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דולר90מציעה

במס־99שמריהו,בכפרקרקעותעלי

י:וז

$TS1$במסי:וז$TS1$

$DN2$במסי:וז$DN2$,המש־לביתתביעההשבועהגישופר

פט

$TS1$המשפט$TS1$

$DN2$המשפט$DN2$לקבועבדרישהמע״צנגרמרכזהמחוזי

הפרטיתהקרקעעבורהפיצוישוויאת

531כבישסלילתלצורךשהופקעהשלהם

אתלהםתשלםמע״צכידורשיםהתובעים

ללאהחקלאי,בייעודההקרקעשווימלוא

התו־דורשיםכןכמוקיזוז.אוהפחתהכל

בעים

$TS1$התובעים$TS1$

$DN2$התובעים$DN2$פיצוייםלהםלשלםתחויבמע״צכי

להםשנגרמוההוצאותובגיןהנזקיםבגין

ההפקעה.בשל

שבבעלותדונם95ל־מתייחסתהתביעה

המ־התביעה,שלהכוללהסכוםהתובעים.

בוסס

$TS1$המבוסס$TS1$

$DN2$המבוסס$DN2$מי־70כ־עלעומדשמאי,הערכתעל

ליון

$TS1$מיליון$TS1$

$DN2$מיליון$DN2$,כהן,זאבהשמאיהערכתלפיזאתשקל

למ״ר.שקל742עלשעומדת

שונותבחלקותנמצאתשהופקעההקרקע

למסילתממזרחובהרצליה,שמריהובכפר

שוויהערכתכיטועניםהתובעיםהרכבת.

מקוב־אינהמטעמםהשמאישביצעהקרקע

לת

$TS1$מקובלת$TS1$

$DN2$מקובלת$DN2$שווילפיהפיצויאתהמחשבתמע״צ,על

למ״ר.דולר90של

ישראליעוררהריןעורכיבאמצעות

פי־חישובכיהתובעיםטועניםגבאיוהילה

צויי

$TS1$פיצויי$TS1$

$DN2$פיצויי$DN2$דולר90לפימע״צידיעלההפקעה

ביתשלהכרעהשניתנהאףעלנעשהלמ״ר

לפיצוייבנוגעאביבבתלהמחוזיהמשפט

התובעים,לחלקותסמוכהלחלקההפקעה

120לפייחושבהקרקעשוויכינקבעשם

למ״ר.דולר

מומ־האמורהשהקרקעטועניםגםהם

נה

$TS1$מומנה$TS1$

$DN2$מומנה$DN2$המיועדתככזושונותמתארבתוכניות

לר־לבנייה,ייעודולשינויעירונילפיתוח

בות

$TS1$לרבות$TS1$

$DN2$לרבות$DN2$.תוכנית31תמ״אלמשלכךלמגורים

וק־פתוחהבנייההמשלבתארציתמתאר

ליטת

$TS1$וקליטת$TS1$

$DN2$וקליטת$DN2$המזר־שטחוכלאתייעדהעלייה

חי

$TS1$המזרחי$TS1$

$DN2$המזרחי$DN2$גםוכךעירוני,לבינוישמריהוכפרשל

שלהמיועראופיואתשהגדירה35תמ״א

עירוני״.כ״מרקםזהאזור

אז־נ/יתעדי

ישראליעודד\ו"ד

יחי'*צילום
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דולר90מציעה

ך־

במס־99שמריהו,בכפרקרקעותעלי $1ST$סמבL$1ST$

$2ND$סמבL$2ND$,המש־לביתתביעההשבועהגישופר

פט

$TS1$המשפט$TS1$

$DN2$המשפט$DN2$לקבועבדרישהמע״צנגדמרכזהמחוזי

הפרטיתהקרקעעבורהפיצוישוויאת

531כבישסלילתלצוררשהופקעהשלהם

אתלהםתשלםמע״צכידורשיםהתובעים

ללאהחקלאי,בייעודההקרקעשווימלוא

התו־דורשיםכןכמוקיזוז.אוהפחתהכל

בעים

$TS1$התובעים$TS1$

$DN2$התובעים$DN2$פיצוייםלהםלשלםתחויבמע״צכי

להםשנגרמוההוצאותובגיןהנזקיםבגין

ההפקעה.בשל

שבבעלותדונם95ל־מתייחסתהתביעה

המ־התביעה,שלהכוללהסכוםהתובעים.

בוסס

$TS1$המבוסס$TS1$

$DN2$המבוסס$DN2$מי־70כ־עלעומדשמאי,הערכתעל

ליון

$TS1$מיליון$TS1$

$DN2$מיליון$DN2$,כהן,זאבהשמאיהערכתלפיזאתשקל

למ״ר.שקל742עלשעומדת

שונותבחלקותנמצאתשהופקעההקרקע

למסילתממזרחובהרצליה,שמריהובכפר

שוויהערכתכיטועניםהתובעיםהרכבת.

מקוב־אינהמטעמםהשמאישביצעהקרקע

לת

$TS1$מקובלת$TS1$

$DN2$מקובלת$DN2$שווילפיהפיצויאתהמחשבתמע״צ,על

למ״ר.דולר90של

ישראליעודרהריןעורכיבאמצעות

פי־חישובכיהתובעיםטועניםגבאיוהילה

צויי

$TS1$פיצויי$TS1$

$DN2$פיצויי$DN2$דולר90לפימע״צידיעלההפקעה

ביתשלהכרעהשניתנהאףעלנעשהלמ״ר

לפיצוייבנוגעאביבבתלהמחוזיהמשפט

התובעים,לחלקותסמוכהלחלקההפקעה

120לפייחושבהקרקעשוויכינקבעשם

למ״ר.דולר

סומ־האמורהשהקרקעטועניםגםהם

נה

$TS1$סומנה$TS1$

$DN2$סומנה$DN2$המיועדתככזושונותמתארבתוכניות

לר־לבנייה,ייעודולשינויעירונילפיתוח

בות

$TS1$לרבות$TS1$

$DN2$לרבות$DN2$.תוכנית31תמ״אלמשלכךלמגורים

וק־פתוחהבנייההמשלבתארציתמתאר

ליטת

$TS1$וקליטת$TS1$

$DN2$וקליטת$DN2$המזר־שטחוכלאתייעדהעלייה

חי

$TS1$המזרחי$TS1$

$DN2$המזרחי$DN2$גםוכךעירוני,לבינוישמריהוכפרשל

שלהמיועראופיואתשהגדירה35תמ״א

עירוני״.כ״מרקםזהאזור

אז־מיתעדי

ישראליעודדו"ד■ע

יוז״צצילום
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תרגילי

קרקע
כפרביןהמשתרעותקרקעות,בעלי99

תבעוהרצליה,שלהתעופהלשדהשמריהו

ערךלטענתם,שהציבה,מע״צ,אתהשבוע

לטובתמהםשהופקעוהקרקעותעבורנמוך

הנכדיםשגם״ציפיתי531כבישסלילת

כהןשוקיאומרמהקרקע״,להנותיוכלושלי

ונתייחסהתביעהכתבאת״נלמדמע״צ:

המשפט״בביתאליו

שיעבור531כביששלהמתוכננתסלילתו

הת־מעטלאעוררהכברבהרצליה,היתרבין

נגדויות

$TS1$התנגדויות$TS1$

$DN2$התנגדויות$DN2$לע־אמורשהכבישתושביםמצר

בור

$TS1$לעבור$TS1$

$DN2$לעבור$DN2$הצטרפוהשבועביתם.לידממש

המשתר־קרקעות,בעלי99למחאה

עות

$TS1$המשתרעות$TS1$

$DN2$המשתרעות$DN2$אדמותשלדונם95כ-גביעל

התעו־לשדהבסמוךשמריהו,כפר

פה

$TS1$התעופה$TS1$

$DN2$התעופה$DN2$.החב־אתתבעואלוהרצליה

רה

$TS1$החברה$TS1$

$DN2$החברה$DN2$בגיןמע״צ,לדרכים,הלאומית

שקבעההשווישלטענתםהעובדה

שהופקעוהקרקעותעבורבאומדנה

בה־נמוך531כבישסלילתלטובת

רבה

$TS1$בהרבה$TS1$

$DN2$בהרבה$DN2$האמיתי.מערכן

שהוגשהבתביעהטועניםהתובעים,

כישלישי,ביוםמרכזהמחוזיהמשפטלבית

כ-שלכוללבסךפיצוילהםלשלםמע״צעל

סמךעלזאתההפקעה.בשלשקלמיליון70

אתשהעריךמטעמם,שכרושהםשמאיהערכת

מחירפיעלזה,כוללבסכוםהמדוברהשטח

בסכוםמדוברמרובע.למטרשקלים742של

ערלהםשהוצעהנמוךמהסכוםבהרבההגבוה

למ״ר.דולר90כ-עלהעומרכה,

נמ־הכבישלסלילתשהופקעוהקרקעות

צאות

$TS1$נמצאות$TS1$

$DN2$נמצאות$DN2$לט־שבו,באזורהרכבת,למסילתממזרח

ענת

$TS1$לטענת$TS1$

$DN2$לטענת$DN2$,הינוהקרקעשלשוויהכיידועהתובעים

הקרקע,שווישהערכתאלא,ואטרקטיבי.גבוה

איננההתובעים,שמאיידיעלשהוערךכפי

מע״צ.עלמקובלת

השניםששבמהלךכינכתבאףבתביעה

שביכול־כלהקרקעותבעליעשוהאחרונות,

תם

$TS1$שביכולתם$TS1$

$DN2$שביכולתם$DN2$הרלוונטיותהרשויותאתלשכנעמנתעל

מאישורלהימנע531כבישתוכניתיוזמיואת

באופןולבצעההוצגהבהבמתכונתהתוכנית

הקרקעותשלהפקעותובמינימוםפוגעפחות

ההח־כנגדלבג״ץעתרואףהמבקשיםשלהם.

לטה

$TS1$ההחלטה$TS1$

$DN2$ההחלטה$DN2$אךהמקרקעין,להפקעתחלופותוהציעו

התו־יזמישלהנימוקיםנוכחנדחתהזועתירה

כנית

$TS1$התוכנית$TS1$

$DN2$התוכנית$DN2$בערה.שהיוהתכנוןורשויות

הפךוהכבישהפורומשנפלאלו״בנסיבות

לת־אלאלמבקשיםנותרלאמוגמרת,לעובדה

בוע

$TS1$לתבוע$TS1$

$DN2$לתבוע$DN2$ההפקעהבגיןלהםהמגיעיםהפיצוייםאת

עו״רהתובעים,נציגכתבבקניינם״,והפגיעה

ישראלי.עודד

בשרתקרקע

ההפק־פיצוייכיטועניםהתובעיםכאמור,

עה,

$TS1$,ההפקעה$TS1$

$DN2$,ההפקעה$DN2$מרימועטיםהינםמע״צ,יריעלשחושבו

מחזיקים.שהםהמקרקעיןטיבנוכח

״הסכוםהיתר:ביןנכתבהתביעהבכתב

סכוםאלאוהנכון,הריאליהסכוםאינושהוצע

המ־ההפקעהמפיצויימשמעותיבאופןמופחת

גיעים

$TS1$המגיעים$TS1$

$DN2$המגיעים$DN2$מס־עורחלקם״.הפקעתבגיןלמבקשים

פרים

$TS1$מספרים$TS1$

$DN2$מספרים$DN2$,מסכוםרחוקיםאלופיצוייםכיהתובעים

המ־המשפטביתהכרעתלפיששולםהפיצוי

חוזי

$TS1$המחוזי$TS1$

$DN2$המחוזי$DN2$קר־לבעלישנים,מספרלפניאביבבתל

קעות

$TS1$קרקעות$TS1$

$DN2$קרקעות$DN2$שה־מהתובעים,חלקשללאלוסמוכות

קרקע

$TS1$שהקרקע$TS1$

$DN2$שהקרקע$DN2$דולר120שלבשוויאזהוערכהשלהם

למ״ר.

הקרקעשוויברברטענתםאתלחזקכרי

האמו־הקרקעכיהתובעים,מצייניםשהופקעה

רה

$TS1$האמורה$TS1$

$DN2$האמורה$DN2$בעברורבותשונותמתארבתוכניותסומנה

ייעודולשינויעירונילפיתוחהמיועדתככזו

המ־הוועדהידיעללמגורים,לרבותלבנייה,

קומית

$TS1$המקומית$TS1$

$DN2$המקומית$DN2$המיועדותכקרקעותהמחוזית,והוועדה

למגו־לבנייהייעודולשינוייעירונילפיתוח

רים

$TS1$למגורים$TS1$

$DN2$למגורים$DN2$.ולמשרדים

ספקול־שלאדמותלאהןהאלו״האדמות

נטים״,

$TS1$,ספקולנטים״$TS1$

$DN2$,ספקולנטים״$DN2$בעשרההמחזיקכהן,שוקיהשבועטען

באד־שנידור״אנימופקעת.קרקעשלדונם

מות

$TS1$באדמות$TS1$

$DN2$באדמות$DN2$לעי־תוכניותהיושבעברזוכרואניאלו

ריית

$TS1$לעיריית$TS1$

$DN2$לעיריית$DN2$ראיתיואפילובתיםשםלשיםהרצליה

הםבםאםכנוף.לובשכילמהארץלברשיצטרכוולאהזומהקרקעליהנותיוכלושלישהנכדים״ציפיתכהן:

טוב״יהיהשלהםהייתהשליהתטרההרילארה״ב.לנסועלהםאגידעודאנילנו,שתגיעתהאתלנישלחולא



עדהשונות,בוועדותבנושאממששלתוכניות

והתוכניותהזה,הכבישנכנספתאוםאחדשיום

לה־להםשעדיףחישובשעשוכנראהנעלמו.

פוך

$TS1$להפוך$TS1$

$DN2$להפוך$DN2$כמהשייקחואזציבורי.לשטחהמקוםאת

הכול״?אתלמהאבלמטרים,

לנכדיולהורישתכנןכיטוען74ה-בןכהן

באחדממנהיתעשרושהםבמטרההקרקעאת

אךלמגורים,לבנייהמופקעתהייתהלוהימים,

נגדע.הזההחלוםכעת

מה־ליהנותיוכלושלישהנכדים״ציפיתי

קרקע

$TS1$מהקרקע$TS1$

$DN2$מהקרקע$DN2$בשבילמהארץלברוחיצטרכוולאהזו

בסוףשאםלי״תאמיןאומר.הואכסף״,לעשות

עודאנילנו,שמגיעמהאתלנוישלמולאהם

שליהמטרההרילארה״ב.לנסועלהםאגיד

טוב״.יהיהשלהםהייתה

המבקשיםשלהקרקעותהתביעה,פיעל

הןשכןייעור,לשינויודאיפוטנציאלבעליהיו

ואםרבכלכליפוטנציאלבעלבאזורמצויות

בשלהייעורשינויתוכניתנגדעתהייתהלא

מאושרת.הייתההתוכניתההפקעות,תוכניות

המקר־הפקעתבשלכייטענו,״המבקשים

קעין

$TS1$המקרקעין$TS1$

$DN2$המקרקעין$DN2$כללבגיןוממצה,מלאלפיצויזכאיםהם

ללאוכולל,מלאפיצוייקבלתלרבותנזקיהם

ניצ־היובובמצבשיעמירםבאופןהפחתה,כל

בים

$TS1$ניצבים$TS1$

$DN2$ניצבים$DN2$המקרקעין״,מידיהםמופקעיםהיואלמלא

התביעה.בכתבבנוסףנכתב

פינוי-פיצוי

שסכוםכךעלמע״צאתשתובעיםאלולצד

לשיטתם,נמוךהינולקבלצפוייםשהםהפיצוי

הופקעהשאדמתםרבותקרקעותבעליישנם

מב־התובעיםדבר.זוהפקעהעלקיבלוולא

ססים

$TS1$מבססים$TS1$

$DN2$מבססים$DN2$ביתשלפסיקהעלשלהםהתביעהאת

עלזה,כגוןבמקריםכישקובעתהעליוןמשפט

פיצוייהקרקעלבעללשלםהמפקיעההרשות

25שלהפחתהללאהראשון,מהמטרהפקעה

הקרק־בעלילעשות.מע״צשביקשהכפיאחוז

עות

$TS1$הקרקעות$TS1$

$DN2$הקרקעות$DN2$במטרההמשפטלביתבתביעההשבועפנו

הרא־מהמטרישולמושהפיצוייםלכךלגרום

שון

$TS1$הראשון$TS1$

$DN2$הראשון$DN2$פחותהופקעושלהםקרקעותבעליגםוכי

הכבישסלילתלטובתמהשטחאחוזים25מ-

ההפקעה.עבורהולםפיצוייקבלו

ממנהשהופקעוחלקהבעלהדרי,שמעון

לתביעה,שהצטרףומיאחוזים25מ-פחות

הת־מע״צשבההדרךעלהשבועמאודכעס

נהלה

$TS1$התנהלה$TS1$

$DN2$התנהלה$DN2$.עימו

דונםשישהמתוךמטר800כ-ממני״לקחו

הואמהשטח״,אחוזים24שהםלי,ששייכים

במשךמשהומפתחאתהכיעצוב,״זהאומר.

חלקלךולוקחבאמישהוופתאוםשניםעשרות

יפסקולאלמשפטתלךשאםלךואומריםממנו

אניבסדר.וזהקטן,שטחממךנלקחכילטובתך,

יחדמגישיםכולנושאםהנחהמנקודתיוצא

רקזהאםמאשראחרתלזהיתייחסואזתביעה,

לבד״.אחרמישהואואני

הז־לבעלי״קיימתנמסר:ישראלימעו״ר

כויות

$TS1$הזכויות$TS1$

$DN2$הזכויות$DN2$פיצוייקבלתלרבותמלא,לפיצויזכאות

הפקעהפיצוייקבלתהראשון,מהמטרהפקעה

מגבלותלגביהםשסומנוהשטחיםעלמלאים

וש־להפקעה(סומנולאכי)אףשונותבנייה

פיצויים

$TS1$ושפיצויים$TS1$

$DN2$ושפיצויים$DN2$הפ־כלללאמלא,באופןישולמואלו

חתה״.

תגובה

ממע״צ

$TS1$הפממע״צ$TS1$

$DN2$הפממע״צ$DN2$הז־בעלי״תביעתבתגובה:נמסר

כויות

$TS1$הזכויות$TS1$

$DN2$הזכויות$DN2$לד־הלאומיתהחברהבמשרדיהתקבלה

רכים

$TS1$לדרכים$TS1$

$DN2$לדרכים$DN2$לצורךעמדההתגבשהוטרםאתמולרק

ועומדתלוישהנושאמכיווןהתשובה.הגשת

הת־כתבאתתלמדהחברההמשפט,ביתבפני

ביעה

$TS1$התביעה$TS1$

$DN2$התביעה$DN2$המשפט״.בביתהתייחסותהותיתן

זחחלקלןולוקחבאמישהושתאוםשנשעשרותבחשןשהתפתחאתהעצוב,״זההדר

בתךלםיפםק!לאלחשפםתלןשאםלןואומרים



תרגילי

קרקע
כפרביןהמשתרעותקרקעות,בעלי99

תבעוהרצליה,שלהתעופהלשדהשמריהו

ערךלטענתם,שהציבה,מע״צ,אתהשבוע

לטובתמהםשהופקעוהקרקעותעבורנמוך

הנכדיםשגם״ציפיתי531כבישסלילת

כהןשוקיאומרמהקרקע״,להנותיוכלושלי

ונתייחסהתביעהכתבאת״נלמדמע״צ:

המשפט״בביתאליו

חבינשנוייףעי

נדל״ןלידיעות

גילשויומיות

שיעבור531כביששלהמתוכננתסלילתו

הת־מעטלאעוררהכברבהרצליה,היתרבין

נגדויות

$TS1$התנגדויות$TS1$

$DN2$התנגדויות$DN2$לע־אמורשהכבישתושביםמצר
בור

$TS1$לעבור$TS1$
$DN2$לעבור$DN2$הצטרפוהשבועביתם.לידממש

המשתר־קרקעות,בעלי99למחאה

עות

$TS1$המשתרעות$TS1$

$DN2$המשתרעות$DN2$אדמותשלדונם95כ-גביעל

התעו־לשדהבסמוךשמריהו,כפר

פה

$TS1$התעופה$TS1$

$DN2$התעופה$DN2$.החב־אתתבעואלוהרצליה

רה

$TS1$החברה$TS1$

$DN2$החברה$DN2$בגיןמע״צ,לדרכים,הלאומית

שקבעההשווישלטענתםהעובדה

שהופקעוהקרקעותעבורבאומדנה

בה־נמוך531כבישסלילתלטובת

רבה

$TS1$בהרבה$TS1$

$DN2$בהרבה$DN2$האמיתי.מערכן

שהוגשהבתביעהטועניםהתובעים,

כישלישי,ביוםמרכזהמחוזיהמשפטלבית

כ-שלכוללבסךפיצוילהםלשלםמע״צעל

סמךעלזאתההפקעה.בשלשקלמיליון70

אתשהעריךמטעמם,שכרושהםשמאיהערכת

מחירפיעלזה,כוללבסכוםהמדוברהשטח

בסכוםמדוברמרובע.למטרשקלים742של

עדלהםשהוצעהנמוךמהסכוםבהרבההגבוה

למ״ר.דולר90כ-עלהעומרכה,

נמ־הכבישלסלילתשהופקעוהקרקעות

צאות

$TS1$נמצאות$TS1$

$DN2$נמצאות$DN2$לט־שבו,באזורהרכבת,למסילתממזרח

ענת

$TS1$לטענת$TS1$

$DN2$לטענת$DN2$,הינוהקרקעשלשוויהכיידועהתובעים

הקרקע,שווישהערכתאלא,ואטרקטיבי.גבוה

איננההתובעים,שמאיידיעלשהוערךכפי

מע״צ.עלמקובלת

השניםששבמהלךכינכתבאףבתביעה

שביכול־כלהקרקעותבעליעשוהאחרונות,

תם

$TS1$שביכולתם$TS1$

$DN2$שביכולתם$DN2$הרלוונטיותהרשויותאתלשכנעמנתעל

מאישורלהימנע531כבישתוכניתיוזמיואת

באופןולבצעההוצגהבהבמתכונתהתוכנית

הקרקעותשלהפקעותובמינימוםפוגעפחות

ההח־כנגדלבג״ץעתרואףהמבקשיםשלהם.

לטה

$TS1$ההחלטה$TS1$

$DN2$ההחלטה$DN2$אךהמקרקעין,להפקעתחלופותוהציעו

התו־יזמישלהנימוקיםנוכחנדחתהזועתירה

כנית

$TS1$התוכנית$TS1$

$DN2$התוכנית$DN2$בערה.שהיוהתכנוןורשויות

הפךוהכבישהפורומשנפלאלו״בנסיבות

לת־אלאלמבקשיםנותרלאמוגמרת,לעובדה

בוע

$TS1$לתבוע$TS1$

$DN2$לתבוע$DN2$ההפקעהבגיןלהםהמגיעיםהפיצוייםאת

עו״רהתובעים,נציגכתבבקניינם״,והפגיעה

ישראלי.עודד

בשרתקרקע

ההפק־פיצוייכיטועניםהתובעיםכאמור,

עה,

$TS1$,ההפקעה$TS1$

$DN2$,ההפקעה$DN2$מרימועטיםהינםמע״צ,יריעלשחושבו

מחזיקים.שהםהמקרקעיןטיבנוכח

״הסכוםהיתר:ביןנכתבהתביעהבכתב

סכוםאלאוהנכון,הריאליהסכוםאינושהוצע

המ־ההפקעהמפיצויימשמעותיבאופןמופחת

גיעים

$TS1$המגיעים$TS1$

$DN2$המגיעים$DN2$מס־עורחלקם״.הפקעתבגיןלמבקשים

פרים

$TS1$מספרים$TS1$

$DN2$מספרים$DN2$,מסכוםרחוקיםאלופיצוייםכיהתובעים

המ־המשפטביתהכרעתלפיששולםהפיצוי

חוזי

$TS1$המחוזי$TS1$

$DN2$המחוזי$DN2$קר־לבעלישנים,מספרלפניאביבבתל

קעות

$TS1$קרקעות$TS1$

$DN2$קרקעות$DN2$שה־מהתובעים,חלקשללאלוסמוכות

קרקע

$TS1$שהקרקע$TS1$

$DN2$שהקרקע$DN2$דולר120שלבשוויאזהוערכהשלהם

למ״ר.

הקרקעשוויברברטענתםאתלחזקכרי

האמו־הקרקעכיהתובעים,מצייניםשהופקעה

רה

$TS1$האמורה$TS1$

$DN2$האמורה$DN2$בעברורבותשונותמתארבתוכניותסומנה

ייעודולשינויעירונילפיתוחהמיועדתככזו

המ־הוועדהידיעללמגורים,לרבותלבנייה,

קומית

$TS1$המקומית$TS1$

$DN2$המקומית$DN2$המיועדותכקרקעותהמחוזית,והוועדה

למגו־לבנייהייעודולשינוייעירונילפיתוח

רים

$TS1$למגורים$TS1$

$DN2$למגורים$DN2$.ולמשרדים

ספקול־שלאדמותלאהןהאלו״האדמות

נטים״,

$TS1$,ספקולנטים״$TS1$

$DN2$,ספקולנטים״$DN2$בעשרההמחזיקכהן,שוקיהשבועטען

באד־שנידור״אנימופקעת.קרקעשלדונם

מות

$TS1$באדמות$TS1$

$DN2$באדמות$DN2$לעי־תוכניותהיושבעברזוכרואניאלו

ריית

$TS1$לעיריית$TS1$

$DN2$לעיריית$DN2$ראיתיואפילובתיםשםלשיםהרצליה

הםבסוףאםכסף.לעשותבשבילמהארץלברשיצטרכוולאהזומהקרקעליהנותיוכלושלישהנכדים״ציפיתכהן:

סוב״יהיהשלהםהייתהשליהחסרההרילארה״ב.לנסועלהםאגידעודאנילנו,שחגיו!תהאתלנישלחולא



עדהשונות,בוועדותבנושאממששלתוכניות

והתוכניותהזה,הכבישנכנספתאוםאחדשיום

לה־להםשעדיףחישובשעשוכנראהנעלמו.

פוך

$TS1$להפוך$TS1$

$DN2$להפוך$DN2$כמהשייקחואזציבורי.לשטחהמקוםאת

הכול״?אתלמהאבלמטרים,

לנכדיולהורישתכנןכיטוען74ה-בןכהן

באחדממנהיתעשרושהםבמטרההקרקעאת

אךלמגורים,לבנייהמופקעתהייתהלוהימים,

נגדע.הזההחלוםכעת

מה־ליהנותיוכלושלישהנכדים״ציפיתי

קרקע

$TS1$מהקרקע$TS1$

$DN2$מהקרקע$DN2$בשבילמהארץלברוחיצטרכוולאהזו

בסוףשאםלי״תאמיןאומר.הואכסף״,לעשות

עודאנילנו,שמגיעמהאתלנוישלמולאהם

שליהמטרההרילארה״ב.לנסועלהםאגיד

טוב״.יהיהשלהםהייתה

המבקשיםשלהקרקעותהתביעה,פיעל

הןשכןייעור,לשינויודאיפוטנציאלבעליהיו

ואםרבכלכליפוטנציאלבעלבאזורמצויות

בשלהייעורשינויתוכניתנגדעתהייתהלא

מאושרת.הייתההתוכניתההפקעות,תוכניות

המקר־הפקעתבשלכייטענו,״המבקשים

קעין

$TS1$המקרקעין$TS1$

$DN2$המקרקעין$DN2$כללבגיןוממצה,מלאלפיצויזכאיםהם

ללאוכולל,מלאפיצוייקבלתלרבותנזקיהם

ניצ־היובובמצבשיעמירםבאופןהפחתה,כל

בים

$TS1$ניצבים$TS1$

$DN2$ניצבים$DN2$המקרקעין״,מידיהםמופקעיםהיואלמלא

התביעה.בכתבבנוסףנכתב

פינוי-פיצוי

שסכוםכךעלמע״צאתשתובעיםאלולצד

לשיטתם,נמוךהינולקבלצפוייםשהםהפיצוי

הופקעהשאדמתםרבותקרקעותבעליישנם

מב־התובעיםדבר.זוהפקעהעלקיבלוולא

ססים

$TS1$מבססים$TS1$

$DN2$מבססים$DN2$ביתשלפסיקהעלשלהםהתביעהאת

עלזה,כגוןבמקריםכישקובעתהעליוןמשפט

פיצוייהקרקעלבעללשלםהמפקיעההרשות

25שלהפחתהללאהראשון,מהמטרהפקעה

הקרק־בעלילעשות.מע״צשביקשהכפיאחוז

עות

$TS1$הקרקעות$TS1$

$DN2$הקרקעות$DN2$במטרההמשפטלביתבתביעההשבועפנו

הרא־מהמטרישולמושהפיצוייםלכךלגרום

שון

$TS1$הראשון$TS1$

$DN2$הראשון$DN2$פחותהופקעושלהםקרקעותבעליגםוכי

הכבישסלילתלטובתמהשטחאחוזים25מ-

ההפקעה.עבורהולםפיצוייקבלו

ממנהשהופקעוחלקהבעלהדרי,שמעון

לתביעה,שהצטרףומיאחוזים25מ-פחות

הת־מע״צשבההדרךעלהשבועמאודכעס

נהלה

$TS1$התנהלה$TS1$

$DN2$התנהלה$DN2$.עימו

דונםשישהמתוךמטר800כ-ממני״לקחו

הואמהשטח״,אחוזים24שהםלי,ששייכים

במשךמשהומפתחאתהכיעצוב,״זהאומר.

חלקלךולוקחבאמישהוופתאוםשניםעשרות

יפסקולאלמשפטתלךשאםלךואומריםממנו

אניבסדר.וזהקטן,שטחממךנלקחכילטובתך,

יחדמגישיםכולנושאםהנחהמנקודתיוצא

רקזהאםמאשראחרתלזהיתייחסואזתביעה,

לבד״.אחרמישהואואני

הז־לבעלי״קיימתנמסר:ישראלימעו״ר

כויות

$TS1$הזכויות$TS1$

$DN2$הזכויות$DN2$פיצוייקבלתלרבותמלא,לפיצויזכאות

הפקעהפיצוייקבלתהראשון,מהמטרהפקעה

מגבלותלגביהםשסומנוהשטחיםעלמלאים

וש־להפקעה(סומנולאכי)אףשונותבנייה

פיצויים

$TS1$ושפיצויים$TS1$

$DN2$ושפיצויים$DN2$הפ־כלללאמלא,באופןישולמואלו

חתה״.

תגובה

ממע״צ

$TS1$הפממע״צ$TS1$

$DN2$הפממע״צ$DN2$הז־בעלי״תביעתבתגובה:נמסר

כויות

$TS1$הזכויות$TS1$

$DN2$הזכויות$DN2$לד־הלאומיתהחברהבמשרדיהתקבלה

רכים

$TS1$לדרכים$TS1$

$DN2$לדרכים$DN2$לצורךעמדההתגבשהוטרםאתמולרק

ועומדתלוישהנושאמכיווןהתשובה.הגשת

הת־כתבאתתלמדהחברההמשפט,ביתבפני

ביעה

$TS1$התביעה$TS1$

$DN2$התביעה$DN2$המשפט״.בביתהתייחסותהותיתן

שדהביןהקרקעותשטחי

וסמוךהרצליההתעופה

לאסכוםשםריהו.לכפר

יוגבצילום:ריאלי?

עמתי

תתנוחלקלןולוקחבאמישהושתאוםשנשעשרותבחשןשהתפתחאתהעצוב,״זההדר

לטובתן״יפסקולאלחשפםתלןשאםלןואותרים



בכפרקרקעותבעפפ

70תובעיםשהריהו

״צשקלמיליון

כיהקרקעות,בעליטועניםשהוגשהבתביעה

ההפקעהבשלמע״צידיעלהמוצעהפיצוי

הקרקעמשוויבהרבהנמוך531כבישלטובת

השמאיבהערכתשנקבעכפי

קרקעותבעלי99שלענקתביעת

לביתהשבועהוגשהשמריהובכפר

מע״צ,בדרישהנגדמרכזהמחוזיהמשפט

הקרקעעבורהפיצוישוויאתלקבוע

לצורךשהופקעההתובעיםשלהפרטית
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