשב ,זה ראוי לצייןבהקשר  93
כל  עלחל ך חוקתי זה , ערלמדינת ישרא בתחום חל רק יהודיתת ובום התיישקיד ערך שלן את הדי שעיגעם היהוה

ת שדנה המיוחד העדובו וסח לסעיף הנ"לאת הנ הציע (טמןחה רומשד "מחבר מאמר זה )יחד עם עוי ארץ ישראל. רואז
בות תיישה של הוביסוסלהקמה  מחויבת שראל רואה את עצמהידינת מ: "היה . הנוסח שהצענובחוק יסוד הלאום

הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת  מישיבת 15' פרוטוקול מס ."תהשליטלאל הנתונים רץ ישרטחי אפופה בשית ציהוד
עמ'  (2018ביולי  10) ינת הלאום של העם היהודימד –ל ישרא וד:ן בהצעת חוק יסלדיו חוק ומשפט עדת החוקה,ולוו

 , אך"שליטתהונים לל הנתרץ ישראחי אבשט"לים המי ל אתלכבר לא פו של דבסוקבל אמנם הנוסח שהת .30 – 28
ראל בכל שטחי ארץ יששזה יחול  אומנם אנחנו הצענו גם שייכתב במפורש" בר המאמרן מחבה נוספת צייבישי

כל ש ש הרי גישה שאומרתי, אותהאלה לא נמצ, אבל צריך לזכור, שגם כשהמילים אלנת ישרת מדיליטשנתונים לש
, 19טוקול מס' פרו ."לא יחול שם ההז בה שגם החוקאין סירון, דה ושומביהוחלים ם, האד ל כבוד, כולדיסוהקי חו

מדינת  –ראל וד: ישוק יסת חלדיון בהצע שפטת החוקה, חוק ומהכנסת וועדשל ועדת  הוועדה המשותפת מישיבת
יפי ל סעימת כתחלצעה ות שהוהסתייגגם כך, יתרה מ .92' עמ (2018ולי יב 16) (1989/20הלאום של העם היהודי )פ/

הוראות  .12 תחולה' :יבוא 11לאחר סעיף " 133ייגות מס' ראו הסת. התקבלה ל לאאי מדינת ישרד לשטחהיסו חוק
יגות יה הסתבלה מידה לא התקתעם זאת באו ".'יסוד זה-לת חוקיום קבראל ביש על שטחי מדינת יסוד זה יחולו-קחו

 דיבור רשות שותקוב תייגויותהסאו: ר (106 תייגו)הסתישראל"  ץארבילים "את המ 7לסעיף להוסיף בקשה הפוכה ש
 נותרה לה זושא ולכן .)1989/20 /פ( 'א/ 768 -כ' מס נספח היהודי העם של הלאום מדינת – ישראל: יסוד-חוק להצעת
  5488/04ץ "בג) רות באזוה שפועלל על רשויות המדינחרותו ק יסוד כבוד האדם וחיכאמור כשם שחו אך .פתוחה

נטען אם גם ולכן  .חל גם חוק יסוד הלאום( (2006, סם בנבו)פור 28עמ'  שראלמשלת ינ' מ ת אלראםקומימועצת מ
חוק ל 7סעיף נתמכת גם בזי תקנת השוק א, דיתהיהו בותשייתהא לפגוע בהמאמר מסייעת שלק נושא השושתקנת 

   ם.יסוד הלאו
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. בנוסף אדון בתוצאות ""רכוש ממשלתירכוש כ שלגו ווסי הואיעי ברוד הסהישת. הנדררה תמוה

   .קושהקנת תנפגעים מע לקיומה של תקנת השוק וכן בסעד הפיצויים המגי

 

  הקסעשל מה קיו .1

 

הממונה על הרכוש הממשלתי מתקשר בעסקאות ביחס לצו דורש קיומה של "עסקה".  5סעיף 

חכירה,  הסכםתיישבים במהעם מתקשר ישירות  ונהים. לעתים הממפנכוש זה בכמה אולר

  94.ה לקיום "עסקה"יששבוודאי עונה על הדר

 

 :1מס'  שרטוט

 

 

 

 

 

 

 

כך למשל, . משכניםאו  מיישביםגורמים בים עם מקרים רבה נמוו מתקשר המאלת קאולעססף ונב

שובים ית קמורך המקרקעין לצ הל יונית ומקצהההסתדרות הצהממונה מתקשר לעתים רבות עם 

גם אם עסקאות אלו עם המתיישבים. בר רשות ת בעסקאות של תורה מתקשרוזו בוחם, ופית

בהסכמי הרשאה  ההכירה הפסיק ,מקרהבכל  95.רהחכית סקבע מדובר בפועל ,ותרש כבר תמוגדרו

עם גורם ות ס לסוג התקשרחבי 97יכון.בינוי והשהרד משכן שכיח הוא משגורם  96כעסקה לכל דבר.

ת מהן ניתן להחיל את גב" שביחס לכל אחגב אל שתי עסקאות "קיימות איפה ן משכ ב אומייש

 . "(שביימתהסופי )"הביחס למתקשר ם ג 5ף יינו ניתן להחיל את סעידה נפרד.לצו ב 5סעיף 

 

 17כי "סעיף  לחוק נכסי נפקדים, 17, נאמר ביחס לסעיף ורהחוות מקניין עב יןדק הסבפ אמנם

ם. התנאים עות כנכסי נפקדיטב שהוכרזוניין נכסים, " ספציפית לענת שוקין "תקלחוק מהווה מע

ך ד לה )בדרפוס הוא צרווטפהאה שבו מתייחסים רק לעסקום ה הגלף וכוח ההכשרשמציב הסעי

ההדגשה של "בדרך  98הנפקדות המוטעית(".יעת ר קבבנכס לאח צעהשבונה עסקה הראשוה -לל כ

קרים בהם כמובן שבמעסקת שרשרת. הסעיף גם על יל את ש להפע, שכן לעתים ילל" היא חשובהכ

נאי בתה דמילע שלאחריה אינן זקוקותות החולייה הראשונה, וק מתקיימת לגבי החולתקנת הש

בית  יופחמאבעניין למשל,  ךה. כיה הראשונחולת בייממההגנה שק תן נהנושכן ה ,השוקתקנת 

ר נפקדים, שלאחרופוס לנכסי מהאפוטפיתוח ישה של רשות העל רכ 17סעיף המשפט הפעיל את 

ל, למרות שהיא לא קק"ה עם וקפה של העסקל. בית המשפט הכיר בתרו המקרקעין לקק"מכן נמכ

 

 ב'. 5פס' , 36 יל ה"שלה, לעטי לממשעץ המשפעמדת היוראו גם:  94
  . 219 – 191בעמ'  ,2ה"ש רמר, לעיל צקי וקויני 95
 .154' ס, פ39, לעיל ה"ש אנג'לניין ע 96
 ב'. 5פס' , 36 ל ה"שלה, לעילממש המשפטיעץ עמדת היו 97
 .28, 21, 20בעמ' , 47יל ה"ש , לעחוות מקורהן עניי 98

 

 /םבעלי

בעל זכות 

 רוףצ'ת

 הממונה סבר 

שמדובר 

 רכושב

 משלתימ

  

 השעש יישבמת

"ל תוב עסקה

 ממונהה עם

 הסכם חכירה
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שוק תקנת ה בתנאי שעמדה תוחמרשות הפי וס אלאפרוות מהאפוטקעין ישירקרהמ אתשה רכ

  99.מהאפוטרופוסישת המקרקעין ברכ

 

ה להתקיים בחולי יכולים ה הראשונה הםבחולי קיימיםנת השוק לא מתתנאי תק גם אםברם, 

 10 יףסעבהקיימת חס לתקנת השוק יב ייגלהבעניין ון ק ע"י בית המשפט העליכך נפסהשנייה. 

בתום לב סדרים וממקרקעין ב ותזכ רכשי ששקובעת שמ ,1969 –"ט עין, תשכוק המקרקלח

בית  .ןלא היה נכו הרישוםתברר שם יתפגע גם א , זכותו לאשוםברי ובתמורה ושכלל את זכותו

)א( ה נכון היו לא ם על שמהרישוממי ש)ב( קרה שהרוכש השוק תחול גם במ המשפט קבע שתקנת

ששכלל  )ג( צד שלישי עם תיוויולהעברת זכ וזהר בחהתקש)ב(  וארישום, והב תווזכאת טרם שכלל 

חוליה יימו בוק התקשתנאי תקנת השמקרה זה מאחר את זכותו ברישום בתום לב ובתמורה. ב

( של ב' שכלולבהעדר לב'(  )בין א'וליה הראשונה תקיימו בחהם לא העל אף ש)בין ב' לג',  שנייהה

 )של הלא נכון שוםהריעל ל הסתמכות ציונל ששכן אותו ר ,)ג( לישיהשד צה על תקנת השוק תחול

  100.( א' לב'ה בין ל א' ועל החוזום הלא נכון ש)ג' הסתמך על הריש מתקיים גם במקרה זה( א'

 

שוק לית של תקנת הה מהתכוק במקרקעין שהתכלית שלה שונהשת בתקנ דין עסקפסק האמנם 

ה יקשר בחולאם המתן. ללבכת השוק נותקשהולם את  ןורקבע לצו, ברם מדובר 5יף "פ סעע

ם את תו מקרה מקדיה מקיים את כל רכיבי תקנת השוק וקיומה של תקנת השוק באויהשנ

על  להיגייה בעניין יה השנילהמתקשר בחו להסתמכותפן דומה ואבלחול.  יא צריכהתכליתה ה

 להקצאה שלמעשה על הך ומס ישבמתיה גםשוק מקרקעין( נת השל תק)התכלית  ות המרשםניאמ

(. לצו 5התכלית של תקנת השוק ע"פ סעיף ) תשלתי להסתדרות הציוניה על הרכוש המממונהמ

מוצהר זה במסגרת חוזה  יונית.עם ההסתדרות הצישב המתי בחוזה שלביטוי  דיבא ליאף ר הדב

ון מרשוה וביהודי לתמונה על הרכוש הנטוש והממשהמ ל ידיהורשתה עונית ההסתדרות הציש

וש מהם לחתום על מצהירים כי ידוע להם שהממונה יכול וידר ישביםהמתי ,ובהישקים את לה

רוש מהם ול וידוע להם שהממונה יכדי, וכן שה אחרל כל חוזעירה או חכ פיתוח או על חוזה חוזה

, והם חרחכירה מהוונים או כל תשלום א ית דמלרבוותיהם, ויזכר ל שהם עבום כומיתשללשלם 

עסקה עם לצו חל גם על ה 5לפיכך, אין ספק שסעיף  .ונהוראות הממה לפעול על פי יםיבחיתמ

 5רכיבי סעיף ו כל תקיימה, וזאת גם אם לא ם הנדרשים(מו שאר הרכיבייתקיי)אם  המתיישב

ביחס לעסקה בין  5סעיף בי ל רכיתקיימו כהאם  .יתרות הציונסתדלה ונהלעסקה בין הממביחס 

שכן הוא בא מכוחה  ,5בתנאי סעיף  דומש לעללא נדר לכלתיישב מה ,יתונצית הלהסתדרו הנוממה

  101.שלה מוגנתסקה שהע ההסתדרות הציוניתשל 

 

 

 

 

 

  10-03-23024ת"א ו: וסף ראה נרלמק .12 '( פס2008) קדיםפחמאוי נ' האפוטרופוס לנכסי נפ, 607/03( ת"א )חי' 99
 (.2010) 15פס'  c&m properties partnership' יני ניחוס

 (.2013) להיגי נ' עזורי, 7/1167ע"א  100
 בר  לל עסקה שער רכוש ממשלתי לצו בדב 5שהפסיקה החילה את סעיף  המקר. ל150, פס' 39, לעיל ה"ש נג'לא 101

ית, ראו ציונהם להסתדרות בילעסקה בין המתיישית, והמשיכה דרות הציונלהסת הבין הממונ עסקהשהחלה ב רשות,
קה בין עס ממשלתי עלוש לצו בדבר רכ 5ף יאת סעהחיל בית המשפט וסף שבו . למקרה נ35 "שהיר, לעיל עניין קצ

רות סתדגם העסקאות בין הה ה בתוקפןמודנבתוקפה, ולכן תע שעסקה זו תעמודכך  ת הציונית,דרותנה להסהממו
 .35ש יל ה"לע ,אשכנזייין שבים, ראו ענתיימית לנהציו



19 

 :2 מס' שרטוט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ן ההקצאה כשיים, ם הסופה עם המתיישביעסקתה נכרכאשר טרם גם  חולו ילצ 5, סעיף רמוכא

כנס כולה להיגם היא י( הההרשא או הסכם ותהרש)הסכם בר ציונית ה ותשל הממונה להסתדר

י שהוקצו ע" צו ביחס למקרקעיןל 5עיף תחולת סה בירכההפסיקה ואכן בגדר המונח "עסקה". 

אי שיתקיימו בתנ)ו תיממשל ם רכושאינהם ן שכר מוהתברר לאח ,יתהציונרות הממונה להסתד

עסקה שעשה  חר"אדם א" חשבלהי הית יכולבהקשר זה ההסתדרות הציונ 102.(5 יףשאר רכיבי סע

  103.ונהם הממע

 

 :3מס'  שרטוט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(, בו הכירה 8319) שלתיהממ הממונה על הרכוש אלבינה נ', 82/16ר ערסף, ראו בנו .154' , פס39, לעיל ה"ש אנג'ל 102
 ין הממונה לביןקת ההקצאה בי, ועסמשלתרכוש מ שאינםרקעין שהתברר לצו ביחס למק 5 יףת סעלרר בתחות העועד

ן הוגשה , שכםמעול על ידי רמ"אצה זו לא אומטה יש לציין כי החל ההסתדרות הציונית נותרה בתוקפה. עם זאת
המלצה בטרם יא שהטל )בררים תתת העתרים כי החלטת ועדדינה לעון המיון, בה הוסכם בילבית המשפט העלירה עת

ו: אר. ערר נוסף לא הוגש בסופו של דבר. כן רש בפני הרכב אחמחד ר לדיוןר יוחזהעותררו של (, ועושרה ע"י רמ"אא
ות סתדרשל הממונה עם הה חל גם על העסקהלצו  5כי סעיף ינה דנה המשבו טע (2012) נ' הממונהרש אט 37/08ערר 

 ית העולמית.   הציונ
(  10.3.19) 17 לסאלחה נ' אנג' 7668/18בע"א  2טעם המשיב ראו: סיכומים מ. וכן 154' , פס39ה"ש  , לעיללאנג' 103

ממשלתי בר רכוש ו בדלצ 1הגדרה בסעיף ( העומדים על היון"המשפט העל בבית אנג'לינה בעניין המדן: "עמדת להל)
 ( 2011) רשות הפיתוחמראד נ'  11085/08ע"א  וכן ראינו מואגד". ור בני אדם שאחב אוגיד אלרבות ת -" למילה "אדם

ווה יתוח, שמהפעם רשות ה העסקה נעשתהה שים, העובדפקדלחוק נכסי נ 17 ף, לפיו כאשר מדובר בהפעלת סעי7סע' 
רשות על רכישה של  17 ףלהפעלת סעי תאדם אחר". לדוגמה נוספא בגדר "ן היאינה משנה דבר שכ"רשות מנהלית" 

 'פס, 99לעיל ה"ש , פחמאויעניין ין לקק"ל ראו: ן נמכרו המקרקעם, שלאחר מכנפקדי נכסירופוס להאפוטהפיתוח מ
דים, נפק יטרופוס לנכספוה של רשות הפיתוח מהאעל רכיש קדיםלחוק נכסי נפ 17 שהחילו את סעיףאות . לדוגמ12

 281/98(; המ' 2007) 11, פס' ' דסוקירשות הפיתוח נ ,6375/03ת"א ראו: וח, ות הפיתידי רשעלות נותרה בכאשר הב
עסקאות עם  לצו חל גם על 5עיף (. ולכן ס2002) 300( 1פ"מ תשס"א ) םכסי נפקדילנ י נ' האפוטרופוסלשיב

 העולמית כ"אדם אחר".הציונית רות ההסתד

 

 /בעלים

 על זכותב

 תצ'רוף

 הממונה סבר 

שמדובר 

 רכושב

 ממשלתי

  

 מתיישב

 העסק שעשה

 עם"ל ותב

 דרותהסתה

 אההסכם הרש

סתדרות הה

 הציונית

 בר רשות

 

 /עליםב

ת בעל זכו

 תצ'רוף

 ונה סבר מהמ

דובר מש

 רכושב

 ממשלתי

  

 ם הרשאההסכ

ות ההסתדר

 יתהציונ
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ת וניהצי דרותתההס, והרשאה סכםהדרות הציונית בעם ההסתמתקשר נה וממהלעתים 

ת סתדרוההן ו נחתם ביב. במסגרת זישות הימה אקישמ פיתיתועם אגודה שבחוזה מתקשרת 

ות תדרההסבמושבים בקיבוצים ו רובמד שרכא 104.ייבותכתב התחהציונית לאגודה השיתופית 

 במושבים גםיתרה מכך,  105התיישבות. זהחובגם גודה השיתופית הציונית מתקשרת עם הא

 ילפכ רהעל הצהגם  יםתמוחוכן ם ההסתצ"י, ה התיישבות עותמים על חוזח המתיישבים

ר ב וזהתיישבים בחילתיים ההסתצ"י מתקשרת עם המקהובישובים ה ת.צ"י שהם ברי רשוההסת

א רק עם יה של ההסתדרות הציונית ההתקשרות החוזיתים השיתופי ובמושביםים בקיבוצרשות. 

 קרהבמ .ל שיוך דירותך שהלי השיתופי או במושב בוץבקיקיים כן  ת, אלא אםהאגודה השיתופי

שקיימת נובע מכאן  106.מתיישבעם הגם ת שור מתקשרת בחוזה בר וניתהצי רותההסתד זה

בים ובמושמתיישב או בקיבוצים וליתופית ה השאגודמונה עד למה ביןרת עסקאות שרש

המתיישב  החוזים הללו ובכל שרשראות ,ך דירות עד לאגודה השיתופיתיוש הםשאין בהשיתופיים 

ניתן  ה, ולכןונממוש הממשלתי ע"י ההרכ אתצקל המעשה עם למכימסתית פהאגודה השיתואו 

לגביהם שאר  שהתקיימואי בתנ השיתופיתה ודלאגמתיישב או גם ביחס ל 5להחיל את סעיף 

 5יף אם רכיבי סע וליות הקודמות.בח 5רכיבי סעיף  כלו וזאת גם אם לא התקיימ) 5יבי סעיף רכ

 וד בתנאיא נדרשים לעמל לת כליתופישה הגודהא המתיישב אודמות, בחוליות הקו התקיימו

  .(וגנתמ הןשל ות שהעסקהמדושכן הם באים מכוחן של החוליות הק ,5ף עיס

 

 :4מס'  שרטוט

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

החטיבה הושאל לה מידי כוש והציוד שן, הרלטליכל המיטור על האחריות לשמ נה לאגודה אתמק תוכתב ההתחייב 104
 ה האגודה.לבוואות שקיח בעניין ההלספת מצורף ניבושות. לכתב ההתחירלרבות המקרקעין שבתחום הסכם בר ה

ת גרת חוב לטובאי םיההקמה כולל כיהשיתופית, וחלק ממסמ ת האגודההקמ לווה גם את תהליךין כי החטיבה מיצו
כסי נין שנמסרו לאגודה, וכן שיעבוד צף על כל פיים על מיטלטלשעבודים ספציטלים ה מו, שמכוחציוניתההסתדרות ה
 (.  אצל רשם המשכונותלין נרשמים גם יטלטשעבודי הממ פיות )חלקאגודות השיתוה ם אצל רשםשמיהאגודה, הנר

ו/או  כויותרת זסור העבכן לאייום יישוב, וק –התיישבות ת הורהראשון למט קוההתיישבות מתייחס בחלחוזה  105
י חוזה זה פ וגיהן. עללס י החזר ההלוואותאת ההסתצ"י. בחלקו השני מתייחס החוזה לתנם בניגוד להסכמשעבודי

 רשות. תבגודה היא הא
 להתיישבות. ההחטיב ל"סמנכי מר יובל פונק, ם אלו נמסרו ע"פרטי 106

 

 /יםעלב

 תבעל זכו

 תצ'רוף

 בר ונה סממה

שמדובר 

 רכושב

 ממשלתי

  

 הששע במתייש

 עם"ל בתו סקהע
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 הציונית

 שאההר הסכם

ההסתדרות 

 הציונית

אגודה 

 שיתופית

  /בותכתב התחיי

 ישבות יחוזה הת

 זה התיישבות/בר רשותוח
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אחר מכן לצורך בנייה, וללפתח את המקרקעין  שר עם חברה שאמורהמתקלעיתים הממונה 

ספק אם חוזה  יםקיבעניין זה ם. יאליצנטהפוות דירהי וכרחוזים עם ח הממונה אמור לכרות

זה הפיתוח ן לראות בחובמקרים אלו נית םגעסקה. לדעתי, הפיתוח עונה על הדרישה לקיומה של 

ח שכולל יים בחוזה הפיתוניתן לראות בסעיף הק שכןלקיומה של עסקה,  כעונה על הדרישה

ג' שמקנה  ת צדלטוב הזכחום, אליינצפוטם החוכרים הונה לכרות חוזים עת של הממהתחייבו

ו יתוח עצמה הפוזחבו שניתן לראות נציאלים עצמם זכות ישירה מול הממונה אים הפוטכרחול

התכלית פוטנציאלים, שהרי כל ם ההחוזים עם החוכרי תום עלכלפי חברת הפיתוח לחות התחייב

 את כירמח הונהממכוללת שבה  ת שלב ראשון בעסקההיא להיושל חוזה הפיתוח הכלכלית 

 יישבים.למת ירותהד

 

 :5מס' שרטוט 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ובר  107,ת שכירותלא גם עסקאוהעברת בעלות אל תקאוכולל לא רק עסהמונח "עסקה" כאמור, 

עסקה" יכול אף י נפקדים שהמונח "לחוק נכס 17חס לסעיף יקה ביעתים הכירה הפסל 108רשות.

זכה א ל מונח זה ם כיה" אינסקצ"טר של סוגות ויכול להית שונה מהמונח "חוזה", היול

  109.לפירוט

 

דר בהעסוימות, גם שלה "בנסיבות מממל עמדת היועץ המשפטיוי לציין שבהתאם לבהקשר זה רא

פעלו ם המשכן, ושעל בסיסה ן הממונה והן הגורתומים העליה ח תב"עות בניתן לרא אה,הקצ

ץ קה". היועבגדר עס תקף,צאה קסכם הו היו צד להשיווקו כאיליתוח השטח וללפ צדדים אלו

ניתן  נסיבות העניין לוכלנה עסקה, אך אם ממית בניין עיר( אינם קיומה של תב"ע )תכנמדגיש שעצ

ל התקשרות המבוססת על גמירת דעת גת בפועמה מייצהחתוב"ע ה, שכן התעסקר בדובשמ ללמוד

ן מקרים לבחוהיה יניתן קונקרטית,  ומה של עסקהר מלמד על קיהדבות מספקת, כך שומסוימ

 תב תהיהם שדרישת הכבישראל, שלא דורשיאת דיני החוזים הולמת זו עמדה  110.אלו לגופם

 

 סי נפקדים.כ)ב( לחוק נ 17תייחסות מפורשת לכך בסעיף . וכן ראו ה24 , בעמ'47ה"ש יל על, וות מקורהח עניין 107
ק נכסי סות הספציפית בחוהרשאה. ההתייח ה אוקאות חכירסעעורך הן  שהממונה אותקהדברים, העסמטבע  108

 . שוקרת תקנת המסגבוס פרוטפוששכר נכס מהאעל מי  הדיירנת גהת דיני חלמהת ם לעסקת השכירות נובענפקדי
מסויימים, רים במקרים חלת תחיקה להגנת דיילצו בדבר אי ה 2סעיף כן ש ,ממונהל ו לא רלוונטית ביחסאפשרות ז

או שימוש  ותריחול על חוזה שכתלא הגנת דיירים ובע כי "התחיקה לק 1967 –תשכ"ט ( 293ן( )מס' ורה ושומהוד)י
  מונה".ע"י המנמסר לשימוש שר הושכר או ס אכנב

 .  1466, 6114, פ"ד ח רזה נ' בינקובסקימי, 1/5313א ע" 109
 ב'. 5ס' פ, 36 י לממשלה, לעיל ה"שעמדת היועץ המשפט 110
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 כי מדגיש לממשלה פטי המש היועץ, מקרה לבכ 111.הואכתב שבכל  דר אלאווקא בחוזה מסוד

  112יום דרישת העסקה.הכרחי לקינו תנאי קף אבתו ה של תב"עיומק

 

רק התחייבות להקנות זכות  אל ורשנח "עסקה" דומהאם  היא ההתעוררשאלה נוספת ש

 דועכי לול נעשהבמקרקעין השכ רבודשר מוכא ,הקנייניתהעסקה  למתבמקרקעין אלא גם את הש

 היא תקנת השוקל חסבי כלל רךבדאכן תפיסת הפסיקה בישראל  113.ברישום במרשם המקרקעין

להכות  חהכות חיובים אין בוכזילו , ואה קניין"רק קניין יכשת גם השלמת העסקה, שכן רשנד

ת קניינית וזכ לברת עמאוחרת בזמן אינה גו ניתבדרך כלל זכות קניי ,אמנם 114.קניין"ת זכו

על  תרובג תם בתקנת השוק הזכות המאוחררס החברתי הגלואך בשל האינטדמת בזמן, וק

ראל שיביקה הפס .נייניתזכות קבהתאם לפסיקה הנ"ל אוחרת תהא המת כושהז ובתנאיקודמת, ה

יתכנו יקה זו סברה שפסיברם, גם  115רישה לשכלול.דרכש זכות" ככולל מי ש" נחמונסמכה על ה

עצם על בספרות  , קיימת ביקורתיתרה מכך 116ל.שנדרש שכלו יסתרו את החזקהש ריגיםח

הלב  ו מיותרת כל עוד מתקיימים רכיבי תוםז שהריר שדטש סבויגל דויופ' מרפ. הדרישה לשכלול

ש דגי. פרופ' דויטש אף מה, והשכלול הוא אך תוויתתמימה ותת ההסתמכמגולמ הם, שבהתמורוה

ן יתיכסי נפקדים וטרופוס על נקשר עם האפתמשהשדי  ,יםדפקנ נכסי לחוק 17ביחס לסעיף 

המתקשר ניצבים ערכים  ו שללצד שכן ת הקודמת,זכול הר עתמורה בתום לב על מנת להתגב

 117משקל גבוה. םייוצרבה השיבות רציבוריים בעלי ח

 

 לאא זכות" לל את הדרישה ל"רכישתוו כאינלחוק נכסי נפקדים,  17, בדומה לסעיף לצו 5יף עס

ר לומ, וניתן את העסקה ברישום ללשכל אין הכרח לדרושה פרשנית ם מבחינכן ג, ול"עסקה"ל

ן יתזה נקשר הב 118.ת המונח "התחייבות לעשות עסקה"גם א בול בחוח "עסקה" כולנוהמש

דה והשומרון( )יהולצו בדבר עסקאות במקרקעין  1בסעיף  הכפי שמופיע״ קה״עס הגדרתות לולהש

ך אחרת, בתמורה או כל דראחרת, במזומנים או באו כלכלית, "פעולה  :1967-ז״(, תשכ25)מס׳ 

קת שכירות בבתי עסק ובבתי מגורים עסו עסקה עשייתכם בדבר ת הסבולר שלא בתמורה,

 

 .(ט"עת, תשיעירב )מהדורה 267 דיני חוזים, צמח ואפי שלו ריאלהבג 111
 ב'. 5, פס' 36 "שהלעיל ממשלה, טי לפת היועץ המשעמד 112
וק הסדר הקרקעות ח( ל3) 16יף , סעסדריםובמקרקעין מו, 1920עות, רקלפק' העברת ק 12, 11, 4, 2סעיפים  113

 . 1952לשנת  40ס' מוהמים, 
קבע פס"ד  .548( 3מט ) פ"ד, לדפט' הרכללי נהאפוטרופוס ה, 2267/95 ע"אס"ד וב בפהרק מדעת שין כחלהשופט ח 114

לחוק  73עיף ירושה ע"פ סב ם ביחס לתקנת השוקלחוק המקרקעין, וג 10כך גם ביחס לתקנת השוק ע"פ סעיף 
. 832( 6נו )פ"ד  ,ס' סונדר( נ1997וע נכסים )מקצ בעלי, 4609/99 ע"אוק במקרקעין ראו גם: שיחס לתקנת הה. בהירוש

א דרשה שכלול והסתפקה בתום לב ותשלום ל הרטפלד ייןבענ פסק הדיןמי בדקופט של הש עם זאת דעת המיעוט
 עיקר התמורה. 

 .114לעיל ה"ש  ראו 115
ת, ראוי השוק השונו תנוי תקין הסדרב ונישה אף-ת, ועליחד עם זא:"872, בעמ' 114יל ה"ש ע, להרטפלדראו עניין   116

תקנות  ליע שמר: ברובן המכרון יתר נאטחלבי -תקנות השוק  להצביע על יסוד עיקרי אחד העובר כבריח התיכון בכל
וצרותה של הגנת תקנת יומוקדם לה יכתנא( וnon-qua-sine) אין-לעדיוב-נייני כיסודקוא, קיומו של יסוד הו -השוק 

שמש יסוד מאחד לכל )או לרוב( תקנות השוק, עד שנוכל להסיק וד החזקה( מסי תים:יין )לענקה השמעוק. יסוד הש
מה אל "מושגי צתיצוק הדוקטרינה ע תאינדיקאציה אחר רהיעדשראל. פירוש: בה במשפט יינכי יוצר הוא דוקטר

 נתל תקאחרות שו אלו ותינה בנסיבריך את קיומה של הדוקטרהפי שיבקש למעל  הפירוש" יהיה"נטל מסגרת", ו
 "בחן את הדברים מקרוב.השוק. הבו נ

 פרקליטהזם" ת ופורמליל תחרות זכויוע"הקניין כ"תווית"?  ; מיגל דויטש,052 - 618, בעמ' 39דויטש, לעיל ה"ש  117
 .  505 (זשנ״ת, )כרך א יןקנידויטש  יגלמ; 29ה"ש  307, 302( זתשנ"מ"ג )

 26/962 ה"פ )חי'( פסק הדיןס ן שהתעורר ספק ביחס לוויתור על דרישת השכלול, וזאת על בסיאת, יש לצייזם ע 118
ח סהכללי הכולל נו וסחוק האפוטרופל 16חס לסעיף י, שניתן ב453ב( )פ"ד תשנ"ו  כלליוס הפפרט נ' האפוטרווול
שכלול, אך הדבר נסמך על נקבע שנדרש  (. שם"א "עסקהול" עולהפוקט במילה "לחוק נ 16ת שוק )סעיף נמה של תקדו

. יך עיוןצרכלול נותרה ב, דרישת הש12 'פס, ב67יל ה"ש לעין רשם המקרקעין, בעניכוונת הצדדים לעסקה. עם זאת, 
ובר במקרה את העסקה מד לרשום הממונה עםת סקאוענה לצדדים במאחר שאין כוולצו,  5 ףיחס לסעיה, ברבכל מק
 שונה.   
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הדברים נכונים שבעתיים  119.(המחבר ההדגשה של) צות המקומיות"עהמואו  ריותם העיבתחו

לא רשומים, שאין  ןחס למקרקעיבעסקאות ביר ובדמ מרבית המקריםב, שכן ולצ 5לסעיף ביחס 

רה יזי החכחום ן. גם המקרקעימרשה בכירנה גם מצד הממונה לרשום את עסקאות החווכל כ

. ברם, מקרקעיןם הרשבמות ולא ההרשא ר במרשםבדשל פו וסבמתייחסים לרישום שיתקיים 

ומר, הווה א 120רנית.וא בבעתיד יתקיים גם בישורית ארבע ומרשם ההרשאות קיים כיום רק בק

, תהת מלאוצו ל 5חלק מהמונח "עסקה" תהפוך את סעיף עין כרישום במרשם המקרק רישתשד

  121.קהית החקיכלת וכך תסוכל

 

יש ש , כךשם המקרקעיןרבמם רשומיו הישין מקרקעס לביח תנותהאם מסקנה זו אמורה להש

חס יבגם רלוונטית  וצל 5תחולת סעיף  122?סקה"ם המונח "עלרשום את העסקה לצורך קיו

סבר  מונההמש ואטעות באיתור החלקה , אך הייתה רטייםשם אנשים פ ן שרשומים עללמקרקעי

 לאפסו או נתלא  שהם יעבדר בדהסתבין שנתפסו בתפיסה צבאית או שהופקעו וערקמקובר בשמד

  .(ועפרה שידונו בפרק ז'רמים צפה כשל מ תעו )שני המקרים האחרונים התרחשו בפרשוופקה

 

תי אין בידי המתקשר עימו דרך לברר מתקשר שמדובר ברכוש ממשלמציג בפני הכאשר הממונה 

ר ציבותן לא ניור ללפי הדין באזומים על שם אדם אחר, שכן רשה קעיןדובר במקרה ממקרם בהא

שסומך על ם הממונה, ולכן יש להגן על ההסתמכות של המתקשר ע 123.עיןקרקהמי ן במרשמיילע

צריך לחול  5יכך סעיף ר עם הממונה. לפע מלהתקשלא יירת בורוזאת כדי שהצי ,הנהחלטות הממו

נכס שהממונה חשבו בשעת העסקה לרכוש "ב דוברמקרה זה מם בן גשכ ,אלוגם במקרים 

ך "לא היה צורלצו קבע כי לצורך סעיף זה :  5ף סעיל סובהתייח ןהעליומשפט ת הבי ."לתיממש

הכרזתם ככאלה  ין מתוקףמשלתי )בש מהמקרקעין רכו לש םברר כלל את שאלת היותלטרוח ול

ת ביחסים שבין המערער קונפלו  עיף זה יששס ככלן, . אכבין מתוקף הדין המהותי הרלוונטי(ו

עשו בתום לב וכי בעת שנעשו משיבים נן הביו ות בינועסקאהש אהי ירער כלמערלמשיבים די היה 

  124"י.מחלוקת הם רכוש ממשלתמקרקעין שבסבר כי ה

 

ונה היא שמדובר ברכוש ממשלתי, לצו הנחת המוצא של הממ 5ם את סעיף כאשר מפעילי

שום לריסבור שכך הדבר, ולכן הם לא יפעלו תקשר המ םו רשום. גנאינים מקרת השבמרבי

ר התגלה שהוקצו בטעות כאמור לעיל, והדב רקעין רשומיםבמקר ובכאשר מד ה,רבאדה. העסק

לרישום דרישה  , ולכן לא נדרשתלצו 5ף סעי ל אתו יש להפעיבשד זהו בדיוק המועיעבד, בד

ונה סבר שמדובר אשר הממכ םגה זו נכונה קנמס ים.שומהעסקה, גם במקרים שהמקרקעין ר

אותם. במקרים אלו הממונה וודאי צה הקא קעו והושהופ ית אוצבא פיסהבת במקרקעין שנתפסו

 

 .54 , פס'46ל ה"ש עי, לעפרהרה בעניין ראו בעניין זה את תגובת המדינה לעתי 119
 . 581 – 181בעמ'  ,2ש ל ה"יניצקי וקרמר, לעויהרשאות, ראו למרשם ה 120
ים. אין נכסי נפקדק לחו 17ביחס לסעיף י שאין צורך גם שהממונה יירשם תחילה כבעלים, וכך נפסק גם בוודא 121

 ו, פ"ד מ"קדיםפוטרופוס לנכסי נאפהנ'  לי דיאבחוסין ע 1397/90ע"א ה כבעלים. לרופוס יירשם תחיאפוטהצורך ש
 .12 ( פס'2003) יןקעקרם המשעינין נ' ר 1499/99; ת"א 789( 5)

 .118ם לעיל ה"ש ראו ג 122
 חוקק הצו היה . בטרם2014 – ד"( תשע1737מס' ) הודה והשומרון(זור ייון במרשמים( )ארקעין )עמקהצו בדבר  123

עיון שום הראשון ודת הרייוני ועבדות שתתפהשום ראשון, עיון בתיקי בקשות לרית יקף זכויות ה"נוהל לקביעקיים 
, בעמ' 2ש "ה ניצקי וקרמר, לעיל, ראו: ויות דומותקדען על הצשנש לביקורת על הנוהל הקודם ברישומי המקרקעין".

 נקבע שאף במקרה(. בו 25.2.16) רוןושומ דהוזרחי ביהינהל האנ' המאנג'ל  2505/16א "רעו אר בעניין זה. 197 – 192
אותם ביחס לרשומים ה הבעלים התובע אינו זכאי לדעת מימקרקעין, ט ביחס לסכסוך ל תביעה בבית המשפש

 .סד"א נותכים לפי תקממס יבאמצעות הליך של גילואף לא  קעיןמקר
 .13פס' , 38ה"ש  לעיל, ידמחצבות כפר גלע עניין 124
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שאינם צד הפרטיים  יןים בעלי המקרקעמורשבמרשם המקרקעין, שבו עסקה שום הל לרישלא יפע

קעין קרמהרה שה" גם במקעסק"ה כיברך רלא נדרשת דרישה לרישום העסקה לצולהקצאה. ולכן 

המתקשר יסתיים  ןיבהממונה וין ם בהסכשה דורשלא קה" העמדה שרכיב "העס היו רשומים.

  125.שלהלממ יועץ המשפטיברישום אומצה על ידי ה

 

עליהם חל הצו ין שכי כל עסקה במקרקעקדר  ופרופ' סנדית לוין שנור ניורד"ר נים עוטבהקשר זה 

בהתאם  הרשאות. לא זו אף זו,ם במרשם השויטעונה ר יםבדבר רישום עסקות במקרקעין מסוימ

 א יהיה להם לאולה ואים אותה כהתחייבות לעשות עסקרום ישוגמרה ברה שלא נסקזה עצו ל

מעלה אדומים וזוריות עצות האהמו שטחייישובים ב לעמאחר שהצו חל  126הממונה. לגביף תוק

רשמו ן לא נם הא ,חל עליהן, שהצו ן הקיימים בישובים אלוחס לעסקאות במקרקעיי ביאז

לצו בדבר  5סעיף ן תחולה לאין הממונה, ולכ יגבות לקפלא תכי הרשאות הן בלאו הבמרשם ה

  127י.שלתממ כושר

 

ית ארבע, וישנה יקר הישובבי לג קיים כיום רקת ואיש לציין שמרשם ההרשזו ביקורת כמענה ל

כוש ממשלתי צו בדבר רל 5זו סעיף ת. משמע אם תתקבל פרשנות הפעילו גם ביישוב אורנינה לכוו

 ם יתאפשר, ובשטחי המועצותשוריה , שבהםים אלוני ישובלשרק  הזונטי בעת יהיה רלוו

י ועץ המשפטעל דעת הינה דימה, בהתאם לעמדת הל. בכל מקרלא חהצו שלגביהם  יותקומהמ

א רק אינו רלוונטי לעסקאות ישירות עם הממונה אל ממונהחס לחוסר התקפות בילממשלה, 

 4סעיף  ר.אחרט מונה לפרכש מהמש זכותת הם המחה אם. דהיינו, שפרט מסויבין פרטי ותקבעס

קה עס תים אותה כהתחייבות לעשוום, רוארה ברישלא נגמעסקה ש": )ב( לצו הנ"ל קובע כי

עם הממונה אזי קיימת סתירה ר בעסקאות מדוב". אם לגבי הממונהתוקף ה כל יהיה לואולם לא 

ה" שות עסקלעבות חייהיות "התולה בעת ובעונה אחת לנרשמה יכ לאשאך עסקה פנימית. הי

)ב( הנ"ל צריכה  4ת סעיף ה. מטרהממונ –ה רת תוקף כלפי אחד הצדדים לעסקחסי שנ ומצד

זכויות בהמשך כשי הרו לעופיקוח מונה בקרה ר למלאפש -הנ"ל )ב( לצו  11 יףעסלהילמד לאור 

 128. נערכו בין פרטיםלאשר עסקאות ששלא  רשאיא והכך ש ,ושרשרת הזכויות שהחלה בעסקה עמ

את לו לקיים מחדשל ק בהשתחרר מעסקאות שערך רכול לי נוהממונה איתי לדעכך, מ יתרה

כוונה אות בין פרטים החס לעסקם בים. גלחול בה ורמאישובים שהוא ההרשאות בכל הרשם מ

מונה. ה כלפי המקפתהיא לא  ביחסים בין הפרטים העסקה תקפה, אלא שבהעדר רישוםיא שה

ה מחויב ט אחר, שוב הממונפרמ כותורכש את זם הפרט שעסקה ל ענה חתם עכמובן שאם הממו

חס לעסקאות ה לדעתי גם בינוכו נבמרשם ההרשאות. מסקנה ז רשמהלא נם אם היא ו גה זעסקל

בלה ק סתדרות הציוניתית למתיישבים ביחס למקרקעין שההיונשנערכו בין ההסתדרות הצ

ה, נדעת הממושבים על ילמתיין את המקרקעסתדרות הציונית מקצה , שהרי הההנמהממו

רשם ההרשאות, שכאמור לא ו במנרשמאם הן לא גם הן ש לחינה זו אין הוא יכול להתכחבומ

 ת.רבע ובעתיד גם באורניא יתיהישוב קרף ישוב מלבד בא םקיי

 

  ב'.  5פס'  ,36 ועץ המשפטי לממשלה, לעיל ה"שעמדת הי  125
 .1974-, התשל״ה(569ס׳ )מ ן(רומוהשו )יהודהמקרקעין מסויימים צו בדבר רישום עסקות בל 4עיף ס 126
יום אזור יהודה ושומרון מ ו גם צו מפקד. רא33, 9בעמ'  ,64ל ה"ש ; קדר, לעי48 - 47 מ', בע64עיל ה"ש ל לוין שנור, 127

נמצאים לצו וה 2בסעיף  טיםעל מקרקעין שמפוררקעין מסוימים מקות בעסקשום יבדבר רו שהחיל את הצ 9.12.79
מעלה אדומים, עמדת המדינה ריות וכן בצו בדבר ניהול יהול מועצות אזונ ו בדברעו בצבו יקאבעו ומיו נקשתח בישוב
 .15מ' בע ,103עיל ה"ש לשפט העליון, ל בבית המן אנג'בעניי

 .16 – 14 , בעמ'103עיל ה"ש ליון, להמשפט העבית באנג'ל ה בעניין עמדת המדינ 128
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 תום הלב:  .2

ן במסגרת זו אדותה ב"תום לב". כי העסקה נעש דורש להוכיחשלתי לצו בדבר רכוש ממ 5סעיף 

ו גם מהממונה עצמו. בנוסף תיבחן ד המתקשר עם הממונה אצמ קנדרש ר בם תום הלה האבשאל

 טיבי.ב אובייקום לת גםוי לדרוש שראאו בד בל יבטיהשאלה האם נדרש תום לב סובייק

 

 תום הלב מצד המתקשר עם הממונה. .)א(.2

 ןהחל קדים, י נפנכס וקלח 17ביחס לסעיף המקביל, סעיף  הלב הנדרש רכיב תוםסברה שה הפסיק

ן ביחס לממונה עצמו. כאשר מדובר בתום הלב הנדרש מהמתקשר הנה וקשר עם הממותלמביחס 

סובייקטיבי )חשד  ת עינייםמיגם עצ הכולל יקטיבייכסוב הרוכש לב שהל תוםאת  השרהפסיקה פי

ם תו ןהדגשה זו מיותרת שכ 129.(קיומה מלבדוק את עהחושד נמנסוימת שעובדה מקיומה של ב

קה נוספת יפס 130עצימת עיניים.העדר מצב של יין שבשגרה גם נכעל לכו יקטיביהסוביב הל

הקניין יש כות עה בזנוכח הפגיכי סים הגור ישי ם כ, איביקטייבותום הלב הנדרש הוא סדגישה שה

לל "ירידה סובייקטיבי לא כו בכל מקרה תום לב 131מה יותר גבוהה של תום לב.רלדרוש 

דויטש בעד  מיגל למרות שפרופ'זה.  אושבנתה דמהביעה את עם היא ג תוהספר 132לשטח".

ב ם לתול רקעיןקמל חסיב תתחרות זכויותום הלב כאשר מדובר בדרישת להרחיב את 

אובייקטיבית אך ת להיו הנ"ל צריכה 17ביחס לסעיף לדעתו ב הנדרשת להתום רמת , יקטיביאובי

בהתאם לעמדה  133.וסרופטותיו של האפכויוז הרוטבמיוחד, שכן הרוכש זכאי להסתמך על  נהותמ

ת דיקב םג ןמאחר שתום לב אובייקטיבי מלא דורש מעבר לבדיקת מרשם המקרקעיזו נראה כי 

ההחזקה  בדיקתאת אוביקטיבי לא תדרוש ב תום לו של רמה נמוכה כזין, מקרקעב קההחזה

כלול לש ר שיבוסשפרופ' דגן לעומת זאת, שם המקרקעין. ת מרקבדיק ברקעין ותסתפבמק

בעל זכות מקורי ערבי מול  ,התחשבות בצדדים לסכסוךתום הלב והתמורה גם  ביכית רונבפרש

  134.חלשט רידהידרישה לל גם לכלו עשויו ידב לדהלם ות .ידוכש זכויות יהור

 

שת עמידה על לצו דור 5ב בסעיף לפרשנות רכיב תום הבחינת האפשרות לאמץ עמדות אלו ביחס ל

לצו ראוי להדגיש כי  5ואציה שבה עוסק סעיף טסיב וברדמבים. כאשר מצני הש ןיההבדלים ב

 לראשונה עםתקשר נפגש מה בותקרוים תעל ,ת. ראשיירידה לשטח במרבית המקרים לא תסייע

 ושהיוההחזקה  בודי שיידע על העיולכן אין סיכו ,לאחר שהוא כבר עבר פיתוחהמגרש( )ח שטה

 וטרם עבר מקרקעיןגם אם ה ית,שנ 135.דהוא זכות למאן ותלהקנו יה, שעשויים קודם לכן מיםקיי

והחזקה  בודעי כוחזכות מ הנשיועורך דינו בדרך כלל לא יחשדו כלל שמתקשר פיתוח, אזי ה

ם ע כות שנערכותבדיקות סבו ללכרך ימות זכויות קודמות דורשות בדה שקינסקהמשכן, ם קודמי

ת )ראו עבודת ארוכו פותקות תוונמשכ (דה מדויקיםדירי מומכשי )תצלומי אוויר עזרים מתקדמים

 

 אפוטרופוס על נכסיה 3747/90א "ע; 47 לעיל ה"ש, פיאדניין ; ע32 - 21' , בעמ47 לעיל ה"ש, קורהחוות מעניין  129
נ'  המקומית ערערה המועצה 1212-03-09ת"א ו: וכן רא .361( 4ו )מ פ"ד ,ה מוסאחמנוה וןים נ' עזבנפקד

 .  (2011) נפקדים  האפוטרופוס לנכסי
 .219בעמ' , 39"ש דויטש, לעיל ה 130
 .775( 4) חנ"ד פ ,יים נ' טברנפקד האפוטרופוס לנכסי ,6858/99"א עו 2576/03ע"א ו: רא 131
 . 23, בעמ' 47"ש לעיל ה ,חוות מקורהעניין  132
 .930בעמ' , 45לעיל ה"ש , דויטש 133
 .   289 – 284( 2005) רכים"ד"קניין על פרשת  חנוך דגן, 134
 י.תומנעות העוקהקר קחול 78סעיף ראו  135
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ת לוולכ לא ות אלוקיבד .המתקשר ועורך דינו לא מסוגלים לבצעןבדיקות ש - (136ו כחול""צוות ק

מיוחד לשיטת ודאי שאינן כלולות בתום לב אובייקטיבי מתון בלא, ובוי מקטיבאוביים לב אף בתו

ש בדיקות ורדל ניתן' דגן לא פורפ המחמירה של הגישהשל ף הרי לפשגם ניתן להניח רופ' דויטש. פ

 היכולת להסתמך – ףלקיום הסעי ותמנוגדת להצדקדרישה שכזו  .ועורך דינו שרשכאלו מהמתק

 ת. עילוו ביהתקשר עימת לכולוהינה הממועל החלטות 

 

 יון שהרקעימדובר במק ,לצו 5וש בסעיף מבמקרים רבים שישנו צורך לעשות שיכך, ה מיתר

מי שערך את ההכרזה חול. הווה אומר, שגם דת צוות קו כועבב קערעו נגו ההכרזה ולותבגב

 מותזכויות קוד שהיו ת, לא איתרכאלו ואחרות וקידבושסייר בשטח ועשה מדידות הראשונה, 

ך, ברור יומן. אם כקאו חשד ב איתר אותןי לא הממשלת ל הרכושעונה הממ ףדהוא, ואאן למ

ת תום הלב שים בדרעומדי ת הנ"ל, והםהזכויום ויאת קת לוו לגורך דינתקשר ועמהמיה יין צפאש

ם חוזיה שגם ביייפמורכבות אין צ תוקמאחר שמדובר בבדי נדרשת ירידה לשטח.הייתה אם גם 

  יות הקודמות.את קיום הזכואחרונה תאתר ת, הות הציוניתדרההסה לבין הממונ

 

טיבי מוגבר אינו קובייס לבלבין תום ד במיוחון מתי יבקטייובתום לב אבין ער ה הפשלמע

את  רק כוללנראה כתום לב אובייקטיבי מתון במיוחד ר שמאח. סמנטי ההוא למעש, ומשמעותי

לצו.  5יף מו ביחס לסעשליי כאשר ינסוית ונטרלוותו לא תהא משמעהמקרקעין,  בדיקת מרשם

 לאן רקעירשם המקבדיקת מכן ול 137,שומיםושומרון כלל אינם ר הרבית המקרקעין ביהודמ

הדין רקעין, כן רשומים במרשם המק קיים סיכוי שהמקרקעיןגם אם יתרה מכך, . לגביהם ליתוע

א וההמתקשר ירצה גם אם כן ול 138קרקעין,י המיין במרשמלעלציבור אפשר מ לא הקיים באזור

 יקציהדינא אלו מרשמיםהאם בכל זאת קיימת ב ם המקרקעין כדי לבדוקשיעזר במרהכל לולא י

רים ואיני סבור ייע כאמור במרבית המקירידה לשטח לא תס ו.כלשהט רפשל  ותדמיות קולזכו

ום רמת תשים יש הטוענ ,ןלהל כפי שנראה. לצו 5של סעיף  בלהשהיא כלולה בדרישת תום כאמור 

מידע שכן הממונה מחזיק ב ,גבוהה יותר משל המתקשררה להיות ממונה אמוהמ ב הנדרשתהל

ביר אין לצפות מרוכש סו. שכזבדיקה קשר אין כל יכולת תמלו ותונהזכויות הש תי לבדיקנטרלווה

הממשלתי. ש כוהרממונה על כוש זכויות מהרל שרקעיות מקיפות כאשר הוא מבקלבצע בדיקות ק

ור עצימת עיניים מסובייקטיבי בלבד שכולל כאום לב תקשר תמוש מהי לדעתי לדרצור ,זאת ורלא

רש מהמהתקשר עם שהרף הנד רושסב ,להמשמלפטי משה ועץל ידי היאומצה ע וזדה מעלא.  ותו

ב פגש שישל כאשר המתימל םוסר תום לב יתקייח 139תום לב סובייקטיבי בלבד.הממונה הוא 

זיתים במקרקעין. קרקעין או אדם שמוסק אדם הטוען לזכויות במן טרם רכישתם קעיבמקר

 לב. תום וסר מכך תחשב עצימת עיניים וח התעלמות

 

דיעה או העדר חשד ביחס לעובדה שהנכס אינו דר ילהע ייחסת רקב מתלהם שת תוריד ,המקרל כב

"ע בתוקף? אותם מקרקעין תבלימת ביחס קים ת לשאלות האויטנלפיכך, אין רלוומשלתי. רכוש מ

 רישתרשויות המדינה? ביחס לד בנה נבנה בתמיכת ובהשקעתהיתרי בנייה? והאם המהאם ניתנו 

 

 דה., והטקסט לי32ראו לעיל ה"ש  136
 .48ראו לעיל ה"ש  137
 . 123ה"ש לעיל  ורא 138
 '. ג 5פס' , 36 שה" ללעי ,הלממשל שפטידת היועץ המעמ 139
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ממשלתי. הראייה שאם מבנה  נכס רכושל היות הון שלנת סחת רק ביסחיימתזו שה הלב. דרי תום

מיושמות לגביו  וחול(, לא הישינוי הקו הכ לש הות הרכוש הממשלתי )במקרלא היה נגרע מגבול

בתוקף או העדר  שכנתא, רק בשל העדר תב"עקבלת הלוואה מגובה במההגבלות של מכירה או 

ובים ביהודה תוקף בישל תב"ע במה שקיו רדמה" בהעשאה"ש ייןלצ ר זה ראויבהקשיה. היתר בני

 על כך. יתרהלם את המחיר של ךירשויות והמתקשר אינו צרושומרון רובצת לעתים לפתחן של ה

אין דרישות ממי שטוען לקיום תקנת  140,בישראלשוק במקרקעין הקיימת מכך, גם בתקנת ה

ע של סיו ה אוינהיתר ב םייק, וקףבת יימת תב"עח שקהוכיק לאחר שבנה את ביתו, לוהש

 תוא אינה הופכת להישך( הירט בהמשר התמורה היא ההשקעה בבניה )כפי שיפוויות. כאהרש

קנה זו נכונה גם תב"ע והיתר בניה, ומסרק בגלל היעדר  בבחוסר תום ל ורה שהושקעהמת

ב"ע ת רדיע. הניהת והיתר באושרית מלצורך לבנות על פי תכנ תים שהייתה בחוזה התייחסובמקר

של היישוב  ממחדל של הרשויות שלא קידמו את שלבי התכנון ים כאמורבעים לעתה נובני רתוהי

כן לפיו ת( חתמו חוזה עם המשתההסתדרות הציוני)או שלוחתו  )קרי הממונה( תויומחד, אך הרש

 אהנר ינוו יישוב אלאותב"ע ם כאשר הסיכוי לאישור תיות את ביתו בפרק זמן מסוהוא אמור לבנ

נבנה בבניית ביתו. בנוסף, ברור שהשאלה האם המבנה תום לב  על בחוסרלא פהוא  ןפק, ולכואב

שאדם בנה את ביתו  זה. האם העובדה אית כלל לנושו אינה רלוונטאל םבאמצעות הרשויות א

משלתי וש מס רכלהיות הנכליבו ביחס  םהוא זה מתופרטית גורעת כצמו או באמצעות חברה בע

טי כאמור רק לגבי השאלה רלוונ 5ף ייחס סעישאליו מתהלב ם ותת חוזית? רשרשב לו השהוקצ

 5המקרה שסעיף  וזהמשלתי, שו רכוש משאינ שוכרלא ידע ולא חשד שמדובר ב האם המתקשר

ים, הוא כלל בתחום רומה לכללי תחרות זכויות אחלצו, בד 5פניו. סעיף לצו מגן על המתקשר מ

ישלל איפוא רק אם  תום הלב והבניה. כנוןהת ייבים מדינרכ ווכלת אן ואין לקרוקנייני הדי

יל את חהלכן ניתן לוש ממשלתי. וכר ונאיאו חשד שמדובר ברכוש ש לצו ידע 5המסתמך על סעיף 

על מצה ואעמדה זו  141עומדים בכלליו. או ההסתדרות הציונית לצו בכל מקרה שהמתקשר 5סעיף 

יים גם כאשר יכולה להתק הלב םורישת תדעץ ויהדת מלעבהתאם  .ממשלהל טיפשידי היועץ המ

אף אם הוקמו  תאזומאוחר להסכם ההקצאה,  כלל בדרךן קידומה שכ קף,בתולא הייתה תב"ע 

יחס ושים לצורך אישורה של תב"ע בתוקף במוקצה מבלי שקודמו ההליכים הדרה טחם בשמבני

 5ת סעיף לוחשת ריםמקה יתשבמרב בח בבטחון רלהנייתן לאור האמור לעיל, נ 142.אלו למקרקעין

 143ם הלב.וכן ההסתדרות הציונית עמדו בדרישת תוהמתקשר ה תהיה שן, המסקנתיבחלצו 

 

 ונהממום הלב מצד הת .)ב(.2

כי אכן נדרש  חוק נכסי נפקדים מראהל 17ה? השוואה לסעיף לב גם מצד הממונ רש תוםהאם נד

צדק, יטש בגל דוימ רופ'פ ורבסם, מנא .וס לנכסי נפקדיםטרופהאפוה תום לב גם מצד קבפסי

 

 .1969 –ט ן, תשכ"חוק המקרקעיל 10סעיף  140
 ג'. 5פס' , 36 ה"ש ילשלה, לעממהיועץ המשפטי לפטי לממשלה, עמדת עץ המשדה זו אמצה על ידי היועמ 141
ניין גובת המדינה לעתירה בעם של קביעה זו קיים בתג'. יישו 5, פס' 36 שיל ה", לעממשלההמשפטי ליועץ ה עמדת 142

 .3.דק ר, שידון בתת הפ46, לעיל ה"ש עפרה
ר ש, כאמכך הלממשלה. יתרטי המשפ על ידי היועץ האומצית בלבד בייקטיבלב היא סוה שדרישת תום ההעמד 143

קה בדבר משלתי קיימת חזת המקרקעין רכוש מהיו הכרזה כדין קיימת בדברהסתמכה על בסיס  עם הממונה העסקה
המשפטי  עמדת היועץ, פםנסיבותיהם לגו אתמקום לבחון  קרים אחרים יהיהאילו במם לה. וום ליבם של הצדדית
, 56' , פס46 , לעיל ה"שעפרהין בעניתגובת המדינה לעתירה  זה גם את בעניין . ראוג' 5 , פסד36 לעיל ה"שממשלה, ל

הרכוש לות ר גבוחול בדבכוות קו ביעת צם הסתמכו על קיעין ניתנה שעה שהצדדר הקצאת מקרקלפיה "כאש
 שרות".להתק דדיםצבם של הים לקיימת חזקה בדבר תו -י שלתהממ
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בעל  ןילב שר עם האפוטרופוסיט דרישה זו, שכן תחרות הזכויות היא בין המתקיך להשמשהיה צר

 נו רלוונטי, ולא ראוישהוא חוליית האמצע איוטרופוס, של האפ ום הלבולכן תמת, דוזכות ק

ם, רב 144ו.גנתל היע עשפי ,עם האופוטרופוס תקשרת המבידיעת או בשליט אשנתון זה, שהוא ל

בייקטיבי וסתפרש כתום לב צריך להצד האפוטרופוס, אך הוא ום לב משנדרש תסברה הפסיקה 

 של מצדו זהירות וחוסר רשלנותלפיכך,  .וההגב ברף ם(עינייעצימת העדר ל לוכה) בלבד

 תנוכח חזק 146דה לשטח.יליר דרישהאף אין ו 145,בל תום לחוסר ראיה יהוו לא, האפוטרופוס

הטוען נגד תחולת  מוטל על התובעם לב סר תוכחה לחונטל ההו י,להנהמי שהמעהנות קית

לב, שמשרדו -מתדר תשושה בהעכס נעשהטיפול בנ" חכיו נקבע בפסיקה שאם עם זאת, 147.הסעיף

כאשר הגורמים  ום בקבלת ההחלטות אוסר סדר ובהיעדר תיאוהאפוטרופוס התנהל בח של

העסקה נפקדות והכרזת ה יטולל לבבר יובידה – יהםבפנונח שהר יצמו עיניהם לתצהים עוסמכהמ

 148".כולה

לצו דורש  5 ". סעיףחשבוילה "ו על המססלב לצו ניתן 5בסעיף ביחס לתום הלב הנדרש מהממונה 

יעה שבו" משמהמילה "ח". ממשלתי לרכוש העסקה בשעת בוחש "שהממונההרלוונטי ביחס לנכס 

הבדיקות אם יתברר ש םג, שמתקיים (םנייעי ימתר עצדהעל )שכולקטיבי בלבד וביילב סתום 

ב ם לותת קיימת רק בונלשכן דרישה להעדר רצועיות של הממונה וצוותו נעשו ברשלנות, שהמק

 מונהרש מהמשהרף הנד רושסב ,אומצה על ידי היועץ המשפטי לממשלה ועמדה זקטיבי. אוביי

י, בהעדר ראיה תבנה נהג ברשלנות רוממהאם יימצא שברם,  149ד.בלב ם לב סובייקטיביותהוא 

גמה וד .בלהום יחשב כמי שעצם את עיניו, ולכן כמי שלא קיים את דרישת תעלול להר, הוא לסתו

הם כרכוש הממונה הקצה מקרקעין מוסדרים, בין אם הכריז עליה בו קרהיא מי רבת לרשלנות

 הובר ברשלנות חמורדמ ין עובר להקצאה, אזעירקמקלא בדק את מרשם הממשלתי ובין לאו, ו

 שונים פני הדברים, אם העובדה אינדיקציה לעצימת עיניים מצד הממונה. עלולה להוותבמיוחד, ש

שהממונה סבר ינה רלוונטית שכן מדובר בשטח פרטי א דםשם א לעים רוסדמקרקעין מב רבודשמ

 עהאת עקרון הידי יללהפעאין בכל מקרה, . ופקעאו שה צבאיתפוס בצו תפיסה שהוא 

 

 17ם ושסעיף לנכסי נפקדי מצד האפוטרופוס תום לב לא נדרש. לפס"ד שקבע ש103, בעמ' 45לעיל ה"ש , דויטש 144
 .11, פס' 102לעיל ה"ש  ,דסוקין ייענ לב, ראו: בתוםשלא  פוס פעלוהאפוטר גם אם י נפקדים יחולסלחוק נכ

ל ילע, ריטבניין ע; 746 – 745, 073( 4, פ"ד נג )סיאלעד נ' אלעבעמותת , 5685/94; ע"א 47, לעיל ה"ש פיאד עניין 145
(; עניין 2004) אלקאדר עבד נוחהמ יורשי' נ' ואח נידרי 1501/99ע"א ; 25 פס'  129ה"ש  לעיל ,ערהערן יעני ;131ה"ש 
 ; עניין24פס'  ,47יל ה"ש , לעחסונה; עניין 12פס'  ,99לעיל ה"ש , אוימפח; עניין 366מ' ע, ב129"ש , לעיל המוסא

חוש נ' בון המנוח עז 319/03ת"א ; 175מ' , בע67ה"ש  ל, לעישי מוסאיורן יעני; 15ס' , פ99ה"ש , לעיל חוסייני 
, עניין גם מצבי חשד יבי בלבד הכוללתסובייקטתום לב לדרישה של  (.2006) 12 פס' לנכסי נפקדים טרופוסהאפו
ת"א ; 21,בעמ'  47, לעיל ה"ש רהות מקוחועניין  ;170, פס' 47 ש", לעיל הלאג'מיעניין  ;9סע'  ,47לעיל ה"ש  ,מרעי

 .60( פס' 2014) כסי נפקדים' האפוטרופוס לננסובחי  7844-03-11
, החסונ; עניין 746, בעמ' 145ה"ש , לעיל אלעד :קי הדין, מפס. עם זאת23, בעמ' 47יל ה"ש לע, הרחוות מקויין ענ 146

כס זכויות בנה ו לבדוק את מצבנממ הטרופוס מצופאצל האפו ר חשדשר נוצ, עולה שכא28' פס ,47לעיל ה"ש 
 לשטח. באמצעות ירידה 

; 582 – 158, בעמ' 131יל ה"ש לעברי, טעניין (; 2007) 17פס'  נפקדים סיהאפוטרופוס לנכברג נ' וינ, 76/0325ע"א  147
יין ענ(; 2005) 9' בעמ סלואהתיקה נ' ברה לפיתוח עכו העהח, 1125/92ת"א ; 12פס'  ,99ה"ש לעיל , מאויחפ עניין

. 29בפס' , שם, י רבאשר נעשה שיהוכ חומרו. קל 24פס'  ,47, לעיל ה"ש חסונה; עניין 11 ', פס102לעיל ה"ש  ,דסוקי
ש תקנת השוק, ומדגילטוען נוע הוא על ההקובע שנטל השכ 20בעמ' , 47ל ה"ש , לעירהחוות מקוראו עניין עם זאת, 

 ע.את נטל השכנו הרמעבי ראיות ואינההבאת הנטל  רה רק אתקלות( מעביב ירהשניתנת לסתת )שחזקת התקינו
יישום , שדן ב457 – 744, בעמ' 145ה"ש , לעיל אלעדין מפנה לעני פסק הדין. 163פס'  ,39, לעיל ה"ש אנג'ל עניין 148

-הלב, יישם בית-לשם בחינת תום"ש כי יון הדגיהמשפט העל . ביתקדיםפלחוק נכסי נ 71עיף שוק הדומה בסתקנת ה

 נה לטיפול בנכס,לב שנית-תשומת הלב התבטא בחוסר-היעדר תוםי ביות, וקבע כדה סובייקטימי-מותהמשפט א
 –קמא ט השופ כלשונו של – הבוטה לסתירההעיניים  צימתובעשל האפוטרופוס התיאום במשרדו -יאובחוסר הסדר 

ה הראיה תצהיר זה הינפקד. מהחלקים בנכס הם נכס  5/8ה, שלפיו רק ההכרזפוס טרם י האפוטרוננח לפשהו רבתצהי
ר בתצהיר לי שאימת את האמוב ל הנכס כולו,ופוס למכור את כהאפוטר , החליטלנפקדות, ולמרות האמור בו דההיחי
 ."לב-ר תוםסדי חולה כוים לאשורו עברמצב דיניים מראות צימת עא כי ע. הלכה היריכושהפובלי 

 '. ג 5, פס' 36 שלעיל ה"ה, לממשל ץ המשפטידת היועעמ 149
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ידיעה בדבר הרשום ממונה, כפיקציה, את השמייחסים, במקרה זה ליינו הדקטיבית, וקונסטרה

 לצו.  5במרשם, ביחס לסעיף 

זרים עשנערכות עם  סבוכות בדיקות כלל ךרבד מות דורשתקודות כויז מותשהמסקנה שקיי רחאמ

ף בתום לב ות אוללכ( הן לא 150"ו כחולות ק"צו כות )ראו עבודתורמתקדמים, ונמשכות תקופות א

בעניין זה ראוי  .ם הלב הסובייקטיבי הנדרש מהממונהולות בתושאינן כלבי, ובוודאי יקטייבאו

פקדים י נפוס לנכסמהאפוטרוהלב תום ס לדרישת ביחון עליה שפטר ע"י בית הממאהנ לציין את

"לא  :םדוין ועיבם במקרקעחזקתדת ההמערערים את עוב לחוק שלא גילה לטענת 17ביחס לסעיף 

ליו אחריות אבסולוטית לגלות הקשר זה, כאילו חלה עליבו של האפוטרופוס בתום  תניתן לבחון א

ות קנות לרשס להרופובקש האפוטם מאותין קעמקרהות המחזיק בז את בכל מקרה ובכל מצב

המסמך אינו  ן,הנטעלדחות .... לפי  ח. אף את הטענה בדבר הרישום בספרי המועצה ישהפיתו

המורה  לא קיימת חובה חוקית קה בלבד. בל נשכח, כיהחז לעם לות בחלקה כי אבע למעיד ע

ם על הרישו תמךשהסעה ש קה,טרם ביצוע העס הצעלאפוטרופוס הכללי לבדוק את כל ספרי המו

 וםלת תפוס ככזו המשולורקר בענייננו, כי אין לראות בפעולתו של האפוטוזה העי סבורני, אבו.בט

דיקת מצב המקרקעין יק את המשקל הראוי לבלהענ תיבהאפוטרופוס חי של ולב. בחינת תום ליב

ה מונשהמה חלקחס לרקעין ביקמ םשככל שקיים מר ,אכן 151אבו, והסתמכותו על המרשם".בט

 תו, אלא אם בדיקת המרשם אינה רלוונטית להיוק את המרשםדממנו לב צופהות מתעתד להקצמ

 152.או הפקעהצבאי פיסה ת צולחלקה ים ביחס קיש רה של הממונהסבן כגו לתי,רכוש ממשהנכס 

ם ירדסכאשר מדובר בהקצאה של מקרקעין מושה מדגיש היועץ המשפטי לממשלה קשר זבה

נה הבדיקות טיבית תהיה ברף גבוה יותר, ותיבחהסובייקהבחינה  אדם פרטישם הרשומים על 

שכאלו אינה  ןי, שכן הקצאת מקרקעהןלו מין והממצאים שעעקחס למקרך הממונה בישער

ם המצוי בידו. ברם, המרשאת  בתו לבדוקחו אור, לדרישת תום הלב מצד הממונהעם  ישבתמתי

לב, למשל, במקרים  לה בתוםזאת כפעוחשב בכל תי רקעין מוסדריםקמ תיתכנו מקרים שהקצא

מידע זה היה  כיברר המדינה, אך הת םשמים על קרקעין הרשובהם הבירור העלה כי מדובר במ

  153ות.קרטיהקונהנסיבות  אורם לגופים נוספים אחרים ייבחנו לקרמוזה  ים כגון מקרהקרמ .שגוי

תום לב מוטל על התובע  חה לחוסרהוכנטל ה י,ינהלמה השמעהוכח חזקת תקינות בכל מקרה, נ

  154.הטוען נגד תחולת הסעיף

בעבר שיש סברה פסיקה הה. פסיקד לבחינת המעה ונהרף הנדרש ביחס לתום הלב של הממ

 

 והטקסט לידה. ,32"ש לעיל ה ראו 150
   ' ג.ס, פ102 ל ה"שי, לעמראד נייןע 151
ש בה הלב מתפר( שתום 1968 –, תשכ"ח לחוק המכר 34סעיף נת השוק במכר מיטלטלין )הוג גם בתקנ למשל, ךכ 152
ע"א ו הרכב בלבד, רא ת מרשם כליבדוק אלכלי רכב מצופה ס להשוק הזו ביחים בתקנת אשר דנובייקטיבי בלבד. ככס

מכנה את הדרישה לבדוק  רופ' דויטשפ .715 - 712, 709( 2ד כז )פ" יםומובילחברה א"י לאוטנ'  שטרייךזנרו, 716/72
 .373, 367 'מ, בע39 ש, לעיל, הערהדויט", בייקטיביס צר אוהנכס בלבד כ"פ ת המרשם שמסדיר אתא

ועץ, אם הכוונה שהרישום היה שגוי או דת הירור מעמב ג'. לא 5' ס, פ36 ל ה"שעי, להמשפטי לממשלהעמדת היועץ  153
ה וסדרים, ואם הרישום הישהיועץ מתייחס למקרקעין מאשונה ראוי לציין ת הררוחס לאפשבי גויה.קה הייתה שהבדי

קעות ר הקרלחוק הסד 16 – 14ים סעיפדר, ראו פ ההסהרישום ע" לנה ענת שוק שמגת לטובת הרוכש תקדשגוי עומ
צרה לאחר לא אם כן השגיאה במרשם נו. א164 – 161בעמ'  2ניצקי וקרמר, לעיל ה"ש , וי1952שנת ל 40מס' מים הו

נת שוק ימת תקא קין לשומרול ביהודה וין החד, שכן ביתרוטוטסט יימת תקנת שוקקה שכזה לא ההסדר, ובמקר
אם . 164בעמ'  2, ויניצקי וקרמר, לעיל ה"ש 1969 – המקרקעין תשכ"ט לחוק 10ה בסעיף מצויההשוק  לתקנתהדומה 

 ליעלין )ראו במקרקעקנת השוק תה ושומרון לפי ס למקרקעין ביהודחה מסוים ביהמשפט העליון דן במקר בית ,כי
 .3.דמקרה שבו הרישום היה שגוי התרחש ביחס לפרשת עפרה להלן תת הפרק . (78 ה"ש

 .58 , בפס'251"ש המדינה, לעיל ה ו גם תגובת. רא361, בפס' 39ל ה"ש ג'ל לעיראו אנ 154
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סוגיה זו  156ברם, פסיקה זו בוטלה. טיבי.ובייקתום לב אינו היד 155רות.יבמבחן הס להפעיל את

ות אופיה של דרישת תום ם שפרשנהסוברי . ישו דעות שונותעבוהו םת העררינה בפסיקת ועדנדו

לב סובייקטיבי  שבו", שמשמיעה תוםח"בהקשר זה על המילה  ססהתבה ללצו יכול 5 יףהלב בסע

משל המתקשר לאור  תרה יוגבו מור להיותה אמונמהמדרש נהויש הסוברים שתום הלב  157בד,בל

ת בתי המשפט פסיקת, בזא עם 158דמות.יות קווכזשל  ןויכולתו לברר על קיומהמידע המצוי אצלו 

בדעת רוב, ף נאמר א הז בהקשר 159יבי בלבד.טקיוביב סדובר בתום לשמאוזכרה הדעה הראשונה 

לוח התביעות, שלב אף בשהותלה,  סדרה לך שיחס למקרקעין מסוימים הליכי כאשר קיים ב

, תביעותת לוח לרבו, ויתוצר או שמחדל מבדיקת 160,לצו 5על סעיף הממונה לא יוכל להסתמך 

את לוח  קדוהטיל על הממונה לבלר ביס זהסברה שאין  עוטדעת המי 161יים.ל לעצימת עינמשו

מאחר  162עניין.ם ליעגהנונו ההיבטים המעשיים והטכנולוגיים כל עסקה, ללא שידותביעות בה

 תלראו יתכן שיש 163ורות חיצוניים למערכת,ו המקרה לוח התביעות הנטען הגיע ממקשבאות

עות ממשה אתה לבחון תחיל אוי, צדקה דעת המיעוט שרלדעתיאגב. אמירת ת אלו מירובא

ולאור נתון זה לחוות דעה האם  עות ביחס לכל עסקהלוח תבי לבדוק כל לנטהמעשית בהטלת 

  ת.ק זאלבדות הממונה ב אייחי לראו

 

רונית לוין  רד" לשנ"ל, זכה לביקורת תאם לפסיקה ההבמהממונה יבי הנדרש יקטיבהרף הסו

נדרש גם תום לב . 2לבד בייקטיבי בלב סו . נדרש תום1ת: אפשרויו שתיציגה משנור ש

ריכה להיות קפדנית, דה צי אמת המיטיבייקסובם מסתפקים בתום לב א גםטיבי. יקביאו

דם שחתם על ונה כאתום ליבו של הממונה כמוסד ולא אך של הממבחינה תעשה ביחס להו

עליו  ברכוש ממשלתי, כי מדובר נהו של הממובתמתייחס למחש בלם הותמאחר ש 164העסקה.

הרף  אם תי.משלהגדרת רכוש מגוריות להאחת הקטד ומן סביר כי הרכוש עאופתה בלבדוק לשיט

לבדוק את תיק הממונה ואת מרשם המקרקעין, הממונה אמרו  יבתום לב סובייקטיעל  עומדאכן 

ו של ידת התאמתלמשת בחינה דררכי ציבור נלצ ישהכרברכוש ממשלתי על פי צו  ברל שמדווככ

תום הלב של אכן מר שן לויתנ לעמדה זוה כמענ 165.סקהת העגביהם נעשיעין שלהצו למקרק

תום לב  שויה שנדרקה הראיסעמדת הפ ורת, לאם זאד. עיבדק כמוסלה מורה אהממונ

 ולעמוד על הגבל ש, ייבך לא נדרש תום לב אובייקטייים, אסובייקטיבי בלבד, הכולל עצימת עינ

ום חשד שדורשת קיים, עינייחשב כעצימת ם להלולישעמשמעותיים סדרים  איהדק בין 

בי, יטקביילב הסותום ה וללת אתינה שאשת נעים מלבדוק אותו לבין התרשלונמש יבייקטביסו

 לצו 5ל פי סעיף דרש בתקנת השוק עשכן היא נדרשת רק בתום לב אובייקטיבי, שכאמור אינו נ

 

 משפטיתסקירה  –ון שומרדמות המדינה ביהודה אזמיר,  גם אייל. ראו 102, לעיל ה"ש בינהלאן ענייר ברהע 155
 .  31( )תשמ"ה

   .102"ש עיל הלראו  156
לפסק דינו.  2מאר בפס' שופט עלפסק דינו. ראו גם דברי ה 26, פס' 46ל ה"ש לעי ,צאלחבעניין פט לוי ראו השו 157

 בי. יר הסובייקטכעצימת עיניים במישות לוח תביעות חס לאי בדיקהתייהשופט 
 סק דינה.   לפ 3 , פס'46לעיל ה"ש  צאלחעניין ב השופטת קאופמן ראו דברי 158
 .164 , פס'39, לעיל ה"ש אנג'לעניין  159
 ה.    לפסק דינ 4 – 1, פס' 46, לעיל ה"ש צאלח קאופמן בענייןהשופטת  160
 לפסק דינו. 2פס'  ם,ש, חלצאעמאר, עניין  השופט 161
 לפסק דינו. 31 - 26, פס' שם, צאלחן יעני לוי, השופט 162
 דינו של השופט עמאר.פסק ל 51, פס' שם, צאלחעניין  163
בדבר  לצו 5הלב בסעיף שתום  דעהל .745, בעמ' 145 לעיל ה"ש ,אלעדעניין  ;49 - 84עמ' , ב64לוין שנור, לעיל ה"ש  164

 . 9 – 8בעמ' , 64י, ראו קדר, לעיל ה"ש טיבבייקאו י צריך להיותמשלתרכוש מ
 שם, שם.  165
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 במרבית המקריםב שון רבבטח להניחניתן מור לעיל, ור האאל ,מכל מקום תי.ש ממשלרכו בדבר

  .בתום לבעל ה פמונהמסקנה תהיה שהמ ,לצו תיבחן 5ולת סעיף תחש

 

 םפרסולת שכול במרבית המקרים בשטחים שעברו הכרזה רבודש לציין שמם פרק זה ייולס

( יכול היה עןמי שיטקיים  והחזקה )אם דועיב להטוען כיום לזכויות שו ,וזכות עררההכרזה 

ל במשך לא פנה כלען לזכות והמקרים הט ה מכך, במרביתתרי 166זה.ערר על ההכר ישגהתו לבשע

יה זכות יכול הל עןושהט ,אומרווה ה .קרקעיןהמ על ייהשנים רבות גם כאשר ראה שישנה בנ

בית  נים ארוכות.ש רלאח דה לכתחילה ולא בדיעבהתאונה המשפטית אם היה פונ למנוע את

שאם בעל הזכות הראשון בזמן קרקעין מב דותביחס לעסקאות נוג גנז בהלכת העליון קבעהמשפט 

ו הלכה ז 167ותו.עדיפ תאלאבד  לולא עהו ביחס לקיום זכויותיוא הזהיר באמצעות הערת אזהרה ל

 כהלהאת ה יקה בישראל הרחיבהפסה 168ים באזור ביחס להערת התנגדות.ין הקיגם בד אומצה

ובעל צדדים שלישיים, יר זהלה להשתמש בהם כדי גוונה ניתןיות נוספים שרי פומבמכשיגם להנ"ל 

 תליכוך הצורת לטיוות משפאיה לערכיהלכת גנז דורשת אף פנ 169חדל מכך. הזכות המקורי

גם ביחס לזכויות יטש סבור שניתן להפעיל הלכה זו מיגל דופרופ'  170ים.שילייר צדדים שלהזה

 כתתומפסיקה מאוחרת ש תמקיי יקה בתחילה,ך בפסות לכהתנגד מרות שהייתהל .יותניקני

 האפוטרופוס לנכסי נפקדים ביחס לעסקה שבוצעהנגד  תביעהשיקול זה יושם גם ביחס ל 171בכך.

מוד על זכויותיו באמצעות כש מהנפקד לעמנעות של הרויהיון קבע כי לט העפשבית המ ו.יד על

ר לפני זמן כב דיםדך שאליו נקלעו הצמנוע את הסבש"יכול היה ל ךכ ,םיסמכיו במשך עשרות שנמ

כאשר בהתאם להלכת גנז, לפיכך,  172ופוס.תוביל להעדפת החלטת האפוטרת יחסית" וקלוב רב,

הבנייה שידע על ו למרות זכויותי מד עלולא עההכרזה ר על רעהגיש  לא וריהמקבעל הזכות 

 . ויתזכויוהצדקה לאיבוד  במקרקעיו קיימת

 

 

ראו )ת המדינה ופרקליטבהאזרחית  קהלהמח , מנהלתק ז"לאה אלבפליות חוות הדעת של עו"ד בקכאמור בע 166
ל וות הדעת שחלו ב, לצרף אליה את המפות שנכלעל ההכרזה נהג הממונה להוציא תעודה( 29 - 28 ה"ש דיל טקסט

מקרקעין  על זהרכה. לאחר ה"נהדיפות הן "אדמות ממב ודה זו שהקרקעות המסומנותתעולהודיע באלבק  עו"ד
לפי הצו בדבר ועדות  ופועלתשהוקמה ה בפני ועדת העררים ל ההכרזרור עלעהיה מות מדינה", אפשר כ"אדמים מסוי

ועדת  -ועדת זנדברג , דו"ח תוספת לצול 2סעיף ו א. ר1967 –התשכ"ח (172מס' ) (אזור הגדה המערבית)עררים 
   .74- 73 'פס, 26, לעיל ה"ש ההסדרה

 .385( 2פ"ד נז ), חברה בע"מ ולוניאליש וקריטגנז נ' ב, 2643/97"א ע 167
. אם כי 386–853, 382, 350 (1)מ תשס"ג , פס"ו"שבית רחל בע"מ נ' קמ"ט רישום מקרקעין אי 1254/02ה"פ )ים(  168

שם. החלט הכיר בתקפותה, שפט בהמ תיאך בכה זו, הללהפעלת  להידרש ילהמשפט הכריע את הסוגיה ב ביתראה שנ
, אך החלת 366חזקת שוויון הדינים, שם, בעמ' ל בסיס ישראלי עה לפי הדין הבמקרה זפסק  שפטיש לציין שבית המ

 תאלמקרה נוסף שהחיל  איו"ש.ם בלּה גשבית המשפט מחי ספקמשאירה  האינת בהחלט ת התנגדוהלכת גנז על הער
שון כאי הראות הזרשלגדות באיו"ש, לאור התל מקרה של עסקאות נונים עדיה ןוויוחזקת ש ותנז באמצעהלכת ג

 יאןנ' אמרז א"י בע"מהקרן ליד מדרשת  ,6272/04ם( -ליכי המשפט שנדרשו, ראו ת"א )ייפול בהעסקה ובטברישום ה
א גנז לת כלהעל  הסתמכותה ובתמורה בתום לב לזה מאחר שהזכאי השני שכל קרהגם במאם כי  (.2006) 35 - 30פס' 

יל בצו האזור הח. ראוי לציין כי לאחרונה מפקד 151 – 150בעמ'  2ה"ש  יל,גם ויניצקי וקרמר, לע. ראו נדרשה למעשה
ת ין )הערקעבדבר מקרראו צו  ,ת המוסד של הערת ההתנגדותף אלהחליאזהרה, שאמורה  ערתוסד של המת הא

  . 2018 –(, התשע"ח 1795ה והשומרון( )מס' )יהוד( הרהאז
 ., )טרם פורסם(ורנאי נ' מ.ש. זגורי בע"מ, 3407/04ם( -ה"פ )י ;פורסם(, )טרם רסידי נ' שטמ ,331/01ה"פ  169
"א ע אך השוו אזהרה. תרמשפט עקב סירוב לרשום הע ביתניה ל(. שם נעשתה פ1220) נ' טובי לב ,8881/07ע"א  170

 (.187( 2003) 4ין ב' , )מקרקעסז נ' שיפמןפרנ, 1099/02( )ב"ש
 נט לי נ' בנק דיסקוהכלוטרופוס פהא 202/03( ה"פ )חי'. להתנגדות ראו: 479 – 478, בעמ' 39ה"ש , לעיל דויטש 171

, 1134/06: ע"א ת סוגיה זו בצ"ע ראולהותר. 4470( 4) 2005 מח-, תקסורש נ' מנוררוש, 223/02(; ה"פ )נצ'( 2005)
 (. 2012)פרייברגר נ' ברוידה,  42149/11/11ת"א )ת"א( ה ראו: (. לתמיכ2009תן ביום , )ניור' מנסש נרושרו

ת מובילה להעדפלית זו תכ: "170, פס' 47ל ה"ש עי, לג'מילאעניין  ם. ראו ג9, סע' 47עיל ה"ש ל, מרעי עניין 172
יובל מלה במשך למעש זכותם פני התובעים שנמנעו מלדרו-ים שקיבלו לידיהם, זכות בקרקע, עלהשלישי הצדדים

סבך את ה וענמלהיה ר יכול אשסמך הוא חזיק בממהתוצאה זו רצויה גם משום שן, על כ (. יתר1956משנת ם )שני
ועומד בעינו לא היה בכך כדי זה תקף היה החו לפיכך, גם אםיחסית. קלות וב דים כבר לפני זמן רב,שאליו נקלעו הצד

 ישיים".לאיין את העברת הקרקע לצדדים של
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כפפו לרוכש שעמד יוה ולבניה זכויותיו זרלהכ ה מודעויות לא היאם בעל הזכ גםבכל מקרה, 

תקנת השוק תחול גם אם לא הייתה  ,תאם לפסיקת בית המשפט העליוןהבו, י תקנת השוקבתנא

קרה שמדובר במקרקעין שנמצאים כי במטי לממשלה שפהמהיועץ  דגישבהקשר זה מ 173זה.רכה

רות. לב בהתקש םבתועלו הצדדים פקה כי ין, חזדתה כשנעשש ממשלתי וכר לעבתחומי הכרזה 

עמדה זו הולמת את  174ות לגופן.קשרההתות סיבתה הכרזה יהיה מקום לבחון את נהיילא ר אשוכ

ת בהכרזה אלא גם במקרה של טעו תקנת השוק רלוונטית לא רקלפיה  גישת בית המשפט העליון

 ינהזה אכידוע, ההכר י.רכוש ממשלתבשמדובר  ברוס םדדיצהבמקרה שהמקרקעין לא הוכרזו אך 

ה, ולכן הממונה יכול לסבור ע"פ הדין הקיים אלא רק מצהירה עליינה דלמת הבעלות יוצרת א

עין שנתפסו מקרקשמדובר ב , אם הממונה סברלמשל ךברכוש ממשלתי גם ללא הכרזה. כ שמדובר

  175.עואו לא הופק וספנת אל ןמקרקעיהבתפיסה צבאית או שהופקעו אך הסתבר ש

  

  תמורה:ה .3

 

שאלה האם ל ובההתשצו. ל 5בסעיף פיע מו ינות אי תחרות זכויוללבל בכרה שמקויף התמועס

סעיף  –לצו  5בסעיף המקביל לסעיף  ים לא מצורכיב זה ג 176רכיב התמורה הכרחי אינה מוחלטת.

ות וח, עניין יםכסי נפקדק נלחו 17 ףיחס לסעיהמנחים ב יןהדקי מפס חדלחוק נכסי נפקדים. א 17

ם יסוד קייניח שה אדמרבעניין  דיןק הפס 177.ןריך עיובצה אלר את השלהשאיי יש ע כקב ,מקורה

המקרקעין חובה למכור וטרופוס פאקובע שעל הה חוק נכסי נפקדיםל (1)א()19 סעיףאמור לאור כ

וזי המשפט המחת בי קבע הלאחרונאת, עם ז 178רשמי של הנכס"."במחיר שאינו פחות משוויו ה

מתוך תמורה  נדרשתטש דוימיגל פ' רופ לדעת מקרה,בכל  179ורה.ח תמש להוכישלא נדר

ישן  קוקדים הוא חע מכך שחוק נכסי נפב. יתכן שהעדרה נוות הזכויותי תחרלכלל הרנטיותקו

ללא קה עס לא מבצעת בדרך כללרשות ציבורית  בכל מקרהיקה האזרחית. אינו חלק מהחקש

 הנכס או את אתר למסו רופוסהאפוט ב אתמחייש 18 יףסעגם נוכח  ו מתחזקתה זעמד 180.הרתמו

לצו בדבר רכוש  5ונטי גם ביחס לסעיף רלו התמורהכיב שר ך, נראהיכלפ .קיבל בעדוה שמורהת

  181.שלהשפטי לממהיועץ המעמדת גם  וזו ,יממשלת

 

רק  אלו תמורה שולמהשה ינויה, דכאשר נדרשת תמורה היא צריכה להיות מבוצעת ולא עתידית

חון למי מהצדדים מורה היא לבת התשכן מטר 182,סמלית אולממשית ולשלם,  תייבוהתח מתקיי

ת ותי. העברמה יקףבה דרישת התמורה מסתפקת במתן תמורהם יפסיד. רם נזק גדול יותר אנג

 

 .124"ש היל ראו לע 173
, עפרהן ה בעניינה לעתירתגובת המדי ניין זה גם אתג'. ראו בע 5ס' , פ36 שעיל ה"לה, לממשפטי להיועץ המש עמדת 174

חול בדבר קו כ תוויעת צים הסתמכו על קבהצדדש צאת מקרקעין ניתנה שעהיה "כאשר הק, לפ56פס'  ,46 ה"ש לעיל
ה"ש  יל טקסט לידת". ראו גם לעדים להתקשרוהצד ליבם של בר תוםקיימת חזקה בד -י שלתממלות הרכוש הגבו

135 - 143. 
 . 3, ד.2ים ד.בפרקלו אדון רים אבמק 175
ה אם כי יתכן שת תמורלא נדר 5שבסעיף נאמר  , שם20' , פס46ש "הל , לעיצאלחין ר בענישופט עמאהראו דברי  176

 הלב. מהווה חלק מתום והיא
  .82בעמ'  ,47לעיל ה"ש , חוות מקורהן עניי 177
 ג'.  , פס'102ל ה"ש , לעיראדמעניין  178
 .72פס'  ,47ל ה"ש , לעינהחסוין עני 179
 .  81ה"ש  204עמ' , ב134ה"ש גם דגן, לעיל . ראו 310 – 309, בעמ' 45עיל ה"ש דויטש ל 180
עיל , לעפרה; תגובת המדינה בעתירה בעניין , ד'א' 5, פס' 36 לממשלה, לעיל ה"ש יעץ המשפטדת היוראו גם: עמ 181

 .  51 , פס'46ה"ש 
 .  236 – 233, בעמ' 39יטש, לעיל ה"ש ; דו27 - 24בעמ' , 47עיל ה"ש ל, חוות מקורהניין ע 182
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 נוייששמהווה  במיוחד שהצטרפה אליה השקעה 183,נתפסה כמספקת 50%מעל ל ור שבשיעורה מת

הוצאות כל הרת התמורה יכללו גמסב , ולכןכתמורההיא  םגבת שנחהחוזה של ע עה בהסתמךלר

יש להתחשב בעבודות תשתית ופיתוח,  ,. כך למשל184הןהתחייב ב ת שהמתקשראו ההתחייבויו

בעקבות ההתקשרות עם הממונה,  שלישיות עם צד רים, התקשרגומלאו תשתיות  םינמב קמתה

  א.ת במשכנתבטחשמועם בנק  ואההלו הזשרות בחוכגון התק

 

או  המקורי ל הזכותע, ביפסיד גדול יותר אם נזק למי ייגרםכאמור  קדולב נועד רכיב התמורה

 אם חניםון במורה, ולכת ןנת וריהנחת המוצא היא שבעל הזכות המק 185.המתקשר הנוכחי

 לתפעהלס חימשקל רב בנושא זה מקבל  186המתקשר החדש שקולה לערך שקיבל. רה שלהתמו

ינו רכוש שר אשלתי שהוקצה למתקמהמשהרכוש  שר מתברר, כארביםצו. במקרים ל 5סעיף 

את בבירור יש להעדיף . במקרים אלו ות מקורי שטוען לזכותזכ בעלבנמצא אין ממשלתי, 

להשוות את התמורות, דהיינו את הנזק יש  זכות, נו בעלאשר ישכ. גם הממונה םער קשמתה

יית בית נבוגרש ת המרכיששעלות ו מאלי. ברור ימותאם יפסיד בע יםצדדהמלכל אחד  שייגרם

מתקשר מה. ולכן התמורה הנדרשת לאייםין חקמקרקעבמוש וך על זכות החזקה ושין ערעולה לאי

יה הם בגדר ילבנ ווי מקרקעיןמש 5%תשלום  ,כך למשל .יתלמינימ תהאמספיק ש עם הממונה

 ית. אחקלקע רקשוויה של חלק משמעותי הרבה יותר מ

 

אמנם,  .וניתות הציסתדרהלעסקאות ההקצאה ב גםהתמורה  שמתקיים רכיבר ומיתן לך, נלפיכ

ם ירבים מקרתמורה כספית לממונה עבור ערך המקרקעין. אך בנית לא שילמה ההסתדרות הציו

ור, החזקת ה זמני, מבני ציבפיות ניכרות כגון: הקמת מחנלויות כסרוכות בעת הכלועובוצעו פ

יתרה מכך, ד. עוו פיתוח, שיווק ,ןנותכציוד, , השאלת קרקעת שרקליטה, הכוב ורכזי ישי יכירזמ

חס שערכה ההסתדרות הציונית ביבתכניות  השקעהעצם הם התקיימו, גם אם הרכיבים הנ"ל טר

 לת גם הוצאות שהוצאו והתחייבויות שניתנו ולאמורה כולכאמור, ת 187.הורתמין נחשבת ערקלמק

מדובר כאשר , לפיה ,הלממשל טיועץ המשפיהי יד לעצה אומעמדה זו  .הולמששרק תמורה 

ה עצמה, דרישת הן תמורה בגין העסקנגבתה מ ישבים או משכנים שלאבהתקשרות עם גורמים מי

  188השטח ושיווקו. צה, פיתוחר לשטח המוקאית מתנכהתמורה מתקיימת בקידום ת

 

 הנה משנאיה ינמדה יבצקשהגיעו מת יתנוהצי דרותהעובדה שמדובר בהוצאות של ההסתבנוסף, 

רופוס פוטמהאוח פיתלחוק נכסי נפקדים חל גם על רכישות של רשות ה 17נו, סעיף צייש פידבר. כ

הוצאות אלו  189ית של מדינת ישראל.מנהל תשות הפיתוח היא רשולמרות שרם, וזאת פקדיסי נלנכ

יתרה  .ותזכל בענו שיר כלל שברית םא ,יזכותו של בעל הזכות המקורשווי לאין שיעור על  ותעול

ה חזקוה לבעל הזכויות המקורי שהייתה בידו זכות של שימוש צדקה להקנותה כל כך, איןמ

  .יישובם, עקב הקמת המוני ת, שערכו השביח עשרולמגורים עד לבניהשנו מגרשע חקלאית קרקב

 

 

 .28 - 25בעמ'  ,47ה"ש  עילל, חוות מקורהן נייע; 235 בעמ' ,39יל ה"ש דויטש, לע 183
 .332 – 232בעמ'  182ל ה"ש דויטש, לעי; 28בעמ' ,  47 ה"ש לעיל, חוות מקורהין עני 184
 .  23בעמ' , 47 "שלעיל ה, הקורחוות מעניין  185
 . 204 – 201, בעמ' 39דויטש, לעיל ה"ש  186
 יישבות. תלה בההחטי ל", סמנכנקי מר יובל פולו נמסרו ע"פרטים א 187
 ד'.  5פס'  ,36 "שהי לממשלה, לעיל טשפהמהיועץ  מדתע 188
 .102, וה"ש 99ליד ה"ש ו לעיל טקסט אר 189
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 ותסתדרה להנוממן היבגם אם לא נכיר במקרים מסוימים בתמורה מספקת בעסקה  ,יתרה מכך

התמורה כאמור  190ה בעסקה בין ההסתדרות הציונית למתיישב.ורתמם ייק שתתקספי, מוניתציה

ש להתחשב ילצורך רכיב התמורה קרה, בכל מנייה. בהועלות המגרש רכישת ות יות עליכולה לה

 דענו אלוכן בהתחייבויות שנוצרו למתיישב כל עוד  בהשקעה שנעשתה בבניה ,שניתנהרק בתמורה 

משלתי, שכן התמורה שנלקחת בחשבון היא רק מ ושינם רכן אקעיהמקרש ותשראפה עללו 

בניה אינה ב גולמת בהשקעהדם, תמורה שמוקה פרקת הר בתמוכא 191תמורה שנעשתה בתום לב.

מדגיש היועץ בהקשר זה  192או היתר בניה.הייתה תב"ע בתוקף בשל העובדה שלא  חסרת תום לב

בגין העסקה הרי  פיתמורה כסשילם ת ישירהמתקשר הם הב םירקמבכי המשפטי לממשלה 

  193ם.בניה במקוהשטח או  יתוחת לפעדר פעולובה גם ייםשיסוד התמורה מתק

 

 רכוש ממשלתי .4

 

מסקנתו  יק להסתמכות הרוכש עלהגנה שהדין מענר בואמכ צהתקנת השוק נעו םההצדקה לקיו

ובר מד שלאבד דיעבאך הסתבר , "יתלממש רכוש"שהוא מקצה סבר בתום לב שהממונה של 

 ברבדלצו  1 ףסעי ."לתיממשוש כר"יש לבחון אלו נכסים נחשבים ך כך לצור ממשלתי.ברכוש 

בע או רכוש אשר ביום הקו .1" ל"רכוש ממשלתי" כדלהלן:חלופות מגדיר שלוש כוש ממשלתי ר

ת נלמדי אשר אגידתל ב. למדינת אויב; א. , רשום על שם, או מוקנה לאחד מאלה:לאחריו שייך

או  ה;טעמה שלי שאיןבין עקיפין, בין שיש עמה שליטה וובין בישרין בין במי בו, כלשה תוזכ ויבא

דין או תחיקת  כל יפ מקרקעין שנרכשו לצורכי ציבור על .2 שאחד מהם היה שותף בו.ש כור

 ועדה וית אמקומ צה״ל שאינה רשותרשויות צה״ל ועבור רשות מרשויות בטחון, על ידי רשות מ

ו את עלי קיבלונה לנהל אותו והממונה יקש מאת הממוש שבעליו בכר .3 ולבניה. נוןלתכית ממקו

 "לו.וניה

מדינת האויב  איה, שכל הנכסים שהיו למעשה בבעלות ממשלת ירדןחלה על הראשונה  הפולחה

ם רשבמם ימיו רשומקרקעין האזי אם ה ,כאשר מדובר במקרקעין 7.6.67.194שלטה בשטח עד ש

מכוח תפיסת של המקרקעין ים תה הבעלרדן היישלת יו שממדן אירת ממשלם ש לעקעין מקרה

אזי  195,, אף אם המקרקעין לא רשומים במרשם המקרקעיןורזבאם הקיי יןדברית שיוות ההבעל

 .ש ממשלתיוכרר במדוב

 

ה השאל הוררעתהבעניין זה  196ל.הופקעו ע"י צה"ל עבור צה"שעניינה מקרקעין השנייה  ופההחל

ר מדובאמנם לא  197להיחשב כסוג של הפקעה. םיכולצבאית י צו סגירה אות באיה צפיסצו תאם 

 

 , והטקסט לידה.100לעיל ה"ש  אור 190
 .28, פס' 46, לעיל ה"ש לחצא נייןעהשופט לוי ב 191
 .ןט לידסטק, וה142 - 140 ראו לעיל ה"ש 192
 ד'. 5בפס'  ,36 "שהלעיל  לה,טי לממשהיועץ המשפ דתעמ  193
 .6.677." הוא התאריך משלתי "היום הקובערכוש מלצו בדבר  1בהתאם לסעיף  194
 .135 – 341בעמ'  2 שעיל ה"ויניצקי וקרמר, ל 195
 חוקר נקרא אזוחל בהים בדין זיכפקעה המרד מחוקי ההח. אהפקעהוונתו ור ע"פ דין כבצירכישה לצרכי נח המו 196

י כשה לצרפקודת הקרקעות )רכיישראל: גם בדין החל ב . וכך1953 לשנת 2 'מס, רציבו לצרכי רכישה הקרקעות
 "י צה"ל עבורען נרכשו מקרקעיבה ל עסקה רצונית שה לחול גם עחלופה יכוליתן לטעון שה. אמנם נ1943(, ציבור
ינה ם כי און מחלישה את האפשרות הפרשנית הזו, איטחקת ביין או תחד פנעשתה ע"ת שהרכישה פתוסאך ה צה"ל,

ר. שאלה א נדירה ביותין זו בוודאי תהאציה מעות, סיטונית נעשית ע"פ דין. עם זאכן, גם עסקה רצשוללת אותה. ש
 זו ה אפשרותל. במקרה ז"צה עבור ית שלאן בעסקה רצוניקערכש את המקר ונההתעורר כאשר הממספת עשויה לנו

 חומר.ש ממשלתי מקל וכלולה בהגדרת רכו רות זות מהחלופות. עם זאת, ניתן לטעון שאפשאח באף הלא כלול
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על ידי המפקד  ת ההחזקה והשימושיות זכוועעלות אך מופקהב ותזכ קעתבהפ רים אלוקבמ

 נדונה סוגיה זו שעוסק בפרשת מצפה כרמים, בה .2.דבתת הפרק בהרחבה  דוןאבעניין זה . יצבאה

 .ובבחיעה רכווה

 

ו את עלי קיבלוהממונה  ,ולנהל אות את הממונהקש מו בילישבערכוש ינה יענית השליש החלופה

רות זו שפבאשהממונה ינהל את הרכוש.  בהם בעלים פרטי מעונייןו כוללת מקרים ז פהחלו ולו.ניה

דורה ופרוצ מבעל זכות ערבי, ודייה ל ידיעין ער ברכישת מקרקכאשר היה מדוב מוששי נעשה בעבר

סי פיננק ליווי נק שהענישל בישה ר נבע מדרהדבשר כא המוכר, או להגן עלכדי שתה זו נע

  198.ניהשל ב פרויקטיםל

 

 עברהמקרקעין הוכרזו ב לצו חל רק על מקרה שבו 5יא האם סעיף חס לרכיב זה השאלה נוספת בי

 5עיף ס :בהירב להוש? בעניין זה חבהכרזהטעות  תברר לאחר מכן שהייתהכוש ממשלתי, והכר

זה רק  סעיףלה באין הגב ".כוש ממשלתית העסקה לרבשעבו חש ונהנכס שהממל בכ" צו עוסקל

תי, והסתבר שהייתה טעות בהכרזה. שהרי גם אם מדובר שלרזו כרכוש ממוכשהמקרקעין ל

ביחס  נה טעהוהממו תה לגביהם הכרזה כלל,ם פרטי שלא נעשאד שם קעין רשומים עלקרמב

ובר שמד וסבראדם פרטי שם על ים רקעין רשומבמק שמדובר שלא ידע ךכין, קרקעמהלאיתור 

עיף מתקיימות ההצדקות של ס לוגם במקרים א זיא שר עימו,ותו למתקצה אוהק ש ממשלתיברכו

לצו רלוונטי גם ביחס  5שקבע שסעיף  ון,עליידי בית המשפט ה לעלצו. שאלה זו הובהרה  5

 199י.הותפי הדין המאף לממשלתי ם רכוש יני ושאממשלת הוכרזו כרכוש ין שלאלמקרקע

עין אית ביחס למקרקצבה צו תפיס בטעות שחל ברנה סר הממואשכ ימות למשל,יות אלו קישרואפ

אית או שלא צב יסהן לא נתפסו בתפעיקררשומים אלו או שהם הופקעו כדין, אך הסתבר שהמק

 '.ד פרק הלן בתתן בהן לודארה שועפ םיניין מצפה כרמשות בעוא הפרקעו. מקרים אלו הם נשהופ

 

   השוקתקנת יומה של ות קצאתו .5

 

זו התוצאה האם  200ות קודמות.יות שמטוהרת מזכוכזם לעומד בהויות מקנים כזת החרוי תכלל

שאלה האם זו התעוררה ביחס לשאלה  ?לצו 5ף סעיולגבי ים, דקלחוק נכסי נפ 17לגבי סעיף 

 לומר תןניזה  עוןביחס לטי .אותסקות עכשר ל הןפים הנ"הסעי תות שוק שכן כותרובתקנר מדוב

יחס יסה גם בוזו התפ 201,שוק" תנקת "מעיןאו "תקנת שוק"  לצו 5סעיף אתה גם בקה רהפסיש

לכל  תקנת שוקשמשמש  ,"תוקעסשל  ן"כשרות אלחוק נכסי נפקדים שכותרתו גם הי 17לסעיף 

הוא  םגשעולות", ות פ"כשררתו כותלי שלכוטרופוס הלחוק האפ 16ף וכן ביחס לסעי 202,דבר

 

ום דיני שימוש י, כנגד תשלהמפקד הצבאכי הצבא ע"י קה והשימוש לצורות ההחזכה של זצו תפיסה הוא הפקע 197
וה על מניעת מצואי שבהמפקד הצל שהוא צו  . צו סגירהיינוללא שנותר  זכות הבעלות ראשים לבעלים, כנתיש

 .145 - 130 ', ס26, לעיל ה"ש ההסדרהועדת  -ועדת זנדברג ח ם לשטח הסגור, דו"כניסת כניסתם של מי שלא הורשתה
 .190 – 189בעמ'  ,2ה"ש  וקרמר, לעילי צקלו ראו ויניים אוט הסיבות למהלכלפיר 198
הסדר  לצו שכן היה 5סעיף ת לא הפעילו א ם זאת, במקרה שם. ע13' פס, 38לעיל ה"ש , ר גלעדימחצבות כפעניין  199

  ת. ע זאדיוני שמנ
 .229 , בעמ'184ש ל ה"לעי ,ו: דויטשאר 1968 – המכר, תשכ"ח וקלח 34, סעיף ת השוק במכרקנת לגבי 200
   . 46ל ה"ש ראו לעי 201
, 1096/97רע"א ; 29, 24, 20' בעמ ,47, לעיל ה"ש רהקוחוות מניין . ע830( בעמ' 2007, )כרך ד' קנייןיטש, דומיגל  202

וק" קנת שסעיף זה מעין "ת. יש המכנים 11פס'  ,102ן דסוקי לעיל ה"ש ; עניי481( 1) ג, פ"ד נפימן בע"מובה נ' אבו ג'
יין ; ענ17, פס' 147ל ה"ש לעי רג,; עניין וינב9, סע' 47לעיל ה"ש , פס' ג'; עניין מרעי ,102ה"ש  מראד, לעילין ניראו: ע

 . 170פס'  ,47 , לעיל ה"שמילאג'עניין  (;2004)טמה דריני נ' משרד האוצר פא ,1501/99 "אע; 129"ש ה ערה, לעילער
 . ואכן24, פס' 47 נה, לעיל ה"ש; עניין חסו11פס'  ,99"ש ה עיללן פחמאוי, ; עניי744עמ' ב ,145לעיל ה"ש עניין אלעד, 
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רשות  רבל ת שן זכואו מתקעין קרת המלהחכר אותבר בעסקדומ ,אמנם 203וק.שנת כתקקד מתפ

 יןשיב את המקרקעהלשנים רבות, ולכאורה בסיום העסקה אין בעיה לאחר סתיים ורות להשאמ

ות בעלים בנמצא לממקרקעי מדינת ישרא 93%ית. . ברם, מסקנה זו מוטעבעל הזכות המקוריל

 וזה חכירה.ח יאה ין אלוס למקרקעביח עשיתהשכיחה שנקה העסל. יתוח וקק"רשות הפה, דינהמ

 םלקבל דרישה לפנות את ביתו בתו ת ביתו. האם החוכר צפויא זה החוכר בונה הזחובהתאם ל

 קיים, וחוזה החכירהא תתזו לת. ברם, ברור שתוצאה ורה התשובה חיוביכאל תקופת החכירה?

א אכן ל והמדינה כירהת החבתום תקופוי פינה לצופה דרישיתו לא ת בה אבונש כר. החויוארך

העיגון לזכות להאריך את התקופה נוספת. הו לתקופה ארוכה זוח אריכה אתעלת כך אלא מופ

י אמצעי , הרואה בנוהג כלל1973 – חלק כללי(, תשל"ג) יםוק החוזלח 26 ףיהיות בסעלעשוי 

קעין וק במקרנת השקתי וגנת ע"ה של אדם מרות החכי, אם זכךלפיכ להשלמת לקונות.

ה, וככל חוכר הוא החכירופת תום תקרק עד ת גנזכותו מוצריך לחשוש שלא  רהחוכ 204,ישראלב

ה כאשר בסיום תקופת העסקם ג יםיכה להתקירצזו התוצאה שזכאי לצפות להארכת חוזהו. 

יש שות או בר הרה החכיר כםהסקופת יום תסב 205לצו. 5סעיף נת השוק על פי קתמפעילים את 

או ברי  יםהחוכר ארלשת בדומה רוכה נוספה אקופתלאו בר הרשות ה החכירה חוז ך אתרילהא

ממונה לבטל המאפשר ל סעיףבחוזה מסוים ם גם אם קיי בהקשר זה ראוי לציין כי 206.הרשות

חר אל ממומשאינו שובוודאי  ,רך כללבד אינו ממומש, סעיף זה עימו יםחוזים עם המתקשר

לא  ללשכלמי  דומהות התקנת השוק ישנה זכעומד בתנאי ביתו. מאחר של תקשר בנה אשהמת

 ת החוזהה דומה לפיה הממונה לא יכול לבטל אצאזכאי לתו, הוא לזכותוביחס  טענהכל  הרנוצ

  .ה לוההגנה שניתנ מהות, שזו הרי עימושנכרת 

 

 דמות.ויות קוהרת מזכמטוכות שף זסעיבי הרכי לכקנה כאמור למתקשר שעומד בלצו מ 5סעיף 

עצמו לעמוד בתנאי בו צריך ינא השוקקנת אי תעמד בתנשי ממו ויותיאת זכי שרוכש ך, מיכלפ

מפני עבורו  גןיכולה לשמש הן כמ קשל העומד בתנאי תקנת השוזכותו נת השוק. יתרה מכך, תק

 בזכותו או פגעמי שיכנגד ב נת חרעטמקורי או כל רשות אחרת והן כה ותשל בעל הזכ תביעתו

 207לתי.כוש ממשברר היה מדובה למצב בו מופן דנות באוהרשויות השול מו ותוזכ לצורך הסדרת

ממורקת  שלמתקשר עם הממונה עומדת זכות הדעמת המאמץ א משלהלמ היועץ המשפטי

 י לנהוגרשא הישה מקרקעין שהוקצו לו, כפיהוג בכל לנוהוא יו ,ר וענייןות לכל דבזכויות קודממ

ר אפשהשוק ת נתתקש היועץ מדגיש 208.יאינו רכוש ממשלתשש ובר ברכורר כי מדתבה למלאא

 

לעיל  מוסא, עניין אובלבד, רפיצויים  פקד שאמור לקבלאת השבת הנכס לנ שרדים לא מאפלחוק נכסי נפק 17סעיף 
 . 174, בעמ' 129ה"ש 

שי נ' יור יצחקי 11-12-19829; ה"פ 12( פס' 6200) פוס הכלליהאפוטרוקרקעין נ' רשם המ, 09/0524ם( -א )י"בש 203
 (.2013) 32פס'  המנוח בדרייה

 .6919 –תשכ"ט חוק המקרקעין, ל 10סעיף  204
ירות הראשונה נקבע שיש תקופת השכמ 0%5 –מ ותר ת יקצולמה תמורה של שש ותורה צוין שלמרות מקניין חובע 205

התייחס . בית המשפט לא 28 , בעמ'47לעיל ה"ש , חוות מקורה, ה בחוזהארכה שנקבעם את תקופת ההלבצע ג
 הארכה. ה ר סיוםשתתרחש לאחלתוצאה 

מורקת לצו היא זכות מ 5בתנאי סעיף  של העומד כותוזפיה ה, למשללמהיועץ המשפטי  דייל דה זו אומצה עעמ 206
ברכוש  התברר שלא מדובראלמלא  י לנהוגאין שהוקצו לו כפי שהיה רשל לנהוג במקרקעהוא יוכקודמות, ו מזכויות

, עפרהנה בעניין המדי ובתאו תג, רמכירתםבות ה'. לר 5 , פס'36 לעיל ה"שמשפטי לממשלה, עמדת היועץ ה, ישלתממ
 . 62, פס' 46ה"ש  לעיל

, ים נ' שעתל-ץ גליליבוק 167/75ע"א : 8196 –המכר תשכ"ח  לחוק 34"פ סעיף יחס לתקנת השוק עלמשל ב ורא 207
ק דינו של לפס 10(, פס' 2003) 632( 2) , נזיתהבר-ארצותשלת ען נ' ממנכ 2568/97 דנ"א; 239-240, 236 (1) ד לאפ''

 בנק' נ אלבחירי 15114-11-12( ם-י) פ"ה ;(הרוב תבדע נסתרה שלא, מיעוט שופט של דעת חוות) ' לויןשהמשנה לנשיא 
 .(2013) 17-ו 1' פס, מ"בע יםירושל

 .ה' 5' בפס ,36 לעיל ה"ש ה,משלטי למעמדת היועץ המשפ 208
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להעביר את דהיינו  ,יות או העברות קנייניותנלבצע פעולות תכנוהן  היד בתנאמעוש מתקשרל

אם יימצא בעלים  לים המקוריעבתו של הני תביעפמהתגונן ל הןו ,מושיבוא במקו לרוכש וזכות

  209.רוכאמ

פיה , לשלהלממ שפטיץ המוא עמדת היועלציון העלת הסעיף שראוי ת הפלתוצאוביחס  סףנו היבט

ניה בפועל ונה של היישוב ולבלל למתחם המגורים המביף בדרך כהסעת תחולת גביל אלהש י

ות מסוימות תהא נסיבי, בם כלתי. אממשוש ברכבטרם נודע לצדדים שלא מדובר  חטבששנעשתה 

קה שייה ולתעסועהמשמשים לת מתחמי בנייה ספים, כגוןם נומקריאף ביף הסע תלהצדקה לתחו

שוב ושלא נה של היובץ למתחם המשטחים מחובי יחול לג עיף לאהסך ם, אלאיים חקטחיכן שו

זו  הלעמד ביחס 210קף.ובר בשטחים שהם בתוך תב"ע בתודמם שימוש בפועל גם א נעשה בהם

צו, מתקיימות ל 5סעיף כל רכיבי  יימווהתקתוח פי ן אוונשאם נעשו פעולות של תכי להעיר ראו

ת העובדה בחשבון א קחתחד שיש ל. במיוזהה ג מקרחרילה צדקהין הו ואצדקות לתחולתהה

בים הסתמכו עליהם בבואם לגור שיתילפיתוח הישוב, והמם אלו הם העתודות שלעתים שטחי

 סוים.יה מלוסיאוכהיקף  בעלוב ביש

 

כאשר  .ותכניות המתאר ו הכחולקה יקוןורך בתהוא הצף סעילת ההפע תוהיבט אחרון של תוצא

לצו בדבר רכוש  5על פי סעיף  קנת השוקתקיימת תר שמהתבר אךכחול, ה ומהקעו רנג עיןמקרק

חול מחדש ולכלול את קו הכצריכות לתקן את ה תקרקעין אלו, הרשויוממשלתי ביחס למ

 עה הפסיקהואכן כך קב .רהמתא תכנית תאקן תלוכן  קו הכחולללו בתוך תחומי הה יןקרקעהמ

 211.עניין קצירב

  

ם תוך לחוק נכסי נפקדי 17ף עלת סעישצידד בהפדגן חנוך ם פרופ' שר זה שגהקב צייןין למעני

תי נישבנבאייל זמיר ולפרופ' בור בדומה לפרופ' אייל ס ירמקושל בעל הזכויות השקילת האינטרס 

 רולאשבה בעין, וזאת צוי ולא בהבפי הוא ן רבזמ פניל ועשות שנהסטורי לעוולותיתרון שהפ

ים של טרסאינבעה גיופניים אתם יכוה בעין תיצור חיכשקל, למשל שהשבמ דייניות כבשיקולי מד

הפוך בעלות שהייתה ל ם שינוי הנסיבות עשוייתולכן לדעת פרופ' דגן לעים. יים הנוכחהמחזיק

 212זכותו.שאיבד את  ית המקורעל הזכואת ב ןובלפצות כמיש  זאת צודקת. עםת לודקי צבלת

 גםם יפים במדינת ישראל, אך לטעמי הדברים נותר ושרכדים שנפקה להתייחס םתיבאמנם כת

נימוקים אלו רק . מרוןושהודה וים בימקומיתרים יימו לפני זמן רב לעויחס לזכויות שהתקב

נת של תקליות תכה על קפראמור בכמכך, יתרה לצו.  5 עיףל סו שלקיומחזקים את ההצדקה מ

המתוקנת לא תועיל גם לבעל הזכויות  הות ההכרזיעתו מגבולרגל ת ביישוב בשת ביהריסהשוק, 

 5הפעלת סעיף  ,לעומת זאתולא יוכל למוכרו ליהודים.  רש זהעל מגיוכל לבנות א ל . הואמימקוה

גן פץ להמי שח, לפיכך .תזכויולבעל ה וי כספיצתן פייינאת ת זאת הבית על כנו ובעקבולצו תותיר 

 

 . 6ס' בפ, םש 209
 .4, פס' 36 ה"שממשלה, לעיל ל היועץ המשפטי עמדת 210
י על בזה כקבע נ ן,ככמו ים. עובהת םע ההסכמיםזמן חתימת וקן בהתאם למצב שהיה קיים בתחול יהקו הכ" 211

את מלוא עים לממש לתוב אפשרשית ךכ תכנית המתאר והתב"ע כל הטעון תיקון, לרבותאת אם התהנתבעים לתקן ב
ן עניי ,"שיםהמגר קיים בעת שרכשו אתפטי ולקו הכחול שהיה שמלמצב ה רכשו, בהתאםזכויותיהם במגרשים ש

   .18, פס' 35, לעיל ה"ש קציר
יר זמי ואיל נבנישתאיל ב ;dron(Prof. Jeremy Walמכתאות שם ביחס לכתיבתו של והאס) 134יל ה"ש לעדגן,  212

ש"ס( ך, תורדגן עוך )חנ אומיהפרטי לל רקעין בישראל: ביןמקפלשתיני", –ום הישראלי שליין הפרטי בהסדר "הקנ
577 . 
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 יבי הסעיף מתקיימים.במקרים שרכו לצ 5סעיף  בהפעלתמוך תלר אמו מקומיות הויזכבעל העל 

 

 פיצויים לנפגעים מתקנת השוק. .6

 

זכאי בעל לו ים סעד הפיצויסר התייחסות לת חיחכהנובמתכונתו לצו בדבר רכוש ממשלתי  5סעיף 

ותקנות השוק  ללבככויות ת הזתחרוי ללכש צייןוי לארהזכות המקורי מאת הממונה. בעניין זה 

או תבוע פיצויים תחרות לו של המפסיד בף בצדם המורה על זכותסעיברובם ם ט אינם כולליבפר

 213.ושומרון ודההן בדין ביהראל ושיהן בדין ב תמהגורם שגרם לאובדן הזכוהשבת התמורה 

מצד  המודכונות רשל וןכגזיקין נבולה וי עכות המקורהז בעליח הזכות לפיצויים קיימת אם יוכ

חוק ל 18סעיף  קיים בצדו ,1950 –, תש"י לחוק נכסי נפקדים 17ף לסעי ביחס ,עם זאת 214.הממונה

ופוס בעד בל האפוטריקאת התמורה שלקבל  ותהמקורי שאיבד את זכו המאפשר לבעל הזכות

, יםמני גרנכס וקלח 11ף יעיים בסהסדר דומה ק 215ללא כל צורך להוכיח קיומה של עוולה.ס, הנכ

 לקבל את לצו 5ד את זכותו בעקבות הפעלת סעיף שיאבלמי גם ר אפשי לראו ,אכן. 1950 – י"תש

דווקא הכספי  קבוע את הסעדל ךן צורת, איעם זא .ל הממונה או סעד של פיצוייםבשקיהתמורה 

ר תקשמהמ הלקבשהתתמורה העברת הפשר תאששות זאת גם בהנחיה מנהלית ה, וניתן לעבחקיק

 -פת נוסות קיימת אפשר ויות במקרקעין.ש לו זכברכוש ממשלתי ושי דוברשלא היה מ חוכישיי מל

א עסקאות להעברת הממונה הן עסקאות חכירה או הרשאה ול העסקאות של מאחר שבפועל

ה בגין ההחזק וכיח את זכותו במקרקעין יהיה זכאי לפיצוימקורי שיהבעלים ה יבעלות, אז

לחוק להסדרת  8שנקבע בסעיף בר המוגפיצוי ה תא יקהענן לנית זהר קשהב. והשימוש

ם בהם בעל מקריבי כיועץ המשפטי קבע ן הואכ. 2017 –"ז תשען, מרותיישבות ביהודה ושוהה

 דרתמתקיימת תקנת השוק, יש לפעול להס ן, אךרקעיקמהשבת הקורי יפנה בבקשה להזכויות המ

   216.ישראלהין בדי דומים םילהסדר , בדומהעבורו צויפי

 

 :ןחמקרי בו .ד

 

בדבר  וצל 5יף סע על פי קושנת תקנת השבהן נבחשלוש סיטואציות בחן אבמסגרת תת פרק זה 

עה מקו ירג לשם מקריוהיא ציה השכיחה אהסיטואציה הראשונה היא הסיטותי. ממשלכוש ר

הן  יה זוצטואיבס ונשנית י דיןקפסו כחול. שני קמ רעום שנגף בתילמא רת. כאמור ישנם יוולחכ

המשפט להפעלת תקנת ת ביעמדת המדינה ואת גישת  שמהן ניתן ללמוד את כנזיאשקציר וות שרפ

בנכס שהוא  סבר שמדובר שהממונה הרקעוסקת במ יהיהסיטואציה השנקרים אלו. השוק במ

רשת פ - יסהחוץ לצו התפשהבניה נעשתה מ סתבראך הפיסה, תי בשל קיומו של צו תממשל שורכ

 

 ;1960 – ט(, תש"ךיי של)כספנות ק החול 83סעיף ; 1969-טחוק המקרקעין, תשכ"ל 10סעיף : במשפט הישראלי 213
ק חול 5עיף ס; 1969-ובים, תשכ"טהמחאת חילחוק  4סעיף ; 1973-חוזים )חלק כללי(, תשל"גחוק הל 13סעיף 

צו בדבר נכסים ל 10סעיף ביהודה ושומרון:  ןבדי .1965-"ההירושה, תשכחוק ל 73סעיף ; 1967-ז"המשכון, תשכ
ם נכסי דלא ניידי שלא חוק רישו)ב( ל 8סעיף ; 1967-שכ"זת, ה(58)מס'  ון(מרפרט( )יהודה והשוהנטושים )רכוש 

 .1964לשנת  6, מס' נרשמו
אטרש נ'  37/08י שנאמר בערר כפמובן רק נגד הממונה ולא כ ריתפשתביעה א. ה310בעמ' , 45לעיל ה"ש  טש,דוי 214
ו. רכישה בתקנת שוק מטוהרת חליפיית גם נגד המתקשר ויעה אפשרבשהת (2012) ישלתממממונה על הרכוש הה

ראו  ןפסק הדיעל  לביקורתין )נוסח חדש(. לפק' הנזיק 53זה סעיף  רשצויים. ראו בהקהפימזכויות קודמות וכן מסעד 
 .186בעמ'  2מר לעיל ה"ש רקי ויניצקו

  .10, 7, פס' 102ש , לעיל ה"אדמרן יראו עני 215
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עוסקת אציה השלישית ו. הסיטבבית המשפט העליוןאלו מים בי ונהנד זו . פרשהמיםפה כרצמ

 סתבראך ה ל קיומה של הפקעהי בשמשלתכוש מר אושה נכסבר ר שמדובבסבמקרה שהממונה 

 לאחרונהון דחה בית המשפט העלי .העפרפרשת  -פקע לא הו שבו נבנו בתיםשחלק מהשטח 

ה אלשתור ביחס לות לעהאפשראת ם יהעותרבידי תיר אך הו ,בתב"ע ליישו לתקבד עתירה נג

  .פרדתנ העתירב ,וקאפשרות תחולתה של תקנת הש, לרבות הקניינית

 

 קציר ואשכנזי. פרשות  –גריעה מקו כחול  .1

. בעקבות שכלל בדיקות משמעותיות ור מהן אדמות המדינהריהביך מתואר תהלבפרק המבוא 

חלק אלו נבנו  ת. על הכרזוינהמות מדדאכ יםרבים ו שטחכרזוהת ויות דעת משפטוחקות אלו ובדי

זה באמצעים ה מחדש של גבולות ההכרהישובים ביהודה ושומרון. לאחר תהליך של בדיקניכר מ

שפטית של אה המהתוצ. ם "מהקו הכחול"יתיותר מאלף ב כיום, נגרעום משוכללים שקיימי

דם בעאו לש ,השדת חכניתכנן תל ם,אות גריעתם מהקו הכחול היא מניעת האפשרות למכור

, שהן ינהדבעקבות גריעות אלו החלו הליכים משפטיים נגד המ. במשכנתא לצורך קבלת הלוואות

ם ייתש 217ר בעיה זו.דסלהגיע אם לא תונרחב שצפוי לפני גל תביעות בבחינת ניצנים ראשונים 

 תשורפהן  הבאות יעותבתצפויים בם הכייהלהסתיימו ומהן ניתן ללמוד על המהפרשות שכבר 

 . זינאשכו ריקצ

בין  תרתה עסקת שרשאלו נעש. במקרקעין עלי זהב""ב ושבהרחבה של היסקה ע קצירשת פר

 ארבעת לציוניה תדרובין ההסת בר רשות הסכמיו נחתמ ןלאחר מכו ,סתדרות הציוניתה להנהממו

ן תכנוצת המועדי על י בהתאם לתכנית המתאר שאושרה פרטייםבניית בתים  םכלית, שתמשפחות

אינם מקרקעין חלקים מחלקות ה כיהודיע הממונה בשלב מאוחר יותר . מרוןושדה ויהונה בוילהע

 ואלת משפחו .וש בחלקים אלהימ"הקו הכחול" ומכאן שהם מנועים מלעשות ש ים בתחומילנכל

ילת טנבגין  יםסעדים של פיצויקשו לקבל יבמסגרתה ביות השונות הגישו תביעה נגד הרשו

פיצויים נוספים, בגין נזקים והוצאות כן ו קבלת בית חלופי או תם רכשום אומהמגרשי קיםהחל

ץ לבית המשפט להחיל את שהיא שוקלת להמלי ה זו הודיעה המדינהתביע עקבותב שנגרמו להם.

 ררליתם לבכים שתכמספר מהללבצע  שסברה שי ההמדינזו ר להמלצה בואת, עז עם שוק.תקנת ה

תליית  . ב.בעיתונות בעברית ובערביתלכוונה זו  פרסום: א. הלךמלאפשריות ת דויוהתנג ןאם ישנ

יום  30קו . הודעות אלו העניהודעה למוכתרים בכפרים הסמוכים. ג. הנחוציםות במקומות מודע

בית המשפט מקשה המדינה יב ,תנגדותה ףאה א הוגשיום ול 30 חלפוש רלאח .התנגדויות תשלהג

בית המשפט פסק שתקנת השוק  .תביעההת נשוא לקוהח לע תקנת השוקהמחיל את  ליתן פסק דין

למצב שהיה קיים בזמן חתימת יוחזר קן ותוהכחול יהקן , א התביעהושתחול על החלקות נ

את מלוא מש למ וליוכעים בושהת"ע כך תבאר והתמתכנית הנו קווכן ית, ההסכמים עם התובעים

זקים שנגרמו נביחס ליון ך הדט על המשחלווה שה זורפבכך לא תמה עם זאת,  .זכויותיהם

 218דין.ה לאור פסקנו מחדש ומהקו הכחול עד לתיק יעת ביתםשבים לאור גרלתו

 רחלא עם ההסתדרות הציונית תושוזה בר רעסקה במשפחה שהתקשרה בח שכנזיאפרשת 

 בית בניית הקצאה עם הממונה על הרכוש הממשלתי.כם סשהאחרונה התקשרה קודם לכן בה

 

 .35 - 28 "שסט ליד הראו טק 217
  .81' , פס35, לעיל ה"ש קציר 218
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המגרש ש משפחההתברר לה בניהלאחר סיום  בניה כדין. רתהיתב"ע ואם להייתה בהת ההמשפח

ה תביע ההוגשזו  בעקבות הודעה מדינה.אדמות הלות ובול מחוץ לגע"י צוות קו כח אשלהם הוצ

או לחילופין לחייב את המנהל האזרחי תקנת השוק  וחמכה קסקפה של העולהכיר בת

וכן נזקים ידת ערך ביתם יר ןגין ₪, ביומיל בסך של םיעבואת התות צפתדרות הציונית להסוה

הודיעה המדינה במהלך המשפט . חולהוצאת ביתם מתחום הקו הכ להם עקב גרמונוספים שנ

ביעה, כך שלתי על המקרקעין נשוא התממלצו בדבר רכוש  5ל את סעיף סבורה שיש להחישהיא 

בין  ךות ההמשסקאם עגנה, ולכן כ עלתעמוד  תת הציוניורדתבין ההסהממונה לן שהעסקה בי

הודעה בדבר על  פרסוםבכפוף לביצוע , וזאת דנה על כנןבים תעמותיישההסתדרות הציונית למ

דויות. להגשת התנג ומתן אפשרות וא התביעהשנ מקרקעיןהעל שוק ה תקנתהכוונה להחיל את 

ר כאש, ללהרמא"ק ת במתועבלוח המוד רביתבשפה העבכמה אמצעים: א. הודעה הפרסום נעשה 

הרשמי  לש ומיםהפרסאתר בה ודעמם הוספר. ב. שור הפלסטינאילנציג הקיגם רה בועהדעה זו וה

ים מיה 30פו שחללאחר  בעיתונים "מעריב" ו"אלקודס".ם המודעה וסג. פר .אזרחיהמינהל ה של

 לה יןשא העהודי הנהמדיהתקבלו התנגדויות, ולא יות נגדולהגשת התים הללו ומהפרס ממועד

 התובעים של שזכותםכך, ", המקרקעיןל עק ושה תנקתחיל את י שרסק דין אתן פת למהתנגדו

 עסקת, הינו. הדברים בראשית הזכות להם שהוקנתה אופן באותו, ודתעמ במקרקעין דכאן

 בהמשך שנעשו עסקאות שגם מכאן. כנה על עומדת הציונית וההסתדרות הממונה בין אהההרש

   220.השעוכך אכן נ 219".ןנכ לע הן אף ותמדעו ןהמקרקעי ותשר בר ויותכז מתן בעניין

 

עניין בפרסום וק הכרה בתחולת תקנת השך ורינה דורשת לצשהמד מסתברשתי פרשות אלו לאור 

 ומות הנחוציםקמבת דעוומ ית, תליובערביתברית עבת בעיתונופרסום כגון: נים ושבאופנים זה 

 תשיום להג 30ומתן אי טינסלישור הפהק ציגאו לנ םם הסמוכידעה למוכתרים בכפריהוו

שכל  השוק במידהנת חולת תקר בתת ניתן להכירק לאחר שלא תתקבלנה התנגדויו ות.התנגדוי

 שפט.המ הן ידונו בבית בלנה התנגדויותבהם תתקבמקרים ניתן להניח כי  ה התקיימו.ירכיב

בעל  אנמצן בהכחול איין מהקו עקבהם נגרעו מקר דה שבמרבית המקריםהעובמנובעת  זו השריד

עקב  רשויות ולאהעיה המשפטית נוצרה עקב פעולת ן הב, שכלשתיני הטוען לזכויותיות פויוזכ

 םוסרפנעשה שגם כאשר  ותדירשות אלו מעיתרה מכך, שתי פ. הזכות המקורישל בעל טענה 

הרשות  דנעשים מצששיטען שהוא בעל הזכות המקורי, וזאת למרות מי לא נמצא  מסיבי,

ן ת אינפרשו ם שתינאמ 221שיטען לכך.צוא מי ם למימסיבי ציםאלו מאמ ריםבמקטינית לסהפ

זור על חאך נראה שהתהליך י קרה בפעמים הבאות, שיכול לנבא מה י קות לשמש כמדגם מספלויכ

חיל את תקנת השוק. אם ניתן לה תפעל לברר המדינה היא תביעה נגד שג. רק כאשר תועצמו

ין השוק תוחל על המקרקע כלשהם. תקנת י זכויותעלב עויופי יות לאהפרסום להתנגדו ותבעקב

חלף מסלול שיפוטי זה לקדם  חיוני ,זאתלאור  ו.והמדינה תתבע לשלם פיצויים על הנזקים שנגרמ

 .'הדון בפרק שיהמנהלי סלול מאת ה
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  (.15.7.19" )יןד

 .35, לעיל ה"ש אשכנזי 220
 . nrg (5.9.09) "טיניתהרשות הפלסהיחידה הסודית של ראו בעניין זה עמית כהן " 221



41 

  צפה כרמיםמ תפרש -תפיסה  וצמ גריעה. 2

 

בין ממשלת אחזים הסכם המ רתגסמב 1999בשנת  במאחז שהועברעניינה  מיםה כרפצרשת מפ

שנים  כוכב השחר. לאחר מספר ישובשל הו התפיסה י צחומלת ההתיישבותלבין ראשי  לישרא

ים, פרטי ל שם אנשיםע מיםרשושמקרקעין , פה כרמיםמצם עליהם הוק התברר שהמקרקעין

 כתמעריו במסגרת ירה שקדם לו, אך הם הצו הסג ימבתחו לא ואףהתפיסה  וצאינם בתחומי 

ת התפיסה צג אמיי ותנחימערכת הה שהשטח שלבו בחשממונה חתם ה שעליה 222,חיותהנה

ם מתברר בדיעבד גם א , שכןחלה במקרה זה תקנת השוקם ה האהשאלמכאן התעוררה  223בפועל.

צו שכלול ב חר בשטדובשמ בו""בחש ותהקצה אובצו התפיסה, הממונה כלול  ח לאשהשט

 טייועץ המשפת העמדאת ישם ה מיז למעשה מקרה. כרכוש ממשלתי התפיסה, ולכן נחשב

ם אנשים פרטיים יכולה ים מסוימים גם הקצאת מקרקעין שרשומים על שיה במקרשלה, לפממל

ב נחש ו תפיסהררה הן האם צשפרשה זו עו תי השאלות המרכזיושת 224הקצאה בתום לב. להיות

שטח גודל ההנתון של  אתיכולה להשלים הנחיות ה מערכתחתימה על האם ו ",לתיממשוש "רכל

א לשח קטן יותר , שכן בהסכם המקורי צוין שטלהסתדרות הציוניתה ונשהוקצה בעסקה בין הממ

  .ה כרמיםאת השטח של הישוב מצפכולל 

 

סבר ט משפבית ה -" ימשלתוא בגדר "רכוש מו תפיסה הם צאה –ראשונה שאלה הביחס ל

לצו בדבר  1פי סעיף י" על לתרכוש ממש" להגדרתהשנייה החלופה בגדר  הצבאית כלולסה יפתש

על ידי רשות בטחון,  תדין או תחיקמקרקעין שנרכשו לצורכי ציבור על פי כל תי: "שלממרכוש 

ון נמית לתכאו ועדה מקו רשות מקומית הרשויות צה״ל שאינצה״ל ועבור רשות ממרשויות 

ו לישבע רכושת: "שיליעל החלופה הש את האפשרות להתבססאף מזכיר  טפבית המש 225."ניהולב

קה זחל זכויות ההשכן הבעלים ש", והממונה קיבל עליו את ניהולוו ותהממונה לנהל א ביקש מאת

לניהולו של  הזכויות הללו באי, והוא מסר אתו זה הוא המפקד הצמוש שהופקעו במסגרת צוהשי

ם ככולל ג "ללצו הנ 1סעיף נח "רכוש" מוגדר במסגרת שהמו ףוסבנ גישהד שפטהמ בית הממונה.

  226בזכות הבעלות אלא גם בזכויות של החזקה ושימוש.ק אחרת", דהיינו לא מדובר ר"זכות 

 

פיסה או וי תושנית למקרים של צית( מתאימות מבחינה פרת )השנייה והשלישפוהחלו יתלמעשה ש

ר עם ק במקרים אלו, שכן המתקשהשו תנתקאת יל הפעה לצדקהה תאיים, וקיימסגירה צב

מראה ה בעניין מצפה כרמים שאהרממשלתי. עיון בהסכמי ה ם רכושותמך על היסתהממונה מ

נתפסה "בהתאם  אלא רק מציין שהחזקה ממשלתי שוע מדובר ברכשהממונה לא ציין מדו

ק צדב מתיישביםו הטענכך לפי אזרחי".סמכת במנהל הה[ הרשות המונכויותיו ]של הממולסמ

ל כן אין משמעות לכך לה, ועל הצהרות אע יישבים הסתמכו"שההסתדרות הציונית והמת

 

, 26 "ש, לעיל הההסדרהועדת  -ועדת זנדברג ח "לשטחים תפוסים, ראו דו" יתכנשה "תלמע הנחיות" היא מערכת" 222
 .73 – 71בעמ' 

 .93, 49 'פס, 39, לעיל ה"ש אנג'לן יעני 223
 .153יל ה"ש או לער 224
דבר בחלופה זו ומקבל שבית המשפט דן בסופו של למרות עם זאת,  .178 – 166ס' פ, 39ש "ל ה, לעיאנג'ליין ענ 225
 (.178)ראו סוף פס' ת שלישידן בחלופה הספרו של ס"ק ש, הוא מפנה למתהאו
 טי לממשלה במקרהמך היועץ המשפיא החלופה שעליה הסתזו ה פהחלו .817 – 166' , פס39ש , לעיל ה"אנג'לין עני 226

זו ואף ה בחלופפט אמנם דן . בית המש172 מקרה, שם, פס'ו בהחלת תקנת השוק על אותשל מצפה כרמים, בתומכו 
הסתמך ת המשפט שבי ריםנראה מנוסח הדבמשלתי, אך מ וששמדובר ברכ לופה זו בהכרעהל חק שהפנה למספר הס"

 .  225עיל ה"ש חלופה השנייה, ראו לעל ה ברשל דו סופב
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גם אם  רה מכך,תי 227המדינה". תפסה בתפיסה צבאית או שהייתה בבעלות מלאה שלנ קעשהקר

כל קושי בכך שהרי ן איסה צבאית, ישטחים שנתפסו בתפכתוב בחוזי ההרשאה שמדובר ב היה

על ם קמו בחלקהוימים ישובים שוקצה על ידי הממונה, וקיי שהתלמשש מרכור באמור כדובמ

 228י תפיסה צבאיים.צוו

 

סו בתפיסה צבאית נתפר כי מקרקעין שת ד"ר רונית לוין שנולתי" טוענת "רכוש ממשדרביחס להג

קות במקרקעין ם עסרישור ו בדבצבה שראי, הינם חלק מההגדרה של "רכוש ממשלתי"א

רק על ה יחולו ז צוכי: הוראות  ולצ 2רכוש ממשלתי, קובע סעיף  רלצו בדב מים, שמאוחריומס

איים או עין שנתפסו לצרכים צבלתי ומקרקבר רכוש ממשבדקרקעין עליהם חל הצו אותם מ

אית סה צביפו בתספין שנתרקעשמקמכאן בצו על ידי מפקד האזור.  רכי ציבור שיוגדרולצ שנרכשו

 לציין םטעהיה לא  ,וש ממשלתי", שאם לא כןכר"ה במונח לשאינה כלו תיקטגוריה עצמאהם 

  229בנפרד.יה זו ורטגק

יו ק אינו משחית מילותעל החזקה שהמחוק עןהנ"ל נשהטיעון כי  יןכמענה לביקורת זו יש לצי

יד שלא מת מקפידאינו  ףא יראלהישהמחוקק יתרה מכך,  230נה נכונה.לריק. ברם, חזקה זו אי

תום הלב ב להמת עיניים כלו. כך למשל, אין חולק כי עציליעהנזכרת ל וזן ות מעייוצור כפיללי

עם זאת,  232ת בפועל "ידע".פעמים רבוה הישראלית יקשבא לידי ביטוי בחק 231,טיביקהסוביי

. בנפרד םנייעי ימתחס בצמוד למילה "ידע" גם לעצת שהמחוקק הישראלי מתיימאוקיימות דוג

או  יו"ונח "הדבר גלוי על פנלית במארשחקיקה הילידי ביטוי ב צימת עיניים" בא"ע חהמונ

או שנכלל אדם ידע  יחס למצב בותיי מקרים לפחות המחוקק הבשנו, ו"ניפ וזב עלכ ורש"התיא

לה במיהאם מכאן ניתן ללמוד שעצימת עיניים איננה כלולה  233.ייםבהגדרות הללו של עצימת עינ

א בוודאי קה הישראלית הייספהובה של ים? התשעיני תסות נפרדת לעצימיחיתין הא כאשר "ע"יד

 ם סעד ההשבהה האדוגמה נוספת היא השאל 234.ייםמת עינולל גם עציכ "ידע". הפועל שלא

מוזכרת ולי צדק, למרות שאפשרות זו לא שיקבכריתה או בגין הפרה כפוף לגין פגם בביטול ב

 רו בדיניקוסעד ההשבה שמ תאם לפסיקה זובה .חיובב ת השיבהילאישרה הבחקיקה. הפסיק

 הריבלין אתגר של השופט עוטעת המיולי צדק. דיקפטור מש בחובויית עושר ולא במשפט כולל שע

ביטול בגין פגם,  בשלעל סעד ההשבה  בה בחוזה פסול, שנסמךשסעד ההש ה זו בעובדהמסקנ

כולל  אול בגין פגם לביט בשל בהסעד ההש עממש דק,מציין במפורש שהוא כפוף לשיקולי צ

 

 .711, פס' 39לעיל ה"ש  ,לאנג'עניין  227
 .163 – 130 ', פס26ה"ש ל עי, לההסדרהועדת  -ועדת זנדברג ראו דו"ח  228
 .49, בעמ' 64לעיל ה"ש  לוין שנור, 229
 .)תשמ"ט( 346 – 459  , ידמשפטעיוני ות והטעיה בכדאיות" החוזי וטעמן "הסיכון פריד ניאלד 230
 (. 2001) 94 – 92, 85( 3נה ) פ"ד רוך נ' פרייאנטיא, 7785/99"א : עוראו סט לידה,הטק, ו129ראו לעיל ה"ש  231
 .1968 – , תשכ"חלחוק המכר 16, 12ים ; סעיפ9731 –תשל"ג  ם )חלק כללי(יהחוז לחוק 14יף ראו סע 232
 לל תיאורהכור או מטעמו ק אחעוס לפרסום שהמפיץ " :1999 –נ"ט תשעוולות מסחריות,  )ב( לחוק 2יף סע ראו 233

דע שהתיאור ים כן זה, אלא א פי סעיףיישא באחריות ל כוזב כאמור, לא פועל על פרסום תיאור, או מי שהחליט בכוזב
, ויטשד העיניים ראו: מיגלו" הוא עצימת פניוזב על תיאור כהמונח "למסקנה ש .ב על פניותיאור כוזוזב, או שהכ

: 1999 –נ"ט עוולות מסחריות, תש ( לחוק3)ב( ) 6ף סעי :. ראו גם(2002) 71ה"ש  62 רמסח תת וסודות מסחריועוולו
ו, בעת ו שהדבר גלוי על פנימש יודע אבל או המשתיו, כאשר המקלמת בעבו ללא הסכשימוש  לת סוד מסחרי אוקב"

 ימתניו" הוא עצעל פוי לג"הדבר  ה שהמונחלמסקנ. ...". אליו באופן האסור כי הסוד הועברש, ו השימוהקבלה א
יבה תכן ש לנוסח זה, החקיקה התנגד בהליכיוא שהיטש אף מציין . פרופ' דו353 – 352דויטש, שם בעמ'  ראו ,העיניים

כמוה  םעיניי עצימת םאולם. נייצימת עיצב של עריות במי האמור היא הטלת אחשל הביטו ת. משמעותוזו מיותר
   .269 שם בה"ש ן",כלשהי בנדו מירהבא ךרצו ןאי .ת המשפטפי תור-, עלעהכידי

שכוללת ח חדש( נוסלפקודת הנזיקין ) 62בסעיף ביודעין" שביחס למילה " ן ראו. וכ231 , לעיל ה"שרוךא יןיראו ענ 234
 (.1979) 233 – 232, 225( 2"ד לד )פ פףקנו חסיד נ' 628/77א "ע; 93 – 92מ' ת עיניים, שם, בעאף עצימ
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חוזה ס לות ביחבכך כפילה היל פרשנות זו תובעת מכך, שאם לא תתקבזו נ המסקנ 235.וז אפשרות

ל. פסובמפורש בחוזה  ק אין צורך לציין זאתשיקולי צדה כבר כולל ההשב, שהרי אם סעד פסול

עין קרת במקוקשום עסירדבר בו ולכן העובדה שהצ .סברה אחרת כאמורברם, דעת הרוב 

ה של ילבה שלית, אין שלתי והן למונח תפיסה צבאממ ונח רכושהן למס בנפרד חיסוימים מתימ

 אית.ה צבתפיסכוש ממשלתי כולל גם ה רות לפיהפרשנ

 

ודל השטח נתון של גלהשלים את הולה האם חתימה על מערכת הנחיות יכ –שנייה שאלה הביחס ל

כם סת הנכר. אמנם יובחבהשיב ת המשפט יב –דרות הציונית תסה בין הממונה להשהוקצה בעסק

היה קטן ש ,ל בהסכםכלושהיה  גודל שטחל חסביהציונית  ותין ההסתדרן הממונה לבביה אשרה

ערכת על מלתי ראה בחתימת הממונה על הרכוש הממשבית המשפט  , אךערכת הנחיותממשטח 

שגבולות שטח ם המקורי נקבע כסטח המקרקעין הכלול בעסקה, שכן בהה לשכראיחיות הנ

 שכל שטחה הממונפ סברת "עו נעשתה הקצאה ז 236ותם.לשנ יאזכ מונהרם נקבעו והמט םסכהה

י, אך התברר בדיעבד שחלק מסוים ב כרכוש ממשלתנחשבצו תפיסה צבאית, ולכן  פוסכנית תהת

דדים צהחר שהעסקה נעשתה בתום לב כאשר את, מא. עם זיסהלול בצו התפלא כמשטח התכנית 

עם  .לא תיפגע , כך שהעסקהתימשלמ שרכודבר לצו ב 5סעיף ל חי בר ברכוש ממשלתסברו שמדו

בהקשר  237בד.ליך בלהצדדים לה ן חל במערכת היחסים שביןהדישפסק  משפט הבהירה זאת, בית

ית שמשקפת גמירת דעת מה על תכנלממשלה שחתיפטי לציין את עמדת היועץ המש ראויזה 

ים לשלה הליכוהיא מר שון מקל וחכלו 238כעסקה,סוימות בנסיבות מיחשב הלומסוימות יכולה 

 239.ראלים בישבדיני החוזל , וכך מקובשטחשל גודל האת הנתון 

 

די נסופרופ' לוין שנור ונית ד"ר ר .נוספות למספר ביקורות ה כרמים זכהבעניין מצפ פסק הדין

את  שנותה זכות למונשלמבע ת נקיה בין הממונה להסתדרות הציונו על העובדה שבחוזדמעקדר 

 הממונהמ פהצו התפיסה מצוחוזית הוא מחוץ ללכן לאחר שהתברר שחלק מהקצאה ה, וחטהש

ולכן ישראלי, הול הדין נקבע שיחזה ה. יתרה מכך, בחושטח ולהתאימו לצו התפיסאת הטין הקל

 240ד.בלברון מחלק מדין אזור יהודה ושו בר רכוש ממשלתי, שהואדב לצו 5יף תחולה לסע אין

וק. הש קנתהמשמעות של ת ה מכל תוכן אתשלמע עקרתבלתה מקא שוהשונה ה לטענה הראענהמ

מתן אפשרות ממונה טעה, ולכן שר עם הממונה במקרים שההמתקעל  גןנועדה להק שותקנת ה

 הוא לא טעה,השטח לשטח שלגביו  תאן להקטי וק חלהת הששבהם תקנבמקרים  לממונה גם

המענה  241.וכןל תאת תקנת השוק מכ רקתעו שטח, נבנו מבנים על אותאם , ק, אך לא רבמיוחד

 

או: דנ"א רפגם  ביטול בגין. לגבי 540( 1פ"ד מז ) ,ברג נ' בן יוסףגינז, 2702/92: ע"א ראו הול בגין הפרלגבי ביט 235
 – 412יבלין, שם, בעמ' ט רחס לדעתו של השופ(. בי2011, )"מתאות בעשכנמן נ' משכן בנק הפועלים למביז, 10901/08

413 . 
 . 141, 136 – 134, 123, 113, 112, 110, פס' 39לעיל ה"ש , אנג'לן ייענ 236
ות הציונית הוא סתדררשאה עם הההה ה שהסכם. לקביע198 - 197, 141 – 106ס' , פ39ה"ש  , לעילאנג'לעניין  237
 .    165בפס'  ליבו של הממונה, שם בתום בסיס לפקפק . לקביעה שלא הונח154ם אחר", שם בפס' ה" עם "אדסק"ע
 לידה., והטקסט 110 שראו לעיל ה" 238
את  תב מאוחר לכריתה, המשליםבכ סףך נובאמצעות מסמ ,התמורה ני כגוןף פרט חיואלים פרט חסר, ניתן להש 239
"ד מג פ ,אהרונוב נ' אהרונוב ,475/87ע"א ; 269, בעמ' 111 לו וצמח, לעיל ה"ששר הקיים בהסכם המקורי, ראו: חסה
(3 )165 ,171 (1989) . 

 . 43(, 12)ה"ש  11, 01מ' ע, ב64ה"ש  יללע ,; קדר34 – 33בעמ'  ,80ה"ש  , לעילצפה כרמיםמ –לוין שנור  240
דרת את ם זאת, המדינה גו. ע22 – 21בעמ'  ,103ל ה"ש העליון, לעי פטעניין אנג'ל בבית המשדינה בראו: עמדת המ 241

 ותיו, שם שם.יבון הנ"ל למקרה דנן ונסהטיע
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 בים כאשר מדובר בסכסוך לגיהלפרטי י הפאומינלהב ללי המשפטבכ שנייה מצוילטענה ה

  242.ימדין המקומקום המקרקעין, ולכן חלה תקנת השוק שהיא חלק מה קרקעין חל דיןמ

 

ן מתייחס ומספר היבטים נוספים: הטיעון הראשלל ד"ר לוין שנור מתייחסות ת שספוות נוביקור

דובר שמר מאחורטיים, ם פיחטול ביחס לשיחא ההסכם ל ללמוד כיניתן ממנו  סכםלסעיף בה

 אכן 243אזי מדובר בשטח פרטי שההסכם אינו חל לגביו.חל לגביהם,  לא במקרקעין שצו התפיסה

. הממונה שהרי זו כל מהותה ,השוק תחול לגביו תקנתאלא אם  שטח פרטיחול לגבי י אההסכם ל

תחול  סקההע ת השוקבי תקנום רכיובקיתי, רכוש ממשלוא שה שבובחו עות שטח פרטיטבהקצה 

ממונה של הממונה. לטענתה אי בדיקת ה ותייחס לתום ליבהטיעון השני מ שטח הפרטי.ה בים לגג

יתרה מכך  ת מרשם המקרקעין.בדיקולה לאי ניים ושקעצימת עי איהטח תפוס אם מדובר בש

 ו ראויטענה זנה לכמע 244ב בעסקה.הל תוםאת לים לא יכולה להש תל מערכת ההנחיוהחתימה ע

לקבל מפה מדויקת, רש תפיסה ולכן דשל שטח צו ה מדויקתפה לא מ להתחי נה קיבלממושה לציין

אים לשטח ה מתטח התפיסדעתו שש הניחה את ,(טבית המשפתו )שהתקבלה על ידי שעל פי עדו

 מכך,תי. יתרה ובדהע סיספעל לדייק את הב אלמכאן שהממונה לא עצם את עיניו א 245התכנית.

ובע הלב נתום  246דל החלקה.וימה את גשלמ חיותערכת ההנמ על החתימהקבע ש המשפט בית

סתדרות ס לכך שההחיישלישי מתובר ברכוש ממשלתי. הטיעון הא ידע ולא חשד שלא מדמכך של

 בלהיכזכור הפסיקה ק 247.כנית עם הממונהמעורבת בתכנון הת הרוכש רגיל והיית יננהציונית אה

 248הממונה. עם סקה שה עשעאדם אחר" "כ בלהיחש יכולה ציוניתות הסתדרפשרות שהההא את

הסתמכה  מחזיק את המידע ביחס למקרקעין ההסתדרות הציוניתש הגורםנה הוא מאחר שהממו

 .חיותערכת ההנונה על מחתימת הממ לע

 

 פרשת עפרה - גריעה מהפקעה .3

 

פרה. וב עהיש הקמתצורך ן לירדלת ע"י ממש שהופקע משלתי הקצה שטחמההממונה על הרכוש 

התבקש  נם לא מדובר בהכרזה אך הצוותמא. ע"י צוות קו כחול 2011ת בשנדק הפקעה נבה שטח

צומצם משמעותית.  ח ההפקעהטשות הבדיקה קבבע .ולות ההפקעהגב תאג לבדוק באופן חרי

כך ת, וניהציות הסתדרבין ההרכוש הממשלתי ל לעההקצאה בין הממונה תוקן חוזה  ,לאור זאת

עפרה  עיר לישובכניות בניין וכננו ואושרו תוסף, תהחדש. בנם תחותאם לה הוצאקהטח השש

ק ת התברר שחליוגשה כנגד התכנשהו הריות עתעקב. ב2014חדש בשנת בהתאם לתחום ה

יחסו פקעה התיההמקרקעין ההערות על אך במרשם ה ,הופקעו רק בחלקן ,שהופקעו מהחלקות

הוא אישר את הפקעה להודעת הא ול למרשםיחס התי כחולת קו צוור שמאחשלמותן. לחלקות ב

 כרכוש ממשלתי.  לקות בשלמותןהח

 
 

בבית המשפט אנג'ל דת המדינה בעניין עמ(. ראו גם: 1320) 1001 י פרטימנלאומשפט בי ג,פסברן יסיליה וסרשטי 242
 האמור בהסכם זה, ומאחרלא רק לגבי ן באזור היא ממיהדי יה ההתנאה עללפ ,22' בעמ ,103יל ה"ש עהעליון, ל

הזכויות הרשומים י בעל –לסכסוך  צדדיםרה הקבכל מ. תנאהרלוונטיות לה אין תקנת השוק אינה מוסדרת בהסכםש
 לוונטיות.  ו להתנאה אין רלכן גם מסיבה זבים אינם צד להסכם, והמתיישו

 .32, בעמ' 80יל ה"ש לע ,רמיםפה כמצ –לוין שנור  243
 .36 – 35, 32שם, בעמ'  244
 .165, 135 - 134 ,49 – 38, פס' 39לעיל ה"ש  ,ג'לנא 245
 לידה. קסטט, וה236או לעיל ה"ש ר 246
 .35' בעמ שם, 247
 .103יל ה"ש ראו לע 248
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 תיר אתיש להוטען שנ משלה,עץ המשפטי למויהעת על ד תירה,ת המדינה לעבהתאם לתגוב

ה למעשה מקרה ז 249שלתי.ממ שלצו בדבר רכו 5עיף אור תחולת סלין לשנותן כניות על כנן ואהת

עין ם הקצאת מקרקימים גים מסורבמקיה שלה, לפממל יטהמשפיועץ ת העמדאת מיישם 

מו עות נרשקפהמאחר שה 250הקצאה בתום לב. ים יכולה להיותשם אנשים פרטי שרשומים על

הממונה סבר  ,בחלקןו רק עהופקת בשלמותן למרות שהן ות מסוימוקעין על חלקקרבמרשם המ

ו על שמנרההפקעות שעל  קלא רזה  קרהבמ תמךמונה הסמה שלתי.שמדובר ברכוש ממ בבתום ל

ועץ יהכן סבר לה, ול ווי המשפטי שניתןקו כחול והלי על עבודת צוותלמותן אלא גם קות בשהחל

לא שעל חלקי החלקות  ש ממשלתיבדבר רכו לצו 5סעיף  אתשיש להחיל לממשלה  יטפהמש

 251.רקעיןבמרשם המק הענרשמה לגביהן הפק הופקעו אך

 

היא שתה על פי הקצאה יה שנעלפיה, בני להשפטי לממשמץ היועה דתעמאת גם שם ה מייה זמקר

 ש יש, נטען יין עפרהבענ הרלעתיחס יבתגובת המדינה בהתאם ל 252בהעדר תב"ע.תום לב גם בניה ב

נם מא .עקבות הקצאה זושנעשתה ב בניהונה ביחס להקצאה של הממו לצו 5עיף להחיל את ס

אה ות הקצבקנעשתה בע זה,ח שטוך שבתיה הבנאך  ,2011ת צומצם בשנשטח ההקצאה 

בשנת  רבות לאחר מכן רה אושרו שניםהתכניות לישוב עפ , גם כאשר1978שנת ה נקבעה לולתשתח

שאלה כריע בהשאין ל ,, בין היתרשכן בית המשפט סבר ,רה נדחתהיתדבר הע בסופו של 4120.253

רכוש  בדבר לצו 5 יףתחולת סעאפשרות רבות ל ,שלא הופקעו החלקות יביחס לחלקהקניינית 

לאור בעתיד.  נוידואלו  שאלותאפשרות ש ולכן קיימת 254.ה תכנוניתירתעובר בדכאשר מ ,תיממשל

נה הקצה את חלקי החלקות ן עמדת המדינה מוצדקת. הממותקנת השוק אכ יביכשל ר וחיתנה

מרשם בם ההפקעה שו, עקב ריתןומבשל פקעווהב שהן חלקות שלמות שסבר בתום למכחלק 

ת שהופקעו קוחלב דוברמשקבע ש ,ות קו כחולובודת צע לא ולאורבאופן מ החלקות רקעין עלהמק

ונה מם עם הממתקשריהממשלתי. רכוש וא מקצה השבתום לב סבר , הממונה לפיכךותן. למבש

וצאות הבניה, ה אתגם  כאמור תממשלתי. התמורה כולל ושכרשמדובר בגם הם  בתום לב וסבר

  . הופקעו לקות שלאחלקי הח ולכן חלה תקנת השוק על

 

 

 נהלי טי או מופישת תקנת השוק: ינבחוצי רע. ה

 

תופעה של גריעה מקו כחול, שרלוונטית כאמור ליותר מאלף נדונה ה .1.ד ובפרק אובבפרק המ

כנתא או לשעבדו במש ר את ביתם,וכלא יכולים למם יהלעבכעת ו ,מהקו הכחול שנגרעו בתים

ינה חבאלו. הרבים ים על מקר שוק תחול תנלבחון האם תק שייכך, לפנות את תכנית הבניה. לש

תוגש תביעה ע"י בעלי מסלול זה במסגרת  – טיופישהל מסלו: א. הםילני מסלושבלהיות יכולה 

אה של ן שקדמה להקצן לזכותו במקרקעיעגד המדינה, שכן כאמור אין בנמצא מי שטוהבתים נ

 ירות קצבפרש שומשיזה נעשה במסלול . תקנת השוקריע בתחולת שפט יכ, ובית המהממונה
 

   .64 – 62, פס' 46לעיל ה"ש  ב עפרה,יישולחס בי עתירהבה המדינה בתגו :ראו 249
 .153ה"ש  ראו לעיל 250
 .   95 – 35, פס' 46 ל ה"שרה, לעיבעתירה ביחס ליישוב עפתגובת המדינה  251
 .142ראו לעיל ה"ש  252
, 46 "של הלעיישוב עפרה, ה בעתירה ביחס ליגובת המדינת; ג' 5 , פס'36 ה"ש ה, לעילממשלהיועץ המשפטי ל עמדת 253

 גובת המדינה.לת 39 – 25 פס'
 הנפסק דיו פט הנדלושלפסק דינו של ה 10 – 8 'פס ,בטחוןח' נ' שר הית סלואד, נפת רמאללה ואעירי 419/14ץ "גב 254
 . (6.1.20רסם בנבו, פו)פטת ברק ארז, השו של
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צפויות טבע הדברים מו 255,תביעות נוספות שטרם הוכרעומות ייקן כו 1בפרק ד.נדונו י שואשכנז

ך מנהלי בו יזום הליתהמדינה מסלול זה גרת במס – המנהלילול סב. המ. תביעות רבות נוספות

  . מיםמסוי לתאי שטחביחס ק ת תקנת השוולחתתיבדקנה 

 

 ,נת השוקטי יעניק למסתמך על תקופישההמסלול  ,משלהלמי המשפטץ מדת היועבהתאם לע

ות קודמות. הערכאה הרלוונטית היחידה כיום כוימורקת מזהותית ממ תוכביה זיכר שהוכחו כל

מדת לאור ע 256הליכים.בו כבר מתנהלים והתנהלו מספר שהיא בית המשפט המחוזי בירושלים 

וק  ולת תקנת השרה בתחורך הכצורשת לד נהסתבר שהמדיה נזיאשכניין בעו קציריין המדינה בענ

מלץ הותנגדויות ההתקבלו לאחר שלא רק  .ותהתנגדוי תשיום להג 30ומתן  יםצובמגוון ער פרסום

זכויות  יבעל רמור מהעדנובעת כא זו השריד 257וכך אכן נעשה. השוקחולת תקנת בתלהכיר 

תחולת תנגד לישכאמור  ותוייימצא בעל זכ בכל מקרה, אם .הםלזכויותי ניםהטוע יםנייתשלפ

במקרקעין  דוברבהם מבמקרים  ,לכאורה 258בית המשפט.ב תידון, התנגדותו קושנת התק

מים לגבי וברם מאחר שמדובר בריש ניתן היה לפנות אליהם, 259פלשתינים,שם  שרשומים על

 י לעדכן אתת זכויותיהם מבלכרו אלקם מוח הם,את יורשי לאתר שהוקקם נפטרו, אנשים שחל

ולכן גם  260ם בפני הליכים משפטיים.וי גם חסבמיוחד, שהמרשריאלית.  אינה זות רושפא ם,המרש

כל ות להתנגדויות. בהודעות ומתן אפשרשו במנגנון של פרסום הניח שישתמאלו ניתן לרים במק

דין ביחס  ביתשה ות מעה להיאה צריכזה התוצם פרסונגנון ר משתמשים במה, כאשרמק

, למעט חריגים השוקקנת חס לתחולת תליך נוסף ביל הלנה רייםוקמהת זכויושל בעלי ה לאפשרות

להצטרף להליך ים שלא היה באפשרותם ות או נפקדות רלוונטיבלויכגון קטינים, בעלי מוג

ה ריכן צת פסק הדיתוצא וראמלל פרסום ככאשר ההליך לא כו 261.השוק תנגד לתחולת תקנתולה

  262בלבד.ביחס לצדדים להליך ל חול

שהמדינה תיזום הליך מנהלי בו  להלממשידי היועץ המשפטי  ע עלהוצ ,יהמנהל לולסמשר לאב

פיתוח או שהיה בהם השקעות של בינוי, מסוימים,  ק לתאי שטחת תקנת השותחולתיבדקנה 

לקיום  יותמנהל ראיותמצאנה תנהלי המך בהליאם  .ףאר מפורטת בתוקמת תקיומה של תכני

דק שנב השטחשנעשו בתא ות שהעסקאות הרשוי מבחינת תליקה מנהק תקום חזרכיבי תקנת השו

 ר שאושרו ביחס לשטחיםכניות המתאזו תהיה שתזקה חוסות תחת תקנת השוק. התוצאה של ח

י ין בהם צפים שאדשח ן נקודתייםי תכנוה לקדם הליכיניתן אף יה. בנוסף, קפןאלו תעמודנה בתו

י זכויות בניה לצרכ יףהוסלרג ודשליה הי תןני ,נודהיי .עיןחדשים במקרק ויותלי זכפת בעהוסל

ור התושבים ה פרטית עבן לאשר בניוכ ,דות הדיור הקיימות בתא השטחלטובת יחיבור צי

 

  .13 ש"ראו לעיל ה 255
ן להסמיך את ועדת הריות האחרות ות האפשהערכא .1רק ד.ופ 35ו לעיל ה"ש ם ראייכים המתנהללעניין ההל 256
ף סעינושא ה בשלממ"יישום סיכום היועץ המשפטי לל 2 עיףית, סים ערכאה ייחודלהק שא זה אוון גם בנורר לדהע

י היועץ המשפט( )להלן: "סיכום 13.12.18) דעת משלימה חוות -והשומרון( ממשלתי )יהודה  שרכו לצו בדבר 5
הלי, ך מנשוק בהלילת תקנת הלתחו יימת כיום היא לטעוןקות נוספת שמת(. אפשרמשלימה" חוות דעת -משלה למ

לנוסח עתירה, שם, שם. לצד  ת הפרטיים הםויוי הזכבעלו שב.(, 3.דפרשת עפרה )לעיל תת הפרק צ בבבג" כפי שנעשה
עכשיו  תר שלוםש חוק ההפקעה", אימושלה מתחיל במב"היועץ המשפטי לממות הדעת ראו קישור ל חושהמלא 

(14.12.18 )https://peacenow.org.il/implementing-the-regulation-law . 
  .1ד. הפרקראו תת  257
  שם, שם. 258
 .3.ד ,2.דעיל פרקים ל פרהעו כרמיםה פמצרשות ראו פ 259
 .123ה"ש  ו לעילרא 260
ישום נכסי חוק רב( ל) 8סעיף ראו: רות, טשל הרישום הראשון בפנקס השר לשריון חריגים בדין באזוהם הו אל 261

  .1964 לשנת 6 מו, מס'ניידי שלא נרש דלא
בין הצדדים להליך פסק הדין חל רק  . שם נקבע כי981 – 193, פס' 39לעיל ה"ש  ,לאנג'ן ייק בענשל נפסכך למ 262

פרסום  עלי המקרקעין, ולא נדרש לבצעת ביידע אא ניתן היה לם להמרשבשל חיסיון  מקרהתו הן באושכבלבד. 
 דויות.  להתנג
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 וםקיניציפאלית בנוסף, מבחינה מו .ה קייםבניה להרחבת מבנ בשטח, כגון היתר המתגוררים

 263יישוב.ח מתחום השיפוט של השטה תא יעתגר ה ימנע אתהחזק

לקיום של הקביעה המנהלית  מעותהמש ית מה תהיהלהחלטה עתיד הותיר היועץ ,ועתוות דחב

י, פיתוח או ם השקעות של בינוחס לשטחים שלא היה בהאים: א. בילמספר נוש ביחסתקנת השוק 

או  וריםלמג אלו טחיםחדשה בש ם בניהודיקב. תוקף. ר מפורטת בנית מתאכה של תקיומ

ת פורטאר מב ותכנית מתלגורם מייש ההקצא קיימת םהב במקריםם, לרבות לשימושים אחרי

העברת יתנו היתרי בניה. ג. או שטרם נ שים פרטייםלרוכבתוקף, אולם טרם בוצעה הקצאת משנה 

הבדיל נה, למומהאת אישור  הרוכש החדש אועם  הממונה חייבת התקשרות שלזכויות שמ

 264ו מאשרן.ינו צד להן ואיננמונה אות שהמויקשרמהת

 

יש להעניק מתקיים הליך שיפוטי כאשר באה. ת את ההבחנה האוי לעשוים רולסלי המנשל באשר

א יות לבין הליך שללל פרסום להתנגדונה כאמור בין הליך שכין תוך הבחמעשה בית דשל  מעמד

בהליך מנהלי  נגרעועין שקרקבמ אם מדובר נהלי,המ ךמדובר בהליר. כאשר סום כאמורכלל פ

יכולות שהיועץ ה כלאת  ה לאפשרקנת השוק צריכשחלה תמנהלית  העאזי קביהכחול,  מהקו

מאחר תידית. היועץ הותיר להחלטה עהיכולות ש וכן את כל דעתוהמשפטי כבר אישר בחוות 

מנגנון  , אזיצוות קו כחול"(")ההליכים של  ליא מנגנון מנהוהמקרקעין ה ן שגרע אתהמנגנוש

חינת הפה שאסר הוא השוק, בבתקנת  ם רכיביייקתהו, במותדקב לצהמלהשיב את יכול י הלמנ

שבים תיימתו רלוונטית ביחס לכל הפעולות שכיום נמנעות מצב לקדמוהפה שהתיר. השבת המ

קבלת זו, ירה אישור הממונה למכותיהם ויכירת זכום הקו הכחול, לרבות מנגרע מתחו שביתם

חול רק נהלי תההליך המ תאצ. תונוסף נוןכלתיתר בניה בלת הוקא טחת במשכנתהלוואה שמוב

ריים. ביחס לאחרונים דרכם פתוחה מקובעלי הזכויות ה ות ולא כלפיישבים לרשויבין המתי

בעל זכויות  רך כללדן בנמצא בשל גריעה מקו כחול איר שבמקרים טי. מאחפשמיך לפתוח בהל

מים שור ןירקער במקדובר מריים. כאשהמקו ותוים בעלי הזכיים הליכים מטעא צפויני לפלשת

טי ופישי במסלול ההכ א יידון מטבע הדברים בלאושופרה, הנת של מצפה כרמים ועבפרשו כגון

ת ם איקיהמדינה צריכה לין שאין ספק שראוי לצילסיום פרק זה  265.כפי שאכן קרה במקרים אלו

 םיכם שאוריייכים שיפוטלהיאלצו לקיים  הבתים שנגרעושבעלי הצדקה . אין כל המסלול המנהלי

, גם כאשר נפסקים הוצאות עבור ותהוצאות משפט שלא מכוסאה בשינ רבותל ,ותכרוא שנים

 266התובעים.

  

 פסיקת בית הדין האירופי לזכויות אדם. ו

 

נת ישראל י מדירחאז ת של תושבים שאינםזכויוליחס ב לללצו יופעל בדרך כ 5העובדה שסעיף 

של הממונה, קינה תו התלעולפנחוץ שכן הכלל  ,ט הבינלאומימשפה תתית מבחינבעיי נהאי

 

 .3, סעיף 256 יל ה"שעימה, לחוות דעת משל - לממשלהי המשפטהיועץ סיכום  263
 שם, שם.  264
 .3, ד.2תתי הפרקים ד.ראו  265
קשו יבו ב (16.12.19)החלטה מיום ושומרון דה י ביהוהמנהל האזרח אשכנזי ואח' נ' 17-01-9354ת"א ו: רא 266
שבו רחה טאת שכר הגם למו ישת המשפט שימעבר לאגרת בלקבל  ,קנת השוקת ל אתים לאחר ההחלטה להחיעבותה

 בלבד. ₪ 20,000של  רק קבית המשפט פסאך  ,₪ 50,000יישאו בסך של 
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, ןכל עיתר  267.מקרים שהממונה טעהנה בבהעדר הג עמו בבטחהר יהיה להתקשת לא ניתן שאחר

ביחס לחקיקה  ,ות אדםלזכוי רופיאיה לצו לפסיקת בית הדין 5לל המצוי בסעיף ת הכשווה אאם נ

 ביחס עיןקרקמ לים של בעיעותיהתבת ה להסדיר אועדשנ ,יסיןקפר צפון שלת ובליקה הטורקיפרב

לצו תקף גם  5סעיף ך, ניווכח שנו קראברון בחבל נגבעלי מקרקעי וביחס לתביעות של ,לרכושם

האירופית  האמנה ל פיע סקבית הדין האירופי לזכויות אדם פו 268מי.פט הבינלאומבחינת המש

בוד כיולוחיי משפחתו  יוחייבוד זכות לכ הנשיאדם לכל ע כי ובק לאמנה 8סעיף  269ם.אד לזכויות

של רשות ציבורית על פי ערבות הוא התים מהחריג ר אחד, כאשכפוף לחריגים מסוימיםתו, בבי

 1סעיף א וטי הונלוסעיף נוסף ר רים.ה על זכויותיהם של אחחוצה לשמירההתערבות נחוק, כאשר 

גם לכלל זה  .וכסיו שבהחזקתמנ הכות להנאאדם זל לכהקובע כי מנה אל הראשוןלפרוטוקול 

שימוש לנהל את הדעתה כדי שיקול התאם לה של המדינה לאכוף חוקים בזכות ג לפיוריח קיים

 פיםלטענות להפרת הסעית הדין היה ביחס בבי דיוניםעיקר הלי. ברכוש בהתאם לאינטרס הכל

 46לסעיף ם אלו יפיעסיון בין ל הדמבשך ודה ושומרון, איהמנה זו לא חלה ביחס לנם, אמל. אנ"ה

ן להחרים יאוכן  רטיאדם, רכוש פ וזכויותיה, חיי בוד המשפחהאת כ לכבד יש יולתקנות האג, לפ

 46ת סעיף פרשנורופי לזכויות אדם על ת הדין האיהדין של בי, ניתן ללמוד מפסקי רכוש פרטי

      .קוספנשסעדים ה סוגולת תימהבחינה העובד נהההשוואה תעשה לדומה ולשוף סבנו ל.נ"ה

 

 צפון קפריסין . 1

 באותה העתט צבאי ששלהשלטון ה שלבעידודו יוונים -ת שביצעו קפריסאיםצבאי פיכהה ותקבבע

ויצר חיץ  ןלצפון קפריסי 1974שנת לש צבא טורקיה בעם יוון, פת קפריסין לאחד איוון שנועדה ב

אלף  200 -כ חלקי האי.ר תילטורקית -יסאיתרפקהזת האוכלוסייה זור שבו הייתה מרוכין האב

שלט בידי שעדיין נ, לאזור יהאאל דרום בצפון האי נמלטו או גורשו וררו תגם שהווניי-קפריסאים

ון פצטורקים אל -אלף קפריסאים 60 -כ גורשו ל נמלטו אוית, ובמקביהיוונ-הממשלה הקפריסאית

ת ועל ריבונואה מל תועל עצמארקית טוה-קהילה הקפריסאיתהכריזו מנהיגי ה 1983ת נשבהאי. 

ינה ת שם המדאמאות קבעה . הכרזת העצמהאי( 37%) 9741-י ברקהטו הצבאח שנכבש בידי שטב

בלבד, ואזרבייג'ן של טורקיה כתה להכרה . ההכרזה זהטורקית של צפון קפריסין" ובליקהל"רפ

 ,טח כבושסין שריקפפו לראות בצפון נים הבינלאומיים הוסירגואהעולם וה תוויתר מדינ

וקקה ח 1985בשנת . בדרום האי טתולהש יןפריסקת קלרפובלי חזורה למורנות עליו איבושהר

רקית של ליקה הטווברפהו רכוש לחוקה קבע כי כל הרכוש הנטוש הינ 159יף עסמדינה. החוקת 

 270.אםו מצפון האי הולוונים שברחו או גורשהי - הקפריסאים ל, דהיינו הרכוש שקפריסין צפון

 

המוטלת  בהבטא את החוהצו בדבר רכוש ממשלתי מ": 1, פס' 36לעיל ה"ש  ,הלמשטי למהיועץ המשפראו עמדת  267
, לפיהם הוא , בהתאם לדיני התפיסה הלוחמתיתורבאז ירכוש הממשלתאיו"ש לנהל את הב קד כוחות צה"למפעל 

עצמו אין של, וכישראלירבות בדין ה, לליםהקשרים מקבימקובל בה, ת שוקר של תקנמבטא הסד לצו 5. סעיף לעופ
תקופת שר אכ ,לפיהברק ן אהרנשיא סיקת הפ זכיר גם אתזה ראוי לה בהקשר .אומי"סותר את הדין הבינל הוא

ת ה המקומייעבור האוכלוסיהצבאי  מפקדשל התיים ים חקיקעצאמזי א ,התארכהאל ישר להלוחמתית ש התפישה
כת וראה ופקבת שבו כראוייםיחה קצרת מועד תקופויים בלים להיחשב כלא רא, שהיו עלוהחיים הציבוריים להסדרת

ביא להת לוושיכבפעולות גישה שמדובר לברשץ אף מדפרופ' יפה זי .802 - 800, בעמ' 11 יל ה"שלע, אסכאן עניין, מועד
 , שומרון ועזה: תפישהצה"ל ביהודה תשליט, ברשץזיליפה , הצבאי ממשלקבע שיימשכו אחרי סיום ה גם לידי שינויי

 16ן לאחר תני ןשעניין אסכאשר זה יש לציין קהב .(ד)תשס" 557, 547כ  משפט ירמחק, יאלילונולוחמתית או כביוש ק
ן לפיה השופט ג'ובראעמדת  אתלציין  ראוי שנים. בנוסף 53ברו כבר ששת הימים, וכיום עמלחמת שנים מ

זיאדה נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה  794/17ץ "בגאת ההתיישבות הישראלית,  כוללות גם ה המקומיתייסולהאוכ
  .(2017נבו, ב סםפור) 112 – 111פס' , ערביהמ

  פרק המבוא.בעיל אומי, ראו ללבינהביחס למשפט  268
269 ndamental Freedomsman Rights and Fuuection of Hor the Prottion fConven 
270 .orthern Cyprusrkish Republic of Nof the Tu ionThe Constitut 
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שהיגרו  271חליםנתמ 0050,0 -כלת כולריסין קפ פוןל צהטורקית שיקה בלופרת הוסייאוכל

טורקית של מחולקת בין הרפובליקה הניקוסיה  ר הבירהיע ורקיה.טממשלת דוד בעי מטורקיה

האי, הגבול בין שני חלקי הן. יבירה לשת לעיסין, ומשמשת בפוין לבין רפובליקת קפרצפון קפריס

ות י כוחבידלט הנש שטח הפרדה מפורז שהוהוא למעוק", היר ו"הק ונה, מכ9751 שנתשנוצר ב

  .ת בריטייםהאו"ם וכוחו

 

של צפון ה הטורקית ע"י הרפובליק 2005שתוקן לאחר מכן בשנת  קחוקק חו 2003בשנת 

להגיש הצפוני בחלק  הםשגורשו/נטשו את בתי םשמטרתו לאפשר לקפריסאים יווני 272,ריסיןקפ

 כספי,פיצוי  בלתלק (Immovable Property Commission - IPC)ית שיפוטה עדביעה לוות

יח את תביעתו בראיות מעבר לכל ספק סביר ריך להוכצהפונה  .יןהשבה בעהחלפת מקרקעין או 

אחר ום ושאין גורם שריורש של מי שהיה לים של המקרקעין או כה רשום כבעיוכיחו שהיש

ין מקרקעערך ה האם עליית -ר מטרפהייבחן  רה זהמקובויות במקרקעין, שרשום כטוען לזכ

נתן פיצוי או יובית ייהתשובה ח . אם1974ת בשנעלתה על שווי המקרקעין עד היום ו 1974משנת 

, לאומיה ובתנאי שאין פגיעה בביטחון ,השבה בעיןלית תינתן התשובה שליהחלפת מקרקעין, אם 

ן שווי המקרקעי ייתלערים המקע של רימכמאחר שברוב ה ם.בסדר הציבורי ובשטחים צבאיי

 צוי כספימקרים פיהכמעט בכל  , ניתן1974בשנת  המקרקעין ה על שוויתועד היום על 1974משנת 

שימוש וכן  ין מאז ועד היום, דמיערך המקרקע, עליית 1974שכולל את שווי המקרקעין בשנת 

תקופת  ין.סיפון קפרשל צ יתרקל הרפובליקה הטוהנתבע הוא שר השיכון של עגמת נפש. ע פיצוי

 079בקשות,  468,6הוגשו  20.3.11יך התארעד  273הוארכה מעת לעת. העבודת הוועדהחוק ו

. כפיצויים לי"ש 303,877,517למו עד כה הסתיימו בדיון רשמי. שו 33הסתיימו בהסדר פשרה, 

ה שבה ,יםמקרשלושה י בהשבה ללא פיצו חלפת רכוש ופיצויים,ה וחלט עלבשני מקרים ה

ההסדר בקפריסין  יתנה החלטה להשבה לאחרנחד במקרה א ה מקרים,בעשב פיםיים נוסוציופ

 274(.%68.9 -בכ , פיצויים0.2% -כ , החלפת מקרקעין%2.1 -כ ד )השבהחית במקרה אוהשבה חלק

ן להמתייאלץ את זכויותיו, אם ישנן, והוא  בדה לא יאלחוק מי שלא יפנה לוועד 19עיף לאור ס

ייחס כלל לסיבה מדוע מי תמהחוק אינו הסדר כזה. ים תקיאם אכן י דבעתיי ינלהסדר מד

אכן גר שם. בוועדה יושבים שלושה משפטנים ו שתושביו גוראו ששמתגורר בבית שננטש 

 . מייםבינלאו

 

דחה תביעה של קפריסאים יוונים ש ,יות אדםבית הדין האירופי לזכונבחנה ב ות ההסדרקיחו

יש תביעה לבית הדין גהיפוטית ולשהפנות לוועדה שבחרו לא ל ,Demopoulos v. Turkeyיין בענ

. בנוסף העותרים 1וטוקול מס' לפר 1לאמנה וסעיף  8הפרת סעיף בטענה להאירופי לזכויות אדם 

ד העיקרי ולא השבה סעצויים ה, לרבות היות סעד הפיIPC -ם הובקי שונים לכשליםענו ט

הסדר השהדין קבע  פיצוי. ביתת הימוביחס להל תטענון וכקרים(, ודד של מבמספר ב )שניתנה

ומית שהדיון יעשה בידי ערכאה מק ףוראוי. עדיא עקרונית סביר הו 2005לאחר התיקון של שנת 

 

 .45,000תכנית אנאן  פיל 0,00010ית ונסין היולפי קפרי 271
272 n the h are withis WhicRestitution of Immovable Propertied ane gn, Exchanioatpensthe Comr oLaw f

Scope of Sub-Paragraph (b) of Paragraph 1 of Article 159 of the Constitution (Law 67/2005).  החוק תוקן
-Xenides ית,ראפשכתרופה השבה היד את לזכויות אדם שדרש להעמי ירופין האהדשל בית  פסק הדיןעקבות ב
.005)2ights, of Human R Courtean uropEv. Turkey, App. 46347/99 (s tisAre  

 ק(.לחו 4)סעיף  .2121.12עד לתאריך שוב בשנתיים  הוארך 9201שנת  ארך מעת לעת, ובמהלךתוקף החוק הו 273
 .2020.3.11לתאריך ון כנ /:trv.ctwww.tamk.go/http.: ועדהי אתר הופ ם עלההנתונים  274
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נים ווסאים הימבחינה הקפרי השפלה קיימתעון שיותר. הטי בדתית טובהשיש לה נגישות עו

ם שפגעה באד ינהמד נות מוליידל התבכה התקבלה. כך קור ף שגירש אותם לאלהתדיין מול גו

צות חוקי יש למ השלטון לאשבכיבוש לא חוקי. למרות ה בהסדר אינה מהווה הכרה רכמסוים. ה

ות בה ללא התחשבות בנסיבן לחייב השתי ולא נבואת ההליכים במסגרתו. זה יהיה שרירו

ם, נשים ירבגוח בכת ת. לא סביר לפנוהשנים האחרונו 35 –בשנעשה בנכסים  ושו ובשימשהתרחש

י סביר או שנים, ולכן פיצוי במקרים אלו הוא סביר. אם הפיצו 35תים במשך שגרים בב םלדיוי

ישום הפיצוי בחירה של ימותיר את המבצעים החלפת מקרקעין נשמר איזון הוגן. בית הדין ש

ות והאינטרסים ריך את סדרי העדיפויטובה ביותר להעה ת בעמדהצמה שנמצאלמדינה ע

ן. ולכן אין בעיה עם שיקול הדעת הקיים יסלצפון קפריה נכון גם וז ית,ה המקוממרבדים וגמנה

יזכה וש שרק חלק קטן מהרכוש תחת כיבת ההשבה. הטענה לאפשרו ביחס IPC -בחוק של ה

מספיק שישנה אפשרות זה  .IPC -ה ל שעילות את הי תמערערלא ן החדש המנגנו במסגרת בהשהל

 אובייקטיבי שכולל ןובר במנגנושמדין קבע הד כאלו. בית םירר מקספמ וכבר התרחשוה שבלה

יושב ברכוש של  לאומיים. אף אחד מהשופטים לאניים מהם ביחברי וועדה, ששנ עד שבעה חמישה

ועדה אינה מספיקה כדי הומושפע משגר בצפון קפריסין  דםית שכל אהטענה הכללאי יווני. קפריס

הלא חוקי  יפון קפריסאלטון הצהש ע"ימונו  פטיםושהדה שובהעה. גם רכב הוועדיל ספק בהלהט

ות או בעצמאות של הוועדה. אין כל ראיה יבאובייקטיבשכולל נוכחות של צבא טורקי אינה פוגעת 

רש, מעבר לכל נדהוכחה הל את רף העדה. בית הדין גם מקבל חברי הוויקטיביות שלחוסר אובי

וי צייעילה של פת נגישה ורמסגספק מק החו יכמצא ן דיבית הת כתובות. פק סביר שנתמך בראיוס

במקרים הנוכחיים לא עשו עים בהתו .תוונינכס שבבעלות קפריסאית ינטילת בגין תלונות על 

דבר ה .תמקומיברמה המיצוי הליכים -אי ות בשללהידח כותיונותיהם צרשימוש במנגנון זה ותל

צוי במצב לפי יאותיתמצ ופך הוראהה קוהחשה צורמוני. בית הדין נכון גם לפיצוי בגין נזק לא ממ

ואפשר  IPC –ת ל בה לפנוואין ח תור.משפט לפהכחי של כיבוש שהוא מעבר ליכולתו של בית ונה

  275הפנה אותם לוועדה.ת תביעתם והדין דחה אלחכות לפתרון מדיני. בית 

 

275 010)2 t of Human Rights,Cour eanuropTurkey, App. 46113/99 (E os v.pouloDem  פסק התביעות לפני
גין ה באחריות על טורקי מכות שיפוטית להטילמת סבית הדין מצא כי קיי. ורקיהריו התנהלו נגד טהנ"ל ולאח הדין

שאת בשטח ועל כן היא נו יביתטקשליטה אפה ורקי, שכן יש לטןורקית של צפון קפריסיליקה הטרפובה פעולות
וי תו מקרה נפסק פיצ. באוCourt of Human Rights, 1998)n eaurop(E urkeyTdou v. Loizi וא, רבאחריות

בצפון  ח מהנכסרוו יקזדמנות להפן הבמקרקעין ואובד שהכוללים אובדן שימויים בגין נזקיה הממונובעת לת
 1סעיף לאמנה ו 8סעיף  בגין הפרת יצוי. מקרה נוסף שנפסק פאשוןרהלפרוטוקול  1ף ו מהפרת סעימקפריסין, שנגר

 בעת לאהתובע  ) Rights, uman opean Court of HurEDemades v. Turkey.(2008הראשון הוא  ולוקלפרוט
 בקרקע הנאהוה השימוש ןדאובל אפוא הוגבלה עתותבי. שורכו שלרה בהלאמה הכ שאין מכיוון ,עהקהפ בגין פיצויים

יורו בגין ראש  45,000 -ממוני וה זקעבור ראש הנ יורו 785,000ק סית המשפט פך. בכתוצאה מכ תיוהזדמנוה דןבוובא
סגרתו הוא במ , ולכן נדוןIPC -ן לפני שייסדו את ההדי שהליכים בו החלו בבית נוסף מקרההלא ממוני.  הנזק

2009, 2010).hts, Rig naurt of Humn CouropeaE90 (/, App. 16161. Turkeynides vlomoSo אתדין פסק ית הב 
, הבלתי ממונייםיים ובור הנזקים הממונמיליון אירו בע 1.4 בסך ע"י המשיבה(ג וצ)שה IPC-"י הוצע עשה הפיצוי
pean ourEy App. 16079/90 (Turke. as vftAsproהוא  וסףמקרה נהראשון.  ללפרוטוקו 1רת סעיף מהפ שנגרמו

)2010 suman Rightof HCourt ויות בזכי ענה לאי מיצוובדה שהטבשל הע ין האירופית הד, שנדון אף הוא בבי- IPC 
לזמן בו זיק חק בפועל בנכס או שההחזילא מעולם ם בהם התובע במקריבית הדין קבע כי עלתה בשלב מאוחר מידי. 

מנה. מאחר שלא לא 8 ףפרה של סעין להא יכול לטעול כך שהואנחלש  הדרוש קשרהתו י אוכ לבד, ייתכןט במוע
of Human Rights uropean CourtETurkey App. 160/81 (. v Petrakidou  ןגם בעניי יצוי.פה לא נפסק הפר הייתה
שה מאימה, לא יה בירור אלבויה אמור לעא הוהו 10ן עד גיל יה בבית בצפון קפריסת גרכי מאחר שהעותרנפסק  (2010

 Presidency of Immovable כן ראו:"ל. לאמנה הנ 8של סעיף  הפרה הכי לא הייתפסק , ועל כן, נהקמה חזק
Property Commission Issue, Monthly Bulletin (31.5.16) ל של הטיפוסטיקות לגבי התיקים שבסטטי הכולל- 

IPC.  ייןבענ פסק הדיןחוק וללביחס soDemopoul עמד מל ; דו"ח ע54 - 52מ' בע, 3 הורן, לעיל ה"שאו גם איינר
  (. 2012) 58)דו"ח ועדת לוי( פס'  רוןר יהודה ושומניה באזוהב
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שהוגשו  תתירוע רקת הדין, ואושרו ינדחו כל העתירות לב Demopoulosין ניהדין בעלאור פסק 

קודם הראשון שבחן מקרה שנדון פסק דין  276כה בסעד הולם.ז קש טוען שלאוהמב IPC -ל ודםק

ה בצפון חלקות אדמ 18עלות על לב נוטע העותרים Meleagrou v. Turkey.277הוא  IPC – בלכן 

 18מתוך  14-ס לחישבקבעה הועדה  .בקשה להשבה IPC -לו ים הגיששה. העותרקפריסין הכבו

הם נחשבים ם בעלי מניות בחברה, אך אין נמ. העותרים אהברה רשומל חבעלות היא שה קות,חלה

הן מתגוררים בנותרות, האפשרות להשבה נדחתה משום שלוש מהחלקות השקות. לגבי חלה יעללב

לקה אחת בלבד. ה השבה ביחס לחסקהועדה פת באזור. ו שקיימת נוכחות צבאיאנשים א

ה הטורקית של צפון קישל הרפובל םיים מנהלייינהעליון לענ טפת המשילבים הגישו ערעור רהעות

פנו לבית הדין העותרים  ק על ידה היו תקינים.וויישום הח פסק שהתנהלות הועדה, שקפריסין

ויות אדם, פית לזכרוה האימנבאהפרת זכויותיהם המעוגנות ו לטענת אדם וופי לזכויוהאיר

ין דהבית . IPC -של ה  טיתיפודר עצמאות שעהפה וש יי, בשל קשפט הוגןשלהפרת הזכות למו

חלקות אשר נם בעלי זכויות ביהעותרים א לפיה IPC-ה תבל את עמדיהאירופי לזכויות אדם ק

ו בעתרים שתקר את העויבת הדין ת הועדה, בינגד התנהלושר לטענות בא בבעלות חברה קיימת.

ן בגי ייםצופי קע אופת קרלחהכמו ם ייבוע סעדים חלופתלהיה ד. על העותרים סעד השבה בלב

ימוש ונזק בלתי שבור אובדן , כאשר האחרונים היו מזכים אותם גם בתשלום עקעיןרקהבעלות במ

השבה בכל מקרה המגיע  חובת , איןDemopoulousלכת בהתאם להממוני עקב אי קבלת השבה. 

 דרשו כנלא מיצ םיהעותר .תהקיימו יבותהנס תתח מגוון התרופות האפשרי הוא יעילו י הועדהבפנ

 דין דחה גםת ה, בשל העובדה שסירבו לבקש סעד שאינו השבה. ביםהם הנגישים לאת הסעדי

 . כות להליך הוגןהז ה להפרתגם הטענתה נדח, ולכן והעדר עצמאות שיפוטית י שפהיקשהטענות ל

 

 ,ןיפריסק וןה הטורקית של צפקי ששולטת ברפובלים נגד טורקיה שכמה התביעותאמנם מרבית 

ה בפני עתירנדונה  Kazali v. Cyprusקפריסין. בעניין  – ינכנגד הצד השם תביעות ת גימוברם קי

ום קפריסין. ר בכפר בדרתגוררו בעבקפריסאיים שה-טורקיםשל כויות אדם הדין האירופי לז בית

 מצד האוכלוסייה תת אדמותיהם בעקבות פעולות תוקפניוא 1964ת נשלנטוש ב הם נאלצו

פנים הקפריסאי בבקשה להשיב את ה רים פנו לשרהעות 2004 נתבש ריסאית.פק-וניתיוה

 Turkish-Cypriot Properties Laws of -ל בהתאםכי  השיב השרפצותם. הקרקעות לידיהם ול

 וברריסאיים וננטשו על ידם עקפ-טורקיםליקה שהיו שייכות לבשטח הרפוב כל הקרקעות 1991

ת הפלישה וב" שנוצר בעקמצב החריג"ה תוםעות עד קרקאת הל נה, שיהאפוטרופוס ללניהו

י הוראות: האחת וטרופוס ונוספו שתפוקן חוק האת 2010בשנת  .1974שנת והכיבוש הטורקי ב

חשב התדעתו ובם לשיקול ו מקרקע מסוימת, בהתאיר את חסותסמכות להס מקנה לאפוטרופוס

ות לזכויפית ירואמנה האפ ה"ע כותםשזם מתירה לאלו החשי נויות בחוק. השנייהבנסיבות המ

קפריסין לת שממ. פוטיותכתוצאה מפעולה של האפוטרופוס, לפנות לערכאות השי הנפגעאדם 

שנפסק טרם פנו לביה"ד, כפי המקומיים בהמשפטיים  ההליכים יצוימלפעלו התובעים לא טענה ש

ו, או בפניבוהים שצאממכי על פי ה תריםוסכים עם טענת העה בית הדין .Demopoulos ייןבענ

 

276 tecting cially proudif jusefulness oexamining the -: resicso the ba"Going back t giouNasia Hadjigeor
the right to property in Cyprus" http://www.lse.ac.uk/Hellenic-Observatory/Assets/Documents/HO-

PhD-Symposia/The-6th-HO-PhD-Symposium/7-June/Session-1/Panel-5-CYPRUS-3.pdf 
277 , 2013).sghtRi urt of Humanuropean CoE434/09 (. 14key, AppMeleagrou v. Tur  :ראו גםta ioPanag

Emmanouilidou "Revisiting Human Rights in Occupation: the European Court of Human Rights in 
Cyprus" http://www.lse.ac.uk/Hellenic-Observatory/Assets/Documents/HO-PhD-Symposia/The-6th-

HO-PhD-Symposium/7-June/Session-1/Panel-5-CYPRUS-3.pdf 
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ין לראות ה משיב לתובעים את אדמותיהם הוא נמוך. עם זאת, איההאפוטרופוס הסיכוי ש אכן

בעים שסורבו מאפשר לתו תיקון לחוקיכוי זה כשולל את יעילות הסעדים האפשריים, שהרי הסב

 ןייענב תויעעל קב ת הדיןבי רנוגע לסעד ההשבה, חוזב"ש המחוזי. המרער לביטרופוס לעע"י האפו

Demopoulos ן בעלות להחזקה, יש להכיר בכך שבחלוף זמן רביבהקשר החזק  פיה למרותל, 

, על ר סעד השבהתרוקן מתוכן. כאשר אופי ההפרה מאפשת מהן עשויה להחמעותה של אמש

ערך  לשלם פיצויים עבור שבה, על המדינהלהמעשית  ין אפשרותה ליישם זאת, אך אם אהמדינ

סעד השבת הקרקע או סעד  וחלתובעים מכופשר אי מאריסופוס הקפטרופאק הולחן התיקו. הנכס

נגישה לא מצא כי החוק שולל קבלת תרופה  ת הדיןוניים. בימים ובלתי מפיצויים בגין נזקים ממונ

 לא עמדו בעקרוןולכן ש במנגנון זה מועשו שי תובעים לאקפריסאיים שנפגעו. ה-לה מטורקיםויעי

    278.תהנדחכן העתירה לו ,יותוממקמיצוי הערכאות ה

 

 אךקרב נגורנו. 2

 

, ואינה מוכרת על ידי אף מדינה יג'ןיבנתקה מאזרשהת, נגורנו קרבאך היא ישות מדינית עצמאית

 עותי.משמ י מוסלמיאך קיים בה מיעוט אזר ,וצרייםם ארמנים נמתושביה ה 95% -בעולם. כ

ת ומתח תי המדינון שבי יל למלחמהבון הג'ייבין ארמניה לאזרבהסכסוך ביחס לחבל ארץ זה 

מד אפר העקורים נסמבני אדם ו 30,000 -יד. במהלך הסכסוך ארוך השנים נהרגו כמתמ צבאי

ין שעדאלף בקשות פרטניות מעל  ה.בחבל ארץ זניה בנעשה כיום שולטת ארמ .מעל מיליון אישב

מהלך בם מבתיהו שנעקר םנשיא דיעל י לזכויות אדםלבית הדין האירופי הוגשו  מדותות ועתלויו

קרים אלה מבהמבקשים  חציתן מופנות נגד ארמניה והשאר נגד אזרבייג'ן.ממ רמעט יות. וךהסכס

לצו לברוח במהלך נאש איש וןלימיור במעל כאממייצגים רק חלק קטן מהאנשים, המוערך 

פתרון  וםיכ 279.הםקינזלשהו בגין וי כפיצ ובליקולא תיהם בלחזור ללים יכו ז לא היוהסכסוך ומא

   280באופק.ה לא נרא יטיפול

 

ת הדין בי. אחד נגד אזרבייג'ןו גד ארמניהאחד נ לסכסוך זה קיימים שני פסקי דין מרכזיים יחסב

נגד  אךבו קרנגורנמם קנייניות של אזרחים אזריויות כתביעות לזדן במספר  האירופי לזכויות אדם

ה מהם שנמנעענו שט אזריםאזרחים  םה ,םיתרהעו.Chiragov v. Armenia  בענייןארמניה 

מניה שממשלת אר והם טענ ,ף. בנוסנגורנו קרבאךחבל לצ'ין, הנמצא בבמותיהם לאד הגישה

אמנה הת טענתם, מפרה ארמניה אהם. בכך, לם שנגרמו לאיננה משלמת להם כל פיצוי על הנזקי

 כי יםמוכיחש םיסמכמ פרהם המציאו מסעתם תמיכה לתבייות יסוד. כאדם וחירויות זכובדבר 

י כ וון דרכיםארמניה טענה במגכמענה לתביעה זו . חבל ארץ זהבשת בכות למדינה נחשבמניה אר

( הינה מדינה נו קרבאךורנגפובליקת רהשם המקובל על ארמניה ביחס לרפובליקת "ארצח" )

 ילהפעמ כי ארמניה אכן סקנפ מי שם אינו המטבע של ארמניה.הרש ה, המטבעעצמאית, והא ראי

י אופקבע שאם  דיןבית ה .הטענות של ארמניה נדחו לכןו ,עיר לצ'יןר, כולל באזוי בוח אפקטיבכ

רות ות או האפשין את הסמכלבית הדין אמדינה אמורה לעשות כן. שר לבצע השבה הפאההפרה מ

יצוי פהעניק לעשות השבה יש ל מאפשרלא י לאומוק האך אם החבעצמו.  המעשית לעשות זאת

 

278 2012)., htsRigrt of Human uouropean CEApp. 49247/08 ( rus,ypKazali v. C 
279  c. 46.ourt of Human Rights, 12.12.17) sean CuropeE6/05, ion 1321plicatp(AArmenia v.  iragovCh 
280 0.3-.17) sec 28hts, 12.12Rigan Court of Humuropean E40167/06, ion Applicatan v. Azerbaijan (Sargsy 
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אינו רלוונטי ולכן סעד הפיצויים בה שכיום סעד ההת השוררו בותמכך, בנסי רהתי. יאור כספי

מיוחד ב ,עם זאת, בית המשפט מודע לעובדה שמצבים מסוימים .רה הנוכחיהוא הראוי במק

הפיצוי יכול  פיצוי מלא.יאותי ן מצלתת באופלא ניתן  ,סכסוכים ארוכי שניםהכרוכים ב כאלה

את  מוכיחיםהתובעים ר שח, לאת המשפטדעת בי ולשיקע"פ  ו ממוניניושא ינוממהיות בגין נזק ל

ם, ם הממוניים והלא ממונייחישוב הפיצויים בגין הנזקיב אור הקושיבסופו של דבר ל .זכויותיהם

  281יורו. 0005,של סך  תובעלכל ארמניה נדרשה לשלם הזמן, לאור חלוף במיוחד 

 

בכפר  ולדנטען כי הוא העותר  jann v. AzerbaiaySargs.282ן נדונה בעניי יג'ןהתביעה נגד אזרבי

המלחמה בין אזרבייג'אן וארמניה  מהלךב (.ךאבו קרנרונגבאזור שחומיאן שברפובליקת "ארצח" )

ור משום שהוא לחז מדי מכדי, האזור מסוכן האזרים. לטענתול ידי יה עארמנל ביתוהעותר גורש מ

תבע  הוא יין, ועל כןהקנ זכות לו שה נפגעהלמע הכהלש ךכ ,רצחאזרבייג'ן לאבגבול שבין  בדיוק

הן משום שלא סביר לבקש מארמני  ה,חתדנהטענה אך , מיצוי הליכים-האזרים טענו לאי פיצויים.

שהי וזיאכן ישנה כחה כי אמשום שאין לאזרים הו אזרית, והןכת המשפט הלחפש סעד במער

הרי , פרבכ ון אחרריבכי ישנו  יחוכוהא ל יםשהאזר אחרמ ן זו.נורמה לטיפול בסיטואציה מעי

קשיים ככלל  Georgia .sanidze vAs,283עניין שנפסק ב פיירת מחדל הריבון. עם זאת, ככבר שהם

ת בי הותיתמבחינה מ ים כלפי מדינות.עותרשל  הםנותיבבחינת טע שיקולבהחלת ריבונות מהווים 

ין בית הד י.צויפשום א קיבל ל הואן שכקניין של העותר, הייתה הפרה של זכות הין פסק כי דה

 1עה הפרה של סעיף צבן ספק שהתועל כן אי ראייתית בזכויותיו הקנייניות בנכס, ינהחשוכנע מב

  אדם.  ית לזכויותלאמנה האירופהראשון וטוקול לפר

 

היא סבירה, עמי בטיחות עת הכניסה לאיזור מטמני אזרים כיקיבל את טענת ה ת המשפטנם בימא

אין משמעות אם אזרבייג'ן  פיכך,. לתיווהגן על זכויים בכדי לאחרים קוט באמצענליה עלה אך הי

אם ל קביעתו שבית הדין חזר עים. יתשלום פיצו-עצמה או מאיבביתו מ ת לעקירתוה אחראיתייה

אין את הסמכות או  ן. לבית הדיןות כמורה לעשהמדינה אפרה מאפשר לבצע השבה אופי הה

השבה יש  שותעלא מאפשר ל וק הלאומיהח אם בעצמו. אך תזא ותעשהאפשרות המעשית ל

 באלובמיוחד  ,שמצבים מסוימים לעובדה עמוד דיןה עם זאת, ביתלהעניק פיצוי כספי ראוי. 

הדין הביע -בית י מלא.צופין באופן מציאותי להעניק ניתלא  ,שנים וכים ארוכיהכרוכים בסכס

 הלו טענה דוממי שיש ל לכ הולם תת מענהל יתןנ כךהפיצויים, משום שסעד תמיכה עקרונית ל

. נפסק זכויות האדם גנתהל לאמנה 8 עיףכת של סשמתהדין פסק שהייתה הפרה מ בית ותר.על

הנזק היקף הפיצוי בגין  לביתו. קשרמה תא גורעמן ממושך ללמשך ז ושגם היעדרותו מבית

 הפיצויתר נו של העונייק לשלנ לאמאחר ש ית המשפט.דעת של ב והלא ממוני הוא בשיקולוני הממ

אובדן הכנסות ק: זני שני ראשהדין פיצה בגין  תגין אובדן השימוש ברכושו. ביק ברפסק לו הוא שנ

כול הדין אינו י תלאור הנסיבות בי ה נוספות.ירות ומחיימאדמותיו של המבקש וכן הוצאות שכ

נעקר ז ששנים( מא 25) ףשחלב הרן ן מדגיש את הזמנזקים. בית הדיכה מדויקת ביחס להער לספק

 

281 80. -79  60, –53 sec.  ,279te onhiragov v. Armenia, supra C ה ניתן גם פסק דין ראשוני בתאריך יק זבת
16.6.15  . 

282  .280e not , suparasyan v. AzerbaijanSarg  156.16.ם פסק דין ראשוני בתאריך תן גניבתיק זה. 
283 8.4.04). hts,of Human Rign Court uropeaE, 71503/01ion plicat(Ap ae v. GeorgiidzAssan 
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ק הממוני זני הנזק )הבית הדין פסק בגין כל ראש .קשר בין ההפרה לנזקת בוהפיחו, ואת ביתמ

 284 ו.יור 5,000והלא ממוני( סך של 

 

 השוק נתך לתקארבנו קרוחס לצפון קפריסין ונגהפסיקה בי השוואה בין. 3

 

השוק, יו לתקנת אל יחסוהפסיקה ב יאיספרק ר בין החוק הצפוןקהשוואה מפורטת רלוונטית בעי

זכויות אדם ביחס לאזור ל ין האירופאך אין חוק סדור. עם זאת פסיקת בית הדיברנו קרונגב שכן,

 יןשוואה ביצוי. הוך צריך להיות סעד הפאזורי סכס במצבים של זה תומכת בכך שהסעד המרכזי

ד אחד, מצ ים.שני המקר ןיבם ליבדה שקיימים מספר האסאי לתקנת השוק מרהצפון קפרי החוק

ן ע"י בית נבח יאון קפריסשנים לפני שההסדר הצפ 35 -ן קפריסין התרחשו כבצפו לישות לבתיםהפ

 לעומת זאת, 285ש ע"י בית הדין.זה אף הודגויו. נתון הדין האירופי לזכויות אדם וזכה לגיב

ה ישנים לפלשתינאיש ןרוומושודה מקרקעין ביה לשל יהודיים ע ו בתים ושכונותנהם נבהמקרים ב

ינה זו חבמפריסין. ר יותר בהשוואה לצפון קו בחלקם בטווח שנים קצתרחשהות לגביהם, טענת זכ

 שטח כבוש, בעוד העמדהין נחשבת לצפון קפריסותר. מצד שני, המקרה של צפון קפריסין קל י

ישנן  לאשרי נתים כבושים, ולמדיחה ושומרון אינם שטהיא שיהוד לישרא נתשל מדי הרשמית

 רון, אך ישראל החליטה באופן וולונטרי לאמץ אתושומ לשטחי יהודהיות ביחס זכות לטענו

בריבונות מדינת רה ארה"ב יכלאחרונה הרה מכך, ית 286'נבה.זיטריות של אמנת ומנהה ההוראות

נוסף, במקרה של ב 287.ןהישראליים ביהודה ושומרו הישוביםאזורי על בקעת הירדן ועל ישראל 

ן ונים שגורשו מצפויויסאיים פרשל ק בתים קיימיםמכוונת ל ובר בפלישהקפריסין מדצפון 

אלא בר כלל בפלישה לבתים מדולא ושומרון  הדוהיב ת,הולאמו. לעומת זא קפריסין, והבתים

הסתבר בדיעבד שקיימת ש ,הרלב ובתמועל סמך עסקה עם הממונה בתום בבניה על מקרקעין 

מו. לא הולאעין קזכויות במקר, והקרקעין אלולמביחס תינאיים טענת זכות מצד פלשת לאפשרו

 ם בהרבה. דה ושומרון הם קליה זו המקרים ביהוינמבח

. מדובר במקרים מריבהבשטחי  מדובר משמעותיים.מיון י דקווקיימים ו אל םידלהבמעבר ל

 ם הוצאת המחזיקים הנוכחיי קופות ארוכות. לאור זאת,תם תיבים בשהמחזיקים הנוכחיים גר

תאימים( להשבה )במקרים המת ר שמקנה אפשרודהס ןוראויה. לכ יעילהה מידתית, אינה פעול

יקרי והשבה יצויים הוא הסעד העהפ סעדגם אם יותר, ב יואר ואקעין או פיצויים ההחלפת מקר

   288.ירופי לזכויות אדםהא יןדית הכפי שהודגש ע"י ב נעשתה במקרים בודדים,

 מקל וחומרולכן , יןסבצפון קפרי מההסדר הרבה יותרסדר מאוזן ין ספק שתקנת השוק היא הא

ק לאור שות הת תקנוחנים אב ונהיים א .פי לזכויות אדםזוכה להכרת בית הדין האירו יתהשהי

בות של רשות תערה אפשרהקובע כי זכותו של אדם לכיבוד ביתו כפופה לחריג המלאמנה  8סעיף 

לומר  תןני אחרים, אזי יהם שלעל זכויות י חוק, כאשר ההתערבות נחוצה לשמירהציבורית על פ

יותיהם של כוז על יבורית כדי לשמורת צקנת השוק, שמוסדרת בחוק על ידי רשושהפעלת ת

יעה היא הולמת את הסעיף. במיוחד שלא מדובר בפג -ום לב נו את ביתם בתאלו שב – ריםאח

 

284 7.43, 50, 5 41,0, ec 35, 38, 4, s280, supara note Sargsyan v. Azerbaijan 
 לידה.קסט , והט275לעיל ה"ש  ospoulmoDeעניין  285
 .10 ה"שלעיל  ורא 286
 .18ראו לעיל ה"ש  287
 . ידהל, והטקסט 275ל ה"ש לעי Demopoulos ןעניי 288
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החזקה ל לא היו בבמקרקעין שלא נבנה עליהם דבר, וכל של בעל הזכות המקורי אלא יתובב

כי הקובע  1וטוקול מס' לפר 1מסקנה זו נכונה גם לאור סעיף  289ויות המקורי.זכה לפעילה של בע

לזכותה של המדינה לאכוף חוקים בהתאם  בכפוף ,החזקתומנכסיו שבאה אדם זכות להנל כל

 אינטרס הכללי. האינטרס הכללי בהקשרש ברכוש בהתאם לאת השימו נהלל כדי ,לשיקול דעתה

לו המקרקעין המקוריים בלאו הכי לא יוכים, כאשר בעלי בתף ליסת יותר מאיעת הרזה הוא מנ

  .מקרקעיןת מהלהנו

לצו כעומד בכללי המשפט  5ו בסעיף פט בישראל יכירי המששבת ניחסביר לה זאת וראל

ה חיזוק הסעיף יש כאמור ליצור הנחיל 290של היועץ המשפטי לממשלה.תו דף עמהבינלאומי, וזו א

איחוד  מוכיח כי גם האפשרות של ריסיןון קפשל צפהתקדים  סף,ונ. במוגבר וימתן פיצמנהלית ל

 291משפט הבינלאומי.עומדת בכללי ה ם מתאימיםקרימקרקעין במ לפתחהרת וחלוקה שמאפש

 של העדר עסקה עםכוש ממשלתי לא נותן מענה בר רבו בדלצ 5יתרה מכך, ביחס לבתים שסעיף 

בבית הדין ושר כאמור הקפריסאי, שא ודלמלהסדר דומה  ושומרוןור ביהודה הממונה, ניתן ליצ

 292ות אדם.האירופי לזכוי

 סיכום

לצו בכל  5ניתן להסתמך על סעיף ש נת השוק, אני סבורודות תקיסוח ניתהצדקות ולהתאם לב

בתום )שהתקשרה עם הממונה(  יתנדרות הציואו עם ההסתהממונה  םקה עסמקרה שבו נעשתה ע

ר אלא גם במקרים שמדוב הטעות בהכרזם שהייתה מקריברק  ו חל לאלצ 5סעיף  .תמורהלב וב

בר בטעות שהם כרזה, אך הממונה סהגביהם פרטי ולא הייתה לשם אדם  לעבמקרקעין הרשומים 

 

יק ורי לא החזבעל הזכויות המקהמשמעות היא ש הלב, ת סעיף תוםוק מתקיימים, לרבורכיבי תקנת השכאשר  289
 לא היה מתקיים.הלב רת רכיב תום קעין, אחאת המקרל אופן פעיב

עמדת היועץ : נלאומי, ראויבהדין הת א ומצעלשו אינו סותר כלצ 5יף לה לפיה סעמשלמ ילעמדת היועץ המשפט 290
 .1 פס' ,36 לעיל ה"שי לממשלה, משפטה

, לעיל ההסדרהועדת  -ועדת זנדברג דו"ח בניה ביהודה ושומרון ראו ן להסדרת כפתרוקה וחלורון של איחוד לפת 291
 רן(. עם זאת, כאשועמ"ש מערכת הביטחבן ארי, יו חזשל עו"ד א וה' לדו"ח )חוות דעתספח ונ 538 - 525' , פס26ה"ש 

 Tymvios v. Turkeyבעניין כך למשל, המוצעים.  רקעיןהמקמד רר מראש את מעלוקה יש לבד וחועושים איח
ts, 2008)n Righopean Court of HumaurE( ל טורקיה ין שחלקת מקרקעפון לו בצרקעין שע קיבל עבור המקתובה

רכוש את קפריסין ל דינתמשה כפה על ער. המהלך הזה למפם נבנו שני בתי סקרקעין בדרוהמהסתבר שעל  בדרום, אך
לו סין אירר עם רפובליקת קפרית הסעד מבלי לבצביע על הבעייתיות שבהענקמקרה זה ה .Tymvios-מ הקרקע

 Nasiaת דומה ראו: רלביקו; 276"ש יל הלע ,Hadjigeorgiou :ראו, יםלים להיות מוחלפיכומקרקעין 
Hadjigeorgiou, "Remedying Displacement in Frozen Conflicts: Lessons from the Case of Cyprus" 18 

CAMBRIDGE YEARBOOK OF EUROPEAN LEGAL STUDIES 152 (2016). ק בחלIII B מאמר.ל 
דדים ן הציית האמון ביריסין, לצורך בנפמנגנון של צפון קנון, דמוי הנגשיבות של מחאת הספרות המדגישה ימת קי 292

 Sargsyan v"וכן ראו: . 291ה"ש  לעיל Hadjigeorgiouראו  ,לתי פתיריםכים בכסול סבמקרים ש, ביםהמעור
Azerbaijan & Chiragov and others v Armenia", http://ehrac.org.uk/news/sargsyan-v-azerbaijan-

chiragov-and-others-v-armenia/ מעבר י פתירים במקומות נוספים כסוכים בלתס ייןמצ אף המאמר הראשון
ני המאמרים ש netern UkraiEas tria,ransnish Ossetia and ToutAbkhazia, Sכגון: אך ברנו קרויסין ונגלצפון קפר
הראשון מציג  זאת המאמר עם .יפתרון מדינ , שעשוי לקדםסיןיגנון של צפון קפרון דומה למנגנעל הקמת מנ ממליצים

 שונה ראו: . לגישהקדם את פתרון הסכסוךהוא יכול אכן לפן קפריסאי כדי שונון הצשיפור המנגעות להצ כמה
Emmanouilidouל עלו חטשמחזיק בש גנונים של הגורםנבית הדין להכרה במהמהלך של  פיה, ל277 יל ה"ש , לע

רופי לציין שבית הדין האילביקורת זו יש נה פחותה לנפגעים. כמענה ולספק הג האמנהשל  ונהלפרשנות לא נכלהוביל 
ולכן סעד ו, ויות שנפגעלה כל כך של בעלי זכגדווך עם כמות סכס אזורידמותו בהשיב את המצב לקן לין שלא ניתמב
דין פוסק רה, בית הכל מקב ר.יותבדתיות ראויה סיבות העות הנא טוב יותר האה מקומית שמכירכל פיצוי על ידי ערש

 לבית. שכן 275 , לעיל ה"שSolomonides, ראו: IPC -ה ל את צורת החישוב שלל פיצויים ומקבגם הוא רק סעד ש
 ,281"ש יל הלע Chiragov v. Armeniaין עני ואבעצמו, ר ההמעשית לבצע השב הסמכות או האפשרותין אין את הד

לו מקדמים הסדר נגנונים כאשמ את המסקנה שמבקרת 276לעיל ה"ש  ,Hadjigeorgiouראו  בנוסףוהטקסט לידה. 
ה אינו אפשרי, ולכן עשוי שסעד ההשביוחד , במצויעדיף מהעדר פיהם נפגעו יותיוכלאנשים שז לדעתי, פיצוי ם.ושל

דם סין יכול לקקפריצפון נון של מכת בטענה שהמנגתו אוחרת יותרכתיבה מיין לציין שהכותבת בלקדם הסדר. מענ
נוסף  מאמרל הערה זו. תור הראשון בתחילקלעשות זאת, ראו המשאכן יוכל די שפר אותו כהסדר מדיני, אך יש ל

 Cyprus: Bridging the Propertyראו: והסעדים עבור שני הצדדים המנגנון  שכלולים לפטייע פתרונות מששמצ
Divide, https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western-europemediterranean/cyprus/cyprus-

bridging-property-divide. 
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השטח  או בשל טעות ביחס להיקף שלהם יקוםמבשל טעות באיתור הלמשל, רכוש ממשלתי 

 ן המקרקעיבמרשם  וםבריש עסקהשכלול הלא נדרש בנוסף,  .ופקעשנתפס בתפיסה צבאית או ה

שם שום במראין גם דרישה לרי, וקעיןרקרי היה רשום במרשם המם כאשר בעל הזכות המקוג

שד ביחס חעדר הידיעה והעדר רק ל מתייחסת, דרישה זו דרישת תום הלבלגבי ההרשאות. 

 תב"עקרקעין ימת ביחס לאותם מקיאם וש ממשלתי. ולכן אין זה משנה כרלעובדה שלא מדובר ב

, לאו אם דינהמהיות מיכת ובהשקעת רשואם המבנה נבנה בתוניה י בנו היתראם נית ,ףבתוק

 ות המקורי לא הגישכאשר בעל הזכיתרה מכך,  לצו. 5ף מים התנאים של סעיד מתקייכל עו וזאת

 ימת הצדקה לאיבודיו קיבמקרקע בנייהת שידע על הלמרו ול ההכרזה ולא עמד על זכויותיעערר 

וכן  הנל ידי המתקשר עם הממולל גם הוצאות שהוצאו עורה הוא כולרכיב התמיחס ב יו.זכויות

 הפעלת תקנת השוק, הזכות של הרוכשביחס לתוצאת בהן. התחייב חס להתחייבויות שבי

לתקופה את החכירה/הרשאה  דשחבסוף תקופת העסקה יש לולכן  ,דמותוממורקת מזכויות ק

ר אי תקנת השוק אינו אמומהעומד בתנף, הרוכש בנוס .לותות רגיאדומה לחכירות/הרשבספת נו

שהתקשרה עם  מו בחוליה הראשונהא התקייתנאי תקנת השוק ל, כאשר תאעם ז. לעמוד בתנאיה

ל הזכויות עלאור הפגיעה האפשרית בבמכן.  לאחרשתקיים גם בחוליות הממונה הם יכולים לה

יות לבעל הזכו אפשרשתית מנהל נחיהליצור הרצוי תקנת השוק  הפעלתבמקרים של המקורי, 

לי להוכיח וזאת מבאצל הממונה,  בלהשהתק רהומהתלקבל את או  מוגבר פיצוי המקורי לקבל

  ל עוולה.קיומה ש


