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ְ
תמצית ְ
ְ
אחת ההשלכות האפשריות של סיפוח הגדה המערבית או חלקים ממנה לישראל היא החלת חוק נכסי נפקדים
על השטחים שיסופחו .חוק נכסי נפקדים חוקק בישראל ב־ 1950כדי להתמודד עם אלפי הנכסים והשטחים
העצומים שהיו בבעלות פלסטינים שהפכו פליטים במהלך המלחמה ב־ .1948החוק קבע כי באמצעות
האפוטרופוס לנכסי נפקדים הממשלה יכולה להשתלט על הנכסים הללו ולעשות בהם שימוש כרצונה.
אם יחול חוק זה על השטח שיסופח ,תוכל ישראל להשתלט על שטחים עצומים בגדה ללא צורך בהפקעה
או בפיצויים .לפי המפה של תוכנית טראמפ ,למשל ,בשטח המיועד לסיפוח ישראלי יש כ־ 543,000דונם (כ־
 134,000אקרים) בבעלות פרטית פלסטינית ,אשר שיעורם הוא כ־ 30%מהשטח המיועד לסיפוח .מדובר
בשטחים עצומים ובאלפים רבים של בעלי קרקעות פלסטינים.
י יתכן שממשלת ישראל תטען שאין לה כוונה להכריז על נכסי הפלסטינים בשטחים כנכסי נפקדים ,אך
הניסיון מהשטחים שסיפחה ישראל במזרח ירושלים ב־ 1967מלמד כי מרגע שהחוק חל ,תמיד אפשר להשתמש
בו בקונסטלציה פוליטית כלשהי.
דו"ח זה סוקר את השימוש שעשו ממשלות ישראל השונות בחוק נכסי נפקדים במזרח ירושלים כדי לנשל
פלסטינים מנכסיהם וליישב בהם מתנחלים .הדו"ח חושף כיצד בשנות ה־ 80בחסות ממשלת הליכוד הוקם
מנגנון ממשלתי סודי והעביר עשרות נכסים פלסטינים בסילוואן וברובע המוסלמי לידי המתנחלים ,בין השאר
באמצעות חוק נכסי נפקדים.
השיטה עבדה כך :גורמים הקשורים למתנחלים גייסו אנשים שיצהירו כי בעליהם של נכסים מסוימים הם
בבחינת נפקדים (נעדרים) .את התצהירים העבירו לאפוטרופוס לנכסי נפקדים ,והלה הכריז – ללא כל בדיקה
נוספת – שאותם נכסים הם נכסי נפקדים .לאחר מכן הועברו הנכסים הללו לידי קק"ל ,וממנה למתנחלים.
המשפחות הפלסטיניות שהתגוררו בנכסים הללו גילו שּבתיהן נמכרו על־ידי המדינה למתנחלים ,כאשר יום אחד
הגיעו אליהן כתבי תביעה בדרישה שיפנו את הבתים .כך התחיל מאבק משפטי ארוך ,יקר ומתיש של משפחות
פלסטיניות קשות יום מול גופים רבי עוצמה ומשאבים כמו קק"ל ועמותות המתנחלים .משפחות מעטות אומנם
הצליחו להציל את בתיהן ,אך רובן נאלצו לעוזבם או עודן נאבקות על כך.
הדו"ח כולל מסמכים רבים המראים כיצד נוצל חוק נכסי נפקדים לרעה .ממסמכים אלו עולה כי גם כאשר
נחשף הדבר וגם כאשר קבעו בתי־המשפט שההליך היה מושחת ופסול – בכל זאת לא הושבו הנכסים לבעליהם.
ניתוח המדיניות של הממשלות השונות ,שמובא בהרחבה בנספח לדו"ח ,מראה שגם כאשר ביקשו ממשלות
שונות לצמצם את השימוש בחוק ,תמיד נמצאו הדרכים לממשלות אחרות לשנות את המדיניות ולהרחיב מחדש
את ההשתלטות על נכסי פלסטינים באמצעות החוק הנ"ל.
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מסְפחיםְומנשלים ְ
ְ
השימושְבחוקְנכסיְנפקדיםְלנישולְפלסטיניםְמנכסיהםְבמזרחְירושלים ְ

הקדמה ְ
אחמד סומרין נולד בסילוואן שבמזרח ירושלים בתחילת שנות ה־ .80הוא זוכר מתקופת ילדותו את אביו ואת
אימו עסוקים בניירות ובמסמכים ,בפגישות עם עורכי־דין ,בדיונים בבתי־המשפט ובביקורים של עיתונאים
ופעילים ,כשמעליהם מרחפת עננה כבדה של אי־ודאות :האם יזרקו אותנו מהבית? כמה זמן עוד נחזיק כאן
מעמד? ולאן נלך?
בית משפחת סומרין נפל קורבן לאחת מהשיטות הנלוזות שהפעילה הממשלה בשיתוף עם מתנחלים כדי
להשתלט על נכסי פלסטינים במזרח ירושלים – השימוש בחוק נכסי נפקדים .חוק נכסי נפקדים נחקק ב־1950
בישראל בנסיבות המיוחדות שנוצרו אז ,והוא אפשר לממשלת ישראל לקחת נכסים שהיו שייכים לפלסטינים
עד  1948ולעשות בהם שימוש לטובת פיתוח הארץ .ב־ ,1967כאשר סיפחה ממשלת ישראל את מזרח ירושלים
והחילה עליה את החוק הישראלי ,הוחל גם חוק נכסי נפקדים על שטחי ירושלים ,למרות שאין כל קשר בין
הנסיבות של  1948לבין ירושלים שאחרי .1967
בסוף שנות ה־ 80הכריז האפוטרופוס לנכסי נפקדים שבית משפחת סומרין הוא "נכס נפקד" ,והבית נמכר
לקק"ל מאחורי גבה של משפחת סומרין ,המתגוררת בבית עוד מלפני  .1967ב־ 1991הגישה קק"ל ,באמצעות
חברת הימנותא שבבעלותה ,תביעת פינוי נגד המשפחה ,ומאז החל מאבק משפטי ממושך ומייגע שטרם
הסתיים .היום ,שלושים שנה מאוחר יותר ,מוצא את עצמו אחמד מגדל את ילדיו בבית ילדותו ,כשכעת הם אלו
שרואים אותו עסוק בניירות ובמסמכים ,בפגישות עם עורכי־דין ,בדיונים בבתי־המשפט ובביקורים של
עיתונאים ופעילים ,והעננה עדיין לא התפוגגה .דומה שהיא הפכה כבדה ומעיקה יותר.
ב־ 30ביוני  2020דחה בית־המשפט המחוזי בירושלים את הערעור של משפחת סומרין נגד פינויה מהבית
והורה לה להתפנות מהבית עד  16באוגוסט  .2020בימים אלה ,כאשר ממשלת ישראל מצהירה על כוונותיה
לספח את הגדה המערבית ,כדאי ללמוד מהניסיון של הסיפוח שכבר נעשה ב־ ,1967כאשר ממשלת ישראל סיפחה
כ־ 70קמ"ר באזור ירושלים ,החילה עליהם את החוק הישראלי והכריזה כי ירושלים בתוספת השטח המסופח
היא "בירת ישראל המאוחדת לנצח".
שימושְזהְבחוקְנכסיְנפקדיםְבמזרחְירושליםְהואְדוגמאְאחתְלמהְשעלולְלהתממשְבהיקפיםְעצומיםְ
בשטחיםְהכבושיםְאםְישראלְתספחְאותם.
הדו"ח שלפניכם מנתח את השימוש שעשו ממשלות ישראל בחוק הנ"ל ואת האופן שבו השתלטו על עשרות
נכסים במזרח ירושלים ,ובסילוואן במיוחד.

ְ
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אְ.מהוְחוקְנכסיְנפקדים ְ
עם הקמת המדינה ב־ 1948התחוללה בארץ מלחמה שבסופה נקבעו גבולותיה של מדינת ישראל ,ומאות אלפי
פלסטינים מצאו עצמם מחוץ לגבולותיה לאחר שגורשו או ברחו מבתיהם במהלך המלחמה .ממשלת ישראל
החליטה שלא לאפשר להם לשוב לאדמתם ולבתיהם שבתוך ישראל והם נותרו פליטים .נסיבות מיוחדות אלה,
של גל הגירה המוני ורכוש רב שנותר מאחור ,יצרו אתגר משפטי גדול למדינה הצעירה :זו נדרשה מצד אחד
למנוע פלישות והשתלטות פרועה על הנכסים ומצד שני לאפשר את פיתוח הארץ ואת השימוש בנכסים הללו.
על רקע זה נחקק חוק נכסי נפקדים ב־ְ .1950
חוקְנכסיְנפקדיםְקובעְכיְאםְבעליוְשלְנכסְנמצאְבארץְאויבְ,הריְשהואְנחשבְנפקדְוהאפוטרופוסְ
לנכסיְנפקדיםְרשאיְלקחתְאתְהנכסְלחזקתו .האפוטרופוס רשאי למכור את הנכס לרשות הפיתוח ,וזו יכולה
למכור אותו לצדדים שלישיים .כלומר ,החוק ְמאפשר ְלמדינה ְלהשתלט ְעל ְנכסי ְהנפקדים ְולעשות ְבהםְ
שימושְכרצונה.
חשוב לציין שהמחוקקים הקפידו להגדיר את ה"נפקד" כך שתואר זה לא יחול על כל אדם שחי בחו"ל,
אלא למעשה רק על פלסטינים .הנפקדים הוגדרו כאלה רק אם עזבו את הארץ למדינת אויב ,שעה שאלו
המתגוררים בארצות שאינן מוגדרות כאויבות לישראל רשאים להמשיך להחזיק בנכסיהם בישראל .כך נוצר
דין מפלה :שני אנשים מירושלים עזבו את הארץ לחו"ל; האחת ,פלסטינית ,עזבה למדינת ממדינות ערב – הנכס
שלה נחשב נכס נפקדת; ואילו השני ,יהודי ,עזב לאחת ממדינות אירופה או לארצות־הברית – והוא ממשיך
להיות בעליו של הנכס שלו בישראל .כך למשל יכול יהודי מפלורידה שמעולם לא גר בישראל ,לרכוש נכס במזרח
ירושלים וליישב בו מתנחלים בעוד שלבעלים המקורי של הנכס ,פלסטיני המתגורר בירדן אין כל זכויות בוְ .
הנסיבותְהמיוחדותְששררוְכאןְעםְהקמתְהמדינה ְאוליְהיהְבהןְכדי ְלהצדיקְאתְחקיקתְהחוקְ,אךְ
במזרחְירושליםְ,בשטחְשסופחְלישראלְביוניְְ,1967היוְהנסיבותְשונותְבתכליתְ .
ְ

בְ.סיפוחְמזרחְירושליםְוהחלתְחוקְנכסיְנפקדיםְ–ְְ 1967
ב־ 1967סיפחה ממשלת ישראל כ־ 70קמ"ר במזרח ירושלים והחילה עליהם את החוק הישראלי ,ובכלל זה גם
את חוק נכסי נפקדים .למרות שחוק נכסי נפקדים נחקק בַ נסיבות המיוחדות של הקמת המדינה והאתגרים
הייחודיים שהיו אז ,הוא הוחל על מזרח ירושלים ,אזור שבו לא התקיימה אף אחת מהנסיבות המיוחדות של
 – 1948לא גל עזיבה בעקבות מלחמה והמון נכסים פלסטיניים נטושים ולא צורכי פיתוח של הארץ .לא בכדי
קבע נשיא בית־המשפט העליון דאז השופט אשר גרוניס כי" :בהחלט ייתכן כי לפחות חלק מההסדרים שבחוק,

אילּו היו נחקקים היום ,לא היו עומדים במבחנים

החוקתיים"2.

אךְגםְאםְהחוקְחלְ,איןְחובהְלהפעילְאותו .בידי הממשלה נותר שיקול הדעת אם להפעיל אותו וכיצד.
ואכן ,הממשלות השונות עשו שימוש שונה בחוק נכסי נפקדים במזרח ירושלים .כפי שנראה להלן ,ממשלות
המערך והעבודה בחרו לצמצם את השימוש בחוק במזרח ירושלים ,וממשלות הליכוד ניסו להרחיב את השימוש
בו עד כדי הפיכתו לכלי לנישול פלסטינים מנכסיהם .הנשיא גרוניס מתח על כך ביקורת חריפה וקבע כי "הניסיוןְ

מלמדְכיְהמגבלותְשנקבעוְלאְתמידְנשמרוְונוכחְהניסיונותְהחוזריםְונשניםְלכרסםְבהן ,כאמור לעיל .כמו
כן ,ראויְלהזכירְכיְכלְהחלטהְלהפעילְאתְהחוקְבמקרהְמסויםְממילאְחשופהְלביקורתְשיפוטית"3.

 2ע"א  5931/06דאודְחטאבְחסייןְנ'ְהאפוטרופוסְלנכסיְנפקדים ,סעיף  20בדברי הנשיא גרוניס .להרחבה בעניין פסק־הדין ראו נספח
.III
 3שם ,סעיף  32בדברי הנשיא גרוניס.
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גְ.חוקְנכסיְנפקדיםְככליְלנישולְפלסטיניםְבמזרחְירושליםְְ ְ
ְ.1המנגנוןְהממשלתיְהסודיְלהעברתְנכסיְפלסטיניםְלמתנחלים ְ
בשנות ה 80-הוקם בגופי ממשלה שונים מנגנון להעברת נכסי פלסטינים במזרח ירושלים לידי מתנחלים .על
המנגנון ניצח שר השיכון של ממשלת הליכוד דאז אריאל שרון ,והוא דאג להפעיל את כל הגופים הרלוונטיים
בשירות המתנחלים :מנהל מקרקעי ישראל (שנתן הוראות לאפוטרופוס לנכסי נפקדים בניגוד לנהלים ,)4חברת
עמידר (שהשכירה את הנכסים למתנחלים ללא מכרז) ,האפוטרופוס הכללי ומשרד השיכון עצמו (שמימן את
פעילות העמותות).
בדו"ח ועדת החקירה הממשלתית שהקימה ממשלת רבין (להלן – דו"ח קלוגמן) נחשפה השיטה ,והתברר
כי עשרות מבנים הועברו לידי עמותות מתנחלים ('עטרת כהנים' ,אלע"ד ו'עטרה ליושנה') ללא מכרזים ובניגוד
לכללי מנהל תקין; מיליוני שקלים הוזרמו אליהן; הוצאות משפט של העמותות לצורך פינוי תושבים פלסטינים
מבתיהם מומנו מהקופה הציבורית; בעלי תפקידים בעמותות השתתפו דרך קבע בוועדותּ ,ווַעדות אלו היו
מזרימות כספים לעמותות ומעבירות לידיהן נכסי מקרקעין; חֲ ברות הוקמו בבעלות העמותות ,והן גבו
מהמדינה "דמי טיפול" ושכר ניהול פרויקטים בגין ה"שירותים" שניתנו לעמותות; וסמכויותיו ְשלְ
האפוטרופוסְלנכסיְנפקדיםְהפכוְכליְשרתְבידיְהעמותותְ,שלמעשהְהיוְמעורבותְבהכרזהְעלְנכסיםְכנכסיְ
נפקדיםְולאחרְמכןְקיבלוְאתְהחְזקהְבהם.

ְ.2וכךְעבדהְהשיטה ְ
 .1המתנחליםְוקק"לְשכרוְפלסטיניםְבתשלוםְשיצהירוְעלְנכסיםְכנכסיְנפקדים (עורך-הדין איתן גבע,
שהיה אז גם עורך-דין של אלע"ד וגם עורך-דין של קק"ל ,הוא זה שהכין ואישר את התצהירים).
 .2האפוטרופוסְהוציאְתעודותְנפקדּותְעל סמך התצהירים הללו ,ללא כל בדיקה נוספת ובניגוד להנחיות של
היועץ המשפטי לממשלה.
 .3מהאפוטרופוס לנכסי נפקדים הועברו הנכסים דרך רשות הפיתוח לחברת עמידר או לקק"ל (בעסקת
חליפין) ,ומהן הועברוְלעמותתְאלע"ד.
 .4את הוצאותיה של עמותת אלע"ד עבור הנכסים (בדרך כלל עלות השיפוצים בנכסים) מימן משרד השיכון
במסגרת תקציב תמיכה בשיפוצי העמותה.
בדרך זו הוכרזו בסילוואן כ 20-נכסים כנכסי נפקדים ובהם עשרות משפחות פלסטיניות.

 4מדו"ח מבקר המדינה משנת  1991על פעי לות האפוטרופוס לנכסי נפקדים עלתה ביקורת קשה על כך שמנהל מקרקעי ישראל
"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,
עקב תלות הדוקה של האפוטרופוס בבעלי תפקידים שונים במינהל [מקרקעי ישראל] [ ]...בספטמבר  1986הוציא המינהל – בלא
תיאום או הסכמה מצד האפוטרופוס – נוהל עבודה הקרוי" :נוהל טיפול בנכסי נפקדים" [ ]...לדעת הביקורת ,אין למינהל סמכות
בחוק לתת לאפוטרופוס הוראות ,או להוציא נהלים בנוגע להפעלת שיקול דעתו ,ואין למינהל סמכות לקבוע את מדיניות פעילותו

(עמ' .)328
ב 7-בינואר  1992העיד האפוטרופוס לנכסי נפקדים אהרון שקרג'י לפני הוועדה לביקורת המדינהְשל הכנסת:

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?
שקרג'י :אני פועל על פי ההנחיות .אבל כאשר הייתי במינהל מקרקעי ישראל ,מינהל מקרקעי ישראל חשב את עצמו בעל בית
על האפוטרופוס ,ואני פעלתי על פי הנחיות של הנהלת המינהל.
ח"כ צוקר :שלעתים עמדו בסתירה או לא התיישבו עם הנחיות היועץ המשפטי?
שקרג'י :לפעמים (עמ'  6לפרוטוקול).
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אשר לאפוטרופוס לנכסי נפקדים קבעה ועדת קלוגמן כי" :תפקודו של האפוטרופוס לנכסי נפקדים היה על
פי כל קנה מידה לקוי ביותר [ ]...הממצאים החמורים בעניין תפקודו של האפוטרופוס לנכסי נפקדים מחייבים
לדעת הועדה בדיקה מקיפה וטיפול מיידי"ְ 5.
"ְ.3מהְישְלבדוק?"ְהקלותְהבלתי-נסבלתְשבהכרזתְנכסיםְכנכסיְנפקדים ְ
בדיון שהתקיים בוועדה לביקורת המדינה של הכנסת ב 7-בינואר  61992תיאר האפוטרופוס לנכסי נפקדים
אהרון שקרג'י כיצד פעלה השיטה:

ח"כ דדי צוקר :מהו התהליך שעל פיו אתם מכריזים על נכס ,נניח בסילוואן או בעיר המזרחית כנכסי
נפקדים?
שקרג'י ]...[ :אם אנחנו מקבלים תעודה מהמוכתר או תצהיר בשבועה שהנכס הוא נפקד ,אני מוציא
תעודת נפקדות ומכריז על הנכס כנכס נפקד.
ח"כ צוקר :וזה היה התהליך גם בסילוואן פחות או יותר?
שקרג'י :כן.
ח"כ צוקר :האם אתה יכול לזהות אדם או אנשים שהיו מצהירים קבועים או שבאופן שיטתי היו
מצהירים על נכסים מסוימים כנכסים נפקדים?
שקרג'י :אולי כן.
ח"כ חיים אורון :כמה הצהרות כאלה נתן אותו נבולסי?
[]...
שקרג'י :אולי עשר .חמש עשרה .אינני זוכר7.
[ְ ]...
ח"כ צוקר :מי היה מביא את המצהירים האלה?
שקרג'י :עו"ד גבע.
ח"כ אורון :שהוא?
שקרג'י :בא כוח העמותה.
ח"כ אורון :איזה עמותה? 'עטרת כהנים'? 'עטרה ליושנה'? 'אלע"ד'?
שקרג'י' :עטרה ליושנה'  -לא.
ח"כ אורון' :עטרת כהנים' ו'אלע"ד'?
שקרג'י :כן.
ח"כ אורון :הוא הביא לך את המצהירים ,גם של הדיירים המוגנים ,ואתה קיבלת אותם ונסגרה עסקה?
שקרג'י :כן8.
[]...

ח"כ תיכון :אבל ח"כ אורון אומר לך שיש מלשינים מקצועיים ,מוכתרים של כפרים ,שתמורת כסף יתנו
לך כל אישור שאתה רוצה ,ובעצם אדם אחר מפסיד את רכושו בשל הצהרה שקרית שהוא בכלל לא
יודע עליה .זאת אומרת שמספיק שמוכתר שולח לך מכתב והנכס מוכרז כנכס נפקד?
 5דו"ח קלוגמן ,עמ' .25–24
 6ראו ה"ש  – 4דיון הועדה לביקורת המדינה של הכנסת ב 7-בינואר .1992
 7שם ,עמ' .15–14
 8שם ,עמ' .17
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שקרג'י :כן.
ח"כ תיכון :אתה לא מפרסם באיזה שהוא מקום?
שקרג'י :לא.
ח"כ אורון :אתה גם לא בודק?
שקרג'י :אין לי אפשרות לבדוק.
ח"כ אורון :גם לגבי אדם שכבר ידוע שבעבר ,לפני כמה שנים ,העיד עדות שקר .אתה מוכן לקבל ממנו
עדות עכשיו? אם עורך-דין חתם שהתצהיר נחתם בפניו ,אתה מקבל אותו?
שקרג'י :כן .לי לא ידוע שהוא נתן תצהיר שקר.
ח"כ תיכון :מספיק סתם מכתב של מישהו ואתה תופס את הנכס?
עו"ד שקרג'י :כן.
ח"כ תיכון :אם אני אכתוב לך שבשייח ג'ראח יש נכס של נפקד ,אתה תופס אותו מיד?
עו"ד שקרג'י :כן .אני יכול לפעול בתום לבְ 9.
בתביעה על חלקה מס'  40בסילוואן 10העיד האפוטרופוס לנכסי נפקדים כיצד הכריז על הבית כנכס נפקד:

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 []...
ש .מלבד ההצהרה הזאת ,היה בפניך לגבי חלקה  ,40ראיה נוספת כלשהי?
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?
ת .אני זומנתי כמה פעמים .אני לא זוכר על מה זומנתי11.

ְ.4יוזמיְההכרזהְעלְהנכסיםְכנכסיְנפקדיםְ:המתנחליםְשיקבלוְבסוףְאתְהנכסיםְוקק"ל ְ
באותה תביעת פינוי על חלקה מס'  40בסילוואן עלה מעדותו של אברהם הללי ,מנהל אגף מקרקעין בקק"ל ,כי
קק"ל היא שיזמה את מכירת נכסי הנפקדים בסילוואן לרשות לפיתוח ,את עסקת החליפין עם מנהל מקרקעי
ישראל (להלן – ממ"י) ולבסוף את העברת הנכסים לעמותת אלע"ד.
במכתב ששלח אברהם הללי לאפוטרופוס על נכסי נפקדים ב 16-בינואר  1989הודיע הללי לאפוטרופוס על
קיומם של נכסי נפקדים בסילוואן וביקש כי האפוטרופוס יעבירם לרשות הפיתוח כדי שזו תעבירם לידי קק"ל:

 .1המקרקעין המפורטים ברשימה המצר"ב הנם נכסי נפקדים []...
 ]...[ .2אודה לך אם תורה על רישום המקרקעין האלה תחילה ע"ש האפוטרופוס לנכסי נפקדים
ולהעבירם ע"ש רשות הפיתוח []...
 .3לאחר ביצוע רישום זה ,נודה לך אם תעדכן אותנו כדי להמשיך בפעולות הדרושות לקבלת המקרקעין
האלה וניהולן ,כולל פינויין על פי החוק.
 9שם ,עמ' .25–24
 10ת"א  1870/96יורשיְברנבלהְפתיחהְנ'ְהימנותא.
 11שם ,פרוטוקול הדיון מ 27-בדצמבר  ,1998עמ' .62–60
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במכתב נוסף שכתב הללי ב 4-בפברואר  1991למנהל של אגף בעלות ורישום בממ"יְביקש הללי להעביר חלקות
בסילוואן לידי רשות הפיתוח כדי לממש את הסכם החליפין בין ממ"י לקק"ל ,שבמסגרתו יעברו החלקות
בסילוואן לידי קק"ל (הסכם זה אכן מומש בשטר מכר (בחליפין) מס'  9964/91מ 23-במאי ְ1991ביןְהימנותאְ
ורשותְהפיתוח)ְ.
בעדותו בבית-המשפט 12העיד הללי כי המטרהְהסופיתְשל ְהעברתְהנכסיםְלידיְקק"לְהייתהְהעברתםְ
לידיְעמותתְהמתנחלים:

כל השטחים של קק"ל ,עד כמה שאני יודע ,המינהל השכיר לעמותת אלעד []...
 12ת"א  ,746/93פרוטוקול מ.25.5.98-
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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
יהודים13.
[]...
יש לנו עניין שנכסים אלה [בסילוואן] יהיו בבעלות יהודית14.
עוד הסביר הללי כי מבחינתו יש זהות אינטרסים בין עמותת אלע"ד לבין קק"ל והימנותא בעניין זה ,ולכן
באחדים מן מהמקרים ייצג בא-כוחה של עמותת אלע"ד גם את קק"ל בהליכים שונים15.
הלליְהעידְגםְכיְקק"לְואלע"דְהיוְמעורבותְממשְבהכרזתְהנכסיםְכנכסיְנפקדיםְוכי הם שהביאו את
המצהיר להעיד שהנכס הוא נכס נפקד ודאגו לשלם לו על כךְ:

ש .האם היית אישית מעורב או באמצעות הימנותא ,קק"ל ,בהליכי ההכרזה על הנכסים ( )...כנכסים
נפקדים?
ת .לא הייתי מעורב אישית ,אף על פי שידעתי [.]...
ש .האם עמותת אלעד ועו"ד גבע שמשו גם מקור לידיעות?
ת .עו"ד גבע לא שימש מקור לידיעות .עמותת אלעד מידי פעם היתה מוסרת שכאן נכס נפקד או כאן
נכס נפקד .אבל העיקר מתושבים מקומייםְ 16.
בהמשך עדותו תיאר הללי את קשריו עם מצהיר ששמו נבולסי .הללי סיפר כי נהג לעבוד איתו וכי נבולסי
היה מתווך ומספק מידע בנוגע לרכישת קרקעות 17.כן אישר הללי שנבולסי קיבל תמורה עבור תצהיריו" :הוא
יודע איך לקבל את התמורה .מאיתנו לא מקבל אגורה" 18.בדיון אחר שהתקיים באותה תביעה ,תביעה הנוגעת
לחלקה  ,51העיד אף יו"ר עמותת אלע"ד דוד בארי כי הכיר את נבולסי ,ובעדותו תיאר את נסיבות ההתקשרות
עם הימנותא19.
עמותתְהמתנחליםְאלע"דְאףְהציעהְלממןְעבורְקק"לְאתְרכישתְהנכסים :במכתב ששלחו דעואל בסוק
ומיכאל וסרטיל מעמותת אלע"ד ב 27-במארס  1990לעוזר ראש-הממשלה לענייני התיישבות הם ביקשו לקדם
את העברתם של נכסי הנפקדים בסילוואן לידיהם:

במינהל יש כבר (סוף סוף) רצון טוב והסכמה להחלפת קרקע עם הקק"ל אלא שהעיכוב הוא באי הסכמה
לתמורה שאותה מציעה הקק"ל לממ"י ]...[ .הבאנו לפני דורי (במשרדך) הצעה שאולי תהא נוחה יותר
לקק"ל .דהיינו שהקק"ל תרכוש בכסף את הנכסים של ממ"י במקום החלפת קרקעות (המינהל דורש
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
או אחרת הזמן חשוב ויש למצוא פתרון לסוגיא חשובה זו – ירושלים.

 13שם ,עמ' .47
 14שם ,עמ' .48
 15שם ,עמ' .47
 16שם ,עמ' .50–48
 17שם ,עמ' .52
 18בדיון מ 5-ביולי  2011בתיק שעניינו חלקה ( 51ת"א  1053/95ג'ומעהְרווידיְנ'ְקק"ל) ,העיד עו"ד גבע על כך שנבולסי קיבל תמורה
על תצהיריו "בכך שהוא גם קיבל תמורה עבור העבודה שלו ,גם בכך אין פגם .אדם זכאי לתמורה עבור מאמץ שהוא עושה בבירור
עובדות והעברתם לאפוטרופוס" (עמ'  ,7ש' .)22
 19ת"א  1053/95ג'ומעהְרווידיְנ'ְקק"ל ,עמ'  35לפרוטוקול מ 30-בדצמבר .2001
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אם כן ,כל ההליך של ההכרזה על הנכס כנכס של נפקד ומכירתו לקק"ל נעשה בחוסר תום לב קיצוני
וכמזימה שבה הנהנים יוזמים את ההכרזה .באחדים מן מהמקרים ה"נפקד" לא היה כלל נפקד.
סעיף 17א בחוק נכסי נפקדים קובע כי" :כל עסקה שנעשתה בתום לבב בין האפוטרופוס ובין אדם אחר

בכל נכס שהאפוטרופוס חשבו בשעת העסקה לנכס מוקנה לא תיפסל ותעמוד בתקפה גם אם יוכח שהנכס לא
היה אותה שעה נכס מוקנה" .כלומר ,החוק קובע שאם פעל האפוטרופוס בתום לב אזי גם אם טעה מעשיו
עומדים בתוקפם.
11
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 .5ההכרעהְהשיפוטיתְ:הליךְההכרזהְהיהְפסולְ,וחרףְזאתְהנכסיםְהםְנכסיְנפקדים ְ
בתחילת שנות ה ,90-מייד אחרי שהנכסים שהוכרזו כנכסי נפקדים הועברו לידי קק"ל ,עמידר והמתנחלים,
החלו האחרונים לתבוע את המשפחות הפלסטיניות ולדרוש את פינוין .משפחות אלו ,ששמעו לראשונה שּבתיהן
נחשבים "נכסי נפקדים" ,נאלצו להתמודד עם תביעה של גופים חזקים ,עתירי ממון וידע ,ולהוכיח את זכויותיהן
בנכס.
כשהתבהרה התמונה בבתי המשפט בנוגע למנגנון ההכרזות על נכסי נפקדים ,החלו השופטים באחדים מן
המקרים לפסוק לטובת המשפחות הפלסטיניות ,תוך שהם מותחים ביקורת על האפוטרופוס על נכסי נפקדים
וקובעים שפעל בחוסר תום לב קיצוני 20.כך למשל קבע בית-המשפט העליון בערעור בעניין בית משפחת
עבאסי21:

בית המשפט הוסיף ובחן את תום-לבו של האדם שמילא את תפקיד האפוטרופוס עצמו – מר שקרג'י –
שביצע את העסקה וקבע ,כי בהחליטו על מכירת הזכויות פעל האחרון בחוסר תום-לב .האפוטרופוס
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
הנכס נפקד כולו.
די ְהיה ְבחוסר ְתום-הלב ְבהכרזת ְהנכס ְכנפקד ְכולו ְכדי ְלקעקע ְאת ְההכרזה ְותוצאותיהְ ,אלאְ
שבענייננו ְדבקְחוסר ְתום-לב ְגם ְבמכירת ְהנכס ְלרשות ְהפיתוחְ .הפועל ְהיוצא ְהוא ְשהגנת ְתקנתְ
השוקְלנכסיְנפקדיםְ,הקבועהְבסעיףְ(17א)ְלחוקְ,איננהְפורשתְכנפיהְעלְעסקתְהמכירהְלרשותְ
הפיתוחְומשכךְ,נשמטתְהקרקעְאףְמתחתְלהעברתְהזכויותְבנכסְלעמותתְאלעדְ.במצבְזהְ,חלהְ
הוראתְסעיףְְ18לחוקְהמורהְעלְהחזרתְהנכסְשאינוְנכסְמוקנהְ,לידיְבעליו( .ההדגשה אינה במקורְ ).
אך הניצחונות הראשונים הללו של המשפחות בבית-המשפט לא היו סוף פסוק .קק"ל והמתנחלים לא הרפו
מהנכסים ,הגישו ערעורים ואף פתחו בהליכים חדשים .המשפחות הפלסטיניות קשות היום נאלצו לגייס
משאבים אדירים כדי לנהל מאבק משפטי ממושך ומתיש לאורך שנים מול גופים חזקים ומבוססים.
בסופו של דבר ,הקביעה כי הליךְההכרזה על הנכסים כנכסי נפקדים היה פסול לא הספיקה כדי למנוע את
הפינוי .ברוב המקרים ,כאשר גופים ממשלתיים כמו האפוטרופוס לנכסי נפקדים היו צד בתביעה ,עמדת
המדינה הייתה שאף אם ההכרזה עצמה לא הייתה כשרה ,הנכס עודנו נחשב נכס נפקד ומכירתו לקק"ל
ולמתנחלים עודנה תקפה ,ועל כל פנים נטל ההוכחה בשאלת הבעלות מוטל על המשפחות הפלסטיניות22.
 20ביתְעבאסיְ(המכונהְ"ביתְהטירה") – נדון בת"א  895/91עזבוןְחסיןְאלעבסיְנ'ְרשותְהפיתוח ובת"א  19168/91מוסאְעבאסיְנ'ְ
עמותתְאלעד ,ופסק-הדין אּושר בערעור שנדון בבית-המשפט העליון (ע"א  .)5685/94בערעור נקבע כי ההכרזה על הנכס בשלמותו כנכס
נפקד לא נעשתה כדין ,והחלטה זו אושרה שוב בבג"ץ  6496/99עמותתְאלע"דְנ'ְבית-המשפטְהעליון.
ביתְרווידיְ(חלקהְ – )51נדון בת"א  1053/95ג'ומעהְרווידיְנ'ְקק"ל .פסק הדין שניתן ב 2012-ביטל את הכרזת הנכס כנכס נפקד,
אחרי שב 2005-ניתן פסק-דין שמאשר אותה .בערעור לעליון הוחזר התיק לדיון בראיות חדשות שחשפו את השיטה בסילוואן,
ובעקבותיהן נקבע כי ההכרזה בטלה.
ביתְפתיחהְסומריןְ(חלקהְ – )40נדון בת"א  1870/96יורשיְברנבלהְפתיחהְנ'ְהימנותא .משפחת סומרין הוכרזה כבעלים בפסק-דין
הצהרתי.
ביתְסומריןְחלקהְ – 75נדון בת"א  5980/91הימנותאְנ'ְסומרין.
ביתְסומריןְחלקהְ – 27נדון בת"א  5981/91הימנותאְנ'ְג'עברי .בתיק זה הורתה השופטת פרוקצ'יה על העברת פסק-הדין ליועץ
המשפטי לממשלה לצורך חקירה ,משום שמצאה פגמים חמורים בדרך פעולתם של האפוטרופוס לנכסי נפקדים ושל רשות הפיתוח.
 21ראו ה"ש .20
 22באחד המקרים היוצאים מן הכלל – פסק-הדין שניתן בנוגע לחלקה ( 40ת"א  )1870/96של פתיחה סומרין שאותה ייצג עו"ד דני
זיידמן – קבע בית-המשפט שלנוכח התנהלות האפוטרופוס חזקת התקינות אינה עומדת לו ונטל הראיה איננו מוטל על המשפחה
הפלסטינית:
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כך ,למשל ,במקרה של משפחת סומרין פסל בית-משפט השלום בירושלים ב 1994-את ההכרזה על הנכס
כנכס נפקד וקבע שבעל הנכס המנוח ,מוסא סומרין ז"ל ,התגורר עד מותו בסילוואן ומעולם לא היה נפקד .אך
עמדת האפוטרופוס הייתה שאף אם ההכרזה לא הייתה כשרה ,ואף אם מוסא סומרין ז"ל לא היה נפקד –
הואיל וילדיו מתגוררים במדינות ערביות הנכס הוא נכס נפקדים .ומכיוון שהנכס הוא נכס נפקדים גם מכירתו
לקק"ל עודנה בתוקף .בני משפחת סומרין המתגוררים בבית הם משפחת אחיינו של מוסא ז"ל ,אחיין ש ַגר עימו
כבן בחייו ,אך עמדת המדינה הייתה שהיורשים החוקיים הם ילדיו בלבד ,ומכיוון שהם נפקדים – למשפחת
סומרין אין זכויות בנכס.
בערעור שהגישה קק"ל פסק בית המשפט המחוזי בירושלים ב  1996בעקבות עמדת המדינה כי אומנם הנכס
נחשב נכס נפקדים ,אך למשפחה הפלסטינית יש רשות להתגורר בו (רשות שקיבלה מבעל הנכס לפני מותו).
הואיל ולא נקבע שמכירת הנכס לקק"ל לא הייתה כשרה ,ולא נקבע שמשפחת סומרין היא הבעלים של הנכס –
היה ביכולתה של קק"ל להגיש כעבור כמה שנים תביעה חדשה לפינוי ,וכך עשתה .בתביעה זו ניתן פסק-דין
המורה למשפחה לפנות את ביתה ,וב 30-ביוני  2020דחה בית המשפט המחוזי בירושלים את ערעור המשפחה.
גורל דומה פקד את משפחת עבאסי .בבית-המשפט התברר כי בעל הנכס ,אבי המשפחה ,מעולם לא נפקד,
אך עמדת האפוטרופוס הייתה כי אחדים מילדיו נפקדים ולכן מכירת הנכס לעמידר וממנה לעמותת אלע"ד
עודנה בתוקף בנוגע לחלק מהנכס .המדינה טענה שהבנים הנותרים ,אלו שהמשיכו לגור בבית אביהם ,אינם
הבעלים של כל הבית ,ומכיוון שאחיהם מתגוררים בחו"ל – חלקים מהבית שייכים למדינה .בית-המשפט קיבל
את הטענה הזו ,ועמותת אלע"ד נכנסה לגור בחלקים מהבית בעוד משפחת עבאסי נדחקה לחלק קטן ממנו ,ובו
היא מתגוררת עד היום.
בסופו של דבר ,מתוך כ 20-נכסי נפקדים בסילוואן רק כ 7-ניצלו מידי המתנחלים ,וחלקם רק באופן זמני.

ְ
דְ.חוקְנכסיְנפקדיםְבירושליםְ–ְחוקְהתלויְב"רצונהְהטוב"ְשלְהממשלה ְ
כאמור ,ביוני  1967סיפחה ממשלת ישראל כ 70-קמ"ר במזרח ירושלים והחילה בהם את החוק הישראלי .החוק
הישראלי כולל גם את חוק נכסי נפקדים ,אך שאלת הפעלתו על נכסי פלסטינים במזרח ירושלים הייתה שאלה
של מדיניות והחלטה פוליטית של הממשלות השונות .להלן מובאות בתמצית עמדותיהן של ממשלות ישראל
השונות ממלחמת ששת הימים ועד היום23:


בשנים ְ ,1977–1968תקופת ְשלטוןְהמערךְ ,עמדת הממשלה הייתה שיש להימנע מלהפעיל את החוק על
נכסים תפוסים (שמתגוררים בהם אנשים) ,ובמקרים שבהם מדובר בנכסי נפקדים פנויים – להגביל את
השימוש בהם למטרות ציבוריות בלבד בלי למכור ובלי להעניק זכויות דיירּות מוגנת.



בשניםְ ,1992–1977תקופתְשלטוןְהליכוד ,נעשה שימושְלרעהְבחוקְנכסיְנפקדים כדי להשתלט על נכסים
במזרח ירושלים ,וזאת באמצעות גופים שונים אשר סייעו להעברת הנכסים לידי מתנחלים ואשר פעילותם
אופיינה בשחיתות חמורה ,כפי שנחשף בדו"ח קלוגמן.



בשנים ְְ 1997–1992עצרה ְממשלת ְרבין את השיטה ,הקימה ועדת חקירה ,והוועדה חשפה את המנגנון
להשתלטות על נכסי פלסטינים במזרח ירושלים .היא מנעהְאתְהמשךְהשימושְלרעהְבנכסיְהנפקדיםְ
על רקע האמור לעיל ,אין מנוס מלקבוע כי בענייננו אין תחולה לסעיף 30ב לחוק ,כמו גם לסעיף 22ד לחוק ,ונטל הראיה אינו
מונח על שכם התובעים .נהפוך הוא .ממילא גם לא חלה על התביעה דידן מידת ההוכחה הגבוהה – "מעל לכל ספק המתקבל על
הדעת" שנקבעה בסעיף  20ב לחוק ,לעניין "חובות מנפקדים ומשפטים בקשר אליהם" .משמעות הדבר היא כי בנסיבות מקרה
זה [ ]...הייתי פוסק לטובת התובעים גם לו סברתי שכפות המאזניים מעוינות מן ההיבט הראייתי.

 23לניתוח מפורט של מדיניות הממשלות השונות ראו נספח .II
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אך ְלא ְמנעה ְאת ְהאפשרות ְלנצלם ְבעתיד ְוגם ְלא ְסייעה ְבהחזרת ְהמצב ְלקדמותו ,כך שהפלסטינים
המחזיקים בנכסים מצאו את עצמם ממשיכים להתמודד עם תביעות פינוי מצד המתנחלים ומצד קק"ל,
כשעמדת המדינה בתביעות אלה היא שנטל ההוכחה מוטל על הפלסטינים ,ואם איננו מּורם יש לפנותם.


בשנים  ,2005–1997תקופת ְממשלות ְהליכוד ,שבו והרחיבו את השימוש בחוק נכסי נפקדים ,והיועץ
המשפטי לממשלה מני מזוז הורה לחדול מכך.



בשנים –2005היוםְהאפוטרופוס לנכסי נפקדיםְעודנוְמכריזְעלְנכסיםְבמזרחְירושליםְאוְעלְחלקיםְמהםְ
כנכסיְנפקדיםְמדי פעם .באחדים מן מהמקרים הדבר נעשה כאשר קיים הליך משפטי לגבי בעלּות בנכס,
שאז האפוטרופוס מתערב ו"לוקח" חלק מהנכס 24.בימים אלה ,שבהם החלה הממשלה בהליך לרישום
מסודר של הבעלויות במזרח ירושלים ,קיים חשש שהאפוטרופוס לנכסי נפקדים ישתלט על נכסים רבים
במסגרת ההליך.
יש לציין כי ב 2015-קבע בית-המשפט העליון 25כי במקרים ְשבהם ְבעלי ְהנכסים ְהם ְתושבי ְהגדהְ
המערבית (שמבחינת החוק נחשבים "נפקדים" אך הם מתגוררים בשטחים שתחת שליטת ישראל) ,אסור
למעשה להכריז על נכסיהם כנכסי נפקדים26.

משפחת סומרין בסילוואן ,מאי  .2020דוד המשפחה הוכרז כנפקד והם בסכנת פינוי .צילום :דוד שולמן
 24כך קרה ,למשל ,בתביעה שהגישה עמותת אלע"ד נגד משפחת סיאם בסילוואן בעניין נכס שהיה בבעלות שמונה אחים .המתנחלים
טענו שרכשו את הנכס מארבעה מהאחים ,והאפוטרופוס לנכסי נפקדים מצידו הכריז על שניים נוספים כנפקדים ,כך שהמשפחה
נותרה כשאין ברשותה אלא שתי שמיניות מהנכס .בסופו של דבר מכר האפוטרופוס את חלקו למתנחלים.
 25פסק-דין חסיין (ראו ה"ש  2לעיל).
 26להרחבה בעניין פסק-הדין ראו נספח .III
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נספחְְ:Iמאמציוְשלְטדיְקולקְלהשיבְאתְהנכסיםְלבעליהם ְ
בשנות ה 90-התנגד נחרצות ראש עיריית ירושלים טדי קולק לכניסת המתנחלים לסילוואן ולרובע המוסלמי,
והוא אף מחה בהפגנת יחיד של ראש העירייה נגד ההתנחלות בסילוואן בדצמבר  .1991בעניין נכסי הנפקדים
הוא חש שמדובר בעוול מוסרי ועשה כמיטב יכולתו בניסיון להשיב את הנכסים לבעליהם .מן המידע המועט
שהגיע לידי 'שלום עכשיו' ניכר כי הוא פנה לגורמים רבים וביקש מכל אחד מהם את הסיוע שהיה יכול לתת
להשבתְהמצבְלקדמותוְ,כךְשהפלסטיניםְהמחזיקיםְבנכסיםְימשיכוְלהתגוררְבהםְללאְהפרעה.
במכתב לשר המשפטים מ 4-בפברואר  1993הלין קולק על עוולה זו באלו המילים:

המדינה הודתה ,איפוא ,כי ההכרזות לגבי נכסים אלו כנכסים נפקדים נעשו שלא כדין .יחד עם זאת אין
המדינה נוקטת כל עמדה בשאלה מה תוצאות בטלות ההכרזות ומה דין הנכס .על ְפיְכתבי ְההגנהְ
מבקשתְהמדינהְכיְאותןְמשפחותְערביותְאשרְהתגוררוְבנכסיםְלפניְהכרזתםְכנפקדיםְ,ימציאוְ
ראיותְאלוְואחרותְכדיְלהוכיחְבעלותְבנכסים ]...[ .דומני ,כי לאחר שנערכה הבדיקה ונמצא כי ההכרזה
בדבר היות הנכסים נכסים נפקדים נעשתה שלא כדין ,יש להחזיר לאלתר את המצב לקדמותו ,ולאפשר
לאותן משפחות ערביות שגרו בנכסים במשך עשרות בשנים לשוב ולהתגורר באותם בתים .שאלתְ
הבעלותְאינה ְצריכהְלהיחתךְעלְידי ְהמדינה והחזרת החזקה לידי המשפחות הערביות לא צריכה
להקנות להן זכויות אל מעבר למה שהיה להן קודם להפקעה הבלתי חוקית ]...[ .פתרון הנושא הינו בעל
חשיבות עליונה ליכולת שלנו להמשיך ולדאוג לדו קיום בעיר( .ההדגשות אינן במקור).
ב 9-במארס  1993פנה קולק למבקרת המדינה לאחר פגישה עימה וביקש שתפתח בחקירה ביחס לממצאי
דו"ח קלוגמן .במכתבו ציין:

הייתי רוצה להדגיש ,גם אם ברור לי ,שהדבר אינו בסמכות מבקרת המדינה ,שלאחר שנערכה בדיקה
ונמצא כי ההכרזה בדבר היות נכס נפקד ,נעשתה שלא כדין – יש להחזיר את המצב לקדמותו .ישְ
חשיבות ְגדולה ְלתיקון ְהעוול ְשנעשה ְלכמה ְמתושביה ְהערבים ְשל ְהעיר ומבחינתם הצדק חייב
להראות ולא רק להעשות – ואף זאת בתהליך ארוך ומייגע עם סבוכים משפטיים( .ההדגשה אינה
במקור).
ב 14-במארס  1993פנה קולק לשר החוץ שמעון פרס וביקש שיפעל להשבת הנכסים לפלסטינים .במכתבו
הוא תיאר בקצרה את ממצאי דו"ח קלוגמן והדגיש:

כלְזהְעדייןְלאְהחזירְנכסְאחדְלדייריםְהערביםְשהתגוררוְבנכסיםְאלהְבעברְ .
עלינוְהחובהְלהוכיחְשהצדקְייעשהְולאְרקְידברוְעליוְבבתיְהמשפט.
ברור שהדבר יקל בהרבה על היחסים בעיר אבל יכולה להיות לזה השפעה שולית חיובית על המו"מ
הגדול.
אתקשר עמך מחר כדי לשמוע אילו צעדים אתה יכול לעשות בעניין זה( ...ההדגשות אינן במקור).
יומיים לאחר ששַ ר האנרגיה פרופ' אמנון רובינשטיין ביקר בירושלים ,כתב לו ראש העירייה קולק ב30-
באפריל  1993כדברים הבאים" :אניְמבקשְהתערבותךְבמסגרתְהממשלהְע"מְשיתוקןְהעוולְ,יוחזרוְהנכסיםְ

לבעליהם ְה חוקיים וכך יעשה צדק .אני סבור כי גם אם בעלי הנכסים הערביים אינם יכולים להוכיח את
בעלותם על הנכסים הללו ,לפחות יש להחזיר את המצב לקדמותו" (ההדגשה אינה במקור).

ְ
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נספחְְ:IIמדיניותְהממשלותְהשונותְבנוגעְלחוקְנכסיְנפקדיםְבמזרחְירושלים ְ
אְ.מדיניותְממשלותְהמערךְ(עדְְ )1977
שלב ְראשון ְ– ְאין ְנוגעים ְבנכסים ְתפוסים :בישיבה שנערכה ב 22-בנובמבר  1968אצל שר המשפטים
בהשתתפות היועץ המשפטי לממשלה ,שר החקלאות ,נציגי מערכת הביטחון ,היועץ לענייני ערבים ,מנהל
מקרקעי ישראל והאפוטרופוס סוכמה המדיניות ביחס לנכסי נפקדים במזרח ירושלים ובשטחים (להלן –
הנחיית  .)1968בין השאר נקבע כיְ :


נכסים השייכים באופן מלא או חלקי לתושבי קבע כדין ביהודה ושומרון – ישוחררו ויהיו בבעלותם.



נכסים השייכים לתושבי ארצות האויב ואשר ערב  5ביוני  1967נוהלו – כולם או חלקם – על-ידי מיופי-כוח
שכיום הם תושבי קבע כדין ביהודה ושומרון או במזרח ירושלים – ישוחררו למיופי-כוח אלה.



ביתְמגוריםְאוְביתְעסקְהתפוסים ְעל-ידיְדייריםְישוחררו ְמתחולתְחוקְנכסיְנפקדיםְ,והאפוטרופוסְ
לנכסיְנפקדיםְלאְיטפלְבהם.



מיופה-

בית מגורים או בית עסק פנויים ,השייכים לתושבי ארץ אויב ואשר אין מופקד עליהם או על חלקם
כוח שהוא תושב קבע כדין ביהודה ושומרון או במזרח ירושלים – ינוהלו על-ידי האפוטרופוס לנכסי
נפקדים ,בתנאיְשיימסרו ְרקְלמשרדיםְממשלתייםְאוְלמועסקיםְבהםְובתנאי ְשלאְיימסרו ְבשכירותְ
מוגנת27.

בְ.דצמברְ(ְ1977ממשלתְהליכוד)ְ:הסדרְזמניְובעקבותיוְמנגנוןְלנישולְפלסטיניםְמנכסיהם ְ
במכתב מ 31-בינואר  2005מאת היועץ המשפטי לממשלה מני מזוז לשר האוצר בנימין נתניהו בעניין שימוש
בנכסי נפקדים במזרח ירושלים שבעליהם מתגוררים בשטחים (להלן – הנחיית היועץ המשפטי מזוז) ,סקר מזוז
את מדיניות הממשלה בעניין וכתב:

בדצמבר  1977התקבלה החלטה בפורום בראשות שר המשפטים ושר החקלאות שריככה את
המגבלות על השימוש בחוק כלפי נכסים במזרח ירושלים .לפי ההחלטה החדשה ,תושבי
איו"ש אשר להם נכסים במזרח ירושלים נדרשו לפנות בעצמם לאפוטרופוס על נכסי נפקדים
ולבקש המשך החזקה ושימוש בנכסיהם .הסדר זה נקבע כהסדר זמני ,ש"יובא לעיון מחדש
לאור הנסיון בהפעלתו".28
לפי נוסח ההחלטה נדרשו למעשה בעלי הנכסים לא רק לבקש רשות להמשיך ולהחזיק בהם ,אלא גם
להוכיח שהם החזיקו והשתמשו בהם ברציפות מאז  .1967לא ידוע לנו אם ההחלטה פורסמה ובאיזה אופן ,על
כל פנים ,בפועל איש מבעלי הנכסים לא פנה לאפוטרופוס כדי לקבל רשות להמשיך להשתמש בנכסיו.
בעוד שההחלטה מ 1968-הביאה לכך שכמעט ולא נתפסו נכסי נפקדים במזרח ירושלים ,ההחלטה מ 1977
איפשרה תפיסת נכסים שבהם לא היה שימוש וחזקה רצופים מאז  .1967במכתב של מזוז מ 31-בינואר ,2005
הוא קובע כי ְבעקבות ְהחלטה ְזו "נעשה ְשימוש ְלרעה ְבחוקְ ,כפי ְשנחשף ְבדו"ח ְועדת ְקלוגמן ְמ."1992-
למעשה בשנות ה 80-וה 90-הופעל מנגנון להעברת נכסי פלסטינים במזרח ירושלים לידי עמותות מתנחליםְ .
 27בישיבה נוספת ,שנערכה כשלושה חודשים מאוחר יותר (ב 3-בפברואר  ,)1969נדון עניין הנכסים שנתפסו בפועל על-ידי ממ"י .הדברים
שונו במקצת אך העיקרון נשאר דומה ,ומכל מקום העיקרון שאין נוגעים בנכסים תפוסים נותר על כנו.
 28לפי המפורט בדברי ההסבר של הצעת ההחלטה לממשלה מאפריל  1993התירוץ להחלטה זו היה חקיקת חוק נכסי נפקדים
(פיצויים) התשל"ג ,1973-והיא התקבלה "בהתחשב בכך שהדין אשר היה חל על יפויי כוח שנערכו ערב ה 5-ביוני  1967קבע שהם

יהיו בתוקף לתקופה של חמש שנים בלבד ,והואיל וההחלטה [מ ]1968-היתה מיועדת להסדיר באופן זמני שחרור נכסים למי שנוהלו
והחזיקו בפועל את נכסיהם ברציפות".
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ְ
ְ
גְ.תקופתְ(ְ1996–1992ממשלתְרבין)ְ:בלימתְמנגנוןְהנישולְללאְביטולו ְ
ממשלת רבין שהוקמה ב 1992-עצרה את השיטה והפסיקה את ההכרזה על נכסים במזרח ירושלים כנכסי
נפקדים ,אך לא פעלה להשבת הנכסים שכבר הוכרזו ולא "פירקה את המנגנון" ,כך שהיה קל לממשלות שבאו
אחר-כך לשוב ולהשתמש בחוק נכסי נפקדים לנישול פלסטינים.
ְ
ְ.1עצירתְהשיטהְ:פעולותְהממשלהְלהפסקתְההכרזותְעלְנכסיְנפקדים ְ
ב ,1991-עדיין בתקופת ממשלת הליכוד ,פורסם דו"ח מבקר המדינה על פעילות האפוטרופוס לנכסי נפקדים
במזרח ירושלים ,ולאחר מכן התקיים על כך דיון בוועדה לביקורת המדינה בכנסת .היועץ המשפטי לממשלה
יוסף חריש היועץ המשפטי לממשלה יוסף חריש פנה לשר האוצר ב 2-באפריל  1992והנחה אותו להקים צוות
מקצועי שיקבע נהלים לפעולת האפוטרופוס לנכסי נפקדים .הצוות – ככל הנראה בראשות עו"ד פליאה אלבק
– התכנס כמה פעמים .הניצול לרעה של חוק נכסי נפקדים החל להיחשף אך לא נעצר.
לאחר הבחירות במאי  1992הקימה ממשלת רבין ,כאמור לעיל ,ועדה חקירה ממשלתית בראשות מנכ"ל
משרד המשפטים חיים קלוגמן ,והוועדה חקרה את העברת הנכסים הפלסטיניים לידי המתנחלים במזרח
ירושלים .הוועדה פרסמה ,כאמור ,דו"ח מקיף (דו"ח קלוגמן) ,ובו נחשף מנגנון שלם שהוקם בתוך גופים
ממשלתיים לשם העברת נכסים למתנחלים בדרכים פסולות הגובלות בפלילים .לפי הנחיית היועץ המשפטי
מזוז שצוטטה לעיל" 29,בעקבותְדו"חְזהְהוחלטְמחדשְעלְהקפאתְהפעלתְהחוקְ,וחזרהְלמדיניותְששררהְ
עדְדצמברְ."1977
באוקטובר  1992ביקש החַ שב הכללי באוצר ממנכ"ל עמידר לבחון את אופן ההתקשרות של עמידר עם
העמותות בנכסים במזרח ירושלים .במאי  1993הושלם דו"ח ביקורת של מבקר עמידר ,המפרט כיצד הועבר כל
נכס ונכס לידי המתנחלים ,מי היה מעורב וכיצד הועברו הכספים הציבוריים לצורך כך.
ב 13-בספטמבר  1992החליטה הממשלה על שורה של צעדים בעקבות דו"ח קלוגמן ,שעיקרם :להטיל על
הקבינט להמליץ לממשלה המלצות בדבר מדיניות בנוגע לנכסים שנבדקו בדו"ח קלוגמן ,למנות צוות שיבחן את
הזכויות המשפטיות בנכסים הללו ,להעביר את דו"ח קלוגמן ליועץ המשפטי לממשלה (לבחינת ההיבטים
הפליליים) ,להטיל על מבקרת המדינה להכין חוות דעת בנושא ,לבחון את תפקוד האפוטרופוס על נכסי נפקדים
ולמנות ועדה מקצועית במשרד האוצר שתבדוק את אמצעי הפיקוח והבקרה על העברת כספים לעמותות
המתנחלים.
סמוך לאחר מכן פנה שר האוצר אברהם (בייגה) שוחט במכתב לאפוטרופוס לנכסי נפקדים והורה ְלוְ
להפסיקְלהכריזְעלְנכסיְנפקדים .לאחר מכן ,בעקבות פנייה של היועצת המשפטית לאוצר ב 15-בנובמבר 1992
וכדי לא לפגוע בפעילות שוטפת חיונית הורה השר כי בכל הארץ למעט בירושלים מותר להוציא תעודות על נכסי
נפקדים רק לאחר בדיקה ואישור של היועצת המשפטית לאוצר .בירושלים ,קבע ,נוסף להתייעצות עם היועץ
המשפטי של משרד האוצר נדרש גם אישור של שר האוצר.
ְ
ְ
ְ
 29ראו פרק ב בנספח זה.
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ְ.2הימנעותְמשינויְהמדיניותְלעתידְ–ְהצעתְהחלטהְשלאְהובאהְלממשלה
בהתאם להחלטת הממשלה בעקבות דו"ח קלוגמן הכין שר המשפטים באפריל  1993הצעת החלטה לממשלה
בנוגע לנכסי נפקדים ,וההצעה הונחה על שולחנה של מזכירּות הממשלה .הצעתְההחלטהְקבעהְלמעשהְכיְ
המדיניותְביחסְלנכסיְנפקדיםְבירושליםְתחזורְלהיותְכפיְשהוחלטְבְ1968-וב ,1969-כלומר:
 oאם כל הבעלים או רובם הם תושבי ירושלים או יהודה ושומרון ,הם לא יוכרזו כנכסי נפקדים.
 oאם רק מעט מן הבעלות בידי תושבי ירושלים או יהודה ושומרון – האפוטרופוס רשאי למנות נאמן
מביניהם.

 oאם אין בעלים בירושלים או ביהודה ושומרון כלל – ינהל אותם האפוטרופוס ,ובתנאי "שיימסר ְרקְ
למשרדיםְממשלתייםְאוְגופיםְציבורייםְושלאְיימסרְבשכירותְמוגנת".
יש לציין שהצעת ההחלטה אינה מתייחסת לשאלת הנכסים התפוסים .ייתכן שאיש לא העלה על דעתו
שביחס לנכסים תפוסים ,שבהם מתגוררים אנשים המחזיקים בהם שנים ,יש מקום לכך שהאפוטרופוס יתערבְ .
ההצעהְלאְהובאהְלהחלטתְהממשלהְבשלְהסכמיְאוסלוְ:לפי תגובת המדינה בהליך בג"ץ מ 28-במארס
( 1996להלן – בג"ץ עיר שלם) 30,הצעת ההחלטה הוכנה על-ידי משרד המשפטים והונחה במזכירּות הממשלה –

אך ביני לביני ,נחתמו ההסכמים עם הפלשתינאים ,כאשר ברקע עומדת בעיית הנפקדים ,שהינה כידוע
סבוכה וקשה ללא קשר לסוגיה שבפנינו .בנסיבות אלו ,שוקדים עתה על הצעה חדשה בנושא המדיניות
לגבי הנכסים במזרח ירושלים וזו תוגש ,ככל הנראה ,רק לממשלה שתקום לאחר הבחירות.
יש לשער שאילו היו מכינים הצעת החלטה חדשה בעקבות ההסכמים עם הפלסטינים ,היא הייתה מגבילה
את השימוש בחוק נכסי נפקדים הרבה יותר .אך בסופו של דבר ,לאחר הבחירות ועליית ממשלת נתניהו לא
הובאה לממשלה כל הצעת החלטה ,והנושא נותר עמום ופתוח לניצול לרעה בעתיד.
ְ
ְ.3הימנעותְמתיקוןְנזקיְהשיטה ְ
א) הקמת צוות – ומסמּוסֹו
 oהחלטת ממשלה מס'  193בעקבות דו"ח קלוגמן ,החלטה מ 13-בספטמבר  ,1992עסקה גם בשאלת הזכויות
בנכסים שכבר הועברו לידי העמותות וקבעה כי יוקם צוות בנושא31.
 oביוני  1993החל לפעול צוות שהוקם אצל החַ שב הכללי באוצר ,והצוות עסק ככל הנראה בעיקר
בהתקשרויות עם העמותות.
 oצוות בהתאם להחלטת הממשלה בעניין מעמד הנכסים עצמם מּונהְרקְבמאיְְ ,1996אחרי שהוגש בעניין
בג"ץ עיר שלם32.
צוות זה אף הוא לא הספיק לעשות הרבה .לפי תשובת המדינה מ 22-בספטמבר  1996בבג"ץ עיר שלם,
הצוות בראשות מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון עמוס רודין התכנסְפעםְאחת ,וזאת יומיים לפני הבחירות
לכנסת ,ב 27-במאי  .1996בעקבות הבחירות סיים מר רודין את כהונתו כמנכ"ל המשרד ,והצוות לא המשיך

 30בג"ץ  2179/95עמותתְעירְשלםְנ'ְשרְהאוצר ,סע' .12
 31כאן המקום להזכיר כי עוד לפני דו"ח קלוגמן הורה היועץ המשפטי לממשלה בעקבות דו"ח מבקר המדינה להקים צוותְלקביעתְ
נוהליְעבודה עבור האפוטרופוס לנכסי נפקדים .בעקבות החלטת הממשלה מספטמבר  1992הייתה ככל הנראה כוונה שצוות זה יעסוק
גם בגורל הבתים ,אך מכיוון שהצוות היה מורכב מאנשים שהיו מעורבים בעצמם בהליכים הפסולים של העברת הנכסים למתנחלים
(ככל הנראה עו"ד פליאה אלבק) ,הורה היועץ המשפטי לממשלה יוסף חריש במכתב מ 7-בפברואר  1993כי ימונה צוות אחר.
 32ראו ה"ש .30
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בעבודה .בתגובתה התחייבה המדינה כי שר הבינוי והשיכון ימנה "בימים אלה" נציג חדש בצוות ,וכי הצוות
ימשיך בעבודתו33.
לא נודע מה עלה בגורל הצוות תחת ממשלת נתניהו שנבחרה ,אך ככל הידוע לא נעשה דבר להשבת הנכסים
לבעליהם.
ב) תביעות של המדינה לסילוק ידיהן של העמותות משלושה נכסים (בלבד)
כפי שעולה מתגובת המדינה מ 28-במארס  34,1996נגד העמותות שקיבלו נכסים שלא כדין הגישה המדינה שתי
תביעות לסילוק יד ,שעסקו בשלושה מבנים בעיר העתיקה בלבד 35.בנכסים אחרים לא נעשתה פעולה נוספת.
ג) עמדת המדינה בהליכי הפינוי נגד הפלסטינים
כאמור ,בסופו של דבר לא הקימה הממשלה צוות שיציע מדיניות בנוגע למעמד המבנים שנלקחו בשיטה
הפסולה ,אך הייתה נדרשת לשאלה זו כשהייתה מצורפת לתביעות סילוק יד של הימנותא או קק"ל מנכסים
פלסטיניים בסילוואן.
כך נוצר מצב הדברים הבא :מצד אחד ,כפי שעולה ממכתבה של עו"ד אסתר רוזנטל מפרקליטות מחוז
ירושלים ליועץ המשפטי של משרד ראש הממשלה מ 5-בדצמבר  – 1995מכתב הכולל סקירה של הליכים
הנוגעים לנכסי נפקדים בסילוואן – עמדת המדינה ברוב המקרים הייתה שאכןְנפלוְפגמיםְבהכרזה; ואילו
מצד שניְ ,המדינה ְדורשת ְמהפלסטינים ְלהציג ְראיות ְלבעלותְ .מצב זה משאיר פתח לעמותות המתנחלים
להמשיך בתביעות הפינוי ,שעה ש לפלסטינים המתגוררים בבתים אין בהכרח מסמכי בעלות מסודרים והם
מסתמכים על כל מיני הסכמות עם הבעלים המקוריים ,שאחדים מהם נפטרו ואחרים נפקדים (כפי שקרה
במקרה של משפחת סומרין 36,למשל).
לעומת זאת ,כאשר נדרשה המדינה להגיב לעתירה שהוגשה לבג"ץ בעניין הזה ע"י עו"ד דני זיידמן בשם
עמותת עיר שלם ,ניסתה להקטין את חלקה בהשתלטות על הנכסים ,וכך כתבה בתגובתה הנ"ל מ 28-במארס
" 37:1996היועץ המשפטי של משרד רה"מ [ ]...הגיעְלכללְהבנהְעםְנציגיְחברתְהימנותאְכיְלאְיפעלוְלסילוקְ
ידםְשלְהמחזיקים במספר נכסים הנדונים בבתי המשפט ,אלאְלאחרְקיוםְהתייעצותְעימו" .בפועל המשיכה
הימנותא בהליכים לפינוי פלסטינים ,ובימים אלה היא אף תובעת את פינוי משפחת סומרין מסילוואןְ 38.

דְ.תקופתְ(ְ2005–1997ממשלותְהליכודְוברק)ְ:החוקְמופעלְעלְתושביְהגדהְהמערבית ְ
ממשלת הליכוד בראשות נתניהו ריככה את המדיניות והחלה לאפשר מחדש את הפעלת חוק נכסי נפקדים
במזרח ירושלים ,כפי שמתואר בהנחיית היועץ המשפטי מזוז לנתניהו שצוינה לעיל 39.ב 1997-הותר לאפוטרופוס
להכריז על נכסים פנויים כנכסי נפקדים באישור היועץ המשפטי של משרד האוצר ,ואפילו על נכסים תפוסים
הותר להכריז בכפוף לאישור נוסף של משרד המשפטים .במארס  2000החליטה ממשלת ברק שכל העברה של
נכסי נפקדים לרשות הפיתוח (כלומר מכירה של נכסי נפקדים לצד ג) טעונה אישור של פורום שרים מיוחד.

 33שם ,סע' .6–4
 34תגובת המדינה לבג"צ עיר שלם מיום  28במארס  ,1996סע' .5
 35ת"א  10943/92ות"א .10942/92
 36שלום עכשיו ( 23בספטמבר  )2019בעקבותְתביעתְקק"לְ:ביהמ"שְהורהְלפנותְאתְמשפחתְסומריןְמביתהְבסילוואן.
 37ראו ה"ש  ,34תגובת המדינה לבג"צ עיר שלום מיום  28במארס  ,1996סע' .7
 38ראו ה"ש .36
 39ראו פרק ב בנספח זה.
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ביולי  2004החליטה ממשלת שרון – בניגוד לעמדות נציגי משרד המשפטים ובלי ידיעת היועץ המשפטי
לממשלה – להסיר כל מגבלה על הכרזת נכסי נפקדים במזרח ירושלים .בעקבות החלטה זו הוכרזו כמה נכסים
של פלסטינים שמתגוררים בגדה המערבית כנכסי נפקדים .כשנודע ליועץ המשפטי לממשלה על ההחלטה ,הוא
פנה במכתב לשר האוצר והודיע לו כי ההחלטה נעדרת סמכות ,ובכך למעשה הורה להפסיק להפעיל את חוק
נכסי נפקדים ביחס לנכסים של תושבי יהודה ושומרון במזרח ירושלים .בעלי הקרקע הפלסטינים ,תושבי
השטחים שאדמתם בירושלים הוכרזה כ"נכס נפקד" ,הגישו שורה של תביעות לביטול ההכרזה ,והללו נידונו
בפרשת חסיין מ 40.2015-פסק-הדין שניתן בפרשה זו הביא בסופו של דבר לביטולן של הכרזות אלו.

סיכוםְמדיניותְהממשלותְ–ְנכסיְנפקדיםְבמזרחְירושליםְ ְ:


מְ 1968-עד ְְ ,1977תחת ְשלטון ְהמערך ְעמדת הממשלה היתה להימנע מלהפעיל את החוק על נכסים
תפוסים ,ובמקרים שבהם מדובר בנכסי נפקדים פנויים ,להגביל את השימוש בהם למטרות ציבוריות בלבד
בלי להעניק זכויות דיירות מוגנת.



ְ1977עדְְ,1992תחתְשלטוןְהליכוד ,נעשה שימושְלרעהְבחוקְנכסיְנפקדים כדי להשתלט על נכסים במזרח
ירושלים בשחיתות חמורה של גופים שונים שסייעו להעברת הנכסים לידי מתנחלים.



ְ 1997ְ –ְ 1992ממשלת ְרביןְעצרה את השיטה .היא מנעהְאתְהמשךְהשימושְלרעהְבנכסיְהנפקדים ְאךְ
לא ְמנעה ְאת ְהאפשרות ְלנצל ְאותם ְבעתידְ ,וגם ְלא ְסייעה ְבהחזרת ְהמצב ְלקדמותו ,כך שהמחזיקים
הפלסטינים בנכסים מצאו את עצמם ממשיכים להתמודד עם תביעות פינוי מצד המתנחלים וקק"ל.



ְ–ְ2005ְ–ְ1997תחתְממשלותְהליכוד שבו והרחיבו את השימוש בחוק נכסי נפקדים ,והיועמ"ש לממשלה
מזוז ,הורה להפסיק בכך.

ְ–ְ2005 היוםְ–ְהאפוטרופוס לנכסי נפקדיםְממשיךְלהכריזְעלְנכסיםְבמזרחְירושליםְאוְעלְחלקיםְמהםְ
כנכסי ְנפקדים ְ מדי פעם .בחלק מהמקרים הדבר נעשה כאשר קיים הליך משפטי לגבי בעלות בנכס,
האפוטרופוס מתערב ו"לוקח" חלק מהנכס .41בימים אלה כאשר הממשלה החלה בהליך לרישום מסודר
של הבעלויות במזרח ירושלים קיים חשש שהאפוטרופוס לנכסי נפקדים ישתלט על נכסים רבים במסגרת
ההליך.
יש לציין כי ב 2015-קבע בית המשפט העליון (ב"פסק דין חסיין") כי במקריםְשבהםְבעליְהנכסיםְהםְתושביְ
הגדהְהמערבית (שמבחינת החוק נחשבים "נפקדים" אך הם מתגוררים בשטחים שתחת שליטת ישראל) ,אסור
למעשה להכריז על נכסיהם כנכסי נפקדים (ראו נספח  IIIעל פסק הדין).

 40ראו ה"ש  .2להרחבה ראו נספח .III
 41כך קרה למשל בתביעה שהגישה עמותת אלע"ד נגד משפחת סיאם בסילוואן מנכס שהיה בבעלות שמונה אחים .המתנחלים טענו
שרכשו את הנכס מארבעה מהאחים ,האפוטרופוס לנכסי נפקדים מצדו הכריז על שניים נוספים כנפקדים ,כך שהמשפחה נותרה רק
עם  2/8מהנכס .בסופו של דבר מכר האפוטרופוס את חלקו למתנחלים.
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נספחְְ:IIIפסק-דיןְחסייןְ–ְ42תחולתְחוקְנכסיְנפקדיםְבמזרחְירושלים ְ
אְ.פסק-דיןְחסייןְ–ְהפסקתְהמימושְשלְחוקְנכסיְנפקדיםְבמזרחְירושלים
ב 15-באפריל  2015פסקו שבעה שופטי בית-המשפט העליון פסק-דין בנוגע למימוש חוק נכסי נפקדים במזרח
ירושלים (להלן – "פסק-דין חסיין") .פסק-הדין קובע למעשה כי למרות שחוק נכסי נפקדים תקף ,השימוש בו
במזרח ירושלים צריך להיפסק ,ואין לעשות בו שימוש אלא במקרים "חריגים שבחריגים" .אומנם הנושא שעמד
לפני בית-המשפט הוא נכסי נפקדים במזרח ירושלים אשר בעליהם מתגוררים בשטחים הכבושים ,אבל אחדיםְ
מןְהעקרונותְשנקבעוְבפסק-הדיןְרלוונטייםְגםְלמקריםְאחרים ,ויש ללמוד ממנו על דרך ההיקש שהוא חל
גם על נכסים במזרח ירושלים שבעליהם מתגוררים בארץ אויב43.
פסק-דין זה כלל כמה קביעות חשובות:
 .1בית-המשפט העליון קבע כי חוקְנכסיְנפקדיםְהואְבעייתיְכשלעצמו וכי לּו היה נחקק היום – היה
נפסל מטעמים חוקתיים44.
 .2בית-המשפט העליון קבע שלמרות שהחוק עדיין בתוקף ,הרי שאין להחילו על נכסים במזרח ירושלים
אלא במקרים חריגים שבחריגים 45.יצוין כי דעת השופטות [כתוארן אז] נאור וחיות הייתה שאיןְ
בנמצאְמקריםְחריגיםְשכאלה – בבחינת "חוק ואין מורין כן" ,כדברי השופטת חיות ,שגם קראה
לשינוי חקיקה.
 .3העקרונות שהונחו ביסוד ההחלטה לצמצם את מימוש החוק ,אשר רלוונטיים גם לנפקדים בארץ
אויב ולאו דווקא בשטחים הכבושים ,הם אלו:
א .מטרתוְשלְחוקְנכסיְנפקדיםְ– 46לפתורְבעיהְשנוצרהְבנסיבותְהמיוחדותְשלְ .1948בפסיקה
נקבע כי מטרת החוק – מלבד שמירה על הנכסים לטובת בעליהם – 47היא גם "היכולת לנצלם

לקידום פיתוח הארץ ,תוך מניעת ניצולם בידי מי שהינו נפקד כמשמעו בחוק ,והיכולת להחזיק
עד לגיבושם של הסדרים פוליטיים בין ישראל לבין שכנותיה"48.
ככלְשמדוברְבשמירהְעלְהנכסיםְהריְשהמשפחותְהפלסטיניות – בדרך כלל קרובות משפחה
של הנפקדים – שומרותְעליהםְבאופןְהטובְביותרְעבורְהנפקדיםְ(ופשיטא שמכירת הנכס לא
תשמור עליו)ְ .
ככל שמדובר בצורכי פיתוח הארץ – יישובְיהודיםְבסילוואןְאינוְבגדרְ'פיתוחְהארץ' .יישוב
אנשים בסילוואן אולי כן ,והמשפחות הפלסטיניות המתגוררות בנכסים הן בגדר אנשים.
ב .במזרחְירושליםְבְ1967-לאְהייתהְסוגייתְהפליטיםְבעיהְבהיקףְכהְנרחב ,וככל שאנשים עזבו
את מקומם  ,הדבר נעשה כחלק מתנועה טבעית של אנשים בדומה למצב הנורמלי השורר
במקומות רבים אחרים בארץ ובעולם .אין כל קשר בין נסיבות חקיקת החוק לבין המצב במזרח

 42ראו ה"ש  ,2פסק דין חסיין.
 43יש לציין שפסק-הדין שניתן בבג"ץ ְ5911/14לידיהְאבוְקבעְנ'ְהאפוטרופוסְלנכסיְנפקדיםְב 18-בדצמבר  2017אומנם קבע
שפסק -דין חסיין חל רק במקרים של נכסים שבעליהם בשטחים הכבושים ,אך עדיין יש מקום לטענה שעקרונותיו תקפים לכל
המקרים.
 44סע'  20בדברי הנשיא גרוניס.
 45סע'  37בדברי הנשיא גרוניס.
 46סע'  17–15בדברי הנשיא גרוניס.
 47ראו ע"א  58/54הבאבְנ'ְהאפוטרופוסְלנכסיְנפקדים.
 48בג"ץ  4713/93גולןְנ'ְהועדהְהמיוחדתְלפיְסעיףְְ29לחוקְנכסיְנפקדים.
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ְמסַ פחים ומנשלים
ירושלים ב 1967-או היום .וכדברי רבן גמליאל במשנה – "אני לא באתי בגבולה ,היא באת
בגבולי"49.
לכן ,ככל שיש לאפוטרופוס סמכות למכור את הנכס הרי שהיא חלה רק ביחס לאלו שמתגוררים בו,
ולחלופין יש בסמכותו לשחררו לבעלים או למי מבני המשפחה .לשון אחר ,מותר לאפוטרופוס להחזיק
בנכס אבל לא לחסלו או למוכרו.
 .4אשר לרלוונטיּות של פסק-דין חסיין לנכסים שכבר הוכרזו כנכסי נפקדים – פסק-הדין קבע שבמקרהְ
שלְנכס ְשכברְהוכרזְכנכסְנפקד ישְלשחררְאתְהנכס ,ובאופן ספציפי – לשחררו לנפקדיםְאוְ
לצאצאיהםְתושביְירושליםְאוְלבניְמשפחתםְהמתגורריםְבנכס:

ראוי כי המקרים שעניינם נכסים נפקדים ,שלגביהם כבר ננקטה פעולה כאמור על ידי
האפוטרופוס ,יבואו על פתרונם באמצעות "מסלול השחרור" ,הקבוע בסעיפים  29–28לחוק.
הבעייתיות בהפעלת החוק לגבי נכסים מן הסוג הנדון צריכה לעמוד גם לנגד עיניהם של הגורמים
המוסמכים בעת החלטתם בדבר שחרור נכסים (ראו גם ,עניין גולן ,עמ'  .)646במילים אחרות,
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
נפקדים" כמו גם למדיניות המגבילה שיש לנהוג על פיה בהפעלת החוק לגביהם .על כן ,ראוי כי
תינתן עדיפות לשחרור בעין של נכסים50.

בְ.ההגבלותְעלְמימושוְשלְחוקְנכסיְנפקדיםְבמזרחְירושליםְ–ְחשיבותְהביקורתְהשיפוטית ְ
פסק-דין חסיין ציטט בהרחבה מהנחיית היועץ המשפטי מזוז 51,שבה תיאר את השתלשלות העניינים ביחס
למדיניות הנוגעת להפעלת סמכויותיו של האפוטרופוס במזרח ירושלים:

במרוצת השנים ,נעשו ניסיונות לכרסם בהנחיה הנ"ל .בשנת  1977קבע פורום בראשות שר המשפטים
ושר החקלאות הסדר זמני "שיובא לעיון מחדש לאור הניסיון בהפעלתו" .לפי ההסדר ,יידרשו תושבי
איו"ש לפנות מיוזמתם לאפוטרופוס ולבקש להמשיך ולהשתמש בנכסיהם שבמזרח ירושלים .בהמשך,
התברר כי בפועל לא נערכה בחינה מחודשת של ההסדר וכי בחסותו נעשה "שימוש לרעה בחוק" (הנחיית
מזוז ,פיסקה (4ב); להרחבה ,ראו הוועדה לבדיקת מבנים במזרח ירושלים דו"ח הוועדה (( )1992להלן –
דו"ח קלוגמן)) .בדו"ח שנערך בשנת  1992תוארו גם פגמים שנפלו בהליכי ההכרזה על נכסים במזרח
ירושלים כ"נכסים נפקדים" ,ונקבע כי "תפקודו של האפוטרופוס לנכסי נפקדים היה על פי כל קנה
מידה ,לקוי ביותר" (שם ,עמ'  ; 24ראו גם עמ'  .)26 ,13–12לאור זאת ,הומלץ לערוך באופן מיידי בדיקה
מקיפה לגבי תפקוד האפוטרופוס .בנוסף ,מינה היועץ המשפטי לממשלה צוות שיקבע נהלים להפעלת
סמכויות האפוטרופוס (דו"ח קלוגמן ,עמ'  .)25בעקבות זאת ,הוחלט להקפיא מחדש את הפעלת החוק
ולשוב למדיניות הקודמת ,בהתאם להנחיה משנת 52.1968
הנחיית היועץ המשפטי מזוז ,כמו גם דברי הנשיא (בדימ') גרוניס ,סיכמו את המדיניות הממשלתית וציינו
שהוחלט בשעתו לשוב להנחיית  53.1968הם לא הביאו את הנחיית  1968כלשונה ,אלא את עיקריה .חשוב

 49משנה ,עבודה זרה ,ג ,ד.
 50סע'  39בדברי הנשיא גרוניס.
 51ראו לעיל נספח  ,IIפרק ב.
 52סע'  30בדברי הנשיא גרוניס.
 53ראו לעיל נספח  ,IIפרק א.
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ְמסַ פחים ומנשלים

להדגיש שבהנחיית  1968נאמר"ְ :ביתְמגוריםְ,אוְביתְעסקְ,התפוסְעל-ידיְדייריםְ,ישוחררְמתחולתְחוקְ
נכסיְנפקדיםְ,והאפוטרופוסְלנכסיְנפקדיםְלאְיטפלְבו"ְ 54.
דומה שהעדר ההתייחסות לנקודה זו נובע מכך שהמקרים שהובאו לפני היועץ המשפטי מזוז ולפני הנשיא
(בדימ') גרוניס הם מקרים של נכסים פנויים .אך אשר לנכסים תפוסים – קשה לראות כיצד אפשר לטעון שעל
האפוטרופוס לנכסי נפקדים לפעול להוצאת אנשים מבתיהם.
יש להזכיר כי הרקע להקמת ועדת קלוגמן היה פעילות האפוטרופוס בסילוואן ,עת הפכו סמכויותיו כלי
שרת בידי המתנחלים לשם נישול פלסטינים מבתיהם והשתלטות על בתיהם.
לפי המתואר בפסק-דין חסיין ,גם לאחר ועדת קלוגמן נעשו ניסיונות מצד הממשלה לשוב ולאפשר הפעלת
החוק במזרח ירושלים – ניסיונות אשר נבלמו במידה זו או אחרת על-ידי היועץ המשפטי לממשלה – ופסק-דין
חסיין אמור היה לשים קץ לניסיונות אלו.
פסק-דין חסיין הזהיר וציין במפורש את חשיבותה של הביקורת השיפוטית:

נבהיר ,כי ראינו מקום לעגן בפסיקה את המדיניות שנהגה זה מכבר ,לדברי המשיבים ,בעניין זה ואף
להחמיר עוד ,הואילְוהניסיוןְמלמדְכיְהמגבלותְשנקבעוְלאְתמידְנשמרוְונוכחְהניסיונותְהחוזריםְ
ונשניםְלכרסםְבהן ,כאמור לעיל .כמו כן ,ראויְלהזכירְכיְכלְהחלטהְלהפעילְאתְהחוקְבמקרהְמסויםְ
ממילאְחשופהְלביקורתְשיפוטית( 55.ההדגשות אינן במקור).

 54הנחיית  ,1968סע' .4
 55סע'  32בדברי הנשיא גרוניס.
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