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דו"ח זה לא היה יכול להיכתב ללא עזרתו של עו"ד דני זיידמן, אחד המומחים הגדולים בתחום המדיני בירושלים, ומהאנשים  1

 '; 90-שחשפו את המנגנון להשתלטות על נכסי פלסטינים במזרח ירושלים והוביל את המאבק נגדו מאז שנות ה
  lwww.akevot.org.iת: חלק מהמסמכים בדו"ח נחשפו והועברו אלינו ע"י מכון עקבו

http://www.akevot.org.il/
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ְ

ְתמצית

ְ

היא החלת חוק נכסי נפקדים או חלקים ממנה לישראל  ות של סיפוח הגדה המערביתאחת ההשלכות האפשרי

כדי להתמודד עם אלפי הנכסים והשטחים  1950־חוקק בישראל ב חוק נכסי נפקדים על השטחים שיסופחו.

. החוק קבע כי באמצעות 1948־העצומים שהיו בבעלות פלסטינים שהפכו פליטים במהלך המלחמה ב

 להשתלט על הנכסים הללו ולעשות בהם שימוש כרצונה. הממשלה יכולה האפוטרופוס לנכסי נפקדים

צורך בהפקעה ללא ישראל להשתלט על שטחים עצומים בגדה תוכל  ל חוק זה על השטח שיסופח,אם יחו

־דונם )כ 543,000־למשל, בשטח המיועד לסיפוח ישראלי יש כ ,כנית טראמפות ה שלמפהלפי . צוייםפיבאו 

מדובר . מהשטח המיועד לסיפוח 30%־כאשר שיעורם הוא  ,בבעלות פרטית פלסטיניתאקרים(  134,000

 בשטחים עצומים ובאלפים רבים של בעלי קרקעות פלסטינים.

יתכן שממשלת ישראל תטען שאין לה כוונה להכריז על נכסי הפלסטינים בשטחים כנכסי נפקדים, אך י

תמיד אפשר להשתמש  ,כי מרגע שהחוק חלמלמד  1967־ישראל במזרח ירושלים ב סיפחהש שטחיםסיון מהיהנ

 .בקונסטלציה פוליטית כלשהי בו

דו"ח זה סוקר את השימוש שעשו ממשלות ישראל השונות בחוק נכסי נפקדים במזרח ירושלים כדי לנשל 

הוקם ממשלת הליכוד בחסות  80־פלסטינים מנכסיהם וליישב בהם מתנחלים. הדו"ח חושף כיצד בשנות ה

העביר עשרות נכסים פלסטינים בסילוואן וברובע המוסלמי לידי המתנחלים, בין השאר ו ממשלתי סודימנגנון 

 .חוק נכסי נפקדיםבאמצעות 

 השיטה עבדה כך: גורמים הקשורים למתנחלים גייסו אנשים שיצהירו כי בעליהם של נכסים מסוימים הם

בדיקה  ללא כל – הכריז להלנכסי נפקדים, וה. את התצהירים העבירו לאפוטרופוס )נעדרים( נפקדים בבחינת

הללו לידי קק"ל, וממנה למתנחלים.  םנכסיהנפקדים. לאחר מכן הועברו נכסי שאותם נכסים הם  – נוספת

יום אחד י המדינה למתנחלים, כאשר ל־ידע ונמכרן יהתּבש  המשפחות הפלסטיניות שהתגוררו בנכסים הללו גילו 

. כך התחיל מאבק משפטי ארוך, יקר ומתיש של משפחות יםה שיפנו את הבתתביעה בדריש יכתב ןאליה והגיע

משפחות מעטות אומנם  פלסטיניות קשות יום מול גופים רבי עוצמה ומשאבים כמו קק"ל ועמותות המתנחלים.

 .על כך דן נאבקותועאו  םזבונאלצו לע הצליחו להציל את בתיהן, אך רובן

גם כאשר כי  . ממסמכים אלו עולהנוצל חוק נכסי נפקדים לרעההמראים כיצד מסמכים רבים כולל הדו"ח 

הנכסים לבעליהם. לא הושבו בכל זאת  –המשפט שההליך היה מושחת ופסול ־בתיקבעו נחשף הדבר וגם כאשר 

ממשלות ביקשו מראה שגם כאשר  ,שמובא בהרחבה בנספח לדו"ח ,ניתוח המדיניות של הממשלות השונות

ם את השימוש בחוק, תמיד נמצאו הדרכים לממשלות אחרות לשנות את המדיניות ולהרחיב מחדש לצמצשונות 

 .הנ"לחוק האת ההשתלטות על נכסי פלסטינים באמצעות 

 

 

 

 

 

 

https://www.knesset.gov.il/review/data/heb/law/kns1_property.pdf
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ְהקדמה

את את אביו ומתקופת ילדותו . הוא זוכר 80־בתחילת שנות השבמזרח ירושלים אחמד סומרין נולד בסילוואן 

ים של עיתונאים ביקורוב משפט־הדיונים בבתיבדין, ־פגישות עם עורכיבמסמכים, במו עסוקים בניירות ויא

כמה זמן עוד נחזיק כאן  ודאות: האם יזרקו אותנו מהבית?־מרחפת עננה כבדה של אי כשמעליהם ,ופעילים

 מעמד? ולאן נלך?

בית משפחת סומרין נפל קורבן לאחת מהשיטות הנלוזות שהפעילה הממשלה בשיתוף עם מתנחלים כדי 

 1950־השימוש בחוק נכסי נפקדים. חוק נכסי נפקדים נחקק ב – להשתלט על נכסי פלסטינים במזרח ירושלים

פלסטינים ל ייכיםפשר לממשלת ישראל לקחת נכסים שהיו שוהוא א   ,בישראל בנסיבות המיוחדות שנוצרו אז

, כאשר סיפחה ממשלת ישראל את מזרח ירושלים 1967־ולעשות בהם שימוש לטובת פיתוח הארץ. ב 1948עד 

למרות שאין כל קשר בין  ,והחילה עליה את החוק הישראלי, הוחל גם חוק נכסי נפקדים על שטחי ירושלים

 .1967לבין ירושלים שאחרי  1948הנסיבות של 

נמכר  ביתוה ,"נכס נפקד"הוא בית משפחת סומרין שהכריז האפוטרופוס לנכסי נפקדים  80־בסוף שנות ה

באמצעות  ,הגישה קק"ל 1991־ב. 1967בבית עוד מלפני המתגוררת  ,ל מאחורי גבה של משפחת סומריןק"לק

 טרםש ייגעומממושך תביעת פינוי נגד המשפחה, ומאז החל מאבק משפטי חברת הימנותא שבבעלותה, 

אלו הם כעת מגדל את ילדיו בבית ילדותו, כשהיום, שלושים שנה מאוחר יותר, מוצא את עצמו אחמד הסתיים. 

ביקורים של וב משפט־הידיונים בבתבדין, ־עם עורכי פגישותבעסוק בניירות ובמסמכים,  רואים אותוש

 דומה שהיא הפכה כבדה ומעיקה יותר. .גהוגפהתוהעננה עדיין לא  ,פעיליםעיתונאים ו

 ערעור של משפחת סומרין נגד פינויה מהביתאת ההמשפט המחוזי בירושלים ־ביתדחה  2020ביוני  30־ב

כאשר ממשלת ישראל מצהירה על כוונותיה  ,בימים אלה. 2020באוגוסט  16והורה לה להתפנות מהבית עד 

כאשר ממשלת ישראל סיפחה  ,1967־סיון של הסיפוח שכבר נעשה בילספח את הגדה המערבית, כדאי ללמוד מהנ

ירושלים בתוספת השטח המסופח קמ"ר באזור ירושלים, החילה עליהם את החוק הישראלי והכריזה כי  70־כ

 ."בירת ישראל המאוחדת לנצח"היא 

להתממשְבהיקפיםְעצומיםְְעלולמהְשלבחוקְנכסיְנפקדיםְבמזרחְירושליםְהואְדוגמאְאחתְזהְשְשימו

 הכבושיםְאםְישראלְתספחְאותם.בשטחיםְ

ואת האופן שבו השתלטו על עשרות  הנ"ל הדו"ח שלפניכם מנתח את השימוש שעשו ממשלות ישראל בחוק

 נכסים במזרח ירושלים, ובסילוואן במיוחד.

ְ  
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ְנפקדיםְנכסיְחוקְמהוא.ְ

ומאות אלפי  ,התחוללה בארץ מלחמה שבסופה נקבעו גבולותיה של מדינת ישראל 1948־בעם הקמת המדינה 

פלסטינים מצאו עצמם מחוץ לגבולותיה לאחר שגורשו או ברחו מבתיהם במהלך המלחמה. ממשלת ישראל 

נסיבות מיוחדות אלה,  ים.החליטה שלא לאפשר להם לשוב לאדמתם ולבתיהם שבתוך ישראל והם נותרו פליט

נדרשה מצד אחד זו  :של גל הגירה המוני ורכוש רב שנותר מאחור, יצרו אתגר משפטי גדול למדינה הצעירה

. שימוש בנכסים הללואת הץ ולמנוע פלישות והשתלטות פרועה על הנכסים ומצד שני לאפשר את פיתוח האר

ְ.1950־ב חוק נכסי נפקדיםעל רקע זה נחקק 

חוקְנכסיְנפקדיםְקובעְכיְאםְבעליוְשלְנכסְנמצאְבארץְאויב,ְהריְשהואְנחשבְנפקדְוהאפוטרופוסְ

האפוטרופוס רשאי למכור את הנכס לרשות הפיתוח, וזו יכולה  לנכסיְנפקדיםְרשאיְלקחתְאתְהנכסְלחזקתו.

ְהנפקדיםְולעשותְבהםְלמכור אותו לצדדים שלישיים. כלומר,  ְנכסי ְלמדינהְלהשתלטְעל החוקְמאפשר

 שימושְכרצונה.

, לא יחול על כל אדם שחי בחו"לתואר זה חשוב לציין שהמחוקקים הקפידו להגדיר את ה"נפקד" כך ש

אלו שעה ש  עזבו את הארץ למדינת אויב, רק אם כאלה הוגדרו פלסטינים. הנפקדים ל רק ע למעשה אלא

בישראל. כך נוצר בנכסיהם להמשיך להחזיק רשאים בארצות שאינן מוגדרות כאויבות לישראל  יםמתגוררה

נכס ה –ערב  מדינותמ מדינתל העזב ,תפלסטיני ,תהאח עזבו את הארץ לחו"ל; דין מפלה: שני אנשים מירושלים

הוא ממשיך ו – צות־הבריתאירופה או לאר מדינותב לאחת מעז ,יהודי ,השניואילו ; תנפקדנכס נחשב  השל

כך למשל יכול יהודי מפלורידה שמעולם לא גר בישראל, לרכוש נכס במזרח  של הנכס שלו בישראל.בעליו להיות 

ְירושלים וליישב בו מתנחלים בעוד שלבעלים המקורי של הנכס, פלסטיני המתגורר בירדן אין כל זכויות בו.

ְ להצדיקְאתְחקיקתְהחוק,ְאךְְאוליְהיהְבהןְכדיְעםְהקמתְהמדינהכאןְהנסיבותְהמיוחדותְששררו

ְהנסיבותְשונותְבתכלית.היוְ,1967ְים,ְבשטחְשסופחְלישראלְביוניְבמזרחְירושל

ְ

1967ְְ–מזרחְירושליםְוהחלתְחוקְנכסיְנפקדיםְְסיפוחב.ְ

קמ"ר במזרח ירושלים והחילה עליהם את החוק הישראלי, ובכלל זה גם  70־סיפחה ממשלת ישראל כ 1967־ב

נסיבות המיוחדות של הקמת המדינה והאתגרים את חוק נכסי נפקדים. למרות שחוק נכסי נפקדים נחקק בַ 

אף אחת מהנסיבות המיוחדות של לא התקיימה  ושבאזור  ,וחל על מזרח ירושליםההייחודיים שהיו אז, הוא 

רכי פיתוח של הארץ. לא בכדי ום נטושים ולא צילא גל עזיבה בעקבות מלחמה והמון נכסים פלסטיני – 1948

 ,"בהחלט ייתכן כי לפחות חלק מההסדרים שבחוקהשופט אשר גרוניס כי:  דאז המשפט העליון־קבע נשיא בית

 2.אילּו היו נחקקים היום, לא היו עומדים במבחנים החוקתיים"

 בידי הממשלה נותר שיקול הדעת אם להפעיל אותו וכיצד. אםְהחוקְחל,ְאיןְחובהְלהפעילְאותו.אךְגםְ

כפי שנראה להלן, ממשלות נפקדים במזרח ירושלים.  ואכן, הממשלות השונות עשו שימוש שונה בחוק נכסי

וממשלות הליכוד ניסו להרחיב את השימוש  ,המערך והעבודה בחרו לצמצם את השימוש בחוק במזרח ירושלים

הניסיוןְ"נשיא גרוניס מתח על כך ביקורת חריפה וקבע כי הבו עד כדי הפיכתו לכלי לנישול פלסטינים מנכסיהם. 

, כאמור לעיל. כמו קבעוְלאְתמידְנשמרוְונוכחְהניסיונותְהחוזריםְונשניםְלכרסםְבהןמלמדְכיְהמגבלותְשנ

 3".ראויְלהזכירְכיְכלְהחלטהְלהפעילְאתְהחוקְבמקרהְמסויםְממילאְחשופהְלביקורתְשיפוטיתכן, 

 

                                                        
האפוטרופוסְלנכסיְנפקדיםְדאודְחטאבְחסיין 5931/06ע"א  2 נספח ראו  פסק־הדין בענייןהרחבה לדברי הנשיא גרוניס. ב 20, סעיף נְ'

III. 
 דברי הנשיא גרוניס.ב 32, סעיף שם  3

https://www.knesset.gov.il/review/data/heb/law/kns1_property.pdf
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/06/310/059/s48&fileName=06059310_s48.txt&type=2
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ְנכסיְנפקדיםְככליְלנישולְפלסטיניםְבמזרחְירושליםְְְחוקג.ְ

ְפלסטיניםְלמתנחליםְהסודיְלהעברתְנכסיהממשלתיְ.ְהמנגנון1ְ

הוקם בגופי ממשלה שונים מנגנון להעברת נכסי פלסטינים במזרח ירושלים לידי מתנחלים. על  80-בשנות ה

הרלוונטיים דאג להפעיל את כל הגופים והוא דאז אריאל שרון,  של ממשלת הליכוד המנגנון ניצח שר השיכון

(, חברת 4לאפוטרופוס לנכסי נפקדים בניגוד לנהליםנהל מקרקעי ישראל )שנתן הוראות בשירות המתנחלים: מ  

(, האפוטרופוס הכללי ומשרד השיכון עצמו )שמימן את שהשכירה את הנכסים למתנחלים ללא מכרזעמידר )

 פעילות העמותות(.

ר רוהתב ,( נחשפה השיטהקלוגמן"ח דו –להלן ) דו"ח ועדת החקירה הממשלתית שהקימה ממשלת רביןב

ללא מכרזים ובניגוד ( 'עטרה ליושנה', אלע"ד ו'עטרת כהנים'מתנחלים )עמותות שרות מבנים הועברו לידי עכי 

ים צורך פינוי תושבים פלסטיננהל תקין; מיליוני שקלים הוזרמו אליהן; הוצאות משפט של העמותות ללכללי מ  

 אלו היוַועדות , ּומבתיהם מומנו מהקופה הציבורית; בעלי תפקידים בעמותות השתתפו דרך קבע בוועדות

גבו והן  ,בבעלות העמותותהוקמו ֲחברות לידיהן נכסי מקרקעין;  תעבירומלעמותות וכספים  תומימזר

ְשלְוסמכויותיו ;שירותים" שניתנו לעמותות"מהמדינה "דמי טיפול" ושכר ניהול פרויקטים בגין ה

ְכנכסיְנכסיםְעלְבהכרזהְמעורבותְהיולמעשהְשְ,העמותותְבידיְשרתְכליְהפכוְנפקדיםְלנכסיְהאפוטרופוס

 .בהםְזקההחְ ְאתְקיבלוְמכןְולאחרְנפקדים

 

ְהשיטהְעבדהְוכך.2ְ

הדין איתן גבע, -עורך) המתנחליםְוקק"לְשכרוְפלסטיניםְבתשלוםְשיצהירוְעלְנכסיםְכנכסיְנפקדים .1

 . (צהיריםשל קק"ל, הוא זה שהכין ואישר את הת דין-רךשל אלע"ד וגם עו דין-רךעוגם שהיה אז 

ובניגוד להנחיות של על סמך התצהירים הללו, ללא כל בדיקה נוספת תְאפוטרופוסְהוציאְתעודותְנפקדּוה .2

 .ץ המשפטי לממשלההיוע

עסקת )ב לחברת עמידר או לקק"ל מהאפוטרופוס לנכסי נפקדים הועברו הנכסים דרך רשות הפיתוח .3

    .הועברוְלעמותתְאלע"ד(, ומהן חליפין

עמותת אלע"ד עבור הנכסים )בדרך כלל עלות השיפוצים בנכסים( מימן משרד השיכון  לש וצאותיהת הא .4

 במסגרת תקציב תמיכה בשיפוצי העמותה. 

 ובהם עשרות משפחות פלסטיניות. כנכסי נפקדים נכסים  20-בדרך זו הוכרזו בסילוואן כ

 

                                                        
נהל מקרקעי ישראל על פעי 1991דו"ח מבקר המדינה משנת מ 4 לות האפוטרופוס לנכסי נפקדים עלתה ביקורת קשה על כך שמ 

 "השתלט" למעשה על האפוטרופוס, קבע נהלים ללא סמכות, ופגע בעצמאותו: 
הביקורת העלתה, כי חופש הפעולה של האפוטרופוס )ושל הממונה(, הנדרש להפעלת סמכויותיו על פי חוק, הוגבל במידה ניכרת, 

בלא  –הוציא המינהל  1986הדוקה של האפוטרופוס בבעלי תפקידים שונים במינהל ]מקרקעי ישראל[ ]...[ בספטמבר עקב תלות 
נוהל עבודה הקרוי: "נוהל טיפול בנכסי נפקדים" ]...[ לדעת הביקורת, אין למינהל סמכות  –תיאום או הסכמה מצד האפוטרופוס 

 בנוגע להפעלת שיקול דעתו, ואין למינהל סמכות לקבוע את מדיניות פעילותו בחוק לתת לאפוטרופוס הוראות, או להוציא נהלים
 (.328)עמ' 

 של הכנסת:ְאהרון שקרג'י לפני הוועדה לביקורת המדינההעיד האפוטרופוס לנכסי נפקדים  1992בינואר  7-ב
 ח"כ דדי צוקר: האם מוכרות לך ההנחיות של היועץ המשפטי שקובעות מגבלות על החלת החוק לגבי מזרח ירושלים?

 שקרג'י: כן. 
 ח"כ דדי צוקר: האם אתה פועל על פי ההנחיות הללו בכל המקרים? 

כאשר הייתי במינהל מקרקעי ישראל, מינהל מקרקעי ישראל חשב את עצמו בעל בית  שקרג'י: אני פועל על פי ההנחיות. אבל
 על האפוטרופוס, ואני פעלתי על פי הנחיות של הנהלת המינהל.

 ח"כ צוקר: שלעתים עמדו בסתירה או לא התיישבו עם הנחיות היועץ המשפטי? 
 (.לפרוטוקול 6עמ' ) שקרג'י: לפעמים

http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/Amidar-Report-310593.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2017/05/KlugmanReport.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/Barter-Deal-KKL-RP-1991.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/Barter-Deal-KKL-RP-1991.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/04/StateComptroller1991.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-1992.pdf
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ה על "תפקודו של האפוטרופוס לנכסי נפקדים הי פוטרופוס לנכסי נפקדים קבעה ועדת קלוגמן כי:אל אשר

הממצאים החמורים בעניין תפקודו של האפוטרופוס לנכסי נפקדים מחייבים  [...]פי כל קנה מידה לקוי ביותר 

5ְ."לדעת הועדה בדיקה מקיפה וטיפול מיידי

 

ְהכרזתְנכסיםְכנכסיְנפקדיםבנסבלתְש-הבלתי"מהְישְלבדוק?"ְהקלותְ.3ְ

תיאר האפוטרופוס לנכסי נפקדים  19926בינואר  7-בוועדה לביקורת המדינה של הכנסת בדיון שהתקיים ב

 פעלה השיטה:כיצד אהרון שקרג'י 

ח"כ דדי צוקר: מהו התהליך שעל פיו אתם מכריזים על נכס, נניח בסילוואן או בעיר המזרחית כנכסי 

 נפקדים? 

 מוציא אני, נפקד הוא שהנכס בשבועה תצהיר אואם אנחנו מקבלים תעודה מהמוכתר  [...]שקרג'י: 

 .נפקד כנכס הנכס על ומכריז נפקדות תעודת

 ? יותר או פחות: וזה היה התהליך גם בסילוואן צוקר כ"ח

 שקרג'י: כן. 

 היו שיטתי שבאופן או קבועים מצהירים שהיו אנשים או אדם לזהות יכול אתה האםח"כ צוקר: 

 ?נפקדים כנכסים מסוימים נכסים על מצהירים

 . כן אולישקרג'י: 

 ?נבולסיאותו  נתן כאלה הצהרות כמהח"כ חיים אורון: 

 ]...[ 

 7.זוכר אינני. עשרה חמש. עשר אולי :י'שקרג

]...[ְ

 ? האלה המצהירים את מביא היה מיח"כ צוקר: 

 .גבע ד"עו: י'קרגש

 ?שהוא: אורון כ"ח 

 .העמותה כוח בא: י'שקרג 

 '?ד"אלע'? 'ליושנה עטרה'? 'כהנים עטרת? 'עמותה איזה: אורון כ"ח 

 . לא -' ליושנה עטרה: 'י'שקרג

 '?ד"אלע'ו' כהנים עטרת: 'אורון כ"ח 

 .כן: י'שקרג

 ?עסקה ונסגרה אותם לתביק ואתה, מוגניםה דייריםה של גם, המצהירים את לך הביא הוא: אורון כ"ח 

 8.כן: י'שקרג

]...[ 

 יתנו כסף שתמורת, כפרים של מוכתרים, מקצועיים מלשינים שישלך  אומר אורון כ"ח אבל: תיכון כ"ח

 לא בכלל שהוא שקרית הצהרה בשל רכושו את מפסיד אחר אדם ובעצם, רוצה שאתה אישור כל לך

 ?נפקד כנכס מוכרז והנכס מכתב לך שולח שמוכתר שמספיק אומרת זאת. עליה יודע

                                                        
 .25–24עמ'  ,דו"ח קלוגמן 5
 . 1992בינואר  7-יקורת המדינה של הכנסת בדיון הועדה לב – 4ראו ה"ש  6
 .15–14עמ' שם,  7
 .17עמ'  שם, 8

http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-1992.pdf
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 .כן: י'שקרג

 ?מקום שהוא באיזה מפרסם לא אתה: תיכון כ"ח

 .לא: י'שקרג

 ?בודק לא גם אתה: אורון כ"ח

 .לבדוק אפשרות לי אין: י'שקרג

 ממנו לקבל מוכן אתה. שקר עדות העיד, שנים כמה לפני, שבעבר ידוע שכבר אדם לגבי גם: אורון כ"ח

 ?אותו מקבל אתה, בפניו נחתם שהתצהיר חתם דין-עורך אם? עכשיו עדות

 .שקר תצהיר נתן שהוא ידוע לא לי. כן: י'קרגש

 ?הנכס את תופס ואתה מישהו של מכתב סתם מספיק: תיכון כח"

 . כן: י'שקרג ד"עו

 ?מיד אותו תופס אתה, נפקד של נכס יש ראח'ג שבשייח לך אכתוב אני אם: תיכון כ"ח

9ְ.לב בתום לפעול יכול אני. כן: י'שקרג ד"עו

 

 הכריז על הבית כנכס נפקד:כיצד  נפקדים לנכסי האפוטרופוס העיד 10בסילוואן 40תביעה על חלקה מס' ב

 ש. פרט לבית המשפט אילו ממצאים, ראיות, מסמכים היו בפניך ששימשו להוצאת התעודה הזאת? 

 ת. עד כמה שזכור לי היו תצהירים, תצהיר. לא זכור לי בדיוק, נדמה לי של נבולסי ]...[ 

 ה נוספת כלשהי?, ראי40ש. מלבד ההצהרה הזאת, היה בפניך לגבי חלקה 

 ת. בזמן הוצאת התעודה לא היתה ראיה נוספת. ]...[ 

 ש. האם דרשת וחקרת לגבי מה שנטען בתצהיר הזה? 

 ת. מה יש לי לבדוק? ]...[

ש. האם ידוע לך על קיומה של חקירה משטרתית לגבי אותו נבולסי בקשר לתצהירים שהוא נתן. האם 

 אתה זומנת למשטרה לחקירה בנושאים? 

 11אני זומנתי כמה פעמים. אני לא זוכר על מה זומנתי.ת. 

 

ְוקק"לְםְשיקבלוְבסוףְאתְהנכסיםיוזמיְההכרזהְעלְהנכסיםְכנכסיְנפקדים:ְהמתנחלי.4ְ

כי  מנהל אגף מקרקעין בקק"ל,  ,עדותו של אברהם הללימעלה  בסילוואן 40באותה תביעת פינוי על חלקה מס' 

נהל מקרקעי עם מ   עסקת החליפיןקק"ל היא שיזמה את מכירת נכסי הנפקדים בסילוואן לרשות לפיתוח, את 

 ולבסוף את העברת הנכסים לעמותת אלע"ד.ממ"י(  –)להלן ישראל 

ודיע הללי לאפוטרופוס על ה 1989בינואר  16-אפוטרופוס על נכסי נפקדים בבמכתב ששלח אברהם הללי ל

 שזו תעבירם לידי קק"ל: כדי לרשות הפיתוחקש כי האפוטרופוס יעבירם יקיומם של נכסי נפקדים בסילוואן וב

 . המקרקעין המפורטים ברשימה המצר"ב הנם נכסי נפקדים ]...[ 1

שום המקרקעין האלה תחילה ע"ש האפוטרופוס לנכסי נפקדים י. ]...[ אודה לך אם תורה על ר2

 ולהעבירם ע"ש רשות הפיתוח ]...[ 

עולות הדרושות לקבלת המקרקעין . לאחר ביצוע רישום זה, נודה לך אם תעדכן אותנו כדי להמשיך בפ3

 וניהולן, כולל פינויין על פי החוק. הלהא

                                                        
 .25–24עמ' שם,  9

 .יורשיְברנבלהְפתיחהְנ'ְהימנותא 1870/96ת"א  10
 .62–60, עמ' 1998צמבר דב 27-הדיון מ שם, פרוטוקול 11

http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/Protocol-court-1870-96-Halleli-250598.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/Barter-Deal-KKL-RP-1991.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/Letter-Halleli-1989.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/Protocol-court-1870-96-Shikarji-271298.pdf
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קש הללי להעביר חלקות יבְלמנהל של אגף בעלות ורישום בממ"י 1991בפברואר  4-מכתב נוסף שכתב הללי בב

ו יעברו החלקות שבמסגרת ,"לקקללממש את הסכם החליפין בין ממ"י  כדיבסילוואן לידי רשות הפיתוח 

ביןְהימנותא1991ְְבמאי  23-מ 9964/91בשטר מכר )בחליפין( מס' זה אכן מומש )הסכם  בסילוואן לידי קק"ל

 ְ(.ורשותְהפיתוח

םְתיתהְהעבריהעברתְהנכסיםְלידיְקק"לְהְהְהסופיתְשלמטרההעיד הללי כי  12המשפט-בביתבעדותו 

 :לידיְעמותתְהמתנחלים

 ..[כל השטחים של קק"ל, עד כמה שאני יודע, המינהל השכיר לעמותת אלעד ].

                                                        
 .25.5.98-מ פרוטוקול ,93/746"א ת 12

http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/Letter-Halleli-040291.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/Barter-Deal-KKL-RP-1991.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/Protocol-court-1870-96-Halleli-250598.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/Letter-Halleli-1989.pdf
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המדיניות של קרקעות קק"ל שהם קרקעות יהודיות שיהיו מוחזקות ע"י קק"ל ופנויות ושאיש לא ישים 

יד עליהם, שיושכרו או יוחזקו למטרה שלשמה הקק"ל פועלת. זאת אומרת שיושכרו וימסרו להחזקת 

 13.יהודים

]...[ 

 14יש לנו עניין שנכסים אלה ]בסילוואן[ יהיו בבעלות יהודית.

ד לבין קק"ל והימנותא בעניין זה, ולכן "עוד הסביר הללי כי מבחינתו יש זהות אינטרסים בין עמותת אלע

 15ד גם את קק"ל בהליכים שונים."כוחה של עמותת אלע-מהמקרים ייצג בא אחדים מןב

וכי הם שהביאו את ְנפקדיםנכסיְבהכרזתְהנכסיםְכממשְהלליְהעידְגםְכיְקק"לְואלע"דְהיוְמעורבותְ

 ְ:ודאגו לשלם לו על כך נפקדנכס מצהיר להעיד שהנכס הוא ה

כנכסים  הליכי ההכרזה על הנכסים )...(ש. האם היית אישית מעורב או באמצעות הימנותא, קק"ל, ב

 נפקדים? 

 ]...[. ת. לא הייתי מעורב אישית, אף על פי שידעתי

 ש. האם עמותת אלעד ועו"ד גבע שמשו גם מקור לידיעות? 

גבע לא שימש מקור לידיעות. עמותת אלעד מידי פעם היתה מוסרת שכאן נכס נפקד או כאן ת. עו"ד 

16ְנכס נפקד. אבל העיקר מתושבים מקומיים.

כי נבולסי ד איתו וועבנהג לפר כי יס . הללינבולסימצהיר ששמו אר הללי את קשריו עם יבהמשך עדותו ת

"הוא אישר הללי שנבולסי קיבל תמורה עבור תצהיריו: כן  17רכישת קרקעות.בנוגע למידע  ספקוך וממתוהיה 

בדיון אחר שהתקיים באותה תביעה, תביעה הנוגעת  18."יודע איך לקבל את התמורה. מאיתנו לא מקבל אגורה

אר את נסיבות ההתקשרות יתבעדותו ו ,כי הכיר את נבולסי יו"ר עמותת אלע"ד דוד בארי, העיד אף 51לחלקה 

 19.עם הימנותא

מכתב ששלחו דעואל בסוק ב :עמותתְהמתנחליםְאלע"דְאףְהציעהְלממןְעבורְקק"לְאתְרכישתְהנכסים

לקדם  וקשיייני התיישבות הם בלענ הממשלה-אשלעוזר ר 1990במארס  27-ב ומיכאל וסרטיל מעמותת אלע"ד

 נכסי הנפקדים בסילוואן לידיהם:  ם שלאת העברת

במינהל יש כבר )סוף סוף( רצון טוב והסכמה להחלפת קרקע עם הקק"ל אלא שהעיכוב הוא באי הסכמה 

הבאנו לפני דורי )במשרדך( הצעה שאולי תהא נוחה יותר  [...]לתמורה שאותה מציעה הקק"ל לממ"י. 

יינו שהקק"ל תרכוש בכסף את הנכסים של ממ"י במקום החלפת קרקעות )המינהל דורש לקק"ל. דה

קרקע תמורת קרקע(. ובאם תתעורר בעית מימון והחלטה מהירה לגבי תשלום לממ"י, אז נתחייב אנחנו 

)אלע"ד( לתרום לקק"ל את הסכום הנדרש )כפי הנראה כמה עשרות אלפי דולרים, לטענת הממ"י(. כך 

 ירושלים. –זמן חשוב ויש למצוא פתרון לסוגיא חשובה זו או אחרת ה

 

  

                                                        
 .47שם, עמ'  13
 .48שם, עמ'  14
 .47עמ' שם,  15
 .50–48עמ' שם,  16
 .52שם, עמ'  17
, העיד עו"ד גבע על כך שנבולסי קיבל תמורה (ג'ומעהְרווידיְנ'ְקק"ל 1053/95)ת"א  51חלקה שעניינו בתיק  2011ביולי  5-בדיון מ 18

"בכך שהוא גם קיבל תמורה עבור העבודה שלו, גם בכך אין פגם. אדם זכאי לתמורה עבור מאמץ שהוא עושה בבירור על תצהיריו 
 .(22, ש' 7עמ' ) "עובדות והעברתם לאפוטרופוס

 .2001בדצמבר  30-פרוטוקול מל 35עמ'  ,ג'ומעהְרווידיְנ'ְקק"ל 1053/95ת"א  19

 

http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2020/05/From-Elad-pushing-the-kkl-deal-270390.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2020/05/From-Elad-pushing-the-kkl-deal-270390.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/Protocol-050711-Ruweidi.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/Beeri-Testemony-Ruweidi-Case-301201.pdf
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בחוסר תום לב קיצוני  הנפקד ומכירתו לקק"ל נעשנכס של אם כן, כל ההליך של ההכרזה על הנכס כ

 מהמקרים ה"נפקד" לא היה כלל נפקד. אחדים מןוכמזימה שבה הנהנים יוזמים את ההכרזה. ב

כל עסקה שנעשתה בתום לבב בין האפוטרופוס ובין אדם אחר "א בחוק נכסי נפקדים קובע כי: 17סעיף 

בכל נכס שהאפוטרופוס חשבו בשעת העסקה לנכס מוקנה לא תיפסל ותעמוד בתקפה גם אם יוכח שהנכס לא 

טעה מעשיו גם אם  יאפוטרופוס בתום לב אזקובע שאם פעל הכלומר, החוק  ."היה אותה שעה נכס מוקנה

 .פםבתוקעומדים 

http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2020/05/From-Elad-pushing-the-kkl-deal-270390.pdf
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ְנפקדיםהםְנכסיְהנכסיםְוחרףְזאתְההכרעהְהשיפוטית:ְהליךְההכרזהְהיהְפסול,ְ .5

מתנחלים, העמידר ויד אחרי שהנכסים שהוכרזו כנכסי נפקדים הועברו לידי קק"ל, י, מ90-בתחילת שנות ה

 יהןתּב, ששמעו לראשונה ש  אלו . משפחותןהחלו האחרונים לתבוע את המשפחות הפלסטיניות ולדרוש את פינוי

 ןולהוכיח את זכויותיה ,עתירי ממון וידע ,תביעה של גופים חזקיםעם נאלצו להתמודד  ,"יםנפקד י"נכס יםנחשב

 בנכס.

 אחדים מןמנגנון ההכרזות על נכסי נפקדים, החלו השופטים בבנוגע להמשפט -בבתיכשהתבהרה התמונה 

תוך שהם מותחים ביקורת על האפוטרופוס על נכסי נפקדים  ,יותהמקרים לפסוק לטובת המשפחות הפלסטינ

המשפט העליון בערעור בעניין בית משפחת -ביתכך למשל קבע  20.שפעל בחוסר תום לב קיצוניוקובעים 

 21:עבאסי

 –מר שקרג'י  –לבו של האדם שמילא את תפקיד האפוטרופוס עצמו -בית המשפט הוסיף ובחן את תום

לב. האפוטרופוס -שביצע את העסקה וקבע, כי בהחליטו על מכירת הזכויות פעל האחרון בחוסר תום

-נתון היה ללחצים ישירים מצד המינהל למכור את הנכס לרשות הפיתוח. הוא לא הפעיל את שיקול

 דעתו הבסיסי והעצמאי אם לעשות כן אם לאו. זאת ועוד, החלטתו למכור את הנכס נעשתה תוך עצימת

עיניים מכוונת לסתירה הבוטה שבין הראיה היחידה לנפקדות חלק מהיורשים לבין ההכרזה שלפיה 

 ו. הנכס נפקד כול

ְתום ְבחוסר ְהיה ְאלאְ-די ְותוצאותיה, ְההכרזה ְאת ְלקעקע ְכדי ְכולו ְכנפקד ְהנכס ְבהכרזת הלב

ְדבקְחוסרְתום ְהפועלְהיוצאְהואְשהגנ-שבענייננו תְתקנתְלבְגםְבמכירתְהנכסְלרשותְהפיתוח.

)א(ְלחוק,ְאיננהְפורשתְכנפיהְעלְעסקתְהמכירהְלרשות17ְהשוקְלנכסיְנפקדים,ְהקבועהְבסעיףְ

הפיתוחְומשכך,ְנשמטתְהקרקעְאףְמתחתְלהעברתְהזכויותְבנכסְלעמותתְאלעד.ְבמצבְזה,ְחלהְ

ְ(.אינה במקור)ההדגשה  .לחוקְהמורהְעלְהחזרתְהנכסְשאינוְנכסְמוקנה,ְלידיְבעליו18ְהוראתְסעיףְ

המשפט לא היו סוף פסוק. קק"ל והמתנחלים לא הרפו -בביתצחונות הראשונים הללו של המשפחות יאך הנ

מהנכסים, הגישו ערעורים ואף פתחו בהליכים חדשים. המשפחות הפלסטיניות קשות היום נאלצו לגייס 

 וססים.מאבק משפטי ממושך ומתיש לאורך שנים מול גופים חזקים ומב נהלמשאבים אדירים כדי ל

על הנכסים כנכסי נפקדים היה פסול לא הספיקה כדי למנוע את  הליךְההכרזהבסופו של דבר, הקביעה כי 

הפינוי. ברוב המקרים, כאשר גופים ממשלתיים כמו האפוטרופוס לנכסי נפקדים היו צד בתביעה, עמדת 

נפקד ומכירתו לקק"ל נכס נחשב עודנו רה, הנכס יתה כש  יההכרזה עצמה לא ה ף אםתה שאיהמדינה הי

 22.פה, ועל כל פנים נטל ההוכחה בשאלת הבעלות מוטל על המשפחות הפלסטיניותתק   ודנהולמתנחלים ע

                                                        
מוסאְעבאסיְנ'ְ 19168/91ת"א וב עזבוןְחסיןְאלעבסיְנ'ְרשותְהפיתוח 895/91ת"א ב נדון – ביתְעבאסיְ)המכונהְ"ביתְהטירה"( 20

קבע כי ההכרזה על הנכס בשלמותו כנכס נ . בערעור(5685/94ע"א ) המשפט העליון-שנדון בבית שר בערעוראּו הדין-, ופסקעמותתְאלעד
 .המשפטְהעליון-עמותתְאלע"דְנ'ְבית 6496/99בג"ץ בהחלטה זו אושרה שוב וכדין,  נעשתהנפקד לא 

נפקד, נכס ביטל את הכרזת הנכס כ 2012-פסק הדין שניתן ב .ג'ומעהְרווידיְנ'ְקק"ל 1053/95ת"א נדון ב – (51ביתְרווידיְ)חלקהְ
 ,התיק לדיון בראיות חדשות שחשפו את השיטה בסילוואןהוחזר עליון לבערעור  .דין שמאשר אותה-ניתן פסק 2005-אחרי שב

 לה.  נקבע כי ההכרזה בט  ובעקבותיהן 
דין -משפחת סומרין הוכרזה כבעלים בפסק .יורשיְברנבלהְפתיחהְנ'ְהימנותא 1870/96ת"א נדון ב – (40ביתְפתיחהְסומריןְ)חלקהְ

 הצהרתי. 
 .הימנותאְנ'ְסומרין 5980/91ת"א נדון ב – 75חלקהְביתְסומריןְ

ץ הדין ליוע-על העברת פסקפרוקצ'יה השופטת בתיק זה הורתה . הימנותאְנ'ְג'עברי 5981/91ת"א נדון ב – 27ביתְסומריןְחלקהְ
 משום שמצאה פגמים חמורים בדרך פעולתם של האפוטרופוס לנכסי נפקדים ושל רשות הפיתוח. ,לצורך חקירה המשפטי לממשלה

 .20ראו ה"ש  21
( של פתיחה סומרין שאותה ייצג עו"ד דני 1870/96ת"א ) 40הדין שניתן בנוגע לחלקה -פסק – באחד המקרים היוצאים מן הכלל 22

מוטל על המשפחה איננו איה ונטל הראינה עומדת לו התנהלות האפוטרופוס חזקת התקינות  נוכחהמשפט של-קבע בית –זיידמן 
 הפלסטינית: 

http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2019/10/Abassi_verdict_895-91.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/פסד-מוסא-עבאסי-בית-הטירה-תא-19168-91-260803.doc
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/פסד-מוסא-עבאסי-בית-הטירה-תא-19168-91-260803.doc
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/פסד-ערעור-על-הפסד-הראשון-ניתן-ב-1999-עבאסי-5685-94.doc
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/פסד-בגצ-6496_99-ערעור-של-אלעד.doc
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/פסד-רווידי-020512.doc
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/Verdict-court-Ftiha-210799.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2019/10/Sumrin_Verdict_Zur_5980-91.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/Verdict-Frucatia-TA5891-91.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/Verdict-court-Ftiha-210799.pdf
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את ההכרזה על הנכס  1994-ב בירושלים משפט השלום-פסל בית מקרה של משפחת סומריןבלמשל,  ,כך

, התגורר עד מותו בסילוואן ומעולם לא היה נפקד. אך ז"ל , מוסא סומריןהמנוח נפקד וקבע שבעל הנכסכס נכ

 – לא היה נפקד ז"ל מוסא סומרין אף אםרה, ותה כש  יההכרזה לא הי ף אםתה שאיעמדת האפוטרופוס הי

גם מכירתו  יםנפקדהוא נכס . ומכיוון שהנכס יםנפקדהוא נכס ילדיו מתגוררים במדינות ערביות הנכס הואיל ו

עימו ר גַ ש  אחיין , ז"ל של מוסא נומתגוררים בבית הם משפחת אחייהבתוקף. בני משפחת סומרין  נהדולקק"ל ע

למשפחת  –ומכיוון שהם נפקדים בלבד, היורשים החוקיים הם ילדיו ש יתהכבן בחייו, אך עמדת המדינה הי

 סומרין אין זכויות בנכס.

מנם הנכס וכי אבעקבות עמדת המדינה  1996-ב בירושלים המשפט המחוזי-ביתפסק  קק"להגישה בערעור ש

)רשות שקיבלה מבעל הנכס לפני מותו(.  ואך למשפחה הפלסטינית יש רשות להתגורר ב ,יםנפקדנכס נחשב 

 –רה, ולא נקבע שמשפחת סומרין היא הבעלים של הנכס יתה כש  ילא נקבע שמכירת הנכס לקק"ל לא הואיל וה

 דין-פסק ניתן בתביעה זו .כך עשתה, ותביעה חדשה לפינויקק"ל להגיש כעבור כמה שנים יה ביכולתה של ה

 .  דחה בית המשפט המחוזי בירושלים את ערעור המשפחה 2020ביוני  30-בו ,המורה למשפחה לפנות את ביתה

מעולם לא נפקד,  ,אבי המשפחה ,המשפט התברר כי בעל הנכס-בביתמשפחת עבאסי.  פקד אתדומה גורל 

לעמותת אלע"ד  הנכס לעמידר וממנה תולכן מכיר נפקדיםמילדיו אחדים תה כי יאך עמדת האפוטרופוס הי

שהמשיכו לגור בבית אביהם, אינם אלו הבנים הנותרים, המדינה טענה שחלק מהנכס. בנוגע לבתוקף  נהדוע

המשפט קיבל -בית חלקים מהבית שייכים למדינה. –ומכיוון שאחיהם מתגוררים בחו"ל , הבעלים של כל הבית

בו ו ,מנואלע"ד נכנסה לגור בחלקים מהבית בעוד משפחת עבאסי נדחקה לחלק קטן מעמותת והזו, את הטענה 

 עד היום.היא מתגוררת 

 חלקם רק באופן זמני. וניצלו מידי המתנחלים,  7-נכסי נפקדים בסילוואן רק כ 20-בסופו של דבר, מתוך כ

ְ

ְהממשלהְשל"ְהטובְרצונה"בְתלויחוקְהְ–נכסיְנפקדיםְבירושליםְְחוק.ְד

חוק הקמ"ר במזרח ירושלים והחילה בהם את החוק הישראלי.  70-סיפחה ממשלת ישראל כ 1967כאמור, ביוני 

תה שאלה יהינכסי פלסטינים במזרח ירושלים על נכסי נפקדים, אך שאלת הפעלתו הישראלי כולל גם את חוק 

הן של ממשלות ישראל להלן מובאות בתמצית עמדותי של מדיניות והחלטה פוליטית של הממשלות השונות.

 23השונות ממלחמת ששת הימים ועד היום:

 להימנע מלהפעיל את החוק על הייתה שיש  עמדת הממשלהְ,שלטוןְהמערךְתקופ, ת1977–1968ְבשנים

להגביל את  – , ובמקרים שבהם מדובר בנכסי נפקדים פנויים)שמתגוררים בהם אנשים( תפוסיםנכסים 

 ת מוגנת. זכויות דיירּו להעניקלמכור ובלי וש בהם למטרות ציבוריות בלבד בלי השימ

 הליכודְתקופ, ת1992–1977ְבשנים כדי להשתלט על נכסים  שימושְלרעהְבחוקְנכסיְנפקדים, נעשה שלטוְן

ואשר פעילותם  סייעו להעברת הנכסים לידי מתנחליםר שאגופים שונים וזאת באמצעות  ,במזרח ירושלים

 .דו"ח קלוגמן, כפי שנחשף באופיינה בשחיתות חמורה

 חשפה את המנגנון והוועדה  ,הקימה ועדת חקירה, את השיטה רביןְממשלתְעצרה1997ְ–1992ְבשנים

ְמנעהְאתְהמשךְהשימושְלרעהְבנכסיְהנפקדים. היא להשתלטות על נכסי פלסטינים במזרח ירושלים

                                                        
 אינוד לחוק, ונטל הראיה 22ב לחוק, כמו גם לסעיף 30על רקע האמור לעיל, אין מנוס מלקבוע כי בענייננו אין תחולה לסעיף 

"מעל לכל ספק המתקבל על  –מונח על שכם התובעים. נהפוך הוא. ממילא גם לא חלה על התביעה דידן מידת ההוכחה הגבוהה 
ב לחוק, לעניין "חובות מנפקדים ומשפטים בקשר אליהם". משמעות הדבר היא כי בנסיבות מקרה 20שנקבעה בסעיף  הדעת"

 הייתי פוסק לטובת התובעים גם לו סברתי שכפות המאזניים מעוינות מן ההיבט הראייתי. [...]זה 
 .IIלניתוח מפורט של מדיניות הממשלות השונות ראו נספח  23

https://peacenow.org.il/somrin-verdict-silwan
https://peacenow.org.il/somrin-verdict-silwan
https://peacenow.org.il/somrin-verdict-silwan
https://peacenow.org.il/sumarin-apeal-rejected
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/02/meeting-on-absentee-properties-EJ-221168.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/Legal-Adviser-Mazuz-Absentees-policy-310105.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2017/05/KlugmanReport.pdf
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ְאתְה ְמנעה ְלא ְסייעהאך ְוגםְלא ְלנצלםְבעתיד ְלקדמותוְאפשרות הפלסטינים ש, כך בהחזרתְהמצב

, קק"למצד בנכסים מצאו את עצמם ממשיכים להתמודד עם תביעות פינוי מצד המתנחלים והמחזיקים 

 יש לפנותם.  ואם איננו מּורם כשעמדת המדינה בתביעות אלה היא שנטל ההוכחה מוטל על הפלסטינים, 

  ְהליכודְתקופת ,2005–1997בשנים ץ והיוע שבו והרחיבו את השימוש בחוק נכסי נפקדים, ,ממשלות

 .הורה לחדול מכך מזוזמני לממשלה  המשפטי

  כריזְעלְנכסיםְבמזרחְירושליםְאוְעלְחלקיםְמהםְמְעודנוְהאפוטרופוס לנכסי נפקדיםהיוםְ–2005בשנים

ת בנכס, מהמקרים הדבר נעשה כאשר קיים הליך משפטי לגבי בעלּובאחדים מן מדי פעם. כנכסיְנפקדיםְ

הממשלה בהליך לרישום החלה  , שבהםבימים אלה 24.האפוטרופוס מתערב ו"לוקח" חלק מהנכסשאז 

יים חשש שהאפוטרופוס לנכסי נפקדים ישתלט על נכסים רבים ק ,מסודר של הבעלויות במזרח ירושלים

 במסגרת ההליך. 

ְהגדהְכי  25המשפט העליון-ביתקבע  2015-יש לציין כי ב ְהנכסיםְהםְתושבי במקריםְשבהםְבעלי

)שמבחינת החוק נחשבים "נפקדים" אך הם מתגוררים בשטחים שתחת שליטת ישראל(, אסור  המערבית

 26כנכסי נפקדים. למעשה להכריז על נכסיהם

 

 

 

 דוד שולמן :צילוםנפקד והם בסכנת פינוי. דוד המשפחה הוכרז כ .2020, מאי בסילוואןסומרין משפחת 

                                                        
נכס שהיה בבעלות שמונה אחים. המתנחלים בעניין  תביעה שהגישה עמותת אלע"ד נגד משפחת סיאם בסילוואןב ,למשל ,כך קרה 24

דים, כך שהמשפחה דו הכריז על שניים נוספים כנפקיהאפוטרופוס לנכסי נפקדים מצוטענו שרכשו את הנכס מארבעה מהאחים, 
 מהנכס. בסופו של דבר מכר האפוטרופוס את חלקו למתנחלים.כשאין ברשותה אלא שתי שמיניות נותרה 

 לעיל(. 2)ראו ה"ש  חסייןדין -פסק 25
 .IIIהדין ראו נספח -להרחבה בעניין פסק 26

http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/Mazuz-to-MOF-absentees-310105.pdf
https://peacenow.org.il/siyam-verdict-june-2019
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/06/310/059/s48&fileName=06059310_s48.txt&type=2
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ְלבעליהםְלהשיבְאתְהנכסיםְשלְטדיְקולקְומאמצי:Iְְנספח

ראש עיריית ירושלים טדי קולק לכניסת המתנחלים לסילוואן ולרובע המוסלמי, התנגד נחרצות  90-בשנות ה

. בעניין נכסי הנפקדים 1991נגד ההתנחלות בסילוואן בדצמבר  מחה בהפגנת יחיד של ראש העירייהאף הוא ו

 המועט המידע ןאת הנכסים לבעליהם. מלהשיב סיון ימוסרי ועשה כמיטב יכולתו בנהוא חש שמדובר בעוול 

יכול לתת היה הוא פנה לגורמים רבים וביקש מכל אחד מהם את הסיוע שכי ניכר לידי 'שלום עכשיו' שהגיע 

 בנכסיםְימשיכוְלהתגוררְבהםְללאְהפרעה.המחזיקיםְשהפלסטיניםְכךְהמצבְלקדמותו,ְלהשבתְ

 עוולה זו באלו המילים: ן קולק עליהל 1993בפברואר  4-מכתב לשר המשפטים מב

כי ההכרזות לגבי נכסים אלו כנכסים נפקדים נעשו שלא כדין. יחד עם זאת אין  ,המדינה הודתה, איפוא

ְההגנהְנה נוקטת כל עמדה בשאלה מה תוצאות בטלות ההכרזות ומה דין הנכס. המדי ְכתבי עלְפי

מבקשתְהמדינהְכיְאותןְמשפחותְערביותְאשרְהתגוררוְבנכסיםְלפניְהכרזתםְכנפקדים,ְימציאוְ

להוכיחְבעלותְבנכסים ואחרותְכדְי כי לאחר שנערכה הבדיקה ונמצא כי ההכרזה  ,דומני [...]. ראיותְאלְו

ה שלא כדין, יש להחזיר לאלתר את המצב לקדמותו, ולאפשר תר היות הנכסים נכסים נפקדים נעשבדב

שאלתְלאותן משפחות ערביות שגרו בנכסים במשך עשרות בשנים לשוב ולהתגורר באותם בתים. 

והחזרת החזקה לידי המשפחות הערביות לא צריכה  המדינהְדיילְהבעלותְאינהְצריכהְלהיחתךְע

פתרון הנושא הינו בעל  [...]זכויות אל מעבר למה שהיה להן קודם להפקעה הבלתי חוקית. להקנות להן 

 (.)ההדגשות אינן במקור .חשיבות עליונה ליכולת שלנו להמשיך ולדאוג לדו קיום בעיר

ממצאי ביחס לעימה וביקש שתפתח בחקירה  השילאחר פג פנה קולק למבקרת המדינה 1993במארס  9-ב

 : צייןדו"ח קלוגמן. במכתבו 

בדיקה שהדבר אינו בסמכות מבקרת המדינה, שלאחר שנערכה  ,הייתי רוצה להדגיש, גם אם ברור לי

ישְאת המצב לקדמותו. יש להחזיר  –נעשתה שלא כדין  ,ונמצא כי ההכרזה בדבר היות נכס נפקד

ְמתושבי ְלכמה ְשנעשה ְהעוול ְלתיקון ְגדולה ְהעירְהחשיבות ְשל ומבחינתם הצדק חייב  הערבים

 האינ ה)ההדגש .ואף זאת בתהליך ארוך ומייגע עם סבוכים משפטיים –להראות ולא רק להעשות 

 .במקור(

וביקש שיפעל להשבת הנכסים לפלסטינים. במכתבו  פנה קולק לשר החוץ שמעון פרס 1993במארס  14-ב

 דגיש:האר בקצרה את ממצאי דו"ח קלוגמן ויהוא ת

ְריםְהערביםְשהתגוררוְבנכסיםְאלהְבעבר.כלְזהְעדייןְלאְהחזירְנכסְאחדְלדיי

 .עלינוְהחובהְלהוכיחְשהצדקְייעשהְולאְרקְידברוְעליוְבבתיְהמשפט

ברור שהדבר יקל בהרבה על היחסים בעיר אבל יכולה להיות לזה השפעה שולית חיובית על המו"מ 

 הגדול.

 .(במקור אינן ההדגשות) ...אתקשר עמך מחר כדי לשמוע אילו צעדים אתה יכול לעשות בעניין זה

 30-ב קולק ייהבירושלים, כתב לו ראש העירביקר ר האנרגיה פרופ' אמנון רובינשטיין שַ אחר ש  ליומיים 

הנכסיםְאניְמבקשְהתערבותךְ": כדברים הבאים 1993באפריל  העוול,ְיוחזרְו במסגרתְהממשלהְע"מְשיתוקְן

חוקיים וכך יעשה צדק. אני סבור כי גם אם בעלי הנכסים הערביים אינם יכולים להוכיח את לבעליהםְה

 .)ההדגשה אינה במקור( בעלותם על הנכסים הללו, לפחות יש להחזיר את המצב לקדמותו"

ְ  

http://rosetta.nli.org.il/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE45899891&_ga=2.223557083.1979725549.1520846900-861263946.1513168282
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/Tedi-Kolek-Letters-1993.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/Tedi-Kolek-Letters-1993.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/Tedi-Kolek-Letters-1993.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/Tedi-Kolek-Letters-1993.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/Tedi-Kolek-Letters-1993.pdf
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ְירושליםְבמזרחְנפקדיםְנכסיְחוקלְבנוגעהממשלותְהשונותְְמדיניות:IIְְנספח

ְ(1977ְעד).ְמדיניותְממשלותְהמערךְא

ְ ְראשון ְתפוסיםְאיןְ–שלב ְבנכסים אצל שר המשפטים  1968בנובמבר  22-ישיבה שנערכה בב :נוגעים

נהל לממשלה, שר החקלאות, נציגי מערכת הביטחון, היועץ לענייני ערבים, מ ץ המשפטיבהשתתפות היוע

 –)להלן  נכסי נפקדים במזרח ירושלים ובשטחיםל ביחסוהאפוטרופוס סוכמה המדיניות מקרקעי ישראל 

ְ. בין השאר נקבע כי: (1968הנחיית 

  ויהיו בבעלותםישוחררו  –יהודה ושומרון בנכסים השייכים באופן מלא או חלקי לתושבי קבע כדין. 

 כוח -מיופיי יד-לע – כולם או חלקם – נוהלו 1967ביוני  5ערב אשר נכסים השייכים לתושבי ארצות האויב ו

 כוח אלה.-למיופיישוחררו  –תושבי קבע כדין ביהודה ושומרון או במזרח ירושלים הם שכיום 

 מתחולתְחוקְנכסיְנפקדים,ְוהאפוטרופוסְְויְדייריםְישוחרריד-לעְיםביתְמגוריםְאוְביתְעסקְהתפוס

 .הםלנכסיְנפקדיםְלאְיטפלְב

 מיופה מופקד עליהם או על חלקםאין ואשר ארץ אויב  ילתושב כיםהשיי ים,בית מגורים או בית עסק פנוי-

י האפוטרופוס לנכסי יד-לע וינוהל – במזרח ירושליםכוח שהוא תושב קבע כדין ביהודה ושומרון או 

בשכירותְְושלאְיימסרְרקְלמשרדיםְממשלתייםְאוְלמועסקיםְבהםְובתנאיְובתנאיְשיימסרנפקדים, 

 27מוגנת.

 

ְמנכסיהםְפלסטיניםְלנישולְמנגנוןְובעקבותיוְזמניְהסדר(:ְליכודה)ממשלת1977ְְ.ְדצמברְב

בעניין שימוש  מאת היועץ המשפטי לממשלה מני מזוז לשר האוצר בנימין נתניהו 2005בינואר  31-מכתב מב

 מזוז, סקר הנחיית היועץ המשפטי מזוז( –להלן ) בנכסי נפקדים במזרח ירושלים שבעליהם מתגוררים בשטחים

 את מדיניות הממשלה בעניין וכתב:

התקבלה החלטה בפורום בראשות שר המשפטים ושר החקלאות שריככה את  1977בדצמבר 

המגבלות על השימוש בחוק כלפי נכסים במזרח ירושלים. לפי ההחלטה החדשה, תושבי 

שו לפנות בעצמם לאפוטרופוס על נכסי נפקדים איו"ש אשר להם נכסים במזרח ירושלים נדר

ולבקש המשך החזקה ושימוש בנכסיהם. הסדר זה נקבע כהסדר זמני, ש"יובא לעיון מחדש 

 .28"לאור הנסיון בהפעלתו

לפי נוסח ההחלטה נדרשו למעשה בעלי הנכסים לא רק לבקש רשות להמשיך ולהחזיק בהם, אלא גם 

. לא ידוע לנו אם ההחלטה פורסמה ובאיזה אופן, על 1967מאז  ברציפותוהשתמשו בהם להוכיח שהם החזיקו 

  כל פנים, בפועל איש מבעלי הנכסים לא פנה לאפוטרופוס כדי לקבל רשות להמשיך להשתמש בנכסיו.

 1977-הביאה לכך שכמעט ולא נתפסו נכסי נפקדים במזרח ירושלים, ההחלטה מ 1968-בעוד שההחלטה מ

, 2005בינואר  31-ממזוז במכתב של . 1967שבהם לא היה שימוש וחזקה רצופים מאז איפשרה תפיסת נכסים 

ְבחוקְלרעהְשימושְנעשה" בעקבותְהחלטהְזוְהוא קובע כי  ."1992-מְקלוגמןְועדת"חְבדוְשנחשףְכפי,

ְהופעל מנגנון להעברת נכסי פלסטינים במזרח ירושלים לידי עמותות מתנחלים. 90-וה 80-למעשה בשנות ה

                                                        
הדברים  ממ"י.י יד-לענדון עניין הנכסים שנתפסו בפועל  (,1969בפברואר  3-שנערכה כשלושה חודשים מאוחר יותר )ב ,ישיבה נוספתב 27

 ר על כנו.ותנוגעים בנכסים תפוסים נ שאיןקרון יהע מכל מקוםשונו במקצת אך העיקרון נשאר דומה, ו
התירוץ להחלטה זו היה חקיקת חוק נכסי נפקדים  1993ההחלטה לממשלה מאפריל הצעת לפי המפורט בדברי ההסבר של  28

 שהם קבע 1967 ביוני 5-ה ערב שנערכו כוח יפויי על חל היה אשר שהדין בכך בהתחשב", והיא התקבלה 1973-)פיצויים( התשל"ג
 שנוהלו למי נכסים שחרור זמני באופן להסדיר מיועדת היתה[ 1968-]מ וההחלטה והואיל, בלבד שנים חמש של לתקופה בתוקף יהיו

 ".ברציפות נכסיהם את בפועל והחזיקו

http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/02/meeting-on-absentee-properties-EJ-221168.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/Legal-Adviser-Mazuz-Absentees-policy-310105.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/Absentees-Policy-030269.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/Proposed-Gov-Decision-for-absentees-1993.pdf
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ְ

ְ

ְביטולוְאללבלימתְמנגנוןְהנישולְְ(:ממשלתְרבין)1996ְ–1992תקופתְג.ְ

נכסי ההכרזה על נכסים במזרח ירושלים כעצרה את השיטה והפסיקה את  1992-ממשלת רבין שהוקמה ב

נפקדים, אך לא פעלה להשבת הנכסים שכבר הוכרזו ולא "פירקה את המנגנון", כך שהיה קל לממשלות שבאו 

 ולהשתמש בחוק נכסי נפקדים לנישול פלסטינים.כך לשוב -אחר

ְ

ְ:ְפעולותְהממשלהְלהפסקתְההכרזותְעלְנכסיְנפקדיםעצירתְהשיטה.1ְ

פעילות האפוטרופוס לנכסי נפקדים על  דו"ח מבקר המדינהפורסם  ממשלת הליכוד,בתקופת , עדיין 1991-ב

היועץ המשפטי לממשלה . בכנסת דיון בוועדה לביקורת המדינהעל כך ולאחר מכן התקיים  ,במזרח ירושלים

והנחה אותו להקים צוות  1992באפריל  2-היועץ המשפטי לממשלה יוסף חריש פנה לשר האוצר ביוסף חריש 

 ככל הנראה בראשות עו"ד פליאה אלבק – הצוות מקצועי שיקבע נהלים לפעולת האפוטרופוס לנכסי נפקדים.

 . הניצול לרעה של חוק נכסי נפקדים החל להיחשף אך לא נעצר.התכנס כמה פעמים –

בראשות מנכ"ל  ועדה חקירה ממשלתית , כאמור לעיל,הקימה ממשלת רבין 1992לאחר הבחירות במאי 

ם לידי המתנחלים במזרח יפלסטיניה םנכסיהחקרה את העברת והוועדה משרד המשפטים חיים קלוגמן, 

ם שהוקם בתוך גופים מנגנון שלובו נחשף  ,(דו"ח קלוגמןדו"ח מקיף ) , כאמור,ועדה פרסמהוירושלים. ה

 הנחיית היועץ המשפטילפי העברת נכסים למתנחלים בדרכים פסולות הגובלות בפלילים. שם ממשלתיים ל

הוחלטְמחדשְעלְהקפאתְהפעלתְהחוק,ְוחזרהְלמדיניותְששררהְבעקבותְדו"חְזהְ" 29לעיל, השצוטט מזוז

 ."1977עדְדצמברְ

ב הכללי באוצר ממנכ"ל עמידר לבחון את אופן ההתקשרות של עמידר עם ש  ביקש החַ  1992באוקטובר 

המפרט כיצד הועבר כל  ,דו"ח ביקורת של מבקר עמידרהושלם  1993במאי העמותות בנכסים במזרח ירושלים. 

 ידי המתנחלים, מי היה מעורב וכיצד הועברו הכספים הציבוריים לצורך כך.נכס ונכס ל

ל על ם: להטישעיקר ,על שורה של צעדים בעקבות דו"ח קלוגמן החליטה הממשלה 1992בספטמבר  13-ב

צוות שיבחן את  תמנול ,ח קלוגמן"שנבדקו בדונכסים ל בנוגעמדיניות  המלצות בדברהקבינט להמליץ לממשלה 

לממשלה )לבחינת ההיבטים  ץ המשפטיח קלוגמן ליוע"להעביר את דו ,הזכויות המשפטיות בנכסים הללו

לבחון את תפקוד האפוטרופוס על נכסי נפקדים  ,להטיל על מבקרת המדינה להכין חוות דעת בנושא ,הפליליים(

ועדה מקצועית במשרד האוצר שתבדוק את אמצעי הפיקוח והבקרה על העברת כספים לעמותות  למנותו

 המתנחלים.

ְלוְ פנה שר האוצר אברהם )בייגה( שוחט במכתב לאפוטרופוס לנכסי נפקדיםסמוך לאחר מכן  והורה

 1992בנובמבר  15-פנייה של היועצת המשפטית לאוצר בבעקבות לאחר מכן,  .להפסיקְלהכריזְעלְנכסיְנפקדים

על נכסי להוציא תעודות  מותר ירושליםבבכל הארץ למעט וכדי לא לפגוע בפעילות שוטפת חיונית הורה השר כי 

ץ יועהנוסף להתייעצות עם  , קבע,ירושליםלאחר בדיקה ואישור של היועצת המשפטית לאוצר. ב נפקדים רק

 ל שר האוצר.נדרש גם אישור ש רמשרד האוצהמשפטי של 

ְ

ְ

ְ

                                                        
 ראו פרק ב בנספח זה. 29

http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/04/StateComptroller1991.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/פרוטוקול-ועדה-לביקורת-המדינה-1992.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/Fr-AG-to-MOF-absentees-020492.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/Fr-AG-to-MOF-the-team-on-absentees-070293.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2017/05/KlugmanReport.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/Amidar-Report-310593.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/Gov-decision-on-Klugman-Report-130992.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/From-Minister-of-Finance-to-Custodian-stop-1992.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/Legal-Adviser-MOF-re-more-absentee-declarations-151192.pdf
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 לממשלהשלאְהובאהְהצעתְהחלטהְְ–הימנעותְמשינויְהמדיניותְלעתידְ.2ְ

 הצעת החלטה לממשלה 1993הכין שר המשפטים באפריל  בעקבות דו"ח קלוגמן בהתאם להחלטת הממשלה

הצעתְההחלטהְקבעהְלמעשהְכיְת הממשלה. מזכירּושל  נההונחה על שולחוההצעה בנוגע לנכסי נפקדים, 

 , כלומר: 1969-וב1968ְ-רְלהיותְכפיְשהוחלטְבנכסיְנפקדיםְבירושליםְתחזוביחסְלהמדיניותְ

o הם לא יוכרזו כנכסי נפקדיםהודה ושומרוןאם כל הבעלים או רובם הם תושבי ירושלים או י ,. 

o  האפוטרופוס רשאי למנות נאמן  – הודה ושומרוןהבעלות בידי תושבי ירושלים או ימן אם רק מעט

 מביניהם.

o ְרקְשיימסר"ובתנאי  ,האפוטרופוסינהל אותם  – ושומרון כללהודה אם אין בעלים בירושלים או בי

 ."מוגנתְבשכירותְיימסרְושלאְציבורייםְגופיםְאוְממשלתייםְלמשרדים

יתכן שאיש לא העלה על דעתו יתפוסים. הנכסים המתייחסת לשאלת  אינהההחלטה הצעת יש לציין ש

ְתערב.יאפוטרופוס כך שהשנים, יש מקום לבהם מחזיקים האנשים מתגוררים נכסים תפוסים, שבהם ביחס לש

במארס  28-מ ץ"בגהליך בהמדינה  תגובתלפי ְ:הסכמיְאוסלולְשבההצעהְלאְהובאהְלהחלטתְהממשלהְ

 – ת הממשלהי משרד המשפטים והונחה במזכירּויד-להוכנה עצעת ההחלטה ה 30,בג"ץ עיר שלם( –)להלן  1996

 כידוע שהינה, הנפקדים בעיית עומדת ברקע כאשר, הפלשתינאים עם ההסכמים נחתמו, לביני ביני אך

 המדיניות בנושא חדשה הצעה על עתה שוקדים, אלו בנסיבות. שבפנינו לסוגיה קשר ללא וקשה סבוכה

 .הבחירות לאחר שתקום לממשלה רק, הנראה ככל, תוגש וזו ירושלים במזרח הנכסים לגבי

 הגבילמיתה יה , היאבעקבות ההסכמים עם הפלסטינים חדשההצעת החלטה היו מכינים  ילואיש לשער ש

אך בסופו של דבר, לאחר הבחירות ועליית ממשלת נתניהו לא  .הרבה יותר את השימוש בחוק נכסי נפקדים

 עמום ופתוח לניצול לרעה בעתיד.נותר הובאה לממשלה כל הצעת החלטה, והנושא 

 ְ

ְ.ְהימנעותְמתיקוןְנזקיְהשיטה3

 סֹוסמּוומ   –צוות  הקמת (א

o  'עסקה גם בשאלת הזכויות 1992בספטמבר  13-מהחלטה , בעקבות דו"ח קלוגמן 193החלטת ממשלה מס ,

 31.צוות בנושאמותות וקבעה כי יוקם בנכסים שכבר הועברו לידי הע

o  ב הכללי באוצרהחל לפעול  1993ביוני עסק ככל הנראה בעיקר והצוות , צוות שהוקם אצל הַחש 

 בהתקשרויות עם העמותות.

o  בעניין אחרי שהוגש ְ,1996נהְרקְבמאיְמּומעמד הנכסים עצמם עניין בצוות בהתאם להחלטת הממשלה

 32.עיר שלם ץבג"

, עיר שלם בבג"ץ 1996בספטמבר  22-מ המדינה תשובתלא הספיק לעשות הרבה. לפי אף הוא צוות זה 

לפני הבחירות יומיים וזאת , התכנסְפעםְאחתבראשות מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון עמוס רודין  הצוות

. בעקבות הבחירות סיים מר רודין את כהונתו כמנכ"ל המשרד, והצוות לא המשיך 1996במאי  27-לכנסת, ב

                                                        
 .12, סע' לםְנ'ְשרְהאוצרעמותתְעירְש 2179/95בג"ץ  30
צוותְלקביעתְ להקים ח מבקר המדינה"בעקבות דו לממשלה ץ המשפטיהיועהורה זכיר כי עוד לפני דו"ח קלוגמן כאן המקום לה 31
תה ככל הנראה כוונה שצוות זה יעסוק יהי 1992עבור האפוטרופוס לנכסי נפקדים. בעקבות החלטת הממשלה מספטמבר  הליְעבודהונ

גם בגורל הבתים, אך מכיוון שהצוות היה מורכב מאנשים שהיו מעורבים בעצמם בהליכים הפסולים של העברת הנכסים למתנחלים 
 כי ימונה צוות אחר. 1993בפברואר  7-במכתב מלממשלה יוסף חריש  ץ המשפטיפליאה אלבק(, הורה היועעו"ד )ככל הנראה 

 .30ראו ה"ש  32

http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/Proposed-Gov-Decision-for-absentees-1993.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/Gov-decision-on-Klugman-Report-130992.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/MOF-Nomination-of-team-absentees-June-and-August-1993.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D-090596.jpg
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/State-Response-Klugman-Petition-of-1995-from-220996-and-280396.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/Fr-AG-to-MOF-the-team-on-absentees-070293.pdf
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כי הצוות המדינה כי שר הבינוי והשיכון ימנה "בימים אלה" נציג חדש בצוות, והתחייבה בעבודה. בתגובתה 

 33.ימשיך בעבודתו

יהו שנבחרה, אך ככל הידוע לא נעשה דבר להשבת הנכסים מה עלה בגורל הצוות תחת ממשלת נתננודע לא 

 לבעליהם.

 

 )בלבד( נכסים משלושה העמותות של יהןיד לסילוק המדינה של תביעות (ב

המדינה שתי הגישה נגד העמותות שקיבלו נכסים שלא כדין  1996,34במארס  28-מתגובת המדינה מכפי שעולה 

 בנכסים אחרים לא נעשתה פעולה נוספת.  35.העתיקה בלבדשעסקו בשלושה מבנים בעיר  ,תביעות לסילוק יד

 

 הפלסטינים נגד הפינוי בהליכי המדינה עמדת (ג

מעמד המבנים שנלקחו בשיטה ל בנוגעהממשלה צוות שיציע מדיניות לא הקימה כאמור, בסופו של דבר 

מנכסים  קק"לאו  לתביעות סילוק יד של הימנותא תורפצהייתה מכש זו לשאלההייתה נדרשת הפסולה, אך 

 ם בסילוואן. יפלסטיני

מכתבה של עו"ד אסתר רוזנטל מפרקליטות מחוז מכפי שעולה מצד אחד, הבא: דברים הר מצב צכך נו

סקירה של הליכים  מכתב הכולל – 1995בדצמבר  5-משרד ראש הממשלה מירושלים ליועץ המשפטי של 

ואילו  ;אכןְנפלוְפגמיםְבהכרזהש יתהעמדת המדינה ברוב המקרים הי – נכסי נפקדים בסילוואןל הנוגעים

ְְמצד שני, ְראיותְלבעלות. מצב זה משאיר פתח לעמותות המתנחלים המדינהְדורשתְמהפלסטיניםְלהציג

לפלסטינים המתגוררים בבתים אין בהכרח מסמכי בעלות מסודרים והם שעה ש ,פינוילהמשיך בתביעות ה

נפטרו ואחרים נפקדים )כפי שקרה  אחדים מהםש ,מסתמכים על כל מיני הסכמות עם הבעלים המקוריים

 למשל(. 36,במקרה של משפחת סומרין

ע"י עו"ד דני זיידמן בשם  בעניין הזה ץלבג"שהוגשה לעומת זאת, כאשר נדרשה המדינה להגיב לעתירה 

במארס  28-מהנ"ל בתגובתה  ההנכסים, וכך כתבעל ה להקטין את חלקה בהשתלטות תסי, נעמותת עיר שלם

הגיעְלכללְהבנהְעםְנציגיְחברתְהימנותאְכיְלאְיפעלוְלסילוקְ [...]"היועץ המשפטי של משרד רה"מ  1996:37

המשיכה בפועל  ".אלאְלאחרְקיוםְהתייעצותְעימו, במספר נכסים הנדונים בבתי המשפט ידםְשלְהמחזיקים

38ְמסילוואן. משפחת סומריןהיא אף תובעת את פינוי בימים אלה הימנותא בהליכים לפינוי פלסטינים, ו

 

ְ:ְהחוקְמופעלְעלְתושביְהגדהְהמערבית(וברקְ)ממשלותְהליכוד2005ְ–1997תקופתְ.ְד

ממשלת הליכוד בראשות נתניהו ריככה את המדיניות והחלה לאפשר מחדש את הפעלת חוק נכסי נפקדים 

הותר לאפוטרופוס  1997-ב 39.לעיל לנתניהו שצוינה מזוזהנחיית היועץ המשפטי בבמזרח ירושלים, כפי שמתואר 

אפילו על נכסים תפוסים משרד האוצר, ו ץ המשפטי שליועהלהכריז על נכסים פנויים כנכסי נפקדים באישור 

ממשלת ברק שכל העברה של החליטה  2000במארס אישור נוסף של משרד המשפטים. בכפוף להותר להכריז 

 רים מיוחד.( טעונה אישור של פורום שג נכסי נפקדים לרשות הפיתוח )כלומר מכירה של נכסי נפקדים לצד

                                                        
 .6–4שם, סע'  33
 .5, סע' 1996במארס  28תגובת המדינה לבג"צ עיר שלם מיום  34
 .10942/92ות"א  10943/92ת"א  35
 .בעקבותְתביעתְקק"ל:ְביהמ"שְהורהְלפנותְאתְמשפחתְסומריןְמביתהְבסילוואן( 2019בספטמבר  23שלום עכשיו ) 36
 .  7, סע' 1996במארס  28תגובת המדינה לבג"צ עיר שלום מיום , 43ראו ה"ש  37
 .36ראו ה"ש  38
 ראו פרק ב בנספח זה. 39

http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/State-Response-Klugman-Petition-of-1995-from-220996-and-280396.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/List-of-Absentees-files-in-court-261295.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/List-of-Absentees-files-in-court-261295.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/State-Response-Klugman-Petition-of-1995-from-220996-and-280396.pdf
https://peacenow.org.il/somrin-verdict-silwan
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/State-Response-Klugman-Petition-of-1995-from-220996-and-280396.pdf
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 ץ המשפטיבניגוד לעמדות נציגי משרד המשפטים ובלי ידיעת היוע – החליטה ממשלת שרון 2004ביולי 

להסיר כל מגבלה על הכרזת נכסי נפקדים במזרח ירושלים. בעקבות החלטה זו הוכרזו כמה נכסים  – לממשלה

הוא  ,המשפטי לממשלה על ההחלטה ץשל פלסטינים שמתגוררים בגדה המערבית כנכסי נפקדים. כשנודע ליוע

להפסיק להפעיל את חוק למעשה הורה בכך ו ,והודיע לו כי ההחלטה נעדרת סמכות מכתב לשר האוצרבפנה 

ים, תושבי בעלי הקרקע הפלסטינ במזרח ירושלים. של תושבי יהודה ושומרון נכסיםביחס לנכסי נפקדים 

והללו נידונו  ,הגישו שורה של תביעות לביטול ההכרזה ,השטחים שאדמתם בירושלים הוכרזה כ"נכס נפקד"

 .של הכרזות אלו בסופו של דבר לביטולןהדין שניתן בפרשה זו הביא -פסק 2015.40-מ חסיין רשתבפ

 

ְ:ְנכסיְנפקדיםְבמזרחְירושליםְ–ְסיכוםְמדיניותְהממשלות

 1968ְְ-מ ְהמערךְ,1977עד ְשלטון עמדת הממשלה היתה להימנע מלהפעיל את החוק על נכסים ְתחת

וש בהם למטרות ציבוריות בלבד תפוסים, ובמקרים שבהם מדובר בנכסי נפקדים פנויים, להגביל את השימ

 זכויות דיירות מוגנת.  בלי להעניק

 1977ְְהליכוד1992עד תחתְשלטוְן נפקדים, נעשה ְ, י להשתלט על נכסים במזרח כד שימושְלרעהְבחוקְנכסְי

 ירושלים בשחיתות חמורה של גופים שונים שסייעו להעברת הנכסים לידי מתנחלים.

 1992ְ–ְ1997ְאךְְמנעהְאתְהמשךְהשימושְלרעהְבנכסיְהנפקדיםעצרה את השיטה. היא רביןְְממשלת

ְוגםְלאְסייעה חזיקים , כך שהמבהחזרתְהמצבְלקדמותוְלאְמנעהְאתְהאפשרותְלנצלְאותםְבעתיד,

 הפלסטינים בנכסים מצאו את עצמם ממשיכים להתמודד עם תביעות פינוי מצד המתנחלים וקק"ל.   

 1997ְ–ְ2005ְ–ְשבו והרחיבו את השימוש בחוק נכסי נפקדים, והיועמ"ש לממשלה  ממשלותְהליכודְתחת

 מזוז, הורה להפסיק בכך. 

 2005ְ–ְְלְנכסיםְבמזרחְירושליםְאוְעלְחלקיםְמהםְממשיךְלהכריזְעְהאפוטרופוס לנכסי נפקדיםְ–היום

ְ ְנפקדים מדי פעם. בחלק מהמקרים הדבר נעשה כאשר קיים הליך משפטי לגבי בעלות בנכס, כנכסי

. בימים אלה כאשר הממשלה החלה בהליך לרישום מסודר 41האפוטרופוס מתערב ו"לוקח" חלק מהנכס

במזרח ירושלים קיים חשש שהאפוטרופוס לנכסי נפקדים ישתלט על נכסים רבים במסגרת  של הבעלויות

 ההליך. 

במקריםְשבהםְבעליְהנכסיםְהםְתושביְ( כי "פסק דין חסיין"קבע בית המשפט העליון )ב 2015-יש לציין כי ב

שתחת שליטת ישראל(, אסור )שמבחינת החוק נחשבים "נפקדים" אך הם מתגוררים בשטחים  הגדהְהמערבית

 על פסק הדין(.    IIIל נכסיהם כנכסי נפקדים )ראו נספח למעשה להכריז ע

 

 

  

                                                        
 .III. להרחבה ראו נספח 2ראו ה"ש  40
מנכס שהיה בבעלות שמונה אחים. המתנחלים טענו  נגד משפחת סיאם בסילוואן בתביעה שהגישה עמותת אלע"דכך קרה למשל  41

שהמשפחה נותרה רק  שרכשו את הנכס מארבעה מהאחים, האפוטרופוס לנכסי נפקדים מצדו הכריז על שניים נוספים כנפקדים, כך
 למתנחלים.  חלקווס את . בסופו של דבר מכר האפוטרופמהנכס 2/8עם 

http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/03/Mazuz-to-MOF-absentees-310105.pdf
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/06/310/059/s48&fileName=06059310_s48.txt&type=2
https://peacenow.org.il/siyam-verdict-june-2019
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ְירושליםמזרחְתחולתְחוקְנכסיְנפקדיםְבְ–42ְחסייןדיןְ-פסק:IIIְְנספח

 חוקְנכסיְנפקדיםְבמזרחְירושליםשלְמימושְההפסקתְְ–דיןְחסייןְ-פסק.ְא

במזרח  דין בנוגע למימוש חוק נכסי נפקדים-פסקהעליון  המשפט-תשבעה שופטי בי פסקו 2015באפריל  15-ב

הדין קובע למעשה כי למרות שחוק נכסי נפקדים תקף, השימוש בו -פסק "(.חסיין דין-ק"פס – ירושלים )להלן

מנם הנושא שעמד ואלא במקרים "חריגים שבחריגים". א שימוש בו עשות, ואין לבמזרח ירושלים צריך להיפסק

אחדיםְהמשפט הוא נכסי נפקדים במזרח ירושלים אשר בעליהם מתגוררים בשטחים הכבושים, אבל -ביתפני ל

ויש ללמוד ממנו על דרך ההיקש שהוא חל  ,גםְלמקריםְאחריםרלוונטייםְהדיןְ-בפסקְובעהעקרונותְשנקמןְ

 43.ים במזרח ירושלים שבעליהם מתגוררים בארץ אויבנכסגם על 

 כלל כמה קביעות חשובות:דין זה -פסק

היה  – היה נחקק היום וכי לּו כשלעצמוְחוקְנכסיְנפקדיםְהואְבעייתיהעליון קבע כי  המשפט-תבי .1

 44נפסל מטעמים חוקתיים.

קבע שלמרות שהחוק עדיין בתוקף, הרי שאין להחילו על נכסים במזרח ירושלים  המשפט העליון-תבי .2

איןְש יתההינאור וחיות  ]כתוארן אז[ יצוין כי דעת השופטות 45אלא במקרים חריגים שבחריגים.

 הקראגם חיות, שהשופטת כדברי , "חוק ואין מורין כן" בבחינת – בנמצאְמקריםְחריגיםְשכאלה

 לשינוי חקיקה.

לנפקדים בארץ גם  יםנטיוומימוש החוק, אשר רל ההחלטה לצמצם אתביסוד  שהונחו העקרונות .3

 :, הם אלולאו דווקא בשטחים הכבושיםואויב 

בפסיקה  .1948לפתורְבעיהְשנוצרהְבנסיבותְהמיוחדותְשלְְ– 46חוקְנכסיְנפקדיםְוְשלמטרת .א

"היכולת לנצלם היא גם  – 47מלבד שמירה על הנכסים לטובת בעליהם –ת החוק כי מטר קבענ

לקידום פיתוח הארץ, תוך מניעת ניצולם בידי מי שהינו נפקד כמשמעו בחוק, והיכולת להחזיק 

 48.עד לגיבושם של הסדרים פוליטיים בין ישראל לבין שכנותיה"

בדרך כלל קרובות משפחה  – משפחותְהפלסטיניותהככלְשמדוברְבשמירהְעלְהנכסיםְהריְש

שמכירת הנכס לא  פשיטאו)עבורְהנפקדיםְְביותרְטובבאופןְהעליהםְְותשומר – של הנפקדים

ְתשמור עליו(.

. יישוב 'פיתוחְהארץ'יישובְיהודיםְבסילוואןְאינוְבגדרְ –פיתוח הארץ  כיככל שמדובר בצור

 בגדר אנשים.הן , והמשפחות הפלסטיניות המתגוררות בנכסים כן בסילוואן אולי אנשים

 ככל שאנשים עזבוו ,בעיהְבהיקףְכהְנרחבפליטיםְסוגייתְהתהְיהילא1967ְְ-במזרחְירושליםְב .ב

 השורר נורמליה, הדבר נעשה כחלק מתנועה טבעית של אנשים בדומה למצב את מקומם

בארץ ובעולם. אין כל קשר בין נסיבות חקיקת החוק לבין המצב במזרח  מות רבים אחריםבמקו

                                                        
 .פסק דין חסיין, 2ראו ה"ש  42
ם קבע אומנ 2017בדצמבר  18-בְפוטרופוסְלנכסיְנפקדיםלידיהְאבוְקבעְנ'ְהא5911/14ְבג"ץ דין שניתן בה-יש לציין שפסק 43

דין חסיין חל רק במקרים של נכסים שבעליהם בשטחים הכבושים, אך עדיין יש מקום לטענה שעקרונותיו תקפים לכל -שפסק
 המקרים.

 .דברי הנשיא גרוניסב 20 סע' 44
 .גרוניסהנשיא דברי ב 37סע'  45
 דברי הנשיא גרוניס.ב 17–15 סע' 46
 .הבאבְנ'ְהאפוטרופוסְלנכסיְנפקדים 58/54ע"א  ראו 47
 .לחוקְנכסיְנפקדים29ְתְלפיְסעיףְגולןְנ'ְהועדהְהמיוחד 4713/93 ץבג" 48

https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/06/310/059/s48&fileName=06059310_s48.txt&type=2
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את  –נה וכדברי רבן גמליאל במשאו היום.  1967-ירושלים ב "אני לא באתי בגבולה, היא ב 

 49בגבולי".

, בו יםשמתגורר אלולביחס רק חלה  יאלכן, ככל שיש לאפוטרופוס סמכות למכור את הנכס הרי שה

מותר לאפוטרופוס להחזיק לשון אחר, . לשחררו לבעלים או למי מבני המשפחה ולחלופין יש בסמכותו

 .וכרולמאו  בנכס אבל לא לחסלו

במקרהְדין קבע שה-פסק – יין לנכסים שכבר הוכרזו כנכסי נפקדיםדין חס-פסקת של נטיּווורלאשר ל .4

ְנכסְלְש לנפקדיםְאוְ ולשחרר – ובאופן ספציפי ,ישְלשחררְאתְהנכס נפקדנכסְכשכברְהוכרז

 : לצאצאיהםְתושביְירושליםְאוְלבניְמשפחתםְהמתגורריםְבנכס

שלגביהם כבר ננקטה פעולה כאמור על ידי ראוי כי המקרים שעניינם נכסים נפקדים, 

לחוק.  29–28הקבוע בסעיפים  האפוטרופוס, יבואו על פתרונם באמצעות "מסלול השחרור",

הבעייתיות בהפעלת החוק לגבי נכסים מן הסוג הנדון צריכה לעמוד גם לנגד עיניהם של הגורמים 

(. במילים אחרות, 646, עמ' המוסמכים בעת החלטתם בדבר שחרור נכסים )ראו גם, עניין גולן

 מקום שמבוקש שחרורו של נכס מן הנכסים האמורים אשר פסק דין זה לא חל עליו, ראוי כי

הוועדה המיוחדת והאפוטרופוס ייתנו משקל נכבד לקשיים הכרוכים בראייתם כ"נכסים 

אוי כי נפקדים" כמו גם למדיניות המגבילה שיש לנהוג על פיה בהפעלת החוק לגביהם. על כן, ר

 50תינתן עדיפות לשחרור בעין של נכסים.

 

ְחשיבותְהביקורתְהשיפוטיתְ–חוקְנכסיְנפקדיםְבמזרחְירושליםְְוְשל.ְההגבלותְעלְמימושב

יחס אר את השתלשלות העניינים בית הבש 51,מזוז ץ המשפטיהיוע מהנחייתטט בהרחבה ידין חסיין צ-פסק

 :האפוטרופוס במזרח ירושלים יו שלהפעלת סמכויותל הנוגעתמדיניות ל

קבע פורום בראשות שר המשפטים  1977במרוצת השנים, נעשו ניסיונות לכרסם בהנחיה הנ"ל. בשנת 

ושר החקלאות הסדר זמני "שיובא לעיון מחדש לאור הניסיון בהפעלתו". לפי ההסדר, יידרשו תושבי 

הם שבמזרח ירושלים. בהמשך, איו"ש לפנות מיוזמתם לאפוטרופוס ולבקש להמשיך ולהשתמש בנכסי

התברר כי בפועל לא נערכה בחינה מחודשת של ההסדר וכי בחסותו נעשה "שימוש לרעה בחוק" )הנחיית 

 –( )להלן 1992הוועדה לבדיקת מבנים במזרח ירושלים דו"ח הוועדה ))ב(; להרחבה, ראו 4מזוז, פיסקה 

שנפלו בהליכי ההכרזה על נכסים במזרח  תוארו גם פגמים 1992בדו"ח שנערך בשנת  דו"ח קלוגמן((.

כ"נכסים נפקדים", ונקבע כי "תפקודו של האפוטרופוס לנכסי נפקדים היה על פי כל קנה  ירושלים

(. לאור זאת, הומלץ לערוך באופן מיידי בדיקה 26, 13–12; ראו גם עמ'  24מידה, לקוי ביותר" )שם, עמ' 

מינה היועץ המשפטי לממשלה צוות שיקבע נהלים להפעלת מקיפה לגבי תפקוד האפוטרופוס. בנוסף, 

(. בעקבות זאת, הוחלט להקפיא מחדש את הפעלת החוק 25סמכויות האפוטרופוס )דו"ח קלוגמן, עמ' 

 1968.52למדיניות הקודמת, בהתאם להנחיה משנת  ולשוב

 ציינוניות הממשלתית ואת המדי וכמיס ,גרוניס הנשיא )בדימ'(כמו גם דברי  ,מזוזהיועץ המשפטי הנחיית 

כלשונה, אלא את עיקריה. חשוב  1968את הנחיית  וביאההם לא  1968.53 יתשהוחלט בשעתו לשוב להנחי

                                                        
 .זרה, ג, ד עבודה משנה, 49
 .בדברי הנשיא גרוניס 93 סע' 50
 , פרק ב.IIראו לעיל נספח  51
 .בדברי הנשיא גרוניס 30סע'  52
 , פרק א.IIראו לעיל נספח  53
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יְדיירים,ְישוחררְמתחולתְחוקְיד-ל"ביתְמגורים,ְאוְביתְעסק,ְהתפוסְעְ:נאמר 1968שבהנחיית להדגיש 

54ְ."נכסיְנפקדים,ְוהאפוטרופוסְלנכסיְנפקדיםְלאְיטפלְבו

הנשיא  לפניו מזוזהיועץ המשפטי לפני הובאו נובע מכך שהמקרים שדומה שהעדר ההתייחסות לנקודה זו 

לטעון שעל אפשר לראות כיצד  קשה – נכסים תפוסיםאשר לגרוניס הם מקרים של נכסים פנויים. אך )בדימ'( 

 לפעול להוצאת אנשים מבתיהם. האפוטרופוס לנכסי נפקדים

סמכויותיו כלי עת הפכו  ,מת ועדת קלוגמן היה פעילות האפוטרופוס בסילוואןזכיר כי הרקע להקהיש ל

 .שתלטות על בתיהםשרת בידי המתנחלים לשם נישול פלסטינים מבתיהם וה

לאפשר הפעלת לשוב וסיונות מצד הממשלה ינ נעשואחר ועדת קלוגמן לחסיין, גם  דין-קלפי המתואר בפס

דין -פסקו – י היועץ המשפטי לממשלהיד-לנבלמו במידה זו או אחרת עניסיונות אשר  – החוק במזרח ירושלים

 .אלוסיונות יחסיין אמור היה לשים קץ לנ

 של הביקורת השיפוטית: הוציין במפורש את חשיבותזהיר ה סייןדין ח-פסק

נבהיר, כי ראינו מקום לעגן בפסיקה את המדיניות שנהגה זה מכבר, לדברי המשיבים, בעניין זה ואף 

הואילְוהניסיוןְמלמדְכיְהמגבלותְשנקבעוְלאְתמידְנשמרוְונוכחְהניסיונותְהחוזריםְמיר עוד, להח

ראויְלהזכירְכיְכלְהחלטהְלהפעילְאתְהחוקְבמקרהְמסויםְ, כאמור לעיל. כמו כן, ונשניםְלכרסםְבהן

 אינן במקור.(ההדגשות ) 55.ממילאְחשופהְלביקורתְשיפוטית

 

 

                                                        
 .4, סע' 1968הנחיית  54
 .גרוניסהנשיא דברי ב 32 סע'  55

http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/02/meeting-on-absentee-properties-EJ-221168.pdf

