רגבה ביקש צו מניעה
זמני שימנע עבודות
סלילה בכביש סמוך �
בית המשפט אמד את
הנזק שייגרם לצדדים
ודחה את הבקשה
ברגבה מוטרדים מכך שמ־
שרד התחבורה יחל בעבודות
לסלילת כביש העובר בסמוך
לו ,והמושב השיתופי מערער
על כך לנוכח חששו כי נסיעת
משאיות אל מטמנת עברון ,בכ־
ביש העובר בסמוך לבתי המ־
גורים ,לעסקים וללולים של
היישוב  -תגרום להם נזקים
לא־הפיכים.
עד להכרעה בערעור ,מבקש
רגבה מבית המשפט המחוזי
בחיפה ,באמצעות עורכי הדין
אריה נייגר וקובי בר־לב ,צו
מניעה זמני שיורה לוועדה המ־
קומית לא לתת למשרד הת־
חבורה היתר לביצוע עבודות
סלילה בכביש .לבקשה מתנ־
גדים משרד התחבורה ,מעצ,
ועדת הערר המחוזית ו"המר־
כז הבהאי" ,בטענה כי מדובר
בהיתר להרחבת כביש קיים,
המשמש גם היום לתנועה של
כלי רכב רבים הנוסעים ליישוב
נס־עמים ולמטמנה.
רגבה משיב כי עד הכר־
עה בערעור תוכל תנועת המ־
שאיות להמשיך בדרך הקיימת,
הצפונית ,העוברת בשטחי המ־
רכז הבהאי .זה האחרון מדגיש
כי המשך השימוש בדרך הגי־
שה הצפונית גורם לו נזק ומונע
ממנו לממש את תוכנית המתאר
המאושרת החלה על שטחי המ־
רכז הבהאי.
השופט רון סוקול מסביר כי
השאלות העיקריות שבית המ־
שפט צריך לבחון בדונו בבקשה
להענקת סעד זמני עד להכרעה
בערעור ,הן מאזן הנוחות וסי־
כויי הצלחת הערעור .הטענה
כי אי־מתן הצו יגרום למבקש
נזק בלתי־הפיך אינה מדויקת,
מפרט השופט ,שכן עסקי־
נן בסלילה ובהרחבה של כביש
קיים .המושב חושש לא מהנזק
שייגרם כתוצאה מסלילת הדרך,
אלא מהשימוש בדרך לצורך
גישה למטמנה .שימוש זה יחל
רק בתום סלילת הכביש ,ומכל
מקום עוד ניתן יהיה למנוע
אותו ,אם יתקבל הערעור ,בא־
מצעות תמרור מתאים .אל מול
הנזק שצפוי למושב מהשימוש
בכביש ,אומר השופט ,יש לבחון
את הנזק שייגרם לאחרים .השי־
מוש בכביש הצפוני ,לדבריו ,הוא
בדרך העוברת בשטח אחר ,הק־
דוש לבני העדה הבהאית ומסכל
את מימוש התוכנית המאושרת
לבניית האתר .הדרך הצפונית
הזו גם אינה מתאימה לתנועת
משאיות ,מוסיף השופט ,ודוחה
את בקשת רגבה.

משפט חברים

מאזן הנוחות

יעקב דרומי

dromijit@metzer.org.il

ואף־על־פי־כן בוררות
מדוע דרש חבר מעברות שתביעתו נגד הקיבוץ תידון בבית המשפט ולא
במוסד לבוררות וגישור של התנועה הקיבוצית � ומה החליט בית המשפט

"לא הונחה כל תשתית ראייתית שיש
בה כדי לבסס טעם של ממש להימנע מה־
עברת הסכסוך למוסד לבוררות של הת־
נועה הקיבוצית .לא ניתן להסתפק בא־
מירה בעלמא ,חסרת כל ביסוס ,שלפיה
נטייתו של המוסד לבוררות היא להע־
דיף את הקיבוץ על פני החבר" ,אומרת
השופטת יעל בלכר ,מבית משפט השלום
בראשון־לציון ,בדחותה בקשתו של חבר
קיבוץ להימנע מהעברת מחלוקת שהת־
גלעה בינו לבין קיבוצו לבוררות במוסד
התנועתי.
באמצעות עורכי הדין גבי מיכאלי ועו־
דד זאוברמן )"גבי מיכאלי ושות'"( הגיש
חבר קיבוץ מעברות תביעה לפיצוי כספי
נגד קיבוצו" ,בטענה שהיה מועמד לתפ־
קידים שונים בקיבוץ ,אך במהלך הבחירות
לאותם תפקידים ,נדהם לגלות שנוהגים
בו באופן מפלה ואסור ,תוך הפרת תקנון
הקיבוץ שעקרון השוויון בין חברי הקי־
בוץ קבוע בו" )"הורידו אותו מהתפקיד",
"משפט חברים" ,ידיעות הקיבוץ .(1.4
מעברות ,באמצעות עו"ד אילת הליב־
ני ,מבקש מבית המשפט לעכב את ההלי־
כים המשפטיים בבית המשפט ,ולהעביר
את המחלוקת להכרעת המוסד לבוררות
וגישור של התנועה הקיבוצית .הקיבוץ
מנמק זאת בקיומו של סעיף )113ב( לת־
קנון הקיבוץ ,לפיו כל סכסוך בין הקיבוץ
לחבר קיבוץ ,שנובע מחברותו בקיבוץ או
קשור לכך  -יידון בבוררות .החבר מת־
נגד .טענתו הראשית היא ש"נושא הס־
כסוך הוא חוקתי מובהק" ,שאין לדון בו
בבוררות .טענתו החלופית היא שיש לק־
בוע כי "הסכסוך יידון בפני בורר שימ־
נה רשם האגודות השיתופיות ,שכן נטיית
המוסד לבוררות של התנועה הקיבוצית
היא להעדיף את הקיבוץ על פני החבר".
השופטת אומרת כי אכן ,מקרים המס־

מעברות .סכסוך פרטי ולא חוקתי � צילום :מאיר פרטוש

ווגים כ"עניין חוקתי" אינם ניתנים להת־
ברר בהליך של בוררות ,שכן כאשר מדו־
בר בעניין חוקתי  -אין תוקף להוראה
בדבר הסכם בוררות" .אלה הן שאלות
הנוגעות באופן ישיר למעמדם של הגופים
המנהלים את האגודה ולחוקיות של תק־
נון האגודה או של הוראות כאלה ואחרות
שבו" .לדבריה ,אלה נושאים הנוגעים ישי־
רות לפגיעה בזכויות אדם חוקתיות וערכי
זכויות אדם ,שהם בעלי חשיבות עקרונית,
המשפיעים במישרין על ציבור גדול של
בני אדם ולפיכך מצריכים דיון בערכאה
שיפוטית רגילה )שאינה בוררות( ,הכפו־
פה לדין המהותי ולסדרי הדין המחייבים,
כשהיא חשופה לעקרון הפומביות ונתונה
לביקורת שיפוטית וציבורית מלאה .המ־
גמה הפרשנית בסיווג עניין כ"חוקתי" היא
לצמצם את תחולתו ולתת תוקף להסכ־
מת הצדדים )כזו הקיימת בתקנון הקיבוץ(
בדבר הפניית המחלוקת לבוררות.
במסגרת המגמה להצר את סיווגם
של עניינים כ"חוקתיים" ביחס לבוררות,
ממשיכה השופטת ,מקובל שלא להטיל
מגבלה על קיום בוררות כאשר העניין

החוקתי הוא אינצידנטלי )אקראי( לס־
כסוך הפרטני בין בעלי הדין .רק כאשר
עומד העניין החוקתי בלבו של נושא
ההתדיינות ,נחסמת הדרך לבירורו במס־
גרת בוררות .גם טענות בדבר קיפוח וחו־
סר שוויון יכולות להיות אינצידנטליות
לשאלה המכרעת :האם נפל פגם בהחל־
טת האגודה בעניין מסוים באופן המביא
לקיפוח ולאפליה בין חברי האגודה .אין
מדובר כאן בסוגיה שנוגעת לציבור שלם
של חברים ,מסבירה השופטת ,אלא עניין
אישי ספציפי של החבר־התובע .השאלה
המתעוררת היא האם נפל פגם בהתנהלות
הקיבוץ בכל הקשור לטיפול במועמדותו
של החבר ובבחירת הזוכה בתפקיד ,והאם
התנהל המשיב כלפיו באפליה ותוך פגיעה
בזכותו לשוויון ולשם טוב.
משכך ,פוסקת השופטת כי יש לעכב
את ההליכים ולהעביר את המחלוקת לבו־
ררות .היא דוחה את בקשתו החלופית של
החבר למינוי בורר אחר ,שאינו המוסד
לבוררות של התנועה ,ומחייבת את החבר
לשלם לקיבוץ הוצאות משפט בסך 3,500
ש"ח.

הזכויות מעוגנות בקרקע

פסק דין תקדימי מחזק את זכויות הקיבוצים בקרקעותיהם :בית המשפט קבע כי הזכות לפיצויים
בגין הפקעת קרקע היא כזכותו של "חוכר לדורות" ,ולא רק פיצוי מוגבל על אובדן זכויות חקלאיות

משפטיפ
"בעוד זכויות
אובליגטוריות
)מחייבות( ,אף
מאותו הסוג ,יכולות
להימצא בה־בעת
בידי אנשים שונים
 לא כן זכויותקנייניות .אין שניים
יכולים לאחוז בה־
בעת באותה זכות
קניינית עצמה"

אליעזר גולדברג
שופט בית
המשפט העליון

עו"ד חגי שבתאי .מסירת
הקרקע לקיבוצים  -גם
לצורך החכרה לדורות �
צילום :עדי שבתאי פפו

האומנם עוד פריצת דרך בהכרה בז־
כויות הקניין בקרקע של האגודות לה־
תיישבות ,והקיבוצים בכלל זה? "זכותו
המהותית של המושב כבר־רשות על־פי
חוזה המשבצת במקרקעין שהופקעו הנה
כזכותו של חוכר לדורות במקרקעין אלה",
קובע השופט בנימין ארנון ,מבית המשפט
המחוזי מרכז ,ומוסיף עוד נדבך להעצמת
הזכות הקניינית במקרים בהם המושב ,כמו
גם הקיבוץ ,מחזיק בקרקע לפי הסכם המו־
כר בשם "הסכם תלת־שנתי מתחדש".
האגודה השיתופית "מושב עובדים
מצליח" ,באמצעות עו"ד אופיר לוי )"חגי
שבתאי ,שפירא ,משרד עורכי דין"( ,הגי־
שה תביעה נגד "החברה הלאומית לדר־
כים" )לשעבר מעצ( ותבעה לקבל פיצויי
הפקעה בעד קרקע שזו הפקיעה ממשבצת
הקרקע של המושב .המושב מחזיק בקרקע
לפי "חוזה משבצת משולש" שנחתם בין
המושבִ ,מנהל מקרקעי ישראל והסו־
כנות היהודית ,שנערך לתקופות
של שלוש שנים ,שהוארכו מעת
לעת.
עו"ד אופיר לוי טען ,בשם
המושב ,כי הפיצוי המגיע לו
הוא בעד הפקעת זכות חכירה.
החברה הלאומית לדרכים ביש־
ראל טענה ,באמצעות עו"ד פלג
אלימלך )"בלטר ,גוט ,אלוני ושות'"(,
כי הפיצוי לו זכאי המושב צריך להיות
מוגבל לפיצוי בגין אובדן זכויות העיבוד

החקלאי שלו.
הסוגיה הדורשת הכרעה ,אומר השו־
פט ,היא אם לעניין פיצויי ההפקעה  -דינו
של המושב הוא כמי שקיבל הרשאה לעבד
קרקע חקלאית למשך זמן קצר )כטענת
מעצ( ,או שמא דומה דינו ל"חוכר לדורות"
)כטענת המושב(.
השופט בוחן את ההסכם ומוצא כי אכן,
לזכות שניתנה למושב לפי ההסכם קיים
"אופי מעין קנייני ארוך טווח" .תכליתו
האמיתית של חוזה המשבצת ,אומר השו־
פט" ,אינה שכירות לתקופה של שלוש
שנים בלבד ,אלא הקמת יישוב קבע במק־
רקעין על־ידי האגודה ,וזאת במובחן מה־
שכרת קרקע לעיבוד חקלאי לזמן קצר".
מנוסח "החוזה המשולש" ,מסביר השופט,
"עולה גם כי הצדדים לו מודעים לכך של־
מושב וחבריו מוקנית על־פיו זכות בעלת
ערך כלכלי משמעותי החורגת מהרשאה
לשימוש לזמן קצר".
אומנם זכותו של המושב ,לפי חוזה
משבצת המתחדש כל שלוש שנים ,נחותה
לכאורה מזכותו של חוכר לדורות ,אומר
השופט ,אך בחינה עניינית של מהות הז־
כויות שהוענקו "טומנת בחובה התקשרות
ארוכת טווח" ,ולכן המושב זכאי לפיצויי
הפקעה בגין זכותו במקרקעין המופקעים,
בדומה לפיצוי הניתן במקרה של הפקעת
מקרקעין המוחזקים בחכירה לדורות .עוד
מסתמך השופט על מכתבה של מנהלת
במנהל ,לפיו "אגודת יישוב
האגף החקלאי ִ

חקלאי זכאית לחתום על חוזה חכירה לדו־
רות ) 49שנה( ביחס למשבצת היישוב",
ו"עד לחתימת חוזים לדורות כאמור ,חותם
המנהל עם אגודות היישובים החקלאיים
ִ
והסוכנות היהודית לארץ ישראל על חוזי
שכירות )משבצת( אשר מתחדשים כל
מספר שנים" ,וזאת רק עקב מגבלות טכ־
ניות שונות" ,המונעות חתימת חוזי חכירה
לדורות ביחס ליישובים רבים".
סוף דבר ,קובע השופט כי את זכותו
של המושב לפיצויים בגין הפקעת מקר־
קעין הנכללים בהסכם המשבצת שנחתם
המנהל והסוכנות היהודית  -יש
בינו לבין ִ
לראות כזכותו של חוכר לדורות במקרק־
עין אלה" .החברה לדרכים" ,פוסק השופט,
תישא בהוצאותיו המשפטיות של המושב
בסך  10,000ש"ח.
עו"ד חגי שבתאי אומר כי קיבוץ שמו־
פקעת לו קרקע על־ידי "כביש " ,"6רכבת
ישראל" ,או כל גורם אחר  -יכול להסתמך
על פסיקה זו ולטעון שלצורך חישוב הפי־
צויים יש להתייחס אליו כאל חוכר לדו־
רות ,גם כשיש לו חוזה משבצת תלת־שנתי
או חמש־שנתי מתחדש .במישור העקרוני,
מוסיף עו"ד שבתאי ,מחזקת הפסיקה את
הזכויות של הקיבוצים והמושבים בקרק־
עותיהם ותומכת בטענות שהועלו בעבר,
לפיהן זכויות הקיבוצים בקרקע הן מעבר
לזכות לעיבוד החלק העליון של הקרקע,
ומסירת הקרקע לקיבוצים נעשתה לצורך
פיתוח היישוב וחכירת הקרקע לדורות.
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