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בוא נתחיל בעובדות :הארגונים 'יש דין' ו'בצלם' שהגישו
את העתירה בשם חמישה פלשתינים ,טענו שתשעת הבתים
בעפרה "נבנו על קרקע פרטית מוסדרת ,אשר לטענת העותרים
הפלשתינים מצויה בבעלותם מכוח ירושה" .בית המשפט קיבל
את העתירה שלהם .אז מה אתם ,גזלנים שמבקשים מהשופטים
להתעלם מהגזל?
שאלה מצוינת .אם תקרא את פסק הדין
של השופט אשר גרוניס תגלה שבית
המשפט לא דחה את טענת המתיישבים
שלפיה "העותרים (הפלשתינים) אינם
רשומים כבעלי המקרקעין עליהם נבנו
המבנים ,ואיש מהם אינו טוען לבעלות
בחלקות עליהם מצויים שלושה מבין
תשעת המבנים נושא העתירה" .בהכרעת
הדין כותב נשיא בית המשפט העליון
לשעבר במפורש כי "אין בהכרעתנו
בעתירה זו משום קביעה בדבר זכויות
הקניין של מאן דהוא במקרקעין הנדונים".

"

כלכליים .בהרבה מקרים לרישום הזה לא הייתה שום משמעות
בשטח .הקרקע נשארה שוממה ונטושה ואיש לא בנה עליה בית או
נטע עליה עץ .במילים אחרות' ,קרקע פרטית' ביו"ש איננה בהכרח
קרקע של מישהו.
אגב ,כשערביי ישראל מציינים את 'יום הנכבה' הם מדברים על
כפרים ממשיים שבהם גרו אבות אבותיהם עד שברחו במלחמת
השחרור .ביהודה ושומרון לעומת זאת אף אחד לא ברח ולא גורש.
הרישומים הירדניים הם פיקטיביים במקרים רבים ,וה'בעלים' אינם
קיימים ולא ניתן לזהותם אפילו ברישומים שערך צה"ל לאחר
מלחמת ששת הימים.
אתה מיתמם .גם לשיטתך ,מדוע בחרו קברניטי המתנחלים
להתיישב במקומות עם רישום ולא בשטחי
מדינה שאין מחלוקת על כך שאין להם
בעלים? מה חשבתם ,שתעשו מה שבא לכם
והמדינה תעלים עין?

ביו"ש אף ערבי
לא ברח ולא גורש.
רבים מהרישומים
הירדנים פיקטיביים
והבעלים אינם
קיימים

רגע רגע ,זה נהיה מסובך .אם הפלשתינים
אינם הבעלים הרשומים של הקרקע ,ואם פעילי 'יש דין' ו'בצלם'
לא הצליחו למעשה לאתר את הבעלים האמיתיים ,אז מדוע
הקרקע הזו מוגדרת בכלל כקרקע פרטית?
עלית על נקודה חשובה! בית המשפט קיבע נורמה חדשה ביו"ש
שלפיה בית המשפט לא מתעניין אם יש או אין אדם שטוען
שזכויותיו נפגעו .אפילו אם מדובר בקרקע שוממה שאין איש
שיכול לספר שהיא רשומה על שמו היא יכולה להיות מוגדרת
כקרקע פרטית .גרוניס כתב את זה במפורש בפסק הדין – "יש
להדגיש שמדובר בבנייה בלתי חוקית שנעשתה על מקרקעין
פרטיים ,אין להתנות את האכיפה בקיומו של עותר קונקרטי בעל
זכויות במקרקעין האמורים".
אני הולך לאיבוד פה .אני לא משפטן אבל בשכל הישר אני מבין
ש'קרקע פרטית' הכוונה לקרקע ששייכת למישהו ,אם אין בעלים
לקרקע מדוע היא מוגדרת כ'קרקע פרטית'?
המושג 'מקרקעין פרטיים' ביהודה ושומרון הוא מושג משפטי
מתעתע .הוא מתייחס לקרקעות שהכיבוש הירדני – שאגב לא
הוכר על ידי אף אחת ממדינות העולם למעט בריטניה ופקיסטן
– רשם על שם שיח'ים וקציני צבא לצרכים פוליטיים ואולי גם

יש אזורים ביהודה ושומרון שבהם קיימים
שטחים פנויים המוגדרים כ'שטחי מדינה'
כמו בגוש עציון ובשומרון .למרבה הצער
באזור בנימין כמעט ואין קרקעות שהוכרזו
כקרקעות מדינה .זה לא שבבנימין גרו יותר
פלשתינים מאשר ביהודה ,אלא שהירדנים
ערכו רישומים וחלוקת קרקעות למקורבים
יותר בבנימין ופחות ביהודה .לכן בבנימין
– אזור אסטרטגי ומרכזי מאוד בהתיישבות
בלב הארץ – לא ניתן היה כמעט להקים יישובים על קרקעות שהן
'כשר למהדרין' מבחינת הרישום .וכך ,היישוב בית אל הוקם על
קרקעות שבתפיסה צבאית והיישוב עפרה על קרקע שמוגדרת
כ'מקרקעין פרטיים' .מה שחשוב זה המהות :אף אחד מהמתיישבים
ביישובים הללו לא גרש אף תושב פלשתיני :שני היישובים קמו
לפני כארבעה עשורים על שטחים טרשיים ושוממים.

"

ואיפה המדינה היתה בסיפור הזה?
אז זהו ,שהמדינה ידעה בדיוק במה מדובר מתחילת הדרך ,כבר
משנות השבעים .המסמכים שיש לנו – צווים רשמיים ,חוות דעת,
תוכניות – מספרים את הסיפור :כל הממשלות וכל הפקידים שבנו
ותמכו ודחפו ואפשרו את התפתחות עפרה ידעו בדיוק מה מצב
הקרקע ,הבינו שהמדינה תצטרך לפתור את הבעיה הפורמלית
בבוא היום ,ופשוט דחו את הקץ .ועכשיו ,כשהגיע הקץ ,אנחנו
דורשים מהמדינה לבצע את מה שהיא כיוונה אליו מתחילת הדרך.
אתה מחרטט אותי ,אחי .אתה רוצה להגיד לי שבית המשפט
העליון לא ידע את כל זה? אם אין בעלים לקרקע וכל מה שיש זה
רק ארגוני שמאל שרוצים לעשות עליכם סיבוב ,אז למה השופטים
קבעו שצריך להרוס את תשעת הבתים?
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אל תגיד לי שלא קראת את פסק הדין ...השופט גרוניס כותב
במפורש שהסיבה שהוא מורה על ההריסה היא שהבתים נבנו
ללא היתרי בנייה .הנה ,קרא אותו" :אין כל מחלוקת כי בחלקות
לגביהן אין העותרים טוענים לבעלות בוצעה הבנייה באופן
בלתי חוקי ,ולו מן הטעם שהיא נעשתה ללא היתרי בנייה
ובלא תוכנית מתאר בתוקף .מטעם זה הוצאו מלכתחילה צווי
ההפסקה וצווי ההריסה" .אבל אנחנו אומרים שזה שהבתים
נבנו ללא היתרים לא הופך את הבנייה שלהם לגזל בגלל
המצב המסובך באזור הזה ,ובנייה לא חוקית אפשר להכשיר
כמו שהמדינה עושה באלפי מקרים עם ערביי ישראל.
אבל עובדה שארגוני השמאל הגישו עתירה רק על תשעה
בתים ,סימן שהסיפור פה הוא בעלות .אם הם היו מדברים
על בנייה לא חוקית ולפי מה שאמרת כל עפרה היא 'קרקע
פרטית' הם היו מגישים את העתירה על כל השכונה או אפילו
על כל היישוב?
לא סימן ולא נעליים! בית המשפט כותב במפורש שאין שום
הבדל בין תשעת הבתים לבין כל היישוב עפרה שהוקם לפני
למעלה מ 40-שנה בהחלטת ממשלה" :ידוע לעותרים כי
היישוב עפרה הוקם רובו ככולו על מקרקעין פרטיים מוסדרים,
בלא שנקבעה לו תוכנית מתאר או תוכנית מפורטת...
אין בעובדה זו כדי להכשיר את השרץ ואת התנערותן של
הרשויות מחובתן לאכוף את דיני התכנון והבנייה בשטח הנתון
לפיקוחן".
אתה שואל מדוע 'יש דין' הגישו עתירה רק נגד תשעת הבתים?
הסיבה טקטית לגמרי :קל יותר להוציא מבית המשפט צו
הריסה על תשעה בתים מאשר על יישוב שלם .האסטרטגיה
שלהם היא לעבוד בשיטת הסלאמי כשעם ההצלחה בא
התיאבון .כך היה גם בשכונת האולפנה בבית אל :מיד לאחר
ששורת הבתים הראשונה נהרסה הם הגישו עתירה על שורה
נוספת .אגב ,במקור ראשון נחשף בשבוע שעבר ש'יש דין'
עמלים על הגשת עתירה נוספת גם בעפרה.
אם אין בעלים ידועים אף אחד לא יהנה מהשטח גם לאחר
שהבתים יהרסו .מה ישיגו ארגוני השמאל במהלך?
הם קוראים לעצמם ארגוני זכויות אדם אבל בינם לבין זכויות
אדם אין דבר וחצי דבר .את המטרה שלהם הגדיר לאחרונה
גורם בכיר מאוד בפרקליטות במילה 'לואו-פייר' .ובתרגום
לעברית  -לוחמה משפטית .המטרה הראשית היא לקדם
'התנתקות משפטית' ,כזו שתכריח את המדינה להרוס שכונות
ויישובים בצווי בית משפט גם בלי הסדר מדיני .המטרה
המשנית היא להבאיש את ריחה של ישראל בעולם ,ולהציג
אותה כמי שמפעילה שלטון אפרטהייד שכולל גזל קרקעות
מהפלשתינים.

בוא נחזור רגע לאחריות של המדינה לסיפור :אם אין בעלים
וניתן היה להכשיר ,מדוע הכול נעשה בצורה לא שקופה
ובחדרי חדרים? מדוע המדינה לא הסדירה את הנושא ונתנה
אישורי בנייה?
מי שענתה על השאלה הזו היא לא אחרת מאשר נשיאת
הקרן החדשה לישראל דהיום ומחברת דו"ח המאחזים בעבר,
הגב' טליה ששון .כך כתבה ששון בדו"ח המאחזים" :תופעת
המאחזים הבלתי־מורשים היא המשך מפעל ההתנחלות
בשטחים .אך בעוד שבעבר הרחוק יותר זכה מפעל ההתנחלות
בחלק מהשנים להכרה ועידוד פורמליים של ממשלות ישראל,
הרי שבמחצית שנות התשעים הוא שינה פנים .ממשלות ישראל
לא היו עוד מעורבות פורמלית בהקמת המאחזים ,ככל הנראה
מחמת מצבה הבינלאומי של ישראל ועמדתן השלילית של רוב
מדינות העולם נגד מפעל ההתנחלות .לא כך הוא המצב לגבי
רשויות ציבוריות וגופים מטעם המדינה ,שנטלו חלק מרכזי
בהקמתם יחד עם אחרים ,בחלקן בהשראת הדרג המדיני ,מי
בעצימת עין ,ומי בעידוד ותמיכה ,אך ללא החלטה של הדרג
המדיני המוסמך מטעם המדינה".

"

הממשלות רצו ללכת עם
ולהרגיש בלי .הן בנו תשתיות,
סללו כבישים ,אולם לא נתנו
אישורי בנייה

"

ששון אומרת בדיוק את מה שאמר דו"ח לוי מאוחר יותר:
הממשלות רצו ללכת עם ולהרגיש בלי :לחזק את ההתיישבות
ולבנות ביהודה ושומרון אולם בלי לקחת אחריות .לכן הן בנו
תשתיות ,סללו כבישים ונתנו שירותים אולם לא נתנו אישורי
בנייה .כך הן הפכו את המתיישבים ל'עבריינים בעל כורחם'.
הנה דוגמה שדו"ח ששון מציין(" :המתיישבים) מימנו מכיסם
(את הבנייה) באמצעות הלוואות שנטלו מבנקים לאחר
שהתקבל אישור מהמדינה לכך" .מה זה אומר? שהמדינה לא
נתנה היתרי בנייה אבל אישרה לבנקים לתת משכנתאות .הגיע
הזמן שהיא תיקח אחריות!
אז מה אתם מבקשים מהמדינה ,מהשרים ומחברי הכנסת?
נורא פשוט .לקחת אחריות! חוק ההסדרה הוא צעד ראשון אבל
הוא לא מספיק .רק החלת ריבונות – לפחות בשטחי  Cשבהם
היישובים היהודיים – תפסיק את טירוף המערכת הזה ותחזיר
את החיים באזור לאיזון .אחרי חמישים שנה ,הגיע הזמן לכך.

הרב אבי גיסר
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מחטף נוסח בג"ץ
כאשר דחה בג"ץ את בקשת המשפחות לעיכוב
ההריסה בעפרה הסבירה זאת השופטת מרים
נאור לפי לשון פסק הדין המקורי" :קשה
להשתחרר מהרושם שנעשו פעולות שתכליתן לקבוע עובדות
בשטח ( )...במה שנחזה כמחטף שנעשה לאחר הגשת העתירה לפני
שהוצא צו ביניים".
והנה חלפו רק יומיים ,ולמחרת ,יום שני בשעת לילה ,אושר ונחקק
חוק ההסדרה שמטרתו להגן על בתים כדוגמת אלה שבעפרה,
וכמותם עוד מאות בתים שניבנו בידי המדינה מפני פסקי ההרס של
בג"ץ .ויהי ערב ויהי בוקר :בג"ץ מפרסם  -בהרכב מקרי ,כמובן,
בראשות נאור והשופטים מני מזוז ועוזי פוגלמן  -פסק הרס נוסף
בסדרה .הפעם 17 :מבנים בתפוח־מערב .אבל האם לא התקבל כבר
חוק שלפיו מבנים כאלה יוסדרו? השופטים לא שמעו על החוק? הם
אינם כפופים לחוקי הכנסת? התשובה פשוטה :מחטף .חוק ההסדרה
ייכנס לתוקפו רק בעוד עשרה ימים ,אחרי פרסומו ברשומות,
ושופטי בג"ץ הנכבדים הזדרזו אפוא להנפיק פסק הרס נוסף ,מחטף
חוקי למהדרין של בג"ץ  -והדת ניתנה בבירה.
ואולי ההגדרה הנכונה אינה מחטף ,אלא חמור מכך .הנשיאה נאור
מתייחסת לחוק ההסדרה ,כמו לחוקים אחרים ,כאילו היו חומר ביד
היוצר – אך בידיה .לכן ,מתוך הביטחון בכוחה לבטל חוקים ,היא
יכולה פשוט להתעלם מקיומם.
מול מי שטוענים שהכנסת אינה יכולה לחוקק חוק העוסק ביהודה
ושומרון ,נשאל :מכוח איזו סמכות יכול בג"ץ לפסוק ולהורות
הוראות בנוגע למקרקעין ביהודה ושומרון? האם בג"ץ רשאי לפסוק
מחוץ לתחומי ישראל? בג"ץ אינו יכול לעסוק בשום נושא ובשום
תחום שאינו בגבולות החקיקה הישראלית .כל סמכותו נובעת אך
ורק מכוח חוק השפיטה וחוק בתי המשפט של כנסת ישראל .כשם
לפני שנתיים נפל הפור .בג"ץ פסק להרוס את
ביתנו שבו אנו גרים בתשע השנים האחרונות.
בחרנו לחיות ביישוב עפרה ,יישוב עם חיי
קהילה ,תרבות ,חינוך .בחנו בית ,אחד מתוך
תשעה שהיו בבנייה .בחרנו את הבית עם הנוף
הכי יפה ,משקיף על ההרים סביב .משקיף על עמונה.
בינואר  2008חתמנו חוזה קנייה על הבית .קיבלנו אישורים
מהמועצה ורישום זכויות בקרקע מהמדינה .הבית היה בשלבי בנייה
ואנו התחלנו לרקום חלומות .שום דבר לא הכין אותנו למה שעוד
צפוי לנו.
חצי שנה מאוחר יותר ,ביוני ,הוגשה העתירה לבג"ץ ומצאנו את
עצמנו גרים בבית שנמצא תחת עננה משפטית .פסק הדין ניתן
בפתחו של חודש אדר ,ואני מוצאת את עצמי ברגעים של משבר
אמוני .פסק הדין הוא "חלוט" ,כלומר לא ניתן לערעור .הפור נפל
והגורל נחתם בטבעת המלך.
למרות ההבנה כי הסיכוי להצלת הבתים נמוך מאוד ,יצאנו למאבק.
הנחת היסוד של המאבק הייתה כי הסיכוי היחידי להצלת  9הבתים

שבג"ץ רשאי לעסוק ביהודה ושומרון רק מכוח הכנסת ,כך רשאית
הכנסת עצמה  -הריבון  -לעסוק ביהודה ושומרון .כל עמדה אחרת
סותרת את עצמה.
בפסק הדין בנושא עפרה הסבירה השופטת נאור את נימוקי פסק הדין
המקורי והעמידה אותו על שני טעמים .הטעם הראשון היה ש"ספק אם
אפשר להכשיר את המבנים מושא העתירה אף בדיעבד ,ומכל מקום,
כך נקבע ,לא נטען באופן ממשי כי נעשו מהלכים לשם הסדרה תכנונית
של בנייה זו" .הטעם הזה נעקר מן היסוד עם חקיקת חוק ההסדרה .החוק
נועד בדיוק להכשרת המבנים מושא העתירה בדיעבד ,והחוק עצמו הוא
מהלך ממשי ומהותי לשם הסדרה תכנונית של בנייה זו .פשוט וחלק.
הטעם השני היה למעשה התגוננות של בג"ץ מפני מתקיפיו" .חיוב
המדינה לפנות מבנים המצויים על קרקע פרטית" ,קבעה השופטת
בצדק" ,אינו אלא הגשמה של מדיניות שהמדינה עצמה ביקשה לנקוט
פעם אחר פעם ,לרבות בהליך זה" .כאן כיוונה השופטת להצביע על
שורש הרע ,על מחדלי הממשלה  -ובצדק .הממשלה היא שקבעה לפני
שנים אחדות ש"כל אשר נבנה על אדמה פרטית – יוסר" .עתה ,לאחר
קבלת חוק ההסדרה ,חייבת הממשלה וחייב ראש הממשלה להשלים
את המהלך עם הקביעה המתבקשת מן החוק" :מה שנבנה על אדמה
פרטית בתנאים האמורים בחוק – יוסדר".
עמדה כזו ,בצירוף חוק ההסדרה החד ,תשמוט את הקרקע מתחת לכל
פסקי דין ההריסה שיצאו מתחת יד בג"ץ עד כה .לכן ,יש להגיש באופן
מיידי בקשה לדיון נוסף בכל פסקי ההריסה האלה עקב שינוי נסיבות
מהותי.
חלוט או לא חלוט ,עדיין יש מקום להיגיון אפילו בממלכת המשפט שלנו.

אברהם גיסר הוא רב היישוב עפרה ,עורך דין וראש 'מכון משפטי ארץ'
(מתוך "מקור ראשון" 10 ,בפברואר )2017

הוא הסדרת עפרה כחלק מהסדרת ההתיישבות כולה הכוללת כ4000-
בתים אשר המעמד המשפטי שלהם זהה או דומה למעמד המשפטי
של הבית שלי .חייבים לעצור את ההרס ,אסור שיהיו עוד עתירות על
עוד בתים.
בתחילת המאבק היו מעטים אשר האמינו כי ניתן לחוקק את חוק
ההסדרה ,ולשנות את המציאות .מיעוט של אנשים שנראו כ"הזויים",
אך בזכות אמונתם תוצאות המאבק מעבר למה שהרשנו לעצמנו
לחלום .על כן אנו מצווים להאמין שבכוחנו לשנות את המציאות .רק
צריך להאמין ולשאוף קדימה.
היישוב עפרה ומשפחות תשעת הבתים קוראים לכם לבוא להיות איתנו
ביום פקודה.
למחות על העוול ולזעוק זעקה כי לא ייתכן כי מדינת ישראל תהרוס
תשעה בתים ,תעקור משפחות בלב יישוב בן  40שנה ועולם כמנהגו
ינהג.
ומי ייתן והיגון יהפוך לשמחה.
אסתר ברוט

המערכת | מטה המאבק
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יש חוק ,איפה ההסדרה?

לאחר מאמצים ציבוריים ופוליטיים רבים חוק ההסדרה עבר
בשעה טובה .אבל האותיות בספר החוקים אינן מטרה אלא
אמצעי בלבד .נשאלת השאלה מה צריך לעשות כדי שההישג
על הנייר יתגשם למציאות בשטח.
המכשול העיקרי בתווך שבין החוק להסדרה היה ידוע מראש
– העתירות לבג"ץ .פסילת חוק ההסדרה בבג"ץ בשל טענות
(רעועות) הנוגעות ליחסים בינלאומיים תהווה התערבות
שערורייתית במדיניות פוליטית .הציבור צריך להבהיר לבית
המשפט שאין לו לגיטימציה לכך .אך קודם כל ,צריך להפנות
את הדרישות לשרי הממשלה .בציבור יש נטייה שגויה לדמיין
הליכים משפטיים כתלויים בשופטים בלבד .ממשלת ישראל,
כמו גם הכנסת ,הם המשיבים לעתירה ,ובשיטה המשפטית
הנוהגת בישראל משקלם בעיצוב ההליך לא פחות מזה של
השופט ,אף שהאחרון הוא שכותב את פסק הדין .האופן שבו
תתנהל ממשלת ישראל ,הן במסגרת הדיון הספציפי בפני בג"ץ
והן מבחינת הנכונות לשנות את כללי המשחק החוקתיים ,הוא
הרכיב הדומיננטי בהכרעת גורל ההסדרה.
הממשלה צעדה כבר צעד חיובי ראשון :ההחלטה שלפיה
הממשלה תיוצג בפני בג"ץ באמצעות עורך דין פרטי במקומו
של היועץ המשפטי לממשלה אשר מסרב להגן על עמדתה.
אלא ששומה עלינו לוודא שהממשלה לא תמצמץ ועמדות
הפקידים במשרד המשפטים המערערים על זכות ההסדרה לא
תכרסמנה את עמדת הממשלה .הסיכון הראשון לחוק ההסדרה
טמון בשאלה אלו עמדות תציג הממשלה בפני בג"ץ .המחלה
המשפטית שהובילה לצורך בהסדרה נולדה בתשובות "המדינה"
לבג"ץ וגם התרופה נמצאת שם .הכתובת שממנה הציבור צריך
לדרוש את האחריות היא שרי הממשלה :לא מהמושג האמורפי
"המדינה" ,אלא מהשרים נבחרי הציבור שאת שמותיהם כולנו
מכירים.
הסיכון השני להסדרה נעוץ בהתייצבות היועץ המשפטי
לממשלה ,על אף שהממשלה ויתרה על שירותיו של היועץ,
ישנן שמועות שבכוונת היועץ לפנות לבג"ץ ולבקש להציג בשמו
שלו עמדה המנוגדת לעמדת הממשלה .מדובר יהיה בתקדים
היסטורי שבו עורך דינה של הממשלה קם על הלקוחה שלו,
תוך פרשנות שגויה של דבר חקיקה שהעניק ליועץ סמכות
להתייצב בפני בית המשפט ולהגן על אינטרס הציבור בהליכים
שהמדינה איננה צד להם .מבלי לפרט ,יש באמתחתם של
שרי הממשלה די כלים כדי לבלום התייצבות יועץ במקרה זה,
והציבור זכאי לדרוש מהם להשתמש באותם כלים.
הסיכון השלישי להסדרה במסגרת ההליכים המשפטיים טמון
בציר הזמן .הממשלה צריכה להתנגד בכל תוקף להקפאת מצב
עד להכרעה בעתירות שכן אלה יכולות להיגרר על פני שנים.
במקרה שבית משפט יקפיא את יישומו של החוק הדרישה

צריכה להיות הכרעה מהירה .גם אם הכרעת בג"ץ תהיה שלילית,
הקדמתה תועיל מפני שתאפשר הפעלת אמצעים חלופיים .בחלק
מהאמצעים החלופיים ניתן לנקוט כבר במקביל להליך בבג"ץ.
הדרישה הרביעית שהציבור צריך להציב לפתחם של שרי
הממשלה כדי למנוע את פסילת חוק ההסדרה נמצאת כבר מחוץ
להליך המשפטי .בקנדה למשל ,על אף שבניגוד לישראל בית
המשפט פוסל שם חוקים לפי הסמכה מפורשת בחוקה ,ולמרות
ששופטי בית המשפט העליון נבחרים בשיטה פוליטית ,הפרלמנט
רשאי לחוקק חוק ברוב רגיל שיתגבר על הכרעת בית המשפט .גם
בישראל נחקקה התגברות ביחס לחוק יסוד חופש העיסוק בימי
ממשלת רבין-מרצ כדי לפתור בעיית דת ומדינה שעוררה ש"ס,
שהייתה חיונית לקואליציית אוסלו .דרושה באופן מידי חקיקת
פסקת התגברות גם לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו .כך תוכשר
הדרך החוקתית להתגבר על פסיקת בג"ץ במקרה שזה יפסוק
שהשקפת עולמו האידיאולוגית ביחס לרעיון ההסדרה שונה מזו
של הממשלה והכנסת.
במקביל למהלכי ההסדרה בהתאם לחוק והדיון המשפטי סביבו,
שרי הממשלה והציבור צריכים לדרוש מהיועץ המשפטי לממשלה
לקדם פתרונות הסדרה שהוא עצמו כבר הסכים להם" .המודל
הקפריסאי" הוא פתרון שנתנו הטורקים בחסות בינלאומית
לתביעות מקרקעין של יוונים באזורי צפון קפריסין שאותם כבשו
הטורקים .במסגרת הפתרון בוצעה נורמליזציה שאפשרה לבעלים
טורקיים פרטיים בצפון קפריסין להמשיך ולהתגורר בבתיהם תוך
פיצוי כספי של היוונים שהוכיחו בעלות על קרקע קונקרטית .ישנם
גם פתרונות נוספים של הפקעה לפי הדין שנהג ביו"ש עוד קודם
לחקיקת חוק ההסדרה ,וגם אותם ניתן להמשיך לקדם בלי קשר
לחוק ההסדרה.
ונסיים בעיקר .את חוק ההסדרה צריך להפעיל .החוק לא מסדיר
את עפרה או כל יישוב אחר .החוק רק קובע עקרונות שבעקבותיהם
המינהל האזרחי ,אשר כפוף למשרד הביטחון ולממשלה ,צריך
לבצע את ההסדרה בפועל .במקרה של עפרה ,המדינה נתנה סיוע
אינטנסיבי לפיתוח שכונות היישוב בתשתיות ,תכנון ,משכנתאות
ועוד .עפרה היא האב טיפוס לתנאי הקבוע בחוק ההסדרה של
בנייה בהסכמת המדינה .עפרה גם עברה תכנון מסודר במימון
של משרד השיכון ,כך שמבחינה תכנונית מקצועית אין כל מניעה
לתת תוקף חוקי לתב"ע שלה .אלא שאת ההתאמה המוחלטת
בין נסיבותיה של עפרה לבין העקרונות שנקבעו בחוק ההסדרה,
ממשלת ישראל ,באמצעות המינהל האזרחי ,צריכה לממש.
מאז שהוחלט על הקמת היישוב בשנות השבעים – כל ממשלות
ישראל ידעו שיהיה צריך למצוא פתרון משפטי למעמד הקרקע
של היישוב ,ופשוט דחו את הקץ .בידינו מסמכים ברורים המלמדים
זאת .עכשיו הגיע הקץ ,ואי אפשר עוד לדחות .את הדרישה הצודקת
הזו אנו מפנים לשרי ממשלת ישראל.

ישי פלג
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למי שייכות
הקרקעות ביו"ש?

צילום :אריק סולטן
מקור ראשון

1

התקופה
העות'מאנית
1918 - 1516

*

בתקופה העות'מאנית היו ארבעה סוגי קרקעות:

קרקע "מירי" שלא עיבדו
אותה במשך כמה שנים –
חוזרת לזכות המדינה

 .1מולק | בבעלות פרטית מלאה ,משמשות לבנייה.
 .2מירי | בבעלות המדינה ,אבל ניתנות לעיבוד חקלאי.
עד מרחק  2.5ק"מ מהיישוב*.
 .3מתרוכה | בבעלות המדינה לצורכי ציבור.

בעיות
העות'מאנים ערכו רישום מועט
ביותר ,מילולי וללא מדידות

 .4מוואת | קרקע בור ,בעיקר במדבר ,בבעלות המדינה.

2

המנדט הבריטי
1948 - 1918

הבריטים ערכו מיפוי ומדידה
בעיקר במישור החוף ,בעמקים
ובאדמות חקלאיות .אין כמעט
מדידה ורישום מסודר לבעלות
ביהודה ושומרון.

מצב הבעלות על הקרקעות
במחוזות ברחבי הארץ ב ,1945-לפי
נתוני ממשלת המנדט הבריטי.
לפי הבריטים ,הערבים החזיקו בכ87-
אחוזים מהאדמות ביו"ש אבל לא היה
רישום מסודר שהעיד על כך.
מקור :דו"ח שהוגש ב 1950-לאו"ם.

3

הכיבוש הירדני
1967 - 1948

ב 1950-סיפח מלך ירדן את
יהודה ושומרון ,ללא הכרה
בינלאומית.
הוא ערך מהלכים חלקיים
להסדרת רישום ,בעיקר בבנימין
ובשומרון אבל כמעט שלא
ביהודה.
אדמות שלא הוסדרו

4

ביו"ש חלה מערכת חוקית נבדלת מהחקיקה
בשאר המדינה ,שמתבססת על החוק
העות'מאני ,המנדטורי והירדני .הבעלות נקבעת:
השלטון הישראלי
 .1על בסיס רישומים ללא פירוט חלקה
 1967עד היום
 .2על בסיס קושאנים
 .3על בסיס החזקה בפועל
 .4הליך "רישום ראשון" מאפשר רישום מקרקעין
עצמאי מוגבל
הטאבו ביהודה ושומרון
בשפה הערבית
לא ממוחשב
סגור לעיון הציבור כדי להגן על ערבים
סודי
המוכרים קרקעות ליהודים
רק "בעלי זיקה" יכולים לקבל מידע

70%

30%

אדמות
שהוסדרו בזמן
הכיבוש הירדני

קרקע יהודה ושומרון היא
בת  5.5מיליון דונמים
 1.9מיליון אדמות
מדינה
 1.9מיליון לא
מוסדרים או בבעלות
ערבית פרטית

 1.6מיליון שמורות
ושטחי בור
 0.129מיליון דונם
בבעלות יהודית
פרטית מוסדרת
אדמות מדינה
בהיקף נרחב
הוכרזו עד 1991
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האמנם לא הייתה לבית המשפט
ברירה אלא לקבוע שאחת דינם
של הבתים להיהרס?
צילום :אהרון ליפקין

משפ' ברוט
 3ילדים

משפ' בן שושן
 6ילדים
משפ' דלפן
 6ילדים

משפ' אטון

משפ' אלדר
 5ילדים

משפ' פרי

משפ' יהודה

 4ילדים

 4ילדים

שורת הבתים האי-זוגיים ברחוב דן עתידה להפוך לעיי חורבות בהוראת
בג"ץ ,לעלות למשלם המסים מיליוני שקלים וכל זאת מבלי לעשות
צדק של ממש עם בעלי הקרקע שזהותם לא עניינה את בג"ץ.
תשעת הבתים בעפרה ,בלב שכונה המאוכלסת למעלה מעשור

 4ילדים

משפ' כפיר
 5ילדים

יותם זמרי

ההתיישבות | עושים לכם סדר

צילום :אבישג שאר ישוב
מקור ראשון

עשר שאלות של אידיוט אחד
על פינוי תשעת הבתים בעפרה
 .1למה?
 .2קודם עמונה ,עכשיו עפרה ,יש מצב שלבג"ץ בכלל יש בעיה עם יישובים
שמתחילים ב-עי"ן?
 .3מתי הממשלה תתבגר כבר ותבין שיש גבול לכמה אפשר להשתמש
בתירוץ הזה של בג"ץ? בהתחלה זה עובד ,אבל אחרי יותר מדי פעמים זה
מרגיש קצת כמו במשרד :אחרי שהשתמשת ארבע פעמים בתירוץ "סבתא
שלי נפטרה" כדי לקחת יום חופש ,מתחילים לפקפק באמינות שלך.
 .4מה יש בה בתקשורת הישראלית שגורם לה לחוש כבוד מלכים כלפי
כל ערבי שמספר על החיבור ההיסטורי שלו לאדמה פה ובוז מוחלט
ליהודים שמרגישים חיבור דומה?
 .5מה תעשה הממשלה אם יום אחד בג"ץ יקום על צד שמאל ויחליט
שמפנים את כל ההתנחלויות ,גם אז יקשקשו על "פסק דין חלוט"?
 .6תגידו לי מי לעזאזל חולט פסק דין .מה זה ,לואיזה?
 .7אין מצב שהימין מאתר איזה ירדני שמחזיק ספח טאבו של האדמה
שעליה יושב בניין בג"ץ? זו יכולה להיות אירוניה במיטבה!
 .8אם הפלשתינים שהאדמות "שלהם" יעברו לגור בעפרה ,התקשורת
תתייחס אליהם כמו בחמלה שבה היא מתייחסת בדרך כלל אל פלשתינים
או כמו אל מתנחלים בעפרה?
 .9כמה זמן יעבור מהרגע שאנשי ימין יקראו את סעיף שמונה ויתחילו
לשלוח לי בפייסבוק הודעות זועמות על כך שאין עם פלשתיני?
 .10למה?

צפו
והפיצו

חפשו אותנו בפייסבוק
עפרה  -בולמים את ההרס

