
   

      

   בתי ה שפט

1פ "ה תקוה-בית משפט  שלום פתח 5 4 / 0 8    
2פ "ה 9 9 / 0 7 
1פ "ה 1 6 / 0 8  
1פ "ה 5 2 / 0 8  
1פ "ה 7 6 / 0 8   

  
 27/05/2008 :תאריך גולדס. השופט סגן הנשיא אהרן ד' כב :בפני

   

   

   

   מ"הח רה הלא מית לד כים ביש אל בע-מעצ :בעניין
 המבקשת      
   נ  ג  ד  
 )154/08פ "ה(מ "ברעננה בע 7650חברת נוף נאה בגוש . 1  

  )299/07פ "ה(ריינר מלאכי   . 2

  )116/08פ "ה(' נחום קרן ואח. 3

  )152/08פ "ה(' בינה זילבר ואח. 4

  )176/08פ "ה(' נעמי דותן ואח. 5

  
  

  

 המשיבים      

  פסק דין

   

  אקדמו  מילין

בהן  ותרת ה בקשת ל פיסת  זקה , הלפני חמש בקשות על דרך המרצת פתיח     .1 .1

- )הגנה ופיתוח(לפקוד  הדרכים ומסילו  הברזל ) 1(4במקר עי  משיבים  כח סעיף 

לצורך ביצוע  בוד ת הקשו ות לסלי ת דרך  רברית מהירה , ")הפקודה:"להלן( 1943

בהת ם לפקו ה והם , וזאת מהטעם  המקרקעין  ופקעו כדין 531הידוע  ככביש 

שת על מנת שתוכל להתחיל במועד לבצע על המקרקעין עבודות דרוש ם למבק

  .531הקשו ות לסל לת כביש 

 העובדות הצריכות לעניין. 2

י שר הת תי ת  "ה פקעו מ משיבי  מכו  צווים ש וצאו ע, השטחים ה ופקעים) א(

  . מכח פק דת הד כים 16/4/07ועל  די  שר  תח  רה  יום  12/10/97הלאו יות ביום 

אישרה ממשלת ישראל באמצעות ועדת שרים לענייני פנים את התכנית  9.9.07ם ביו)ב(  )ב(

פורסמה ברשומות אישורה של תכנית המתאר  13.12.07החלה  ל המקרקע ן  ביום 

8
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 .ובכך הגיע המעשה התכנוני לסיומו

המבקשת  ותרת לקיים  דחיפות את צו ההפקעה  לתפוס חזקה  מקרקעי   )ג(  )ג(

 . שת להי רך לב צוען של הע ודות בה דם האפ ריהמשיבים הואיל והיא נדר

אמ רה המב שת למס ר לזכ ין שיי חר את , על פי התחייבו ותיה שבהסכמי המ רז)ד( 

על המקרקעין להיות פנויים מכל , וב רם שת שה כן, שטחי המ רקעין שה פקעו

 .מבנה או אדם ובאופן המאפשר את תחילת ביצוען המיידי של עבודות הסלילה, חפץ

, אשר נמנים על קבוצת בעלי הקרקעות שהופקעו במסגרת צו ההפקעה, המשיבים) ה(

למתן צ  שייאפש  ל בקשת , התנגדו למסירת החזקה ומכאן המרצת הפתיחה שבפני

 .לתפוס ח קה מיי ית בחל ות ש ופקעו

 ":קצירת האומר"ב  טענות המבקשת. 3

ם בהת ם ל ו שהו א מ ח פקו ת הופקעו  המשיבי, השטחים ה ופקעים              )א(  )א(

הדרכים ומסילות הברזל וזאת בשל העובדה שהם נדרשים למבקשת בדחיפות לצרכי 

 .531סליל  כביש  -ציבור מ בהקים

הינו אחד מעורקי התחבורה החשובים והחיוניים במערך הכבישים  531כביש    )ב(  )ב(

נוח בין ערי הארצי אשר עתיד לספק מענה תחבורתי באמצעות יצירת קשר מהיר ו

 .השרו  ל רחב ת  אביב

משפורס  צו ההפקע  כדין ב שומו  ומשהו יח  המבקשת , לאור הלכת נאבאולסי )ג(  )ג(

יש לצוו  ע  המשי ים , את קיומם של התנאים הנדרשים טרם תפיסת המקרקעין

לפקודה מקנה לרשות ) 1(4סעיף . למסור  אלתר את החזקה במקרק ין לידי  מבקשת

אופ  מ ידי  זקה בק קע והה יך המש טי לת יסת  זקה ע  ידי יכולת לקנות ב

 .יעיל וענייני, הרשו  המפ יעה א ור ל יות הלי  מהיר

סוגיית תשלום פיצויי ההפקעה המגיעים למשיבים הינה נפרדת מהליך תפיסת )ד(  )ד(

הח קה ב טח ם המ פקעים וההלכה הפסוקה מאפשרת תפיסת חז ה גם מ ום בו 

אי תשלום הפיצויים או תשלום פיצויים שאינו לשביעות . יצוייםלא הוסכם עניין הפ

ש "רצונו של הנפקע אינו פוגם בחוקיות ההפקעה אלא מקנה לתובע זכות לפנות לביהמ

 . המוסמך בתביעת פיצויים כנגד הרשות המפקיעה

פירס ה ה בקשת  כרז פ מבי ל ורך ב ירת  כיין א ר יקים  25.1.07ביום               )ה()ה(

בהתאם  הסכמי . 28.11.07הצעו  למ רז הו שו כב  ביום . 531יתפע  א  כביש ו

אמורה המבקשת  מסור לזכ ין מ עמ  את ש חי המק קעין  הופקעו לצורך , המכרז

מבנה או אדם באופן המאפשר את תחילת , סלילת הכביש כשהם פנויים מכל חפץ

, ת לתפוס  זקה  מקרקע ןעל המ קש, קוד  לכן. ביצוען המיידי של עבודות הסלילה

 . לגדרם ולעשות את כל הפעולות הדרושות על מנת שמסירתם לזכיין תיעשה ביעילות

באם לא יתאפש  ב די המבק ת לתפוס במהיר ת האפש ית א  החזקה בש חים    )ו(  )ו(

כל . יימנע מהמבקשת לעמוד בלוחות הזמנים המתווים לביצוע הפרוייקט, המופקעים

 .ין לזכיין עשויה להסב למבקשת ולציבור בכללותו נזק רבעיכוב  מסירת  מקרקע
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 ":קליפת האגוז"טענות המשיבים ב .    4

ועל , חמשת קבוצות המשיבים מיוצגות בנפרד אולם הינן בעלות אינטרסים משותפים לרוב

למעט כמה טענות חריגות אשר יצוינו , כן לשם הנוחיות מצאתי לנכון לאחד את טענותיהן

  .אומרםבנפרד בשם 

המבקש  לא הוכיחה  י קיי  צורך  יידי  תפיס  החז ה  קרקעות ול  הציגה       )א(  )א(

בפני בית המשפט לוח זמנים לביצוע העבודות כך שלא הוכח שהכביש עומד להיסלל 

  .בקרוב

אין ל פשר את מסירת החזק  בקרקע לידי המבקש  בטרם יוסדר הפ צוי ה גיע  )ב(  )ב(

 .עתלבעלי הזכוי ת בקרקע המופק

טוענים כי יש לדחות את הדיון בתובענה זו עד להכרעה  152/08פ "המ יבים בה )ג(  )ג(

וביניהן העתירה  15ל "צ כנגד רשויות התכנון בקשר לתת"בעת רות שה גשו לבג

 .שהוגשה בעניין חלופת המנהור התת קרקעי

ין טען כי המקרקעין נשוא התובענה הוקצו לו ולאחיו כמקרקע 299/07פ "המ יב בה)ד(  )ד(

טוען ה שי  כ  על ה בקשת , משכך. חלופי ם לא ר ש ופקעה מ ם קר ע פרטית

 .היה  צר  ל ליך ג  את  חיו

ההכרזה החלה על הקרקע נשוא התובענות מתייחסת לרצועת קרקע ברוחב העולה      )ה()ה(

לפקו ה מגבי ה ה קעה מ ח הפקו ה לדרך ) 2(4בעוד שהוראת סעיף , מטרים 50על 

מקרקעי המשיבים אינם מצויים בתחום מחלף כלשהו ואף אם . בדמט ים בל 50של 

 .היו מצויים בתחום מחלף הרי שמחלף אינו צומת כמשמעות המונח בפקודת הדרכים

  

כ המבקשת ליתן פסק דין כנגד המשיבים כולם בהעדר "ע ר ב 21.5.08בפת  ישיב  יום . 5

בא  כח . 1984-ד"תשמה, לתקנות סדר הדין האזרחי) 9(143בהתאם לתקנה , הגנה

 . בטענותיהם קיימת הגנה, הצדדים סיכמו בטענה זו כאשר לטענת באי כוח המשיבים

   

בפתח הדברים אתייחס לטענת המשיבים לפיה על המבקשת נטל הראיה כבכל תובענה . 6

נקבע כי ,  313) 3(ד נד"פ הועדה המקומית לתכנון ובניה' קיסר נ 3092/01א "ברע. אזרחית

דומה ליחס שבין  8לפקו ת הק קעות לב ן סעיף  3-7הליכי הה קעה שב עיפים  היח  בין

פסק דין להליך ההוצאה לפועל של פסק דין וכי הצורך במהירות ובזירוז הפינוי מכתיב 

  .מאלי  קיו ו של הל ך פשו  וקצר

ליתן  ידי בעל סמ ות הה קעה דרך  הירה  –מעיקרה  –נועדה  8הורא  סעיף "

" דרך מק צרת"נועדה לקבוע  8הורא  סעיף . בקרקע ש ופקעהלתפו  חזקה 

, ]1[עירית  רצליה ' בוהקוב נ 103/63א "הש פט ה וי בע(למימו ה של זכ ת החזקה 

צריך להינתן ללא קושי וללא סיבוכים מיותרים "... 8צו ש פי ס יף ; )1595' בעמ

, ]2[ארבספלד ' ל נמדינת ישרא 361/66א "השופט ברנזון בע..." (כדבר  ובן  אליו

מיועדת , לפקודת ההפקעה 8הקבוע  בסעיף , פרוצדור  המיוחדת"ה; )532' בעמ

בדרך , ידי המדינה-להביא לזירוז פינוים של מקרקעין העומדים להירכש על
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הצורך ). 111' בעמ, ]3[חסן ' מדינת ישראל נ 290/91א "הש פט בך בע..." (מקוצרת

הליך שיתנהל , אליו קיומ  של  לי  פשוט וקצרבמהירות ובזירוז הפינוי מכתיב מ

   ...ללא קוש  וללא ס בוכי  מיו רים"...
  -ובהמשך

מסיר  חזקה  -לפקוד  ההפק ה  ופי  אופ  הוא  ל הוצא  לפועל  8הורא  סעיף "

  "טענות מהות של הפקעה, ככלל, ועל כן לא תעלינה במסגרתה -בעקבו  הפקעה 

  

' הגב' רכבת ישראל נ-רשות הנמלים והרכבות 1528/05א "עב ק ב) דאז(ד של הנשיא "בפסה

נקבע שאין לאבחן בין הפקודה לפקודת הקרקעות  3297, )3(2005על -תק, הדסה אביג ורוב

  :בכל הנוגע להליכי התפיסה

, 1943שנחקקה בד בבד עם פקודת הקרקעות בשנת  ,)ג.ד.א–פקודת  דרכים (פק דה זו "

הפקודה הקנתה . הפקיע  קרקעי  לצרכ  סלילת  בישיםהיקנתה לנציב העליון סמכות ל

למטרה המ ומצמת של סלילת , בהליכים קצרים ופשוטים, סמכויות הפקעה נרחבות

  .."דרכים
  

לפקודה משולים להליכי  4הליכ  תפ סת החזק  במקרקעי  מופק ים מכ  סעיף , הנה כי כן

זהו א פיו . ו בפסק דין שיפו יש לנהוג בצו ההפקעה כמ"בהם  ומ  על  יהמ, הוצאה לפועל

  .קיים היפוך נטלים ועל המשיבים להוכיח את טענותיהם, של ההליך שבפני ולפיכך

   
  העדר  חיפות  תפיסת  קרקע. 7

  
לטענת המשיבים המבקשת לא הוכיחה את קיומו של הצורך המיידי במסירת החזקה ) א(

אין , טענה זו. ה בחלקותי םומשכך לטענתם ראוי להמתין בטרם תיטול המבקשת את החזק

בידי לקב ה בי חוד ל ור הי פו של  פרוייקט  מח יב הפ עת ש חים רב ם בהם עתיד 

הליך פינוי הקרקעות עלול לארוך מעצם טבעו זמן רב ולעניין זה יפים . לעבור תוואי הכביש

מח -תקן יוחנן סעידיא' הועדה המקומית לתכנון ובניה נ 1185/02פ "ש  מחוזי  ה"דברי ביהמ

כי הליך פינוים של הנכסים המופקעים עלול לארוך מעצם טבעו , לזאת ר וי ל וסיף"): 2(2003

כי בחלק מהמקרים תיאלץ לנקוט , על המבקשת לקדם את פניה של האפשרות. זמן ל  מ וטל

. שכן בעלי הנכסים לא יתפנו מרצונם, בהליכ  ביצוע למימ שם ש  פ קי הדין למסיר  החזקה

ל המבקשת לדרוש מבעלי הנכסים את מסירת החזקה רק לאחר שתהיה מצוידת ח ובה ש

שכן אם בעלי הנכסים ימאנו להתפנות לא , להעמידה בפני שוקת שבורה, אפוא, בהית ים עלול

. תוכל המבקשת להתחיל בביצוע העבודות אלא תאלץ לפתוח רק אז בהליכים לאכיפת הפנוי

ר היתרי הרי ה והו דאות בקב ת יתר ההיתר ם בנסיבות אלה ונוכח העובדה שניתנו כב

ולתבוע , מחד, להגיש ב שות ל יתרים, היינו, החלטתה של המ קשת לע וד במקביל, הנדרשים

  ."אינה חורגת ממתחם הסבירות, מאידך, את מס רת הח קה

   

הוכח בפני כי המקרקעין נשוא צווי ההפקעה נחוצים בדחיפות למבקשת לצורך קידום ) ב(
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ואני סבור כי אין כל הגיון להמתין עד מועד בו ידרש הזכיין  531ט ס ילת ד ך פרוייק

הדבר , שכן. להתחי  בביצ ע העב דות ורק אז לפ וח בהל כים לקב ת החזק  בקרקע

עשוי לעכב את ביצוע העבודות ועיכוב זה כתוצאה מאי זמינות הקרקע וכפועל יוצא מכך 

ות בתפיסת החזקה מתחדדת נוכח קיומם של הדחיפ, בנוסף. לגרום לנזק כבד למבקשת

באשר טרם שת סור המ קשת את המק קעין , המצויי  במרבי  החלקותהמחוברים 

לזכיין עליה לבצע פעולות שונות בקרקע הכוללות פינוי השטח והכנתו לעבודות הזכיין 

, שוכנעתי כי אכן קיים צורך מיידי בקבלת החזקה במקרקעין ולפיכך, לפיכך. שייבחר

    .נדחית טענת המשיבים בעניין זה

 מתן פ צוי רא י ט ם למ ירת ה זקה
  

אין ל פשר ההפ עה לל  מתן  יצו  לב לי הזכ יות ב רקע , לטענת המשיבים. 8

המופקעת ויש להתנות את מסירת החזקה במקרקעין בקבלת מלוא הפיצויים המגיעים 

. לפקודה 4מכח  עיף  ההליך שבפני הינו הליך למסירת החזקה במקרקעין.לנפקעים

הינה שזכותה של הרשות המפקיעה לקבל , ההלכה שנקבעה בסוגייה זו בשורת פסקי דין

  .את החזקה בנכס המופקע אינה מותנית בתשלום פיצויים

   

במקרה . שאין הכרח להסכים או להחליט מראש על הפיצויים לפני שהחזקה נלקחת מהדייר"

יש להעדי  את ז  ש קילה ע  ה שו  הציבו ית  ,של התנגשות בין שתי האפשרויות הללו

. בלי תנאים מוקדמים, כשזו דרו ה  ה לפי דעתה, ונותנת לה אפשרות לקבל חזקה מיידית בנכס

 ."והמחוקק הוא שראה לנכון להעניקה, אך כנראה שאי אפשר בלעדיה, זוהי ס כות ד סטית
עירית  613/84א "ע: וכן 3( 532, 526(ד כ"פ, 'אבר פלד ואח' מדינת ישראל נ, 361/66א "ע(

ראה לענין זה גם דברי ). 3( 716, 711(ד  א"פ, מ"יקב הגליל יוסף גולד ובניו בע' נ' חיפ  ואח

 י נד"פד, אבי  יפו-להועדה המקומית לתכנון ולבנייה ת. קיסר נ 3092/01א "רעה ופט  שין ב

)1 (313 :  

   

ליתן בידי  על סמ ות  הפקעה  רך מה רה  תפוס חזקה  –מעיקרה  -נועדה  8' הו את סע"

צו ... למימו ה של זכ ת החזקה" דרך מק צרת"נועדה לקבוע  8הורא  סעיף . בקרקע ש ופקעה

  ...מאליוצריך להינתן ללא קושי וללא סיבוכים מיותרים כדבר מובן  8שלפי סעיף 

אח  כי : שלפקודה 8כדי  זכו  בצו בית משפ  לפי  עיף , על מבקש להוכיח ארבעה תנאים אלו

שניים כי פורסמה ברשומות הודעה למסירת ... פורסמה ברשומות הודעה על הכוונה להפקיע

ארבעה  בעלים או המ זיקים  סרבים ... שלושה הגיע במועד שנקבע בהודעה... החזקה

  ..המפקי ה לתפ ס החזקהלהרשו  לרשות 

כי , מלינים הם. המערערים מוסיפים וטוענים באריכות לזכויותיהם במקרקעין המופקעים...

וע  כך ש ית ה שפ  לא , בית משפט  מא לא דן ו א הכרי  במהו ן ו הי פן של  כויו יהם

זכ יותיהם של  . טענות אלו כולן אין הן לענין. פסק לז ותם  יצו  כספ  מלא  גין הפ צוי

ואו ם ה ליך עתה ה א אין ... לעת שיפ חו בה יך לק לת פיצ יים, המע ערים ש ורות להם

  )ג.ד.א-הדגשה אינה במקור(". אלא  תפיסת  זקה, הליך לת לום פי ויים

  :  927/06) א"ת(פ "הז ט ב. ה ופט י' רא  גם  בר  כב
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להם זכאי בעל , בשאלת הפ צויים אינם תלויים, פקודת ה רקעותל 8סעיף הה יכ ם על פי "

ועל כן איני סבור שיש במשא ומתן שהתנהל בין המבקשת לבין מי , המקרקעין המופקעים

כדי ל רוע מס כו ה של המ קשת ל עול , הפיצוי ם ב ד ההפקעהמה שיבי  בקשר עם 

  ...". לפינוי המשיבים מהשטח המופקע

  : 164 169-'עמ, 2001, א"ת, )מהדור  שישית(דיני הפקעת מקרקעין , קמר. ו ן  ספרו  ל א

בדיון למתן צו למסירת ההחזקה אין בית המשפט רשאי להיכנס לשאלת הזכות לפיצויים "

שכן הזכות לקבלת ההחזקה אינה מותנית בתשלום פיצויים או , יעו ם  ל אלהא  לשאל  ש

  ". אף בתשלום הסכום שאינו שנוי במחלוקת

אני סבור ,על אף שהזכות לקבלת החזקה אינה מותנית בתשלום הסכום שאינו שנוי במחלוקת

שלפנים משורת הדין יש לשלם את הסכום שאינו שנוי במחלוקת כנגד קבלת החזקה 

אני , לפיכך. רקעין וכך לצמצם את הפגיעה בבעלים הנאלץ לוותר על נכסו לטובת הכללבמק

קובע כי על המבקשת להעביר למשיבים את הפיצוי שאינו שנוי במחלוקת במעמד מסירת 

  .החזקה

  
  15ל "צ כנגד תת"עתי ות לבג -הליך  לוי  עומד
   
בהליך זה עד לס ום הדיון  טוענים כי יש לדחות את הדיון 152/08פ "המ יבים בה.    9

טענה זו יש לדחות הן באשר לעתירה . 15ל "צ כנגד תכנית תת"בעת רות שה גשו לבג

בדיון  - ביחס לחלופת המנהור.שהוגשה ביחס לחלופת המינהור והן באשר ליתר העתירות

שקיימה הועדה הארצית לתכנון ובנייה של תשתיות לאומיות שהתקיימה בהמשך לדיון 

הוחלט ברוב קולות לדחות את חלופת המנהור התת , בבית ה שפט ה ליון 17.1.08מיום 

ל "קרקעי ולהעדיף במכלול ההיבטים את החלופה הקיימת שאושרה במסגרת תכנית תת

כך שאין ממש בטענת המשיבים כי תוואי התכנית עשוי להשתנות בעקבות קבלת , 15

  . צ"העת רה לבג

צ כ י "רטים כיצד יש בהליכים המתנהלים בבגהמשיבים אינם מפ, באשר לי ר הע ירות

ויש ל פשר , להשפיע על ההליך שבפני ואני סבור כי אין כל הצדקה לעכב את הדיון בתובענה

  .למבקשת ל פו  חזקה  כד  לקד  את  יצוע  של ה רוייקט

טען כי המקרקעין נשוא התובענה שייכים לו ולאחיו ועל המבקשת  299/07פ "המ יב בה

להליך גם את אחיו אשר חוכר עמו את המקרקעין וכן לצרף את מנהל מקרקעי היה  צרף 

המ יב  לל לא , ראשית. אין ב די ל בלה, טענה זו. ישראל שכן הסכם החכירה נעשה עמו

במידה , שנית. הראה  הן זכו ותיו של אחיו במק קעין ולא צירף את הסכם החכ רה  אמור

ם כנגד אחיו של המשיב באם יביע התנגדותו למסירת ויהיה קיים הצורך להגיש תובענה זהה ג

הרי שהמ קשת , החזקה בקרקע לידי המבקשת ובהנחה כי יש לו זכויות חוזיות במקרקעין

למשיב עצמו אין כל הגנה , אך בכל הקשור  יחסי  שבין  תובעת והמ יב, תו ל לעש ת כן

סבורני שבהליכים מסוג , אשר לבקשה לצירוף מנהל מקרקעי ישראל כצד בתובענה .בטענה זו

  .זה אין צורך בצירוף המנהל והמשיב אף לא הסביר מדוע קיים צורך בצירוף המנהל

   

  מטר 50הפ עה בר חב הע לה על  - אי חוק ות צו ההפ עה
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פ "המ יבים בה. הטענה האחרונה הנזקקת להכרעה עניינה אי חוקיות צו ההפקעה.     10

טוענים כי המבקשת הפקיעה  -)1-67משיבים ( 152/08פ "ובה 299/07פ "ה,176/08

מטר על אף שהחלקות אינן מצויות בצומת דרכים או  50מח קתם ד ך רו ב ה ולה על 

העלו אמנם טענה זו בכתב התשובה  116/08פ "המ יבים בה. בתחו  מסיל  רכבת

לתקנות סדר הדין  256תקנה . אולם בתצהיר התומך בכתב התשובה לא הועלתה טענה זו

  :קובעת 1984-ד"התשמ, אזרחיה

יגיש  לבית , משיב ב מרצת פ יחה ה וצה ל גיש ת ובה ל מרצת ה תיחה"

לשם א מות ויצרף לה תצהיר , בתשובתו יפרט את טיעוניו כולל אסמכתאות...המשפט

לא יצורף לה , תצהיר שלא צורף ל שובה בעת הגשתה;העובדו  המש שות יסו  לתשובה

  ".אלא ב שות בית ה שפט

לא ; כי על המשיב לבקשה לשטוח בתשובתו את מלוא טיעוניו, נוסחה של תקנה זו מלמד על כך

אלא שעליו לתמוך טיעוניו אלה באסמכתאות וככל שהתשובה כוללת בחובה טענות , רק  את

טענת  116/08פ "מש א הועלת  בתצהי  המשיב ם בה. על המש ב לאמ ן בתצ יר, עובדתיות

הרי שלא ניתן לייחס , לא אומתו הטענות העובדתיות הרלוונטיותא  חוקיו  צ  ההפקע  ו

  . להעלאת הטענה בכתב התשובה ערך ראייתי כלשהו ויש לדחות הטענה

   

הרי שגם לגופו של עניין יש לדחות , אף אילו הייתה הטענה מועלית בתצהיר, ית  כ  כן.    11

  :לישנא לפקו ה קו ע כהאי 4הורא  סעיף : הטענה מהנימוקים דלהלן

י "דהיינו אדם המורשה בכתב ע, יכולה הרשות, מן ה קודה ה את 3י סע ף "אם ניתן צו עפ) 1"(

לקנות מיד חזקה בקרקע הדרושה לסלילת הדרך המפורטת באותו צו , הנציב העליון לעשות כן

ולבצע עליה את כל אותן ה בוד ת ש הא צ רך ב ן כדי ל וציא לפ על אותה סלילה , או לשפ רה

  . ו להשל ם  ת השיפ רא

שטח  רקע הדרוש כדי  יתן  -לענין סעיף זה , "קרקע הד וש  לס ילת דר  או לש פורה) "2(

, ואם היתה מסילת ברזל או תוואי של מסילת ברזל שנועדו לתחנה, מטר 50לא תה ד ך ר חב עד 

 ".רשותכל שטח קרקע הדרוש לתחנה או לצומת בשיעור שתקבע ה -או אם היתה צומת דר ים 

כאשר מדובר בשטח , לפקודה) 2(4פי ה יפ  של ס יף - על ). ג.ד.א-ההדגש  אינ  במקור(

ואין  גבלה  -הקרקע הדרוש לצומת דרכים או לתחנה ניתן להפקיע כל שטח שקבעה הרשות 

 -האחת: המחלוקת בין הצדדים נסבה למעשה על שתי שאלות. מטר 50של דר  בר חב 

 - השנית. מקרקע ן שה פקעו  המשיבים  תחום מח ף כלשהומ ויים ה, מבחינה עובדתית

האם המונח צומת דרכים כולל בחובו גם מחלף באופן שהמבקשת תהא רשאית להפקיע מן 

  .מטרים 50המ יבים ד ך העו ה ב וחבה על 

   

  :צי ן מר  וויטא  לי ו כי, 152/08פ "בת היר שה גש בתמ כה לת ובה בה. 12

או /אינן מצויות בכל צורה שהיא בצומת דרכים ו, הם  ל  צועלי 67-1חלקות ה שיבים "

טענה זו נטענה באופן סמתי ומבלי ". מטר 50בתחנה ובכל זאת רוחב ההפקעה הינו מעל 

לבק ה וכן ' עיון בתכנית שצורפה כנספח ב, לא זו אף זו. שצורפה  וות דע  מת ימה  ביסוסה
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התאמה  ין תרשי י ההפק ות  הוצאו בתצהירו של מר אמנון דרנס אשר אישר כי קיימת 

  .מעלה  י המק קעין ש ופק ו מן המ יב ם אכן מ ויים בתח ם  מחלף, לבין תשריט התכנית

נטען בשפה רפה ומבלי כל  299/07פ "בתצהיר שהגיש מר מלאכי ריינר בתמיכה לתשובה בה

בניגוד לפקודה שכן ניתן בניגוד לדין ו, הצו שניתן ואשר עליו נסמכת המרצת הפתיחה"פי וט כי 

על פי הו את " לסלילת  רך או  שיפורה"הקרקע אליו הוא מתייחס אינה מהווה קרקע הדרושה 

אלא ש יון , לא זו בלבד שלא צורפה חוות דעת מתאימה לביסוס הטענה". לפקודה) 2(4סעיף 

בתכנית ובתצהירים מטעם המבקשת מעלה כי חלקות , תרשים  הפקעה, בצו הה קעה

  .ויות בתחומי מחלףהמ יב מצ

נטען כי החלקות שהופקעו מן המשיבים אינן  176/08פ "בת היר שה גש בתמ כה לת ובה בה

י מ  א ז "המשיבים אמנם צירפו לתשובתם חוות דעת שנערכה ע. מצוי ת  תחום  ל צומת

החלקות הנדונות "אל  שבחו ת דעת  מציי  השמא  באו ן מפור  כי , שמאי מק קעין, כהן

 4בסעיף , ית  ע  כן". מוקמות בצומת ולכל היותר ניתן לטעון כי הן מצויות בשולי מחלףאינן מ

צויין כי החלקות הא ורות מ ויות אף בתחומה של מסילת , לתצהירו של מר אמנון דרנס

יתרה . השטחים המופקעים נשוא התובענה מצויים בתחום שטח מחלף רעננה דרום: "השרון

משתרע ת  ם בתו  רצוע  מסיל  הבר ל  ל מסילת  6585בגוש  30-ו 29חלקות , מכך

הרי שטענות שאינן נסמכות , הנטל כבר בשלב זה הוא על המשיבים, והואיל וכאמור".השרון

  .בראיות דינן להידחות

   

האם הגדרת המונח צומת דרכים כוללת , היינו, באשר לשא ה המשפט ת שבמ לוקת) א.(13

בענייננו מדובר על , וך הפניה לפקודת התעבורהת, המבקשת טוענת, בחוב  א  מחלף

ולמעשה מדובר על מחלף דהיינו מפגש , נקודת המפגש של שני כבישים, דהיינו, צומת

המשיבים טוענים מאידך כי יש ליתן . דרכים במפלסים שונים אשר כולל בחובו צומת

דרכ ם ותו למונח צומת דרכים פרשנות דווקנית ומצומצמת הכוללת אך את נקודת מפגש ה

שפירושו " צומת  רכים"על בית המשפט לפרש את המונח , לשם הכר ה במח וקת. לא

  . שנוי במחלוקת

  :קמר כ תב ב פרו . ה לומד א       

פרשנותה של הפקודה אינה מוגבלת לתכלית שעמדה לנגד עיני המחוקק המנדטורי בעת "

תכלית . יקן את ה רא תיהאו לנגד עיני המחוקק הישראלי בעת שת, חקיקתה של הפקודה

, המשתנה ומתאימה את עצמה בהתאם לצרכי הזמן והמקום, החקיקה הינה תכלית דינמית

  ".ובלבד שהפרשנות החדשה מתיישבת עם לשונה של הפקודה, המשתנים עם שינוי העיתים

  .49-'עמ, 2001, א"ת, )מהדור  שישית(דיני הפקעת מקרקעין , קמר. א

   

נעשו בפקודה בהתאם לשינויים הדינמיים של צרכי המקום והזמן דוגמא לשינויים ש) ב(

הגדרת זו השתנתה עם השנים והינה . לפקודה 2בסעיף " דרך"קיימת בהגדרת המונח 

" דרך"ה גדרה המקורית קבעה ש. תוצאה של שני תיקונים שנעשו בהגדרה המקורית

וה ספ  לה גם  תוקנה הגדרה זו 1951בשנת ". כל  רך או תו אי של  רך"משמעותה 

בפקודת הדרכים ". צומת  רכים"הו ף גם  1966ובשנת " מסי ת ברזל ותוו י שלה"

מנהל מס  6701/94א "אמנם לא קיימת הגדרה למונח צומת דרכים אולם כפי שנקבע  בע
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כי לצורך פרשנות סעיף  219' בעמ 213) 2(י  ט"פד', חרו י ואח' שבח מקרקעין חיפה נ

  :מאותו עניןחוק יש לפנות לחקיקה 

בין שהח יקה  –בכל  קרה ... קיימת תמיד בפרשנות חוק' מאותו ענין'היזקקו  לחקיקה "

יש מקום לפנות לחקיקה  –בין שהיא סביר  ובי  שהיא אבסו דית , ברורה ובין שאינה ברורה

  ".כדי ללמוד ממנה על פירושה של החקיקה, מאותו ענין

ההגדרה הוכנסה לסעיף בשנת (בזו ה שון " דרך" מגדיר 1965-ה"התשכ, חוק התכנון והבניה

  ):ג.ד.א-1994

קיר , אי תנועה, מבני דרך, לרבו  מסיל  ברזל, הולכ  רגל או בעל  חיים, תוו י למע ר רכב"

לרבות , חפ ר ומ בי  מים בצד הדר  או מת ת לה, תומך או סוללה למניעת רעש וכן תעלה

  ".מתקני דרך"

   

לרבות חפ ר או סוללה , גשר או מנהרה, מחלף"ב ותו ה עיף כהוגדר " מבנה דרך"המונח 

  ".המצו ים  תח לתו א  ב ופו של  חד מאלה

יש לפרש לאורן של הוראות חוק התכנון והבניה " צומת  רכים"אני קובע כי את המונח ) ג( 

פרשנות תכליתית ודינמית המתאימה עצמה  .ולא באופן מצמצם ודווקני כגישת המשיבים

זמן והמקום המשתנים עם שינוי העיתים מחייבת לקבוע כי מחלף הינו צומת ל רכי ה

הרמפות  מוביל ת למחלף  השטחים , וככזה כולל הוא את הכניסות והיציאות למחלף

המצויים בין הכבישים לרבות שולי הדרכים המהווים חלק בלתי נפרד מהגדרת צומת 

כל שטח קרקע הדרוש לתחנה או  "לא בכדי נקט מחוקק פקודת הדרכים בלשון  . דרכים

צומת דרכים לא יכול לכלול אך ורק את נקודת המפגש עצמה כאשר אנחנו מצויים ".לצומת

כך , במאה העשרים ואחת ובהתחשב בשינוי הצרכים והתפתחות עורקי התחבורה בארץ

  . שמחלף לרבות כל המוגדר לעיל הינם חלק בלתי נפרד מהגדרת צומת דרכים

   

  סוף דבר

אני מקבל . ומשקבעתי כי בטענות המשיבים לא קיימת הגנה ראויה, נוכח כל האמור לעיל. 14

את התובענות כולן ומצווה על המשיבים ועל כל מי מטעמם למסור למבקשת את החזקה 

אני אוסר , כמ  כן. 30.10.08בשטחים המופקעים כשהם פנויים מכל אדם מבנה וחפץ  עד ליום 

עמם להפ יע למב שת לבצ  בשט  המו קע עבו ות הקש רות או על מי מט/ע  המשיבי  ו

  .531לסליל  דרך פ ברית  הירה ה דוע  ככביש 

   

מ בין  מבק ת "יתנהל מו 30.10.08אני מורה כי במהלך התקופה שעד ליום , בנוסף.  15

היה ו א תה ה הסכ ה בא ר ל ובה . למשיבים לעניין הפיצוי הכספי המגיע למשיבים

ר המבקשת למשיבים את סכום הפיצויים שאינו שנוי במחלוקת ובהתאמה תעבי, הפיצוי

 .תתפוס את המקר עין של כל אחד ואחד מה שיבים
   

  .המזכי ות תשל  העתק  החלט  לצד ים בדואר
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  . בהעדר  צדדים) 2008במאי  27(ח "תשס, ב באי ר"ניתן היום כ

   

 שופט, גולדס. א רן ד
 סגן נשיא
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