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י"גחשוןתשע"ז 

חוות דעת בדבר הצעת חוק להסדרת התיישבות ביהודה ושומרון התשע"ז [ 6102להלן:
חוק ההסדרה]

ההוראות המוצעות בהצעת החוק
הצעת החוק הוגשה על ידי חברי הכנסת בצלאל סמוטריץ ,יואב קיש ,שולי מועלם-
רפאלי ודוד ביטן .מטרתה ,כמצוין בה ,היא להסדיר ולאפשר את המשך פיתוח
ההתיישבותהישראליתביהודהושומרון. 
ההצעה,שאינהארוכה,כוללתשניסעיפיםאופרטיבייםמרכזיים. 
האחדהואסעיף,3הקובעכי :
מצאו רשויות האזור כי במקרקעין הטעונים הסדרה נבנתה התיישבות ישראלית
בתקופה שקדמה לחקיקת חוק זה בתום לב או כי ניתנה לה הסכמת המדינה ,יחולו
הוראות אלו:
(א) היו המקרקעין הטעונים הסדרה מקרקעין שלא הוכיח אדם לגביהם את זכותו
להרשם כבעליה ,יפעלו רשויות האזור לרישום הזכויות בהן על שם הממונה;
(ב) מצאו רשויות האזור כי הוכיח אדם כי הוא רשום כבעל הזכויות במקרקעין ,או
את זכותו להרשם כבעל המקרקעין ,יופקעו זכויות השימוש במקרקעין ויועברו
לממונה; הפקעת זכויות השימוש במקרקעין תעמוד בתוקפה עד להכרעה
מדינית בדבר מעמדו של האזור וההתיישבות הישראלית בו.
הסעיףעוסקבהתיישבותישראלית(הכוונהלהתנחלויות)הבנויותעלקרקעותפרטיות
שלפלסטיניםאועל קרקעותבלתימוסדרותביהודהושומרון,דהיינו ,עלאותושליש
לערךמאדמותיהודהושומרוןשטרםנקבעולהםבעליםפרטייםאוטרםהוכרזכיהן
אדמותמדינה .
סעיףקטן(א)קובעכיכאשרהתנחלותבנויהעלקרקעשאדםפרטיאינויכוללהוכיח
בעלותפרטיתעליה,תרשםהקרקעעלשםהממונהעלהרכושהממשלתי -שהואגוף
הפועל במסגרת היחידה לתאום פעולות הממשלה בשטחים . (בסעיף  4נקבע כי הדבר
יעשהבתוךשישהחודשים). 
סעיף קטן (ב) להצעה קובע כי קרקע שאדם פרטי (בדרך כלל פלסטיני) הוא הבעלים
הרשוםשלה,אושיכוללהוכיחכיהואבעליה,הבעלותבהתופקעעדלהכרעהמדינית
בדברעתידהשטחים.ההפקעהתעשהתמורתפיצוילפיסעיף 8לחוק– קרקעחלופית
אופיצויבשיעור125%מערךהקרקע. 

הסעיףהאופרטיביהחשובהשניהואסעיף,7הקובעכי 
( .7א) ממועד תחולתו של חוק זה ועד להשלמת הליכי התכנון במקרקעין הטעונים
הסדרה יותלו כל הליכי האכיפה ,הצווים המנהליים והשיפוטים ופסקי הדין בדבר
מימושם של צוים אלו ,עומדים נגד מבנים במקרקעין אלו ביום תחילתו של חוק זה.
(ב) הליכי התכנון יעשו בשים לב לבניה הקיימת
(ג) הושלמו הליכי התכנון ,יפקעו הליכי האכיפה ופסקי הדין כאמור בסעיף קטן (א)
(ד) האמור בסעיף זה לא יחול על מבנה שהריסתו הכרחית להגנה על חיי אדם.

סעיף  7 קובע את תוצאת החוק :מרגע תחולת החוק יופסקו כל הליכי ההריסה נגד
מבניםבהתנחלויותביהודהושומרון,כוללאלושלגביהםהוצאכברפסקדיןהדורשאת
הריסתם.מרגעשהקרקעותיוסדרועלפיסעיף ,3יתבטלומאליהםכלהליכיההריסה
שלמבניםבהתנחלויותשיוסדרועלפיהחוק .

הרקע להצעת החוק
כידוע,ישראלמעולםלאהחילהאתריבונותהביהודהושומרון(להלן-השטחים).לדעת
רוב מדינות העולם – החלת ריבונות ישראלית על השטחים מהווה סיפוח של שטח
שנכבש בעימות מזוין ,ולפיכך מהווה הפרה של הדין הבינלאומי .מטעמים פוליטיים
ומשפטיים כאחד שמרה מדינת ישראל על עמימות ביחס לעמדתה ביחס למעמדם
המשפטיהמדויקשלהשטחים. 
בשורהארוכהשלפסקידיןקבעביתהמשפטהעליון(בהסכמתהמדינה)כיעלהשטחים
חליםדיניהכיבושמןהמשפטהבינלאומי.לאורקביעהעקרוניתזוהחילביתהמשפט
העליוןעלשליטתהשלישראלבשטחיםאתדיניהכיבושהכלולים בתקנותהאגבדבר
דיני הלחימה ( )1907שהם מנהג בינלאומי ,ובחמש עשרה השנים האחרונות ,גם כאן
בהסכמת המדינה ,אף את דיני הכיבוש הכלולים באמנת ג'נבה הרביעית (משנת )1949
שישראלצדלה. 
סוגיה מרכזית השבה ועולה ביחס למעמדה של ישראל בשטחים בכלל ,ובפסיקת בית
המשפטהעליוןבפרט,היאנושאההתנחלויות. 
הבעייתיות המרכזית של ההתנחלויות במשפט הבינלאומי טמונה בסעיף  )6(49לאמנת
ג'נבההרביעיתקובעכי :
המעצמה הכובשת לא תגרש ולא תעביר חלקים מאוכלוסייתה האזרחית שלה לשטח
שכבוש על ידה.

מדינותרבותבעולםפירשוסעיףזהכאוסרעלהתנחלויותכלל.מדינתישראלהתנגדה
לפירוש זה ,וטענה כי אף אם חלים דיני הכיבוש ביחס לשטחים ,הרי הסעיף אוסר
העברהבכפיהשלאזרחיםלשטחים .אינורלוונטילהתנחלויות .הטענההישראליתהיא
כיישראלאיננהמעבירהאתאזרחיהלשטחים,שכןאזרחיישראלמתיישביםבשטחים
מרצונם. 
לביתהמשפטהעליון הוגשוכמהעתירותשבהןנטעןכימדיניותההתנחלויותאסורה.
ביתהמשפטסירבלהתערבבנושא,כיווןשסברכיהנושא"פוליטי". 
לעומת זאת ,קבע בית המשפט העליון מגבלה אחרת על ההתנחלויות :איסור הקמת
יישובים על קרקע פרטית פלסטינית .הטעם לפסיקתו של בית המשפט היה פשוט:
מדוברבאיסורברורוחדמשמעיבמשפטהבינלאומי. 
סעיף46לתקנותהאגקובעאיסורמוחלטעלהחרמתרכושפרטית: 
אין להחרים רכוש פרטי
במקורהאנגלי :
Private property cannot be confiscated
לעומת ההחרמה ,שנאסרה לחלוטין ,נקבע הסדר אחר לגבי הפקעה ()requisition
שתמורתהניתןתשלום.והיאאיננהאלאלקיחהזמנית. 
תקנה52לתקנותהאגקובעתכי :
אין להפקיע דברים שבעין ואין לכפות על הרשויות המקומיות או על התושבים ,מתן
שירותים ,אלא לצרכי צבא הכיבוש
בפסק הדין בענין אלון מורה ( 1)1979קבע בית המשפט העליון כי הפקעה של קרקע
פרטית לצורך הקמת יישוב ישראלי אינה עומדת אף בתנאי סעיף  ,52שכן הטעם
האמיתילהקמתההתיישבותהיהודיתבשטחיםאינוהטעםהבטחוני. 
התוצאה של פסק הדין בעניין "אלון מורה" היתה שהפקעה של קרקעות פרטיות
פלסטיניותלצורךהקמתהתנחלויותבשטחיםנאסרה. 
לעומתזאת,ביתהמשפטהעליוןסירבלקבועכישימושבקרקעציבוריתלצורךהקמת
התנחלותאסורעלפיתקנותהאג 2.
המשמעות האמיתית של פסק הדין בעניין אלון מורה היתה לגיטימציה של כלל
ההתנחלויות שנבנו על קרקע מדינה .פסיקות בית המשפט הובילו את המדינה לפתוח
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וזאתלמרותשתקנה55 לתקנותהאגקובעתשהכוחהכובשהואנאמןשלרכושהמדינההכבושה,ויכול
להשתמשבהרקלפי"כלליטובתההנאה"(דהיינו-להנותמהפירותאךלאמהקרן). 

במסענרחבלהכרזהעלקרקעותכקרקעותמדינה(שלגביהןפסקביתהמשפט,כאמור,
כי ניתן לבנות עליהן התנחלויות) .התוצאה היא כי קרוב ל 40%-מהשטח ביהודה
ושומרון מוגדר כקרקע בבעלות מדינה או (במקרים מעטים יחסית) בבעלות יהודית.,
כמות דומה של קרקעות אינה מוסדרת ,או מוסדרת בבעלות פלסטינית ,ושאר השטח
הואשמורותטבעאוקרקעשלאניתןלהתיישבבה.התוצאההיא,אםכן,כייישובים
ישראליםיכוליםלקוםללאכלבעיהעלכמעט40%מהשטחביהודהושומרון .
בחסות עמדה זו פרחה ההתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון .כיום חיים ביהודה
ושומרון(ללאמזרחירושלים)קרובל - 400.000ישראליםבמאותיישובים.חלקעצום
מהם גרים בבתים שנבנו על אדמות מדינה ,וחלק אחר על אדמות שהופקעו עוד לפני
פסקהדיןדויקאתבשנת.1979 
עם זאת ,לגבי חלק מההתנחלויות התעוררה בעיה .יישובים ישראלים רבים קמו ללא
הליך מלא וסדור של מוסדות תכנוניים .לעיתים נעשה הדבר בעצימת עיניים של
המדינה,ולעיתיםבתמיכהובעידודשלהמדינה,שאףסיפקהתשתיות(כבישים,חיבורי
חשמל,ביובומים,בתיספרוכו')ליישוביםאלו.בחלקמהמקריםהללו התבררכיהם
קמועלקרקעלאמוסדרתשלפלסטיניםישטענותבעלותלגביה,ולעיתיםאףהתבררכי
היישובהוקםעלקרקעפרטיתפלסטיניתמוסדרת..
במקרים של טענות בעלות פלסטינית (בין אם מוסדרת ובין אם לאו) פנו לעיתים
הפלסטינים לבג"צ ,בטענה כי בפועל התבצעה הפקעת קרקע האסורה על פי המשפט
הבינלאומישלדיניהכיבושהחלבשטח.בחלקממקריםאלוהורהביתהמשפטהעליון,
לאחרשנתןלמדינהאורכותרבות,להרוסמבניםביישוביםיהודים.יודגששוב:הריסת
בתים בהוראת בג"צ נעשתה אך ורק במקרים שבהם נטענה טענת בעלות פרטית
פלסטינית. 
הצעת החוק שבפנינו מתיימרת למנוע הריסות בתים אלו באמצעות המנגנון המוצע
בסעיף  3להצעת החוק .כאמור ,נקבע בה כי קרקע שלא תוכח בה בעלות פרטית (מן
הסתםפלסטינית),ועליהבנויישובישראלי,תוסדרכאדמתמדינה.קרקעשתוכחבה
בעלותפרטיתפלסטינית,תופקעלטובתהיישוב.בכךיימנעוהריסותהבתים. 


הבעיות בנוסח הצעת החוק
נקדים ונאמר כי לדעתנו הבעיה המרכזית של החוק היא העובדה שהוא פוגע בקניין
הפרטי של התושבים הפלסטינים בצורה שאינה יכולה לעמוד במבחני הפסיקה
המקובלים בישראל .אך לפני שנעסוק בפגיעה זו ,ננתח כמה מהבעיות המרכזיות
הטמונותבסעיפיהחוקעצמם. 

( )1העיקרון:חקיקהישראליתלגביהשטחיםבעייתיתביותר
כאמורלעיל,ישראלעשתהמאמץניכרלשמורעלעמימותביחסלמעמדםשלהשטחים,
ולא תבעה ריבונות עליהם .הדבר נעשה על מנת למנוע עימות בינלאומי סביב שאלת
הריבון החוקי בשטח ,ומתוך ידיעה ברורה שעמדת כמעט כל מדינות העולם ,לרבות
המדינותהקרובותביותרלישראל,מתנגדתנחרצותלהחלתריבונותישראליתבשטחים.
בשלכךשמרהישראלעלהמבנההמשפטישלפיוהריבוןבשטחים,והרשותהמחוקקת
בהם,הואהמפקדהצבאי. 
הכנסת החילה אומנם מספר מצומצם של דברי חקיקה גם לגבי התושבים הישראלים
בשטחים ,אךאלונעשובמשורה,ובמפורשהוצדקוכ"תחולהפרסונאלית"עלתושבים
ישראלים בשטחים ,ולא כחקיקה ישראלית בשטחים .כך למשל נכתב בתגובת משרד
המשפטיםוצה"ללדו"חהאגודהלזכויותהאזרח"שלטוןאחד-שתימערכותחוק" :3
הדיןהמוחלעלהישראליםהמצוייםבאיו"ש,אזרחיםוחיילים,כמוגםעליישובים
ומתקניםישראלייםבאזור,מהווהכלימרכזיבידימדינתישראל,ועלצה"ל–בתור
שלוחהבאזור,לאכוףאתשלטונהוחוקיהעלאזרחיההשוהיםבאיו"ש.זאת,בין
היתר,עלמנתלמנועמצבבואיו"שהופךל"-מקלט"עבורישראליםמפניאכיפת
הדיןהישראליעליהםמצדהרשויותבישראל .
משמע :המדינה מסכימה כי הטעם לחקיקה ישראלית הוא פרסונאלי .מניעת יצירת
"עיר מקלט" בשטחים .ברור גם למדינה כי החלת החוק על השטח ,ובייחוד בנוגע
לפלסטיניםולזכויותיהם,מהווהבפועלסיפוחשלהשטח,וכפיהנראהיקלעאתישראל
לבעיהחריפהמבחינהבינלאומית. 
אלא שהצעת חוק ההסדרה עושה בדיוק זאת .היא מחילה את החוק הישראלי על
הקרקע בשטחים ,ובכך חושפת את ישראל לטענה של הפרת הדין הבינלאומי
באמצעות סיפוח השטח.
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( )2העצמתהתמיכהבהתנחלויות–הגברתהסיכוןלהתערבותבינלאומית
ציינולעילכילדעתחלקניכרממדינותהעולםעצםההתנחלויותמהוותהפרהשלהדין
הבינלאומי,וזאתעלפיסעיף)6(49לאמנתג'נבההאוסרעלהמדינההכובשת להעביר
אתאוכלוסיתהלשטחהכבוש .כנגדטענהזוטוענתישראלבאופןמסורתישתיטענות:
ראשית,כיההתיישבותהישראליתבשטחיםהינהוולונטרית,וישראלאינה"מעבירה"
אתתושביה,ושניתכיישראלאינהמפקיעהקרקעפרטיתלשםההתיישבותהזו,ולפיכך
ההתיישבותאינהפוגעתבתושביהשטחים,איןבהכלפגיעהבזכויותיהם,וממילאאין
לראות בה הפרה של הדין "ההומניטארי" 4.הטענה השניה נסתרת מיניה וביה על ידי
החוק,ונעסוקבכךלמטה.אךצריךלזכורשגםהטענההראשונהנסתרתעלידיהצעת
החוק .ככלשמדינתישראל מקדמתיותראתההתנחלויות,ככלשההתנחלויותנעשות
בסיוע מדינתי נדיב יותר ,כך יקשה על ישראל לטעון כי היא אינה "מעבירה" את
תושביה.השימושבכוחההפקעה,שהואאחדהכוחותהחזקיםביותרהמוקניםלמדינה,
מחריףמאודאתהטענהכיישראל"מעבירה"אתתושביה. 
בהקשרזהלאלמותרלצייןכיעלפיאמנתרומאלהקמתביתהדיןהפליליהבינלאומי
העבירהשלהעברתאוכלוסיהמהמדינההכובשתלשטחהכבושהיאפשעמלחמההמצוי
בסמכותביתהדיןהבינלאומיהפלילי 5.יתרעלכן,הניסוחשל האיסורהורחב.הניסוח
הנוכחיקובעכיהעבירההיא :
…the transfer, directly or indirectly, by the Occupying Power of parts of its
own civilian population into the territory it occupies6
כלומר:לכאורהגםתמיכהעקיפהבהתנחלויותמהווהפשעמלחמה.נקודהזוחשובה
במיוחדלאורתנאיהתחולהשלסעיף3להצעתהחוק,כפישיפורשלהלן. 
במיוחדנצייןבהקשרזהאתהבעייתיותשבנוסחסעיף 1להצעתהחוק.סעיף 1להצעת
החוקקובעכי :
"מטרת חוק זה היא להסדיר ולאפשר את המשך ביסוס ופיתוח ההתיישבות
הישראלית ביהודה ושומרון".
כלומר :ישראל מודה כאן במפורש היא מטרתה היא לתמוך בהתנחלויות בסיוע משאבי
המדינה ,אשר יוקדשו להמשך התמיכה בהתנחלויות .קשה להבין כיצד תוכל ישראל
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5
אמנתרומאלהקמתביתהדיןהפליליהבינלאומיסעיף) .8(2)(b)(viii
6
עםזאת,ההרחבהשלהסעיף"מותנה"בהערהבמסמך.elements of the crimesבהערתשולייםלגבי
הסעיףהרלוונטינקבעכי :
The term “transfer” needs to be interpreted in accordance with the relevant provisions of
.international humanitarian lawלכאורהישכאןאזהרהשלאלשנותמהפרשנותהמקובלתשלאמנת
ג'נבההרביעית.

לטעון כי היא אינה מעבירה את אזרחיה ,ולו בצורה לא ישירה ,לשטחים לאחר הצהרה
ברורה כזו.
בהקשר זה העיתוישלהצעתהחוקאומללבמיוחד.התובעת שלביתהדיןהבינלאומי
הפלילי בהאג אישרה בתחילת שנה זו את חברותה של "פלסטין" בבית הדין ,דבר
שמעניק לתובעת סמכות לחקור תלונות המוגשות ביחס לפעולות ישראל ביהודה
ושומרון .התובעת של בית הדין מינתה צוות הבוחן כעת את השאלה האם לפתוח
בחקירה בנוגע למעשי ישראל ביהודה ושומרון 7.אין צורך להכביר מילים על הנזק
שייגרםלתדמיתהשלמדינתישראל,ולקשריהעםמדינותאחרות,אםביתהדיןהפלילי
אכן יפתח בחקירה נגד בכירים ישראלים המעורבים במפעל ההתנחלויות .לבית הדין
סמכות לחקורולהעמידלדיןפלילי אנשים,לרבות הבכירים ביותר,שהפרואתאמנת
רומא .יהיה זה מצב עדין  מאוד אם התובעת של בית הדין תשתכנע כי בידה חומר
ראיותלפתוחבחקירהשלישראלים,שלא לדבר על מקרה שבו ממש יוגש כתב אישום.
דומה ששימוש באמצעים בעייתים כפי שיובהר להלן ,ובמיוחד תוך הצהרה מפורשת
שהמדובר בצעד התומך בהמשך ההתנחלויות ,הוא צעד שעלול להתפרש כהתגרות
בקהילההבינלאומית,ובביתהדין,ולכןבלתיאחראיבמיוחדבעתהזו. 

( )3תנאייהתחולהשלסעיף3–עמימותבלתיסבירה
התקיימותו של המנגנון האופרטיבי של החוק ,המפורט בסעיף  ,3מותנה בהתקיימותו
שלתנאי:ההתיישבותבקרקעהיתהצריכהלהיותבתוםלבאובהסכמתהמדינה. 
איןצורך להכבירמיליםעלעמימותושלהמושג"תום לב" – האםתוםהלבמתייחס
לבעלות על הקרקע? או אולי לעובדה שהקרקע אינה מוסדרת? וכמה בירורים על
המתיישב לעשות עד שיוכל להגיע לרמת ודאות שתספק את דרישת תום הלב? ומי
יחליטבענייןזה? 
בעייתיעודיותרהואהשימושבמונח"הסכמתהמדינה".המונחהסכמת המדינהמוגדר
בסעיףההגדרותכך :
"במפורש או במשתמע ,מראש או לאחר מעשה ,לרבות סיוע בהנחת תשתיות ,הענקת
תמריצים,פרסוםפרסומיםממריציםלבניהאולפיתוח,אוהשתתפותבכסףאובעין" 
המונחמדינהמוגדרכך: 
"ממשלתישראלאומשרדממשרדיהממשלה,רשויותהאזור,רשותמקומיתאואזורית
בישראלאובאזורומוסדמיישב" 
מוסד מיישבמוגדר :
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"כהגדרתו בחוק המועמדים להתיישבות חקלאית" בחוק שם נקבע כי כל גוף ששר
החקלאותהכריזעליושהואגוףמיישב,הואכזה. 8
שתי נקודות ראויות לציון כאן .ראשית ,ההגדרה הרחבה של הסכמת המדינה כוללת
סיוע בתשתיות ,במימון ובתמריצים .כלומר :המדינה מודה באחריותה להתנחלויות
במובן של סיוע לתשתיות ,בניה ועוד .לאור ההגדרה הרחבה של העבירה של העברת
אזרחיםלשטחכבוש,כפישצוטטהלעיל,זוהיאהודאהבעייתיתביותרבאחריות.אם
אכןישראלמודהבפירוש,בחקיקתההפנימית,באחריותלהתנחלויות,כיאזישסיכוי
שאףמוסדותבינלאומייםיראוזאתכך. 
שנית,המשמעותשלההגדרותהרחבותהאמורותהיאשכלשנדרשהממונהלהראותעל
מנת להחל בהליכים על פי החוק הוא כי :גוף מיישב כלשהו שהוכרז על ידי שר
החקלאות ,סייע בצורה כלשהי (ולו גם באספקת מזון) להתיישבות .ברגע שהתקיים
תנאיזה,יכולהממונהלפנותלהסדרתהקרקע,אואףלהפקעתה .
בלי כל קשר לעמדתנו העקרונית לגבי הצעת החוק ,ברור שהתנאים שהובאו כאן אינם
מהווים כל מסננת המבחינה בין התיישבות הראויה להסדרה ,לדעת המציעים ,לבין
אלו שלא .נתקשה לחשוב על התיישבות שלא זכתה לשום תמיכה של אף גוף שלפי
ההגדרה הרחבה של החוק אינה כלולה בהגדרת המדינה .כלומר ,מדובר בתנאי
המתקיים תמיד ,וממילא אינו תנאי של ממש ,והוא נראה כאחיזת עיניים.
יתרעלכן,עמדהזומהווהגםסטייה מכלליהמשפטהמנהליהרגילים.כלליהמשפט
המנהלי קובעים כי הבטחה מנהלית ,הגוררת מחויבות של המדינה ,נובעת רק
מהתחייבותושלגוףבעלסמכות.המשמעותשלההגדרההרחבהבהצעתהחוקהיאכי
כלגוףהקשורלמדינה,ולובקשרעקיףביותר,יכוללחייבאתהמדינהלפעוללהפקעת
רכושםשלאנשיםפרטיים,ואפילופעלאותוגוףבחוסרסמכות. 

( )4הסדרתהמקרקעין–שדהקרבמשפטי
סעיף 3(א)להצעתהחוק נראהכסעיףהתמיםביותרבה,אךלמעשה,סבירלהניחכי
הואהסעיףשאםהצעתהחוקתהפוךלחוק,הואשיהפוךלכליהמרכזילהכשרתבניה
שנעשתהעלקרקעבלתימוכרזת. 
ראשית,ישלבחוןאתהשאלההאםהסדרתקרקעותכשלעצמההיאסוגיהשבסמכות
הכוחהכובש.מחד,סעיף 43לתקנות האגקובעכיהכובשצריךלדאוגלסדרהציבורי
בשטחהכבוש.ביתהמשפטהעליוןקבעכיבתנאיםשלכיבושארוך,החובהכוללת,בין
היתר,גםפיתוחתשתיותלטובתהתושבים. 
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סעיף1לחוקהמועמדיםלהתיישבותחקלאיתקובעכי :
"מוסדמיישב"פירושו-הממשלה,ההסתדרותהציוניתהעולמית-הסוכנותהיהודיתלא"י,וכלגוףאחר
העוסקביישובבניאדםעלהקרקע,ושרהחקלאות,בהודעהברשומות,הכירבוכמוסדמיישבלעניןחוק
זה;

מאידך,כנגדהסדרתהקרקעותהנרחבתבהנקטהמדינתישראלבעברנטענושתיטענות
מרכזיות .טענה ראשונה היא שהסדרת הקרקעות היא פעולה החורגת מסמכותו של
הכובש,שהואנאמןעלהקרקעות,ואינוהריבוןעליהם .
טענה נוספת שנטענה היא כי הסדרת הקרקעות ,והרישום הנרחב של קרקעות על שם
המדינה ,אינו אלא מסווה לנסיון ישראלי להשתלט על אדמות נרחבות לטובת בנית
התנחלויות .כלומר :לא מעמד הקרקע כאדמת מדינה הוא המאפשר את בנית
ההתנחלויות,אלאהרצוןלבנותההתנחלויותהיאהגורםלמסענרחבשלרישוםקרקע
על שם המדינה .המעלים ביקורת זו טוענים כי למעשה הרישום של קרקע על שם
המדינהמתאפשרבאמצעותפרשנותבעייתיתשלחוקיהקרקעותהעותמאניים,פרשנות
שאיפשרהלרשוםעלשםהמדינהכמותרבהשלקרקעותשהיולמעשהפרטיות. 
סעיף (3א) רק יהווה ראיה נוספת לטענות המבקרים ,ויחזק שוב את הביקורת על
מדינת ישראל ,שכן כאן ברור כי כל הטעם להסדרת הקרקע הוא על מנת לאפשר את
קיומו של היישוב .הנזק שעלול להגרם כאן הוא עצום :חלק ניכר ממפעל ההתנחלויות
ביהודה ושומרון בנוי על קרקעות מדינה שהוסדרו על ידי מדינת ישראל בעבר.
השימוש בסעיף (3א) יביא אל מרכז הדיון והויכוח גם התנחלויות הבנויות על קרקעות
שהוסדרו בעבר.
את עוצמת ההשפעה של הסעיף ניתן להעריך רק לאור המסגרת המשפטית הקיימת
ביהודה ושומרון ,כפי שהיא מפורשת על ידי ישראל .כאמור ,חלק ניכר מהאדמות
ביהודהושומרוןהוכרזוכאדמותמדינה,ולגביהןהחוקכללאינורלוונטי.החוקרלוונטי
רק לאותן אדמות שלא הוכרזו כאדמות מדינה ,או שהוכרזו כאדמות פרטיות של
תושבים פלסטיניים .הנוהל הישראלי הוא שהקמת ישוב חדש ,או הרחבה של יישוב
קיים,כלללאאמורותלקרותבאדמותלאמוכרזות. 
חשוב להבין אם כן את מסגרת הדיון :חלק גדול מהדיון עוסק ביישובים שנבנו בלא
שעברואתכלשלביקבלתהיתרתכנוני,וממילאבקרקעותאשרלאהיתהכוונהלבנות
עליהםבתים. 
כבר כיום ,הדרך המקובלת להתמודד עם טענות של בעלות פרטית באדמות אלו היא
קביעהכיאלואדמותמדינה.הדבראפשריהיותורקחלקלאגדולמהאדמותשלגביהן
קיימת טענת בעלות הוסדרו על ידי השלטון הירדני ,וישראל נמנעה מלעסוק בשאלת
ההסדרה של הקרקעות הפרטיות לאורך השנים .בקרקעות בלתי מוסדרות שאלת
הבעלותנתונהפעמיםרבותבמחלוקת.כךלמשל:הפסקהשלשלוששניםבעיבוד של
קרקעבלתימוסדרתמשיבהאתהבעלותלריבון.רכישתבעלותמכוחעיבודנעשיתרק
לאחר עשר שנים רצופות של עיבוד .הוכחת בעלות דורשת הבאת ראיות שקשה מאוד
להביאן. 
דוקאבשלכךנהגההמדינהלאורךהשניםלהכירבטענותבעלותשלפלסטיניםכסיבה
לאיהכשרהשלבניהעלקרקעלאמוסדרת. 
אלאשסעיף( 3א)בנוסחוהנוכחימתעלםלחלוטיןמכלהקשייםשבהוכחתהבעלות.הוא
מניחכיניתןיהיהלהתמודדעםשאלותסבוכותשלבעלותבתוךפרקזמןקצריותרשל

שישה חודשים  .הוא אינו קובע כל הגנות על זכויות הטוענים לבעלות ,או את רמת
ההוכחההנדרשתעלמנתלשלולאתטענותיהם. 
ראוי לשוב ולהזכיר את המסגרת בה אנו עוסקים :הטוען לבעלות הוא טוען פלסטיני,
הצריךלהוכיחאתעמדתו.הטועןלבעלותעושהזאתלאחרשהיישובהישראליכברנבנה
על הקרקע עליה הוא טוען לבעלות .ברור כי מטרת המערכת היא למנוע את הצורך
בפינויאובהפקעה,וממילאהטועןהפלסטינילבעלותנמצאבעמדתנחיתות. 
הסדרה ראויה של נושא הבעלות על הקרקעות ביהודה ושומרון הכרחית ,אך הקביעה
שבחוק ,הרף הגבוה המוצג בו ,ולוחות הזמנים הקבועים בו אינם סבירים .ראוי
להסדיר את סוגית הבעלות בקרקעות ,אך ראוי לעשות זאת בצורה שתאפשר הכרעות
אמיתיות לגבי הבעלות בקרקע ,שאינן כפופות ללחצים פוליטיים וללוחות זמנים בלתי
אפשריים ,שכמעט לא ייתכן שיביאו לתוצאות צודקות.

( )5הפקעתהמקרקעין–הפרהבוטהשלהדיןהבינלאומי
הסעיףהבעייתיביותרבהצעתהחוקהואסעיף(3ב).לכאורה,סעיףזהעומדבסתירה
גםלפרשנותהמקלהביותרשלהוראותתקנותהאג. 
הוראות הסעיף קובעות כי זכויות השימוש בקרקע שעליה בנויה התנחלות ישראלית,
ואשר מצויה בבעלות פרטית (בין אם הקרקע מוסדרת ,ובין אם הבעלות התבררה
במהלךהליכיההסדרההמהירים) תופקעעלידיהממונה.על פיסעיף,5עלהממונה
להעביר את הקרקע ליישוב או לגוף מיישב . עוד נקבע בסעיף  3(ב)   -כנראה במטרה
להקהות מעט את עוקצו של החוק ,כי הפקעת זכות השימוש תעמוד בתוקף רק עד
"להכרעהמדיניתבדברמעמדושלהאזורוההתישבותהישראליתבו". 
כפישכתבנולעיל,סעיף 46לתקנותהאג,המהווהמנהגבינלאומיומעולםלאהוכחשה
תחולתוביהודהושומרוןאובבתיהמשפט,קובעכיהחרמהשלהקרקעאסורה.סעיף
 52לאותןתקנותמתירהפקעהלצורכיצבאהכיבוש.כברבשנת 1979קבעבג"צבפסק
הדיןבעניןדויקאתכיהפקעתקרקעלצורכיהקמתיישובישראליאינהעומדתבדרישת
הצורך הצבאי ,אפילו לפי הפרשנות המקלה ביותר ,לטובת מדינת ישראל ,של אותו
מונח 9.
האם סותרת הצעת החוק את המשפט הבינלאומי בהקשר זה?
ראשיתנבהירכיאיןהבדלאמיתיביןהפקעהשלזכותשימושבקרקעלביןהפקעהשל
בעלות.בעלותהיאאגדשלזכויות,בעיקרהזכותלהחזיקולהשתמשבקרקע.כךקובע,
למשל,סעיף2לחוקהמקרקעין :

9

הפרשנותהמקובלתשלהמונח"צרכיםצבאיים"היאכימדוברבצרכיםצבאייםממש.למשל–הפקעה
שלדלקלשםנסיעתכלירכבצבאיים.אוהפקעתקרקעלשםהקמתמחסוםצבאיוכו'.בג"צהיהמוכן
להניחכיהפרשנותשלהמונחרחבה– כלצורךבטחוני.למרותזאת,קבעלאורהנתוניםשבפניו,שביסוד
ההתיישבותהישראליתביהודהושומרוןעמדושיקוליםאידאולוגיים,ולאבטחוניים.

הבעלות במקרקעין היא הזכות להחזיק במקרקעין ,להשתמש בהם ולעשות בהם כל דבר וכל
עסקה בכפוף להגבלות לפי דין או לפי הסכם .
עולה אם כן כי הזכות להשתמש במקרקעין הנשללת במפורש על ידי הצעת החוק,
והזכותלהחזיקבהן,הנשללתממילא,הןהמרכיבהמרכזישלזכותהבעלות .10הפקעה
שלזכותהשימושהיאלפיכךלמעשההפקעהשלהבעלות 11.
סופושלסעיף(3ב)נועדלכאורהלהקהותאתהעוקץ -הואקובעכיההפקעהתעמוד
בתוקף רק עד "החלטה מדינית בדבר מעמדו של האזור ושל ההתיישבות הישראלית
בו".לכאורה-איןכאןהפקעהקבועהכיאםהפקעהזמניתבלבד. 
אלאשהבדלזההואאופטיבלבד. 
המשפטהבינלאומיקובעבמפורשכיהפקעהמוחלטתשלהקרקע(החרמה)אסורהבכל
מקרהולשוםצורךשהוא.הלקיחההיחידההמותרתשלקרקע,ואפילולקיחהזמנית,
הינה לצורך צבאי .לקיחה ,אפילו זמנית ,של קרקע פרטית לצורך שאינו צבאי או
בטחוני אסורה בכל מקרה.
בספרהבסיסיבנושא Gerhard Von Glahn, The Occupation of Enemy Territory
בעמוד186נקבעכך :
Under normal circumstances and occupant may not appropriate or seize on a
permanent basis any immovable private property, but on the other hand a
temporary use of land and buildings for various purposes appears
permissible under a plea of military necessity.
[ההדגשהאינהבמקור]
וראו גם : Yoram Dinstein, The International Law of Belligerent Occupation
)(2009
 temporary possession of take to entitled is power occupying the…"
privately owned immovable (buildings and lands) for diverse military uses,
"including in particular the quartering of troops
[ההדגשהאינהבמקור]
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 קשהלהניחכילקרקעשעליהבנויההתנחלותושלאניתןלעשותבהכלשימושיהיהערךכלכליכלשהו,
ולפיכךבפועל,נשללתגםהזכותלעשותעסקאותבקרקע.
11
 לעמדהדומהנגיעאםנבחןאתתמונתהמראהשלחוקההסדרה:חוקיישוםתוכניתההתנתקות.
כזכור,בחוקזהנקבעכיתושביםישראליםיפונומביתם.ביתהמשפטהעליוןקבעבהקשרזהכילמרות
שבמקרהההואלאניתנהלתושביםהישראליםכלזכותבקרקע,נפגעהזכותהקניןשלהם,שכןעצםזכות
השימושבקרקע,גםללאהיכולתלמכורולקנותזכותזו,היאזכותקניינית.ראהבג"צ1661/05המועצה
האזוריתחוףעזהנ'הכנסת,פ"דנט()2481()2007עמוד.584כלומר:עצםזכותהשימושהיאזכות
קניינית,והפקעתההיאפגיעהבזכותהקניין.


כאשרבג"צדןבשנותהשבעיםבהפקעההואהניחמיניהוביהכיתוקףההפקעהזמני
בלבד,וכיבכלמקרהתיפקעההפקעהעםתוםהכיבוש,שכןאיןזהסבירשצורכיבטחון
כלשהםיימשכומעברלהמשכותהכיבוש.כךאמרהשופטלנדויבפסקהדיןבעניןבית
אל ( 12,)1978פסק הדין האחרון שבו התיר בית המשפט העליון הפקעת קרקע פרטית
לצורכיהתיישבותישראלית :
שואל מר חורי [בא כוח העותרים] :הכיצד ניתן להקים ישוב של קבע על אדמה
אשרנתפסהרקלשםשימושזמני?זושאלהנכבדה.אבלנראיתליתשובתושלמר
בךשהיישובהאזרחייוכללהתקייםבאותומקוםרקכלעודמחזיקצה"לבשטח
בתוקף צו התפיסה .החזקה זו עצמה יכולה לבוא לידי גמר באחד הימים,
כתוצאהממשא ומתןבינלאומי העשוי להסתיים בהסדר חדש שיקבל תוקף לפי
המשפטהבינלאומיוהואאשריקבעאתגורלהיישובהזה,כמושלישוביםאחרים
הקיימיםבשטחיםהמוחזקים  .
כלומר,גםלגביההתנחלויותהבנויותעלקרקעמדינהקבעביתהמשפטהעליוןכי
הזכותשלהמתיישביםהישראליםלישיבהבשטחהינהזכותזמניתבלבד,עדלהגעה
להסדרמדיני13. 
העובדהשההפקעה"מוגבלת"בזמןאינהיכולהלתקןאתהפרתהדיןהבינלאומי
המובהקתהטמונהבהצעתחוקההסדרה.גםהסעיףבתקנותהאגהמתירהפקעה,
אפילומוגבלת,דורשכיהמדינהתראהצורךבטחונילשםההפקעה,וכאמור,כברלפני
עשרותשניםפסקביתהמשפטכיההתנחלויותהישראליותאינןמשרתותצורךכזה. 
יתרעלכן,גםכאשרהתירביתהמשפטהעליוןהפקעתקרקעלצרכיםביטחוניים,
לתקופהזמנית,הואקבעכיישלקצובתקופהזמניתזובזמןמוגדר.כךלמשלבפסק
הדיןבענייןג'וחא(14)1989קבעהנשיאשמגרכיהפקעהזמניתשלקרקעלצרכים
זמנייםצריכהלהיותקצובה בזמן.
עולה ,אם כן ,כי סעיף (3ב) מהווה הפרה בוטה של הדין הבינלאומי ,גם על פי
הפרשנות המקלה שניתנה לו על ידי בית המשפט העליון .על פי פסיקתו העקבית של
בית המשפט העליון ,הפקעה של קרקע לצורך הקמת התנחלות מהווה הפרה של
המשפט הבינלאומי .העובדה שמדובר כאן בהפקעה "זמנית" אינה יכולה לתקן את
העובדה שסעיף (3ב) להצעת החוק מפר את הדין הבינלאומי.
דבריםשנאמרולעיללגביהסכנותשבהפרתהדיןהבינלאומיביחסלהתנחלויותנכונים
אףכאן–הפרהשלהדיןהבינלאומיכאשרהדברנוגעלהתנחלויותהיאבדיוק"הסדק"
דרכויוכלומבקריהשלישראללטעוןכיישמקוםלדיוןבמפעלההתנחלויות.יתרעלכן
12

בג"צ606/78אויבנ'שרהביטחון,פ"ד
13
בג"צ1661/05המועצה האזורית חוף עזה נ' הכנסת()2007וראוגםבג"צ606/78אויב נ' שר הביטחון
( .)1979
14
בג"צ290/89ג'וחא נ' המפקד הצבאי ()1989

–הטי עוןהישראליהואכיההתנחלויותהתבצעובעבר,ועלכןביתהדיןהבינלאומיאינו
יכול לפתוח בחקירה לגביהן .אולם – אם ישראל מכשירה את ההתנחלויות הלא
מאושרותבאמצעותהפרהשלהדיןהבינלאומי–זהובדיוקסוגהטיעוניםשיכוללהביא
אתביתהדיןלפתוחבחקירהנגדישראליםבהקשרזה. 
( )6ההפליה 
לבסוףראוילשיםלבכיהצעתחוקההסדרהמפלהבצורהמפורשתביןהאינטרסיםשל
המתיישבים הישראלים ,כמעט כולם יהודים ,ובין התושבים הפלסטיניים שבשטחים.
ההחלההפשוטהשלהחוקתביאלמצבשבואםשנימבניםבלתיחוקייםנבנועלאותה
הקרקע ,עם אותה טענת בעלות פרטית ,ההפקעה של הקרקע תתבצע רק לטובת
המתיישבהישראלי-יהודי,ובשוםמקרהלאלטובתהמתיישבהפלסטיני. 
הדבריםפשוטיםעודיותרלגביקרקעהמוכרזתכאדמתמדינה:החוקקובעבמפורשכי
כלבניה,ואפילוהיאלאחוקית,עלאדמהשניתןלהכריזעליהכאדמתמדינהתאושר
מיד ,ובלבד שהיא של מתיישבים ישראלים .אולם ברור לגמרי כי בניה לא מאושרת
פלסטיניתעלאותהקרקעבדיוק,בסמוךליישובהישראלי,תיהרסמיד. 
נשוב לטענתנוהקודמת:האםבמצבהדבריםהנוכחיהאינטרסשלמדינתישראלהוא
לקבלחוק המפלהבצורהבוטהומפורשתביןהתושביםהישראליםלפלסטינים,ביחס
לקרקעהנמצאתביהודהושומרון?בעיננוהתשובהלשאלהזוברורה. 
לסיכום הדיון בסעיף  3ניתן לקבוע כי מנגנון ההסדרה וההפקעה שבסעיף  ,3שהוא
המנגנון העיקרי של חוק ההסדרה ,עלול לגרום לנזק רב למעמדה של ישראל .על מנת
"להציל" מהריסה בניינים שנבנו ללא אישור מראש ,עלול חוק ההסדרה ,אם יתקבל,
להעמידבספקאתהלגיטימיותשלמפעלההתיישבותביהודהושומרוןכולו.יתרעלכן,
חוסר הלגיטימיות של עמדותיה של ישראל עלול לגלוש לשורה של נושאים .ההצעה
כרוכה לכן ביצירת סיכון גדול ובלתי סביר למפעל ההתיישבות כולו .ההשוואה בין
הנזק האפשרי לבין התועלת הצפויה מצביעה על חוסר מידתיות מובהק ,מה-גם
שספק אם ניתן לראות את תכלית האמצעי המוצע כראויה .
( )7סעיף7–ביטולהחלטותביתהמשפטללאכלמבחן 
סעיף 7 הואסעיףשאיןלואחורעבספרהחוקיםהישראלי.הואקובעכישורהארוכה
שלפסקידין"יותלו"ואחרכך,עםההסדרה,יבוטלו.המשמעותשלמנגנוןזהמבחינת
היחסים בין רשויות השלטון ומבחינת  מעמדו של בית המשפט חמורים ביותר .שורה
ארוכה של פסקי דין של בית המשפט העליון פשוט לא יבוצעו .לאחר הסדרה מהירה
ובעייתית,הםגםיבטלולמפרעאתכלצוויהפינויוההריסה,וכלפסקיהדיןשלבית
המשפטהעליוןבהקשרזה. 
איןמדובראםכןבפיתרוןנקודתילבעיהקנייניתספציפית.איןכאןחוק"עוקףבג"צ"
הבא להסדיר פרשנות של החוק שהכנסת אינה מסכימה איתה מכאן ולהבא .מדובר
בביטול סיטוני של פסקי דין של בית המשפט העליון .למיטב ידיעתנו אין בכל ספר
החוקים הישראלי חוק אשר בו הכנסת ביקשה ממש לבטל פסקי דין של בית המשפט

העליון בצורה רטרואקטיבית ,כאשר החוק מתערב בהכרעות קונקרטיות לגבי זכויות
קנייניות.זוהיסטייהמכלהנורמותהמקובלותלגביהפרדתהרשויותבמדינתישראל,
ופגיעהחמורהביותרבהסדרהחוקתי.בפועל,הפכהעצמההכנסתלמעיןערכאתערעור
נוספתעלהכרעותקונקרטיותשלביתהמשפט. 
יתר על כן ,מדובר בהפרה של עיקרון יסוד שהיווה את התשתית ללגיטימציה של
ההתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון כולה .וכל זה ,תוך פרק זמן קצר ביותר ,של
שישהחודשים,שבוודאיאינומתאיםלסוגבעיהכזו. 
מבחינת מעמדה הבינלאומי של ישראל ,יווצר מצב שבו הסתמכותנו כול השנים על
הפיקוח השיפוטי של בג"ץ כמקור של לגיטימציה ,תיתפש כאחיזת עיניים ,אם לא
כהונאה ממש.
מבחינת שלטון החוק ,זו פגיעה חמורה ביותר ,שעלולות להיות לה השלכות רוחב קשות
מבחינת המעמד של פסיקת בית המשפט והיכולת להסתמך עליה.

הבעיה החוקתית – זכות הקנין
מכלול הבעיות שתוארו לעיל מראה כי הצעת חוק ההסדרה תיצור בעיה חוקתית
בישראל– הפגיעהשהואפוגעבזכותהקניןהיאפגיעהקשה;תכליתהפגיעהבעייתית
ביותרשכןישבחוקהפרהבוטהשלהמשפטהבינלאומי;האמצעיםשבהםהחוקנוקט
הינםבלתימדתיים. 
( )1הפגיעההחוקתית
לאור העובדה שהחוק מקנה זכויות למדינת ישראל להפעיל סמכות כוחנית בשטחים,
אנו סבוריםכיאףשהחקיקהרלוונטיתלשטחים,יש לבחוןאתהזכותלאור עמידתה
בחוקי היסוד של מדינת ישראל .אין זה סביר כי חוק ישראלי יתיימר להעניק זכות
למדינת ישראל לפעול בעניינם של תושבים ישראלים ,תוך כדי שלילת זכויותיהם של
תושבים פלסטינים ,ולחוקי היסוד לא תהיה שום השפעה על חוק זה .למעשה ,בפסק
הדין בעניין התיקון לחוק הכניסה לישראל (איחוד משפחות) כבר בחן בית המשפט
חקיקהישראליתהנוגעתלזכויותיהםשלתושביהאזורלאורחוקיהיסוד. 
זכות הקנין מעוגנת בחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו .היא מעוגנת גם בדיני זכויות
האדם מן המשפט הבינלאומי .היא חלק מהותי מהמשפט הישראלי החל בישראל,
ורלוונטית גם לשטחים .אין ספק כי הצעת החוק מבקשת לפגוע פגיעה משמעותית
בקניינם של הפלסטינים תושבי השטחים .היא קובעת הפקעה אוטומטית של זכות
השימושבשטח,ולוגםמוגבלתבזמן,אםעלהקרקעקםיישובישראלי.יתרעלכן-
כפישציינולעילהפגיעההיאהמוניתוסיטונית.היאמתעתדתלהסדיראולהפקיעכמות
ניכרתמאודשלקרקעותבתוךפרקזמןמאודקצר,אשרמןהסתםיקבעלוחותזמנים
מהיריםמאודלדיוניםאודותהבעלותבקרקע. 

כאמורלעיל,ביתהמשפטהעליוןבפסקהדיןבענייןהמועצההאזוריתחוףעזהכברקבע
כיהפקעתזכותהשימושבקרקע(היאהזכותשהיתהלמתיישביםביהודהושומרון)היא
פגיעהבזכותהקניין 15.
נראה כי לא אמורה להיות מחלוקת שהחוק אכן פוגע בזכות הקנין של הבעלים
הפלסטיני .השאלה היא האם זו פגיעה שעומדת בתנאי פסקת ההגבלה.
כאמור לעיל ,אנו גם סבורים כי החוק המוצע משבש את הפרדת הרשויות בישראל בכך
שהוא מבטל פסקי דין ספציפיים שניתנו במחלוקות ספציפיות .גם מטעם זה מהווה
החוק פגיעה בהסדר חוקתי.
פגיעהבזכותהמוגנתבחוקיהיסודעלידיצריכהלהבחןבכליםחוקתיים.היאתאושר
רקאםהיאנעשיתבחוק,לתכליתראויה,ובמידהשאינהעולהעלהנדרש.נבחןכעתאת
עמידתהשלהצעתהחוקבתנאיםאלו. 
( )2התכלית-האםראויה?
תכלית הצעת החוק מצוינת בסעיף המטרה של החוק :להסדיר ולהמשיך לחזק את
ההתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון . זוהי כמובן תכלית פוליטית .היות ובית
המשפטמקבלאתההתישבותהישראליתביהודהושומרוןכלגיטימית,הואאינויכול
לקבועכיהתכליתאינהראויה. 
אנו שבים ומזכירים כי אזכור התכלית של חיזוק ההתיישבות היהודית ביהודה
ושומרון בחוק ישראלי רשמי הוא משחק לידיהם של הטוענים כי ישראל מפרה את
הדין הבינלאומי ,במיוחד בהקשר לחקירה אפשרית של בית הדין הפלילי הבינלאומי,
מהטעמים שפורטו לעיל .לפיכך סעיף המטרה בעייתי באופן מיוחד.

אלאשלחוקתכליותנוספות,העולהמהמנגנוניםשאומצובו– 
תכליתאחתהיאמניעתפינויבתימתנחלים.מניעתפינויאדםמביתוהיאמטרהראויה,
במיוחדכיווןשבמקריםרביםבניתהביתנעשתהבתמיכהשלרשותמרשויותהמדינה.
אלאשמטרהנוספתשלהפגיעהבקנייןהיאהכשרתםשליישוביםשקמוללאאישורים
מתאימים,ללאהליךתכנונימסודר,ופעמיםרבותעלקרקעותשלאדםאחר. 
ישלשיםלבגםשתכליתזושונהמהתכליותהרגילותשלדיניההפקעה.בדרךכללאנו
מניחיםכידיניההפקעההםלטובתהציבוראוהכלל,ולאלטובתםשלאנשיםפרטיים.
במקרה זה ,מאמץ החוק תכלית שכלל לא ברור שהיא תכלית ראויה של הפקעת
קרקעות–פעולהלהטבתמצבםשלפרטיםעלחשבוןפרטיםאחרים. 
כאמור לעיל ,מטרה זו תושג רק על ידי פגיעה חמורה ומשמעותית בהתחייבויות
הבינלאומיותשלמדינתישראל,תוךסיכוןממשילהתערבותבינלאומית,אףפלילית. 
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תכליתזושלהחוקאינהיכולהלהחשבלתכליתראויה.למעשה,זוהיאתכליתשאינה
ראויהבמובהק.השאלהכמובןהיאמהיהתכליתהדומיננטיתשלהחוק?האםמטרתו
העיקרית היא הגנה על בתי המתיישבים (תכלית ראויה) חיזוק ההתישבות (תכלית
פוליטית) או תמיכה בהשתלטות על קרקעות פרטיות ,הפרת הדין הבינלאומי וכניעה
להפרתחוק. 
יתר על כן ,תכליות ראויות נבחנות גם על רקע התאמתן לעקרונות היסוד של השיטה
המשפטיתבישראל.במקרהזה,התכליתמושגתתוךהפרהשלעיקרוןהפרדתהרשויות
ופגיעהבסמכותביתהמשפט,וכןתוךהפליהשלהתושביםהפלסטיניםעלידיהחוק,
כמפורט לעיל .השגת התכלית ,אם כן ,עומדת בניגוד לעקרונות היסוד של השיטה
המשפטיתבישראל .
לאור האמור ,אנו נוטים לחשוב שהתכלית הדומיננטית של החוק אינה ראויה .בכל
מקרהנמשיךלנתחאתהנושאהחוקתיגםלאורשאלתהמדתיות. 
( )3מדתיות 
האםהצעתהחוקהינהמידתיתבאמצעיםשהיאמציעהלהשגתמטרתה?מובןכיאם
המטרההיאחיזוקההתיישבות– נראהלנוכימטרהזואינהמושגתכלל.אםתתקבל
הצעתהחוקהיאתחלישאתההתיישבותולאתחזקאותה.המשמעותשלחוקזההיא
איבוד שאריות הלגיטימציה שיש להתיישבות היהודית בשטחים ,ואיבוד כל טענה
ישראליתללגיטימיותשלההתיישבות,אםעודנותרהכזו. 
אך גם אם נניח לטענה זו ,השאלה היא האם האמצעים הקבועים בהצעת החוק הם
מדתיים :
-

כמפורטלעיל ,הצעת החוק קובעתכיההפקעההיא הפקעתזכות השימושבלבד,
ועד להגעה להסדר מדיני .כמו כן נקבע הסדר של פיצוי או קבלת קרקע חלופית
לבעליהקרקע.אמצעיםאלוהםבודאיפחותיםמהאמצעיםהחמוריםביותרשניתן
היה לנקוט .עם זאת ,כפי שציינו לעיל ,ההפקעה של זכות השימוש היא בפועל
הפקעה מוחלטת של הקרקע .אין שום משמעות לבעלות על הקרקע שלא ניתן
לעשות בה שום שימוש .כמו כן ,ההפקעה אינה באמת מוגבלת בזמן .הגעה להסדר
סופי אינה מעידה כלל.

-

האמצעים המוצעים קובעים למעשה כי עצם העובדה שקיים ישוב ישראלי על
קרקע היא סיבה מספיקה להפקעת הקרקע ,וזאת ללא כל בחינה של מספר
האנשים שיפגעו בשני הצדדים ,משך העיבוד של הקרקע ומשך הזמן בו הקרקע
בבעלות העותר ומשפחתו על מול משך הזמן שבו היישוב קיים ,בלא בחינה כלל
של היקף הקרקע המופקעת אל מול התועלת ליישוב .איןשוםדרךשבהפגיעהכזו
בבעלותפרטיתעלמקרקעיןתחשבכפגיעהמדתיתאומאוזנת.

-

משךהזמןשנקצבלהסדרתהקרקע,ודרישותההוכחה,מעידיםכאלףעדיםעלכך
שמטרתוהעיקריתשלהחוקאינהלהגיעלפיתרוןצודקומדתי,אלאדווקאלרישום
מקסימלי על שם המדינה .על כל פנים ,הפעלת מדתית של החוק צריכה להראות
הקלהבדרישותהמועדלהביאהוכחתאומודעותלקשייםלהוכיח.

-

ביטולמוחלטשלכלצוויההריסהופסקיהדיןשניתנובעבר,בליקשרלשאלהמתי
ניתנו,מהנאמרבהם,מהמידתהפגיעהבבעליהקרקעוכו'– גםהיאאינהיכולה
לעמודבשוםמבחןשלמדתיות.


בשל כל האמור אנו סבורים כי במתכונתו הנוכחית הצעת החוק אינה עומדת בתנאי
פסקת ההגבלה בחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,ודינה להפסל גם מטעם זה.

סיכום
דעתנוהיאכיהצעתחוקההסדרהפסולהמשורהשלסיבות :
היאתקבעבדעתהקהלהעולמיתאתישראלכמספחתאתהשטחים .
היאעומדתבסתירהלהתחייבויותהבינלאומיותשלמדינתישראל .
היאמנוסחתבצורהשתביאלפגיעהחמורהובלתיחוקתיתבזכותהקניןשלהתושבים
הפלסטינים .
היא תביא לביטול סיטוני של החלטות בית המשפט ולפגיעה משמעותית במעמדו של
ביתהמשפטהעליוןובשלטוןהחוק. 

בברכה ,

פרופ'עמיחיכהן 
מנהלהמרכזלביטחוןלאומי
ודמוקרטיה 

