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II הערביוהפלאחהראשווהעמיהמתיישבביוהמפגש, 

לסיוט.חלוםביומפגשהיה

הראשוו,המפגשמרגעלדעתיכלוהערביולאהעברילא

האחר.שלסיוטוהואהאחדשלשחלומו

היהעליוהמאייםבסיוטשחשהראשווהיסטורית,

אבותיוגרושבוהכפרמולהרכסעלאח,דיוםהערבי.

מוזרבלבושואישצריפיםכמההוקמו ,דורותמדורי

עתידו.שהיההרכסעלבמחרשהתלםחרש

השומראתהזמיומחרשתועלשנרצחהיהודיהאיכר

הערבי.הסיוטמפניעליולהגוהעמי

מהםאחדלאאףקיו,היהלאמהשנייםאחדלאאף

הבל".היהלא

 ) 1998 ( 158יריחושושנתקינועמוסמתוך

שראומחקריםבקבוצתמשתלבזנדמגחייםפרופ'שלהחדשספרו

במקרקעיוהזכויותהעברתתהליכיאתהמתאריםהאחרוו,בעשוראור

ציבורייםוגופיםהמדינהלידיהמנדט,תקופתמאז ,בארץ-ישראל

לסכסוךכביטוייםבמקרקעיו,הזכויותהסדרתהליךאתגםכמואחרים,

זו.בארץהאתניותהקהילותשתישלהמורכבולדו-קיוםהיהודי-ערבי

שלושהשללמחקריהםמפורטתלתגובהזנדברגמקדישספרורובאת

שניהםפורמו,רמי'גר"ד ,ותלמידוקידר(סנדי)אלכסנדרר IIדחוקרים:

בסדרה .בו-גוריוומאוניברסיטתיפתחאלאורווד"רחיפה,מאוניברסיטת

התהליכיםאתהמתארברור,היסטורינרטיבהשלושהגיבשופרסומים,של

ארץ-ישראליהודיפעלושבמסגרתורב-זרועיכמהלךהאמוריםהמשפטיים

 . 2ממקרקעיהםניכרמחלק Qערבייאתלנשל

זרועותיועלהישראלי,הממסדטיפולאתרואיםזועמדהבעלי

שנקטהתאנויותשלאחתכמסכתארץ-ישראלערבייבקרקעות ,השונות

הקרקעכמותאתלמקסםכדיארץ-ישראלעלבסכסוךהיהודיהצד

הדבריםהערבי.הצדשבשליטתהקרקעכמותאתולמזערשבשליטתו

בסמוךאו , 1948אירועיתוך-כדיהארץאתשיצאובערביםאמורים

 , 3נפקדיםלנכסיהאפוטרופוסלידיהועברווקרקעותיהםלאחריהם,

הארץשלאחרלאזוראחדמאזוראירועים,אותםאגבשנדחקו,בערבים

מאוחרונתקלו ,מקומםעלשנותרוובערבים , 411נוכחיםנפקדים IIלוהפכו

 oאוהחזיקושבהםמקרקעיועללהשתלטהמדינהמטעםבניסיונותיותר

בירושליס.הערביתברטיטההאונילמשפטיס,הפקולטהמרצה,

4 

למשפטיס,הפקולטהטאקר,ומיכאלהריעיישהשוואתיולמשפטחקיקהלמחקרי(המכון

 .) 2007תשטייח-ירושליס,הערביתברטיטההאוני

יפתחאלפורמן,קידר,שלעטספריזו,בקבוצההמרכזייסהמחקריסמןאחדיסלהלן

ההתיישנותודינילאוסקרקע,מיעוט,שלזמןרוב,שלייזמןקדר(טנדי)אלכטנדרואחריס,

מיעוטיי);שלזמןרוב,שלייזמןקדר(להלן, 665(תשנייח)כאמשפטעיוניבישראל"הרוכשת

הישראליייהמקרקעיןמשטרואדמה,עוצמהייעלקדר(טנדי)ואלכטנדריפתחאלאורן

שמיררונןואדמהיי);עוצמהייעלויפתחאל,קדר(להלן, 67 ) 2000 ( 16וביקורתתיאוריה

(דניאל 473והיסטוריהמשפטבישראל"המשפטיוהמשטרבדואיסבמרחב,יימושעיס

 Alexandre (Sandy) Kedar, THE LEGALתשנייט);עורכיס,מאוטנרומנחסגוטווין

TRANSFORMATION OF ETHNIC GEOGRAPHY: ISRAELI LAW AND THE PALESTINIAN 

LANDHOLDER 1948-1967, 33 NYU J Int'l L & Pol 923 (2001); Geremy 

Forman & Alexandre (Sandy) Kedar, COLONIALISM, COLONIZATION AND 

LAND LA\V IN MANDATE PALESTINE: THE ZORAL-ZARQA AND BARRAT QISARYA 

LAND DISPUTES IN HISTORICAL PERSPECTIVE, 4 THEORETICAL INQUIRIES IN LAW 

491 (2003);Alexandre (Sandy) Kedar & Oren Yiftachel, Land Regilne and 
Social Relations in Israel, in 1 SWISS HUMAN RIGHTS BOOK, 127 (H. de Soto 

LEMENT OF TITLE חF. Cheneval eds., 2006); Geremy Forman, ISRAELI SE & 
LEMENT OPERATION" ill NORTHERN חIN ARAB AREAS: THE "SPECIAL LAND SE 

ISRAEL (1955 -1967) (PhD Thesis, University of Haifa 2005); id., LIBERAL 

LEMENT ORDINANCE חREFORM IN AN ILLIBERAL LAND REGIME: THE LAND SE 

AMENDMENT OF 1960 AND THE HISTORY OF FORMATIVE ISRAELI LAND LEGISLATION 

) 2008 , forthcoming in Israel Studies (. 

 . 86טייח ,-1950תשייינפקדיס,נכטיחוקלפייותרומאוחרחירוס,חקיקתפיעלראשית

-תשיייגופיצוייס),פעולות(אישורמקרקעיןרכישתבחוקאושרהקרקעותיהסותפיטת

מקרקעיןיי).רכישתייחוק(להלן, 58טייח , 1953
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כהפקעהואם sבמקרקעיןזכויותהסזרהליכיבמסגרתאם ,תבעושאותם

לתפיסתהנזכריםהמשפטייםהערוציםמןאחזכלאת , 6ציבורלצורכי

לכיוונהמוטהשאינואובייקטיביכהליךלתפוסאמנם, ,אפשרקרקעות

נראיםבמקרקעיןהזכויותהסזרהליכימסוימת:אתניתקבוצהשל

 ,נעשותהפקעות ,קיימותזכויותשלאובייקטיבייםכבירוריםלכאורה

האתניותהקבוצותאחתלצורכיאךולאכולו,הציבורלצורכי ,לכאורה

תוצאותאתביטאההפליטיםאזמותותפיסת , 7הציבוראתהמרכיבות

זוחיםהביקורתיתהעמזהבעלי ,היהוזיהצזזווקאפתחלאשבהמלחמה

הללווהצעזיםההליכיםמסכתאתלהביןיש ,לשיטתםבתוקף,זותפיסה

כצעזים , 1948מאזישראלבמזינתהיהוזיתהזומיננטיותשלבהקשרה

ולהעמיקלנשלהכזיהמיעוטקבוצתכלפיהרובקבוצתשנקטהתוקפניים

הזיוןמסגרתעצםכימזגישיםהביקורתיתהעמזהבעלי ,נחיתותהאת

לסייענטתהבמקרקעיןזכויותהסזרהליכיכמוהליכיםשלהפורמלית

חלקיםשלהבעלותמושגימקרקעין:ועוזעוזליזיולהעבירהיהוזילצז

שלהבעלותבתביעות ,למשל ,ביטויליזישבאוהלא-יהוזי,הציבורמן

באזמותערביםחקלאיםשלהבעלותבתביעותאוהנגב,באזמותבזווים

שהפעילבזיןביטויליזיבאולא ,לכפריהםשמסביבהבלתי-מעובזות

עלנוצרוזהמזיןמשמעותייםשרבזיםאףהיהוזי,השלטוניהממסז

האימפריה-ישראלמזינתלהקמתקוזםבארץששלטוהמשטריםיזי

מערביתקנייןתפיסתהזיןשיקף-הבריטיהמנזטומשטרהעות'מנית

חקלאיעיבוזאורישוםמתוקףבמקרקעיןבזכויותאךשהכירה ,רציונלית

זכויותתובעימראשהכשילוכמוזהזיןשלהפורמלייםמושגיושנים,ארוך

בעלילשיטתזין,אותוהפךכךא-פורמליים,קהילתייםבמונחיםשחשבו

הציונות,ביזימנשללנשקהביקורתית,העמזה

כאנלוגיהיהוזי-ערביהסכסוךעללחשובנוטיםזועמזהבעלי

מבחוץכובשיםזחקושבהן ,קולוניאליותלסיטואציותרבהבמיזה

הרבותפניהםמביןאזמתם,מעלהוותיקיםהמקוםתושביאת

בתולזותההתמקזות ,היהוזי-ערביוהסכסוךהציוניהפרויקטשל

מבליטהבארץ-ישראלבמקרקעיןהקבוצותשתיבנישלשליטתם

שאכןוהסכסוךהפרויקטשלהמורכבבסיפורםהיבטיםאותםאת

אחזהאמורות,הקולוניאליותלסיטואציותרבמבניזמיוןבהםיש

בארץ-ישראלהמקרקעיןבכמותהרציפההעלייההואההיבטים

הציוניתההתיישבותראשיתמאזיהודיתשליטהתחתשעמדו

בחוק-יסוד:העכשוויהישראליהמקרקעיןמשטרשללביסוסוועד

 ,-81960בישראלמקרקעיובחוקישראלמקרקעי

השניםבמאותשהתרחשוהקולוניאליותהסיטואציותמןברבות

האמורההעמדהבעלי , 9מערבילאנכבשמולמערביכובשעמזהאחרונות,

עליהולהחיל ,זולקבוצההארץ-ישראליתהסיטואציהאתלשייךנוטים

 ,זאתהמערבי,הקולוניאליזםשלההיסטוריהחוקרייזיעלשפותחותפיסות

במקרקעיןתובעי-הזכויותעמזושמולםהמקרקעיןדינישלשבסיסםאף

ואף ,לא-מערביתמעצמה ,העות'מניתהאימפריהידיעלהונחבארץ-ישראל

זכויותרכישתטכניקת-עיבודמכוחבמקרקעיןזכויותרבכישתהכירס!

מאפשרתאלא ,המערביהפורמליהזכויותמיפוילהיגיוןכפופהשאינה

לרכושמקרקעין,מכרחוזיעלאמוןאינואך ,ונטיעהחרישעלשאמוןלמי

שמחוץלא-פורמליותפעולותמכוחלמהזריןפורמליותמשפטיותזכויות

 , Iהמשפט!שלהמסודר)הפחות,(ולכלהרציונלילעולמו

 ,ויפתחאלפורמן ,קדרובראשם ,הביקורתיתהעמדהבעלישלכתביהם

אתשהקיםוהמדינההערביהיישובהגשימושבההדרךלהבנתרבותתרמו

הכבזהמחיראתממחישיםכתביהםהקרקע,וגאולתהשממהכיבושחזון

שבהןהדרכיםאתגםכמוזה,חזוןשלהגשמתועלהארץערבייששילמו

עלמשפטייםותהליכיםדוקטרינותהטריטוריאלילסכסוךהצדזיםניצלו

כלשהימחויבותשלאלה,בכתבים ,היעדרהמטרותיהם,אתלקדםמנת

לתיאורןאוהציונייםוהמוסזותהמזינהשנקטוהפעולותלהצזקת

 ,משפטייםיסוזעקרונותעםאומוסרייםמידהקניעםאחזבקנהכעולות

שממנוומשכנע,סינתטינרטיבלהציגלכותבים~פשרההשוויון,ובראשם

מלחמתבחסותבחלקושבוצעאתנוקרטי,נישולשלעגומהתמונהעולה

והלאה,מהןשההגינותמשפטיותתחבולותיזיעלובחלקו ! 2השחרור

שנטלומזהמסוים,במובן ,יותרקשהזנזברגעצמועלשנטלהאתגר

לעמדהמחויבזנדברג ,מספרוכעולההביקורתית,העמדהבעליעצמםעל

ץ IIבבגהדיןבפסקברק(בדימוס)הנשיאשנקטהסוגמןליברליתציונית

6698/  ,שהניחכפי ,מניחזנזרבג ,! 3ישראלמקרקעימנהלנןקעדאן 95

זיכי ,ואחריההמזינההקמתלפניהציונות,שלהמרכזיהזרםלזבריו,

זכויותאתגםלקייםכזישבארץ-ישראלהבלתי-מנוצלותהקרקעברזרבות

ריבונותאובעלותרכישת ,לשיטתו ,הציונותמאוויאתוגםהארץערביי

 ,לגיטימיתפעולהועוזנההייתהבארץ-ישראלריקיםבשטחיםיהודית

הגזרהמסכלתאינהואף ,ערבייםשטחיםמנכסתאומנשלתשאינה

 ,זנדברגלדברי ,ול>::>מארץ-ישראל,בחלקיםפלסטיניתלאומיתעצמית

התנועהשלהמרכזיהזרםדגלשבו ,החלוקהפתרוןשביסודההנחות

ועדתשלזיוניהמאז ,ישראלבמדינתהמרכזיהזרםואחריו ,הציונית

מחייבהחלוקהרעיוןיי ,לזבריו ,! 4כיוםגםזהזרםזוגלובו ,-1936בפיל

לרבותיהודית,במזינההערביהמיעוטכלפיומלאשווהאזרחייחסגם

 ] ..נ,ביזיו,הקיימיםהמקרקעיןמשאביעלובהגנההמקרקעיןבהקצאת
עשויהקיצונייםבמקריםאםשגםהנחהמנקודתיוצאתהממסדיתהגישה

כללשבזרךהרימשאבים,בהקצאתשוויוןלביןציונותביןסתירהלהיות

הצורךכיסבורזנזברג ,! S "והזמוקרטיהציוניהאינטרסביןליישבאפשר

הפקדתעלצלמטילהמזינהשלהמקרקעיןמשאבישלשוויוניתבהקצאה

המחויבת ,לישראלהקיימתהקרןבידיאלהממשאביםמשמעותיחלק

משאביםמאותםחלקשהקצאתככל ,לזעתובלבז,ליהוזיםלהקצותם

הערבי,הציבורשלהקרקעצורכיאתלספקבאפשרותפוגעתלקק"ל

העברתאול"הקקתקנוןשינוייזיעלאלהצרכיםסיפוקלאפשריש

 ,ליהודיםמקרקעיןזבוקותהקצאתלעמדתו, ,זאתעם , I6מיזיההקרקעות

שלהקרקעצורכיסיפוקאתלמנועכדיבהשאיןככלפסולהאינה ,ככאלה

קרקעותלהקצאתמחויבותכיזומעמזהעולהאחרות,אוכלוסייהקבוצות

ככל ,ממנהונובעת ,עצמההציוניתהעמזהעםאחדבקנהעולהשוויונית

מזינתחרגה ,הערביתהאוכלוסייההפלייתתוךקרקעמשאבישהקצתה

הציונות,מעקרונותאפואישראל

הגשימושבההזרךכי ,להראותברצונוהואזנזברגשללספרוהיסוז

עםאחדבקנהעלתההציוניהחזוןאתשייסדהוהמדינההציוניתהתנועה
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אדמותשלבשלילתוכללבדרךהתאפיינהלאזוהגשמהכיהחלוקה:רעיוו

שימושאולבעלותוהעברתוערביםשלבשימושםאובבעלותםשהיו

הנוכחותלצדלהוכיח,זנדברגמבקשכךצמחה,היהודיתהמדינהיהודיים.

שלמסוימתכמותכימכחישאינושזנדברגאףבארץ-ישראל.הערבית

הואליהודיות,ערביותמידייםהעתים,תהפוכותעםעברה,אכואדמות

תוצאותהשחרור,מלחמתלתוצאותזהמשינויגדולחלקלייחסמבקש

אמנםעברוהפליטיםנכסיהציונית.התנועהשלשאיפותיהלפיעוצבושלא

וממחזיקיהםמבעליהםאלהנכסיםהתרוקנותעצםאךציוניות,לידיים

בחסותשהוגשמהציוניתתכניתפרי ,זנדברגלטענתהייתה,לאהקודמים

הציוניותלמטרותיהבהתאםשימושבהםנעשהמשהתרוקנו,המלחמה.

במקרקעיושימושדופי:כלוחוזר,זנדברגשבבו,שאיושימושהמדינה,של

שלהקודמיםבעליהאםגםבעיניו,לגיטימי,הואציוניות-יהודיותלמטרות

אחרותקרקעותשקיימותככלערבים,היובה,המשתמשיםאוהקרקע,

הערבי.הציבורלצורכיהמספיקות

הזכויותהעברתתהליכיבתיאורהואזנדברגשלעניינועיקר

המלחמה,מאזאחרים,ציונייםציבורייםוגופיםהמדינהביזמתבמקרקעיו,

בציבורקשהבפגיעההתאפיינולאאלהתהליכיםכילהראותובמאמץ

למאמציבהמשך ,במקרקעיוהזכויותהסדרתלאכי iוובהפלייתהערבי

הקרקעותבפקודתישראלמדינתשעשתההשימושולאהמנדט,שלטונות

הציבורנגדכוונולאהמנדט,מוירשהאותהשגםציבור),לצורכי(הפקעות

הציבורמובקרקעותלזכויותוטועניםקרקעותבעליככזה.הערבי,

וטועניםקרקעותבעלימהםשנפגעוכפיאלהמתהליכיםנפגעוהערבי

הסדרמתהליךחלקיםאותםגםהיהודי.הציבורמובקרקעותלזכויות

היסטוריותמתעודותכעולהשבוצעו,הפקעותואותובמקרקעיוהזכויות

לשיטתנגדו,לאהגליל),(ובפרטמסוימיםאזורים"ייהוד"לשםאמינות,

ליהודיםשיועדוהאזוריםלצדשהריהציוני,השוויוואתוסאתזנדברג,

תהליכיתוצאותביואפואמבחיוזנדברג . 17לערביםאחריםאזוריםיועדו

לביו 1948מאזבארץ-ישראלשהתחוללובמקרקעיוהזכויותהעברת

ואילו iלתקוראויואותהקשה,הפליהמעלותהתוצאותעצמם.התהליכים

ערביםהפלייתשלמובהקתבמגמהלשיטתו,התאפיינו,לאהתהליכים

 . 18ציוניותלמטרותקרקעותיהםוניכוס

תהליכיאתזנדברגשלתפיסתוביוובוטהברורניגודאפואקיים

 1948מאזבארץ-ישראלבמקרקעיווהשליטההחזקההבעלות,העברת

 ,עצמםתהליכיםאותםאתהביקורתיתהעמדהבעלישלתפיסתםלביו

מיליוו 17-16-ישראלמדינתשלשטחהמ.רבלניכוס~ימשושלפיה

 o . 19ציבוריתיהודיתלבעלותערביתמבעלות-דונםמיליוו 20.6מתוךדונם

הטדרפקודת(כיום 9מטי , 80פרקחא"י, , 1928הקנין)זכות(טידורהקרקעותפקוזתלפי

תיקוניה.על ,)-1969תשכ"טחזש],נוטח[במקרקעיןזכויות

 . 32 ) 1943 (ע"ר , 1943ציבור)לצרכי(הפקעההקרקעותפקוזתלפי

היקףשאלתשלבפרט,הפקעותעלהפיצויובזיניבכללההפקעותבזיניההשלכות,לעניין

אוהשתייכותםשאלתושלהמופקעת,בקרקעשייעשההשימושמןהנהניםאוכלוטיית

האמור,השימושמןשייהנווכלוטיןהאלקבוצותההפקעהמןהנפגעיםשלאי-השתייכותם

לזיון .) 2005 (שםהמצוטטיםוהמקורות 137דרכיםפרשתעלקנייןזגןחנוןלמשלראו

 Gideonראו,-השלטוניותהנטילותשלהשניצזן-שלטוניותבהענקותתאורטי

) 2001 ( 547 . Parchomovsky & Abraham Bell, Givings, 111 YALE L.l . 
ט"ח ,-1960תש"ןישראל,מקרקעיחוק i312ט"ח ,-1960תש"ןשראל,ימקרקעיחוק-יטוז,
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רובהיוהמוקזמת,החזשהבעתהמערבשלכוחועלייתלפניתמיז.כןהזרבאיןאן

האיטלםשליטישלהעצוםהכיבושיםמטעאתנזכיראםזי iלא-מערבייםהכובשים

השניםמאותגםהשלוש-עשרה.במאההמונגוליםשלזהאתאוהשביעית,במאההחל

מטיןוחלקיםמנציוריהשלהיפניהכיבושזוגמתלא-מערביים,כיבושיםגםיזעוהאחרונות

העשרים.המאהשלהשלושיםבשנות

 . 1858משנתהעותימניהקרקעותלחוק-103ו 78בטי 10

נזונהמערביקולוניאליזםשלפרויקטיםלביןהציוניהמפעלשביןהשוניאוהזמיוןשאלת 11

היהוזיתההגירהכינראהלכאורה,זו.ביקורתשלמתחומהחורגתהיארבים.בחיבורים

החמישיתהמאהשלהעמיםלנזיזותיותרזומההציוני,המפעלבמטגרתלארץ-ישראל,

האחרונות,השניםבמאותאירופהמזינותשיזמוהקולוניאלייםלמפעליםמאשרלטפירה

ההשלכותהציוני.המפעלשירתשלההאינטרטיםשאתארץ-אם,הייתהלאליהוזים

לארץ-לשוביהוזיםשזרבנוהןלארץ-ישראלמחוץמולזתשלהיעדרהשלהחמורות

שלהיליזיתהאוכלוטייהשעבוראלאבכן.כרוכיםשהיווהמחיריםהטכנהאףעלישראל,

יותרלאאם-פחותלאאטוןהרילהיותנזוזיועשויים,די I;Jנועםמהגראליוהמקום

קזרשלעמזתםהשוו .-20וה-19ההמאותשלאירופהמזינותבנוטחמקולוניאליזם-

לטריטוריההפולשותחיצוניות,קולוניאליות"מתיישביםחרבותייביןהמבחיניםחאל,ויפת

לביןוהזרומית,הצפוניתבאמריקההאירופיתההתיישבותזוגמתבה,ומתיישבותזרה

אחר.לאזורמזינהשלאחזמאזורהמהגרותפנימיות,קולוניאליות"מתיישביםחרבותיי

יפתחאלחז.יגםופנימיתכחיצוניתמטווגיםהםהישראליתהמתיישבים"חרבתייאת

שאלתאתכללמזכיראינוזיונם . 72-71בעמי , 2ה"שלעילואזמה",עוצמהעלייוקדר,

במטעמזורבהיההאםיצאה,ממנוהמקוםאתהמתיישביםקבוצתשלעזיבתההקשר

ומעשי-יזי-הטבעייםהמשאבים,ניצולשמטרתוהטפרזי,הקולוניאליזםבנוטחהשתלטות

רצחשו,דתאוות-מלחמה,הרפתקנות,יצרהמטעמניעיהיוהאםזר?ארץחבלשלאזם,

הוויקינגים?פלישותשלמניעיהן-היעדבארץלשלטוןשושלתיתזכותותחושתוביזה,

מטפר,דהיהוזיםוהמהגריםמאנגליההפוריטניםהמהגריםכמוהמתיישבים,נמלטוהאם

מוצאם?בארץזתיבטיטעלורזיפותהפליהמפניהנאצית,ומגרמניההצאריתמרוטיה

האנגליםה"מתיישבים"ראשוניכמושערבו,ערבותעלכעונשמוצאםמארץגורשוהאם

באוטטרליה?

אתהמשקףבשםלהקראולאומינרטיבכלשלבעליו iאחריםבכינוייםגםהיזועה 12

עמזתם.

 . I) 258נז(פ"ז 13

ישראלובמדינתהציוניתבתנועההמרכזיהזרםכיהקביעה . 29בעמי , 1ה"שלעילזנזרבג, 14

נקייהאינהערביתומזינהיהוזיתלמזינההמערביתארץ-ישראלבחלוקת 1936מאזדגל

 1936שלהחלוקהלתכניותהטכימוהציוניתהתנועהממנהיגיחלקכיהואנכוןמטפקות.

להתפשטותלייחלמבלי 1967-1948שלהמציאותעםבשלוםחיוחלקםכי il947ושל

עםהאחרונותבשניםהנראהככלמשלימיםישראלממנהיגירביםכיוכן iטריטוריאלית

ביןמעטותלאשניםמשךזאת,עםישראל.לצזפלטטיניתמזינהשלהקמתהאפשרות

מזינותשתיביןהארץבחלוקתהזוגלתהעמזההייתה ,הנוכחיהעשורלראשית 1967

המער,ךהתנגזלמשל,כ,ךהנהגתו.בקרבגםכמובישראל,היהודיבציבורמיעוטעמזת

מזינהלהקמת ,) 1988 (השתים-עשרהלכנטתהבחירותלקראתשפרטםבמצעהאמורלפי

אםלירזן.ישראלשביןבשטחונפרזתנוטפתמזינהשלכינונהיישוללהמצעפלטטינית.

מוקזתהיהזאתולעומתהטכטו,ךאתתפתורלאהיאנפרזתפלשתינאיתמזינהתקום

 http://\vw\v.archavoda . , 9עמי , 1Zה-לכנסתהמערךמצעיצרים",וליבויאיבהשל
org.il/avodaarchlmatza/pdf/kneset12.pdf . לקראתשפרטםבמצעעוזקבעהליכוז

ערביתמדינההקמתתאפשרלאישראלמזינתייכי ) 2003 (השש-עשרהלכנטתהבחירות

 http://ww\v.knesset.gov.il/elections16 /הליכוד,מצעלירזן",ממערבפלשתינאית
heb/lists/plat_16.htm . 2008למרץ-14בנצפוהמקווניםהמטמכים . 

 . 32-31בעמי , 1ה"שלעילזנזרבג, 15

זרום,מחוזללאהמזינהמשטח-24%במחזיקהקק"ל . 76בעמי , 1ה"שלעילזנזרבג, 16

מקרקעיבמנהללרפורמההציבוריתהועדהוחשבוןדיןהמזינה,שטחמכלל-12%וב

 . 35-34 ) 2005 (גדיש)(ועדתישראל

 . 49-48בעמי , 1ה"שלעילזנזברג, 17

 . 22-20בעמישם, 18

אזמותקק"ל,אזמותובכללםיהוזית,בבעלותזונםמיליון 1.9-1.6היוהמנזט,תוםעם 19

ממשלתשםעלרשומיםהיוזונםמיליון i 1.5-1יהוזיםשלפרטיותואזמותפיק"א

ואזמהי,עוצמהיעלויפתחאל,קזר-i40 38בעמישם,ישראל.מזינתליזיועברוהמנזט,

 . 78בעמי , 2ה"שלעיל
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שהחלהעדמיישובריקשראלי-ץארשלרוב-רובההיה ,זנדברגשללשיטתו

לשיטתנישולו,תוךולאהערביהיישובלצד ,שימושבולעשותהציונות

שהחלודעערבימרחבכולה-ישראלץארהייתהופורמן,יפתחאל ,קדר

 ,ערבידונסשלמקומואתתפסציונידונסכל(כמעט) ;בולנגוסהציוניס

העמדהבעלישהציעוהעובדתיהביסוסאתלערערזנדברגביקש ,בספרו

עלסינתונשלומרשימהגדולהמסהאסף ,זולמטרה ,לעמדתסהביקורתית

וכן ,סישונציבורייסגופיסביןוהעברתוהפליטיסברכוששנעשההשימוש

ציבור)לצרכי(הפקעותהקרקעותבפקודת 1948מאזשנעשההשימושעל

מוקדשהספרעיקר , 20מטרותולאילו ,הופקעהממי ,הופקעהקרקעאיזו

מ.רבכילהראותבמטרה ,שנאספההנתוניסמסתשלמדוקדקתלפרשנות

לאלישראלהקיימתוהקרןהפיתוחרשות ,המדינהשסעלשנרשסהשטח

 ,פנויהקרקעהיהאלא ,לכןקודסערביתבבעלותאוערביבשימושהיה

כילהראותזנדרבגמבקשעוד ,מאישאותהנטללאבההציונישהשימוש

כמכוונותאפיינוהביקורתיתהעמדהשבעליהפרקטיקותמןחלקלפחות

לכ,ךמכוונות ,למעשה ,היולא ,ליהודיסולהעבירהמערביסקרקעלשלול

 ,העיקריתמטרתןזוהייתהלאכי ,ולפחות

זרמושבהסהשוניסהערוציסאתלערוסהקפידוויפתחאלקדר

על-מנת ,אחתלרשימהל"והקקהפיתוחרשות ,המדינהדיילמקרקעין

שלמקסימליתכמותלסחיטת ,ומתוזמרמתוכנן ,רב-אנפיןכמסעלהציגס

בכללדוןזנדרבגמקפיד ,לעומתס , 2ליהודיס!והעברתהמערביסקרקע

 ,הפליטיסנכסילניכוסמוקדשיסנפרדיספרקיס ,בנפרדמשפטימכשיר

בכלבמקרקעין,הזכויותהסדרולתהליךציבורלצורכימקרקעיןלהפקעת

ככל-להראותכדי ,שאסףסיבנתונוירטואוזישימושזנדברגעושהפרק

האמורהמכשירשימשלאדרבשלבסופוכי-הנתוניסשמאפשריס

פגיעתוהופנתה-ששימשוככלכ,ךכלרביסבמקרקעיןהבעלותלהערבת

פחותלאיהודיסבמקרקעיןלזכויותוטועניסבעלי-מקרקעיןכלפיהרעה

באשרזנדברגשלטענותיותמציתעלנעמודלהלן ,ערביסכלפימאשר

בחירתוכי ,יוערכאןכבראך ;הנזכריסההקשריסמשלושתאחדלכל

ופורמןיפתחאל ,קדרמכתביהמוכרהסוחףהאתנוקרטיהמסעאתלפורר

שנעשההשימוששלהרעההשפעתוכילהראותולנסות ,למיני-מהלכיס

סךעלהמדינהרשויותלרשותשעמדוהמשפטייסהמכשיריסמןאחדבכל

 ,מבחינתו ,פועלת ,משמעותיתהייתהלאערביותשבידייסהמקרקעיןכל

שלחלקיסשלפניולחשודהקוראאתמביאההיאשהרי ,כחרב-פיפיות

שלסדרהלכדילגמדהכדיבנפרדסיהנדונ ,אחתמשמעותיתתופעה

 ,פחותדרמטיותתופעות

 1948פלןטןבכסןבןכוס
ציבורייסגופיסלידי 1948טייפלנכסיבמערבלראותאין ,זנדברגלטענת

שביסודהאירוע ,הערביסואזרחיההמדינהיחסיממערךחלקיהודייס

שלהערביתהאוכלוסייהרובנטישת-אלהבנכסיסהציוניהשימוש

 ,זההיהלא ,נתייטרוס-מדכאירועידועלנתפס-ץהאראתארץ-ישראל

תוצאותיהאלההיו ;יהודיותלידייסערביסנכסיניכוסשלמהלך ,לשיטתו

במקרקעירואהזנדברג , 22היהודיהצדדווקאיזסשלא ,מלחמהשל

כאחד )"הנוכחיסנפקדיס"(הופליטי-הפניספליטי-החוץ-הפליטיס

הקודמיסלבעליהסאין ,לשיטתוהמלחמה,בסערתשננטשוסישטח-

שנפתחה ,המלחמהשלתוצאותיהבחזרה:לקבלסזכותאלהמקרקעיןשל

אינן ,-ישראלץבארהיהודיהיישובאתלחסלובמטרההערביהצדזמתיב

נעשההפליטיסמקרקעותבחלקהפיכות,שתהיינהראויולאהפיכות

והתיישבות,עלייהקליטת ,ביטחוןלצורכיובעיקר ,ציבורלצורכישימוש

כדיערבייס-לשעברבאזוריסיהודיסשלמכווןיישובובכללו ,זהשימוש

סיהתושבשיבתאתולמנועאוכלוסייתסהרכבאתלצמיתותלשנות

 ,וחיוניזמיןקרקעותבאינוונטרראוישימוש ,זנדרבגכך ,היה ,הערביס

בו,ו-לשעברילבעלשהייתהזכותכלהמאיינותבנסיבותהמדינהלידישנפל

קרקעותשלהראשונימעברןמנסיבותהנובעת ,זותביעהמכל "חסינותיי

תביעהכלבפניומחסנת ,זנדברגלשיטת ,מכשירה ,יהודיותלידייסהפליטיס

 ,אלהלקרקעותבאשרבדיעבדשננקטוהמשפטייסהצעדיסאתגס ,ערבית

 ,למדינהומידיו ,נפקדיסנכסיעלהאפוטרופוסלידיהעברתןובכללס

 , 23ל"ולקקהפיתוחלרשות

 ,לשיטתס ,כמובן ,שונההביקורתיתהעמדהבעלישלתפיסתס

לידייסהערביסבעליהןמידיאלהבקרקעותהשליטהעברהשבההדרך

נותרוולכן ,לערביי;:וארץ-ישראליהודישגרמובעוולהתאפיינהיהודיות

יהודיסשלאחרגס ,לפחותסימסובמובן ,"ערביותייקרקעותאלה

זכויותאתמאיינתאינהנטילה-בעוולכבשלהס:בהןלעשותהחלו

רובהיוהפליטיסשקרקעותבכךנעוצההמחלוקתשלחשיבותההנגזל,

הן ,נהיהמדהקמתלאחריהודיותציבוריותלידייסשעברוהמקרקעין

המדינהמשטח 800kככילטעוןהביקורתיתהעמדהלבעלישמאפשרות

ומדנותהאפיעלגסיהודיות,לידייסערביותמידייסהקמתהלאחרנוכסו

הקיפו ,הביקורתיתהעמדהבעליעלמקובלותשאינן ,היהודיהצדשל

שעברמזהבהרבהגדולשטח-דונסמיליון 4-3ביןהפליטיסקרקעות

והסדרהקרקעותבפקודתהשימושדרךעליהודיותציבוריותלידייס

במקרקעין,הזכויות

שיבוצושאלתעל ,למעשה ,נסבהליריביוזנדברגביןהמחלוקת

פליטישלהסינכסמעברשל ,השוניסהמשפטתחומיבין ,הדיסציפלינרי

זונכסיסהעברת ,זנדברגלשיטתיהודייס,ציבורייסגופיסלידי 1948

בחשבוןלקחתהאיןולכן ,הקנייןלדיניולאהמלחמהלדיניענייןהיא

לדורותיוהישראליהמקרקעיןמשטרשלהכולליחסוהוגנותבהערכת

אתרואיס ,לעומתו ,הביקורתיתהעמדהבעלי , 2ארץ-ישראל~לערביי

והמשמעותיתהדרמטיתאולי ,אחתכמערכה 1948יפליטינכסניכוס

ישאסספק ,ואכןהישראלי,המקרקעיןמשטרשלבתולדותיו ,ביותר

מתולדותחלקשאינוכאירוע 1948פליטינכסילניכוסלהתייחסמקוס

תנאיהייתהזובשנההמלחמההתרחשות ,הישראליהמקרקעיןמשטר

המקרקעיןבחלוקתאזשאירעהקףירבת-ההלתמורהאיןשבלעדיו

גסכמו ,אוכלוסייתהאתהמרכיבותהאתניותהקבוצותביןבארץ-ישראל

בתולדותביותרהדרמטיהאירועהייתהזותמורההאוכלוסייה,בהרכב

מקוסישאסספק ,העשריסבמאהבארץ-ישראלהמקרקעיןהקצאת

 ,-ישראליץהארהמקרקעיןמשטרשלתולדותיומכללזותמורהלהוציא

אגבהמתרחשיסקניינייסאירועיסמלחמה:אגבשהתרחשהמשוסרק

ודיניהמלחמהדיניבמסגרתדיוןמושאילהיותבהחלטעשוייסמלחמה
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זכויותדיניכגון ,אחריםדיןתחומיבמסגרתגםכמוכאחד,הקניין

המקרקעיןבהקצאתוהתמורה 1948מלחמתכילטעוןכמובןניתןהאדם.

מתולדותחלקאינןהמלחמהועקב,כדי,תוךשהתרחשהבארץ-ישראל

דינימתחוםאירועיםהיושלאמשוםהארץ-ישראלי,המקרקעיןמשטר

פלוניתבחלקההזכויותהפקעתכגון ,המילהשלהטכניבמובןהמקרקעין

כיבטענהרבותאאיןכידומהאךאלמונית.בחלקההזכויותהסדראו

עתידידיןשלעיצובואוקייםדיןשלהפעלהבגדרשאינםאירועיםגם

משפטי.משטרשלמתולדותיו-מרכזיחלקואף-חלקלהיותעשויים

 ,ותוצאותיה 1948מלחמתכגוןבאירועים,עסקינןכאשרכךבמיוחד

השחרורמלחמתהדין.יושםשבהבמציאותמפליגשינוישחוללו

הקבוצותביןבארץ-ישראלבמקרקעיןהזכויותהקצאתעלוהשלכותיה

שלתוצאהאמנם,היו,לאהארץאוכלוסייתאתהמרכיבותהאתניות

מדינתשלהחוקייםההחלטותמקבלישלמפורשתמדיניותהחלטת

כידומהאךעת.באותהנולדהאךהמדינהשהריהמבוססת,ישראל

הסכסוךבתולדותחשובפרקהןוהשלכותיההמלחמהכייכחישלאאיש

הטריטוריאליים.היבטיובתולדותזהובכללהארץ,עלהיהודי-ערבי

הארץעלהיהודי-ערביהסכסוךשלהשתקפותואתהבוחןהיסטורידיון

בהחלטותלדיוןעצמוהמצמצםאךהארץ-ישראלי,המקרקעיןבמשטר

ישראלמדינתשלהחוקייםההחלטותמקבלישלמפורשותמדיניות

למסגרתמחוץשלוהדיוןממושאהרבהמותיר ,וביישומןהמבוססת

היולאהפליטיםקרקעותעלוההשתלטות 1948שמלחמתאףהדיון.

להןנודעהמלחמה,לאחרבישראלששררהמקרקעיןממשטרחלק

משטר.אותוהוחלשעליההמציאותבעיצובמכריעתפקיד

המקרקעיןהעברתמחשבון 1948פליטינכסיניכוסשלהוצאתו

זנדברגאת ,לכאורה ,משרתתליהודיותערביותמידייםבארץ-ישראל

בארץ-ישראלהמקרקעיןמשטרשלההיסטוריהכילהראותבמאמציו

קרקעותשלהיקףרחבתבשלילהמתאפיינתאינההעשריםהמאהלאורך

תולדותלכלל 1948אירועיהכנסתגםא,ןלמעשה,יהודים.ידיעלמערבים

אכןהשחרורמלחמתעקבכיוהודאה ,בארץ-ישראלהמקרקעיןמשטר

 ,יהודיתציבוריתלבעלותערביתשליטהאומבעלותנרחביםשטחיםעברו

יהודיםשגרמומתמשךכעוולזהמשטרשלל/:>פיונובהכרחמובילהאינה

שלאפיונם . 1948לאירועיבאשרהפלסטיניהנרטיבלאימוץאו ,לערבים

עמדה .הכותבשלוהאידאולוגיתהפוליטיתבעמדתותלוי 1948אירועי

העמדהבעלישלבכתיבתםשניכרמזהשונהלאפיוןתוליךזנדמגשלכזו

 1948פליטישלקרקעותיהםמעברכילטעוןבהחלטאפשרהביקורתית:

הישארותןוכילגיטימי, ,שנוצרובנסיבותהיה,יהודיותלידייםמידיהם

היאהציוניתהעמדהצדקת .לגיטימיתהיאגםלצמיתותיהודיותבידיים

היאארץ-ישראל ,הציוניהנרטיבשלהראותמנקודתאידאולוגית.שאלה

יהודיותלידייםערביותמידייםקרקעותהעברתהיהודי.העםשלביתו

שלהראותמנקודתבהחלט.מוצדקתלהיראותכזו,ראותמנקודת ,עשויה

וכעוולכאסוןלהיתפסקרקעותהעברתאותהעשויההפלסטיני,הנרטיב

המשפטיתבמשמעותו ,הצדקכילהראותמבקשיםויריביוזנדברגמשווע.

הנרטיביםמשניאחדשלגישתועםאחדבקנהעולההקניין,דיניפישעל

שבחשיפתהשעהבארץ-ישראל.המקרקעיןמשטרשללהיסטוריההללו

הארץ-ישראליהמקרקעיןמשטרשלההיסטוריהשלהמדוקדקת

תרומהלהתרםוזנדברג-רבטעםיש ,המשפטייםהיבטיהעלוהישראלי,

במשמעות ,הדיןכילהראותבניסיוןטעםישאםספק-משמעותית

הישראלי-ערבי.לסכסוךאחראוזהצדעםהואכלשהי,משפטית

עיו Pר pמעת Pהפידיעלביכוט
עלהפקעתןידיעליהודיותלידייםישראלערבייקרקעותבניכוסדיונואת

בהפקעותלדיוןזנדמגמחלקציבור)לצרכי(רכישההקרקעותפקודתפי

הפרטנימחקרו . 1993-1964ביןשבוצעוובאלה 1964-1948ביןשבוצעו

דונם 123,814הפקודהלפיהופקעוהראשונהבתקופהכיהעלהזנדברגשל

 ,ההפקעהטרם ,הייתהזומכמותמחציתעדכילהניחוסבירהכול,בסך

לפיהערביםקרקעותניכוסכלסךאתלפילוחובדומהפרטית.בבעלות

סךאתזנדמגמפלחקרקע,פיסתכלנוכסהשבההמשפטיתהטכניקה

ניתןייכיומסיקמקורן,פיעל 1964-1948ביןשהופקעוהקרקעותכל

הקרקעותהפקעתדרך[עלהפגיעהשיעורכיגבוההדיבוודאותלהניח

בנישלהנתחשיעורעלעלהלאזאתבתקופהמיעוטיםבבני ].ו.ח.א-

 oעלהלאשגםוייתכןפרטית,בבעלותהמקרקעיןבדבוקתהמיעוטים

(הפקעותגי ,'בנספחיסמקרקעיו);רכישתחוקלפי(הפקעותא'נספח , 1היישלעילזנזרבג, 20

ציבור)).לצרכי(רכישההקרקעותפקוזתלפי

לעילואזמה',עוצמה'עלויפתחאל,קזר ; 686-684בעמ' , 2היישלעילרוב',שליזמו ,קזר 21

 . 81-79בעמ' , 2ה"ש

שלהערביסתושביהרובעזיבתובכללו ,ולתוצאותיההשחרורמלחמתלפרוץהסיבות 22

בהרחבה.לסקרההמקוסזהלאחריפה.במחלוקתכיזוע,שנויות,הארץ,אתארץ-ישראל

לכו,קוזסלאאסהמלחמהמהלךכזיתוךמוזעיס,שהיוהיהוזיהיישובממנהיגיהיו

 ,היהוזיהיישובמבחינתליתרונות, ,המלחמהלאחרהמזינהאוכלוסייתהרכבלשאלת

כךהמלחמהמהלכיאתולתכנןלנסותולאפשרות ,באוכלוסייההערביהרכיבמזעורשל

לביוזהלשיקולמוזעותביוהאפשר.ככלערביתמעוטת-אוכלוסייהמזינהשיייעצבו"

חזקיריבמולמרהמלחמהשלבמציאותממנו,המתחייביסהמהלכיסשלמוצלחביצוע

לסיבותבאשרהמחלוקתעלבאלגנטיותמגשריסויפתחאלקזרניכר.פערכמובוישועיקש,

גירושייאזכוריזיעלהמלחמה,כזיתוךארץ-ישראלשלהערביסתושביהרובלעזיבת

ומארצותמאירופהיהוזיסשלולהגירהיילעזיבה ,לייגירושוהסמכתסיח,דגסייועזיבה

ה"שלעילואזמהי,עוצמה'עלחאל,ויפתקזרבה-בעת,שהתרחשו ,לארץ-ישראלהאיסלס

 . 77 'בעמ , 2

אתהמאייניסהטעמיסכיסבורשהואאף . 86-67 , 22-21 'בעמ , 1היישלעילזנזרבג, 23

(ייהנפקזיסהפניספליטיעלגסחליספיצויאולהשבההקוזמיסהקרקעבעליזכויות

שנבעהובפרקטיקהמקרקעיורכישתבחוק ,הכירההמזינהכיזנזרבגמזכיר ,)"הנוכחיס

חלקלפליטי-הפניסהשיבה ,החוץפליטישללמצבסאלהשלמצבסשביובשוניממנו,

לערךהפיצויגובההצמזתתוךאותס,ופיצתהחלופיות,קרקעותלהסנתנה ,מנכסיהס

בגין ,ובקרקעבכסף ,פיצוי 2005סוףעזשולס ,לזרביוהקרקע).לשווילאכי(אסהכסף

 . 86-78בעמ' ,שסמקרקעיו.רכישתחוקבמסגרתשהופקעהשטחמו ln'63רכישת

פיצויהגוררת ,כהפקעה ,רטרוספקטיבית ,הפניספליטישלנכסיהסנטילתהוגזרהלמעשה

ציבור).לצרכי(הפקעותהקרקעותפקוזתשללזהמקבילבמסלול

 ,עקרונית .עצמסהמלחמהזינימבחינתזונכסיסהערבתבראויותעוסקאינוזנזרבג 24

עסאויב.אוכלוסייתמיושבשהיהשטחעלקבעשלהשתלטותאלהזיניסשולליס

להבזיל ,מזינותביומלחמהשלהפרזיגמהפיעלעוצבוהמסורתייסהמלחמהזיניזאת,

הערביהצזכי(אסהשחרורמלחמתכמו ,מזינהחסרותאתניותקבוצותביוממלחמה

אירועהייתההשחרורמלחמתגס ,מלחמהככלמזינות).מכמהכוחותשללעזרתסזכה

ובכללוהשחרור,מלחמתתוצאותהאס ,השאלהאסספקוהרס.עוולמוות,שהוליזטרגי

משפטניסיזיעללהיזוןראויה ,ראויותהו , 1948פליטינכסיוניכוסישראלמזינתהקמת

תוצאותשלפיהזנזרבג,עמזתמובהקת.ואיזאולוגיתפוליטיתשאלהזומשפטייס.ובכליס

הציונית.עמזתואתהיטבמשקפת ,הפיכותשתהיינהראויולאהפיכותאינוהמלחמה
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באזבאזדעזוגקזבי :.צילזס .קעזפשהזאדמזתעלבנתהנ .זאבפסגת

היתהלאכיספקאיומוחלטיס,בערכיסבאוכלוסיה.שיעורסעלבהרבה

בנישלפרטיתבבעלותהמקרקעיואינוונטרבהיקףבמיוחדגדולהפגיעה

ייהנתחכי-המשמעותי-הנתוורקעעללקרואישזומסקנה ."מיעוטיס

עולהועודנו ,עלה "פרטיתבבעלותהמקרקעיובדבוקתהמיעוטיסבנישל

 • 2Sבאוכלוסייהשיעורסעל ,כיוס

מסך 15%מסקנתו.בנכונותספקמעליסזנדונגשמביאהפרטיסאך

מאותו 17%מיעוטיס.מיישוביהופקעהזובתקופהשהופקעההקרקעכל

האדמותמוגדולשחלקואף ,קיסריההקמתלשסהופקעוהכולסך

בדבוקהנכללו ,ולמדינהא"לפיקלכוקודסהשתייכוזולמטרהשהופקעו

הכולהסךמו 10%ערביס.אדמותשביניהווייתכו ,פרטיותאדמותגסזו

בתקופה ,היהבהוהערביתהאוכלוסייהששיעור ,המעורבותבעריסהופקעו

כלפידווקאונו 1ככימצאולאהפקעהאחרהפקעהבדקזנדברגקטו. ,זו

השטחעוגתשלזו "פרוסהייגסכיסבירזאתובכל ;הערביתהאוכלוסייה

21 .ערביותאדמותכללההמופקע  ,באר-שבעבאזורהופקעוהעוגהמו %

22ה .ערביתבבעלות ,שהופקעקודסהיה,זהמנתחחלקכיוסביר %-

הערביסתושביהסידיעלשננטשוועריסכפריסבשטחהופקעוהנותריס

הקרקעמו 37%לפחותשלמקורסכיהנתוניסמועולה . 1951-1948ביו

להפקעתהקודספרטיתשהייתהקרקעובכללה-זובתקופהשהופקעה

 ,ערביסידיעל ,להפקעהקודסשבו, 1שיהקרקעבדבוקות-אחרתוקרקע

בבעלותשהיולקרקעותסמוכותהיו(לפחות)אובשימושס, ,בבעלותסהיו

מוחלקיסאותסאתכולליסאינסאלה 37%ערבי.בשימושאוערבית

ובעריסקיסריהאתלהקיסעמדושבובאזור ,באר-שבעבאזורההפקעות

 ,זהרושסלטשטשמנתעלערבית.פרטיתמבעלותשהופקעוהמעורבות

 ,המעורבותבעריסבהפקעותכיזנדברגקובע ,שהביאהנתוניסמוהעולה

לידיבאה ,שננטשווהעריסהכפריסובשטחיקיסריהלהקמתשנועדבאזור

שלמאודקטניסייספיחיסאלההיו ;"פניסבפליטימסוימתפגיעהייביטוי

הכרוךכלשלפיהזנדברגגישתאתנקבלאס ".הפליטיסבנכסיהטיפול

 ,הערביסקרקעותשלהמדינתיהניכוסממסעחלקאינוהפליטיסבנכסי

 ,ונו 1כ 1964-1948ביוההפקעותכיהרושסאתלרכךכדיזובהערהיש

זוהערהשבה ,גיסאמאידךאךערבי.רכושלהפקעת ,מבוטלהלאבחלקו

שלנכסיהסניכוסביוזנדברגשערךההבחנהמלאכותיותאתומבליטה

במקרקעיו:הזכויותהסדרוהליךהקרקעותפקודתלפיהפקעות ,הפליטיס

גסכמו ,עצמסהנתוניסמועולהזהלתוךזהאלהתהליכיסשלזליגתס

 . 26זנדברגשלמניתוחו

ונהיר.פשוט 1993-1964ביושבוצעובהפקעותזנדברגשלדיונו

בההופקעוהכולבסךזו:בתקופהודעךהלךההפקעהבכליהשימוש

 ,ונו 1כזובתקופההפרטיתהקרקעמהפקעותחלקאך .דונס-33,000כ

הגלילפיתוחתכניתבמסגרתערביות:אדמותכלפיבעיקר ,זנדברגמודה

ערביתמבעלותאדמותשלדונס 6,320הופקעוהשבעיסשנותאמצעשל

שהופקעוהקרקעותמתוךפרטית.יהודיתמבעלותדונס 4,369ורק ,פרטית

 ,זאבפסגתשכונתאתלהקיסכדיירושליסבצפוו-מזרח-1980-1979ב

אלהנתוניסשלהקשהרושמסאתמיהודיס.-34%ומערביס 66%הופקעו

מקרקעיושליחסיתהקטנההכמותעלהצבעהידיעללרכךזנדברגמבקש

יכוליסאלהנתוניסאסבעינייייספקכיופוסק ,זובתקופהשהופקעה

באינוונטרמשמעותיתבצורהפגעוציבורלצרכיהפקעותכיקביעהלבסס

 ,תלוי "משמעותית"כפגיעהשלזיהויה . 27 "המיעוטיסבנישלהקרקעות

רקעעל ,לזנדונגהנראיתפגיעה .הכותבשלראותובנקודת ,כמובו

יחסיתהגדולוחלקס 1964שעדבתקופהשבוצעוההיקףרחבותההפקעות
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בבעלותהנמצאתהקטנהןיהמקרקעבדבוקת ,והיוסאז ,הערביסשל

למיביותרמשמעותיתלהיראותעשויה ,ביחטמשמעותיתכלא ,פרטית

 , 28בבשרוכמדקרותהיאערביתשבבעלותהקרקעותבמצבורפגיעהשכל

מתעלמיסאס ,שאפשרייתכןכיזנדרבגטועןבהפקעותדיונולטיכוס

מקרקעיןהפקעתלהצדיק ,שהופקעוהמקרקעיןבעלישלהאתניתמזהותס

הציבורייסהצרכיסלאורערביתפרטיתמבעלותשהופקעהבכמות

 "[ה]הגירהוגליהדמוגרפייסשינוייס"הוביניהס ,לשרתנועדושההפקעות

להצדיקעשוייסכאלהושיקוליסשינוייס ,לדבריו ,"ביטחונייסשיקוליס"ו

עתירותאוכלוטייהמקבוצותמקרקעיןשלהנדונההכמותהערבתאתגס

העוליסובפרט ,יהודיס ,וכלומרמהגריסלקבוצותערביס) ,וכלומרנכטיס

לבדיקה ,לשיטתו ,מקוסישהראשונות),המדינהשנותשלהחדשיס

בבעליעהיהפגבמידתהתמקדותתוך ,הפקעהכלותיראושלנקודתית

והמחיההפיתוחלאפשרויותשנגרסהנזקובמידתהפרטייסהקרקע

אי- ,זנדברגדוגלשבההציונית-ליברליתהראותמנקודתשנפגעו,ביישוביס

עודכל ,יהודי-ציוניאופיבעלותציבוריותלמטרותהפקעותלשלולאפשר

ובכפוף ,מופרזתאינההמיעוטשלהקרקעותבאינוונטרהכוללתהפגיעה

 ,תיהציונהמבטמנקודתייבהס:לעמודצריכההפקעהשכלסילמבחנ

משאינס-ערביס]ההפקעותמהיקףיותרהגדול ,מערביסההפקעות[היקף

מנוצליסבלתימרחביסמילוישוללאינואשרתיקוןהטעוןפגסהוא

 ,כדרכו , 29 "יהודיות-ציוניותלמטרותבפרויקטיססיבירושלאובגליל

הפרויקטהגשמתהשלכותאתבחיובהרואהעמדהביןלאזןזנדברגמנטה

לבין ,לערביסיהודיסביןבארץ-ישראלהמקרקעיןחלוקתעלהציוני

בכלהפגיעהבמידתהשוויוןעלזהובמקרה ,השוויוןעקרוןעלהקפדה

כבנקודות ,בוריצלצורכימקרקעיןהפקעתידיעלהאוכלוטיותמשתיאחת

בעמדתובעיקרתלויהזנדרבגשלמטקנותיושלטבירותן ,בטפרואחרות

 "ציבורצורכיייישראלבמדינתכיהמקבלקורא ,הקוראשלהאידאולוגית

יהודיתמדינהשלהקמתהצורכיגסלהיותעשוייסהפקעהקיסיהמצד

להקמתעד ,היהלאשרובוגאוגרפיבמרחבישראללפזוריביתשתהווה

הטבורקוראזנדברג,שלמטקנתואתלקבלעשוי ,יהודיתבבעלות ,המדינה

עלייהשלמקליטתההןשנבעבקרקעצורךכי ,טתסמן ,יטבוראחרת

מןוהןץהאראתשיצאהערביתאוכלוטייההחליפהאשרגדולהיהודית

שלתוצאתסשהיא ,בעיקרההיהודיתהמדינהאתולקייסלהוטיףהרצון

לעניין "ציבוריצורךייבגדראינו ,עוינתערביתבטביבה ,אלהתהליכיס

הפקעותרצףאתבאמצעותולהצדיקאי-אפשרוכי ,ההפקעותפקודת

 ,זנדברגשטקרערביתפרטיתמבעלותהמקרקעין

עוו Pר pבמהובווותהסדרתהלורודועל[ובוס
שלזמןייהמכונןבמאמרו ,קדרשללתיאורורבהלבתשומתמקדישזנדרבג

לפי-המקנההתקופהשלההדרגתיתהארכתהאת ,"מיעוטשלזמן ,רוב

באדמותזכויות-עוקביססיקוחיקומני'העותהקרקעותלחוק 78 'ט

זותקופהשלהארכתהאתמציגקדר ,רוכשתהתיישנותמכוחריימ

ערביסשלתביעותלחטוסהישראליהממשלזרועותשלממאמצןכחלק

החלתהכי ,קדרטענתאתמקבלשזנדרבגאף ,בגלילבעיקר ,כאלהלזכויות

מישלבזכויותיופגעההמוארכתההתיישנותתקופתשלביתיהרטרואקט

קבוצתכיטבורהוא ,התיקוןלפנישנדרשההתקופהמלואאתשצבר

שקבעלהטדרהנזקקיסממיעוטזאתמטיקזנדברגקטנה,הייתההנפגעיס

החכרתבחוקההתיישנות:תקופתהארכתלנפגעיכתרופההמחוקק

 ,ממנושנשללומייכנקבע-301959ט"תשישעה)והוראותמקרקעין

ולפרנטתלפרנטתועיקרימקורששימשומקרקעין ,הזכויותהטדרבעקבות

מקרקעיןאותסלקבלזכאי ,מחייתסכדיאחריסמקרקעיןלוואין ,משפחתו

מטקנתהרשות,מןלפחותשניס-49לבחכירה ,חלופישטחאו ,עצמס

הנפגעיסמיעוטעלמצביעזהפיצוילהטדרהנזקקיסמיעוטכיזנדרבג

מחויבתאינההרוכשתההתיישנותתקופתשלהרטרואקטיביתמהארכתה

הטדראתניצלולאהנפגעיסמאוכלוטייתחלקכיייתכןשהרי ,המציאות

 ,וממונייסממשאביסנהנושלאמשוס ,לידיעתסהגיעשלאמשוסהפיצוי

חכירהזכותלקבלתבקשהלהגישכדימטפיקיסיס)יתרבותאוחברתייס

פיצוילקחתשלאשהעדיפומשוס ,מקרקעיןהחכרתלחוק 5טעיףלפי

 ,אחרותמטיבותאו ,בהסשפגעההמדינהמידי

תקופתמהארכתשנפגעוהערביסאוכלוטיית ,זנדברגלשיטת

שנותבשלהיקרקעעלשהשתלטוממחזיקיסהורכבהההתיישנות

הטדרתהליךהאצתעד ,והמדינההמנדטשלטונותהימנעות ,הארבעיס

שיקפהאלהמחזיקיסשלמטילוקס ,החמישיסשנותבשלהיבגלילהזכויות

 ,לדבריו ,משטרוחילופימלחמהשלבתקופההשלטונותשלידסאזלתאת

בתקופההגלילבכפריהמעובדהשטחהרחבתשמאחורילהניחריטביי

חלוקתתכניותרקעעלשעלו ,לאומייסתמריציסעמדו-1948ל 1946שבין

אתלמנועהציוניתלשאיפהערביתמקבילההיואלהתמריציס ,"הארץ

ציונית,להתיישבותוליעדס ,ערביסידיעלבגלילמקרקעיןשלתפיטתס

תקופתהארכתשלהעיקריתטיבתהזושאיפההייתהזנדברגלשיטתגס

בתישלתרומתסאתקדרשלתיאורואתגסתוקףזנדברג , 31ההתיישנות

מכוחבמקרקעיןזכויותלרכושמערביסלמנועהרשויותלמאמץהמשפט

כמכווניסראהשקדר ,סידוקטרינרישינוייסומתאר ,רוכשתהתיישנות

שלכתולדהאו ,הדיןהוראותשלפשוטכיישוס ,מערביסזכויותלשלילת

אזור-בגלילסיהחמישבשנותהחלויישומוההטדרתהליךהתקדמות

הפגיעההיקףכיהיאזנדברגשלמטקנתוהמנדט,בתקופתיושסלאשבו

קטןהיהייבגלילבמקרקעיןהזכויותהטדרידיעלשנגרמההפרטברכוש

למהפךגרסאשר ,מנשלמהלךשהיהבהיקףפגיעההוכחהלא" ;"מאוד

 o , 32 "במדינההמקרקעיןמשאביבהתפלגותמשמעותישלילי

 , 96-95בעמ'מופיעהמצוטטהמשפט , 96-92בעמ' , 1ה"שלעילזנזברג, 25

 , 95-94בעמ'מופיעיסהמצוטטיסהקטעיסשס, 26

 , 98בעמ'מופיעהמצוטטהמשפט ; 98-96בעמ'שס, 27

משמעותילהיראותעלול,אועשוי,לאחזיספעוט-ערךהנראהשאירועלנךאחרתזוגמה 28

לזדבישביט,בענייןהיזועהזיןבפסקאנגלרזהשופטיזיעלהובאהאחריסבעיניביותר

אזסשלבעיניוייהפךמצבהעלהחקוקהתאריךגסניייאפשרמסוימותבנסיבותאנגלרה

חברהבןשביטפרדריקה 6027/97ע"אנפשוי.'אתלמסורהואמונועליההסנזל,לרצועת

 , 639 , 600 ) 3נג(פ"זראשלייצ,קדישא

 , 103-102בעמ'מופיעהמצוטטהמשפט ; 103-89בעמ'שס, 29

 , 196ס"ח 30

 , 113בעמ'מופיעהמצוטטהמשפט ; 113-105בעמ' , 1ה"שלעילזנזדבג, 31

 , 142בעמימופיעהמצוטטהמשפט ; 142-113בעמי , 1ה"שלעילזנזברג, 32
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לרעההערבןסןשראלתושבןמופלןםהאס
המדןגה?שלהקרקעמשאבןבהקצאת

העמדהבעלישלתיאורםבמסמוסהואזנדברגשלעניינושעיקראף

והסדרציבוריותלידייםהמקרקעיןהעברתתהליכיאתהביקורתית

ערביותקרקעותשלמתמשכתכגזלה 1948מאזבמקרקעיןהזכויות

הקצאתאםבשאלהמדוקדקדיוןגםהספרמכיל ,יהודיותלמטרות

לשיטתהערבים.תושביהאתלרעהמפלהבישראלכיוםהקיימתהקרקעות

 18%הקודםהעשורבסוףעודשהיוו ,הערבים ,הביקורתיתהעמדהבעלי

המדינהמשטח 3.5%רקשהרי ,לרעהמופליםאכן ,ישראלמאוכלוסיית

 ,כדרכו . 33המוניציפליתבשליטתם 2.5%ועוד ,הפרטיתבבעלותםנמצאים

למכביר.נתוניםהצגתידיעלהביקורתיתהתזהאתלערערזנדברגמבקש

ומתוכם-פרטיתבעלותאפשריתהמדינהמשטח-8%בכרקכימזכירהוא

הקרקעותשיעור ,אומרהווהערבים,שלהפרטיתבבעלותם 3.5%נמצאים

גבוהבישראלפרטיתבבעלותהקרקעותכלסךמתוךערביתבבעלות

המקרקעיןשרוב ,זנדברגמוסיף ,היותאךבאוכלוסייה.הערביםמשיעור

על ,מבעלותפחותותזכויותהעמתידיעלמוקציםלפרטיםהמוקצים

הדרךפיעלבעיקרלהיחתךמקרקעיןבהקצאתהאתניתההפליהשאלת

עיקרשהם ,ופרבריעירוניבינויהמכוסיםהדונם 656,000מוקציםשבה

מאוכלוסיית 90%המקיף ,העירוניהמגזרידיעלשבשימושהמרחב

מוסיףזנדברג .מעולםנבדקהלאאלהשלהאתניתהתפלגותם iהמדינה

מקומיותרשויותשלשטחיהןביןלכאורההדיספרופורציהאתכיעוד

מקומיותמועצותשלהגדולשטחןרקעעללהביןישלערביותיהודיות

אוכלוסייתןשרובמשוםכיהודיותהמסווגות ,בפריפריהדלילות-אוכלוסין

הופךאינוהאזורתושבייהודיםידיעלריק?פרשטחשלניהולויהודית.

 . 34 "יהודיייל ,שהיאקנייןזכותכלבואיןיהודיםשלאותם ,השטחאת

מסכמתהערכה

האתגרקשה.משימההואזנדברגשלספרושלביקורתיתהערכהגיבוש

שבוסס ,הביקורתיהנרטיבשלז:>נ;וגורובמיוחד:קשהעצמועלשלקח

מנסהזנדברגמתוחכמת.כתיבהשלמעשוריותרמשךובהצלחהבהדרגה

שלאוהדלתיאור ,גיסאמחד ,המחויבת ,מורכבתמבטמנקודתלאתגרו

המקרקעיןרובמעברותולדותבארץ-ישראלהציוניהמקרקעיןמשטר

בהקצאתלשוויוןגיסא,ומאידך ,ציבוריותיהודיותלידייםבארץ-ישראל

אתהמרכיבותהשונותהאתניותהקבוצותביןהמקרקעיןמשאבי

ישראל.אוכלוסיית

העמדהלבעלימייחסשהואההנחהעלבביקורתולמטרהקולעזנדברג

פרטיתבבעלות-1948בהיהשלאבארץ-ישראלשטחכלכי ,הביקורתית

לאשאישומדמיותטרשיםגםזהובכללערבי,היהיהודית,ציבוריתאו

יהודיםידיעלבוהבעלותרכישתכןעלאשר-שימושכלבהםעשה

זוגזלהלביצועשימושבושנעשההמשפטיהמכשיריהא ,גזלהמהווה

כללתפוסאיןכיבטענתוגםטעםיש . 3Sיהאאשרבדיעבדלהצדקתהאו

שטחבאשר ,"יהודיייכשטחהפיתוחרשותאוהמדינהשםעלהרשוםשטח

יהודים ,המדינהאזרחיכללרשות ,לפחותתאורטית-משפטית ,עומדזה

האריחלק-הפליטיםאדמותאתלקזזזנדברגשלניסיונואךכערבים.

מחשבון-ואחריה-1948ביהודיותלידייםשעברוהערביםאדמותשל

יהודיותלידייםהפליטיםאדמותמעברהגדרתידיעל ,שנוכסוהאדמות

ישראלמדינתשליזומיםצעדיםמתוצאתלהבדילמלחמה,כתוצאת

 ,הביקורתיתהעמדהבעלישלתפיסתם .משכנעאינו ,המלחמהשלאחר

כדישתוךבין ,יהודיותלידייםהערביותהקרקעותמעבראתהרואים

אם(גםאחדהיסטוריכתהליך ,יותרשמאוחרוביןהמלחמהובעקבות

הקרקעותשנטילתאףיותר:משכנעת ,תתי-אירועים)למספרלפרקואפשר

לנטילההמשמשיםהמשפטייםבכליםנעשתהלאהשחרורמלחמתאגב

 ,"בשטחייראשיתנעשתהאלא ,מלחמהאגבשלאקרקעותשלשלטונית

הרילה,המיוחדתבחקיקהיותרמאוחרוהולבשה ,משפטיתכסותבלא

מבעלותקרקעהפקעותכמוממש ,מהווה 1948פליטימקרקעיניכוס

הארכתידיעלבמקרקעיןזכויותמרכישתהגלילערביימניעתאוערבית

הערביםקרקעותניכוסשלפרטימקרה ,הרוכשתההתיישנותתקופת

עלציוניים.וגופיםהיהודיתהמדינהשלהציבוריותלידיהםבארץ-ישראל

מאוחריםלאירועיםבהשוואה , 1948אירועישלהשונותנסיבותיהםאף

פרקיםאלהוגםאלהגםהיו ,במקרקעיןזכויותהסדראוהפקעהשליותר

ארץ-ישראל.קרקעותעלהארוךהיהודי-הערביבמאבק

 ,ההפקעותדינישלבבקעתםלהתגדר ,כמובן ,יכולמשפטי-טכנידיון

ולהתעלםאחרת,משפטיתקטגוריהכלאובמקרקעיןהזכויותהסדרדיני

מתמקדשבוהטכניהמשפטיהמכשירידיעלבוצעושלאמנטילות-קרקע

היסטורידיוןזהוזה.מסוגטכנידיוןאינוזנדברגשלדיונואךהדיון.

ביטוילידיבובאשבהןוהדרכיםהישראליהמקרקעיןמשטרבתולדות

לטעוןכמובןאפשרארץ-ישראל.קרקעותעלהישראלי-ערביהסכסוך

 ,היהציבוריותיהודיותלידיים 1948פליטישלקרקעותיהםמעברכי

משפטיפגם ,בתוצאותיואו ,בואיןוכימוצדק ,התרחששבהןבנסיבות

בלתי-אוראוייםותוצאותיהם 1948אירועיהיואם ,השאלהכלשהו.

עלבהדניםכאשרגם ,בעיקרהופוליטיתאידאולוגיתשאלההיא ,ראויים

שבהםהטכנייםהמשפטייםהמכשיריםאתומדגישיםמשפטימינוחידי

המדינהשלציבורייםגופיםשםעלהקרקעותרישוםלשםשימושנעשה

והאידאולוגיההיסטורידיונואתלנהלבחרזנדברגהיהודי.והעםהיהודית

האחיזההתפשטותתהליךאתלכן, ,ובינ:רר ,טכנימשפטידיוןהיהכאילו

הפורמליהמשפטיהכליפיעללחלקיםארץ-ישראלבקרקעותהיהודית

ההיסטוריותוהמשכיותואחדותואתמטשטשזהביתורשימוש.נעשהשבו

כי ,להניחיש ,מסכיםהיהזנדברגגםהאמור:התהליךשלהיסודיות

בסוףבגלילהמיוחדהקרקעותהסדר , 1948פליטינכסיעלההשתלטות

ירושליםובמזרחבגלילהקרקעוהפקעותהשישיםובשנותהחמישיםשנות

יהודייםשלטונייםגורמיםשנקטוצעדיםכולםהיוהשבעיםבשנות

השתנוהעתיםשינויעםהציוני.כאינטרסשראומהשלקידומולשם

והשתנו ,זהאינטרסלקידוםשימושנעשהשבהםהמשפטייםהמכשירים

ממנו.המתחייבותהפעולותעצםבדברהרווחותהתפיסותגםבמידת-מה

האנרכיהמצבידיעלנגרמו 1948אירועישלהמיוחדיםמאפייניהםכיברי

שננקטוכפעולות ,היולא-1948בשננקטוהפעולותעת:אותהבארץששרר

בפעולותדיוןכלומסודרת.מבוססתמדינהשלמעשים ,השבעיםבשנות

ננקטו.שבהןהמיוחדותהנסיבותאתבחשבוןלהביאחייב-1948בשננקטו
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היהודי-ערביהסכסוךשלהשתקפותומחקרשלמנקודת-הראותאך

אחדותואתזנדברגשנקטהביתורמטשטש ,הישראליהמקרקעיןבמשטר

בקרקעותהיהודיתהאחיזההתפשטותתהליךשלהיסודיתההיסטורית

ארץ-ישראל,

שלרושמהאתלמזערכדיהמבתרתהגישהאתזנדרבגשנקטככל

 ,בארץ-ישראלבמקרקעיןערביםשלבזכויותיהםיהודיםשפגעוהפגיעה

מהןאחתלכללהתייחסשאפשרכךד?יןקטנותלפרוסותחלוקתהידיעל

ישכירבורלאכלל-ההיסטוריתבחשיבותהולכןבהיקפה,כמצומצמת

התפשטותשלוראויותהצדקתהשאלתמטרתו-שלו,להשגתצורךבכך

שאלההיאהציונותראשיתמאזארץ-ישראלבקרקעותהיהודיתהאחיזה

להתאמץצורךאין ,זוהתפשטותלהצדיקמנתעל ,ואידאולוגיתפוליטית

בלתי-סבירה:אינהערביםשלבזכויותיהםשפגעההפגיעהכיולהראות

ובכל ,-1948בבעיקר ,קשההייתההאמורההפגיעהכילהודותאפשר

להןשאיןאידאולוגיותמסיבות ,ראויההתפשטותתהליךכילגרוסזאת

הפוליטיהשיחשלתרגומובכלל,המשפטעםאוההפקעותדיניעםדבר

עושהאינומשפטייםלמונחיםהציונותשל ,אי-צדקתהאו ,צדקתהבדבר

חלוקתשלבפרקטיקה ,במקביל ,הגשמתםכינכוןחסד, ,כללבדרך ,עמו

החלוקתיהשוויוןאידאלושלהציוניהפרויקטשל ,בארץ-ישראלהמקרקעין

שפגעההפגיעההסוואתאםספקקשה,אתגרהיא ,אוכלוסייהקבוצותבין

ארץ-ישראלממקרקעיבחלקהערביתבשליטההציוניהפרויקטהגשמת

 ,זהאתגרעםלהתמודדפורייהדרךהיא

לידייםשהועברוהערבייםהמקרקעיןאתלכמתזנדברגשלניסיונו

אלאערביהואבארץ-ישראלדונםכלכיהנחהעלבהתבססשלא ,יהודיות

שבהםהמקרקעיןבכימותממוקד ,ערביםשאינםמישםעלנרשםכןאם

מוסיףהואזומקרקעיןדבוקתעלפורמליות,קנייןמזכויותערביםנהנו

 ,מני'העותהדיןפיעל ,המשתמשיםאתשזיכהערביבשימוששהיואדמות

חקלאיבשימוששהיואדמותכלומר ,בהןפורמליותקנייןלזכויותלטעון

טענושערביםלאדמותגםזנדברגמתייחסלעתיםערבים,ידיעלטווחארוך

עשולאהטועניםאםאף ,חקלאיעיבודלעבדןהיהואפשר ,בהןלזכויות

המקרקעיןכיהיאהדרביםמןהעולההתורת-משפטיתהעמדהבפועל,כן

הרלוונטיתבטריטוריההחלהפורמלישהדיןאלההםלאדם IIשייכים IIה

שלטענותיהםשלבהקשרזועמדהשליישומהבהם,בזכויותיומכיר

לאשלפיה ,שמיררונןשהעלהלביקורתחשוףבמקרקעיןלזכויותערבים

הקנייןמושגיאחרהפלסטיניתהחברהשלוהבעלותהשייכותמושגיעקבו

על ,פורמלית ,שחל )יוהישראלהמנדטורי ,יותר(ומאוחרמני'העותשבדין

שאפשרובאדמותפורמליותקנייןבזכויותרקהתחשבותחברה,אותה

עלושלא IIזכותתחושות"מותירה ,דיןפיעלכאלהזכויותבהןלרכושהיה

 , 36למשחקמחוץהפורמליהדיןעםאחדבקנה

כיאפשרותמעלההוא ,אותהושולל ,שמירלעמדתמודעזנדברג

II הזכותתחושותII ההערביותl::( לאלהנוספיםבמקרקעין-פורמליות

מנתעלידםעלהועלופורמליותמשפטיותמזכויותערביםנהנושבהם

שרואהמירקייטהכ,ךשהדברככלהקרקע,עלציוניתהשתלטותלמנוע

משקללהעניקהציוניותמאלהיותרכמוצדקותהערביותהטענותאת

לצרכיומאשרערביםתושביםשלהא-פורמליותלתחושותיהםיותררב

מובאותגרידאוציפיות IIזכותתחושות IIאםשהריהציוני,הפרויקטשל

 ,אלפייםשנותבתהתקווהכגוןיהודים,שלציפיותיהםגם ,בחשבון

הקרבןידיעללעולםשבאזהכגוןלכתמרחיק IIהסתמכותאינטרס IIו

 ,במניין , 37השחרורבמלחמתהיהודיהיישובשהקריב

מבליהציוניהמפעלאתלאהודאדםיכולכיונדגישנשוב ,לסיכום

קשהבפגיעהכרוךהיההפועלאלהכוחמןהוצאתותהליךכילהכחיש

הדחףבמקרקעין,בזכויותיהםזהובכלל ,-ישראלץארמערבייברבים

 ,ומובנתאפשריתתולדההואהאפשרככלחיוביבאורזהתהליךלהציג

שנטלהקשההמשימה ,הציונילמפעלהאהדהשל ,הכרחיתלאאך

הציוניהמקרקעיןמשטרשלההיסטוריהכילהראות-עצמועלזנדברג

בפרשתברק(בדימוס)הנשיאשפירטבקריטריונים ,יותראופחות ,עומדת

משטרשאיפת ,שבחוקריםהציוניעבורגםהכרח-בל-יגונהאינה-קעדאו

הציוניהפרויקטלהגשמת ,זנדברגמזדההשעמה ,הישראליהמקרקעין

הסטנדרטאתמשקפתשוויוןשלראוייםסטנדרטיםעלהקפדהתוך

בחוקי-היסודהמופיע ,"ודמוקרטיתיהודיתמדינה"שבביטויהכפול

38משנת המקרקעיןמשטרתולדותכיולהראותלנסותבחרזנדרבג , 1992

הפגיעהשל ,האפשרככל ,מזעורהידיעלזהבסטנדרטעומדותהישראלי

פחותבתימחושאינה ,אחרתדרךארץ-ישראל,בערבייהמשטרשפגע

משטרשלההיסטוריהאתולהציגלנסות ,הציונילאתוסזנדברגמגישת

בפגיעההודאהידיעלהיאהכפולבסטנדרטכעומדתהישראליהמקרקעין

מדינהלהקיםהיהשאי-אפשרמהיבטיהאותםלפחותכיסברהתוך ,זו

בנסיבותלפחות ,מוצדקיםהיו ,בהםלחטואמבליבארץ-ישראליהודית

מסויםשהיבטככל ,כזומדינהלהקיםהכורחידיעל ,הארבעיםשנותשל

שללקיומהחיוני ,כעתאיננואו ,שאירעבעתהיהלאפגיעהאותהשל

לאירועיזנדרבגשלגישתוון,יהשוולעקרוןבהתאםלתקנויש ,כזומדינה

המקרקעיןמשטרשלבהיסטוריהביותרהמשמעותייםהאירועים- 1948

שאירועיהיותהכללית:לגישתואופיינית-העשריםבמאהבארץ-ישראל

במקרקעיארץ-ישראלערביישלבזכויותיהםקשהפגיעהפגעושנהאותה

המקרקעיןמשטרתולדותלביןאלהאירועיםביןלנתקזנדרבגביקש ,הארץ

גישהתולדות,מאותןחלקאינומלחמהבעתשנתרחשמהכאילו ,הישראלי

 ,-1948בארץ-ישראלערביישנפגעוהקשהבפגיעהתכירחלופיתציונית

שככלתסבוראך ,וזכויותיהםחייהםשלאחריםכבהיבטיםבמקרקעיהם

בארץששררובתנאים ,להקיםכדיהמציאותהכרחהייתהזושפגיעה

היהלא ,המוניתעלייהלקלוטשתוכליציבהיהודיתמדינה ,שנהאותה

 •מנוס,ממנה
 , 79ואזמהי,עוצמהיעלחאל,ויפתקזר 33

 , 48-42כעמי , 1ה"שלעילזנזןכג, 34

הזרומי,שהנגבאףערכית,קרקעמהווהנולוהנגבנילהנחהמיוחזזיוןמקזישזנזןכג 35

מיושב,שאינוכמעטהמזינה,שטחשהםהזונםמיליוני 20,6מתוןזונםמיליון 9המקיף

 , 148-143,22כעמישם,כו,נזזהלאהבזוויתהאוכלוסייהוגם

 , 2ה"שלעילבמרחב,'ימושעיםשמיר, 36

החוזיםזינישלהתאוריהבמשקפיוההיסטוריהמוסריולמשקלוזהלקרבןהתייחסותי 37
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