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1 / למה חייבים להרוס את הבתים בנתיב האבות?

הריסת הבתים בנתיב האבות היא אינטרס ישראלי ומחויבת המציאות. 
השאלה העומדת על הכף היא האם שלטון החוק חל על כל אזרחי ישראל, 

או שבהתנחלויות המצב מגיע לידי אנרכיה. 

נשיאת ביהמ"ש העליון, מרים נאור, מתוך פסק הדין בדרך האבות, 1/9/2016:
"אין חולק שכל המבנים מושא העתירה נבנו שלא כדין, מבלי שאושרה 
תכנית למאחז ומבלי שהוצאו להם היתרים כנדרש. משכך הקו המנחה 

להכרעה הוא חובתה של המדינה לאכוף את חוקי התכנון והבניה ]...[ אי 
חוקיות זו עומדת על כנה בין אם הקרקע פרטית ובין אם היא ציבורית ]...[ 

הגיעה שעת ההערכה. לנוכח נסיגתה של המדינה מהתחייבותה לבית המשפט 
מבלי שהוצגה לכך הצדקה ברורה, לא ניתן עוד להשלים עם הפרת החוק 

הממושכת. יש לזכור כי הפגיעה בשלטון החוק הולכת וגדלה עם חלוף הזמן 
שבו אי החוקיות נותרת על כנה".

 
כי בג"ץ קבע בפסק דין חלוט שיש להרוס את הבתים   .1

עד 6/3/18.  

כי המדינה הוציאה צווי הריסה סופיים לכל הבתים במאחז,   .2
עם הקמתם.   

כי הבתים הוקמו על אדמות בבעלות של אנשים פרטיים,   .3
פלסטינים תושבי הכפר אלח'דר.   

כי אחרת יינתן הכשר לגזלת אדמות פרטיות לטובת הקמה והרחבה של   .4
התנחלויות ומאחזים.

כי אי כיבוד החלטת בג"ץ והשארת הבתים על כנם יאפשרו למתנחלים   .5
להמשיך באנרכיה ולהקים מאחזים ללא אישור ולקבוע עובדות בשטח.   

כי מדובר במעשה לא חוקי ולא מוסרי ומהווה קריצה ואישור להמשך    .6
השתוללות המתנחלים, דבר המסכן את הסיכוי להגיע להסכם שלום   

והקמת מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל.   
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2 / הקרקע שעליה הוקמו הבתים היא 
       קרקע פרטית, לא נטושה ולא בספק! 

1. המדינה קבעה - אחרי שבמשך שנים נמנעה המדינה מלקבוע את 
מעמד הקרקעות בדרך האבות, ככל הנראה לאור הידיעה שחלקן הן 
אדמות פרטיות, באפריל 2014 הכריז הממונה על הרכוש הממשלתי 
על חלק מהאדמות שעליהן הוקם המאחז כ"אדמות מדינה". כל שאר 

האדמות התבררו כאדמות פרטיות. אדמות המדינה המוכרזות נמצאות 
כיום בהליך בירור משפטי לאחר שהוגש ערר על הכרזה זו. 

הקרקע הייתה מעובדת - לפי הפרשנות הישראלית לחוק הקרקעות   .2
העותמאני מ-1858, קרקע מעובדת נחשבת קרקע פרטית, וקרקע שאינה 

מעובדת הופכת ל"אדמת מדינה". תצלומי אוויר מוכיחים כי אותם 
חלקים שלא הוכרזו כאדמות מדינה היו מעובדים.
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המאחז דרך האבות בין טרסות וגידולים, פברואר 2002

חלק מבעלי הקרקע בבית המשפט העליון, 13/9/17

לקרקע יש בעלים  באזור אלח'דר אין רישום טאבו )ישראל הפסיקה   .3
ב-1967 את הליך הרישום(. במקום טאבו, יש בידי הבעלים מסמכי מס 
רכוש )"מאליה"( שהונפקו ע"י המנהל האזרחי, המעידים על בעלותם. 

הקרקע שייכת, בין השאר ל: 

עלי מחמד עיסא מוסא                   •
יוסף עיסא חמדאן מוסא  •
מוסא עיסא חמדאן מוסא  •
רבחי חוסיין מחמד צאלח  •

עלי עבד מחמד מוסא  •
עלי סלים מחמד מוסא  •

עומר מחמד מחמוד עטוואן   •



 | peacenow.org.il :הצטרפו אלינו; תרמו למאבקC

תיק 
נתיב האבות

5

מסמך בעלות - מאליה של אחד הפלסטינים באדמות המאחז:

הונפק ע"י 
המינהל האזרחי

מספר גוש וחלקה
שם הבעלים
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3 / כל הבניה במאחז היא פלישה וגזל, 
      גם של קרקע פרטית וגם של קרקע ציבורית 

1. אף אחד לא נתן למתנחלים את הקרקע, גם לא את "אדמות המדינה" 
והם לא שילמו עליה שקל - בתגובת המדינה לבג"צ שהוגש ב-2008 

בדרישה לפינוי כל המאחז נאמר במפורש כי למתנחלים לא הייתה שום 
זכות להשתלט על הקרקע והם בגדר פולשים לכל דבר ועניין: 

צריך לזכור ש:  .2

א. כל מבנה שנבנה במאחז, כולל הכבישים והתשתיות, קיבל מידית צו
    הריסה מהמנהל האזרחי. 

ב. שטח המאחז אינו נמצא בתחום השיפוט של אף התנחלות. 

ג. אין שום תכנית בניה מאושרת שמאפשרת את הבניה במאחז. 

ד. אין למבנים היתרי בנייה חוקיים.

ה. נגד המאחז הוגשו לאורך השנים לפחות 7 עתירות לבג"צ. למתנחלים
    ולרשויות היה מספיק זמן לדעת שמדובר במאחז בלתי חוקי, אך  

    למרות זאת הם המשיכו לבנות בו. 

מתוך תשובת המדינה מ-24/11/2008 לבג"צ 8255/08.



 | peacenow.org.il :הצטרפו אלינו; תרמו למאבקC

תיק 
נתיב האבות

7

3. הפולשים שבנו את הווילות שלהם במאחז )כולל אלה שבנו על 
אדמות שנחשבות היום, בדיעבד, "אדמות מדינה"(, עשו זאת למרות צווי 

ההריסה, בלי רשות, לקחו לעצמם בחינם קרקע פרטית או ציבורית יקרה, 
וכעת, כאשר נקבע שהם צריכים להחזיר - הם מתלוננים ומפעילים לחץ 

מסיבי על הממשלה, דורשים פיצויים ופתרון חלופי על חשבון הציבור.
נשיאת בית המשפט העליון, השופטת מרים נאור, התייחסה לכך בפסק 

הדין )2016(: 

"ההליכים המשפטיים בעניינו של מאחז דרך האבות מתנהלים מזה שנים 
ארוכות. במהלך השנים המשיכו להיבנות במקום מבנים שלא כדין, לרבות 

לאחר שהוצאו צווי הפסקת עבודה והריסה ולאחר שניתן פסק הדין בעתירה 
הקודמת. בנסיבות אלה, משקלה של הפגיעה בזכויות התושבים אינה יכולה 

להכריע את הכף".



 | peacenow.org.il :הצטרפו אלינו; תרמו למאבקC

תיק 
נתיב האבות

8

4 / תולדות המאחז "נתיב האבות" - כרוניקה של גזל, 
       נישול ועבירה על החוק  

1. 1999 - המתנחלים מונעים מהפלסטינים לעבד את הקרקע - לפי 
עדויות המתנחלים עצמם, המאחז הוקם על רקע אישור שנתן המנהל 

האזרחי לפלסטינים ב-1999 לפרויקט עיבוד וטיוב הקרקע שבבעלותם. 
מתנחלים שראו את המתרחש, יצאו לשטח וחסמו את העבודות בגופם. 

בשיתוף עם מועצת גוש עציון, הם הקימו מטה מאבק והפעילו לחץ 
פוליטי שהביא לביטול האישור של המנהל האזרחי. 

2. 2001 - הקמת המאחז - ב-2001, כשהאינתיפאדה גואה, צה"ל עסוק 
בלחימה והפלסטינים תחת כתר ועוצר, הובאו ארבעת הקרוואנים 

הראשונים למאחז, במטרה להשתלט על הקרקע, ומאז הוא לא הפסיק 
לגדול. 

2017-2001 - המתנחלים לא שילמו שקל על הקרקע וקיבלו צווי   .3
הריסה מיד בתחילת הבנייה - תיכף עם הקמת הקרוואנים הראשונים, 

הוציא המנהל האזרחי צווי הריסה לכל המבנים שנבנו במאחז. מאז ועד 
היום, כל אחד מהמבנים במאחז, גם אלה שנבנו בשנים האחרונות, קיבל 

צו הריסה. עד כה הוצאו כ-100 צווי הריסה לבניה במאחז.  

תיק 
דרך האבות

צו הריסה מס' ב-72/01 לקרוואן, מ-17/10/2001  
"נמסר לחנניה – רכז קרקעות עציון".
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נתיב האבות, מפת צווי ההריסה

כל המבנים במאחז, ללא יוצא מן הכלל, קיבלו צו הריסה מרגע הקמתם. 
כל בית, צריף ומלונה הוקמו בניגוד לחוק הישראלי וקיים צו הריסה 

ממוספר להריסתם. כמו כן, ניתן לראות שהמאחז בנוי במרכזו של שטח 
חקלאי מעובד - עוד ראייה לכך ש"דרך האבות" לא הוקמה על "גבעת 

טרשים קרחת".
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זה מה שרשויות המדינה כותבות על המאחז: 
)מתוך תשובת דובר המנהל 10/10/2007(: 

• "למאחז לא אושרה תכנית תכנון כלשהי ואף הקרקע במקום לא הוקצתה 
   לאף גורם" )סעיף 4(. 

• "בשורה התחתונה, בין אם מדובר באדמות פרטיות-מעובדות, כטענת 
   העותרים, בכל המאחז או בחלקו, ובין אם מדובר ב"אדמות סקר" שמעמדן 

   טרם הובהר, הרי שהקמת המאחז במקום, הייתה בגדר פלישה, בין אם
   לאדמה פרטית ובין אם לאדמות מדינה" )סעיף 8(

• "לסיכום, המאחז הוקם באופן בלתי חוקי, תוך פלישה לקרקעות שלא הוכרזו
   כאדמות מדינה עד  כה, כאשר לגבי חלק מהקרקעות קיימות ראיות 

   מנהליות בעלות משקל, לפיהן הן מצויות בבעלות פרטית פלסטינית". 
   )מתוך תגובת המדינה לבג"צ 8255/08, 24/11/08(
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2003-2001 - מוגשות תלונות ועתירות ראשונות נגד המאחז   .4
תלונות למשטרה - מיד עם הקמת הקרוואנים הראשונים, ובהמשך 

הבנייה וההרחבה, הגישו הפלסטינים תלונות במשטרה, התכתבו עם 
הרשויות וניסו לקבל מענה נגד הפלישות. תגובת הרשויות הייתה 

שהבתים לא חוקיים ויש צווי הריסה, אך בפועל לא נעשה דבר לפינויים.  

תלונה מ-2001

תלונה מ-2006

תלונה מ-2004

תלונה מ-2008
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עתירות - משלא נענו באופן ענייני הוגשו שלושה הליכים לבג"צ מטעם 
הפלסטינים: בג"צ 5083/02 יוסף מוסא נ' המנהל האזרחי ואח', בג"צ 
7379/02 עומר מחמד צביח נ' המנהל האזרחי; בג"צ 1316/03 הודא 
סלים נ' המינהל האזרחי ואח'; במקרים הללו, מכיוון שעוד לא נעשה 

סקר קרקע בשטח, הועבר הדיון לבחינת שאלת בעלות הקרקע בגופים 
הרלבנטיים במנהל האזרחי – אך בסופו של דבר שאלת הבעלות לא 

הוכרעה. המאחז המשיך להתפתח והפלסטינים נותרו מנועים מלהגיע 
לאדמתם.   

5. 2008 - בעקבות עתירה לבג"ץ, המדינה מבטיחה לפנות מבנים שיוכח 
שהוקמו על קרקע פרטית. בשנת 2008 הגישו בעלי הקרקע הפלסטינים 
עתירה יחד עם שלום עכשיו בדרישה לפינוי כל המאחז )בג"צ 8255/08 

עלי מוסא ואח' נ' שר הביטחון ואח'( - בתגובה המדינה הודיעה שבכוונתה 
לקיים סקר קרקע כדי לברר בדיוק את מעמד הקרקע, והתחייבה כי 

"מבנים שיתגלה כי נבנו על קרקע פרטית יאכפו צווי ההריסה לגביהם", 
ומבנים שהם על אדמות מדינה יישקלו להכשיר אותם. מתוך הצהרת 

המדינה בבג"צ 8255/08, 25/4/2010:
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בפסק הדין, מתח השופט אדמונד לוי ז"ל ביקורת חריפה על כך 
שהמדינה התחייבה במשך שנים לקיים סקר לקביעת מעמד הקרקע אך 

לא מבצעת זאת: 

"כל שאוכל לומר על הצהרות אלו הוא כי מצוי יסוד לחשש, שאין הן מכבדות 
את ההליך השיפוטי שבגדרו ניתנו, ובגדרו שבו ונדחו השגות על פעולתם של 

משיבים 4-1 אך מן הטעם כי אלה התחייבו להשלים את הבדיקה בהקדם. והנה 
כך, חוזרת המדינה ומתייצבת בפני בית-משפט זה ]...[ ואף שהיא שבה ומגלה 

את דעתה כי סקר  קרקעות נחוץ – ולא זו בלבד, אף "הוחלט לקדמו" – הרי 
שאין איש יודע אימתי יתבצע, ולאמתו של דבר – עוד חזון למועד. 

העותרים לא מנו ענין זה בגדרי הסעדים המבוקשים בעתירתם, אך מן המדינה 
מצופה לעמוד בהצהרות שהיא חוזרת ומשמיעה באוזנינו".

בסופו של דבר פסק בג"צ כי אין להתערב בסדרי העדיפויות של המנהל 
האזרחי להריסה, אך קבע כי: 

"לעותרים שמורה זכותם לשוב ולפנות לבית-משפט זה, ככל שיראו עילה 
לכך בעתיד".  

6. 2014 - ההכרזה על אדמות מדינה )ולמעשה גם על אדמות פרטיות( 
באפריל 2014 הכריז הממונה על הרכוש הממשלתי על קרוב ל-1000 
דונם באזור שממערב לבית לחם כ"אדמות מדינה". חלק מהקרקעות 

שעליהן נבנה המאחז דרך האבות, הוכרזו כאדמות מדינה, ואילו חלק 
מהקרקעות נותרו מחוץ להכרזה משום שבדיקת המדינה העלתה שהן היו 

מעובדות, ולכן הן נחשבות אדמות פרטיות. 
על ההכרזה הזאת הוגש ערר ע"י בעלי הקרקע שטוענים שמדובר בקרקע 

פרטית בכל השטח )ערר מס' 50/14(. ערר זה תלוי ועומד בפני ועדת 
העררים הצבאית שבמחנה עופר. 

2014 - בג"צ להריסת הבתים שעל קרקע פרטית - החודשים חלפו   .7
והסתבר שהמדינה לא מתכוונת לעמוד בהבטחותיה ולהרוס את הבתים 
שנקבע שהם אכן על קרקע פרטית. בנובמבר הגישו בעלי הקרקע, יחד 

עם שלום עכשיו, עתירה להריסת 17 מבנים שהסתבר שהם על קרקע 
פרטית )בג"צ 7292/14 עלי מוסא ואח' נ' שר הביטחון ואח'(.
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בתשובת המדינה לבג"צ, ביקש הדרג המדיני שהות נוספת לנסות 
ולהפוך את הקרקע לאדמות מדינה בהליך של "רישום ראשון" )הליך 

שאורך שנים ארוכות, וכמעט שלא נעשה בו שימוש ע"י המדינה(. 
בסופו של דבר דחה בית המשפט את הבקשה וקבע כי על המדינה 
להרוס את המבנים שאינם מאויישים עד 31/12/2016, ואת 13 מבני 

המגורים עד ל-6/3/2018: 

 
)מתוך פסק הדין בבג"צ 7292/14, דברי הנשיאה מרים נאור(. 

8. 2015 - בג"צ לעצירת גל הבנייה בכל המאחז - מיד אחרי ההכרזה על 
אדמות מדינה, התחילו מתנחלים בבנייה מאסיבית במאחז על קרקעות 
שהוכרזו כאדמות מדינה. גם כאן, הבונים לא שילמו שקל על הקרקע, 

וקיבלו צווי הריסה מיד עם תחילת העבודות, אך איש לא אכף עליהם את 
החוק. בעלי הקרקע הפלסטינים, שהגישו ערר על ההכרזה על אדמותיהם 
כאדמות מדינה, נאלצו שוב לפנות לבג"צ בדרישה לעצור את כל הבנייה 

במאחז, לפחות עד בירור הערר, ולפתוח בחקירה נגד האחראים על 
הבניה הלא חוקית )בג"צ 5480/15 מרים מוסא ואח' נ' שר הביטחון ואח'(. 

בג"צ הוציא צו ביניים האוסר על המשך הבניה, והעתירה עדיין תלויה 
ועומדת בפני בית המשפט.

9. 2017 - בקשת המתנחלים לנסר חלק מהבתים במקום להרסם כליל 
המתנחלים מנסים לשנות לפחות באופן חלקי את פסק הדין ומגישים 

עתירה בנוגע לשישה מהבתים שבנויים באופן חלקי על אדמות 
פרטיות. דרישתם היא לנסר את החלק היחסי, הבנוי על קרקע פרטית, 
ולא להרוס אותם לגמרי אך בית המשפט מחליט לדחות את דרישתם. 

לדברי השופטים פסק הדין היה ברור וקבע להרוס את כל הבתים 
בגלל אי חוקיותם.
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5 / נספח: שאלות ותשובות

אבל המתנחלים טוענים שהמדינה תמכה בבניית המאחז!
"המדינה" זאת מילה כללית. הרשויות הרלבנטיות לאישור בנייה במאחז 

לא אישרו כלום: הממשלה לא אישרה הקמת התנחלות חדשה. שר 
הביטחון לא אישר הוספת השטח לתחום שיפוט של יישוב; לא אישר 

לקדם תכנית בנייה; לא אישר להקצות את הקרקע למישהו; ועד 2014 
גם לא אישר הכרזה על אדמות מדינה. מועצת התכנון העליונה במנהל 

האזרחי - לא אישרה תכנית בניה; הממונה על הרכוש הממשלתי במנהל 
האזרחי לא אישר את הקצאת הקרקע.  

הדבר הרשמי היחיד של "המדינה" היה תמיכה כספית של משרד השיכון 
בבניית תשתיות למאחז בתחילת דרכו )300,000 ₪(. מדובר בהעברת 

כספים בלתי חוקית, שנחקרה ע"י מבקר המדינה ובדו"ח ששון מ-2005. 
בכל מקרה, הדבר לא מהווה שום אישור חוקי לבנייה. 

העזרה המשמעותית ביותר של "המדינה" הייתה בכך שהממשלות 
השונות נמנעו מלאכוף את החוק ואפשרו למתנחלים לבנות ולבנות. 

עובדה זו לא הופכת את המאחז לחוקי, ובדיוק בגלל זה נאלצנו לפנות 
לבג"צ, כדי להפסיק את ההפקרות וקביעת עובדות בשטח ע"י מתנחלים, 

בניגוד להחלטות הדמוקרטיות. 

נשיאת ביהמ"ש העליון, השופטת מרים נאור ענתה על כך בפסק הדין: 
"גם מעורבות הרשויות בהקמת המאחז אינה צריכה להשפיע על הכרעתנו. 
מדובר בענייננו במתן תקציבים מסוימים לביצוע תשתיות בלבד. אין מדובר 

בהחלטות רשמיות של הגורמים המוסמכים לאשר את הקמת המאחז. המדינה 
אף לא טענה כי מדובר בשטח הכלול בתחום השיפוט של מועצה מקומית 

כלשהי. העברת התקציבים אינה מעלה ואינה מורידה איפוא לגבי אכיפת דיני 
התכנון והבנייה במאחז".
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זה אבסורד להרוס בית בגלל שחלק קטן ממנו על קרקע פרטית.
זה לא אבסורד להחזיר גזל, זה א' ב' של צדק ושל חוק. 

האבסורד הוא שאנשים שפלשו לקרקע שאינה שלהם )ולא משנה אם הם 
חשבו שהיא "אדמת מדינה", שהרי הם לא קיבלו שום רשות או הקצאה 

ואף לא שילמו עליה שקל( מעיזים לדרוש אישור להמשיך את הגזל. אם 
לטענתם מישהו נתן להם אישור, במועצה האזורית, באמנה או בכל מקום 
אחר, הרי שהם צריכים לבוא בטענות ובדרישות לרמאים שנתנו להם את 

האישור.
בכל מקרה, כשמחליטים לבנות בית ולהשקיע את מיטב הכסף, צריך 

לבדוק היטב שכל המסמכים והאישורים הרלבנטיים קיימים. מי שמוכן 
לסמוך על הבטחות בעל פה מגורמים עלומים, נוהג בחוסר אחריות 
במקרה הטוב, או למצער בעצימת עיניים מודעת לאי החוקיות של 
מעשיו. ואם אתם, שגרים בתוך הקו הירוק, הייתם בונים בית שרק 

בחלקו על קרקע פרטית האם הרשויות היו נותנות לכם להשאיר את 
הבית במקומו? לא. 

למה להתעקש לפנות בתים במאחז ממערב לבית לחם בגוש עציון 
שסביר להניח שבמסגרת חילופי שטחים בין שתי המדינות יהיה חלק 

ממדינת ישראל? 
ההתעקשות היא על שלטון החוק, על הפסקה של גזל, ועל הפסקת שיטת 

המאחזים שבה קבוצה קטנה של אנשים קובעת עובדות שמשפיעות על 
עתיד ישראל, בלי סמכות ובלי החלטה דמוקרטית. בעניין זה, כל מקום 

בשטחים הוא רלבנטי. מעבר לכך, מדובר כאן פשוט בגזל של קרקע, 
פגיעה ישירה בבני אדם אמיתיים וקיימים שבגלל המעשים הלא חוקיים 
של המתנחלים, איבדו את אדמתם. את העוול הזה צריך לתקן ולהחזיר 

להם את הקרקע. 

ומה עם הבניה הלא חוקית של הפלסטינים? 
רוב רובה של הבניה הלא חוקית של הפלסטינים היא על קרקע שלהם   א. 

    ולא על קרקע גנובה. 
מדיניות ממשלות ישראל שקובעות שהבניה הפלסטינית בשטחים  ב. 

    לא חוקית היא מדיניות ישראלית חד צדדית שלא לתת היתרי בניה 
    לפלסטינים. זוהי מדיניות בלי תוקף מוסרי: מדיניות שקובעת מדינת 
    ישראל על אנשים שאינם אזרחים, נטולי זכות בחירה ויכולת השפעה 

    על החוק והמדיניות שחלים עליהם. 
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אותה מדיניות שאוסרת על התושבים הפלסטינים לבנות, היא המדיניות 
שמתירה בניה של עשרות אלפי יחידות דיור לישראלים בשטחים 

הפלסטינים שבשליטת ישראל. 

ג. המאבק בבניה הלא חוקית של הפלסטינים בשטחים לא משרת שום 
אינטרס ישראלי. לעומת זאת הבניה הישראלית בשטחים משפיעה מאוד 
על הסיכוי של ישראל להגיע לפתרון של שתי מדינות, ולכן זה אינטרס 

ישראלי מובהק שכל בניה כזאת תיעשה רק בהחלטה ממשלתית רשמית 
ולא ע"י קבוצה אידיאולוגית שקובעת עובדות בשטח. 

המתנחלים טוענים שבמנהל האזרחי ובמועצת גוש עציון אמרו להם 
שמדובר באדמות מדינה.

גם אם היה מדובר באדמת מדינה, מי שבונה בית צריך להצטייד באישור 
מבעל הקרקע - רשות, שכירות, חכירה, הקצאה, או כל דבר אחר. לבתים 

במאחז דרך האבות אין כל אישור שכזה. 
מועצת גוש עציון אינה מוסמכת לחלק קרקעות או לקבוע את מעמדן. 

מי שמוסמך לכך הוא הממונה על הרכוש הממשלתי במנהל האזרחי. 
במסגרת הדיון בערר על ההכרזה על אדמות המדינה )ערר מס' 50/14(, 

אמר מר יוסי סגל, הממונה על הרכוש הממשלתי במנהל האזרחי 
 :)20/7/2017(

 

ובאותו עניין העיד גם ראש תחום תשתית במנהל האזרחי, סא"ל אביעד 
כספי )20/7/17(:
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בעתירה הזאת אתם בעצם מקדמים את ההסדרה של המאחז! 
בלי העתירה הזאת ודומותיה, המתנחלים היו ממשיכים לקבוע עוד 

עשרות נקודות ומאחזים חדשים, בלי שמישהו יעצור אותם. אנחנו לא 
מצפים שבית המשפט יפסיק את הכיבוש או את ההתנחלות, הציפיה 

שלנו היא שהממשלה לא תוכל להמשיך לאפשר לקבוצה קטנה לקבוע 
לכולנו את עתידנו באופן לא חוקי ע"י יצירת עובדות בשטח. 

   
מתנחלים טוענים שהפלסטינים לא הוכיחו בעלות על הקרקע. 

קודם כל, אף מתנחל/ת לא הוכיח/ה שיש לו/ה שמץ של זכות על 
הקרקע, ואפילו המדינה קבעה שהקרקע איננה אדמת מדינה - כך שאין 

למתנחלים שום זכות בקרקע בלי קשר לבעלים הפלסטינים. 
שנית, לפלסטינים בעלי הקרקע יש את כל ההוכחות הנדרשות להוכחת 

הבעלות בקרקע מהסוג הזה: מסמך ממס רכוש שמעיד על בעלות 
בקרקע )"מאליה"(, והוכחה של עיבוד מתמשך של הקרקע. 

שני דברים אלה קובעים שהם הבעלים. חשוב לציין שלקרקע באלח'דר 
אין רישום טאבו, למרות שהליך הרישום החל בתקופה הירדנית. כל בעלי 
הקרקע )שיורשיהם הם העותרים נגד המאחז( נרשמו בלוח תביעות שהוא 

שלב אחרון לפני רישום טאבו סופי. מלחמת ששת הימים הגיעה לפני 
שהושלם הרישום, וישראל הפסיקה את כל הליכי רישום המקרקעין מתוך 

מטרה לאפשר חופש פעולה בתחום הקרקעות. 

ועוד דבר חשוב, גם בעמונה ובמגרון, שבהם היה רישום טאבו מסודר על 
שם הפלסטינים, היו מתנחלים שטענו שלא הוכחה בעלות. הטענה הזאת 

היא ניסיון להכחיש את קיומם של הבעלים כדי לא להרגיש את הגזל.

במקרה דומה בבג"צ נגד המאחזים חרשה והיובל )בג"צ 9051/05(, קבעה 
הנשיאה דורית בינייש כי אחרי שנעשה סקר, הקרקעות שלא נכללו 

בהכרזה הן למעשה אדמות פרטיות: "המדינה תודיע לבית המשפט בתוך 
60 ימים אלו קרקעות בתחום היובל וחרשה הן לשיטתה קרקעות פרטיות 

להבדיל מאדמות מדינה. בהודעה שתוגש מטעמה באשר לחלקות שלא 
הוכרזו כאדמות מדינה, ולפיכן הן בקטגוריה של אדמה פרטית, תודיע 

המדינה מהו לוח הזמנים להריסת מבנים שנבנו בחלקות אלו". 
)החלטה מ-12/9/11(.
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6 / נספח: "אדמות מדינה" - שיטת הגזל החוקי

1. איך נהיו להן פתאום "אדמות מדינה" בדרך האבות? 

א. הפרשנות הדרקונית של ישראל לחוק הקרקעות העותמאני - בתחילת 
שנות ה-80' פיתחו משפטני משרד המשפטים שיטה להשתלטות על 
קרקעות בשטחים המתבססת על פרשנות ייחודית לחוק הקרקעות 

העותמאני מ-1858. לפי הפרשנות הישראלית, אם הקרקע לא רשומה 
בטאבו והיא לא מעובדת במשך כמה שנים – היא נחשבת לאדמה 

ציבורית )שנקראת גם "אדמת מדינה"(. וכך, במהלך שנות השמונים 
והתשעים נערך סקר מקיף של אדמות הגדה המערבית ומאות אלפי 

דונמים )כשישית משטחי הגדה המערבית( הוכרזו כאדמת מדינה. 

כך למעשה, הדרך היחידה של הפלסטינים, בעלי הקרקעות בשטחים, 
לשמור על בעלותם היא להקפיד לעבד את הקרקע באופן רצוף 

ואינטנסיבי. אם הקרקע טרשית, או אם הגידול הוא דליל או אם פשוט 
הבעלים לא מעוניינים לעסוק בחקלאות – הקרקע עוברת לניהול המנהל 

האזרחי. כמעט שלא ניתן לשמור על הבעלות הפרטית במקרים כאלה, כי 
גם הליך הרישום בטאבו )הסדר מקרקעין( הופסק ע"י ישראל. 

הראיה לכך שמדובר בפרשנות ייחודית ישראלית היא שמאז שחוק 
הקרקעות העותמאני נחקק ב-1858, פעלו בגדה המערבית השלטון 
העותמאני, המנדט הבריטי והשלטון הירדני. אף לא אחד מהם פירש 

בצורה כה נרחבת את החוק, והקרקעות שנרשמו על שם המדינה מכוח 
החוק היו מצומצמות באלפי אחוזים. 

המדינה מרוויחה מהשיטה הזאת פעמיים: גם מפקיעים קרקע לצורך 
התנחלות בלי לבצע הפקעה )שהיא אסורה לפי הדין הבינלאומי( וגם לא 
משלמים פיצויים על ההפקעה, כי מדובר בסך הכל ב"הכרזה". )להרחבה 

על השיטה ראו דו"ח בצלם, "באיצטלה של חוקיות"(.

עד הקמת המאחז אף אחד לא חשב להכריז על הקרקע כאדמת  ב. 
מדינה )חוץ מהמתנחלים(. בסקר הנרחב של שנות השמונים נמצאו עשרות 

אלפי דונמים באזור בית לחם שהוכרזו כאדמות מדינה. האדמות באזור 
"דרך האבות" לא הוכרזו כי היו, רובן ככולן, מעובדות. 
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בשנת 1999 כאשר ביקשו הפלסטינים להשביח את הקרקע שלהם 
ולעבד גם חלקים טרשיים ופחות מעובדים באדמתם – המנהל האזרחי 
נתן להם אישור לכך, כי הקרקע נחשבה קרקע פרטית מעובדת. אבל 
בעיני המתנחלים זה לא מצא חן והם חסמו את העבודות בכוח. אח"כ 

הקימו על הקרקע את המאחז ולימים, כדי להימנע מפינוי המאחז, נערך 
סקר חדש שהצליח "לסחוט" עוד כמה פיסות קרקע וחלקי חלקות שאינן 

מעובדות והכריזו עליהן כאדמת מדינה. 

ג. בתקופה הירדנית לא היו שם "אדמות מדינה" - עוד דוגמא לכך 
שהשיטה הישראלית היא שיטה של השתלטות על קרקעות ולא 

של פרשנות כנה של החוק היא העובדה שבאדמות הכפר אלח'דר, 
שבאדמותיו נבנה המאחז, החלו השלטונות הירדנים בהליך רישום של 
הקרקע בטאבו, שנקרא הסדר מקרקעין. ההליך, שהחל בשנות ה-60 

של המאה ה-20, עמד בפני סיום ופרסום סופי, אך מלחמת ששת הימים 
)1967( קטעה אותו. כל אדמות הכפר חולקו לחלקות, עם גבולות ובעלים 

מוסכמים, והשלטונות קבעו גם את גבולות אדמות המדינה. הגבעה 
שעליה הוקם לימים המאחז נחשבה כולה אדמה פרטית לפי ההסדר 

הירדני שכמעט הושלם. לא הייתה שום טענה שהקרקע אינה מעובדת 
ולכן היא אדמת מדינה. 

ד. בעלי הקרקע הפלסטינים הגישו ערר על ההכרזה על אדמות המדינה 
)ערר מס' 14/50(. הערר מתברר בימים אלה בפני ועדת העררים של 
המנהל האזרחי, שהיא הגוף השיפוטי שממליץ לראש המנהל האזרחי 

בנושא זה. כל עוד הערר לא הסתיים, אסור מבחינה חוקית, להקצות את 
הקרקע לשימוש כלשהו, ובוודאי שאסור לתת למישהו זכויות בקרקע 

)שייתכן שבסופו של דבר יסתבר שהיא שייכת למישהו אחר(. לכן 
הממשלה לא יכולה בשלב הזה לאשר תכנית בניה למאחז או להכשיר 

אף אחד מהבתים שבו. 

לסיכום, כל ההגדרה של הקרקע כ"אדמת מדינה" באזור הזה נבעה 
מכך שהמתנחלים מנעו בכוח מבעלי הקרקע לעבד את אדמתם. השיטה 
הישראלית של "הכרזה על אדמות מדינה" שמאפשרת לקחת מהבעלים 

חלקי חלקות ופיסות קרקע שלטענת המדינה אינן מעובדות במשך כמה 
שנים, היא שיטה לא מוסרית שמהווה למעשה גזל קרקע במסווה של חוקיות. 
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2. "אדמות מדינה" - של איזו מדינה? 
המונח המדויק יותר ל"אדמות מדינה" הוא "אדמות ציבוריות", כלומר, 

אדמות ששייכות לציבור. בדרך כלל אדמות הציבור מנוהלות ע"י 
המדינה. בשטחים הכבושים, אף על פי שהשטחים עצמם אינם חלק 

ממדינת ישראל, ממשלות ישראל, באמצעות צה"ל )המנהל האזרחי( הן 
שמנהלות את הקרקעות הציבוריות.   

אלא שהשימוש של ישראל באדמות מדינה הוא שימוש מפלה שנודף ממנו 
ריח של גזענות. לפי נתוני המנהל האזרחי שניתנו לאגודה לזכויות האדם 

ו"במקום" במסגרת עתירה לפי חוק חופש המידע, 98.73% מהקרקעות 
הציבוריות שהוקצו בשטח C, ניתנו לישראלים. רק 1.27% מאדמות 

הציבור הוקצו לשימוש של התושבים הפלסטינים. 
כך שמבחינה מוסרית, גם אם נקבל את הפרשנות הישראלית של החוק, 

הקרקעות הציבוריות אמורות לשרת את כלל הציבור שחי תחת השלטון 
הישראלי בשטחים, וכדי לתקן את האפליה ארוכת השנים בחלוקת 

המשאב הציבורי היקר ביותר, הקרקע, מן הראוי שאדמות ציבוריות 
בשטחים יוקצו גם לצרכי הציבור הפלסטיני. 


