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:עיזבון המנוחה רבקה פורמן ז"ל באמצעות יורשיההתובעים:
משה פורמן. 1
(פורמן)שולמית סלוצקי. 2
רואה פורמן. 3

ע"י ב"כ עו"ד אפרת אבירם ואש

-דגנ-

קיימת לישראל בע"מקרן .1:נתבעיםה
רשות מקרקעי ישראל.2
מועצת מקרקעי ישראל.3
משרד האוצרמנהל מע"מ,.4
5.Keren Kayemet LeIsrael Ltd.

פמת"א (אזרחי)–אברונין עדי רביד וסילביה ע"י ב"כ עו"ד 

פסק דין
1

2שילמואותם,החל בגינםמ"והמעההסכמהדמיהשבת–שעילתה1,558,137₪שלסךעלתביעה
3בגוש66-ו61כחלקותהידועה, ורדעיןביישובנחלהמכירתבגין) "י"רמ": להלן(2לנתבעתהתובעים

4)."הנחלה": להלן(7817

5במחלוקתשנויותשאינןהעובדות

"להלן(ל"זפורמןרבקההמנוחה. 1 6שהםצאצאיהבאמצעות-זבונהיעאשר"), המנוחה: 
7. ורדעיןהישובממייסדייתהיההוא התובע בתביעה זו, –) "התובעים": להלן(יורשיה

8בשנותהיישובלקרקעעלו-לפניהנפטראשר-)"המנוח": להלן(ל"זיצחק, ובעלההמנוחה
9. מפוארתשושלתוייסדובחקלאותעסקו, בנחלההתיישבו, הקודמתהמאהשל20-ה

2002.10בשנת, בביתהטובהבשיבהלעולמההלכההמנוחה
11)."אנגליהל"קק": להלן(5הנתבעתידיעלבמקורנרכשוהנחלהמקרקעי. 2

12בישראלרשומהיתהיוה1907בשנתבאנגליהשהתאגדהבריטיתחברההינהאנגליהל"קק
13)."פורמן": להלן-פורמןמשהמר, 1התובעלתצהיר7נספח(זרהכחברה

14פורמןלתצהיר2נספח(המנוחיםלביןאנגליהל"קקביןחכירההסכםנחתם26.5.1935ביום. 3
15). "המקוריהחכירההסכם": להלן-

16שללתקופהלמנוחיםהנחלהאתהחכירהאנגליהל"קק, המקוריהחכירהלהסכםבהתאם
17. 31.12.1983ליוםועד1.1.1935מיוםהחל, שנה49

18בתיאורמסתפקאלאהנחלהשלוהחלקההגושבפרטינוקבאינוהמקורי החכירההסכם
19ל"קקשלהבעלותרישום, להלןשיובהרשכפי, משוםזאת". ורדעיןמאדמתחלקה"הכללי
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1מאוחרשנתייםהתבצע), פרצלציה(וחלקהגושפרטירישוםלרבות, במקרקעי הנחלהאנגליה
2.יותר

3:כדלקמןנקבע") החכירהחידוש("המקוריהחכירהלהסכם' בבסעיף. 4
4מקבל-הראשונותהשניםותשעארבעיםשלהחכירהתקופתבתום"

5לתקופההתנאיםבאותםהחכירהזכותלחידושקדימהזכותהחוכר
6שנהכךעלבכתביבקשהחוכראם, שניותשניםותשעארבעיםשלחדשה

7שיבואהחוזהאו, הנוכחיהחוזהתקופתגמרלפנייותראואחת
8."במקומו

9קיבלהוהנחלה, 941' מסשטרלפיהנחלהשלכבעליםאנגליהל"קקנרשמה13.5.1937ביום. 5
10). פורמןלתצהיר4-ו3נספחים(היוםעדהקיימיםוחלקהגוששלהרישוםמספריאת
11, עצים-16חלקה(הנחלהשעלבמחובריםהמנוחיםשלבעלותםבטאבונרשמה, כןכמו

12מני'העותלדיןבהתאםוזאת), בהתאמה, פורמןלתצהיר6-ו5נספחים, בניין-66וחלקה
13. במחובריםבעלותלביןבמקרקעיןבעלותביןהמבחין, אזחלאשר

14חוק": להלן(1954-ד"התשי, לישראלקיימתקרןחוקחוקקישראלמדינתהקמתלאחר. 6
15)."ל"קק: "להלן(1הנתבעתהוקמהמכוחואשר, )"ל"קק

16:כדלקמןנקבעל"קקלחוק1בסעיף
17-זהבחוק

18;מ"בעלישראלהקיימתהקרן-פירושו" הקיימתהחברה"
19;זהחוקלפישהוקמההחברה-פירושו" החדשההחברה"

20:כדלקמןנקבעל"קקלחוק8בסעיף

21כלמסירתבדברהחדשההחברהעםהסכםלידיהקיימתהחברהבאה"
22סוגשלאו, הקיימתהחברהשלוהתחייבויותיהרכושה, עסקיה
23סעיףהוראותהסכםאותועליחולו, החדשהלחברה,שבהםמסויים

24:אלהבשינויים, החברותלפקודתא119
25סידורלגבייחולולא) 8(קטןוסעיף) 5(קטןלסעיף) ב(-ו) א(פסקה)1(

26;זה
27שלאורכוששל, עסקיםשלמסוייםסוגלגביהסידורהיה)2(

28המשפטביתצועל) 7(קטןסעיףהוראותיחולולא, התחייבויות
29רכוששל, עסקיםשלסוגאותולגביאלא, הסידוראתהמאשר

30.התחייבויותשלאו
31

32:כדלקמןנקבעל"קקלחוק9בסעיף
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1, החדשהלחברההקיימתהחברהשלמסוייםרכושהעברתעלהוסכם"
8-2סעיףפיעלשלא

3יומיבעתון, ברשומותההסכםעלהודעההחדשההחברהתפרסם)1(
4החברההואגדהבהבארץהנפוץאחדיומיובעתוןבישראלאחד

5;הקיימת
6–כאמור, הרכושהעברתמיום)2(

7, אחראיותהקיימתוהחברההחדשההחברהיהיו)א(
8קיימתשהיתההתחייבותלכל, לחודאחתוכליחדשתיהן

9קיימתהיתהשעילתהאוההעברהערבהקיימתהחברהמצד
10בלבדהמועברשהרכושהתחייבותושאינה, שעהאותה

11;להמשועבד
12שעבוד, ההעברהערב, מוטלהיהשלפיההתחייבותכל)ב(

13המטילההתחייבותכדיןדינה, הקיימתהחברהרכושעלרובץ
14."החדשההחברהשלרכושהעלגםכזהשעבוד

15:כדלקמןנקבעל"קקלחוק10ובסעיף

16אחרתפעולהוכלרישוםשלתיקוןכל, התחייבותאורכושהעברתכל"
17פטורים, 9סעיףלפיהסכםלביצועאו8סעיףלפיהעברהעקבשתיעשה

18לרשותאולמדינההמשתלמיםאחרתשלוםאואגרה, מסמכל
19."מקומית

20,אריאליתמר' הגב, הנתבעתעדתלתצהיר' דנספח(העברהשטרנחתם11.8.1954ביום. 7
21: )המשפטיםבמשרדמקרקעיןוהסדררישוםבאגףמקרקעיןהסדרפקידת

22בירושליםנמצאהראשישמשרדהמוגבלבערבוןקיימתקרןבין"
23: להלן(1.ס.וו, לונדון, ראוסוטהמפטון65-בנמצאהרשוםומשרדה

24שנוסדהחברה, לישראלקיימתקרןלבין,אחדמצד") האנגליתהאגודה"
25הרשוםושמשרדהלמניותמחולקהוןללאבערבותוהמוגבלתבישראל

26") הישראליתהאגודה: "להלן(, ירושליםלישראלקיימתקרן' ברחנמצא
27."השניהצדמן

28..)א.ר-במקורההדגשה(
29:נקבעההעברהלשטר1בסעיף

30בדרךאוהעברה, טרנספר, צסיהבדרך-בזה מעבירההאנגליתהאגודה"
31הנמצאניידידוניידי-דלארכושהכלאתהישראליתלאגודה-אחרת

32לרבות, ישראלממשלתשללשיפוטההנתוןשטחככלישראל-במדינת
33) ד(בפסקההנזכריםהנאמנותכספימתוךשנרכשניידי-דלארכושכל

34."דלעילשבהקדמה
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1רכושהעברתעלהודעה) "1648' עמ, 370פ"י(רסומיםיהפבילקוטהתפרסמה16.9.1954ביום
2:כדלקמןנאמרזובהודעה". לישראלקיימתלקרןמוגבלבערבוןלישראלקיימתקרןשל

3הננו, 1953-ד"תשי, לישראלקיימתקרןלחוק9לסעיףבהתאם"
4קיימתקרןבין1954לאוגוסט11-בשנעשהההעברהשטרעלמודיעים
5השניהצדמןלישראלקיימתקרןלביןהראשוןהצדמןמ"בעלישראל

6לצדהראשוןהצדשלודניידיניידידלארכושכלהעברתעלהוסכםובו
7לשיפוטההנתוןשטחבכלישראלבמדינתנמצאזהשרכושככל, השני

8."ישראלממשלתשל

9בנוסח" קיימתקרן"לבין" מ"בעלישראלקיימתקרן"ביןמכרשטרנחתם11.1.1955ביום
10."הקרקעותוהסדררישוםאגףראש"ידיעלאומתאשר, ההעברהלשטרדומה

11(כל ההדגשות שלי, ר.א.)
12."השטרות"-ל"הנהמכרושטרההעברהשטרייקראולהלן

13לחוקהפנהאשר3/55' מסחוזרהקרקעותוהסדררישוםאגףראשהוציא18.1.1955ביום. 8
14-שלכך" הקרקעותרושמי"אתוהנחה, ל"הנהמכרולשטר, ל"קק

15יותררשאיתהקיימתהחברהאיןל"הנההעברהשטרחתימתמתאריך"
16', וכוחליפין, חכירות:כגוןחדשותפעולותלשםרכושבעלתבתורלהופיע

17".אלההוראותלפילנהוגהקרקעותרושמיועל

18לחברההאנגליתהחברהשםעלהרשומיםהמקרקעיןרישוםלהתחילהאגףראשהנחהכן
19".חדשותפעולותשתוגשנהובמידהבהדרגה, "החדשה

20ושטרל"קקחוקמתייחסיםשאליהםהמקרקעיןשלהעצוםהכוללההיקףונוכח, בפועל
21תצהיר(2014בשנתרקהושלמהל"לקקהאנגליתמהחברההזכויותהעברתהשלמת,המכר

22).16סעיףאריאלי' הגב
23, כידועאשר(ישראלמקרקעימינהלעםחדשחכירההסכםעלהמנוחהחתמה20.6.1990ביום. 9

24עדישראלבמדינתל"קקנכסיאתניהל1960-ך"תש, ישראלמקרקעימינהללחוקבהתאם
25: להלן-פורמןלתצהיר15נספח(2הנתבעתהיא, ישראלמקרקעיברשות2009-בהוחלףאשר

26). הענייןלפי, "החדשהחכירההסכם"-ו"י"רמ", "י"ממ"
27(רטרואקטיבית) 1.1.1984מיוםהחל, נוספותשנים49שללתקופההינוהחדשהחכירההסכם

28. 31.12.2030ליוםועד
29:החדשהחכירהלהסכם' ד11לסעיףבהתאם

30מתןאתלהתנותרשאיהמחכיר, זה12בסעיףמהאמורלגרועמבלי"
31בשיעוריםיהיואשרהסכמהדמיבתשלוםזכויותלהעברתהסכמתו
32בתוקףשתהיינהכפיישראלמקרקעימועצתהחלטותפיעלשייקבעו

33."הזכויותהעברתבעת
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1קוימהציוותה את הנחלה לתובעים,, בה צוואתה. 7.7.2002ביוםעולמהבית להלכההמנוחה. 10
2להעברתבהסכםהתובעיםהתקשרו10.7.2006ביום.)פורמןלתצהיר16נספח(5.3.2003ביום

3לתצהיר17נספח(ב"ארהדולר800,000-להשווהח"בשסךתמורת' גלצדבנחלההזכויות
4). הענייןלפי, "המכרעיסקת"-ו"המכרהסכם": להלן-פורמן

5רישוםבלשכת, החלקותבשתי, בנחלההבעלותרישוםהופיע, המכרהסכםחתימתבמועד. 11
6:כך, המקרקעין

בנכסהחלקהבעליםפעולהמהותתאריךשטר' מס

בשלמותלישראלקיימתקרןהסדרלאחרבעלותרישום941/193713/05/1937

7
8כנגדהמכרלעיסקתהסכמתואתליתןמוכןיהיהכילתובעיםי"ממהודיע10.5.2007ביום. 12

9).פורמןלתצהיר20נספח(1,159,782₪שלבגובההסכמהדמיתשלום
10-ישראלמקרקעימועצתשל534בהחלטההקבועהלנוסחהבהתאםחושבוההסכמהדמי

11. להלןעודכךועל-)"534החלטה": להלן(3הנתבעת
12שלהסךעלהמכרעיסקתבגיןההסכמהדמיהועמדו, נדחתהאשרהשגהשלהליךלאחר

13שמירתותוךמחאהתחת, 18.11.2007ביוםאותם שילמו התובעים, מ"מעכולל1,168,140₪
14).פורמןלתצהיר25-ו24נספחים(הזכויותכל

15

16הצדדיםטענות

17.עיקריותטענותשלושהתובעיםבפי. 13
18היהלאמשכך.  הנחלהשלהבעליםעדייןיתהיהאנגליהל"קק, המכרעיסקתבעת.א

19כתנאיהמכרעיסקתבעתהסכמהדמיתשלוםמהתובעיםלדרושרשאיי"ממ
20;הנחלהשלהבעליםהיתהילאקק"לשכן, שלישילצדהלבנחהזכויותלהעברת

21המכרהסכםנשואהזכויותלהעברתביחסי"ממערךאשרההסכמהדמיתחשיב.ב
22עללהורותהמשפטביתעלולכן, צודקאוהוגן, חוקי, סביראיננולהחלטהבהתאם
23.בחלקואובמלואוהשבתו

24.כדיןאיננומ"במעההסכמהדמיחיוב.ג
25:כדלקמן, האומרבקציר, טועניםהנתבעים. 14

26;התיישנההתביעה.א
27לחוק125לסעיףבהתאם, כןועלהמירשםבספריהנחלהכבעלינרשמהל"קק.ב

28;לתוכנוחותכתראיהמהווההמרשם, המקרקעין
29בעליתהיהי-אנגליהל"קקולא-והיא, כדיןהנחלהשלכבעליםנרשמהל"קק.ג

30;המכרלעיסקתעוברהנחלהמקרקעי
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1.ההסכמהדמילתחשיבהנוגעבכלהעליוןהמשפטביתשלמחייבותהלכותקיימות.ד
2, ההסכמהדמיחישובאופןכנגדטענותמיחזורלמעשהמהוותכאן התובעיםטענות

3;העליוןהמשפטביתידיעלנדחוכבראשר
4בחוזהמפורשתהוראהבהיעדרגםהסכמהדמילגבותהסמכותי"ולרמי"לממ.ה

5;החכירה
6;עקיפהבתקיפהמ"במעהחיובאתלתקוףניתןלא.ו
19757-ס ערך מוסף, תשל"ו מלחוקבהתאםכדיןהינומ"במעההסכמהדמיחיוב.ז

8להעברתי"רמלהסכמתבתמורהההסכמהדמיתשלוםשכן), "חוק המע"מ"(להלן: 
9ע"מ. מחוקבכהגדרתו" מכר"הינההחכירהזכות

10

11התביעההתיישנות

12התביעההגשתבמועד-2006בשנתתהיהיהמכרשעיסקתהעובדהנוכחכיטענוהנתבעים. 15
13.התיישנההתביעהעילת
14ההתיישנותתקופתתחילתלמניןהמועדוכי, שנים7תוךמתיישנתתביעהעילתכיהואהכלל

15–1968-ח"תשכ, ההתיישנותלחוק7) + א(5סעיפים(נולדההתובענהעילתבוביוםהינו
16. המהותיהתביעהכוחהתובעבידיהתגבשבוהמועדשהינו) "ההתיישנותחוק": להלן

17העובדותמתגבשותשבוהמועדהינוהמהותיהתביעהכחהתובעבידיהתגבשבוהמועד
18ההתיישנותתקופת, היינו. הנתבעידיעלכלפיוהחיובבקיוםהתובעאתהמזכותהמהותיות

19כלאתמוכיחוהיההמשפטלביתתביעתואתהתובעמגישהיהאילושבוביוםלרוץמתחילה
Israeli20' נל"זויליאמסנתןולטרעיזבון32/84נ"ד(דיןבפסקזוכההיההמהותיותהעובדות

British Bank (London) (In Liquidation) Ltd.21.))21.3.1990(265) 2(ד"מד"פ
22. התביעהעילתנוצרהבוהמועדהינוההסכמהדמיתשלוםמועד, לפיכך

23לתצהיר24נספח(18.11.2007ביוםי"לממההסכמהדמיאתשילמוהתובעים, לעילכאמור
24). פורמן
25מועדתוםלפנייומייםהוגשהשהיאהרי, 16.11.2014ביוםהוגשהזוותביעהמאחר

26.להידחותזוטענהשלדינהולפיכך , החוקיההתיישנות
27

28

29

30?בנחלהאנגליהל"קקבעלות

31התובעיםטיעוןקו 
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1:כדלקמןהינוהתביעהשלזהבראשהתובעיםשלטיעונםמהלך. 16
2;אנגליהל"קקהיאהנחלהבעלי.א
3בשנת, החדשהחכירההסכםעלהמנוחהעםלחתוםרשאיהיהלאי"ממ, משכך.ב

4;הסכמהדמילתשלום' גלצדהזכויותהעברתשלכפיפותסעיףכוללאשר, 1990
5הסכםעל הנחלה חל-אנגליהל"קקתהיהיהנחלהבעליעובר לעיסקת המכר ומאחר.ג

6לתשלום' גלצדהזכויותהעברתשלכפיפותסעיףכוללאינואשרהמקוריהחכירה
7.כדיןהיהלאהסכמהבדמיהמכרעיסקתחיובכןועל, הסכמהדמי

8
9.אלהבטענותממששאיןאומרעתהכבר

10

11ל"לקקאנגליהל"קקמקרקעיהעברת–ל"קקחוקפרשנות

12-ל"לקקאנגליהל"מקקהעברותסוגיינשביןמבחין, 1954בשנתחוקקאשר, ל"קקחוק. 17
9.13סעיףלפי,והשניה8סעיףלפי,האחת
14. ישראלל"לקקאנגליהל"קקשלרכושהכלשלכלליתבהעברהעניינול"קקלחוק8סעיף

15החברותלפקודת) 1(א119סעיףהוראתנוכחוזאת, המשפטביתלאישורכפופהכזוהעברה
16). 316' בעמ) 1950(58ח"ס, 1950-י"תש, החברותפקודתלתיקוןהחוק' ר-דאזכנוסחה(

17:זולהוראהבהתאם
18חברה"זהבסעיף(זופקודהפיעלבישראלהרשומהנכריתחברהבאה"

19חברה"זהבסעיף(זובפקודהכמשמעותהחברהעםסידורלידי") נכרית
20לחברהוהתחייבותהרכושה, עסקיה, מפעלהכללהעברת") ישראלית

21בדרךבבקשההמשפטלביתלפנותהחברותשתירשאיות–הישראלית
22."הסידוראתהמאשרצולמתןהמרצה

23. ישראלל"לקקאנגליהל"קקשל" מסוייםרכוש"להעברתמתייחסל"קקלחוק9סעיף
24" מסוייםרכוש"להעבירניתן, ל"קקלחוק9לסעיףבהתאם. שיפוטיצוטעונהאינהזוהעברה

25, ככל שעסקנן במקרקעיןבישראלמקרקעיןמועבריםבוהרגילבאופןל"לקקאנגליהל"מקק
26שפורסמהובלבד), ל"קקלחוק10סעיףלפיממיסויהופטרהזוהעברה-המיסוינושאלמעט(

27. ובעיתונותברשומותהודעהההעברהעל
28ל"לקקנתבלבלו-הפירסומיםבילקוטוהפירסום, השטרותחתימתבעתכיטועניםהתובעים. 18

29המזוההכזהדהיינו-מסוייםלרכושמתייחסתאינההנידונהההעברה, לטענתם. היוצרות
30. שיפוטיצוכךעללהתקבלחייבהיהולכן-וחלקהגושבאמצעות

31אנגליהל"קק, לא נכנסה לתוקףזוהעברה, שלמעשההריההעברהבגיןוטישיפצוניתןמשלא
32אינםהנחלהפרטישכן, בנחלההבעלותאתלההעבירהשלאובוודאי, דברל"לקקהעבירהלא

33. בשטרותיםמפורט
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1. זוטענהמכל וכל לדחותיש. 19
2אנגליהל"קקשבההעברההינה, שיפוטיצוהטעונה, ל"קקחוקלפי8סעיףלפיהעברה

3. ל"לקקרכושהכלאתמעבירה
4הועברברשומותהנידונהההעברהופירסוםהשטרותחתימתבמועדכיהוכיחולאהתובעים

5ל"קקשלשרכושההוכיחולאאףהתובעים. ההיאבעתאנגליהל"קקשלרכושהכלל"לקק
6. בישראלמקרקעיןרקהיהאנגליה

7ההיאבעתכיברורבאופןמלמדזולטענההנוגעותבסוגיותשנערךההיסטוריהמחקר: ודוק
8שלמאמרו' רזהבעניין. ישראלמדינתלשטחימחוץגםרביםמקרקעיןהיואנגליהל"לקק
9שנותבראשיתישראליתכחברהל"קקשלהמשפטיהרישום: לישראלמאנגליה", כץיוסי

13910' עמ(בוהמופיעוהציטוט, 131' עמ) ה"תשעניסן(155קתדרה, "והשלכותיוהחמישים
11המשפטיליועץ,אוסישקיןשמואלד"עו, ל"קקשלהמשפטיהיועץשלמכתבומאת) למאמר

12:לפיו1949–בעודשנכתבלממשלה
13שטחיבעלתהיא.)א.ר–אנגליהל"לקקהכוונה(ל"שקקלשכוחאין"

14ובמקרהישראלמדינתלגבולותמחוץנמצאיםאשרגדוליםקרקע
15החברהאתלחסלאיןכןעל. בסופםיהאמהלדעתאיןתחוסלשהחברה
16הקרקעירכושהכלאתהחדשההחברהשםעללהעבירישאלאהנוכחית

17התרומותכלשלהמקבלתתהיההחדשההחברה.....ישראלמדינתבתוך
18תישארהישנההחברהאולם, התבלחלקיבכלשנאספותהחדשות

19מחוץהקרקעותרכושבעלתלהיותתמשיךוהיארשמיבאופןקיימת
20."ישראלמדינתלגבולות

21קיימתקרןחוק: סטטוסכסמלבמשפטשימוש", גזיתהולצמןיפעתזהבעניין' רעוד
22) 2(ו"כמשפטעיוני", במדינהמעמדהלביסוסל"הקקומאבק, 1953–ד"תשילישראל

601.23' עמ), 2002(
24רכושמהווהאינול"קקלחוק9סעיףמתייחסאליו" מסוייםרכוש"הביטוי, כןכיהנה. 20

25ל"קקלרכושמתייחסהוא. טועניםשהתובעיםכפי, וחלקהגושפרטיבאמצעותהמזוהה
26הנתוןשטחבכלישראלבמדינתהנמצא"השטרותוכלשון, ישראלבמדינתהנמצאאנגליה

27". ישראלממשלתשללשיפוטה
28ל"קקשלרכושביןלהבחין, החוקמנסחיכוונתעםעולההמקרקעיןשלזהבאופןזיהוי

29ל"לקקולהעביר, לישראלמחוץהנמצאאנגליהל"קקשלרכושלבין, בישראלהנמצאאנגליה
30. ישראלמדינתבתחומיהמצויהרכושאתרק

223:31' בעמ) 15.6.1953(108ח"ה, ל"קקלחוקההסברדבריגם ' רזהבעניין
32להעביר.)א.ר, שליהערה-אנגליהל"קק(הקיימתהחברהשלברצונה"

33, שליהערה-ל"קק(החדשהלחברהוהתחייבויותיהזכויותיהעיקראת
34שמחוץקרקעותכגון, מסוייםלרכושפרט, הקמתהעםמיד.) א.ר
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1מעיזבונותהנובעותוהתחייבויותזכויותאוישראלמדינתלגבולות
2מאוחרתיותרבתקופהאליהשיועבר, הקיימתהחברהלטובתבחיים

3."ובהדרגה

4היינו, להעביר את קרקעות קק"ל -דברים אלה מתיישבים עם התכלית שבבסיס חוק קק"ל
5.צורך בצו שיפוטיללאלקק"ל בהעברה סטטוטורית בישראלאנגליה 

6הינה העברה השטרותנשואההעברהכילמסקנהלהביאכדיבדברים המפורטים לעילדי
7אנגליהל"מקקלשטרותבהתאםהבעלותהעברת-ולפיכך, ל"קקלחוק9סעיףבהתאם ל

8.הנחלהעלגםחלה, ל"לקק
9ההעברה נשוא בהודעה שפורסמה בילקוט הפירסומים נאמר באופן מפורש כי שעוד ייאמר 
10המתייחסת ואף בשטרות צויין שההעברה ל, "לחוק קק9ה העברה לפי סעיף הוהשטרות מ

11. בלבדבישראללמקרקעי קק"ל אנגליה 
12בספרימיידיביטויקיבלההשטרותמושאההעברהתמידלאכיהעובדהנכונה, עקאדא. 21

13אשרהמקרקעיןנכסישלהעצוםממספרםנובעהדבר. המקרקעיןרישוםבלשכותהרישום
14נכסלכלביחסההעברהשלידנירישוםחייבהאשרו, עליהםחלהלשטרותבהתאםההעברה

15. ונכס
16, לחיינוהמחשבכניסתלפניועידניםעידן,20-של המאה ה 50-הבשנותשמדוברלזכוריש

17המחשבבתוכנותזאתלעשותשניתןכפי, פשוטה" החלף"פעולתלעשותהיהניתןלאולכן
18. 21-ההמאהשלהתמליליםועיבוד

19העברתבזמן, ובעדותה בבית המשפטבתצהירהאריאליתמר' הגבגםהבהירהוכך, לכן
20נכסיהעברתשליזוםרישוםנעשהלא, לשטרותבהתאםל"לקקאנגליהל"מקקהזכויות

21.  כלשהולנכסביחסבקשהשהוגשהמקוםרקאלא, ל"לקקישראלברחביאנגליהל"קק
22עודקרקעותוהסדררישוםאגףראששהפיץ3/55בחוזרלמצואניתןלכךברורהאינדיקציה

23:כיפירטבו, אריאלי' הגבשללתצהירה' דכנספחצורףאשר, 1955בשנת
24בהדרגהיעשההחדשהלחברההאנגליתמהחברהההעברהרישום..."

25קיימתקרןעםומתןבמשאעומדהנני....חדשותפעולותשתוגשנהובמדה
26. ארציבאופןהנכסיםכלשלהכוללהרשוםשללבצועבנוגעלישראל
27לבצועביחסהרבהלעשותביכולתישאיןהעובדהאתמעריכההחברה

28מספיקאדםכחאיןכיתאחבבתהחברהנכסיההעברותכלשלכולל
29לידישאבואלאחר. הכוללהבצועאתעתהלעתדוחהאנילפיכך. ברשותי

30לאפשרבכדילילתתמוכניםשהםלעזרהבנוגעל"הנהחברהעםהסכם
31."מידאודיעכם, הכוללהבצוע

32המקרקעיןכלהעברתהשלמתדהיינו", הכוללהביצוע"כיבעדותההבהירהאריאלי' הגב
33מספריהמעברעם1989בשנתהחל, לשטרותבהתאםל"לקקאנגליהל"קקש"עהרשומים

34מיחשובמערכתשלכניסתהעם, 2014בשנתרקסופיתםוהושל, מחשבלתוכנתידנייםרישום
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1, המירשםעלהממונהשלמכתבה' ור, לפרוטוקול86' עמ(המקרקעיןרישוםללשכותחדשה
2).אריאלי' הגבלתצהיר' הנספח, 27.5.2014מיום, קןעליזה' הגב

3ברורואולם. ל"לקקאנגליהל"מקקהועברבנחלההבעלותרישוםאימתיהובהרלא, בענייננו. 22
4לתצהיר6נספח' ר(ל"קקש"עכבררשומהיתהיהבמקרקעיןהבעלות8.12.2002ביוםכי

5).  הממוחשבהנסח, פורמן
6המכרהסכםלחתימתעובר, פנולאהתובעיםכיהנתבעיםטענתאתמקבלאני,האמורנוכח

7המירשםנכונותחזקתאתסתרוולא, המירשםבספריהרישוםלתיקוןכלשהומועדבכלאו
8בספריהקרקעכבעלתל"קקשלרישוםלפיה, המקרקעיןלחוק) א(125בסעיףהקבועה
9. כעתזהרישוםכנגדלהשיגרשאיםאינםוהם, הרישוםלנכונותחותכתראיהמהווההמירשם

10מוסטפאהמנוחעיזבון' נישראלמדינת7237/13א"בעשנאמרוהדבריםזהלענייןיפים
11):3.12.2015(ל"זיאסין

12, המרשםסופיותעיקרוןהואאלהחוקסעיפיבבסיסהעומדהעיקרון"
13אתנכוחהמשקףהמקרקעיןבפנקסהרישוםכיהיאהמוצאנקודתולפיו
14אמינותאתלבצרהיאזהעיקרוןשלתכליתו. לאשורוהדבריםמצב

15רשומותזכויותשליציבותןאתולהבטיח, ודאותוואתהמרשם
16."מוסדריםבמקרקעין

17אםשגםנראה, לעילהמפורטוההיסטוריהמשפטיהניתוחנוכחכיאוסיףלנדרשמעבר. 23
18, בידםבוסרמעלהיתהיהזושפניההרי, כאמורהרישוםלתיקוןבבקשהפוניםהיוהתובעים

19. כדיןנעשההנחלהכבעליל"קקשלרישומהשכן
20אנגליהל"קקמקרקעיבכלהבעלותאתהעבירהאנגליהל"קק1954בשנתכבר, לעילכמפורט
21מכחשנחתמווהשטרותל"קקלחוק9סעיףמכחוזאת, ל"לקק, הנחלהובהם, בישראל
22.זוהעברה

23אחריםרביםבמקרקעיןרישומהאיגםכמו, הנחלהכבעליל"קקשלהמיידירישומהאי
24ורושמיהרישוםמינהלשלאדםכחממצוקתנבעו, זוהעברהבמסגרתלבעלותהשהועברו

25. עליהםחלהזושהעברההמקרקעיןשלהעצוםההיקףעקב, המקרקעין
26הפכהל"קק. הנכוןהואההיפך. הנחלהבעלינותרהאנגליהל"קקכינובעלאמכאן, ואולם
27הנחלהכבעליורישומה, לשטרותובהתאםחוקפיעלההעברהמכחהנחלהשלהבעליםלהיות
28מצוקתעקבוזאת-יותרהרבהמאוחר, כנראה-יותרמאוחרבשלבנעשההמירשםבספרי

29.לעילכאמורהכל, האדםכח
30לחלוטיןעלימקובליםאשר, לפרוטוקול93-94' בעמאריאלי' הגבשלעדותה' רזהבעניין

31עם, לעילהמפורטיםוהמסמכיםהעובדותצברעם, ל"קקחוקתכליתעםוהמתיישבים
32, ואילך153' בעמ, כץשלל"הנמאמרואף' רזהבעניין. הישרהשכלועם, ההיסטוריהמחקר

33הוצגואשרההיסטורייםהמסמכיםואתאריאלי' הגבשלעדותהאתלאחדאחדתואםאשר
34.כאן
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1כללפיהלתוצאהמביאהל"קקחוקלפרשנותהתובעיםעמדתקבלתכיואומראוסיף. 24
2היוםמצויותאינן, ל"קקחוקלחקיקתעובראנגליהל"קקשםעלרשומותשהיוהאדמות
3, העברתןאתלאפשראוהסכמהדמיבגינןלגבותרשאיתאינהי"שרמומכאן, ל"קקבבעלות

4ניהלהבהםהשניםבמרוצתכןלעשותרשאיתיתהיהלא-חליפתההינהי"שרמ-י"ממואף
5. ל"קקנכסיאת

6נכסישלהעצוםלהיקףלבבשים, סובלתההדעתשאיןאבסורדיתתוצאה, כמובן, זוהי
7. אליהםמתייחסתהשטרותמושאשההעברהמקרקעין

8לתוצאההמביאה, חקיקהמפרשנותלהימנעהפרשןשעלהיאהפרשנותבשיטתזהבכלל
9, 541' עמ), החקיקהפרשנות-שניכרך("במשפטפרשנות",ברק' א' רזהלעניין. אבסורדית

10:נאמרשם
11עםהמתיישבפירושבאותולבחוריש, אפשרייםפירושיםשנימבין"

12בלתילתוצאהבפרשנותומגיעהפרשןאם...הישרוהשכלגיוןיהה
13עקבותיועללחזורעליו. בפירושוטעהלכאורהכיהואאות, הגיונית

14להשיגנועדהחוקכילהניחאיןשכן, מחדשהפירושבמלאכתולהתחיל
15."הגיוניתבלתיתוצאה

16:כדלקמןקובעאני, כןעלאשר. 25
17לחוק9סעיףלפיהעברהתהיהיהשטרותלפיל"לקקאנגליהל"מקקהזכויותהעברת.א

18. לנחלהגםמתייחסתוהיא, שיפוטיצוטעונהאינהאשרל"קק
19זכאיתיתהיהל"קק-1990בשנתהמנוחהעםהחדשהחכירההסכםחתימתבעת.ב

20). נרשמהטרםאםגם(הנחלהשלכבעליםכדיןלהירשם
21והתובעים, הנחלהכבעליהמירשםבספריכדיןרשומהיתהיהל"קק, המכרעיסקתבעת.ג

22.לתוכנוחותכתהוכחההמהווה, זהרישוםעלהשיגולאכלל
23תהיהי, ל"הנהרלוונטייםשבמועדיםכמי, י"שממ, היאאלהמממצאיםהעולההתוצאה.ד

24עלהמנוחהעםלחתוםיתהיהרשאית-בישראלל"קקנכסיניהולעלכחוקמופקדת
25להעברתכתנאיהסכמהדמימהתובעיםלדרוש-פטירתהולאחר, החדשהחכירההסכם

26. המכרלהסכםבהתאםבנחלהזכויותיהם
27והשתקמניעותכללימכחהתובעיםטענותדחיית

28. וההשתקהמניעותבכללינעוץ, זהבראשהתובעיםטענתלדחייתנוסףטעם. 26
29ל"לקקאנגליהל"מקקלהעברהשיפוטיהיתרבהיעדרכיהינההתובעיםשלטענתם, כאמור
30בהתאםההעברהאתמתנהאינואשר, המקוריהחכירהחוזהדיןעליהםשחלהרי, ישראל

31. הסכמהדמיבתשלוםהמכרלהסכם
32להוראותגםכפופההמכרלהסכםבהתאםבנחלההזכויותשהעברתהרי, הדבריםהםכךאם

33. המקוריהחכירהלהסכםז"ויז"טסעיפים
34:כדלקמןקובעותאלההוראות
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1העברתאולם. לאחרהחכירהזכותאתלהעבירהזכותישלחוכר.ז"ט"
2לפני. בכתבהקרןשלקודםלאישורזקוקההחכירהזכות

3החוזההצעתאתלקרןלשלוחהחוכרמחוייבהזוההעברה
4מקבלמאתהצהרהכןוכמו, לאישורהחכירהזכותלהעברת
5החוכרשלההתחייבויותכלאתהלזעליומקבלשלפיהההעברה

6...הקרןכלפי

7במקריםהחכירהזכותלהעברתהסכמתהאתתתןלאהקרן. ז"י
8:הבאים

9יהודיללאלהיותעומדתהזאתכשההעברה. א

10ספסרותמשוםבהישהחכירהזכותהעברתאם. ב

11יתנגדובמושבהנחלותמחוכריאחוזיםוחמישהשבעיםאם. ג
12."לה

13מכןלאחרמידאוהמכרהסכםחתימתבטרםכימהתובעיםשמעתילא, הראויהכבודבכל. 27
14להסכםז"טסעיףשמתנהכפי, הזכויותלהעברתהסכמתהאתוביקשואנגליהל"לקקפנוהם

15. המקוריהחכירה
16הם, מהםלרוכשיםבנחלההזכויותלהעברתעוברכימהתובעיםשמעתילאגם, מכךיתרה

17להעברתהיישובמחברי75%שלהסכמהוקיבלוורדעיןביישובהאחריםהנחלותלבעליפנו
18.המקוריהחכירהלהסכם) ג(ז"יסעיףשמתנהכפי, זכויותיהם

19. אלהאישוריםבקבלתבנחלהזכויותיהםהעברתאתהמכרבהסכםהתנולאגםהתובעים
20שקובעכפי, המחירהמרבהלכלהנחלהאתלמכורחופשייםעצמםראוהתובעים, למעשה
21ל"קקשללאישורהכפופההמכרבהסכםהתקשרותםכיסברוולא, החדשהחכירההסכם

22. ביישובהאחריםהנחלותבעליאואנגליה
23זכויותיהםהעברתכירבותפעמיםהמכרבהסכםוהצהירוחזרועצמםהתובעים. ועודזאת. 28

24הצהירוהתובעים). המכרלהסכם7.1סעיף(י"לממהסכמהדמילתשלוםכפופהלובהתאם
25החמישי" הואיל"ה(י"ממלהסכמתכפופהזכויותיהםהעברתכימכרהסכםבאותוגם
26).לו4.5-ו2.2סעיפיםוכן, המכרלהסכם, השביעי" הואיל"וה

27להעברתהנוגעבכלהמקוריהחכירהבהסכםהנקוביםלכלליםבהתאםהתובעיםנהגומשלא. 29
28הקבועותהמגבלותאתעצמםעלנטלוולאהמכרלהסכםבהתאםהשלישילצדזכויותיהם

29אותםמשחרראשרהחדשהחכירהבהסכםהקבועיםההעברהכלליאתאימצואלא, בו
30י"ממהסכמתנדרשתכיעלמאכוליכלפיומשהצהירו, המקוריהחכירההסכםממגבלות
31כעתלהישמערשאיםהםשאיןהרי, הסכמהדמילתשלוםבכפוףבנחלהזכויותיהםלהעברת

32החכירההסכםשלהחוזילמשטרכפופיםהם-ההסכמהדמילתשלוםביחסרקכיבטענה
33. הסכמהדמיתשלוםשלתנאיקובעאינואשר, המקורי
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1ההשתקכלליאתעליהלהחילוראוי, לבתוםבחוסרנגועההתובעיםשלל"הנטענתם, לטעמי
2) 27.8.2002(340' בעמ, 295) 6(ו"נד"פחיים' נחיים1662/99א"ע': רזהולעניין, והמניעות

3:נאמרשם
4לאואףהראשוןלהסכםתוקףשאיןמהנחהאצא-הדיוןלצורך-אםגם"

5אליהומנוע, השניבהסכםלחזקיהוהזכותלהמחאתמשפטיתנפקות
6המניעותתורתמכוחהןהשניההסכםשללבטלותומלטעוןומושתק

7החוזיםלחוק39בסעיףביטויהמוצא, הלב-תוםעקרוןמכוחוהןוההשתק
8תורת? כיצדהשתקמכוח. שבו) ב(61סעיףמכוחמשפטיתפעולהכלעלוחל

9נועדההיא. האנגליהמשפטמןבמשפטנונקלטה) מניעות(ההשתק
10ידי-עלהדיןמןלכאורההמתחייבותצודקותבלתיתוצאותלמנוע

11משפטיותטענותהמשפט-בביתמלטעוןהמתדייניםשלהשתקתם
12מוצאתזויומיןעתיקתתורה.כשלעצמןנכונותהןאםאףועובדתיות

13שלופעולתואתלסתוריכולאדםאין, ולפיו, בכללהרומיבמשפטביטוי

”venire contra factum proprium .“14נפגעתאינהההשתקתורת

15ישכידומה. עמובשילובפועלתהיא. בופוגעתואינההלב-תוםמעקרון

16א' ברק : ראוכךעל(הלב-תוםעקרוןשלדיוניביטויהמניעותבדינילראות
4928/9217א"רעבדורנרהשופטת; 126' בעמ,]42[(כרך א) השליחותחוק

18ל"הנבספרה; שלו 100-101' בעמ, ]24[מונד-תלהמקומיתהמועצה' נעזרא
19; ג' שלו 94' בעמ,]43[כהן חוזים (כרך א) ; ד' פרידמן, נ'61' בעמ, ]41[

20). התשתית הרעיונית ואילך317' בעמ, ]47[לב" -"הבטחה, השתק ותום
21הלב, מעוגנת בעקרונות של יושר ומוסר. -לתורת ההשתק, כמו לעקרון תום

22הנובעים מחוזה, הביא שימוש באלה לפתרון סכסוכים חוזיים או כאלה 
23מוסרי של -להתפתחותם של דיני החוזים בכיוון שהעלה את ערכו החברתי

24כלכלית. עמדה על כך פרופ' שלו, -החוזה אל מול חשיבותו העסקית
25באומרה:

26חברתיותתורותשלקרנןעלתההנוכחיתבמאה"
27לפרקיםמושמעותשבהן, שונותומשפטיותכלכליות
28הצרוףהאגואיזםאתלהחליףהמוסריתהדרישה

29לחברהובדאגהבאלטרואיזםלעצמוהפרטודאגת
30החוזיםדיניובתחוםבכללהמשפטבתחום. ולזולת
31) הסוציאליזציה(החיברותמגמתמשתקפתבפרט

32באינטרסהמכירותותורותתיאוריותבהכללת
33שללמינימוםובתביעה, תוקףלוונותנותההסתמכות
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1החברתייםבקשריםוצודקתמוסריתהתנהגות
2" במשקהפועליםוהיחידיםהגופיםשלוהמסחריים

3.  )323' בעמ, ]47[שם(

4-ועלההסתמכותבאינטרסהכרהידי-עלביטויהאתלמצואזומגמהעל
5בקשריםוצודקתמוסריתהתנהגותשללמינימוםדרישההצבתידי

6אתאליהוכנגדלהפעילישאלהמכוח. להתקשרותצדדיםשביןמשפטיים
7." התחייבותואתלבחוןולאורם, הלב-ותוםהמניעות, ההשתקעקרונות

8הםכי, והתנהגותהצהרהדרךעל, דעתםהתובעיםמשהביעוכיסבוראני,האמורנוכח. 30
9קבלתללאוגםאנגליהל"קקהסכמתקבלתללאגםבנחלהזכויותיהםלהעביררשאים
10קבלהצהירוואף, המקוריהחכירההסכםשמתנהכפי, בישובהנחלהמבעלי75%הסכמת

11שהםהרי, בנחלהזכויותיהםלהעברתכתנאיהסכמהלדמיי"ממשלזכותהעלועדהעם
12להסכםבהתאםהסכמהדמימתשלוםפטוריםהםלפיה הטענהאתמלהשמיעמושתקים

13. החדשהחכירה
14

15סעיףכולליםאינםהחכירהחוזיבהםלמקרקעיןביחסגםהסכמהדמילדרושי"ממשלזכותה
16הסכמהבדמיההעברהאתהמתנה

17בחוזהלכךמפורשתהסמכהאיןאםגםהסכמהדמילגבותרשאיתי"ממכיטוענים הנתבעים. 31
18.החכירה

19החכירההסכםהוראותבמסגרתבנושאקביעהאיןבומקום, הסכמהדמישלגבייתםסוגיית
20הדיוןבמסגרתכאשר, אחתלאבפסיקהאוזכרהפלוניחוכרלביןי"רמשביןהפרטני

21החיובאתלצייןנוהגתי"שרמאףעלכיהמשפטביתציין" הסכמהדמי"המונחבמשמעות
22בקביעהמותניתאינה"לדרישתםזכותה, החכירההסכמיהוראותבמסגרתהסכמהבדמי

23ישראלמקרקעימינהל' נמ"בע) 1984(דלקתחנותתאומים8091/03א"ע" (בחוזהמפורשת
24מקרקעימינהל' נוייראוך585/68א"ע, גרוניסהשופטשלדינולפסק6פסקה), 10.12.2008(

25) 1(ו"נד"פ, ל"קק' נהדר6651/99א"עוכן;)28.4.1969(492-493, 491) 1(ג"כד"פ,ישראל
241 ,249-250)20.9.2001((.26

27עובר האםהינההרלוונטיתהשאלה.  לענייננורלוונטיתאינהזוטענה, לדעתי, זאתעםיחד. 32
28קק"ל היתה אםשהרי. שמא קק"ל אנגליה,הנחלהשלהבעליםהתהיל"קקלעיסקת המכר, 

29ל"קקאם. הסכמהדמילדרושרמ"י היתה זכאיתוממילאחדש ההחכירההסכםחל, הבעלים
30וממילא, הקרקעאתלנהלסמכותלא היתהי"לרמממילא שהרי-היתה בעלי הנחלה אנגליה

31.הסכמהדמילדרושסמכותלההיתהלא 
32ל"לקקהנחלהבמקרקעיהבעלותאתהעבירהאנגליהל"קקכילעילמסקנהלכללמשבאנו

33. מתייתרזובטענההדיוןממילאכדין, בהתאם לחוק קק"ל, 
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1

2וסבירותו, בנחלההזכויותהעברתבגיןההסכמהדמיחישובאופן

5343החלטה

4ובהם, מחוכריםהסכמהדמינגביםמכוחואשרהנורמטיביהמקורהינה534החלטה. 33
5. התובעים
6ערךבעלייתישראלמקרקעימינהלשלחלקושיעורבדברהחלטה"כותרתהאשר, ההחלטה

7נתקבלה",1960-ך"תשישראלמקרקעימינהלחוקלפיחכירהזכותהעברתבעתהקרקע
8מינהללחוק3בסעיףלסמכותהבהתאם, 29.6.1992ביוםישראלמקרקעימועצתידיעל

9. ישראלמקרקעי
10שהחוכרבעתי"ממשידרושההסכמהדמישלהחישובאופןאתלקבועההינההחלטהתכלית

11. שלישילצדחכירתוזכותלהעברתבקשהמגיש
12המקרקעיןערךבעלייתי"ממהשתתפותשיעורכימותההינההסכמהדמישלתכליתם

13החוכרידיעללהעברתםועד, לחוכרהמקרקעיןהחכרתמועדשמאזבתקופה, המוחכרים
14.שלישילצד

15:להחלטה') בפרק(3לסעיףבהתאם. 34
16שליששלבשיעורהסכמהדמיבתשלוםחייבחכירהזכותהמעבירחוכר"

17"הקרקעערךמעליית

18.עזרומשקיבנחלותחכירהזכויותהעברתלענייןמיוחדותהוראותנקבעולהחלטה' גבפרק
19
20
21

22:קובעלהחלטה10סעיף
23-זהבפרק"

24בהםהשימושלפיעיבודשטחישלאונחלהשלמחיר-" יסודימחיר"
25);א(15בסעיףכאמור

26בסעיףלאמורבהתאםנחלהשלמזעריאחידמחיר-" מזערייסודימחיר"
27);ג(15

28אובנחלההחכירהזכותלהעברתבחוזהשנקבעהסכום-" תמורה"
29;13בסעיףלאמורבכפוףעיבודבשטחי

30זכותשלקודמתלהעברהבחווהשנקבעהסכום-" קודמתתמורה"
31שמאיבשומתשנקבעהסכוםאו, עיבודבשטחיאובנחלההחכירה
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1בהעברההקובעמהמועדהצמדההפרשיבתוספת, העברהבאותהכתמורה
2בסעיףלאמורבכפוףהכל, שלאחריהבהעברההקובעלמועדועדהאמורה

14;3

4בנחלההחכירהזכותלהעברתהחוזהשלחתימתומועד-" הקובעהמועד"
5";עיבודבשטחיאו

6:קובעלהחלטה11סעיף
7הוראותיחולועזרובמשקעיבודבשטחי, בנחלהחכירהזכותהעברתעל"

8."זהבפרקמשתמעתאומפורשתהוראהשאיןבמידה' , בפרק

9:קובעלהחלטה12סעיף
10:כדלקמןיהיוחכירהזכותבהעברתההסכמהדמי.א"

11-נחלהבעד

12היסודילמחירזהה, הקודמתהתמורהאוהתמורהאם)3
13;המזעריהיסודימהמחיר2%-עליועולהאו

2%14-המזעריהיסודימהמחירנמוכההתמורהאם)4
15;מהתמורה

16-עיבודשטחיבעד

17היסודילמחירזהה, הקודמתהתמורהאוהתמורהאם)5
18;היסודימהמחיר2%-עליועולהאו

19;מהתמורה2%-היסודימהמחירנמוכההתמורהאם)6

20בעד, ההסכמהדמייהיוהיסודיהמחירעלהתמורהעולה.ב
21) א(קטןבסעיףכמפורטבשיעור, עיבודשטחיבעדאונחלה

22המחירעלהתמורהעודפתשבוהסכוםשלשלישבתוספת
23;היסודי

24מביןהגבוהעלעלתהוזוהקודמתהתמורהעלהתמורהעולה.ג
25לגבוהזההאוהמזעריהיסודיוהמחירהיסודיהמחיר

26, עיבודשטחיבעדאונחלהבעד, ההסכמהדמייהיו, מביניהם
27הסכוםשלשלישבתוספת) א(קטןבסעיףכמפורטבשיעור

28.הקודמתהתמורהעלהתמורהעודפתשבו

29, בנחלההחכירהזכותמעבירשלאוהמינהלשלבקשתופיעלד. 
30האחריםהמבניםושלהמגוריםביתשלערכםאתשמאיישום
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1הקרקעבלי") המחוברים"-להלןאלהכל(שבנחלה
2לפיהמחובריםערךעלה; הקובעבמועדשהואכפי, המוחכרת

3בשומהשנקבעהסכוםיבוא, היסודיהמחירעלהשומה
4".היסודיהמחירבמקום

5:קובעלהחלטה15סעיף

6בשנהפעמיםארבעיקבע, הממשלתיהשמאיבאישור, המינהל.א"
7יסודימחיר-ואוקטובריולי, אפריל, ינוארבחודשים1-ל–

8כפי, הראשונהבתוספתהפרטיםלפי, עיבודולשטחילנחלות
9לגבימרכיביועלהיסודיהמחירעלהודעה; לזמןמזמןשיהיו

10.ברשומותתפורסםהאמוריםמהפרטיםאחדכל

11שלהיסודיהמחיריפחתלא) א(קטןבסעיףהאמוראףעל.ב
12.המזעריהיסודמהמחירנחלה

113(ב"התשנ' בבאדרז"כביוםהחלהמזעריהיסודיהמחיר.ג
14הצמדההפרשילוויווספוח"ש234,000הוא) 1992באפריל

15, אוקטובר, יולי, אפרילבחודשים-1ב-בשנהפעמיםארבע
16המדדעלייתשיעורלפי") העדכוןמועד"-להלן(וינואר

17המדדלעומתהקודםהעדכוןמועדחלשבולחודששיפורסם
18."1992ינוארבחודששפורסם

19ומשקיבנחלותזכויותהעברתעלהחליםההסכמהדמיחישובנוסחתכיעולהאלהמהוראות. 35
(ראשונהמיד"הנרכשותעזר 20תלתמהלךמחייבת) הנחלהשלהמקורימהחוכר-כלומר" 

21:כדלקמן, שלבי
22

23להחלטה10סעיף–הבסיסנתוניחילוץ-'  אשלב
24המחיר. הממשלתיהשמאיידיעלומאושר, י"רמידיעללעתמעתהנקבעמחיר–יסודימחיר

25. להחלטההראשונהבתוספתהנמצאיםהפרטיםלפינקבעהיסודי
26הקובעלמועדועד1.1.1992מיוםהצמדההפרשיבצירוף234,000₪–מזערייסודימחיר

27לתצהיר20לנספח) ד(סעיף-462,000₪שלהסךעלזהסכוםעמדהמכרעיסקתבמועד(
28);פורמן

29, סבירהכתמורההממשלתיהשמאיידיעלהנקבעתהתמורהאו, החוזיתהתמורה-תמורה
30.להחלטה13סעיףלפילסמכותובהתאם

31
32להחלטה) א(12סעיף-ההסכמהדמיחישוב-'  בשלב

33נחלה
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1המזעריהיסודימהמחיר2%= ההסכמהדמיçיסודימחיר= תמורה: אם

2מהתמורה2%= ההסכמהדמיçיסודימחיר< תמורה: אם

3נוסףרכיב+ המזעריהיסודימהמחיר2%= ההסכמהדמיçיסודימחיר> תמורה: אם
4')גשלב(

5עזרמשק
6היסודימהמחיר2%= ההסכמהדמיçיסודימחיר= תמורה: אם

7מהתמורה2%= ההסכמהדמיçיסודימחיר< תמורה: אם

8')גשלב(נוסףרכיב+ היסודימהמחיר2%= ההסכמהדמיçיסודימחיר> תמורה: אם
9

10להחלטה) ב(12סעיף-נוסףרכיב-'  גשלב
11

12יסודימחיר–תמורה
13--------------------------------= נוסףרכיב

314
15

16המשפטיתהמערכה–534החלטה
17הסכמהבדמיחיובםאתהמשפטבתיבפניתוקפיםשהתובעיםהראשונההפעםזואין. 36

18רבקהעיזבון5889/08צ"בבג, אחריםעםיחד, העותריםהיוהתובעים. להחלטהבהתאם
19ההחלטהשלחוקיותהאתתקפושם)3.10.2011(לישראלקיימתקרן' נ' ואחל"זפורמן

20השליששיעורסבירותואת, אותהלקבועישראלמקרקעימועצתשלסמכותהאת, צ"בבג
21. ההסכמהבדמילחיובכבסיס
22טענת. בעתירההתובעיםטענותאתלצדקהגבוההמשפטבביתדחהוממצהקצרדיןבפסק
23:כינקבעהסבירותלטענתבאשרואילו, וביהמניהנדחתההסמכותחוסר

24מעלייתשלישדרישתשלהסבירותלחוסרבאשר, השנייהלטענהאשר"
25לאהרי, העותריםשלוהמורכבותהארוכותטענותיהםחרף: הקרקעערך

26מעלייתשלישישולםכיבדרישהסבירותחוסרשלפגםנפלכימצאנו
27השיעורכילומרואיןהסבירותבמתחםנמצאתשליששלהקביעה. הערך

28מיוחדבאופןנפגעמסויםשאדםייתכן, אכן. סבירבלתיהואהאמור
29הואבולמקרההנוגעיםקונקרטייםנתוניםנוכח, שלישלשלםמשנדרש

30למינהלפנייהדרךעלראשיתטענותיולהעלותצריךכזהאדם. מעורב
31המשפטלביתלפנותהוארשאינידחותטענותיוואם, ישראלמקרקעי
32שלההעקרוניבהיבטהסבירותחוסרטענתשלדחייתה, כןעל.המוסמך

33טענותמלהעלותואחריםדכאןהעותריםבפניהדלתאתסוגרתאינה
34. המוסמךהמשפטביתבפניוממוקדותקונקרטיות
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1, שצויןכפי. המוסמךהמשפטלביתבאשרמיליםמספרעתהנוסיף.3
2ונדרשובנחלותלעסקאותצדשהיואנשיםידיעלהוגשושבפנינוהעתירות

3ולמצער, לעותרים. שולמוההסכמהדמישלהסכומים. הסכמהדמילשלם
4מתחוםטענותבצד, הפרטיהמשפטעלהמבוססותטענותיש, לחלקם
5הסכומיםשלהשבההעותריםדורשיםלמעשה. הציבוריהמשפט

6לביתכספיתתביעהלהגישמניעהכלאין.ביתר, לטענתם, ששילמו
7שמקורןהטענותאתהןהתובענהבגדרולהעלותהמוסמךהמשפט
8שבית, ברור. הציבוריהמשפטמתחוםאלהאתוהןהפרטיבמשפט
9שבמשפטעילותעלהמבוססותבטענותאףלדוןמוסמךהאזרחיהמשפט
10פיצולתימנעזובדרךהליכה. הנגררתסמכותומכוחוזאת, הציבורי
11בטענותידוןלאלצדקהגבוההמשפטשביתספקאיןשהרי, הליכים
12".הפרטיהמשפטמתחום

13..)א.ר–שליהדגשות(

14' נשילר229/10א"ע(ההסכמהדמישללעילהמבוארתהחישובנוסחתנתקפהאחרבעניין
15. )16.1.2014(ישראלמקרקעימינהל
16באופןמשליכותדשםשההנמקותמשוםרכיביואתנפרט, לענייננוחיוניזהדיןופסקהואיל

17.לכאןישיר
18

19התמורהיסוד-שילרהלכת

20התמורהרקהינההחישובנוסחתלענייןהקובעתהתמורהכיטענושילרבענייןהמערערים. 37
21זכותכי, נטען. "נטו" (הנמוכה משווי התמורה החוזית)החכירהזכותהעברתבעדששולמה
22חוזהלקבלזכות-זכויותארבעשלצברכוללתלהחלטה1בסעיףמוגדרתשהיאכפי, החכירה

23זכות; נוסףתשלוםללאבנחלההמותרותבניהזכויותי"מממלקבלזכות; בנחלהחכירה
24. מהנחלהגריעהבגיןלפיצויהזכותו; מסויםבגודלחקלאילעיבודשטחלקבל

25אתלגזורישזהומשווי, אלהזכויותשווילהעריךניתןבעניין שילרהמערעריםלטענת
26לעניין דמי ההסכמה. כאמור, לשיטתם, התמורה החוזית לא צריכה להוות הקובעתהתמורה 

27ההשבחותכגוןנוספיםרכיביםגםנכלליםהבסיס לחישוב דמי הסכמה, שכן בתמורה החוזית 
28אותוהסביבתיהפיתוח; האגודהשלהמשותףברכושהיחסיחלקם; בנחלההמוכריםשביצעו
29בוהישובשצברלמוניטיןהכוונהלמעשההלכה(האגודהשצברהוהמוניטיןהאגודהביצעה
30. , וכל אלה אינם רלוונטיים ליסוד "התמורה")מדובר

31כמה המבוארת לעיל הינה של הכרה בטענה זו ביחס לנוסחת החישוב של דמי ההסההשלכה

32(שכן רק בשני מקרים אלה, יסוד התמורה מהווה בסיס יסודימחיר≠מורהתבשני מצבי
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1לחישוב דמי ההסכמה). הכרה בטענה תביא לכך שבמקרים אלה יסוד התמורה הקובעת יהיה 
2נמוך יותר מהתמורה החוזית, וממילא דמי ההסכמה יהיו נמוכים יותר. 

3הינההקובעתהתמורהלפיהי"ממטענתאתוקיבלהטענהאתדחההעליוןהמשפטבית
4תמורה שנקבעה "לפי מיטב השפיטה" על ידי ה, או לחלופין שהיאכמותהחוזיתהתמורה

5.  534להחלטה 13השמאי הממשלתי, בהתאם לסמכותו לפי סעיף 
6המונחאתהמגדירה, 534בהחלטה10סעיףלשוןכיהעליוןהמשפטביתקבעראשית

7.לגריעותאולתוספות, לפרשנותפתוחהואינהברורההינה" תמורה"
8מאפייני"היסודבתוךנמצאיםהנטעניםהרכיביםממילאכיהוסיףהעליוןהמשפטבית

9לצורךבחשבוןהמובאיםכרכיביםלהחלטההראשונהבתוספתהקבוע" ורכיביההקרקע
10. היסודיהמחירקביעת
11לאאותםשרכיביםלכךתביאהמערעריםגישתקבלתיון, לעלקביעת בית המשפט הםבהתא

12בשלביופחתו) הראשונהובתוספתבהחלטהנזכריםשאינםכיוון(היסודיבמחירלכלולניתן
13הוראותתסוכלנהובכך) להלןשיובהרכפי, המוניטיןכדוגמת(החכירהזכותשוויקביעתשל

14הרכושכדוגמת(פעמייםיופחתקרקערכיבשאותולכךנביא, לחלופין, או; ההחלטה
15גישה. היסודיהמחירחישובבמסגרתוהןהחכירהזכותשוויחישובבמסגרתהן), המשותף

16.והגיונהההחלטהלשוןעםמתיישבתאינהזו
17

18

19

20היסודיהמחיררכיבי-שילרהלכת

21הראשונהבתוספתהמנוייםהרכיביםרשימתכילקבועישכיטענושילרבפרשתהמערערים. 38
22בחשבוןלהביאניתןהיסודיהמחירחישובלצורך, ומשכך, פתוחהרשימההיא534להחלטה

23בטענתם. הנחלהשלהספציפייםלמאפייניםבהתאם, בתוספתנמניםשאינםנוספיםרכיבים
24. המוניטיןלרכיבבעיקרהמערעריםכיוונוזו

25מופיעיםשהםכפיהרכיביםשלהטבלאיערכםתחתכילקבועישכי , המערעריםטענועוד
26, הריאליערכםאתתשוםאשרשומהרשאי החוכר להציג, להחלטההראשונהבתוספת
27החלק"לרכיבבעיקרהמערעריםמכווניםזהבעניין. היסודיהמחיראתלקבועלכךובהתאם

28".המשותףברכוש
29המחירשכן, העזרמשקמכרבגיןהחליםההסכמהדמיעלןהינזוטענהשלהשלכותיה

30.  זהלחלקרקרלוונטיהיסודי
31להחלטה10סעיףכינקבעהשניהלטענהבאשר. אלהטענותשתידחההעליוןהמשפטבית. 39

32אותםהשימושיםשוויאתפרטניתשומהבאמצעותלהוכיחוחוכרחוכרלכלמאפשראינו
33במחירלכלולניתןאותםהרכיביםאתמפרטתהראשונההתוספת. בנחלתובפועלמבצעהוא
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1הםהראשונהבתוספתהמובאיםהשימושיםרק. סגורהרכיביםברשימתוהמדוברהיסודי
2. היסודיהמחירלקביעתבסיסוהמהווהלהחלטה15בסעיףהקבוע" השימוש"

3-האחד: מקריםבשנירקפרטניתשומהלהביאניתןהעליוןהמשפטביתלקביעתבהתאם
4נקבעתואז, תמורהללאהינהבנחלההזכויותהעברתאוסבירהאינההחוזיתהתמורהכאשר

5להחלטה13בסעיףהממשלתילשמאיהנתונהלסמכותבהתאם" השפיטהמיטבלפישומה"
6קביעתורךצלפרטניתשומהלהביאניתן-להחלטה) ד(12בסעיףהקבוע, השניוהמקרה, 534

7. בנחלההמצוייםאחריםומחובריםמגוריםביתשלערכם
8מניהמביאהסגורהרשימההינההראשונהבתוספתהמפורטתהרכיביםרשימתכיהקביעה

9בתוספתמצויאינושמוניטיןמעת. המוניטיןבדברהראשונההטענהלדחייתגםובניה
10במידה. עצמהמהקרקעבנפרדהמקוםשלהטובלשמועצמאיקיוםשאיןהרי, הראשונה
11הזכויותערךאףכילהניחסביר,הקרקעערךלעלייתוהביאאשרחיצוניותנסיבותוהתקיימו
12, הקרקעכבעל, י"ממשלזכותואתלבטלכדיבכךאין. מכךהושפעהחוכריםבידיהמצויות

13. ערךירידתבאותה
14

15

16

17

18

19ושילרפורמןהלכותסיכום

20אתלהחלטהבנוגעהעליוןהמשפטביתשלושילרפורמןהדיןמפסקילחלץניתן, כןכיהנה. 40
21:הבאותההלכות

22.סבירהואההסכמהדמילחישובכבסיסהשליששיעור.א
23המשפטבבית, חלקתומכרעלהחילהי"שרמההסכמהדמיאתלתקוףרשאיחוכר.ב

24בולמקרההנוגעיםקונקרטייםנתוניםנוכח, וממוקדותקונקרטיותבטענות, האזרחי
25.מעורבהוא

26ורקאךהינהההסכמהדמילחישובהבסיסנתונימאחדהמהווההקובעתהתמורה.ג
27הממשלתיהשמאישקבעהתמורהלחלופיןאו, המכרבהסכםהקבועההחוזיתהתמורה
28ואחריםכאלהרכיביםממנהלגרועאין. 534להחלטה13סעיףלפילסמכותובהתאם

29.  יותרנמוךבסכוםלשומתההמביאים
30אינםאשרכלשהםרכיבים, היסודיהמחיראתהקובעת, הראשונהלתוספתלהוסיףאין.ד

31עשוייםאשררכיביםלהוסיףאיןאף. רכיביםשלסגורהברשימההמדובר. בהמצויים
32.  פרטניתשומהבאמצעות, היסודיהמחירעללהשפיע
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1

2ושילרפורמןהלכותבראידכאןהתובעיםטענות: הפרטאלהכללמן

3טענותהןהתובעיםטענותכל, מ"במעהחיובנושאוהוא, אחדלענייןפרטכיאומרעתהכבר. 41
4בכסותהלבישו טענותיהםהתובעים.שילרבפרשתאופורמןצ"בבגנידונואשרממוחזרות

5הוכרעושכברבטענותהמדוברלמעשהכימתגלה, זוכסותכשמסיריםואולם, עקרונית
6לסטותרשאיאינוזהמשפטביתכיפשיטאאשר, העליוןהמשפטביתשלמחייבבתקדים

7ית או ממוקדת אשר טרם נידונה כבר (פרט לנושא קונקרטובעים כל טענה אין בפי הת.ממנו
8ב דמי ההסכמה בעניינם לא היה והמע"מ, כאמור) אשר יש בה כדי להביא למסקנה כי חיש

9נכון, ועל כן הם זכאים להשבה.
10.לאחתאחתהתובעיםבטענותנדוןלהלן

11

12הינהי"לממהסכמהדמיבתשלוםהחכירהזכותהעברתאתהמתנההחדשהחכירהבהסכםהתניה
13.הציבוריבדיורלדירותביחסבאפליהנגועהוהיא, לבטלושישאחידבחוזהמקפחתנאי

14פורמןצ"בבגהן, דברואתזהבענייןאמרהעליוןהמשפטבית. וביהמניהלדחותישזוטענה. 42
15לדרושוהזכותהסמכותאתישי"ולרמי"לממכיוקבע, בוהמצוטטיםקודמיםדיןבפסקיוהן
16. החכירהזכותלהעברתכתנאיהסכמהדמי
17צ"בבגכברנבחנוושיעורםההסכמהדמיגבייתסבירותשכן,ממשאיןאפליהבדברבטענהגם

18.  סבירותבדרישותהמדוברכיונקבעפורמן
19אתאנגליהל"קקרכשהבובהוןהמנוחיםהשתתפותאתההסכמהדמיבחישובבחשבוןלהביאיש

20.הנחלה

21שלההיסטוריתברכישההמנוחיםשללחלקםכלכליתמשמעותלתתיש, זוטענהפיעל. 43
22שיעור, התובעיםמטעםויסברודמרהשמאידעתלחוותבהתאם. אנגליהל"קקידיעלהנחלה
23המקוריהחכירההסכםלפיהקרקעמערךשלישהיההקרקערכישתבעתהמנוחיםשלחלקם

24ערךמעליית, לטענתו, לנכותישזהסכום). הדעתלחוות40-41סעיפים-לדונםי"לא8.3(
25.הקרקע

26ברכישתהמנוחיםהשתתפותגובהעלראיותהובאולאכלל, ראשית. להידחותהטענהדין. 44
27וייסברודמרהגיעאליוהנתון. ממשיתראייתיתהוכחההטעוןעובדתינתוןזהו. הקרקע
28י"לא4שלס"ע18.7.1929מיוםאחתלקבלהופרט, בלבדהערכהעלמבוססדעתובחוות

(האירגוןידיעללקרקעלהתקשרותהשתתפותח"ע"המנוחששילם 29לתצהירח"ינספח" 
30. בפועלהמנוחיםששילמוהסכוםלהוכחתממששלראיהכלאין) פורמן
31, הקרקערכישתלצורךהמנוחיםששילמובתשלומיםבהתחשבותהצורךבדברהטענה, שנית

32. החוזיתהתמורהמיסודהשונהתמורהיסודלקביעתדרישההיאהמעשיתמשמעותה
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1המנוחיםששילמוהשיעוראתלנכותישהחוזיתהתמורהמתוךכיסבורויסברודמר, למעשה
2). ויסברודד"לחוו32' עמ(הקרקעבעד

3באופןמשקףהחוזיהתמורהיסודכיברורבאופןקובעת534החלטה. לקבלניתןלאזוטענה
4רכיבאת), יורשיואוהמקורימחוכררכישהדהיינו(בנחלות" ראשונהיד"בעיסקאות, בלעדי

5. הקרקעערךמעלייתהנגזריםההסכמהדמישלהחישובבנוסחתהתמורה
6דמיחישובלצורךכימשמעיוחדברורבאופןקבעשילרבפרשתהעליוןהמשפטבית

7או(והיאהחוזיתהתמורהוכיכלשהו, סכוםהחוזיהתמורהמרכיבלגרועאין, ההסכמה
8חישובלענייןהמחייבתהתמורההיא, בלבד)  הממשלתיהשמאיידיעלשנקבעההתמורה

9.ההסכמהדמי
10.להידחותהטענהדין, כןעלאשר

11

12הציבורייםובחלקיםבנחלההמנוחיםשלהשקעותיהםאתההסכמהדמיבחישובבחשבוןלהביאיש
13.היישובשל

14שלהשקעותיהםאתבחשבוןלהביאישכיהינההטענה, בקצרה. לדחותישזוטענהגם. 45
15. בנחלההשניםלאורךהמנוחים

16בוראדמתוהפכובנחלהחייהםומרביתאונם, הונםאתהשקיעוהמנוחים, התובעיםלטענת
17המתיישבתרומתערכיאתקובעתלהחלטההראשונההתוספת, הטענהפיעל. פורחתלנחלה

18קביעת. כולוהספציפיהישובבפיתוחהחוכרשלמחלקוומתעלמת, הנחלותלכלאחידבשיעור
19םחלקאתתרמואשרותיקיםבחוכריםיותרפוגעתהראשונהבתוספתכאמוראחידמחיר

20.בישובשהוקמוהציבורייםבמבניםגםאלאהנחלהוהשבחתלפיתוחביחסרקלא
21והעקיףהישירהפיתוחכי, התובעיםמטעםשהוגשהדעתהבחוותהבהירהבוגין' הגב

22:וכיהתמורהעלבמישריןמשליכים
23בערכים, בנחלהוהעקיףהישירהפיתוחהשפעתלנכותמקוםיש, לפיכך"

24ערךכילקבועלחלופיןאו/והתמורהמערך, שבנדוןלנחלהריאליים
25גםלכלולצריכים, היסודיהמחירעלעוליםואלהככל, בשומההמחוברים

26ובפיתוח, האגודהשלהמשותףברכושהחלקלתרומתריאליתהערכה
27"הסביבתי

28.)ד"לחווה6.11.1.1' סע14' עמ(
29הןומשכך, היסודיהמחירולקביעתהתמורהלרכיבבמישריןנוגעותאלהטענות, כןכיהנה. 46

30דמיקביעתלצורך, זולהלכהבהתאם, כאמור. שילרלהלכתוחזיתימוחלטבניגודעומדות
31להוסיףואין", ראשונהיד"בעיסקאותהחוזיהתמורהמרכיבדברלנכותאיןההסכמה

32. הראשונהבתוספתהמפורטיםהיסודיהמחירלרכיבירכיבים
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1שילרלהלכתבניגודעומדותקביעותיהכיהעובדהעםהנגדיתבחקירתהעומתהבוגין' הגב
2תוך-ולמעשה, בלבדשמאייםבהיבטיםניתנהדעתהשחוות, מלאהבהגינותוהשיבה

3:ובלשונה), לפרוטוקול62' עמ(המשפטייםמההיבטיםהתעלמות
4האלהשההנחותהיאהשמאיתדעתי, שמאיתדעתחוותכאןערכתיאני"

5שמנהלתהדיןעורכתולאבכללדיןעורךלא, הדיןעורכתלאאני. נכונות
6שישהקביעותמאחוריהשמאיבהיבטעומדתאניאבלהזההתיקאת
7שאלת. התיקאתשמנהלתדיןכעורכתולאכמשפטניתכאןלאאני...כאן

8בהחלטהאלהשההנחותהיאהשמאיתדעתי, דעתילגביאותי
9."לגיטימיות

10. וגמורזילואידך
11בפסיקתםכבוליםהמשפטבתי, מונחבמקומםשכבודם, השמאייםלהיבטיםהכבודבכל

12ככל שההיבטים . מהןלסטותרשאיםהםואיןהעליוןהמשפטביתידיעלשנפסקולהלכות
13ההלכה שנקבעה על ידי –השמאיים אינם עומדים בקנה אחד עם פסיקת בית המשפט העליון 

14בית המשפט העליון היא המחייבת.
15.להידחותהטענהדיןאלהמטעמים, לפיכך

16

17

18

19המזעריהיסודיהערךסבירותאי

462,00020שלסךעלעמדהמזעריהיסודיהערך, התובעיםשלהחכירהזכויותלהעברתעובר. 47
₪ .21

22אתלהצמידהיהראוי, הארץברחבישונותעיסקאותשלהשונותלאורכיטועניםהתובעים
23הערךהגדלתלתגרוםעליוהעולהתמורהוכל, מסוייםתמורהלערךהמזעריהיסודיערך

24.יחסיבאופןהמינימליהיסודי
25. לדחותישזוטענהאף

26הפרמטריםכיוקבע534החלטהלרכיביהנוגעבכלדברואתאמרכברהעליוןהמשפטבית
27. ישראלמקרקעימועצתשלבסמכותהמצויהוקביעתםסביריםהינםהבהקבועים

28מנתוניםוחורגת, האזרחיהמשפטשלמתחומושאיננהשאלההינההשאלה, לכךמעבר
29.  בדיןהמוכרתהשבהעילתלהצמיחעשוייםאשרהנוגעים לתובעים, וממוקדיםקונקרטיים

30

31ההסכמהלדמישצורףמ"המעגבייתוקיותח
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1בתביעותלדוןמקוםאיןכי, הנתבעיםטענתלחלוטיןעלימקובלתכיאומרהדבריםבפתח. 48
2. הסףעליידחוזהמסוגתביעותכיהואהראוימןוכי, מ"מעשלהשבה

3עיסקהחיובשלהשיפוטיתלבחינהייחודימנגנוןקובעיםמ"מעלחוק83-ו82סעיפים
4עלעררהגשת, מכןולאחרמ"מעלמנהלעליההשגההגשתשלדרךעל-מ"במעמסויימת
5. המחוזיהמשפטלביתבהשגהההחלטה

6הגשתידיעל, רביםמסבחוקיומקובלשגורהינואשר, זהמנגנוןלעקיפתידליתןאין, לדעתי
7וכן, מ"מעבחוקהקבועיםהזמניםסדשלעקיפהמהווהשהדברמשום, השבהבתביעתהכרה

8. וודאות-ויציבותשלעקרונותעללשמורהצורךבשל
9עיזבון ' נקרוליק306/78א"ע(עיזבוןמסלחיוביהנוגעבכלזהיןיבעננאמרודומיםדברים

10מנהל12754-11-09) מרכז-חוזימ(.א.ת(שבחומס)19.2.1979(496) 1(ג"לד"פהמנוח פנחס, 
11. ))21.11.2010(נחמני' ננתניהמקרקעיןמיסוי
12הכיר בסמכותם של בתי פורמןשינה מהלכה זו. אמנם, פסק דין פורמןסבור כי פסק דין אינני

13על מקרה 534עקב יישום החלטה של דמי הסכמה המשפט האזרחיים לדון בתביעות השבה 
14י מס שהושתו בגין כך, שכן לגבי אלה קיימת אני סבור כי אין הכוונה לחיובלםקונקרטי, ואו

15.י מס ספציפייםדרך מלך נפרדת, ברורה וייחודית בחוק
16המנהלבפנימ"במעההסכמהדמיחיובעלישיגו, התובעיםכימניעהכליתהיהלא, יננויבענ

17הכלליםאתלהחילישכיסבורני, כןעשומשלא. המחוזיהמשפטביתבפנימכןולאחר
18.ענייננועלאףלעילהמפורטותבהלכותשנקבעו

19.זהבראשהתביעהאתלדחותישזהמטעםולו, לפיכך

20דמיהאםבשאלהלהכריעמנתעל, ענייןשללגופו, לנדרשומעבר, חסרהנייריימצאלאלמען. 49
21. ההסכמהדמישלהכלכליתתכליתםעללהביטישמ"במעחביםההסכמה

22מעבירשבין, המכרעיסקתאתבוחניםאנואין,ההסכמהדמיאתבבוחננוכיהלבתשומת
23הינהזוכלכליתיחסיםמערכת'. גצדלביןהתובעיםביןדהיינו, הנעברלביןהחכירהזכות

24. י"רמממ"י/לביןהחכירהזכותמעבירשביןהיחסיםממערכתושונהנפרדת
25אתאנוושואלים, י"ממלבין-התובעים-המעבירשביןהיחסיםבמערכתממוקדתעינינו
26.ההסכמהדמישלמהותםמה-זובמסגרתעצמנו

27הסכמהדמיי"לרממשלםהחוכרכיהינהי"רמלביןהחוכרבין" עיסקה"ה, זומבטמנקודת
28כמי שמנהלת את הקרקע עבור המדינה או רשות מרשויותיה, לרבות –הסכמתהמתןתמורת

29גובהם . במקרקעיןהזכויותאתשלישילצדלהעביר-קק"ל או רשות הפיתוח או כל גוף אחר 
30של דמי ההסכמה מהווה נגזרת מתוך התמורה החוזית, שכן דמי ההסכמה מהווים את זכותה 

31בעליית ערך הקרקע. -בעלי הנכס ן עבור מי שמנהלת את המקרקעיכ–להשתתפות של רמ"י 
32דמיהאםכעתלבחוןיש, ההסכמהדמיבבסיסהעומדתהכלכליתהתכליתאתזוהבנהמתוך

33.מ"מעלחוקבהתאםמ"במעחביםההסכמה

34:קובעמ"מעלחוק2סעיף. 50
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1אחדבשיעורמוסףערךמסיוטלטוביןיבואועלבישראלעסקהעל"
2עםהתייעצותלאחרבצוהאוצרשרשקבעכפי, הטוביןאוהעסקהממחיר

3."הכנסתשלהכספיםועדת

4:קובעמ"מעלחוק1סעיףואילו
5-לרבות-"טובין"

6הנמכריםבאלהוכיוצאיבול, פרחים, שתילים, עצים)1(
7;מהקרקעבנפרד

8וביןאחריםמוחשייםבלתיונכסיםהנאהטובת, זכות)2(
9ניירותולמעט, בתאגידאובמקרקעיןזכותלמעט, ידע-השאר

10;בהםוזכויותסחיריםומסמכיםערך

11-נכסלענין", מכר"

12בולשימושרשותהקניית, שכירותאגבומקח, השכרתולרבות
13ולרבות, עצמילצורךבושימוש,בוזכותהקניית,בתמורה
14לרבותבמתנהנתינתווכן, בתמורה, החרמתואוחילוטו, הפקעתו

15מקרקעיןבאיגודפעולהלרבותגם–מקרקעיןולענין, לעובדמתנה
16ורישומם1963-ג"תשכ, מקרקעיןשבחמסבחוקכמשמעותה

817בסעיףכאמור, מקרקעיןאיגודשהנפיקערךניירותשלבבורסה
18;בבורסההנסחרערךבניירפעולהלמעטאך, האמורלחוק

19;מקרקעיןאוטובין-" נכס"

20שאינוובלבד, עסקיובמהלךשירותנותןאונכסשמוכרמי-" עוסק"
21;אקראיעסקתשעושהמיוכן, כספימוסדאור"מלכ

22:מאלהאחתכל-" עסקה"

23לרבות, עסקובמהלךעוסקבידישירותמתןאונכסמכירת)1(
24;ציודמכירת

25עסקתלרבות, מכרשאיננההזולתלמעןבתמורהעשיהכל-" שירות"
26אףחבריולמעןכאמורעשיהגם–אדם-בני-ובחברכסףוהפקדתאשראי

27שירותבגדראיננהעובדעבודת; חברדמיבתמורתאותמורהללא
28;למעבידו

29". מכר"הגדרתתחתנופלההסכמהדמימתןכיטועניםהנתבעים. 51
30-המכרלעיסקתעוברבנחלההתובעיםזכויותלמהותלבובשים, הענייןשבנסיבותסבוראני
31. זובטענהממשיש
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1ולא, בנחלהקצובהלתקופהחוכריםהיו-המנוחהכיורשי-התובעים, המכרלעיסקתעובר
2כי, תהיהיעובר לעיסקת המכרבנחלההתובעיםשלזכותםתוכן. לדורותחוכריםאובעלים

3זכותם להחזיק ), 2030בשנת(החדשהחכירהלהסכםבהתאםהחכירהסיוםמועדהגיעעם
4. מהנחלהידםלסלקנדרשיםהיווהתובעיםת,פוקעהיתהבנחלה 

5אתהפכה, המכרלהסכםבהתאם' גלצדבנחלההתובעיםזכויותלהעברתי"ממהסכמת
6רשאיםאשר, לדורותחכירהזכותלבעלי-מוגבלתלתקופהחכירהזכותמבעליהתובעים

7'. גלצדזכויותיהם בנחלהלמכור
8שלזכותםאתשידרגהלהעברת זכויות התובעים בנחלה לצד ג' י"ממהסכמת,כלומר

9זכותלבעלי, נקובבמועדלפקועצפויהאשרזכותמבעליאותםוהפכה,במקרקעיןהתובעים
10. ממשלבעלותערךשוותאשר, פקיעהמועדוללאלצמיתות, לדורותחכירה

11וזאת בתמורה לתשלום דמי הסכמה , הנחלהבמקרקעיזכותלתובעיםי"ממהקנתהבכך
12,)534ערך הקרקע (כשעלייה זו נקבעת לפי נוסחת החישוב של החלטה תשליש מעלייבשיעור
13. מ"במעחבה–מ"מעחוקפישעלעיסקה
14מינהל' נטליתמן4151/78) א"ת-מחוזי ' (בהמהמחוזיהמשפטביתקבעדומהברוחדברים

15. א.תוכן,  510פיסקה179' עמ", מוסףערךמס, "נמדרור' גם ), 11.12.1978(ישראלמקרקעי
16).22.8.2011(י"מ' ננוטע13177/08) ירושלים-שלום(

17שלרשותהמתןשבובאופןהינהההסכמהדמישלמהותםעללהשקיףנוספתדרךלטעמי, . 52
18למעןבתמורהעשיה"המונחלגדרנופלת', גלצדהמנוחהשלהחכירהזכותלהעברתי"ממ

19". מכרשאיננההזולת
20היאבגינהאשר, עשייההינהי"ממשלההסכמהמתןפעולת, זולחלופהבהתאם, כןכיהנה

21).ההסכמהדמיהיא(תמורהמקבלת
22י"ממכיחולקאיןאף.י"ממשלהרגילעסקיהבמהלךנעשיתכאמורהרשותשמתןחולקאין

23מיאוהתובעיםלביןבינהמעביד-עובדיחסיכלאיןאףוכי, כספימוסדאור"מלכאינה
24. מהם

25.מ"במעההסכמהדמיאתלחייבהיה-חובהואף-ניתןזוחלופהמכחאףכןעל

26דמיבחיובלדעתםהקיימתה מסויימת אנומליעלהצביעוהתובעים, התשובהבסיכומי. 53
27. מ"במעההסכמה
28שהליךאףעלוזאת, מ"במעאינו חבסכום ההיוון , זכויותיואתמהווןשחוכרמקום, לשיטתם

29אתלהעבירחוכרלאותומאפשרומשכךבקרקעלדורותחכירהחוכרלאותומקנהההיוון
30, התובעיםלשיטת). מ"במעחיובללאאףוממילא(הסכמהדמיתשלוםללא' גלצדזכויותיו

31.מ"במעהסכמהדמילחייבאיןכילמסקנהלהביאכדיזוסתירהביש
32בלתיחכירהזכויותבעליבפני. נכונההיאהתובעיםמתאריםאותההמציאותאין לכחד ש

33לאחרורקהחכירהדמיהיוון-האחת: זכויותיהםלמכירתאופציותשתיעומדותמהוונות
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1, (ללא צורך בתשלום דמי הסכמה)המהוונותהזכויותלמכירתבהסכםהתקשרותמכן
2. הסכמהדמיותשלום, מראשהחכירהדמיהיווןללאהזכויותהעברת-והשניה

3נדרשהחוכרהראשונהבאופציהכי, למשלנזכיר. וחסרונותיתרונותאלהמדרכיםאחתלכל
4בעוד, ניכרלהיותעשוירביםשבמקריםסכום , הזכויותהיווןלצורךמכיסולהוציא כספים

5משלם אותה החוזיתהתמורהמתוךלהשתלםיכוליםההסכמהדמיהשניהשבאופציה
6,החוזיתהתמורהתוךאלההסכמהדמיאתלגלםמסוגלהחוכר,היתרוביןכןועל, הקונה

7, בעיניוכטובחוכרכליחליט. שתי הדרכים הן לגיטימיות, ומכיסוחיכסףלהוציאנדרשאינוו
8. עליוהמועדפתהשיטהמה

9במספרלערוךניתןעיסקהאותהשאתלכךרבותדוגמאותעולם הנדל"ן והמסחר מלא ב
10פועלמתקשרוכל, עצמהבפנימסתוצאותמצמיחהדרךכלכאשר, שוניםחוקייםאופנים

11ביחסהמשפטיתהמסקנהעללהשליךכדיזובמציאותאין. ויכולותיולרצונותיובהתאם
12, מקום שהתובעים בחרו בהתאם לחוק מע"מהסכמהדמיבגיןמ"מעלגבותי"רמלזכות

13.בנחלה ללא היוונן המוקדםלמכור את זכויותיהם 
14
15

16
17.התביעהאתדוחהאני,האמורכלנוכח.56

18.ח"ש50,000שלבסךהנתבעיםשלהמשפטבהוצאותישאוהתובעים

19.יום45תוךהמחוזיהמשפטלביתערעור

20, בהעדר הצדדים.2018יוני 27, י"ד תמוז תשע"חניתן היום,  
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