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חוזר משרד ) 0 6 /1 9מקרקעי ישראל (
פס"ד חפציבה -זכויות ה י סטוריות אאוט ,החוזה האחיד כאן על מת להישאר
לאחרוה יתן פסק דין של בית המשפט העליון ,הקובע מה "רף הכיסה לבית המשפט" של חוכרים
המעוייים להוכיח ,כי הם זכאים לזכויות וספות לאלו המועקות לחוכרים בחוזי החכירה
האחידים ובהחלטות ווהלי מועצת ורשות מקרקעי ישראל.
פסק דין היו בערעור על פס"ד של כבוד בית המשפט המחוזי ,אשר דחה את טעותיהם של
הקיבוצים חפציבה ובית אלפא לזכויות עודפות ביחס לחוזים ההוגים ברמ"י ולהחלטות מועצת
מקרקעי ישראל .הזכויות שהתבקשו הין זכויות בעלות או זכות הקרובה לבעלות ביחס לשטח
החכירה המקורי של הישובים.
בית המשפט העליון לא מצא מקום להתערב בפסק הדין של בית המשפט המחוזי ,אולם מצא
להוסיף מספר דברי הבהרה ביחס למשמעותה ותחום מחייתה של פסקה  34לפסק הדין "שיח
חדש" )הידוע גם כ"בג"ץ הקרקעות" ו"בג"ץ הקשת המזרחית"( ,אשר תה ,לכאורה ,פתח לישובים
בעלי טעות לזכויות מיוחדות בקרקעותיהם לפות לבתי המשפט ולהוכיח אותן.
בפסק הדין יתן על ידי כבוד השופטים גרוסקופף ,ברק-ארז ומזוז )אשר כיהן כמשה ליועץ המשפטי
לממשלה בעת ובשים שלפי מתן פסק הדין בבג"ץ הקרקעות( ,הבהיר כבוד בית המשפט כך:
הכלל
זכויות חוכרים מרמ"י קבעות על פי חוזי החכירה האחידים של רשות מקרקעי ישראל,
המתייחסים למגזר החקלאי ,המותקים בהתאם לחקיקת המקרקעין ,החלטות מועצת מקרקעי
ישראל ווהלי רשות מקרקעי ישראל ,כפי שהם משתים מעת לעת.
בג"ץ הקרקעות )ובכללו פסקה  (34לא יצר זכויות חדשות או החיה זכויות שהתיישו ,או שיש
כגדן טעות השתק ומיעות.

החריג
מצבים יוצאי דופן שעומדים בקריטריוים הבאים:
זכויות ייחודיות ,הגזרות ממאפייים או סיבות של החוכר החקלאי בו מדובר ,ולא בזכויות
גריות ,הטועות בטיעוים העומדים לכלל החוכרים החקלאיים .דוגמא לטעות שלא יכולות
להיטען :השקעות ופיתוח הקרקע ,שמירת הקרקע ,קיפוח לעומת המגזר העירוי.
בוסף :זכויות משפטיות ולא מוסריות או היסטוריות .חוזה מאוחר לזכויות הטעות יבטל את
הטעה לזכות עודפת ,מערכת הסכמית המסדירה יחסים בין הצדדים תבטל טעות לזכויות
מיוחדות ,לדוגמא טעות על השקעה כזו או אחרת ברכישת הקרקע .לא יתן להסתמך על תאי עבר
שבוטלו והוחלפו במסגרת הסכמי משבצת או חוזי חכירה עדכיים.
הזכויות המשפטיות אמורות לעמוד גם במבחן פרוצדורלי כגון טעות התיישות והשתק.
בוסף :פרשות פסקה  34תהיה בצמצום ,משלושה טעמים.
חריגה מהכלל מקשה על "קיום מדייות קרקעות ממלכתית מתואמת ביחס למכלול
מקרקעי ישראל ,המבוססת על אמות מידה אחידות ,העולות בקה אחד עם החובה להוג
בהגיות ובשוויון" שהיה מטרת הקמת רשות מקרקעי ישראל.
היסוח של הפסקה מותיר פשפש צר בחומת הכלל.
החלטות מועצת מקרקעי ישראל והלי רמ"י תו במהלך השים הקלות והטבות רבות
לטובת המגזר החקלאי ,ומתן הטבות עלולה להתפרש כתפיסת המקל משתי קצותיו )בית
המשפט מצטט את החלטה  1054המותירה בידי החוכר ברירה :לעמוד על הוראות החוזה
הפרטי או ליהות מהחלטות רמ"י תוך ויתור על החוזה ,אז כיצד יתן ליהות משי
העולמות?(.

כבוד השופט גרוסקופף מתייחס בפסק הדין להקמת מדית ישראל כאל "ס היסטורי" ,אשר
ההתיישבות תרמה לו תרומה היסטורית.
להבתו ,בישובים רבים ברחבי הארץ ידחו את קביעתו של השופט .הקמת המדיה ועיצובה לא
עשו בדרך ס אלא בשים ארוכות של הקרבה אישית וקבוצתית שמחירה רב בדמים )דם אמיתי
ודם = כסף( .הס איו הקמת המדיה אלא עצם אחיזתם של הישובים בקרקע למרות כל הקשיים,
אחיזה שהביאה בסופו של דבר להקמת המדיה עשרות שים לאחר תחילת ההתיישבות .אותם
ישובים ואשי התיישבות דהמו לגלות ,עם מתן פסק הדין בבג"ץ הקרקעות ,כי הקמת המדיה
ומיהל מקרקעי ישראל הביאו להלאמה ,מבחיתם ,של זכויותיהם בקרקע והפיכתם לבעלי זכויות
זמיות ,מצומצמות ,בקרקעות עליהם עלו עשרות שה לפי הקמת מיהל מקרקעי ישראל .מה ערכה
של התיישבות ומה ערכה של חכירה כאשר הזכויות של החוכר תוות לחלוטין בידי מועצת מקרקעי
ישראל והפקידות ,אשר יכולים לשותן מפעם לפעם? מה ערכה של ההקרבה של משפחות וקהילות
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אשר היחס אליהן הפך לקבוצה ש"קבלה קרקעות" וזכויותיה )או העדרן( מדדות ב"דמי החכירה
השתיים המוכים" שהיא משלמת?
התביעות להכרה בזכויות ההיסטוריות שהוגשו ,או שהיו בדרכן להיות מוגשות מבטאות את השבר
בהתיישבות ,שבר שובע מהרגשה של קבוצה שהיתה קבוצת העילית בישראל והיום היא שכחת
ושארת מאחור .בית המשפט העליון חסם את הישובים והמתיישבים ושלח אותם לדפי ההיסטוריה.
מבחיתם ,אשים וקהילות חיות ,התחושה שלהם היא שהם זרקו לגלגלי האוטובוס.

ע"א  463/18קיבוץ חפציבה ואח' כגד קק"ל ואח'
עו"ד חגי שבתאי ,מחבר הספר מקרקעי ישראל  -חקיקה ודיים ,מרצה בסוגיות של מקרקעי
ישראל ,אגודות שיתופיות ותכון וביה .האמור בחוזר איו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע

כללי שאיו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג.
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