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מבוא.א

זכויותהסדרשלבתהליךישראל-ארץשלהמנדטורייםהשלטונותהחלו1928בשנת
.1(הקנייןזכותסידור)הקרקעותפקודתלפי,)LandסSettlement716(במקרקעין

.שלוהסטטוטוריתהתשתיתואתהמנדטוריהתהליךממצאיאתאימצהישראלמדינת
ההסדרתהליךשלהעיקריתמטרתו.ישראלמדינתשלשטחהברובהושלםהתהליך
Chain(הקנייןזכויותשרשרתאתלחקורהייתה of

Title

בארץמקרקעיןפיסתבכל)

(71605-ה)הקנייןזכויותבדברסופיתהכרעהלהניבמנתעל,ישראלובמדינתישראל

2"הזכויותפנקס"בהראשוןלרישוםהפכהזוהכרעה.שהוסדרהמקרקעיןפיסתבכל

)Title Registration(יצירתואתלאפשרונועדה.
ממשלתידיעלבמקרקעיןזכויותהסדרשלתהליךלהנהגת"אובייקטיבי"ההמניע
דינישיצרוהבהירותתוסראתלהסירהיהאמורהתהליך.הפרטיבשוקהתמקדהמנדט

הפרטיהמקרקעיןשוקאתלייעל,במקרקעיןהזכויותבדברהעותמאנייםהקרקעות
מניע,בעיקרואולי,גםהניעהתהליךאת,ואתעםיחד.בוהכרוךהסיכוןאתולהקטין

.שלהקרקעותיהאתולרשוםלסמן,לאתרהממשלהשלרצונהוהוא"סובייקטיבי"
"הכפולההמחויבות"לקיוםחיוניהיהבמקרקעיןהממשלהזכויותשלמדויקבירור
אתלסייםהבריטיםהספיקו1928-1948השניםבין.המנדט3כתבפיעלהממשלהשל

.(כ"תשס)14בהמשסטהתפרסמהזהמאמרשלמוקדמתגרסה*
מערכתלחבריתודתי.למינהלהמכללהשלהאקדמיהמסלול,למשפטיםהספרבית,ככירמרצה*' תלבאוניברסיטתלמשפטיםבפקולטהוהיסטוריהלמשפטהסדנהולמשתתפיהמשפט

-

עלאביב-ביבא
Joumal:בכקרובלהתפרסםעומדהמאמרשלאנגלינוסח.המועילותהערותיהם of

Israeli

History,ירושליםלעירשיוקדשמיוחדבכרך.
.260(א)258(ע)(1928.6.1)ר"ע1
.1969-ל"תש,(ורישוםניהול)המקרקעיןלתקנות6כתקנהכהגדרתו2
.169-171(א"תשס)ישראלוכמדעתישראל-בארץכמקרקעיןזכויותהסדרזנדברג'ח3

505'חהמשפטןג"תשס



זנדברגחיים

היהורובוכפרישטחהיההשטחשלרובורוב.דונם000,243,5-כשלההסדרתהליך
.'והשפלההחוףבמישורמרוכז

בחינהמכל,הייתהירושלים.בירושליםזכויותהסדרמלבצענמנעוהבריטים
זכויותבדיקת.עירוניבשטחמדוברהיה,ראשית.להסדרומסוכןמסובךיעד,שהיא

.כפריבשטחזכויותשלההיסטוריהמבדיקתיותרקשהעירוניבשטחבמקרקעין
.בירורןקצבאתומאסהמייקרבאופןוצפופותמפוצלותעירוניבשטחהזכויות
הייתהירושלים,שנית.עירוניימ5בשטחיםהסדרמלבצעכללבדרךנמנעוהבריטים

זכותשלהיוחסיןשאילןככל.יומיןעתיקתהיסטוריהעםעירהמנדטבתקופתכבר

הבריטים.לטעותהסיכויוגובראותולבדוקיותרויקרקשהכך,יותרארוךבמקרקעין
אתלהוסיףישאלהכלעל.זה6מטעםגםותיקיםעירונייםשטחיםמלהסדירנמנעו

כפויממשלתיבירורכיוהחששירושליםשלוהבינלאומיתהדתיתחשיבותה
)compulsory(על,בההאוכלוסייהשללתסיסהיובילבמקרקעיןהזכויותשל

.שלה7המדיניותההשלכות
.ההסדרשיטתואתהבריטיההסדרתוצאותאתישראלמדינתאימצה,הקמתהעם
.החדשה8ישראלמדינתבתחומי(דונם000,000,5-כ)נכללשהוסדרהכפריהשטחרוב
הספיקולאשהבריטיםוהעירוניהכפריהשטחיתרתאתלהסדירהעתהגיעהעתה

אורחיתהליךלכאורהשהיה,בירושליםההסדרתהליך.ירושלים-ובכללולהסדיר
השולטבעיניירושליםשלמחשיבותה,נמנעתבלתיאך,חלקיתבמידה,הושפע,פנימי
העשוריםשניבמהלך.והמדיניהשלטוניבמצבההזמןעםשחלוהשינוייםומןבה

המדינהריבונותלהפגנתאמצעיהתהליךשימש,המדינהלהקמתהראשונים
.העזוביםהפריפריהבכפריובמיוחדירושליםמערבשלהספרבאזוריולאכיפתה

לקבועהישראליהמשפטנדרשוהמדינההעירלשטחיירושליםמזרחסיפוחלאחר
-תשעבמהלךירושליםבמזרחשנעשההזכויותהסדרתהליךתוצאותכלפיעמדה
ככליירושליםבמזרחההסדרתהליךשלחשיבותו.הירדניתהשליטהשנותעשרה
שימושוהועדף,ירדהשסופחובשטחיםבמקרקעיןזכויותשלרטרוספקטיבילבירור

"חדשדף"במהירותלפתוחמנתעל,היתרבין,וזאתהפקעותשלהדרסטיבכלי
ולזהותלנסותזאתרשימהשלמטרתה.המופקעיםבמקרקעיןהזכויותשלבהיסטוריה

.והפקעתםמקרקעץהסדרבתהליכיירושליםשל"האצבעטביעות"את

,202(ב"תשנ)1920הראל"-ארץלמפתקרקעותמהסדרומפהקרקעגביש'ד;335'בע,שם4
.וטקסט295שולתםהערת

.228'בע,3הערהלעיל,זנדברג5
.228'בעוכןואילך31'בע,שם6
,שאןביתיפתליכ'גמקרקעיהסדרתפרשתשלמלקחיההיהמתסיסההבריטיםשלחששם7

.195,213'בע,שם,זנדברגראו.העשריםשנותבראשית
335'בע,שם8
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ריבונוהכהפגנההסדר-הראשותםהעשורים.ב
ירושליםכמערבהספרבשכונות

לאכריבוןהמדינהמניעי.המדינהשלמהקמתההושפעישראלבמדינתההסדרתהליך
אתלהגבירהשלטוןביקשכעתהאז.המנדטממשלתממניעי,אמנם,שוניםהיו

.הואבמקרקעיוהזכויותאתולסמןלאתרגםכמוהפרטיהמקרקעיןבשוקהוודאות
הייעודיםאתשינהציוני-יהודילשלטוןמנדטורימשלטוןהמעבר,זאתעםיחד

בתקופתאם.ההסדרתהליךבמסגרתוסומנושזוהוהשלטוןמקרקעיהופנושאליהם
לפיתוחלשמשההסדרבמסגרתשסומנוהממשלהקרקעותהיואמורותהמנדט

לשרתיועדועתההרי,המנדטממשלתשל"הכפולההמחויבות"במסגרתוהתיישבות
התהליךשל"פרטיות"ההמטרות.ישראלממשלתשלההתיישבותמדיניותאת

תהליךעתהנתפס,למשל,כך.השלמתושלהציבוריתהתוצאהוהובלטה,התעמעמו
לייעדםמנתעלמדינהמקרקעילסמןשמטרתוכתהליךובנגבבגלילההסדר

.יהודית9להתיישבות
הבינאוםמחרבהשתחררהטרםאשרספרכעיר.ירושליםעלפסחהלאזאתמגמה

הסדרשלתהליךהנהגתבעצםהיה,החלוקה10החלטתמאזראשהמעלשהתנופפה
מחלקתמנהלכךעלעמד.ישראליתריבונותהפגנתשלניחוחבמקרקעיןזכויות
שלבעיצומה,המשפטיםשרעבורשהכיןבתזכיר,פישמןבנימיןמר,קרקעותרישום

:השחרורמלחמת

לפתוחהדאגהאךהעירגבולותלקביעתהסכםעודאיןכישאםברור"
חברותיצירתידיעלמסתמנתכברוהיאקימתהעבריתירושלים
בחלקיםקרקעיהסדרידיעללעזרתןלבואועלינו,זהלצורךמיוחדות

.!1"השונותהספרשכונותשל'הרחבהשטח'שלנכרלגושהמצטרפים
,רחלרמת,קטמונים2י)הספרבשטחינעשובירושליםהראשונותההסדרפעולות,אכן

יאמיןדיר,ליפתא,כרםעיןכגון,במלחמהשננטשוהערביםהכפריםובשטחי(קסטל
אתהיוואלהריקיםשטחים.!3(באדר'שייח)והקריה(מנחת)מלחה,(שאוללגבעת

.345'בע,שם9
ראוהחמישיםשנותועדהחלוקההחלטתמאזירושליםכלפים"האומוסדותעמדתלתיאור10

.ואילך3(1994)ירועליםשלעתידהבדארהצעות?לאןירושליםכוריאל-האומן'ודהירש'מ
מיוםהמשפטיםלשר,מישמןבנימיןמר,המשפטיםבמשרדקרקעותרישוםמחלקתמנהלמכתב11

,ג/5733מכל,74חטיבהישראלמדיבתארכיון"הקרקעותהסדרמחלקת"שכותרתו,1948.9.12
.3'ע,1/3520תיק

,74חטיבהישראלמדינהארכיון1955.10.7מיוםהאגףלראשיצחקימתיתיהומרמכתב12
.3/3520תיק,ג/5733מכל

,1953.12.16מיום53/34מספרהמשפטיםבמשרדמקרקעיןוהסדררישוםאגףראשחוזר13
מכל,74חטיבהישראלמדינתארכיון"55/1954הכספיםלשנתעבודהתכנית":שכותרתו

.2/3520תיק,ג/5733
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תכנית"ב.!הדשים4שיכוניםשלולהקמתםותיקיםעוליםשלליישובםהראשוניהיעד
שנתלקראתשהוכנה1"העדיפויותסדרלפיוהדרוםירושליםבאזוריקרקעותלהסדר

כרםעיןבשכונתהסדרלבצעהוצע,יצחקימתתיהו,ההסדרפקידידיעל,1956
שלהמחיהאזוראתומהווההמורחבתבירושליםנכללזהשטח"כיבירושלים
משטחיובחלקיאסיןדירשטחיבכלההסדרהושלםכבר1961בשנת.,5"ההתישבות

ל"למנכירושליםעירייתראשפנייתעקב.("המערבית")צפפהוביתכרםעין,ליפתא

וחלקכרםעין,(מנחת)מלחהשטחיהסדרתלהמשךעדיפותניתנההמשפטיםמשרד

ההסדרבביצועעדיפותניתנה,שכונותיהמכלולעל,כולהלירושלים.ורה6ן'ג-מאל

חלקות525,12שכללו,שכונות43"המערבית"בירושליםהוסדרו1961עד.העירוני
אביב-בתלהוסדרותקופהבאותההשוואהלשם.גושים182מתוך,רישוםגושי147-ב

הרשויות.הלקות7י912,3שכללוגושים57ובחיפהחלקות263,4שכללו,גושים48

שכונותלהסדרתפנוכךאחרורקיחסיתהחדשותהשכונותאתלהסדירהקדימו

הספרשכונותלהסדרשניתןהדגש.יותרםארוךיוחסיןאילןשלהןיותרותיקות
ונוכח!עירוניים9שטחיםלהסדרתשנדרשהמיוחדהמאמץנוכהבולטבירושלים
היהודיותהליבהמשכונותבחלק,עירונייםגושיםבהסדרתהקושישעקבהעובדה

יד,18,מסעידן)1948-1967החצרהירושלים"נטושותשכונות,עולים,פליטים"גולן'אראו14
.("החצויהירושלים":להלן).69,84(ה"תשנ,צבי-בן

.12הערהלעיל,1955.10.7מיוםיצחקימתיחיהומרמכתבראו15
יוסףמרמכתב;196.4.4!מיוםמקרקעיןוהסדררישוםאגףלראשיצחקימתיתיהומרמכתב16

מחלקתמנהלמכתב;1961.4.11מיוםירושליםעירייתלראש,המשפטיםמשרדל"מנכ,קוקיה
הכללילמנהליצחקימתיתיהומרמכתב;1961.4.28מיוםהמשפטיםמשרדל"למנכהמדידות

תיקג/5733מכל,74הטיבהישראלמדעתארכיון1961.12.3מיוםהמשפטיםמשרדשל
9/3520.

,74חטיבהישראלמדינתארכיון1961.4.4מיוםהאגףלראשיצחקימתיתיהומרשלמכתבו17
.8/3520תיק,ג/5733מכל

קריית,אשאולגבעת,חלק-ברוךמקור,רוממה:אתכללה1961עדשהוסדרוהשכונותרשימת18
,מחניים,ארוהתל,אברהםכרם,הרצלהר,וגןבית,האוניברסיטה,הקריה,הכרםבית,משה

,חלק-בקעה,יוניתמושבה,ו-אקטמונים,הבוכריםשכונת,חלק-רחביה,י'פאגושכוןסנהדריה
וגערי,נוףיפה,היובלקוהת,רחלרמת,תלפיות,מרחביה,מרדכיגבעת,אלישר,שמואלקריית

,יליןדוד,עיולתליפתא,המנוחותהר,עיווריםחנוךבית,חייםעץ,חלק-יעקבבית,ירושלים
עמק,האומהובנייניהנשיאגבעת,אורןגבעת,רסקושיכון,הזיכרוןוהרושםידשטח,נוףמצפה

.שם.והמקשרהמצלבה
:ירושליםאזורשלההסדרפקידציין!959בשנתעירונחםבשטחיםההסדרפעולותאתבסכמו19

שלמדהבקנהלמודדםואיןעירונייםהםבאזוריבהסדרהנמצאיםהשטחיםשכללהעירעלי"
עבודהצורךמסובךעירוניגוששלוהסדריש.דונמיםשלגדולהבכמותכלומר,בכפריםהסדר
המסובכיםהרשומיםרבוימפאתחודשיםשלטפולדורשעירוניוגושיש.שלםמכפרפחותלא

בגושיהההסדרעבודת...בהםהנמצאיםהרביםמשותפיםבתיםחוקלפישנרשמווהחלקות
עלמדידהעבודתשלמידהאחדעירוניגושצורך...ולפעמיםמרובה,אפוא,היאהעירוניים
אגףלראשיצחקימתיתיהומרמכתב."בגלילבכפרגושים15-!0שלכזו,ובמשרדהקרקע
."והדרוםירושליםבאזורההסדרמצבסיכום"לבנוגע1959.11.19מיוםמקרקעיןוהסדררישום
"מדינהארככן

~
.7/3520תיק,ג/5733מכל,74חטיבהראל



במקרקעיןזכויותוהפקעתהסדר-ירושלים

הוחלטרםשבהםגושיםקיימים(נחלאות,סועריםמאהכגון)העירבמערבהוותיקות
.הזההיוםעצםעדההסדרבתהליך

ירושליםבמזרחהירדתההסדרתוצאותאימוץ.ג

שנותעשרה-תשעבמהלך,הירדניםגםהחלוהחצויהירושליםשלהשניהעברמן
הספרמשכונותבחלקבמקרקעיןזכויותהסדרשלבתהליך,ירושליםבמזרחשלטונם

ההסדראזורי.(שועפאט,חנינהבית)העירבצפוןבעיקר,הירדניתירושליםמזרחשל
הדרךלאורךשהתהווהלמחצההמתוכנןהבינויתהליךאתתאמוהעירבצפון

בחלק.הירדנית20ירושליםשלהמרכזיותהקרקעמעתודותאחתשהיוותה,לרמאללה
והזכויות,1967לפניעודהתהליךאתלהשליםהירדניםהצליחואלהמשטחים
שיטת.ההסדרםמהליכיחלקרקהושלמוברובם.סופיתונרשמונקבעושהתבררו
שהנהיגושיטהאותה.ישראלית-הארץלשיטהזההכמעטהייתההירדניתההסדר

הירדןבעברגם1933משנתידםעלהונהגהישראל-בארץ1928בשנתהבריטים

Land-לפיוזאתהמזרחי Settlement Law,הארץלפקודהזההשהיה-
.ישראלית22

חקיקתאתשכתב1952לשנת40'מסוהמיםהקרקעותהסדרבדברהירדניהחוק
נרחביםשטחיםישראלמדינתלשטחנוספו1967בשנת,אולם.הבריטית23ההסדר

העירשלהעירוניהשיפוטלשטחצורפואלהשטחים.המזרחית24מירושלים ירושלים25
.במקרקעין27זכויותהסדרדיניועמוהישראלי26המשפטעליהםוהוחל

לעיל,חצויהירושלים,"ירושליםשלוהאדריכליתהאורבניתהתפתחותה"שביד'יראו20
.115,117'בע,14הערה

.507,508(1)ד"תשלמ"פ,מזרחי'נמעאבו72/627(ס-י)'הס,בשועפאט,למשל,ראו21
Amman(7941Surveys,:ראו22 Annual'

Repart

!1

Lands

'01department,6ס7[תפ-Trans

.608/3/1תיק,4398מכל,המנדטממשלתפרסומי,ישראלמדינתארכיון,1942)4-3
171שולייםהערת26(ה"תשמ)משפטיתסקירהושומרוןביהודההמדינהאדמותזמיר'אראו23

ושומרוןיהודהארליך'ואכהן'א,סוכובולסקי'אראולעבריתהחוקלתרגום.סמוךוטקסט
.ואילך101(1986)בישראלוהדיןבמקרקעץזכויות

-ז"תשכ,(1'מס)והמשפטהשלטוןסדריכצופורטוישראלמדעתבשטחשהוכללוהשטחים24
-ח"תש,והמשפטהשלטףסדרילפקודת11בסעיףלפישניחן2690(1967.6.28)ת"ק,1967
ח"מ,1967-ז"תשכ,(11'מס)והמשפטהשלטוןסדריפקודתלתיקתבחוקשתוקןכפי1948

(67.6.28)74.
,1967-ז"תשכ,(העיריהתהוםוהרחבתירושליםבאכרזתפורטההמתיציפאלילשטחהתוספת25

ביוםשתוקןכפי[חדשנוסח]העיריותלפקודת8אסעיףלפיוזאת,2694(1967.6.28)ת"ק
.ישראלבירתירושלים:יסוד-לחוק5סעיףגםראו.1967.6.27

חאנזאליס68/171צ"בגראווכן,1948-ח"תש,והמשפטהשלטוןסדרילפקודתוב1סעיףראו26
67/223צ"בג;260,269(1)כגר"פ,אורהודוכסית-היווניתהפטריארכיתהכנסיהשלד"ביה'נ

נפתהצבאיהמשפטכיח'נחיזר69/283צ"בג;440,441-442(1)כבד"פ,הדתותשר'נדב-בן
טרם)מקומייםלענוביםש"ביהמ'נרבאח01/256צ"בג;419,422-423(2)כדד"פ,חברון

.535(1)2002עליוןתקדין,(פורסם

509'חהמשפטןג"תשס
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הליכישלוטיבםלתוקפםבאשרעמדהלקבועהישראליהמשפטאתחייבזהמצב
.אזוריםבאותם"הירדניים"ההסדר
זעזועיםלחוללולאהמשכיותשלרוחלהפגיןישראלמדינתביקשה,אחדמצד

ועלהחייםרצףעללשמור=ברצוןהוסברההמשכיותמגמתשלהרציונל.לכתמרחיקי
זהרציונל.28"הקודםהריבוןשלרשמיבמסמךאובהליךביטוישקיבלוהפרטזכויות
שלהםהגבוהההעלותנוכח,הסדרהליכיאימוץשלבהקשרבמיוחדמוצדקהיה

היהלא.הישראליתהשיטהלביןהירדניתההסדרשיטתביןמוחלטהכמעטוהדמיון
ידיעלבצפיפותהמאוכלסיםבאזוריםזכויותשלמחדשבבירורמעשיטעםכלגם

שלתוקפםאתאישרה,לפיהשנתקנוותקנותהכנסתחקיקת,אכן.ערביתאוכלוסייה
יהיוהישראלייםהמשפטבתיכינפסקזאתהסמכהמכוח.ירדניים29רשמייםמסמכים
הירדניהמשפטביתבפניועומדיםתלוייםשהיו,בתיקיםלדוןלהמשיךמוסמכים
.301967ביונינמצאושבהנקודהמאותה,קרקעותלהסדר
מאימוץהטבעי"פסיכולוגי"ההחששעמדההמשכיותמגמתמול,שנימצד
הכרעותהטייתשלמהאפשרותהיההחששעיקר.זרעשליטשלשיפוטיותהכרעות
היהודיםנכסי.לישראלירדןביןהעוינותיחסיבשלישראליםאויהודיםלרכושבנוגע

עלהירדנילאפוטרופוסהירדניהשלטוןשנותבמהלךמוקניםלהיותהיואמוריםבירדן

לייצגהירדניהאפוטרופוסהיהאמור,1939האויבעםהמסחרפקודתלפי.אויבנכסי
מאמץהירדניםהשלטונותעשואכןכללבדרך.בהסדרהאויבאזרחיוכויותאתנאמנה

אפשרולאהירדניהאפוטרופוסשלוהמוטיבציההמידע,זאתעםיהד.כד32לעשותכן
להשתתףיכלולאיהודיםזכויותבעלישהרי,היהודיםלזכויותהולםייצוגליחןתמיד

הואאףהעיב,הירדנייםההסדרממסמכיחלקלאתרהקושי.הירדניבתהליךישירות

הודעהלפיירושליםבנפתהוכללהמסופחהשטח.1967לפניהסדרכאזורהוכרזהירושליםנפת27
השלטוןסדריפקודתלפי,גבולותיהםותיאוריולנפותלמחוזותהמדינהשטחחלוקתעל

.1737(1967.6.28)פ"י,1948-ח"תש,והמשפט
89/51,52א"ע;477,481(1)ו"תשלמ"פס,חמדה-אבו'ניצחקי73/1856(ם-י)'המראו28

לתמוךניתן.(חמדה-אבופרשת:להלן)491,496(מתור"פ,חמדהאכו'נהכלליהאפוטרופוס
סופיותעל"מסברג'ו'סראו.זריםפסקיםשלסופיותםשלברציונלגםההמשכיותרעיוןאת

.35(ח"תשמ)יחמשפטים"זריםבפסקים
הסדרילתקנות19ומתקנה1970-ל"תש,[משולבונוסחומעהלמשפטהסדרילחוק25סעיף29

,1969-ט"תשכ,(במסמכיםוהכרהפסקיםאכיפת,אזרחייםהליכיםרציפות)ומינהלמשפט
ידיעל(1967.6.7)הקובעהיוםשלפניעתבכל,אושראושניתןמסמך":וקבעהלפיושהותקנה

,אושראושניתןכמסמךדינו,התחולהבשטחתוקף-כרוהיה,ציבורימשרדאוציבוריעובד
."בישראלציבורימשרדאוציבוריעובדידיעל,תוקףובאותועניןלאותו

.17(1)כטד"פ,עלמי-אל'נעלמי-אל73/110ש"ב30
.52'בע,28הערהלעיל,פסברג31
ירושליםומזרהעזהחבל,שומרון,כיהודה"היתהיםאדמות"בנבנישתי'ואזמיר'אראו32

:ספריםביקורת"אלבק'פ,הספרעלהביקורתברשימתוכן,שםוההפניות35,39,51-56(1993)

"ירושליםומזרחעזהחבל,שומרון,ביהודה'היהודיםאדמות'בנבנישתי'ואזמיר'אר"ד
.393,399(ד"תעע)כדמשפטים

510
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עלדעתואתנתןהישראליהמשנהמחוקק.ירדניים33בהליכיםלהמשיךהיכולתעל
שלתכנו"כאשר,ירדנימסמךלבטלהאפשרותאתוקבע,לעילשצוינההתורפהנקודת
הרישוםבפנקסי.3'"בישראלהציבורתקנתאתאוישראלמדעתדיניאתסותרהמסמך
לצורךבנוגעהסתייגותקיימת,הישראליהמקרקעיןרשםידיעלשאומצו,הירדניים
להקמתשקדמורישומיםלביןירדנתםרישומיםביןסתירותשלפשרןאתלבדוק

.המדינה35
האפשרותאתדחההוא.ההמשכיותלמגמתאוהדיחסגילההעליוןהמשפטבית
,כך.הירדניהשלטתשלהעויןאופיובשלרקגורפתפסילהירדנייםהליכיםלפסול

תביעותיתרבקלותלקבלישכאילו"הטענהנדחתהחמדה36-אבובפרשת,למשל
הסדרכנגדהמופנותמקבילותתביעותלעומתהירדניבהסדרשנפלהטעותלתיקון
חלקותשלבעליהטעםמןוזאת,הישראליתאוהמנדטוריתהשליטהבתקופתשנעשה
המשפטביתמצאלאכללבדרך.37"הפרוצדורהאתלנצלאפשרותהייתהלאיהודיים

,למשל,בך.היהודיםזכויותעלההגנהלביןההמשכיותמגמתביןסתירההעליון
שהגישבתביעותהעליוןהמשפטביתהכירמנדלבאום38'נניע-אבו82/602א"בע

חייםוידאלאליהוהרביורשי,יהודיםבשםאויבנכסיעלהירדניהאפוטרופוס
זאתהתנגדותהגשתבמועדראהואףבשועפאטהסדרהליכיבמסגרת,סורנאגה
קרןא"בעאף.הערביםהקרקעמחזיקישטענוהתיישנותטענתעצירתכמועד

אהרונסוןרבקהקרןזכויותשלהתיישנותטענתהעליוןהמשפטביתדחהאהרונסון
הליביבמסגרתהירדניהאפוטרופוספעולותעלמסתמךשהואתוך,הצופיםהרבאזור
:(שמגרהנשיא)הושלמושלאהסדר

לא)נעואס'נמ"בעאהרונסוןקרן87/3(ם-י)ק"כהראוזהמקושיהנובעלעיכובדוגמה33
.(אהרו1סוןקרןפרשת:ולהלן277,279-280(4)1991מחוזיתקדין,(פורסם

והכרהפסקיםאכיפת,אזרחייםהליכיםרציפות)ולנהלמשפטהסדרילתקנות(1)(א)20תקנה34
.1968-ט"תשכ,(במסמכים

ממקוררישומיםלגבילצייןנהוג(3184ת"ק)1967-ז"תשכ,(וגעהלהוראתהמקרקעיןתקנותלפי35

לפילבדיקהכפופה("הבינייםפנקסי")הירדנייםהפנקסיםלפישנרשמהזכותכיהערהירדני
סותריםרישומיםכנגדהסתירהטענתנטענהכללכדרך.(קודמיםלפנקסיםהשוואה,קרי)התקנות

79/805mwnא"עראו.הירדנחםהשטרותבפנקסי patvבירושליםד"חבכוייל'נאליפל,
1993עליוןתקדין,(פורסםולאממאס'נמ"כעאהרונסקקרן92/331א"ע;57,67(1)לחד"פ

;287'בע,33הערהלעיל,אהרונסוןקרןפרשת;(אהרונסוןקרןא"ע:להלן)1819,1821(3)

,זאתעםיחד.1521(1)1992מחוזיתקדין,(פורסםולאאלענאסי'גל"קק87/133(ם-י)א"ת
(וכתותאושטרות)סוגמאותובפנקסשוניםכרישומיםלסתירותרקממבלתאעההתקנותלשון

,מצריכהזכרותבפנקסנוכחירישוםלביןהשטרותבפנקסקודםרישוםביןסתירהגםולכן
.בדיקה,לכאורה

.28הערהלעיל,חמדה-אבופרשת36
.502'בע,שםי3
.281,290(לת3ד"פ,מנדלבאום'נניע-אבו82/602א"ע38

511'חהמשפטןג"תשס
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המערערותמןנמנעתכאשר,ירדןצבאידיעלשנכבשבשטחהמדובר"
הירדניהמקרקעיןלמירשםגישהכל,המנוחהאהרונסון'מגבכןולפני
תחתהשטחסביבהמתנהליםהמשפטייםההליכיםעלידיעהוכל

פיעלכראוינהגהאויבנכסיעלהירדניהאפוטרופוס.ירדןשלטון
התנגדותואתהירדניותההסדררשויותבפניהעלהכאשרחובתו

.39"הנכסעלהבעלותלרישוםהמשיבשללתביעתו
1961בשנתשנערכה,מפהכיהטענהאתהעליוןהמשפטביתדחהחמדהאבובפרשת

נגסהכיבדיעבדשהתבררמשוםהציבורתקנתאתסותרת,ירדניהסדרפקידידיעל

ישורוןנחלתאגודת")יהודיםזכויותבעלישלקבוצהמאדמותדונמיםשישהכדי
.'אחרת0יהודיתקבוצהשללטובתהיעקבלנוהמזרחית("מ"בצ

לתקןהיפותטיתנכונותהמשפטביתהביעחמדהאבובפרשתכבר,זאתעםיחד
.לצדדיםהולםייצוגהיהלאכיפלוניבהליךפוזיטיביתמוכחכאשר,ההסדרהליכיאת
הסדרשלפסילהעלמבוססתאינהוונכונותכיהדגיש,אמנםהעליוןהמשפטבית
לסופיותבנוגעהישראליהמשפטשלהכלליתהעמדהעםמתיישבתהיאוכי,ירדני ההסדרם

,בירושליםהמחרזיהמשפטביתשלקרדמתפסיקהלהסבירכדיהיהבכך.
הולםייצוגהיעדרעלבעלילהמצביעותבנסיבות,הירדנייםההסדרהליכיפסלאשר

מ"בעלבניןפלסטינהאנגלו72/1967(ם-י)'בהמ,למשל,כך.לישראליםאוליהודים
בפנקסיהודיםשלמנדטורייםמרישומיםהתעלםהירדניהמסדרשפקידהוכחעקל42'כ

עלהירדניהממונהשלתביעהכלנדונהולאהוגשהלא.חומההכפרשלהשטרות

:פסקכהןיהודההשופט.מקומייםזכותתובעינרשמוזאתותחת,אויבנכסי

שלההיסטוריה.שמגרהשופטשלדעולפסק5פסקה,35הערהלעיל,אהרונסוןקרןא"ע39
פסקה,33הערהלעיל,אהרתסוןקרןבפרשתהמחוויהמשפטביתידיעלתוארהאלהמקרקעין

בתחילת...שבמחלוקתהקרקעעלהכעלותחולדותואלה"כדלקמן,בזקהשופטשלדינולפסק2
:במושאעחלקים,ב"ארהואזרחיתתושבת,פלומרי'גברכשה,20-הבשנות,המנדטתקופת

אלהמתוךחלקיםפלזמרימכרההרכישהלאחר.בירושליםהצופיםהרבאוורמגרשים26-ב
,בידיהשנותרוהחלקיםיתרתמרביתאת.רוונבלוםולמשפחתלנדסברגלאסתר,ל"לקקשרכשה

אלכסנדר)מאדקשורההיתהאלכסנדרולאחיהאליהאשר'אהדנסוזלרבקהבמתנה1936-כנתנה
החלקיםיתראת.(פלזמשפחתשלהצדקהקרןשלנשיאסגןהיתהורבקהצואתהמבצעהיה

החלקיםאתאהרנסוןרבקההחכירה1940-ב.בשמהפלז'גכהשאירהשרכשהבמגישים
(אפרים-להלן)מ"בעאפרים'חב,2'מסלתובעתהמגרשים26בכלפלזממריבמתנהשקיבלה

...זותביעהנשואהואהמערביחלקואשרהמגרשמצויהמגרשים26בין.שנים299שללתקופה
."ערביםבעליםש"ע1923בשנתלראשונהנרשםהנכס

שבמורדותיה30586בגושבחלקהמדובר.494-495,497'בע,28הערהלעיל,חמדהאכופרשת40
.יעקבנוהשכונתשלהמזרחיים

שלבמקרהההסדראתלתקןהאפשרותלגביכצליתהלכהחמדהאבובפרשתנקבעהלמעשה41
.297'בע,3הערהלעיל,זנדכרגוכן,497,502'בע,שם.ייצוגהיעדר

.512(1)ד"תשלמ"פ,עקל'נמ"כעלבניןפלסטינהאנגלו72/1967(ם-י)'המ42
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לבעליםאפשרותשתינתןבלא,אויבתבארץשנערךזכויותלוח=

,תביעותיהםאתלהוכיח,ישראלתושביערביםאויהודים,רשומים
.43"הציבורתקנתואתישראלמדינתדיניאתסותר

עלהממונהאיחד,המסדר44הפקיד'ננפקדיםלנכסיהאפוטרופוס72/2(ם-י)ק"כה

שלגדולהבחלקההצדיקשמעוןנחלתבשכונתהיהודיםתביעותכלאתאויבנכסי
הזכויותלוחאתפסללוייהודההשופט.התביעותבפרטילדוןמבליוזאתדונם533,7

:בקובעוהירדני

רכושעלהירדניהממונהאתפטרכאוייביםאלהתושביםשלמעמדם"
מהבעליםאחדכלשלזכויותיולבררההסדרלפקידמפנייההאוייב

הייתהלאכילומרצורךאין.ל"הנהכוללתהחלקהבמסגרתהרשומים
הנכסיםלבעלי...בכךרצהאילואף,אלהזכויותלבררהאפשרותלו

שביושרזכויותלבעליאוהמנדטורייםהאחוזהספרילפיהרשומים
אתלהגישהזדמנותהייתהלא,האלההנכסיםלגבילבעלותהטוענים

כלשלזכויותיוהוכרוולא,הוסדרהזהשהשטחבשעהתביעותיהם
הזכויותלוחאתמכתיםזהעובדתימצבכיסבוראני...בנפרדאחד

.'5"בישראלהציבורתקנתאתהסותרמסמךשלבתואר...הירדני

החדשותבשכונות"חדשדף"ופתיחתהפקעות.ד

תמשיךזוכילצפותהיהניתןישראללמדינתירושליםמורחשטחיסיפוחבעקבות
ניתןהסדרשלתהליךבאמצעות.שסופחובשטחיםזכויותהסדרשלבתהליךבמרץ
המדינהקרקעותאתלסמןישראלמדינתשלריבונותהאתאלהבשטחיםלהפגיןהיה

לבררהיהניתןבמידהבה.הממשלהשלהחדשותהמדיניותלמטרותיהולייעדן
היהניתן.המוסדריםבמקרקעיןוהיהודיםהערביםהאזרחיםזכויותאתבדיןולרשום
מערבשלהספרבשטחישנעשהכפיבדיוקהעירמזרחשלההסדרבתהליךלהמשיך

עיקריככליבהסדרהשימוש.אירעכךלאכללבדרךאולם.1948שנתלאחרהעיר
התכניתשלמהיריישוםלשםשהועדפההדרך.ננטשהשלטוןמקרקעילאיתור

אתבאחתמעבירהההפקעה.ההפקעהדרךהייתהולבניינהירושליםשללפיתוחה

בשטחזכויותלהםשהיופרטיםבידיומותירהלמדינההמופקעיםבמקרקעיןהבעלות
שלדבוקותמספרהאוצרשרהפקיע1967שנתמאז.גרידאלפיצויזכותהמופקע

בסמוך,היהודיברובעירושליםבמורחמוסדריםבלתידונמיםאלפישכללו,מקרקעין

.32הערהלעיל,אלכקגםראו.514'בע,שם43
.134ס"עמ"פ,המסדרהפקיד'ננפקדיםלנכסיהאפוטרופוס72/2(ם-י)ק"ה44
.135'בע,שם45

513'חהמשפט,ג"תשס



זנדברגחיים

יועדואלהכל.ירושלים46סביבהחדשות"הטבעתשכונות"ובהמערביתלחומה
רבעיםלהקמתתכנית,בתחילה,עמדהשבמרכזה,הממשלתיתהפיתוחתכניתלמימוש
שלתקופהתוך"טבעת"בשכונותחדשותדיוריחידות000,25ולהקמתבעירחדשים
בראש,נבעהפקעותשללמדיניותזכויותהסדרשלממדיניותהמעבר.שניסז4חמש

שלוממגבלותיוירושליםבמזרחהפיתוחתנופתשלהמדיניתמדחיפותה,ובראשונה
העירבמזרחשיושלםעדלהמתיןאפשרהלאהמדיניתהדחיפות.זכויותהסדרתהליך
לאחרהזכויותבירורכיערובהכלגםההתהלא.במקרקעיןזכויותהסדרשלתהליך
מכונהעלברובהשנותרהערביתאוכלוסייהוברקעירדנישלטוןשנותעשרה-תשע

העיבויתכניתאתהתואמתובתפזורתהראויהבמהירותמדינהמקרקעייאתר

המיועדיםמקרקעיןשלסוגובכלבמהירותלבצעהיהניתןההפקעותאת.הממשלתית
שיבררהתהליךלסיוםעדהמקרקעיןפיתוחעםלהמתיןהצורךאתייתרוהן.להפקעה

ולתתלשאתמבליהמדינהבידמקרקעיןגושיריכנואפשרוהן.למדינהשייכיםהםאם
פתחהלמדינהוהקנייתםמקרקעיןהפקעת.הפרטיים48המקרקעיןבעליעםכךעל

שקדםהבעליםשללזהותו.המופקעיםהמקרקעיןבתולדות"חדשדף"לאלתר
.בלבדהפיצוייםתשלוםלצורך,בלבדשוליתחשיבותנותרתלהפקעה
חיסרוןישהסדרשלממושךתהליךפניעלההפקעהדרךלהעדפת,זאתעםיחד
במשךונצברושנרכשו,המקרקעיןבעלישלהקנייןבזכויותפוגעתההפקעה.בולט

,דברשלבסופו,יועדושהופקעוהמקרקעין.כאחדויהודיםערביםידיעל,רבותשנים
מבעליעושרלהעבירכדיהיהבבך.מסחרומרכזימגוריםשכונותשללהקמתן

המנדטוריתההפקעותפקודת.החדשיםהמקרקעיןולבעלילמדינההישניםהמקרקעין
ההפקעהאך"ציבוריצורך"לכלקרקעלהפקיעהאוצרשראתהסמיכהאמנם

,"ופיתוחהירושליםבניין"אםהשאלהאתעצמתהבמלואעוררהבירושליםהמסיבית
"ציבוריצורך"בבחינתהם,בפרט,מסחרמרכזיאומגוריםשכונותובניית,בכלל

דונם549,2,(צרפתיתגבעה)הצופים-הרבקרבתדתם1968345,3כינוארהופקעוהיתרכין46
(1968.1.11)ס"י,(דפנהמעלות)הנביאשמואלבאזורדונם485-ו(ממילא)ל"צהככרבאזור

פ"י,(היהודיברובע)עתיקההעירחומותביןדונם116הופקעו1968באפריל;687-688
דונם470לרכותהעיררהביבכלדונם000,12-כהופקעו1970באוגוסט.1238(1968.4.18)

ירושליםמזרחבדרוםדונם240,2,(רמות)ירושליםמערבבנסוןדונם4840,יעקבכנווה
בקלנדיהדונם200,1,(גילה)ירושליםמערבבדרוםדונם700,2,(הנציבארמון,מזרחתלפיות)
600,(הינוםבןגיאעדל"צהמככר)העתיקההעירשלהמערביתלחומהערבית230,(עטרות)

בצפוןלערךדונם400,4הופקעו1980במרץ.2808(1970.8.30)פ"י,רחלרמתכאזורדונם
פ"י,חומה-כהרדתם1850הופקעו1991-ב.1305(1980.3.20)פ"י,(זאבפסגת)ירושלים

פ"י,1מספרכבישסלילתלצורךדונם230,1הופקעו1994כמאי.2479(1991.5.16)
ובולסי'נירושלים,ובניהלתכנוןהוועדה95/0402(ירושלים)פ"ה,ראווכן3494(1994.5.26)
.2פסקה,1802(3)1998מחוזיתקדין,(פורסםלא)

שר'נספולינסקי74/147צ"בבגבתמצותשהובאכפיבנושאממשלההחלטתשלתוכנהמתוך47
.(ספולינסקיפרשת:להלן)421,422(כטףר"פ,האוצר

ראו.והשישיםהחמישיםבשנותבגלילההסדרבתהליךלאתרהיהשניתןלמגמהכניגוד,זאת48
.295'בע,3הערהלעיל,זנדברג
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זכתהבסוגיההעליוןהמשפטביתועמדתזאתשאלה?ההפקעהבכלישימושהמצדיק
ואין"ירושלמים"שאינםכללייםבהקשריםמשפטניםשלביקורתיתלהתייחסות

ממדיניותכתוצאה,כיהעובדהעללהצביעברצוני,זאתעםיחד.כאן49לנתחהבכוונתי
.הירושלמיבהקשרדווקאלהתייחסותהשאלהזכתה,בירושליםהנרחבתההפקעות

עלמיוחדתהשפעההייתה"הירושלמי"להקשרכיייתכןאםלשאולניתןלפיכך
להצביעניתן,זאתלשאלהמשמעית-חדתשוכבלהשיבקשהאםגם?ההלכהגיבוש
ירושליםשבנייןבתזההעליוןהמשפטביתפקפקלאשבהןהחלטותשלסדרהעל

בפרשתאירע,למשל,כך.ההפקעותמדיניותאתהמצדיקציבוריצורךהםופיתוחה ספולינסקי50
צ"בבג;(הנציבארמוןלידמגוריםשכונתהקמתלצורךקרקעותהפקעת)

;(זאבפסגתשכונתהקמתלצורךקרקעותהפקעת)האוצרתשר'נלוביאנקר82/307

ומסחרמגוריםלצורךקרקעותהפקעת)האוצר52שר'נמסייבה94/4466צ"בדנג
ראש'נמ"בעוזכויותהנפקותמקור92/3596צ"ובבג(ראח'ג'בשייח

הממשלה53

ההפקעהבמדיניותלתמיכההטעם.(חומההרשכונתהקמתלצורךקרקעותהפקעת)

כילהניחניתןלאהפרטיותהבעלויותפיצולנוכחשלפיוהכלליהכלכליהטעםהיה

ירושליםשלליישובהסבירזמןותוךטבעיבאופןלהביאיצליחהחופשיהשוק ובינויה54

המיוחדהסגולימשקלהאתגםהשורותביןלחושניתןלעתים,זאתעםיחד.
השופטדברימקריאתהעולההתחתכה,למשל,זו.'ההחלטות5בעיצובירושליםשל

הפקעתדעותברובהעליוןהמשפטביתאישרשבהעסייבה56בפרשתגולדברג
מןיובלכחציכעבוררקלפיתוחשתוכננולמרות,ראח'נ'שייחבשכונתמקרקעין
ביתידיעלשנאמרודברים,הרובלעמדתבתמיכהציטטגולדברגהשופט.ההפקעה
:לאמור,לכןקודםשנהעשריםגםהעליוןהמשפט

עיוני"מקרקעיןבהפקעתהציבוריתהמטרהושאלתתיאוםבעיות"סגל-חכיכ'א,למשל,ראו49
עיומ"מקרקעיןשלשלטוניתנטילהבדינים"חלוקתשיקולים"דגן'ח;449(ח"תשנ)כאמשפט
.491(ח"תשנ)כאמשפט

.47הערהלעיל,ספולינסקיפרשת50
.(כיאנקר%פרשת:להלן)141(2)לזד"פ,האוצרשר'נלוביאנקר82/307צ"בג51
.(יסייבהפרשת:קהלן68מטלאי"פ,האוצרשר'נמסיבה94/4466צ"דנג52
1994עליוןתקדין,(פורסםלא)הממשלהראש'נמ"בעוזיויתהנפקותמקור92/3956צ"בג53

.(מינורפרשת:לנהלן479(4)
,51הערהלעיל,לוביאנקרפרשת;423'בע,47הערהלעיל,ספולעסקיפרשת,למשל,ראו54

.148'בע
מקרקעיןלהפקעתבנוגעהעליוןהמשפטפיתפסיקתביןסמויקשרקיוםבדברדומהלהשערה55

שלחיוניותהבדהרהרחבהקונצנזוסתחושתלביןהחמישיםשנותלעוליםבנייהלצורכי
בראיהחמישיםבקעותמקרקעיןהפקעתדעי"גזית-הולצמן"ראו,העלייהקליטתמשימת

לציבוריהפרטיבץ:בישראלמקרקעין"פרטיוקמיןעלייהקליטתשלהציוניתהאידיאולוגיה
-כארץהקרקעותמאבק"גזית-הולצמן"גםראו.227'בעבמיוחד,223(ס"תש,עורךדגן'ח)

ניתוח-היהודיבמגזרקרקעותהפקעתעלהשיפוטיתהביקורתהיקףלענייןהשלכות:ישראל
.99-101,110-112'עבמיוחד,73(ב"תשס)ויסמןספר"היסטורי

.52הערהלעיל,טסתכםפרשת56

515'חהמשפטןג"תשס
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המופקעתבחלקהקטןחלקכבעלשהעותר,הדעתעללהעלותאין'"
שלהמטרהאתלסכללויינתן,כולוהמופקעבשטחביותרוזעיר
.(.ז.ח-שליההדגשות)י5"'ובינויהירושליםיישוב

השליךהמיעוט.המסורתיתהעמדהכנגדתקיףמיעוטהתייצבנוסיבהבפרשת,אכן
האדםכבוד:יסוד-לחוק3סעיףחקיקתלחוללהייתהשאמורההשינויעליהבואת

בפרשתסברלויןדבהשופט."אדםשלבקנינופוגעיםאין"כיקובעאשרוחירותו

,שהצביעההפקעהמאזשחלףהזמןפרקעקבההפקעהאתלבטלישכינוסייבה
השופטים.דיוחדחוףהיהלאירושליםבנייןשלהציבורישהצורךכךעל,לדעתו
ההפקעהבכלילהשתמשמקוםאיןכיוסברולכתהרחיקומצאואליהודורנרדליה
ואף,שלהםאתשיעשוהשוקכוחותעלחזקה".פרטיותאומסחריותמטרותלצורך

,אמנם.59"בההגלומההתועלתאתמחלקתםלהפיקהדרךאתשימצאוהעותריםעל

לצורךמקרקעיןשלההפקעהאתהעותריםתקפושבה,מקור60בפרשת,כןלפניעוד

שינויעם,לכאורה,יותרהמתיישבתגישההרובשופטיגילו,חומההרשכונתהקמת

ולאור"מוקדםבשלבלעותריםהמשפטביתהציעהפעם.לעילהאמורהמגמה

עלניתןשמאהאפשרותאת[לבדוק]הקנייןבזכותההפקעהשפוגעתהקשההפגיעה

אותהבנייתאתלהבטיחחומההרבמתחםקרקעותבעלישלמשאביםאיחודידי
ומתןמשאנוהלזאתהצעהבעקבות.6!"ההפקעההחלטתביסודעמדהאשרשכונה
הגיעולאהקרקעותובעליפרינשאלאומתןהמשא.המדינהמטעםהצעהוהוכנה

אתהפעםאףוהכשירשבהמשפטבית.עצמםלביןבינםלאואףהמדינהעםלהסכמה ההפקעה62

,זאתעםיחד.ההלכהשלבפועללשינוילהביא,אפוא,זכתהלאירושלים.
שחלהשינויאתי63"מ'נקרסיק96/2390צ"בבגברקהנשיאסיכםכאשר,זמןכעבור
נוסייבהבפרשתהמיעוטדעתשלמשקלהאתלצייןשכחלאהוא,היסוד-חוקעקב

.6'המגמהבשינוי

האוצרשר'נמלשר74/412צ"בבגברנזוןהשופטאתמצטט,גולדכרגהשופט)80'בע,שם57
.(במערכתשמורעותק)(פורסםלא)

,(פורסםלא)האוצרשר'נמסיבה91/5091צ"בבגהמפורטיםלנימוקיומפנה93'בע,שם58
.1765(3)1994עליוןתקדין

השופטתשלדינהלפסקסע'בעדומההתבטאותוראו,מצאהשופטשלדינולפסק78'בע,שם59
ציבוריצורךבגדרהיאואיןהשוקלכוחותענייןהיאכשלעצמהמסחרימבנהבניית":דורנר

."הפקעההמצדיק
.53הערהלעיל,מקורפרשת60
.8פסקה,484'בע,שם61
.485'בע,שם62
.625(2)נהד"פ,י"מ'נקרסיק96/2390צ"בג63
מעמדהעניקזהחוק.וחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוקשלחקיקתועםהתרחשהמרכזיהשינוי"64

המקוריהבעליםשלהקנייןזכותביןבאיזון.המקוריהבעליםשלהקנייןלזכותחוקי-על-חוקתי
שלתוקפה.ההפקעותפקודתשלתוקפהעלמשפיעאינוזהשינוי.שינויחלהכללצורכילבין

מתבטאהוא.ההפקעותפקודתשלבהבנתהלשינוימובילזהשינויאך.נשמרההפקעותפקודת
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שלבמגמותיולכתמרחיקלשינויהאופטימליתהזירהבהכרהאינהירושלים,אכן

המשפטלביתהזדמנותנתנהחומהבהרהשכונהבניית,למשל,כך.המשפטבית
אפלייתמשוםישהמקרקעיןבהפקעתכיהטענהעםגם,הירושלמיבהקשר,להתעמת
,ערבימ65וכויותבבעליפגעהעירבמזרחההפקעותתהליךכיאף.הערביםתושביה

מדיניותשלהראשוניםבעשוריםעמדולהפקעותההתנגדותשלהחניתשבהודהרי
אולוביאנקר,ספולינסקיבפרשותאירעכך.יהודיםזכויותבעלידווקאההפקעות

הלאומיתהאפליהטענת.ההפקעותמדיניותאתהמשפטביתאישרשבהם,מקור

ראש'נסיראבו94/5601צ"בבגרקהעליתהמשפטביתשללפתחוהגיעה הממשלה66
שגותבראשית,חומהבהרהקרקעותהפקעתכנגד,העותריםטענושבו,

:כי67,התשעים

ירושליםתושביליישובמיועדתהמופקעבשטחמגוריםשכונתבניית"
ערבייםקרקעותובבעליבעותריםלפגועכךידיועל,בההיהודים
לסכלכדיההפקעהבאה,הטענהכך,למעשה.המופקעבשטחאחרים
."המופקעבשטחערבייםקרקעותבעלישלזכויותמימוש

השטחשלדונם1850שמתוך"כךעלבהתבססוזאתטענהדחההעליוןהמשפטבית
פוגעתההפקעה"כיהייתהמסקנתו."ערביתבבעלותהםדונם420-כרקהמופקע

כיהעותריםבטענת.68"ערבייםקרקעותבבעלימאשריהודיםקרקעותבבעלייותר

השטחשבמסגרתהצדקהוישבעוד,יהודיםידיעללאיכלוסמיועדהמופקעהשטח"
ביתנמנע"ירושליםמזרחתושביערביםשלמגוריהםלצרכיגםפתרוןיימצאהמופקע

...הפרקעלזהבשלבעומדתאינההשטחשלאיכלוסושאלת"שכן,מלהכריעהמשפט
השטחעלשתבנההמגוריםשכונתלאיכלוסשייקבעוהקריטריוניםנגדטענהכל

בנוגעהתקדימיתעמדתואת.69"ההפקעהכנגדבעתירהאינהומקומהשעתה,המופקע

,אפוא,חשף,הערביתהאוכלוסייהשלמגוריםלצורכימקרקעיןבהקצאתהשוויון-לאי
שעסק,ישראל0ימקרקעימינהל'נקעדאן95/6698צ"בבגרקהעליוןהמשפטבית

.ירושליםשלהשיפוטמתחוםרחוק,כידוע,הנמצאקצירביישוב

בזכויותיוגוברתלהתחשבותמובילהוא.ההפקעהפקודתשלתכליתהאתהחדשהבהבנתנו
ההדגשה)712'בע,שם,"(האוצדשר'נעסייבה94/4466ץ"ובגראו)המקוריהבעליםשל

.(.ז.ח-שלי
המשפטלביתנמסרזאבבפסגתקרקעותבהפקעתשעסקה,לוביאנקרבפרשת,למשל,כך65

יהודייםבעלים630שלבבעלותםהיודונם500,1-כ,שהופקעדונם400,4שלהשטחמתוךכי
.149'בע,51הערהלעילראו,ערבייםבעלים872,2שלבבעלותםדונם2900-וכ

.246(4)1994עליוןתקדין,(פורסםלא)הממשלהראש'נסיראבו94/5601צ"בג66
.שם,שם67
.שם,שם68
.שם,שם69
הנשיא)העליוןהמשפטבית.258(1)נדד"פ,הריאלמקרקעימינהל'נקעדאן95/6698צ"בג70

איןבפועל.בלבדלערביםקהילתימטוב"להקמתפנייהאיןלמעשההלכה":כישםפסק(ברק
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זנדברגחיים

סיכום.ה

שינויאושימורשלתהליכיםביןהקשראתמדגימיםזאתברשימהשתוארוהתהליכים
הם.בעירישראלמדינתשלאחיזתהאתלחזקהרצוןלביןבירושליםבמקרקעיןוכויות

השגתלשםוההפקעהההסדרבכלישבשימושוהחסרונותהיתרונותעלמצביעיםגם
המדיניתהשליטהנחלקההמדינההקמתשלאחרהשניםעשרה-בתשע.זהיעד

שימושהצדדיםשניעשוזאתבתקופה.ירדןממלכתלביןישראלמדינתביןבירושלים

.השלטוןלייעודיוניתובםהספרבאזורימקרקעיןסימוןלשםזכויותהסדרשלבכלי
באפשרותגםכמוהמזרחיתירושליםבשטחיהירדניבהסדרהישראליתההכרה
וכויותעיגוןלפעילות,מסוימותשבנסיבותכךעל,אחדמצד,מצביעהלשנותו
גםטווחוארוכתהפיכהבלתיהשפעהלהיותעשויההפנימיהפרטיהמשפטבמישור

לאחרהפקעהשלבכליהשכיחהישראליהשימוש.המדיניתהשליטהאובדןאחרי
.הפרטיהמשפטבתחוםהישגיםשלפגיעותםעלשנימצד,מצביע1967

-הישראליהמאבקאתלאפייןמממשיךמקרקעיןורישוםהסדרבתהליכיהשימוש

להשיגמבקשיםהצדדיםשני.בעתידירושליםשלהמדינימעמדהעלהנוכחיפלשתיני
ובמערבהבמזרחהבמקרקעיןהקיימותהזכויותשלוהרישוםהתיעודבתחוםהישגים

בעתבה.העירוזשלהמערביבצדנכסיםבתיעודעסקהפלשתיניהצד.העירשל
הר,"הקודשיםבקודש"אף.העיר72במורחנכסיםבתיחוםישראלמדינתעוסקת

של("האפקט")החוטאה...יהודיםקהילתייםלישוביםאלאמקרקעיןמקצההראל"מדינת
שלקיומה.להפלותהרצוןאינולהפרדההמניעאםגם,מפלההיאכיוםהנוהגתההפרדהמדיניות
הוא,בענייננו,זהואפקטהמדיניותאוההחלטהשלהאפקטפיעל,השארבין,נקבעהפליה
,שם."שווהולאנפרדטיפולבפועללערביםמעניקהכיוםהמינהלמדיניותכי,נמצא...מפלה
.279-280'בע

במסיבתשדווחכפי,סגירתולאחרהאוםבאוריינטשנתגלומסמכיםמתוךגםנחשפהזופעילות71
אישרערפאת:שנתפסומסמכים"יצחק"ראו.לנדאועוזימר,המשטרהשרשערךעיתונאים
(אינטרנטמהדורת)ראשונהמחלקהחדשות"ישראליםבהריגתשעסקעביאתלעאטףתשלומים

2002.4.11.
2=epSearch&F3%E8O%E%2[URL:http://w~w.nfc .co . il/seakh .asp?MSealrh=e/aF

.צ7=?104=4](visited1%1ת02.5.270)
לשיקוםהחברהלבקשתלהיעתר,2002.6.2ביום,החליטהישראלמקרקעימינהלהנהלת72

כולל,לרובעהסמוכיםמינהלנכסילאיתורשקלאלף500ולהקציבהיהודיהרובעולפיתוח
,אליהו-בןשלמהמר,דאזהמינהלל"מנכלדברי.המינהלשםעלהנכסיםורישוםמדידות
ואףהמינהלשםעלרישום,הנכסיםאיתורבמלאכתולהתחיללבקריהלהיעתרהחליטהמינהל
,כלודהמינהלפעילותביןהכדלשוםיהיהלאמעתה":כיצייןכןכמו.מכרזבאמצעותשיווקם
היהודיברובעבגלוילפעולישובהמינהל"טל'ד."ירושליםשלהעתיקהוהעירכרמיאל,רמלה
.2001.5.31(אינטתטמהדורת)גלוכס"העתיקההעירשל

]2=fid&494353=[URL:http://ww .globes.co . iVserve/globes/DocView .asp?did

.(visited1881ת02.5.300)
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רעיוןלועולההאובמתוך."בכוחאובפועל73גבולותלתחםהנציםמנסים,הבית
בירושליםגםכימסתבר.מטה75שלמירושליםמעלהשלירושליםתופרד:ישן-חדש

...במטאפיסיקהמדובר.אקטואליתשאלהרקאיננובמקרקעיןזכויותהסדרימינושל

כיות'צהמסגדיםהרחבתכגון73
.הכותלמנהרתפתיחתאושלמהאורוות

נאמניתנועתידיעלא"תשסבאבבתשעההשלישיהמקדשלביתפינהאבןלהנחתהניסיוןכגון74
.הביתהר

דיויד-קמפשיחותבמהלךציבורילדיוןעלהאשר,הביתבהרהריבונותחלוקתלרעיוןהכוונה75
הארץ"(טיוטא)שלוםהסכם"שלוםגוש,גםראו.ברקאהודממשלתשלכהונתהכהקופת

חלקיהיה(הכיתהר)שריף-אל-חראםשטח":מוצע("קדושיםמקומות")5בסעיף.2001.8.10
ממרינתחלקיהיה("הדמעותכותל":גםהמכונההחלק)המערביהכותל.פלסטיןממרעת
(האינטרנטמהדורת)הארץ"הביתהרמתחם"ראוהביתהרשלממדי-תלתלתרשים."ישראל

.(במערכתשמורנעותק2001.7.29
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