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1   10מתו

  
  שמואל מנדלבו!  שופטה כבוד  פני ב

 

 אגודת עובדי אדמה בג� השומרו�, כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ  תתובעה

  
  נגד

 

  מחוז חיפה 	רשות מקרקעי ישראל  .1 ותנתבעה
  קר� קיימת לישראל. 2

 
 החלטה

 
 1אגודת עובדי אדמה בג� השומרו�, כפר שיתופי להתיישבות  –בתיק זה הוגשה על ידי התובעת   .1

 2") תביעה כנגד הנתבעות, ובה ביקשה האגודה לקבל פסק די� האגודהחקלאית בע"מ (להל�: "

 3 הידועי"הצהרתי שבו יוצהר כי האגודה הינה הבעלי" של המקרקעי� נשוא התביעה, 

 4 בשיעור") הפרדס(להל�: " דונ" 78.238, בשטח של )1, חלקה 10077כמקרקעי הפרדס (בגוש 

 5מזכות הבעלות, ולחילופי�, יוצהר כי האגודה זכאית להמשי ולחכור את הפרדס  88% %של כ

 6או כל שיעור אחר שיקבע בית המשפט  88% %בחכירה לדורות, וכ� להצהיר כי האגודה זכאית ל

 7מכל הכנסה או הטבה שתקבלנה הנתבעות כתוצאה משיווק המקרקעי� שבה" מצוי הפרדס 

 8  לצדדי" שלישיי". 

  9 

 10של המשבצת" " הסכ"ד" ויצוי�, כי הפרדס הינו אחת מחלקות המקרקעי� הנכללות ביוק

 11קר� קיימת  – 2") וע" הנתבעת רמ"ירשות מקרקעי ישראל (להל�: " – 1ע" הנתבעת  האגודה

 12") ולכתב ההגנה של הנתבעות צור( הסכ" המשבצת האחרו� משנת קק"ללישראל (להל�: "

 13  דונ", בער.  2,348.700לל של האגודה עומד על שטח "המשבצת" הכו, ואשר לפיו 2011

  14 

 15הוגשה על ידי האגודה בקשה דחופה למת� הוראות שבה נתבקש בית המשפט  13.9.18ביו"   .2

 16בשטחי" ובחלקות מקרקעי�  להימנע מלסרב לתת שירותי" לחברי האגודה לרמ"ילהורות 

 17  במסגרת התביעה.  אשר אינ� נכללות

  18 

   19 
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2   10מתו

 1מהגשת התביעה, נוקטת רמ"י מדיניות שבמסגרתה רמ"י מסרבת  בבקשה נטע� כי כתוצאה  .3

 2באופ� גור( להעניק שירותי" בסיסיי" לחברי האגודה, ג" בענייני" שאינ" קשורי" כלל 

 3 ועיקר לתביעה, ובבקשה פורטו מספר דוגמאות לפניות של חברי האגודה אל רמ"י שבה�

 4מכתבי , ובבכתבת אלו סורבו . פניועל חלקות המגורי" שלה" 1523נתבקשה החלת הוראה 

 5מדיניות הרשות אינה מאפשרת החלת : "צורפו לבקשה נומק הסירוב בכ ששהסירוב 

 6מקו! בו מתערערי! הכללי! הרגילי! החלי! על נחלות ונבח� מחדש טיב טיבות יהחלטות מ

 7  ".היחסי! שבי� הרשות לבעל הזכויות

  8 

 9וכמוה תביעה לזכויות היסטוריות תביעת בעלות במכתבי הסירוב טענה רמ"י ג" כי: "  .4

 10גר על מערכת היחסי! ישומטות את יסודות ההתקשרות בי� הרשות לאגודה וקוראות ת

 11המוכרת ביניה�, לאור האמור הרשות אינה מאפשרת החלת החלטות מיטיבות הנוגעות 

 12לנחלות, מקו! בו מתערערי! הכללי! הרגילי! החלי! על נחלות ומוטל ספק בהמש' קיומו 

 13". וכ� נטע� טר הנחלות, כפי שקורה בתביעות בעלות או תביעה לזכויות היסטוריותשל מש

 14במשטר הנחלות, מחייב התייחסות  –דיו� מחודש בהסדרי! בי� הצדדי! ולמעשה כי: "

 15עקבית וכוללת למלוא ההחלטות החלות על הנחלות ולא לסוגיה ספציפית בלבד. על כ�, לא 

 16' ולהניח את קיומו של משטר הנחלות לטובת נית� להתעל! מתביעת הבעלות ולהמשי

 17  ". החלטות השיו', בה בשעה שהוא נתק( מיסודו

  18 

 19אשר על כ�, בנסיבות דנ� בה� מנהלת אגודת ג� בנוס( ובאופ� ספציפי, טענה רמ"י, כי: "  .5

 20השומרו� תביעה המבקשת לשלול את בסיס קיומ� של הנחלות לא נית� לפעול בהתא! 

 21, שריר ת על הנחלות ויש לדחות את בקשת ההצטרפות של ה"הלהחלטות המיטיבות החלו

 22  ".1523כמו ג! של כל חבר אחר באגודה להסדר הקבוע בהחלטה 

  23 

 24הנזכרת במכתב  1523החלטה  ראשיתה של כי בטר" יפורטו טענות הצדדי", יצוי� בתמצית  .6

 25שבה נקבע  979בהחלטה  ),1591החלטה אח"כ ל, ו1553החלטה (אשר שונתה בהמש ל רמ"י,

 26ההסדר (להל�: " ות בכפר שיתופיע" בעלי נחלות חקלאיבי� היתר הסדר עקרוני המיטיב 

 27, והמאפשר לה" לרכוש זכויות חכירה מלאות בחלק מהנחלה המוגדר כ"חלקת ")המיטיב

 28חוכר אשר יבחר להצטר( להסדר המפורט המגורי"", וכפי שנקבע בהחלטות השונות "

 29זכאי לכ' שבחלקת המגורי! לא יחולו ההוראות הקיימות היו! בהסכמי! יהא בהחלטה זו, 

 30מול רשות מקרקעי ישראל (להל�: "הרשות") בדבר השבת הקרקע לרשות בעת שינוי 

 31), וכ� הוקנו בהחלטות זכויות נוספות ביחס לחלקת המגורי" 1591להחלטה  11" (סעי( ייעודה

 32  שלגביו ייחת" חוזה חכירה נפרד. מגורי"לרבות הזכות לפיצול מגרש מגורי" מתו חלקת ה
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3   10מתו

  1 

 2תנאי להצטרפות להסדר המיטיב הוא חתימה על חוזה חכירה עוד יצוי�, כי בהתא" להחלטות   .7

 3חוכר המחזיק חוזה בתוק( ועומד על המש' תחולתו או חוכר : "חדש ובהתא" נקבע כי

 4אינו רשאי המבקש לממש את זכאותו לחידוש חוזה שהיה בידו, בתנאי! הנקובי! בו, 

 5לחתו! על חוזה חכירה להצטר( להסדר הקבוע בהחלטה זו אלא א! יסכי! ויתחייב מראש 

 6  ".חדש בנוסח הקיי! במועד ההצטרפות להחלטה

  7 

 8  :טענות האגודה

  9 

 10של רמ"י אשר אינה מבחינה רוחבית  י משק( מדיניותלטענת האגודה, מכתב הסירוב של רמ"  .8

 11  מקו" להחלת מדיניות זו במקרה שלפנינו. בי� מקרה למקרה, ולעמדת האגודה, אי�

  12 

 13מסכימי" לחתו" על  דה המבקשי" להצטר( להסדר המיטיב,לטענת האגודה, חברי האגו  .9

 14  למנוע מה" את ההצטרפות להסדר.חוזה חכירה חדש, ובהתא" אי� כל עילה 

  15 

 16רי", ההחלטות המיטיבות של רמ"י מתייחסות א ורק לחלקת המגוכי  עוד טוענת האגודה,   .10

 17, בחלקה שאינה קשורה לחלקות המגורי" של חברי האגודהכי עניינה של התביעה הינו ו

 18  אי� כל קשר בי� התביעה ובי� זכות חברי האגודה להצטר( להסדר המיטיב.לפיכ, ו

  19 

 20ושבו נטע� על ידו בנוס( הפנתה האגודה לדבריו של מנהל רמ"י בדיו� משפטי אחר שהתקיי",   .11

 21". ולטענת האגודה, במקרה שלפנינו רמ"י מתנה מתני! שירות, באופ� עקרוניאנחנו לא כי: "

 22את הסכמתה בטיפול בחברי האגודה המבקשי" להצטר( להסדר המיטיב בוויתור האגודה 

 23על התביעה ומדובר בהתנהלות פסולה ובלתי עניינית המהווה ענישה קולקטיבית שכל 

 24  יותיה בערכאות.את דרכה של האגודה מלעמוד על זכומטרתה לחסו" 

  25 

 26קר� צור משה מושב עובדי! נ'  2696/03נה בת"א הפנתה האגודה להחלטה שנית בעניי� זה  .12

 27ובנוס( ), ש" בוטלה החלטה דומה של רשות מקרקעי ישראל, 25.3.03( קיימת לישראל

 28הפנתה האגודה לפסיקה הדנה בחובת ההגינות המוגברת החלה על רשות מקרקעי ישראל, 

 29   מדיניות רמ"י בזכות הגישה לערכאות שהינה זכות יסוד.ועל הפגיעה שגורמת 

  30 
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4   10מתו

 1ושממנה עלה כי רמ"י אומנ" אינה  בבקשתה הפנתה האגודה לתכתובת שנוהלה ע" רמ"י  .13

 2א היא , לרבות בקשות להעברת זכויות, תי" שוטפי"מונעת מחברי האגודה קבלת שירו

 3  .המיטיב מסרבת באופ� גור( לאפשר לחברי האגודה להצטר( להסדר

  4 

 5סעד זמני, כאשר הדבר נחו0 לצור למת� עוד טענה האגודה, כי לבית המשפט סמכות רחבה   .14

 6גודה קיו" הלי שפיטה ראוי, ולפיכ יש להורות לרמ"י שלא להימנע מלאפשר לחברי א

 7להצטר( להסדר המיטיב וכ� נטע� כי לא ייגר" כל נזק מקבלת הבקשה לרמ"י, וזאת בניגוד 

 8  שלה" ייגר" נזק כתוצאה מהסירוב.  אגודההלחברי 

  9 

 10,  בהקשר זה יצוי�, כי בבקשה דחופה שהוגשה למת� החלטה נטע� כי על פי הודעת רמ"י  .15

 11, 9.4.19המיטיב נדרש להגיש בקשה לא יאוחר מיו"  חקלאי המבקש להצטר( להסדר

 12  לחברי האגודה נזק בלתי הפי. ובנסיבות אלו ללא מת� החלטה ייגר" 

  13 

 14  :טענות רמ"י

  15 

 16אשר  979אשר ראשית� בהחלטה  בתגובתה פירטה רמ"י את הרקע להחלטות המיטיבות  .16

 17ההסדר וני להחלת ונטע� כי הבסיס העקרנבחנה על ידי בג"0 ואושרה בסיכומו של דבר, 

 18והכולל עליו נדרש כל חקלאי לחתו", הינו הכרה בתוקפו של חוזה החכירה החדש המיטיב 

 19  אשר נקבע על ידי רמ"י.משטר הנחלות הכרה והסכמה ל

  20 

 21, והמבוסס שטר המשפטי המיטיב הכלול בהחלטותלא נית� לבקש ליהנות מהמלטענת רמ"י,   .17

 22ביחס למעמד זכויות האגודה האגודה רמ"י ובי� בי� על ההסדרי" החוזיי" הקיימי" 

 23במשבצת, ובמקביל, להגיש תביעה לזכויות היסטוריות שיש בה כדי להשמיט את הבסיס 

 24  מתוקפו של הסכ" המשבצת בי� האגודה לבי� רמ"י.

  25 

 26בחלקות שבה היא טוענת לבעלות באופ� ספציפי נטע�, כי האגודה אינה רשאית להגיש תביעה   .18

 27, ובמקביל חבריה מבקשי" לקבל חוזה חכירה בתנאי" מיטיבי". בהסכ" המשבצתהנכללות 

 28עומדת ההנחה כי נחלה שעליו מבוסס הסכ" המשבצת בבסיס משטר הנחלות עוד, וזאת 

 29של היחסי , ומחלקו המורכבת משטח מגורי" ומשטח חקלאי מוגדרת כיחידה משקית אחת

 30המוחכרי" לאגודה, ותביעת האגודה משמיטה למעשה במקרקעי� החקלאיי" כל חבר אגודה 

 31  .לבי� רמ"י הקיי" בי� כל חברי האגודה ההסדר המשפטיאת הבסיס מכל 
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5   10מתו

 1כי  לטובת התובעת היאבהחלט יתכ� כי משמעות הכרת תביעת הבעלות כי: "נטע� כמו כ� 

 2, בכלל לא נית� לראות עוד בשטחי! המוחכרי! לה כשטחי נחלה ... משאי� מדובר בנחלות

 3... יש  נחלות בלבדלא נית� להחיל עליה! עוד את החלטות המועצה המיטיבות החלות על 

 4לציי� כי הנתבעת רואה באגודה את החוכרת הראשית המחזיקה במשבצת המורכבת מנחלות 

 5משטחי המשבצת שוב לא נית� להתייחס  לגבי חלקבעלות  רבות. כאשר התקבלה תביעת

 6לשטחי! הנותרי! כמשבצת ומשמעות השינוי פה שינוי בתנאי החכירה כול!, דבר שעלול 

 7שינוי גובה דמי להשית על התובעת הוצאות נכבדות בשל שינוי תנאי השימוש במשבצת, 

 8  לתגובת רמ"י). 34%32". (סעיפי" החכירה ועוד

  9 

 10לוד) שהתקבלה %האמור לעיל, הפנתה רמ"י להחלטת בית המשפט המחוזי (מרכזבנוס( לכל   .19

 11אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות בע"מ נ' קר�  – חקלאי כפר ביל"ו 9006%11%16בת"א 

 12בקשה דומה של אגודה חקלאית להורות לרמ"י ) שבה נדחתה 28.8.17( קיימת לישראל ואח'

 13  המועצה הקיימות. בהתא" להחלטות  חבריהאל מול האגודה ומול להמשי ולפעול 

  14 

 15  :תשובת האגודה לטענות רמ"י

  16 

 17כי בניגוד לטענת רמ"י, לא קיימת כל הוראה בתשובה שהוגשה על ידי האגודה נטע�,   .20

 18לוותר על כל טענה  ות המיטיבות המחייבת את מי שמבקש להצטר( להסדר המיטיבבהחלט

 19וכמו כ� נטע� כי יש לאבח� את ההחלטה שאליה הפנתה לתחולת� של זכויות היסטוריות. 

 20הסכ" משבצת שבו יוחלו תנאי" לחייב את רמ"י לחתו" עמה רמ"י, ש" ביקשה האגודה 

 21מהסכ" משבצת סטנדרטי, לבי� המקרה שלפנינו שבו תביעת האגודה מתייחסת שוני" 

 22  תכננה להוציא אותה ממשבצת האגודה., שרמ"י עצמה לחלקה ספציפית

  23 

 24  :והכרעהדיו� 

  25 

 26בת"א בית המשפט עמדת י בשונה מכלאור טיעוני הצדדי" עליי לית� הכרעתי ואקדי" ואציי�,   .21

 27זמני, אלא בקשה למת�  איננה בקשה למת� צו עשהכי הבקשה שבפניי ,  אני סבור 9006%11%16

 28  צו מניעה זמני, ואסביר את עמדתי. 

  29 

  30 

  31 
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6   10מתו

 1החבר באגודה חקלאית המבקש להצטר( ההחלטות המיטיבות, חקלאי כעולה מהוראות   .22

 2 ,זכאי להצטר( להסדר המיטיבאשר עומד בתנאי! שנקבעו בהחלטה, ו להסדר המיטיב

 3להמשי וזאת בכפו( לכ שאותו חקלאי יסכי" לחתו" על חוזה חכירה בנוסח חדש ולא יבקש 

 4  על פי חוזה חכירה קוד" שבתוק(.ולממש זכאותו 

  5 

 6 לא הוצגה בפניי על ידי רמ"י הוראה כלשהי למעט החובה לחתו" על חוזה חכירה חדש,   .23

 7בחתימה ובהצהרה על  להצטר( להסדר המיטיבמתנה את הזכות אשר בהחלטות המיטיבות,

 8ולא הוצגה בפניי הוראה שלפיה האגודה או מי  ויתור גור( על כל טענה לזכות היסטורית,

 9  כתנאי להצטרפות" להסדר המיטיב.  עה דוגמת זו שבפני,בריה מחוייבי" לוותר על תבימח

  10 

 11את האפשרות להצטר(  ברי האגודהחהמונעת מ, החלטתה של רמ"י לנקוט במדיניות בהתא"  .24

 12הינה בקשת האגודה של המצב המשפטי הקיי", ולפיכ,  שינוילהסדר המיטיב מהווה 

 13פיו זכאי" %שעל המשפטי הקיי"ית� צו מניעה המורה לרמ"י שלא לשנות את המצב מעשה לל

 14ולא בבקשה  זמני , ובהתא", מדובר בבקשה למת� צו מניעהחבריה להצטר( להסדר המיטיב

 15  למת� צו עשה.

  16 

 17אקדי" ואדגיש, כי ביחס למת� צו מניעה זמני, בטר" אייש" את הכללי" שנקבעו בפסיקה   .25

 18המשפטי להתקשרות תביעת האגודה משמיטה את הבסיס את טענת רמ"י לפיה  אינני מקבל

 19  ע" רמ"י.  או בהסכ" משבצת , בחוזה נחלההאגודה או מי מחבריה

  20 

 21חלק קט� המהווה  כעולה מכתב התביעה, עניינה של התביעה הינו בחלקת מקרקעי� ספציפית  .26

 22וא( הנתבעות שלגביה התקיימו נסיבות מיוחדות,  של האגודהביותר מכלל שטחי המשבצת 

 23בשנת נחת" לגביו כי ווקק"ל, במשות( על ידי האגודה נרכש  אינ� חולקות על כ שהפרדס

 24להסכ" המשבצת של האגודה, צור( הפרדס  , וכי רק לאחר מכ�חוזה חכירה ספציפי 1964

 25נסיבות המשפטית של  �מהי משמעותוהוויכוח המשפטי הקיי" בי� הצדדי" מתמקד בשאלה 

  26שני" רבות הפרדס נכלל הרכישה המיוחדות של הפרדס כיו", נוכח העובדה שבמש

 27  במקרקעי הסכ" המשבצת.

  28 

 29האגודה אינה מעלה טענות כלשה� ביחס לכל יתר מעבר לטיעוני" הנוגעי" לעניי� הפרדס,   .27

 30אינה  ס למי מהוראותיו של הסכ" המשבצת,והאגודהלרבות ביחשטחי הסכ" המשבצת, 

 31או  הנוגע להסכ" המשבצת משטר המשפטי הכללימעלה השגות או טענות כלשה� ביחס ל

 32  לנחלות של כל אחד מחברי האגודה.
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7   10מתו

  1 

 2, מתייחסות כאמור, א ורק לשטח המגורי" המצוי בנחלהההחלטות המיטיבות זאת ועוד,   .28

 3אי� חולק על כ שמי מחברי האגודה וכאמור לעיל, בכתב התביעה, ואשר לגביו אי� כל טענה 

 4, ובכלל זה, למלא אחר תנאי ההצטרפותיהיה מחויב להסדר המיטיב, שיבקש להצטר( 

 5  החובה לחתו" על חוזה חכירה חדש.

  6 

 7שטר" הוכרעה, ואשר מונחת בפניי ג" טענת האגודה  כי בשלב מקדמי זהבנוס( לאמור יצוי�,   .29

 8שעוד לא " בתו המשבצת כי הוא לא יחול על שטחי"בהסכ" המשבצת עצמו נקבע לפיה 

 9בהתא", על הפרדס, ו לא חל כללוכי הסכ" המשבצת ", הובררה הבעלות בה! עד היו!...

 10את הוראות הסכ"  יכולות לערער בדר כלשהיקיי" ספק בשלב זה, הא" טענות האגודה 

 11  , שהרי לטענת האגודה, הפרדס אינו נכלל כלל בהסכ" המשבצת. המשבצת

  12 

 13כי אני מקבל את טענת האגודה שלפיה לאור כל האמור לעיל, החלטת בית בהקשר זה יצוי�,   .30

 14וכפי שצוי�  הואיל ובמקרה ש" נונ, אינה רלוונטית לעניי9006%11%16בת"א המשפט המחוזי 

 15שלפיו היא וחבריה סעד הצהרתי  ביקשה לקבלהאגודה באותו מקרה להחלטה ש",  5בסעי( 

 16מכל חיוב או תשלו" לרמ"י בגי� מקרקעי המשבצת של  18%זכאי" להנחה בשיעור של 

 17בכל מקרה של שינוי יעוד או הפקעה,  18%האגודה, או זכאי" לפיצוי מוגדל בשיעור של 

 18כלל שטחי ביחס לשונה  כללי משטר משפטידהיינו; במקרה ש" האגודה אכ� ביקשה להחיל 

 19פנינו האגודה מקבלת על עצמה באופ� מלא את הסכ" המשבצת שלה, בעוד שבמקרה של

 20, וטענתיה מתמקדות בחלקת מקרקעי� ספציפית המשטר המשפטי המוסדר בהסכ" המשבצת

 21  הנוגעות לדר רכישתה., התקיימו נסיבות מיוחדות שלגביה כאמור, אי� חולק

  22 

 23יעת האגודה תבלפיה  לאור כל האמור לעיל,בשלב זה, קיי" בעיני ספק של ממש , בטענת רמ"י   .31

 24של את האופי רמ"י ובי� האגודה וחבריה, ולשנות כל ההתקשרות בי� לביטול עשויה להוביל 

 25ולעמדתי, יש לראות את תביעת  משטחי נחלה למעמד משפטי אחר, כל שטחי הסכ" המשבצת

 26ואשר אי� לה כל השלכה לגבי  פרדסהאגודה כתביעה ממוקדת וספציפית הנוגעת א ורק ל

 27  ביחס ליתר שטחי המשבצת.  או של הסכמי הנחלה תוקפו של הסכ" המשבצת

  28 

 29י� ובענימבוקש, הא" יש הצדקה במקרה זו, למת� הסעד הזמני הלאור קביעתי זו, עליי לבחו�   .32

 30כידוע על בעל די� המבקש לקבל סעד זמני בהלי' אזרחי לעמוד כבר נקבע לא אחת, כי: "זה 

 31בשני תנאי! מצטברי!: התנאי הראשו� הינו קיומה של זכות לכאורה לקבלת הסעד. 

 32במילי! אחרות, על המבקש להוכיח כי סיכוייו לזכות בהלי' העיקרי טובי!. התנאי השני 
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8   10מתו

 1אי! מתקיי! יחס המוכר הוא הוכחה כי מאז� הנוחות נוטה לטובת המבקש... בי� התנ

 2ככל שבית המשפט יתרש! כי סיכוייו של מבקש הסעד לזכות  –כ"מקבילית כוחות" 

 3נ.ר ספאנטק  10066/04בתביעתו גבוהי!, יקל עימו בדרישת מאז� הנוחות, ולהיפ'. (רע"א 

 4). ע! זאת, על המבקש 205, 700) 4תעשיות בע"מ נ' ד. ס. פ. ספיר אנטרפרייז בע"מ, פ"ד נט(

 5וד בר( מינימלי בנוגע לכל אחד מ� התנאי! בנפרד, שא! לא כ�, לא יהיה מקו! למת� לעמ

 6 ."סעד זמני (פרשת שלמה אליהו)

 7  .)1.9.09(נבו, החלטה מיו"  נציגות הבית המשות( נ' ירו� עיו� 3533/09רע"א 

  8 

 9  סיכויי התביעה 

 10הר( הנדרש  לפיכ ובשלב ראשו� עלינו לבדוק את סיכויי התביעה של המבקש, כאשר  .33

 11מהמבקש בשלב זה איננו גבוה, דהיינו המבקש אינו צרי להצביע על כ שקיי" סיכוי גבוה 

 12כי תביעתו תתקבל, אלא די בכ "שעלה בידי מבקש הסעד הזמני להציג עילה לכאורה 

 13(מהדורה  583ראו: יואל זוסמ� סדר הדי� האזרחי ולהראות כי תביעתו אינה משוללת יסוד (

 14))" (רע"א 2009(מהדורה עשירית,  522): אורי גור� סוגיות בסדר די� אזרחי 1995שביעית, 

 15 8, סעי( 28.10.10(נבו החלטה מיו!  JSC Aeroavit airlinesכספי תעופה בע"מ נ'  6934/10

 16  ).להחלטה

  17 

 18, וכפי שפורט לעיל, עת האגודה איננה משוללת יסוד, נית� לומר כי תבימבלי לקבוע מסמרות  .34

  19 כתב התביעה לוחבריה ו של האגודהבמימו� , בי� היתר, שהפרדס נרכשאי� מחלוקת על כ

 20  שעל פיו האגודה היא שרכשה את הפרדס. 1957צור( הסכ" רכישה משנת א( 

  21 

 22של האגודה,  בהסכ" המשבצתשבהמש נכלל הפרדס כי אי� חולק על כ אומנ" נכו�   .35

 23יש בה� בשאלה הא" נסיבות רכישתו של הפרדס תידרש הכרעה ובמסגרת התביעה שלפניי 

 24א בכל מקרה ובשלב מקדמי , כפי שנקבעו בהסכ" המשבצת על זכויות הצדדי"כדי להשפיע 

 25, שלא נית� לומר כי תביעתה משוללת יסודכי עלה בידי האגודה להצביע על כ  אני סבור זה

 26  שבי� הצדדי".ובנסיבות אלו, עליי לבחו� את מאז� הנוחות 

  27 

  28 

  29 

  30 

  31 
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9   10מתו

 1  :מאז� הנוחות

  2 

 3, וזאת טובת" של האגודה וחבריהבמקרה שלפנינו, אני סבור, כי מאז� הנוחות נוטה בבירור ל  .36

 4, המבקשי" להצטר( להסדר המיטיבכל חברי האגודה מאחר ובא" לא יינת� הצו המבוקש, 

 5נזק ייגר" לה" ובכ וזאת בהתא" להוראות רמ"י, , 9.4.19לא יוכלו לעשות כ� לאחר יו" 

 6  , אשר לא נית� יהיה לתיקו� ג" א" תזכה האגודה בתביעתה.בלתי הפי

  7 

 8בא" תאושר הצטרפות חברי האגודה שעלול להיגר" לה על נזק רמ"י לא הצביעה לעומת זאת,   .37

 9תביעה תשפיע על , שזכיית האגודה בשיתכ� ,הוא טענה , ורמ"י עצמה כל שלהסדר המיטיב

 10, הביעה דעה מגובשת בסוגיה זו, ורמ"י לא מעמד השטחי" המוחכרי" לה כשטחי נחלה

 11רק ולמולו עומדת בא" לא יינת� הצו, הינו וודאי, ו כאשר הנזק לחברי האגודה ובנסיבות אל

 12 האגודה כשטחי נחלה, של מעמד שטחיתידרש לבחינה מחודשת  שרמ"י האפשרות שיתכ� 

 13 א" בכלל, לרמ"י כתוצאה מכ ,וא( א" תבוצע בחינה שכזו לא ברור מה הנזק שעלול להיגר"

 14  הנוחות נוטה בבירור לטובת האגודה וחבריה. �מאז

  15 

 16של הלי משפטי שמירתו ג" לשיקולי בנוס( לכל האמור, אני סבור כי יש מקו" לתת משקל   .38

 17  , לפנות לערכאות. מיצוי של זכותוהמאפשר לכל צד , נטול לחצי", הוג�

  18 

 19זכות הגישה לערכאות היא זכותו :"גישה לערכאות כפי שנקבע לא אחת בכל הנוגע לזכות ה  .39

 20של אד! לפנות אל בית המשפט ולקבל סעד ללא סירוב, עיכוב או משוא פני!... הג! שזכות 

 21וד כבוד האד! וחרותו, קיבלה ע! כניסתו לתוק( של חוק יס	זו נהנתה תמיד ממעמד ר!

 22הזכות מעמד חוקתי על חוקי מ� המעלה הראשונה, כנגזרת מהזכות לכבוד או לחירות. זכות 

 23זו א( משויכת פעמי! רבות לאושיות המשטר הדמוקרטי, "צינור החיי!" של בית המשפט 

 24 שויהדי נעמאת נ' יצחק קרמי� 2142/13". (ראו רע"א והתשתית לקיומו של שלטו� החוק

 25  ). 6, פסקה 13.12.14(פורס" בנבו, 

  26 

 27תוקפו של המשטר או להשיג על לאור מסקנתי לעיל שלפיה תביעת האגודה אי� בה כדי לערער   .40

 28 את האפשרות מחברי האגודההחלטת רמ"י למנוע כי אני סבור המשפטי הנוגע לנחלות, 

 29ניסיו� פסול, בעיניי, מהווה למצות את זכות" שהוקנתה לה" כדי� להצטר( להסדר המיטיב, 

 30( חובתו קומתולוותר על תביעתה, וג" מטע" זה,  להפעיל לח0 על האגודה באמצעות חבריה

 31שבו לא תיפגע ללא הצדקה זכותו של  של בית המשפט לשמור על קיומו של הלי שיפוטי הוג�

 32  , קיימת הצדקה למת� הצו המבוקש.צד לפנות לערכאות
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10   10מתו

  1 

 2 מנוע ממי מחברי האגודה להאוסר על רמ"י  ,מבוקש מניעה זמנימורה על מת� צו לפיכ' אני   .41

 3את  המבקשי! להצטר( להסדר המיטיב, ואשר ממלאי! אחר הוראות ההחלטות,

 4  ההצטרפות להסדר המיטיב, וזאת בשל ההליכי! בתיק זה. 

  5 

 6,וזאת ללא 2 20,000אני מחייב  את הנתבעות לשאת בתשלו"  הוצאות הבקשה בס של     . 42

 7תוצאות ההליכי" בתיק , ואול" חובת התשלו" בפועל תהיה רק בסיו" ההליכי" בתיק קשר ל

 8,וסכו" ההוצאות שנקבע בהחלטה זו יתווס( או יקוזז מסכו" ההוצאות שיקבע בסיו" 

 . 9  ההליכי" לאור תוצאות ההלי

  10 

 11  בהעדר הצדדי". ,19/02/2019, י"ד אדר א' תשע"טהיו",  נהנית

       12 

                 13 
  14 




