


  מקרא: 

  . 16/7/17-התכנית אושרה להפקדה בככל הנראה הוקצה לישיבה ללא מכרז. . 1968-הפקעה של המדינה מ -) 68858תכנית לישיבת אור שמח (מרכז טננבאום) (תב"ע   1

2  
בעקבות תביעת פינוי. התכנית  2008נכס משוחרר*. המשפחה הפלסטינית פונתה מהבית בסביבות  –) 499699משרדים (תב"ע קומות  6בניית הריסת בית ולתכנית ל

  .  16/7/17-אושרה להפקדה ב

3  
. משפחות פלסטיניות במעמד דיירים מוגנים נכס משוחרר*. בבניין מתגוררות חמש –) 14029(תב"ע  במקומו חידות דיור בחמש קומותי 10יסת בניין ולבניית תכנית להר

  .16/7/17-תכנית אושרה להפקדה בה

נכס משוחרר*. בבניין מתגוררות שלוש משפחות פלסטיניות במעמד דיירים מוגנים.  – )14151(תב"ע במקומו בשלוש קומות  ידות דיוריח 3בניית בניין וליסת תכנית להר  4
  .16/7/17-התכנית אושרה להפקדה ב

  משפחה הפלסטינית בעקבות תביעת פינוי של יורשי הבעלים היהודיים. לאחרונה החלו בהליך הוצאה לפועל.הורה בית המשפט על פינוי ה 1987-נכס משוחרר*. ב  5

  .9/8/17-מתנחלים תבעו את פינוי המשפחה, וביהמ"ש קבע שעליה להתפנות. ההוצאה לפועל קבעה  את מועד הפינוי ל -נכס משוחרר*   6

7  
המשפחה על רקע אי חידוש חוזה שכירות, וביהמ"ש קבע שעליה להתפנות, וזאת מבלי שהמשפחה ידעה על התביעה  האפוטרופוס תבע את פינוי -בניהול האפוטרופוס** 

  .22/10/17-ומבלי שהתגוננה. ההוצאה לפועל קבעה את מועד הפינוי ל

8  
ינוי הנכס מהחלק שלהם. התביעה מתנהלת בבימ"ש מתנחלים תבעו את פ -בית מגורים, ספריה ובית קפה שבחלקו הוא נכס משוחרר* ובחלקו בניהול האפוטרופוס** 

  השלום.

  מתנחלים תבעו את פינוי המשפחה וביהמ"ש קבע שעליה להתפנות מחלקים מהדירה בקרוב.   -נכס משוחרר*   9

10  
מתוכן עברו שלוש שנים. לאחרונה העלה האפוטרופוס שנים.  9-לאחר איום בפינוי מטעם האפוטרופוס הוסכם על חידוש השכירות של המשפחה לכ -ניהול האפוטרופוס** 

  את שכר הדירה בחמישים אחוז.  

  לאחר מות הדייר הפלסטיני. 2009חלים נכנסו לבית בשנת מתנ -נכס משוחרר*   11

  המשפחה פונתה בכוח מהבית, ומתנחלים נכנסו 2009מתנחלים תבעו את פינוי המשפחה. באוגוסט  -נכס משוחרר*   12

  המשפחה פונתה בכוח מהבית  ומתנחלים נכנסו. 2009מתנחלים תבעו את פינוי המשפחה. באוגוסט  -נכס  משוחרר*   13

  המשפחה פונתה בכוח מחלק מהבית ומתנחלים נכנסו.  2009מתנחלים תבעו את פינוי המשפחה ובשנת  -נכס משוחרר*   14

  

הנכס נוהל ע"י האפוטרופוס הירדני לנכסי  1948שי הבעלים או של מתנחלים שקנו מהם את הזכויות. אחרי ונמצא כיום בבעלות של יור 1948נכס שהיה של יהודים לפני  – נכס משוחרר *
 , קיבל האפוטרופוס הכללי הישראלי את ניהול הנכס והמשיך להשכיר לדיירים פלסטינים. בעקבות בקשה של יורשי הבעלים היהודיים1967אויב, שהשכיר את הנכס לדיירים פלסטיניים. אחרי 

  הנכס שוחרר לידיהם והם הפכו לבעלים.   

הנכס מנוהל ע"י  1967, ותחת השלטון הירדני נוהל ע"י האפוטרופוס הירדני על נכסי אויב שהשכיר אותו לדיירים פלסטיניים. מאז 1948נכס שהיה של יהודים לפני  – ** בניהול האפוטרופוס
 לדיירים פלסטינים.  האפוטרופוס הכללי הישראלי והוא ממשיך להשכיר את הנכס


