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 ד' אדר ב תשע"ו

 2016מרץ  14

 

  הלשכה המשפטית, המשרד להגנת הסביבה :לכבוד

 

 

 ג לחוק הגנים הלאומיים והזכות לקניין 36חוות דעת בעניין סעיף 

לרגולציה סביבתית אל השר להגנת הסביבה להכריז על האזור חוות הדעת מוגשת בהמשך לפניית הקליניקה 

 .10.9.2015-המיועד להכרזה כגן לאומי בגבעות הכורכר של נס ציונה מיום ה

 השאלה המשפטית:

 חוק": להלן) 1998-ח"תשנ, הנצחה ואתרי לאומיים אתרים, טבע שמורות, לאומיים גנים חוקלא 36סעיף 

ג 36שטח כשטח מוגן. סעיף להכריז על ה לשר להגנת הסביבה נתונה הסמכותכי קובע  ("הלאומיים הגנים

השאלה שחוות הדעת עוסקת בה היא האם העובדה שחלק מהשטח מצוי אוסר על נסיעת רכבים בשטח מוגן. 

א ברורה: אין כל מניעה בבעלות פרטית מהווה מניעה לשימוש בסמכות של השר. התשובה לכך לדעתנו הי

 כרזה על שטח פרטי כשטח מוגןהאם ה: להכריז על השטח כשטח מוגן.  בפרט בחנו את השאלות הבאות

ואם כן, האם מדובר בפגיעה מותרת, פגיעה אסורה  ?של בעלי הקרקע לקנייןהחוקתית מהווה פגיעה בזכות 

ן אינה פוגעת בזכות החוקתית לקניין שהכרזה על שטח כשטח מוגאו פגיעה הדורשת פיצוי? עמדתנו היא 

פועל יוצא מכך הוא שאין מניעה לעשות שימוש בסמכות הנתונה לשר בחוק גם במקרה ואינה דורשת פיצוי. 

 זה.

 :תכנוני בשטחהמצב ה

עם זאת, מדובר בקרקע  .חקלאי הוא השטח ייעוד כי נקבע 2.11.72 מתאריך 1/1/נסמקומית  מתאר בתכנית

בנס  הכורכר גבעות כי נקבע בה, 8' מס הארצית המתאר תכנית את הממשלה אישרה 13.7.81-ב לא מעובדת.

ייעוד השטח כגן לאומי נותר על  .1980בשנה  3 מחוזיתכך אף נקבע בתוכנית מתאר  .מוצע לאומי גן הן ציונה

 בית של דין-בפסק גם בוסס לאומי כגן השטח ייעוד. 12.11.03 -מיום  21/3 מחוזית מתאר בתוכניתכנו 

-ב (.3.4.2008, בנבו פורסם) ותעשיה למגורים לבנייה הועדה' נ פורמה 8626/06 א"ע, העליון המשפט

)להלן:  1965-, התשכ"הלחוק התכנון והבנייה 197נדחה ערר של בעלי הקרקע לפיצוי על פי סעיף  29.10.2013
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 על  ציונה נס בעריית ובנייה לתכנון המקומית הוועדה המליצה 26.11.2014 -ב 1."חוק התכנון והבנייה"(

 הגנים הלאומיים.  לחוק( א)22 סעיף לפי לאומי כגן הוכרזהשטח טרם  .השטח גבולות

 :וחירותו האדם כבוד היסוד חוקההכרזה לפי חוקיות 

חוק יסוד כבוד האדם  ראשית, לגישתנו, אין לראות באיסור הנסיעה בשטח כפגיעה בקניין על פי חוק היסוד.

כי הזכות להגנה על קניין מפגיעה הינה זכות חוקתית. לא מדובר בזכות מוחלטת  3וחירותו קובע בסעיף 

בתנאים הקבועים בחוק היסוד ובהתאם לחוקים  –וניתן לפגוע בה כפי שניתן לפגוע בכל זכות חוקתית אחרת 

בע כי אין לפגוע בזכות חוקתית אלא "בחוק כבוד האדם וחירותו, קו לחוק היסוד: 8הספציפיים. סעיף 

ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש". השאלה 

 על השמירה חשיבותהראשונה אם כך היא האם יש בענייננו ב"פגיעה בקניין", ולדעתנו התשובה שלילית. 

 את בספק מעמידה, הבעלים בזכויות, בכלל אם, ליתמינימא פגיעה משמיעה שזו שעה וודאי, הסביבה

 זה הכירו בישראל המשפט בתי. לקניין הבעלים של בזכותם כפגיעה אלה סעיפים הוראת ראיית היתכנות

 בין פנימי איזון המקיימת כזכות וממילא, רחב ערכים מגוון על המושתתת זכות לקניין הזכות בהיות מכבר

 רב במספר הוכרה קניינית זכות בעלי של החברתית אחריותם. תחולתה היקף קביעת לצורך שונים ערכים

 עמידה בהם במקרים במקרקעין זכויות לבעלי שתוענק ההגנה היקף צמצום משמיעה והיא, דין פסקי של

 עלולה לסביבה הצפויה שהפגיעה שעה, זה דברים במצב 2 .אחרים חברתיים בערכים פוגעת זכות על דווקנית

 הרי, לאומי גןלהיות  מיועדש השטח במסגרת ברכב הנסיעה שתמשך ככל לתיקון ניתנת ובלתי קשה להיות

 הנסיעה הגבלת, לפיכך. לקניין הבעלים של זכותם היקףבזו  פוגענית פעילותאין לכלול את הזכות לקיים ש

 פוגענית פעילות כוללת אינה זו שזכות כיוון, לקניין הבעלים של בזכותם פגיעה מהווה אינה בשטח הממונעת

 .מלכתחילה זו

הפגיעה לבחון האם  פגיעה בזכות החוקתית לקניין, יש נראה בהגבלה על נסיעה ברכב משוםאף אם 

 היינו האם. (פגיעה מותרתעומדת בקריטריונים הקבועים בחוק )ומהווה על כן המסויימת בזכות הקניין )

אין לדעתנו ספק בכך  3הולמת את ערכי מדינת ישראל, נועדה לתכלית ראויה והיא מידתית. ההגבלה

ג נועדו להגן על שטח המיועד לגן לאומי או 36-א36סעיפים שההגבלה עולה בקנה אחד עם אמות מידה אלו. 

הוא  –עין ג מגביל את היכולת לבצע פעולות במקרק36שמורת טבע ויש חשש לפגיעה בערך מוגן בשטח. סעיף 

מגביל הגבלה על נסיעה ברכב. האיסור אינו מופנה בעיקר אל הבעלים בנכס, אלא פונה כלפי כולי עלמא. 

                                                           
 "הכרעת ועדת הערר"(.)פורסמה בנבו( )להלן:  10.13.20לטה מיום נדב יוסף נ' ועדה מקומית נס ציונה, הח 9041/09ערר  1
 . 64-60רוטמן נ' מע"צ החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ, בעמ'  8622/07ראו ע"א  2
בתוך "מקרקעין בישראל: בין הפרטי , לקניין חוקתית הגנה ויסמן יהושע – חוקתית כזכות לקניין הזכות מעמד על להרחבה 3

 .1999ללאומי" עורך: חנוך דגן, 
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ערך ציבורי מובהק. זה אינו הסעיף  –מדובר בהגבלה נקודתית שנועדה להגן על ערכים סביבתיים מסוימים 

לחוק הגנים הלאומיים קובע  25יף היחיד המגביל את השימוש בשטח המיועד לגן לאומי או שמורת טבע. סע

למימוש  לפעול בשטחהיכולת מכך עולה כי שפעולה הפוגעת בייעודו של שטח כגן לאומי הינה עבירה פלילית. 

ייעודו החקלאי מוגבלת מרגע שהתקבלה תכנית המייעדת את השטח לגן לאומי אף אם בתוכניות המפורטות 

 25איסור נסיעה בתחום מוגן, בא להשלים את סעיף . יוהשטח טרם הוכרז כגן לאומ לא השתנה הייעוד

יעודו של השטח. יבמקרים בהם עולה בכך הצורך. המחוקק נתן את דעתו לכך שנסיעה בודדת לא פוגעת ב

עם זאת, הצטברות נסיעות פוגעות בשטח ולכן קבע הסדרים המאפשרים להטיל איסור גורף על נסיעה בשטח 

 בהחלטת ועדת הערר נקבע: 25ן סעיף לענייהמיועד להיות גן לאומי. 

לאור קביעתנו דלעיל כי  מקרקעי העוררים כבר יועדו לגן לאומי לפי 
, לא  נגרמה במקרה הנדון פגיעה כתוצאה מאישור תמ"מ 3תמ"מ 

 25 סעיף, שכן גם אם תתקבל טענת העוררים כי החלת הוראות 21/3
על מקרקעיהם פוגעת בהם, הרי שפגיעה זו נגרמה כבר במועד  (א)

 4לתוקף. 3כניסת תמ"מ 

 de) איסור נסיעה בשטח מהווה הגבלה מינימלית ביותר על השימוש בשטחבנסיבות העניין מדובר, 

minimis)– תכלית . לפיכך, מדובר בפגיעה מידתית ולשימוש המוגבל ממילא לפי התכניות שחלות על השטח

 ראויה המותרת על פי חוק היסוד. 

החקיקה הישראלית כולל מספר . יש לפצות את בעל הקרקע בגין הפגיעהשיש לבחון היא האם  ה נוספתסוגי

סעיף לעומתן,  5כוללות סעיפים המסדירים את הפיצויים.והוראות חוק המאפשרות לפגוע בזכות במקרקעין 

עולה השאלה, האם ניתן לתבוע  הפגיעה לכאורה בזכויות המקרקעין.ג לא כולל הוראות למתן פיצויי על 36

 197יף לחוק התכנון והבנייה. סע 197הוא סעיף  הסעיף הרלוונטי לעניין זה? על בסיס סעיף אחרפיצויים 

בעלי הקרקע קיבלו את יומם בפני המאפשר לתבוע פיצויים על פגיעה מתוכנית שהיא אינה הפקעה. 

תביעת בעלי הקרקע הפרטית על פי  .בגין שינוי הייעוד 197בעניין פיצוי על פי סעיף  הערכאות השיפוטיות

נקבע  20.10.13.6-נדחתה בהחלטת ועדת הערר מיום ה 21/3בגין ייעוד הקרקע לגן לאומי בתמ"מ  197סעיף 

 21/3בתמ"מ ולכן אין שינוי בייעוד הקרקע  3כי ההחלטה על ייעוד המקרקעין כגן לאומי ניתנה כבר בתמ"מ 

והחלת חוק הגנים הלאומיים לא מהווה פגיעה במקרקעין. במצב דברים זה אין עומדת לבעלי הזכויות 

 .3בגין הפעלת סמכויות השר הנובעות מאישורה של תמ"מ  197במקרקעין זכות לפיצוי על פי סעיף 

                                                           
 .29עמ'  ,הכרעת ועדת הערר 4
 .1943קרקעות )רכישה לצרכי ציבור(, ה פקודתו והבנייה התכנון חוק ;1943ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(,  הדרכים פקודת 5
 .נדב יוסף נ' ועדה מקומית נס ציונה 9041/09ערר  6

http://www.nevo.co.il/law/75051/25.a
http://www.nevo.co.il/law/75051/25.a
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פיצוי בגין עילת המ בנפרד, א36כדי להצדיק פיצוי על הפעלת סעיף  197לא ניתן לפרש את סעיף לדעתנו 

הכרעה בעניין פיצוי בגין שינוי ייעוד מגלמת את הפגיעות האפשריות בזכויות שימוש בקרקע ה .שינוי הייעוד

הדבר נכון במיוחד כאשר מטרת . היעוד החדשות עם של הבעלים בעקבות הפעלת סמכות שקיבלה הרש

. ראשית, לשון החוק קובעת נוספים מספר טעמים פרשנות זו נשענת עלהסמכות היא להגן על הייעוד. 

הכרזה על  ".די תכניתי לע געופנ"ש לבעלי זכויות במקרקעין ככל שהמקרקעין עצמםשהזכאות לפיצוי היא 

היא מהווה אלא  ,על המקרקעין לת התוכניתחעצמה, עצם ה תכניתפגיעה על ידי האזור כשטח מוגן אינו 

נגזר מיום תחילת תוקפה ה 197מועד התיישנות תביעה לפי סעיף ת קיימת. שנית, הפעלת סמכויות על פי תכני

שיקול נוסף הוא  משמע, המחוקק רואה במועד הפגיעה את המועד בו נכנסה התוכנית לתוקף. של התכנית.

הינה הרשות התכנון בעוד  197הרשות הנדרשת לפיצוי לפי סעיף  –זהות הרשות המוסמכת בכך עניין 

 בגין 197על פי סעיף מתן פיצוי לפיכך, א היא השר להגנת הסביבה. 36שהרשות שבסמכותה הפעלת סעיף 

 הוא לא רצוי.  , ובמקרה זה הכרזה על שטח כשטח מוגן,ייעוד השטחעל בסיס הפעלת סמכות בדין 

 במקרה 197 סעיף פי על פיצוי לתבוע במקרקעין הזכויות בעלי היו יכולים לו גם כי ייאמר מוסגר במאמר

 כי סביר, וממילא( DE MINIMIS) דברים זוטי בבחינת אלא אינה זה במקרה האפשרית שהפגיעה הרי, דנן

  7.והבניה התכנון לחוק 200 סעיף מכוח לרשויות המוענק הפטור לגדר נכנסת הייתה

לאור כל האמור לעיל, אין ספק שמדובר בהגבלה חוקית וחוקתית על הזכות לקניין שאינה מצדיקה מתן 

 פיצויים.

 

 בברכה,    

 עו"ד, יותם שלמה  פרופ' אורן פרז, עו"ד      

 מנהל    מנחה אקדמי     

 סביבתיתהקליניקה לרגולציה 

                                                           
ראו גם  כמו כן, .לפסק הדין 298במיוחד עמ'  לתכנון ולבנייה רעננה נ' יהודית הורוביץ,, הוועדה המקומית 1333/02דנ"א ראו:  7

 עמ' )פורסם בנבו( 1.10.1992ה המקומית לתכנון ובנייה כפר סבא מיום בע"מ נ' הוועד פרי הארץהחברה להפצת  210/88ע"א 
 .169-170, 151, בעמ' 2005חנוך דגן "קניין על פרשת דרכים"  ו 655-645


