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עת הוסב מרשם המקרקעין לרישום ממוחשב אירעה טעות אצל רשם המקרקעין בעטיה הושמטה מנסח הרישום  1991-ב ,דא עקא 29 

כי במועד רכישת הזכויות בקרקע על ידי התובעת הזכויות היו נקיות מכל זכות לצד ג', לרבות העדרה  ,ההערה בדבר ההפקעה. משמע 30 

 31 של ההערה בדבר ההפקעה.
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היקפו של הנזק הכספי כמו גם ה האם חבות הנתבעות בנזיקין כלפי התובעות בגין מצגי שווא טרם רכישת הזכויות, תיהמחלוקת הי 33 

 34 ווא הנטענים, ככל שתקבע אחריות של מי מהנתבעות.שנגרם לתובעות כתוצאה ממצגי הש

 35 

דפי מידע באשר לייעודן של החלקות "( הרשויותמעיריית חולון והועדה המקומית חולון )להלן: "כי נמסרו לבקשתן  ,טענוהתובעות  36 

הסתמכו על מסמכים אלו כי  הייתה על כן, טענתןדבר קיומה של ההפקעה. ך באלו לא הוזכר אף לא ברמיזה לרבות שומת השבחה, א 37 

 38 ן התקשרו בעסקאות לרכישת הקרקעות, שהרי אם היו יודעות על ההפקעה, ברי כי לא היו רוכשות את הקרקעות.ועל בסיס

 39 

כי הרשות מסרה מידע שגוי ומוטעה כאשר לא ציינה במסמכים את דבר ההפקעה, בייחוד כאשר הדבר מתחייב  ,בית המשפט קבע 40 

להידחות כאשר אין ליחס לרשויות אחריות ברשלנות הנ"ל נקבע כי דין התביעה נגד הרשויות עם זאת, ממעמדה ותפקידה הציבורי.  41 

 42 ,הפקעהלחרף התרשלות הרשויות בהפקת מידע חסר ביחס כלומר, טען. לאור היעדר קשר סיבתי בין המידע הרשלני לבין הנזק הנ

 43 הסתמכות על מסמכים אלו מצד התובעות.  הוכחהרשלנות לאור העובדה כי לא  ןאין לייחס לה

 44 

נקבע כי חרף העובדה כי תפקידו של הרשם הינו טכני, יש לרשם חובת בגין מחיקת ההערה, באשר לתביעה כנגד רשם המקרקעין,  45 

הוכח כי טרם רכישת הזכויות, התובעות הוציאו נסחי טאבו, אשר ש ,בית המשפט צייןות כלפי הציבור שמסתמך על המרשם. זהיר 46 

 47 מתפקידו דרשרשם המקרקעין היה מבצע מלאכתו נאמנה וכנכי ככל שהראו כי הזכויות נקיות מכל שעבוד או זכויות צד ג'. פועל יוצא, 

, ולמצער לא יכולות חלקותהתובעות היו נמנעות מלרכוש את ה ה למרשם הממוחשב אזיומעתיק את הערת האזהרה בדבר ההפקע 48 

 49 היו לטעון כי לא ידעו על קיומה של ההפקעה טרם רכישת הזכויות. 

"הגם שעסקינן בטעות אנוש מצערת, ברי כי עסקינן ברשלנות חמורה, שכן על רשם המקרקעין מוטלת החובה, ובלשון בית המשפט:  50 

 51 -לפקח ולבדוק "בשבע עיניים" כי המרשם משקף נכונה את הזכויות של נכס מקרקעין  -במסגרת תפקידו כממונה על המרשם 

לת קונה תמים של נכס מקרקעין, כפי שאומנם אירע, למרבה זאת נוכח ההשלכות החמורות העלולות להיגרם לציבור, בדמות הכש 52 

 53 הצער, בענייננו."
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לשכת רישום המקרקעין לבין הנזק שנגרם לתובעות כאשר רכשו  כי מתקיים קשר סיבתי בין התרשלות בית המשפט קבע אשר על כן, 55 

 56 הופקע, והפך זה מכבר לקניינה של העירייה. בהןשחלק הארי  תזכויות בחלקו
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לא ידעו טרם רכישת הזכויות על קיומה של ההפקעה והדבר הן כי לתובעות אשם תורם, שהרי שפט דחה את טענת הרשם בית המ 58 

לות כי גנודע להן מאוחר יותר. לא זו אף זו, שגם אם התובעות היו בודקות את המצב התכנוני בנכס בעירייה הן לא היו יכולות ל 59 

 60 זה מכבר.השטחים המופקעים הפכו לקניינה של העירייה 
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 68 . הרי שאת הסיכון הנ"לובענייננו פגיעה בתובעותלתוכנו". מחדלו של הרשם יצר סיכון לפגיעה בכלל הציבור הנסמך על המרשם, 

. טעות שנוצרת במרשם עשויה לגרום לנזקים כלכליים יבמרשם הינו קונסטיטוטיבקבע כי הרישום ביקש המחוקק למנוע כאשר  69 
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