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 חוזר 25/20 (מקרקעי ישראל)– רמ"י תפצה משום שהתרשלה ולא חידשה חוזה חכירה
 

  פסק דין שיתן לאחרוה קבע כי על רמ"י לשלם פיצוי בגין רשלות כלפי חוכר.

הועברו זכויות החכירה מהתובע לתובעת. בשת  2002. בשת 2004הסתיימה בשת  תקופת החכירה של התובעהעובדות בקצרה: 

בהתאם לסעיף הארכה  פה ב"כ התובעת לרמ"י וביקש לאשר את העברת הזכויות ע"ש התובעת והארכת תקופת החכירה 2005

הסכם חכירה לא מהוון שתוקפו שלחה רמ"י אישור ולפיו הזכויות רשומות ע"ש התובע עפ"י  2006. בשת שקבע בהסכם החכירה

ה שוב תפ ת, אולם מאוחר יותר סרבה לחתום על תוכית להיתר ביה בטעה שתקופת החכירה לא חודשה. התובע2039עד שת 

  שים.  10 -כבבקשה להאריך את החכירה לתקופה וספת, אולם בקשתה לא עתה במשך 

גביית דמי וכי רמ"י היתה מחויבת להאריך את חוזה החכירה ולחתום על בקשה להיתר, , כי התובעיםבכתב התביעה טען על ידי 

סרובה של רמ"י לחדש את החוזה ולחתום . עוד טען, כי להסכמה מכללא להמשך היחסים המשפטיים היא ביטויחכירה שתיים 

  . ריתעל הבקשה להיתר עומדת ביגוד לחובת ההגיות המוגברת המוטלת על רשות ציבו

ובבקשה  באופן הטיפול בבקשה להעברת זכויות, התרשלות להתרשלות במתן היתרטעו ובה  תביעה כספיתהתובעים הגישו 

פיצוי עבור הזק שגרם להם בגין דחיית הזכות להיוון (אם היתה מוארכת החכירה בשת  . התובעים תבעולהארכת תקופת החכירה

את הקרקע לפי שווי מגרש באותה עת). כן תבע פיצוי בגין זק שגרם עקב היעדר אפשרות היתה עומדת לתובעים זכות להוון  2004

  . ופיצוי בגין עוגמת פששים  10לממש את הזכויות המוקות על פי תב"ע משך 

האריכו , ולכן לא יתן היה להתובעים הפרו את ההסכם בכך שביצעו חריגות ביה ופלישה למגרשים גובליםטעה מגד, כי  רמ"י

  לא היו החלטות מועצה המאפשרות היוון קרקע חקלאית.  2004ולא יתן גם היום. כן טען כי בשת  2004בשת 

השים  49חובת תום הלב המוגברת החלה על הרשות משליכה על הארכת תקופת החכירה בחלוף קבע, כי כבוד בית המשפט 

ומעשה שבשגרה הוא שרמ"י  קובלת בחוזים עירויים תפסת כזכות בעלת עוצמהזכות החכירה לדורות המ. כן קבע, כי הראשוות

שים וספות, וכי ככל שרמ"י לא פעלה מול התובעים עפ"י סטדרט התהגות סבירה  49מאריכה את חוזה החכירה לתקופה של 

  והפרה חובת הגיות ותום לב, יש לראותה כמי שהתרשלה. 

שים לא טרחה רמ"י להשיב תשובה עייית לבקשות התובעת לחידוש  10 -י למשך למעלה מבהמ"ש יתח את העובדות וקבע, כ

טעות ב, בהמ"ש קבע, שמדובר טעות רמ"יתקופת החכירה והעברת הזכויות ולא טיפלה כלל בבקשותיה מבלי לתת הסבר. לגבי 

  . םויסיון בדיעבד להצדיק מחדל של שיהפרה שולדו שים לאחר שהוגשה הבקשה 

מקרה מובהק של רשות ציבורית חזקה שאיה 'סופרת' את 'האדם הקטן' עמו התקשרה בפסה"ד כתב, בין היתר, שמדובר ב"

", וקבע שמדובר על התרשלות מתמשכת. בהמ"ש קיבל את התביעה בחלקה, ופסק לטובת התובעים פיצוי בעיין דחיית בהסכם

מת פש. התביעה לפיצוי בגין העדר האפשרות לממש זכויות מוקות על פי תב"ע דחתה בגין עוג ₪ 20,000זכות ההיוון וכן פיצוי בסך 

  .בשל אי הוכחת הזק
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