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ןיד קספ
לפני המרצת פתיחה בהתאם לסעיף  (1)4לזרבה וליסמו םיכרדה דוקפל )הגנה ופיתוח( 1943
)ןלהל" :הדוקפה"( עמ תשקבמ הב"צ  -עב לא שיב םיכ דל תימ אלה הר חה"מ )ןלהל" :עמ"צ"(
בישמ תורו ל טפשמ תיבמ ,מר יונתן תשבי )ןלהל" :בישמה"( עמל שפ לו די תא לסל"צ
שוגכ יע דיה ן עקרק המ קלחב ה זחה תא ופתל  10947הקלח ) 138ןלהל" :הקלחה"(
הנמצאים בתחום ההכרזה של כביש . 70
תומ סומ ודבועו ללכ עקר -
 .1קלו ןיא ,כי המשיב הינו הבעלים של החלקה נשוא התובענה.
 .2םו ב ל וה הקל המ ק ח לע  16/7/06יכ דה וצל רבה תול סמו ם )הגנה ופיתוח( )ףלחמ
בקעי ורכז ,רפסמ םי רד תו לטצה  2ו :70 -בקע ןור ז ףלח עטק-סידר פ תמוצ )ןוקית
הלוחת(( ,סשתה"ו – ) 2006ןלהל" :וצה"( ,שיב לש ו בחרה בוטל ע קפ רשא  70קלח
מהחלקה נשוא התובענה )ןלהל" :עקפו ה חטשה"( .שרתב ןמוסמ קפומה חטשהםי
ההפקעה אשר צורף להמרצת הפתיחה וסומן כנספח "ו".
 .3וצה תא וה תו קעב ,נרשמה ביום  21/8/06הקלח לע ה הז תרעה ,תוארו ל םאתהב
ףיעס 3א' הדוקפל.
 .4םויב  14/5/07עמ ה לש"ע פומה טשה ת יפ לע ה דוה ישמל צ.
 .5המשיב קיבל את ההודעה אך מסרב לפנות את השטח המופקע.
תדמע בישמה -
 .6לטענת המשיב ,השתלשלות האירועים סביב העברת החלקה לידיו ושינוי יעודה של
החלקה היתה שלא כדין והדבר מחייב את המסקנה כי ההפקעה אינה כדין .טרפאו :
 .7ךיראתב  29/11/1970נחתם בין המשיב לבין מינהל מקרקעי ישראל )ןלהל" :המינהל"(
םירבד ורכיז ,בישמ בייחת ויפל להעביר לידי המינהל את הבעלות והחזקה בחלקות
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 11שוג  10946הקלחו  11שוגב  ,10952לש ל וכ ח שב  16,628מ"ר )נספח "ב" בתכל
הבושתה( .הרומתב ,התחייב המינהל להעביר על שם המשיב קרקע חלופית )תוק חמ קלח
 ,71-75 ,30-36ו 84 -שוגב  (10947לש ח שב  11,353מ"ר – דהיינו  68%מחטשה לדוג
שהועבר למינהל.
 .8ךיראתב  15/3/1989נערך בין הצדדים הסכם חליפין .ביש ל הת קו הז םכ ה חכמ
הקלח תולע תוכז  138שוגב  10947ששטחה הינו  9,680מ"ר ,תמוע דבלב  11,353מ"ר
םי בד ןורכי יפ לע.
 .9משמע שהטענה הראשונה שבפי המשיב היא כי המינהל לא העביר לו את כא הש ח שה ל
ול ריב הל ביי תה.
 .10הטענה השניה מתייחסת לשינויים בייעוד החלקה.
 .11םוי יכ לו ןיא  13/8/1970בת ףקו ןתמ המס ופ"כ ע/95/א' המכונה " -תחנת דלק
סונול ישראל בע"ס יד ופ ש בכ לע מ  -יבצ יעמ" )ןלהל" :תכנית תחנת הדלק"(.
 .12תכנית תחנת הדלק חלה ,רתי ןיב ,הק חה לע.
 .13םויב  4/5/1975הופקדה תוכנית המבטלת את תוכנית תחנת הדלק )ןלהל" :התוכנית
תלטבמה"( ,כ שמב א 22-שנה לא נדונה התכנית המבטלת בוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה )ןלהל" :תיזוח ה הדעוה"(.
 .14רו עכ קר  22שנה ,םויב  ,25/12/1996שאל תי וחמה ה עווה הט לחהר את התוכנית
תלטבמה – עמשמ ,שבוטלה תוכנית תחנת הדלק.
 .15בישמה ,אשר היה כמובן מעוניין בהקמת תחנת הדלק על השטח ששיך לו ,ומצ אצמ
נפגע עקב התוכנית המבטלת ,היהש חט המ לח הו המ עקפ מה חט הש עש דח ימבו
אמור להיות בתחומי תחנת הדלק ע"פ תוכנית תחנת הדלק שבוטלה.
 .16מהשיב בהגינותו פירט כי הוא הגיש בשעתו עתירה מינהלית כנגד התוכנית המבטלת -
אולם עתירה זו נדחתה )בפסק דינו של כב' לוקוס טפושה ,םוימ  – 22/1/2006תע"מ
 ,1259/05ןלהל" :העתירה המינהלית"(.
 .17בנסיבות המתוארות מעלה ,טוען המשיב כי ההפקעה נשוא התובענה נעשתה שלא בתום
בל העקפ ה ןיג יפסכ יו יפ לכ בישמ עצו ש אללו.
עמ ת מע"צ -
 .18לטענת מע"צ ,הליכי התכנון לפני הוצאת הצו והפקעת השטח בוצעו והושלמו כדין ,עמו"צ
מפרטת בעניין זה כי הוכנה ואושרה תוכנית דרך ,מת"א /31א 1/ותכנית חפ/ג/ד1227/
ותוכנית חכ - 326/תכנית מחלף זיכרון.
 .19ךכיפל ,טוענת מע"צ כי מילאה את כל ההליכים הנדרשים ופעלה על פי הדין קודם לביצוע
ףיעסל אתהב חט ה ת עי פהל תו ז תא ממל יד ך ב יד ןכלו עקפהה  4הדוקפל.
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 .20עמ הפי ומ"צ וטוענת כי מדובר בהפקעה מידתית וסבירה אשר בבסיסה עומד אינטרס
שיבכ בח ה לש מואל  ,70שהינו עורק תחבובו חו י אר הר .עמ"צ טוענת כי מדובר
לש רוע שב תמצמ צמ העק הב  14.84%םקומ עקפ מה חט ה י ו הק חה חטש דבלב
הקלחה ילושב.
 .21עמ"צ מוסיפה וטוענת כי למעשה כל טענותיו של המשיב אינן מופנות כנגד ההפקעה
עצמה אלא כנגד המינהל ו/תי וחמה דעוה וא ,אשר אישרו את התוכניות המתורשפא
הע פהה תא ,וטענות אלו  -הז ילהב מוקמ יא.
 .22וזמ רתי ,עמ"צ טוענת כי התנגדותו של המשיב נעוצה ברצונו "תויחהל" תא ש חמ
תוכנית תחנת הדלק או ליזום תוכנית דומה חדשה ,ובנסיונו להפעיל לחץ על הגורמים
השונים הרלבנטיים בהקשר זה .עמ"צ טוענת כי טענותיו של המשיב לגבי התוכנית שלו
אינן רלבנטיות להפקעה ,העק הה ילה תא ב על ידכ הב ןיא ,וכי ממילא תוכנית
המשיב סותרת את התוכניות המאושרות לגבי השטח ,תעקפהל סי בה תא תווהמה
חטשה.
הערכ ו ןויד-
 .23לאחר בחינת כתבי בי-םידד ה ש ןידה ,טענות נציגי הצדדים במהלך הדיון שהתקיים
בפני םויב  7/2/2008ובחינת טענות באי כח הצדדים בסיכומיהם – מסקנתי היא כי דין
לבקתהל העיבתה  -והכל מהנימוקים שיפורטו להלן.
 .24תישאר ,אני מסכימה עם עמדת מע"צ לפיה עיקר טענותיו של המשיב הינן כלפי המינהל
ו/תי וחמה דעוה וא ,וכי טענות אלו אינן יכולות להשפיע על ההפקעה.
 .25לגבי הטענות כלפי המינהל – תוח לב ק ישמה ן פילח םכסה ת בקעב א ףא ירה
ול טבוהשמ טש ,הרי שהוא יכול להפנות דרישה אל המינהל לגבי היתרה המגיעה לו
ותטישל ,ןי כ ה צוב הע פהה לע עי שהל יד ךכב ן א ךא .טענות המשיב ,רשא
מכוונות כלפי זיכרון הדברים והסכם החליפין אינן יכולות לעמוד כלפי מע"צ ,אשר אינה
הגוף עימו נוהל המשא ומתן ועימו נחתמו מסמכים אלו.
 .26לגבי הטענות כלפי הועדה המחוזית ,אומר שניים אלו.
 .27הליחת ,עמדתי היא שאף אם היה פגם באישורה של התוכנית המבטלת הרי שאין הדבר
העקפ ה לע ך לש ל לוכי ,וניתן להפקיע לצורך הרחבת הכביש שטח מהחלקה – םא יב
ייעוד החלקה חקלאי ובין אם ייעודו לשמש לתחנת דלק.
 .28בנוסף ,טענות המשיב באשר לאישור התוכנית המבטלת )לרבות הטענות יוהי רבדב
באישור התכנית המבטלת ,הפגיעה בקניינו ועוד( ,נדונו בהרחבה על ידי כב' לוקוס טפושה
בעתירה המינהלית )אשר הוגשה כנגד הוועדה המקומית והוועדה המחוזית( ,וכל הטענות
נדחו .רתי ןיב ,נקבע בפסה"ד בעתירה המינהלית כי אישור התוכנית המבטלת אכן בוצע
ןמז רפ חאל ממושך ומדובר בפעולה מינהלית אשר לא בוצעה במהירות הראויה ,ךא
תא םע ,לא כל פגם הנופל בדרך קבלת ההחלטה המינהלית השלכתו ביטול ההחלטה
)ףיעס  38ןידה קספל(.
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 .29ךכמ רתי .יכ עב קו ףי ומ לו וס טפ שה:

"מבחינתו של התשבי זכויותיו בחלקה לא השתנו מאז  .1970היה ו יפא
כבוחו להגיש התנגדות לתכנית הביטול בשל היותו בעל עניין במקרקעין,
הרי שאת ההתנגדות יכול היה להגיש כבר בשנת  .1975ןכ ה ע ל י שת
ולכן אין להניח כי שינוי מעמדו בשנת  ,1989ןי ילח ם סה ל םתח תע,
היה בעל משמעות כלשהי להגשת התנגדות לתכנית".
)הקספ  3ףיעסל  41ה קס לןיד(.
 .30ןכל ,טענותיו של המשיב לגבי התוכנית המבטלת ,אינן יכולות להשמע שנית ,ןאכד ילהב,
הן כיון שהן הוכרעו כבר והן בשל שאינן רלבנטיות.
 .31שנית ,יש אף לדחות את טענת המשיב לפיה הפקעת השטח נעשתה שלא בתום לב ,ליאוה
והמשיב לא פירט טענה זו וממילא לא הביא כל ראיה בתמיהכ .רס ח והמ יל רהב ה אל
עמל ביש ה סחיי ש בלה םות"צ ,העק הה תא הע יב רשא ,ונדמה לי ששוב – מנסה
המשיב להפנות כאן לחוסר תום לב שהוא מייחס לועדה המחוזית )עמל אלו"צ( .ירהש
אחת מטענות המשיב בעתירה המינהלית היתה שהתוכנית המבטלת אושרה במועד בו
הרשוא ,על מנת למנוע ממנו לקבל פיצויים גבוהים בעת ההפקעה .לטענתו ,הדעוה
המחוזית ידעה על הכוונה להפקיע את השטח המופקע ולכן "נזכרה" לבטל את תוכנית
תחנת הדלק ולהחזיר את היעוד מתחנת דלק לחקלאי – על מנת שהפיצוי שישולם למשיב
יהא על בסיס הפקעת קרקע חקלאית ולא קרקע שייעודה תחנת דלק .בוש א א י ןיא
ליעלד ית מע לע הז רשקהב ,דהיינו – שאין לערב בין טענות הקשורות למועד אישור
התוכנית המבטלת והמניעים לכך ,לבין טענות הקשורות להפקעה ,וכי את הטענות
הקשורות לתוכנית המבטלת דחה בהמ"ש בעתירה המינהלית.
 .32תישילש ,יש לדחות את טענת המשיב כי ההפקעה אינה נחוצה – ןוידה ךלהמבו ליאוה
םויב םי קתהש  7/2/08הוצג בפני השטח המופקע והוסבר כי באזור מתוכנן להבנות גשר
יאלק רבעמ יליע .לכן שוכנעתי כי ההפקעה של השטח נחוצה בדחיפות למבקשת לצורך
שיבכ בחרה  ,70שהינו עורק תחבורה ראשי וחשוב )קלו ה ה ל ך לעו ,רשקה וארו
זה תא ה"פ ) 197/07חתפ ולש-הוקת( עמ"צ נ' חאו ה מ ש ירב' ,םוימ – 4/3/2008
פורסם בנבו ,ה ת ו"פ ) 108/08חתפ ולש-הוקת( עמ"צ נ' חאו ברגומלא לאס' ,םוימ
 – 10/4/2008פורסם בנבו ,מהב עיג םהב רשא"ש למסקנה דומה באשר לנחיצות
םימוד ישיבכ בחרה רוצל עצובש ועקפה(.
 .33תיעיבר ,לא מצאתי לקבל את טענת המשיב לגבי כך שלא ניתן לבצע את ההפקעה עד אשר
ול םל שי )ול עצוי וא( םלוה פסכ וציפ .ההלכה שנקבעה בסוגיה זו זה מכבר הינה
שזכותה של רשות המפקיעה לקבל את החזקה בנכס המופקע אינה מותנת בתשלום
םייוציפ ,וכפי שנפסק -

"..וציפל תוכזהיים היא זכות העומדת בפני עצמה .יא-םולשת
הפיצויים אינו מבטל את ההפקעה ואינו פוגם בה ,אלא הוא מקנה
לתובע זכות לפנות לבית משפט בתביעה פיצויים כנגד הרשות
העיקפמה"...
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ה"פ )יח'(  30399/97עיריית חיפה נ' דמחומ אחיבס ,םוימ  – 25/3/1998פורסם בנבו,
א תא ףא וא ו .רמק ,דיני הפקעת מקרקעין) ,תישיש רודהמ( מע'  ,164רומאל -

"בדיון למתן צו למסירת החזקה אין בית המשפט רשאי להיכנס
הלא ל םרוע ש תלאשל א ייוצי ל תוכז ת אשל ,תוכ ה ןכש
לקבלת ההחזקה אינה מותנית בתשלום פיצויים ,םו סה םולשתב ףא וא
שאינו שנוי במחלוקת  ...לא םי בדה הם עניין לתביעה נפרדת לתשלום
םייוציפ".
 .34 .34בהעדר הסכמה על גובה הפיצוי הרי שהמשיב יכול היה לפנות בתביעה נפרדת לקבלת
העקפה ןיג יוציפ ,ויש לזכור כי המשיב עצמו הסביר כי הוא הגיש לשר הפנים בקשה
עסל םא הב ת זו עק קה ךר תדי י ןיג הע בת תש הל ד ומ תכ אהלףי  197קוחל
התכנון והבניה ,כשתה"ה.1965 -
 .35 .35תישימח ,םויב ייקתה ןוידה להמב  7/2/08התברר כי למעשה המשיב מנסה
"תויחהל" את תוכנית תחנת הדלק או ליזום תוכנית חדשה דומה ,עממ שק מ הש מלו"צ
שלא תתנגד לתוכנית הישנה ,הש חה וא ,יכרד י גל ןורתפ איצמב ול ע יסתו לא הש גה
תחנת הדלק וממנה החוצה .ןוי ב רהבו ש יפכ ,פתרון שכזה אינו כה פשוט )לל ב םא
םייק( ,ךכ בוש ךא – התברר שלמעשה ניסיונו של המשיב לגרום לעיכוב הרחבת הכביש
נועד על מנת לקדם את ענייניו הפרטיים בוועדה המחוזית לתכנון ובניה .ןב מכ כב שי
םגפ םעט ,ביח א אלו.
םוכיס -
 .36לנוכח כל האמור לעיל ,אני מקבלת את התובענה ומורה למשיב ו/רו מל ומעטמ ימ וא
את החזקה בשטח המופקע על פי הצו כשהוא פנוי מכל אדם וחפץ ,ךות  14םוי .ןכ מכ,
אני אוסרת על המשיב ו/או מי מטעמו להפריע למבקשת בביצוע עבודות הנדרשות על גבי
עקפו ה חטשה ,תוברל םידבכ םילכב שומיש ,הנחת תשתיות והרחבת כביש .70
 .37ךסב ט שמ ת אצוה ת קבמל ם שי ב שמה  ₪ 5,000עמ תפס תב"מ.
 .38אני כולי תקווה ,ךי הה תא ות תו מל יכ ,במידה ועניינו של המשיב יובא לפני הועדה
תיזוחמה וא תימוקמה ,עמ לש תדמע רדתו די בו"צ – תא תב חל ףו זת אל יה
ניהול ההליך ותתיחס לכל בקשה שתונח לפניה באופן מקצועי תוך שקילת כל השיקולים
הרלבנטיים בלבד.
יאבל םיק עה אי מת תור כזמה-םיד צה חוכ.
ניתן היום ,כ"ר יאב ג ,סשת"ח ) 28יאמב  ,(2008םידדצ רדעהב.
ת .נאות ֿ ֿפרי ,תטפוש
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