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מבוא
ככלי  מדינה"(,  )"אדמות  ציבור  המערבית כאדמות  בגדה  קרקעות  על  בהכרזה  משתמשת  ישראל 
של  מסוים  ענף  ומנתח  מציג  זה  דוח  הכבושים.  בשטחים  ההתנחלות  פרויקט  בביסוס  משמעותי 
מדיניות ההכרזה הישראלית – גזל אדמות פלסטיניות באמצעות הכרזה על "אדמות מדינה", במקומות 

בהם נקטעו הליכי הסדר זכויות במקרקעין עם כיבוש הגדה המערבית.1

ידי ריבון, השואף לזהות  הליך הסדר זכויות במקרקעין הוא הליך מורכב, שיטתי וריכוזי המובל על 
ולאחר מכן להסדיר ולרשום את כל הבעלויות בקרקעות שבטריטוריה הנתונה לשליטתו. בשנת 1928, 
"פלשתינה  במקרקעין בשטח  זכויות  שיטתי,  באופן  לראשונה  לרשום,  החל  הבריטי  המנדט  שלטון 
)א"י(" שהיה נתון לשליטתו. הליך ההסדר בגדה המערבית נמשך גם תחת הממלכה הירדנית והושלם 
עד שנת 1967 ביחס לכשליש מקרקעות הגדה. לאחר שהשטח נכבש על ידי ישראל, המפקד הצבאי 

הוציא צו שהורה על התלייה )הקפאה( של כל הליכי הסדרת הקרקעות.2

הישראלי, באמצעות המינהל  ה-80, החל הצבא  חּודש, בראשית שנות  לא  למרות שהליך ההסדר 
האזרחי3, להשתמש בחוקי הקרקעות העות'מאנים ולהכריז על מאות אלפי דונמים בגדה המערבית 
כ"אדמות מדינה". אדמות אלה, המנוהלות על ידי הצבא, אמורות לשמש לצרכי הציבור המקומי החי 
ישראל  זאת,  עם  נחוצות.  או תשתיות  יישובים  הקמת  עידוד  לטובת  למשל  הכיבוש,  שלטון  תחת 
שנבנו  הישראליות,  ההתנחלויות  הרחבת  לטובת  אלו  אדמות  של  המוחלט  מרביתן  את  הקצתה 
בשטחים הכבושים בניגוד לחוק הבינלאומי. בעשור האחרון שיטה זו משמשת גם על מנת להכשיר 

בדיעבד בנייה ישראלית בלתי חוקית על אדמות פלסטיניות.4

במסמך זה נשתמש במושג "אדמות מדינה" כדי לתאר אדמות שהזכות והאחריות עליהן נתונה בידי הריבון, ותחת משטר   1
הכיבוש בגדה המערבית בידי מי שבא בנעלי הריבון – המפקד הצבאי הישראלי. בשל העובדה שישראל מקצה אדמות אלו 
באופן כמעט בלעדי לטובת האינטרס הישראלי ההתנחלותי, המושג "אדמות ציבור", המדויק מן הבחינה המשפטית, מטעה 
מן הבחינה המהותית. המושג "אדמות מדינה" הנפוץ יותר מטעה אף הוא – אלו אינן אדמות של מדינת ישראל, היא 
אינה יכולה לעשות בהן כרצונה ומעמדן שונה לחלוטין מזה של אדמות המדינה בתוך גבולות הקו הירוק. מדובר באדמות 
ששייכות לאוכלוסייה המקומית הפלסטינית החיה תחת כיבוש, ומנוהלות על ידי הכוח הכובש. במסמך זה, השימוש בסימן 

מירכאות סביב המושג נועד להזכיר עובדה זו.
צו בדבר הסדר קרקעות ומים )מס' 291(, תשכ"ט-1968. דוח זה דן במדיניות הישראלית בגדה המערבית לא כולל שטחי   2
אימצה  ישראל  אולם  רשמית,  בחקיקה  הופסק  לא  ההסדר  הליך  לישראל  אלה שסופחו  בשטחים  המזרחית.  ירושלים 
מדיניות של זניחת הליכי ההסדר ולא פעלה להשלימם, לכל הפחות עד לשנת 2018. להרחבה ראו: רונית לוין-שנור, 
"הפרטה, הפרדה והפליה – זניחת ההליכים של הסדר זכויות במקרקעין במזרח ירושלים", עיוני משפט לד )1(, 2011, 

עמ' 238-183 )להלן: לוין-שנור, הפרטה, הפרדה והפליה(.
המינהל האזרחי הוא הגוף הצבאי המופקד על ניהול העניינים האזרחיים בשטח הכבוש. המינהל האזרחי אחראי בין   3
השאר על רישום והסדרה של בעלות על קרקעות בגדה המערבית. גם פנקס מרשם המקרקעין, הכולל את כל המידע על 
הקרקעות הפרטיות המוסדרות בשטחים הכבושים, מצוי ומנוהל באופן בלעדי על ידי הצבא הישראלי. קצין מטה )קמ"ט( 
אפוטרופוס במינהל האזרחי הוא נציגה של רשות מקרקעי ישראל בגדה המערבית, הנושא גם בתפקיד "הממונה על 
הרכוש הממשלתי והנטוש בגדה המערבית". בין תחומי פעילותו: הקצאת קרקעות, הכרזה על אדמות ציבור )"אדמות 
בראי האינטרס הישראלי:  דין,  יש  ראו  להרחבה  ועוד.  זכויות  העברת  ופיתוח,  בנייה  הרשאות לתכנון,  מתן  מדינה"(, 

המינהל האזרחי בגדה המערבית, דצמבר 2017 )להלן: יש דין, בראי האינטרס הישראלי(.
להרחבה על המדיניות השואפת להלבין בדיעבד בנייה בלתי חוקית ישראלית, ראו למשל יש דין, עידן ה'הסדרה': דוח   4
ההפקעה של ועדת זנדברג להכשרת מאחזים ובנייה בלתי חוקית בהתנחלויות: ניתוח, השלכות ויישום, ינואר 
2019; יש דין, מכיבוש לסיפוח: ההטמעה השקטה של דו"ח לוי להסדרת הבנייה הבלתי חוקית בגדה המערבית, 

פברואר 2016 )להלן: יש דין, מכיבוש לסיפוח(.
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באדמותיהם של לפחות 16 ישובים וכפרים פלסטינים בגדה המערבית, התקיים לפני יוני 1967 הליך 
הסדר זכויות במקרקעין שהגיע לשלב מתקדם, אך לא הסתיים בשל התליית ההליך על ידי ישראל. 
ניתן להעריך בוודאות גבוהה שאם ישראל לא הייתה מקפיאה את הליך ההסדר, חלק גדול מאדמות 
הישובים האלה היה נרשם כאדמות פרטיות של פלסטינים, ולא כאדמות בבעלות הריבון. אף על פי כן, 
ישראל הכריזה על "אדמות מדינה" בשטח של לפחות 41,000 דונם בקרקעות בהם החל הליך הסדר. 
מדיניות ישראלית זו מבטלת הליכי הסדר היכן שזכויות לכאוריות של פלסטינים הוכרו, ואף מונעת את 

השלמת ההליכים ואת רישום תביעותיהם של בעלי האדמות הפלסטינים גם בעתיד.

במדיניות ההכרזה על "אדמות מדינה" היכן שהחל הליך הסדר שנקטע, ישראל נשענת על שימוש 
סלקטיבי במנגנונים המשפטיים המארגנים את משטר הקרקעות בגדה המערבית, תוך הפרה של 
הוראות המשפט הבינלאומי החל עליה בהיותה הכוח הכובש בגדה המערבית. בנוסף, ההכרזה מנוגדת 
לחוק המקומי החל בגדה ואפילו לצו שהמפקד הצבאי הישראלי עצמו חתם עליו. מעל לכל, מדיניות זו 
פוגעת בזכות הקניין של פלסטינים שלקחו חלק בהליך ההסדר ומאפשרת נישול של יחידים וקהילות 

פלסטיניות מאדמותיהם.

שנים,  מ-53  למעלה  כבר  המערבית  בגדה  הקרקעות  מרשם  על  האמונה  ישראל,  למעשה,  הלכה 
אוחזת במקל משני קצותיו. מחד היא אינה מאפשרת לפלסטינים שהחלו בהליך רישום אדמותיהם 
את היכולת להשלים את רישום זכות בעלותם על הקרקע, ומאידך היא מכריזה על אותן קרקעות 
כעל "אדמות מדינה" ומעבירה אותן לשימוש בלעדי של מפעל ההתנחלות הישראלי בגדה המערבית.

שני מקרי מבחן ילוו את הדוח. בראשית שנות ה-60 החל הריבון הירדני בהליך הסדר באדמות כפר 
עקב ובאדמות אל-ח'דר שבגדה המערבית. שני ההליכים נקטעו עם כיבוש הגדה המערבית על ידי 
ישראל. אולם, קודם להקפאה, הליכי ההסדר הגיעו לשלב מתקדם, כאשר חקירת חלוקת הבעלות 
ישראל  כיצד  מדגימים  המקרים  שני  בעליהן.  לפי  סומנו  אלה  וחלקות  הסתיימה  הכפר  באדמות 
משתמשת בכלי של הכרזה על "אדמות מדינה" כדי להשתלט על אדמות פרטיות ולהכשיר בדיעבד 

בנייה בלתי חוקית במאחזים ובהתנחלויות.

ב-29 בנובמבר 2020, בית המשפט העליון דחה עתירה שהגישו בעלי אדמות פלסטינים מכפר עקב, 
בסיוע יש דין.5 העתירה עסקה במעמד המקרקעין היכן שנערך הליך הסדר שלא הושלם ובסמכותה 
של ישראל לבצע הכרזות על "אדמות מדינה" באדמות אלו. פסק הדין, שקיבל את עמדת המדינה, 
מכשיר מדיניות ישראלית מנשלת הפוגעת בזכות הקניין של הפלסטינים בגדה המערבית ומנוגדת 
וקהילות  להוראות המשפט הבינלאומי. יתרה מכך, הפסיקה תאפשר את המשך הפגיעה ביחידים 
פלסטיניות נוספות שלקחו חלק בהליכי הסדר שלא הושלמו. בעקבות דחיית העתירה, הגישו בעלי 

האדמות וראש מועצת כפר עקב בקשה לקיום דיון נוסף בהרכב מורחב.6 הבקשה תלויה ועומדת.

ואת  ה-50  משנות  החל  המערבית  בגדה  שיושם  הירדני  ההסדר  הליך  את  מתאר  בדוח  א'  פרק 
המשמעויות של הקפאתו. פרק ב' סוקר את המידע הקיים בכל הנוגע להיקף ההכרזה על "אדמות 
מדינה" היכן שנערך הליך הסדר ירדני שהגיע לשלב של עריכת "לוח תביעות" ונקטע עם כיבוש הגדה 
המערבית. הפרק מראה גם כיצד ישראל מנצלת את ההשלכות של הקפאת ההסדר לטובת האינטרס 
הישראלי-התנחלותי. פרק ג' מציג ניתוח משפטי שמלמד שמדיניות ההכרזה הישראלית פוגעת קשות 

בג"ץ 5426/17, ברכאת ואח' נ' ראש המינהל האזרחי בגדה המערבית ואח' )להלן: בג"ץ 5426/17(, פסק דין,   5
.29.11.2020

דנג"ץ 9068/20(, בקשה  )להלן:  ברכאת ואח' נ' ראש המינהל האזרחי בגדה המערבית ואח'   ,9068/20 דנג"ץ   6
לקיום דיון נוסף, 24.12.2020.
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בזכות הקניין של פלסטינים בגדה המערבית, ומפירה הן את הוראות החוק החלות בשטחים הכבושים 
והן את הוראות המשפט הבינלאומי. לבסוף, פרק ד', מציג בהרחבה את שני מקרי המבחן השזורים 

לאורך המסמך.

דוח זה מתאר מדיניות גזל שאינה מתקיימת בחלל ריק. היא מהווה חלק בלתי נפרד ממאמץ ישראלי 
רחב היקף להגדיל את השליטה הישראלית על אדמות בגדה המערבית ולהכשיר בדיעבד כל בנייה 

ישראלית בלתי חוקית בשטחים הכבושים. 

שלט שהציב המינהל האזרחי בגדה המערבית )באדיבות שלום עכשיו(
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 הליך הסדר זכויות במקרקעין
בגדה המערבית והקפאתו

הליך הסדר זכויות במקרקעין
משטר הקרקעות המשפטי בגדה המערבית מבוסס על הדין הָחל בה לפני הכיבוש הישראלי, המכיל 
ומתקופת  הבריטי  המנדט  מתקופת  ותוספות  שינויים  לצד  העות'מאני,  השלטון  מתקופת  חקיקה 
השלטון הירדני. שני רכיבים נוספים הכלולים במשטר הקרקעות בגדה הם הוראות המשפט ההומניטרי 
הבינלאומי – המסגרת המשפטית הקובעת את הכללים החלים על הכוח הכובש ומגנה על זכויותיהם 
של מי שחיים תחת שלטון הכיבוש, וצווים צבאיים שהוצאו על ידי המפקד הצבאי )מפקד פיקוד מרכז( 

לאחר הכיבוש הישראלי, מתוקף סמכותו בהתאם לכללי המשפט הבינלאומי.

האימפריה העות'מאנית, אשר שלטה באזור עד מלחמת העולם הראשונה, לא יצרה מרשם זכויות 
במקרקעין באופן מובנה ושיטתי. החוק העות'מאני אמנם ִחייב רישום קרקעות בטאבו, וכך אכן נעשה 
בחלק מהמקרים, אך תושבים וחקלאים רבים נמנעו מרישום בעלות על אדמתם, בעיקר משיקולי 
תשלום מיסים וניסיונם להימנע מגיוס לצבא. ב-1928, שלטון המנדט הבריטי החל בהליך הסדר זכויות 
במקרקעין בשטח "פלשתינה )א"י(" שהיה תחת שליטתו. הממלכה הירדנית המשיכה בהליכי הסדר 

בשטחי הגדה המערבית החל מראשית שנות ה-7.50 

הליך הסדר נועד ליצור מרשם זכויות מלא ומבוסס מדידות, שבו ניתן לאתר באופן ודאי את הבעלות 
על כל פיסת קרקע בטריטוריה וליצור אבחנה בשטח בין הפרט לבין הריבון, ובין הפרטים לבין עצמם. 
הליך המיפוי והרישום דורש השקעת משאבים על מנת לחקור את אופן חלוקת המקרקעין והזכויות 

עליהם.

מכאן שהליך הסדר זכויות במקרקעין הוא הליך שיטתי וריכוזי המובל על ידי הריבון, השואף לזהות 
ולאחר מכן לרשום את כל הבעלויות בקרקעות שבטריטוריה הנתונה לשליטתו. לפיכך, בשונה מרישום 

פקודת הקרקעות )סידור זכויות קניין(, 1928; חוק הסדר הקרקעות והמים, מס' 40 לשנת 1952 )להלן: חוק ההסדר   7
הירדני(. להרחבה על הרקע והשיקולים של ממשלת המנדט ביצירת מרשם מקרקעין ראו: חיים זנדברג, הסדר זכויות 
במקרקעין בארץ-ישראל ובמדינת ישראל, תשס"א-2000 )להלן: זנדברג, הסדר זכויות במקרקעין(, עמ' 203-167; 
 Geremy Forman, “Settlement of Title in the Galilee: Dowson's Colonial Guiding Principles”, Israel Studies, Vol. 7, No.

3, Fall 2002, pp. 61-83.
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זכויות שמתבצע באופן מפוזר בעקבות יוזמה פרטית של יחידים ותלוי ברצונם ובמשאביהם המוגבלים 
)לדוגמה "רישום ראשון"8(, הליך זה נשען על כוחו הכופה של השלטון ועל משאביו הכלכליים.9

חקירה, מדידה, מסירה, רישום: הליך ההסדר הירדני וחשיבותו 
של לוח התביעות

בשנים 1967-1952 הרשויות הירדניות הכריזו על השלמת הליך הסדר המקרקעין ב-150 מתוך 338 
כפרים ועיירות בגדה המערבית.10 ואולם, כיבוש הגדה המערבית על ידי ישראל קטע הליכי הסדר שכבר 

החלו באזורים נוספים של הגדה.

פרק זה מציג את מאפייני הליך ההסדר הירדני ומתעכב על השלבים הנפרדים שלו. הכרת המאפיינים 
של הליך ההסדר הכרחית כדי להבין את ההשלכות של ההחלטה להקפיא אותו על חלוקת הזכויות 
היכן  מדינה"  "אדמות  על  להכרזה  בנוגע  הישראלית  המדיניות  על המשמעות של  ולעמוד  בקרקע, 
שהחל הליך כזה. הפרק נשען על חוק ההסדר הירדני )1952( ועל עדויותיו של נעים סולימאן תאופיק 
איוב בפני ועדת העררים הצבאית. איוב, אשר כיהן כפקיד הסדר וכמנהל המדידות במחוז ירושלים, 
לקח חלק פעיל בשורה של הליכי הסדר ומילא שורה של תפקידים בלשכת המקרקעין והמדידות 
הירדנית בין השנים 1967-1956, מספק עדות מגוף ראשון על השלבים השונים של הליך ההסדר 

הירדני והאופן שבו יושמו בפועל.

טריטוריה מסוימת,  בכל שטחה של  הזכויות בקרקע  כל  ליצור מרשם מלא של  נועד  הליך הסדר 
ובמקרה הנוכחי בגדה המערבית. כלומר, מדובר בהליך שמתבצע כאשר אין מרשם כזה עדיין, ונדרשת 
בישוב  פעם  בכל  הדרגתי,  באופן  נעשית  הבדיקה  אותו.  ליצור  מנת  על  זכויות  ובדיקה של  חקירה 
או אזור אחר. לכן, הצעד הראשון בהסדרה של קרקעות היה פרסום הודעה בעיתון רשמי ובקרב 

הקהילה שבאדמותיה מתוכנן ההליך.11 

השלב השני בהליך ההסדר הירדני כלל איסוף, חקירה ובירור של כל תביעות הבעלות הרלוונטיות 
באזור מוגדר, לצורך הכנת דוח מפורט המכונה "לוח תביעות". במילים פשוטות, השלטון הזמין את 

יחידים יכולים לבקש לרשום את זכותם בקרקע בהליך רישום עצמאי המכונה רישום ראשון. זהו הליך וולונטרי, שהשלטון   8
אינו מעודד, מקציב לו משאבים או מבטיח את השלמתו. בגדה המערבית, רישום ראשון אף כפוף להליכי ההסדר אשר 
אם יחודשו עשויים לבטל את הרישום בשיטה זו או לשנותו. בפועל, מדובר בהליך מורכב, מסורבל, ארוך ויקר, ומטבע 
הדברים האפשרות להיעזר בו שמורה ליחידים שבידיהם משאבים כלכליים ואחרים המאפשרים זאת. ככלל, דיני המקרקעין 
הירדניים מעניקים בכורה לרישום בעלות באמצעות הליך הסדר, על פני רישום בעלות באמצעות הליך רישום ראשון. 
העדפה זו באה לידי ביטוי בין היתר בהוראה בחוק האוסרת על רישום ראשון בקרקע שבה החל הליך הסדר )חוק רישום 
נכסי דלא ניידי שלא נרשמו, מס' 6 לשנת 1964(. בהתאם להוראה זו, עד שנת 2008 לכאורה לא היה ניתן לבצע הליך 
רישום ראשון ביחס לקרקע שבה החל הליך הסדר, אולם בפועל היו מקרים בהם נעשה רישום כזה. בשנת 2008 הצבא 
הישראלי הוציא צו המשנה את החוק, כך שמותר לבצע רישום ראשון גם בקרקע שבה החל הליך הסדר, אולם גם זה רק 

בתנאים מוגבלים )הצו בדבר תיקון חוק רישום נכסי דלא ניידי אשר טרם נרשמו ]מס' 1621[, התשס"ט-2008( .
זנדברג, הסדר זכויות במקרקעין, עמ' 104-103; רונית לוין-שנור, דיני רישום מקרקעין: הרישום, ההסדר ותוצאותיהם   9

בישראל ובגדה המערבית, 2012 )להלן: לוין-שנור, דיני רישום מקרקעין(, עמ' 6, 11. 
 Michael  R. Fischbach, “The Implications of Jordanian Land Policy for the West Bank”, Middle East Journal, 48)3(,  10

1994, pp. 492-509.
חוק ההסדר הירדני, סעיפים 6-5.  11
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כל מי שסבור כי יש לו זכויות בחלקת קרקע מסוימת לתבוע את זכויותיו, על מנת שאלה ייבדקו וכך 
יוכרע האם הוכחה זיקתו לקרקע באופן המצדיק את רישומו כבעליה.12 

על השלב השני הופקד צוות אנשי מקצוע בראשות פקיד ההסדר. שלב זה נמשך תקופה ממושכת, 
לעיתים שנים ארוכות, ובמהלכו הצוות עבר להתגורר בקהילה שבה נערך ההסדר, על מנת להבטיח 
שהבירור של הבעלות על הקרקע יעשה באופן צודק, מקיף וסופי. כפי שהסביר נעים איוב, "פקידי 
קבוצת ההסדר המורכבת מפקיד ההסדר והמודדים צריכים לגור באותו הכפר ולחיות עם התושבים 

על מנת לשמוע את הכול ולהוציא את הצדק לאור".13 

נוכחות פיזית בחלקות. לא מדובר בהליך פורמלי שנערך  ואיסוף המידע נשען על  תהליך המדידה 
במשרדים מרוחקים, אלא בפעולות שהתבצעו בשטח, היכן שהייתה האדמה הנתונה להסדר והיכן 

שהיו בעליה:

שולחים צוות הסדרה בראשות פקיד הסדרה ומספר מודדים 
כדי להתחיל את העבודות. מודיעים לכלל התושבים ביישוב 
מסוים(.  )גוש  מסוים  במקום  יתבצעו  התיחום  פעולות  כי 
נוכחים  להיות  מתבקשים  )גוש(  זה  במקום  הבעלים  כל 
בקרקעות שלהם כדי להראות לפקיד התחום את הגבולות 
בין השכנים. פקיד התחום מכין תשריט לכל חלקה שתוחמה 
וסומנה בסימנים ומכין טבלה הכוללת מספרי חלקות ושמות 
הבעלים. לאחר שהמודד )פקיד התחום( מסיים את תיחום 
לו טבלת  הגוש הוא מכין עותק מפנקס השטח שקוראים 

התחום עבור כל החלקות בגוש זה עם שמות הבעלים.14

אם התעוררה מחלוקת בנוגע לאחת התביעות, למשל אם שני אנשים טענו לבעלות על אותה חלקה, 
העניין הובא לבירור בפני פקיד ההסדר. הפקיד היה מוסמך לשמוע עדים וראיות, ואף להציע פשרות 

על מנת להכריע בין תביעות מנוגדות.15

במידה ותובא התנגדות לגבי טבלת התחום מגישים הודעה על כך לפקיד ההסדרה 
במשרדו. בודקים התנגדות זו ושומעים עדים וראיות. לאחר מכן, פקיד ההסדרה מכין 

דוח בנידון סביב התנגדות זו.16

הבעלות  בנוגע לתביעות  שהתעוררו  למחלוקות  בנוגע  והחקירות  הדיונים  כל  כי  הדגיש  איוב  נעים 
השונות, התבצעו על ידי פקיד ההסדר לפני הכנת לוח התביעות ושליחתו לעמאן. 

שם, סעיפים 7, 10.  12
ערר 2/11 בפני ועדת העררים הצבאית, סביח ואח' נ' הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש )להלן: ערר 2/11(,   13

עדות נעים איוב, פרוטוקול דיון, 22.12.2015. 
ערר 50/14 בפני ועדת העררים הצבאית, מוסא ואח' נ' הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש )להלן: ערר 50/14(,   14
תצהיר שהוגש מטעם העוררים, נעים תאופיק סלימאן איוב, 30.3.2016 )להלן: תצהיר איוב(. תיאור נוסף ודומה של שלבי 
התהליך ניתן למצוא בחוות דעת נוספת שהגיש איוב בהליך אחר: ערר 68/13 בפני ועדת העררים הצבאית, עבדלקאדר 
נעים  חוות דעת שהוגשה מטעם העוררים,  ערר 68/13(,  )להלן:  על הרכוש הממשלתי והנטוש  ואח' נ' הממונה 
תאופיק סלימאן איוב, חוות דעת של מומחה בעניין פעולות ההסדר ביישוב כפר עקב, 8.9.2014 )להלן: חוות דעת מומחה 

]איוב[(.
חוק ההסדר הירדני, סעיף 7.   15

ערר 50/14, תצהיר איוב, 30.3.2016.  16

נעים תאופיק סלימאן איוב
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שאלה: ומה קורה אם על אותה חלקה מתקבלות שתי תביעות בזמן עריכת לוח 
התביעות, איפה התביעות הסותרות הללו מתבררות?

תשובה: ההתנגדויות ללוח התביעות נבחנות על ידי פקיד ההסדר הראשי והוא מחליט 
בהתנגדויות האלה לפני שהוא שולח את זה לעמאן. המסמכים נשלחים לעמאן לאחר 

שנעשו כל הבירורים.17

והכין תשריט מדויק שלו, הכולל סימון של הדרכים  בהמשך, צוות ההסדר ביצע מדידה של הגוש 
למנוע  מנת  על  צוות ההסדר  אחד מאנשי  בידי  שנייה  בדיקה  עבר  אף  בתוכו. התשריט  והחלקות 

טעויות:

בתום פעולת התיחום מבצעים מדידה של גוש זה ומכינים תשריט מדידה מדויק ומלא 
של כל החלקות בגוש זה שקוראים לו לוח מדידה של הגוש, מקבעים סימני גבול בכל 
החלקות, הדרכים והכבישים. חובה להבטיח דרך לכל חלקה. אחרי פעולת המדידה של 
הגוש מבצעים בידוק של המפה בידי מודד נוסף בצוות. כמו כן, מבצעים מדידה בין 
הסימנים בידי מודד שלישי בצוות. בתום עבודה זו מסתיימת טכנית העבודה בטבלת 

המדידה בגוש זה.18

רישום מלא של הזכויות בקרקע באזור מסוים מחייב הן רישום של זכויות של יחידים והן רישום של 
זכויות הריבון בקרקעות, שלפי המאפיינים שלהן מהוות רכוש ממשלתי )"אדמות מדינה"(. האחריות 
על זיהוי הקרקעות מהסוג השני הוטלה על פקיד ההסדר, בהיותו נציג המדינה ומי שהופקד על הגנה 

על האינטרסים שלה.

נציגים של  הם  פקידי ההסדרה  בבעלות הממשלה,  קרקע  הסדרה של  פעולות  "כאשר מתבצעות 
הממלכה הירדנית ההאשמית, ומחובתם לשמור על נכסי האוצר", הסביר נעים איוב.19 בעדות שמסר 
נחזור  אם   ]...[ עליהן,  לשמור  האחראים  שאנחנו  מדינה  "אדמות  הוסיף,  הצבאית  העררים  לוועדת 
ללוח התביעות ניתן לראות שם שאם החלקה הייתה שייכת למדינה, בשם הבעלים יהיה רשום אוצר 
הממלכה הירדנית". ובהמשך בתגובה לשאלה: "אבל איפה המדינה, מתי היא מתנגדת?", איוב השיב 

ש"פקידי משרד הקרקעות הם המדינה. הם אחראים ושומרים על רכוש המדינה".20

ממשלתי,  רכוש  הם  מסוים  שטח  או  חלקה  כי  ההסדר  צוות  של  מהבדיקה  שעלה  ככל  לפיכך, 
זכות זו נרשמה בלוח התביעות. ואכן, תביעותיה של הממלכה הירדנית תועדו בלוחות תביעות 
שהוכנו במסגרת הליכי הסדר.21 מנגד, אם המדינה אינה מופיעה כתובעת בלוח התביעות, 

המשמעות היא שלא היו לה כל תביעות ביחס לשטח ההסדר.

ערר 68/13, פרוטוקול דיון, 9.12.2014.  17
ערר 50/14, תצהיר איוב, 30.3.2016.  18

שם.  19
ערר 68/13, פרוטוקול דיון, 9.12.2014. לפי סעיף 8 )4( לחוק ההסדר הירדני "כל זכות בקרקע או במים שלא תוכח על   20

ידי תובע כלשהו, תרשם על שם האוצר", כלומר על שם הממלכה הירדנית. 
תפקידה  במסגרת  ההסדר  הליך  במסגרת  התנגדויות  הגישה  ירדן  שמדינת  בכך  הכיר  הישראלי  העליון  המשפט  בית   21
כאפוטרופוס על נכסי אויב וכי אלה נרשמו בלוח התביעות, ראו: ע"א 602/82, יורשי עומר כליל עבדאללה אבו-ניע 
ואח' נ' מרגלית מנדלבאום ואח', פסק דין, 4.7.1983. בנוסף, קיימים בידי המינהל האזרחי לוחות תביעות בהם ישנו 
רישום של חלקות על שם המדינה, ראו עמ' 19, ה"ש 54, וכן בג"ץ 5426/17, תגובה מטעם העותרים, 28.10.2019, 

סעיף 20.
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עם סיום עבודת המדידה, צוות ההסדר מבצע "מסירה", פעולה בה אחד המודדים מראה לכל אחד 
מבעלי הקרקע את חלקתו ואת הדרך אליה. 

לאחר מכן מבצעים מסירה. כל בעלי החלקות מתבקשים להגיע אל הקרקעות שלהם 
בגוש זה כדי למסור את הקרקע לכל אחד מהבעלים ולהסביר לו בשטח את מלוא 

הגבולות שלו.22

פי  על  אף  התביעות.  לוח  להשלמת  שקדמה  לחקירה  שהוענקה  המשמעות  על  מלמד  זה  שלב 
שהזכויות בקרקע לא נרשמו עדיין באופן סופי במרשם הזכויות, בפועל כל אדם ידע בעקבות שלב 

המסירה היכן מתחילה ומסתיימת חלקתו וחלקת חברו.

מורכבות הכנת לוח התביעות, הזמן הממושך שתהליך זה ארך והנוכחות הפיזית המתמשכת של 
צוות ההסדר במקום מלמדים על השקעת משאבים מרובים באיסוף מדויק של כל התביעות ובירור 
מלא שלהן, תוך מתן מקום לעדויות של תושבי הכפרים עצמם, שהן בעלות חשיבות רבה אף יותר 
במציאות של מיעוט אמצעים טכנולוגיים. הפקדת הסמכות לניהול הליכים פומביים של שמיעת עדים 
וראיות וביצוע חקירה בידיו של פקיד ההסדר, מראה כי תהליך בחינת טענות התביעה מצד מבקשי 
הרישום, שבשיטה הירדנית התקיים לפני הכנת לוח התביעות, היה בעל מאפיינים של בדיקה בעלת 
ממד חקירתי-שיפוטי מובהק. כל אלה מלמדים על חשיבותו המכרעת של השלב השני בהליך ההסדר 

הירדני.

בשלב השלישי, לאחר "חקירת התביעות" פקיד ההסדר הכין "לוח תביעות" המבוסס על החקירות 
שנעשו, הכולל תשריטים של כל החלקות באזור ושל הדרכים ביניהן, פירוט של כל התביעות שהועלו 
זה נשלח  עניין שנותר שנוי במחלוקת.23 מסמך  ודוחות על כל  והן מצד המדינה(  יחידים  )הן מצד 

ללשכת המקרקעין בבירה עמאן.

בשלב הרביעי בהליך ההסדר, המנהל של מחלקת המדידות בעמאן השתמש בלוח התביעות שנשלח 
אליו על מנת להכין מסמך המכונה "לוח זכויות לא סופי".24 הכנת לוח הזכויות הלא סופי נשענה 
באופן כמעט בלעדי על העבודה המקיפה שנעשתה בשלב הכנת לוח התביעות. היא כללה בדיקה 
טכנית וחישוב של שטחי החלקות, ולא נעשה במסגרתה כל רישום של תביעות חדשות או חקירה 
של מחלוקות. בשונה מפקיד ההסדר וצוותו )שחיו כאמור בסמוך לקהילה שבאדמותיה נערך ההסדר, 
שמעו וחקרו את התביעות של תושביה(, למנהל מחלקת המדידות לא היו כל כלים לבצע חקירה 
של מחלוקות בנוגע לזכויות בקרקע. לפיכך, כפי שהסביר זאת איוב: "לוח זכויות הוא הבן של לוח 

התביעות ונסמך עליו".25 

שופט ועדת העררים הצבאית, רס"ן סטיב ברמן, קבע בחוות דעתו בהחלטה בערר שעסק בין השאר 
במשמעות לוח התביעות:

בהתאם להוראות סעיף 10 לחוק הירדני, משסיים פקיד ההסדר הכנת לוח תביעות 
באופן האמור, הוא מעביר אותו יחד עם דיווחים ביחס לתביעות שנויות במחלוקת, 

ערר 50/14, תצהיר איוב, 30.3.2016. איוב הסביר שלב זה גם בעדות שמסר לוועדת העררים: "מגיע המודד ומתחיל   22
ממספר אחד, הבעלים של חלקה נמצאים בכל חלקה, הוא מראה לו את גבולות החלקה ואת הסימונים, איפה הגבולות 

ואיפה הדרך לחלקה". שם, פרוטוקול דיון, 20.6.2017.
חוק ההסדר הירדני, סעיף 10.  23

שם, סעיף 11.  24
ערר 68/13, חוות דעת מומחה )איוב(, 8.9.2014.  25
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)"תדקיק"  בקרה  מבצע  לחוק,   11 סעיף  להוראות  שבהתאם  עמון(  )ברבת  למנהל 
במהותה  טכנית  בדיקה  היינו:  התביעות;  לוח  של  דקדקנית(  בדיקה   – בערבית 
לאיתור טעויות ברישומים, כשלאחר מכן הוא מפרסם לוח זכויות שעקרונית 
המנהל  שתוקנה.  טעות  אותרה  כן  אם  אלא  התביעות,  לוח  את  לשקף  אמור 
או  דיון  )של  ]האחראי על מחלקת המדידות[ איננו מבצע כל פעולה מהותית 
עוזר פקיד ההסדר  מי שהיה  גם  לפנינו  וכפי שהעיד  במילים אחרות,   ]...[ הכרעה(. 
הירדני לפני 6/67 – מהותית, חלקו של המנהל בהליך ההסדר הוא מזערי, הגם שהוא 
הרשות המוסמכת הנותנת גושפנקא חוקית ללוח תביעות ההופך )אחרי בקרה ותיקון 

טעויות ככל שאותרו( ללוח זכויות, הנערך על ידו במתכונת שהוא קובע.26

לוח הזכויות הלא סופי היה נתלה במקום פומבי המיועד לכך, וניתנה לתושבי האזור תקופה של 30 
ימים להגשת השגות על חלוקת הזכויות המפורטת בו לבית המשפט המוסמך לדון בענייני מקרקעין 
והסדר. לאחר ההכרעה בהשגות )אם הוגשו כאלה( הוכן לוח זכויות סופי, ועל בסיסו נערך לוח רישום. 

שלב זה, סיים את הליך ההסדר הירדני באזור מסוים.27

התבוננות בשלבי הליך ההסדר הירדני מעלה בבירור כי ליבו של ההליך נמצא בעבודת צוות 
ההסדר עד להכנת לוח התביעות, שהוא מסמך שמסכם חקירה ממושכת, מבוססת עדים 
בקרקעות  הזכויות  של  סופית  להכרעה  הרלוונטיות  התביעות  כל  את  מכיל  הלוח  וראיות. 

באזור מסוים, ובכלל זה את כל התביעות מצד הריבון שנציגו בהליך זה היה פקיד ההסדר.

ההסדר  שיטת  בין  משמעותי  הבדל  מבטא  הירדני  בהליך  התביעות  לוח  של  מעמדו  כי  לציין  יש 
המנדטורית )שאומצה על ידי ישראל ביחס למתרחש בתחומי המדינה( לבין השיטה הירדנית. בשיטה 
המנדטורית/ישראלית, בשונה מהשיטה הירדנית, לוח התביעות מהווה רשימת מצאי של כל התביעות 
שהוגשו והכנתו קודמת לכל חקירה או בירור של תביעות אלה.28 דיני הקרקעות הישראליים אינם 
בשל  הכרחי  השיטות  בין  ההבדל  זיהוי  ואולם,  לענייננו.  רלוונטיים  אינם  לכאורה  ולכן  בגדה  חלים 
השימוש השגוי והמטעה שהרשויות הישראליות עושות במודע ובמכוון בהשוואה בין שתי מערכות 
הדינים, כחלק מניסיונן למזער את ההשלכות של הליכי ההסדר הירדניים שלא הושלמו על חלוקת 
הזכויות בקרקעות הגדה. זאת, במטרה להצדיק את מדיניות ההכרזה הישראלית על "אדמות מדינה", 
המתעלמת מתוכנו של לוח התביעות ואף מבטלת כליל הליכי הסדר שבמסגרתם נערכו לוחות כאלה, 

תוך פגיעה בזכויות הקניין של הפלסטינים.29 

ערר 2/11, החלטה, 3.6.2016, חוות דעתו של השופט סטיב ברמן, עמ' 21-20 )ההדגשות הוספו(. ראו גם: לוין-שנור, דיני   26
רישום מקרקעין, עמ' 290-289.
חוק ההסדר הירדני, סעיף 16.  27

זנדברג, הסדר זכויות במקרקעין, עמ' 219-217.  28
כך למשל, עמדתן המטעה של הרשויות הישראליות באה לידי ביטוי בתגובת המדינה לעתירתם של בעלי אדמות מכפר   29
עקב. בכתב המענה לעתירה, המדינה התעלמה מההבדל בין שיטות ההסדר וציירה את לוח התביעות הירדני כמקביל 
ללוח התביעות בשיטה המנדטורית, כדי לבסס את הטענה ש"לא ניתן היה ללמוד כי תביעה שנכללה בלוח התביעות היא 
מבוססת או מוכחת" )בג"ץ 5426/17, תצהיר תשובה מטעם המשיבים 2-1, 23.1.2019, סעיף 39(. מהדברים שהובאו 

כאן עולה בבירור שזוהי טענה שגויה ככל שהדבר נוגע להליך ההסדר הירדני. 
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חוק הקרקעות העות'מאני: קרקעות מסוג מירי
חוק הקרקעות העות'מאני )1858( מבחין בין חמישה סוגי קרקע שחלים עליהם הוראות שונות. 
הסקירה הנוכחית תתמקד בסוג אחד מתוך החמישה: קרקעות מסוג "מירי", שהשימוש בהן 
היה חקלאי, והן כללו בין היתר את האדמות המעובדות הסמוכות לכפרים.30 בתקופת המנדט 
הבריטי, קרקעות מסוג זה היוו את הרוב המכריע של השטח הכולל היום את מדינת ישראל, 

רצועת עזה והגדה המערבית.31

חלוקת הזכויות בקרקע מסוג מירי מאופיינת בקיומה של תלות בין שימוש בקרקע לבין 
השגת זכויות בה.32 סעיף 78 לחוק הקרקעות העות'מאני קובע שאדם שהחזיק בקרקע 
מסוג מירי ועיבד אותה ברציפות במשך עשר שנים רוכש את הזכות לרשום אותה על 

שמו ולקבל בחינם שטר-טאבו המעיד על זכותו בקרקע.33 

מאידך, הפסקת העיבוד של קרקע מסוג מירי עלולה להוביל לאובדן הזכויות בה. לפי 
שנים  שלוש  למשך  אדמתו  את  לעבד  הפסיק  אדם  אם  הקרקעות,  לחוק   68 סעיף 

רצופות, הקרקע עלולה במקרים מסוימים לחזור לבעלות מלאה של הריבון.34 

עם זאת, החוק העות'מאני מסייג את האפשרות שיחידים יאבדו את בעלותם על קרקע מסוג 
מירי, ומבטא ככלל גישה המעודדת את השימור של זכויות היחיד בקרקע ולא את החזרתה 
לא  עילה מוצדקת, בעל הקרקע  נעשתה בעקבות  כך, אם הפסקת העיבוד  לחזקת המדינה. 
יאבד את זכויותיו. בכל מקרה, ולא משנה מה הייתה העילה להפסקת העיבוד, לפני שיחזיר את 
הקרקע לחזקתו המלאה, על הריבון לאפשר לאותו אדם שהחזיק בה ועיבד אותה בעבר לרכוש 

אותה באמצעות תשלום דמי טאבו.35 

הליך ההסדר שהחל בתקופת המנדט והמשיך תחת השלטון הירדני היה כרוך בשינוי חלוקת 
הזכויות בקרקע מסוג מירי, ולמעשה בביטול המנגנון הייחודי המבחין בין זכות הריבונות על 

הקרקע  לסוגי  מתייחס  העות'מאני  הקרקעות  חוק  מירי,  לאדמות  בנוסף   .3 סעיף   ,)1858( העות'מאני  הקרקעות  חוק   30
הבאים: מּולּכ – קרקע פרטית לגמרי; מוואת – קרקע שוממה שאינה מעובדת או מצויה בשימוש אחר ואינה נמצאת 
בקרבת מקום ישוב. קרקע המצויה בקרבת מקום ישוב לא תיחשב לקרקע מסוג מוואת, ואם היא ניתנת לעיבוד, תיחשב 
למירי; מתרּוּכה – קרקע בשימוש ציבורי, לדוגמה קרקע שהוקצתה לישוב מסוים לצורך ציבורי למשל מרעה או קרקע 
שיש עליה דרך ציבורית; וקף – קרקע שמוקדשת לתכלית מסוימת, למשל קרקע שמוקדשת לשימוש דתי או קרקע 
שמוקדשת לשימוש תרבות או רווחה )חוק הקרקעות העות'מאני ]1858[, סעיף 1; משה דוכן, דיני קרקעות במדינת 

ישראל, תשי"ג-1952 ]להלן: דוכן, דיני קרקעות[, עמ' 62-39(.
 Report by His Majesty's Government in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  31
 to the Council of the League of Nations on the Administration of Palestine and Trans-Jordan for the

year 1930, section IV, paragraph 24.
הזכות על קרקע מסוג מירי תחת החוק העות'מאני נחלקת לשני מרכיבים. הראשון, שניתן לתארו כזכות בעלות קבועה על   32
"גוף" הקרקע או ריבונות על הקרקע, מכונה ַראקָּבה. השני, שכולל את זכות השימוש בקרקע וההנאה מפירותיה מכונה 
ֶתצרּוף. בקרקע מסוג מירי, ההיבט הראשון של הבעלות, הַראקָּבה, נתון תמיד בידי הריבון, ואילו ההיבט השני, התצרּוף, 
יכול להימסר לידי יחידים. מסירת זכות השימוש וההנאה מפירות הקרקע הייתה מתבצעת באמצעות שטר-טאבו )קושאן( 
שניתן על ידי הממשלה ליחידים, ומי שהחזיקו בזכויות אלה היו חייבים בתשלום מס על הקרקע שבבעלותם )חוק הקרקעות 

העות'מאני ]1858[, סעיף 3; דוכן, דיני קרקעות, עמ' 44-43, 47-46, 79-78(.
חוק הקרקעות העות'מאני )1858(, סעיף 78. דוכן, דיני קרקעות, 316-314.  33

חוק הקרקעות העות'מאני )1858(, סעיף 68. דוכן, דיני קרקעות, עמ' 333-330.  34
שם. ראו גם: בג"ץ 5426/17, חוות דעת שהוגשה מטעם העותרים, רונית לוין-שנור, חוות דעת מומחית, 6.10.2019   35

)להלן: בג"ץ 5426/17, לוין-שנור, חוות דעת מומחית(, פסקה 26.

https://unispal.un.org/UNISPAL.nsf/0/C2FEFF7B90A24815052565E6004E5630
https://unispal.un.org/UNISPAL.nsf/0/C2FEFF7B90A24815052565E6004E5630
https://unispal.un.org/UNISPAL.nsf/0/C2FEFF7B90A24815052565E6004E5630
https://unispal.un.org/UNISPAL.nsf/0/C2FEFF7B90A24815052565E6004E5630
https://unispal.un.org/UNISPAL.nsf/0/C2FEFF7B90A24815052565E6004E5630
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הנמסרת  )התצרוף(  בקרקע  השימוש  זכות  לבין  הריבון  בידי  הנשארת  )הראקבה(  הקרקע 
לפרטים.36 

יחידים שהוכיחו את זכותם בקרקע קיבלו עם סיום הליך ההסדר זכות מלאה וקבועה בחלקה 
שבבעלותם וזכות זו נרשמה במרשם המקרקעין, ואילו המדינה איבדה כל זכות שהייתה לה 
בחלקה. מנגד, היכן שקרקע נרשמה כרכוש ממשלתי במסגרת הליך ההסדר, יחידים לא יכלו 
עוד להשיג זכויות באמצעות שימוש רצוף ועיבוד של המקרקעין. כלומר, הליך הסדר שהושלם 

ניתק באופן סופי את הקשר בין הזכות של אדם על קרקע, לבין אופן השימוש שלו בה.37

הקפאת הליך הסדר זכויות במקרקעין בגדה המערבית
עד שנת 1967 הושלם רישום הזכויות רק בכשלושים עד ארבעים אחוזים מקרקעות הגדה )לא כולל 
ירושלים המזרחית(.38 לאחר כיבוש הגדה המערבית על ידי ישראל המפקד הצבאי הישראלי הוציא צו 
המתלה )מקפיא( את כל הליכי ההסדר, וכתוצאה מכך עד היום רוב קרקעות הגדה אינן מוסדרות, 
כלומר אינן רשומות במרשם המקרקעין על שם בעלים כלשהם.39 התלייה אינה ביטול של הליכי 
הצעדים  את  מוחקת  שאינה  עתידי,  למועד  השלמתם  של  ודחייה  הקפאתם  אלא  ההסדר 

שנעשו כבר.

הקשורים  נימוקים  בעקבות  הוצא  הירדני  ההסדר  הליך  את  שהקפיא  הצבאי  הצו  ישראל,  לשיטת 
לחובות של ישראל בהיותה כוח כובש. בין נימוקים אלה ניתן לציין את העובדה שהמשך ההליך היה 
פוגע בזכות הקניין של בעלי אדמות שגורשו או ברחו מהשטחים הכבושים ונחשבים ל"נפקדים", ולכן 
לא יוכלו להגן על זכויותיהם אם ההליך ימשיך; וכן את הניגוד בין הליך ההסדר, שעניינו קיבוע סופי של 
זכויות, לבין אופיו הזמני של משטר כיבוש המכתיב הימנעות משינויים ארוכי טווח. לאלה נוספו טעמים 
הקשורים לעלות הכספית של הליך ההסדר ולקשיים טכניים בהשלמתו, בשל העדרם של מסמכים 

שונים הנוגעים להליכי ההסדר, שחלקם נותרו בשטח ירדן.40

הקפאת הליך ההסדר יצרה ריבוי סוגים של בעלות פרטית על קרקע, שחלקם מאופיינים בהגנה חזקה 
מפני אובדן זכות הקניין בקרקע וחלקם אינם כוללים הגנה כזו:

ראו ה"ש 32.  36
זנדברג, הסדר זכויות במקרקעין, עמ' 244-233.  37

לשם השוואה, כיום בשטחי מדינת ישראל כולל שטחי ירושלים המזרחית, כ-96% מהמקרקעין נרשמו לאחר הליך רישום   38
סיסטמתי )לוין-שנור, דיני רישום מקרקעין, עמ' 6-4(. הרוב המכריע של הליכי ההסדר שהושלמו בתקופת המנדט הבריטי 
נעשו בשטח שהפך להיות מדינת ישראל, וחלק קטן נוסף נעשה בשטחי רצועת עזה )זנדברג, הסדר זכויות במקרקעין, 

עמ' 335(. 
צו בדבר הסדר קרקעות ומים )מס' 291(, תשכ"ט-1968.  39

כך הסביר הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש בגדה המערבית את ההחלטה במסגרת עתירה שהוגשה ב-2008:   40
"בעקבות מלחמת ששת הימים הופסק הליך ההסדר. זאת בעקבות האופי הזמני של התפיסה הלוחמתית שאינו מתאים 
לקביעת זכויות מוחלטת, העברת מסמכי ההסדר לירדן, העלויות הכבדות של ההליך והחשש מפגיעה בזכויות של נפקדים 
העררים  ועדת  נ'  המערבית  בגדה  הצבא  כוחות  מפקד   ,9296/08 )בג"ץ   "1967 בשנת  האזור  את  שעזבו  רבים 
הצבאית ואח' ]העתירה נמחקה[(. ראו גם: אייל זמיר, אדמות המדינה ביהודה ושומרון – סקירה משפטית, מכון 
ירושלים לחקר ישראל, 1985 )להלן: זמיר, אדמות המדינה(, עמ' 27; יש דין, קידום הליכי הסדר המקרקעין בשטחי 
C בגדה המערבית – הפרת המשפט הבינלאומי והפגיעה בזכויות הפלסטינים, פברואר 2021 )להלן: יש דין, קידום 

הליכי הסדר המקרקעין בשטחי C בגדה המערבית(.
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אדמה פרטית מוסדרת – קרקע של יחידים שתביעותיהם להכרה בזכותם על אדמות מירי הוכרה 
במסגרת הליך הסדר זכויות שהושלם. הבעלות על האדמה אינה תלויה עוד בשימוש בה והיא מובטחת 

בשל רישומה במרשם המקרקעין.41

אדמה פרטית לא מוסדרת – קרקע מסוג מירי שבה לא התקיים הליך הסדר, ולכן הזכות על הקרקע 
לא נרשמה במרשם המקרקעין. זכות הקניין של בעלי אדמות, תלויה בין היתר בעיבוד משמעותי ורצוף 

של האדמה. הפסקת העיבוד ללא צידוק הקבוע בדין, עלולה להביא לאובדן הזכות. 

אדמה שהליך רישומה לא הסתיים – קרקע שהבעלים שלה תבעו את זכותם במסגרת הליך הסדר 
תחת השלטון הירדני, אך בשל הקפאת ההליך על ידי ישראל, האדמה נותרה ללא רישום סופי של 

זכותם במרשם המקרקעין.

לכאורה, התליית הליך ההסדר על ידי ישראל, הקפיאה הן את הרישום השיטתי של זכויות יחידים 
בקרקעות הגדה המערבית והן את הרישום של זכויותיו של הריבון בקרקעות אלה. אולם בפועל, החל 
משנות ה-80 ישראל נוקטת מדיניות אקטיבית, המובלת על ידי מערך שלטוני המשקיע בה משאבים 
ומבטיח את השלמתה, ומכריזה על קרקעות בגדה המערבית כעל "אדמות מדינה". בנוסף לכך, ישראל 
שואפת לבטל כל הבחנה בין קרקעות שלגביהן נרשמו תביעות במסגרת הליך הסדר שלא הושלם, 

לבין קרקעות שבהן כלל לא החל הליך כזה.

השילוב של הקפאת הליך ההסדר בכל הנוגע לרישום או קיבוע של זכויות בקרקע של יחידים, עם 
מדיניות ההכרזה על "אדמות מדינה" יוצרת עדיפות בלעדית ומוחלטת לתפיסת חזקה בקרקע על ידי 

הממשל הצבאי הישראלי, בהשוואה לרישומה כקרקע פרטית.

יחידים שמחזיקים בשטר-טאבו )קושאן( עות'מאני נהנים לכאורה ממעמד דומה, אף על פי שזכותם אינה מובטחת ברישום   41
במרשם המקרקעין.
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 ניצול ההשלכות של הקפאת ההסדר
על ידי ישראל לטובת האינטרס 

הישראלי-התנחלותי

הכרזה על "אדמות מדינה"
אדמות ציבור, המכונות גם "אדמות מדינה", הן אדמות שאינן פרטיות אשר הריבון מופקד על ניהולן. 
אדמות אלה אמורות לשמש לצרכי הציבור, למשל לטובת הקמת יישובים או פיתוח תשתיות. על 
פי החוק הבינלאומי, הכוח הכובש אינו מוסמך לעשות באדמות אלו כבשלו, אלא מדובר באדמות 

ששייכות לאוכלוסייה המקומית ונועדו לצרכיה. 

מבחינה פורמלית, כל פיסת קרקע בגדה המערבית שאינה אדמה פרטית – מוסדרת או בלתי מוסדרת 
– נחשבת לאדמת ציבור, בין אם הקרקע רשומה כך ובין אם לאו. תחת משטר הכיבוש הישראלי, 

קרקעות כאלה מוגדרות כ"רכוש ממשלתי" והמינהל האזרחי מופקד על ניהולן.42

ושאינה  רכושו,  כך שהיא  על  אדם שמחזיק בשטר-טאבו שמעיד  מירי שאין  מסוג  לדוגמה, חלקה 
מעובדת מזה עשרות שנים, תיחשב לרכוש ממשלתי גם אם היא אינה רשומה כך במרשם המקרקעין. 
עם זאת, תנאי לכך שהמינהל האזרחי ינהל שטח מסוים או יקצה אותו לגופים אחרים הוא שהממונה 

על הרכוש הממשלתי והנטוש בגדה המערבית יבצע פעולה של "נטילת חזקה" על אותו שטח. 

הכרזה על "אדמות מדינה" היא המנגנון שאימץ הממשל הצבאי הישראלי כדי "ליטול את החזקה" 
בשטחים שהוא מחשיב כרכוש ממשלתי.43 לפיכך, למרות שמבחינה פורמלית חלקה מסוימת היא 
יש  ההכרזה  לפעולת  לאו,  אם  ובין  מדינה"  כ"אדמת  עליה  הכריז  המינהל  אם  בין  ממשלתי  רכוש 

השפעה מכריעה על השימוש העתידי בקרקע ועל מעמדה.44

לאור המשמעות הדרמטית שיש למעשה ההכרזה, פלסטינים שאדמותיהם הוכרזו כ"אדמות מדינה" 
רשאים לערור על ההחלטה לוועדת העררים הצבאית. הוועדה פועלת כגוף שיפוטי, אולם להחלטותיה 

זמיר, אדמות המדינה, עמ' 29-28. צו בדבר רכוש ממשלתי )מס' 59(, תשכ"ז-1967 )להלן: צו בדבר רכוש ממשלתי(,   42
מגדיר את המקרקעין שיחשבו לרכוש ממשלתי ואת חובותיו וזכויותיו של הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש לגביהם. 
יש להעיר כי ככלל, מדיניות ההכרזה הישראלית, כלומר התנאים שלפיהם ישראל קובעת ששטח מסוים הוא "אדמת   43
מדינה", מבוססת על פרשנות שנויה מאוד במחלוקת של חוק הקרקעות העות'מאני, ששונה מהפרשנות שהייתה נהוגה 
בימי השלטון הירדני ומקלה על סיווג של אדמות כרכוש ממשלתי. להרחבה ראו: בצלם, באצטלה של חוקיות: הכרזה 
 Raja Shehadeh, “The Land ;)על אדמות מדינה בגדה המערבית, מארס 2012 )להלן: בצלם, באצטלה של חוקיות
Law of Palestine: An Analysis of the Definition of State Lands,” Journal of Palestine Studies 11(2), 1982, pp. 82-99.
לכאורה, יחידים יכולים לבקש לרשום את זכותם בקרקע בהליך רישום עצמאי המכונה רישום ראשון )ראו ה"ש 8( גם   44
ביחס לקרקע שהוכרזה כ"אדמת מדינה" )דין וחשבון הוועדה לבדיקת הסוגיה של רישום ראשון של מקרקעין באזור 
יהודה ושומרון, 2005, עמ' 22-21(. אולם, ברור שרישום כזה יתקל בקשיים גדולים יותר מאלה שניצבים בפני מי שמבקש 

לרשום את זכותו בקרקע שלא הוכרזה. קשיים אלה אף יוחרפו אם הקרקע כבר הוקצתה לגוף אחר. 

https://www.btselem.org/download/201203_under_the_guise_of_legality_heb.pdf
https://www.btselem.org/download/201203_under_the_guise_of_legality_heb.pdf
https://www.btselem.org/download/201203_under_the_guise_of_legality_heb.pdf


www.yesh-din.org18

ם ד א ת  ו י ו כ ז ל ם  י ב ד נ ת מ ן  ו ג ר א ן  י ד ש  י

)למעט כאלה הנוגעות לסוגיות של רישום ראשון( יש מעמד של המלצות הטעונות את אישור ראש 
המינהל האזרחי.45 

להקמת  ולהקצותן  פרטיות  פלסטיניות  קרקעות  צבאי  בצו  לתפוס  נהגה  ישראל   1979 שנת  עד 
שאסר  מורה  אלון  בבג"ץ  הדין  פסק  בעקבות  ביטחוני.  מצורך  נובע  הדבר  כי  בטענה  התנחלויות 
פרקטיקה זו, ישראל אימצה מדיניות של הקמת התנחלויות על אדמות שהוכרזו כ"אדמות מדינה".46 
כעל  עליהן  הכריז  האזרחי  שהמינהל  קרקעות  של  דונם  למיליון  קרוב  המערבית  בגדה  ישנם  כיום 
"אדמות מדינה" החל משנות ה-80. בנוסף לכך, לפחות 527,000 דונם של קרקעות נרשמו כרכוש 
ממשלתי על ידי הממשלה הירדנית או על ידי משטרים קודמים ועברו לאחריות הצבא הישראלי לאחר 

הכיבוש.47

השימוש שהממשל הצבאי הישראלי עושה בקרקעות שהוכרזו כ"אדמות מדינה" מעניק חשיבות קריטית 
כלליות  ציבוריות  רכוש ממשלתי אמורות לשמש למטרות  לכאורה אדמות שהן  למעשה ההכרזה. 
ישראל משתמשת באדמות שהוכרזו כ"אדמות  אולם  פארקים(,  ציבור,  מבני  כבישים,  )למשל 
מדינה" באופן כמעט בלעדי לטובת פרויקט ההתנחלות הישראלי בשטחים הכבושים ומדירה 
כלל "אדמות המדינה" בגדה המערבית שהמינהל  וקהילות פלסטיניות. מתוך  יחידים  מהן 

האזרחי הקצה לשימוש כלשהו מאז 1967, רק 0.25% הוקצו לשימוש של פלסטינים.48

"אדמות מדינה" בהקשר של משטר הכיבוש בגדה המערבית, היא למעשה הכרזה על  הכרזה על 
ישראליות, שעצם  ישראליות או משמשים בהווה התנחלויות  שטחים שעתידים לשמש התנחלויות 
לחופש התנועה של הפלסטינים  בזכות  מובנה  באופן  ופוגעת  הבינלאומי  מנוגדת למשפט  הקמתן 

ובזכויות יסוד נוספות שלהם.

זמיר, אדמות המדינה, עמ' 33. צו בדבר רכוש ממשלתי, סעיפים 6א, 6ב; צו בדבר ועדות עררים )מס' 172(, תשכ"ח-1967,   45
סעיף 2 לתוספת.

זו ראו למשל  בג"ץ 390/79, דויקאת ואח' נגד ממשלת ישראל ואח', פסק דין, 22.10.1979. להרחבה על מדיניות   46
בצלם, באצטלה של חוקיות; בצלם, גזל הקרקעות: מדיניות ההתנחלות בגדה המערבית, מאי 2002.

לפי מבקר המדינה בין השנים 1992-1979 המינהל האזרחי הכריז על כ-908,000 דונם מאדמות הגדה המערבית כ"אדמות   47
מדינה". אין בידינו מידע מדויק בנוגע להכרזות שבוצעו החל משנות ה-2000, אולם לפי מידע שמסר המינהל האזרחי 
לעמותת במקום, בין השנים 2009-2003, הוכרזו כ-5,114 דונם כ"אדמות מדינה". בנוסף, מניתוח שכבות GIS של המינהל 
האזרחי עולה שבין השנים 2015-2012 הוכרזו כ-63,777 דונם נוספים כ"אדמות מדינה" )מבקר המדינה, דוח שנתי 56א 

לשנת 2005, עמ' 206; בצלם, באצטלה של חוקיות, עמ' 12-11; יש דין, מכיבוש לסיפוח, עמ' 15(.
יותם ברגר, "פלסטינים קיבלו רק כ-0.25% מאדמות המדינה שהוקצו בגדה מאז 1967", הארץ, 18.7.2018. ראו גם: יש   48
דין, בראי האינטרס הישראלי, עמ' 15-14; "הכללת אדמות מדינה, אדמות יהודים ואדמות רכישה לתחום שיפוט מועצות 

אזוריות": סיכום סגן שר הביטחון מ-30 ינואר 1981, למסמך המלא באתר עקבות.

https://www.btselem.org/download/200205_land_grab_heb.pdf
https://www.btselem.org/download/200205_land_grab_heb.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A9+%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%97/fron+occupation+to+annexation+final+Hebrew_Web.pdf
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.6290466
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.6290466
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Minhal+Ezrahi/YeshDin+-+Haminhal+-+Hebrew.pdf
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הכרזה על "אדמות מדינה" במקומות שבהם נקטעו הליכי 
הסדר זכויות במקרקעין עם כיבוש הגדה המערבית

אין בידינו מידע שלם לגבי היקף השטחים בהם החל הליך הסדר ירדני קודם לכיבוש הגדה המערבית 
על ידי ישראל ולגבי השלב אליו הגיע הליך ההסדר בשטחים אלה לפני הקפאתו. ככל הנראה גם 
הרשויות הישראליות אינן מחזיקות במידע שכזה.49 לפיכך, לא ניתן לספק תמונה מלאה בנוגע להיקף 

ההכרזות על "אדמות מדינה" שבוצעו על ידי המינהל האזרחי בשטחים מסוג זה.

שלאורך  עולה  עקב  כפר  תושבי  של  עתירתם  במסגרת  מסר  האזרחי  ממידע שהמינהל  זאת,  עם 
השנים ישראל הכריזה על "אדמות מדינה" בלפחות 41,000 דונם שלגביהם הוכן לוח תביעות 
במסגרת הליך הסדר ירדני. הכרזות אלה ביטלו למעשה את הליך ההסדר בחלקים מאדמותיהם של 
16 עיירות וכפרים פלסטינים בשורה של מחוזות מצפון הגדה ועד דרומה. ממחוז ג'נין, דרך המחוזות 

טול-כרם, קלקיליה, ורמאללה, ועד למחוזות בית לחם, חברון וירושלים.50 

ללא בדיקה פרטנית לא ניתן לקבוע באופן גורף כיצד היו מתחלקות הזכויות ב-41,000 הדונם האלו 
אם הליך ההסדר היה מגיע לסיומו. ואולם, ניתן להעריך בסבירות גבוהה שבמקרים רבים היקף 
היה קטן משמעותית מהיקף השטח  הירדני  הריבון  בבעלות  נרשם כאדמות  השטח שהיה 

שהוכרז כ"אדמות מדינה". הערכה זו מבוססת על שלושה עוגנים.

ראשית, מהמידע הקיים בידינו עולה כי היקף התביעות של הממשלה הירדנית לבעלות על שטחים 
ידי  ואף קטן בהרבה מהיקף השטח שהוכרז על  במסגרת הליכי ההסדר היה ברוב המקרים קטן, 
ישראל כ"אדמת מדינה". כך למשל, ביחס להכרזות על "אדמות מדינה" בשני מקרי המבחן המלווים 
מסמך זה, שהיקפן הכולל הוא כ-1,208 דונם, אין כל ראיות לכך שהייתה לממשלה הירדנית כל תביעה 
ביחס לאדמות שבשטח ההכרזה, וככל הידוע לנו לא היו כאלה.51 גם אם היו תביעות כאלה, אין ספק 

שהן נגעו לשטח מצומצם בהרבה מזה שהוכרז כ"אדמת מדינה".

כשהממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש בגדה המערבית, החתום על ההכרזות על "אדמות מדינה", 
נשאל אם ידוע לו על כל תביעה של הממלכה הירדנית בשטח ההכרזה בכפר עקב השיב בפשטות 
"לא", וכשנשאל האם ידוע לו על תביעות של הממלכה הירדנית באזור ההסדר באל-ח'דר השיב "לא 
ידוע לי".52 ראש "צוות קו כחול" וראש תחום תשתיות במינהל האזרחי השיבו באופן דומה.53 מנגד, 
בעלי אדמות פלסטינים העידו כי נהגו לעבד את חלקותיהם שבשטחי ההכרזות וכי מדובר באדמותיהם 

הפרטיות.

בג"ץ 5426/17, תצהיר תשובה מטעם המשיבים 2-1, 23.1.2019, סעיפים 116-113; שם, תגובה מטעם המשיבים   49
לבקשה למתן פרטים נוספים מטעם העותרים, 14.5.2019, סעיף 23. 

שם, תצהיר תשובה מטעם המשיבים 2-1, 23.1.2019, סעיף 103; שם, תגובה מטעם המשיבים לבקשה למתן פרטים   50
נוספים מטעם העותרים, 14.5.2019, נספחים. ראו מפות בעמ' 21.

שם, עתירה לצו על תנאי וצו ביניים וצו ארעי, 5.7.2017, פסקאות 170-169.  51
ערר 68/13, פרוטוקול דיון, 9.12.2014; ערר 50/14, פרוטוקול דיון, 20.7.2017.  52

ערר 68/13, פרוטוקול דיון, 9.12.2014; ערר 50/14, פרוטוקול דיון, 8.11.2017. "צוות קו כחול" הוקם ב-1999. תכליתו   53
הרשמית היא לבדוק ולדייק גבולות של הכרזות על "אדמות מדינה" שבוצעו בעבר על ידי הממונה על הרכוש הממשלתי 
והנטוש בעזרת כלים טכנולוגיים עכשוויים )המינהל האזרחי, תיקון נוהל צוות לבדיקת גבולות אדמות המדינה – הליך 
הפרסום והפנייה לגביו, 11.8.2015(. להרחבה על פעילות הצוות ראו: כרם נבות, כחול לבן שחור: עבודת צוות קו 

כחול בגדה המערבית, דצמבר 2016.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%D7%99/blue+line+protocol.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%D7%99/blue+line+protocol.pdf
https://f35bf8a1-b11c-4b7a-ba04-05c1ffae0108.filesusr.com/ugd/cdb1a7_1361e28e775f45b7aa4af6e82c918211.pdf
https://f35bf8a1-b11c-4b7a-ba04-05c1ffae0108.filesusr.com/ugd/cdb1a7_1361e28e775f45b7aa4af6e82c918211.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%D7%99/blue+line+protocol.pdf
https://f35bf8a1-b11c-4b7a-ba04-05c1ffae0108.filesusr.com/ugd/cdb1a7_1361e28e775f45b7aa4af6e82c918211.pdf
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ללוחות  בנוגע  מידע מלא  בידיו  טען שאין  פי שהמינהל האזרחי  על  כי אף  להעיר  יש  זה  בהקשר 
התביעות הירדניים שהוכנו כחלק מהליכי ההסדר בגדה המערבית, אין ספק כי המידע בנוגע ללוח 
התביעות  לוח  במסגרת  שנערכו  המפות  ובפרט  בידיו,  קיים  אל-ח'דר  באדמות  שנערך  התביעות 
וחלוקת החלקות הקיימות בו. המינהל האזרחי אף עשה שימוש בלוח התביעות כאשר הדבר עלה 
בקנה אחד עם האינטרס הישראלי, כפי שעולה מדבריו של ראש תחום תשתיות, שהתייחס למעמדה 

של חלקה באדמות אל-ח'דר במסגרת הליכים תכנוניים בנוגע אליה:

מדובר בחלקה של אדמות מדינה מוכרזות. נכנה אותה "חלקה 91", על אף שזה לא 
חלקה זו רשומה על שם המדינה בלוח תביעות של אדמות אל-ח'דר,  מדויק. 
ועל מנת שלא יהיה ספק, הממונה על הרכוש הממשלתי הכריז על הקרקע כאדמת 

מדינה בשנת 54.2014

ידי שלטון  שנית, הפרשנות הישראלית לחוק הקרקעות העות'מאני שונה מהפרשנות שיושמה על 
ידי הממלכה הירדנית. בשונה מהגישה הירדנית, הגישה הישראלית מקלה על  ועל  המנדט הבריטי 
הריבון לדרוש לעצמו זכויות בקרקע, ומערימה קשיים בדרכם של יחידים שמבקשים להגן על זכותם 
בקרקע.55 כתוצאה מכך, היקף התביעות של הממלכה הירדנית לבעלות על קרקע במסגרת הליכי 
הסדר, היה ככלל מצומצם יותר מהיקף התביעות המאפיין את המדיניות הישראלית בנוגע להכרזה 

על "אדמות מדינה".

שלישית, לפי מדיניות ההכרזה שהמינהל האזרחי אימץ, גם אם אדם השתתף בהליך הסדר 
ותבע את זכותו על אדמתו במסגרת ההליך, וגם אם תביעה זו נרשמה בלוח התביעות שהוכן 
לאדמות הכפר, אם אותו אדם יפסיק לעבד את אדמתו הוא יאבד את זכויותיו בה.56 מדיניות 
זו עלולה לגזול מבעלי אדמות שלקחו חלק בהליך ההסדר את זכותם בקרקע, זכות שהייתה נרשמת 

במרשם המקרקעין לו היה מגיע לסיומו במועד.

המחשה לסכנה זו ניתן למצוא בתוצאות הערר שהגישו תושבי כפר עקב על ההכרזה על חלק מאדמות 
כפרם כ"אדמות מדינה" בשנת 1982. כפי שיתואר בהרחבה בהמשך, באדמות כפר עקב נערך בשנות 
ה-60 של המאה ה-20 הליך הסדר שבמסגרתו הוכן לוח תביעות. למרות זאת, המינהל האזרחי הכריז 
על חלק מאדמות כפר עקב כעל "אדמות מדינה" על סמך מצב העניינים בקרקע בסוף שנות ה-70 
ובראשית שנות ה-80. בעקבות הערר של תושבי הכפר נגד ההכרזה, ועדת העררים הצבאית הורתה 
לבחון מחדש את גבולות ההכרזה בהתאם למצב העניינים בקרקע במועד הגשת התביעות בהסדר 
)שנות ה-60(. הבחינה המחודשת הובילה לגריעת כחמישית משטח ההכרזה המקורית. כלומר, אפילו 
לפי הגישה הישראלית המחמירה, כ-20% משטח ההכרזה היו נרשמים כאדמות פרטיות לו הליך 

ההסדר היה מגיע לסיומו.57

מועצת התכנון העליונה, ועדת המשנה להתיישבות, פרוטוקול ישיבה מס' 2017011, עמ' 27, תוכנית – יוש/405/11: אלון   54
שבות )חלקה מס' 91(, 17.10.2017 )ההדגשה הוספה(. נושא הדיון היה תוכנית לאתר זמני שהיה מיועד לשמש תושבים 

של המאחז הבלתי מורשה "נתיב האבות" לאחר פינוים בעקבות החלטת בית המשפט העליון.
כך למשל, בעוד שלטונות המנדט וממשלת ירדן הכירו בעיבוד טלאים מפוזר שהתקיים לאורך זמן כעיבוד מספק להשגת   55
בעלות בקרקע בהתאם לסעיף 78 לחוק הקרקעות העות'מאני, ישראל אימצה פרשנות מחמירה לסעיף לפיה רק עיבוד 

מפוזר המקיף לפחות 50% משטח החלקה יכול להקנות בעלות לפרט )בצלם, באצטלה של חוקיות, עמ' 47-25(.
בג"ץ 5426/17, תצהיר תשובה מטעם המשיבים 2-1, 23.1.2019, סעיפים 103-100.  56

ערר  )להלן:  הרכוש הממשלתי  על  נ' הממונה  כפר עקב  99 תושבי  הצבאית,  העררים  ועדת  בפני   ,15/82 ערר   57
15/82(, החלטה, 8.4.1984.
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אדמות הכפרים הפלסטינים שלגביהן הוכן 
לוח תביעות במסגרת הליך הסדר ירדני 

וישראל הכריזה על חלקן כ"אדמות מדינה"

אדמות הכפרים הפלסטינים שלגביהם הוכן לוח תביעות במסגרת הליך הסדר ירדני
וישראל הכריזה על חלקן כ"אדמות מדינה"

  התנחלות ישראלית

    מאחז בלתי מורשה

ההתנחלויות והמאחזים הישראליים 
 שהוקמו )לכל הפחות בחלקן(

על אדמות אלו
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המטרה - הכשרת התנחלויות ומאחזים ישראליים
מרביתן המוחלט של ההכרזות המרכיבות את 41,000 הדונמים שהוכרזו כ"אדמות מדינה" למרות 
שנערך לגביהם לוח תביעות ירדני, נעשו באזורים בהם הוקמו התנחלויות ישראליות או בסמוך לאזורים 
כאלה. ממידע שהעביר המינהל האזרחי עולה שהכרזות כאלה בוצעו בשטחיהן או בסמוך לשטחיהן 
של 22 התנחלויות ישראליות. ארבע מההתנחלויות האלה – תלם, אדורה, נגוהות וגבעון החדשה – 
הוקמו במלואן או כמעט במלואן על אדמות שלגביהן הוכן לוח תביעות ירדני.58 בנוסף לכך, על שטחים 

אלו הוקמו שבעה מאחזים לא מורשים, שגם ישראל טוענת כי אינם חוקיים.

הניגוד הגמור בין המדיניות הישראלית לבין האינטרסים והזכויות של האוכלוסייה המקומית הפלסטינית 
בא לידי ביטוי חריף בעשור האחרון. בשני מקרי המבחן המובאים בהמשך מסמך זה המינהל האזרחי 
הכריז על "אדמות מדינה" היכן שנערך לוח תביעות ירדני, במטרה להכשיר בדיעבד בנייה 

ישראלית בלתי חוקית על אדמות פלסטיניות.

גלעד פלמון, ראש "צוות קו כחול" במינהל האזרחי הצהיר במפורש כי זו הייתה מטרתן של ההכרזה 
ב-2014. למשל,  ושל ההכרזה באדמות אל-ח'דר  ב-2013  "אדמות מדינה" באדמות כפר עקב  על 

כשנשאל על ההכרזה באדמות אל-ח'דר, באזור המאחז הבלתי חוקי נתיב האבות העיד פלמון:

שאלה: מה המטרה הסופית של ההכרזה הזו?

תשובה: בירור מעמד הקרקע.

שאלה: לקראת? לאיזו תכלית?

תשובה: הסדרה תכנונית של המאחז.

שאלה: כלומר הכשרה בדיעבד של בנייה בלתי חוקית?

תשובה: כן, זה לפי תפיסתי והבנתי.59

כך, על אדמות אל-ח'דר כמו גם על אדמות כפר עקב, ישראל ביקשה להכשיר בדיעבד בנייה בלתי 
חוקית ישראלית על ידי הכרזה על "אדמות מדינה". לכאורה, היכן שהחל הליך הסדר, כל קיבוע של 
זכויות בקרקע, הן של המדינה והן של היחיד, צריך להיעשות באמצעות מנגנון הסדר. ואולם, ישראל 
עצרה את הליך ההסדר והקפיאה את רישום האדמות הפרטיות, אך כשהמטרה של הגדלת 
לפניה,  חוקית  הבלתי  הישראלית  הבנייה  והכשרת  המערבית  בגדה  ההתנחלות  פרויקט 
הכריזה על "אדמות מדינה" בשטחים בהם כבר החל הליך הסדר. בכך ישראל ביטלה למעשה 
את הליך ההסדר הירדני באזורים בהם החל ולא הגיע לסיומו, ודרסה את זכויותיהם של מי 

שביקשו להסדיר את בעלותם על הקרקע.

עובדות אלה מעמידות באור מגוחך את ניסיונן של הרשויות הישראליות להיתלות בחובות שמטיל 
המשפט הבינלאומי על הכוח הכובש על מנת להצדיק את מדיניותן. במענה לעתירת תושבי כפר 
עקב, המינהל האזרחי טען בין היתר כי מדיניותו בנוגע לביצוען של הכרזות על "אדמות מדינה" ברחבי 

בג"ץ 5426/17, תצהיר תשובה מטעם המשיבים 2-1, 23.1.2019, סעיפים 103-102. בתשובת המדינה דובר על 21   58
התנחלויות, אולם היא לא כללה את ההתנחלות אלון שבות, ולכן בפועל מדובר על 22 התנחלויות. 

ערר 50/14, פרוטוקול דיון, 8.11.2017.   59



www.yesh-din.org23

ם ד א ת  ו י ו כ ז ל ם  י ב ד נ ת מ ן  ו ג ר א ן  י ד ש  י

הגדה, כולל לגבי מקרקעין לגביהן הוחל בהליך הסדר בזמן השלטון הירדני, נובעת מן החובה החוקית 
להגן על הרכוש הציבורי בגדה המערבית, ונדרשת כדי "לשמור על הרכוש שבבעלות הריבון ולנהלו 

באופן היעיל ביותר".60 

אכן, מבחינה משפטית-פורמלית המינהל האזרחי אחראי להגן על הרכוש הציבורי בשטח הכבוש, 
על  זו  בחובה  להיתלות  הניסיון  אולם  זכויותיה של האוכלוסייה המקומית.  על  להגן  כחלק מחובתו 
ציני משני טעמים. ראשית, משום שהכרזות  זה הוא  מנת להצדיק את המדיניות המתוארת בדוח 
אלה משמשות כדי להכשיר בדיעבד בנייה שאינה חוקית גם לשיטת ישראל, כלומר בנייה שנעשתה 
תוך פגיעה ברכוש הציבורי )לכאורה( שעליו מתיימר המינהל האזרחי להגן. שנית, משום שישראל 
ההתנחלות  פרויקט  והרחבה של  כמכשיר לביסוס  מדינה"  כ"אדמות  באדמות שהוכרזו  משתמשת 
הוקמו  בגדה המערבית  והמאחזים הבלתי מורשים  כלל ההתנחלויות  זאת כאשר  בגדה המערבית. 

בניגוד לחוק הבינלאומי.61

נזכיר, אדמות אלה מוקצות ככלל לשימוש של התנחלויות או תשתיות הקשורות אליהן, ורק שיעור 
אפסי מתוך האדמות מסוג זה שהמינהל האזרחי הקצה לשימוש כלשהו, הוקצו לשימוש של פלסטינים 
הפרטיים  לאינטרסים  הן  מנוגדת  ההכרזות  מתבצעות  שלשמה  שהמטרה  מכאן,  לצרכיהם.62  או 
המשפט  להוראות  והן  הכבוש,  בשטח  מוגנים"  כ"אזרחים  המוגדרים  הפלסטינים,  של  והקהילתיים 

הבינלאומי.

בג"ץ 5426/17, תצהיר תשובה מטעם המשיבים 2-1, 23.1.2019, סעיף 110.   60
האזרחית  מאוכלוסייתה  חלקים  להעביר  הכובשת  המעצמה  על  אוסר   )1949( הרביעית  ז'נבה  אמנת  של   49 סעיף   61
"בלתי שפיט"  ועל כן הנושא  לשטח הכבוש. בית המשפט העליון נמנע מדיון בסוגיה בטענה שהיא פוליטית במהותה 
)בג"ץ 4481/91, ברגיל ואח' נ' ממשלת ישראל ואח', פסק דין, 25.8.1993(. לאור זאת, ממשלת ישראל מתייחסת 
להתנחלויות שנבנו על אדמות ציבור ובאישור הדרג המדיני כחוקיות. לעומתן, מאחזים בלתי מורשים הוקמו ללא אישור 

הדרג המדיני וגם ישראל מכירה בכך שנבנו בניגוד לחוק. להרחבה ראו יש דין, מכיבוש לסיפוח.
ראו עמ' 18, ה"ש 48.  62

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A9+%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%97/fron+occupation+to+annexation+final+Hebrew_Web.pdf
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מסווה של חוקיות: מדיניות ההכרזה 
בראי הדין המקומי והמשפט הבינלאומי

חוסר סמכות: הפרת חובת הכוח הכובש לשמר את המצב 
המשפטי הקיים

השלטון הצבאי הישראלי בגדה המערבית כפוף להוראות המשפט ההומניטרי הבינלאומי, הקובע בין 
היתר את הכללים החלים על מדינות כובשות. בלב הכללים האלה עומדת חובת הכוח הכובש להגן 
על זכויותיה של האוכלוסייה החיה תחת כיבוש ולאפשר את המשך חייה, תוך שימור החוקים שהיו 
נהוגים בשטח הכבוש. שינויים במצב הקיים מותרים רק אם הם נדרשים לטובת הגנה על האוכלוסייה 
של  הקניין  זכות  הכרחי.63  ביטחוני  לצורך  או  המקום(  בני  הפלסטינים  המערבית,  )בגדה  ה"מוגנת" 
האוכלוסייה הנתונה לכיבוש מוגנת במשפט הבינלאומי באמצעות הוראות מפורשות, וחשיבותה הוכרה 

גם על ידי בית המשפט העליון הישראלי.64

כנזכר לעיל, גם לשיטתו, הצבא הישראלי הוציא את הצו שהקפיא את הליך ההסדר הירדני, לכאורה 
בעקבות נימוקים הקשורים לחובותיה של ישראל, בהיותה כוח כובש והפגיעה שעלולה להיגרם לזכות 

הקניין של הפלסטינים.65

למעלה מחמישים שנה חלפו מאז הקפאת הליכי ההסדר בגדה המערבית. בזמן שחלף, מילות הצו 
לא השתנו ואף לא היסודות המשפטיים שעליהם הוא מונח. גם היום, משמעות ההתלייה היא הקפאה 
של הליכי ההסדר ולא ביטולם או מחיקת תוצריהם. וגם היום אסור לממשל הצבאי לנצל את המציאות 
שהוא עצמו יצר באופן שמיטיב עם האינטרסים שלו ופוגע באלה של בני המקום הנתונים לשלטון 
כיבוש. במסגרת החלטה העוסקת בין היתר במשמעות התליית הליכי ההסדר, ועדת העררים הצבאית 

הסבירה זאת כך:

אין לומר כי תכליתה של ההתלייה הייתה לבטל את מה שכבר נעשה במסגרת 
ההסדר. ביטול מעין זה לא זו בלבד שהיה מוריד לטמיון את ההשקעה שכבר 
בזכויות שכבר  פוגע  היה  גם  אלא שהוא  הקודמים,  הושקעה בשלבי ההסדר 
נקנו במהלכו. פגיעה כזו אינה תואמת את כללי המנהל הציבורי התקינים שלהם 
כפוף העורר ]הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש בגדה המערבית[, וגם לא את 

המחויבויות שנטל על עצמו לכיבוד זכות הקניין של תושבי האזור. ]...[

לפי תקנה 43 לתקנות הנלוות לאמנת האג )1907(: "בעבור סמכויות השלטון החוקי למעשה לידי הכובש, ינקוט הלה   63
בכל האמצעים שברשותו כדי להחזיר על כנם ולהבטיח את הסדר והחיים הציבוריים, עד כמה שהדבר אפשרי, מתוך כיבוד 
החוקים הנוהגים במדינה, חוץ אם נבצר ממנו הדבר לחלוטין". להרחבה על תקנה 43 ועל פרשנותו של בית המשפט 
 David Kretzmer, “The Law of Belligerent Occupation in the Supreme Court :העליון הישראלי לתקנה זו והשלכותיה ראו

of Israel”, International Review of the Red Cross, 94)885(, Spring 2012.
תקנה 46 לתקנות הנלוות לאמנת האג )1907(, אמנת ג'נבה הרביעית )1949(, סעיף 53. לעמדת בית המשפט העליון   64

הישראלי, ראו למשל: בג"ץ 7862/04, אבו דאהר נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית, פסק דין, 16.2.2005. 
ראו עמ' 15, ה"ש 40.   65
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גם התליית תהליך ההסדר בצווים אינה פוגמת במעמדו של הרישום בלוח הזכויות 
הלא סופי, אלא מקפיאה את מעמדו כפי שהיה ערב ההתלייה עד להתקיימותו של 
התנאי המתלה, שהוא חידוש הליכי ההסדר. אין היא מבטלת את שנעשה כבר. ]...[ 
אין היא מחייה תביעות שלא ניתן להעלותן כנגד הרישום בלוח הזכויות הלא סופי. היא 
גם אינה אמורה לשפר את מצבו של העורר ]הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש[ 
למול מה שהיה אילולא ההתלייה. ]...[ העורר ]הממונה[ אינו יכול להיבנות מהתליית 

הליכי ההסדר לזמן בלתי מוגבל.66

גם אם צו ההתלייה אכן נועד במקור למלא את חובות הכוח הכובש על פי המשפט הבינלאומי, הרי 
זו.  לתכלית  לחלוטין  מנוגד  בעקבותיו  שנוצרה  במציאות  הישראלי  הצבאי  הממשל  של  שהשימוש 
משמעותה של מדיניות ההכרזה הישראלית על "אדמות מדינה" בקרקעות בהן הוכן לוח תביעות ירדני, 
היא ביטול סלקטיבי של צו ההתלייה במקומות שבהם ישראל ביקשה ומבקשת לבסס התנחלויות 
ומחיקה למעשה של הליכי הסדר שנמשכו שנים. זאת, תוך ניצול ההשלכות של הקפאת הליכי ההסדר 
באופן שמיטיב עם האינטרסים של ישראל ופוגע בזכויותיהם של בעלי אדמות וקהילות פלסטיניות. 
מדיניות זו מפירה הן את דיני הקרקעות המקומיים החלים בגדה המערבית והן את החובות שמטיל 

המשפט הבינלאומי על ישראל בהיותה כוח כובש. 

המדיניות הישראלית הכללית בנוגע להכרזה על "אדמות מדינה" בגדה המערבית מבוססת על הגישה 
שטח  על  הכרזה  משפטית,  בשפה  בקרקע.  הזכויות  חלוקת  את  משנות  אינן  אלה  הכרזות  לפיה 
מסוים כעל "אדמת מדינה" היא אקט דקלרטיבי )הצהרתי(. כלומר, זוהי פעולה שמסמנת ברבים זכות 
שקיימת ממילא, ואינה יוצרת זכות חדשה או משנה את חלוקת הזכויות בשטח. זאת, בשונה מפעולה 

קונסטיטוטיבית )קובעת או יוצרת(, שמעניקה לאדם או לגוף זכות שלא הייתה בידיהם קודם לכן.67

ואולם, באזורים בהם החל הליך הסדר על ידי הירדנים, הן בעלי אדמות פלסטינים והן הריבון הירדני 
תבעו את זכותם בחלקות מסוימות. אם הליך זה הגיע לשלב המתקדם של גיבוש לוח התביעות, 
הכרזה על "אדמות  לכך.  שהוסמכו  פקידים  ידי  על  במלואן  ונרשמו  נבדקו  נחקרו,  אלה  תביעות 
פרטיים,  אדמות  בעלי  של  התביעות  כל  של  דחייה  למעשה  מהווה  אלה  בשטחים  מדינה" 
שנעשו במסגרת הליך כפוי שיזם הריבון. לפיכך, ההכרזה אינה מסמנת בפומבי זכות שקיימת 
ממילא אלא מהווה מעשה אקטיבי, שמכריז שלציבור )ל"מדינה"( יש זכות, היכן שאדם פרטי כבר תבע 
אותה בעבר ואף ביסס את תביעתו בפני גורם מוסמך. מכאן שבשפה משפטית, הכרזה על "אדמות 

מדינה" היכן שנערך לוח תביעות ירדני היא פעולה קונסטיטוטיבית )קובעת או יוצרת(.

עולות מכאן שתי מסקנות: ראשית, הכרזות אלה מהוות שינוי מרחיק לכת של המצב המשפטי 
מבטלות באחת את הליך ההסדר – שהוא הליך משפטי  הקיים בשטח הכבוש משום שהן 
אינו דרוש על מנת להבטיח את  זה  שינוי  מורכב שבוצע על ידי הריבון הקודם – ואת תוצריו. 
הסדר והחיים הציבוריים או להגן על זכויותיה של האוכלוסייה המקומית הפלסטינית, ולא נועד לתכלית 
צבאית-ביטחונית הכרחית. לפיכך, הכרזות אלה מנוגדות לכללי יסוד של המשפט הבינלאומי בנוגע 

למצב של כיבוש. 

עררים 9-14/06, הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש נ' קהתי )להלן: עררים 9-14/06(, החלטה, 6.8.2008, עמ'   66
356-355 )ההדגשה הוספה(.

גישה זו הוכרה גם בפסיקת בית המשפט העליון, ראו למשל: ע"א 4999/06, הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש   67
נ' מחצבות כפר גלעדי, פסק דין, 15.2.2009; בג"ץ 2676/09, אבו קמל ואח' נ' הממונה על הרכוש הממשלתי 

והנטוש, פסק דין, 7.9.2014. 
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בלוח  נרשמו  שתביעותיהם  מי  כל  של  הקניין  בזכות  ישירות  פוגעות  אלה  הכרזות  שנית, 
הנוגע  בכל  במיוחד  קשה  הפגיעה  בהליך.  שהשתתפו  מי  של  הקהילתיות  ובזכויות  התביעות 
לזכויותיהם של "נפקדים", שעזבו או שנכפה עליהם לצאת מהגדה המערבית, ולפיכך אף אינם יכולים 

לערור על ההכרזה. 

הכבוש,  בשטח  הקיים  המצב  את  שמשנה  מדיניות  היא  הישראלית  שהמדיניות  העובדה 
אינן  כלל  תביעות  לוח  שנערך  היכן  מדינה"  "אדמות  על  שהכרזות  בכך  בבירור  נחשפת 
מביאות בחשבון את היקף או מיקום התביעות של הריבון הירדני, ונעשות גם ביחס לאדמות 
שלגביהן כלל לא היו תביעות כאלה. זאת, אף על פי שלוח התביעות הירדני מכיל את כל התביעות 
הרלוונטיות באזור שבו נערך ההסדר ובכלל זה גם תביעות מצד הריבון. כתוצאה ממדיניות זו, המוצגת 
בשני מקרי המבחן המובאים בהמשך, היקף ההכרזות הישראליות הוא גדול בהרבה מהיקף התביעות 

של הממלכה הירדנית באותם שטחים שבהם התבצעו ההכרזות.

הלגיטימציה החוקית לפעולות השלטוניות של הממשל הצבאי הישראלי בגדה, ביניהן גם הכרזה על 
של  בנעליו"  ש"בא  כמי  הבינלאומי  במשפט  הישראלי  הצבא  של  נובעת ממעמדו  מדינה",  "אדמות 
שטחים  לעצמו  תבע  הישראלי  הצבאי  שהממשל  עולה  המבחן  ממקרי  אולם,  הקודם.  הריבון 
שהריבון הקודם כלל לא ביקש לעצמו. בכך חרג המפקד הצבאי בבירור מהסמכות השלטונית 

המוגבלת שמעניק לו המשפט הבינלאומי.

שלטון, אפילו שלטון כיבוש, שהיה מבקש להגן על הרכוש הציבורי או על הרכוש של יחידים היה יכול 
להקדיש משאבים לחידוש של הליכי ההסדר ולהשלמת רישום הזכויות – הן של הריבון והן של יחידים 
– על בסיס התביעות הקיימות והמתועדות. נוכח הקשיים הכרוכים בחידוש ההליך, שלטון כזה היה 
צריך לכל הפחות להשאיר את ההליכים שלא הושלמו על כנם ולא לבטלם. אולם, כאמור, אילו אינם 
המניעים של הממשל הצבאי הישראלי. חידוש הליך ההסדר מהנקודה בה הוקפא או המשך הקפאתו 
המלאה, היה מונע מישראל להכריז על "אדמות מדינה" בשטחים הנרחבים בהם בוצעו הכרזות כאלה. 
לפיכך, צעדים אלה היו מקשים עליה לממש את המטרה האמיתית של מדיניותה – ביסוס פרויקט 

ההתנחלות הישראלי והכשרה בדיעבד של בנייה בלתי חוקית ישראלית בשטחים הכבושים.

המועד הקובע: הגשת תביעות של בעלי אדמות בהליך הסדר 
מקפיאה את חלוקת הזכויות בקרקע 

כלל יסודי בדיני ההסדר ודיני הקניין החלים באזור הכבוש )כמו גם בתחומי מדינת ישראל(, קובע כי 
המועד שעל פיו צריכות להיבחן זכויותיו של מי שהגיש תביעת בעלות בקרקע הוא המועד שבו הוגשה 
התביעה על הקרקע. לענייננו, מדובר בראשיתו של השלב השני בהליך ההסדר הירדני.68 ד"ר )רס"ן 
במיל'( רונית לוין-שנור, אשר שימשה בעברה כראש מדור מקרקעין ביחידת היועץ המשפטי של הצבא 
בגדה המערבית, קבעה בחוות דעת מומחה שניתנה במסגרת ההליכים בעתירה של תושבי כפר עקב, 

שזהו "הכלל הבסיסי ביותר של דיני ההסדר".69

להרחבה ראו עמ' 13-9.  68
בג"ץ 5426/17, לוין-שנור, חוות דעת מומחית, סעיף 11.  69
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העיקרון לפיו זמן הגשת התביעות הוא המועד הקובע להקפאת חלוקת הזכויות בקרקע מהווה תנאי 
למימוש התכלית של הליך ההסדר, שהיא רישום סופי והוגן של כל הזכויות על האדמות. העובדה 
עיבוד מתמשך  הוכחה של  על  היתר  בין  נשענה  זכויות בקרקע  הירדניים השגת  שבהליכי ההסדר 
חשיבות  זה  לעיקרון  מעניקה  רוכשת"(,  "התיישנות  גם  המכונה  )מנגנון  העות'מאני  לחוק  בהתאם 

מיוחדת. 

כנזכר לעיל, על פי סעיף 78 של חוק הקרקעות העות'מאני, חלקה הייתה צריכה להיות מעובדת 
רק  לעבד חלקה  כלומר, אדם שהתחיל  עליה.  להגשת התביעה  קודם  רצופות  לפחות עשר שנים 
שלוש שנים לפני שהחל הליך ההסדר, לא יהיה זכאי לרשום את הקרקע על שמו, גם אם חקירתו 
של פקיד ההסדר תתעכב ותימשך עוד שבע שנים שבהן יתמיד החקלאי בעיבוד הקרקע. על פי אותו 
עיקרון, אדם שעיבד את חלקתו במשך חמש עשרה שנים רצופות לפני שהחל הליך ההסדר, יהיה 
זכאי לרשום אותה על שמו, גם אם הליך ההסדר יימשך שנים ארוכות ובמהלך תקופה ארוכה זו הוא 

יפסיק לעבד את החלקה.

בתי המשפט המנדטוריים, שפסיקתם מהווה חלק מהדין החל בשטחי הגדה המערבית, הכירו בתוקפו 
של עיקרון זה וקבעו כי גם אם הליך ההסדר התעכב וחלפו שנים במהלכן לא הסתיים רישום הזכויות, 

מועד קביעת הזכויות בקרקע נותר המועד שבו הוגשו התביעות.70 

גם בית המשפט העליון הישראלי קבע שמחלוקות על חלוקת זכויות בהליך הסדר יוכרעו בהתאם 
למצב העניינים במועד הגשת התביעות בהסדר, גם אם ההליך עצמו נמשך שנים ארוכות. כך למשל, 
בפסק דין שעסק במחלוקת על חלוקת הזכויות בקרקע באדמות הכפר ספּוִריה )היכן שהוקם בין היתר 
המושב ציפורי(, בהן התקיים הליך הסדר שהחל בשנת 1946 והסתיים רק בשנת 1980, בית המשפט 

הסתמך על דיני ההסדר ועל עקרונות כלליים של דיני קניין וקבע כי:

התצלומים הרלוונטיים לענייננו הם אותם התצלומים שנערכו בשנת 1945. כבר נקבע 
בע"א 62/83 כי התצלומים הרלוונטיים הם אלה שנעשו במועד הקרוב ביותר לתאריך 
הגשת התביעות, שהרי בתאריך זה התגבשו זכויות המשיבים בקרקע. בענייננו, שנת 
1946 היא המועד שבו התגבשו, לכאורה, זכויות המשיבים בחלקות הנתבעות, משום 

שהוא המועד בו הם הגישו את תזכורות התביעה מטעמם.71

עולה מכאן שאם המפקד הצבאי הישראלי היה מורה על חידוש ההסדר במקום מסוים שבו החל הליך 
כזה, חלוקת הזכויות בקרקע הייתה נקבעת בהתאם למצב העניינים במועד הגשת התביעות. שינוי 
באופי העיבוד של חלקה זו או אחרת בשנים שחלפו מאז לא היה יכול להשפיע על חלוקת הזכויות 
בקרקע. נקודת המוצא של ההליך המחודש הייתה לוח התביעות וסימון החלקות והתביעות שתועד 

בו, וכל ערעור על חלוקה זו היה חייב להישען על מצב העניינים במועד הגשת התביעות.72

לדוגמאות ופירוט לגבי פסיקת בתי הדין המנדטוריים ראו: שם, סעיפים 19-15.  70
ע"א 56/82, מדינת ישראל נ' עזבון רחאל, פסק דין, 16.10.1986. אותה עמדה באה לידי ביטוי בפסקי דין נוספים, בהם:   71
ע״א 458/84, מועדי נ׳ מדינת ישראל, פסק דין, 22.4.1987; ע"א 223/81, רשות הפיתוח נ' פאיז חסן עיד ואח', 

פסק דין, 3.4.1985. 
ואכן, בירושלים המזרחית שסופחה לישראל בניגוד להוראות המשפט הבינלאומי, הליכי ההסדר לא הותלו ולפיכך נמשכו   72
)או לפחות יכולים היו מבחינה פורמלית להימשך( מהנקודה שבה נפסקו. כתוצאה מכך, הרשויות הישראליות אינן יכולות 
הליכי  על  באותו מקום. להרחבה  כ"אדמת מדינה" תוך התעלמות מהליכי ההסדר  בירושלים המזרחית  לרשום קרקע 

ההסדר בירושלים המזרחית, ראו: לוין-שנור, הפרטה, הפרדה והפליה.
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כאמור, המפקד הצבאי הישראלי בגדה המערבית לא רק שבחר להקפיא את הליך ההסדר, אלא אף 
ביקש לקבוע מחדש את חלוקת הזכויות בקרקע, באמצעות הכרזה על "אדמות מדינה" היכן שכבר 
החל הליך הסדר. בשני מקרי המבחן המובאים במסמך זה, אופן ביצוע ההכרזה על "אדמות 
מדינה" נשען על בחינת מצב העיבוד של הקרקע עשרות שנים לאחר הקפאת הליך ההסדר. 
ההכרזה באדמות כפר עקב נשענה על מצב העניינים בקרקע בראשית שנות ה-80, כשני עשורים 
לאחר שהחל הליך ההסדר באדמות הכפר; ההכרזה באדמות אל-ח'דר נשענה על בחינת תצלומי אוויר 
מהשנים 1969 ועד 2007, והתמקדה במצב המקרקעין בשנים האחרונות בלבד לצורך בחינת שאלת 

הבעלות, למעלה מ-40 שנה אחרי שהחל הליך ההסדר באזור זה.

לפיו הגשת התביעות בהסדר מקפיאה את  מן הכלל  בוצעו תוך התעלמות  מכאן שהכרזות אלה 
קביעת הזכויות בקרקע, ומהווה את המועד הקובע להתגבשותן של זכויות, זאת אף על פי שבשני 
המקרים נערך לוח תביעות ירדני המתעד את כל התביעות הרלוונטיות בנוגע לשטח המוסדר לאחר 
שאלה נבדקו ונחקרו. חשוב להדגיש, גם אם ישראל הייתה פועלת בהתאם לכלל זה, הפגיעה הנובעת 
מעצם ההכרזה היכן שנערך הליך הסדר לא הייתה מתבטלת, אולם היא כן עשויה הייתה להצטמצם. 

במענה לעתירת תושבי כפר עקב, ראש המינהל האזרחי אף הצהיר כי לא מדובר בטעות או במקרה 
לאורך השנים  האזרחי  המינהל  המדיניות שהנחתה את  לדבריו,  מכוונת.  במדיניות  אלא  פעמי,  חד 
הייתה שגם היכן שנערך הליך הסדר שהגיע לשלב של לוח תביעות, חלוקת הזכויות בקרקע נקבעת 

בהתאם למצב העניינים במועד ההכרזה על "אדמת מדינה" ולא במועד הגשת התביעות בהסדר:

התפישה לפיה גם לאחר צו ההתלייה, הוברת הקרקע ]אי עיבוד חקלאי[ משיבה לאוצר 
בהליכי  יסוד  אבן  הייתה  והשימוש[  ההחזקה  ]זכויות  ה'תצרוף'  זכויות  את  המדינה 

ההכרזות באזור, והיא מצאה את ביטויה כל אימת ששאלה זו עמדה על הפרק. ]...[

חטיבות  על  המכריזות  הכרזות רבות  בוצעו  האזרחי,  המינהל  גורמי  בדיקת  פי  על 
מקרקעין נרחבות כ"רכוש ממשלתי" בהתאם לסמכותו של הממונה בצו 59 בשטחים 
אשר הגיע בהם הליך ההסדר לשלב לוח התביעות בתקופה הירדנית. בבדיקה של 
הגורמים האמונים על כך במינהל האזרחי, נמצא ביחס להכרזות אשר נבדקו כי אלו 
לוח  להתגבשות  המאוחר  במועד  במקרקעין  הזכויות  מצב  בדיקת  בסיס  על  בוצעו 

התביעות.73

המשמעות של המדיניות עליה הכריז המינהל האזרחי היא שישראל יכולה להכריז על "אדמת מדינה" 
גם בחלקות שעובדו במשך עשרות שנים רצופות לפני שהחל הליך ההסדר. זאת גם בחלקות שנרשמו 
ישראל לא הוסדרו באופן סופי  ידי  בלוח התביעות על שם בעליהן, אך בשל התליית התהליך על 
במרשם המקרקעין. אם הופסק עיבוד הקרקע מסיבה כלשהי, מדיניות ההכרזה הישראלית מאפשרת 

לקבוע כעבור עשרות שנים שהחלקה היא "אדמת מדינה". 

מדיניותה של ישראל לגבי אופן הביצוע של ההכרזות על "אדמות מדינה", ביחס למקרקעין 
שהוחל בהם הליך הסדר והותלה בשל החלטת המפקד הצבאי, מתעלמת מכלל יסודי בדיני 
ההסדר ודיני הקניין החלים באזור הכבוש ופוגעת בזכות הקניין של כל מי שלקח חלק בהליך 
ההסדר שהותלה. בכך, ישראל מאפשרת להגדיל את היקף השטח המוכרז כ"אדמות מדינה" 
לטובת האינטרסים של פרויקט ההתנחלות בשטחים הכבושים, על חשבון זכויות של יחידים 

וקהילות פלסטיניות.

בג"ץ 5426/17, תצהיר תשובה מטעם המשיבים 2-1, 23.1.2019, סעיפים 102-100.  73
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בנוסף לכך, המדיניות עליה הצהיר המינהל האזרחי, משקפת ביטול מוחלט של ההבדל בין מעמדה 
המשפטי של קרקע לא-רשומה שלגביה לא החל כל הליך הסדר, לבין קרקע שבה החל הליך הסדר 
לצו  גם  לדיני ההסדר אלא  זו מנוגדת לא רק  לוח תביעות. מדיניות  שאף הגיע לשלב של עריכת 
ההתלייה, שהמפקד הצבאי עצמו הוציא, אשר הורה על הקפאת הליכי ההסדר ולא על ביטולם, ואף 

להחלטותיה של ועדת העררים הצבאית בסוגיה זו.

ירדני הזכויות מתגבשות במועד  לוח תביעות  היכן שנערך  כי  הוועדה קבעה  בשורה של החלטות, 
הגשת התביעות בהסדר. לכן, הכרזה על "אדמות מדינה" בקרקעות כאלה צריכה להתבסס על מצב 

העניינים במועד הגשת התביעות ולפני כן, ולא במועד שבו מתבצעת ההכרזה. 

בנוגע לערר שהגישו תושבי כפר  ועדת העררים מ-1984  ביטוי כבר בהחלטת  לידי  זו באה  עמדה 
עקב בעניין הכרזה על 1,600 דונם מאדמותיהם כ"אדמות מדינה",74 ושוב כשלושים שנה לאחר מכן, 
בהחלטת ועדת העררים בעניין ההכרזה על 224 דונם מאדמות כפר עקב כ"אדמות מדינה" ב-2013. 
בהחלטה זו, הוועדה אף הדגישה כי הכרזה על "אדמות מדינה", המנצלת את הפסקת עיבוד הקרקעות 

בשנים שלאחר ההסדר, מהווה פגיעה קשה בזכות הקניין:

– שהממונה  ובכל אחת מהפעמים בדעת כל חבריה   – וקבעה  ועדת העררים שבה 
יכול להיבנות מהתליית  אינו  והנטוש, שהוא רשות שלטונית,  על הרכוש הממשלתי 
ההסדר ולהעלות טענות כי העוררים הובירו את הקרקע ]כלומר הפסיקו לעבד אותה[. 
הגשת תובענה בהסדר, כך נקבע, עוצרת את מרוץ ההתיישנות כנגד תביעות 
פוגעת  ההסדר  התליית  בעקבות  הוברה  טענת  על  היבנות  בהסדר.  שהוגשו 

פגיעה חמורה ובלתי מוצדקת בקניין הפרטי.75

מדיניות ההכרזה נהנית מהתליית ההסדר
בהחלטה משנת 2008 בעניין קהתי, ועדת העררים הצבאית עמדה בהרחבה על המשמעות של צו 
ההתלייה בכל הנוגע לחלוקת הזכויות בקרקעות בהן החל הליך הסדר, ועל הניגוד בין הוראות הצו 
לבין מדיניות המתעלמת ממועד הגשת התביעות בבואה לקבוע את חלוקת הזכויות בקרקע. בנוסף 
לכך, הוועדה קבעה במפורש שאסור למפקד הצבאי הישראלי, שיצר את המציאות של התמשכות 
הליכי ההסדר, לנצל את המציאות שיצר על מנת להשיג לעצמו שליטה רחבה יותר בקרקע, ועמדה 

על הפגיעה בזכות הקניין הנובעת ממדיניות זו. 

מושתק  המערבית[  בגדה  והנטוש  הממשלתי  הרכוש  על  ]הממונה  העורר 
מלטעון טענת הוברה ]טענה שהקרקע לא מעובדת[, השואבת את כל חיותה 
היו הליכי ההסדר מתמשכים, לא היה  אילו  כי  לציין  יש  מהתליית הליכי ההסדר. 
החלקה  עיבוד  הפסקת  על  הנסמכת  הוברה,  טענת  במהלכם  להעלות  יכול  העורר 

לאחר הגשת התביעה בהסדר. ]...[ 

ערר 15/82, החלטה, 8.4.1984.  74
ערר 68/13, החלטה, 28.7.2016, סעיף 73 )ההדגשה הוספה(. בסמוך להחלטה זו קיבלה ועדת העררים שתי החלטות   75
נוספות המבטאות את אותה עמדה באשר למועד שבו יש לבחון את הזכויות במקרקעין שביחס אליהם נערך לוח תביעות: 
ערר 2/11, החלטה, 3.8.2016; ערר 121/15 בפני ועדת העררים הצבאית, צלאח נ' הממונה על הרכוש הממשלתי 

והנטוש )להלן: ערר 121/15(, החלטה, 28.2.2017. 
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יכול  לא  ההסדר  הליכי  של  התמשכותם  שעצם  הוא  זו  ביסוד גישה  העומד  הרעיון 
לשפר טענות הנטענות כנגד מי שכבר הגיש תביעה בהסדר. אותו הלך מחשבה מוביל 
יכולים לפגוע בתביעה  למסקנה כי התמשכותם והתלייתם של הליכי ההסדר אינם 
שכבר הוגשה ונרשמה, ולו גם בלוח זכויות בלתי סופי. על אחת כמה וכמה כאשר 

מי שמבקש להיבנות מן ההתמשכות הוא מי שגרם להתמשכות זו. ]...[ 

הגשת תובענה בהסדר עוצרת את מרוץ ההתיישנות כנגד תביעות שהוגשו 
הושלם  כאשר  וכמה  כמה  אחת  ועל  ההסדר  הושלם  בטרם  עוד  הוא  כך  בהסדר. 
התהליך ברישום. העורר ]הממונה על הרכוש הממשלתי[ אינו יכול להיבנות מהתליית 
הליכי ההסדר לזמן בלתי מוגבל. לוח הזכויות הלא סופי ממשיך אמנם להיות חשוף 
לתביעות המערערות על תשתיתו מדעיקרא, אך אין מקום לחושפו לתביעות הנבנות 
כל כולן על ההתלייה. לא לכך כיוון צו ההתלייה. כוונה כזו זרה הן לדיני מדינת ישראל 
בלתי  פגיעה חמורה  פוגעת  היא  שכבותיו.  כל  על  באזור,  הנוהג  הכללי  לדין  והן 
מוצדקת בקניין הפרטי, היא סותרת את האינטרס הציבורי בוועדות משפטיות 
ללא  זכויותיו  הקניין מפני הפקעת  זכות  בעל  ובהגנתו של  הקניין  זכויות  של 

טעם חוקי.76

המינהל האזרחי קיבל את המלצת ועדת העררים ב-1984, ולא ערער גם על שורה של החלטות דומות 
מהשנים האחרונות.77 אף על פי כן, מהצהרותיו של ראש המינהל האזרחי במענה לעתירת תושבי 
כפר עקב עולה שמדיניות ההכרזה שבוצעה בפועל לא תאמה את המלצות הוועדה מ-1984. כלומר, 
המינהל אימץ מדיניות דו-פרצופית: למראית עין, הוא נענה לביקורת שיפוטית כשזו הובאה לפניו, אך 

בפועל הוא התעלם מביקורת הוועדה ולא אימץ שינויים ארוכי טווח באופני הפעולה שלו. 

מדיניות דואלית זו השתנתה ב-2017 לאחר שוועדת העררים המליצה לבטל את ההכרזה על "אדמות 
מדינה" בכפר עקב. כתשעה חודשים אחרי החלטה זו, ראש המינהל האזרחי הודיע כי הוא דוחה 
את המלצת ועדת העררים לבטל את ההכרזה, ואף טען כי ההמלצה מנוגדת "לפרקטיקה 

הנוהגת כיום".78 

נגועה  משפטי-מקצועי,  טריבונל  של  המלצה  לדחות  האזרחי  המינהל  ראש  של  החריגה  ההחלטה 
ועדת  המלצת  דחיית  המערבית.  בגדה  החוק  שלטון  את  ללעג  ששמים  וזרים  פוליטיים  בשיקולים 
העררים הצבאית נועדה להותיר על כנה את ההכרזה על "אדמות מדינה", שמטרתה המובהקת הייתה 

הכשרה של בנייה ישראלית בלתי חוקית בשטחים הכבושים. 

ציני  צו ההתלייה. באופן  יצר באמצעות  נהנה ממציאות שהוא עצמו  כך, המפקד הצבאי הישראלי 
במיוחד, אחד הטיעונים עליו נשענה המדינה בבואה להגן על יחסה המבטל להליך ההסדר ולתוצריו, 
נגע בעובדה שחלפו שנים ארוכות מאז הוקפא הליך ההסדר. בתצהירו של ראש המינהל האזרחי 
בעניין ההכרזה על אדמות כפר עקב, נכתב כי אף על פי ש"העיקרון ולפיו הגשת תביעה עוצרת את 
מרוץ ההתיישנות" עשוי להיות נכון בתנאים רגילים, "משהתביעה )ובענייננו, הליך ההסדר( מותלית 

עררים 9-14/06, החלטה, 6.8.2008 )ההדגשות הוספו(. ההחלטה בעניין זה נוגעת למחלוקת על זכויות בקרקע שבה   76
הגיע הליך ההסדר לשלב של לוח זכויות לא סופי, אולם הדברים שהובאו נוגעים לשאלה העקרונית של מועד גיבוש 

הזכויות, שלגביה העובדה שבהקשר זה הליך ההסדר הגיע לשלב של לוח זכויות אינה משנה.
כך היה למשל בעררים 9-14/06, בערר 2/11 וכן בערר 121/15, שההחלטה בעניינו התקבלה רק בפברואר 2017.  77

מכתב מאת ראש המינהל האזרחי תת-אלוף אחוות בן חור, דחיית המלצת ועדת העררים לבטל את ההכרזה על   78
אדמות מדינה בכוכב יעקב, 27.4.2017.
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עשרות שנים, כיתר התביעות שהוגשו באזור לפני התקנת צו ההתלייה, ברי כי אין היגיון בהישענות 
על עקרון זה".79 כך, ישראל נשענת על התלייה שהיא עצמה יזמה, כדי להצדיק את גזל זכות הקניין 

של בעלי אדמות פלסטינים.

המדיניות של ישראל שתוארה כאן מנוגדת לחוקי הקרקעות החלים בגדה המערבית, וכן להוראות 
המשפט הבינלאומי הנוגעות להגנה על זכות הקניין של האוכלוסייה הנתונה לכיבוש. עמדה זו מבקשת 
להעניק חותמת כשרות להפקעה בוטה של זכות הקניין של הפלסטינים, ומתן היתר להמשך הפגיעה 

בזכויותיהם של יחידים וקהילות פלסטיניות שלקחו חלק בהליכי ההסדר.

בג"ץ 5426/17, תצהיר תשובה מטעם המשיבים, 23.1.2019, סעיף 81.  79

ההתנחלות כוכב יעקב שנבנתה ברובה על אדמות כפר עקב, 2015
)By Jonathan Caras - Own work, CC BY-SA 4.0(
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מקרי מבחן

גזל באדמות כפר עקב )בהכשר בג"ץ(
עד תחילת שנות ה-60 של המאה ה-20 הוערך מספרם של תושבי כפר עקב )كفر عقب( השוכן מצפון 
לירושלים בכמה מאות, כ-410 נפשות נמנו בכפר ב-80.1961 סקר משנת 1945 מלמד שכ-3,570 
דונם, כ-65% משטח אדמות הכפר דאז, היו נתונים לעיבוד חקלאי.81 לאחר כיבוש הגדה המערבית 
ב-1967, כ-27% משטח אדמות הכפר סופח לישראל כחלק מסיפוח העיר ירושלים ואזורים נרחבים 

בסביבתה, ויתר השטח נותר תחת השלטון הצבאי הישראלי.82

בחודשים  עקב.83  בכפר  במקרקעין  זכויות  הסדר  בהליך  הירדנית  הממשלה  החלה  ב-15.10.1961 
שלאחר מכן בעלי האדמות תבעו את זכותם על האדמות שבבעלותם, תביעות שהסתמכו בין היתר 
על עיבוד רצוף של הקרקע בהתאם להוראות חוק הקרקעות העות'מאני. חרב ברכאת, יליד 1938, 
שבבעלות משפחתו היו כמה חלקות בחלק הצפון-מזרחי של אדמות הכפר זוכר את העבודה בחלקה 
המשפחתית בנעוריו, "עד גיל 18 עבדתי בקרקע עם אבא, אחיי, אמא ודודיי. גידלנו בקרקע גידולי עונה, 

כמו חיטה ושעורה וסוגים נוספים".84

עלי ברכאת, יליד 1945, שגם משפחתו החזיקה באדמה באותו אזור העיד כי "זו חלקת אדמה שלנו 
שאני ירשתי מאבי ואבי מסבי וזו השתלשלות של דורות". לדבריו, הוא זוכר מילדותו שהמשפחה עיבדה 
את הקרקע ובצעירותו אף השתתף בעבודה זו.85 כך הוא תיאר את פעולות ההסדר באדמות הכפר:

גבולות  את  וקבעה  סריקה  ביצעה  הירדנית  ההסדרה  מינהלת   1960 שנת  במהלך 
הקרקעות. זכור לי כי הלכתי עימם באחד הסיורים. פקיד ההסדרה הירדני שמע את 
ההסדרה  פקידי  הגבולות.  נקבעו  כי  ו]קבע[  הגבולות  הקרקעות לגבי  בעלי  תביעות 
הירדניים סיימו את קביעת הגבולות ופעולות המדידה ביישוב. לגבי הקרקע שלנו, ועדת 

ההסדרה ]צוות ההסדר הירדני[ אישרה את גבולות הקרקע שלנו והם אושרו.86

במסגרת הליך הסדרת הזכויות בכפר עקב הוכן לוח תביעות לאדמות הכפר,87 המסכם כפי שהוסבר 
מחלוקת  כל  ואף  באדמות  הרלוונטיות  הבעלות  תביעות  כל  את  ומפרט  ממושכת,  חקירה  לעיל 
שהתעוררה ביחס אליהן. כאמור, ב-1969 כל ההליכים הקשורים להסדר זכויות בקרקע בגדה הוקפאו 
בהוראת המפקד הצבאי הישראלי. כתוצאה מכך זכויותיהם של בעלי האדמות בכפר עקב לא נרשמו 
באופן סופי במרשם המקרקעין של הגדה המערבית, ואדמותיהם נותרו במעין מצב ביניים: אדמות 

 2018 והערכה: כפר עקב,  השכונות הערביות במזרח-ירושלים מחקר תשתית  מדיניות,  למחקרי  ירושלים  מכון   80
)להלן: מכון ירושלים למחקרי מדיניות, כפר עקב(, עמ' 13. 

 Sami Hadawi, Village Statistics 1945: A Classification of Land and Area Ownership in Palestine. PLO  81
Research Center, September 1970, p. 103 (Hereafter: Hadawi, Village Statistics 1945(.

מכון ירושלים למחקרי מדיניות, כפר עקב, עמ' 16.  82
ערר 68/13, החלטה, 28.7.2016, סעיף 6.  83

שם, תצהיר מטעם העורר מספר 2, 2.6.2014.   84
שם, פרוטוקול דיון 9.12.2014; שם, תצהיר מטעם העורר מספר 6, 2.6.2014.   85

קטע זה מתצהירו של ברכאת מצוטט בהחלטת ועדת העררים, שם, החלטה, 28.7.2016, סעיף 98.  86
שם, סעיף 6.  87
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שהריבון הירדני עשה צעדים משמעותיים לקראת הסדרתן, אך צעדים אלה לא הושלמו בשל כיבוש 
הגדה ועצירת הליך ההסדר על ידי ישראל.

כך או כך, לפחות חלק מתושבי הכפר המשיכו לעבד את קרקעותיהם גם בשנים שלאחר מכן. "היינו 
חורשים באמצעות חמורים", סיפר עלי ברכאת על העבודה באדמה של משפחתו, "היינו זורעים חיטה, 
שעורה, גידולים עונתיים – פלחה". לדבריו, עיבוד אדמות המשפחה נמשך עד שאביו חלה בסביבות 
דונם בחלק  לכ-200  אוויר מהשנים 1981-1967 המתייחסים  שנת 88.1978 פענוח סדרת תצלומי 
הצפון מזרחי של אדמות הכפר העלה כי בשנים אלה השטח היה מעובד, וכי העיבוד היה מבוסס על 

טרסות וגידולי בעל )השקיה מבוססת משקעים( בהתאם לנהוג באזור.89

ב-1982 הכריז המינהל האזרחי על כ-1,600 דונם מאדמות כפר עקב כ"אדמות מדינה". במקום לחדש 
את הליך ההסדר כפי שהיה עושה הממשל הצבאי הישראלי אם רצונו היה להסדיר את הבעלות 
בקרקע לטובת האוכלוסייה המקומית הפלסטינית, הוא פעל באופן חד צדדי באמצעות הכרזה על 
"אדמות מדינה" שנועדה ליצור את התנאים להקמה של התנחלות ישראלית חדשה, כוכב יעקב. בכך, 
ביטלה למעשה את תביעותיהם של בעלי האדמות מכפר עקב שנרשמו במסגרת  ישראל 

ההסדר הירדני.

99 מתושבי כפר עקב ערערו על ההכרזה על "אדמות מדינה" בפני ועדת העררים הצבאית. התושבים 
נרשמו בלוח התביעות, שהוכן במסגרת הליך ההסדר הירדני  טענו שתביעותיהם על חלקות אלה 
באדמותיהם. בנוסף, תושבי הכפר ציינו שהם מעבדים את חלקותיהם שבשטח ההכרזה מזה שנים, 

כלומר שמדובר באדמות פרטיות שהבעלות עליהן מבוססת על עיבוד מתמשך שלהן.

ועדת העררים קיבלה באופן חלקי את טענות תושבי כפר עקב וקבעה כי היכן שהחל הליך הסדר 
המקרקעין על ידי השלטון הירדני, הזכויות בקרקע מתגבשות במועד הגשת התביעות ולא 
משתנות לאחר מועד זה. לאור קביעה זו, הוועדה בחנה את מצב העיבוד בקרקע בהתבסס על תצלום 
אוויר משנת 1956 )קצת פחות מעשור לפני מועד הגשת התביעות בהסדר בשנים 1964-1963(, שכן 
זה היה הצילום הסמוך ביותר במועדו להתחלת הליך ההסדר. בשנת 1984 ועדת העררים הצבאית 

החליטה כי יש לגרוע כ-20% משטח ההכרזה על "אדמות מדינה".90

שם, פרוטוקול דיון, 9.12.2014.  88
שם, פרוטוקול דיון, 16.4.2015, עדותו של המומחה אהוד לוטם. יצוין, כי ביסוד ההכרזה על "אדמות מדינה" בשנת 2013   89

עמדה טענת המינהל האזרחי שרוב השטח לא היה מעובד.
ערר 15/82, החלטה, 8.4.1984.  90
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אדמות כפר עקב
שטח שסופח לישראל במסגרת סיפוח ירושלים, 1967

ההכרזה הראשונה על "אדמות מדינה", 1982 )לאחר החלטת ועדת העררים הצבאית(

כמה חודשים אחרי ההחלטה בערר הוקמה בשטח ההכרזה שנותר על כנו ההתנחלות הישראלית 
כוכב יעקב, ומאז ועד היום נמנע מתושבי כפר עקב הפלסטינים להגיע באופן חופשי לשטח שבתחום 
ההתנחלות ובקרבתה. בסמוך לשטח המוכרז אף הוקמה גדר תיל שמנעה מבעלי אדמות את הגישה 
"מנעו מאיתנו  וגרמה להפסקת העיבוד בחלקות אלה.  כ"אדמות מדינה"  הוכרזו  גם לחלקות שלא 
להיכנס לאדמות וגידרו את האדמות", הסביר עלי ברכאת, והוסיף כי כיום אסור לפלסטינים להתקרב 

למרחק של 150 מטר מהגדר.91 

גזל אדמות הכפר חּוַדש בשנות ה-2000. באוגוסט 2009 גילו תושבי כפר עקב כי על אדמותיהם 
מדינה"  כ"אדמות  המוכרז  לשטח  ומחוץ  יעקב  כוכב  להתנחלות  מצפון  שנמצא  בשטח  הפרטיות, 

הולכים ונבנים 12 מבנים חדשים.92 

ערר 68/13, פרוטוקול דיון, 9.12.2014. על הקמת הגדר ומניעת הגישה אין מחלוקת בין בעלי הקרקעות לבין המינהל   91
האזרחי כפי שעולה מהחלטת ועדת העררים: "הוסכם, שבשנת 1980 הוקמה גדר המקיפה את שטח הישוב כוכב יעקב 
ובתוך כך גם את שטח ההכרזה. הגדר מנעה מן העוררים את אפשרות הגישה לשטח" )שם, החלטה, 28.7.2016(. יצוין כי 
בנוסף להקמת הגדר, החל מ-1996 מוסדה מניעת הגישה של פלסטינים להתנחלויות בצו צבאי )צו בדבר הוראות ביטחון 

התש"ל – 1970, הכרזה בדבר סגירת שטח ]ישובים ישראלים[, 5.3.1996(. 
על פי נתוני שלום עכשיו, נכון לשנת 2016 היו בהתנחלות כוכב יעקב או במאחזים סמוכים לה כ-235 בתים שנבנו על   92
חוק שוד גזל הקרקעות הגדול: החוק לגזל אדמות פרטיות והכשרת 55  )שלום עכשיו,  קרקע פלסטינית פרטית 
מאחזים בלתי חוקיים, דצמבר 2016, עמ' 4(. בשנה זו התגוררו בכוכב יעקב כ-7,400 מתנחלים ישראלים )הלשכה 

המרכזית לסטטיסטיקה, אומדני סך הכל אוכלוסייה ביישובים לפי אזורים סטטיסטיים מאוחדים וגיל, סוף 2016(.

https://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2016/11/shod_karkaot-final.pdf
https://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2016/11/shod_karkaot-final.pdf
https://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2016/11/shod_karkaot-final.pdf
https://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2016/11/shod_karkaot-final.pdf
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אדמות כפר עקב 
שטח שסופח לישראל במסגרת סיפוח ירושלים, 1967

ההכרזה הראשונה על "אדמות מדינה", 1982 )לאחר החלטת ועדת העררים הצבאית(
שטח השיפוט של ההתנחלות כוכב יעקב

צווי הריסה שהמינהל האזרחי הוציא על בנייה בלתי חוקית של מתנחלים )מנתוני הצבא(
12 המבנים הלא חוקיים )בג"ץ 6505/09(

ראש מועצת הכפר ותושבים נוספים עתרו לבג"ץ בדרישה שיורה למדינה להרוס את המבנים שהוקמו 
באופן לא חוקי ולהפסיק את אכלוסם.93 אולם, במהלך הדיונים בעתירה המדינה הודיעה כי היא פתחה 
בתהליך של בדיקה )המכונה סקר( בנוגע לחלוקת הזכויות בקרקע שעליה עומדים המבנים במטרה 
להכריז עליה כ"אדמת מדינה". זאת, כצעד ראשון בדרך להכשרה בדיעבד של הבנייה הלא חוקית. 
ואכן, במאי 2013 הכריז המינהל האזרחי על 224 דונם מאדמות כפר עקב, המצויים מצפון להתנחלות 

כוכב יעקב כ"אדמות מדינה".

בג"ץ 6505/09, ברכאת ואח' נ' שר הביטחון ואח', עתירה לצו על תנאי, 13.8.2009. להסבר על העתירה ותוצאותיה   93
וכן על אי אכיפת החוק על המעורבים בעבירות פליליות הנוגעות לבנייה ואכלוס של המבנים הלא חוקיים, ראו: יש דין, 
החטא בלי עונשו: התנהלות מערכת אכיפת החוק במקרים של הפרת צווים מינהליים ושיפוטיים ובנייה בלתי 

חוקית של ישראלים בגדה המערבית, ינואר 2017, עמ' 17-14.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%94%D7%97%D7%98%D7%90+%D7%91%D7%9C%D7%99+%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%A9%D7%95/crime+without+punishment_hebrew.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%94%D7%97%D7%98%D7%90+%D7%91%D7%9C%D7%99+%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%A9%D7%95/crime+without+punishment_hebrew.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%94%D7%97%D7%98%D7%90+%D7%91%D7%9C%D7%99+%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%A9%D7%95/crime+without+punishment_hebrew.pdf
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אדמות כפר עקב
שטח שסופח לישראל במסגרת סיפוח ירושלים, 1967

ההכרזה הראשונה על "אדמות מדינה", 1982 )לאחר החלטת ועדת העררים הצבאית(
שטח השיפוט של ההתנחלות כוכב יעקב

צווי הריסה שהמינהל האזרחי הוציא על בנייה בלתי חוקית של מתנחלים )מנתוני הצבא(
12 המבנים הלא חוקיים )בג"ץ 6505/09(

ההכרזה השנייה על "אדמות מדינה", 2013

גלעד פלמון, ראש "צוות קו כחול" שהיה אחראי לביצוע הבדיקה, הודה בעדותו בערר על החלטה זו, 
כי מטרת ההכרזה היא הכשרה של בנייה בלתי חוקית: 

שאלה: המטרה של ההכרזה היא בחינת הכשרה בדיעבד של בנייה בלתי חוקית?

תשובה: נכון

שאלה: עבור כוכב יעקב?

תשובה: עבור הבנייה הבלתי חוקית שהזכרתי לעיל.94

ידעו שבאדמות הכפר התנהל  נוכח תוצאות ההכרזה הראשונה, אין ספק כי הרשויות הישראליות 
הליך הסדר במהלכו הושלם לוח תביעות. אף על פי כן, הן בחרו לפעול בהתאם לאינטרס ההתנחלותי 
ולהכריז על "אדמות מדינה", פעולה המבטלת למעשה את הליך ההסדר ודוחה את התביעות שהוגשו 

ערר 68/13, פרוטוקול דיון, 18.12.2014.   94
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בקרקע  הזכויות  חלוקת  על  ההחלטה  הפלסטינים.  של  הקניין  מזכויות  התעלמות  תוך  במסגרתו, 
הגדה המערבית, מבלי להתחשב  כיבוש  בשנים שאחרי  באדמות  העניינים  בחינת מצב  על  נשענה 
במועד הגשת התביעות בהסדר בשנות ה-60 ובהחלטת ועדת העררים הצבאית שניתנה בשנות ה-80 

ביחס לאותו מתחם בדיוק. גם הפעם תכלית ההכרזה הייתה קידום פרויקט ההתנחלות הישראלי.

שוב נאלצו בעלי אדמות מכפר עקב להגיש ערר כנגד ההכרזה על אדמותיהם כ"אדמות מדינה" כדי 
להגן על רכושם. ושוב, ועדת העררים הצבאית קיבלה באופן חלקי את טענותיהם וקבעה כי 
היכן שהתקיים הליך הסדר ונערך לוח תביעות, הזכויות בקרקע צריכות להיבחן על פי המועד 
שבו הוגשו התביעות. לפיכך, הוועדה המליצה לבטל את ההכרזה ולבחון מחדש את חלוקת הזכויות 
על סמך תצלומי אוויר מהשנים שלפני הגשת התביעות בהסדר ותוך התחשבות בחלוקת החלקות 

המופיעה בלוח התביעות הירדני.95

אולם, כאמור, ראש המינהל האזרחי החליט באופן חריג ומשיקולים זרים לדחות את המלצת 
ועדת העררים ולהותיר את ההכרזה על כנה.96 גם הבתים שנבנו באופן לא חוקי עודם עומדים. 
תושבי כפר עקב נאלצו לעתור לבג"ץ בדרישה שיורה למינהל האזרחי לבטל את ההכרזה הפוגעת 

בזכות הקניין שלהם ושל כל מי שלקח חלק בהליך ההסדר.97

ב-29.11.2020 שופטי בית המשפט העליון קיבלו את עמדת המדינה ודחו את העתירה.98 בית המשפט 
קבע כי הגשת תביעה במסגרת הליכי הסדר, אינה מבטלת את הצורך בעיבוד רצוף של האדמה גם 
במהלך התקופה של ההסדר. כך, גם במצב של התליית הליכי הסדר, שנעשה ביוזמת ישראל ונמשך 

כבר למעלה מ-50 שנה, בעלי הקרקע עלולים לאבד את זכותם על אדמתם.

בית המשפט אמנם ציין כי הקפאת הליך ההסדר הירדני על ידי ישראל, נועדה בין השאר "על מנת 
אך  לאזור",  ירדן ששהו מחוץ  אזרחי  ושל  הרבים  הנפקדים  הקנייניות של  בזכויותיהם  לפגוע  שלא 
בסתירה לכך קבע כי "צו ההתלייה ממילא לא מנע מאיש להמשיך ולעבד את האדמה שהיתה בחזקתו 

החוקית. הבחירה בין החזקה ועיבוד לבין נטישה והוברה נשארה בידו". 

השופטים קבעו עוד כי שלב הכנת לוח התביעות הוא "שלב מקדמי אדמיניסטרטיבי", שלא מתקיים בו 
"בירור מהותי-משפטי בדבר קיום הזכויות ולא נערך כל סינון בין תביעות מבוססות לבין תביעות שאינן 
מבוססות". מעבר לכך שקביעה זו מנוגדת ללשון החוק הירדני וחוות דעת המומחים בעניין, באופן 
אבסורדי, אמירת בית המשפט נסמכה על פרשנות לפקודת הקרקעות המנדטורית, השונה מהותית 

מהליך ההסדר הירדני.

הלכה למעשה, פסק הדין מאפשר לישראל להכריז על "אדמות מדינה" בקרקעות בהן הוחל 
בהליך הסדר, אך לא הסתיים בעקבות הקפאת ההליך על ידי ישראל, ולהעביר אדמות אלה 
לשימוש התנחלויות ישראליות בשטחים הכבושים, תוך פגיעה קשה בזכויותיהן של הקהילות 

הפלסטיניות.

שם, החלטה, 28.7.2016.  95
מכתב מאת ראש המינהל האזרחי תת-אלוף אחוות בן חור, דחיית המלצת ועדת העררים לבטל את ההכרזה על   96

אדמות מדינה בכוכב יעקב, 27.4.2017. להרחבה ראו לעיל עמ' 31-29.
בג"ץ 5426/17, עתירה לצו על תנאי וצו ביניים וצו ארעי, 5.7.2017.  97

שם, פסק דין, 29.11.2020.  98
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ב-24.12.2020 הגישו בעלי האדמות וראש מועצת כפר עקב בקשה לקיום דיון נוסף בהרכב מורחב.99 
בבקשה נטען כי בפסק הדין נקבעו מספר קביעות והלכות משפטיות, אשר בחלקן מהוות שינוי מהותי 
מהלכות מושרשות בנות עשרות שנים, וחלקן מהוות הלכות חדשות ומחדשות, אשר מעוררות קושי 
משמעותי בכל הנוגע לסוגיות הנוגעות לדיני המקרקעין בגדה המערבית, מעמדם המוקפא של הליכי 

ההסדר ומעמדו של רכוש הנפקדים המצוי במסגרת הליכי ההסדר.

העותרים טענו כי פסיקת בית המשפט העליון סותרת חזיתית את חובותיה של ישראל על פי הוראות 
המשפט הבינלאומי, הן ביחס לשטח והן ביחס לזכויותיהם של התושבים המוגנים המצויים בו כמו 
גם הנפקדים שמצאו עצמם מחוץ לשטח זה. ההלכה החדשה שנפסקה, כך נטען, מאפשרת לישראל 
להכריז על "אדמות מדינה" במקומות בהן כבר הוחל הליך הסדר, באופן הסותר חזיתית שורה של 

הוראות הקבועות בדין הבינלאומי ההומניטרי. הבקשה לדיון נוסף תלויה ועומדת.

ההיסטוריה של המדיניות הישראלית ביחס לאדמות כפר עקב – מההכרזה בשנות השמונים, 
דרך הקמת ההתנחלות כוכב יעקב ועד להכרזה בשנות ה-2000 שנועדה להכשיר בדיעבד 
ישראל  שבו  האופן  את  מדגימה  היא  חריגה.  אינה   – הכפר  אדמות  על  חוקית  בלתי  בנייה 
מנצלת באופן סלקטיבי את הכלים המשפטיים התואמים את האינטרסים שלה ומתעלמת 
מכל מגבלה )משפטית או אחרת( שאינה הולמת את כוונותיה. כל זה על מנת לקדם ולבסס 
את פרויקט ההתנחלות הלא חוקי בשטחים הכבושים, תוך פגיעה קשה בזכות הקניין של 

הפלסטינים, שקיבלה עתה, חותמת הכשר גם מבית המשפט העליון בירושלים.

דנג"ץ 9068/20, בקשה לקיום דיון נוסף, 24.12.2020.  99
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גזל באדמות אל-ח'דר
אל-ח'דר )الخضر( היא עיירה פלסטינית במחוז בית לחם. ב-1945 חיו בה כ-1,130 תושבים, וכ-11,589 
דונם מהאדמות שסביבה, שהם כ-57% מאדמותיה דאז, היו מעובדות.100 ב-1963 החל השלטון הירדני 
בהליך הסדר זכויות במקרקעין באדמות העיירה. צוות ההסדר חי בכפר, סימן את החלקות בשטח ואף 
מסר אותן לידי מי שטענו לבעלות עליהן.101 עלי מוסא, תושב אל-ח'דר, היה ילד כאשר החלו הליכי 

ההסדר באדמות העיירה:

עבודות  אל-ח'דר  בעיריית  התבצעו   1966-1965 בשנת  כי  לי  זכור   .1953 יליד  אני 
הסדרה בידי ממשלת ירדן. זכור לי שהלכתי עם אבא ומודדים כדי לקבוע את גבולות 
החלקות שלנו כדי לרשום אותם בספרי ההסדרה. זכור לי כי עבודות ההסדרה כללו 
הצבת סימנים מתכתיים וקביעת גבולות החלקות. במהלך עבודות ההסדרה לא היו 
]...[ גידלנו בחלקות עצי גפן,  ירדן.  נציגים של ממשלת  התנגדויות מצד השכנים או 

הדבר נמשך עד סוף שנות ה-102.90

לוח התביעות של אדמות אל-ח'דר הושלם ונשלח לעמאן. נעים איוב השתתף בהליכי ההסדר באדמות 
אל-ח'דר כמודד, ומתוקף תפקידו ביצע פעולות של מדידה, חלוקה ומסירה באדמות העיירה. איוב, 
שבחן את מסמכי לוח התביעות הנוגעים לאדמות העיירה, הסביר את המשמעות של השלמת לוח 

התביעות בכל הנוגע לשלב שאליו הגיע הליך ההסדר:

על סמך טבלת התביעות של היישוב אל-ח'דר, התברר כי פעולות ההסדרה בו הסתיימו 
בגלל שהסתיימה הכנת טבלת התביעות אשר הועברה למנהל לשכת המקרקעין לצורך 
הכנת טבלת זכויות על סמך טבלת התביעות. כך הסתיימו פעולות ההסדרה באופן 
נחרץ ואין לפקיד ההסדרה שום סמכות אחרי פרק זמן זה לגבי פעולות ההסדרה. ]...[ 

פעולות ההסדרה הסתיימו ביישוב אל-ח'דר. 

אי תליית טבלת הזכויות מקורה במלחמה שהתגלעה. אלמלא התגלעה המלחמה 
טבלת הזכויות הייתה נתלית, מסתיימת תקופת ההתנגדות וכך הופכת טבלת הזכויות 
לסופית ונקראת טבלת רישום. יצוין כי טבלת הזכויות היא בת של טבלת התביעות 
ומבוססת עליה. אין אדם שיכול לבצע מחדש את פעולות ההסדרה ביישוב אל-ח'דר.103

אם כן הכנת לוח התביעות באדמות אל-ח'דר הסתיימה. בעלי האדמות תבעו את זכותם בקרקע, 
התביעות נחקרו ונבדקו, החלקות נמסרו ולוח התביעות נשלח לעמאן. למרות כל אלה אדמות אל-ח'דר 

נותרו מחוץ למרשם המקרקעין בשל הקפאת הליכי ההסדר על ידי ישראל לאחר כיבוש הגדה.

כבר בשנות ה-70, הממשל הצבאי הישראלי השתלט על חלק מאדמות העיירה. בשנים 1973 ו-1975 חתם 
המפקד הצבאי הישראלי על שלושה צווי תפיסה צבאיים המשתרעים על שטח של 426 דונם מאדמות 
אל-ח'דר, ובשטח זה הוקמה ההתנחלות אלעזר.104 בשנים 1984-1980 ישראל הכריזה על קרקעות נוספות 

מאדמות אל-ח'דר כעל "אדמות מדינה", והקימה עליהן את ההתנחלויות אפרת ונווה דניאל.

Sami Hadawi, Village Statistics 1945, pp. 57, 103.  100
ערר 2/11, החלטה, 3.8.2016.   101

ערר 50/14, תצהיר העורר עלי סלים מוחמד מוסא, 3.2.2016.  102
שם, תצהיר איוב, 30.3.2016; שם, פרוטוקול דיון, 20.6.2017 )ההדגשות הוספו(.  103

כרם נבות, תפסת מרובה לא תפסת: תפיסת אדמות לצורכי ביטחון בגדה המערבית, דצמבר 2018, עמ' 46.   104

https://f35bf8a1-b11c-4b7a-ba04-05c1ffae0108.filesusr.com/ugd/a76eb4_3de9c78cf9614e218ac5bacea1bc2f52.pdf
https://f35bf8a1-b11c-4b7a-ba04-05c1ffae0108.filesusr.com/ugd/a76eb4_3de9c78cf9614e218ac5bacea1bc2f52.pdf
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גם לאחר הקמת ההתנחלויות ולאורך השנים, בעלי אדמות באל-ח'דר הוסיפו לעבד את אדמותיהם, 
ולגדל בהן גידולים. עם תחילת האינתיפאדה השנייה נמנעה מחלק מבעלי האדמות הגישה לאדמותיהם, 
"דרך  )מכונה גם  "נתיב האבות"  וב-2001 הוקם בסמוך להתנחלות אלעזר המאחז הבלתי מורשה 
האבות"(, ברובו על אדמות פלסטיניות פרטיות. מוניר מוסא, שבבעלותו כמה חלקות באזור שבו הוקם 

המאחז סיפר כיצד מתנחלים ישראלים השתלטו על אדמתו:

עבדנו בעיבוד הקרקע בצורה רציפה עד סוף שנות ה-90. השתתפנו בפרויקט פיתוח 
של האומות המאוחדות )UNDP( כדי להשביח את הקרקע. לאחר פרוץ האינתיפאדה 
השנייה האזור נסגר בפנינו. לאחר מכן נכנסו המתנחלים לאזור והקימו את המאחז. 
לאחר מכן נתקלנו בקשיי גישה אל האזור ועבודה בקרקע. לדוגמה, בשנת 2006 נטענו 

שתילי זית. היה מעשה תוקפנות ועקירה של השתילים. הגשנו תלונה במשטרה.105

עלי מוסא, שבבעלות משפחתו שתי חלקות באותו אזור, סיפר גם הוא:

בחלק מהקרקע נטענו עצי גפן ובחלק אחר גידלנו גידולים לפי האופי של הקרקע. 
ועוד. גידלנו גידולים בקרקע באופן רציף  ושעורה  עונתיים כמו חיטה  גידלנו גידולים 
עד שנת 1999. ]...[ המשכנו לגדל גידולים בקרקע בערך עד לתחילת האינתיפאדה 
של  התוקפנות  ומעשי  הצבא  בגלל  בקרקע  גידולים  גידלנו  לא  מכן  לאחר  השנייה. 
ניידים בקרקע ולאחר מכן הם הפכו  המתנחלים. המתנחלים התחילו לבנות מבנים 
אותם למבנים קבועים. מאז שנת 2000 הגשנו מספר תלונות במשטרה וגם מספר 
עתירות לבית המשפט העליון כדי לסלק את מעשי התוקפנות והבנייה הלא חוקית 

בקרקע שלנו.106 

כל המבנים במאחז נתיב האבות, שהוקם ללא הרשאה גם מצד הרשויות הישראליות, נבנו באופן 
בלתי חוקי. בין השנים 2017-2001 הוציא המינהל האזרחי כמאה צווי הריסה למבנים במאחז,107 וכבר 
ב-2010 לימד דוח פנימי של המינהל האזרחי כי כ-60% מהבנייה בו ממוקמת על אדמות פלסטיניות 

פרטיות.108

ערר 50/14, תצהיר שהוגש מטעם העוררים, מוניר חוסיין חסן מוסא, 2.2.2016.   105
שם, תצהיר שהוגש מטעם העוררים, עלי מוחמד עיסא מוסא, 28.1.2016.   106

שלום עכשיו, תיק נתיב האבות: מכבדים את פסיקת בג"ץ, אומרים לא לגזל אדמות פרטיות, דצמבר 2017, עמ' 8.  107
חיים לוינסון, "המדינה מסתירה שהמאחז הוקם על קרקע פלסטינית", הארץ, 13.11.2011.  108

http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2017/12/NetivHaavotFile.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2017/12/NetivHaavotFile.pdf
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1564713
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צווי תפיסה צבאיים, 1973 ו-1975

ההכרזות הראשונות על "אדמות מדינה", 1984-1980
שטח שיפוט של ההתנחלויות

צווי הריסה שהמינהל האזרחי הוציא על בנייה בלתי חוקית של מתנחלים )מנתוני הצבא(
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בעלי האדמות מאל-ח'דר הגישו תלונות למשטרה נגד הפלישה לאדמתם ואף עתרו פעמים רבות 
ההריסה,  צווי  את  לממש  במקום  אולם,  יפונה.109  והמאחז  ימומשו  ההריסה  שצווי  בדרישה  לבג"ץ 
הרשויות הישראליות פעלו כדי לעכב את אכיפת החוק מתוך מטרה להכשיר בדיעבד את הבנייה 

הלא-חוקית במאחז.

האסטרטגיה בה נקטו נציגי המדינה הייתה הצהרה על כוונה לבדוק את חלוקת הזכויות בקרקע עליה 
ממוקם המאחז, מתוך כוונה להכשיר את המבנים שנבנו על אדמות שעליהן לשיטתם ניתן להכריז 
כ"אדמות מדינה". בפועל, במשך שנים ארוכות דבר לא נעשה בעוד המאחז מוסיף לעמוד ואף לגדול.110

באפריל 2014, יותר מעשור לאחר שהוקם המאחז נתיב האבות, המינהל האזרחי הכריז על כ-984 
צוות קו כחול  וכפי שהודה ראש  וכפרים סמוכים כעל "אדמות מדינה".  דונמים מאדמות אל-ח'דר 

במינהל האזרחי, מטרת ההכרזה הייתה "הסדרה תכנונית של המאחז".111

בין היתר הוגשו העתירות: בג"ץ 5083/02, מוסא ואח' נ' המינהל האזרחי לגדה המערבית ואח'; בג"ץ 7379/02,   109
בג"ץ  ואח';  נ' שר הביטחון  ואח'  מוסא   ,8225/08 בג"ץ  ואח';  נ' המינהל האזרחי לגדה המערבית  ואח'  צביח 

7292/14, מוסא ואח' נ' שר הבטחון ואח'.
העתירות הראשונות שהגישו בעלי האדמות בנוגע לבנייה במאחז נמחקו ב-2004 לאחר שהצדדים הסכימו שיוקם צוות   110
ממשלתי מקצועי שיבחן את הבעלות בקרקעות עליהן ממוקם המאחז. הצוות הוקם אך מעולם לא השלים את עבודתו. 
במענה לעתירה נוספת שהוגשה ב-2008, הודיעו נציגי המדינה באפריל 2010 כי בכוונתם לבצע "סקר קרקעות אשר 
יקבע באופן סופי האם מדובר באדמות מדינה", וכי לגבי מבנים שימצא כי נבנו על קרקע פרטית יאכפו צווי ההריסה )בג"ץ 

8225/08, מוסא ואח' נ' שר הביטחון ואח', פסק דין, 1.9.2010(.
ראו לעיל עמ' 22.  111
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אדמות הכפר אל-ח'דר
צווי תפיסה צבאיים, 1973 ו-1975

ההכרזות הראשונות על "אדמות מדינה", 1984-1980
שטח שיפוט של ההתנחלויות

צווי הריסה שהמינהל האזרחי הוציא על בנייה בלתי חוקית של מתנחלים )מנתוני הצבא(
ההכרזות המאוחרות על "אדמות מדינה", 2014
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הגיע לשלב  זה אף  ושהליך  עוד בשנת 1963  ידעה שבשטח החל הליך הסדר  אין ספק שישראל 
המתקדם של לוח תביעות. מידע זה אף שימש את נציגי המינהל האזרחי כאשר הדבר תאם את 
זאת, המינהל האזרחי הכריז על "אדמות מדינה" באדמות  למרות  ההתנחלותי.112  האינטרס 
אל-ח'דר תוך התעלמות מהליך ההסדר ומלוח התביעות שהוכן במסגרתו, ועל ידי כך ביטל 
אפשרות  כל  וחיסל  הפלסטינים,  האדמות  בעלי  זכויות  דריסת  תוך  ההליך,  את  למעשה 

לחידושו העתידי.

זאת ועוד, בבואם לבחון את חלוקת הזכויות בקרקע כדי להחליט לגבי אילו שטחים ניתן לקבוע שהם 
רכוש ממשלתי, נציגי המינהל האזרחי נשענו על תצלומי אוויר המתעדים את מצב העניינים בקרקע 
ההכרזה  כלומר,  הוקפא.113  כולו  שההליך  ולאחר  בהסדר  התביעות  הגשת  לאחר  שנים  עשרות 
נעשתה בניגוד לדיני ההסדר הקובעים כי הזכויות בקרקע נקבעות במועד הגשת התביעות 
בהליך. הערר שהגישו בעלי אדמות נגד ההכרזה תלוי ועומד בוועדת העררים הצבאית וממתין לקבלת 

החלטה סופית.

כמו בכפר עקב, גם באל-ח'דר, הממשל הצבאי הישראלי מבקש ליהנות ממציאות שהמפקד 
הצבאי יצר בעצמו כשהתלה את הליכי ההסדר. כשהמטרה של הכשרת בנייה ישראלית בלתי 
חוקית בשטחים הכבושים עומדת לפניו, המינהל האזרחי ביטל הליכי הסדר שנמשכו שנים, 
תוך פגיעה קשה בזכות הקניין של כל בעלי האדמות שלקחו חלק בהליך ואף בקהילה כולה. 

ראו עמ' 19, ה"ש 54.  112
מדובר בתצלומים שנעשו בין השנים 2007-1969, כלומר אפילו התצלום המוקדם ביותר, צולם כשש שנים אחרי שהחל   113
הליך ההסדר והוגשו התביעות במסגרתו. בפועל, גבולות ההכרזה נגזרו דווקא מהמצב בשטח בהתאם לעשורים האחרונים 

ולא ממצב האדמות לפני כן. ערר 50/14, תצהיר שהוגש מטעם המשיב, 31.7.2017.
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סיכום
דוח זה מציג את השימוש שעושה ישראל בהכרזה על "אדמות מדינה" במקומות שבהם נקטעו הליכי 
הסדר זכויות במקרקעין, כאחד המכשירים המשפטיים להרחבת השליטה על קרקעות בגדה המערבית 
ולנישול פלסטינים מאדמותיהם. בעשור האחרון מדיניות זו אף מהווה חלק מסל הכלים המשמש את 

ישראל בהכשרה בדיעבד של בנייה בלתי חוקית של ישראלים בשטחים הכבושים.

עם כיבוש הגדה המערבית רק כשליש מאדמותיה )לא כולל ירושלים המזרחית( היו "מוסדרות", כלומר 
הבעלות עליהן נרשמה במרשם המקרקעין. בין האדמות שלא נרשמו היו כאלה שבתקופת השלטון 
הירדני החל בהן הליך הסדר זכויות במקרקעין, אולם הליך זה נקטע לאחר כיבוש הגדה בעקבות צו 

התלייה )הקפאה( שהוציא המפקד הצבאי הישראלי ולא הושלם מעולם.

בעלי האדמות שהשתתפו בהליך הסדר שלא הסתיים נותרו במצב ביניים. הם תבעו את זכותם על 
ובמידה שהוכרו  ידי הריבון. התביעות נחקרו, נמדדו,  אדמותיהם במסגרת הליך שנכפה עליהם על 
כמבוססות סומנו בשטח ונכללו ב"לוח התביעות" – מסמך מסכם המאחד את כל התביעות הרלוונטיות 
הנוגעות לשטח ההסדר. ואולם, בשל הקפאת ההליך על ידי ישראל, אדמתם לא נרשמה באופן סופי 

במרשם המקרקעין.

ישראל מנצלת מצב זה באמצעות יישום מדיניות הכוללת שני מרכיבים עיקריים. מחד, היא משאירה 
את הקפאת הליך ההסדר על כנו ובכך מאיינת כמעט לחלוטין את האפשרות של התושבים הפלסטינים 
להסדיר את זכויותיהם על אדמתם. ומאידך, מכריזה על "אדמות מדינה", תוך שימוש סלקטיבי ושגוי 
בפרשנות של חוק הקרקעות הע'ותמאני, גם באדמות בהן החל הליך הסדר ואף הושלמו השלבים 

העיקריים שלו.

מהמידע שבידינו עולה שעד שנת 2019 המינהל האזרחי הכריז על כ-41,000 דונם לגביהם נערך לוח 
תביעות ירדני כעל "אדמות מדינה". אם הליך ההסדר היה מושלם במועדו, חלק – וככל הנראה אף 
חלק גדול – מקרקעות אלה היו נרשמות כאדמות מוסדרות בבעלות פלסטינית פרטית ולא ניתן היה 

להכריזם כעל "אדמות מדינה". 

ירדני מהווה למעשה דחייה של תביעותיהם  לוח תביעות  "אדמות מדינה" היכן שנערך  הכרזה על 
של בעלי אדמות פרטיות שהוגשו במסגרת הליך ההסדר הירדני ואף מונעת כל אפשרות להשלמה 
עתידית שלו, גם אם יוחלט על חידוש הליך ההסדר. לפיכך, היא מנוגדת להוראות המשפט הבינלאומי 
האוסרות על הכוח הכובש לשנות את המצב המשפטי בשטח הכבוש. פעולת ההכרזה פוגעת קשות 
של  בזכויותיהם  ובמיוחד  ההסדר,  בהליך  חלק  שלקחו  פלסטינים  אדמות  בעלי  של  הקניין  בזכות 

"נפקדים" שאינם מתגוררים בגדה המערבית ואף אינם יכולים לערער על ההחלטה.

זה כרוכה בהפרה של חוקי הקרקעות החלים בגדה  יתרה מכך, מדיניות ההכרזה שתוארה בדוח 
המערבית. כלל בסיסי בדיני ההסדר קובע כי חלוקת הזכויות בקרקע נקבעת בהתאם למצב העניינים 
במועד הגשת התביעות. אף על פי כן, המדיניות שאימץ המינהל האזרחי, קובעת שהכרזה על "אדמות 
מדינה" היכן שהוכן לוח תביעות, תתבסס על מצב העניינים בקרקע במועד ההכרזה. על פי מדיניות זו 
שינוי בעיבוד הקרקע יכול להביא לנישול בעלי אדמות מזכויותיהם, אף על פי שזכויות אלה היו נרשמות 
ומוכרות אם הליך ההסדר היה מגיע לסיומו. כלומר, ישראל מנצלת שינויים בקרקעות שהתרחשו 
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עשרות שנים לאחר הגשת התביעות בהסדר, ושמקורם בהחלטת המפקד הצבאי הישראלי להתלות 
את ההליך, כדי לתפוס בקרקעות אלה חזקה. 

ואם לא די בכך, הרי שהכרזותיה של ישראל על "אדמות מדינה" בגדה המערבית נועדו לבסס ולהרחיב 
את פרויקט ההתנחלות הישראלי בשטחים הכבושים, ובעשור האחרון גם להכשיר מאחזים ישראליים 
שנבנו באופן בלתי חוקי, כפי שבא לידי ביטוי בהכרזות המאוחרות על "אדמות מדינה" באדמות כפר 
עקב ואל-ח'דר. כל זאת, כאשר הדין הבינלאומי אוסר על הקמת התנחלויות בשטח כבוש ואינו מבחין 

בין "מאחזים" שנבנו ללא אישור ממשלת ישראל לבין "התנחלויות" שנבנו עם אישור שכזה.

ועדת העררים הצבאית עמדה לאורך 40 השנים האחרונות על הפגיעה הקשה בזכות הקניין הנובעת 
ממדיניותה של ישראל בעניין זה, וקבעה באופן עקבי כי אסור למפקד הצבאי להנות מהמצב שהוא 
עצמו יצר. אף על פי כן, הממשל הצבאי הישראלי מתעקש על יישומה, וראש המינהל האזרחי אף 
דחה את החלטת ועדת העררים כאשר זו לא תאמה את המטרה העיקרית העומדת לנגד עיני הדרג 

המדיני-פוליטי – הכשרה בדיעבד של בנייה בלתי חוקית ישראלית בשטחים הכבושים.

פסיקת בית המשפט העליון בעתירת בעלי האדמות מכפר עקב, הכשירה את הלגיטימיות של הכרזות 
על "אדמות מדינה" היכן שנערכו הליכי הסדר ירדניים במסגרתם נערך לוח תביעות, ומהווה חותמת 
כשרות לפגיעה הקשה של ישראל בזכות הקניין של יחידים וקהילות פלסטיניות שלקחו חלק בהליכי 
ההסדר, וזאת בניגוד מוחלט למשפט הבינלאומי.114 פסיקה זו – המצטרפת לאי ההתערבות הגורפת 
של מערכת המשפט הישראלית בעצם המדיניות של הכרזה על "אדמות מדינה" בגדה המערבית115 – 
עלולה להשליך על אלפי דונמים של אדמות פלסטיניות בגדה המערבית, שינוצלו על מנת לקדם את 

האינטרס הישראלי של הרחבת ההתנחלויות וביסוסן.

המקרקעין  הסדר  בחידוש  שעסק  דיון  בכנסת  התקיים   2020 נובמבר  חודש  במהלך  אחרית דבר. 
בתחומי הגדה המערבית. הדיון התקיים בין היתר בעקבות המלצת המינהל האזרחי לחדש את הסדר 
המקרקעין.116 חידוש הליכי הסדר המקרקעין מהווה פעולה ריבונית, בלתי הפיכה של משטר קבע ולא 
של משטר כיבוש זמני ומהווה הפרה של המשפט הבינלאומי. פעולה זו, אם תבוצע על ידי ישראל 
ולאינטרסים ההתנחלותיים שלה, תהווה קפיצת מדרגה מסוכנת במדיניות גזל  ובהתאם לשאיפות 

האדמות בגדה המערבית ותפגע אנושות בזכויות היסוד של הפלסטינים.117

בג"ץ 5426/17, פסק דין, 29.11.2020. להרחבה ראו עמ' 38-37.  114
ראו למשל: בג"ץ 285/81, אל-נאזר ואח' נ' מפקד יהודה ושומרון, פסק דין, 7.2.1982; בג"ץ 277/84, אע'רייב נ'   115

ועדת העררים לפי צו בדבר רכוש ממשלתי, אזור יהודה ושומרון ואח', פסק דין, 24.3.1986.
הגר שיזף, "המינהל האזרחי ממליץ להחיל הסדר מקרקעין בגדה, לראשונה מאז 1968", הארץ, 2.11.2020.  116

להרחבה ראו: יש דין, קידום הליכי הסדר המקרקעין בשטחי C בגדה המערבית.  117
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