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מבוא
המכרז,  תנאי  פי  על  עילית.  ביתר  בהתנחלות  דיור  יחידות   294 לבניית  מכרז  והשיכון  הבינוי  משרד  ִפרסם   2011 ביולי 
של  פקיד   — "הממונה"(  )להלן:  ושומרון  ביהודה  והנטוש  הממשלתי  הרכוש  על  הממונה  יחכיר  לבנייה  הקרקע  את 
מינהל מקרקעי ישראל הפועל במסגרת המינהל האזרחי בבית אל — שכן מדובר ב"אדמות מדינה".1 במכרזים דומים 
בעבר החכיר הממונה ליחידים ולחברות מסחריות אדמות מדינה, שבהן הוקמו אלפי יחידות דיור בהתנחלויות. בנוסף, 
לאורך השנים הקצה הממונה ללא מכרז מאות אלפי דונם של אדמות מדינה לחטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית 

העולמית ועליהן הוקמו אלפי יחידות דיור נוספות בהתנחלויות.2 

הטענה כי השטחים שהוקצו להתנחלויות הם ברובם אדמות מדינה שימשה את ממשלות ישראל לדורותיהן כדי להדוף 
ביקורת על מדיניות ההתנחלות שלהן. מאחר שההתנחלויות נבנו ברובן על אדמות מדינה, כך נטען, הקמתן לא היתה 
כרוכה בפגיעה בקניינם הפרטי של פלסטינים ולפיכך לא גרמה להם כל נזק. טענה זאת פשטנית ומתעלמת מהעובדה 
שפריסתן המרחבית של ההתנחלויות, מערכת הדרכים המשרתת אותן ומגבלות הביטחון השונות שהצבא מטיל בגינן 
על האוכלוסייה הפלסטינית שחיה בקרבתן — כל אלו גורמות פגיעה יומיומית קשה במאות אלפי פלסטינים ומצמצמות 

באופן ניכר את האפשרויות הפתוחות בפניהם לפיתוח פיזי, כלכלי וחקלאי.

התהליכים  ומהם  ההתנחלויות,  רוב  נבנו  שעליהן  מדינה,  אדמות  אותן  מהן  השאלה  עולה  זאת  מסוגיה  בהתעלם  אף 
שהובילו לסיווגן כרכוש ממשלתי. לכאורה, שאלת הבעלות על הקרקע היא סוגיה עובדתית שניתנת לבדיקה פשוטה 
ולהכרעה חד משמעית. אולם בגדה המערבית התמונה מורכבת יותר. אדמות המדינה הפזורות ברחבי הגדה המערבית 
לידי רשויות השלטון הישראלי  ועברו  ירדן  האחד, מקרקעין שהיו שייכים לממשלת  משתייכות לשני סוגים עיקריים: 
עם כיבוש הגדה המערבית ב-1967. השני, קרקעות שהוגדרו על ידי ישראל כאדמות מדינה, למרות שלא נחשבו כרכוש 
ממשלתי בזמן השלטון הירדני. הסוג השני יעמוד במוקד הדו"ח הנוכחי, שיבחן האם הגדרתן של האדמות הללו כרכוש 

ממשלתי נעשתה בהתאם לחוקי הקרקעות המקומיים, או שמא חלקן נלקח מבעליהן הפרטיים בניגוד לחוקים אלה.

מנקודת המבט של זכויות האדם לשאלה זאת רלוונטיות רבה, בשל התלות הקיימת בין השמירה על הזכות לקניין לבין 
היכולת לממש זכויות אדם אחרות, ובהן הזכות לרמת חיים נאותה, לבריאות, לחינוך ולחופש תנועה.3 

בצלם את הדו"ח "גזל הקרקעות", שדן בהיבטים שונים של מדיניות ההתנחלות בגדה המערבית.4 בין  ב-2002 ִפרסם 
השאר בחן הדו"ח את המנגנונים שבהם השתמשה ישראל כדי להשתלט על קרקעות בגדה המערבית לצורך הקמת 
לבניית  ששימשו  השטחים  רוב  על  ישראל  השתלטה  באמצעותו  אשר  העיקרי  המנגנון  הרחבתן.5  ולשם  התנחלויות 

התנחלויות הוא הכרזה על מקרקעין כעל אדמות מדינה )להלן: "מדיניות ההכרזות"(.

לטענת ישראל, מדיניות ההכרזות התבססה על דיני המקרקעין החלים בגדה המערבית, ובעיקר על חוק הקרקעות 
העות'מאני משנת 1858 )להלן: "חוק הקרקעות"(. את ההסתמכות על חוק זה הצדיקו הרשויות בכך שהוא מהווה 
המשפט  פי  על  אשר  הישראלי(,  הכיבוש  ערב  המערבית  בגדה  בתוקף  שהיתה  המקומית  )החקיקה  מהדין  חלק 
טובת  או  הכרחיים  ביטחון  שיקולי  אם  אלא  לכבד,  מחויבת  הכובשת,  המעצמה  בהיותה  ישראל,  הבינלאומי, 
המקרקעין  בנושא  העות'מאניים  ש"הדינים  העובדה  כי  מודה  ישראל  לשנותו.6  מצריכים  המקומית  האוכלוסייה 
דומה  אין  שכמעט  אנכרוניסטי  "מצב  יוצרת  והשומרון"  ביהודה  המקרקעין  דיני  של  הרחב  הבסיס  את  מהווים 

1   משרד הבינוי והשיכון — אגף נכסים ודיור, מחוז מרכז, מכרז מס' 10006/2011, ביתר עילית. כניסה לאתר ב-21.7.2011.

2   טליה ששון, חוות דעת )ביניים( בנושא מאחזים בלתי מורשים, ירושלים, 1.2.2005, עמ' 119, 122; מבקר המדינה,  דוח שנתי 56א' של מבקר המדינה, 
2005, עמ' 216.

3   סעיף 17)2( בהכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם קובע כי "לא יישלל מאדם קניינו באופן שרירותי". הזכות לקניין עוגנה גם במשפט ההומניטרי 
הבינלאומי, המחייב את המעצמה הכובשת לכבד את קניינם הפרטי של האזרחים החיים בשטח הכבוש ואוסר על החרמתו או על הריסתו. ר' במיוחד את 
תקנה 46 לתקנות הנלוות לאמנת האג בדבר דיניה ומנהגיה של הלחימה ביבשה משנת 1907 ואת סעיף 53 לאמנת ז'נבה הרביעית בדבר הגנת אזרחים 

בימי מלחמה משנת 1949. הזכות לקניין עוגנה גם בסעיף 3 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, והודות לכך היא נהנית בישראל ממעמד חוקתי.

4   בצלם, גזל הקרקעות — מדיניות ההתנחלות בגדה המערבית, ירושלים, מאי 2002.

5   שם, פרק 2.

6   חובתה זו של המעצמה הכובשת לכבד את החקיקה שהיתה בתוקף לפני הכיבוש מעוגנת בתקנה 43 לתקנות הנלוות לאמנת האג בדבר דיניה ומנהגיה 
של המלחמה ביבשה משנת 1907.
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לו". אולם לאור מעמדו של האזור כשטח כבוש, היא טוענת כי אינה רשאית להחיל על הגדה המערבית חקיקת 
מקרקעין חדשה, מותאמת יותר לעידן המודרני.7 

ראשית,  עיקריים.  טעמים  משני  וזאת  חוקית,  בלתי  פרקטיקה  היא  ההכרזות  מדיניות  כי  הראה  הקרקעות"  "גזל 
המדיניות יושמה תוך הפרה של כללי הצדק הטבעי וההליך ההוגן: במקרים רבים ההכרזה על חטיבת קרקע מסוימת 
כעל אדמות מדינה לא פורסמה כראוי ולא הובאה לידיעת נפגעים פוטנציאליים, וכך נשללה מהם הזכות להגיש ערר נגד 
ההכרזה. זאת ועוד: ועדות העררים הצבאיות, הערכאה הבלעדית שהוסמכה לדון בעררים נגד הכרזות של הממונה על 
אדמות מדינה, התאפיינו בהטיה מובנית לטובת הממונה. לפיכך, סיכוייהם של פלסטינים שקרקעותיהם הוכרזו כרכוש 

ממשלתי לזכות בעררים שהגישו היו מלכתחילה קלושים.8 

שנית, המטרה העיקרית של ההכרזות על אדמות מדינה היתה השתלטות על מקרקעין לצורך הקמת התנחלויות או לשם 
הרחבתן. בהתאם למטרה זאת, ישראל כללה את רובן המכריע של הקרקעות שהוכרזו כאדמות מדינה בתחומי השיפוט 
ההתנחלויות   .)1 מפה  )ר'  המקומיות  והמועצות  האזוריות  המועצות   — ההתנחלויות  של  המוניציפליות  הרשויות  של 
עצמן הן בלתי חוקיות לפי המשפט הבינלאומי ולכן מטרה זאת פסולה.9 אכן, ככל הידוע לנו, רק במקרים נדירים הקצה 

הממונה אדמות מדינה לשימוש פלסטינים.10 לפיכך, יישומה של מדיניות זאת נגוע גם באפליה גזעית בלתי חוקית.11

המשותף לפגמים הללו הוא שכולם נוגעים להיבטים המינהליים של מדיניות ההכרזות: אופן ביצוע ההכרזות ופרסומן, 
האם  בשאלה  נוגעים  אינם  אלה  פגמים  ההכרזה.  הליך  בתום  המדינה  אדמות  של  והקצאתן  הכרזות  על  הערר  הליכי 

המקרקעין שהוכרזו כאדמות מדינה מהווים אכן רכוש ממשלתי לפי החוקים המקומיים התקפים בגדה המערבית. 

בשונה מ"גזל הקרקעות", בדו"ח הנוכחי ננתח את מדיניות ההכרזות לאור הדין המקומי, תוך התייחסות מעטה בלבד 
למשפט הבינלאומי. השאלה העיקרית שתיבחן כאן היא האם ההכרזות על אדמות מדינה שנעשו על ידי ישראל, חלקן 

או רובן, תואמות את הדין המקומי בכלל, ואת חוק הקרקעות בפרט. 

בחלק  עיקריה.  את  ונתאר  ההכרזות  מדיניות  של  להתגבשותה  שהביא  ההיסטורי-המשפטי  הרקע  את  נציג  א'  בחלק 
דן  ג'  דיני המקרקעין האחרים שחלים על הגדה המערבית. חלק  ושל  נדון בהוראות העיקריות של חוק הקרקעות  ב' 
בהליכים לרישום מקרקעין בגדה המערבית ובקשר בין שאלת הרישום לבין זכויות בעלות של גורמים פרטיים. בחלק 
ד' ננתח את הפרקטיקה של מדיניות ההכרזות ונבחן אותה לאור הוראות הדין. חלק ה' בוחן את התוצאות המעשיות 
של מדיניות ההכרזות. במרכזו השוואה בין היקף השטח שנרשם כרכוש ממשלתי בכפרים שאדמותיהם נרשמו בטאבו 
בזמן השלטון הירדני לבין היקף השטח שהוכרז כאדמות מדינה בכפרים אחרים, שהירדנים לא השלימו בהם את הליכי 

הרישום.

7   אייל זמיר, אדמות המדינה ביהודה והשומרון — סקירה משפטית, ירושלים, מכון ירושלים לחקר ישראל, תשמ"ה, עמ' 3, 7.

8   לפרטים ר' פרק 2 בגזל הקרקעות. ר' גם בצלם, כל האמצעים כשרים: מדיניות ההתנחלות בגדה המערבית, יולי 2010, עמ' 23-22.

9   ההוראה המרכזית בעניין זה מופיעה בסעיף 49 לאמנת ז'נבה הרביעית, אשר אוסר על המעצמה הכובשת להעביר אזרחים מתחומה אל השטח הכבוש. 
יישובי קבע  נוגדת את עקרונות היסוד של המשפט הבינלאומי, המדגיש את האופי הזמני של התפיסה הלוחמתית. הקמת  בנוסף, הקמת התנחלויות 

בשטח הכבוש עבור תושבי המעצמה הכובשת עומדת בסתירה לתפיסת יסוד זאת.

10   לפרטים ר' פרק 4 בגזל הקרקעות.

בין השאר  1966, מתייחס  צורות האפליה הגזעית משנת  ביעור כל  1 לאמנה הבינלאומית בדבר  גזעית", כפי שהוא מוגדר בסעיף  11   המונח "אפליה 
לאפליה על רקע של מוצא אתנו-לאומי.
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 חלק א'
הנסיבות שהולידו את 

מדיניות ההכרזות
שנויה  סוגיה  היוו  לא  המדינה  אדמות   ,)1979-1967( המערבית  הגדה  של  הישראלי  לכיבוש  הראשונות  השנים  ב-12 
במחלוקת או מוקד סכסוך בין השלטון הצבאי הישראלי לבין תושבי האזור הפלסטינים. באותה תקופה התייחס השלטון 
הישראלי לאדמות המדינה בגדה המערבית בגישה סטטית וגרס כי אדמות המדינה באזור הן אותם מקרקעין שנרשמו 
כרכוש ממשלתי על ידי המדינות ששלטו באזור קודם לכן — בריטניה וירדן. מה שלא נרשם לפני 1967 כאדמות מדינה 
נחשב על ידי ישראל כרכוש פלסטיני פרטי או למצער כמקרקעין שמעמדם הקנייני לא הוברר, ועל כן לא ניתן לראות 
בהם רכוש ממשלתי. התוצאה של תפיסה זו היא שב-12 השנים הראשונות לכיבוש הישראלי של הגדה המערבית לא 

בוצעו בה הכרזות על אדמות מדינה.

צווי תפיסה ל"צרכים צבאיים"
1979-1967, המנגנון העיקרי שבאמצעותו השתלטה ישראל על אדמות לצורך הקמת התנחלויות היה תפיסת  בשנים 
לבניית  יועדו  שרובם  דונם,  כ-31,000  נתפסו  זאת  בתקופה  תפיסה.  צו  הוצאת  ידי  על  צבאיים  לצרכים  מקרקעין 
למדינה,  אותה  "להשכיר"  הפרטיים  בעליה  את  השלטון  מאלץ  שבמסגרתו  הליך  היא  קרקע  תפיסת  התנחלויות.12 
שמציעה לשלם עבור השימוש בה, אם כי ברוב המקרים דחו בעלי הקרקע הפלסטינים הצעה זאת מטעמים פוליטיים 
ואחרים. תפיסת קרקע לא משנה את מעמדה הקנייני, והיא נותרת בגדר רכוש פרטי גם לאורך התקופה שבה הֲחזקה 
ברכוש  שמדובר  השלטונות  מצד  הודאה  בחובו  טומן  צבאיים  תפיסה  בצווי  השימוש  עצם  המדינה.  בידי  היא  באדמה 

פלסטיני פרטי, שכן מטבע הדברים, המדינה לא נדרשת לתפוס מקרקעין שהם רכוש ממשלתי ושייכים לה ממילא. 

המשפט הבינלאומי מתיר למעצמה הכובשת לתפוס באופן זמני מקרקעין פרטיים בשטח הכבוש,  ובלבד שהדבר נעשה 
לצרכים צבאיים החלטיים.13 בשנות ה-70 של המאה ה-20 טענו ממשלות ישראל שההתנחלויות משרתות צורך צבאי 
מובהק ועל כן הן רשאיות לתפוס עבורן אדמות פרטיות ששייכות לאוכלוסייה הכבושה. בשלושה מקרים קיבלו שופטי 
בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ טענה זאת וקבעו כי "תפיסת הֲחזקה של הפרט בשטח מוחזק לשם הקמת יישוב 
נוגדת את כללי המשפט הבינלאומי המנהגי שבית משפט ישראלי נזקק להם, אם הקמת היישוב דרושה  אזרחי אינה 
לצרכים צבאיים של השלטונות המחזיקים בשטח".14 השימוש בפרקטיקה זו הגיע לקצו ב-1979, בעקבות פסק הדין של 

בג"ץ בפרשת אלון מורה.

ב-7.6.1979 הגיעו מתנחלים, בליווי כוחות צבא, לגבעה באדמות הכפר רוג'יב אשר מדרום-מזרח לשכם והחלו בהקמת 
700 דונם מאדמות  יומיים קודם לכן חתם מפקד האזור על צו תפיסה ל"צרכים צבאיים" של  ההתנחלות אלון מורה. 
רוג'יב. הודעה בנוגע לצו התפיסה נמסרה למוכתר הכפר רק אחרי שהמתנחלים כבר עלו על הקרקע. שבוע לאחר מכן, 
17 מתושבי רוג'יב, ש-125 דונם מאדמותיהם הרשומות בטאבו נכללו בשטח שנתפס, הגישו עתירה לבג"ץ. העותרים 
טענו כי תפיסת השטח מנוגדת למשפט הבינלאומי, מאחר שנעשתה לשם הקמתה של התנחלות אזרחית ולא לצרכים 

צבאיים אמיתיים.

12   בצלם, כל האמצעים כשרים: מדיניות ההתנחלות בגדה המערבית,שם, עמ' 18.

13   ר' לדוגמה תקנה 52 לתקנות הנלוות לאמנת האג בדבר דיניה ומנהגיה של המלחמה ביבשה משנת 1907.

 606/78 פלאח חסין אברהים עמירה ו-9 אח' נ' שר הביטחון )תפיסת אדמות מתתיהו(; ר' גם בג"ץ   258/79 14   הציטטה לקוחה מפסק הדין בבג"ץ 
שיח' סולימאן חסיין עודה אבו חילו ואח' נ' ממשלת   302/72 )תפיסת אדמות בית אל(; בג"ץ  סלימאן תופיק אויב ו-11 אח' נ' שר הביטחון ו-2 אח' 
ישראל )תפיסת אדמות ימית(. המונח "המשפט הבינלאומי המנהגי" מתייחס לאותם עקרונות של המשפט הבינלאומי שמחייבים את כל מדינות העולם, 

לרבות אלו שאינן חתומות על הסכמים בנדון.
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של חוקיות הכרזות על אדמות מדינה בגדה המערבית
באצטלה 

מפה 1  אדמות המדינה בגדה המערבית

המפות בדו"ח זה מבוססות על שכבות דיגיטליות שהמינהל האזרחי העביר לדרור אטקס בזמן שעבד בארגון "יש דין". בשכבות אלו יש אי-דיוקים מובנים. לפיכך, המפות הכלולות בדו"ח זה נועדו לצורכי המחשה בלבד וייתכן שיש בהן 
טעויות בסימון אדמות המדינה
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ייחודיים שאילצו את  ידי בג"ץ בעתירות קודמות, אלא שלפרשת אלון מורה היו מאפיינים  זו אמנם נדחתה על  טענה 
של  הצבאית  לחשיבות  באשר  חלוקים  היו  הביטחון  במערכת  בכירים  גורמים  ראשית,  מעמדתם.  לשנות  השופטים 
ההתנחלות במקום. שנית, המתנחלים הצטרפו כמשיבים לעתירה וטענו בפני בית המשפט כי באו למקום להתיישבות 
קבע מטעמים דתיים ופוליטיים, ולא לשהות זמנית שתסתיים עם תום השלטון הצבאי הישראלי באזור. הם הוסיפו כי 

מבחינתם הנימוק הביטחוני "אינו מעלה ואינו מוריד".15 

בסופו של יום קבע בית המשפט כי במקרה הספציפי של אלון מורה, תפיסת האדמות לא באה לשרת מטרות צבאיות 
אלא נועדה לצורכי התיישבות, ועל כן היא מנוגדת למשפט הבינלאומי. עם זאת, בג"ץ לא פסל באופן עקרוני תפיסת 
אדמות פלסטיניות פרטיות לצורך הקמת התנחלויות. לפי פסק הדין, כל אימת שהשיקול הדומיננטי בהוצאת צו תפיסה 
הוא שיקול צבאי-ביטחוני, רשאי המפקד הצבאי לתפוס אדמות פרטיות לצורך הקמת התנחלויות. אולם כאשר המטרה 
הדומיננטית היא בניית התנחלות אזרחית, והיעדים הביטחוניים, ככל שהם קיימים, כפופים ומשניים לה, אזי אין המפקד 

הצבאי מוסמך לתפוס אדמות פלסטיניות פרטיות.16

מתפיסה סטטית לגישה דינמית 
פרקטיקה  על  משפטי  שאלה  סימן   — האחרונה  גם  להיום,  ונכון   — הראשונה  בפעם  הציב  מורה  אלון  בעניין  הדין  פסק 
ששימשה את ישראל לצורך אספקת קרקעות להתנחלויות. באופן פרדוקסלי, דווקא פסק דין זה הוביל בתוך שנים ספורות 
לפריחה חסרת תקדים של מפעל ההתנחלויות. כפי שכתב האלוף )מיל'( שלמה גזית, מי ששימש כמתאם פעולות הממשלה 
הראשון בשטחים, "הכרעת בג"ץ בעתירת אלון מורה רק קידמה את מדיניות הממשלה. היא הביאה לסיומו של תהליך שבו 

הסתירה הממשלה את כוונות ההתנחלות האמיתיות שלה, במשך כ-11 שנים, במסווה של טיעוני סרק ביטחוניים".17 

כתוצאה מפסק הדין עמדו בפני ממשלת ישראל שתי אפשרויות: האחת, להפסיק את הקמת ההתנחלויות, צעד שעמד 
בניגוד למדיניותה. ב-1977 עלתה לשלטון בישראל ממשלת הליכוד, ששמה לה למטרה לבנות התנחלויות בבמת ההר, 
המערך  לממשלות  בניגוד  זאת  בפלסטינים.  בצפיפות  המיושבים  אזורים   — חברון  הר  ובדרום  לה  שממערב  בגבעות 
קרקע  עתודות  שיבטיחו  חדשים  מנגנונים  להמציא  השנייה,  הירדן.  בבקעת  בעיקר  התנחלויות  שהקימו  לה,  שקדמו 

להתנחלויות מבלי להפר את פסיקת בג"ץ.

הדין  פסק  שיצר  המשפטית  התסבוכת  את  לפתור  כדי  שגיבשה  העיקרי  המנגנון  השנייה.  באפשרות  בחרה  הממשלה 
אלון מורה, החליטה ממשלת  הדין בפרשת  כחודש לאחר מתן פסק  ב-11.11.1979,  על אדמות מדינה.18  היה הכרזות 
ישראל "להרחיב את ההתנחלות ביהודה, שומרון, בקעת הירדן, חבל עזה ורמת הגולן, על ידי תוספת אוכלוסין ליישובים 

הקיימים ועל ידי הקמת יישובים נוספים על קרקע שבבעלות המדינה".19

החלטת הממשלה לא קבעה מהי "קרקע שבבעלות המדינה". מונח זה הוגדר בצו בדבר רכוש ממשלתי שִפרסם המפקד 
הצבאי של הגדה המערבית ב-1967 ואשר תוקן כמה פעמים במשך השנים.20 צו זה הוא אחד מבין מאות צווים המהווים 
רכוש  כי  הצו  קבע  המקורי  בנוסחו  ישראל.  ידי  על  כיבושה  מאז  המערבית  הגדה  על  שהוחלה  הראשית  החקיקה  את 
ממשלתי, לרבות מקרקעין שהם אדמות מדינה, הוא רכוש אשר "ביום הקובע" )7.6.1967( היה "שייך... למדינת אויב" 
)ממלכת ירדן( או רשום על שמה. לפי סעיף 2 לצו, "הממונה רשאי ליטול את הֲחזקה ברכוש ממשלתי ולנקוט כל צעד 

הנראה לו דרוש לכך".

נוסח זה שיקף את התפיסה הסטטית של אדמות המדינה שבה החזיקה ישראל עד פרשת אלון מורה. לפי תפיסה זו, 
ואולם,  מדינה.  אדמות  הם   7.6.1967 לפני  ממשלתי  כרכוש  הגדירו  ירדן  וממשלת  המנדט  ששלטונות  המקרקעין  רק 
היקף הקרקעות שנכללו בקטגוריה זו היה מוגבל ופריסתן הגיאוגרפית לא סיפקה את שאיפות ההתנחלות של ממשלת 

הליכוד, שביקשה כאמור להקים התנחלויות בעיקר בבמת ההר ובשיפוליה המערביים.

15   מתוך דברי השופט בכור בפסק הדין בבג"ץ 390/79 עזת מחמד מוסטפה דויקאת ו-16 אח' נ' ממשלת ישראל ואח'.

16   שם. 

17   שלמה גזית, פתאים במלכודת: 30 שנות מדיניות ישראל בשטחים, תל אביב, זמורה ביתן, 1999, עמ' 246.

18   שלמה גזית, שם, עמ' 244.

19   החלטת ממשלה מס' 145 מה-11.11.1979 )ההדגשות כאן ובהמשך נוספו(.

20   צו בדבר רכוש ממשלתי )יהודה והשומרון( )מס' 59(, תשכ"ז-1967. 
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באצטלה של חוקיות הכרזות על אדמות מדינה בגדה המערבית

לפי דו"ח רשמי של משרד הביטחון, ב-1973 "שטח האדמות שבבעלות ממשלתית ]בגדה המערבית[ מגיע ל-687,021 
דונם. רק חלק קטן מתוכן ראוי לעיבוד".21 נתון זה כולל כ-527,000 דונם של אדמות מדינה שנרשמו בטאבו בתקופת 
המנדט ותחת שלטון ירדן22 — 9.1 אחוזים משטחה הכולל של הגדה המערבית )5,780,000 דונם בקירוב(, בלי ירושלים 
המזרחית23 — וכ-160,000 דונם לא-רשומים, אשר ממסמכי מס רכוש ניתן היה להסיק לכאורה כי גם הם בגדר רכוש 
בטאבו,  רישום  ובהעדר  בקרקע,  המדינה  לבעלות  סופית  הוכחה  מהווים  אינם  רכוש  מס  רישומי  זאת,  עם  ממשלתי. 

הסטטוס הקנייני של 160,000 הדונם הללו לא יכול היה להיחשב ודאי.24

לפי נתונים אלה, ההיקף הכולל של אדמות המדינה נאמד אז בכ-12 אחוזים משטח הגדה המערבית,25 לא כולל ירושלים 
המזרחית והן היו מרוכזות בעיקר בבקעת הירדן26 ובמדבר יהודה )ר' מפה 1(. בבמת ההר ובגבעות המשתפלות ממנה, 
בהיקף  מדינה  אדמות  נמצאו  שבהם  אתרים  שני  רק  היו  ההתנחלויות,  רוב  את  להקים  הליכוד  ממשלת  ביקשה  שם 
רשומות  מדינה  )אדמות  ריחן  וביער  לא-רשומות(   מדינה  )אדמות  שומרון  קרני  באזור  דונמים:  אלפי  של  משמעותי 

בטאבו(.27

ב-1980 יזמה הממשלה סקר מקרקעין, אך זה העלה כי למעט האזורים שהוזכרו לעיל,28 אין בגדה המערבית אדמות 
פנויות  מדינה  אדמות  נמצאו  שבו  מקום  היה  שלא  "כמעט  גזית,  כדברי  התנחלויות.29  הקמת  שיאפשר  בהיקף  מדינה 
בגודל העונה על צורכי יישוב חדש. ברגיל לא התאימו השטחים לייעודם: או שהשטח היה קטן מדי ופיסות הקרקע היו 

פזורות זעיר פה זעיר שם, או שהמקום לא התאים מבחינה טופוגרפית".30

מהחלטת  שהתחייבו  הגיאוגרפית  ובפריסה  בהיקף  התנחלויות  הקמת  אפוא  ִאפשרה  לא  בשטח  הקניינית  המציאות 
הממשלה. כדי להקים התנחלויות חדשות בלי להפר את הוראות בג"ץ נדרש שינוי רדיקלי בחשיבה המשפטית: במקום 
להתבסס על המקרקעין שהוגדרו על ידי שלטונות המנדט וממשלת ירדן כרכוש ממשלתי, גיבשה ישראל מנגנון חדש, 

שנועד לאפשר את שינוי הסטטוס הקנייני של מאות אלפי דונמים בגדה המערבית ואת סיווגם מחדש כאדמות מדינה.

הצבאי  המפקד  ִפרסם  ב-1984  ממשלתי.  רכוש  בדבר  בצו  ההגדרות  הרחבת  היה  זה  בכיוון  העיקרי  המשפטי  הצעד 
תיקון לצו, שלפיו "רכוש ממשלתי" כולל "רכוש אשר ביום הקובע ]7.6.1967[ או לאחריו שייך, רשום על שם, או מוקנה" 
לממלכה הירדנית. באמצעות התיקון שונתה "ההגדרה המקורית של רכוש ממשלתי", ש"היתה הגדרה סטטית, שעיקרה 
)יום  הקובע  היום  לאחר  צמחו  או  נרכשו  האויב  מדינת  זכויות  אם  "גם  המתוקן,  הצו  לפי  הקובע".  ביום  המצב  צילום 
לצו משקף היטב את השינוי שחל  הן הופכות לחלק מהרכוש הממשלתי".31 התיקון  כוחות צה"ל לאזור(, הרי  כניסת 
בראייה הישראלית את אדמות המדינה בגדה המערבית — מגישה סטטית לתפיסה דינמית, שלפיה גם מקרקעין שלא 

נחשבו בעבר לאדמות מדינה עשויים, בהתמלא תנאים מסוימים, להפוך לרכוש ממשלתי.

ברובם  מכן  לאחר  והוקצו  מדינה  כאדמות  שהוכרזו  גדולים,  שטחים  על  ישראל  השתלטה  המתוקן  הצו  על  בהסתמך 
בגדה המערבית  ו-1992 הכריז הממונה על כ-908,000 דונם   1979 הגדול להתנחלויות. לפי מבקר המדינה, בין השנים 

21   היחידה לתיאום פעולה בשטחים, משרד הביטחון, השטחים המוחזקים 1973/1972 — נתונים על הפעילות האזרחית ביהודה ושומרון, רצועת עזה 
וצפון סיני, עמ' 76.

 Meron Benvenisti and Shlomo Khayat, The West Bank and Gaza Atlas, Jerusalem, The West Bank Data Base Project    22 
 .and The Jerusalem Post, 1988, p. 60

ירושלים. זאת מאחר שעל  23   הדו"ח הנוכחי לא מתייחס לשטחי הגדה המערבית שצורפו ב-1967 באופן חד-צדדי לתחום המוניציפלי המורחב של 
שטחים אלה )כ-70,000 דונם( הוחל החוק הישראלי. כתוצאה מכך, כדי להשתלט על קרקעות פלסטיניות בירושלים המזרחית ולבנות בהן התנחלויות, 

ישראל נקטה צעדים אחרים )הפקעה(, ולא השתמשה בהליך ההכרזה.

24   חוק מס קרקעות, חוק מס' 30 לשנת 1955. לפי הפסיקה הירדנית, אדמות טרשים נטושות שהוגדרו לצורכי מס רכוש כסוג מס' 11 נחשבות לרכוש 
תיק ענתות-מעלה אדומים כרך ג', גנזך המדינה, ג"מ/77/  ,12.9.1974 ממשלתי. ר' מאיר שמגר, היועץ המשפטי לממשלה, "אזור תעשייה בירושלים", 
א/7314/10. כאמור, סיווגה של חלקה זאת או אחרת כסוג מס' 11 במסמכי מס רכוש אין בו, כשלעצמו, כדי לקבוע כי היא רכוש ממשלתי. רק בדיקת 

הזכויות בקרקע לפי חוקי המקרקעין המקומיים יכולה לקבוע בוודאות אם מדובר באדמות מדינה או בקרקע פרטית.

25   הנתון כולל את 160,000 הדונם הלא-רשומים.

26   אריה שלו, האוטונומיה — הבעיות ופתרונות אפשריים, המרכז למחקרים אסטרטגיים, אוניברסיטת תל אביב, אוגוסט 1979, עמ' 117. 

27   שם, עמ' 117; דני רובינשטיין, "ממצאי סקר הקרקעות בגדה: רוב שטחי המדינה בגדה — במדבר יהודה", דבר, 2.5.1980.

28   חלק ניכר מקרקעות המדינה בבקעת הירדן שייך לקטגוריה מיוחדת הידועה בכינוי "אדמות ג'יפתליק" — מקרקעין חקלאיים שנרכשו בעבר על ידי 
הסולטן העות'מאני והולאמו בשלב מאוחר יותר. ר' עמ' 21.

29   דני רובינשטיין, שם.

30   שלמה גזית, שם, עמ' 244.

31   אייל זמיר, שם, עמ' 29-28.
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— אשר לא נרשמו קודם לכן בטאבו כרכוש ממשלתי — כעל אדמות מדינה.32 כך, בתוך שנים ספורות, הגדילה ישראל 
את היקף אדמות המדינה בגדה המערבית מ-527,000 דונם של אדמות מדינה רשומות בטאבו ב-1967 לכ-1.44 מיליון 
דונם של אדמות מדינה ב-1992 )מ-9.1 אחוזים לכ-25 אחוזים משטחה הכולל של הגדה המערבית, לא כולל ירושלים 

המזרחית(. רבות מאדמות המדינה המוכרזות היו בבמת ההר ובשיפוליה )ר' מפה 1(.

ב-1992, עם עלייתה לשלטון של ממשלת רבין השנייה ותחילת תהליך אוסלו, הפסיקה ישראל לבצע הכרזות על אדמות 
מדינה בגדה המערבית. ב-1997, אחרי חילופי השלטון בישראל ועלייתה לשלטון של ממשלת נתניהו הראשונה, הוחל 
המינהל   .2002-1997 בשנים  מדינה  כאדמות  שהוכרזו  השטחים  היקף  על  נתונים  אין  לבצלם  הכרזות.33  בביצוע  שוב 
האזרחי דחה בקשה של עמותת "במקום" לקבל נתונים על ההיקף הכולל של השטחים שהוכרזו כאדמות מדינה לאורך 
השנים — לרבות בשנים 2002-1997, בטענה שהמידע אינו מצוי ברשותו. המינהל האזרחי העביר ל"במקום" נתונים רק 

לגבי השנים 2009-2003, שבהן הכריז הממונה על 5,114 דונם בגדה המערבית כעל אדמות מדינה.34 

נכללו בתחום  והעובדה שמרביתן  ההיקף הגדול של אדמות המדינה, פריסתן הגיאוגרפית של רבות מהן בבמת ההר 
המוניציפלי של ההתנחלויות — כל אלה הם מגורמי היסוד לפרגמנטציה של הגדה המערבית.35 לדוגמה, העיירה סלפית 
הפלסטיניים  מהיישובים  מופרדים  תושבים,  אלפי  עשרות  מתגוררים  שבהם  אליה,  הסמוכים  הפלסטיניים  והכפרים 
שוכנות  ושבהם  מדינה  כאדמות  שהוכרזו  נרחבים  שטחים  ידי  על  לסלפית(  צפונית  בלבד  ק"מ  )כ-15  שכם  שבאזור 
התנחלויות כמו אריאל וברקן. עם השלמת מכשול ההפרדה המתוכנן )והבנוי בחלקו( באזור ייווצר מכשול פיזי רציף, 
 .)2 מפה  )ר'  לה  שמצפון  ליישובים  סלפית(  )בסביבות  לאריאל  שמדרום  מהיישובים  ישירה  פלסטינים  תנועת  שימנע 
באופן דומה, ההתנחלויות דולב, טלמון ונחליאל — שהוקמו על בסיס הכרזות על אלפי דונמים כעל אדמות מדינה — 
יוצרות חיץ הקוטע את המרחב הפיזי והתפקודי בין רמאללה וביר זית במזרח לבין הכפרים ביתיללו, דיר עמאר, ראס 

כרכר ואל ג'אניה במערב )ר' מפה 3(.

206. יצוין כי במפה הדיגיטלית שהמינהל האזרחי העביר לארגון "יש דין", ההיקף הכולל של אדמות המדינה המוכרזות  32   מבקר המדינה,  שם, עמ' 
בגדה המערבית נאמר בכ-797,930 דונם בלבד. עם זאת, המפה הדיגיטלית לוקה באי-דיוקים מובנים. 

33   ר' מבקר המדינה, שם, עמ' 207.

34   סג"מ ענבל לידן, קצינת מעקב ופניות ציבור בלשכת ראש המינהל האזרחי, תשובה )חלקית( לבקשה של עמותת "במקום" — מתכננים למען זכויות 
27.7.2009. לאחר שהמינהל האזרחי לא סיפק את מרבית הנתונים שנכללו בבקשה, עמותת "במקום" והאגודה  תכנון שהוגשה לפי חוק חופש המידע, 
לזכויות האזרח הגישו עתירה מינהלית )עת"מ )י-ם( 40223-03-10 "במקום" — מתכננים למען זכויות תכנון, ע"ר נ' המינהל האזרחי באיו"ש(. הטענה 
כי המידע לגבי ההיקף הכולל של השטחים שהוכרזו כאדמות מדינה אינו נמצא בידי המינהל האזרחי נמסרה לבית המשפט בכתב תשובה מתוקן מטעם 

המשיבים, 12.5.2011.

35   במקום, התחום האסור: מדיניות התכנון הישראלית בכפרים הפלסטיניים בשטח C, ירושלים, 2008 עמ' 28.
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של חוקיות הכרזות על אדמות מדינה בגדה המערבית
באצטלה 

מפה 2  קיטוע המרחב על ידי אדמות המדינה באזור סלפית
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מפה 3  קיטוע המרחב על ידי אדמות המדינה ממערב לרמאללה
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 חלק ב'
דיני המקרקעין המקומיים 

מדיניות ההכרזות הסתמכה על הפרשנות הישראלית לדיני המקרקעין שהיו בתוקף לפני כיבוש הגדה המערבית ביוני 
1967. בחלק זה נסקור חוקים אלה, אשר לאורם נבחן בחלק ד' את חוקיותה של מדיניות ההכרזות.

 1949 השנים  בין  המערבית  הגדה  על  הוחלו  אשר  הירדניים,  המקרקעין  דיני  את  כוללת  הקובעת  המקומית  החקיקה 
מהדין  לחלק  הפכו  העות'מאנית,  והחקיקה  הבריטי  המנדט  מתקופת  חוקים  ובהם  יותר,  מוקדמים  חוקים  ו-1967. 
הקובע רק ככל שהוטמעו בחקיקה הירדנית או שלא בוטלו על ידה. בפועל ביצע המחוקק הירדני שינויים מעטים בחוק 

הקרקעות, והוראותיו העיקריות נותרו בגדה המערבית בתוקף עד היום.

סוגי הקרקעות בחוק הקרקעות העות'מאני
ביניהם מבוססת  חוק הקרקעות מגדיר חמישה סוגים עיקריים של מקרקעין: שלושה סוגים ראשיים, אשר ההבחנה 
על שילוב של מאפיינים מרחביים )פריסה גיאוגרפית( ותכונות תפקודיות )טיב הקרקע והשימוש בה(, ושני סוגי משנה, 
מחמשת  אחד  בכל  ולפרט  לשלטון  שיש  הזכויות  טיב  את  גם  קובע  החוק  הקרקע.  שימושי  בסיס  על  רק  שמוגדרים 

הסוגים. שלושת הסוגים הראשיים מכונים מּוְלק, מירי וַמַוואת. שני סוגי המשנה הם ַווְקף וֶמְתרּוָּכה. 

ובכפרים  שבעיירות  מגרשים  שבעיר,  כ"חצרות  הקרקעות  בחוק  המוגדרות  מולק,  אדמות  כאמור  הוא  הראשון  הסוג 
וחלקות קרקע בסביבות עיר או כפר, הנחשבות כמחוברות לבתים, ששטחן אינו עולה על חצי דונם".36 אדמות מולק 

מהוות אפוא את המתחם הבנוי של היישוב, והן נחשבות ל"קניינו הפרטי הגמור" של הפרט.37 

הגדרה זאת מעוררת שאלה פרשנית. מאז שחוק הקרקעות נכנס לתוקף, השטח הבנוי של היישובים הפלסטיניים בגדה 
המערבית גדל במאות אחוזים, ובמרוצת השנים אף הוקמו כפרים חדשים רבים.38 האם כוונת החוק היא לקבוע כי כאשר 

מתרחב השטח הבנוי של יישוב מסוים, עצם מעשה הבנייה הופך את הקרקע למולק?

מרבית הפרשנים דוחים את התסריט הדינמי הזה. לפי הפרשנות המקובלת, רק אותם מקרקעין שהיו מבונים ב-1858, 
בזמן שחוק הקרקעות נכנס לתוקף, הם מולק, וזאת משלושה טעמים עיקריים. 

ראשית, לפי החקיקה העות'מאנית, שינוי סיווגן של אדמות מסוג אחר והפיכתן למולק אחרי 1858 דרש רישיון מיוחד 
מהסולטן התורכי.39 לכן עצם הקמתם של מבנים על קרקע שלא היתה מולק ב-1858 אין בה כדי להפוך אותה לכזו 

לאחר מועד זה. 

שנית, הגישה הדינמית תאפשר לאדם שהקים מבנה על קרקע שלא היתה רכושו המלא להפוך אותה לקניינו הפרטי על 
ידי עצם הבנייה, בין שהתבצעה באישור השלטונות ובין שלא. 

שלישית, היקף השטחים שלמדינה יש בהם זכויות מוגדר בחוק הקרקעות בהתייחס לגבולותיהן של אדמות המולק. על 
כן, הפרשנות הדינמית, אם תתקבל, תוביל לכך שהשטח שבבעלות הפרט יילך ויתרחב כתוצאה מתהליכי בנייה ופיתוח, 

ובה בעת יתכרסם בהתמדה השטח שבו יש למדינה זכויות. 

מורחבת  שנייה,  מהדורה  ירושלים,  ישראל,  במדינת  קרקעות  דיני  דוכן,  משה  אצל  המובאת  בגרסה  העברי,  בתרגומו  הקרקעות  לחוק   2 סעיף     36
ומתוקנת, תשי"ג, עמ' 484-465.

37   סעיף 1 לחוק הקרקעות.

1994; משה  יד יצחק בן צבי,  הכפר הערבי ובנותיו: תהליכים ביישוב הערבי בארץ ישראל בתקופה העות'מאנית, ירושלים, הוצאת  38   דוד גרוסמן, 
ברור, "זחילה והתפרסות של כפרים ביהודה ושומרון", אצל: אבשלום שמואלי, דוד גרוסמן ורחבעם זאבי )עורכים(, יהודה ושומרון: פרקים בגיאוגרפיה 
יישובית, ירושלים, בית הוצאה כנען, תשל"ז, עמ' 382-367; דוד גרוסמן, "התפתחות 'יישובי-בת' בשולי השומרון — תהליכים וגורמים", יהודה ושומרון: 

פרקים בגיאוגרפיה יישובית, שם, עמ' 410-396.

39   משה דוכן, "צוואה והקדש במירי והפיכת קרקע מירי למולק", הפרקליט, מאי 1943, עמ' 11-9.
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בפסק דין שנתן בית המשפט העליון בתקופת המנדט נקבע, כי אדמות מולק כוללות רק את השטחים שהיו מבונים 
וברוב  עת  באותה  קיימים  שהיו  ביישובים  רק  אפוא  נמצא  מקרקעין  של  זה  סוג  המקובלת,  התפיסה  לפי  ב-40.1858 
המקרים מקיף עשרות דונמים בודדים בלבד בכל כפר/עיירה. לפיכך, קרקעות מולק מהוות חלק קטן מאדמות הגדה 

המערבית. 

המחוקק הירדני הרחיב את ההגדרה המופיעה בחוק הקרקעות, וב-1953 קבע כי כל אדמות המירי )ר' להלן( הנמצאות 
יהפכו באופן אוטומטי לאדמות מולק. עצם הצורך בשינוי החקיקה תומך בפרשנות,  בתחום המוניציפלי של העיריות 
שלפיה בנייה על אדמות מירי לא הופכת אותן למולק. תיקון החקיקה הירדני לא חל על אדמות הכפרים, שם בוצעו רוב 

ההכרזות על אדמות מדינה, ולכן אין לו רלוונטיות רבה לדיון הנוכחי. 41

— שטח רחב ידיים, המשתרע מסביב למתחם  אדמות מירי  הסוג השני של מקרקעין שמוגדרים בחוק הקרקעות הוא 
ק"מ   2.5 עד  של  במרחק  הנמצאים  המקרקעין  לכל  מתייחס  מירי  אדמות  המונח  המרחבית,  מהבחינה  מולק.  שהוא 
בקירוב )מייל וחצי(42 מהבתים הקיצוניים של היישוב. מהבחינה התפקודית, מקרקעי מירי הם אדמות המיועדות לעיבוד 

חקלאי.43

)המיקום  הללו  התנאים  משני  אחד  בהתמלא  די  מצטברת:  הגדרה  אינה  הקרקעות  בחוק  מירי  אדמות  של  ההגדרה 
במרחב, השימוש החקלאי( כדי לסווג קרקע כמירי. לפיכך, כל המקרקעין שנמצאים בתחום ה-2.5 ק"מ מגבול השטח 
הבנוי של הכפר הם אדמות מירי, בין שהם מעובדים ובין שלא. אדמות מעובדות שנמצאות מעבר לטווח זה נחשבות אף 

הן לקרקע מירי.44

ראינו לעיל כי לפי הפרשנות המקובלת לחוק הקרקעות, אדמות המולק כוללות רק את השטחים שהיו מבונים ב-1858. 
האם נובע מכך בהכרח שגם הגבולות המרחביים של אדמות המירי מתייחסים לשטחים המבונים, כפי שהיו ב-1858; או 
שמא הרחבת השטח הבנוי לאורך השנים — אפילו אם היא מתבצעת על מקרקעין שהם מירי — דוחקת גם את הגבולות 

המרחביים של אדמות המירי למרחק של כ-2.5 ק"מ מגבול השטח הבנוי החדש?

האזרחית  המחלקה  מנהלת  לשעבר  אלבק,  פליאה  זאת.  לשאלה  נדרשו  לא  הקרקעות  חוק  של  הפרשנים  מרבית 
בפרקליטות המדינה ומקברניטי מדיניות ההכרזות, טענה כי את הגבולות המרחביים של אדמות המירי יש לקבוע ביחס 
לקצה השטח הבנוי של הכפר כפי שהיה ב-1858, בזמן שחוק הקרקעות נכנס לתוקף.45 עמדה דומה עולה מפסק דין 

שנתן בית המשפט העליון הישראלי ב-1984, שנושאו הבעלות על מקרקעין מסוימים בנגב.46

ישירות  נובעת  אינה  לפי פריסתן המרחבית ב-1858 —  זאת — המקבעת את הגבולות של אדמות המירי  אולם עמדה 
דינמית-התפתחותית, שלפיה הגבולות המרחביים של  גישה  דווקא  כי  נראה  וראוי להטיל בה ספק.  מחוק הקרקעות 

קרקעות המירי יוגדרו במרחק כ-2.5 ק"מ מקצה השטח הבנוי כיום, משרתת בצורה טובה יותר את מטרות החוק.

כאמור לעיל, אדמות מירי מיועדות לעיבוד חקלאי. הפריסה המרחבית של סוגי המקרקעין השונים, כפי שהיא מתוארת 
בחוק הקרקעות, מבוססת בעיקר על אפשרויות העיבוד החקלאי שהוכתבו על פי ריחוקה של הקרקע מהשטח הבנוי 
של הכפר: "השטחים שעובדו לא נקבעו על פי תכונותיה הפיזיות של הקרקע אלא על ידי גורמי המרחק הנובעים מן 
המבנה החברתי-ביטחוני בארץ במאות הקודמות. תנאי הביטחון הלקויים חייבו את הפלאח לחזור מדי ערב הביתה 
לכפרו ועל כן נקבע תחום העיבוד על ידי מחצית מרחק ההליכה מן הכפר שעדיין הותיר זמן סביר לעיבוד".47 מכאן עולה 
כי המרחק הסביר שמאפשר את עיבוד הקרקע הוא כ-2.5 ק"מ מקצה השטח הבנוי של הכפר כיום, ולא מהבית האחרון 

שהיה קיים בכפר ב-1858.

.CA 288/1943 Hanneh Said Kattan v. Shukri Abdel Ahad Kattan, Law Reports of Palestine, Vol. 9, 1944, pp. 408-411   40

41   חוק הפיכת הקרקעות מסוג מירי למולק, חוק מס' 41 לשנת 1953.

2.5 ק"מ. אולם  ולא  2.41395 ק"מ,  54. מייל וחצי הם  2005, עמ'  דיני מקרקעין בישראל, ירושלים, בהוצאת המחברים,  ורן פליישר,  42   פליאה אלבק 
מטעמי נוחות ובעקבות אלבק ופליישר, נגדיר כאן את רצועת המירי ברדיוס של כ-2.5 ק"מ מגבול אדמות המולק. 

43   סעיף 3 לחוק הקרקעות.

44   משה דוכן, דיני קרקעות במדינת ישראל, שם, עמ'  46, 48.

45   פליאה אלבק, "השימוש בקרקעות ביהודה ובשומרון לצורך ההתיישבות היהודית: היבטים משפטיים ומבחן המציאות", אצל אברהם שבות )עורך(, 
העלייה אל ההר: ההתיישבות היהודית המתחדשת ביהודה ושומרון, ירושלים, ספריית בית אל והמכללה האקדמית יהודה ושומרון, 2002, עמ' 223.

46   ע"א 218/74 סלים עלי אלגדיע אל הואשלה נ' מדינת ישראל.

47   אייל זמיר, שם, עמ' 17.
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באצטלה של חוקיות הכרזות על אדמות מדינה בגדה המערבית

יתר על כן, בניגוד לאדמות מולק שהן רכושו הבלעדי של הפרט, לפי חוק הקרקעות, באדמות מירי יש למדינה זכויות 
ויש לה אינטרס כלכלי בעיבוד שטחים נרחבים ככל הניתן, מאחר שהיא נהנית ממסים הנגבים מהיבול החקלאי. לכן 
הדינמית,  הגישה  אימוץ  עקב  נפגע  לא  עליהם  המוטל  ובמיסוי  במקרקעין  זכויותיה  בהבטחת  המדינה  של  האינטרס 

שלפיה מעגל שטחי המירי מתרחב בלא הרף, במקביל לפעולות בנייה ופיתוח בכפר.

על אף דברים אלה, ולמען הזהירות, בדו"ח זה נאמץ את ההגדרות המחמירות שקבעה אלבק, אשר לפיהן אדמות המירי 
מתפרסות למרחק של כ-2.5 ק"מ מגבול השטח הבנוי של הכפר, כפי שהיה קיים ב-1858.

הסוג השלישי של מקרקעין שמוגדר בחוק הקרקעות הוא אדמות מוואת )"קרקעות מתות"(. מבחינה תפקודית מדובר 
ב"מקומות שוממים" — אדמה נטושה ובלתי מעובדת, כמו קרקע טרשית, דיונות חול ואדמות ביצה, שאינה שייכת לאיש 
ואשר לא הוקצתה "מימים קדמונים לרשות עיר אחת או כפר אחד". בהיבט המרחבי ההגדרה מתייחסת לאותן אדמות 
המרוחקות מקצה היישוב הסמוך "במידה כזו, שהקול הרם ביותר שמשמיע אדם מן המקום המיושב הקרוב ביותר לא 

יישמע שם. ושיעורו של מרחק כזה הוא מייל וחצי ]כ-2.5 ק"מ[ או כדי הליכה במשך חצי שעה".48

הגדרה זאת אינה חד משמעית. המרחק שבו נשמע "הקול הרם ביותר שמשמיע אדם מן המקום המיושב הקרוב ביותר" 
עשוי להשתנות לפי תנאי השטח והטופוגרפיה. לפי החקיקה המנדטורית, אשר ככל הידוע לנו לא שונתה על ידי הירדנים 
ולכן היא עדיין תקפה בגדה המערבית, הגדרת המונח "אדמות מוואת" היא הגדרה מצטברת הכוללת ארבעה יסודות: 
האחד, מדובר בשטח שומם; השני, הקרקע לא נרשמה על שם גורם פרטי; השלישי, האדמה לא הוקצתה לתושבי מקום 
או כפר מסוים; הרביעי, קולו של אדם, המושמע כאשר הוא נמצא בקרקע שהיא מוואת, לא יישמע בשום מקום יישוב.49 

קרקע שאינה עונה על אחד מארבעת הקריטריונים הללו לא יכולה להיחשב לאדמת מוואת.  

בניגוד לכך, בית המשפט העליון בישראל קבע שלאור אי-הבהירות בהגדרת המונח מוואת בחוק הקרקעות, יש לאמץ את 
קריטריון המרחק הפיזי )כ-2.5 ק"מ( ולהסתמך עליו בלבד, בלי בדיקת "מרחק הצעקה" הלא-מדויק, שעשוי כאמור להשתנות 
זו, אדמות נטושות ובלתי מעובדות שנמצאות במרחק של פחות מ-2.5 ק"מ  לפני תנאי השטח.50 גם לפי פרשנות מחמירה 
מהמתחם המבונה של הכפר אינן מוואת, אלא מירי. זאת מאחר שהגדרת המונח מוואת היא הגדרה מצטברת, המתייחסת הן 

למאפיינים התפקודיים של הקרקע והן לריחוקה היחסי מהשטח הבנוי )מולק( של הכפר, כפי שהיה ב-1858. 

לפי חוק הקרקעות, לפרט אין זכויות באדמות מוואת, אך הוא עשוי לרכוש בהן זכויות אם ֶהחָיה אותן ושינה את המאפיינים 
הפיזיים של הקרקע עד כדי כך, שהפך אותה לאדמה חקלאית51 ובכך שינה למעשה את סיווגּה ממוואת למירי.

בנוסף לשלושת סוגי המקרקעין הראשיים — מולק, מירי ומוואת — חוק הקרקעות דן בשני סוגי משנה, אשר מוגדרים 
על בסיס מאפיינים תפקודיים בלבד, ולא לפי פריסתם במרחב.

אדמות ווקף )מוקופה( הן קרקעות שהוקדשו על ידי בעליהן לצורך מסוים, כמו למטרה ציבורית )צדקה, שירותי דת וכדומה( 
או לקרובי משפחה )למשל: ילדים ונכדים(. החוק מאפשר להקדיש אדמות מולק ומירי. כאשר מדובר בקרקע מירי, המחזיק 

בקרקע רשאי להקדיש את המסים הנגבים ממנה, ובלבד שהדבר נעשה ברשות השלטונות, אך לא את גוף הקרקע.52 

אדמות מתרוכה הן קרקע ציבורית, הכוללת שני סוגים: )1( קרקע המיועדת לצורכי הציבור בכללותו, למשל: דרכים 
ציבוריות; )2( קרקע ייעודית שהוקצתה מזמן קדום לשימושם הבלעדי של תושבי כפר ספציפי או כמה כפרים, למשל: 
מירי  אדמות  המקומיים.53  התושבים  את  המשרתים  ציבור  מבני  ניצבים  שעליהם  והמגרשים  חורש  או  מרעה  אדמות 
שהוקצו על ידי השלטונות למרעה אינן קרקע ציבורית, והוראות החוק שחלות עליהן זהות להוראות הדין בעניין קרקעות 
מירי המשמשות לגידולים חקלאיים.54 הבעלות על אדמות מתרוכה נותרת לעולם ציבורית, ולפי חוק הקרקעות הפרט 

לא יכול לרכוש במקרקעין מסוג זה זכויות בעלות, ואפילו לא זכות שימוש בלעדי.55 

48   סעיפים 6 ו-103 לחוק הקרקעות.

 Public Notice: Demarcation of Government Lands, in: Moses Doukhan, Laws of Palestine 1918-1925, Tel Aviv, L.M. Rotenberg —   49
.Law Publisher, 1933, pp. 304-305

50   ע"א 518/61 מדינת ישראל נ' צאלח בדראן ו-11 אח'.

51   סעיף 103 לחוק הקרקעות. 

52   סעיף 4 לחוק הקרקעות. ר' גם א. בן שמש, חוקי המקרקעין במדינת ישראל, תל אביב, הוצאת מסדה, 1953, עמ' 36-32.

53   סעיפים 5 ו-91 לחוק הקרקעות.

54   סעיף 3 לחוק הקרקעות.

55   סעיפים 92, 93, 95 ו-96 לחוק הקרקעות.
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מקרקעין מסוג מתרוכה מוגדרים רק על סמך השימוש שנעשה בהן, ולא על בסיס מיקומם במרחב. כך, דרך ציבורית 
שמחברת בין שני יישובים עשויה לעבור בחלקּה במתחם שהוא מוואת, בחלקה בטבעת של אדמות המירי ובחלקה בלב 
המתחם שהוא מולק. באופן דומה, אדמות מרעה שיועדו לשימוש כפר מסוים עשויות לכלול שטחים שנמצאים בתוך 
טבעת המירי, אך גם מקרקעין שפרוסים מעבר לה, בתחום המוואת. במקרה כזה, הן יוגדרו כמתרוכה. בכך יוצר החוק 
הבחנה בין מקרקעין שנמצאים בריחוק רב מבתי הכפר, אך הוקצו לשימוש תושביו )מתרוכה( לבין מקרקעין שוממים 

שנמצאים במרחק דומה מהשטח הבנוי של הכפר, אך לא הוקצו )מוואת(.

לפי חוק הקרקעות, המבנה הסכימתי של הכפר, כפי שהיה ב-1858, כולל אפוא גרעין בנוי, הנפרס על פני עשרות דונמים 
בודדים, שהוא מולק. הוא מוקף מכל צדדיו ברצועה שרוחבה כ-2.5 ק"מ, המסווגת כמירי. הקרקעות שמעבר לרצועה 
זאת, ככל שאינן מעובדות ולא הוקצו לתושבי הכפר )כפרטים או כקולקטיב(, הן מוואת )ר' תרשים 1(. בתחום המירי 
והמולק יכול שיימצאו גם אדמות ווקף, ואילו אדמות מתרוכה עשויות להימצא בתחום המרחבי של כל אחד משלושת 

סוגי הקרקע הראשיים )מולק, מירי ומוואת(.

הגדה  קרקעות  ורוב  מוואת,56  אדמות  כמעט  אין  הירדן,  ובקעת  יהודה  מדבר  למעט  המערבית,  בגדה  האזורים  ברוב 
המערבית נחשבו כבר בתקופת המנדט הבריטי כאדמות מירי.57 זאת מאחר ש"העובדה שהקרקע מצויה במרחק של 
יותר מ-2.5 ק"מ מכפר אינה בהכרח מחייבת שהקרקע היא מוואת, כי יכול להיות שמהעבר השני יש כפר אחר שהוא 
יותר קרוב. על כן באזורים שהמרחק בין השטח הבנוי של כפרים או ערים זה מזה לכל הכיוונים לא עולה על 5 ק"מ — 

פעמיים 2.5 ק"מ — אין בכלל אדמות מוואת וכל הקרקע בין הכפרים היא מירי".58

לפיכך, האדמות שעליהן הכריזה ישראל כעל רכוש ממשלתי היו ברובן מירי, ולא מוואת,59 ופליאה אלבק הודתה בכך 
בגלוי.60 את מדיניות ההכרזות, לפחות ככל שהיא נוגעת לאזורי ההתנחלות העיקריים בבמת ההר ובשיפוליה, יש אפוא 

לבחון לפי הוראות הדין באשר לאדמות מירי.

רכישת זכויות בקרקע מירי
או  הערטילאית  המשפטית  )הבעלות  ה"ראקָּבה"  לשניים:  מתפצלת  מירי  אדמות  על  הבעלות  הקרקעות,  חוק  פי  על 
אותה.61  ומעבד  באדמה  שמחזיק  לפרט  שייכת  בקרקע(  השימוש  )זכות  ה"ֶתַצרּוף"  ואילו  לריבון,  שייכת  הריבונות( 
הבחנה דומה קיימת בחוק הישראלי, שבכפוף לו מחכירה המדינה לאזרחיה, באמצעות מינהל מקרקעי ישראל, אדמות 
שבבעלותה. בהבדל מהמצב לפי החוק הישראלי, המגביל את החכירה לתקופה של 49 שנה )שניתנת להארכה(, זכות 
בחוק,  הקבועים  התנאים  אחר  ממלא  בקרקע  המחזיק  עוד  כל  בזמן:  מוגבלת  אינה  הקרקעות  חוק  שַמקנה  החכירה 

זכותו וזכותם של יורשיו להחזיק בה לא פגות.62 

חוק  לפי  המרכזי.  השלטון  של  הכלכליים  האינטרסים  את  משקף  העות'מאנית  בחקיקה  המעוגן  הקרקעות  משטר 
הקרקעות, החזקת מקרקעין על ידי הפרט טעונה רישיון )"שטר טאבו", "קושאן"( מהפקיד הממשלתי.63 ראוי להבהיר 
כי מונחים אלה מתייחסים לשיטת הרישום העות'מאנית, שתיעדה את זכויותיו של המחזיק בקרקע. אין לערבב בינם 
לבין המונח "רישום בטאבו", שהונהג החל מתקופת המנדט, אשר מתייחס להגדרה מדויקת של החלקה וגבולותיה, כפי 

שהם רשומים בספרי המקרקעין )ר' פרק ג'(.

56   דוד גרוסמן. הכפר הערבי ובנותיו, שם, עמ' 37.

 Report by His Majesty's Government in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Council of the   57
 League of Nations on the Administration of Palestine and Trans-Jordan for the Year 1930, Section IV paragraph 24, 31 December

.1930

58   פליאה אלבק ורן פליישר. שם, עמ' 54.

 Geremy Forman, "A Tale of Two Regions: Diffusion of the Israeli '50 percent rule' from the Galilee to the Occupied West Bank",   59
.Law and Social Inquiry, Vol. 34, Issue 3, Summer 2009, pp. 671-711

60   שיחה עם פרופ' דוד גרוסמן, לשעבר מהמחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטת בר אילן, 20.9.2007.

61   סעיף 3 לחוק הקרקעות.

62   משה דוכן, דיני קרקעות במדינת ישראל, שם, עמ' 78.

63   סעיף 3 לחוק הקרקעות.
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לפי חוק הקרקעות, הרישיון להחזקת אדמות מירי ניתן עבור תשלום כפול: האחד, מעין דמי חכירה המשתלמים מראש, 
בעת מתן הקושאן; והשני, בצורת מעשר הנגבה מהיבול החקלאי המופק מהקרקע בכל שנה.64 למדינה יש אפוא אינטרס 
רציף, שכן הפסקת העיבוד החקלאי תוביל  ושתעובד באופן  כלכלי מובהק בכך שקרקע מירי תוקצה לשימוש הפרט 

למצב שבו לא ניתן יהיה לגבות את המעשר, והתוצאה תהיה פגיעה בהכנסות המדינה.

על רקע זה יש להבין את ההוראה הייחודית שמופיעה בסעיף 78 לחוק הקרקעות:

מי שהחזיק בקרקע מירי או ֶהקדש )מוקופה( ועיבדּה עשר שנים רצופות בלי ערעור יש לו בה זכות של 
חזקה )פרסקריפציה(. ובין שהיה לו שטר טאבו )קושאן( ובין שלא היה — אין הקרקע נידונה כנטושה 
)ַמְחלּול( ונותנים לו שטר טאבו חינם. מודה המחזיק שהקרקע היתה נטושה )מחלול( והחזיק בה שלא 
ברשות — אף על פי שהחזיק בה כמה שנים תוצע לו הקרקע בתשלום דמי טאבו, ואם אינו רוצה — מוכרים 

אותה במכירה פומבית.

הסעיף מגדיר חריג לכלל שלפיו הפרט רשאי להחזיק בקרקע רק לפי קושאן.65 הוא קובע כי מי שהחזיק בקרקע מירי 
ועיבד אותה במשך עשר שנים "בלי ערעור" זכאי לקבל עבורה קושאן חינם וכך לרכוש בה זכויות תצרוף. זאת למרות 
שלא קיבל מראש רישיון ממשלתי להחזיק באדמה. הוראה ייחודית זאת באה כאמור כדי לעודד עיבוד קרקעות, לאור 

האינטרס הכלכלי של השלטון המרכזי במס הנגבה מהיבול החקלאי.66

78 לחוק הקרקעות יש לפרש כהעדר  בית המשפט בתקופת המנדט קבע כי את הצירוף "בלי ערעור" המופיע בסעיף 
המדינה  אם  המחזיק:  של  ידו  לסילוק  תביעה  בצורת  בקרקע,  הפרט  של  לחזקתו  השלטון  מצד  אקטיבית  התנגדות 
מבקשת למנוע מהחקלאי לרכוש זכויות בקרקע מירי שלא הוקצתה לו מראש, עליה להגיש נגדו תביעה בבית המשפט 
לפני חלוף עשר השנים מהמועד שבו תפס חזקה בקרקע והחל לעבד אותה.67 הימנעותה של המדינה מהגשת תביעה 
כן:  על  יתר  יותר.  מאוחר  במועד  החקלאי  של  סילוקו  את  לתבוע  האפשרות  את  בפניה  חוסמת  זאת  תקופה  במהלך 
החזקת קרקע מירי ועיבודּה במשך עשר שנים "בלי ערעור" יוצרים לא רק התיישנות דיונית שחוסמת את האפשרות 
התיישנות ַמקָנה, שמכוחה רוכש הפרט זכויות בקרקע והוא זכאי  להגשת תביעה מטעם המדינה לסילוק יד, אלא גם 

לקבל בגינה בחינם קושאן, דהיינו: מסמך רשמי המאשר כי יש לו זכויות חכירה שאינן מוגבלות בזמן.68

הפרט:  ידי  על  זכויות  לרכישת  שונים  הליכים  שני  אפוא  מתווה  הקרקעות  חוק  מירי,  לאדמות  נוגע  שהדבר  ככל 
לחוק(;   3 סעיף  )לפי  לדורות  חכירה  דמי  תמורת  קושאן  מתן  ידי  על  מראש,  מהשלטון  ישירה  בהקצאה  האחד, 
והשני, על ידי תפיסת הֲחזקה בקרקע ועיבודּה במשך עשר שנים לפחות, ובלבד שהדבר נעשה "בלי ערעור" )לפי 

סעיף 78 לחוק(.

הדרישה לעיבוד חקלאי מתמשך כתנאי לשימור זכויות הפרט בקרקע
לפי חוק הקרקעות, זכויותיו של הפרט המחזיק בקרקע מירי — מכוח קושאן שניתן מראש או מכוח זכויות שרכש לאחר 
78 לחוק — אינן מגיעות לכדי בעלות מלאה. הוא נהנה מזכות השימוש בקרקע  שמילא את התנאים הקבועים בסעיף 

שאינה מוגבלת בזמן, אך זאת בתנאי שימשיך לעבד את האדמה ולייצר יבול חקלאי, שממנו ניתן יהיה לגבות מעשר.

סעיף 68 לחוק דן בקרקע מירי המוחזקת לפי קושאן, אשר עיבודה נפסק למשך שלוש שנים או יותר. הפסקת העיבוד 
החקלאי, כמו גם מותו של המחזיק בקרקע בלי שנותרו אחריו יורשים, יש בהם כדי להפוך את הקרקע לַמְחלּול, כלומר: 
לקרקע נטושה. חוק הקרקעות מכיר בכמה סיבות מוצדקות להפסקת העיבוד החקלאי, למשל: פגעי טבע )שיטפונות 
שמונעים את עיבוד הקרקע(, צורך חקלאי )אדמה שכדי לטייבה צריך להימנע מעיבודה במשך זמן מה( או נפילתו של 
ובהם אי-יכולת לעבד את הקרקע כתוצאה ממצב  החקלאי בשבי. ממשלת המנדט הוסיפה על אלה מקרים אחרים, 
מלחמתי )היבט רלוונטי לתקופות של מתיחות ביטחונית, כמו שנות האינתיפאדה הראשונה והשנייה( או חוסר אפשרות 

64   א. בן שמש, חוקי המקרקעין במדינת ישראל, שם, עמ' 32.

65   סעיף 3 לחוק הקרקעות.

66   פליאה אלבק ורן פליישר, שם, עמ' 57-56.

67   משה דוכן, דיני קרקעות במדינת ישראל, שם, עמ' 316.

68   א. בן שמש, שם, עמ' 133; משה דוכן, דיני קרקעות במדינת ישראל, שם, עמ' 315-314.
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לקבל מלווה לצרכים חקלאיים.69 במקרים שבהם הופסק העיבוד החקלאי למשך שלוש שנים או יותר מאחת מהסיבות 
הללו, הקרקע לא תיחשב למחלול וזכויותיו של החקלאי שהחזיק בה קודם לכן לא ייפגעו.

גם במקרה שעיבודה של הקרקע הופסק בלי הצדקה חוקית והיא הפכה למחלול, אין המחזיק בה מאבד לחלוטין את 
זכויותיו. למרות שלא עיבד אותה, הוא רשאי לפדות את האדמה תמורת דמי טאבו )ִּבַדל ֶאל ִמְת'ל(, שוויה הגולמי של 
הקרקע במצבה המקורי, בלי השבחה הנובעת מהפעילות החקלאית שהמחזיק עשה בה במשך הזמן, שהוא סכום נמוך 

יחסית.70 "רק אם לא נוצלה זכות זו תעבור הקרקע סופית לידי המדינה".71

יש אפוא להבחין בין מחלול יחסי לבין מחלול מוחלט. עם הפסקת עיבודה החקלאי של קרקע מירי למשך שלוש שנים 
ויותר, מסיבה שאינה מוצדקת לפי החוק, היא הופכת למחלול יחסי. במקרה שהמחזיק בה רוכש את הזכויות בקרקע 
מחדש, על ידי תשלום דמי הטאבו, מעמדה המשפטי חוזר להיות כבעבר. רק אם ויתר המחזיק על רכישת זכויותיו בה 
מחדש הופכת הקרקע למחלול מוחלט.72 במקרה זה קובע חוק הקרקעות כי השלטונות חייבים להוציא את האדמה 
למכירה פומבית, כדי שהחקלאי, שירכוש את זכויות השימוש בה, יעבדּה וכך יובטח תשלום המעשר לממשלה. כך או 
כך, לפי סעיף 68 לחוק הקרקעות, למדינה אין אפשרות להחזיק באדמות מחלול בלי להקצותן לעיבוד חקלאי, מאחר 

שתפיסת החוק היא כי זכויות השימוש בקרקע מחלול צריכות להינתן לפרט, ולא להישאר בידי השלטון.

בתקופה העות'מאנית הופעלו הוראות אלו שבחוק הקרקעות. כך, עשרות אלפי דונמים של אדמות מירי בבקעת הירדן, 
שהוקצו לעיבוד חקלאי אך נזנחו והפכו למחלול, הוצאו למכירה פומבית ונרכשו על ידי הסולטן התורכי עבד אל חמיד 
בתור רכושו הפרטי. קרקעות אלה ידועות בכינוי "אדמות ג'יפְתליק".73 אחרי מהפכת התורכים הצעירים )1908( הולאם 
ים המלח ובקעת הירדן  לנו, בשטחי צפון  רכושו של הסולטן ואדמות הג'יפתליק הפכו לרכוש ממשלתי.74 ככל הידוע 

שבתחום הגדה המערבית יש יותר מ-200,000 דונם של אדמות ג'יפתליק.75

כניסת  לפני  כל אדם שהחזיק בקרקע מחלול  ב-1920 חוקקה ממשלת המנדט את פקודת אדמות מחלול, המחייבת 
זכאי  היה  כנדרש  במועד  שדיווח  מי  הפקודה,  לפי  חודשים.  שלושה  בתוך  לשלטונות  כך  על  להודיע  לתוקף  הפקודה 
לחכור את הקרקע מהמדינה )אך לא לקבל בעבורה קושאן(, ואילו מי שנמנע מלעשות כן היה צפוי לעונש פלילי. בנוסף 
הפקודה חייבה את המוכתר בכל כפר לדווח לשלטונות בתוך שלושה חודשים על כל אדמות המחלול בתחומיו, אשר 
עליהן השתלטו גורמים פרטיים באופן לא חוקי לפני כניסת הפקודה לתוקף.76 ככל הידוע לנו, פקודת אדמות מחלול לא 

בוטלה על ידי שלטונות ירדן, ולכן היא מהווה חלק מהדין התקף בגדה המערבית.

ראשית, הפקודה  וזאת משני טעמים עיקריים:  למרות זאת, לפקודה המנדטורית אין כמעט משמעות מעשית באזור, 
חלה רק על קרקע מחלול שהפרט החזיק בה לפני 1920. הפקודה אינה מתייחסת לאדמות מירי שהפכו למחלול עקב 

הפסקת עיבודן החקלאי או נטישתן לאחר שנה זאת, וממילא לא חלה על מקרים אלה.77

78 לחוק הקרקעות. לפיכך, אדם שהחזיק בקרקע מחלול במשך  שנית, הפקודה לא מבטלת את הוראותיו של סעיף 
עשר שנים או יותר ועיבד אותה במהלך תקופה זאת רוכש בה זכויות מכוח סעיף 78 לחוק, גם אם עבר על הוראותיה של 
פקודת אדמות מחלול ולא דיווח על כך לשלטונות. אמנם במקרה זה המחזיק בקרקע יהיה חשוף לתביעה פלילית על 
שלא דיווח לשלטונות כנדרש בפקודת אדמות מחלול, אבל המדינה לא תוכל למנוע ממנו לרשום את החלקה שעיבד על 

 "Public Notice: Demarcation of Government Lands )1921(", in: Moses Doukhan )Editor(, Laws of Palestine 1918-1925, Tel   69
Aviv, L.M. Rotenberg — Law Publisher, 1933, pp. 304-305.; משה דוכן, דיני קרקעות במדינת ישראל, שם, עמ' 333.

70   סעיף 59 לחוק הקרקעות.
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שמו. לפיכך, פקודת אדמות מחלול אין בה כדי לשנות בצורה משמעותית את המצב המשפטי התקף לפי הדין המהותי 
)חוק הקרקעות העות'מאני( או לפגוע בזכויות שהוא מקֶנה לפרט.78

ב-1913 חוקקו העות'מאנים את חוק העברת נכסי דלא ניידי, שביטל בין השאר את הדרישה הקבועה בחוק הקרקעות 
בדבר עיבודה המתמשך של קרקע מירי שמוחזקת על פי קושאן, כתנאי לשימור זכויותיו של הפרט בה. תחת זאת קובע 
ניידי כי אדם המחזיק בקרקע מירי מכוח קושאן רשאי להעבירה לאחר, להשכירה ולמשכנּה,  חוק העברת נכסי דלא 
לכרות את עצי הפרי ולעקור את הגפנים שבה, להשתמש בה למרעה ולהקים עליה מבנים.79 החוק מ-1913 עדיין מחזיק 
בהבחנה הרשמית בין הראקבה לבין התצרוף, וקובע שבקרקע מירי הזכויות על הראקבה נותרות בידי המדינה. אולם 
ידי צמצום  על  ככל הנראה האצת הפעילות הכלכלית  ניידי, שמטרתו העיקרית היתה  דלא  נכסי  בפועל, חוק העברת 
לפי  מירי  בקרקע  שמחזיק  מי  של  מעמדו  את  הפך  מירי,80  באדמות  המחזיקים  על  הממשלתי  והפיקוח  הבירוקרטיה 

קושאן מחוכר, שבידיו רק זכויות השימוש באדמה, לבעליה הכמעט מלאים.81

לפי אלבק ופליישר, לאחר שינויי החקיקה שבוצעו ב-1913, זכותו של המחזיק בקרקע מירי מכוח קושאן "קרובה מאוד 
 68 סעיף  מראש....  מלא  בתשלום  שנים  ל-999  חכירה  זכות  להקצאת  תוכנה  מבחינת  דומה  תצרוף  הקצאת  לבעלות. 
לחוק הקרקעות ]המחייב עיבוד חקלאי מתמשך כתנאי לשמירת זכויותיו של הפרט בקרקע מירי[... לא הופעל בארץ 
ישראל לפחות מאז המנדט הבריטי, ולהיפך, ראו את הקצאת קרקע מירי בקושאן כהקצאה לתמיד, ללא סייג של חובת 

עיבוד חקלאי בפועל".82 

את  כלשונן  כמעט  הטמיע  הירדני  החוק  אולם  מ-1953.  ירדני  בחוק  בוטל   1913 משנת  ניידי  דלא  נכסי  העברת  חוק 
הוראותיו של החוק העות'מאני בכל הנוגע להעדר החובה להמשיך לעבד קרקע מירי המוחזקת מכוח קושאן. וכך לשון 

החוק הירדני:

זכויותיו  את  להעביר  רשאי  ]קושאן[  רישום  שטר  פי  על  מוקופה  או  מירי  מסוג  בקרקע  המחזיק  אדם 
בה באופן החלטי... כן הוא רשאי לעבד אותה וליהנות מיבולה הנובע מעבודתו, ומכל הצומח בה שלא 
וגפנים הנטועים בה, להרוס את המבנים הקיימים עליה  ולעקור עצים  עקב עבודה; הוא רשאי לכרות 
ולהשתמש בה בתור שדה או חווה, לנטוע בה גפנים, עצי פרי ועצי נוי, להפוך אותה לפרדסים, כרמים, 
מבנה  וכל  חרושת  בתי  חנויות,  בתים,  עליה  להקים  גורן,  לשמש  ממנה  חלק  להקצות  וחורשות,  גנים 

הדרוש לו לחקלאות, ובלבד שעל ידי כך לא יתפשט עד כדי הקמת כפר או שכונה.83

מאחר שהוראות אלו חלות רק על קרקע מירי שנרשמה בקושאן או בטאבו, הן אינן רלוונטיות לרוב המכריע של אדמות 
רישום  בהעדר  קושאן.  בצורת  הקצאה  של  תיעוד  לגביהן  קיים  ושלא  בטאבו  רשומות  שאינן  המערבית,  בגדה  המירי 
שכזה, הפסקת העיבוד החקלאי למשך שלוש שנים או יותר תוביל לפי הפרשנות הישראלית להפיכת הקרקע למחלול, 

לפי סעיף 68 לחוק הקרקעות. 

רכישת זכויות בקרקע מוואת
סעיף 103 לחוק הקרקעות קובע את התנאים שמילוים מאפשר לפרט לרכוש זכויות באדמות מוואת. אם בקרקע מירי 
די בעיבוד חקלאי ובֲחזקה כדי להקנות לפרט זכויות, הרי שבמקרקעין מסוג מוואת הפרט נדרש להחיות את הקרקע 
ממוואת  סיווגה  את  לשנות  אחרות:  במלים  או  חקלאי,  לעיבוד  שניתנת  לאדמה  פורייה  לא  מאדמה  אותה  להפוך   —
למירי. במקרה זה אין דרישה לעיבוד הקרקע במשך עשר שנים, כפי שהחוק קובע באשר לרכישת זכויות באדמות מירי. 
זכויות באדמה, בלא שהוא  ידי הפרט מקנה לו באופן מיידי  בתנאים הקבועים בחוק, החייאתה של קרקע מוואת על 

נדרש להחזיק בה ולעבדּה במשך תקופת התיישנות כלשהי.

.R.C. Tute, The Ottoman Land Laws, Jerusalem, 1927, p. 78   78

79   סעיף 5 לחוק העברת נכסי דלא ניידי משנת 1913.

80   א. בן שמש, שם, עמ' 196.

81   משה דוכן, דיני קרקעות במדינת ישראל, שם, עמ' 330.

82   פליאה אלבק ורן פליישר, שם, עמ' 48, 50. ור' גם שם, עמ' 64, 66.

83   חוק ההחזקה )התצרוף( בנכסי דלא ניידי, חוק מס' 49 לשנת 1953, סעיף 6.
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באצטלה של חוקיות הכרזות על אדמות מדינה בגדה המערבית

החייאת קרקע מוואת לפי סעיף 103 לחוק הקרקעות מקנה לפרט זכות לקבל עבורה קושאן בחינם, אולם זאת בתנאי 
מראש של  מראש של השלטונות. במקרה שהחייאת הקרקע לא נעשתה באישור  שהחייאת הקרקע נעשתה באישור 
השלטונות, המחזיק בקרקע יוכל לקבל עבורה קושאן תמורת תשלום שוויה הגולמי )"בדל אל מת'ל"(, שהוא שוויה בלי 

ההשבחה שביצע בה המחזיק, ולא בחינם, כפי שהחוק קובע לגבי מקרה מקביל בקרקע מירי.

ב-1921 חוקקה ממשלת המנדט את פקודת אדמות מוואת, שביטלה את הוראותיו של סעיף 103 לחוק הקרקעות. לפי 
הפקודה, מי שמחיה קרקע מוואת ומעבד אותה בלי אישור מראש של השלטונות לא רוכש בקרקע זכויות כלשהן, והוא 
1921 יוכל לקבל  אף חשוף לאישום פלילי בגין השגת גבול. עם זאת, הפקודה קובעת כי מי שעיבד קרקע מוואת לפני 

עבורה קושאן, בתנאי שיודיע על כך לשלטונות בתוך חודשיים ממועד כניסתה לתוקף של הפקודה.84

ככל שידוע לנו, שלטונות ירדן לא ביטלו את פקודת אדמות מוואת, ועל כן היא מהווה חלק מהדין התקף כיום בגדה 
ברוב  ראשית,  עיקריים.  טעמים  משני  וזאת  מוגבלת,  משמעות  יש  המחמירות  להוראותיה  כן,  פי  על  אף  המערבית. 
נאכפה  לא  מוואת  אדמות  פקודת  שנית,  מאוד.  מצומצם  מוואת  מסוג  האדמות  של  היקפן  המערבית,  בגדה  האזורים 
במלואה על ידי שלטונות המנדט, אשר במסגרת רישום מקרקעין בטאבו הכירו בבעלותם המלאה של גורמים פרטיים 
שהחיו קרקע מוואת גם כאשר הדבר נעשה בלי רישיון, ונראה שלא נאכפה כלל על ידי ממשלת ירדן. ישראל אימצה 
גישה זו בכל הנוגע לגדה המערבית, ועמדתה המוצהרת היא שעיבוד רציף של קרקע מוואת יש בו כדי למנוע הכרזה 

עליה כעל אדמת מדינה.85

.Mewat Land Ordinance, 1921   84

85   אייל זמיר, שם, עמ' 18.
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 חלק ג' 
רישום מקרקעין

תכנון  ופעולות  באדמות  סחר  קרקע,  משאבי  של  תקין  ניהול  לאפשר  כדי  חיונית  מקרקעין  לרישום  מסודרת  מערכת 
ובנייה. בגדה המערבית נודעת לה משמעות נוספת וקריטית באשר לזכויותיהם של גורמים פרטיים במקרקעין. כאמור, 
חוק הקרקעות קובע כי הקצאה של אדמות מירי לפרט תיעשה באמצעות קושאן, שהיה צורת הרישום הראשונה של 
מקרקעין שהונהגה באזור. קרקע שיש לגביה רישום )בקושאן או בטאבו(, המתעד הקצאה לגורם פרטי או רישום על 
שמו, היא בהגדרה רכוש פרטי ואף לפי עמדת השלטונות הישראליים לא ניתן להכריז עליה כעל רכוש ממשלתי — גם אם 

אינה מעובדת בהווה ואף אם לא עובדה בעבר.

מסיבות שונות, לרוב התושבים בגדה המערבית שמחזיקים באדמות מירי אין כיום קושאן, אולם אין בכך כדי להעיד 
בהכרח שהקרקעות הללו לא הוקצו. ממשלת המנדט סברה כי הסולטן העות'מאני אכן הקצה רבות מאדמות המירי 
אירועים  ועקב  השנים  במרוצת  אולם  קושאנים,  באמצעות  נעשה  הדבר  וכי  חקלאי,  עיבוד  לצורך  לפרטים  באזור 

היסטוריים כמו מלחמת העולם הראשונה, אבד התיעוד לכך.86

לשיטת הרישום המבוססת על קושאנים היו חסרונות רבים. הרישום העות'מאני, בצורתו המקורית, התייחס לזכויות 
השימוש באדמות מירי )לתצרוף(, ולא לבעלות המשפטית על הקרקע )הראקבה(, שבאותה תקופה היתה תמיד בידי 
ולא  זכויות השימוש בקרקע  נקודת ההתייחסות העיקרית ברישום באמצעות קושאנים היתה בעל  וכך,  הריבון. היות 
הקרקע עצמה. בניגוד לרישום מקרקעין בטאבו, שכולל מפת מדידה מדויקת המראה את גבולות החלקה, הקושאנים 
אינם כוללים מיפוי. מסיבות שונות, כמו טעויות ורצון של המחזיקים בקרקע לשלם עבורה מסים נמוכים, שטח החלקה 
המצוין בקושאנים הוא במקרים רבים קטן בהרבה מאשר במציאות. בנוסף, גבולות החלקה מתוארים לפי מאפיינים 
שונים של פני השטח, כפי שהיו בעת הוצאת הקושאן. כך, בקושאנים רבים מתואר גבול החלקה לפי אלמנטים מרחביים 
וכיום אינם קיימים עוד. כתוצאה מכל אלה,  נכרתו מאז  כמו עצים או שיחים, שהיו בשטח בעת הוצאת הקושאן, אך 
קביעה כיום של הגבולות המדויקים של החלקה שאליה מתייחס הקושאן היא במקרים רבים מלאכה מורכבת וקשה, 

ולא תמיד ניתן להגיע בעניין זה למסקנות חד משמעיות.87

בהתחשב באופי הבעייתי של הרישום באמצעות קושאנים יזמו השלטונות הקודמים בגדה המערבית — ממשלת המנדט 
ההליך  במסגרת  מקרקעין".  כ"הסדר  הידוע  הליך  באזור,  המקרקעין  של  בטאבו  שיטתי  רישום   — והירדנים  הבריטי 
גוש בודד  גדול — לרוב אדמות כפר שלם )אלפי עד עשרות אלפי דונמים( או  מתבצע רישום בטאבו של שטח אדמה 
)מאות עד אלפי דונמים( — וזאת אחרי בירור הזכויות בקרקע לפי הדין התקף. הסדר המקרקעין ממומן בעיקר על ידי 

המדינה ובחלקו על ידי מסי רישום המוטלים על בעלי הזכויות בקרקע.

שלטונות המנדט הספיקו לבצע הסדרי מקרקעין בגדה המערבית רק בשטחים מצומצמים בנפת ג'נין. בשנות שלטונה 
בבקעת  בעיקר  שונים,  כפרים  של  אדמותיהם  הוסדרו  ובתקופתה  בהליך  ירדן  ממשלת  המשיכה   )1967-1949( באזור 
הירדן ובנפות שכם ורמאללה.88 עד כיבוש הגדה המערבית על ידי ישראל ב-1967 נרשמו בטאבו כשליש מאדמות הגדה 
המערבית.89 למרות שחלק משמעותי מהשטח הרשום נמצא באזור מדברי )בקעת הירדן( שבו קשה לפרט לרכוש זכויות 
בעלות מכוח עיבוד וחזקה, ולמרות שבאדמות המדינה שבבקעת הירדן נכללו כ-200,000 דונם שהיו רכושו הפרטי של 
הסולטן התורכי )אדמות ג'יפתליק, ר' עמ' 21(,  כ-74 אחוזים מאדמות הגדה המערבית שעברו הסדר מקרקעין נרשמו 

כרכוש פרטי.90

 .A Survey of Palestine, Ibid, p. 229    86

87   פליאה אלבק,  קרקעות ביהודה ושומרון, הרצאה שהתקיימה ב-28.5.1985 בבית הפרקליט בתל אביב, עמ' 8.

.Geremy Forman, Ibid   88

89   טליה ששון, שם, עמ' 61.

90   שיעור זה חושב לפי נתוני השטח המוסדר והיקף השטחים שנרשמו בטאבו כאדמות מדינה, שהם 527,000 דונם. ר' לעיל, עמ' 11.
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ב-1968 ִפרסם המפקד הישראלי של האזור צו שהקפיא את הליכי ההסדר ברחבי הגדה המערבית. הצו הכיר ברישום 
יבוצעו הסדרי מקרקעין  והבריטים, אך הורה שלא  ידי הירדנים  בטאבו שנעשה מכוח הסדרי מקרקעין שהושלמו על 
חדשים באזור ושהליכי הסדר שהחלו בזמן הירדנים אך לא הושלמו )כלומר, לא בוצע במסגרתם רישום סופי בטאבו( 

ייקטעו בִאבם.91 

סיפקו  בדיעבד  רק  המקרקעין.  הסדרי  את  שהקפיא  הצו  את  להוציא  ההחלטה  את  נימק  לא  הצבאי  המפקד  בזמנו, 
האחד, החובה להגן על זכויותיהם של עשרות אלפי הפלסטינים  הרשויות הישראליות שלושה נימוקים עיקריים לכך: 
הנפקדים, שנמלטו מהגדה המערבית במהלך המלחמה ב-1967 והותירו מאחוריהם רכוש רב. ביצוע הסדרי מקרקעין 
במציאות זאת, כך טענו השלטונות הישראליים, יוביל לשלילת זכויותיהם הקנייניות של נפקדים רבים, שלא יוכלו לתבוע 

את בעלותם בפני ועדות הרישום.92

שהגדה  מאחר  המשפטית-הקניינית.  במציאות  קבוע  שינוי  יוצרים  מקרקעין  הסדרי  הכיבוש.  של  הזמני  האופי  השני, 
המערבית נתונה תחת תפיסה לוחמתית שהיא זמנית מטבעה, ועל פי המשפט הבינלאומי, על ישראל, כמעצמה הכובשת, 

להימנע מביצוע שינויים של קבע בשטח הכבוש.93
השלישי, העלויות הכבדות הכרוכות בביצוע הסדרי מקרקעין.94

בהתחשב בפעולות השונות שבהן נקטה ישראל בתחום המקרקעין בשנות שלטונה בגדה המערבית, נראה כי שני ההסברים 
להוביל  צריך  היה  זאת  חובה  שמימוש  הרי  הנפקדים,  זכויות  על  להגן  לצורך  הנוגע  בכל  מופרכים.  הראשונים  הרשמיים 
להימנעות משינוי כלשהו בסטטוס הקנייני של המקרקעין באזור. אולם בפועל, ישראל הכריזה על מאות אלפי דונמים של 
אדמות לא-מוסדרות בגדה המערבית כעל רכוש ממשלתי, למרות שלעשרות אלפי הפלסטינים הנפקדים לא ניתנה כל 
אפשרות להתנגד להכרזה. לא סביר לטעון מצד אחד כי קם צורך החלטי בהפסקת הסדרי המקרקעין כדי למנוע רישום 
קרקע השייכת לנפקדים על שם גורמים אחרים, ומצד שני ובה בעת לבצע הכרזות על אדמות מדינה באותם מקרקעין לא-

מוסדרים, שישראל עצמה טענה כי יש להתלות בהם את הליכי ההסדר כדי שלא לפגוע בזכויות הנפקדים.

גם הטענה כי הסדרי המקרקעין הופסקו מאחר שהם נוגדים את האופי הזמני של הכיבוש אינה יכולה להתקבל. בשנות 
124 התנחלויות אזרחיות מוכרות ו-101 התנחלויות אחרות, המכונות  שלטונה באזור הקימה ישראל בגדה המערבית 
"מאחזים בלתי מורשים". קשה להעלות על הדעת פעולה שיוצרת עובדות של קבע בשטח הכבוש יותר מאשר הקמת 
יישובים אזרחיים של אוכלוסיית המדינה הכובשת. לא סביר לטעון מצד אחד כי נדרש להתלות את הסדרי המקרקעין 
בגדה המערבית בשל אופייה הזמני של התפיסה הלוחמתית, ומצד שני ובה בעת להקים עשרות התנחלויות ישראליות, 

שיוצרות עובדות של קבע בשטח הכבוש.

בגדה  ההסדר  הליכי  את  להקפיא  כשהחליט  הצבאי  המפקד  של  מטרתו  היתה  זאת  לא  כי  לוודאי  שקרוב  למרות 
המערבית, התוצאה המעשית של צעד זה היתה שהמעמד הקנייני הרשמי של שני שלישים מאדמות הגדה המערבית, 
שלא נרשמו בטאבו לפני 1967, נותר עמום. מקרקעין לא-מוסדרים אלה רשומים בספרי מס רכוש, שאינם כוללים מפות 
ואינם מראים את הגבולות המדויקים של כל חלקה וחלקה, ובמקרים מסוימים גם בקושאנים מהתקופה העות'מאנית.

כי רבות מאדמות הגדה  לימים  ישראל  ומאחר שלרוב הפלסטינים באזור אין קושאנים, טענה  בהעדר רישום בטאבו, 
המערבית הלא-מוסדרות הן רכוש ממשלתי והכריזה עליהן כעל קרקע מדינה. הקפאת הסדרי המקרקעין, על אף שלא 

נעשתה למטרה זאת, היתה אפוא תנאי מקדים לביצוע מדיניות ההכרזות.

ההכרזות שביצעה ישראל על אדמות מדינה מהוות סטייה מהפרקטיקה שנהגה באזור בתקופת המנדט ותחת שלטון 
ירדן. בתקופות אלו לא נהג השלטון לאתר באופן מכוון קרקעות שניתן לראות בהן אדמות מדינה. האדמות שהוגדרו 
אז כרכוש ממשלתי היו תוצאה של הסדרי מקרקעין, שבמסגרתם נרשמו בטאבו כרכוש ממשלתי קרקעות שגורמים 

פרטיים לא הצליחו להוכיח את בעלותם עליהן.95

91   צו בדבר הסדר קרקעות ומים )יהודה והשומרון( )מס' 291(, תשכ"ט-1968. סעיף 3 לצו קובע כי "תוקפם של כל צו הסדר וכל הליך שנעשה על פי צו 
הסדר יותלה". 

92   אייל זמיר, שם, עמ' 27; משרד המשפטים, דין וחשבון הוועדה לבחינת הסוגיה של רישום מקרקעין באזור יהודה והשומרון, ירושלים, 2005, עמ' 7.

דין וחשבון הוועדה   ;5.11.2008 נ' ועדת העררים הצבאית,  מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון   9296/08 10 לכתב העתירה בבג"ץ  93   סעיף 
לבחינת הסוגיה של רישום מקרקעין באזור יהודה והשומרון, שם, עמ' 7.

94   דין וחשבון הוועדה לבחינת הסוגיה של רישום מקרקעין באזור יהודה והשומרון, שם, שם.

1952. כאמור, ישראל הקפיאה בצו צבאי את הסדרי המקרקעין שנקבעו בחוק  40 לשנת  8)4( לחוק הסדר המקרקעין והמים, חוק מס'  95   סעיף 
ירדני זה.
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באצטלה של חוקיות הכרזות על אדמות מדינה בגדה המערבית

אמנם החקיקה המנדטורית הסמיכה את הנציב העליון לקבוע בהכרזה רשמית, שלא במסגרת הסדרי מקרקעין ובלי 
רישום בטאבו, כי חלקה זו או אחרת של אדמת מחלול היא קרקע ציבורית )Public land(. זאת בתנאי שאם יש מחזיק 
בקרקע הזכאי לפי החוק לרכוש בה זכויות תמורת תשלום שוויה הגולמי של החלקה, יתאפשר לו לעשות כן.96 אולם 
הנציב העליון מיעט להשתמש בסמכותו זאת בשטח המנדט בכלל, ובגדה המערבית בפרט. מבדיקה שערכנו עולה כי 
מאז 1933, אז נכנסה לתוקף הפקודה המנדטורית שהקנתה לנציב העליון סמכות זו, ועד תום המנדט הבריטי ב-1948 
בוצעו בסך הכל 11 הכרזות שכאלו. שתיים מהן חלו על קרקעות בגדה המערבית: האחת, חלקה בכפר דנבה שבנפת טול 
כרם, והשנייה, רבע מחלקה בת כ-26 דונם בכפר בית צפפא שבמחוז ירושלים.97 תשע ההכרזות האחרות חלו על חלקות 
בתקופת  גם  בודדים,  הכלל  מן  יוצאים  למעט  לפיכך,  ויפו.  חיפה  הערים  בתחומי  בעיקר  הירוק,  הקו  בתוך  שנמצאות 

המנדט אדמות המדינה היו תוצאה של הסדרי מקרקעין, ולא של הכרזות.

בכל מקרה, הפקודה המנדטורית שהסמיכה את הנציב העליון להכריז על קרקע מחלול כעל אדמות ציבוריות בוטלה 
על ידי המחוקק הירדני.98 כתוצאה מכך, בתקופת השלטון הירדני, ההליך היחידי שבמסגרתו ניתן היה לאתר אדמות 
מדינה היה הסדרי מקרקעין. כאשר ממשלת ירדן נזקקה לקרקעות )למשל: לצורך הקמת מחנות צבא( בשטחים לא-

מוסדרים, היא הפקיעה אותן תמורת תשלום פיצויים.99 

מכאן שהדין התקף כיום בגדה המערבית אינו מכיר בהליך יזום של הכרזה על אדמות מדינה. הכרזות אלה הן הליך חדש 
שישראל המציאה — קיצור דרך שעוקף את הליכי ההסדר המעוגנים בחקיקה הירדנית. ככלל, ישראל נמנעה מלרשום 
בטאבו כרכוש ממשלתי את הקרקעות שעליהן הכריזה כאדמות מדינה.100 אף בהיבט זה חורגת מדיניות ההכרזות חריגה 
המקרקעין  הסדרי  במסגרת  אשר  המערבית,  בגדה  ששלטו  הקודמות  המדינות  שהנהיגו  מהפרקטיקה  משמעותית 

הקפידו לרשום בטאבו את האדמות שהוגדרו כרכוש ממשלתי.

לאחר הקפאת הסדרי המקרקעין נותר בגדה המערבית הליך אחד לרישום בטאבו של מקרקעין לא-מוסדרים. הליך זה, 
המכונה "רישום ראשון", דומה בעיקרו להסדר המקרקעין, אלא שהוא נעשה ביוזמה פרטית, ממומן כולו על ידי מבקש 
הרישום וחל על שטח מצומצם )לרוב חלקה אחת בלבד או חלקות ספורות(.101 בשל עלותו ומורכבותו, הרישום הראשון 
לא מהווה תחליף להסדרי המקרקעין, לא מבחינת היקף השטחים שניתן לרשום בטאבו במסגרתו ואף לא מבחינת קצב 

הרישום.

.Land Law (Amendment) Ordinance, No. 25 of 1933   96

97   לצורך הבדיקה עברנו על כל הגיליונות של העיתון הרשמי )Official Gazette( של ממשלת המנדט, מ-1933 עד )כולל( 1948. לפי הפקודה המנדטורית 
שאפשרה הכרזה על אדמות מחלול כעל קרקע ציבורית, כל הכרזה שכזאת היתה טעונה פרסום בעיתון הרשמי.

98   חוק )תיקון( להוראות בנכסי דלא ניידי, חוק מס' 51 לשנת 1958.

בגין ההפקעה  דונם של מקרקעין לא-מוסדרים במישור אדומים לצורך הקמת מטווח צבאי.  ירדן ב-1967 כ-1,450  כך, למשל, הפקיעה ממשלת     99
שילמה ממשלת ירדן פיצויים ל-57 תובעים שבבעלותם 1,125 דונם )78 אחוזים( מהשטח שהופקע. ר' במקום ובצלם, כרוניקה של סיפוח ידוע מראש: 
25-16. ר' גם מאיר  2009, עמ'  דצמבר  כוונותיה של ממשלת ישראל בהקמת מעלה אדומים, התוכניות לחברּה לעיר ירושלים והפגיעה בפלסטינים, 

שמגר, שם. 

100   טליה ששון, שם, עמ' 13.

101   חוק רישום נכסי דלא ניידי שלא נרשמו קודם, חוק מס' 6 לשנת 1964; צו בדבר תיקון חוק רישום נכסי דלא ניידי אשר טרם נרשמו )יהודה והשומרון( 
)מס' 1621(, התשס"ט-2008. בעיקרון גם המדינה רשאית להגיש בקשה לרישום ראשון של קרקע שלדעתה שייכת לה, אולם בפועל, כמעט בכל המקרים 

רישום ראשון בגדה המערבית נעשה ביוזמה של גורמים פרטיים.
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חלק ד' מדיניות ההכרזות 
בראי הדין המקומי 

בחלק ב' סקרנו את ההוראות העיקריות של חוקי המקרקעין העות'מאניים, המנדטוריים והירדניים שחלים כיום על 
בחוק  המוגדרים  המקרקעין  סוגי  בכל  בעלות  זכויות  לרכוש  יכול  הפרט  התקף,  הדין  לפי  כי  ראינו  המערבית.  הגדה 
ידי הקצאה  על  ניתן לרכוש  מירי  זכויות בעלות באדמות  ציבורי.  הקרקעות, למעט אדמות מתרוכה, שנועדו לשימוש 
נגד  ובלבד שהמדינה לא הגישה  ועיבוד חקלאי במשך עשר שנים רצופות,  ֲחזקה  ידי  מראש באמצעות קושאן, או על 
החקלאי תביעה לסילוק יד בתוך פרק זמן זה. למחזיק בקרקע מירי מכוח קושאן או רישום בטאבו יש מעמד של בעלים 
בחוק  כבר  בוטלה  הרישום,  לאחר  גם  הקרקע  את  ולעבד  להמשיך  עליו  שלפיה  הקרקעות,  שבחוק  והדרישה  מלאים 

עות'מאני מ-1913.

בחלק זה נתאר שלושה היבטים מרכזיים בפרקטיקה של מדיניות ההכרזות, שאותם נבחן לאור הדין ואופן יישומו על ידי 
המדינות ששלטו בגדה המערבית לפני ישראל. 

סוג העיבוד החקלאי שמקנה לפרט זכויות בקרקע
סעיף 78 לחוק הקרקעות קובע כי מי שהחזיק בקרקע מירי ועיבד אותה במשך עשר שנים בלי ערעור רוכש בה זכויות. 
הסעיף לא מגדיר במדויק את המונח "עיבוד חקלאי" ולא קובע את היקף העיבוד שמקנה לפרט זכויות בקרקע מירי. כל 
מה שחוק הקרקעות קובע הוא כי מדובר בגידולים עונתיים כמו חיטה ושעורה )"זריעה"(,102 ולא בעצי פרי או בגפנים, 
שנטיעתם באדמת מירי בלי רישיון ממשלתי שניתן מראש אסורה.103 הגבלות אלו בוטלו בחוק העברת נכסי דלא ניידי 
שימושים  באדמה  לעשות  וגם  וגפנים  עצים  בה  לטעת  קושאן  מכוח  מירי  בקרקע  שמחזיק  למי  שמתיר   ,1913 משנת 
אחרים כרצונו, בלי צורך ברישיון.104 אולם גם חוק זה לא קובע מהו היקף העיבוד הנדרש כדי להקנות לחקלאי זכויות 

בעלות בקרקע.

דוקטרינת העיבוד הסביר

בית המשפט העליון בתקופת המנדט קבע כי לעניין רכישת זכויות של הפרט במקרקעין, יש להבחין בין קרקע מוואת 
לבין אדמת מירי. במקרה של קרקע מוואת, הטוען לזכויות באדמה מכוח החייאה לפי סעיף 103 לחוק הקרקעות נדרש 

להוכיח שחולל בפני השטח שינוי מהותי, שהפך את הקרקע מבלתי ניתנת לעיבוד לאדמה פורייה.105

הַמג'ֶלה, קודקס החקיקה האזרחית העות'מאנית שנכתב בשנים 1876-1869, מפרט את סוג הפעולות שנחשבות החייאה 
חפירת  זריעה,  בלא  חרישה  גם  ולנטיעתם,  חקלאיים  גידולים  לזריעת  בנוסף  כוללות,  אלה  פעולות  מוואת.  קרקע  של 

תעלות, בניית גדר אבן או הקמת סוללה להגנה מפני הצפה במי הגשמים.106

לפי בית המשפט העליון המנדטורי, הוראות המג'לה משתלבות היטב בתכליתו של סעיף 103 לחוק הקרקעות, שהיא 
ידי עיבוד חקלאי של  ניתן להשיג או על  הפיכת קרקע מוואת לאדמה המתאימה לעיבוד חקלאי. את התכלית הזאת 
לעיבוד  אותה  שיכשיר  באופן  שלה,  הפיזיים  התנאים  שינוי  ידי  על  או  זאת,  מאפשרים  שמאפייניה  במקרה  הקרקע, 
חקלאי. למשל: נטיעת עצי סרק )עצי איקליפטוס( למניעת סחף חולות מהווה, לפי הפסיקה המנדטורית, החייאה של 

102   סעיף 9 לחוק הקרקעות.

103   סעיף 25 לחוק הקרקעות.

104   סעיף 5 לחוק העברת נכסי דלא ניידי לשנת 1913; סעיף 6 לחוק ההחזקה )התצרוף( בנכסי דלא ניידי, חוק מס' 49 לשנת 1953.

.CA 65/1940 Habib and Rashid Yusef Habiby v. Government of Palestine, Law Reports of Palestine, Vol. 7, 1940, pp. 288-291   105

106   סעיפים 1277-1275 למג'לה. ר' גד פרומקין, מג'לה או מג'לת אחכאם אל עדליה )קובץ דיני הצדק(, ירושלים, דפוס עזריאל, תרפ"ח, עמ' 174.
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שהעיבוד  במקרה  גם  חקלאי.  לעיבוד  הקרקע  את  שמכשיר  פיזי  שינוי  השטח  בפני  יוצרת  שהיא  מפני  מוואת,  קרקע 
החקלאי לא בוצע בפועל, נעשו מהלכי התשתית שנועדו לאפשר אותו, ועל כן קמו התנאים שמהווים החייאה ושיש בהם 

כדי להקנות לפרט זכויות בקרקע מכוח סעיף 103 לחוק הקרקעות.107

נדרש לבצע  לא  78 לחוק הקרקעות  לזכויות באדמת מירי מכוח סעיף  לפי הפסיקה המנדטורית הטוען  זאת,  לעומת 
שינוי במאפייניה הפיזיים. בית המשפט המנדטורי קבע כדלקמן:

כדי לגאול קרקע מסוג מוואת, על הטוען לבעלות בה להוכיח החייאה — כלומר: הפיכתה מאדמה לא 
פורייה לאדמה פורייה; אולם לפי סעיף 78 לחוק הקרקעות העות'מאני, הזכאות לרישום הקרקע בטאבו 
עיבוד  המונח  זה  בהקשר  שנים.  עשר  במשך  ועיבוד  ֲחזקה  להוכיח  רק  ממנו  דורשת  המחזיק  שם  על 
ובגידולים החקלאיים שהיא  משמעותו, לפי דעתי, עיבוד חקלאי רגיל וסביר, בהתחשב באופי הקרקע 

מתאימה להם.108

"דוקטרינת העיבוד הסביר" שקבע בית המשפט המנדטורי גורסת כי העיבוד הנדרש כדי להקנות למחזיק בקרקע מירי 
זכויות מכוח סעיף 78 לחוק הקרקעות הוא עיבוד ההולם את אופי האדמה ואת התנאים הסביבתיים המאפיינים אותה, 

וזאת בלא שהמחזיק נדרש לשנות תנאים אלה.

103 לחוק הקרקעות בכל הנוגע להחייאת  להבחנה שעשתה הפסיקה המנדטורית בין הדרישות הקבועות בסעיף 
אדמה מסוג מוואת לבין הדרישות הקבועות בסעיף 78 לחוק באשר לקרקע מירי יש השלכות מעשיות ברורות. במת 
 103 ההר בגדה המערבית מאופיינת בקרקע סלעית. אם היתה זו אדמת מוואת, על הטוען לזכויות בה מכוח סעיף 
לחוק היה להראות שסיקל את הסלעים הפזורים בחלקה והפך את אדמתה לקרקע הראויה לעיבוד חקלאי. אולם 
לא  הקרקעות  לחוק   78 סעיף  מכוח  בהם  לזכויות  הטוען  ולכן  מירי,  קרקע  הם  ההר  בבמת  המקרקעין  כל  כמעט 
נדרש, לפי דוקטרינת העיבוד הסביר, לבצע שינוי בפני השטח, אלא רק להוכיח עיבוד של אותם כיסי אדמה פורייה 
הפזורים בין הסלעים. במקום שהמחזיק בקרקע עיבד את כל כיסי האדמה הפזורים בין הסלעים במשך עשר שנים 
לפחות, הדבר יקנה לו זכות לקושאן על מלוא שטח החלקה, ולא רק על שטחם הפזור של אותם טלאים הראויים 

לעיבוד חקלאי.109 

78 לחוק הקרקעות היא  כי דרישת העיבוד החקלאי המופיעה בסעיף  נקבע במפורש,  זאת, בפסיקה המנדטורית  עם 
דרישה מהותית, ולכן לא ניתן לרכוש מכוח סעיף זה בעלות על קרקע מירי שכלל אינה ניתנת לעיבוד חקלאי. עמדתו 
של בית המשפט העליון בתקופת המנדט היתה כי מרעה או חטיבת עצים אינם מהווים עיבוד חקלאי העונה על דרישות 

סעיף 78 לחוק הקרקעות.110

לפיכך, במקרה של קרקע מירי סלעית, אם כל שטח החלקה מכוסה בסלעים ואין בה כלל כיסי אדמה פורייה, שאותם 
אפשר לעבד, לא ניתן לרכוש בחלקה זכויות מכוח סעיף 78 לחוק הקרקעות. אבל כאשר יש בחלקה כיסי אדמה פורייה 

שניתנים לעיבוד חקלאי, הפרט עשוי כאמור לרכוש בה זכויות בעלות בתנאי שעיבד אותם במשך עשר שנים לפחות.

את דוקטרינת העיבוד ביטא בתמציתיות בספרו ְטיּוט, מי ששימש כנשיא בית המשפט המנדטורי לקרקעות בירושלים:

נמצאות  המירי  מאדמות  חלק  בפלשתינה.  אפקטיבי  חקלאי  עיבוד  מהווה  מה  לקבוע  קשה  לעתים 
באזורים סלעיים שבהם ניתן לחרוש רק בטלאים קטנים. יש אדמות שניתן לעבד רק אחת לכמה שנים 
בה  עשה  בקרקע  המחזיק  אם  הוא  היחיד  המבחן  אלו,  בנסיבות  דלות.  קרקעות  שהן  העובדה  בשל 

שימוש חקלאי ככל שטבעּה מאפשר זאת.111 

 CA 153/46 Mahmud Nadim Awwad el Habbab and 14 others v. The Government of Palestine, Annotated Law Reports, 1947, pp.   107
.551-561

.CA 65/1940 Habib and Rashid Yusef Habiby v. Government of Palestine, Law Reports of Palestine, Vol. 7, 1940, pp. 288-291.   108

109   שם.

 ,CA 125/1940 Village Settlement Committee of Arab en Nufei'at v. Aharon Samsonov and 73 others, Law Reports of Palestine    110 
3 לחוק הקרקעות  יהיו זכויות בעלות באדמת מרעה. סעיף  ייתכן מצב שבו לפרט  אין פירוש הדבר כי בשום מקרה לא    Vol. 8, 1941, pp. 165-167
קושאן  באמצעות  מירי  קרקע  הקצאת  של  במקרה  מרעה.  גם  ובהם  שונים,  חקלאיים  לשימושים  מירי  אדמת  להקצות  הריבון  את  הסמיך  העות'מאני 

לצורכי מרעה, האדמה תיחשב כרכוש פרטי של המחזיק, למרות שלא ביצע בה עיבוד חקלאי לפי סעיף 78 לחוק הקרקעות.

R.C. Tute, Ibid,  p. 68.   111. דברים אלה נכתבו בהקשר של סעיף 68 לחוק הקרקעות אבל הם רלוונטיים גם לפרשנות של סעיף 78 לחוק.
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באצטלה של חוקיות הכרזות על אדמות מדינה בגדה המערבית

העיבוד החקלאי הנדרש: הפרשנות הישראלית

במסגרת מדיניות ההכרזות החילה ישראל קריטריון מחמיר בהרבה מאשר דוקטרינת העיבוד הסביר שנקבעה בפסיקה 
המנדטורית ושיושמה בגדה המערבית גם בתקופת השלטון הירדני.112 לפי הפרשנות הישראלית, כאשר מדובר בחלקה 
סלעית ברובה, אשר השטח המעובד בה נמצא באזור מובחן, יש להפריד בין השטח המעובד לבין שאר חלקי החלקה. 
במקרה זה יוכרזו שטחי החלקה הסלעיים כאדמת מדינה, ואילו החלק המעובד ייחשב לרכוש פרטי. במקרה השכיח 
שבו לא ניתן להפריד בין החלקים המעובדים לבין השטח הסלעי, דהיינו: כאשר מדובר בעיבוד טלאים של כיסי אדמה 
הפזורים בין הסלעים, הפרט נדרש להוכיח עיבוד מצטבר של לפחות 50 אחוזים משטחה הכולל של החלקה. אם צירוף 
כיסי האדמה המעובדים הפזורים בחלקה נופל משיעור זה, תוכרז החלקה כולה כאדמת מדינה ולחקלאי לא ייוותרו בה 

זכויות כלשהן.113

לדרישה בדבר עיבוד של 50 אחוזים משטח החלקה אין זכר בחקיקה החלה באזור והיא סותרת את הפרשנות של בית 
על  הגדה המערבית בהסתמך  על  זאת  דרישה  החילה  ישראל  לחוק הקרקעות.   78 העליון המנדטורי לסעיף  המשפט 

פסקי דין של בתי המשפט הישראליים משנות ה-60 של המאה ה-20.

בתקופה זאת בוצעו בישראל הסדרי מקרקעין, שבמסגרתם ביקשה הממשלה להרחיב ככל הניתן את היקף הקרקעות 
בגליל שנמצאות בבעלות יהודית. כמו בגדה המערבית כמה עשורים לאחר מכן, גם בגליל המטרה היתה ליצור תשתית 
קרקעית שתאפשר התיישבות יהודית. במקרים רבים טענו ערבים תושבי הגליל לבעלות על אדמות מירי בהתבסס על 

חזקה ועיבוד טלאים מפוזר בקרקע סלעית.

לחוק   78 לסעיף  הפרקליטות  של  פרשנותה  את  קיבלו  השופטים  בישראל,  המחוזי  המשפט  בית  שנתן  דין  בפסקי 
חלק  של  מצטבר  עיבוד  להוכיח  בחלקה  לבעלות  הטוען  על  מפוזר,  טלאים  עיבוד  של  במקרה  שלפיה,  הקרקעות, 
משמעותי משטחה הכולל. בתוך שנים ספורות עברה פרשנות זאת התאמות ושינויים נוספים, עד שבית המשפט העליון 
הישראלי קבע כי לפי סעיף 78 לחוק הקרקעות נדרש עיבוד של לפחות 50 אחוזים משטח החלקה.114  לימים החיל בית 
המשפט העליון את הלכת 50 האחוזים על הגדה המערבית, בדחותו עתירה לבג"ץ שהגיש פלסטיני מהכפר בית איג'זא 
נגד החלטת הממונה להכריז על מקרקעין שבהם החזיק כעל אדמות מדינה.115 מהלך זה הוא חלק מתופעה רחבה יותר 

של אימוץ פרקטיקות, שגובשו בהקשר של הסדרי מקרקעין בתוך הקו הירוק, והחלתן על הגדה המערבית.

בלי להביע עמדה באשר לפרשנותו של בית המשפט הישראלי לסעיף 78 לחוק הקרקעות בהקשר של הסדרי המקרקעין 
שבוצעו בגליל בשנות ה-60 של המאה ה-20, ספק רב אם החלתה על הגדה המערבית חוקית לפי המשפט הבינלאומי. 
הגדה המערבית נתונה תחת תפיסה לוחמתית, וישראל הצדיקה את השימוש שעשתה בחוק הקרקעות בטענה שלפי 

המשפט הבינלאומי מחובתה לכבד את הדין המקומי שהיה בתוקף בשטח הכבוש טרם כיבושו.116

הדין המקומי מתייחס גם לפסיקה של בתי המשפט שפעלו בשטח לפני שנכבש על ידי ישראל ולפרשנותו של החוק על 
ידי מי ששלטו באזור לפניה.117 לכן, ישראל נדרשת ליישם את הדין המקומי באופן דומה לדרך יישומו על ידי המדינות 
ששלטו באזור לפניה, תוך כיבוד ההלכות שקבעו בתי המשפט של אותן מדינות בנוגע לפרשנות של החוק המקומי.118 
פרשנותו של בית המשפט הישראלי, ככל שהיא סותרת הלכות אלו, תקפה בתוך שטחה הריבוני של ישראל, אך אין 

להחילה על השטח הכבוש.

הקרקעות,  לחוק   78 בסעיף  המופיעה  החקלאי  העיבוד  לדרישת  הנוגע  שבכל  העובדה,  לאור  מתחזקת  זאת  מסקנה 
הפרשנות הישראלית מהווה סטייה כה מרחיקת לכת מדוקטרינת העיבוד הסביר, עד שיש לראות בהלכת 50 האחוזים 

Geremy Forman, Ibid   112; עו"ד אליאס ח'ורי, בפגישה עם פרופ' אורן יפתחאל, 4.8.2011.

113   אייל זמיר, שם, עמ' 237.
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.Geremy Forman, Ibid 'הדרישה לעיבוד של 50 אחוזים משטח החלקה ולהחלתה על הגדה המערבית ר
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הכפר בית איכסא. ר' גם אברהם סוכובולוסקי, אליהו כהן, אבי ארליך, יהודה ושומרון — זכויות במקרקעין והדין בישראל, בהוצאת המחברים, 1986, 
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המעצמה  על  אוסר  הבינלאומי  המשפט  לעיל,  כאמור  עצמו.119  הקרקעות  לחוק  שינוי  אלא  חדשה,  פרשנות  רק  לא 
האוכלוסייה  לטובת  או  ביטחון  משיקולי  כן  לעשות  חיוני  צורך  קיים  אם  אלא  המקומי,  החוק  את  לשנות  הכובשת 
דנן, הפרשנות החדשה של ישראל נבעה מרצונה ליצור מצאי קרקעי שיאפשר הקמת התנחלויות  המקומית. במקרה 
בגדה המערבית, מטרה בלתי חוקית בפני עצמה, ולא נועדה לשרת שום צורך המוכר במשפט הבינלאומי כעילה מוצדקת 

לשינוי בחקיקה המקומית.

הדרישה המחמירה לעיבוד חקלאי, כפי שעוגנה בהלכת 50 האחוזים שיושמה על ידי ישראל בגדה המערבית, סותרת 
אפוא את הוראות הדין המקומי, כפי שפורש בפסיקה המנדטורית וכפי שיושם בימי השלטון הירדני  עקב דרישה 
מחמירה זאת, שטחים נרחבים, אשר היו מוגדרים לפי הדין כרכוש פרטי, הוכרזו על ידי ישראל כאדמות מדינה, תוך 

פגיעה קשה בזכויותיהם הקנייניות של תושבים פלסטינים פרטיים.

הכרזה על קרקעות שעובדו בעבר אך עיבודן הופסק
סעיף 78 לחוק הקרקעות עוסק בתנאים שמילוים מקנה לפרט זכויות בקרקע מירי שעיבד במשך תקופת ההתיישנות 
של עשר שנים. הסעיף לא דן בשאלה מה גורלה של קרקע מירי שעובדה במשך תקופת ההתיישנות, אך עיבודה הופסק 

לאחר מכן.

כפי שפורט לעיל, בגרסתו המקורית, חוק הקרקעות דרש מהמחזיק באדמת מירי להמשיך לעבדּה גם בתום תקופת 
ההתיישנות ולאחר שקיבל עליה קושאן. אולם כאמור, הוראות אלו שבחוק הקרקעות בוטלו בחקיקה מאוחרת יותר, 
ועל פי הדין התקף כיום בגדה המערבית, המחזיק בקרקע מירי מכוח קושאן או רישום בטאבו לא נדרש לעבד אותה כדי 

לשמר את זכויותיו הקנייניות בה. 

אולם מה דינה של קרקע מירי לא-מוסדרת, שאין בנמצא לגביה קושאן, אשר עּובדה בעבר במשך תקופת ההתיישנות 
אך עיבודה הופסק לאחר מכן? בית המשפט העליון בתקופת המנדט נדרש לסוגיה וקבע כי כשם שמי שמחזיק בקרקע 
מירי מכוח קושאן או רישום בטאבו לא נדרש לעבד אותה, כך גם מי שרכש לעצמו את הזכות לקבל עבורה קושאן, אחרי 
שהחזיק בה ועיבד אותה במשך עשר שנים, לא נדרש לעשות כן — אף אם זכויותיו בקרקע טרם נרשמו. לפי הפסיקה 
המנדטורית, בשני המקרים הפסקת העיבוד החקלאי לא תוביל לשלילת זכויותיו של הפרט בקרקע ולא תהפוך אותה 

לקרקע נטושה )מחלול(, שהשלטון רשאי לתפוס בה את החזקה: 

שמו  על  הקרקע  את  לרשום  שזכאי  אדם  אבל  חקלאי;  עיבוד  גם  ונדרש  בֲחזקה,  די  אין   78 סעיף  לפי 
מכוח חזקה ועיבוד במשך עשר שנים לא חייב להמשיך לעבד אותה אחרי תום תקופת ההתיישנות, כדי 

שזכויותיו בה יאושרו במסגרת הסדר מקרקעין ויירשמו בטאבו.120

את ההיגיון שמאחורי פרשנות זאת של בית המשפט העליון המנדטורי הסביר עו"ד משה דוכן, שעבד במחלקת הקרקעות 
בממשלת המנדט וייצג אותה בתביעות שונות בנושאי מקרקעין:

אם ההחזקה היא חוקית — חסר המחזיק רק את הרישום, ורישום זה מרשה לו החוק בס' 78 לקבל מאת 
השלטונות... מי שהחזיק קרקע מירי-מחלול במשך עשר שנים רצופות ועיבדּה בהתאם לדרישת הס' 78, 
אינו חייב לעבוד את הקרקע עיבוד תמידי אחרי שרכש לעצמו את הזכות של "אוזוכפיה" ]רכישת זכויות 

על ידי החזקה ועיבוד[, ורשאי לדרוש רישום הקרקע על שמו בספרי האחוזה.121

 78 בין הדרישות המהותיות המופיעות בסעיף  זה מבוססת על הבחנה  בית המשפט המנדטורי בעניין  ההלכה שקבע 
לחוק הקרקעות לבין הדרישות הפרוצדורליות הנובעות ממנו. הדרישה המהותית היא לֲחזקה ולעיבוד במשך תקופת 
ההתיישנות, ומילוי דרישה זו הופך את הקרקע לרכושו הפרטי של החקלאי שעיבד אותה. לאחר מכן, אין הבדל מהותי 

בינו לבין מי שמחזיק קרקע מירי מכוח קושאן, מאחר שבשני המקרים קמו התנאים שיוצרים זכות מקָנה בקרקע.122

119   שם.

.CA 230/1945 Mahmoud Nayef v. Government of Palestine, Law Reports of Palestine, Vol. 13, 1946, pp. 37-39    120

121   משה דוכן, דיני קרקעות במדינת ישראל, שם, עמ' 317-316.

122   פרשנות זאת של בית המשפט העליון המנדטורי מבוססת כמובן גם על חוק העברת נכסי דלא ניידי משנת 1913, שביטל את הדרישה הקבועה בחוק 
הקרקעות ולפיה מי שמחזיק בקרקע מירי לפי קושאן חייב להמשיך לעבד אותה.
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באצטלה של חוקיות הכרזות על אדמות מדינה בגדה המערבית

ההבדל היחיד בין השניים נעוץ בכך שזכויותיו של השני נרשמו בקושאן )או בטאבו(, ואילו הזכויות שרכש הראשון טרם 
או  בטאבו  רישום  בהעדר  וגם  באופייה,  טכנית-מינהלית  שהיא  פרוצדורלית  סוגיה  היא  הרישום  שאלת  אולם  נרשמו. 

בקושאן, הזכויות שנרכשו בקרקע לאחר שמולאו התנאים המהותיים המפורטים בסעיף 78 אינן ניתנות לביטול. 

הלכה זאת של בית המשפט העליון המנדטורי לא נסתרה בפסיקה הישראלית. בית המשפט העליון הישראלי אישר, אם 
כי בלשון מסויגת משהו, את עמדתו של בית המשפט המנדטורי, ובפסק דין מ-1962 )שהתייחס להסדר מקרקעין בתוך 
יזכה אדם לרישום  78 לחוק הקרקעות העות'מאני...  כי בתוקף סעיף  הקו הירוק( קבע ש"אין לשלול את האפשרות, 
כבעלים לאחר שהחזיק בקרקע ועיבד אותה משך התקופה הדרושה, גם אם לאחר מכן פסק לעבדּה, בתנאי שיוכיח כי 

הוא, או מורישו, עיבדו אי-פעם את הקרקע משך תקופת ההתיישנות".123 

ואף על פי כן, ישראל פירשה את חוק הקרקעות ויישמה אותו בגדה המערבית באופן שונה. לפי פרשנותה, קרקע מירי 
לא-מוסדרת, שאין לגביה רישום בקושאן, אשר עובדה בעבר במשך תקופת ההתיישנות אך עיבודה הופסק לאחר מכן 

לתקופה של עשר שנים ויותר, היא רכוש ממשלתי וניתן להכריז עליה כאדמת מדינה. 

בשנות שלטונה בגדה המערבית ביצעה ישראל הכרזות על מקרקעין שהיה ידוע לממונה בוודאות, כי עובדו בעבר עיבוד 
חקלאי רציף במשך עשר שנים ויותר. לדוגמה, ב-1983 הכריז הממונה על כ-1,000 דונם באדמות הכפרים ראס כרכר, 
בצלם עולה כי לפני ביצוע  כפר נעמה וחרבתא בני חארת' שבנפת רמאללה כרכוש ממשלתי. ממסמכים שהגיעו לידי 
1982. אלה הראו כי רוב השטח היה מעובד עיבוד חלקי  ההכרזה בחן הממונה תצלומי אוויר של השטח, מ-1944 ועד 
גדולים מהשטח שהיה מעובד ב-1944, אך האזור המעובד הלך  או מלא ב-1944. ב-1969 עדיין נראה עיבוד בחלקים 
והצטמצם במשך השנים, וב-1982 היו בשטח רק מובלעות מעובדות בודדות.124 תצלומי האוויר הראו אפוא כי חלקים 
1969(, זמן ארוך יותר מתקופת ההתיישנות.  25 שנה לפחות )מ-1944 עד  גדולים משטח ההכרזה היו מעובדים במשך 
לכן, לפי פסיקת בית המשפט המנדטורי היה צריך לראות בהם רכוש פרטי. אחרי הכרזת השטח כאדמות מדינה, הוא 
הוקצה להסתדרות הציונית לצורך בניית התנחלות חדשה, אשר מסיבות שונות לא הוקמה. למרות זאת, השטח המוכרז 

נכלל בתחום השיפוט של המועצה האזורית מטה בנימין.

פרקטיקה זאת של הכרזה על מקרקעין שעובדו בעבר במשך תקופת ההתיישנות אך עיבודם הופסק לאחר מכן עוגנה 
11(, ב-1984 תיקן המפקד הצבאי את הצו בדבר רכוש  )עמ'  לעיל  כפי שהוזכר  לימים בתחיקת הביטחון הישראלית. 
ממשלתי. לפי התיקון,  המונח "רכוש ממשלתי" כולל לא רק רכוש שלמדינת האויב )ירדן( היו בו זכויות בעלות ביום 
הקובע )7.6.1967(, כפי שקבע הצו בנוסחו המקורי, אלא גם רכוש שזכויותיה של מדינת האויב קמו בו אחרי מועד זה. 

את מטרת השינוי הסביר אייל זמיר, שכיהן בתקופה שבה תוקן הצו כעוזר ליועץ המשפטי לאזור יהודה והשומרון:125

אדם שעיבד את הקרקע עשר שנים ויותר, ואז זנח אותה לחלוטין מבלי לדרוש תחילה את רישומה על 
שמו — לכאורה אין לו שום זכות. בפועל מעולם לא יושם כלל זה במלוא חומרתו. הפרקטיקה היא לראות 
את זכויותיו של אדם, שעיבד קרקע מירי תקופה מספקת, כפוקעות אם זנח והוביר את הקרקע במשך 
עשר שנים לפחות... על כן אם הּוברה הקרקע למשך עשר שנים לפחות, רואים זאת כהתיישנות לטובת 
המדינה. בעבר היה קושי בנוגע לקרקעות שעל פי הקריטריון המתואר לא ראו אותן כאדמות מדינה 
ביום 7 ביוני 1967, אולם הפכו להיות כאלו מאוחר יותר  קושי זה, שהיה מוביל למסקנה שישנם נכסים 
רכוש ממשלתי שנעשה ב-1984[.  בצו בדבר  ]התיקון   1091 זכויות, הוסר בצו מס'  רבים ללא כל בעל 
הרכוש  על  הממונה  ידי  על  ינוהלו  הקובע  היום  אחרי  ממשלתי  רכוש  שנעשו  נכסים  שגם  קובע  הצו 

הממשלתי.

לפרקטיקה בנושא הוברת קרקעות מירי שלא נרשמו יש בימינו חשיבות רבה. שטחי יהודה והשומרון 
הם בחלקים גדולים שטחים הרריים שהחקלאות שנהגה בהם היא חקלאות טרסות... בארץ ישראל חל 
זה קיבל  וכבר במאה התשע-עשרה התפרקו טרסות רבות. תהליך  תהליך של נטישת שטחי הטרסות 
העלייה  בכלכלה,  כוח-האדם  מרכיב  של  ההתייקרות  השנייה...  העולם  מלחמת  לאחר  רבה  תאוצה 

123   ע"א 314/61 סעוד חאמד אחמד אל-כטיב נ' מדינת ישראל.

124   הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש, הכרזה על אדמות מדינה, 10.5.1983; הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש, "קרקעות — אזור נעמה".

http://law.huji.ac.il/segel. ר'   .1987-1982 בשנים  והשומרון  יהודה  לאזור  המשפטי  ליועץ  כעוזר  כיהן  הוא  זמיר,  אייל  פרופ'  של  הבית  דף  לפי     125
asp?cat=409&in=409&staff_id=44&staff_page=82. כניסה לאתר ב-18.6.2010.
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הכללית ברמת החיים ותהליכי העיור הפחיתו במידה ניכרת את השטחים המעובדים. תהליך זה מומחש 
באופן חד מתוך עיון בתצלומי אוויר בין השנים 1967-1945 והשנים האחרונות.126

כבר בגרסתו המקורית ִאפשר אפוא הצו בדבר רכוש ממשלתי להכריז על קרקעות מירי, שעובדו בעבר במשך תקופת 
ההתיישנות אך עיבודן הופסק לאחר מכן, כאדמות מדינה. זאת בתנאי שהפסקת העיבוד החקלאי למשך עשר שנים 

חלה לפני היום הקובע, כך שהקרקע הפכה לפי הפרשנות הישראלית לרכוש ממשלתי כבר במועד זה.

השינוי שנעשה בצו ב-1984 נועד לאפשר הכרזות על אדמות מירי שעובדו בעבר במשך תקופת ההתיישנות, אך רק אחרי 
היום הקובע חלפו עשר שנים מהפסקת עיבודן. העובדה שישראל מצאה צורך לעגן זאת בחקיקה ראשית )צו צבאי( מלמדת 

שהכרזה על אדמות שעובדו בעבר, אך רק אחרי 1967 חלפו עשר שנים מהיום שעיבודן הופסק, היתה תופעה שכיחה.

המשפט  בית  של  הפסיקה  את  הסותרת  הדין  של  פרשנות  ישראל  הנהיגה  כאן  גם  האחוזים,   50 להלכת  בנוגע  כמו 
ההוראות  תחת  חותרת  זאת  פרשנות  הישראלי.127  העליון  המשפט  בית  של  עמדתו  את  אפילו  זה  ובמקרה  המנדטורי, 
המהותיות של חקיקת המקרקעין העות'מאנית והירדנית, הקובעת כי לאחר שהפרט רכש זכויות בקרקע מירי מכוח 
ֲחזקה ועיבוד במשך תקופת ההתיישנות, זו הופכת לרכושו הפרטי. לפי המשפט הבינלאומי, למפקד הצבאי הישראלי 
אסור לשנות את החקיקה המקומית, אלא אם קיים בכך צורך ביטחוני או שהדבר נחוץ לטובת האוכלוסייה הפלסטינית 
המקומית. התיקון בצו בדבר רכוש ממשלתי, שהפך את ההתייחסות לאדמות המדינה מתפיסה סטטית לגישה דינמית, 

לא עומד באף אחד מהתנאים האלה ולפיכך נעשה ללא סמכות. 

יותר,  ההכרזות שבוצעו על מקרקעין שעובדו בעבר במשך תקופת ההתיישנות, אך עיבודם הופסק בשלב מאוחר 
הפכה  זאת  בדרך  חוקי   בלתי  ובאופן  המוסמכים  המשפט  בתי  של  לפרשנותם  בסתירה  לדין,  בניגוד  אפוא  נעשו 

ישראל שטחים נרחבים, שהיו בגדר רכוש פלסטיני פרטי, לאדמות מדינה 

התעלמות מזכויות הציבור המקומי באדמות מתרוכה
כפי שראינו בחלק ב', מקרקעין מסוג מתרוכה הם אדמות ציבור הכוללות שני סוגים: )1( קרקעות המיועדות לשימוש 
הציבור בכללותו; )2( אדמות ייעודיות שהוקצו לשימוש של קהילה מסוימת ומוגדרת )ר' עמ' 17(. בהיותן אדמות ציבור, 
הפרט לא יכול לרכוש בקרקעות מתרוכה זכויות בעלות,128 גם אם החזיק בהן ועיבד אותן במשך שנים רבות.129 לפי ְטיּוט, 
זכויות הקהילה להשתמש  זה חל גם על המדינה:  שכיהן כנשיא בית המשפט המנדטורי לקרקעות בירושלים, עיקרון 

באדמות מתרוכה ייעודית שהוקצו לה מוגנות, והמדינה מנועה לתפוס את הקרקע או לתבוע עליה בעלות.130 

בנוגע לאדמות מרעה מסוג מתרוכה שיועדו לשימוש של ציבור מסוים, סעיף 97 לחוק הקרקעות קובע  כדלקמן:

מקומות שהוקצו מזמן קדום כשדות מרעה לתושבי אחד הכפרים, אין יכולות לרעות בהם אלא בהמות 
למרעה  בהמותיהם  את  לנהוג  יכולים  אינם  אחר  כפר  תושבי  ואילו  כפר,  אותו  של  לתושביו  השייכות 

כזה.131

קרקע מתרוכה ייעודית היא אפוא אדמת ציבור שעל אף שאין לפרט זה או אחר זכויות בעלות בה, השימוש בה מוגבל 
לצרכים מסוימים )כמו מרעה( ולקבוצה מצומצמת ומובחנת של הציבור: תושבי כפר אחד או קבוצת כפרים מסוימת.

אין לטענות מצד  ובהעדר מסמכי הקצאה,  ניתנות רק בהקצאה בכתב,  ייעודית  ופליישר, אדמות מתרוכה  לפי אלבק 
תושבי כפר זה או אחר לזכויות באדמות מרעה ובקרקעות ציבוריות אחרות בסיס משפטי או תוקף חוקי.132 

126   אייל זמיר, אדמות המדינה ביהודה והשומרון, שם, עמ' 20.

127   אפילו מבקר המדינה אימץ בטעות את פרשנותן השגויה של רשויות השלטון הישראלי באזור בעניין זה. בדו"ח על פעולות הממונה ציין המבקר 
פי חוקי הקרקעות  זה אפשרי על  יכול להתווסף רכוש ממשלתי שנוצר לאחר מכן. דבר   ,]7.6.1967[ כי "לרכוש הממשלתי, כפי שהיה בתאריך הקובע 
התקפים באזור, המתנים זכות בעלות פרטית על מקרקעין )באדמות מסוג 'מירי'( בחזקה ובעיבוד של האדמה. העדר חזקה ועיבוד או הפסקתם לתקופה 

ארוכה מעבירים את הזכויות בקרקע למדינה, גם אם בעבר לא היתה הקרקע בחזקת המדינה". מבקר המדינה, שם, עמ' 216-215.

128   סעיפים 92, 93 ועוד לחוק הקרקעות.

129   סעיף 102 לחוק הקרקעות.

Tute   130, שם, עמ' 93, 96.

131   סעיף 97 לחוק הקרקעות, בתרגומו של א. בן שמש, שם, עמ' 144.

132   פליאה אלבק ורן פליישר, שם, עמ' 88.
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באצטלה של חוקיות הכרזות על אדמות מדינה בגדה המערבית

צורך  אין  כי  במפורש  נקבע  המנדטורית  בפסיקה  זאת.  נחרצת  בקביעה  ופליישר  אלבק  מסתמכים  מה  על  ברור  לא 
של  סיווגה  ואת  של תושבי הכפר בקרקע מתרוכה  הייעודי  זכויות השימוש  כדי לבסס את  במסמכי הקצאה רשמיים 
הקרקע ככזו. בית המשפט העליון בתקופת המנדט פסק כי אם יש עדויות — למשל של זקני הכפר וזקני כפרים סמוכים 
— המוכיחות כי השטח שימש את תושבי הכפר לצורכי מרעה או לשימושים ציבוריים אחרים במשך שנים רבות, הרי שדי 

בכך כדי לסווג את הקרקע כאדמת מתרוכה ייעודית.133

בית המשפט העליון בישראל אימץ את עמדתו של בית המשפט המנדטורי וקבע כי כדי לבסס רכישת זכויות של ציבור 
שהובא  במקרה  זמן.134  לאורך  שימוש  בהוכחת  ודי  הקצאה  במסמך  צורך  אין  מתרוכה  מסוג  באדמות  ומובחן  מסוים 
הים,  שפת  על  הנמצאת  אדמה  חלקת  לרישום  באשר  המדינה  לבין  אביב  תל  עיריית  בין  מחלוקת  התעוררה  לפתחו 
יש לראות בה  כי  ואילו העירייה טענה  כי מדובר באדמת מוואת שהיא רכוש ממשלתי,  בתחומי העיר. המדינה טענה 
אדמת מתרוכה ייעודית. פקיד ההסדר מצא כי "החלקה משמשת את בני העיר תל אביב ואורחיה העושים בה להנאתם", 
ועל כן יש לראות בה קרקע מתרוכה ייעודית ולרשום אותה על שם העירייה, ולא על שם המדינה, למרות שבידי העירייה 

לא היו מסמכי הקצאה.

המדינה ערערה על החלטה זו לבית המשפט העליון, אולם השופטים אישרו את החלטתו של פקיד ההסדר ודחו את 
הערעור. פסק דין זה אישר את ההלכה שנקבעה על ידי בית המשפט המנדטורי ואף הרחיב את תחולתה באשר למימד 
הזמן: בית המשפט המנדטורי קבע כי אדמה המשמשת בני כפר מסוים לצורכי מרעה במשך דורות היא קרקע מתרוכה 
ייעודית, ולא רכוש ממשלתי. במקרה של החלקה בתל אביב, השימוש הציבורי הייעודי בקרקע היה קצר בהרבה: תל 
בצפון העיר, באזור שפותח  בנוגע לחלקה שנמצאת  ניתנה  מ-1949  והחלטתו של פקיד ההסדר  ב-1909  נוסדה  אביב 
רק בתקופת המנדט. מכאן שלפי בית המשפט העליון הישראלי, די בכך שהציבור המקומי יעשה בקרקע שימוש לאורך 
עשרות שנים ספורות כדי להוביל להגדרתה כמתרוכה ייעודית ולרישומה במסגרת הסדר על שם הרשות המקומית, ולא 

על שם המדינה.

ב-1928 חוקקה ממשלת המנדט את פקודת הסדר המקרקעין, שקבעה את ההליכים לרישום אדמות בטאבו. בפקודה 
מקרקעין[  הסדר  ]במסגרת  תירשם  מתרוכה  לסוג  המשתייכת  כלליות  ציבוריות  למטרות  המיועדת  "קרקע  כי  נקבע 
כל קרקע מסוג מתרוכה שמשמשת לצרכיו של כפר ]ספציפי[ תירשם על שם אותו כפר".135 לפי  על שם הממשלה; 
החקיקה המנדטורית יש אפוא לשמר, בעת רישום הקרקע, את זכויות השימוש של תושבי הקהילה באדמות מתרוכה 

ייעודית, ולרשום אותן על שם הרשות המוניציפלית המקומית, ולא על שם המדינה.

פקודת הסדר המקרקעין בוטלה על ידי המחוקק הירדני, שהחליף אותה בחוק הסדר הקרקעות והמים. החוק הירדני, 
שחל על הגדה המערבית, משמר את ההכרה באדמות מתרוכה ייעודית כמקרקעין שאינם רכוש ממשלתי וקובע בעניינן 

את ההוראה הבאה:

קרקעות מסוג מירי או מתרוכה המשמשות במשך תקופה ארוכה את תושבי הכפר או חלקם יירשמו על 
שם האוצר עבור אלה שיש להם טובת הנאה בהן. ואם נכללו האדמות הללו בתחום גבולות העירייה או 

מועצת הכפר, יירשמו על שם מי שהשתמשו בהן.136

לפי הדין שחל כיום בגדה המערבית, יש אפוא שתי אפשרויות לרישום קרקע מתרוכה ייעודית במסגרת הסדרי קרקעות: 
האחת, הקרקע תירשם על שם המדינה כנאמן עבור תושבי הקהילה שהשתמשה בה. במקרה זה, המדינה חייבת להגן 
לא   — לאחרים  הקרקע  את  להקצות  רשאית  אינה  והיא  בקרקע  הקהילה  תושבי  של  הייעודיות  השימוש  זכויות  על 
ייעודית שנמצאות בגבולות המוניציפליים  השנייה, אדמות מתרוכה  ובוודאי שלא לבניית התנחלויות.  לעיבוד חקלאי 
של העיריות או מועצות הכפרים יירשמו על שם מי שהשתמשו בהן, ולא על שם המדינה. כך או כך, החוק אינו מאפשר 

לראות בקרקע מתרוכה ייעודית, ששימשה זמן רב תושבי כפר או כפרים מסוימים, רכוש ממשלתי.

.Land Appeal 72/1934 Mahmoud Abu Hana et al v. The Attorney General, Law Reports of Palestine, Vol. 5, 1938, pp. 221-225   133

134   ע"א 4/50 היועץ המשפטי לממשלת ישראל נ' עיריית תל אביב.

.Article 28(2) of the Land Settlement Ordinance, 1928   135

1952. האזכור של אדמות מירי, המופיע ברישא של הסעיף, מתייחס ככל הנראה  40 לשנת  8)3( לחוק הסדר הקרקעות והמים, חוק מס'  136   סעיף 
לקרקעות מירי שנמצאות תחת שימוש קולקטיבי של תושבי הכפר, בהבדל מאדמות מירי המעובדות על ידי החקלאי הבודד, שעליהן חל סעיף 78 לחוק 

הקרקעות.  



36

בהכרזות על אדמות מדינה התעלמה ישראל מהוראות אלו שבדין ולמעשה מעצם קיומן של קרקעות מתרוכה ייעודית. 
אדרבא, במקרים רבים התבססה ההכרזה על הטענה כי מדובר בקרקע שאינה ניתנת לעיבוד חקלאי והמשמשת את 

תושבי הכפר זמן רב לצורכי מרעה.

ידי ישראל כרכוש ממשלתי, אין  על אף שאין ביכולתנו לקבוע את היקף אדמות המתרוכה הייעודית שהוכרזו על 
ספק כי מדובר בשטחים נרחבים. כאמור בחלק ב', אדמות מתרוכה מוגדרות לפי טיב השימוש שנעשה בקרקע ולא 
לפי פריסתה המרחבית. בגדה המערבית, רבות מהאדמות שנמצאות בפריפריה של טבעת המירי ומעבר לה, ברצועה 
המרחבית של המוואת, משמשות למרעה במשך דורות ומהוות לכאורה מתרוכה. ככלל, השטחים שמשמשים לגידולים 
חקלאיים אינטנסיביים, שמצריכים טיפול יומיומי )למשל: ירקות(, נמצאים בסמיכות רבה יחסית לשטח הבנוי של הכפר; 
אדמות שמשמשות לגידולים אקסטנסיביים )למשל: כרמי זיתים או שדות חיטה( נמצאות לעתים קרובות במרחק יחסי 

רב יותר מהשטח הבנוי; ואילו שטחי המרעה נמצאים לרוב במרחק הרב ביותר מהשטח הבנוי של הכפר. 

ושומרון, סקר על שטחי המרעה הטבעי  יהודה  דגן, בשיתוף עם מפקדת  בבית  מינהל המחקר החקלאי  ב-1976 ערך 
יש שני סוגים של שטחי מרעה: ")א( שטחים קבועים של מרעה טבעי  כי באזור  בגדה המערבית. עורכי הסקר מצאו 
שאינם ניתנים לעיבוד בעיקר בגלל מיעוט הגשמים, מדרונות חזקים, סלעיות גבוהה או קרקע רדודה; )ב( שלפים ]שדות 
שנקצרו אך טרם נחרשו[ של גידולי בעל או שאריות של גידולים אחרים".137 מחברי הסקר ציינו כי 3.6 מיליון דונם בגדה 
המערבית )כ-65 אחוזים משטחה הכולל( משמשים דרך קבע למרעה, ומהם כמעט שני מיליון דונם שטחי מרעה טבעי 
שאינם ראויים לעיבוד חקלאי.138 לפי הסקר, רבים משטחי המרעה "משתרעים ממדבר יהודה עד עמק בית שאן, בין 
לבמת  המוואת שממזרח  רצועת  בתחום  בעיקר  היא  במקרקעין שפריסתם המרחבית  דהיינו:  ההר",139  למעלה  הירדן 
ההר. כך, בסקר נמצא כי בנפת בית לחם, הכוללת קרקעות רבות במדבר יהודה ואשר שטחה הכולל הוא 600,000 דונם, 
היו ב-1976 אדמות מעובדות בהיקף של 140 אלף דונם )23 אחוזים מהשטח הכולל( ובנוסף שטחי מרעה טבעי בהיקף 

של כ-373 אלף דונם )62 אחוזים מהשטח הכולל(.140

יישוב מסוים,  או  כפר  ידי תושבי  על  רציף רק  נעשה באופן  לא  לצורכי מרעה  רבים השימוש  לוודאי שבשטחים  קרוב 
ולפיכך אין בכוונתנו לטעון כי כל שטחי המרעה הטבעי בגדה המערבית היו בהכרח אדמות מתרוכה ייעודית. בה בעת, 
חלק משמעותי משטחי המרעה הטבעי הללו עונה לכאורה על ההגדרה של אדמת מתרוכה ייעודית, וברבים מהכפרים 
הפלסטיניים בגדה המערבית התושבים משתמשים למרעה באדמות שאינן ניתנות לעיבוד חקלאי או שנמצאות מעבר 

לגבולות השטח המעובד במשך עשרות ואף מאות שנים.

ציבוריים משותפים אחרים  או לצרכים  זה או אחר שימוש בקרקע לצורכי מרעה  במקרים שבהם הוכיחו תושבי כפר 
במשך שנים רבות ואף דורות, חוק הקרקעות לא מאפשר לראות בקרקע זאת אדמת מדינה ולהכריז עליה כעל רכוש 

ממשלתי. מאליו מובן שלפי הדין, לא ניתן להקצות קרקע כזאת לשימוש של אחרים, כמו מתנחלים.

התעלמותה של ישראל מזכויות המרעה הקולקטיביות של קהילות פלסטיניות בגדה המערבית, כפי שהן מוגדרות 
ולצרכים  למרעה  הללו  הקהילות  תושבי  את  ששימשו  ייעודית  מתרוכה  אדמות  על  וההכרזה  הקרקעות,  בחוק 
משותפים אחרים כעל רכוש ממשלתי סותרות את הדין ומהוות סטייה משמעותית מאופן יישומו של חוק הקרקעות 

על ידי המדינות ששלטו בשטח קודם לכן: בריטניה וירדן.

137   נ' זליגמן, י' קציר, שטחי המרעה הטבעי ביהודה ושומרון, היקפם וטיבם — פרסום מיוחד מס' 66, המחלקה לפרסומים מדעיים, מרכז וולקני, בית 
דגן, 1976, עמ' 6.

138   שם, עמ' 1.

139   שם, עמ' 3.

140   שם, עמ' 7.
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 חלק ה' 
במבחן המעשה

עד כה בחנו את מדיניות ההכרזות בעיקר במישור המשפטי-התיאורטי: השווינו את עיקריה להוראות הדין, לאופן יישומו 
על ידי ממשלת המנדט והשלטון הירדני ולדרך שבה פורש על ידי בתי המשפט המוסמכים. בחינה זאת הובילה למסקנה 

כי מדיניות ההכרזות סותרת בהיבטים מרכזיים את הדין, כפי שיושם באזור עד 1967.

1967, אולם ברמה  לטענת ישראל, מדיניות ההכרזות אמנם לא ננקטה על ידי המעצמות ששלטו בגדה המערבית עד 
המעשית היא לא הובילה לתוצאות שונות מאלו שהניבו הסדרי המקרקעין שביצעו הבריטים והירדנים. אייל זמיר ציין כי 
"דרישת העיבוד... לא בוטלה בתקופת השלטון הירדני... גם רישומים, שנערכו בעקבות הליכי ההסדר, מראים שאדמות 
ואילו פליאה אלבק טענה  נרשמו על שם המדינה".141  ואדמות בלתי מעובדות  נרשמו על שם מעבדיהן,  מירי שעובדו 
והדבר משתקף גם ברישומים בשטחים שעברו  כי "קרוב לארבעים אחוז מאדמות יהודה ושומרון הן אדמות מדינה, 
הסדר קרקעות, אנגלי או ירדני... כמובן שהמספר של 40% איננו מדע מדויק, אלא הוא אומדן על סמך הכללה גסה של 

הפרטים הרשומים והלא-רשומים. אבל הוא נכון גם לגבי שטחים שעברו הסדר מקרקעין וגם לגבי אלה שלא עברו".142

אולם בדיקה אקראית שערך בצלם סותרת טענות אלו. הבדיקה נעשתה באמצעות מפה דיגיטלית של המינהל האזרחי 
אשר הועברה לארגון "יש דין" בתשובה לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש דרור אטקס בעת שעבד בארגון. לצורך 
הבדיקה בחרנו שלושה צמדים של כפרים שאדמותיהם גובלות אלו באלו. הבחירה כללה במכוון כפרים שאדמותיהם 
עברו הסדר מקרקעין בזמן השלטון הירדני, בצד כפרים גובלים שאדמותיהם לא נרשמו בטאבו. בבדיקה השווינו בתוך 
כל צמד בין היקף המקרקעין שנרשמו בטאבו כרכוש ממשלתי בהסדר המקרקעין שערכו הירדנים לבין היקף השטחים 

שעליהם הכריזה ישראל כעל אדמות מדינה. 

מאחר שמדובר בשלושה צמדי כפרים גובלים, שתנאי האקלים והשטח בהם דומים, יהיה זה מופרך להניח כי היה קיים בכל 
צמד הבדל מהותי בהיקף השטחים המעובדים או בפרמטר רלוונטי אחר שיש בו כדי להשליך על בעלויות הקרקע. מכאן 
שיישום דומה של הוראות הדין על ידי ממשלת ירדן, מצד אחד, ועל ידי השלטון הישראלי, מצד שני, היה צריך להוביל לכך 
ששיעורן של אדמות המדינה בכל צמד כפרים יהיה דומה. שלושת צמדי הכפרים שבחנו הם עין קיניא-אל ג'אניה )נפת 

רמאללה(, בורקה-כפר עקב )נפת רמאללה(, חבלה-עזון )נפת קלקיליה(. תוצאות ההשוואה מוצגות בטבלה 1.

)במסגרת הסדרי  ירדן  ידי  על  נתוני הטבלה חושפים הבדלים דרמתיים בהיקף המקרקעין שהוגדרו כרכוש ממשלתי 
מקרקעין(, מצד אחד, ועל ידי ישראל )במסגרת הכרזות על אדמות מדינה(, מצד שני  שיעור השטח שהוכרז כאדמות 
וכמה מאשר שיעור השטח שנרשם בטאבו כרכוש ממשלתי בהסדרי המקרקעין  פי כמה  הוא  ידי הממונה  על  מדינה 
הירדניים. כך, באדמות כפר עקב הכריז הממונה על 63 אחוזים מהשטח הלא-מוסדר כעל רכוש ממשלתי, לעומת 0.4 
אחוזים בלבד מהשטח המוסדר, שנרשמו בטאבו כאדמות מדינה במסגרת הסדר המקרקעין שערכו הירדנים באדמות 
שיעור  מאשר   157 פי  אפוא  הוא  עקב  בכפר  מדינה  כאדמות  שהוכרז  השטח  שיעור   .)4 מפה  )ר'  בורקה  הגובל  הכפר 

השטח שנרשם בטאבו כרכוש ממשלתי באדמות בורקה.

אפילו באדמות אותו כפר עצמו, שיעור השטחים שהוגדרו כאדמות מדינה על ידי ישראל בחלק הלא-מוסדר נוטה להיות 
גבוה משמעותית מאחוז השטח שנרשם בטאבו כרכוש ממשלתי בחלקי הכפר שהושלם בהם הסדר המקרקעין בתקופת 
השלטון הירדני. כך, בכפר עין קיניא, שכ-50 אחוזים מאדמותיו הוסדרו בזמן השלטון הירדני: באדמות הכפר שעברו 
הסדר מקרקעין לא נרשם ולו דונם אחד כרכוש ממשלתי. לעומת זאת, במחצית השנייה של אדמות עין קיניא, שנותרו 

לא-מוסדרות, הוכרזו על ידי ישראל 110 דונם )כ-9.4 אחוזים מהשטח הלא-מוסדר( כאדמות מדינה )ר' מפה 5(.

141   אייל זמיר, אדמות המדינה ביהודה והשומרון, שם, עמ' 19.

142   פליאה אלבק, קרקעות ביהודה ושומרון, שם, עמ' 8.
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טבלה 1. היקף אדמות המדינה בשלושה צמדי כפרים בגדה המערבית

שם הכפר
שטח 

אדמות 
הכפר

שטח 
אדמות 

הכפר 
המוסדרות

שטח אדמות 
המדינה 

המוסדרות 
)בסוגריים: כאחוז 

מתוך אדמות 
הכפר המוסדרות(

שטח 
אדמות 

הכפר הלא-
מוסדרות

שטח אדמות 
המדינה המוכרזות 
)בסוגריים: כאחוז 

מתוך אדמות הכפר 
הלא-מוסדרות(

110 דונם )9.4%(1,230 דונם0 דונם )0%(1,238 דונם2,468 דונםעין קיניא 

 אל ג'אניה, 
ראס כרכר 

4,633 דונם )34.2%(13,538 דונם0 דונם )0%(13,5380 דונם

20 דונם )3.7%(547 דונם22 דונם )0.4%(5,550 דונם6,097 דונםבורקה 

1,415.4 דונם )63%(2,245 דונם2.4 דונם )0.1%(3,239 דונם5,484 דונםכפר עקב 

1.5 דונם )0.1%(1,651 דונם9 דונם )0.2%(4,821 דונם6,472 דונםחבלה 

3,505 דונם )15.6%(22,424 דונם0 דונם )0%(1,254 דונם23,678 דונםעזון

144 143

גדולים  כי הבדלים  וכמה כשמדובר באדמות אותו כפר ממש — נראה  גובלים — על אחת כמה  כאשר מדובר בכפרים 
כל כך הם תוצאה של יישום שונה בתכלית של דיני המקרקעין המקומיים, ובראשם חוק הקרקעות העות'מאני. ראוי 
להדגיש כי במפה הדיגיטלית הממוחשבת, שבאמצעותה נעשתה הבדיקה, יש אי-דיוקים מובנים, ולכן ייתכנו טעויות 
של  המוניציפליים  הגבולות  את  המראות  מפות  עם  הצלבנו  הטבלה  ממצאי  את  זאת,  עם  הטבלה.  בנתוני  מסוימות 
ההתנחלויות, שנקבעו בעיקר על בסיס הפריסה המרחבית של אדמות המדינה המוכרזות. בדיקה זאת תומכת בתמונה 

שעולה מהמפה הדיגיטלית ומחזקת את המסקנה, כי מדובר בנתונים אמינים.

אכן, קרקעות המדינה המוכרזות באדמות הכפרים הללו נכללו אחרי הכרזתן כמעט במלואן בתחומי השיפוט של 
ההתנחלויות שהוקמו שם. כך, מתוך 3,505 הדונם שהוכרזו כרכוש ממשלתי באדמות הכפר עזון, 3,407 דונם )כ-97 
אחוזים( נכללו בתחומי ההתנחלויות אלפי מנשה, צופין ומעלה שומרון ובתחום השיפוט של מועצה אזורית שומרון. 
ישראליות  להתנחלויות  מוניציפלית  שויכו  לא  עזון  הכפר  באדמות  המוכרזות  המדינה  מקרקעות  דונם   98  רק 
ג'אניה וראס כרכר שהוכרזו כאדמות מדינה,  4,633 הדונם באדמות הכפרים אל  6(. באופן דומה, מתוך  )ר' מפה 
מטה  אזורית  מועצה  של  השיפוט  ובתחום  ודולב  טלמון  ההתנחלויות  בתחום  נכללו  אחוזים(  )כ-88  דונם   4,090

בנימין.

בנוסף לבדיקה הפרטנית, ערכנו בדיקת רוחב שבמסגרתה בחנו את תוצאותיהם של הסדרי המקרקעין שערכו הירדנים 
באזור שלם: אדמות הכפרים שבבמת ההר בסביבות רמאללה. בבדיקה זאת כללנו רק כפרים שהסדר המקרקעין בהם 

הושלם ואשר כל אדמותיהם נרשמו בטאבו. תוצאות הבדיקה מוצגות בטבלה 145.2

143  המונח "אדמות כפרים" מתייחס לגבולות הכפרים בפלשתינה-א"י, כפי שהוגדרו על ידי שלטונות המנדט במפות שהוכנו לצרכים מינהליים, בעיקר 
כדי לאפשר גביית מס רכוש. אין מדובר בגבולות בעלות ובמרבית המקרים, באדמות כפר זה או אחר יש אדמות פרטיות בצד מקרקעין ששייכים לרשות 
המקומית )כמו אדמות מתרוכה ייעודית( ואדמות מדינה. הנתונים שבטבלה זאת ובטבלה 2 בכל הנוגע לשטח של אדמות כל כפר המופיע בהן מבוססים 

על שכבה דיגיטלית של גבולות אדמות הכפרים בגדה המערבית, שבצלם רכש מהמינהל האזרחי.

144  אדמותיהם של שני הכפרים הללו נכללו במפה אחת שהוכנה בתקופת המנדט, ולכן חישבנו את הנתונים בעניינם כאילו היו יחידה אחת.

145   כמו הנתונים שבטבלה 1, גם הנתונים שבטבלה זאת מבוססים על המפה הדיגיטילית שהמינהל האזרחי העביר לדרור אטקס ועל המפה הדיגיטלית 
של גבולות אדמות הכפרים בגדה המערבית שבצלם רכש מהמינהל האזרחי. כל ההסתייגויות שהובאו לעיל בעניין רמת הדיוק של המפה הדיגיטילית ושל 

הנתונים המבוססים עליה חלים גם על הנתונים שבטבלה 2.

143

144
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של חוקיות הכרזות על אדמות מדינה בגדה המערבית
באצטלה 

מפה 4  קרקעות מדינה באדמות הכפרים בורקה וכפר עקב

מפות 7-4 מבוססות על שכבות דיגיטליות של גבולות אדמות הכפרים בגדה המערבית, שאותן רכש בצלם מהמינהל האזרחי. גבול השטח שעבר הסדר מקרקעין בזמן השלטון הירדני סומן לפי מפה שמקורה אצל Forman )ר' ה"ש 59(. בשל 
אי-דיוקים מובנים במקורות אלו, ייתכנו טעויות בכל המפות הללו. בחלק מהמקרים הופיעו, ככל הנראה בטעות שנובעת מהשכבות הדיגיטליות, אדמות מדינה מוכרזות בתוך השטח שהושלם בו הסדר מקרקעין ואדמות מדינה רשומות 

בטאבו בתוך השטח הלא-מוסדר. בצלם מחק סימונים שגויים אלה.
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מפה 5  קרקעות מדינה באדמות הכפרים עין קיניא ואל ג'אניה-ראס כרכר
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של חוקיות הכרזות על אדמות מדינה בגדה המערבית
באצטלה 

מפה 6  קרקעות מדינה באדמות הכפרים חבלה ועזון
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טבלה 2. אדמות מדינה בכפרים באזור רמאללה שעברו הסדרי מקרקעין בתקופה הירדנית

שטח אדמות שם הכפר
הכפר

אדמות מדינה שנרשמו 
בטאבו במסגרת הסדר 

המקרקעין

אדמות המדינה הרשומות 
כאחוז מהשטח הכולל של 

אדמות הכפר
1.80.1% דונם8,243 דונםח'רבת אבו פלאח

1240.7% דונם16,653 דונםמזרעה א-שרקייה

1670.9% דונם18,889 דונםסילוואד

15,43646.8% דונם32,970 דונםדיר ג'ריר

3,48916.9% דונם20,649 דונםא-טייבה

12,25741.2% דונם29,781 דונםרמון

1.40.1% דונם4,948 דונםביתין

83.40.7% דונם11,503 ונםעין יברוד

00% דונם2,375 דונםיברוד

00% דונם2,963 דונםעין סיניא

11.80.2% דונם5,889 דונםג'יפנא

15.30.4% דונם4,225 דונםדורא אל קרע

9.30.2% דונם3,959 דונםסורדא

4% 31,59619 דונם163,047 דונםסך הכל:

148 147 146

יישובים  כמה  של  הכפרים  אדמות  בתחום  שנופל  ברובו,  ורציף  גדול  לשטח  מתייחסים   2 בטבלה  הכלולים  הנתונים 
7(. לכן אפשר לראות בהם מעין מדגם מייצג באשר לשיעור אדמות המדינה ולהיקפן בבמת ההר ובשיפוליה  )ר' מפה 

המזרחיים בכל רחבי הגדה המערבית. 

בניגוד לטענותיה של אלבק, שיעור השטח שנרשם כרכוש ממשלתי בהסדרי המקרקעין הירדניים רחוק מאוד מ-40 
המקרקעין  בהסדרי  הוגדר  השטח  כל  כמעט  ההר,  בבמת  נמצאות  שאדמותיהם  בכפרים  כי  מראה  הטבלה  אחוזים: 
הם  הכלל  מן  היוצאים  בלבד.  אחוזים  ל-0.9   0 בין  נע  מדינה  כאדמות  שנרשם  השטח  ושיעור  פרטי,  כרכוש  הירדניים 
שאדמותיהם  מאחר  ממשלתי  כרכוש  מהשטח  משמעותי  שיעור  נרשם  שבהם  וא-טייבה,  רמון  ג'ריר,  דיר  הכפרים 
נמצאות בחלקן או במלואן במורדות המזרחיים של ההרים המשתפלים אל בקעת הירדן, אשר משטר המשקעים השורר 
בהם אינו מאפשר חקלאות בעל קבועה. בניכוי אדמות הכפרים האלה, השטח המוסדר שאליו מתייחסת הטבלה מקיף 

79,647 דונם, אשר מהם רק 414 דונם )כ-0.52 אחוזים( נרשמו בהסדרי המקרקעין כאדמות מדינה.

רכוש  בהגדרה  הן  לא-מעובדות  טרשים  אדמות  שלפיהן   — ועמיתיה  אלבק  של  היסוד  להנחות  בסתירה  כן:  על  יתר 
ממשלתי — סיור שערכנו באדמות הכפרים עין יברוד וסילוואד מלמד שחלקות טרשים רבות נרשמו בהסדר המקרקעין 

הירדני כרכוש פלסטיני פרטי, ולא כאדמות מדינה.149

146  רוב אדמות דיר ג'ריר שנרשמו כרכוש ממשלתי נמצאות בבקעת הירדן ובמורדות ההרים המשתפלים אליה.

147  רוב אדמות א-טייבה שנרשמו כרכוש ממשלתי נמצאות בבקעת הירדן ובמורדות ההרים המשתפלים אליה.

148  רוב אדמות רמון שנרשמו כרכוש ממשלתי נמצאות במורדות המשתפלים אל בקעת הירדן.

149   הסיור נערך ב-5.7.2007.

146

147

148
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של חוקיות הכרזות על אדמות מדינה בגדה המערבית
באצטלה 

מפה 7  אזור רמאללה: אדמות מדינה שנרשמו בטאבו בזמן השלטון הירדני
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ששימש  שלו,  אריה  )במיל'(  אלוף  תת  ההכרזות,  מדיניות  של  לידתה  ערב  ב-1979,  שכתב  הדברים  יפים  זה  בהקשר 
בשנים 1976-1974 כמפקד הצבאי של אזור יהודה ושומרון: "רצוי להבהיר כי שטח טרשי אינו בהכרח אדמת מדינה, הן 
משום שבאזורים בהם יש הסדרי קרקעות רשומים שטחים טרשיים כבעלות פרטית, והן על פי רשימות הטאבו הטורקי 

והאנגלי, באזורים לא-מוסדרים".150

גורמים  אין ברשותנו מידע על הסיבות שהובילו את פקיד ההסדר הירדני לרשום את אדמות הטרשים הללו על שם 
פרטיים. אולם לאור האמור לעיל, ניתן להעריך כי הדבר נבע מגורמים שונים, ובהם עיבוד טלאים שנעשה בחלקן — אשר 
לפי הפסיקה המנדטורית והפרקטיקה הירדנית יש בו כדי להקנות לפרט זכויות בעלות על מלוא שטח החלקה, ולא רק 
על כיסי האדמה המעובדים; וכן עיבוד שנעשה בעבר במשך תקופת ההתיישנות והופסק לאחר מכן. בנוסף סביר להניח 
כי בשטח המוסדר יש אדמות מתרוכה ייעודית, שנרשמו על שם מועצת הכפר הנוגעת בדבר. מאחר שהמפה הדיגיטלית 
שבה השתמשנו לא מבחינה בין אדמות ציבור שאינן רכוש ממשלתי לבין קרקעות בבעלות פרטית, לא היה באפשרותנו 
להעריך איזה אחוז מהשטח המוסדר נרשם בהסדרי המקרקעין שערכו הירדנים כקרקעות מתרוכה ייעודית. בהקשר 
זה יוער כי ייתכן שגם חלק מהמקרקעין שנרשמו על ידי הירדנים כאדמות מדינה הם לאמיתו של דבר קרקעות מתרוכה 
אנשי  עבור  כנאמן  המדינה  שם  על  נרשמו   )35 עמ'  לעיל,  )ר'  הירדני  והמים  הקרקעות  הסדר  חוק  לפי  אשר  ייעודית, 
הכפרים שהשתמשו במקרקעין אלה למרעה ולצרכים אחרים. לפיכך ייתכן, כי נתוני הטבלה בעניין היקף אדמות המדינה 
שנרשמו בהסדרי המקרקעין הירדניים, במיוחד בכפרים שאדמותיהם גולשות לבקעת הירדן, מוטים כלפי מעלה, מאחר 
שאפשר שהם כוללים גם אדמות מתרוכה ייעודית המוחזקות על ידי המדינה כנאמן בלבד, ואשר אינן רכוש ממשלתי. 
כך או כך, קיים פער משמעותי בין תוצאותיהם של הסדרי המקרקעין שערכו הירדנים בזמן שלטונם באזור לבין מדיניות 

ההכרזות הישראלית.

150   אריה שלו, שם, עמ' 117.
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סיכום ומסקנות 
חודשים ספורים אחרי פרסום פסק הדין בפרשת אלון מורה כתב עו"ד אליקים העצני, תושב קריית ארבע ומי שהיה 
באותה עת ממנהיגי המתנחלים, את המאמר "מלכוד הקרקעות: המצב המשפטי". במאמר, שקרא לממשלה להפקיע 
קרקעות פלסטיניות פרטיות לצורכי התנחלות תוך מתן פיצוי כספי לבעליהן, דחה העצני את היתכנותה של החלטת 

הממשלה לבנות בגדה המערבית התנחלויות על אדמות מדינה בלבד:

שוב ושוב אנו חוזרים ומדגישים: על במת ההר )ששטחו, בערך, כ-4.8 מיליון דונם(151  של יהודה ושומרון 
— ללא בקעת הירדן ומדבר יהודה — אין אדמות מדינה.

ישנן כמה חורשות מפוזרות פה ושם )קרני שומרון, נווה צוף, הר כביר( ואכן, בהעדר קרקע אחרת, הוקמו 
שם יישובים תוך עקירת החורש.

ממש  של  ליישוב  קרקע  די  אין  מקום  בשום  אך  ושם,  פה  מפוזרים  דונם,  מאות  כמה  ישנם  מזה  חוץ 
ולרזרוות לעתיד — ללא הפקעת קרקע ליצירת גושים מרוכזים.152

דבריו אלה של אחד ממנהיגי המתנחלים, שנאמרו בזמן אמת, משקפים היטב את המציאות הקניינית ששררה בשטח 
בראשית שנות ה-80 של המאה ה-20: בבמת ההר ובשיפוליה, שאותם ייעדה הממשלה להקמת התנחלויות ישראליות, 

לא היו אז כמעט בנמצא אדמות מדינה. כדי להקים שם התנחלויות נדרש מנגנון שְיַיצר אדמות מדינה נוספות.

במאמרו דן העצני גם באפשרות שהועלתה על ידי גורמים שונים בממשלה, לראות בקרקעות בלתי-מעובדות שאינן 
רשומות  שאינן  ]אלו  הקרקעות  יתר  מרבית  "לגבי  לדבריו,  כבד.  ספק  בה  והטיל  מדינה,  אדמות  בטאבו  רשומות 
מסוג  טרשים'  'אדמות  כי  הממשלה,  טענות  ערביים.  בעלים  שם  על  רכוש  מס  בספרי  רישומים  קיימים  בטאבו[ 
מפעל  בג"ץ...  בביקורת  עמדו  טרם  פרטיים,  בעלים  ידי  על  רכוש  מס  עליהן  שולם  אם  אף  מדינה,  אדמות  הן  מירי 
ההתיישבות... אם יבססו את חוקיותו המשפטית אך ורק על טענה זו )שעליה מתבסס משרד המשפטים( נשקפת 

לו סכנה חמורה".153

בדיעבד ניתן לומר כי העצני המעיט מיכולת האלתור של השלטון הישראלי בגדה המערבית ומנכונותו של בג"ץ לאפשר 
לצורך  ישראל  שנקטה  בהליכים  העליון  המשפט  בית  התערב  לא  מורה  אלון  בעניין  הדין  פסק  מאז  פעולה.  חופש  לו 
מדיניות  של  המהותיים  המרכיבים  מרבית  של  לחוקיות  בנוגע  הכריע  ולא  המערבית  בגדה  קרקעות  על  השתלטות 
ההכרזות. מספר עתירות שהוגשו לבג"ץ נגד ההכרזות התייחסו בעיקר להיבטים הפרוצדורליים והמינהליים של הליך 

ההכרזה, ונדחו כולן.

כבר ב-1981 דחה בג"ץ עתירה של פלסטינים מתרקומיה נגד הכרזה על אדמות מדינה. בית המשפט קבע כי "כאשר 
מתגלעת מחלוקת בשאלה, אם מקרקעים פלוניים הם רכוש הציבור או רכוש הפרט, מקובל הכלל, כי יש לראות את 
הרכוש כציבורי, עד אשר שאלת הבעלות מוכרעת באופן סופי".154 בנוסף, בית המשפט דחה את טענות העותרים נגד 
הסמכתה של ועדת העררים הצבאית לדון בהכרזות על אדמות מדינה, ופסק כי אלמלא כוננו ועדות העררים הצבאיות, 

לא היתה לתושבי האזור כל אפשרות להתנגד להחלטות הממונה.155

בפסק דין אחר, שניתן ב-1986, דחה בג"ץ עתירה של תושב בית איג'זא נגד הכרזה על אדמות מדינה. באשר להיבטים 
המינהליים של ההכרזה, בית המשפט קבע כי בשבתו כערכאת ערעור, בג"ץ לא יתערב בממצאים העובדתיים של ועדת 
העררים הצבאית. לגופו של עניין, בג"ץ קבע כי הממונה ּוועדת העררים פעלו כדין כאשר החילו את הלכת 50 האחוזים, 
הדורשת עיבוד מצטבר של לפחות מחצית משטח החלקה כדי להקנות בה זכויות לפרט . בכך, קבעו השופטים, הממונה 
ּוועדת העררים יישמו את סעיף 78 לחוק הקרקעות ופירשו אותו "בהתאם למשמעותו ולפרשנותו מאז ומתמיד". זאת 

151   בפועל שטחה של במת ההר הוא כשני מיליון דונם בלבד. נראה שכוונת הכותב היא לא רק לבמת ההר, אלא גם לשיפוליה ולאזורים נוספים בגדה 
המערבית, למעט בקעת הירדן ומדבר יהודה.

152   אליקים העצני, "מלכוד הקרקעות: המצב המשפטי", נקודה, מס' 6, 17.3.1980, עמ' 6-4.

153   שם, שם.

154   פסק הדין בבג"ץ 285/81 פדיל מוחמד אל נאזר נ' מפקד יהודה ושומרון ואח'.

155   שם.
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למרות שעמדה זאת סוטה סטייה מהותית ממשמעותו של סעיף זה ומפרשנותו בפסיקה המנדטורית שאוזכרה בפסק 
הדין, בפרקטיקה בתקופת המנדט ותחת שלטון ירדן. כך יצר בית המשפט הישראלי מראית עין של המשכיות בפסיקה, 

בעוד שבפועל פסק דינו מהווה חריגה דרמתית מההלכות שקבעו הערכאות בתקופת המנדט. 156

את פסק הדין בעניין בית איג'זא חתם בג"ץ בהתייחסות למטרה, שלשמה בוצעה ההכרזה על אדמות המדינה: הקמת 
ההתנחלות גבעון החדשה. בעניין זה קבע בית המשפט כי "אין כל צורך שנדון כאן בנושא זה, כי שאלה זו איננה נוגעת 
כלל לנושא שלפנינו, ומכל מקום אין לעותר מעמד בשאלה זו".157  בכך התעלם בית המשפט מההיבטים המהותיים של 
הדין המקומי ומההגבלות החלות במשפט הבינלאומי על המעצמה הכובשת בכל הנוגע לשימוש בקרקע ציבורית בשטח 

הכבוש. 

להתערב  בכוונתו  אין  כי  היטב  שהבהיר  לבג"ץ,  בנושא  נוספות  עתירות  כמעט  הוגשו  לא  הללו  הדין  פסקי  שני  לאחר 
ּוועדות העררים הצבאיות, למעט במקרים קיצוניים של פגמים חמורים בהליך המינהלי. כתוצאה  בהחלטות הממונה 
מכך, גם רוב הטענות המהותיות המפורטות בדו"ח הנוכחי לא הובאו בפני בית המשפט, וממילא זה לא נדרש להכריע 

בהן.

באופן מוצהר, ישראל מכירה בכך שהגדה המערבית נתונה תחת כיבוש ואינה חלק משטחה הריבוני. מהכרה זאת נובעת 
מחויבות להוראות המשפט הבינלאומי, האוסר על המעצמה הכובשת לשנות את הדין המקומי שהיה בתוקף בשטח 
נחוץ לטובת האוכלוסייה המקומית. מחויבות זאת  צורך ביטחוני או שהדבר  כיבושו, אלא אם קיים בכך  הכבוש ערב 
בדבר כיבוד הדין המקומי מתבטאת לא רק בחובה לכבד את החקיקה המקומית, אלא כוללת גם את החובה לכבד את 

ההלכות הפסוקות שקבעו בתי המשפט של המדינות ששלטו בשטח טרם כיבושו.

מדיניות ההכרזות הישראלית לא עומדת בדרישות אלו. היא סותרת את הדין התקף, כפי שפורש ויושם על ידי שלטונות 
המנדט הבריטי והכתר הירדני, וזאת בשלושה היבטים עיקריים:

ירדן הכירו בעיבוד טלאים מפוזר  וממשלת  זכויות בעלות  שלטונות המנדט  א  סוג העיבוד החקלאי שמקנה לפרט 
להקנות  כדי  בה  יש  אשר  העות'מאני,  הקרקעות  לחוק   78 סעיף  דרישות  על  העונה  פעולה  בו  וראו  סלעית  בקרקע 
לחקלאי המעבד בעלות בחלקה. הדבר אף נקבע בפסיקתו של בית המשפט העליון בתקופת המנדט. בסתירה לכך, 
ישראל החילה על הגדה המערבית פרשנות מחמירה לסעיף 78 לחוק הקרקעות, אשר לפיה באזורים סלעיים, רק עיבוד 
מפוזר המקיף לפחות 50 אחוזים משטחה הכולל של החלקה יכול להקנות לפרט בעלות בה. על ידי שינוי הפרשנות של 
סעיף 78 לחוק הקרקעות, כפי שהיתה נהוגה באזור לפני 1967, הצדיקה ישראל הכרזה על מקרקעין רבים באזורי ההר 
הסלעיים שעובדו בעיבוד טלאים כעל רכוש ממשלתי, למרות שלפי עמדתן של המדינות ששלטו בגדה המערבית לפני 
ישראל, שטחים אלה הם רכוש פלסטיני פרטי. במקרה זה, הפרשנות החדשה שיישמה ישראל סוטה באופן ניכר כל כך 

מהפרשנות שנהגה באזור לפני כיבושו, עד כי יש לראות בה שינוי לחוק עצמו.

ב  הפסקת העיבוד החקלאי אחרי עיבוד רציף במשך תקופת ההתיישנות  ישראל התעלמה גם מפסיקת בית המשפט 
העליון המנדטורי ומפסק דין של בית המשפט העליון בישראל, שלפיהם מי שעיבד קרקע מירי לא-מוסדרת במשך עשר 
שנים רוכש בה זכויות בעלות, והפסקת העיבוד לאחר תקופה זאת אינה פוגעת בזכויותיו, גם אם הקרקע לא נרשמה 
על שמו בטאבו. באמצעות שינוי לחוק, שעוגן בתיקון לצו בדבר רכוש ממשלתי, יצרה ישראל מציאות משפטית שלפיה 
הפסקת העיבוד החקלאי למשך שנים אחדות תבטל לחלוטין את זכויותיו של הפרט בקרקע, גם אם הוא או משפחתו 

עיבדו אותה קודם לכן במשך עשרות שנים.

מרעה  אדמות  בעיקר   — ייעודית  מתרוכה  לאדמות  הנוגע  בכל  כרכוש ממשלתי   ייעודית  הגדרת אדמות מתרוכה  ג  
ששימשו משך שנים רבות קהילה מוגדרת של תושבי כפר זה או אחר — ישראל יישמה את מדיניות ההכרזות בחריגה 
מאופן יישומו של החוק על ידי המדינות ששלטו בגדה המערבית לפניה ותוך התעלמות מפסיקותיהם המחייבות של בתי 
המשפט. בהבדל מקרקעות מירי, שבהן רוכש הזכויות הוא הפרט, אדמות מתרוכה ייעודית הן בהגדרה קרקע ציבורית 
שיועדה לשימוש ספציפי של בני קהילה מסוימת ואינן רכוש ממשלתי. בוודאי שלא ניתן להכריז עליהן כאדמות מדינה 
ייעודיות  מרעה  קרקעות  על  להכריז  ישראל  משלטונות  מנעו  לא  שבדין  אלה  הוראות  התנחלויות.  לפיתוח  ולהקצותן 

כאדמות מדינה, תוך שלילת הזכויות הציבוריות של תושבי הקהילות הפלסטיניות שנהגו להשתמש במקרקעין אלה.

156   בג"ץ 277/84 צברי מחמוד אע'רייב נ' הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי, אזור יהודה ושומרון.

157   שם.
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באצטלה של חוקיות הכרזות על אדמות מדינה בגדה המערבית

מאז ראשית שלטונה בגדה המערבית ועד מועד פרסומו של דו"ח זה הכריזה ישראל על מאות אלפי דונמים באזור כעל 
אדמות מדינה. אין בכוונתנו לטעון שכל המקרקעין הללו היו רכוש פלסטיני פרטי. אדרבא, ברור כי השטחים שהוכרזו 
במיוחד   — מהמקרים  מבוטל  לא  בחלק  אכן,  ממשלתי.  לרכוש  הדין  לפי  שנחשבו  מקרקעין  גם  כללו  מדינה  כאדמות 
בהכרזות על אדמות מוואת במדבר יהודה — ניתן להניח כי לו היה השטח המוכרז עובר הסדר מקרקעין בזמן המנדט 
הבריטי או תחת שלטון ירדן, קרוב לוודאי שהיה מוגדר בחלקו או ברובו כרכוש ממשלתי. לעומת זאת בבמת ההר, שם 
רוב המקרקעין הם מסוג מירי, יש להניח שבהסדרי מקרקעין היה רק חלק קטן מהשטח נרשם כרכוש ממשלתי, כפי 

שאכן קרה באותם כפרים שאדמותיהם הוסדרו בתקופת השלטון הירדני.

בדיקה של כמה צמדי כפרים, אשר רק בחלקם בוצעו הסדרי מקרקעין, מראה כי אחוז השטח שהוגדר כאדמות מדינה 
המקרקעין  בהסדרי  ממשלתי  כרכוש  שנרשם  השטח  שיעור  מאשר  מונים  עשרות  גדול  ישראל  שביצעה  בהכרזות 
הירדניים. עובדה זאת כשלעצמה מרמזת שישראל יישמה את הדין באופן שונה מהותית מדרך יישומו על ידי הירדנים. 
כרכוש  כדין  שלא  הוגדרו  המוכרזות  המדינה  אדמות  מבין  שיעור  איזה  לקבוע  מתיימר  לא  הנוכחי  הדו"ח  זאת,  עם 
חקיקת  את  הסותרים  היבטיה  ועל  ההכרזות  במדיניות  הכרוכות  העקרוניות  הבעיות  על  מצביע  רק  אלא  ממשלתי, 

המקרקעין המקומית.

בדין המהותי, היא  לוקה אפוא בשלושה פגמים בסיסיים: היא עומדת בסתירה להוראות מרכזיות  מדיניות ההכרזות 
המשפט  בתי  של  פסיקותיהם  את  סותרת  והיא  ישראל,  לפני  בשטח  ששלטו  המדינות  ידי  על  יישומו  אופן  את  נוגדת 
נטילת החזקה במקרקעין שהיו  גרידא שעניינו  אין מדובר במהלך טכני  המוסמכים שפירשו את הדין. במקרים רבים 
ציבורי-ייעודי  או  פרטי  פלסטיני  מרכוש  והפיכתה  האדמה  של  הקנייני  הסטטוס  בשינוי  אלא  ממשלתי,  רכוש  ממילא 

לקרקע מדינה.

העובדה שההכרזות נעשו במטרה לאפשר התנחלות ישראלית בשטח הכבוש — פרקטיקה אסורה במשפט הבינלאומי — 
מחמירה את תמונת המצב עוד יותר: לא זו בלבד שההכרזות עצמן לוקות באי-חוקיות, אלא שהמניע להן גם הוא בלתי 
חוקי ומטרתן למנוע מהציבור הפלסטיני להשתמש בקרקע ולהעבירה לשימוש בלעדי של אזרחים ישראלים. אפילו היו 

אדמות המדינה המוכרזות כולן רכוש ממשלתי לפי הדין המהותי, לא היה הממונה רשאי להקצותן לצורכי התנחלות.
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