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וקבע בין היתר מבחנים  חוק הרכישה,של  נדרש לא אחת לשאלות באשר לפרשנותו ותחולתוהעליון משפט הבית . הקרקעות 43 

במהלך הגישה הפרשנית שננקטה ביחס לחוק הרכישה  .מצמצמים ביותר באשר לאפשרות להשיג על חוקיות ההפקעה מכוחו 44 

אינן כפופות הרכישה  חוקביעות לפיצויים בגין הפקעה מכוח קת את המסקנה כי אין מקום לקבל את הטענה לפיה תמחזהשנים,  45 
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