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 החלטה
 
 

 :חבר, ןאייל נו( 'מיל)ן "סר
 
 
הכרזתו של שטח המצוי בין הכפר אורטאס לבין הישוב אפרת עומדת על הפרק  נובערר שלפני.  3
 .ת מדינהאדמדהינו כ,  רכוש ממשלתיכ
 
 
לסמכותו על פי הצו בדבר רכוש ההכרזה נעשתה על ידי המשיב מכוח סמכותו בהתאם .  9

 ./323  -ז  "התשכ,  (32' מס)ממשלתי 
 
 
 .והצדדים לא העלו כל טענה אחרת,  אין חולק כי קרקעות ההכרזה הינן בגדר קרקע מירי.  0
 
 
רים או מי מהם לבעלות בקרקעות הצדדים התמקדו בטענותיהם בשאלת זכאותם של העור.  /

המעניק בעלות למי שעבד את ,  לחוק הקרקעות העותמני 2/נשוא ההכרזה בהתאם לסעיף 
,  (40/09ערר  ,  40/92ערר  )  ולענין שנים מן העררים,  הקרקע עבוד חקלאי עשר שנים ברציפות

 .הועלתה גם טענה לבעלות מכוח קושאן
 
 
לפיה עצם ההכרזה על המקרקעין נשוא ,  (ראו בהרחבה להלן) בא כוח המשיבים העלה טענה.  3

מניעים משום שנעשתה מ,  הערר כאדמות מדינה הינה פסולה על פי עקרונות המשפט המנהלי
 .לצורך הרחבת הישוב אפרת  -פסולים וזרים  

 
 
ומכל מקום ,  כי טענה זו אין לה על מה שתסמוך(  ראו בהרחבה להלן)המשיב טען בסיכומיו .  3

וכן )  אשר ענינו בשאלת כשרותה של ההכרזה של הקרקעות נשוא הערר ,  אין מקומה בערר זה
 (.גם על קרקעות שלא הוגש ערר לגביהן ההכרזה נשוא הערר משתרעת  -קרקעות אחרות  

 
 
בהתאם ,  העלו העוררים טענות בדבר בעלות מכוח חזקה ועיבוד חקלאי,  באשר לכל הקרקעות.  /

ובאשר לשתים מן ,  (רית'לספירה ההיג  //39)  3232,  לחוק הקרקעות העותמני 2/לסעיף 
הועלו גם טענות לבעלות מכוח   -   40/09ערר  וב  40/92ערר  אלה שענינן נדון ב  -הקרקעות  

 .קושאן
 
 
לאשר ובקש ,  עלות ומכוח עיבוד חקלאיהמשיב טען כי אין יסוד לטענות העוררים לחזקה וב.  2

כן ;  את ההכרזה במלואה ולקבוע כי אין למי מן העוררים בעלות כלשהי במקרקעין נשוא ההכרזה
כי יש לדחות את טענות העוררים לבעלות מכוח ,  40/09ערר  ו  40/92ערר  לענין ,  טען המשיב

 .קושאן
 
 
על תצלומי אויר מתקופות ,  לענין בעלות וחזקה מכוח עיבוד חקלאי,  טענות הצדדים הסתמכו.  2

 . לגביהם העידו המומחה אהרוני מטעם העוררים והמומחית עופרי מטעם המשיב,  שונות
 
 

אשר הגיש לפנינו ,  וב'רג עיד מטעם העוררים המומחהה,  לענין טענות הבעלות מכוח קושאן.  30
וכן מפה ,  40ע  מסמך  -ח טכני גאוגרפי ראשוני  "דו"תחילה תחת הכותרת )גם חוות דעת מפורטת 

כן ;  (/4מסמך ע  -"  חוות דעת גאוגרפית סופית"תחת הכותרת ולאחר מכן ,  /4ע ךמסמ  -נלווית 
 .העד המומחה חנתש  40/09ערר  העיד מטעם העורר ב
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 מהלך ההתדיינות בעררים
 
 

,  המצוי בסמוך לעיר בית לחם,  דונם 3,0/3השטח נשוא העררים הוא שטח בהיקף כולל של .  33
 .בין הישוב אפרת לבין הכפר אורטאס

 
 

אשר נחתמה ,  היא ההכרזה נשוא העררים,  ח כרכוש ממשלתיעל פי המפורט בהכרזה על השט. 39
של אדמות בית לחם ,  9,  3המקרקעין נשוא ההכרזה הם בגושים הפיסקאליים ,  /0.2.0ביום  

של   3וכן בגוש הפיסקאלי ,  (ם'מקווע מסטח אבו נג,  לת אל לוז'מווקע ח,  לת אל כותן'מווקע ח)
 (.  מווקע שעב אבו זיד,  ליאמווקע חריק מי)אדמות הכפר אורטאס  

 
 

מועד ; וזאת באיחור רב לעומת המועד הקבוע בדין, /93.30.0ביום   כולם   והוגשהעררים .  30
אשר קבל את בקשתו של בא כוח , הגשתם המאוחר של העררים היה ברשות נגיד ועדות העררים

והורה כי העררים ,  /90.2.0בקשה אשר הוגשה ביום  ,  העוררים להארכת המועד להגשת העררים
 (./40/3ש  "ב)  /93.30.0יוגשו עד ליום  

 
 

להורות על השלמת מסמכים  בקשות, באשר לחלק מן העררים,  3.03./9ביום  ,  המשיב הגיש.  /3
 (.ראו להלן)ופרטים שהיו חסרים בעררים אלה 

 
 

  93.3.03לאחר שבדיון מקדמי שהתקים בפני נגיד ועדות העררים ביום  ,  בקשה זו לא נדונה.  33
הגיעו הצדדים להסכמות דיוניות בדבר איחוד ההתדינות בכל (  דיון שהתקים בכל העררים)

נגיד ועדות העררים   .השלמת מסמכים וחוות דעת מומחים מטעם העוררים וכן בדברהעררים 
 .מות הדיוניות אליהן הגיעו הצדדיםאשר את ההסכ

 
 

שם הועלו טענות לבעלות ,  40/09ערר וב  40/92ערר כי העוררים ב,  עוד הוסכם באותו הדיון.  33
 .יגישו גם חוות דעת של מומחה לענין הקושאנים הנוגעים בדבר,  ם מכוח קושאןג
 
 

 .03././המשיב הגיש את תשובותיו לעררים כולם ביום  .  /3
 
 

העוררים הגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם וכן חוות דעת של מומחה לענין הקושאנים ושל .  32
 .מומחה לצילומי אויר

 
 

בו הוחלט כי בא כוח העוררים ,  תקים דיון מקדמי נוסף בעררים המאוחדיםה  03./.90ביום  .  32
ערר  וב  40/92ערר ישלים את הגשת חוות דעת המומחים מטעם העוררים בענין הקושאנים ב

כל זאת ,  ואילו בא כוח המשיב ישלים את חוות דעתו בענין מצב העידו של חלקות הקרקע  40/09
נשמרה זכותו של בא כוח המשיב להגיש חוות דעת מומחה בתגובה לחוות דעת .  ימים 00בתוך 

 .המומחה מטעם העוררים בענין הקושאנים
 
 

בו הודיע בא כוח העוררים כי הוא ,  קדמי נוסף בכל הערריםהתקים דיון מ  00.3.03ביום  .  90
חוות דעת )  40/92ערר  זקוק לשהות נוספות להשלמת חוות דעת המומחה לענין הקושאן בתיק   

וסוכם כי הצדדים ינסו להפגש ,  (כבר הוגשה באותו המועד  40/09ערר  המומחה לענין הקושאן ב
ולהדבר על מנת לצמצם את המחלוקות העובדתיות ביניהם בכל הנוגע למצב העיבוד החקלאי של 

 .החלקות
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אך בא כוח   40/03ערר  וב  40/00ערר אמור היה להתקים דיון הוכחות ב  3.02./9ביום  .  93
;  וכן בקש כי הדיונים בערר יתקימו בפני הרכב,  העוררים בקש ארכה להגשת חוות דעת מומחה

 .3.2.03עד שלאחר יום  הדיון נדחה למו,  משכך
 
 

 .כדלקמן,  התקימו מספר ניכר של דיוני הוכחות בעררים,  במשך תקופה ארוכה.  99
 
 

אך מאחר ,  בו היה אמור להעיד העורר,  40/92ערר התקימו דיון הוכחות ב 90.2.02ביום  .  90
התנגד המשיב להעדתו ,  חה מטעם העורר בענין הקושאן טרם השלים את הכנת חוות דעתווהמומ

העד ,  העידו באותו המועד ונחקרו על תצהיריהם העדים מטעם העורר,  תחת זאת.  של העורר
 .מחמוד עיסא אברהים אבו עהור  והעד צאלח חוסין אבו כמאל

 
 

וכן ,  בו העיד העורר ונחקר על תצהירו,  40/00ערר התקים דיון הוכחות ב  90.2.03ביום   .  /9
 .מאל מחמוד סאלח סעד'העד ג,   ונחקר על תצהירו,  העיד העד מטעמו

 
 

 .בו העיד העורר ונחקר על תצהירו,  /40/0ערר  התקים דיון הוכחות ב  92.2.03ביום  .  93
 
 

בו העיד העורר חאדר עיאש ונחקר על ,  40/09ערר  התקים דיון הוכחות ב  92.2.02ביום  .  93
,  העד מחמד חליל אברהים אבו עהור, מטעם העורר,  הםוכן העידו ונחקרו על תצהירי,  תצהירו

 . והעד מחמד עיסא אברהים אבו עהור
 
 

וכן ,  בו העיד העורר ונחקר על תצהירו,  /40/0ערר התקים דיון הוכחות ב  2.33.03ביום   .  /9
עלי העד העד עיסא עבד אלפתאח אחמד תעמרי ו ,  ונחקרו על תצהיריהם  ,העידו העדים מטעמו

 .לעיף'חליל מחמוד אבו ג
 
 

,  40/03ערר   וב  40/00ערר  ב,  40/92ערר אמור היה להתקים דיון הוכחות ב  2.33.03ביום  .  92
נדחה הדיון לבקשת בא ,  אך עקב תקלות בזימונים ואי התיצבות חלק מן העדים מטעם העוררים

 .כוח העוררים למועד אחר
 
 

וכן ,  בו העיד העורר ונחקר על תצהירו,  40/03ערר  יון הוכחות בהתקים ד  33.33.03ביום  .  92
העד מחמד סאלם חסאן אלביאת והעד נעמאן  ,ונחקרו על תצהיריהם,  העידו העדים מטעמו
 .מחמד עיסא אבו עהור

 
 

ונחקרו על ,  העידו העדים מטעם העורר,  /40/0ערר  ן הוכחות בהתקים דיו  33.33.03ביום  .  00
 .העד גאלב עבד אברהים זיאדה והעד מוסטפא אחמד עותמאן זיאדה, תצהיריהם

 
 

אך הדיון נדחה משום שבא כוח ,  40/92ערר  אמור היה להתקים דיון הוכחות ב  0.3.03ביום  .  03
 .העוררים לא הגיש תרגום של חוות דעת המומחה שהגיש

 
 

וכן העיד ,  בו העיד העורר ונחקר על תצהירו  ,40/00ערר  התקים דיון הוכחות ב  0.3.03ביום  .  09
לאחר שועדת הערר ,  עד זה העיד בלא שהגיש תצהיר.  העיד מטעם העורר חאלד מחמוד עבדאללה
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נתרה לבקשתו החריגה של בא כוח העורר לאפשר את חקירתו על אתר על אף שלא הוגש תצהיר 
 .עדות ראשית מטעמו

 
 
 
 
 

,  ונחקר על תצהירו,  בו העיד עד העורר,  40/03ערר  הוכחות ב התקים דיון  0.3.03ביום  .  00
 .וכן העיד העורר עצמו ונחקר על תצהירו,  חליל מוחמד עבד אלביאת

 
 

ה לא התקים עקב אי אך דיון ז,  40/03ערר  אמור היה להתקים דיון הוכחות ב  33.3.03ביום  .  /0
נדחה ,  לאחר שבא כוח העוררת הודיע כי העוררת לא תעיד.  ת והעדים מטעמההתיצבות העורר

 .המשך הדיון למועד אחר על מנת לשמוע את העדים האחרים בערר זה
 
 

בו העידו ונחקרו על תצהיריהם העדים ,  40/03ערר יון הוכחות בהתקים ד  32.3.03ביום  .  03
 .עיאש והעד אחמד חלף מוחמד ריאןהעד מוחמד ,  מטעם העוררת

 
 

בו העיד המומחה מטעם העורר חנתש ,  40/09ערר  התקים דיון הוכחות ב  32.3.03ביום  .  03
בתום הדיון הורתה הועדה .  וכן העיד העורר מחמד עיאש ונחקר על תצהירו,  ונחקר על חוות דעתו

,  ט רישום מקרקעין במנהל האזרחי"כי יומצאו מפה עליה הסתמך העד וכן מסמך מאת קמ
מסמכים אלה אכן הוגשו בדיון ;  הות הקושאן שהוצג במסגרת התיקהמפרט פרטים באשר למ
 .90.3.03שהתקים בערר זה ביום  

 
 

בו העיד המשיב עצמו ונחקר ,  התקים דיון הוכחות מאוחד בכל העררים  90.3.03ביום .  /0
ש  "ב)אשר הזמנת המשיב לעדות נעשתה על פי בקשתו ,  בא כוח העוררים בחקירה ראשית על ידי 

 .(ראו להלן,  40330
 
 

,  גם ראש המועצה המקומית אפרת לשעבר והעיד  90.3.03בדיון ההוכחות שהתקים ביום  .  02
ונחקרו בחקירה ראשית על ,  וכן עובד המועצה המקומית אפרת ידידיה סרמנטה,  ד איתן גולן"עו
 .(ראו להלן,  40330ש "ב)אשר הזמנתם לעדות נעשתה לפי בקשתו ,  י בא כוח העורריםיד

 
 

העיד ונחקר על חוות דעתו בדיון זה העיד המומחה מטעם העוררים לפענוח תצלומי ,  כמו כן. 02
מלכה '  גב,  כן העידה המומחית לפענוח תצלומי אויר מטעם המשיבו,  מר מרדכי אהרוני,  אויר

בתום עדותם של המומחים נקבע כי העדה מטעם המשיב תגיש הטלה נוספת של תצלומי .  עופרי
כפי שאכן נעשה בדין שהתקים ביום  ,  האויר וכי העדים יעידו שוב במסגרת של השלמת עדות

90.9.03. 
 
 

בו העיד המומחה מטעם העורר לענין   40/92ערר  דיון הוכחות ב התקים  90.9.03ביום  .  0/
 .וכן העיד העורר עצמו ונחקרו על תצהירו,  ונחקר על חוות דעתו, וב'רג,  הקושאן

 
 

העד המומחה שוב ל העררים בו העיד דיון הוכחות מאוחד בכ,  בנוסף,  התקים  90.9.03ביום .  3/
שוב וכן העידה ,  ונחקר על חוות דעתו,  אהרונימרדכי מר ,  םלפענוח תצלומי אויר מטעם העוררי

 .מלכה עופרי'  גב,  המומחית לפענוח תצלומי אויר מטעם המשיב
 
 

,  םנתנו הוראות בדבר הגשת סיכומים מטעם הצדדי  90.9.03בתום הדיון בהתקים ביום  .  9/
 .בו בקש המומחה מטעם העורר להשלים את חוות דעתו,  40/92ערר למעט בענין 

 
 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עש%2035/04
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נין הקושאן מטעם עלמומחה ב,  לפנים משורת הדין,  התיר נגיד ועדות העררים  93.0.03ביום  .  0/
 .  להגיש חוות דעת משלימה מטעם העורר,  וב'רג,  40/92ערר  העורר ב

 
 
 
 
 

מומחה בו נחקר ה,  40/92ערר  דיון הוכחות נוסף ב  2.33.03התקים ביום  ,  בעקבות האמור.  //
,  בכך הסתימו הליכי ההוכחות גם בערר אחרון זה.  וב על חוות דעתו המשלימה'מטעם העורר רג

 .ובאותו המועד נתנו הוראות בענין הגשת סיכומים בערר
 
 

בר סיכומי הצדדים בכל העררים האחרים הוגשו כ  40/92ערר עד לדיון ההוכחות האחרון ב.  3/
לאחר בקשות ,  2.03./הוגשו ביום  , שהיו האחרונים ולא הוגשו להם תגובה,  סיכומי המשיב)

 (.40302ש  "ב,  40300ש  "ב)להארכת מועד שנתקבלו 
 
 

,  לאחר בקשה להארכת מועד שנתקבלה,  39.03./9הוגשו ביום   40/92ערר  סיכומי העורר ב.  3/
גם זאת לאחר בקשה להארכת מועד ,  /33.9.0הוגשו ביום    40/92ערר בסיכומי המשיב ואילו 

 (40300ש  "ב)שנתקבלה 
 
 

 .במהלך ההתדינות בעררים הוגשו מספר בקשות שנפתחו לדיון בהם הליכים נפרדים.  //
 
 

,  הטענה לסמכותה של ועדה זו ולמהותו של הערר(  רלוונטיות)חרף הספק בדבר ענייניות ו, כך.  2/
,  הנטענת על ידי העורריםנוגעים לענין הישוב אפרת והרחבתו זמנו לבקשת העורר שלושה עדים ה

הממונה :  הרחבה שהיא אשר היתה העילה להכרזה על המקרקעין נשוא העררים כרכוש ממשלתי
ש  "ב)ומר ידידיה סרמנטה  ,  ראש המועצה המקומית אפרת,  הרכוש הממשלתי והרכוש הנטושעל 
 (.0.3.03החלטה מיום  ,  40330

 
 

בקש בא כוח המשיב להגיש חוות דעת משלימה של המומחה בענין   40330ש  "בבמסגרת .  2/
 (.לעיל,  93.0.03החלטה מיום  )ונגיד ועדות העררים נעתר לבקשה זו ,  40/92ערר  הקושאן ב

 
 

התברר כי חלק מן העוררים עשו דין ,  /900וקטובר  בחודש א,  לאחר תום הדיון בעררים.  30
.  לעצמם ונטעו נטיעות שונות ועבודות טירוס בשטחים שחלה עליהם ההכרזה נשוא העררים

על צוי "  בערר"ובא כוח העוררים פנה לועדה ,  בעקבות כך הוגשו צוי פינוי לחלק מן העוררים
 .יובבקשה להורות על עיכוב הליכי הפינו,  פינוי אלה

 
 

וציין כי כל עוד לא התקבל עררם של העוררים ,  המשיב התנגד כמובן לבקשות חדשות אלה.  33
 בואין לעשות כל שינוי במצ,  המצב המשפטי הוא כי עסקינן באדמות שהוכרזו כרכוש ממשלתי

 .הדברים הקיים בשטח עד לתום ההתדינות בעררים
 
 

שתו האמורה של בא כוח העוררים הבהרנו מצב בבק  92.9.02בדיון שהתקים בפנינו ביום .  39
 .והורינו על הקפאת המצב כפי שהיה ערב הגשת העררים,  דברים זה לבא כוח העוררים

 
 
 

 טענות הצדדים בעררים
 
 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עש%2029/04
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עש%2029/04
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כי בבעלותו קרקע בשטח ,  טען העורר,  /93.30.0אשר הוגש כאמור ביום  ,  40/92ערר ב.  30
וכי ,  שנה מאחרים 390לאחר שזה רכש אותה לפני ,  ההכרזה אשר עבר אליו בירושה מסבו

 .לאחר שברחה מן הכפר מלחה שבירושלים  32/2משפחתו עברה להתגורר במקום בשנת 
 
 
 
 
 
 
 

 .3239העורר טען כי הקרקע מגודרת בקיר אבנים מאז שנת .  /3
 
 

והוא בעלי הקרקע הן ,  טועה אלפי עציםנ,  כל הקרקע היא מעובדת,  ר בעררנת העורלטע.  33
 (.הטאבו)מכוח עיבוד חקלאי והן מכוח רישום הבעלות במרשם המקרקעין 

 
 

כי ההכרזה על הקרקע כאדמת מדינה היא פסולה משום שהיא נגועה ,  העורר הוסיף וטען.  33
שאנשים מטעם ההתנחלות "לאחר ,  הישוב אפרתבשיקולים זרים בהיותה מיועדת להרחבת 

 .ות או לרכוש אותן ונכשלוולחלקות סמוכניסו לפלוש לקרקע "  אפרת
 
 

צרף  אך,  אשר לטענתו מתיחס אל הקרקע(  המאליה)העורר צרף מסמך ממרשם המיסים .  /3
 .תרשים או מפה לעררו

 
 

קיימות סתירות בתאור ובגודל טען כי ,  03./.33אשר הגיש את תשובתו לערר ביום  ,  המשיב.  32
כי אין כל אסמכתא לבעלות של העורר , הקרקע בין האסמכתאות השונות שצרף העורר לעררו

וכי גם אם היתה זכאות לבעלות מכוח עיבוד , מכוח עיבוד או מכוח דין אחר כלשהו,  במקרקעין
 (.לול'הפסקת העיבוד או מח)הרי שזו פקעה בשל הוברת הקרקע ,  חקלאי

 
 

לחייב את העורר בהשלמת פרטים (  לא נפתח הליך נפרד)הגיש המשיב גם בקשה ,  כמו כן.  32
 (.ואשר לא נדונה,  3.03./9ביום  שהוגשה ,  בקשה נפרדת)ומסמכים  

 
 

כי בבעלותם קרקע בשטח ,  טענו העוררים,  /93.30.0אשר הוגש כאמור ביום  ,  40/00ערר ב.  30
,  9003על פי הסכם מכר שנערך בשנת  ,  ליף'בחלקה ממשפחת חההכרזה אשר עברה  אליהם 

 .9009על פי הסכם מכר שנערך בשנת ,  ובחלקה ממשפחת אנדוניה
 
 

שהחזיקה כי חלק הקרקע שנרכש ממשפחת אנדוניה נרכש מן המשפחה לאחר  ,נוטע יםהעורר.  33
ליף נרכש לאחר 'ואילו החלק שנרכש ממשפחת ח,  בו ועבדה אותו עיבוד חקלאי במשך מאות שנים

 .שזו החזיקה בו ועבדה אותו עיבוד חקלאי במשך עשרות שנים
 
 

(  הסלעים)למעט במקום הטרשים ,  מעובדת עיבוד חקלאי גם כיוםכי הקרקע  ,טענו יםהעורר.  39
 .מונעים עיבוד חקלאי ומצבה הטופוגרפי של הקרקע

 
 

כי ההכרזה על הקרקע כאדמת מדינה היא פסולה משום שהיא נגועה ,  פו וטענוהוסי יםהעורר.  30
שאנשים מטעם ההתנחלות "לאחר ,  בשיקולים זרים בהיותה מיועדת להרחבת הישוב אפרת

 .ות או לרכוש אותן ונכשלוכניסו לפלוש לקרקע ולחלקות סמו"  אפרת
 
 

 וכן,  מתיחס אל הקרקע םאשר לטענת(  המאליה)מסמך ממרשם המיסים  פוצר יםהעורר.  /3
 .דונם 29לפיה החלקה הינה בגודל של  ,מפת מדידה צרפו

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עש%2029/04
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טען כי קיימות סתירות בתאור ובגודל ,  03./.33אשר הגיש את תשובתו לערר ביום  ,  המשיב.  33
רבות במסמכי המכירה שעליהם ל, הקרקע בין האסמכתאות השונות שצרפו העוררים לעררם

 .מבקשים להסתמך העוררים
 
 
 
 
 
 
 

מכוח עיבוד או מכוח ,  כי אין כל אסמכתא לבעלות של העוררים במקרקעין ,עוד טען המשיב.  33
הרי שזו פקעה בשל הוברת ,  וכי גם אם היתה זכאות לבעלות מכוח עיבוד חקלאי, דין אחר כלשהו

המשיב טען כי השטח הינו טרשי ובלתי מעובד ברובו   .(לול'הפסקת העיבוד או מח)הקרקע 
 .המכריע

 
 

בהשלמת פרטים  יםלחייב את העורר(  לא נפתח הליך נפרד)הגיש המשיב גם בקשה ,  כמו כן.  /3
 (.ואשר לא נדונה,  3.03./9ביום  שהוגשה ,  בקשה נפרדת)ומסמכים  

 
 

כי בבעלותה קרקע בשטח ,  טענה העוררת,  /93.30.0אשר הוגש כאמור ביום  ,  40/03ערר ב.  32
מאת אדם בשם סעיד מוסא חמד חמדאן  /322ההכרזה אשר עברה אליה על פי הסכם מכר משנת 

 .שעיבאת
 
 

י כיום היא המעבדת וכ,  העוררת טענה כי המוכר עבד את הקרקע עיבוד חקלאי קבוע ורצוף.  32
 .את הקרקע ומשפחתה מתפרנסת ממנה

 
 

כי ההכרזה על הקרקע כאדמת מדינה היא פסולה משום שהיא ,  העוררת הוסיפה וטענה.  0/
שאנשים מטעם "לאחר ,  נגועה בשיקולים זרים בהיותה מיועדת להרחבת הישוב אפרת

 .כוש אותן ונכשלוניסו לפלוש לקרקע ולחלקות סמוכנ ות או לר"  ההתנחלות אפרת
 
 

אך לא ,  אשר לטענתה מתיחס אל הקרקע(  המאליה)העוררת צרפה מסמך ממרשם המיסים .  3/
 .צרפה תרשים או מפה לעררה

 
 

 .הגישה העוררת לתיק הועדה מפת מדידה מטעמה,  3.0.03ביום ,  מאוחר יותר.  9/
 
 

כי קיימות סתירות בתאור ובגודל  טען,  03./.33אשר הגיש את תשובתו לערר ביום  ,  המשיב.  0/
כי אין כל אסמכתא לבעלות של  ת לעררההעורר פההקרקע בין האסמכתאות השונות שצר

וכי גם אם היתה זכאות לבעלות מכוח , מכוח עיבוד או מכוח דין אחר כלשהו,  במקרקעין תהעורר
המשיב הצביע על   .(לול'הפסקת העיבוד או מח)הרי שזו פקעה בשל הוברת הקרקע ,  עיבוד חקלאי

 .כך שלטענתו לפי צילומי האויר מתקופות שונות לא היה עיבוד חקלאי בשטח
 
 

בהשלמת פרטים  תלחייב את העורר(  לא נפתח הליך נפרד)הגיש המשיב גם בקשה ,  כמו כן.  //
 .(.ואשר לא נדונה,  3.03./9שהוגשה ביום  ,  בקשה נפרדת)  ומסמכים

 
 

כי בבעלותם קרקע בשטח ,  טענו העוררים,  /93.30.0אשר הוגש כאמור ביום  ,  40/09ערר ב.  3/
יחד עם רישום ,  נרכש על ידי משפחתם לפני כשמונים שנה ועבר אליהם בירושה ההכרזה אשר

 .י המקרקעין אף מחוברים למים ולחשמלהעוררים טענו כ(.  הטאבו)מתאים במרשם המקרקעין 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עש%2031/04
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 .כיום כי הקרקע מעובדת עיבוד חקלאי גם, העוררים טענו.  3/
 
 

נכשל ,  ידידיה סרמטה,  כי ניסיון פלישה של קצין הבטחון של הישוב אפרת,  העוררים טענו.  //
 .בשל צו שהוצא על ידי בית משפט השלום בירושלים

 
 
 
 
 
 
 

כי ההכרזה על הקרקע כאדמת מדינה היא פסולה משום שהיא נגועה ,  ענוהעוררים הוסיפו וט.  2/
שאנשים מטעם ההתנחלות "לאחר ,  בשיקולים זרים בהיותה מיועדת להרחבת הישוב אפרת

 .ניסו לפלוש לקרקע ולחלקות סמוכות או לרכוש אותן ונכשלו"  אפרת
 
 

תעודה ,  ם מתיחס אל הקרקעאשר לטענת(  המאליה)העוררים צרפו מסמך ממרשם המיסים .  2/
 .וכן צרפו מפת מדידה,  מסמכי ירושה,  של מרשם המקרקעין ממשרד רישום המקרקעין עציון

 
 

טען כי קיימות סתירות בתאור ובגודל ,  03./.33אשר הגיש את תשובתו לערר ביום  ,  המשיב.  20
תא לבעלות של כי אין כל אסמכ, הקרקע בין האסמכתאות השונות שצרפו העוררים לעררם

וכי גם אם היתה זכאות לבעלות , מכוח עיבוד או מכוח דין אחר כלשהו  , העוררים במקרקעין
כן טען   (.לול'הפסקת העיבוד או מח)הרי שזו פקעה בשל הוברת הקרקע ,  מכוח עיבוד חקלאי

העורר כי אין ראיה לכך שהרישום שהציגו העוררים ממרשם המקרקעין מתיחס בכלל לקרקע 
 .וא העררנש

 
 

 .בהשלמת פרטים ומסמכים יםלחייב את העורר  הגיש המשיב בקשה  בערר זה לא.  23
 
 

כי בבעלותו קרקע בשטח ,  טען העורר,  /93.30.0אשר הוגש כאמור ביום  ,  40/00ערר ב.  29
שנה ועשו בה  900אשר רכשו את הקרקע לפני ,  ירושה מאת בני משפחתוההכרזה אשר עבר אליו ב

 .שימוש רצוף מאז
 
 

למעט ,  והוא בעלי הקרקע מכוח עיבוד חקלאי,  כל הקרקע היא מעובדת,  לטענת העורר בערר.  20
וכן , (בחלק קטן מן החלקה בלבד  -לטענת העורר  )במקומות בהן טרשיות הקרקע מונעת זאת  

 .בהן פעלו מחצבותבמקומות 
 
 

כי ההכרזה על הקרקע כאדמת מדינה היא פסולה משום שהיא נגועה ,  העורר הוסיף וטען.  /2
שאנשים מטעם ההתנחלות "לאחר ,  בשיקולים זרים בהיותה מיועדת להרחבת הישוב אפרת

 .ניסו לפלוש לקרקע ולחלקות סמוכות או לרכוש אותן ונכשלו"  אפרת
 
 

 .9000הרסו קיר אבן עתיק שהיה בחלקה וכן עקרו עצי זית בשנת  ל"כי חיילי צה,  העורר ציין.  23
 
 

 .9009נהרס בשנת  3220עוד ציין העורר כי מבנה שבנה על החלקה בשנת .  23
 
 

כי נעשו מאמצים של תושבים מאפרת לרכוש את החלקה או מאמצים ,  העורר הוסיף וטען.  /2
בא ,  על הקרקע כרכוש ממשלתי והוצבו שלטים במקום וכי בעת שנמסרה ההכרזה,  אלה נכשלו
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והשלטים ,  עם אנשי המנהל האזרחי,  קצין הבטחון של הישוב אפרת,  לשטח ידידיה סרמנטה
 .שהוצבו במקום הוצאו ממכוניתו

 
 

וכן צרף ,  אשר לטענתו מתיחס אל הקרקע(  המאליה)העורר צרף מסמך ממרשם המיסים .  22
 .מפת מדידה לעררו

 
 
 
 
 
 
 
 

טען כי קיימות סתירות בתאור ובגודל ,  03./.33אשר הגיש את תשובתו לערר ביום  ,  המשיב.  22
כי אין כל אסמכתא לבעלות של העורר , הקרקע בין האסמכתאות השונות שצרף העורר לעררו

וכי גם אם היתה זכאות לבעלות מכוח עיבוד , מכוח עיבוד או מכוח דין אחר כלשהו,  במקרקעין
עוד טען המשיב כי  (.לול'הפסקת העיבוד או מח)הרי שזו פקעה בשל הוברת הקרקע ,  קלאיח

המשיב לא התיחס לטענות בענין מעורבות . הקרקע היא טרשית ואיננה ניתנת לעיבוד בכל מקרה
 .של מר ידידיה סרמנטה בעת שנמסר בשטח דבר ההכרזה על הקרקע כרכוש ממשלתי

 
 

לחייב את העורר בהשלמת פרטים (  לא נפתח הליך נפרד)גם בקשה  הגיש המשיב,  כמו כן.  20
 (.ואשר לא נדונה,  3.03./9ביום  שהוגשה ,  בקשה נפרדת)ומסמכים  

 
 

לותו קרקע בשטח כי בבע,  טען העורר,  /93.30.0אשר הוגש כאמור ביום  ,  /40/0ערר ב.  23
שנה מאת אדם בשם אברהים עטאללה  30לפני  הההכרזה אשר עבר אליו לאחר שאביו רכש אות

,  וכן,  חיטה ושעורה,   של כרמי ענביםלגידול ומאז נעשה בקרקע שימוש חקלאי רצוף ,  עאר'אל ג
ועל ידי על ידי משפחתו של העורר ,  3223מחצבה שנוהלה ברשיון משנת   ,בחלק קטן של החלקה

 .העורר עצמו
 
 

למעט ,  והוא בעלי הקרקע מכוח עיבוד חקלאי,  כל הקרקע היא מעובדת,  לטענת העורר בערר.  29
וכן , (בחלק קטן מן החלקה בלבד  -לטענת העורר  )במקומות בהן טרשיות הקרקע מונעת זאת  

 .במקומות בהן פעלו מחצבות
 
 

רקע כאדמת מדינה היא פסולה משום שהיא נגועה כי ההכרזה על הק,  העורר הוסיף וטען.  20
שאנשים מטעם ההתנחלות "לאחר ,  בשיקולים זרים בהיותה מיועדת להרחבת הישוב אפרת

 .ניסו לפלוש לקרקע ולחלקות סמוכות או לרכוש אותן ונכשלו"  אפרת
 
 

צים מאמ ךכי נעשו מאמצים של תושבים מאפרת לרכוש את החלקה א,  העורר הוסיף וטען.  /2
בא ,  וכי בעת שנמסרה ההכרזה על הקרקע כרכוש ממשלתי והוצבו שלטים במקום,  אלה נכשלו

והשלטים ,  עם אנשי המנהל האזרחי,  קצין הבטחון של הישוב אפרת,  לשטח ידידיה סרמנטה
 .שהוצבו במקום הוצאו ממכוניתו

 
 

וכן צרף ,  ל הקרקעאשר לטענתו מתיחס א(  המאליה)העורר צרף מסמך ממרשם המיסים .  23
 .מפת מדידה לעררו

 
 

טען כי קיימות סתירות בתאור ובגודל ,  03./.33אשר הגיש את תשובתו לערר ביום  ,  המשיב.  23
כי אין כל אסמכתא לבעלות של העורר , הקרקע בין האסמכתאות השונות שצרף העורר לעררו

היתה זכאות לבעלות מכוח עיבוד  וכי גם אם, מכוח עיבוד או מכוח דין אחר כלשהו,  במקרקעין
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עוד טען המשיב כי (. לול'הפסקת העיבוד או מח)הרי שזו פקעה בשל הוברת הקרקע ,  חקלאי
 . הקרקע היא טרשית ואיננה ניתנת לעיבוד בכל מקרה

 
 

 .בקשה לחייב את העורר בהשלמת פרטים ומסמכים המשיבבערר זה לא הגיש .  /2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כי בבעלותו קרקע בשטח ,  טען העורר,  /93.30.0אשר הוגש כאמור ביום  ,  40/03ערר ב.  22
ומאז נעשה בקרקע שימוש ,  מאחרים  3202ההכרזה אשר עבר אליו לאחר שאביו רכש אותו בשנת 

והעורר וכל משפחתו ,  על בין העורר ואחיוחולקה הקרקע בפו  3239מאז שנת .  חקלאי רצוף
העורר גם ציין כי התחתן במערה שבקרקע בשנת .  מתגוררים בקרקע והיא מקור פרנסתם היחיד

323/. 
 
 

 .והוא בעלי הקרקע מכוח עיבוד חקלאי,  כל הקרקע היא מעובדת,  לטענת העורר בערר.  22
 
 

דמת מדינה היא פסולה משום שהיא נגועה כי ההכרזה על הקרקע כא,  העורר הוסיף וטען.  300
שאנשים מטעם ההתנחלות "לאחר ,  בשיקולים זרים בהיותה מיועדת להרחבת הישוב אפרת

 .ניסו לפלוש לקרקע ולחלקות סמוכות או לרכוש אותן ונכשלו"  אפרת
 
 

 אך לא ,  אשר לטענתו מתיחס אל הקרקע(  המאליה)העורר צרף מסמך ממרשם המיסים .  303
 .מפת מדידה לעררו צרף

 
 

טען כי קיימות סתירות בתאור ובגודל ,  03./.33אשר הגיש את תשובתו לערר ביום  ,  המשיב.  309
כי אין כל אסמכתא לבעלות של העורר , הקרקע בין האסמכתאות השונות שצרף העורר לעררו

ות מכוח עיבוד וכי גם אם היתה זכאות לבעל, מכוח עיבוד או מכוח דין אחר כלשהו,  במקרקעין
עוד טען המשיב כי (. לול'הפסקת העיבוד או מח)הרי שזו פקעה בשל הוברת הקרקע ,  חקלאי

 . הקרקע היא טרשית ואיננה ניתנת לעיבוד בכל מקרה
 
 

 .בערר זה לא הגיש המשיב בקשה לחייב את העורר בהשלמת פרטים ומסמכים.  300
 
 

כי בבעלותו קרקע בשטח ,  טען העורר,  /93.30.0אשר הוגש כאמור ביום  ,  40/03ערר ב.  /30
בשנות הארבעים (  של הסב)ההכרזה אשר עבר אליו לאחר שסבו רכש אותה יחד עם אחיו 

העורר על לטענת .  ומאז נעשה בקרקע שימוש חקלאי רצוף לגידול של זיתים ושקדים, מאחרים
עוד ציין כי בשטח .  /322והאחר שנבנה בשנת  ,  /323האחד שנבנה בשנת ,  גבי הקרקע שני בתים

 .פעלו בעבר שתי מחצבות
 
 

,  והוא בעלי הקרקע מכוח עיבוד חקלאי,  כל הקרקע היא מעובדת,  לטענת העורר בערר.  303
 (.בכרבע מן החלקה בלבד  -לטענת העורר  )למעט במקומות בהן טרשיות הקרקע מונעת זאת  
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כי ההכרזה על הקרקע כאדמת מדינה היא פסולה משום שהיא נגועה ,  העורר הוסיף וטען.  303
שאנשים מטעם ההתנחלות "לאחר ,  בשיקולים זרים בהיותה מיועדת להרחבת הישוב אפרת

 .ניסו לפלוש לקרקע ולחלקות סמוכות או לרכוש אותן ונכשלו"  אפרת
 
 

וכן צרף ,  אשר לטענתו מתיחס אל הקרקע(  המאליה)רר צרף מסמך ממרשם המיסים העו.  /30
 .מפת מדידה לעררו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

טען כי קיימות סתירות בתאור ובגודל ,  03./.33אשר הגיש את תשובתו לערר ביום  ,  המשיב.  302
ל העורר כי אין כל אסמכתא לבעלות ש, הקרקע בין האסמכתאות השונות שצרף העורר לעררו

וכי גם אם היתה זכאות לבעלות מכוח עיבוד , מכוח עיבוד או מכוח דין אחר כלשהו,  במקרקעין
עוד טען המשיב כי (. לול'הפסקת העיבוד או מח)הרי שזו פקעה בשל הוברת הקרקע ,  חקלאי

 . הקרקע היא טרשית ואיננה ניתנת לעיבוד בכל מקרה
 
 

 .ייב את העורר בהשלמת פרטים ומסמכיםבערר זה לא הגיש המשיב בקשה לח.  302
 
 

כי בבעלותו קרקע בשטח ,  טען העורר,  /93.30.0אשר הוגש כאמור ביום  ,  /40/0ערר ב.  330
ה בקרקע ומאז נעש, ההכרזה אשר עבר אליו לאחר שסבו רכש אותה בשנות הארבעים מאחרים

 30כי בבעלותו ,  צייןהעורר .  עוד ציין כי בשטח פעלו בעבר שלוש מחצבות.  שימוש חקלאי רצוף
 .וכי הם עושים שימוש בקרקע גם לגידול הכבשים, כבשים וכך גם בבעלות אחיו

 
 

,  והוא בעלי הקרקע מכוח עיבוד חקלאי,  כל הקרקע היא מעובדת,  לטענת העורר בערר.  333
 (.בכשליש מן החלקה בלבד  -לטענת העורר  )ומות בהן טרשיות הקרקע מונעת זאת  למעט במק

 
 

כי ההכרזה על הקרקע כאדמת מדינה היא פסולה משום שהיא נגועה ,  העורר הוסיף וטען.  339
שאנשים מטעם ההתנחלות "לאחר ,  בשיקולים זרים בהיותה מיועדת להרחבת הישוב אפרת

 .ולחלקות סמוכות או לרכוש אותן ונכשלוניסו לפלוש לקרקע "  אפרת
 
 

אך לא ,  אשר לטענתו מתיחס אל הקרקע(  המאליה)העורר צרף מסמך ממרשם המיסים .  330
 .צרף מפת מדידה לעררו

 
 

טען כי קיימות סתירות בתאור ובגודל ,  03./.33אשר הגיש את תשובתו לערר ביום  ,  המשיב.  /33
כי אין כל אסמכתא לבעלות של העורר , צרף העורר לעררוהקרקע בין האסמכתאות השונות ש

וכי גם אם היתה זכאות לבעלות מכוח עיבוד , מכוח עיבוד או מכוח דין אחר כלשהו,  במקרקעין
עוד טען המשיב כי (. לול'הפסקת העיבוד או מח)הרי שזו פקעה בשל הוברת הקרקע ,  חקלאי

 . רההקרקע היא טרשית ואיננה ניתנת לעיבוד בכל מק
 
 

 .בערר זה לא הגיש המשיב בקשה לחייב את העורר בהשלמת פרטים ומסמכים.  333
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 טענות הצדדים בסיכומיהם
 
 

המתיחס לכל ,  מסמך סיכומים אחד:  בא כוח העוררים הגיש בפנינו שני מסמכי סיכומים  .333
 .לבדו  40/92ערר  ומסמך סיכומים המתיחס ל,  40/92ערר העררים פרט ל

 
 

בה בשל בקשתו של העורר התעכ  40/92ערר  שההתדיינות ב,  הטעם להפרדה זו נעוץ בכך.  /33
והצורך לקיים דיון ,  באותו ערר להשלים את חוות דעתו של המומחה מטעמו בענין הקושאן

תשעה חודשים לאחר שהסתימה כבר ההתדינות ,  9003בחודש נובמבר  ,  הוכחות נוסף בערר זה
 .בכל יתר העררים

 
 
 
 
 
 
 
 

חזר בא כוח העורר בסיכומיו לענין ערר  ,  /9240פרט להיבטיו הפרטניים של הערר  ,  עם זאת.  332
,  על כל טענותיו העקרוניות שהועלו לענין יתר העררים במסמך הסיכומים המרכזי שהגיש  /9240

היבטים העקרוניים בכל הנוגע ל  40/92ערר ועל כן ניתן להתיחס לסיכומים אלה כמתיחס גם ל
 .שהעלה בא כוח העוררים במסגרתם

 
 

נגד ההכרזה על המקרקעין ,  בשצף קצף,  שבא כוח העוררים יוצא?  עקרוניים כיצד והיבטים.  332
שמקרקעין אלה נכללו בתחום שטח ,  לטענתו,  וזאת משום,  נשוא העררים כרכוש ממשלתי

 . ה מעשר שניםהשיפוט של המועצה המקומית אפרת כבר לפני למעל
 
 

,  ההכרזה פוגעת בעקרון השוויון,  (ואילך לסיכומיו  2סעיפים  )לטענת בא כוח העוררים   .390
 .שכן מטרתה היא נטילת קרקע מתושבים ערבים מקומיים ומסירתה להתישבות היהודית באזור

 
 

 .פסולועל כן ,  כי מהלך כאמור הינו מהלך מפלה וגזעני,  טען בא כוח העוררים.  393
 
 

כי מקרקעין הסמוכים לאזור ההכרזה ,  הביא בא כוח העוררים את טענתו,  כראיה לטענתו.  399
 .לא הוחלה ההכרזה עליהם כרכוש ממשלתי,  ואשר נרכשו על ידי יהודים

 
 

ץ  "בגבא כוח העוררים הפנה בסיכומיו לפסק דינו של בית המשפט הגבוה לצדק בענין .  390
לפיו על הרשות ,  (9339( 3)9003על -תק,  ממשלת ישראל' ועדת המעקב העליונה נ  40033330

הגדרה מחדש של אזורי   -באותה הפרשה  )המנהלית לנהוג שוויון בבואה להנהיג תוכנית הטבות 
 .(העדיפות הלאומית

 
 

המבחן ,  ועדת המעקב העליונהעל פי ההלכה שנקבעה בפרשת ,  העוררים לטענת בא כוח.  /39
מאחר וההכרזה על המקרקעין נשוא העררים ,  ועל פי מבחן זה,  הקובע הוא מבחן התוצאה

 .ועל כן היא פסולה,  תוצאה זו היא מפלה,  מיועדת לצרכי ההתישבות היהודית
 
 

תוצאה "יוצר תוצאה פסולה משום שהיא  כי מצב דברים זה,  טוען בא כוח העוררים.  393
ומשכשל המשיב להראות כי ,   ומשכך,  ועדת המעקב העליונהכמשמעותה בהלכת ,  "חשודה

וזאת ,  דין ההחלטה להתבטל,  התקבלה מטעמים כשרים"  לתוצאה חשודה"החלטתו המובילה 
וררים או מי מהם דהינו אם לע,  בשל קשר לשאלת כשרותה על פי דיני המקרקעין החלים באזור

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עש%2029/04
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עש%2029/04
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עש%2029/04
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עש%2029/04
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%2011163/03
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%2011163/03
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 2/זכויות במקרקעין נשוא ההכרזה מכוח קושאן או מכוח עיבוד חקלאי רצוף בהתאם לסעיף 
 .לחוק הקרקעות העותמני

 
 

 (:לסיכומים  32סעיף )וכך אמר בא כוח העוררים בסיכומיו  .  393
 

    ישובים ערבים נכללו בתוכנית הטבות  /ץ קבע שאין לקבל תוצאה לפיה רק "כפי שבג"
ברור שאין לקבל תוצאה שמוכרזת עוד הכרזת מדינה לתת אלפי דונמים ,  ישובים 300  -ל

"  אדמות מדינה"של תושבים ערבים לתושבים יהודים לאחר שמאות אלפי דונמים של 
,  כאשר עם כל הכבוד לחצי דונם שהועבר לבית הספר באדנה,  הועברו בשטחים ליהודים

,  ההכרזה נשוא ערר זה הינה עוד הכרזה גזענית.  ב ערביאף דונם אחד לא הועבר לאף ישו
שבאה לתת עוד אלפי דונמים של אדמות פרטיות של פלאחים מסכנים לתושבי 

 ."ההתנחלויות
 
 
 
 
 
 
 
 

לפיה מטרת ההפקעה טרם ,  בא כוח העוררים לא קבל בסיכומיו את עדותו של המשיב עצמו.  /39
 .עה והיא פסולהוטען כי מטרת ההפקעה כבר נקב,  נקבעה

 
 

 .טענה אחרת שהעלה בא כוח העוררים הינה לפגיעה בזכויות הקנין של העוררים.  392
 
 

וזאת ,  ההכרזה משמעותה הפקעה בפועל של אדמות העוררים,  לטענת בא כוח העוררים.  392
 .בלא מתן פיצוי

 
 

כבוד האדם :  חוק יסודבמובנו של ,  פגיעה זו איננה מידתית,  לטענת בא כוח העוררים.  300
הן משום שהיא פוגעת במידה העולה על הנדרש בזכויות הקנין של ,  והיא על כן פסולה,  וחירותו

 .והן משום שאין היא מידתית במובן הצר,  העוררים
 
 

והם ,  כי הקצאת הקרקע נעשתה משיקולים זרים,  מיובא כוח העוררים הוסיף וטען בסיכו.  303
 .הצורך בהקצאת הקרקע להרחבת הישוב אפרת

 
 

ההכרזה היא פסולה משום שהיא מתיחסת לקרקע שכבר נכללת ,  לטענת בא כוח העוררים.  309
ומטרתה של ההכרזה היא גירוש העוררים מאדמותיהם רק מן ,  בשטח השיפוט של הישוב אפרת

 .על מנת לפנות מקום להרחבתו של הישוב אפרת,  רביםהטעם שהם ע
 
 

בא כוח העוררים איננו מקבל את עדויותיהם של המשיב ושל ראש המועצה המקומית אפרת .  300
והכרזת הקרקע כאדמת מדינה ,  לפיהם טרם הוחלט על הקצאת הקרקע,  ד גולן"עו,  לשעבר

 .נעשית מטעמים של טובת הציבור כולו
 
 

 (:לסיכומים  2/  - //סעיפים )יף ואומר בא כוח העוררים בסיכומיו ומוס.  /30
 

לא נעשתה לצורך איתור אדמה ללא "  כאדמות מדינה"ההכרזה על אדמות ,  כלומר"
מדובר על מטרה שרה .  אלא לצורך גזל אדמה והעברת הבעלות בה על פי הגזע,  בעלים

ך הגנה על אדמת המדינה אלא ולא לא מדובר בהכרזה על אדמות מדינה לצור  -לחלוטין  

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/184_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/184_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/184_001.htm
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אך כאן המעשה עוד יותר .[.  נ.א  -שגגת הניסוח במקור  ]למטרה למענה נועדה ההכרזה 
 .ואי החוקיות בולטת לענין בצורה קיצונית ביותר!!!  חמור 

 
ברור מכל השיקולים האמורים לעיל כי השיקול היחידי שעמד מאחורי ההכרזה הינו 

ום של מי שאדמתם נלקחת מהם ושל הלאום למי שאמורים השיקול הגזעני של הלא
ואשר מביאים לבטלות ,  מדובר על שיקולים הנגועים בהפליה פסולה.  להנות מפירות הגזל
.  הסיבה היחידה להוצאת התעודה הינה הרחבת ההתנחלות אפרת.  ההחלטה המנהלית

 ."מדובר על אפליה פסולה על רקע גזעני
 
 

שאדמות יהודים ,  שמעותית לטענותיו הביא בא כוח העוררים מכךראיה מ,  כאמור.  303
 .הסמוכות לאזור ההכרזה לא נכללו בהכרזה

 
 

בא כוח העוררים מצא תנא מסייע לטענותיו בהקשר זה בכך שעובד המועצה המקומית .  303
עוסק גם בפיקוח על מקרקעין הסמוכים לישוב (  אשר העיד בפנינו)ידידיה סרמנטה  ,  אפרת

 .וזאת בתאום עם המנהל האזרחי,  אפרת והנכללים בשטח השיפוט שלו
 
 
 
 
 
 

 .כך משום קנוניהביש ,  לטענת בא כוח העוררים.  /30
 
 

 (:לסיכומים  0/  -  33סעיפים  )וכך אומר בא כוח העוררים בסיכומיו  .  302
 

המנהל  מעדותו של מר סרמנטה עולה בברור תמונה של שיתוף פעולה הדוק ביותר בין"
האזרחי לבין תושבי אפרת בכל הרבדים ובכל הקשור למניעת עיבוד וחזקה ונסיונות וגזל 

 .קרקעות העוררים
 

העד הודה כי משך שנים קיים שיתוף פעולה הדוק בין המנהל האזרחי לבין ההתנחלות 
כאשר הוחלט אז למנוע   -שנים לפני ההכרזה   -בקשר לאדמותיהם של העוררים 

אדמת "בוד ולהרוס את היבול והשלשלאות שלהם בטענה כי מדובר על מהעוררים עי
אז התושבים לא היו יכולים לערור היות ולא היתה הכרזה באופן ספציפי על ".  סקר

אדמת מדינה בה בעת המשיבים פעלו למנוע מהחם עיבוד משך שנים כדי להכין עצמם 
 !!!להכרזה 

 
כל !  עוד לפני ההכרזה,  דובר על אדמות סקרהמשיב היה מונע עיבוד בטענה כי מ,  כלומר

העוררים יטענו כי המדובר על .  זאת כחלק מהתוכנית לקחת את אדמתם של העוררים
 .שיטה מופרכת ובלתי חוקית הפוגשת בזכויות הבסיסיות ביותר שלהם כולל זכות הטיעון

 
עין באזור הכי חמור בכל הסיפור היום מבתרר כי העבריין מר סרמנטה אשר פלש למקרק

,  כלומר.  ואשר הופסק על ידי בית משפט השלום בירושלים הועסק על ידי המנהל האזרחי
המשיב פעל ושילם לעבריינים על החוק על מנת לנסות לגזול את אדמת העוררים לפני 

 !!!עצם ההכרזה הנה פשוט המשך של המעשה העברייני ,  כלומר:  ההכרזה הרשמית
 

כפי שהעידו .  וש ולקחת את המקרקעין של העוררים בכוחראשית נעשו נסיונות לפל
סרמנטה פלש למקרקעין שלהם והרס נטיעות  מר ידידיה ,  העוררים בתיקים השונים

 ."וסלסלאות
 

 
ובין ,  כי ההכרזה מנוגדת למשפט הבינלאומי,  מוסיף בא כוח העוררים וטוען בסיכומיו.  302

 .לתקנות האג 0/היתר לתקנה 
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טוען בא כוח העוררים כי העובדה כי המשיב יוזם את ההכרזות על קרקעות באזור ,    וףלבס.  3/0
כרכוש ממשלתי לפי פניה או הנחיה של משרד הבטחון משמעותה כי המשיב האציל או העביר את 

,  סמכותו שלא כדין למשרד הבטחון או לגורם במשרד הבטחון המעביר לו את ההנחיות בהקשר זה
ועמה ההכרזה על ,  בענין המקרקעין נשוא העררים היא פסולה גם מטעם זהועל כן החלטתו 

 .המקרקעין כרכוש ממשלתי
 
 

גם לענין זכויות ,  לשיטתו,  מטעמי זהירות,  בסיכומיו,  בא כוח העוררים הוסיף טיעונים.  3/3
 .העוררים במקרקעין נשוא העררים

 
 

כי העוררים עמדו בנטל ,  (טעם העורריםלסיכומים מ  23סעיף )טוען בא כוח העוררים .  3/9
,  /322משום שהמשיב לא הציג בחוות דעת המומחית  מטעמו תצלומי אויר לאחר שנת ,  ההוכחה

 .כי תורת פענוח תצלומי האויר איננה בגדר מדע מדויק,  והמומחית הסבירה בעדותה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

על ידי קודמה בתפקיד של  כי מאחר והתצלומים נבחרו,  עוד טען בא כוח העוררים.  3/0
 .אין לסמוך על עדותה כלל,  המומחית מטעם המשיב

 
 

של המומחית מטעם ,  כסברתו,  כאשר העמיד בא כוח העוררים את עדותה המפוקפקת.  //3
אשר לשיטתו היו כצוק ,  אל מול תצהיריהם של העוררים עצמם ועדויותיהם בפנינו,  המשיב

 (:לסיכומים מטעם העוררים 300סעיף )כדלקמן   מסקנה החד משמעית היתה,  איתן
 
,  "הלא מדעית"כאשר יש לנו את התצהירים של העוררים ומולם עומדת עדותה ,  כלומר"

שגגת ]ברור כי העוררים העבירו את נטל ההוכחה והמדינה לא עמדה בה  ,  עופרי' של גב
 .[."נ.א  -הניסוח במקור  

 
 

והחלק ,  אחר וההכרזה התיחסה רק לחלק קטן מכל חלקהכי מ,  בא כוח העוררים טען.  3/3
,  יש לקחת את כל אחת מחלקות העוררים כמכלול,  העיקרי של החלקה לא הוכרז כרכוש ממשלתי

 .ואין להפריד בין החלקים שהוכרזו לחלקים שלא הוכרזו
 
 

שהעוררים לגבי כל אחת מן החלקות ,  כי ההכרזה,  לשיטתו של בא כוח העוררים,  מכאן.  3/3
 .היא פסולה ודינה להתבטל,  טוענים בהם לזכויות

 
 

,  יש להתיחס לאופי המקרקעין,  על פי הלכת בית המשפט העליון,  לטענת בא כוח העוררים  .3/3
סיפא לסיכומים מטעם  333סעיף "  )ולא ניתן לחוסר עיבוד אם מדובר על אזור הררי על סלעים"

מדינת   9//430א  "עלפסק דינו של בית המשפט העליון בפרשת בא כוח העוררים הפנה ;  העוררים
 (.3/23'  ד טו"פ,  יונס' ישראל נ

 
 

כי תצלומי ,  (ואילך לסיכומים מטעם העוררים  /33סעיפים  )בא כוח העוררים טען עוד  .  //3
שעליהם הסתמכה המומחית מטעם המשיבים נבחרו בכוונת מכוון בתקופה בה אין עיבוד האויר 
ולכן תצלומי ,  והסביר כי העיבוד החקלאי נעשה רק בין החודשים פברואר ומאי בכל שנה,  חקלאי

 .אויר מחודשים אחרים חזקה שיראו כי החלקות אינן מעובדות
 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עאח%20472/60&Pvol=טו
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עאח%20472/60&Pvol=טו


 הממונה על הרכוש הממשלתי והרכוש הנטוש' אבו קמל נ( צדקי)בדקר    /9240( ש"איו)ערר 

17 

 
,  שהוא תושב הישוב אפרת בעצמו)המומחה מטעמו  עוד הפנה בא כוח העוררים לחוות דעת .  3/2
וזאת חרף טעותו ,  וגרס כי יש להעדיפה על פני חוות הדעת של המומחית מטעם העוררים,  (אגב

 (.ראו להלן)הגסה של המומחה מטעם העוררים במהלך עדותו 
 
 

כי (  למטה  /9עמוד , ככל הנראה,  לסיכומים  /33סעיף )בא כוח העוררים הוסיף וטען .  3/2
להנות מן יש ,  כאשר קיים ספק אם המדובר בגידולי ירקות או בצמחי בר כגון סירה קוצנית

 .הספק את העוררים
 
 

 .מכאן עבר העורר לסיכומים מפורטים לענין כל אחד מן העררים.  330
 
 

עדות אמינה העידו  ים והעדים מטעמםטען בא כוח העוררים כי העורר,  40/00ערר לענין .  333
ועל כן שהעד ידידיה סרמנטה הפריע להם ,  במקרקעין יםשל העורר למשעי על אודות החזקתם

 .בעיבוד החקלאי
 
 
 
 
 
 
 
 

ברור כי ,  לא נסתרו  40/00ערר ב יםשל העורר הםמאחר וטענותי,  לטענת בא כוח העוררים.  339
 .להתבטל יהםועל כן דין ההכרזה לענין זכויות,  בקרקע ו את זכויותיהםהוכיח

 
 

,  ם כי העוררת בערר זה אמנם לא העידההסביר בא כוח העוררי  40/03ערר בסיכומיו לענין .  330
,  המעבדים את הקרקע עבורה,  ואולם העדים מטעמה,  בשל מחלת בעלה ושהיתה עמו בירדן

(  שעליה לא הוחלה ההכרזה)ולא ניתן לנתק מחלקתה המעובדת ,  העידו על ההחזקה ועל העיבוד
 .פרד ממנהוהמהווים חלק בלתי נ,  שהם טרשיים,  את החלקים המעובדים חלקית

 
 

 :40/03ערר וכך סכם בא כוח העוררים את טענותיו לענין .  /33
 

מהחלקה   90%  -בכל מקרה כאן אין כלל ויכוח כי מדובר על הכרזה המתיחסת לפחות מ"
צרה הדרומי והצפוני נעשו פעולות הסלעיים בק  90%  -כאשר על החלקה מעובדת וגם ב

אלה  המשיב הוכח כי היה זה   90%  -ב.  עיבוד תוך שימוש במשאבים גדולים של כסף
אשר נסה להפריע לעיבוד והחזקה וכי ברור כי הוא .[  נ.א  -שגגת הניסוח במקור  )המשיב 

ררים מה גם שעל פי טענות העו)מושתק להעלות טענות מופרכות בדבר אי עיבוד השטח 
 (.אין זה משנה כלל כאשר מדובר על אחוז כה קטן של החלקה

 
בכל מקרה הוכח כי קיימים עיבוד וחזקה בכל השטח וכי בשטח הקטן בקצה הצפוני 

יבוד של ריסוק הסלעים אך המשיב מנע את פעולות העיבוד רומי נעשו פעולות עוהד
 ."והחזקה במקומות אלה בשל מניעים זרים

 
 

הפנה בא כוח העוררים לזכותו הנטענת של העורר בערר זה הן   40/09ערר  לענין  בסיכומיו.   333
 .על יסוד טענותיו לזכויות בחלקה מכוח עיבוד חקלאי רצוףעל פי הקושאן שהוצג  על ידו והן 

 
 

,  וח העוררים על המומחה מטעמו של העורר בסוגית הקושאןהסתמך בא כ,  לענין הקושאן.  333
היתה (  לסיכומים  3/3סעיף  )אשר לטענת בא כוח העוררים ,  וכן על עדותו של העורר עצמו

 .בסוגית הקושאן" העדות המשמעותית ביותר"
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ל ידידיה סרמנטה אשר בעדותו את זכויותיו ש,  בא כוח העוררים הצביע על כך שלטענתו.  /33

משום שסרמנטה העיד כי כאשר נפרצה דרך לכיוון ,  העורר בחלקה אשר הוא טוען לזכויות בה
וכתוצאה מכך ,  האדמות המוכרזות טען העורר לזכויות בחלקת הקרקע שבה עבר קטע מן הדרך

 .ובעקבות הליך משפטי שהתקים בבית משפט השלום בירושלים הופסק השימוש בדרך
 
 

החזיק בפועל בחלקה בה הוא   40/09ערר  כי מאחר והעורר ב,  העורריםעוד טען בא כוח .  332
,  לעיל,  יונסבא כוח הסתמך על פסק הדין בענין )כהרי שיש בכך ראיה לזכויותיו ,  טוען לזכויות

 (.92/(  3)ד מט"פ,  מדינת ישראל' עזבון עיסה נ 4/0393א  "עוכן על פסק הדין בענין  
 
 

הוכיח   40/09ערר  כי העורר ב(  ואילך לסיכומיו  333סעיפים )בא כוח העוררים הוסיף וטען .  332
וזאת משום שגם לפי נתוני ,  את גבולות הקושאן עליו הסתמך להוכחת בעלותו בקרקע כדבעי

 .המנהל האזרחי הקושאן מתיחס לחלקת הקרקע בה טוען העורר לזכויות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

והן (  אל נחלה)בא כוח העוררים הסתמך בסיכומיו בהקשר זה הן על שם המאוקע בקושאן .  330
כפי שהעידו ,  המתאימים לטענתו לגבולות הקרקע בפועל,  ל תאור גבולות הקרקע בקושאןע

 .לרבות העד המומחה לענין הקושאן,  עליהם העורר והעדים מטעמו
 
 

לסיכומי   /33סעיף :  )את טענותיו בענין זה מסכם בא כוח העוררים בדברים אלה.  333
 (:העוררים

 
אנים מעידים כי לעורר מקרקעין באלנחלה בגוש  כל המסמכים כולל הקוש,  כלומר"

 "???לאן נעלמו   -  9פיסקאלי 
 
 

וטען כי המדובר ,  לזכויות מכוח עיבוד חקלאי רצוף,  40/09ערר  לענין ,  בא כוח הוסיף וטען.  339
ועל כן יש להכיר גם בחלק המעובד באופן חלקי ,  קלאי בה קשהבקרקע שיפועית שהעיבוד הח

גם אם אין לעורר זכויות על פי ,  כקרקע מעובדת אשר ההכרזה איננה יכולה לפיכך לחול עליה
 .שאן עליו הסתמךוהק

 
 

 323  -   3/2סעיפים   )סכם בא כוח העוררים בדברים אלה    0/409ערר  את טענותיו לענין .  330
 (:לסיכומי העוררים

 
מסמכי ,  הוכיח מעל לכל ספק כי מסמכי קושאן הטאבו.[  נ.א  -כך במקור  ]העותר "

מסמכי בית משפט השלום וכל המסמכים האחרים מתייחסים אל המקרקעין ,  המסים
המקרקעין זוהו .  שנה 300  -ם מחזיקים יותר מנשוא ההכרזה ושהוא ואביו והסב לפניה

ורק שיקולים של הרחבת ההתנחלות אפרת הסמוכה מעל אדמות ,  מעבר לכל ספק סביר
 .העורר הביאו להכרזה המופרכת של המשיב כי אדמת העורר הנה אדמת מדינה

 
 יבוד הוכח כי מר ידידיה סרמנטה עובד המנהלעבחלקים הקטנים שלא היה ,  זאת ועוד
יהודים .[  נ.א  -כך במקור  ]פלש הרבס ומנע עיבוד לצורך סלילת דרך לאדמות   -האזרחי 

 .סמוכה וכי הוא עצר רק בהתערבות בית משפט השלום בירושלים
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 העורר הגיש לועדה את מפת הרכישה המקורית הכוללת את כל השטח ,  זאת ועוד
ענה כנגד הבעלות הרשומה של כלל על הדעת כי תהיה איזשהי ט לא יעלה!!!!  ההכרזה 

 ."40/09ערר  העוררים בעל שטח ההכרזה ככל שהיא מתיחסת ל
 
 

ח העוררים כי העורר והעד מטעמו העידו על דבר ציין בא כו,  40/00ערר בסיכומיו לענין .  /33
 .שנים לאחור 900עד ,  החזקת העורר ואבותיו לפני בקרקע

 
 

ועל הועדה ,  עדותו של העורר היתה משכנעת ואמינה ביותר,  לטענת בא כוח העוררים.  333
 .קל וחומר כשהיא מחוזקת בעדותו של העד מטעם העורר,  לקבלה כפי שהיא

 
 

הפריע העד ידידה (  40/00ערר  )כי גם לענין העורר בערר  זה  ,  ן בא כוח העורריםכן טע.  333
 .סרמנטה לעיבוד החקלאי

 
 

 .לענין ערר זה לא סכם בא כוח העוררים את טענותיו.  /33
 
 
 
 
 
 
 
 
 

טען בא כוח העוררים כי החלק שהוכרז מתוך כלל חלקתו של ,  /40/0ערר  בסיכומיו לענין .  332
הוא ,  בהיותו סלעי ומעובד חלקית, וכי חלק זה,  מכלל החלקה  30%  -העורר הוא קטן ביותר  

לקבל את ההכרזה עליו כעל רכוש ממשלתי  ועל כן אין,  חלק בלתי נפרד מכלל חלקתו של העורר
 (.לעיל,  יונסושוב הסתמך בא כוח העוררים על ההלכה שנפסקה בענין )כלל  

 
 

יחס בא כוח העוררים לעדותו של העורר ולעדות העדים מטעמו משקל ,  גם לענין ערר  זה.  332
יו בדבר עיבוד חקלאי ובקש לקבוע כי העורר בערר זה הוכיח את טענות,  מירבי ואמינות מוחלטת

 .רצוף השולל את ההכרזה על החלקה כרכוש  ממשלתי
 
 

 .לענין ערר זה לא סכם בא כוח העוררים את טענותיו.  3/0
 
 

מתוך כלל חלקתו של טען בא כוח העוררים כי החלק שהוכרז ,  40/03ערר  בסיכומיו לענין .  3/3
בהיותו סלעי , וכי חלק זה,  מכלל החלקה  30%פחות מהיקף של   -העורר הוא קטן ביותר  

ועל כן אין לקבל את ההכרזה עליו ,  הוא חלק בלתי נפרד מכלל חלקתו של העורר,  ומעובד חלקית
 (.לעיל,  יונסגם כאן הסתמך בא כוח העוררים על ההלכה שנפסקה בענין )כעל רכוש ממשלתי כלל  

 
 

כי המדובר בחלקת קרקע שהיא מקור ,  בא כוח העוררים ציין בסיכומיו לענין ערר זה.  3/9
 .ילדים!(  93)שהוא אב לעשרים וששה ,  פרנסתו היחיד של העורר

 
 

יחס בא כוח העוררים לעדותו של העורר ולעדות העדים מטעמו משקל ,  גם לענין ערר  זה.  3/0
ובקש לקבוע כי העורר בערר זה הוכיח את טענותיו בדבר עיבוד חקלאי ,  וחלטתמירבי ואמינות מ

 .רצוף השולל את ההכרזה על החלקה כרכוש  ממשלתי
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ממנה ,  דונם 330עוד הזכיר בא כוח העוררים את עדותו של העורר לפיו ברשותו חלקה בת .   //3
 .דונם משמשים לרעית צאן 300דונם משמשים למטע ועוד  30

 
 

 .גם  לענין ערר זה לא סכם בא כוח העוררים את טענותיו.  3/3
 
 

,  רר ושל העדים מטעמוהביא בא כוח העוררים מעדותם של העו,  40/03ערר בסיכומיו לענין . 3/3
 (:סיפא לסיכומים בענין ערר זהב)שאמר והסתפק בכך 

 
העדויות היו אמינות ביותר ואין כל ספק כי העורר עמד בנטל להוכיח את בעלותו מכוח "

 ."חזקה ועיבוד במקרקעין
 
 

 ./40/0ערר  סיכומים קצרים אלה הביא בא כוח העוררים גם לענין .  //3
 
 

 :סיים בא כוח העוררים בדברים אלה את סיכומיו.  3/2
 

,  לאור כל האמור הועדה מתבקשת לקבל את העררים ולבטל את ההכרזה הגזענית"
ולחייב את המשיב בהוצאות הגדולות של הגשת העררים ,  הבלתי חוקית והבלתי מוצדקת

 ."ד"ט עו"כולל שכ
 
 
 
 
 
 
 

,  9003רק בתום שנת  ,  העוררים בנפרד הגיש בא כוח  /9240את סיכומיו לענין ערר  ,  כאמור.  3/2
 .לשאר הערריםביחס וזאת משום שההוכחות בערר זה נשמעו ונסתימו במועד מאוחר הרבה יותר 

 
 

ל טענותיו בסיכומים ע,  על דרך האימוץ,  חזר בא כוח העוררים  40/92ערר בסיכומיו לענין .  320
 .המרכזיים שהגיש לענין שאר העררים

 
 

בא כוח העוררים נסה גם בסיכומיו לענין ערר זה להטיל דופי בעדותו של המומחית מטעם .  323
 .בשל דבריה  בעדותה כי פענוח תצלומי אויר אינו בגדר מדע מדויק,  המשיב

 
 

כי החלק מכל (  ואילך  /9240כומים בערר  לסי 93סעיף )בא כוח העוררים חזר על טענותיו .  329
,  ולכן אין לאפשר את הפרדת שני המחוברים,  חלקה אליו מתיחסת ההכרזה הוא החלק הקטן

תוך הסתמכות על פסיקת בית המשפט העליון בפרשת ,  גם כאן)ויש לבטל את ההכרזה לחלוטין  
 (.יונס

 
 

ים אמינות רבה יותר מאשר למומחית בא כוח העוררים בקש ליחס למומחה מטעם העורר.  320
וטען כי היקף העיבוד ,  (/9240ואילך לסיכומים מטעם העורר בערר    00סעיפים   )מטעם המשיב  

 .של החלקה שנכללה בהכרזה הוא גבוה הרבה יותר מזו שיחסה לחלקה המומחית מטעם המשיב
 
 

י במקומות בהם לא ניתן להבחין כ,  גם בסיכומיו בערר זה חזר בא כוח העוררים על טענתו.  /32
  00סעיף )יש להנות את העורר מן הספק  (  סירה קוצנית)לבין צמחי בר (  ירקות)בין עיבוד 

 (.   לסיכומים  2עמוד ,  /9240לסיכומי העורר בערר  
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כי גודל החלקה המובא   /9240ציין בא כוח העוררים בסיכומיו לענין ערר  ,  לענין הקושאן.  323
,  3229שהוא קושאן טורקי משנת ,  שאן איננו מהווה ראיה לגודלה האמיתי וכי הקושאןבקו

לסיכומי בא כוח  2עמוד (  )או חלאיל אל לוז)מתיחס לחלקת קרקע במאוקע חלת אל לוז 
 (.לסיכומים 03ככל הנראה סעיף ,  ללא ציון סעיף,  העוררים

 
 

הבהיר המומחה מטעם (  לסיכומים ואילך 09סעיף )לטענת בא כוח העוררים בסיכומיו .  323
ואלה תואמים את גבולות החלקה בה טוען ,  העורר היטב את גבולות החלקה על פי הקושאן

 .לזכויות בהתאם למציאות בשטח  /9240העורר בערר  
 
 

בהסתמך על חוות דעתו של המומחה לענין הקושאן מטעם ,  בא כוח העוררים טען בסיכומיו.  /32
ובמקום שלא ,  כי גבולות הקרקע על פי הקושאן נרשמו על פי הגבולות הטבעיים,  זה העורר בערר

הגבולות הטבעיים ושמות )וכי כל אלה ,  היו גבולות טבעיים  נרשמו שמות של שכנים לחלקה
 .לזכויות  /9240תואמים את המצב בשטח באותה חלקה ממש לגביה טוען העורר בערר  (  השכנים

 
 

ולא סתר ,  כי מאחר והמשיב לא הביא מומחה מטעמו לענין הקושאן,  עוררים טעןבא כוח ה.  322
יש לקבל את מסקנותיו של העד המומחה מטעם ,  את עדותו של העד המומחה מטעם העורר

  /9240ולקבוע כי הקושאן מתיחס לחלקה לגביה טוען העורר בערר  ,  העורר כחלוטות לענין זה
 (.ך לסיכומי בא כוח העורריםואיל  //סעיפים   )לזכויות 

 
 
 
 
 
 
 
 

החזיק בפועל בחלקה בה הוא   /9240כי מאחר והעורר בערר  ,  עוד טען בא כוח העוררים.  322
וכן ,  לעיל,  יונסבא כוח הסתמך על פסק הדין בענין )הרי שיש בכך ראיה לזכויותיו ,  טוען לזכויות

 (.92/(  3)ד מט"פ,  מדינת ישראל' עזבון עיסה נ 4/0393א  "עעל פסק הדין בענין  
 
 

הוכיח גם עיבוד חקלאי רצוף   /9240כי העורר בערר  , לחלופין,  בא כוח העוררים טען.  320
קעות העותמני לחוק הקר  2/המזכה אותו בזכויות לגבי אותה חלקת קרקע בהתאם לסעיף 

 (.ואילך לסיכומי בא כוח העוררים  33סעיפים  )
 
 

  33סעיף )מסיים בא כוח העוררים בדברים אלה    /9240את דבריו בסיכומיו בערר  .  323
 (:לסיכומים

 
.  הוכיח מעל לכל ספק כי הקושאן שלו מתיחס למקרקעין שלו.[  נ.א  -כך במקור  ]העותר "

ורק שיקולים של הרחבת ההתנחלות אפרת ,  ק סבירהמקרקעין זוהו מעל לכל ספ
הסמוכה מעל אדמות העורר הביאו להכרזה המופרכת של המשיב כי אדמת העורר הנה 

 ".אדמת מדינה
 
 

 .ומסיכומי בא כוח העוררים אל סיכומי בא כוח המשיב.  329
 
 

כומיו לענין תחילה הגיש את סי  -"  מנות"גם בא כוח המשיב הגיש את סיכומיו בשתי .  320
והגשת סיכומי בא כוח   /9240לאחר תום הדיונים בערר  ,  ולאחר מכן,  /0/40  -  /0040עררים  

 ./9240הגיש את סיכומיו גם בערר  ,  העוררים בערר זה
 
 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עאח%20525/73&Pvol=מט
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,  /9240בהגשת סיכומי בא כוח המשיב בערר  ,  כפי שצוין לעיל,  מסכת הסיכומים תמה.  /32
 ./33.9.0ביום  

 
 

בפתח סיכומיו התיחס בא כוח המשיב לטענותיו החוקתיות והמנהליות של בא כוח העוררים  . 323
 .בסיכומיו

 
 

שכן במסגרת העררים ,  טענות אלה אין מקומן בעררים שלפנינו,  לשיטת בא כוח המשיב.  323
ולא יעודן או שימושן העתידי של ,  נבחנת אך כשרות ההכרזה על הקרקעות כאדמות מדינה

 .יהיו אשר יהיו,  ת אלהקרקעו
 
 

כי יש לדחות את טענותיו של בא כוח העוררים על הסף בענין ,  איפוא, בא כוח המשיב טען.  /32
 (.לסיכומי בא כוח המשיב  2סעיף  )זה  

 
 

לסיכומי בא כוח   2  -  /סעיפים )ועוד הוסיף בא כוח המשיב בסיכומיו בענין זה כדלקמן  .  322
 (:המשיב

 
אדמות מדינה  עלהעלאת נושא זה היא לטעון כי המשיב אינו מכריז  ואם מטרת"

ולא הובאה ,  הרי שזו המצאה שאין לה בסיס עובדתי,  המוחזקת שלא כדין על ידי יהודים
יחידת הפיקוח במנהל האזרחי מוציאה צוי פינוי .  אף לא דוגמא אחת לביסוס המצאה זו

בין של ,  ומבצעים בה פעולות,  מדינהרבים כנגד אזרחים ישראלים הפולשים לאדמות 
,  וקיים אף צו צבאי מפורש,  בלא הסכם תקף עם המשיב  -בניה או של פלישה חקלאית 

המסמיך את המשיב להוציא ,  (332'  מס)עין מסויימים קצו בדבר אישום עסקאות במקר
 . . .צוי פינוי למי שמחזיקים קרקע ממשלתית ללא הרשאה מהמשיב

 
 
 
 
 

מטרת טענה זו היא להסיט את נושא הערר בדרכי עקיפין ממסלולו ,  משיבלסברת ה
,  ררשא העוונטיים לנול דופי במשיב כדי להשפיע על הועדה מלדון בענינים הרליולהט

קבלת עמדת המשיב תגרום לעוולות שונות ש ליצור חשש,  ולהטיל מורא על הועדה
 .ומשונות

 
וכבוד הועדה מתבקשת ,  ות חלק בנושא הערריש לדחות על הסף כל טענה מסוג זה מלהו

 .לעשות זאת על הסף
 

בהחלטתו ,  בשוגג או במזיד,  וטעה לכן,  הטענה כי המשיב לא שקל ענינית את ההכרזה
תבחן אך ורק על פי הממצאים ,  להכריז על המקרקעין נשוא הערר רכוש ממשלתי

ומהדבר ,  על ידי הצדדים הראייתיים והעובדתיים שהוצגו בפני הועדה לגופו של ענין
כל שאלה אחרת הנוגעת להחלטות המשיב בנושא ,  כאמור.  יקבע מעמד הקרקע,  יעשה

 ."אינו נושא לערר על ההכרזה,  הפעלת סמכותו באשר למקרקעין אלה
 
 

השיב בא כוח ,  באשר לטענותיו של בא כוח העוררים לפגיעה בזכויות יסוד של העוררים.  322
שכן אם   ,אין פגיעה בזכויות העוררים כלל  ,ר ואין עסקינן בקרקע פרטיתהמשיבים כי מאח

 .אין זכויות של העוררים בהן ניתן לפגוע,  עסקינן בקרקע מדינה
 
 

יפים עוזאת בס)בא כוח המשיב התיחס בסיכומיו גם לטענות בא כוח העוררים בדבר קנוניה  . 900
 (.ואילך לסיכומי בא כוח המשיב 33
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כי מר ידידיה סרמנטה איננו עובד המנהל האזרחי אלא עובד המועצה ,  כוח המשיב טעןבא .  903
אלא הוא נהג רק לדווח לגורמי ,  וכי לא נתנו בידו סמכויות פיקוח ואכיפה,  המקומית אפרת
 .ואלה טפלו בפלישות למקרקעין,  המנהל האזרחי

 
 

כוח העוררים בענין העובדה כי שטח  לטענות בא,  באריכות, בא כוח המשיב הוסיף והתיחס.  909
של המועצה המקומית אפרת עוד לפני שנעשתה "( הקו הכחול)"ההכרזה נכלל בתחום השיפוט 

 .ההכרזה
 
 

אין בדברים רבותא לענין ,  אשר לא הכחיש את העובדה האמורה,  לטענת בא כוח המשיב  .900
 .ההכרזה והעררים עליה

 
 

אין קשר בין שיוכו של ,  (ואילך לסיכומים  32סעיפים  )זה  לטענת בא כוח המשיב בהקשר.  /90
לבין שאלת ההכרזה על שטח כזה ( המוניציפאלי)שטח מסויים מבחינה תחום השיפוט  הרשותי 

 (.כאדמות מדינה)או אחר כרכוש ממשלתי 
 
 

,  זורכי קרקעות מדינה הוקצו גם לתושבים ערבים בא,  בא כוח המשיב הוסיף וציין בסיכומיו.  90
אשר הועברו ,   A  ,Bבעבר בשטחי אדמות המדינה שהוכרזו ככאלה וכי כל ,  ולא רק ליהודים

והרשות פלסטינית ,  ממשיכות להתנהל כאדמות מדינה,  חית של הרשות הפלסטיניתזרלשליטה א
תוך שהיא אף מסתמכת על ,  לא בטלה אפילו הכרזה אחת של אדמות כאלה כרכוש ממשלתי

 .במקום שהיו, שנדונו לענין קרקעות אלה תוצאות עררים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בא כוח המשיב ציין גם בסיכומיו כי טענת בא כוח העוררים לאי חוקיות ההכרזה על .  903
המקרקעין כרכוש ממשלתי על פי המשפט הבינלאומי כבר נדונה בעבר בפסיקת בית המשפט 

ץ  "בג;  03/(  3)ד לו"פ,  מפקד יהודה ושומרון' אל נאזר נ  423923ץ  "בג)הגבוה לצדק ונדחתה  
 (./3(  9)ד מ"פ,  ועדת העררים לפי הצו בדבר רכוש ממשלתי' רייב נ'אע  //42/9

 
 

בא כוח המשיב תמך את יתדותיו בחוות דעתה של המומחית לפענוח תצלומי אויר מטעם .  903
 .ותקף את חוות דעתו של המומחה לפענוח תצלומי אויר מטעם העוררים,  המשיב

 
 

כי המומחה מטעם העוררים לא ידע (  לסיכומים  03סעיף  )  בא כוח המשיב הצביע על כך.  /90
באשר לכל חלקה ( באחוזים)וכי פירוט היקף העיבוד ,  ולי  ירקות לבין צמחית ברלהבחין בין גיד

 .וחלקה בחוות דעתו היה בלתי נהיר ובלתי עקבי
 
 

שבחוות דעתו השניה הסתפק המומחה מטעם המשיבים , עוד הצביע בא כוח המשיב על כך.  902
ן אינו מאפשר לקבוע כל שנים שהמרחק ביניה,  (9000,  3223) בהתיחסות לשתי שנים בלבד 

 .קביעה בדבר עשר שנים רצופות של עיבוד חקלאי
 
 

 .אחד לאחד,  מדברים אלה עבר בא כוח המשיב בסיכומיו להתיחסות לעררים עצמם.  902
 
 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20285/81&Pvol=לו
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20277/84&Pvol=מ
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כי זיהוי (  לסיכומים ואילך  93סעיף  )כומיו טען בא כוח המשיב בסי,  40/00ערר  לענין .  930
וזאת באשר שמות המשפחה והשמות הפרטיים אינם ,  החלקה על פי המאליה כלל איננו נכון

 .וגם העדויות בדבר השכנים לחלקה מגבולותיה השונים אינן עקביות,  מתאימים
 
 

צמחית ,  טח התקימו מרעההודה כי בשאחד העוררים בערר זה כי ,  עוד ציין בא כוח המשיב.  933
 .בר ומחצבה

 
 

מעולם לא עובדה החלקה  בא כוח המשיב ציין על פי חוות דעת המומחית מטעם המשיב .  939
גם בשנים בהן לא העלו העוררים בערר זה טענה להפרעה ,  30%בהיקף המתקרב להיקף עיבוד של 

 .ועל כן יש לקבל את ממצאי המומחית כפי שהם,  לעיבוד
 
 

ועמן את הערר ,  40/00ערר בקש בא כוח המשיב  לדחות את טענות העוררים ב,  לסיכום . 930
 .כולו

 
 

כי גם העד מטעם (  לסיכומים /9בסעיף )ב בסיכומיו טען בא כוח המשי,  40/03ערר לענין .  /93
העיד כי רק שש שנים לפני מועד (  כפי שכבר הוזכר לעיל,  העוררת עצמה לא העידה)העוררת 

 .ההכרזה החל להכשיר את הקרקע הסלעית לעיבוד באמצעות ריסוק הסלעים
 
 

(  המאליה)י רישומי המסים בא כוח המשיב הצביע על כך שלענין חלקה זו היו מעורבים על פ.  933
 .שאינן משפחת העוררת, ארבע משפחות שונות

 
 

טען בא כוח המשיב כי יש לפעול בהתאם לחוות דעתה של המומחית ,  גם לענין ערר זה.  933
 .מטעמו

 
 
 
 
 
 

 .ועמן את הערר כולו,  40/03ערר ב את טענות העוררתבקש בא כוח המשיב  לדחות ,  לסיכום.  /93
 
 

התיחס בא כוח המשיב הן לטענות העוררים בדבר בעלות מכוח   40/09ערר  בסיכומיו לענין .  932
לחוק  2/בהתאם לסעיף ,  קלאי רצוףוהן לטענותיהם בדבר בעלות מכוח עיבוד ח,  קושאן

 .(לסיכומים מטעם המשיב 92סעיף )  הקרקעות העותמני
 
 

אם ,  שחלקם של העוררים בקרקע הנזכרת בקושאן, ראשית הצביע בא כוח המשיב על כך.  932
 (.לכל היותר מן הקרקע המוזכרת בקושאן  30%)הוא נמוך ביותר ,  בכלל

 
 

הקרקע נשוא הקושאן היא זו המצויה במאוקע ,  כי על פי הקושאן , בא כוח המשיב טען עוד.  990
כל ההכרזה מצויה מחוץ לתחומיה ,  ואילו על פי מפת ההכרזה והמפה הפיסקאלית,  "אלנחלה"

 ."ם'מוסטח אבו ניג"וכן " חלת אל כותן"במאוקעות  והיא מתרכזת,  קע זוושל מא
 
 

מתוארים בו עצמו תואמים בדיוק את מיקומה כי גבולות הקושאן ה,  בא כוח המשיב טען.  993
 .ומחוץ לגבולות ההכרזה,  "אלנחלה"של הקרקע נושא הקושאן במאוקע 

 
 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עש%2030/04
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עש%2030/04
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עש%2031/04
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http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עש%2032/04
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אין בהעדר מומחיות והשכלה אין ליחס משקל של ממש לחוות ,  בא כוח המשיב הוסיף וטען.  999
דעתו גם  ואין ליחס משקל ממשי לחוות,  דעתו של העד המומחה מטעם העורר לענין הקושאן

לגבי אחד מהם הודה בכך גם )משום שלא ידע להסביר כיצד קשורים שנים מן העוררים לקושאן 
לפרוטוקול   9עמוד )   32.3.03בדיון ההוכחות שהתקים בערר זה   ביום  ,  בא כוח העוררים עצמו
 (.0/שורה  ,  הדיון מן המועד האמור

 
 

אם מקבלים את גרסת )ולה מן העיון בקושאן הע,  בא כוח המשיב הצביע גם על התמיהה.  990
הכיצד לא צוין בגבולו הצפוני של הקושאן דבר קיומו של המנזר העתיק והידוע של ,  (העוררים
 .אורטאס

 
 

הציג מפה ,  בעצמו  40/09 ערר כי המומחה מטעם העוררים ב,  עוד ציין בא כוח המשיב.  /99
  3בה מוקמה החלקה נשוא הקושאן בגוש פיסקאלי ,  המתארת לגרסתו של מיקום הקושאן בשטח

 .כטענת העוררים  9דווקא ולא בגוש פיסקאלי 
 
 
גם לענין הזכויות הנטענות מכוח   40/09ערר  בא כוח המשיב הוסיף והתיחס בסיכומיו ב.  399

 .עיבוד חקלאי רצוף
 
 

כי רישיון המחצבה שהציגו העוררים אין לו כל ,  לענין זה ציין בא כוח המשיב בסיכומיו.  993
 .לחוק הקרקעות העותמני היא לעיבוד חקלאי  2/שכן הדרישה על פי סעיף ,  משמעות

 
 

כוח המשיב כי יש לפעול בהתאם לחוות דעתה של המומחית טען בא ,  גם לענין ערר זה.  /99
 .מטעמו

 
 
ועמן את הערר ,  40/09ערר בקש בא כוח המשיב  לדחות את טענות העוררים ב,  לסיכום.  299

 .כולו
 
 
 
 
 
 
כי גם ,  (לסיכומים מטעם המשיב 92סעיף )טען בא כוח המשיב ,  40/00ערר  בסיכומיו לענין .  299

בה הוא טוען (  אחד משלושים)העורר עצמו הודה כי הוא בעל חלק קטן מאוד בזכויות בקרקע 
 .לזכויות במסגרת הערר

 
 

,  נוגע לטענות בדבר הפרעות בעיבוד מצד מר ידידיה סרמנטהכי בכל ה,  בא כוח המשיב ציין.  900
וכי העורר עצמו הודה בעדותו כי בית שהיה במקום נהרס בשנת ,  לא הוצגו תלונות במשטרה

9009. 
 
 

 .שהעורר אשר כי הוא מתגורר באורטאס ולא בחלקה,  עוד הצביע בא כוח המשיב על כך.  903
 
 

כוח המשיב כי יש לפעול בהתאם לחוות דעתה של המומחית טען בא ,  גם לענין ערר זה.  909
 .מטעמו

 
 

ועמן את הערר ,  40/00ערר בקש בא כוח המשיב  לדחות את טענות העוררים ב,  לסיכום.  900
 .כולו
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כי העורר (  לסיכומים מטעם המשיב  00סעיף )טען בא כוח המשיב בסיכומיו ,  /40/0ערר ב.  /90

 .שימוש בשטחים סלעיים בחלקה למטרות שאינן עיבוד חקלאי כי עשה, ההודעצמו 
 
 

לפי חוק עוד הצביע בא כוח המשיב על כך שקיומה של מחצבה בשטח אינו מקנה זכויות .  903
 .הקרקעות העותמני

 
 

והלא   -כי העורר לא הראה מדוע לא ניתן להפריד את השטח המוכרז ,  בא כוח המשיב ציין.  903
יש לכבד את ההכרזה ולהפריד את , ומשכך, מעובד מיתרת החלקה שהוא טוען לזכויות בה

 .הדבקים
 
 

ם לחוות דעתה של המומחית טען בא כוח המשיב כי יש לפעול בהתא,  גם לענין ערר זה.  /90
 .3223החלקה המוכרז לא היה מעובד כלל כבר מאז שנת   ,  אשר על פי ממצאיה,  מטעמו

 
 
 

 3220בשנת )כי גם אם היה עיבוד חקלאי חלקי לפני שנים רבות ,  בא כוח המשיב הוסיף וטען.  902
אבדה בעקבות   -לאי  וכל זכות שהיתה מכוח עיבוד חק,  הוברה הקרקע לאחר מכן(  או לפני כן

 .ההוברה
 
 

ועמן את הערר ,  /40/0ערר בקש בא כוח המשיב  לדחות את טענות העוררים ב,  לסיכום.  902
 .כולו

 
 

כי (  לסיכומים מטעם המשיב  03סעיף  )טען בא כוח המשיב ,  40/03ערר  בסיכומיו לענין .  9/0
בעוד על פי "  אלנחלה"המזכירים את מאוקע (  המאליה)הסתמכות העורר על רישומי המסים 

חלת אל "ברור כי החלקה בה הוא טוען לזכויות מצויה כולה במואקע ,  המפה שצרף העורר עצמו
 ".לוז

 
 
 
 
 
 

עוד הצביע בא כוח המשיב על כך שקיומה של מחצבה בשטח אינו מקנה זכויות לפי חוק .  9/3
 .הקרקעות העותמני

 
 

 3220בשנת )כי גם אם היה עיבוד חקלאי חלקי לפני שנים רבות ,  בא כוח המשיב הוסיף וטען.  9/9
אבדה בעקבות   -  וכל זכות שהיתה מכוח עיבוד חקלאי,  הוברה הקרקע לאחר מכן(  או לפני כן

 .ההוברה
 
 

כי לענין חלק מסוים של ,  (לסיכומים מטעם המשיב(  ו)03סעיף )בא כוח המשיב ציין .  9/0
 .בלבד(  patch cult)מופיע במפה הפיסקאלית עיבוד מטולא  ,  הקרקע

 
 

טען בא כוח המשיב כי יש לפעול בהתאם לחוות דעתה של המומחית ,  גם לענין ערר זה.  //9
 .3223החלקה המוכרז לא היה מעובד כלל כבר מאז שנת   ,  אשר על פי ממצאיה,  עמומט

 
 

 .ועמן את הערר כולו,  40/03ערר בקש בא כוח המשיב  לדחות את טענות העורר ב,  לסיכום.  9/3
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כי המפה (  לסיכומים מטעם המשיב 09סעיף )טען בא כוח המשיב   40/03ערר  בסיכומיו ב.  /39

 .אשר לא הובא להם כל הסבר,  עליה מסתמך הערר כוללת שינויים של השמות בכתב יד
 
 

העורר עצמו בערר זה ציין על שהמודד מטעם ,  בא כוח המשיב הפנה את תשובת הלב לכך.  //9
ובכך יש לראות ,  כי המדובר באזורי טרשים,  בשני האזורים העיקריים של החלקה,  גבי המפה

 .משום הודעת בעל דין
 
 

שהעורר הודה בעדותו כי נעשה שימוש בחלק מן השטח , בא כוח המשיב הצביע על כך.  9/2
 .שלו שמחצבות בשטחוכי קיימות ,  כי קיימת בו צמחית בר רבה,  למרעה

 
 

בואר אל "כי אחד מעדי העורר קבע כי החלקה שייכת למאוקע  ,  עוד ציין בא כוח המשיב.  9/2
 .שאליה משתייכת החלקה אליבא דכולי עלמא,  "חלאיל אל לוז"ולא למאוקע ,  "כיני

 
 

ומחית טען בא כוח המשיב כי יש לפעול בהתאם לחוות דעתה של המ,  גם לענין ערר זה .  930
 .מטעמו

 
 

 .ועמן את הערר כולו,  40/03ערר בקש בא כוח המשיב  לדחות את טענות העורר ב,  לסיכום.  339
 
 

כי (  לסיכומים מטעם המשיב  00סעיף  )טען בא כוח המשיב   /40/0רר  עבסיכומיו לענין .  399
בעוד על פי רישומי המסים ,  "אלנחלה"בעוד על פי המפה שצרף העורר מצויה חלקתו במאוקע 

 ".חלאיל אל לוז"מצויה החלקה במואקע (  המאליה)
 
 

חלת אל "בכלל במואקע  כי בפועל מיקום חלקתו של העורר הוא,   עוד טען בא כוח המשיב.  930
 ".כותן

 
 
 
 
 
 
 

כי ,  מהשטח הוא מסולע  30%  -  0%/בא כוח המשיב הצביע על כך כי העורר עצמו הודה כי .  /93
 .היתה בשטח מחצבה  וכי היה בשטח שימוש אינטנסיווי למרעה

 
 

 .רבה גם העדים מטעם העורר העידו כי בשטח נעשה שימוש למרעה וכי קיימת בו צמחית בר.  933
 
 

טען בא כוח המשיב כי יש לפעול בהתאם לחוות דעתה של המומחית ,  גם לענין ערר זה.  933
 .מטעמו

 
 
ועמן את הערר ,  /40/0ערר בקש בא כוח המשיב  לדחות את טענות העוררים ב,  לסיכום.  93/

 .כולו
 
 

 (:לסיכומים  /0סעיף  )את סיכומיו מעם המשיב סיים בא כוח המשיב בדברים אלה .  932
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,  כי יש לדחות את העררים כולם על פי הממצאים בשאלת הזכויות,  לסיכום יטען המשיב"
ולקבוע כי העוררים לא הרימו את הנטל לסתור את תעודת המשיב בענין ההכרזה שצורפה 

,  ה מתבקש לקבוע יתרה מכך כי הכרזת המשיב נעשתה כדיןוכבוד הועד,  לכתבי התשובה
 ."מ כדין"ד בצרוף מע"ט עו"ולחייב את העוררים בהוצאות המשיב ובשכ

 
 
צדדים וסיכומי ה,  40/92ערר לאחר הדברים האלה המשיכו להתנהל ההליכים ב,  כאמור.  293

 .בערר זה הוגשו בנפרד ובמועד מאוחר יותר
 
 

,  ומן הראוי להזכיר בקצרה,  כבר עמדנו לעיל  /9240על סיכומי בא כוח העוררים בערר  .  930
 .40/92ר ערגם את טענות בא כוח המשיב בסיכומיו במסגרת ,  לסיום פרק זה

 
 

בדומה ,  כי הוא מבקש להסתמך,  ציין בא כוח המשיב  /9240בפתח סיכומיו בערר  .  933
על חוות דעתה של המומחית לפענוח תצלומי אויר מטעם ,  לסיכומיו העיקריים ביתר העררים

 .ולדחות את חוות דעתו של המומחה לפענוח תצלומי אויר מטעם העוררים,  המשיב
 
 
 

  3232)כי לאורך כל התקופה שנבדקה על ידי המומחית מטעם המשיב ,  ח המשיב טעןבא כו.  939
ועל כן לא קנה ,  בחלקה נשוא ערר זה  30%לא היה עיבוד חקלאי בהיקף העולה על (  /322  -

 .לחוק הקרקעות העותמני  2/העורר זכויות בחלקה זו לפי סעיף 
 
 

 30סעיף )יע ראשית בא כוח המשיב בסיכומיו הצב,  באשר לטענות הבעלות מכוח קושאן.  930
זכויותיו של העורר על פי ,  כי בניגוד לטענתו של בא כוח העורר(  ואילך לסיכומים מטעם המשיב

 .מן החלקה כטענת העורר  9/4/2מן החלקה שבקושאן ולא   94/2הקושאן עומדות רק על 
 
 

כיווני הרישום הם ,  י גבולות הקושאןכי על פי המקובל ברישומ,  עוד טען בא כוח המשיב.  /93
 .צפון מערב,  מזרח,  דרום(  בסדר זה)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

על פי תאור הגבולות (  לסיכומים מטעם המשיב  32  -  /3  סעיפים)לטענת בא כוח המשיב  . 933
בעוד על פי המומחה מטעם העורר ,  גובל בה מצפון(  ואדי אל טין)הואדי הגובל בחלקה ,  בקושאן

 .אין הגיון,  לטענת בא כוח המשיב,  ובכך,  ל הואדי בחלקה מדרום ומדרום מזרח להגוב
 
 

כי המסקנה כי החלקה נשוא הקושאן מצויה מצפון לואדי אל טין ,  בא כוח המשיב גם טען.  933
 .מתישבת גם עם המפה הפיסקאלית(  ועל כן מחוץ לשטח ההכרזה)
 
 

טעם העורר לא ידע לישב את הסתירות בין חוות דעתו כי המומחה מ,  בא כוח המשיב טען . /93
לבין סדר תאור הגבולות בקושאן ,  ובהן הגבול המערבי,  וקביעותיו בה לגבי גבולות החלקה

 .לזכויות בעלות מכוח הקושאן  /9240והמצב בשטח בפועל בחלקה לגביה טוען העורר בערר  
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לקבל כי שטח החלקה בפועל גדול מן השטח  בא כוח המשיב טען גם כי על אף שאין מניעה.  932
סעיף  )והעורר לא עמד בה  ,  הרי שרמת ההוכחה הנדרשת בענין זה היא גבוהה,  המפורט בקושאן

 (.לסיכומים מטעם המשיב  93
 
 

על פרכות נוספות בחוות (  לסיכומים מטעם המשיב  00סעיף )עוד הצביע בא כוח המשיב .  932
אין לקבל את ,  ויתר טענותיו לעיל,  וטען כי לנוכח פרכות אלה,  וררדעתו של המומחה מטעם הע

וכי הקרקע נשוא הקושאן איננה מצויה במקום שבקש העורר למקמה אלא ,  חוות דעת המומחה
 .מחוץ לגבולות ההכרזה,  במקום אחר

 
 

 :בדברים אלה  /9240את טענותיו סיכם בא כוח המשיב בסיום סיכומיו בערר  .  9/0
 

ולא ,  נראה כי העורר לא עמד בנטל הראיה בענין גבולות הקושאן ושטחו  -יכום  לס"
וכך מתבקשת , ויש לדחות את טענתלו גם בענין זה, הוכיח כי הוא כולל את החלק המוכרז

 ."ד"ט עו"ולחייב את העורר בהוצאות המשיב ובשכ,  כבוד הועדה לקבוע בהחלטתה
 
 

בהחלטה  בדרכה שלמן הראוי לצעוד צעד נוסף ,  יכומיהםמשעמדנו על טענות הצדדים בס.  9/3
 .זו
 
 

נפרט את העדויות והראיות שהוצגו ,  כהכנה להכרעה בעררים שבכותרת,  אם כן,  להלן.  9/9
 .ונשמעו בפנינו במהלך הדיונים הארוכים בעררים

 
 
 

 העדויות והראיות
 
 

עד מומחה מטעם כל צד ,  ם מטעמםבדיונים בפנינו העידו העוררים ועדים שוני,  כאמור.  9/0
,  40/09ערר  וב  40/92וכן שני עדים מומחים מטעם העוררים בערר  ,  לענין פענוח תצלומי האויר

 .לענין הקושאנים עליהם הסתמכו העוררים בעררים אלה
 
 

ועדות משלימה של , 90.3.03מחה מרדכי אהרוני נשמעה בפנינו ביום  עדותו של העד המו.  //9
 .90.9.03מומחה זה נשמעה ביום  

 
 
 
 
 
 
 
 

,  כי העד בחן את היקף העיבוד החקלאי במתחם כולו, הסתבר  90.3.03בדיון שהתקים ביום  .  9/3
 .  ולא באופן פרטני לענין כל אחת מחלקות העוררים

 
 

כי לא ערך הטלה של מפות העוררים על תצלומי האויר ,  ררים הסבירהמומחה מטעם העו.  9/3
משום שלא ידע שיש לעוררים חלקות נפרדות לגביהן הן מעלים ,  עליהם הסתמך בחוות דעתו

משום ,  הם מקורבים(  של מפת ההכרזה כולה)והגבולות שסמן על גבי תצלומי האויר ,  טענות
 (.30  -  0שורות   90.3.03קול הדיון מיום  לפרוטו 9עמוד )שערך את הסימון ידנית 

 
 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עש%2032/04
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כי לא דקדק בסימון בחוות ,  הסביר העד המומחה אהרוני  90.3.03בהמשך חקירתו ביום  .  //9
  93שורות ,  90.3.03ון מיום  ילפרוטוקול הד  0עמוד )של דונם ( רזולוציה)דעתו עד כדי מיקוד 

 (.ואילך
 
 

,  ולעצמו מתגורר בישוב אפרת והשטח נשוא חוות דעתו מוכר  כי הוא,  העד המומחה ציין.  9/2
 (.93  -  /9שורות ,  90.3.03לפרוטוקול הדיון מיום    /עמוד )לא בקר בו  כי אף 

 
 

,  ניתלומי האויר בין צמחיה של סירה קוצכי לא ניתן להבחין בתצ,  עוד ציין העד המומחה.  9/2
לפרוטוקול הדיון מיום    /עמוד )כגון ירקות ,  וכהלבין צמחיה נמ,  המעידה על העדר עיבוד

 (.90  -  32שורות   90.3.03
 
 

מן המתחם כולו למה שכנה   00%כי יחס בחוות דעתו ,  העד המומחה מטעם העררים הסביר.  920
באמצעות בהמות עבודה או אף בעבודת אדם ,  דהינו עיבוד חקלאי בלתי ממוכן"  עיבוד חמור"

 .ידנית בלבד
 
 

 .90.3.03בדיון ההוכחות שהתקים ביום  ,  כאמור,  העד המומחה אהרוני השלים את עדותו. 923
 
 

בדיון זה הגיש בא כוח העוררים טבלה שערך העד המומחה ובה כלל פירוט של אחוזי העיבוד .  929
 .בהתיחס לחלקה שכל אחד מן העוררים טען לזכויות עליה

 
 

של העד המומחה מטעם המשלימה ה חולשתה של חוות דעתו בדיון זה עלתה במלוא חריפות.  920
ומשנת   3223משנת ,  של תצלומי אויר עיקריות שתי סדרותבכך שהסתמכה רק על ,   העוררים

ולכן קיים קושי להסתמך עליה לשם הוכחת רצף של עיבוד במשך עשר שנים עובר להכרזה ,  9000
 (.2  -  3שורות ,  90.9.03הדיון מיום   לפרוטוקול /עמוד )על המקרקעין כרכוש ממשלתי  

 
 

(  באחוזים)כי כאשר חווה את דעתו כי היקף מסוים ,  העד המומחה מטעם העוררים גם ציין.  /92
או שסומן ,  אותו ציין באמצעות סימון בצבע ירוק,  "בעיבוד חמור"מחלקות העוררים מעובד 

סביר כי פירושו הכנה לזריעה או ההמומחה מטעם העוררים צבע ש)בצבע לבן בחוות דעתו 
בעיבוד "יתכן שקיימים גם טרשים או סלעים בשטח בתוך החלקים שסומנו כמעובדים ,  (לעיבוד

  -  /3שורות  ,  90.9.03לפרוטוקול הדיון מיום    0עמוד "  )בהערכה גסה"והמדובר הוא ,  "חמור
 (.3  -  3שורות , 90.9.03לפרוטוקול הדיון מיום    /עמוד ,  99

 
 
 
 
 
 
 
 
 

העידה גם היא בישיבת ,  מלכה עופרי מהמרכז למיפוי ישראל' גב,  העדה מטעם המשיב.  923
וכן העידה עדות משלימה בישיבת ההוכחות שהתקימה ביום  ,  90.3.03ההוכחות שהתקימה ביום  

90.9.03. 
 
 

נעשה ברמת דיוק  בעדותה הסבירה המומחית מטעם המשיב כי פענוח תצלומי האויר על ידה.  923
 (.93  -  90שורות ,  90.3.03לפרוטוקול הדיון מיום    3עמוד )מטרים  3של עד 
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כי ניתן ,  בניגוד לטענת המומחה מטעם המשיבים,  עוד הסבירה המומחית מטעם המשיב.  /92
בין ל(  אשר סומנו במסגרת חוות דעתה כשטחי בור)להבחין היטב בין גידולי בר כגון סירה קוצנית 

כשהשטח נשמר נקי , וזאת משום שירקות מגודלים בשורות ישרות מעשה ידי אדם,  גידולי ירקות
 (.03  -  93שורות ,  90.3.03לפרוטוקול הדיון מיום    3עמוד )ומסודר  

 
 

וכך ,  לטענה כי נבחרו תצלומי אויר על ידי העדה המומחית באופן שיהיו שלא בעונות העיבוד.  922
השיבה העדה כי התצלומים הנבחרים הם על פי ,  ות דעתה לצרכיו של המשיבחו"  תותאם"

שיטת הכיסוי )והם כוללים כיסוי לכל היותר אחת לשנה ,  המצאי הקיים במרכז למיפוי ישראל
ולעתים (  כוללת כיסוי מלא אחת לשנתיים,  ההסבירה העד,  הכללית של המרכז למיפוי ישראל

וכי הכנת חוות הדעת נעשית באמצעות הוצאת כל ,  ת בשנהנדירות רחוקות יותר מפעם אח
לפי בקשת ( הרלוונטיות)והשנים הנוגעות לענין ( הרלוונטי)תצלומי האויר מן האזור הנוגע לענין 

 (.92  -  /3שורות ,  90.3.03לפרוטוקול הדיון מיום   3עמוד )מזמין חוות הדעת  
 
 

ועל כן איננה יכולה ,  נבחרו על ידי קודמה בתפקידכי התצלומים ,  העדה הוסיפה והסבירה.  922
 (.09  -  92שורות ,  90.3.03לפרוטוקול הדיון מיום    3עמוד )להעיד כיצד מוינו ונבחרו 

 
 

נתקבלה גם חוות דעתו של קודמה בתפקיד של ,  ולבקשת בא כוח המשיב,  בעקבות זאת.  920
אם כי לאור הסכמת הצדדים כי העדה ,  ריםלתיקי הער,  מר סבן,  העדה המומחית מטעם המשיב

המומחית הלכה בחוות דעתה כברת דרך לטובת העוררים והקלה עמם בהשוואה לחוות דעתו של 
  -  /3שורות ,  90.3.03לפרוטוקול הדיון מיום   /עמוד )אין לכך נפקות של ממש ,  קודמה בתפקיד

 (.00  -  /9שורות   ,  32
 
 

העדה הסבירה את שיטת העבודה על פי הוכנה חוות דעתה וכיצד נערכו היטלי מפת ההכרזה .  923
 (.2  -  /שורות  ,  90.3.03לפרוטוקול הדיון מיום    2עמוד )על תצלומי האויר 

 
 

סומנה "  בעיבוד חמור"וגם חקלאות ,  עוד ציינה העדה כי הסימון שנערך על ידה הוא מדויק.  929
לפרוטוקול הדיון מיום    2עמוד )אפילו היתה מפזרת בין טרשים ,  וד קרקע מלאעל ידה כעיב

 (.30  -  2שורות ,  900.3.03
 
 

 .90.9.03העדה המומחית מטעם המשיב השלימה את עדותה בדיון ההוכחות שהתקים ביום  .  920
 
 

סגרת פעלה הסבירה העדה המומחית מטעם המשיב את שיטת העבודה במ,  בעדותה הנוספת.  /92
בהתאם לתצלומי האויר שנבדקו ,  את היטלי תצלומי האויר על מפות ההכרזה "(להעלות)"לערוך 

 (.93  -  90שורות ,  90.3.03לפרוטוקול הדיון מיום    /עמוד  )  /322ועד שנת    3232על ידה משנת 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

באשר לחלקת ,  /322 העד מטעם המומחים משנתלגביו כי תצלום האויר ,  העדה ציינה.  923
לפרוטוקול הדיון   3  עמוד)עיבוד בכל מקרה    30%איננה מגיעה להיקף של ,  /9240העורר בערר  

 (.90  -  30שורות ,  90.9.03מיום  
 
 

לפי החלקות שבהן טוענים ,  כי לאחר שנערכה ההטלה הנוספת,  העדה הסבירה עוד.  923
ולכן בחלק מסוים מתוך החלקה ,  (הרזולוציה)יקוד עלתה רמת המ,  העוררים השונים לזכויות
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שורות  ,  90.9.03מיום  לפרוטוקול הדיון   3עמוד )  %30עלתה רמת העיבוד מעל   40/09ערר  נשוא 
/  -  2.) 
 
 
התברר במהלך עדותה של העדה כי המומחה מטעם ,  40/03ערר  באשר לחלקה נשוא .  92/

ולכן במהלך העדות אפשרנו לבא כוח ,  /322צרף שני תצלומי אויר משנת ,  אהרוני,  העוררים
ן מיום  לפרוטוקול הדיו /עמוד )הנוגע לחלקה זו   9000העוררים להגיש תצלום אויר משנת 

 (.99  -  0שורות ,  90.9.03
 
 
 

ואילו בתצלומי ,  היו נטיעות צעירות מאוד,  9000כי בתצלום האויר משנת , העדה ציינה.  922
שאינם מעידים על עיבוד ,  היו רק עצים מעטים בתפזורת,  /322,  3220מן השנים ,  אויר קודמים

שורה  ,  לפרוטוקול הדיון 2עד עמוד ,  /9שורה  , 90.9.03לפרוטוקול הדיון מיום    /עמוד )חקלאי 
33.) 

 
 

 .בכך הסתימו עדויותיהם של המומחים לפענוח תצלומי אויר מטעם הצדדים.  922
 
 

העידו גם שלושת העדים שהוזמנו לבקשת בא כוח   90.3.03בדיון ההוכחות שהתקים ביום  .  000
מי שכהן בתפקיד ראש המועצה ,  ולןד איתן ג"עו,  (מר יוסף סגל)המשיב עצמו :  העוררים

אשר הציג עצמו כרכז הקרקעות במועצה המקומית , ומר ידידיה סרמנטה,  המקומית אפרת
 .אפרת

 
 

הנעשה ,  הסביר המשיב את נוהל ההכרזה על קרקעות כאדמות מדינה,  בעדותו של המשיב.  003
לאחר נבדקים ,  זור מסויםבאשר לקרקעות בא(  אל הממונה)לאחר פניה של משרד הבטחון אליו 
מתבקשת חוות דעת משפטית ולבסוף מתפרסמת ההכרזה  ,  תצלומי האויר ומרשם המקרקעין

 (.39  -  3שורות  ,  90.3.03לפרוטוקול הדיון מיום    2עמוד )
 
 

כי מטרתה של הכרזת הקרקע כאדמת מדינה ,  לשאלות בא כוח העוררים,  המשיב הסביר.  009
לרבות שימוש לצרכיהם של תושבים ,  היא יכולה להיות כל מטרה ציבורית וכי,  טרם נקבעה

כל מה שיוחלט "וציין כי ,  (92  -  /3שורות  ,  90.3.03פרוטוקול הדיון מיום  )מקומיים ערבים  
 (.92שורה ,  שם"  )מקובל עלי,  במשרד הבטחון

 
 

צו קרקעות מדינה למשרד הבינוי הוק,  כי במהלך שמונה שנות כהונתו,  העד הוסיף וציין.  000
 30עמוד )כעשר פעמים  (  לצרכי התישבות יהודית באזור,  קרי)והשיכון או להסתדרות הציונית 

 (.90  -  32שורות ,  לפרוטוקול הדיון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"(  הקו הכחול)"מצוי בתוך שטח השיפוט היה כי שטח ההכרזה ,  ד איתן גולן העיד"העד עו.  /00
,  90.3.03לפרוטוקול הדיון מיום   33עוד )  9000עוד בטרם החל בכהונתו בשנת פרת  של הישוב א

 .(09  -  93שורות 
 
 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עש%2032/04
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התקים הליך משפטי בין תושב הכפר אורטאס לבין   9000כי בשנת ,  העד הוסיף והעיד.  003
אשר שפרה דרך קיימת מן הישוב אפרת לכיוון השטחים שנכללו ,  המועצה המקומית אפרת

והוסכם במסגרתו על צוי מניעה הדדיים שלא לערוך שינוי בשטח ,  והמנהל האזרחי,  כרזהבה
וזאת לאחר ,  (2שורה   30עד עמוד ,  00שורה  ,  90.3.03לפרוטוקול הדיון מיום   39עמוד )

  -  30שורות ,  90.3.03לפרוטוקול הדיון מיום    33עמוד )שתחילה לא זכר העד את ההליך המשפטי 
9/.) 

 
 

לפרוטוקול הדיון   33עמוד  )לאחר שתחילה טען שאינו מכיר את מר ידידיה סרמנטה  ,  העד.  003
(  רכז בטחון שוטף צבאי)ץ "מסר כי ידידיה סרמנטה הוא רבש,  (30  -  /שורות   , 90.3.03מיום  

וכן משמש כפקח ,  המועסק על ידי המועצה המקומית במימון משרד הבטחון,  הישוב אפרת
,  90.3.03לפרוטוקול מיום    30עמוד )על ידי המנהל האזרחי  מקצועית קרקעות ובענין זה מונחה 

 (.00  -  90שורות 
 
 

,  וזאת לפי בקשת בא כוחם,  העד ידידיה סרמנטה עצמו העיד גם הוא מטעם העוררים.  /00
 .90.3.03בישיבת ההוכחות שהתקימה ביום  

 
 

,  רכז הקרקעות ורכז הבטחון השוטף הצבאי של הישוב אפרת העד סרמנטה ציין כי הוא.  002
"(  הקו הכחול)"ותפקידו בין היתר לפקח ולדווח על פלישות לשטחים המצוים בתוך שטח השיפוט 

 (.03  -  93שורות  , 90.3.03לפרוטוקול הדיון מיום   /3עמוד )של הישוב אפרת  
 
 

אלא מדווח על כך למנהל , ישות למקרקעין בעצמוכי הוא איננו פועל להסרת פל,  העד ציין.  002
וכי הוא ממעט להגיע לשטח שאיננו חלק מן הישוב אפרת וזאת לבקשת המנהל האזרחי  ,  האזרחי

 (.99  -  /3שורות ,  90.3.03לפרוטוקול הדיון מיום    33עמוד )
 
 

ות שנערכו העד ציין כי שהה באזור ההכרזה כאשר הוזמנה חברת אבטחה לאבטח עבוד.  030
לפרוטוקול הדיון מיום   33עמוד )באדמות יהודים שבמקום שנרכשו על ידי חברת הימנותא 

 (.2  -  /שורות ,  90.3.03
 
 

אך ,  כי היו מקרים בהם בקש מערבים מקומיים להציג לו מסמכים,  העד הוסיף וציין.  033
,  90.3.03וקול הדיון מיום  פרוט)המדובר היה ביוזמה פרטית שלו ולא בהסמכה מטעם מאן דהוא 

 (.93  -  90,  0  -  3שורות   
 
 

עדויותיהם של ,  /0940,  /9240נשמעו בעררים ,  פרט לעדויות אלה ולעדויות העוררים עצמם.  039
 .מומחים מטעם העוררים לענין הקושאנים עליהם בקשו העוררים להסתמך באותם עררים

 
 
עבד אלהדי יוסף ,  לענין הקושאן  40/09ערר  מטעם העורר ב העיד המומחה,  32.3.03ביום  .  003

 .חנתש
 
 
 
 
 
 
 
 

לפרוטוקול הדיון   3עמוד )כי אינו מכיר את מפת הערר וכי אינו מודד מוסמך  ,  העד ציין.  /03
 (.02  -  03שורות ,  32.3.03מיום  
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  3עמוד )את המפה שצרף לחוות דעתו הכין העד לפי סיור שערך במקום עם העורר .  033
 (.33  -  3/שורות  ,  32.3.03לפרוטוקול הדיון מיום  

 
 

 90)לא היה באמתחתו של העד הסבר של ממש להבדל העצום בין גודל הקרקע בקושאן .  033
למעט ההסבר הכללי כי קושאנים נרשמו על פי   ,(דונם 000)לבין ההבדל על פי הערכתו שלו  (  דונם

 (./  -  0שורות ,  32.3.03לפרוטוקול הדיון מיום    9עמוד )גבולותיהם ולא על פי גודל החלקות  
 
 

לבין המאוקע שבמפה שצרף (  אל נחלה)לשאלת ההבדל בין המאוקע שנרשמה בקושאן .  /03
מדובר בטעות ברישום ויש גם גם חפיפה בין כי יתכן שה(  חלת אל כותן)המומחה לחוות דעתו 

אך טען בתוקף כי לא יתכן שהקושאן מתיחס ,  אשר כי אין תזוזה של מאוקעותעד ה; הגושים
 (.//  -  93שורות ,  32.3.03לפרוטוקול הדיון מיום    9עמוד )לקרקע בגוש אחר 

 
 
כי המודד מסתמך רק על דברי בעל ,  הוסיף וציין  40/09ערר  המומחה מטעם העורר ב.  203

 (./3  -  33שורות  ,  32.3.03לפרוטוקול הדיון מיום    9עמוד )האדמה 
 
 

וגם לו על פי צו ,  כי העורר עצמו אינו קשור לקושאן על פי פרטיו של הקושאן,  העד אשר.  032
ותרץ זאת בכך שבצו ירושה אם אין מחלוקות על הבעלות ,  הקרקע שהוצג לוהירושה של בעלי 

 (.32  -  0שורות   ,  לפרוטוקול הדיון 0עוד )אין נרשמים כל הבעלים 
 
 

אך ,  והאדמה קשורה לקושאן,  העד ציין כי כל מי שפגש ממשפחת עיאש קשורים לאדמה.  090
 לפרוטוקול הדיון מיום   0עמוד )לא ידע לפרט באורח הגיוני את ההקשרים 

 
 

 34200העד התחמק ממתן תשובה לשאלה האם נכון כי גם על פי הקושאן לבעלי הקושאן רק .  093
 (.00 -  09שורות  ,  32.3.03לפרוטוקול הדיון מיום   0עמוד )חלקים מן הקרקע  

 
 

וכי שאל ,  ושאןכי השמות שנרשמו בחוות דעתו הם על פי הרישומים בק,  העד הוסיף ואשר.  099
לפרוטוקול הדין מיום    0עמוד )את בעל האדמה של מי הגבולות ורשם את הדברים כפי שאמר לו 

 (.//  -  3/שורות ,  32.3.03
 
 

מחמוד אחמד ,  לענין הקושאן  /9240העיד המומחה מטעם העורר בערר    90.9.03ביום  .  090
 .ב'אלרגו

 
 

אשר גבולותיו ,  3220משנת ,  ן מתקופת השלטון העותמניכי המדובר בקושא,  העד הסביר.  /09
לפרוטוקול   3עמוד )שהוכרזה כרכוש ממשלתי   /9240גדולים מגבולות חלקתו של העורר בערר  

 (.0שורה ,  לפרוטוקול הדיון  9עד עמוד ,  /0שורה ,  90.9.03הדיון ביום  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בנוסח האנגלי או לא " חלאיל"נרשם )המאוקע כי הקושאן לא הושלם ברישום ,  העד ציין.  093
,  90.9.03לפרוטוקול הדיון מיום    9עמוד " )שלא השלימו זאת"וזאת משום ,  "(חלאיל אל לוז"

 (32שורה 
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לשאלה בחקירה נגדית הכיצד יתכן שהגבול הדרומי על פי הקושאן הוא חלת אל לוז ואילו .  093

השיב המומחה כי עסקינן במספר יובלים אשר ,  אל טיןבשטח ובמפות נקרא הגבול הדרומי ואדי 
,  (30  - /שורות ,  90.9.03לפרוטוקול הדיון מיום    0עמוד )בהצטרפם נקראים ואדי אל טין  

  0עמוד "  )רשם הגבולות לא היה מרצה באוניברסיטה ולא דייק בכיוונים"ובהמשך טען כי 
 (.0שורה , 90.9.03לפרוטוקול הדיון מיום  

 
 

קיימות טעויות ואי (   מאליה)לשאלת הועדה הכיצד הן בקושאן והן ברישומי המיסוי .  /09
לפרוטוקול   /עמוד " )זו רק הערכה"השיב המומחה מטעם העורר כי ,  התאמות לטענות העורר

 (.90.9.03הדיון מיום  
 
 

ן גודל השטח על פי כי יכולים להיות הבדלים של מאות דונמים ויותר בי,  העד הוסיף וציין.  092
 (.03  -  09שורות ,  90.9.03לפרוטוקול הדיון מיום   /עמוד )הקושאן לבין גודל השטח בפועל  

 
 

אפשר נגיד ועדות הערר למומחה מטעם ,  לבקשת בא כוח העוררים,  כפי שכבר פורט לעיל.  092
אשר ,  יון נוכחות נוסףובעקבות כך נקבע מועד לד,  להגיש חוות דעת משלימה  /9240העורר בערר  
 .לשם חקירתו של המומחה,  2.33.03התקים ביום  

 
 

כי ,  40/92ערר טען העד המומחה מטעם העורר ב,  2.33.03בדיון ההוכחות שהתקים ביום  .  000
 (.03ף שורה  2.33.03קול הדיון מיום לפרוטו  3עמוד )יש טעות בתצלומי האויר 

 
 

,  דונם 330מתיחסת רק להיקף של   40/92ערר בדיון זה הסכימו הצדדים כי המחלוקת ב.  003
דונם של  0/כוללת גם ,  דונם 330בהיקף של ,  משום שכלל החלקה שהעורר טוען לבעלות עליה

 .אשר הוצא מתחומי ההכרזה בשל עיבוד חקלאי רצוף,  מטע
 
 

וכי ואדי אל טין , כי כיווני גבולות האדמה על פי הקושאן מתחילים מדרום,  העד הסביר.  009
 (.00  -  93שורות ,  2.33.03פרוטוקול הדיון מיום  )גובל באדמה ממזרח ולא מדרום 

 
 

האם אין לומר שהקושאן מתיחס דווקא לשטח הנמצא דרומית ,  לשאלה בחקירה הנגדית.  000
שכן ,  יכי דבר זה אינו אפשר,  טען העד המומחה,  (ולכן מחוץ לשטח ההכרזה)לואדי אל טין  

(  מגר אל סיל והרימי)והגבולות המפורטים בקושאן ,  המדובר בגבולות טבעיים שאין ניתן לשנותם
כשהגבול הצפוני הוא קו פרשת המים במקום ,  אדיהם גבולות טבעיים הנמצאים בתחתית הו

 (./0  -  32שורות ,  2.33.02לפרוטוקול הדיון מיום   0עמוד 
 
 

אין חובה לציין בקושאן את הגבולות על ,  כי כאשר שמות השכנים ידועים,  העד הוסיף וציין.  /00
 (.9  -  3ות שור,  2.33.03לפרוטוקול הדיון מיום    /עמוד )פי הסימנים הטבעיים  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

נמצאת על הר אך שייכת למאוקע חלת אל   /9240לשאלה הכיצד יתכן שאדמת העורר בערר  .  003
השיב העיד כי זהו שמו הכללי של האזור ,  (עמקי השקדים)או חלאיל אל לוז (  עמק השקדים)לוז 

שרובו עמקים אך קיים בו גם  ויתכן שאזור,  (32שורה  ,  2.33.03לפרוטוקול הדיון מיום    3עמוד )
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  39שורות ,  2.33.03לפרוטוקול הדיון מיום   3עמוד )הר יקרא על שם העמקים שמהווים את רובו 
-  3/.) 
 
 

 .מן הראוי שנדרש למסגרת המשפטית המנחה אותנו בדיוננו,  בתום חלק זה.  003
 
 

ובראש ובראשונה  , ההתיחסות תהיה בשלב ראשון לדיני המקרקעין החלים באזור.  /00
לחוק הקרקעות העותמני ובאשר למעמדם המשפטי של   2/סעיף   לפרשנותו הנכונה והראויה של 

 .אנים ודרכי ההוכחה של זכויות בעלות מכוח קושאןשקו
 
 

מהתיחסות זו נעבור לישום הדין והפסיקה על טענותיהם של העוררים בעררים השונים .  002
 .ערר אחר ערר,  חלה ההכרזה נשוא העררים לזכויות בחלקות השונות עליהן

 
 

סוגית היבטי המשפט המנהלי והשיקולים הזרים אשר בא כוח העוררים טוען כי עמדו .  002
 .בבסיס ההכרזה תידון בהמשך הדברים

 
 
 

 תמשפטיהמסגרת ה
 
 

לחוק הקרקעות העותמני נועד ליתן תמריץ לפיתוח מקרקעי האימפריה העותמנית  2/סעיף .  0/0
 .היצור החקלאי  -לאמצעי היצור המרכזי שהיה קיים בעולם בעת חקיקתו  

 
 

לפיו מי שעבד קרקע עיבוד חקלאי רצוף במשך עשר שנים קנה ,  יעודו של הסדר משפטי זה.  0/3
 .היה בראש ובראשונה להגדיל את הכנסות השלטון העותמני ממיסוי,  בכך זכויות בקרקע

 
 

ט  "התשכ,  חוק המקרקעיןק מן המשפט הישראלי עד לחקיקתו של הסדר משפטי זה היה חל  .0/9
הן של בית המשפט העליון המנדטורי והן של בית ,  ועל כן התפתחה לגביו פסיקה ענפה,  3232  -

הסדר מקרקעין ישראלי מקורי עת נחקק בטרם הוחלף על ידי ,  המשפט העליון של מדינת ישראל
 (.הסדר שלא הקנה עוד זכויות בקרקע מכוח עיבודה החקלאי)  3232בשנת 

 
 

  3232  -  32/2ים כי אנו רשאים ללמוד מן הפסיקה שנתנה בבית המשפט העליון בשנ,  מכאן.  0/0
וכמובן שגם ,  (חוק המקרקעיןבהתאם להוראות המעבר שב,  תמוגבלבמידה , וגם לאחר מכן)

 .מפסיקת בית המשפט העליון המנדטורי
 
 

על מנת להקנות למעבד ,  או יותר מחלקת הקרקע  30%הכלל הבסיסי הוא כי די בעיבוד של .  //0
 .למנוע הכרזה עליה כרכוש ממשלתי  -ולעניננו  ,  זכויות בה

 
 
 
 
 
 
 
 

 :וכך נאמר בענין זה בפסיקת בית המשפט הגבוה לצדק.  0/3
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כי השלטון העותמני התנה את , ההנחה היא, פירושו עיבוד חקלאי ממש  אגב -עיבוד "
כי בדרך זו ראה אפשרות להקנות , הקניית הזכויות בביצועו של עיבוד חקלאי ממש

 . שהיה גובה מסים מן היבול, הכנסה לאוצר המדינה שלו
 

היה בחלקו הניכר , כי השטח שעליו סבה המחלוקת, במקרה שלפנינו ציינה ועדת העררים
אשר הייתה כולה טרשים , כך כלל השטח פסגת גבעה. בגדר אדמת טרשים בלתי מעובדת

ובלתי מעובדת וגם מקום שנמצאו בו סימני עיבוד היה המדובר על עיבוד בקטעים 
ואשר לגביהם , שהוזכרו כבר לעיל, לשטחים וזאת פרט, מעטים וקטנים מבחינה יחסית

 . אכן החליטה הוועדה במסקנותיה הסופיות על הכרה בזכותו של העותר מכוח העיבוד
 

גם אם , אשר בו יש קטע מוגדר ונפרד, כי כאשר מדובר על שטח סלעי, אוסיף ואבהיר כאן
, אדמת מיריהרי כאשר מדובר על , אכן מעובד כאמורוהניתן לעיבוד חקלאי , הוא קטן

יש מקום להפריד את השטח המעובד , לגביה 2/וכאשר בוחנים החלת הוראותיו של סעיף 
ואת יתר השטח יש לרשום על שם , האמור 2/כדי לזכות בו את התובע בהתאם לסעיף 

אשר אי פה אי שם יש בו קטעים , על שטח טרשים, מאידך גיסא, אם מדובר. המדינה
חם של קטעים אלה הוא קטן ביחס לגודלו של השטח אך סך כל שט, קטנים מעובדים

ו לזכות בו את מי שתובע אות, למען הקטעים הקטנים הללו, אפשר הרי אי, הכללי
 ."ל"הנ 2/בהסתמך על האמור בסעיף 

 
הפניות   ;/3  -  30,  /3 (9)ד מ"פ,  3/9'  ים לפי צו מסועדת הערר' רייב נ'אע  //42/9ץ "בג)

 (.9339 'ד טו"פ, מדינת ישראל' אל עומר נ) 433/90א "עראו גם   ;לאסמכתאות הושמטו
 
 

גם ,  ל שימוש אחר במקרקעין כיוצא באלהוכ,  מחצבות,  בניה למגורים,  החזקה בקרקע.  0/3
איננו יכול להקנות למחזיק בקרקע זכויות בה ואיננו יכול ,  ואפילו למשך שנים רבות,  אם קיים

 .לבוא להגנה מפני הכרזה על הקרקע כרכוש ממשלתי
 
 

גם אם הראה אדם כי החזיק בקרקע חקלאית ועבד אותה מעל עשר שנים אך לאחר מכן .  //0
למעט ,  אין הוא עוד זכאי לזכויות בקרקע,  (מחלול)דהינו הפסיק לעבדה  , ת הקרקעהוביר א

 .שאינם מעניננו בערר זה,  בהתקים סייגים מסויימים
 
 

האם קרקע שהיתה בה זכות בעלות מכוח קושאן ,  בעבר שנויה היתה במחלוקת השאלה.  0/2
בסוגיה חשובה ,  ואולם לאחרונה,  תניתן להכריז עליה כקרקע בבעלות ממשלתי,  ובעליה הובירה

כי אין להחיל (  בהרכב בה ישבו גם שנים מחברי הועדה בהרכבה הנוכחי)קבעה ועדת העררים ,  זו
   2-/4033רר  ע)על קרקע שזכותו של אדם עליה היא מכוח קושאן  ( ההוברה)לול 'את דיני המח

,  מ"בע 0333חברת אהוד קהתי  ' הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש ביהודה ושומרון נ
 , סרסור' עיסה נ  423/233א  "ע:  בית המשפט העליון טרם הכריע בענין זה;  3.2.02החלטה מיום  

 (./20'  ד טז"פ,  מדינת ישראל' אל כאטיב נ  //43303א "ע;  3//(  3)ד מח"פ
 
 

על סמכותה של ועדת העררים בדונה בהכרזה על מקרקעין מסויימים כרכוש ממשלתי אמר .  0/2
 :רים אלהבית המשפט הגבוה לצדק דב

 
, אם רכוש פלוני הוא אכן רכוש ממשלתי, יכול שתתעורר השאלה, כפי שכבר הוזכר". . .

אשר המשיב הראשון מבקש לטפל בו שלא כדין , או שמא יש לראות בו רכוש של הפרט
שלגביהם הודיעו , ניידי מי שטוען לבעלות בנכסי דלא. וכאילו ברכוש ממשלתי המדובר

פועלים מטעמו כמפורט לעיל על הפעלת סמכויותיהם לפי צו המשיב הראשון או אלה ה
אינו יכול להתדיין עם המשיב או עם רשויות אחרות של הממשל הצבאי לפני בתי , 32' מס

המשיב . ןבסכסוכי מקרקעי, בדרך כלל, הדנים, המשפט הרגילים הפועלים באזור
של בתי המשפט  הראשון והרשויות האחרות של הממשל הצבאי אינם כפופים לסמכותם

 .יתן לתבעם למשפט לפני ערכאות אלהולא נ, המקומיים
 
 

ידי קיום כוחו וסמכותו של המשיב  אשר עלול היה להיווצר על, כדי למנוע מבוי סתום
כאשר פרט כלשהו חולק על הגדרת מעמדו כאמור וטוען , הראשון כלפי רכוש ממשלתי

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20277/84&Pvol=מ
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עאח%20423/61&Pvol=טו
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עש%209-14/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עאח%204861/91&Pvol=מח
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עאח%204861/91&Pvol=מח
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עאח%203147/61&Pvol=טז
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ם לדון בתובענה הנובעת מטענות לבעלות בו ולהעדר סמכותם של בתי המשפט המקומיי
, היוצר את היסוד לכינונה של ועדת עררים, 3/9' הוחק צו מס, בעלות סותרות כאמור

שניתנו לפי אחד מן הצווים המפורטים , אשר מסמכותה לדון בעררים על החלטות
שהוא נגיד , ידי המשיב השלישי-הרכבה של ועדת העררים נקבע על. בתוספת לצו האמור

אשר לפחות אחד מהם , כל מותב של ועדת עררים מורכב משלושה חברים. רריםועדות הע
כי בפעולתם כחברי ועדת עררים אין על , לצו קובע /סעיף . הוא בעל הכשרה משפטית

ואין הם כפופים למרותו , חברי הועדה מרות זולת מרותם של כל דין או תחיקת ביטחון
 ".של מפקד כלשהו

 
לענין סמכותו של המשיב ;   02/  - /0/,  03/( 3)ד לו"פ,   מפקד יהודה' אל נאזר נ 423923ץ "בג)

' יאסין נ  4030222ץ  "בגומשמעות ההכרזה על מקרקעין כעל רכוש ממשלתי ראו והשוו גם 
 (.3020( /)9003על -תק,  המפקד הצבאי בגדה המערבית

 
 

לחוק הקרקעות  2/לפי סעיף ,  שלפנינו עניןהבאשר למהותו של הדין החל על מהותו של .  030
 :רייב'אעאמר בית המשפט הגבוה לצדק דברים אלה בפרשת ,  העותמני

 
ידי  המנחה המשפטי שיושם עלטענות שונות נגד הקו העותר העלה בעתירתו טענות מ"

שהמדובר בקרקע מירי , כי מן העת שהתברר לוועדה, כך עולה מטענותיו. הועדה
טענה . כדי להצביע על חזקתו כדין, לדעתו, די היה בכך, ידי העותר עת רבה המוחזקת על

שפטי כהווייתו יהיה זה מבחינת תיאורו של המצב המ, זו של העותר איננה מקובלת עלי
המחלוקת . ויהיה זה מבחינת יישום הכללים הללו לעובדותיו של המקרה שלפנינו

שבה טוען פלוני כי רכש זכות בקרקע , שלפנינו לא צמחה אך ורק מתוך מערכת נסיבות
(. וגם אז לא די בטענת חזקה בעלמא)שהייתה בלתי מוקצית עד אז , המדינה מסוג מירי

ובעיקר עלתה לפני הממונה ולפני ועדת , בין שלושה גורמיםכאן המדובר על מחלוקת 
, היינו, שהיו רשומים על שמם של אחרים, אם לא נטל העותר מקרקעין, העררים השאלה

אם לא ניצל את עובדת היעדרם של הבעלים הרשומים עקב מצב המלחמה כדי לנסות 
אשר , על נכסי האויבללא ידיעתו של האפוטרופוס הירדני , וליטול חזקה במקרקעין אלה

מבחינת הזכויות במקרקעין רשאי היה הממונה ורשאית הייתה . הופקד על שמירתם
הנבדקת לראשונה לפני הממונה ולאחר , כי תביעתו של העותר, הוועדה להביא בחשבון

איננה מועלית , (כי תהליכי ההסדר הירדני לא בשלו כדי בדיקת התביעה)מכן לפני הועדה 
דונם  /33הטוענים לשטח של , תנגשת עם תביעה של בעלים רשומיםבחלל ריק אלא מ

 . הרשום על שמם
 

לא היה , כי רכש זכויות באדמת מירי בלתי מוקצית, לו ביקש העותר להוכיח, זאת ועוד
אלא הוא צריך היה להוכיח מקור חזקה חוקי או , די בכך שהוא טען לחזקה בלבד

כי , זה ביקש העותר להעלות את הגרסה בהקשר. להישען על עובדת העיבוד החקלאי
אשר לפיה די , לחוק הקרקעות העותמני 2/בירדן התפתחה פרשנות חדשה לסעיף 

 . כדי להקנות זכות במקרקעין, ללא הוכחת מקור חזקה חוקי וגם ללא עיבוד, בחזקה
 

י כ. . .משפט זה כבר הרי ציין בית, אשר אותו מיישמת ועדת העררים בדיוניה, בקשר לדין
אין . הצווים בעניין רכוש ממשלתי או בעניין ועדת העררים לא קבעו בעניין זה מאומה

שהיה קיים באזור ביום תחילת שלטון , בצווים חללו כל ביטוי לכוונה לסטות מן הדין
ל מצאום עם כניסתם "כפי שכוחות צה, דיני הקרקעות, הווה אומר(. 9' מנשר מס)ל "צה

ידי תחיקת -על -אם הוכנסו  -ת לשינויים שהוכנסו בהם נשארו על כנם בכפיפו, לשטח
, ל"הנ 2/כי תחיקת הביטחון שינתה אף במשהו את סעיף , לא נטען לפנינו. הביטחון

ואשר לא , שהיה חל ביהודה ושומרון מאז השלטון העותמני ובמשך ימי המנדט הבריטי
 3230מרון בשנת ידי שלטונות ירדן בעקבות הסיפוח הירדני של יהודה ושו שונה על

שבא להסדיר את התהליכים בדבר השוואת החוקים בשתי , ובעקבות החוק הירדני
 . הגדות של הירדן

 
. . . 

 
 
 
 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20285/81&Pvol=לו
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%203998/06
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 2/כי על הממונה ועל הוועדה היה ליישם את סעיף , הפועל היוצא מן האמור לעיל הוא
א תשומת הלב שלנו ל. ל ולפרש אותו בהתאם למשמעותו ולפרשנותו מאז ומתמיד"הנ

אשר על יסודן רשאיות היו רשויות הממשל הצבאי ליטול , הופנתה לכל חקיקה או פסיקה
ל "הנ 2/ולפרש את סעיף , ללא בסיס בדין המקומי או בתחיקת הביטחון, לעצמו זכות

גם חלק , כידוע, הוראות חוק אלו היו. בניגוד לנוסחו ובניגוד לפרשנותו המקובלת
ראה ) 3232  -  ט"תשכה, חוק המקרקעיןתו של ממשפטה של מדינת ישראל עד לחקיק

ה לומדים אשר לגבי, ולכן אינן בגדר סוגיה בלתי מוכרת, (לחוק האמור(  3)332סעיף 
חזקה כי בהוכחת , ל הוא"כי הפירוש של החוק הנ. . .כן לומר ניתן על. דברים מראשיתם

ופירוש זה לדין הוא בגדר נחלת , לא סגי לשם רישום בעלות באדמת מירי בהליכי הסדר
סידור ) פקודת הקרקעותמאז החלו בהליכים לפי , למעשה, ונהגו לפיו, הכלל מזה דורות

 3230משנת  2/מוש והחזקה בנכסי דלא ניידי מספר החוק הירדני בדבר שי(. זכות הקנין
אין בו מאומה כדי לפטור מן : רב -בי-ידי כל בר ו מתיר תפיסת חזקה בקרקע מירי עלאינ

העברה או הענקה מן , יהיה זה בדרך ירושה, הצורך לרכוש זכויות חוקיות במקרקעין
התקופה המינימאלית על יסוד החזקה ועיבוד חקלאי גם יחד במשך , לחלופין, הרשות או

 . המזכה
 

ידי הועדה  והדרך שננקטה על, 2/מכאן כי אין כל הצדקה לחדש בפרשנותו של סעיף 
כי היא נתנה , לאור מסקנתה הסופית אין אלא להסיק, אגב. תאמה את המצב המשפטי

 ".לעותר אף ליהנות מהספק באותם מקרים שהיו גבוליים
 

 (.פניות לאסמכתאות הושמטוה;  33  -  /3,  שם,  רייב'אעענין )
 
 

מדינת ' עזבון עיסה נ 4/0393א "ע) החזקה בקרקע תוכל להוות ראיה נוספת לזכות בקרקע .  330
 .(09/  -  03/, 92/  (3)ד כט"פ,  ישראל

 
 

תוכל להצליח  2/ביעת בעלות לקרקע מירי מחוץ למסגרת הסעיף אין להניח שת",  עם זאת.  039
באין בידי התובע שטר קנין או ראיה ממשית נוספת להוכחת , על יסוד הוכחת החזקה בלבד

 (.0/,  3/  (9)יח ד"פ,  מדינת ישראל' חיסוי נ   430902א "ע" )בעלותו
 
 

לחוק  2/ויותר מקנה בה זכויות לפי סעיף   30%עיבוד של הקרקע בהיקף של ,  כאמור.  030
 .הקרקעות העותמני

 
 

כללים ומבחנים מסייעים להכרה במצב של עיבוד חלקי פתחה הפסיקה ,  לאורך השנים.  /03
אך ניתן להפריד ,  30%ע להיקף של ונקבע בין היתר כי כאשר העיבוד אינו מגי,  (ספורדי)ומטולא 

בין חלקים מעובדים לחלקים שאינם מעובדים וקיים עיבוד מרוכז באשור מסוים של החקלה 
יש לפצלה ואין לשלול את זכותו של המחזיק בחלקה באותו ,  וניתן לפצלה  30%בהיקף העולה על 

  -  309,  303'  ד  יז"פ,  יורשי כיר' מדינת ישראל נ  2//439א  "ע;  לעיל,  אלעומרענין )החלק 
300.) 

 
 

' מ)מקובל גם כי ניתן להתחשב בעיבוד מפוזר וחלקי כאשר עסקינן בקרקע הררית או סלעית .  033
אשר החלק הבלתי מעובד ל כלמש,  (/03,  (3230,  ירושלים) ישראל קרקעות במדינתדיני ,  דוכן

בלתי נפרד מן החלק המעובד ונכלל יחד עמו בחלקה אחת המגודרת בגדר שהיתה הגבול  הוא חלק
 .(//9,  9/0(  /)ד יט"פ,  כורי' מדינת ישראל נ  433322א "ע)הטבעי של השטח המעובד 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/286_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/286_034.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עאח%20525/73&Pvol=כט
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הגישה לא היתה נוקשה ,  של התחשבות בעיבוד חלקי בקרקע סלעית, שגם לענין זה,  כלומר.  033
אלא ראתה להתחשב בעיבוד בפועל ,  עיבוד  30%ולא כללה תקן הפעלה מכנית של הכלל בדבר 

ות ציונ  -מקרקעי ישראל  ,  זנדברג' ח)תוך מגמה חיובית של הכרה בזכויות בשטח המעובד 
  -  309,  שם,  זנברג)אך תוך זהירות בישום בפועל ,  (309  -  /39,  (9002,  תל אביב)  ופוסט ציונות

303.) 
 
 

 2/עד כאן לענין המסגרת המשפטית לדיוננו בהיבטי פרשנותו הנהוגה והראויה של סעיף .  /03
 .חוק הקרקעות העותמני

 
 

והמחוקק ,  ת בעייתית ומורכבת ביותרהוכחתה של בעלות מכוח קושאן עשויה להיו.  032
המנדטורי ובעקבותיו המחוקק הישראלי הכירו במורכבות זו ובנו בעטיה את דיני הסדר 

 .המקרקעין
 
 

בהעדר כלים מדויקים ,  רחוקהבמיוחד בעבר העותמני ,  מורכבות זו נובעת מכך שקושאנים.  032
סה הגאודטית דתחילה בתחום ההנ  ,לסימון ומדידת מקרקעין אשר התפתחו בתקופה המודרנית

חייבו את עורכי מרשם המקרקעין העותמני להזדקק ,  לוגית לווייניםוולאחר מכן על בסיס טכנ
שלא תמיד ,  לסימונים ולסימנים שהיו תאוריים והסתמכו על המצב בשטח ועל סימנים טבעיים

ולהתערבות אנושית והיו גם נתונים לשינויים ,  היו לרוב בלתי אחידים,  היו מדוייקים
 .לא אחת ולא שתים(  מניפולציות)
 
 

 :אמר על כך בית המשפט העליון דברים אלה. 030
 

על שיטת , (כתוארו אז)עמד השופט אגרנט , (/3 'ד ו"פ)ליפשיץ ' ליבמן נ /4302א "עב"
לחוק  0מאני בארץ ישראל ועל משמעותו של סעיף 'היג השלטון העותהרישום שהנ

מאני אכן 'כי המחוקק העות, השופט אגרנט ציין בהקשר זה. ן"מאני על החזקת נדל'העות
הורה שיש לפסוק בזכויות בעלות על סמך הקושאן ועל סמך הרישום שבספרי האחוזה 

לא השיגה שיטת הרישום , רנטכך הדגיש השופט אג, אולם בפועל; "ללא הוכחה נוספת"
מאניים לא שיקפו אל נכון 'וספרי האחוזה העות, מאני את מטרתה'שהנהיג השלטון העות

לא נקבעו על , משום שהשטח והגבולות הרשומים בקושאן, בין היתר, את מצב הבעלות
, לפיכך(. 23, שם ראו)לא התאימו למציאות , קרובות ולעתים, סמך מדידה כללית יסודית

נחקקה פקודת העברת , ידי הבריטים והונהג השלטון המנדטורי כבשה הארץ עלמשנ
השופט . שבה נקבע כי רישום השטר לא יקנה כל ערובה בדבר הבעלות 2קרקעות ובסעיף 

ידי הבריטים מנגנון להסדר זכויות -אגרנט הוסיף וציין כי רק לאחר שהוקם על
קבע המחוקק המנדטורי בסעיף  ,במקרקעין וננקטו אמצעים לעריכת מדידה קדסטרית

כי הרישום החדש שולל את תוקפה של כל זכות , (סידור זכות קנין) פקודת קרקעותל 0/
 . העומדת בסתירה לאותו רישום

 
הקושאן וספרי  מן המקובץ עולה כי הרישום המנדטורי הישן בספרי האחוזה וכמוהו

פי -על, אינם מהווים, עליהם נסמך הרישום המנדטורי הישן, מאניים'האחוזה העות
הן באשר לזכות הקנין והן באשר לשטח , ראיה או ערובה חותכת לתוכנם, ההלכה הנוהגת

על אי הדיוק שבו לוקים הקושאנים התורכים מבחינת תיאור . המפורט באותו רישום
 'ד טו"פ)יונס  ' מדינת ישראל נ 9//430א "עב( כתוארו אז)מן עמד גם השופט זוס, השטח

 : בציינו ,  (3/22,  3/23
 

כי שטח שצויין בקושאן תורכי אינו מדוייק וכי ציון , מן המפורסמות הוא"
דיוק השטח בקושאנים עתיקים אלה  אי. השטח כלל לא היה מבוסס על מדידה

 ".בספרי אחוזה" תיקון שטח"וסד של הוליד את המ
 
 (. 0/0( ג"תשי)דיני קרקעות במדינת ישראל , דוכן' מ: וראו גם)
 
 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עאח%2087/50&Pvol=ו
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/286_034.htm
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מתייחס לכל סוגי הקרקעות , בכל הנוגע לקושאנים התורכים, הדיוק המתואר לעיל אי
ערערים ליצור בהקשר זה בין קרקע מסוג כוח המ אין מקום לאבחנה שניסה בא, כן ועל

שפט קמא לבסס את המרשאי היה בית , במצב דברים זה. קמירי ובין קרקע מסוג מול
ממצאיו בעניין השטח על מכלול הראיות שבאו בפניו ובהן ראיות מהימנות הנסמכות על 

פני -וכן רשאי היה להעדיף ראיות אלה על, שכלל ביקור במקום עצמו, מדידות ועל סקר
 .האמור בקושאן

 
 .(/303 ,3033( 0)9000על -תק ,  מינהל מקרקעי ישראל' דנה נ 400/930א "ע)
 
 

וכך נאמר על ידי בית המשפט העליון בענין הוכחת בעלות על פי קושאן אשר מיקום הקרקע .  033
 :ינו ברורהמוזכרת בו א

 
לותיו שאין גבו, רישום מי שמסתמך על שטר: הוא, כלל נקוט בידי בית משפט זה"

שאותו שטר אכן חובק בתוך , חייב לשכנע את בית המשפט, מאומתים על ידי מפת מדידה
 . גבולותיו את הקרקע שבסכסוך

 
, זה על ידי בית משפט, לא אחת, נדונה, השמיים שאלת הוכחת הגבולות מארבעת רוחות

 ".הן בזמן המנדט והן לאחר הקמת המדינה
 
,  3// (9)22על -תק,  נכסי נפקדים האפוטרופוס על' חברת הכשרת הישוב בישראל נ //4233א "ע)

//2). 
 
 

 :בענין אחר,  ועוד נקבע.  039
 

, 9מהדורה , אחוה)אומר בספרי דיני קרקעות במדינת ישראל  ל"פרשן המלומד דוכן זה"
 : 023' בעמ, מורחבת ומתוקנת( ג"תשי

 
שעריה  ה'רישום בספר היוקלמה המבוסס על חקירה מקומית ותעודות ההג"
המתקבלות , כלולות בראיות בכתב, הנוגעות לענין( 'ח' א - "שרעייה": ל"צ)

 " .ADVERSE TITLEלאישור זכות מנוגדת 
 

 : /03' המחבר המלומד בעמ מדבר" יוקלמה"על הדרך שבה הושגו רישומים מסוג 
 

על כל החסרונות שיש , האחוזה היה מסודר באופן פרימיטיבי הרישום בספרי"
עבודת הרישום היתה . שאינה כוללת קאדאסטר ומדידות מדוייקות, בשיטה

ראה הנוסח ) 39/3על חוק הטאבו משנת , //39מבוססת על חוק הקרקעות משנת 
בשעת הרשימות התחשבו (... 'ח' א - 33/, /2/, 22/' בעמ, של חוקים אלה שם

פנקס הרישום )חאקאני המרכזי  -במשרדים אלה עם הוראותיו של הדפתר 
היו נותנים ; (יוקלמה)יסוד יומנים -הקרקעות היו נרשמים על(. 'ח' א -המרכזי 

יתי היו מקבלים רק אחרי ואת הקושאן האמ, זמניים( טאבו-שטרי)קושאנים 
 ". המרכזי' חאקאני-דפתר'אישור הקושאן בקושטא ב

 
 : נאמר, שם, למטה מזה

 
, המחזיק קרקע מירי, (יוקלמה)מזמן לזמן היו נערכות חקירות מקומיות "

היה מקבל קושאן על יסוד הרישום , שהוכיח את זכותו בזמן היוקלמה
 ". ביוקלמה

 
 . שם, 30ראה הערת השוליים  על ערכו הראייתי של קושאן כזה

 
 
 
 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עאח%207210/00
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דין שונים הן  היא נדונה בפסקי. ג זה אינה חדשהשאלת ערכו של קושאן מסו -למעשה 
 . //4 003, 033, 032א "ע ;/4/30א "ע: ראה -לפני והן לאחר הקמת המדינה 

 
מול . 9/33' בעמ, 33432/, 392א "יסוד להלכה שבע, בין השאר, ין אלה שימשוד שני פסקי

 (: כתוארו אז)כהן ' האות ו נאמר מפי כבוד השופט ח
 

עשויה לפסול רישום שכזה כראיה , ולא רק התנגדות בלבד, רק הוכחה נוגדת"...
 ". לזכות קנין

 
את הציטטה הבאה , 9/33  -  9/33' בעמ, שם, כהן' בהקשר זה מביא כבוד השופט ח

 : /93' בעמ,  033,  002, 003//4א  "עמאותו 
 

 .  . .עשרה כשרישומים אלה נעשו בראשונה לקראת סוף המאה השמונה"
 

ים קנין לא היה מבוסס אלא אך על חזקת עשר שנ זכות מספר גדול של תעודות
כלומר כתוצאה ', יוקלמה'רישומים אלה מתוארים בדרך כלל כמעשה . ויותר

קנין מסוג זה מתקבלות בדרך כלל על  ידי  זכות תעודות. מביקור וחקירה במקום
 .".  . .המשפט בתי

 
לא עלה בידי איש לסתור את תוכן הרישומים , שהוא נושא הערעורים שלפנינו, במקרה

שקושאנים אלה מתייחסים לשטח , אם יוכח, לכן, משפטשהוגשו לבית ה, שבקושאנים
וניתן גם ניתן להסיק מהרישום שבהם , "חידוש רישום"שבמחלוקת אין כל צורך בפעולת 

 . את המסקנות המשפטיות המתבקשות
 

כראיה לזכות הקניין " יוקלמה"רק הוכחה נוגדת בכוחה לפסול רישום  -אמור מעתה 
 . המשתמעת ממנו

 
חובה היא לשכנע את בית , הראייתי של קושאן היוקלמה כאשר יהאאך יהא ערכו 

אם לא נעשה . שהאדמה הרשומה לפי אותו קושאן זהה עם השטח שבמחלוקת, המשפט
. שעליו נשענת תביעתו, לא יעלה בידי המערער להפיק תועלת מהקושאן, דבר בכיוון זה

והן של  Z-43אן תודווקא בנקודה זו בולט הקושי הן של התובע המסתמך על הקוש
, שכן(. 402מוצג נ)כי הקרקעות של שחאדה רשומות בקושאן יוקלמה , שטענו, המשיבות

שלא )פי מדידה מדויקת או מוסמכת -הגבולות שצוינו בשני קושאנים אלה לא נקבעו על
לפי  32/2רומי המקבילה לשנת  /392היתה ידועה בשיטת הרישום בעת עריכתם בשנת 

 R C. TUTE, THE OTTOMAN LAND LAWSראה ספרו של  -הלוח הגריגוריאני 

JERUSALEM, 1927) 127)) ,פי שמותיהם של השכנים כי אם על . 
 

נערכו באותה השנה בהפרש של חודש )ל "אך מאז עריכת הרישום לפי שני המוצגים הנ
ובינתיים התחלפו , חלפו יותר מתשעים שנים עד ליום מתן פסק הדין( אחד בלבד

 ".מאמץ לאתרם לא תמיד מניב תוצאהוה, השכנים
 
 .(/32 -  323,  322 (9)ד לח"פ,  מ"חברת הכשרת הישוב לישראל בע' שכטור נ 420322א "ע)
 
 

להוכיח באמצעות   ,שעל המבקש להסתמך על קושאן שאין מבוסס על מפת מדידה,  כלומר.  030
,  פירוט של גבולות החלקה והשכנים הגובלים בה,  ובהם סימנים טבעיים בשטח,  ראיות משניות

 .שהוא טוען לזכויות בה  -בחיי המעשה   -כי אכן הקושאן מתיחס לאותה קרקע 
 
 

על פי דיני המקרקעין הישימים ,  משעמדנו על המסגרת המשפטית לדיון בעררים שלפנינו.  /03
 .נוכל לפנות לדיון בעררים לגופם,  והחלים באזור יהודה ושומרון
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 דיון
 
 

סבורני כי עלינו להעדיף בבירור את חוות דעתה של ,  בין המומחים לפענוח תצלומי אויר.  033
 .המומחית מטעם המשיב על חוות דעתו של המומחה מטעם העוררים

 
 

  ,32.9.03מיום  ,  ואני מתיחס לגרסתה האחרונה)בחוות דעתה של המומחית מטעם המשיב .  033
,  מסתמכת המומחית על עשרה תצלומי אויר שונים, (0סומנה מחדו, 90.9.03אשר הוגשה לנו ביום  

 .בהתאמה,  /322,  3220,  3220,  3223,  3220,  3220,  //32,  //32,  3232,  3232מן השנים  
 
 

לענין משקלה )בחוות דעתו המשלימה  הסתמך,  תלעומת זא,  המומחה מטעם העוררים.  /03
רק על שני  (הנמוך עד קרוב לאפס של חוות דעתו הראשונה של המומחה מטעם העוררים ראו להלן

ובמקרה אחד אף בא כוח העוררים הודה כי השתמש ,  9000ומשנת  3223משנת ,  תצלומי אויר
 .9000כאילו היה משנת  3223פעמיים בתצלום אויר משנת 

 
 

אשר קשה לומר כי היתה ,  עיותו של המומחה מטעם העורריםודבר זה מקרין על מקצ.  032
 .גבוהה

 
 

לא נמצאה בעיני סיבה לפקפק ברמתה המקצועית או בתום לבה של המומחית מטעם .  032
חוות )כי ביחס לחוות דעתו של קודמה בתפקיד ,  בהגינותו,  שגם בא כוח העוררים הודה,  המשיב

הלכה כברת דרך לטובת ,  (9ה מחדנוסומ  99.3.03הוגשה לתיק הועדה ביום  ,  90.0.22ם  דעת מיו
 .העוררים דווקא

 
 

מועדי התצלומים " לבחירת"אשר העלה חשש ,  בניגוד לטענת בא כוח העוררים,  יתרה מזו.  0/0
בסיסו על מנת שניתן יהיה להתעלם מעיבוד חקלאי ש,  הנוחים למשיב על ידי המומחית מטעמו

הרי שמועדי תצלומי האויר עליהם הסתמכה המומחית מטעם המשיב מפריכים חשש זה ,  עונתי
וכמובן שיש לציין כי לא נמצאה גם כל ראיה ליחס כוונה שלילית מעין זו למומחית מטעם )

גם )משום שלגבי שתים מן התקופות התיחסה המומחית לתצלומים מיותר ממועד אחד (  המשיב
ומשום שבסך הכל תצלומי האויר פרושים על פני כל עונות ,  יו קרובים יחסיתאם המועדים ה

,  3223)והסתיו או ראשית החורף ,  (//32)האביב ,  (3220)החורף ,  (3220,  3232)הקיץ   -השנה  
322/.) 

 
 

עיבוד )"הפגין חוסר עקביות במינוח המקצועי בו עשה שימוש  העורריםהמומחה מטעם .  0/3
וגם בכך יש כדי להעיב על ,  וגם בישומו של מינוח זה על תצלומי האויר שהציג בפנינו , "(חמור

 .ומידת ההזדקקות לה לחוות דעתוליתן שנוכל  המשקלמידת 
 
 

,  אינני מציע לחלוט מסקנות באשר למקצועיותו של המומחה מטעם העוררים,  מכל מקום  .0/9
להתיחס לחוות דעתו וליתן לה משקל של שאיננו מאפשר  רמשום שקיים טעם כבד משקל אח

 .ממש
 
 

וגם אם נניח כי ,  גם אם נניח כי מקצועיותו של המומחה מטעם העוררים היא לעילא ולעילא.  0/0
אין בחוות דעתו של המומחה ,  אין סתירות בינה לבין חוות הדעת של המומחית מטעם המשיבים

שהוא הדרוש לשם הוכחת ,  30%מעל  מטעם העוררים להוכיח עיבוד חקלאי רצוף בהיקף של
 .לחוק הקרקעות העותמני 2/זכות לפי סעיף 
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עם העוררים מסתמכת על של המומחה מטהראשונה  משום שחוות דעתו?  כך למה לכו.  //0
אשר היכולות לפנעחם היא ,  9000,  /322,  3220,  /322,  32/2,  32/9,  3232תצלומי מן השנים  

כפי שעלה במהלך חקירתו  ,וגם המומחה עצמו התקשה בכך,  איכותם הירודה נמוכה מאוד בשל
 .הנגדית

 
 

,  30.33.03חוות הדעת מיום )הראשונה גם המומחה עצמו מטעם העוררים ציין בחוות דעתו .  0/3
  90%כי היקף העיבוד החקלאי לאורך כל השנים  עמד על (  3וסומנה עחד  33.3.03הוגשה ביום  

כאשר נדרש לפרט את היקפי העיבוד לפי ,  ורק לאחר מכן,  (32/2)  0%/כל היותר על ול(  3232)
לו טען המומחה מטעם השתנה היקף העיבוד ,  החלקות השונות שהעוררים טענו לבעלות בהן

  30%אם כי גם הוא לא הגיע בכל המקרים להיקף המזערי הנדרש על פי הפסיקה של ) העוררים
 .(עיבוד חקלאי

 
 

אין ממש בטענה כי בחלקות כלשהן של ,  העורריםכי גם לשיטת המומחה מטעם ,  מכאן . 0/3
,  היה עיבוד חקלאי רצוף לתקופה של עשר שנים או יותר עובר להכרזההעוררים שנכללו בהכרזה 

ועל כן לא נוכל לקבל את חוות דעתו כבסיס להכרה בזכות של מי מן העוררים בחלק כלשהו מן 
 .לחוק הקרקעות העותמני 2/ו כרכוש ממשלתי לפי סעיף המקרקעין שהוכרז

 
 

שגם היא לא היתה ברורה מבחינת היקפי )המשלימה  ,  בחוות דעתו השניה:  והעיקר.  //0
, בניגוד לחוות הדעת הראשונה,  אך לפחות ניתן היה להבינה,  מסקנות לגזור ממנה העיבוד וקשה

התיחס ,  (ברור כלל לאילו חלקות התיחסואשר כללה היקפי עיבוד באחוזים אשר לא היה 
ומשתי סדרות תצלומי אויר משתי ,  9000,  3223,  כאמור,   המומחה רק לשתי שנים של צילומים

מקצועית או שאיננה ,  ברור כי לא ניתן לגזור כל מסקנה,  במרחק כה רב זו מזו,  שנים בלבד
 .מקצועית

 
 

 .שאןומכאן לחוות דעת המומחים לענין הקו.  0/2
 
 

עברה הליכי מיקוד   /9240חוות דעתו של המומחה לענין הקושאן מטעם העורר בערר  .  0/2
.  2.33.03עד שהתגבשה לחוות הדעת שעמדה בפנינו בדיון ההוכחות שהתקים ביום  ,  והתפתחות

אשר הוגשה  , "חוות דעת גאורגפית סופית"הנושאת את הכותרת   , אתיחס להלן לחוות דעת זו
 .(/9240בתיק ערר    /4סומנה ע)ו דיון באות

 
 

 .אין בידי לקבל חוות דעת זו.  020
 
 

 .אחד הקשיים הידועים בקושאנים הוא כרגיל יחוס הקושאן לקרקע מסויימת ולגבולותיה.  023
 
 

ואולם אני סבור כי ניתן ,  מעורר שאלות ותהיות שונות,  כפי שהוצג בפנינו,  הקושאן עצמו.  029
לזכויות   /9240לגביו טוען העורר בערר  דה  קרובה לודאות כי אין הוא מתיחס לשטח לקבוע במי

 .בעררו
 
 

דבר ,  גם אם לא נקבל את טענת בא כוח המשיב כי גבולות הקושאנים צוינו מדרום והלאה.  020
  40/92ערר שאינו מתאים לציון הגבולות המתוארים בקושאן אל מול החלקה לה טוען העורר ב

הן אלה שצרף המומחה מטעם העורר בערר )הרי שהמצב בשטח ועיון בתצלומי האויר ,  לזכויות
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מביא למסקנה הבלתי   (זה והן תצלומי האויר שצורפו מטעם המומחים לפענוח תצלומי אויר
גבול היחיד שהוא ברור ואין עליו מחלוקת של ממש ולמעשה ה  -כי יחוס הגבולות ,  נמנעת

ולא ,  מתיחס לגבולה הצפוני של החלקה הנזכרת בקושאן, ואדי אל טין,  מבחינת מיקומו בשטח
 .לגבולה הדרומי

 
 
 
 

ין עובר טניסה להסביר ענין זה בטענה כי ואדי אל   /9240המומחה מטעם העורר בערר  .  /02
זכרים נוכן בפרשנויות לשמותיהם של מקומות אחרים ה,  להממזרח לחלקה או מדרום מזרח 

,  ואשר אין להם סימוכין במקומות אחרים,  כמו אלהרימי ומגרת אלסיל,  כגבולות של החלקה
ואין הם תואמים את תצלום ,  וןאך הסברים אלה אינם תואמים את המצב בשטח ואין בהם הגי

 (./9240ר  בער 42סומן ע)האויר שהוגש יחד עם חוות הדעת 
 
 
"  ביקור במקום"כי על פי   40/92ערר לחוות דעתו טוען המומחה מטעם העורר ב  /./בסעיף .  302
קיימות קרקעות באזור ובמאוקע חלת אל לוז אשר נרכשו מאחרים ובהם "  ועדויות עדים"

שם )צמודות לחלקה בו טוען העורר לזכויות והיו שייכות לעיסא אלסוואחרי קרקעות שאינן 
 (.המופיע בקושאן

 
 

שאין בה כל קשר למומחיותו של ,  כמובן שלא ניתן לקבל עדות שמועה על עדות שמועה זו.  023
שאפילו איננה מתיחסת לקרקע הצמודה לחלקה בה טוען ו,  /9240מומחה מטעם העורר בערר  ה

זו מטעם המומחה "  עדות"שעצם ההזדקקות למעין  ,ודאיבודאי וב;  לזכויות  40/92ערר העורר ב
 .לא רק שאין לה ערך ראייתי אלא שהיא גם מקרינה באור שלילי על משקלה של חוות דעתו כולה

 
 

  -חלת אל לוז או חלאיל אל לוז   -ך שהמואקע הנזכרת בקושאן  גם הסברו של המומחה לכ.  /02
,  הוא הסבר דחוק במקרה הטוב,  שהיא בראש הר,  מתיחס לחלקה שהעורר טוען לבעלות בה

 .אשר לא ניתן לקבלו
 
 

שגם כך היקף הבעלות בקרקע בו של )כי אם בכלל מתיחס קושאן זה , על כן,  מסקנתי היא.  022
כוש ן קיומו של קושאן בקרקע שהוכרזה רשכ,  כמובן,  אך זהו ענין אחר , העורר הוא קטן

ואילו מחלוקות בין בעלי הקרקע השונים הן ענין אזרחי ,  ממשלתי מחייב את ביטול ההכרזה
,  לקרקע של העורר(  ולא לועדת ערר זו במסגרת הליך של ערר על הכרזה כאמור,  לבתי משפט

ערר ואיננה מתיחסת לחלקה אשר העורר ב, ום לודאי אל טיןהרי שעסקינן בקרקע הנמצאת מדר
 .טוען לזכויות בה בתוך גבולות ההכרזה  40/92

 
 

סביר יותר כי החלקה אליה מתיחס הקושאן נמצאת באזור כלשהו נמוך גאורגפית מתוך .  022
אך ,  (השקדים או עמקי השקדים קעמ)ל מאוקע חלת אל לוז או חלאיל אל לוז האזור הכללי ש

 .לזכויות  /9240אין הקושאן מתיחס לחלקה לגביה טוען העורר בערר  
 
 

ודי לנו לקבוע ,  אני סבור כי אין לנו צורך לקבוע לאיזו קרקע מתיחס הקושאן,  מכל מקום.  020
לא הוכיח כי הקושאן מתיחס לאותה חלקת קרקע הכלולה בהכרזה ואשר   40/92ערר כי העורר ב

לגביה הוא טוען לזכויות מכוח הקושאן ולחלופין מכוח עיבוד חקלאי רצוף במשך למעלה מעשר 
 .שנים

 
 

 .40/09ערר  ר בומכאן לחוות דעתו בענין הקושאן של המומחה מטעם העור.  230
 
 
,  בשפה הערבית,  (40/09ערר  בתיק   43סומנה ק)  32.3.03חוות דעת זו הוגשה לעיוננו ביום  .  902

 .מתורגמן ועדות הערריםותורגמה על ידי 
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וכי הוא מומחה ,  32/2כי הוא עובד עירית חברון מאז שנת ,  המומחה מציין בחוות דעתו.  020
כי ,  40/09ערר  מרקע מקצועי מועט זה של המומחה מטעם העורר ב,  ברור.  במדידות ובמקרקעין

 .ת שניתן ליחס לו היא מוגבלתוהמקצועיו מידת המומחיות
 
 

ומתאר את גבולות החלקה ואת העובדה כי ניתן בעבר ,  3.03./המומחה מציין כי בקר ביום  .  /02
 .רישיון למחצבה בחלקה זו

 
 

אן לבין משום שאין היא יוצרת כל קשר בין הקוש,  חוות דעת זו אין אפשרות להסתמך עליה.  023
,  (אשר מסתמא איננו קיים כלל)ואיננה מסבירה קשר זה  ,  הגבולות המתוארים בחוות הדעת

הן באשר לגבולות ,  ותאורו של המצב בשטח כפי שנמסר למומחה על ידי העורר או מי טעמו
בודאי איננו יכול לבוא כראיה ,  הקיימים של החלקה והן לגבי השכנים הקיימים בחלקה

יצירת קשר בעל ערך ראיתי ומשפטי בין הקושאן לבין חלקת הקרקע שבה טוען שבמומחיות ל
 .לזכויות  40/09ערר   העורר ב

 
 
לזכויות   40/09ערר בקושאן עצמו מצוינים גבולות הקושאן של החלקה בה טוען העורר ב.  302

,  עאר'חליל עטאללה אלג,  רחל כליף:  דרום;  אברהים וסולימאן אבו סבגה  -צפון  :  כדלקמן
 .רחוב:  מערב;  סעד אחמיאן אלסוואחרי,  רחל כליף,  נחל המים:  מזרח;  סאלם חלילן

 
 
בלא כל ,  גבולות אלה אחד לאחד  40/09ערר ם העורר במפרט המומחה מטע,  בחוות דעתו.  02/

ואיננו מסביר כלל כיצד תואם זיהויו של החלקה את קרבתה המשוערת למקום ישוב ,  חריגה
 .בבעוד בפועל בשטח החלקה מרוחקת מכל ישו,  (הגבול המערבי הוא רחוב)
 
 

ובו נחקר על   32.3.03בדיון ההוכחות שהתקים ביום  ,  העד המומחה גם לא ידע להסביר.  022
בעוד הוא עצמו מיקם את ,  כיצד נאמר בקושאן כי החלקה מצויה במאוקע אל נחלה,  חוות דעתו

תשובתו הסתמית של (.  עמק הכותנה)החלקה במהלך הדיון על גבי המפה במאוקע חלת אל כותן 
לפרוטוקול  9עמוד )כי הקושאן מתיחס לחלקה המצויה במקום אחר "  לא יכול להיות"כי  העד

בלא כל הסבר לשורת הפרכות והסתירות בין חוות דעתו לבין ,  (9/שורה   32.3.033הדיון מיום  
ובודאי שלא כתשובה ,  איננה יכולה להתקבל כתשובה אמינה,  הקושאן לבין המצב בשטח

 .תהמעידה על מומחיו
 
 

ולא ניתן לומר כי ,  לעניות דעתי לא ניתן ליחס כל משקל לחוות דעתו של מומחה זה,  לפיכך.  022
הוכיח כי הקושאן מתיחס לאותה חלקת קרקע הכלולה בהכרזה ואשר לגביה   40/09ערר העורר ב

 .ת מכוח הקושאן ולחלופין מכוח עיבוד חקלאי רצוף במשך למעלה מעשר שניםהוא טוען לזכויו
 
 
 

 ההכרזה במבחני המשפט המנהלי
 
 

עמדת בא כוח העוררים הינה כי ההכרזה של המקרקעין נשוא העררים היא פסולה ,  כזכור.  00/
 .זה או את הרחבתו של ישוב,  משום שנועדה לקדם את בניתו של חלק נוסף של הישוב אפרת
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פוסל את ההכרזה מבחינת ,  הוא כשלעצמו,  מצב דברים זה,  לשיטתו של בא כוח העוררים.  03/

וזאת משום שמטרת ההכרזה היא למסור את המקרקעין לגורם ,  שיקול הדעת המנהלי הגלום בה
 .  כזה או אחר על מנת שתאופשר הרחבתה של המועצה המקומית אפרת

 
 
 
 
 
 

והעדים ,  אכן אפשרות כזו איננה מן הנמנע,  פי הראיות שהובאו בפנינועל :  יאמר מיד.  09/
ואף שם עברי נמצא לשטח עליו הוחלה ההכרזה ,  השונים שהופיעו בפנינו לא שללו אפשרות זו

 .גבעת עיטם:  נשוא העררים
 
 

הטענות  בהיות,  הן מבחינה דיונית,  זה בעניןאין ממש בטענות בא כוח העוררים ,  ובכל זאת.  00/
 .והן מבחינה מהותית,  מאוחרות במובן אחד ומוקדמות במובן אחר

 
 

 .נעמוד על הדברים.  /0/
 
 

ועדת המעקב כמשמעותה בהלכת "  )תוצאה חשודה"על מנת להציג תוצאות מפלות המעלות .  03/
 .של ממש בעלות יש להציג ראיות( עליה הסתמך בא כוח העוררים,  העליונה

 
 

 .לא עשה בא כוחם המלומד של העוררים,  כל הכבוד הראויב,  כזאת.  03/
 
 

ולא רק ,  המשיב נזהר עד מאוד בקביעת גבולות ההכרזהכי ,  עיון במפת ההכרזה מראה.  /0/
לנוכח , אך אני מוכן להניח,  אשר לא הוברר לנו די הצורך היכן היו)במקום בו היו אדמות יהודים 

לא הוחלה (  גם אם לא בצמוד לה,  מוך לגבולות ההכרזהכי הן קיימות בס,  העדויות ששמענו
כולל של מרבית ,  אלא גם בכל מקום אחר בו היה עיבוד חקלאי,  הכרזה על רכוש ממשלתי

 .העוררים עצמם
 
 

ולכן אין לטעון כי ההכרזה היא ,  שלא ניתן לטעון כי התוצאה היא חשודה או פסולה,  מכאן.  02/
 .מפלה

 
 

מצוי בתחום (  פירוט מדויק לא הובא בפנינו) כולו או חלקו,  שטח ההכרזהבדה כי העו.  02/
 .אין לה דבר וחצי דבר עם הכרזה,  השיפוט של המועצה המקומית אפרת

 
 

שאיננו בסמכותה של ,  שהוא ענין נפרד  -והשימוש שיעשה בהן  ,  לחוד  -אדמות מדינה  . 30/
 .לחוד  -ועדת העררים  

 
 

אשר הכרזתו על הקרקעות נשוא ,  ועל פי קביעת המשיב,  על פי ההכרזה עצמה: יתרה מזו.  33/
אם כי עדין נדרש הליך של רישום ראשון על מנת להשלים )העררים כאדמת מדינה הכירה בעקיפין 

כקרקעות ,  של העוררים ושל אחרים,  בקרקעות אחרות,  מיניה וביה,  (הליך זה מבחינה משפטית
ישנן ויהיו קרקעות שבבעלות ,  קלאי רצוף במשך עשר שנים או יותראשר היה בהן עיבוד ח

.  בתוך גבולות שטח השיפוט של הישוב אפרת,  העוררים ותושבים פלסטינים מקומיים אחרים
תוצאה "כי היא ,  גם לשיטתו של בא כוח העוררים,  כי על תוצאה כזו קשה לומר,  נראה לי

ישובים ישראליים ביהודה ושומרון נשמרו קרקעות והיו וישנם מקרים בהם בתוך "  )חשודה
לרבות בתוך ,  בתוך הישוב ואלה המשיכו לעבדן,  חקלאיות של תושבים פלסטינים מקומיים
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הממונה על הרכוש   -המנהל האזרחי  ' שני נ  403303/0(  ם-י)א  "תראו :  הישוב אפרת
 .(3033( 3)9002של -תק,  הממשלתי והנטוש באזור יהודה ושומרון

 
 
 
 
 
 
 
 
 

הקביעה כי האזור נשוא ההכרזה יהיה חלק מתחום השיפוט של המועצה ,  כך או כך.  39/
 .לפני זמן רב מאוד,  גם אליבא דבא כוח המשיבים,  המקומית אפרת נעשתה

 
 

ויש להניח כי היא אושרה במועצת התכנון העליונה ,  ים תכנונייםלקביעה כאמור קדמו הליכ.  30/
 .של אזור יהודה ושומרון

 
 

,  המקום והמועד להשיג על המהלך התכנוני האמור היה כאשר ניתן האישור,  אם בכלל.  /3/
ועל כן בכל הנוגע להכללת השטח נשוא ,  דבר זה לא נעשה;  ובפני בית המשפט הגבוה לצדק

וידועים מקרים בהם שטחים חקלאיים של תושבים פלסטינים   -טחים נוספים  וש)ההכרזה  
ואין מקום ,  טענות העוררים הן מאוחרות ומושהות( בים יהודייםומקומיים נמצאים בתוך יש

 .לדון בהן
 
 

כפי שהיה בפרשת תוכנית המתאר לעיר מעלה ,  כי לא היו דברים מעולם,  ואין לומר.  33/
 :אדומים

 
הוכנה ביוזמה משותפת של ממשלת ישראל ושל ( התכנית: להלן) /904/מתאר כנית ת"

פיתוחה של מעלה אדומים : ביסוד הכנתה ניצבו שתי מטרות. עיריית מעלה אדומים
ויצירת רצף אורבני מסוים בין מרחבה המטרופוליטני של ירושלים לבין שטח שיפוטה של 

להפקיד את התכנית  9ל המשיבה החליטה ועדת משנה ש /34342ביום . מעלה אדומים
מגבולות שטח שיפוטה של , במעט, אלא שהשטח שיועד להחלת התכנית חרג. להתנגדויות

בהתאם לתקנות בדבר מועצות ) 33430423ביום ( לאחרונה)כפי שהורחב , מעלה אדומים
ולאחר עבודת מטה , לאור זאת(. 3223-ב"התשנ , (מעלה אדומים( )החלפת מפה)מקומיות 

על תקנות המרחיבות את , /034242ביום , 3חתם המשיב , בדקו חלופות אפשריותבה נ
תקנות בדבר מועצות מקומיות )דונם נוספים  3,900-שטח השיפוט של מעלה אדומים בכ

לאחר קבלת אישורו של , /924042ביום (. /322-ד"התשנ, (מעלה אדומים( )החלפת מפה)
ימים מספר . לפרסם את התכנית 9בה החליטה המשי, שר הביטחון לפירסום התכנית

 . לאחר מכן פורסמה הודעה על הפקדתה החוזרת בעקבות תיקונים שהוכנסו בה
 

נימנו , מתושבי הכפרים השוכנים בסביבתה הקרובה של מעלה אדומים, העותרים שלפנינו
לפני ועדת המשנה להתנגדויות , נדונו ההתנגדויות /9243042ביום . עם המתנגדים לתכנית

בעקבות . החליטה הוועדה לדחות את התנגדות העותרים 9343422וביום , 9ל המשיבה ש
בגדרה מבקשים העותרים מתן צו המורה על ביטול , זאת הוגשה העתירה שלפנינו

, /322והמכריז על בטלות התקנות משנת , לאשר את התכנית, 9החלטתה של המשיבה 
שוב אין העותרים טוענים . ה אדומיםעל הרחבת שטח שיפוטה של מעל 3בהן הורה המשיב 

או למועצות הכפריות שבתחומיהן מצויים , כי להם -ככל שטענו לפני ועדת ההתנגדויות  -
כפי , עתירתם. יש זכות קניינית בחלק כלשהו מן השטח אשר עליו חלה התכנית, בתיהם

 . יטיתפולפרטית אלא ציבורית  אינה אישית, כוחם המלומד להטעים בפנינו שהקפיד בא
 

, כי הרחבת שטחה של מעלה אדומים, של העותרים היא, והעיקרית, טענתם הראשונה
לא נועדו לפיתוחה של מעלה אדומים אלא להרחבת , והחלת התכנית על השטח המורחב

משרתת התכנית מטרות , טוענים העותרים, בכך. גבולה המטרופוליטאני של ירושלים
תוך התעלמות מן , ות כלכליות של העיר ירושליםאו גם מטר, מדיניות של מדינת ישראל

החיץ המשפטי המפריד בין תחום שיפוטה של הבירה לבין שטחים הגובלים עימה 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=תאח%2013670/01
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בפועלם לקידום מטרות אלו חורגים המשיבים . והמהווים חלק מאזור יהודה ושומרון
כמי שמופקדים על הטיפול בנושא התכנון והבנייה באזור יהודה , שכן; מסמכותם

אף זאת במסגרת המיגבלות המוטלות עליהם מכוח  -מצווים המשיבים לפעול , ומרוןשו
בנוסף טענו . לטובתם ולרווחתם של תושבי האזור בלבד -כללי המשפט הבינלאומי 

כי הרחבת שטחה של מעלה אדומים פוגעת במרחב הקרקעי השמור והמיועד , העותרים
 . להתרחבות ולפיתוח הטבעיים של כפריהם

 
 
 
 
 
 
 

לא נגד המשיבים אלא נגד השיקולים שעל , למעשה, טענתם העיקרית של העותרים מופנית
את הכנתה ואישורה של , באמצעות גופיה המוסמכים, יסודם הובילה והנחתה הממשלה

בדבר המטרות שהממשלה חותרת להגשים בעזרת , אם נכונה הנחת העותרים. התכנית
סממנים המדיניים שבו הם דומינאנטיים מעלה נושא שה"נמצא שעתירתם , תכנית זו

ץ "בגכלשון הנשיא שמגר ב" )וגוברים בעליל על כל קטעי הקטעים המשפטיים שבו
ענתם כי בתשובתו לט, אין תימה(. 933, 930(  /ד מז"פ, ממשלת ישראל' ברגיל נ 23//423

בה , האמורה של העותרים הציע בא כוח המשיבים לגזור גזירה שווה מפרשת ברגיל
, לכאורה, ובעמדה זו; על הנימוק של חוסר שפיטות, בין היתר, התבססה דחיית העתירה

 . יש ממש
 

יפוטה של מעלה הרחבת שטח ש. כי דין העתירה להידחות לגופה, אני סבור, מכל מקום
אשר , 3המשיב . על שטחים באזור המהוים אדמת מדינה, להכו כל, אדומים מבוססת

י הצו בדבר ניהול מועצות פ על)עשה כן מכוח סמכותו , השיפוט החליט על הרחבת שטח
פי  ובכך שהחלטתו נתקבלה על, (3223  -  א"התשמ, (229' מס( )יהודה ושומרון)מקומיות 

 . הנחיית הדרג המדיני המרכזי אין כדי לגרוע מתוקפה
 
השאלה המעשית היחידה . לאשר את התכנית להפקדה, 9הוא הדין בהחלטת המשיבה ו

, והחלת התכנית על השטח המורחב, היא אם הרחבת שטח שיפוטה של מעלה אדומים
שאם אין ; פוגעות באינטרסים לגיטימיים של תושבי הכפרים שהעותרים נמנים עימם

ים המשיבים ממיגבלות המוטלות נשמט גם בסיס טענתם שבהחלת התכנית חורג, הדבר כן
הממונה על הרכוש ' רייב נ'אע 4203099ץ "בג: השוו)עליהם לפי כללי המשפט הבינלאומי 

אמנם ניסו להראות , בטענתם הנוספת, העותרים(. 33/0(  0)/2על -קת, שלתיהממוהנטוש 
אך . נית החדשה נוגסת מן המרחב הקרקעי המיועד לפיתוחם העתידי של כפריהםשהתכ

לא הניחו העותרים תשתית , שנסתרה בנתונים מפורטים שהציגו המשיבים, לטענה זו
כי רוב השטח הנדרש לביצוע התכנית צורף , בהקשר זה, לא למותר להוסיף. עובדתית

טחים שנגרעו מתחומי המועצות וזאת על חשבון ש, 3223למעלה אדומים עוד בשנת 
כי התכנית מייעדת שטחים נרחבים , כן ראוי לציין. האזוריות מטה בנימין וגוש עציון

כי בכך יש משום , העותרים טענו(. מלונאות ומסחר, תרבות וחינוך)למטרות ציבור 
פי התכנון החל בהם רובו של השטח מיועד  שעל, אפלייתם לרעה של הכפרים השכנים

כי מפיתוחה הכלכלי והתרבותי של מעלה אדומים עשוייה לצמוח , אך דומה; למגורים
 . טובה גם לתושבי הכפרים השכנים

 
שיישום התכנית אכן יביא ליצירת רצף אורבני בין שטח , אינני מתעלם מן האפשרות

, אולי, ובכך; שיפוטה של מעלה אדומים לבין מרחבה המטרופוליטאני של ירושלים
אלא גם מטרות כלכליות של , לא רק מטרות כלכליות של מעלה אדומים ,תזכינה לקידום

שבמערכות היחסים בין כלכלת   -גומלין כזאת  אך גם קיומה האפשרי של זיקת. ירושלים
אינו מקים עילה  -ישראל לבין כלכלת השטחים שמעבר לקו הירוק אין בה משום חידוש 

המצוי , ת ולגבול שטחה של ירושליםשלאישורה של התכני, למותר להוסיף. להתערבותנו
, בין ישראל והרשות הפלשתינית, משיגובש הסדר הקבע . אין ולא כלום, בריבונות ישראל

 ".יחול ההסדר גם על שטחה של התכנית
 
 (.230( 3)ד נה"פ,  ל"מפקד כוחות צה' עיאד נ 4220393ץ "בג)
 
 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%204481/91&Pvol=מז
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%204481/91&Pvol=מז
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%206022/93
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%203125/98&Pvol=נה
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טענות בדבר חוקיות או אי חוקיות ההתישבות היהודית באזור יהודה ושומרון כבר נדונו .  33/
(  /)ד מז"פ,  ראלממשלת יש' ברגיל נ  23//423ץ "בג)הן כללית  ,  בבית המשפט הגבוה לצדק ונדחו

,  הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי' רייב נ'אע  4203099ץ  "בג)והן במקרים פרטניים  ,  (930
 (.33/0(  0)/2על  -תק

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  //42/9ץ  "בגלהבדיל מפרשת )רה האמו  רייב'אעוכך אמר בית המשפט העליון בפרשת .  3//

אשר נזכרה קודם לכן ,  (/3(  9)ד מ"פ)ועדת העררים לפי הצו בדבר רכוש ממשלתי  ' רייב נ'אע
 (:בהקשר אחר

 
. זא שבנפת רמאללה'ת איגבאדמות הכפר בי 9עתירה זו עניינה אדמות המצויות בגוש "

שלא יותר בהן ; שלא למסור את האדמות לאחר 3  -  0 העותר מבקש כי נורה למשיבים 
וכי יפונו מהשטח , שתמנע הרחבת הישוב; השימוש לצורכי הרחבת הישוב גבעון החדשה

שלא ינתנו ; ששר השיכון יימנע מלסייע בבניה או לממתן אותה; מבנים או ציוד בניה
רובן המכריע של אדמות אלו היה . ה או היתרים לעבודות פיתוח ותשתיתהיתרי בני

ידי -על" רכוש האויב"נתפסו האדמות כ 32/2לאחר . בבעלות יהודית בתקופת המנדט
הכריז הממונה על הרכוש הנטוש  3223בשנת . האפוטרופוס הירדני על רכוש אויב
". רכוש ממשלתי"ות כעל האדמ( הממונה: להלן)והממשלתי באזור יהודה ושומרון 

. /323 -ז"תשכ  ,(32' מס( )יהודה ושומרון)ההכרזה נעשתה לפי הצו בדבר רכוש ממשלתי 
משפט זה  עניינו הגיע לדיון בפני בית. העותר בעתירה שלפנינו ניסה לתקוף את ההכרזה

אזור יהודה , ועדת העררים לפי צו בדבר רכוש ממשלתי. רייב נ'אע /9//42צ "בגבמסגרת 
הדין אושרה הכרזת האדמות  בפסק. עתירתו באותו עניין נדחתה. 9) /3)ד מ"פ, ושומרון

 . חלק אחר נותר פנוי. על חלק מהאדמות הוקם הישוב גבעון החדשה. כרכוש ממשלתי
 

. לבין ההסתדרות הציונית העולמיתבין הממונה " הסכם הרשאה"נחתם , 3220בשנת 
נמסרה להסתדרות הציונית , לפי ההסכם. מטרת ההסכם היתה לאפשר את הרחבת הישוב

החזקה נמסרה להסתדרות הציונית העולמית . דונם מהאדמות //  -העולמית החזקה ב
, בתמורה למתן החזקה(. 92.0.3223-ועד ל 92.0.3220-החל מה)לתקופה של חמש שנים 

 . שנתיים" דמי הרשאה"ההסתדרות הציונית העולמית לשלם לממונה  התחייבה
 

ישירות , נמסר כי משרד הבינוי והשיכון אינו מעורב 3  -  3' בהודעה מטעם המשיבים מס
כן מצביעים המשיבים על כך שהעותר לא פנה כלל . בעבודות בניה בקרקע, או בעקיפין

אם אכן מתבצעת בניה , ה בלתי חוקיתלועדות התכנון והבניה כדי שיפעלו להפסקת בני
 . או כדי שימנעו ממתן היתרי בניה, שכזו

 
תיאות , יחד עם זאת הודיעו המשיבים כי למרות איחורו של העותר בהתנגדות לתוכנית

כוחם -באת. ועדת המשנה להתנגדויות של מועצת התכנון העליונה לדון בהתנגדות העותר
כי אם אכן מתבצעת בניה ללא , פה ת הטיעון בעלמסרה לנו גם בע 3  -  3של המשיבים 

 . להפסקתה 3' היתר תפעל המשיבה מס
 

. 3  -ו  /והמשיבים  0' בנסיבות אלה מתייתרת העתירה ככל שהיא מופנית כנגד המשיב מס
על שמסרו את החזקה בקרקע  9 -ו 3נותרה אפוא קובלנתו של העותר כנגד המשיבים 

 . במקום להותירה פנויה
 
הסכם ההרשאה בין הממונה לבין ההסתדרות . זו דינה להדחות בשל שיהוי תירהע

העומדים בפני )ננקטו הליכי תכנון  3220מאז . 92.0.20נחתם ביום , הציונית העולמית
בחלוף שלוש שנים ממתן ההרשאה מבקש העותר כי , כיום. והוקצו זכויות בשטח( סיום

בשל חלוף הזמן ושינוי , לדעתנו. אחרהמשיבים יימנעו ממסירת אדמות גבעון החדשה ל

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%204481/91&Pvol=מז
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%206022/93
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20277/84&Pvol=מ
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20277/84&Pvol=מ
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20277/84
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לרבות גורמים פרטיים אשר קשרו קשרים חוזיים עם ההסתדרות הציונית  -המצב בשטח 
 . דין העתירה להדחות בשל השיהוי שבה -העולמית 

 
הממונה רשאי . נציין כי גם לגוף העניין דין העתירה להדחות, כדי להפיס את דעת העותר

' אל נאזר נ 423923ץ "בגראה )מסוג הקרקע נשוא העתירה להכיר או להשכיר קרקעות 
בין , הוא רשאי להשכירה למי שגר במקום(. /0/,  03/(  3)ד לו"פ, מפקד יהודה ושומרון

' חברת החשמל למחוז ירושלים נ 4/9933ץ "בגהשווה )אם הוא ערבי ובין אם הוא יהודי 
עליו להתחשב בצורכי הבטחון , בהפעלת שיקול דעתו(. 302,  393(  3)ד כז"פ, שר הבטחון

מעית אסכאן 'ג 429020ץ "בגראה ( )הערבית או היהודית)ית ובצורכי האוכלוסיה האזרח
  (./2/,  23/(  /)זד ל"פ, ל באזור יהודה ושומרון"מפקד כוחות צה' אלמעלמון נ

 
 
 
 
 

כללי המשפט הבינלאומי קובעים את המסגרת הנורמטיבית אשר בגדרה חייב , אמת
לא מצאנו כל פגם . דעת מוחלט בהפעלת שיקול דעתו ואין הוא בעל שיקול, הממונה לפעול

כי הסדר הקבע אשר יקבע , למותר לציין. בשיקול הדעת בדבר כריתת הסכם ההרשאה
 ."יחול גם על הקרקע נשוא העתירה, רלגבי האיזו

 
 

  ישבותילצורך הת(  אדמות מדינה)תפיסת היסוד היא כי שימוש בקרקע ממשלתית , כלומר.  32/
לאחר ,  להתירווהמשיב רשאי ,  ור יהודה ושומרון הוא שימוש אפשרי אחד מרביםיהודית באז

צרכי האוכלוסיה ,  צרכי הציבור,  צרכי האזורלרבות ,  ששקל את מכלול השיקולים הנוגעים לענין
 .וכיוצא באלה,  שיקולי הבטחון,  המקומית

 
 

יפוט של המועצה המקומית תחולת תוכנית המתאר או שטח השאשר לב,  לסיכום ענין זה.  32/
או שהייתי סבור כי יש מקום לדון בו בדרך של תקיפה ,  גם לו היה הדבר בסמכותנו,  אפרת

טענות ,  מעבר לכך שלא הוצגה בפנינו תמונה מפורטת המאפשרת הכרעה שיפוטית בשלה,  עקיפה
 .ועל כן אין מקום לדון בהן, העוררים הן מאוחרות ומושהות

 
 

גם זאת לו היה ,  בכל הנוגע לשימוש שיעשה בקרקע המדינה בעקבות ההכרזה,  מאידך.  90/
הרי  מעבר לכך ,  או שהייתי סבור כי יש מקום לדון בו בדרך של תקיפה עקיפה,  הדבר בסמכותנו

טענות העוררים הן ,  שלא הוצגה בפנינו תמונה מפורטת המאפשרת הכרעה שיפוטית בשלה
כי אם וכאשר תעלה תוכנית לשימוש כזה או , ויש להניח)  ן בהןועל כן אין מקום לדו, מוקדמות

אם יבקשו ,  ידעו העוררים או אחרים כיצד לתקוף אותה משפטית,  אחר בקרקעות נשאו הערר
הן לענין בחינת שיקול הדעת של ,  והדברים ידונו על פי על עקרונות המשפט המנהלי,  לעשות זאת

ץ "בג: השוו)קול הדעת והאם הן עומדות בכללי המידתיות המוסמך והן לענין תוצאות הפעלת שי
 .((03/0,  /033 (0)/900על -תק ,ממשלת ישראל' ראש המועצה הכפרית בילעין נ /4032/3

 
 

חר ועסקינן בקרקע מדינה אין פגיעה כי טענתו של בא כוח המשיב כי מא,  מנגד,  אינני סבור.  93/
 .היא טענה שניתן לקבלה,  שכן אין המדובר בקרקע פרטית,  בזכויות העוררים

 
 

שיתכנו מצבים של ,   כהנחת עבודה,  ההסדר בדבר הכרזה על קרקע כרכוש ממשלתי מניח.  99/
אולם בהעדר ו,  על ידי אנשים כאלה ואחרים,  גם לאורך עשרות ומאות שנים,  שימוש בקרקע

,  (או מכוח בעלות על פי קושאן)לחוק הקרקעות העותמני   2/ראיה לזכויות בקרקע לפי סעיף 
 .נקבע כי ניתן להכריז על הקרקע כרכוש ממשלתית ולפנותה מכל אדם ורכוש

 
 

כגון כאשר )במקרים בהם קיים רכוש בקרקע או שהיו השקעות של מי מן העוררים בקרקע .  90/
דרישה שגם ,  יש מקום לפי הדין הקיים באזור לדרישה לפיצויים מצדם,  (ברשיוןהוקמה מחצבה 

וזכאותם של דורשי פיצויים מסוג זה ,  בפני ועדת הערריםבתנאים מסויימים  היא יכולה להידון 
 חוק המקרקעיןכמשמעותו של מונח זה ב)יש להניח כי תהיה כזכאותו של הבונה במקרקעי הזולת 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20285/81&Pvol=לו
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20285/81&Pvol=לו
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20256/72&Pvol=כז
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20256/72&Pvol=כז
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20393/82&Pvol=ל
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20393/82&Pvol=ל
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%208414/05
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%208414/05
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/286_001.htm
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(  ם-י)א "תלתביעת פיצויים או לתביעה כספית נגד המשיב ראו גם ) או בדומה לכך(  הישראלי
הממונה על הרכוש   -ישאל  מדינת ' שותפות מוגבלת נ  -מחצבות כפר גלעדי    4009/33

 .(93/0( 9)9003מח -תק,  הממשלתי באזור יהודה ושומרון
 
 

גם המענה לטענות בא  שהיא)הזכאות האפשרית לפיצויים בגין השקעות בקרקע  ,  ואולם.  /9/
פגיעה שכמובן על העוררים הנטל   -על פגיעה בזכויות קניניות של העוררים   כוח העוררים

(  ואשר איננה מהווה נושא לדיון ולהכרעה בעררים שבכותרת לא נעשה בפנינודבר ש,  להוכיחה
כי כל שימוש בקרקע שאיננו עיבוד חקלאי רצוף למשך עשר שנים ,  איננה סותרת את העובדה

 .איננו יכול להקנות כל זכות בקרקע,  לפחות
 
 
 
 
 
 
 

גם ,  למחסנים וכל שימוש אחר , לבתי מגורים,  לגרנות,  למחצבה,  בענין זה שימוש למרעה . 93/
 .איננו יכול להקנות זכויות בקרקע,  במשך מאה שנים ויותר

 
 

בפסיקת בית ,  לכאורה,  כי בא כוח העוררים מכיר פנים שלא כדין,  זהו אולי המקום להעיר.  93/
 .ודומיו(  לעיל)  יונסבענין  העליון המשפט

 
 

בו קיימת חלקה אחת שחלקה מעובד ברמה המקנה בכל מקום ,  לדידו של בא כוח העוררים.  /9/
,  ובד כללעלחוק הקרקעות העותמני וחלקה אינו מעובד ברמה כזו או שאינו מ 2/זכויות לפי סעיף 

 .ולא ניתן להכריז על החלקה כולה כרכוש ממשלתי כלל,  אין להפריד בין החלקות
 
 

כאשר מוכרזת :  חזיקי הקרקעותוזאת לטובת מ,  מגמתה של הפסיקה היא הפוכה,  ואולם.  92/
גם אם היקף העיבוד בחלקה ,  קרקע כרכוש ממשלתי וניתן להפריד חלק מעובד מכלל החלקה

קובעת הפסיקה כי יש ,   30%אינו עולה על (  החלק הלא מעובד והחלקה המעובד יחד)ולה כ
 .לערוך את ההפרדה ולהותיר בידי מחזיק הקרקע את החלק המעובד

 
 

באשר אין היא ,  ולא ניתן לקבלה,  של בא כוח העוררים בענין זה הופכת את היוצרות גישתו.  92/
 .תואמת את פסיקת בית המשפט העליון

 
 

ובכל מקום ,  מעלה כי כך אכן נהג המשיב בפועל,  עיון בהכרזה ובגבולותיה,  הלכה למעשה.  00/
חלקן המעובד לחלקן הבלתי שניתן היה להפריד בין (  או אחרים)בו היו חלקות של העוררים 

 הנפתלועצם המתווה )וההכרזה לא הוחלה על החלקים המעובדים ,  נערכה ההפרדה,  מעובד
(Fractal ) הוא המוכיח ענין זה יותר מכל,  ההכרזהמפת והתזזיתי של.) 
 
 

יין ויצו,  ויש לדחותן,  ח העוררים בהקשר זהאני סבור כי אין לקבל את טענות בא כו,  לפיכך.  03/
המהווים ,  דהינו)בו ההכרזה מפרידה בין שני חלקים טבעיים של חלקה ,  כי גם מקרה חריג

 .לא הוכח בפנינו עובדתית(  יחידה טבעית אחת מבחינת תכסית השטח
 
 

כי בפעולתו בהתאם להנחית משרד הבטחון לענין עריכת ,  טען בא כוח העוררים עוד,  כזכור.  09/
 .וזאת שלא כדין,  ת סמכותו לאחריםהאציל המשיב א,  ההכרזה

 
 

 משלתיתמעבר לשאלה המשפטית המענינת של מידת כפיפותו של בעל סמכות במערכת המ.  00/
הכפוף למתאם הפעולות ,  והמשיב הוא חלק מן המנהל האזרחי)למדרג המנהלי שמעליו  

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=תאח%202416/00
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=תאח%202416/00
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כמו גם מאופן ,  נוהרי שמן העדויות שהוצגו בפני,  (כידוע,  שהוא חלק ממשרד הבטחון, בשטחים
התברר כי בפועל לא האציל או העביר המשיב כל סמכות  ,  הכנתה של ההכרזה ועריכת לפרסום

 .לאחרים
 
 

אין כל פסול בכך שיוזמת הטיפול בהכרזה על שטח מסויים  כרכוש ממשלתי על ידי המשיב .  /0/
כפי )של הדרג המדיני  ואפילו לא בעקבות הנחיה מחייבת,  תבוא בעקבות פניה של משרד הבטחון

עשה כן מכוח , השיפוט אשר החליט על הרחבת שטח, 3המשיב :  "לעיל,  עיאדשנקבע גם בענין 
, (3223  -  א"התשמ, (229' מס( )יהודה ושומרון)י הצו בדבר ניהול מועצות מקומיות פ על)סמכותו 

  "(.ע מתוקפהיני המרכזי אין כדי לגרופי הנחיית הדרג המד ובכך שהחלטתו נתקבלה על
 
 
 
 
 
 
 
 

והיסודית ותאר בפרוטרוט את ההליכים ואת עבודת המטה הארוכה ,  המשיב העיד בפנינו.  03/
 .הקודמת לפרסומה של הכרזה על שטח מסוים כרכוש ממשלתי

 
 

ורק לאחר מכן הוא ,  בענינים אלה נעזר המשיב בגורמי מקצוע ומטה בתחומים השונים.  03/
 .רזה בדבר רכוש ממשלתי מתפרסמת ברביםמקבל את החלטתו וההכ

 
 

מפה ממשרד הבטחון ובו סימון שטח מסויים והנחיה או הוראה  לו היה המשיב מקבל.  /0/
בלא בדיקה של נתוני הבעלות ,  "כזה ראה וקדש"בבחינת ,  להכריז עליו כעל רכוש ממשלתי

אלא שהמצב ,  נין זהיתכן שהיה מקום לטענה מצד העוררים בע,  והעיבוד החקלאי של השטח
 .בהקשר זהגם ועל כן אין ממש בטענות העוררים ,  העובדתי הוא אחר

 
 

בטענותיו   -וחריפים מבחינת סגנון הביטוי    -בא כוח העוררים הפליג למחוזות רחוקים  .  02/
וכי היה מעורב בה ידידיה "  גזענית"מן הטעם כי היא ,  לפסלותה העקרונית של ההכרזה

 .עובד המועצה המקומית אפרת,  סרמנטה
 
 

באשר וגם לא ,  לא עלה בידינו לרדת למידת מעורבותו של מר סרמנטה במצב הקיים בשטח.  02/
אך ברור כי מר סרמנטה אינו בעל סמכויות אכיפה ואין הוא ,  לקשר בינו לבין המנהל האזרחי

 .עובד המנהל האזרחי כפי שטוען בא כוח העוררים
 
 

חריג בסגנונו של בא כוח אין מקום להתפלמס עם טיעונו ה,  גם בענין זה , מכל מקום.  0//
היתה השלכה למעורבות של מר ,  מבחינת דיני המקרקעין באזור,  ויש לבחון האם,  העוררים

 .על זכויות מי מן העוררים,  גם אם היתה,  סרמנטה במצב בשטח
 
 

קרקע עיבוד חקלאי רצוף במשך עשר  מי שעבד, על פי המצב המשפטי המקובל,  זאת באשר.  3//
,  כגון המצב הבטחוני)שנים או יותר ולאחר מכן נמנע ממנו העיבוד בשל נסיבות שאינן תלויות בו 

לא תועלה כלפיו טענת הוברה של הקרקע בשל הפסקת (  או גם הפרעה קבועה מצד אחרים
 .ישמרו  - לחוק הקרקעות העותמני  2/וזכויותיו בקרקע בהתאם לסעיף ,  העיבוד

 
 

ההפרעות מצד מר סרמנטה , מאחר וגם לטענות העוררים מרחיקי הלכת ביותר,  בענין זה.   9//
ועל כן אין אנו ,  אם היו,  אין נפקות להפרעות כאמור,  9000  -  9009או אחרים  ארעו בשנים  

 .מחוייבים להכריע בענין זה
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ש לעיבוד חקלאי רצוף בעשר השנים שקדמו המעלה טענה של ממכלשהו אם היה עורר רק  .  0//

הרי שהיה מקום לדון בהשפעתן של , (ך הדיוןורלצ  -ואפילו רק בשמונה השנים שקדמו לכך  )לכך  
 .הפרעות אלה על זכויות מי מן העוררים

 
 

ניתוח תצלומי האויר מעלה כי אין טענה ממשית לעיבוד רצוף שהופרע דווקא על ידי מר .  ///
 .להדחותועל כן גם טענות אלה של העוררים דינן ,  אן דהוא אחרסרמנטה או מ

 
 

שעירוב הענינים בין אדם שהוא עובד הרשות המקומית לבין ,  עם זאת,  בכך אין כדי לומר.  3//
גם אם שעטנז זה נעשה מתוך מגמה לשמור על מקרקעי ,  סמכויות הפיקוח של המנהל האזרחי

ומצב הדברים בהיבטים   , ראויאו רצוי הוא  ,  דה ושומרוןיהו באזוראו קרקעות הסקר המדינה 
 .טעון תיקון, בערר זה,  גם אם חלקית,  כפי שהתברר בפנינו,  אלה

 
 
 
 

יהיה אם יפעלו גורמי המנהל האזרחי והיועץ המשפטי לאזור להבהיר ענין זה לרשויות טוב .  3//
או "  רכז קרקעות"קיד הקרוי ל תפעמהן נוהגות להעסיק בשלא אחת ולא שתים )המקומיות 

אשר יבהיר את גבולות ,  ואולי אף לעגן נוהל אכיפה ודיווח מתאים,  (שם דומה תבעלנושא משרה 
 .פי הדין בענין זה המותר והאסור על

 
 

,  באתי למסקנה כי טענותיו המנהליות והחוקתיות של בא כוח העוררים,  סיכום חלק זהל  .///
הן משום שאין הן בסמכותנו הישירה ואין הן נוגעות ,  ואין לקבלן , אינן מבוססות די הצורך

והן משום שאין בהן ממש גם לגופו ,  לסוגית ההכרזה על הקרקעות נשוא העררים כרכוש ממשלתי
 .של ענין

 
 

 .כי יש לדחות גם אגד טענות זה של העוררים,  על כן,  אני סבור. 2//
 
 

 .ערר אחר ערר,  ההכרעה הפרטנית בעררים שבכותרתהגיעה עת ,  ומשעמדנו במקום זה.  2//
 
 
 

 ההכרע
 
 

ולאחר מכן על ,  על טענות הצדדים,  משעמדנו על מהלך ההתדיינות בעררים שבכותרת.  30/
לכל סוגיה וסוגיה ועל הנגזר מכל אלה ,  על המסגרת המשפטית,  ניתוח הראיות והעדויות

 .עה בערריםהגיעה עת ההכר,  ("דיון"כמפורט לעיל בפרק )
 
 
 

 43/16ערר  
 
 

לחוק  2/בערר זה הועלו טענות לבעלות מכוח קושאן ולזכויות מכוח עיבוד חקלאי לפי סעיף .  33/
 .הקרקעות העותמני

  
 

בלתי מבוססת ,  כאמור לעיל,  חוות דעתו של המומחה לענין הקושאן מטעם העורר נמצאה.  39/
 .תיחס הקושאן מצויה מחוץ לשטח ההכרזהוככל הנראה חלקת הקרקע אליה מ,  די הצורך
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לא עלה בידי העורר להוכיח בעלות מכוח קושאן לגבי קרקע כלשהי הכלולה ,  מכל מקום.  30/
 .בגבולות ההכרזה נשוא העררים

 
 

אשר כמבואר לעיל ,  בהתאם לחוות דעתה של המומחית מטעם המשיב לפענוח תצלומי אויר.  /3/
ורפלת והלא מבוססת דיה של המומחה לפענוח תצלומי אויר מטעם עדותה עדיפה על עדותו המע

 .חוק המקרקעיןל  2/לא היה עיבוד חקלאי בן עשר שנים המקנה זכויות לפי סעיף ,  העוררים
 
 

 .דין ערר זה להדחות,  לפיכך.  33/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 43/03ערר  
 
 

 .לחוק הקרקעות העותמני 2/בערר זה הועלו טענות לזכויות מכוח עיבוד חקלאי לפי סעיף .  33/
 
 

אשר כמבואר לעיל ,  בהתאם לחוות דעתה של המומחית מטעם המשיב לפענוח תצלומי אויר.  /3/
עדותו המעורפלת והלא מבוססת דיה של המומחה לפענוח תצלומי אויר מטעם עדותה עדיפה על 

 .חוק המקרקעיןל  2/לא היה עיבוד חקלאי בן עשר שנים המקנה זכויות לפי סעיף ,  העוררים
 
 

 .דין ערר זה להדחות,  לפיכך.  32/
 
 
 

 43/02ערר  
 
 

כמפורט ,  העוררת עצמה לא התיצבה לדיונים ולא העידה)בערר זה הועלו מטעם העוררת .  32/
 .לחוק הקרקעות העותמני 2/טענות לזכויות מכוח עיבוד חקלאי לפי סעיף (  לעיל

 
 

אשר כמבואר לעיל ,  המומחית מטעם המשיב לפענוח תצלומי אוירבהתאם לחוות דעתה של .  30/
עדותה עדיפה על עדותו המעורפלת והלא מבוססת דיה של המומחה לפענוח תצלומי אויר מטעם 

 .חוק המקרקעיןל  2/לא היה עיבוד חקלאי בן עשר שנים המקנה זכויות לפי סעיף ,  העוררים
 
 

 .דין ערר זה להדחות,  לפיכך.  33/
 
 
 

 43/01ערר  
 
 

לחוק  2/בערר זה הועלו טענות לבעלות מכוח קושאן ולזכויות מכוח עיבוד חקלאי לפי סעיף .  39/
 .הקרקעות העותמני

  

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/286_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עש%2030/04
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עש%2030/04
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/286_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עש%2031/04
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עש%2031/04
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/286_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עש%2032/04
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עש%2032/04


 הממונה על הרכוש הממשלתי והרכוש הנטוש' אבו קמל נ( צדקי)בדקר    /9240( ש"איו)ערר 

56 

 
בלתי מבוססת ,  כאמור לעיל,  חוות דעתו של המומחה לענין הקושאן מטעם העורר נמצאה  .30/

ולא ניתן להסתמך עליה כלל לענין מיקום הקרקע נשוא הקושאן ולענין שיוכם של ,  לחלוטין
 .הקושאן והקרקע לעוררים בערר זה

 
 

רקע כלשהי הכלולה לא עלה בידי העוררים להוכיח בעלות מכוח קושאן לגבי ק,  משכך.  /3/
 .בגבולות ההכרזה נשוא העררים

 
 

אשר כמבואר לעיל ,  בהתאם לחוות דעתה של המומחית מטעם המשיב לפענוח תצלומי אויר.  33/
עדותה עדיפה על עדותו המעורפלת והלא מבוססת דיה של המומחה לפענוח תצלומי אויר מטעם 

 .חוק המקרקעיןל  2/זכויות לפי סעיף לא היה עיבוד חקלאי בן עשר שנים המקנה ,  העוררים
 
 

 .דין ערר זה להדחות,  לפיכך.  33/
 
 
 
  

 43/00ערר  
 
 

 .לחוק הקרקעות העותמני 2/וח עיבוד חקלאי לפי סעיף ערר זה הועלו טענות לזכויות מכב.  /3/
 
 

אשר כמבואר לעיל ,  בהתאם לחוות דעתה של המומחית מטעם המשיב לפענוח תצלומי אויר.  32/
עדותה עדיפה על עדותו המעורפלת והלא מבוססת דיה של המומחה לפענוח תצלומי אויר מטעם 

 .חוק המקרקעיןל  2/קנה זכויות לפי סעיף לא היה עיבוד חקלאי בן עשר שנים המ,  העוררים
 
 

 .דין ערר זה להדחות,  לפיכך.  32/
 
 
  

 /43/0ערר  
 
 

 .לחוק הקרקעות העותמני 2/מכוח עיבוד חקלאי לפי סעיף  בערר זה הועלו טענות לזכויות.  0//
 
 

אשר כמבואר לעיל ,  בהתאם לחוות דעתה של המומחית מטעם המשיב לפענוח תצלומי אויר.  3//
עדותה עדיפה על עדותו המעורפלת והלא מבוססת דיה של המומחה לפענוח תצלומי אויר מטעם 

 .חוק המקרקעיןל  2/המקנה זכויות לפי סעיף  לא היה עיבוד חקלאי בן עשר שנים,  העוררים
 
 

 .דין ערר זה להדחות,  לפיכך.  9//
 
 
 

 43/03ערר  
 
 

 .לחוק הקרקעות העותמני 2/ות מכוח עיבוד חקלאי לפי סעיף בערר זה הועלו טענות לזכוי.  0//
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אשר כמבואר לעיל ,  בהתאם לחוות דעתה של המומחית מטעם המשיב לפענוח תצלומי אויר.  ///
עדותה עדיפה על עדותו המעורפלת והלא מבוססת דיה של המומחה לפענוח תצלומי אויר מטעם 

 .חוק המקרקעיןל  2/ים המקנה זכויות לפי סעיף לא היה עיבוד חקלאי בן עשר שנ,  העוררים
 
 

מקום לקבל את הערר לענין אותו חלק שהמשיב עצמו מודה כי ,  לעומת זאת,  בערר זה יש.  3//
ת מתוך גישה מקלה ומרחיבה וזא,  (לסיכומים מטעם המשיב(  ו)03סעיף )קיים בו עיבוד מטולא  

 .לטובת העורר
 
 

ויש לסייג את ההכרזה כך ,  ועל כן יש לסמנו בנפרד,  חלק זה ניתן להפרדה מיתרת החלקה.  3//
 .שלא תחול עליו

 
 

 .מתקבל ערר זה,  במובן חלקי זה,  לפיכך.   ///
 
 
 
 
 
 
 
 

 43/09ערר  
 
 

 .לחוק הקרקעות העותמני 2/בערר זה הועלו טענות לזכויות מכוח עיבוד חקלאי לפי סעיף .  2//
 
 

אשר כמבואר לעיל ,  בהתאם לחוות דעתה של המומחית מטעם המשיב לפענוח תצלומי אויר.  2//
י אויר מטעם עדותה עדיפה על עדותו המעורפלת והלא מבוססת דיה של המומחה לפענוח תצלומ

 .חוק המקרקעיןל  2/לא היה עיבוד חקלאי בן עשר שנים המקנה זכויות לפי סעיף ,  העוררים
 
 

 .דין ערר זה להדחות,  לפיכך.  20/
 
 
 

 43/07ערר  
 
 

 .לחוק הקרקעות העותמני 2/בערר זה הועלו טענות לזכויות מכוח עיבוד חקלאי לפי סעיף .  23/
 
 

אשר כמבואר לעיל ,  בהתאם לחוות דעתה של המומחית מטעם המשיב לפענוח תצלומי אויר.  29/
ומי אויר מטעם עדותה עדיפה על עדותו המעורפלת והלא מבוססת דיה של המומחה לפענוח תצל

 .חוק המקרקעיןל  2/לא היה עיבוד חקלאי בן עשר שנים המקנה זכויות לפי סעיף ,  העוררים
 
 

 .גם כן דין ערר זה להדחות,  לפיכך.  20/
 
 
 

 סוף דבר
 
 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/286_001.htm
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כרזה מטעמים חוקתיים ומנהליים אינן ממין הענין טענות העוררים בדבר פגמים כלליים בה.  /2/
הן על ,  ועל כן הן נדחות,  וגם לגופן אין בהן ממש,  ואינן במסגרת ההתדינות בעררים שבכותרת

 .הסף והן לגופן ולעיצומן
 
 

לא מצאתי כי יש מקום ,  כאמור לעיל,  40/03ערר  למעט בענין אחד ב, לגופם של העררים.  23/
ערר  ,  /9240ערר  )במקומות בהן נטענו  ,  הן לענין טענות בעלות מכוח קושאן,  לקבל את העררים

 .לחוק הקרקעות העותמני  2/י לפי סעיף והן לענין טענות לזכויות מכוח עיבוד חקלא,  (40/09
 
 

,  40/03,  /40/0,  40/00,  40/09,  40/03,  40/00,  40/92ערר העררים בכי ,  התוצאה היא.  23/
 .נדחים  -  /0/40

 
 

 .במובן האמור לעיל,  מתקבל חלקית  40/03ערר .  /2/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ישלמו את  /40/0,  40/03 , /40/0,  40/00,  40/09 , 40/03,  40/00,  40/92ערר העוררים ב.  22/
 .מ לכל ערר"בתוספת מע₪   3,000 הוצאות המשיב בסך

 
 

הצעתי היא שלא נעשה צו ,  בהתחשב בתוצאה וביתר נסיבות הענין  , 40/03ערר באשר ל. 22/
 .להוצאות

 
 

קעות סקר ולקרקעות כי לענין נהלי הדיווח והאכיפה בכל הנוגע לקר,  אציע עוד לחברי.  20/
נעביר העתק מהחלטתנו זו ,  מדינה והיחסים בין הרשויות המקומיות באזור לבין המנהל האזרחי

 .על מנת שיעשו כחכמתם,  לראש המנהל האזרחי וכן ליועץ המשפטי לאזור
 
 
 
 

 (  -חתום    -)       
       __________________________ 
 חבר,  ל נוןאיי( 'מיל)ן "רס               

 
 
 
 
 

 :ר"יו,  נגיד ועדות ערר,  ן אדריאן אגסי"רס
 
 

 .אני מסכים
 
 
 

 (  -חתום    -)       
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       __________________________ 
 ר"יו,  ן אדריאן אגסי"רס               
 נגיד ועדות ערר                      

 
 
 
 
 

 :חבר,  יגאל קרט(  'מיל)סרן 
 
 

 .אני מסכים
 
 

 (  -חתום    -)       
       __________________________ 
 חבר, יגאל קרט(  'מיל)סרן               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .אייל נון(  'מיל)ן "רס חבר הועדהשל  בחוות דעתוהוחלט כאמור 
 

ם יתאמו ביניהם מדידה ומיפוי מוסכמים של אותו חלק בערר הצדדי,  40/03ערר  באשר ל
רשאי כל צד לפנות ,  03.39.02בהעדר הסכמה עד יום  ;  יוצא מתחום ההכרזהשהתקבל ואשר 

 .בבקשה למתן הוראות
 

 .העתק מהחלטתנו זו יועבר לראש המנהל האזרחי וכן ליועץ המשפטי לאזור
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  -חתום    -)                     (    -חתום    -)                  
   __________________________   _______________________ 

 חבר,  אייל נון( 'מיל)ן "רס         ר"יו,  ן אדריאן אגסי"רס       
 
 
 
 
 

 (  -חתום    -)       
   __________________________ 
 חבר, יגאל קרט(  'מיל)סרן          
 
 
 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עש%2035/04
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 . בלשכה,  2.02./,  ניתן היום
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