
לפעולת ניכוס   1950-י"תש, תרומתו של חוק נכסי נפקדים
 .הקרקעות

 וישראל, גדה המערבית , מזרח ירושלים: מבט על

  בישראלתמורות במדיניות הקרקעית והתכנונית 
 פייטלסוןערן ' פרופ



 :רקע כללי

לשם הסדרת ניהול רכוש זה חוקקו מספק  . הפלטים הפלסטינים הותירו בישראל רכוש רב
 .  1950-י"תש, המרכזי שבהם הוא חוק נכסי נפקדיםאשר , חוקים

 היה תושב או   1947נובמבר  29אשר בזמן כלשהוא לאחר יום " נפקד"חוק זה מגדיר
או שעזב  , אזרח של אחת ממדינות ערב שנלחמו בישראל או שהיה באחת מאותן מדינות

ישראל למקום מחוץ לארץ ישראל או למקום בארץ ישראל  -את מקום משבו הרגיל בארץ
במקרים מסוימים , כלומר. שהוחזק באותו זמן על ידי הכוחות שנלחמו נגד מדינת ישראל

, אלו פלסטינים שחזרו לישראל זמן קצר לאחר המלחמה והפכו לאזרחים ישראלים
 (.  נוכח נפקד)נחשבים נפקדים לפי הגדרה זו 

  ת הקשר הקנייני בין בנפקדים לנכסים שלהם והקנה את הנכסים  אהחוק נתק
בית המשפט בישראל הכירו בזכותם של הנפקדים  , עם זאת. לאפוטרופוס לנכסי נפקדים 

לפנות לבית משפט כדי למנוע מאנשים שלישיים להציג תביעות כוזבות בקשר לבעלות על 
 . הרכוש



 



 :מבט על השטח הישראלי, פעולת הניכוס

 לחוק נכסי נפקדים מסמיך את האפוטרופוס לנכסי נפקדים להעביר את זכות הבעלות על  19סעיף
אשר מעמדה וסמכויותיה  , רשות הפיתוח. אך ורק לרשות הפיתוח, נכסי נפקדים שהוקנו לו לפי החוק

מוסמכת  , (חוק רשות הפיתוח: להלן) 1950-י"התש, (העברת נכסים)מוסדרים בחוק רשות פיתוח 
,  מקרקעי ישראל: בכפוף לחוק יסוד הכל, לפעול בנכסים הנמצאים ברשותה במגוון רחב של פעילויות

 (.מקרקעי ישראל: חוק יסוד: להלן) 1960-ך"התש

העביר את הבעלות בכל השטחים הניתנים לעבוד, ההסכם העברת נכסי הנפקדים לרשות הפתוח  ,
 :  לרבות בנפת באר שבע לפי הפרוט הבא

 .דונם 3,290,607: שטח חקלאי כפרי מעובד לרבות שטח כפרי בנוי -

 ( .  דונמים 149נפח ג להסכם כולל עוד . )דונם 25,305: מקרקעין באזורים עירוניים-

 

 הנמצאים בין  , מקרקעי ישראל אוסר על העברת זכות הבעלות במקרקעי ישראל: לחוק יסוד 1סעיף
 . אחרתדרך מכר או בכל דרך , היתר בידי רשות הפיתוח



 :  העברת נכסי הנפקדים לגופים פרטיים

חלק מנכסי הנפקדים הועברו לקרן הקיימת לישראל בתמורה כספית בשתי עסקאות ,
 ".המיליון השני"ועסקת " המיליון הראשון"עסקת 

ברור כי , אולם. ל יש נתונים סותרים"לגבי אומדן הקרקעות שהועברו בסופו של דבר לקק
 .העסקאות לא הושלמו במלוא היקפן

נמסר כי רוב המקרקעין שהובטחו  1965/1966ח מנהל מקרקעי ישראל לשנת "בדו
נוסף לכך דוחות המנהל  .  דונם 63,000בעסקת המיליון הראשון כבר הועברו למעט 

 1966-1968מצבעים על ביצוע של שורה של העברות בין השנים 

 לפי הדוחות   ל"הקקדונם בהיקף מקרקעי  120,000מצביע על גידול של  עדאלהארגון
 .  1992-2000השנתיים של המנהל בין השנים 

ורק מעוט קטן מקרקעי , ל מאז קום המדינה היו נכסי נפקדים"רוב השטחים שהועברו לקק
 .המדינה

בשנים האחרונות אנו עדים למגמה המקודמת על ידי רשות מקרקעי : מכירה זוחלת
,  מכירת נכסי הנפקדים המצויים כיום בידי האפוטרופוס לנכסי נפקדיםשל ,ישראל 

ראש פינה  , עכו, לוד, חיפה, בערים כגון נצרת, היקף לציבורהצעות רחבות באמצעות 
 .  ובית שאן



 :  מבט על מזרח ירושלים

 נוצר  , וכתוצאה מהחלת הריבונות הישראלית על האזור המסופח,67בעקבות סיפוח מזרח ירושלים ב
, לנכסי נפקדים, הפך למעשה, מצב בעייתי בו רכושם של כמעט כל התושבים הפלסטינים של העיר
 . שהרי תושבים אלה היו בפרק הזמן אלו מתייחס החוק אזרחי ירדן 

 רק תושבים שנכחו פיזית בירושלים המזרחית בתאריך , לחוק סדרי משפט ומנהל קבע 3סעיף
 . הסיפוח לא ייחשבו לנפקדים

מדינת ישראל נמנעה במשך השנים מלהשתמש  , בעקבות עמדת היועץ המשפטי דאז מאיר שמגר
 .  בחוק זה במזרח ירושלים

כהסדר זמני עד שיבוא לעיון  "וחוק נכסי נפקדים שב והופעל , 1977מדניות זו השתנתה בשנת ש
בעיקר בעיר העתיקה  , במהלך שנות השמונים נעשה שימוש מואץ בחוק נכסי נפקדים". מחדש

 .  ובשכונת סילוואן

החילה מממשלת ישראל לעשות שימוש  , עם תחולת העבודות להקמת מכשול ההפרדה 2002ב
מדניות שקבלה תוקף משפטי בעקבות החלטת ועדת  . שיטתי בחוק נכסי נפקדים במזרח ירושלים

 .שרים לענייני ירושלים שקבלה תוקף של החלטת ממשלה

 ועד היום מתבצעת הפקעה זוחלת של נכסים באופן נקודתי 67לאורך כל השני מ : פקעה זוחלתה  .
הדבר מתבצע בעיקר על ידי בדיקות יזומות אם תושבים פלסטינים בעלי נכסים נכללים בקטגוריית  

במקרה כזה . בעקבות בקשות מצד התושבים לרשום את הקרקעות שבבעלותם בטאבו, נפקדים
 .   ממשלת ישראל הופכת לשותפה בנכס לפי החוק



 :מבט על גדה המערבית

  נכסי הנפקדים בגדה המערבית מהווים קטגוריה נפרדת וייחודית של אדמות שבניהול
בעיקר מדובר על קרקעות של פלסטינים שנמלטו מהגדה במהלך מלחמת  , ממשלתי

 .דונם 430,000-שטחן נאמד בכ. ששת הימים

  צו מיוחד מקנה לממונה הישראלי על הרכוש הממשלתי והנטוש את הסמכות לנהל את
 .  למוכרםלהשכירם ובמקרים מסוימים אף , החכירםל, נכסי הנפקדים

 אין מדע אמין לגבי היקף נכסי הנפקדים שנמצאים כיום בתחומי התנחלויות. 

שבו הקצה הממונה אדמות נפקדים לצורך  , מבקר המדינה תיאר לפחות מקרה אחד
 .בנייה בהתנחלויות



 :  המערך המחקרי

בפעולת ניכוס  1950-י"מה היא תרומתו של חוק נכסי נפקדים תש: שאלת המחקר
 ?הקרקעות

איזו גורמים השפיעו על הפעלת תוקפו של החוק המזרח ירושלים והגדה : שאלות משנה -
איזה מעמד משפטי יש  ? לאיזו מטרות שמשו הקרקעות שהופקעו מכוח אותו חוק?, המערבית

 ? לבעלי הנכסים כיום

 השערות: 

חוק נכסי נפקדים הווה כלי מרכזי בפעולת ניכוס הקרקעות שביסודה עמדה המטרה של -
 ?העברת הנכסים מבעלות ערבית פלסטינית לבעלות המדינה

 .הקרקעות שהופקעו מכוח חוק נכסי נפקדים שמשו בעיקר למטרות של התיישבות יהודים -

החלטות  , דוחות של מנהל מקרקעי ישראל, ספרות משפטית , פסקי דין: מתודולוגיה
 .  דוחות של עמותות הקהילה האזרחית שעוסקת בתחום התכנון, ממשלה


