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         דין דין דין דין דין דין דין דין--------פסק פסק פסק פסק פסק פסק פסק פסק 

לפיו זכאים התובעים לקבל זכויות חכירה , לפניי תביעה למתן פסק דין הצהרתי .1

 שנים עם 49לתקופה של , )אזור השרון(בחלקות הפרדס במתחם צומת סביון 

בתנאי החכירה הרגילים שהיו נהוגים אצל , פות שנים נוס49- אופציה לחידוש ל

תקופת החתימה , 1956-1957הקרן הקיימת לישראל לגבי חכירות דומות בשנים 

תנאי החכירה בתקופה האמורה לא כללו כל , לטענת התובעים. על חוזה החסכון

זכות של מחכיר הקרקע לקבל לידיו את המקרקעין במקרה של שינוי ייעודם 

  .ייעוד אחרמקרקע חקלאית ל

, התובעים הינם בעלי זכויות חכירה במקרקעין שבבעלות רשות הפיתוח .2

הידוע , 6231-  ו6487, 6486 דונם בגושים 570- הממוקמים במתחם ששטחו כ

, )""""המקרקעיןהמקרקעיןהמקרקעיןהמקרקעין"""" - להלן (באזור השרון " פרדס חסכון בצומת סביון"כמתחם 

עלי זכויות ויורשיהם של ב, חליפיהם של בעלי זכויות החכירה במקרקעין

 ).""""התובעיםהתובעיםהתובעיםהתובעים"""" - להלן (החכירה במקרקעין 

במסגרת החלטה זו תידון בקשת הנתבעים לסילוק התביעה על הסף בשל  .3

 .התיישנותּה

 
                העובדות וההליכיםהעובדות וההליכיםהעובדות וההליכיםהעובדות וההליכים

בשיתוף עם היזמים ,  הכריזה רשות הפיתוח מטעם מדינת ישראל1955בשנת  .4

על פרויקט , מ"בע) רדסיםעיבוד פ(מ וחברת פרדס סינדיקט "ל בע"חברת יכין חק

לפיה המדובר , רשות הפיתוח פרסמה הצעת התקשרות". פרדס בחסכון"

- המשתרעת על שטח של כ, בפרויקט לאומי לחכירת פרדסים בקרקע שבבעלותה

במסגרת הפרויקט הוצע . אשדוד והשרון, אשקלון-  דונם באזורים מגדל10,000

רדס מרשות הפיתוח בשטח  לחכור חלקת פ18לכל יחיד תושב ישראל מעל גיל 



 שנים עם זכות הארכה לתקופה נוספת 49לתקופה של ,  דונם20שאינו עולה על 

על מנת לעודד רכישת זכויות החכירה בפרדס ניתנו לרוכש הטבות .  שנים49של 

התכלית . כלכליות שעיקרן העמדת הלוואה ממשלתית בפריסה לזמן ארוך

ננטשו , ל ברבבות פרדסים שהוזנחושעמדה בבסיס הפרויקט היתה שיקום וטיפו

זאת לאור , ונחרבו בתקופת מלחמת העולם השניה ובתקופת מלחמת השחרור

 ).""""הפרויקטהפרויקטהפרויקטהפרויקט"""" - להלן (רווחיות ענף הפרדסנות בארץ עובר לפרסום הפרויקט 

 רשות - הקימו יוזמות הפרויקט , בד בבד עם פרסום הפרויקט ולצורך ביצועו

 -  מ"בע) עיבוד פרדסים(חברת פרדס סינדיקט מ ו"ל בע"חברת יכין חק, הפיתוח

אליה הועברו , )""""5555הנתבעת הנתבעת הנתבעת הנתבעת """" - להלן (מ "חברת הדרי ישראל בע, 5את הנתבעת 

 . החובות והתפקידים של הנהלת הפרויקט, כל הזכויות

במהלך השנים , בהתאם לכך. המצטרפים לפרויקט נדרשו לחתום על חוזה חיסכון .5

חוזה חוזה חוזה חוזה """" - להלן ( לבין התובעים 5ן הנתבעת נחתמו חוזי חסכון בי, 1957-1956

, חוזה החסכון קבע גודלה של חלקת הפרדס נשוא החוזה ומיקומה). """"החסכוןהחסכוןהחסכוןהחסכון

 לנטוע על 5ובכלל זאת התחייבות הנתבעת , וכן הסדיר התחייבויות הצדדים

מועד מסירת הפרדס לרוכש נקבע . 31.12.1957חלקת הפרדס עצי הדר עד ליום 

, נטיעת עצי הדר בחלקת הפרדס ובהתאם לשלוש חלופות שנים ממועד 5בחלוף 

במסגרת חוזה , כמו כן. 15.2.1962כך שמועד המסירה האחרון נקבע ליום 

 לגרום לכך שרשות הפיתוח תחכיר את הפרדס נשוא 5החסכון התחייבה הנתבעת 

בתנאים הרגילים הנהוגים אצל הקרן הקיימת לישראל לגבי בתנאים הרגילים הנהוגים אצל הקרן הקיימת לישראל לגבי בתנאים הרגילים הנהוגים אצל הקרן הקיימת לישראל לגבי בתנאים הרגילים הנהוגים אצל הקרן הקיימת לישראל לגבי """"החוזה לרוכש 

י " ל600 מחיר של 5בתמורה התחייב הרוכש לשלם לנתבעת     ".".".".חכירות דומותחכירות דומותחכירות דומותחכירות דומות

כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן ובפריסה לתשלומים , לכל דונם פרדס

 . כמפורט בחוזה

נקבע בחוזה החסכון כי על הרוכש לחתום על ייפוי כוח נוטריוני בלתי , בנוסף

בטחת לשם ה,  תצווה5 ועל שמות נוספים שהנתבעת 5חוזר על שם הנתבעת 

לרבות התחייבותו להתייצב במשרד ספרי האחוזה , פי החוזה- התחייבויותיו על

  ). """"ייפוי הכוחייפוי הכוחייפוי הכוחייפוי הכוח"""" - להלן ( לשם קבלת החכירה 5לפי הזמנת הנתבעת 

במסגרתו ייפו את כוחם של ,  חתמו התובעים על ייפוי הכוח1957בשלהי שנת  .6

נו של החשב סג, )""""2222הנתבע הנתבע הנתבע הנתבע """" - להלן  (2הנתבע , החשב הכללי במשרד האוצר

ונושאי תפקידים בנתבעת , )""""3333הנתבע הנתבע הנתבע הנתבע """" - להלן  (3הנתבע , הכללי במשרד האוצר

לרבות חתימה על הסכמים , לקבל בשם התובעים זכות חכירה בחלקות הפרדס, 5

ליווי וקבלת , לחכירתן ולכל הלוואה בקשר איתן, וחוזים ביחס לחלקות הפרדס

  .רהכספים בקשר לחלקות הפרדס ומשכון זכות החכי



של המאה הקודמת קיבלו התובעים את החזקה בחלקות ' 60- במהלך שנות ה .7

באותן . מלוא התמורה בהתאם לחוזה החסכון, כל אחד, לאחר ששילמו, הפרדס

' לאור תיקון מס, רשות מקרקעי ישראל, כיום(שנים הוקם מינהל מקרקעי ישראל 

ט "ח תשס"ס, 10.8.2009מיום , 1960- ך"התש,  לחוק מינהל מקרקעי ישראל7

, בהתאם לחוק רשות מקרקעי ישראל). """"1111הנתבע הנתבע הנתבע הנתבע """" - להלן ) (317, 2209' מס

הקרן הקיימת לישראל ורשות הפיתוח , ניהול קרקעות המדינה, 1960- ך"התש

 .1נמסר לנתבע 

 - חוזה חכירה "על , בשם התובעים מכוח ייפוי הכוח, 3 חתם הנתבע 1968בשנת  .8

הצדדים להסכם ). """"הסכם החכירההסכם החכירההסכם החכירההסכם החכירה"""" - להלן (וח עם רשות הפית" נטיעת פרדסים

נקבע בהסכם , בין היתר.  בשם רשות הפיתוח1החכירה היו הרוכש והנתבע 

, עיבודם וניהולם של מטעי פרי הדר, החכירה כי מטרת החכירה הינה החזקתם

 בשם רשות הפיתוח לשינוי העיבוד והחלפתו 1אלא אם תתקבל הסכמת הנתבע 

שינוי ייעוד "שכותרתו ,  להסכם24בהתאם לסעיף . רבצורת ניצול חקלאי אח

או /הוסכם בין הצדדים כי במקרה של שינוי יעוד הפרדס למגורים ו, "הקרקע

רשאית רשות הפיתוח להביא לידי סיום מוקדם של , או לצורכי ציבור/לתעשיה ו

המוחכר כמטע על אדמה "בכפוף לתשלום פיצויים מלאים עבור , הסכמי החכירה

 לרבות קביעת מנגנון להערכת גובה הפיצויים בהעדר הסכמה בין ,"חכורה

 ).""""סעיף שינוי ייעודסעיף שינוי ייעודסעיף שינוי ייעודסעיף שינוי ייעוד"""" - להלן (הצדדים לשיעורם 

ניתנה החלטת , )2006בחודש אוגוסט (טרם סיום תקופת החכירה , 5.5.2004ביום  .9

אשר דנה בנושא חידוש הסכם החכירה שנחתם עם התובעים , 1הנהלת הנתבע 

במסגרת ההחלטה נקבעו הוראות פעולה וכללים .  שנים49לתקופה נוספת של 

 1 השיב הנתבע 31.5.2004במכתב מיום . לחידוש תקופת החכירה למטעים

ככל , )סעיף שינוי ייעוד( להסכם החכירה 24כי בהתאם לסעיף , לפניית התובעים

 להביא לסיום 1שהרשויות המוסמכות ישנו את ייעוד המקרקעין רשאי הנתבע 

. אשר יהא זכאי לפיצויים חקלאיים, קופת החכירה של החוכרמוקדם של ת

של המאה הקודמת הוא פנה ' 90- כי כבר בשנות ה,  הוסיף וטען1הנתבע 

לתובעים בדרישות חוזרות ונשנות לפינוי השטח מפסולת בנין ולהחזרת השימוש 

פניות אלה הושבו ריקם משבחרו התובעים שלא לעבד את . החקלאי בשטח

 .המקרקעין

 1לנתבע ) דאז(כוח התובעים - פנה בא, 1בסמוך לאחר החלטת הנהלת הנתבע  .10

 שנים בתנאי החכירה 49בבקשה להארכת הסכם החכירה לתקופה נוספת של 

המקובלים בהסכמי חכירה של הקרן הקיימת לישראל נכון ליום התקשרות 



הצדדים בין . מבלי שיופיע סעיף שינוי ייעוד, דהיינו. התובעים בחוזה החסכון

התנהלה חליפת מכתבים בשאלת תוקפו של סעיף שינוי היעוד בהסכם החכירה 

בהצהרה לפיה אין , התובעים התנו הסכמתם לחתום על הסכם החכירה. המחודש

בחתימתם ויתור על טענותיהם בדבר זכאותם להסכם חכירה בתנאים המקובלים 

. ם בחוזה החסכוןבהסכמי חכירה של הקרן הקיימת לישראל נכון ליום התקשרות

הכולל ,  עמד על דעתו לחתום על הסכם חכירה מחודש עם התובעים1הנתבע 

 . בכפוף לתשלום פיצויים1סעיף בדבר שינוי יעוד ומסירת הקרקע בחזרה לנתבע 

 .הגישו התובעים התביעה דנן, לפיכך .11

הצדדים הגישו ראיותיהם והתיק נקבע , 28.6.2009בהתאם להחלטתי מיום  .12

בתום שמיעת הסיכומים . פה בשאלת התיישנות התביעה- מיעת סיכומים בעללש

 .לתיק בית המשפט סיכום טענותיהם בכתב, בהסכמה, הגישו התובעים

        

        טענות התובעיםטענות התובעיםטענות התובעיםטענות התובעים

,  ד יוסף בנקל ואמיר שמרלינג"כוחם עוה- באמצעות באי, ליבת טענות התובעים .13

.  יסודית של חוזה החסכוןבכתב התביעה הינה כי פעולות הנתבעים מהווים הפרה

לפיהם , בבחינת הבטחה שלטונית, הנתבעים הציגו בפני התובעים מצגים

 שנים 100- הצטרפותם לפרויקט מבטיחה להם זכויות חכירה בחלקות הפרדס ל

 1955כך כעולה מעיון בהצעת ההתקשרות משנת . ללא כל הגבלה וסייג, לפחות

 להקנות לתובעים זכויות הדומות לפיו כוונת הפרויקט היתה, ובחוזה החסכון

כך . על דרך של החכרת המקרקעין לתקופה ארוכה זו, ככל הניתן לבעלות פרטית

אשר היתה שוות ערך לרכישת , כנלמד גם מהתמורה עליה הוסכם בחוזה החסכון

בשונה מהקצאת קרקע חקלאית חינם , בעלות פרטית במקרקעין חקלאיים דומים

 .אין כסף לצורך עיבודה

בתנאים הרגילים בתנאים הרגילים בתנאים הרגילים בתנאים הרגילים """"כי תנאי החכירה יהיו , תבעים התחייבו כלפי התובעיםהנ

במועד , כנטען". ". ". ". הנהוגים אצל הקרן הקיימת לישראל לגבי חכירות דומותהנהוגים אצל הקרן הקיימת לישראל לגבי חכירות דומותהנהוגים אצל הקרן הקיימת לישראל לגבי חכירות דומותהנהוגים אצל הקרן הקיימת לישראל לגבי חכירות דומות

החתימה על חוזה החסכון לא היה בהסכמי חכירה של אדמות חקלאיות של הקרן 

סיבות המגביל את תקופת החכירה בנ, הקיימת לישראל סעיף בדבר שינוי יעוד

סעיף , לפיכך. חיצוניות להסכם החכירה שאינן תלויות בהתנהגותו של החוכר

בניגוד למצגים ולהתחייבויות , שינוי ייעוד הּוסף להסכם החכירה באופן חד צדדי

עת המדובר בתוספת שלא , של הנתבעים וללא ידיעתם והסכמתם של התובעים

 .ימת לישראלהיתה מקובלת בהסכמי חכירה דומים באדמות הקרן הקי



כי הנתבעים הפרו כלפיהם את חובת הנאמנות וחובת , התובעים הוסיפו וטענו

בכך שפעלו בניגוד אינטרסים ולא שמרו על האינטרסים של התובעים , השליחות

באפשרם חתימה על הסכם החכירה אשר אינו תואם את , שהופקדו בידיהם

ל הסכמי החכירה מכוח בחתימתו ע, לדידם. המצגים וההתחייבויות שניתנו להם

כאשר הנתבעים ,  שלא בסמכות ובחריגה מהרשאה3פעל הנתבע , ייפוי הכוח

טענו , בנוסף. ידעו או צריכים היו לדעת כי הפעולה מתבצעת בחריגה מהרשאה

התובעים כי במעשיהם ובמחדליהם הפרו הנתבעים את חובת תום הלב וחובת 

מינהלית כלפי - ם כרשות ציבוריתבבחינת חובות מוגברות בהן הם חבי, ההגינות

  .התובעים

. בהתייחס לטענה בדבר התיישנות התביעה טענו התובעים כי יש לדחותה .14

עניינה של התביעה הינו בתנאים בהם יחודשו חוזי החכירה עמם ולא , לטענתם

עילת , לפיכך). 2006בשנת (בשינוי תנאיו של הסכם החכירה שתוקפו פג 

לפיה אין , 2004 בחודש אוגוסט 1ן הודעת הנתבע התביעה נולדה רק עם מת

רק סביב הודעה רק סביב הודעה רק סביב הודעה רק סביב הודעה """", כנטען.  לחדש הסכם החכירה עם התובעים1בכוונת הנתבע 

כמו גם על כוונת ,  נודע לתובעים על סעיף שינוי ייעוד ותחולתו ביחס אליהם""""זוזוזוזו

 ). לכתב התשובה18.1סעיף ( להסתמך עליו וליישמו 1הנתבע 

, אשר שימש נאמן עבור התובעים, 3ידי הנתבע - חתם עלהסכם החכירה נ, בנוסף

בכל הנוגע . תוך הפרת חובות הנאמנות ובחריגה מסמכות שהקנו לו התובעים

תקופת ההתיישנות , נהנה- לעילת תביעה הנובעת מהפרת החובות ביחסי נאמן

מתחילה רק כאשר הנאמן או מי מטעמו כופרים בנאמנותם או מפרים את 

עת כפירתו של , כך בענייננו. מביאים זאת לידיעת הנהנהחובותיהם כנאמן ו

 1הנאמן בנאמנותו והפרת חובותיו כנאמן נודעה לתובעים רק כאשר הנתבע 

 .הודיעם כי אין בכוונתו להאריך הסכם החכירה כאמור

, טענו התובעים כי נעלמו מהם העובדות המהוות את עילת התביעה, לחלופין

.  כאמור1יישנות ממועד מתן הודעת הנתבע ולכן יש למנות את תקופת ההת

וזו טרם ,  שנה25תקופת ההתיישנות הינה , משדובר בתביעה במקרקעין מוסדרים

  .חלפה

כי עילת התביעה הינה הפרת , פה הוסיפו התובעים וטענו- בסיכום טענותיהם בעל .15

החובה שהופרה הינה החובה ).  שנים נוספות49- הארכה ל(הסכם החכירה החדש 

תום עם התובעים על הסכם זה בהתאם למצגים ולהתחייבויות של הנתבעים לח

 1עילת התביעה הינה כוונת הנתבע , לפיכך. במועד החתימה על חוזה החסכון

 """"תנאים חדשיםתנאים חדשיםתנאים חדשיםתנאים חדשים""""בבחינת , לקבוע סעיף שינוי ייעוד בהסכם החכירה החדש



, 16.2.2010פרוטוקול דיון מיום (כלשונם ,  מנסה לכפות על התובעים1שהנתבע 

התובעים אינם מבקשים לתקוף תנאי מתנאי הסכם ). 16-17 שורות 91עמוד 

עילת התביעה נולדה ביום שבו . שכן תוקפו ממילא פג, )1968משנת (החכירה 

ולכל , 2006בחודש אוגוסט , עמדה לתובעים הזכות לקבל הסכם חכירה חדש

דוש הסכם  כי תנאי לחי1 שבו הודיע הנתבע 2004המוקדם בחודש אוגוסט 

עילת התביעה נולדה בחודש , לחלופין. החכירה הינו קיומו של סעיף שינוי ייעוד

בסיכומים .  אז עמדה לתובעים הזכות לדרוש חידוש הסכם החכירה2004פברואר 

פה חזרו בהם התובעים מטענתם בדבר הפרת חובות נאמנות לעניין - בעל

 ). 20-24 שורות 83עמוד , , , , שםשםשםשם(התיישנות התביעה 

 
        ענות הנתבעיםענות הנתבעיםענות הנתבעיםענות הנתבעיםטטטט

בכתב ההגנה , ד שירה ויזל"כוחם עו- באמצעות באת, ליבת טענות הנתבעים .16

כי החכרת המקרקעין לתובעים נעשתה בקשר ישיר למטרת השימוש , הינה

כך כעולה מפרסום . עיבודם וניהולם,  החזקת מטעי פרי הדר- במקרקעין וייעודו 

יח יישומה של תכלית זו אשר ביקשו להבט, הצעת ההתקשרות ומהסכם החכירה

. להבדיל מרכישת הזכויות בקרקע, באמצעות הסדרת רכישת הזכויות בפרדס

 לגרום לכך שרשות הפיתוח 5בהתאם לחוזה החסכון התחייבה הנתבעת , אכן

תחכיר את הפרדסים לתובעים בתנאים הרגילים הנהוגים אצל הקרן הקיימת 

הכוונה הינה לתנאים , יםאלא שלטענת הנתבע. לישראל לגבי חכירות דומות

הנהוגים בקרן הקיימת לישראל בעת החתימה על הסכם החכירה ולא בעת 

מועד בו טרם נמסרה לתובעים , כטענת התובעים, החתימה על חוזה החסכון

 . הקרקע

התקבלה במועצת מקרקעי , 17.5.1965ביום , עובר לחתימה על הסכם החכירה

, בין היתר, נקבע. יות הקרקע בישראלאשר הסדירה מדינ, 1ישראל החלטה מספר 

 שנים עם אפשרות להארכת 49כי קרקע חקלאית תוחכר לתקופה שלא תעלה על 

נקבע כי בהסכמי , כמו כן.  שנים נוספות לשימוש לאותן מטרות49- התקופה ל

חכירה של קרקע חקלאית ייקבע כי עם שינוי היעוד של קרקע חקלאית לייעוד 

 והמחזיק יהא זכאי 1הקרקע תוחזר לנתבע , ידי גמריבוא הסכם החכירה ל, אחר

בהצטרף לאמור בהחלטה . לפיצויים עבור השקעותיו בקרקע ועבור הפקעת זכותו

אשר הוחלה על התובעים  (5.2.1968 של מועצת מקרקעי ישראל מיום 39מספר 

ובהתאם לה , "למטעים, לזמן ארוך, חוכר קרקע חקלאית שלא בדרך של נחלה"



טענו הנתבעים כי במועד החתימה על הסכם , )מי חכירה מופחתיםהם שילמו ד

 .כאמור, כלל הסכם החכירה החקלאי הסטנדרטי סעיף של שינוי ייעוד, החכירה

חיזוק לטענה כי התובעים ידעו על סעיף שינוי הייעוד בהסכם החכירה והסכימו 

 בבקשה להפחית גובה דמי החכירה בהתאם 1לו נלמד גם מפנייתם לנתבע 

כי , החלטה זו קובעת במפורש.  של מועצת מקרקעי ישראל236להחלטה מספר 

בכפוף לקיומו של סעיף שינוי ייעוד , בין היתר, ההפחתה בדמי החכירה הינה

  . כפי שהּודע בכתב לתובעים, בהסכם החכירה

 - כי סעיף שינוי ייעוד , בהתייחס לטענה בדבר התיישנות התביעה טענו הנתבעים .17

 והמחזיק יהא זכאי 1הקרקע תוחזר לנתבע , וא הסכם החכירה לידי גמרמכוחו יב

,  נקבע בהסכם החכירה עליו חתמו התובעים באמצעות מיופה כוחם- לפיצויים 

,  שנים ממועד החתימה על הסכם החכירה38משחלפו . 1968בשנת , 3הנתבע 

 יש לראות התובעים כמי, לחלופין בלבד.  שנים31התיישנה התביעה לפני 

שאשררו את תנאי הסכם החכירה עם חתימתם על תוספת להסכם החכירה 

לפני , דהיינו. של המאה הקודמת' 80- המפחיתה גובה דמי החכירה בשנות ה

 . שנה20- למעלה מ

אין בפי התובעים טענה כי לא קיבלו לידיהם במועד את הסכם החכירה , כנטען

בסס על הסכם החכירה בהת, יתרה מזאת. וכי לא ידעו על סעיף שינוי ייעוד

ואף ביקשו להחיל , שילמו התובעים דמי חכירה שנתיים כמקובל במגזר החקלאי

הקובעות דמי , 236-  ו39עליהם את החלטות מועצת מקרקעי ישראל מספר 

כי תחולתן , בין היתר, החלטות אלה קובעות כאמור. חכירה שנתיים מופחתים

 .סכם החכירההינה בכפוף לקיומו של סעיף שינוי ייעוד בה

פה חזרו הנתבעים על טענתם לפיה עילת התביעה - בסיכום טענותיהם בעל .18

כמפורט בכתב התביעה הינה ביחס לפעולות שעניינן חתימה על הסכם החכירה 

התובעים ידעו על סעיף שינוי הייעוד בהסכם החכירה כבר , כנטען. 1968בשנת 

כנלמד גם מהתכתבויות בינם לאחר שקיבלו לידיהם עותק מההסכם ו, 1968בשנת 

,  של מועצת מקרקעי ישראל236-  ו39לרבות בהתייחס להחלטות , 1לבין הנתבע 

אין בסיס לטענה לפיה עילת , לפיכך. החוזרות על תחולת סעיף שינוי ייעוד

. התביעה הינה רק ביחס להוספת סעיף שינוי ייעוד בהסכם החכירה החדש

 והסכם החכירה 1968ם החכירה משנת כך שהסכ, המדובר בחידוש הסכם חכירה

  . כנלמד מטענות התובעים עצמם בכתבי טענותיהם, החדש שלובים זה בזה



התובעים ידעו כי הם רוכשים פרדס במסגרת פרויקט לשיקום , יתרה מזאת

ולטיפול ברבבות פרדסים בארץ שהוזנחו במלחמת העולם השניה ולאור רווחיות 

טענתם המאוחרת לפיה החכרת . הפרויקטענף הפרדסנות בארץ עובר לפרסום 

לא הוכחה , הפרדסים היתה בניגוד להתחייבות שניתנה להם בדבר רכישת קרקע

והיא עומדת בסתירה להבנתם היות החכרת המקרקעין לטובת עיבוד חקלאי של 

כי עיון בתצהירי עדות , הנתבעים הוסיפו וטענו. בלבד) מטעי פרי הדר(הקרקע 

תובעים ובעדותם בבית המשפט מלמדת על ניסיונם ראשית שהוגשו מטעם ה

  .לתאם גרסאות בעניין זה לצורכי התביעה

 

 דיוןדיוןדיוןדיון
 מבקש לכלול 1 אשר הנתבע """"תנאי החדשתנאי החדשתנאי החדשתנאי החדש""""כי ה, תמצית טענת התובעים הינה .19

 הוספת סעיף בדבר שינוי ייעוד המגביל את - במסגרת חידוש הסכם החכירה 

ת ולמצגים בחוזה החסכון לפיהן  הינו בניגוד להתחייבויו- תקופת החכירה 

ללא כל הגבלה ,  שנים לפחות100- לתובעים זכות חכירה בחלקות הפרדס ל

 החובה החלה עליו לחתום עם התובעים על הסכם חכירה 1משהפר הנתבע . וסייג

,  לכל המוקדם2004ַהפרה מחודש אוגוסט , מחודש ללא סעיף בדבר שינוי ייעוד

טרם ) 2006אשר הוגשה בשנת (תביעה דנן ה, לפיכך. נולדה עילת התביעה

 .אפנה לבחון הטענה. התיישנה

, )""""חוק ההתיישנותחוק ההתיישנותחוק ההתיישנותחוק ההתיישנות"""" - להלן  (1958- ח"התשי,  לחוק ההתיישנות6הוראת סעיף  .20

 :המסדירה תחילת ההתיישנות מורנו כדלקמן

 ." ." ." ." תקופת ההתיישנות מתחילה ביום שבו נולדה עילת התביעהתקופת ההתיישנות מתחילה ביום שבו נולדה עילת התביעהתקופת ההתיישנות מתחילה ביום שבו נולדה עילת התביעהתקופת ההתיישנות מתחילה ביום שבו נולדה עילת התביעה""""
  

 העובדות המולידות את זכות התובע לקבל ההיגד עילת תביעה פּורש כמכלול

- להלן  (133-134, 1995 מהדורה שביעית ,,,,סדרי הדין האזרחיסדרי הדין האזרחיסדרי הדין האזרחיסדרי הדין האזרחייואל זוסמן (סעד 

מרוץ )). 1967 (572-573, 564) 1(ד לד"פ, , , , כהןכהןכהןכהן' ' ' ' בן חיים נבן חיים נבן חיים נבן חיים נ 767/77א "ע; )זוסמן

במועד בו מתגבשות העובדות , דהיינו. ההתיישנות יחל במועד בו נולדה התביעה

א "ע, ראו גם(ידי הנתבע -  המזכות את התובע בקיום החיוב כלפיו עלהמהותיות

' ' ' ' כהן נכהן נכהן נכהן נ 331/74א "ע    ;)1967 (95, 85) 1(ד כא"פ, , , , גזגזגזגז' ' ' ' יעקובסון ניעקובסון ניעקובסון ניעקובסון נ 242/66

עיזבון עיזבון עיזבון עיזבון ; )ד גרודזינסקי" פס- להלן ) (1975 (697, 689) 1(ד כט"פ, , , , גרודיזינסקיגרודיזינסקיגרודיזינסקיגרודיזינסקי

ד " פס- להלן ) (2006(, 437) 4(ד ס" פ,,,,עיריית פתח תקווהעיריית פתח תקווהעיריית פתח תקווהעיריית פתח תקווה' ' ' ' ל נל נל נל נ""""המנוח ארידור זהמנוח ארידור זהמנוח ארידור זהמנוח ארידור ז

בנק דיסקונט בנק דיסקונט בנק דיסקונט בנק דיסקונט ' ' ' ' מ נמ נמ נמ נ""""בולוס ובני חברה לאירוח ותיירות בעבולוס ובני חברה לאירוח ותיירות בעבולוס ובני חברה לאירוח ותיירות בעבולוס ובני חברה לאירוח ותיירות בע 9382/02א "ע; )ארידור



 בגוש  בגוש  בגוש  בגוש 21212121חלקה חלקה חלקה חלקה  455/06א "ע; )10.6.2008(טרם פורסם , , , , ממממ""""למשכנתאות בעלמשכנתאות בעלמשכנתאות בעלמשכנתאות בע

  )). 11.6.2009(טרם פורסם , , , , עירית הרצליהעירית הרצליהעירית הרצליהעירית הרצליה' ' ' ' מ נמ נמ נמ נ"""" בע בע בע בע6539653965396539

ופת ההתיישנות כי תחילת תק,  לחוק ההתיישנות מוסיפה וקובעת8הוראת סעיף 

, אינה תמיד ביום שבו נולדה עילת התביעה אלא ביום שבו העילה נודעה לתובע

בנסיבות בהן העובדות המהוות את עילת התביעה נעלמו מן התובע מסיבות שלא 

א "ע, ראו(היו תלויות בו ושאף בזהירות סבירה לא יכול היה למנוע אותן 

 497, 485) 5(ד מט"פ, , , , לללל""""אום זאום זאום זאום זעיזבון בליבעיזבון בליבעיזבון בליבעיזבון בליב' ' ' ' מ נמ נמ נמ נ""""שיכון עובדים בעשיכון עובדים בעשיכון עובדים בעשיכון עובדים בע 148/89

)1996.((  

המועד בו התגבשו העובדות המהותיות המולידות את זכות התובעים , בענייננו .21

המועד שממנו ואילך התובעים היו , דהיינו, לקבל הסעד המבוקש בכתב התביעה

 - בעלי יכולת ממשית לגבש את עילת תביעתם וסעדיהם ולממשם הלכה למעשה 

  . 1968 הינו בשנת -  נולדה עילת התביעה המועד בו: אמור

 שנה 49אין חולק כי הזכות לחתימה על הסכם חכירה מחּודש לתקופה נוספת של 

 פי החוזים עליהם הם חתומים עם המינהלפי החוזים עליהם הם חתומים עם המינהלפי החוזים עליהם הם חתומים עם המינהלפי החוזים עליהם הם חתומים עם המינהל- - - - עלעלעלעל] של התובעים[מכח זכותם מכח זכותם מכח זכותם מכח זכותם """"קמה 

מכוח הסכם , דהיינו).  לסיכום טענות התובעים בכתב12פסקה  (""""]1הנתבע [

זכות זו ).  לסיכום טענות התובעים בכתב30פסקה , ראו גם (1968החכירה משנת 

 6 בסעיף 5בהתבסס על התחייבות הנתבעת ,  להסכם החכירה4הוסדרה בסעיף 

לחוזה החסכון לגרום לכך שרשות הפיתוח תחכיר את הפרדס נשוא החוזה 

הניתנת לחידוש לתקופה נוספת של הניתנת לחידוש לתקופה נוספת של הניתנת לחידוש לתקופה נוספת של הניתנת לחידוש לתקופה נוספת של """" שנים משנת הנטיעה 49לחוסך לתקופה של 

אשר אינו שנוי במחלוקת בין ,  להסכם החכירה4כך לשון סעיף . """" שנים שנים שנים שנים49494949

 :הצדדים להליך דנן

שנים החל שנים החל שנים החל שנים החל ) ) ) ) ארבעים ותשעארבעים ותשעארבעים ותשעארבעים ותשע ( ( ( (49494949תקופת החכירה היא תקופת החכירה היא תקופת החכירה היא תקופת החכירה היא         ....4444""""
 תקופת  תקופת  תקופת  תקופת - - - - להלן להלן להלן להלן  ( ( ( (31.8.200631.8.200631.8.200631.8.2006 וגמר ביום  וגמר ביום  וגמר ביום  וגמר ביום 1.9.19571.9.19571.9.19571.9.1957מיום מיום מיום מיום 

 ).).).).החכירההחכירההחכירההחכירה
 שנים לפי החוזה  שנים לפי החוזה  שנים לפי החוזה  שנים לפי החוזה 49494949בתום תקופת החכירה של בתום תקופת החכירה של בתום תקופת החכירה של בתום תקופת החכירה של ) ) ) ) אאאא((((        

חכירה לתקופה חכירה לתקופה חכירה לתקופה חכירה לתקופה את האת האת האת ה לחדשלחדשלחדשלחדשהנוכחי תהיה לחוכר הזכות הנוכחי תהיה לחוכר הזכות הנוכחי תהיה לחוכר הזכות הנוכחי תהיה לחוכר הזכות 
 נוהגים  נוהגים  נוהגים  נוהגים שיהיושיהיושיהיושיהיו שנים ולפי תנאי החכירה  שנים ולפי תנאי החכירה  שנים ולפי תנאי החכירה  שנים ולפי תנאי החכירה 49494949נוספת של נוספת של נוספת של נוספת של 

החכירות על אדמות הקרן הקיימת לישראל לגבי החכירות על אדמות הקרן הקיימת לישראל לגבי החכירות על אדמות הקרן הקיימת לישראל לגבי החכירות על אדמות הקרן הקיימת לישראל לגבי 
קרקעות חקלאיות בלתי נטועות המיועדות למטעי פרי קרקעות חקלאיות בלתי נטועות המיועדות למטעי פרי קרקעות חקלאיות בלתי נטועות המיועדות למטעי פרי קרקעות חקלאיות בלתי נטועות המיועדות למטעי פרי 

    6666אם החוכר יבקש מהמחכיר בכתב לפחות אם החוכר יבקש מהמחכיר בכתב לפחות אם החוכר יבקש מהמחכיר בכתב לפחות אם החוכר יבקש מהמחכיר בכתב לפחות , , , , הדרהדרהדרהדר
        ....חדשים לפני גמר תקופת החכירה הראשונהחדשים לפני גמר תקופת החכירה הראשונהחדשים לפני גמר תקופת החכירה הראשונהחדשים לפני גמר תקופת החכירה הראשונה

        ) ...) ...) ...) ...בבבב((((        

יר כאמור בפיסקאות יר כאמור בפיסקאות יר כאמור בפיסקאות יר כאמור בפיסקאות לא יפנה החוכר למחכלא יפנה החוכר למחכלא יפנה החוכר למחכלא יפנה החוכר למחכ) ) ) ) גגגג((((        
הקודמות תיפסק החכירה לחלוטין בתום תקופת הקודמות תיפסק החכירה לחלוטין בתום תקופת הקודמות תיפסק החכירה לחלוטין בתום תקופת הקודמות תיפסק החכירה לחלוטין בתום תקופת 

בתום תקופת החכירה יהיה זכאי בתום תקופת החכירה יהיה זכאי בתום תקופת החכירה יהיה זכאי בתום תקופת החכירה יהיה זכאי . . . . החכירה הראשונההחכירה הראשונההחכירה הראשונההחכירה הראשונה



המחכיר לקבל לרשותו המוחלטת את הפרדס ולעשות המחכיר לקבל לרשותו המוחלטת את הפרדס ולעשות המחכיר לקבל לרשותו המוחלטת את הפרדס ולעשות המחכיר לקבל לרשותו המוחלטת את הפרדס ולעשות 
  ).ההדגשות אינן במקור(." ." ." ." בו כחפצובו כחפצובו כחפצובו כחפצו

    

 לסיכום 13פסקה ( אשר לתובעים אין כל טענה נגדו - בהתאם להסכם החכירה 

 שיהיו חידוש הסכם החכירה ייעשה בהתאם לתנאי החכירה - ) כתבטענותיהם ב

בהסכם החכירה אף נקבע . נוהגים בחכירות על אדמות הקרן הקיימת לישראל

בניגוד לטענת התובעים לפיה , דהיינו.  המסדיר שינוי ייעוד הקרקע24סעיף 

חוזה חכירה חדש חוזה חכירה חדש חוזה חכירה חדש חוזה חכירה חדש """" ומדובר ב""""תנאים חדשיםתנאים חדשיםתנאים חדשיםתנאים חדשים " " " "חידוש הסכם החכירה כלל

 מלמדנו כי מימוש האופציה 1968 הרי שלשון הסכם החכירה משנת ,,,,""""לחלוטיןלחלוטיןלחלוטיןלחלוטין

אשר התובעים ,  שנים נוספות ייעשה בהתאם לתנאי חכירה49- לחידוש החכירה ל

, כלשון התובעים, אין המדובר בתנאים חדשים, לפיכך. טוענים נגדם בתביעה דנן

 ידועות ואף היו, במסגרת הסכם החכירה, 1968אלא בעובדות שהתגבשו בשנת 

לתובעים כבר בשנה זו משאין מחלוקת כי התובעים קיבלו לידם הסכם החכירה 

 ).7-8 שורות 66עמוד , 8.2.2010פרוטוקול דיון מיום , ראו גם(במועד זה 

" עילות התביעה"בפרק העוסק ב. כנלמד גם מעיון בלשון כתב התביעה, כך .22

ובכלל , לות של הנתבעיםמפנים התובעים לפעו, ) לכתב התביעה37-51סעיפים (

 והוספת הסעיף בדבר שינוי ייעוד 1968החתימה על הסכם החכירה משנת , זאת

טענו התובעים נגד סעיף , בפרטם העובדות המהוות את עילת התביעה. במסגרתו

).  לכתב התביעה41סעיף  (1968שינוי ייעוד שהּוסף להסכם החכירה משנת 

 להוספת סעיף שינוי היעוד להסכם  להוספת סעיף שינוי היעוד להסכם  להוספת סעיף שינוי היעוד להסכם  להוספת סעיף שינוי היעוד להסכם 1111ע ע ע ע דרישת הנתבדרישת הנתבדרישת הנתבדרישת הנתב""""טענו התובעים כי , בנוסף

עומדת בניגוד למצגים עומדת בניגוד למצגים עומדת בניגוד למצגים עומדת בניגוד למצגים , , , ,  שנים שנים שנים שנים49494949החכירה כתנאי להארכתו לתקופה נוספת של החכירה כתנאי להארכתו לתקופה נוספת של החכירה כתנאי להארכתו לתקופה נוספת של החכירה כתנאי להארכתו לתקופה נוספת של 

כפי ).  לכתב התביעה39סעיף  (."."."."אלו ומפרה את התחייבויותיו כלפי התובעיםאלו ומפרה את התחייבויותיו כלפי התובעיםאלו ומפרה את התחייבויותיו כלפי התובעיםאלו ומפרה את התחייבויותיו כלפי התובעים

 העובדות המפורטות בכתב התביעה עצמו מעידות ,,,,זוסמןזוסמןזוסמןזוסמןשעמד על כל המלומד 

הוספת סעיף שינוי ייעוד להסכם החכירה , ודוק. ועל העילה הנטענת במסגרת

וקביעה במסגרתו לפיה חידוש הסכם החכירה ייעשה לפי תנאי חכירה שיהיו 

הם העובדות העומדות , נוהגים בהחכרת אדמות של הקרן הקיימת לישראל

  .1968ואלה נולדו כבר בשנת , בבסיס עילת התביעה

פיה עילת התביעה נולדה רק כאשר קמה ל, ניסיון התובעים לבנות קונסטרוקציה .23

אינה יכולה לעמוד , 2006להם הזכות לחדש את הסכם החכירה בחודש פברואר 

 : משלושה טעמים

 היה ברור לתובעים כי הסכם החכירה וחידושו 1968הואיל וכבר בשנת  ,האחד .24

כמפורט בכתב , אינם בהתאם לתנאי החכירה שהם סבורים שיש להחילם

 כבר במועד - התובעים צריכים היו , אם להוראות חוק ההתיישנותבהת. התביעה



ובכלל זאת ההוראה ,  להעלות השגותיהם בקשר לתנאים בהסכם החכירה- זה 

 שנים נוספות יהא בתנאי החכירה 49לפיה חידוש הסכם החכירה לתקופה של 

הכוללים הוראה בדבר שינוי ייעוד , שיהיו נוהגים אצל הקרן הקיימת לישראל

 לא נבצר מהתובעים לאכוף את ,ד גרודזינסקי"פסבהיקש מהאמור ב. רקעהק

 היה בידיהם הכוח המשפטי להגיש -  1968 בשנת - שכן כבר במועד זה , זכותם

 . התביעה דנן ולהביא השגותיהם כאמור

אין בסיס להשוואה שביקשו התובעים לעשות ממקרים בהם נטענת , בהקשר דנא

כדוגמת המקרה שנדון , ר טרם הגיע זמן פירעונוטענת התיישנות ביחס לחוב אש

. שכן ברי כי במקרים אלה טרם התגבשה עילת התביעה, ד גרודזינסקי"פסב

 כאשר התובעים קיבלו לידיהם 1968עילת התביעה התגבשה בשנת , בענייננו

)  שנים נוספות49-  שנים ו49(הקובע כי תקופת החכירה כולה , הסכם החכירה

חזקה היא כי . אים להם הם טוענים בתביעה העיקריתתהא שלא בהתאם לתנ

פי - ידעו התובעים במה התחייבו על, לאחר שקיבלו לידיהם הסכם החכירה

בנק איגוד בנק איגוד בנק איגוד בנק איגוד  1548/96א "ע, ראו בהיקש(מכוח חתימת מיופה כוחם , ההסכם

עיזבון עיזבון עיזבון עיזבון ' ' ' ' יפה ניפה ניפה ניפה נ 36/99א "ע; )2000 (570, 559) 2(ד נד"פ, , , , לופולופולופולופו' ' ' ' מ נמ נמ נמ נ""""לישראל בעלישראל בעלישראל בעלישראל בע

 )).2001 (286, 272) 3(ד נה"פ, , , , לללל""""לזר זלזר זלזר זלזר זהמנוחה חנה גהמנוחה חנה גהמנוחה חנה גהמנוחה חנה ג

, לראשונה, במסגרת דיון בשאלת התיישנות התביעה העלו התובעים, יתרה מזאת

בכתב התביעה (הטענה לפיה עילת התביעה הינה הפרת הסכם החכירה החדש 

הפרה זו נובעת מהפרת החובה החלה על , לדידם). טענו להפרת חוזה החסכון

לחתום עם התובעים על הסכם חכירה לתקופה ) ירהמכוח הסכם החכ (1הנתבע 

א "הרי שכאמור בע, גם אם אאמץ טענה זו של התובעים.  שנים49נוספת של 

): 1997 (429, 423) 5(ד נ"פ, , , , ממממ""""בנק לאומי לישראל בעבנק לאומי לישראל בעבנק לאומי לישראל בעבנק לאומי לישראל בע' ' ' ' יופיטר ניופיטר ניופיטר ניופיטר נ 3599/94

מתגבשת עילה זו לכל המוקדם ביום מתגבשת עילה זו לכל המוקדם ביום מתגבשת עילה זו לכל המוקדם ביום מתגבשת עילה זו לכל המוקדם ביום , , , , כשעילת התביעה היא הפרת חוזהכשעילת התביעה היא הפרת חוזהכשעילת התביעה היא הפרת חוזהכשעילת התביעה היא הפרת חוזה""""

הואיל , ובענייננו. פי החוזה- ד בו הפר צד התחייבותו עלבמוע,  דהיינו,,,,""""ההפרהההפרהההפרהההפרה

 הן ביחס להסכם החכירה והן -  נכללו הוראות 1968ובהסכם החכירה משנת 

 אשר הינן בבחינת הפרת התחייבויות ומצגים - ביחס להסכם החכירה המחודש 

מכל . התגבשה עילת התביעה, מועד ההפרה, הרי שבמועד זה, )חוזה החסכון(

' הפרת חוזה'טענת התובעים בדבר , טרם נחתם הסכם חכירה מחודשמש, מקום

המסדיר זכות הצדדים , 1968יכולה להיטען רק ביחס להסכם החכירה משנת 

ההוראה (הפרת הסכם החכירה , בהתאם.  שנים49לחתום על הסכם חדש בתום 

המועד בו נקבעו , 1968התגבשה כבר בשנת ) בדבר זכות התובעים לחדשו

  . עליהם משיגים התובעים בתביעה העיקרית, ידוש הסכם החכירההתנאים לח



בכתב התביעה טענו התובעים לזכותם לקבל זכויות חכירה במקרקעין  ,השני .25

 והן 1968מבלי שיופיע בו סעיף שינוי ייעוד הן ביחס להסכם החכירה משנת 

הסעדים "כך כעולה מעיון בפרק . 2006ביחס להסכם החכירה המחודש בשנת 

כי חוזה החסכון מקנה לתובעים , במסגרתו עתרו התובעים להצהיר, "המבוקשים

    49494949- - - - עם אופציה לחידוש לעם אופציה לחידוש לעם אופציה לחידוש לעם אופציה לחידוש ל     שנה שנה שנה שנה49494949לתקופה של לתקופה של לתקופה של לתקופה של הזכות לקבלת זכויות חכירה הזכות לקבלת זכויות חכירה הזכות לקבלת זכויות חכירה הזכות לקבלת זכויות חכירה """"את 

וזאת בתנאי החכירה הרגילים אשר היו נהוגים בתקופת החתימה וזאת בתנאי החכירה הרגילים אשר היו נהוגים בתקופת החתימה וזאת בתנאי החכירה הרגילים אשר היו נהוגים בתקופת החתימה וזאת בתנאי החכירה הרגילים אשר היו נהוגים בתקופת החתימה     ,,,,שנים נוספותשנים נוספותשנים נוספותשנים נוספות

, , , , בין היתרבין היתרבין היתרבין היתר, , , , אים אשראים אשראים אשראים אשרתנתנתנתנ, , , , על חוזי החסכון אצל הקרן הקיימת לגבי חכירות דומותעל חוזי החסכון אצל הקרן הקיימת לגבי חכירות דומותעל חוזי החסכון אצל הקרן הקיימת לגבי חכירות דומותעל חוזי החסכון אצל הקרן הקיימת לגבי חכירות דומות

אינם כוללים זכות של המחכיר לקבל את המקרקעין לידיו במקרה של שינוי אינם כוללים זכות של המחכיר לקבל את המקרקעין לידיו במקרה של שינוי אינם כוללים זכות של המחכיר לקבל את המקרקעין לידיו במקרה של שינוי אינם כוללים זכות של המחכיר לקבל את המקרקעין לידיו במקרה של שינוי 

כפי הוראת סעיף שינוי כפי הוראת סעיף שינוי כפי הוראת סעיף שינוי כפי הוראת סעיף שינוי ((((לייעוד אחר לייעוד אחר לייעוד אחר לייעוד אחר ) ) ) ) פרדספרדספרדספרדס((((ייעוד המקרקעין מקרקע חקלאית ייעוד המקרקעין מקרקע חקלאית ייעוד המקרקעין מקרקע חקלאית ייעוד המקרקעין מקרקע חקלאית 

סעד מבוקש זה ).  לכתב התביעה52.1סעיף , ההדגשה אינה במקור()." )." )." )." הייעודהייעודהייעודהייעוד

לפיה הסעד , שאלת ההתיישנותטענת התובעים בדיון ב, מניה וביה, סותר

 השנים 49המבוקש הינו רק ביחס להסכם החכירה המחודש לתקופה של 

 - לשיטת התובעים . 2006אשר אמור היה להיחתם עם התובעים בשנת , הנוספות

 הזכות לחתום על הסכם - בנסחם הם הסעד המבוקש בכתב התביעה כאמור לעיל 

 גם ביחס להסכם החכירה משנת החכירה שאינו כולל סעיף שינוי ייעוד חלה

סעד מבוקש זה נסמך על מערכת עובדות חיוניות הנדרשות לביסוס . 1968

, ראו( ניתן היה להוכיחן ולטעון מכוחן לסעד 1968אשר כבר בשנת , התביעה

  ). לעיל,,,,9382938293829382/02/02/02/02א א א א """"עעעע

סעיפים (לטענת התובעים הוספת סעיף שינוי ייעוד להסכם החכירה  ,השלישי .26

 לכתב 48-49סעיפים (ולהסכם החכירה המחודש ) ב התביעה לכת41-47

. של המאה הקודמת' 50- הינה בניגוד למצגים ולהתחייבויות משנות ה) התביעה

חלוף הזמן הינו אחד הטעמים המרכזיים העומדים בבסיס מוסד ההתיישנות 

ד ארידור "פסגרוניס ב' השופט א' הטיב לבטא זאת כב. והמשמש צידוק ליישומו

ניתן לומר ניתן לומר ניתן לומר ניתן לומר """": חס לטענת התיישנות שמעלה רשות מינהלית בקובעו לאמורבהתיי

שחוק ההתיישנות מקים חזקה שלפיה נגרם לנתבע נזק ראייתי בחלוף פרק זמן שחוק ההתיישנות מקים חזקה שלפיה נגרם לנתבע נזק ראייתי בחלוף פרק זמן שחוק ההתיישנות מקים חזקה שלפיה נגרם לנתבע נזק ראייתי בחלוף פרק זמן שחוק ההתיישנות מקים חזקה שלפיה נגרם לנתבע נזק ראייתי בחלוף פרק זמן 

, מקל וחומר בענייננו). 528עמוד , , , , שםשםשםשם(." ." ." ." מסוים ממועד התגבשותה של העילהמסוים ממועד התגבשותה של העילהמסוים ממועד התגבשותה של העילהמסוים ממועד התגבשותה של העילה

ברי כי המצגים .  שנה ממועד התגבשות עילת התביעה38- משחלפו כ

מקומם להתברר עם הוספת , כנטען בכתב התביעה, התחייבויות של הנתבעיםוה

ולא במסגרת חידוש הסכם , 1968סעיף שינוי ייעוד להסכם החכירה בשנת 

אשר עמעם , בחלוף כיובל שנים, )כפי שהיה ידוע לתובעים (2006החכירה בשנת 

 . זיכרון הנוגעים בדבר והערים קשיים ראייתיים



 Israel British Bank' ' ' ' ל נל נל נל נ""""עיזבון ולטר נתן וויליאמס זעיזבון ולטר נתן וויליאמס זעיזבון ולטר נתן וויליאמס זעיזבון ולטר נתן וויליאמס ז 32/84 א"בע, ויוטעם

(London) ,ברק' א) כתוארו דאז(השופט ' קבע כב) 1990 (284, 265) 2(ד מד"פ ,

כי מועד הפירעון של חוב שלא נקבע בין הצדדים מועד לפירעונו הינו תוך זמן 

, זאת. דיםבהתחשב בנסיבות העניין ובהתאם לציפייה הסבירה של הצד, סביר

בהינתן כללים של מדיניות משפטית העומדת בבסיס דיני ההתיישנות שעיקרם 

, מקל וחומר בענייננו. אינטרס הנתבע ואינטרס הציבור, איזון בין אינטרס התובע

 בבחינת - משחידוש הסכם החכירה שלא לפי התנאים להם טוענים התובעים 

 כך שתחילת תקופת ,1968 היה ידוע ומפורש כבר בשנת - עילת התביעה 

אין לראות , מכל מקום. ההתיישנות לא היתה מותנית בפעולה של התובעים

' ' ' ' שכטר נשכטר נשכטר נשכטר נ 217/86א "ע, ראו גם( שנה זמן סביר להגשת התביעה דנן 38- בחלוף כ

  )).1990 (865, 846) 2(ד מד"פ, , , , אבמץאבמץאבמץאבמץ

 ועובדותיה היו ידועות 1968עילת התביעה נולדה כבר בשנת , פועל יוצא .27

התובעים לא היו צריכים להמתין לסירוב , בנסיבות אלה. עים במועד זהלתוב

 לחתום עמם על הסכם חכירה מחּודש שאינו כולל סעיף 2004 בשנת 1הנתבע 

, דהיינו. 1968שכן הדבר היה נהיר ומפורש בהסכם החכירה משנת , שינוי ייעוד

 מועד -  1968הנני לקבוע כי בשנת , לפיכך.  שנה קודם להגשת התביעה38- כ

  .  נולדה עילת התביעה- החתימה על הסכם החכירה וקבלת עותק הימנו 

דין התביעה ,  לחוק ההתיישנות5משחלפה תקופת ההתיישנות כאמור בסעיף 

  .להידחות בשל התיישנותה

 
 עובר לחתימה - אוסיף כי התנהגות התובעים במרוצת השנים  ,למעלה מן הצורך .28

 - ולאחריהם ) 1968בשנת (הימנו לתובעים על הסכם החכירה והמצאת עותק 

ובכלל זאת , כלשונם, "התנאים החדשים"מלמדת אף היא על ידיעת התובעים 

על ויתור , בזהירות הראויה, התנהגות זו אף מלמדת. הוספת סעיף שינוי ייעוד

 :אבאר דבריי. התובעים על הזכות לטעון כנגד סעיף שינוי ייעוד

, אלזם- ידי ריסה רימון- החתום על, 1ת של הנתבע כעולה מתצהיר עדות ראשי .29

עובר לחתימה על , 1968בשנת , 1המשמשת סגנית היועצת המשפטית של הנתבע 

המציא הנתבע לכל אחד מהתובעים הודעה בכתב על קבלת , הסכם החכירה

התנאים "שכותרתה , 5.2.1968 מיום 39החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 

כאמור ". למטעים, לזמן ארוך, לא בדרך של נחלהש, למסירת קרקע חקלאית

רשאים התובעים לשלם דמי חכירה מופחתים בהתאם ,  שורות14המונה , במכתב

ובתנאי נוסף כי ובתנאי נוסף כי ובתנאי נוסף כי ובתנאי נוסף כי ] 1הנתבע [ מאת המינהל  מאת המינהל  מאת המינהל  מאת המינהל ]התובע[לאחר שיבקש זאת לאחר שיבקש זאת לאחר שיבקש זאת לאחר שיבקש זאת """"להחלטה 



ההדגשה (." ." ." ." היוםהיוםהיוםהיוםבינו לבין המינהל נחתם חוזה סטנדרטי למטעים הנהוג במינהל בינו לבין המינהל נחתם חוזה סטנדרטי למטעים הנהוג במינהל בינו לבין המינהל נחתם חוזה סטנדרטי למטעים הנהוג במינהל בינו לבין המינהל נחתם חוזה סטנדרטי למטעים הנהוג במינהל 

הובא ) עובר לחתימה על הסכם החכירה(כבר במועד זה , דהיינו). אינה במקור

 1968 בשנת 1הנהוג בנתבע , כי קיים הסכם חכירה סטנדרטי, לידיעת התובעים

שאינו משקף בהכרח תנאי החכירה שהיו מקובלים בקרן הקיימת לישראל (

וכי חתימה עליו הינה תנאי לקבלת דמי , )של המאה הקודמת' 50- בשנות ה

 בין - התובעים , כעולה מהתשתית הראייתית שהונחה לפניי. ה מופחתיםחכיר

אגודת "בעצמם ובין באמצעות עורך הדין יעקב זליבנסקי אשר שימש יושר ראש 

 לא העלו כל טענה נגד תחולת - שחבריה התובעים " פרדס בחסכון תל השומר

, יםנחתם עם התובע, בהתאם. בעניינם, 1968הסכם החכירה הסטנדרטי משנת 

אשר העתק , 1968הסכם חכירה בשלהי שנת ,  מכוח ייפוי כוח3באמצעות הנתבע 

 . הימנו הומצא בסמוך לאחר מכן לכלל התובעים

 של מועצת מקרקעי 236 נתקבלה החלטה מספר 25.12.1979ביום , יתרה מזאת .30

לזמן , שלא בדרך של נחלה, התנאים למסירת קרקע חקלאית"שכותרתה , ישראל

". בדמי חכירה זהים לדמי חכירה לנחלות חקלאיות, חוכרים בודדיםל, ארוך

וצוין , קבעה דמי חכירה מופחתים, )המחזיקה שלושת רבעי העמוד(החלטה זו 

בה במפורש כי דמי החכירה יהיו במשך כל תקופת החכירה בהתאם להחלטות 

 וכי היא לא תחול על הסכם, כפי שיתקבלו מפעם לפעם, מועצת מקרקעי ישראל

, אלזם- כעולה מתצהירה של ריסה רימון. חכירה שלא כלול בו סעיף שינוי ייעוד

החוכרים (של המאה הקודמת נשלחה למרבית התובעים ' 80- באמצע שנות ה

חתמו חלק , בהתאם. הודעה על החלטה זו) המקוריים או מי שבאו בנעליהם

חתים מכוחה נהנו מדמי חכירה מופ, להסכם החכירה" תוספת"מהתובעים על 

.  יוותרו על כנם1968תוך שצוין במפורש כי יתר תנאי הסכם החכירה משנת 

כי לאחר שבדקה , אלזם והעידה- בעדותה בבית המשפט הוסיפה ריסה רימון

פרוטוקול דיון (." ." ." ." כל התובעים שקיבלו את המכתב זכו ליהנות מההטבהכל התובעים שקיבלו את המכתב זכו ליהנות מההטבהכל התובעים שקיבלו את המכתב זכו ליהנות מההטבהכל התובעים שקיבלו את המכתב זכו ליהנות מההטבה""""העניין 

התנאי בדבר המרת העידה כי , כמו כן). 6-8 שורות 68עמוד , 8.2.2010מיום 

הסכם החכירה להסכם הכולל סעיף שינוי ייעוד נשלח הן לחוכרים חקלאיים שיש 

בידם הסכם חכירה הכולל סעיף זה והן לחוכרים חקלאיים שלא היה בידם הסכם 

אין בתשתית , ויוטעם). 3-6 שורות 78 ועמוד 19-23 שורות 77עמוד , , , , שםשםשםשם(כאמור 

כי חוכרים שלא חתמו על ,  המלמדתהראייתית שהונחה לפניי ראיה כלשהי

 . עשו כן בשל התנגדות לקיומו של סעיף שינוי ייעוד בהסכם החכירה" התוספת"

סעיף שינוי ייעוד הובא לידיעת התובעים עובר , העולה מן המקובץ עד כה .31

חרף הודעות שנשלחו לתובעים מטעם . לחתימה על הסכם החכירה ובמסגרתו



 גםאשר , 236-  ו39ות מועצת מקרקעי ישראל מספר  בדבר תחולת החלט1הנתבע 

במסגרתן הובא לידיעת התובעים קיומו של סעיף שינוי ייעוד בהסכמי חכירה של 

התובעים לא העלו כל טענה ,  והיותו תנאי לקבלת דמי חכירה מופחתים1הנתבע 

 .כנגד תחולת הסעיף בעניינם

מותירה ספק בדבר ידיעת  אינה 2004-1993התנהלות התובעים במהלך השנים  .32

כנגדו יצאו חוצץ בתביעה , התובעים קיומו של סעיף שינוי ייעוד בהסכם החכירה

 .והסתמכותם על סעיף זה במסגרת התקשרויותיהם העסקיות, העיקרית

אשר קבעו ,  התקבלו במועצת מקרקעי ישראל מספר החלטות1994-1993בשנים 

חקלאית במסגרת שינוי ייעוד תמריצים והטבות כלכליות לחוכרים של קרקע 

, 666ידי החלטה - אשר בוטלה על, 611ניתנו החלטה , בין יתר ההחלטות. הקרקע

בהחלטות נקבע כי עם שינוי ייעוד הקרקע . 727ידי החלטה - אשר בוטלה על

יהיו החוכרים החקלאיים זכאים , תעשייה ומסחר, מקרקע חקלאית למגורים

פי חוזי החכירה שנחתמו בינם לבין - עללפיצוי גבוה בהרבה מזה המגיע להם 

 לאפשר 1ביסוד ההחלטות עמד רצון הנתבע "). פיצויים חקלאיים ("1הנתבע 

כדי , ידי החוכרים וזמינות הקרקע לבנייה בהקדם- מסירה מהירה של הקרקע על

לאור החשש מבעיה חמורה בתחום הדיור , ליתן פתרונות דיור בשולי הערים

 .נית שהחלה להגיע מברית המועצותובהתחשב בגל העליה ההמו

 בקשר לשינוי 1 פנו התובעים לנתבע 1993החל משנת , על רקע החלטות אלה

, אלזם- כעולה מחליפת מכתבים שצורפה לתצהיר של ריסה רימון. ייעוד הקרקע

ייפו את כוחה של דניה ) התובעים( בעלי זכויות חכירה במקרקעין 50- למעלה מ

מ בכל הקשור "בוצת אפריקה ישראל להשקעות בעמ מק"סיבוס חברה לבניה בע

לצורך ). הקמת פארק תעסוקה מיוחד ומגורים(לשינוי ייעוד הקרקע ולתכנונה 

אשר , שבראשה עמד עורך הדין זליבנסקי" נציגות החוכרים"העניין אף הוקמה 

פרדס "של המאה הקודמת ואילך שימש יושב ראש הנהלת ' 60- כאמור בשנות ה

  ). המקרקעין" (רבחסכון תל השומ

 ולמכותבים בכירים אחרים 1ידי עורך דין זליבנסקי לנתבע - במכתב החתום על

 50- קבוצה בת כ[ל ל ל ל """"בגושים הנבגושים הנבגושים הנבגושים הנ' ' ' ' פרדס בחסכוןפרדס בחסכוןפרדס בחסכוןפרדס בחסכון''''חוסכי חוסכי חוסכי חוסכי """": נכתב, 2.3.1997מיום 

שמו לעצמם למטרה לפעול לשינוי יעוד שמו לעצמם למטרה לפעול לשינוי יעוד שמו לעצמם למטרה לפעול לשינוי יעוד שמו לעצמם למטרה לפעול לשינוי יעוד ] בעלי זכויות חכירה במקרקעין

דסים הסב לחברים הפסדים דסים הסב לחברים הפסדים דסים הסב לחברים הפסדים דסים הסב לחברים הפסדים לאחר שהשימוש כפרלאחר שהשימוש כפרלאחר שהשימוש כפרלאחר שהשימוש כפר, , , , המקרקעין למטרות כלכליותהמקרקעין למטרות כלכליותהמקרקעין למטרות כלכליותהמקרקעין למטרות כלכליות

בהמשך עמד עורך דין זליבנסקי על היוזמה של קבוצת ." ." ." ." מתמשכים ומצטבריםמתמשכים ומצטבריםמתמשכים ומצטבריםמתמשכים ומצטברים

להקמת פארק , עימו התקשרו החוכרים בחוזים, מ"אפריקה ישראל להשקעות בע

ברצוננו להבהיר כי אנו עומדים מאחורי ברצוננו להבהיר כי אנו עומדים מאחורי ברצוננו להבהיר כי אנו עומדים מאחורי ברצוננו להבהיר כי אנו עומדים מאחורי """": בהוסיפו, תעסוקה ומגורים במקרקעין



במכתב . """"קשים כי תתנו לכך את תמיכתכםקשים כי תתנו לכך את תמיכתכםקשים כי תתנו לכך את תמיכתכםקשים כי תתנו לכך את תמיכתכםואנו מבואנו מבואנו מבואנו מב, , , , יוזמתה של חברת אפריקהיוזמתה של חברת אפריקהיוזמתה של חברת אפריקהיוזמתה של חברת אפריקה

 בעלי 64הפעם בשם , 1שב עורך דין זליבנסקי ופנה לנתבע , 13.11.1997מיום 

 727בבקשה לשינוי ייעוד המקרקעין בהתאם להחלטה , זכויות חכירה במקרקעין

בהתאם להחלטה זו זכאים החוכרים לפיצוי בסך של . של מועצת מקרקעי ישראל

בסיפא . ת שיוקנו בתוכנית בנין עיר שתחול על המקרקעין משווי הזכויו27%

ל ל ל ל """" אל מנכ אל מנכ אל מנכ אל מנכ2.3.972.3.972.3.972.3.97ברצוננו לשוב על פניית החוכרים מיום ברצוננו לשוב על פניית החוכרים מיום ברצוננו לשוב על פניית החוכרים מיום ברצוננו לשוב על פניית החוכרים מיום """": הדברים נכתב

, , , , 727727727727לבצע את התכנון ואת מתן הפיצוי לפי החלטה לבצע את התכנון ואת מתן הפיצוי לפי החלטה לבצע את התכנון ואת מתן הפיצוי לפי החלטה לבצע את התכנון ואת מתן הפיצוי לפי החלטה , , , , המינהל ואל נכבדים אחריםהמינהל ואל נכבדים אחריםהמינהל ואל נכבדים אחריםהמינהל ואל נכבדים אחרים

    - - - -     לחלוקה צודקת והוגנת בין החוכריםלחלוקה צודקת והוגנת בין החוכריםלחלוקה צודקת והוגנת בין החוכריםלחלוקה צודקת והוגנת בין החוכרים ויגרוםויגרוםויגרוםויגרום, , , , באופן שיאזן בין זכויות החוכריםבאופן שיאזן בין זכויות החוכריםבאופן שיאזן בין זכויות החוכריםבאופן שיאזן בין זכויות החוכרים

  .""""בינם לבין עצמםבינם לבין עצמםבינם לבין עצמםבינם לבין עצמם

 כי הוא יוזם תוכנית בניין עיר חדשה 1 הודיע הנתבע 18.3.1998במכתב מיום 

פי החלטת - פיצויים על) התובעים( החוכרים 65- וכי הוחלט לאשר ל, במקרקעין

 ומיום 14.11.2001במכתבים מיום . 727מועצת מקרקעי ישראל מספר 

מ "ה סיבוס חברה לבניה בעהודיעה דני, 1המכותבים לנתבע , 15.11.2001

כי התוכנית לשינוי ייעוד המקרקעין , מ"מקבוצת אפריקה ישראל להשקעות בע

: בהוסיפה, ידי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה- אושרה להפקדה להתנגדויות על

ר ר ר ר """"ידי יוידי יוידי יוידי יו- - - - ידי מרשתי ועלידי מרשתי ועלידי מרשתי ועלידי מרשתי ועל- - - - בהמשך לאלו הריני להמציא לכם בקשה חתומה עלבהמשך לאלו הריני להמציא לכם בקשה חתומה עלבהמשך לאלו הריני להמציא לכם בקשה חתומה עלבהמשך לאלו הריני להמציא לכם בקשה חתומה על""""

ם שכירות זמני לפיו עם תום תקופת שינוי ם שכירות זמני לפיו עם תום תקופת שינוי ם שכירות זמני לפיו עם תום תקופת שינוי ם שכירות זמני לפיו עם תום תקופת שינוי נציגות החוכרים לקבלת נוסח הסכנציגות החוכרים לקבלת נוסח הסכנציגות החוכרים לקבלת נוסח הסכנציגות החוכרים לקבלת נוסח הסכ

ישיבו את החזקה בהם למינהל ויהיו זכאים ישיבו את החזקה בהם למינהל ויהיו זכאים ישיבו את החזקה בהם למינהל ויהיו זכאים ישיבו את החזקה בהם למינהל ויהיו זכאים , , , , הייעוד יפנו החוכרים את המקרקעיןהייעוד יפנו החוכרים את המקרקעיןהייעוד יפנו החוכרים את המקרקעיןהייעוד יפנו החוכרים את המקרקעין

   ".".".".727727727727פי החלטה פי החלטה פי החלטה פי החלטה - - - - לפיצוי עללפיצוי עללפיצוי עללפיצוי על

 פסק הדין בעתירות שהוגשו לבית משפט 29.8.2002אלא שבין לבין ניתן ביום 

וסקות בשינוי הע, כנגד חוקיות החלטות מועצת מקרקעי ישראל, הגבוה לצדק

עמותת שיח עמותת שיח עמותת שיח עמותת שיח  244/00צ "בג (727ובכללן החלטה מספר , ייעוד קרקע חקלאית

לאחר )). 2002) (6(ד נו"פ, , , , שר התשתיות הלאומיותשר התשתיות הלאומיותשר התשתיות הלאומיותשר התשתיות הלאומיות' ' ' ' חדש למען שיח דמוקרטי נחדש למען שיח דמוקרטי נחדש למען שיח דמוקרטי נחדש למען שיח דמוקרטי נ

המשמש נאמנו של הציבור בנהלו את , 1על תפקידו של הנתבע , בין היתר, שעמד

קבע בית המשפט כי ,  חלוקתימקרקעי המדינה והחובה לשקול שיקולים של צדק

נקבע כי מועצת .  הינה בלתי סבירות בעליל ובטלות737-  ו727, 171החלטות 

מקרקעי ישראל תגבש הוראות מעבר ביחס לעסקאות אשר לא יוכלו לצאת אל 

וקביעת עסקאות שיוכלו להגיע לכלל מימוש חרף , הפועל לאור בטלות ההחלטות

  . בטלות ההחלטה

, ף של הוראות המעבר להחלטות מועצת מקרקעי ישראללאחר כניסתן לתוק

ביום , כוחם דאז עורך הדין אליהו שטרן- באמצעות בא, פנו התובעים, כאמור

כך , בבקשה להחלת הוראות המעבר על התובעים, 1 בכתב לנתבע 30.12.2003



בפתח .  של מועצת מקרקעי ישראל727שיהיו זכאים לפיצוי בהתאם להחלטה 

כי כי כי כי , , , ,  למינהל נקבע למינהל נקבע למינהל נקבע למינהל נקבע]התובעים[הסכמים שנחתמו בין החוכרים הסכמים שנחתמו בין החוכרים הסכמים שנחתמו בין החוכרים הסכמים שנחתמו בין החוכרים בבבב"""": המכתב נכתב

יהיה רשאי יהיה רשאי יהיה רשאי יהיה רשאי , , , , במקרה והרשויות המוסמכות ישנו את ייעוד הקרקע המוחכרתבמקרה והרשויות המוסמכות ישנו את ייעוד הקרקע המוחכרתבמקרה והרשויות המוסמכות ישנו את ייעוד הקרקע המוחכרתבמקרה והרשויות המוסמכות ישנו את ייעוד הקרקע המוחכרת

המינהל להביא לידי סיום את הסכם החכירה בהודעה מוקדמת של שנה אחת המינהל להביא לידי סיום את הסכם החכירה בהודעה מוקדמת של שנה אחת המינהל להביא לידי סיום את הסכם החכירה בהודעה מוקדמת של שנה אחת המינהל להביא לידי סיום את הסכם החכירה בהודעה מוקדמת של שנה אחת 

העתק דוגמת העתק דוגמת העתק דוגמת העתק דוגמת . . . . לפחות ובמקרה כזה החוכר יהיה זכאי לפיצויים מלאים מהמינהללפחות ובמקרה כזה החוכר יהיה זכאי לפיצויים מלאים מהמינהללפחות ובמקרה כזה החוכר יהיה זכאי לפיצויים מלאים מהמינהללפחות ובמקרה כזה החוכר יהיה זכאי לפיצויים מלאים מהמינהל

הפיצוי במקרה הפיצוי במקרה הפיצוי במקרה הפיצוי במקרה , , , , לעמדתנולעמדתנולעמדתנולעמדתנו. . . . ]הסכם החכירה[למכתבי למכתבי למכתבי למכתבי ' ' ' ' ת נספח את נספח את נספח את נספח אהסכם מצורפהסכם מצורפהסכם מצורפהסכם מצורפ

 לאור עמידת מרשיי בתנאי הוראות  לאור עמידת מרשיי בתנאי הוראות  לאור עמידת מרשיי בתנאי הוראות  לאור עמידת מרשיי בתנאי הוראות 727727727727שכזה לא יפחת מהפיצוי על פי החלטה שכזה לא יפחת מהפיצוי על פי החלטה שכזה לא יפחת מהפיצוי על פי החלטה שכזה לא יפחת מהפיצוי על פי החלטה 

הכל כפי הכל כפי הכל כפי הכל כפי , , , , והשקעת מרשיי בשינוי הייעוד של הקרקע במשך כעשורוהשקעת מרשיי בשינוי הייעוד של הקרקע במשך כעשורוהשקעת מרשיי בשינוי הייעוד של הקרקע במשך כעשורוהשקעת מרשיי בשינוי הייעוד של הקרקע במשך כעשורהמעבר המעבר המעבר המעבר 

 הודיע הנתבע 31.3.2004במכתב מיום ). ההדגשה אינן במקור(...". ...". ...". ...". שיפורט להלןשיפורט להלןשיפורט להלןשיפורט להלן

ידי צוות - כי לאחר בחינה של עניינם על, עורך דין שטרן, כוח התובעים- לבא 1

נמצא כי התובעים אינם עומדים , הממונה לבחינת עמידה בתנאי הוראות המעבר

  . התנאים הנדרשים להחלת הוראות המעבר על המקרקעין

בהתייחסם לטענה , בנקודה זו אבקש לחזור על דברי התובעים בכתב התשובה .33

 1הודעה של הנתבע [רק סביב הודעה זו רק סביב הודעה זו רק סביב הודעה זו רק סביב הודעה זו """": לטענתם. ר התיישנות התביעהבדב

 לפיה בשל סעיף שינוי ייעוד הקיים בהסכם החכירה אין 2004מחודש אוגוסט 

 נודע להם על סעיף שינוי הייעוד  נודע להם על סעיף שינוי הייעוד  נודע להם על סעיף שינוי הייעוד  נודע להם על סעיף שינוי הייעוד ] שנים נוספות49-  לחדשו ל1בכוונת הנתבע 

ך עליו ך עליו ך עליו ך עליו כמו גם על כוונת המינהל להסתמכמו גם על כוונת המינהל להסתמכמו גם על כוונת המינהל להסתמכמו גם על כוונת המינהל להסתמ, , , , ביחס אליהםביחס אליהםביחס אליהםביחס אליהם, , , , לכאורהלכאורהלכאורהלכאורה, , , , ותחולתוותחולתוותחולתוותחולתו

משהובאה לפניי ).  לכתב התשובה18.1-18.2סעיפים  (."."."."וליישמו בעניינםוליישמו בעניינםוליישמו בעניינםוליישמו בעניינם

אין לי אלא , 2004 מחודש אוגוסט 1התשתית הראייתית שקדמה להודעת הנתבע 

 על קיומו של סעיף ידעוהתובעים . לקבוע כי המדובר בטענה מוטעית ומטעה

עובר לחתימה , דששינוי ייעוד בהסכם החכירה ותחולתו על הסכם החכירה המחו

על הסכם החכירה ולכל המאוחר עם קבלת הסכם החכירה לידם בשלהי שנת 

היותם , "אגודת פרדס בחסכון תל השומר"הקמת ,  חרף ידיעה זו בפועל. 1968

התובעים , ידי עורך דין והחלת דמי חכירה מופחתים ביחס לחלקם- מיוצגים על

אלא בסמוך לפני הגשת , יעוד כל טענה נגד תחולתו של סעיף שינוי ילא העלו

-1993בפעולותיהם במהלך השנים , ולבסוף). 2006בשנת (התביעה העיקרית 

משפעלו ,  על סעיף שינוי ייעוד בהסכם החכירהוהסתמכו הוסיפו התובעים 2004

בהסכימם לפינוי המקרקעין ולקבלת , במשך כעשור לשינוי ייעוד המקרקעין

  . ישראלפי החלטות מועצת מקרקעי - פיצוי על

 הוספת סעיף שינוי - העובדות המולידות את זכות התובעים לקבל סעד , לפיכך .34

לרבות חוזה , ייעוד להסכם החכירה המחודש בניגוד להתחייבויות ולמצגים



והיו ידועות , 1968 התגבשו בשנת - של המאה הקודמת ' 50- משנות ה, החסכון

 . לתובעים בפועל במועד זה ואילך

 
 לטענת התובעים התמורה ששילמו בשעתו עבור רכישת הזכויות -  וםוםוםוםהערה לסיהערה לסיהערה לסיהערה לסי .35

חוכר חקלאי ) אם בכלל(בחלקות הפרדס עולה לאין שיעור על התמורה ששילם 

אסמכתאות לתמורה .  לצורך עיבודּה1ידי הנתבע - אשר הקרקע הוקצתה לו על

 ולתשלומים נוספים הכרוכים ברכישת הזכויות בחלקות הפרדס מצאתי בתצהירי

תצהיר עדות ראשית נוסף הוגש ( תובעים על נספחיהם 12עדות ראשית שהגישו 

 חבר ועד אגודת 2000- אשר שימש החל מתחילת שנות ה, ידי יצחק אוני- על

בערך של בערך של בערך של בערך של ) ) ) ) ואף משולשתואף משולשתואף משולשתואף משולשת((((תמורה מלאה תמורה מלאה תמורה מלאה תמורה מלאה """"המדובר ב, כלשונם). פרדס בחסכון

לתה טענה זו שהוע). סיפא תצהירי התובעים(" " " " קרקע חקלאית בבעלות פרטיתקרקע חקלאית בבעלות פרטיתקרקע חקלאית בבעלות פרטיתקרקע חקלאית בבעלות פרטית

אין בה , בקשר לטיב הזכויות שהתובעים הבינו כי קיבלו בהתאם לחוזה החסכון

כדי לשנות ממסקנתי בדבר המועד בו נולדה עילת התביעה והיתה ידועה בפועל 

, סבורני כי במכלול נסיבות העניין, יחד עם זאת. כאמור בהרחבה לעיל, לתובעים

קפלת בתוכה השגות לגבי  המ- מקומה של הטענה , ובכללן התיישנות התביעה

 להתברר במועד בו ישונה - להם זכאים התובעים " הפיצויים החקלאיים"שיעור 

סעיף שינוי ( להסכם החכירה 24בהתאם למנגנון שנקבע בסעיף , ייעוד הקרקע

 .בקשר לגובה הפיצויים להם זכאים התובעים) ייעוד

 
        סוף דברסוף דברסוף דברסוף דבר

 . ה להידחות בשל התיישנותההנני לקבוע כי דין התביע, לאור האמור לעיל .36

 . לא מצאתי לעשות צו להוצאות, בנסיבות העניין .37

 
        ....כוח הצדדיםכוח הצדדיםכוח הצדדיםכוח הצדדים- - - - המזכירות תשלח העתק פסק הדין לבאיהמזכירות תשלח העתק פסק הדין לבאיהמזכירות תשלח העתק פסק הדין לבאיהמזכירות תשלח העתק פסק הדין לבאי

  ....בהעדר הצדדיםבהעדר הצדדיםבהעדר הצדדיםבהעדר הצדדים, , , , ))))2010201020102010 במאי  במאי  במאי  במאי 13131313((((ע ע ע ע """"תשתשתשתש, , , , ט באיירט באיירט באיירט באייר""""ככככ, , , , ניתן היוםניתן היוםניתן היוםניתן היום
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