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 כוח, משפט ומקום בצל הכיבוש 

 (يّطا شفاניתוח גאוגרפי משפטי של השתנות אזור סוסיא )שבשפא יטא 

 1998-ל 1967בין 

 מאת

 1אסעד ואלכסנדר )סנדי( קדר-משרקי קמר

שינוי "אזור סוסיא" שבמרחב "שפא -באמצעות חקר מקרה פרטני אך מייצג
וש הנרחב והמתמשך בוחן המאמר את השימ – 1998-ל 1967יטא" בין השנים 

שישראל עורכת במערכת המשפט בשטחים המוחזקים ומנתח אותו כתהליך 
דינמי, שיטתי ובעל היגיון פנימי תכליתי. תהליך זה עיצב בהדרגה את המרחב 
והדמוגרפיה באזור סוסיא באופן המשרת את האוכלוסייה היהודית המתיישבת 

מהלכים משפטיים שנקטה אגב שינוי וצמצום של המרחב הפלסטיני. באמצעות 
המדינה נברא מרחב התנחלותי חדש, המנסה למחוק ולהחליף את המרחב 

 הפלסטיני באזור. 
המאמר מנתח את השינוי המרחבי באמצעות ניתוח של ההליכים המשפטיים 
הרשמיים )כגון הכרזות על "אדמות מדינה", הקצאת אדמות אלה והפקעה 

המפקד הצבאי ונדונו על ידי ערכאות לצורכי ציבור( שננקטו באזור על ידי 
משפטיות ובאמצעות יישום תובנות מתחום מדעי החברה ובמיוחד הגאוגרפיה 

 המשפטית הביקורתית והקולוניאליזם ההתיישבותי. 
למרות חיוניותו של דיון משפטי אקדמי וניתוח ביקורתי של מדיניות 

אקדמית -פטיתהמקרקעין והשלכותיה על תושבי האזור וישראל, הכתיבה המש
בנושא מקרקעין בשטחים מנקודת מבט ביקורתית ברוח המשפט, הגאוגרפיה 

_____________________________________ 

ו"ד קמר פרופסור קדר הוא חבר סגל בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. ע 1
אסעד, סטודנטית לתואר שלישי בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. אנו -משרקי

 משטרמודים לקרן הלאומית למדע על תמיכתה הנדיבה במחקר באמצעות מענק בנושא "
, הגדה המערבית של משפטית גיאוגרפיה: ישראל ידי על המוחזקים בשטחים המקרקעין

דרור אטקס על עזרתו המקצועית בהכנת המפות . תודה למר 439/19מס' " 1967–2017
הנלוות למאמר זה. אנו מודים גם למשתתפי הסמינר המחלקתי של הפקולטה למשפטים 
ולעו"ד נועה זומר על הערותיהם החשובות, והמועילות ולגב' מאי ערד על עזרתה בעריכת 

דתם הערות השוליים. תודה מיוחדת ניתנת לתושבים אשר הסכימו לשתף אותנו בעמ
 ובמידע שברשותם ותרמו רבות למאמר זה. 
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ביקורתי הנוגע לאזור סוסיא -והחברה הינה דלה. נוסף על כך, הדיון המשפטי
 בפרט הינו חדש, מכאן עיקר חשיבותו וחדשנותו של מאמר זה.

המאמר בוחן את תהליכי הנישול אך נותן מקום גם לקול, לנרטיב 
התנגדות של תושבי המקום באמצעות העמקה בהיסטוריה של האזור, בחינתו ול

מרחביים שבנוגע אליהם המחקר הקיים שותק -של מערך הקשרים החברתיים
 2.והאופנים שבהם הגיבו התושבים ילידי המקום להליכים אלו

הפרדיגמה שבה אנו . 2. גאוגרפיה משפטית; 1 .מסגרות תאורטיות. ב. מבוא. א
. ג; לניתוח המצב המתקיים בשטחים: קולוניאליזם התיישבותי משתמשים

 –. כללי 1; يّطا شفاשפא יטא השיח על אודות החברה והגאוגרפיה שבמרחב 
. 3. המחקר הקיים ושתיקתו ביחס לאזור סוסיא וקהילותיו; 2מיקום גאוגרפי; 

יישובית במרחב  –המחקר הקיים והעדויות על אודות על ההתפתחות המרחבית 
. עדויות מההליכים המשפטיים על אודות 4שפא יטא והיציאה מכפר האם; 

ד. . השימוש במחקר הקיים בהליכים המשפטיים. 5הח'רב באזור סוסיא; 
באזור סוסיא שבשפא  1998-ל 1967השימוש ב"כלים משפטיים רשמיים" בין 

. דיני המקרקעין 2 . המסגרות המשפטיות החלות על אזור המחקר;1 יטא;
. ההליכים 3כללי;  –ם החלים באזור וההליכים הרישמיים ביוזמת המדינה החלי

; )א( כרונולוגיה קצרה; )ב( 1998באזור סוסיא עד  הרשמייים ביוזמת המדינה
ת המקרקעין שהוכרזו אהכרזות על אדמות מדינה באזור המאמר; )ג( הקצ

בת רכאדמות מדינה להסתדרות הציונית ולמתנחלים; )ד( הפקעת אדמות ח'
סוסיא והקמת האתר הארכיאולוגי; )ה( תחום השיפוט של ההתנחלות סוסיא 

ה. התנגדות התושבים כחלק ואישור תוכניתה לתוקף; )ו( סיכום וביקורת. 
מהבניית המקום. ו. מבחן התוצאה: הגאוגרפיה המשפטית שבאזור סוסיא 

 ז. סיכום. .1998 – 1967שבשפא יטא בין 

 

_____________________________________ 

 אסעד-בין המחברים אין תמימות דעים ביחס לשימוש במושג "ילידות" בהקשר זה. משרקי 2
בכל שטח ארץ האוכלוסייה הפלסטינית שהתגוררה "ילידות" מתארת את  גורסת כי

 פלסטין/ישראל טרם תחילת השלטון הישראלי בו, ולצורך המאמר משתמשת במושג
"ילידות"  נחבמשמעות זו. לעומת זאת, קדר סבור שיש להבחין בין השימושים השונים במו

מתאים "ילידות"  נחהמו ,לאומי-ןבקרב דיסציפלינות שונות. במובנו על פי המשפט הבי
 Alexandre Kedar, Ahmad Amara and Oren Yiftachel, Emptiedים ראו: אלבדובאזורנו 

Lands: A Legal Geography of Bedouins Rights in the Negev (2018) , ראו ; 8-ו 7בפרקים
אורן יפתחאל, סנדי קדר ואחמד אמארה "עיון מחדש בהלכת 'הנגב המת': זכויות  גם:

להלן: יפתחאל, קדר ) בפרק ה ,7 (תשע"ב) ידמשפט וממשל  ,קנייניות במרחב הבדווי"
 .(, 'הנגב המת'ואמארה
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 מבוא

הייתי גרה במערה כל  [...] שם ילדתי שלושה מילדיגרתי בחי'רבת סוסיא 
החיים שלנו  [..]. השנה באופן קבוע. היו לי שני דירים לצאן ושתי מערות

ל הוצאנו מהאדמה. במערה גרנו ומאוד קשורים לאדמה ולחקלאות, הכ
היו לי פרות ובוסתן. היה אוהל אירוח ובו התאספו [ ...] תשעה אנשים

בסוף  ..[..] סיפורים. אני הייתי המיילדת בח'ירבההזקנים כל ערב וסיפרו 
הביאו חיילים שהוציאו את הרכוש שלנו מהמערות, שרפו את התבואה 

תנו לעזוב. אני זוכרת שצעקתי המון. ניסיתי להציל חלק יודרשו מא
תקפו את בעלי. אזקו אותו וכך נזרקנו [ ...י ]מהתבואה. צחקו עלי

נוואג'עה ז"ל, מיילדת הכפר  גב' שרה ת)מזיכרונו מהמערה שלנו
  3סוסיא(.

פלסטיני, וכך גם המאבק סביב השטחים -קרקע ומרחב מצויים בליבת הסכסוך הישראלי
למרות  4לוחמתית.בתפיסה על ידי ישראל ו"מוחזקים"  1967שנכבשו מירדן ביוני 

כתיבה דלה ה ,מרכזיות הנושא והשלכותיו הגורליות על תושבי האזור וישראל
המגיעה מנקודת מבט הבוחנת את המשטר  בתחום המקרקעין אקדמית-משפטיתה

וביחסי הגומלין בינם  המתקיים בשטחים ומתמקדת לא רק בתיאור המנגנונים המשפטיים
באזור,  אלא גם ביחסי הגומלין בינם לבין כוחות אחרים הפועלים ,לבין עיצוב המרחב

האיר אזורים אפלים אלו, ומכאן מאמרנו מעוניין ל .בקול הילידי והתנגדותו עוסקת גםו
המאמר משתמש, נוסף על הניתוח המשפטי, גם בתובנות  5עיקר חשיבותו וחדשנותו.

_____________________________________ 

צורף לתגובת העותרים מיום  , תושבת ח' סוסיא לשעבר,נוחהתצהיר גב' שרה נואג'עה המ 3
 ץ)להלן: בג" )תלוי ועומד( מועצת הכפר סוסיא נ' שר הבטחון 1420/14 ץבבג" 24.5.2016

. לשם הגילוי אסעד-מחברת המאמר קמר משרקי על ידיבו מיוצגים העותרים ש(, סוסיא
תושבים הפלסטינים בחלק מן אסעד ייצגה כעורכת דין את ה-הנאות יש לציין כי משרקי

 .הדברים בהמשךהרלוונטיות בהערות השוליים  שיצויןהתיקים המפורטים במאמר, כפי 
 להלן. 18 ערהראו ה 4
מאמר זה מצטרף לכתיבה אקדמית קודמת שסקרה היבטים אחרים של מחקר משפטי  5

כתיבה ביקורתית בתחום הגאוגרפיה המשפטית בשטחים ל .רתי בנושא מקרקעיןוקיוב
 אנם'ע ראו למשל: הונידה ,ובתחום הקולוניאליזם ההתיישבותי בעולם ובפרט בשטחים

המרחב צבאי"  לכיבוש קולוניאליזם התיישבותי בין הדינמיקה על :אפרטהייד ממש "לא
 ,Nadera Shalhoub-Kevorkian(;, "אפרטהייד"ע'אנם )להלן: 95 (2012) 6הציבורי 

Security Theology, Surveillance and the Politics of Fear (2015) Geremy Forman,“ A 

Tale of Two Regions: Diffusion of the Israeli ʻ50 Percent Rule՚ from the Galilee to the 

Occupied West Bank”, 34 Law & Social Inquiry (2009) 671 )להלן: פורמן( ;Irus 

Braverman, “The Tree is the Enemy Soldier”: A Sociolegal Making of War 

(2008) 482 .Law & Soc'y Rev Landscapes in the Occupied West Bank”, 42 ( :להלן
 The Tree” ;)Irus Braverman, “Uprooting Identities: The Regulation of“ ברוורמן,
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מתחום מדעי החברה, ובמיוחד בגאוגרפיה משפטית ביקורתית וקולוניאליזם 
מבנות מחדש  (space)כיצד זיקות הדדיות בין משפט למרחב כדי לבחון  6התיישבותי,

 מייצגהפרטני  מקרהדרך אנו בוחנים זאת  7צב של כיבוש מתמשך.במ  (place)"מקום"
אזור סוסיא  1998.8-ל 1967 השנים בין", סוסיאמקרים רבים בשטחים: שינויו של אזור "

_____________________________________ 

 
Legal  and Political PoLAR:32  ,”ed West BankOlive Trees in the Occupi

Anthropology Review (2009) 237 .Irus Braverman,”Planting the Promised 

 Resources J. Nat.49  Landscape: Zionism, Nature, and Resistance in Israel/Palestine”,

מחקריה את ראו עוד  להלן. 25ערה בהראו הספרות המוזכרת להרחבה ; 317 (2009)
שנור, "סכסוכי קרקעות בגדה -שנור, למשל: רונית לוין-רונית לויןד"ר המשפטיים של 

( )להלן: עיוני משפטלא פורסם, עותק שמור במערכת (בין הפרטי לציבורי" -המערבית
ור "אין אתונות מדברות ואין מלאכים שנ-שנור "בין הפרטי לציבורי"(; רונית לוין-לוין

אנג׳ל נ׳  29754-11-13בכרמים: על פרשת ״מצפה כרמים״: בעקבות ת"א )מח' ים( 
; רונית 4 (2018) 86 מבזקי הארות פסיקה ",המשפט ברשת: זכויות אדם" ,סאלחה

זיאדה נ׳ מפקד כוחות צה״ל בגדה  794/17שנור ״עמונה, ממונא ואיסורא: בג״ץ -לוין
)להלן:  30 (2018) 73המשפט ברשת: זכויות אדם מבזקי הארות פסיקה  ת״המערבי

 .שנור, "עמונה"(-לוין
,Settler “Patrick Wolfe; (2'הנגב המת' )לעיל, הערה  ראו: יפתחאל, קדר ואמארה 6

 ide ResearchJournal of Genoc8  Colonialism and the Elimination of the Native”,

 ,Lorenzo Veracini, “The Other Shift: Settler Colonialism; )להלן: וולף( 387 (2006)

(2013) 26 Journal of Palestine StudiesIsrael, and the Occupation”, 42   :להלן(
 Nicholas Blomley, “Law, Property and the Geography of Violence: The; וראצ'יני(

Annals of the Association of American , 93 ”tier, the Survey, and the GridFron

(2003) 121Geographers   ,להלן: בלומלי(Law, Property and the Geography of 

Violence); Irus Braverman, Nicholas Blomley, David Delaney and Alexandre 

(Sandy) Kedar, Expanding the Spaces of Law,: A Timely Legal Geography (Irus 

Braverman et al. eds., Stanford University Press, 2014)'ח'ורי-; אריז' סבאע, 
 ,"קולוניאליזם התיישבותי, נקודת המבט הילידית והסוציולוגיה של ייצור ידע בישראל"

 ח'ורי(. -סבאע' )להלן: 391( 2018) 50 תיאוריה וביקורת
 Barney Warf,“Space andש במושג "מרחב" בגאוגרפיה עכשווית ראו למשל: על השימו 7

Social Theory in Geography”, International Encyclopedia of the Social & Behavioral 

Sciences (2nd ed., vol. 23, 2015) pp 82–88בשיח הגאוגרפי הדברים . כפי שנראה בהמשך ,
 .Rיה החברתית של המרחב והמשמעויות שלו. ראו למשל:המושג "מקום" כולל את ההבנ

J. Johnston,”Geography: Overview”, International Encyclopedia of the Social & 

Behavioral Sciences (2nd ed., vol. 10, 2015) pp. 83–90 ;Andrew Williams, “Place in 

Geography”, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (2nd ed., 

vol. 18, 2015) pp. 149–152 .)מרחב הן הדדיותלהזיקות בין משפט  )להלן: ויליאמס, 
על כך שמשפט, מרחב וחברה מכוננים זה את  כותביםבגאוגרפיה משפטית  בשיח הנוכחי

 .במאמר זה נתמקד בנקודת המבט הבוחנת בעיקר את השפעת המשפט על המרחב .זה
ישראל החליטה ש ,אזור הגדה המערבית""אזור יהודה ושומרון" זהה למונח "המונח  8

זניחת שם המעיד  אגבארץ ישראל וטענתה בדבר זיקה היסטורית ל להחליפו רשמית בשל
"מעמדם המשתנה של  ,על הכרה כלשהי בריבונות ירדן על האזור. ראו: אמנון רובינשטיין
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כלל בעבר את הח'רב )לשון רבים של המילה ח'רבה, שמשמעותה כפר קטן. להלן: 
יה; ח' סוסיא הינה הגדולה : ח' סוסיא, ח' טואמין, ח' אם אל עראיס וח' עטאר9"ח'"(

שבהן, ולכן האזור מכונה על שמה. אזור זה הינו חלק ממרחב "שפא יטא" בדרום הר 
 (. 30 בעמוד 2חברון )ראו מפה 

במהלך השנים שבהן עוסק המאמר הכריזה מדינת ישראל על חלק מאדמות אזור זה 
בור כדי להקים את ההתנחלות סוסיא. כ"אדמות מדינה" והפקיעה חלק אחר לצרכי צי

במאמר זה כולל השם "התנחלות סוסיא" את כל השטח שמצוי בשטח השיפוט של 
ההתנחלות סוסיא, לרבות שטח תוכנית המתאר של ההתנחלות )המיועד בעיקר לבנייתם 
של מבני ההתנחלות, ובתוכו יישבה המדינה את המתנחלים(, משק ההתנחלות, מאחז 

הנישול  כיאת תהלי(. המאמר בוחן 78' מבע 4תר הארכיאולוגי )ראו מפה מצפה יאיר והא
בחינה  באמצעות ולהתנגדות של תושבי אזור סוסיאלנרטיב  ,מקום לקולנותן ם אך ג

שבנוגע אליהם  מרחביים-, מערך הקשרים החברתייםשל האזור היסטוריהמעמיקה של ה
של  תרומתוגיבו התושבים להליכים אלו, ומכאן עיקר והאופנים שבהם ה המחקר שותק

 המאמר. 

_____________________________________ 

 
 ,439( התשמ"ו( )3יא) עיוני משפט ,כלאיים משפטי" : מפקדון מוחזק ליצור'שטחים'ה

 )להלן: רובינשטיין(. 441 בעמ'
 .33ראו להלן הערה  9
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מפת הגדה  עלמסומן בעיגול "שפא יטא", שבתוכו ממוקם אזור סוסיא,  מרחב –1מפה 

 המערבית
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מתבצע בשילוב  סוסיאאזור מחדש של  עיצובונוספים בשטחים, גם  לאזוריםבדומה 
ות מדינה, הפקעה וכו'( ואמצעים הכרזה על אדמ אמצעים רשמיים שיזמה המדינה )כגון

פלישות, מניעת גישה מפלסטינים )כגון בלתי רשמיים, בעיקר ביוזמת מתנחלים 
מאמר מתמקד בהליכים ה (.נאכף באופן חלקי, או והתנכלויות שהחוק לא נאכף כנגדן

של התושבים הפלסטינים באזור סוסיא  והתגובה שנקטה המדינה הרשמייםהמשפטיים 
. 1998-ל 1967משפטי ובין אם בהתנגדות בשטח עצמו( בתקופה שבין  )בין אם במאבק

בדומה למה שאירע במרבית השטחים בתקופה זו, הליכי הנישול התבצעו בעיקר 
באמצעות הליכים רשמיים שנקטה המדינה, שהתרחשו בד בבד עם הליכים בלתי רשמיים 

ו והגיעו לשיאם עם שבוצעו על ידי מתנחלים, אך אלו הבלתי רשמיים התגברו, החריפ
פרוץ האינתיפאדה השנייה. מפאת אילוצים של היקף המאמר וחשיבות בחינתם של כלל 

לבחינת ההליכים  בתקופות השונות, החלטנו להקדיש מאמר זה םהמהלכים הדומיננטיי
הרשמיים. למהלכים הבלתי רשמיים שהתעצמו והשפיעו על עיצוב האזור למן 

 אמר נפרד. השנייה נתייחס במ ההאינתיפאד
מציג את המסגרות התאורטיות של המאמר: תחום  הראשוןבמאמר שישה פרקים. 

ביקורתי, ופרדיגמת -הגאוגרפיה המשפטית, תוך שימת דגש בזרם המשפטי
הפרק הקולוניאליזם ההתיישבותי שבה נעשה שימוש לניתוח המצב הקיים בשטחים; 

זור זה ובקשריהן למרחב, מתמקד במרחב שפא יטא ועוסק בקהילות החיות בא השני
בתהליכים הגאוגרפיים והדמוגרפיים שהתרחשו בו ובמחקרים שנערכו על האזור, תוך 
שהמאמר מפרשם ומבקרם. בפרק זה אנו טוענים שהמחקר הגאוגרפי והאנתרופולוגי על 
אודות חיי התושבים באזור לוקה בהיעדר התייחסות ביקורתית לכלל ההתיישבות, מערך 

וריה שלה. במסגרת הפרק אנו מציגים עדויות של תושבי המקום במגוון קשריה וההיסט
דרכים וטוענים כי בשתיקת המחקר אין משום שלילת קיומם של יישובים וקהילה 
פלסטיניים באזור וכי העדויות שהובאו מראות שבשטח המחקר צמחו יישובים 

הליכים דן בקצרה בפריודיזציה של ה הפרק השלישיהמצדיקים הכרה בקיומם; 
המשפטיים הקשורים במקרקעין ובחלוקת האדמות באזור סוסיא טרם הכיבוש ובשינויים 
שחלו לאחר מכן. הפרק גם סוקר את הדין החל בשטחים בנושא מקרקעין ואת פרשנותו 

 בשנים סוסיאואת המהלכים המשפטיים שנקטה ישראל בנושא המקרקעין באזור 
המדינה באזור סוסיא  שנקטהיכים הרשמיים את ההלבפרק אנו גם בוחנים . 1998–1967

 הפרקבשנים אלו ומנתחים את האופן שבו הוכשר מפעל ההתנחלויות באמצעותם; 
מציג את האופנים שבהם התנגדו התושבים להליכים הרשמיים, את סוכני  הרביעי

ההתנגדות ואת מגבלות ההתנגדות בתקופה הנבחנת. אני טוענים בפרק שבהתנגדות יש 
מתאר  הפרק החמישים לעיצוב היחידה הגאוגרפית המשפטית החדשה באזור; כדי לתרו

את התוצאות המרחביות והדמוגרפיות באזור סוסיא של ההליכים המשפטיים שתוארו 
בפרקים הקודמים. הפרק מראה שתנועת התושבים נחסמה והמארג המרחבי הפלסטיני 

אוויר, שבהם ניתן לראות  על מכלול קשריו התפורר והצטמק. טענה זו מגובה בתצלומי
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כיצד נבנתה ההתנחלות בעומק שטח פלסטיני וארגנה אותו מחדש באמצעות מחיקת 
 הנוף המקורי והחלפתו בחדש.

 ת תאורטיותומסגר

גאוגרפיה משפטית ביקורתית וקולוניאליזם ם במסגרות שיח של ממוק כאמור, המאמר
גרות השיח הראשונות, תחילה נציג בקצרה את שתי מס .התיישבותי וכן של משפט

המוכרות פחות לקהל המשפטנים, ולאחר מכן נדון בספרות המשפטית הרלוונטית. 
באמצעות שילוב תאוריות בגאוגרפיה המשפטית ושל הקולוניאליזם ההתיישבותי ננתח 
כיצד נעשה באזור סוסיא שימוש במשפט כך שעיצב את המרחב באופן המנשל את 

 חות חייהם.תושבי המקום ממקרקעיהם ומאור

 גאוגרפיה משפטית  .1

העוסק ב"משפט וחברה" והינה תחום דעת  גאוגרפיה משפטית ממוקמת במסגרת שיח
אינטרדיסציפלינרי המניח, ראשית, ש"מרחב" אינו מצוי "פשוט שם בחוץ" אלא מובנה 

הגאוגרפיה  10באופן חברתי, ושנית, שמשפט ממלא תפקיד מרכזי בהבניית מרחב ולהפך.
בתחומים מגוונים כגון דיור, ילידות, חברות מתיישבים, "מרחבים  –חוקרת המשפטית 

את האופנים  –לאומי" -חריגים", "מרחבים אפורים", פרטי/ציבורי, גבולות ו"הבין
שבהם חברה ומשפט )כמערכת של מוסדות, טקסטים ופרקטיקות( מכוננים זה את זה וכך 

  11.םיוצרים מערכים מרחביים משפטיים ייחודיי

_____________________________________ 

שונות.  מכנה משותף לענפים שונים בגאוגרפיה וניתן להגדרה מזוויות הואהמושג "מרחב"  10
ראו  .12.04.2015 المغرب، جغرافية مجلة رافي،الجغ والمجال المجال ،ابعسين الحسين

 ,.Henri Lefebvre, The Production of Space (Donald Nicholson-Smith transלמשל: 

Blackwell Publishing 1991) (1974) ;, , and SpaceProperty, Law”Nicholas Blomley, “

Researching Property Law (Susan Bright & Sarah Blandy eds., 2014) 134;  אורן
הבניית המרחב  ,: הבדואים באזור באר שבע"'מרחב אפור'"תיאוריה ביקורתית ו, יפתחאל

להלן: יפתחאל ) 225 'מ( בע2013 אבינועם מאיר ויובל קרפלוס עורכים,)הבדואי בנגב 
ניתוח  :"המרחב האפור של ההתיישבות בשטחים ,; ארז צפדיה"מרחב אפור"(

)להלן: צפדיה(.  133 (2016) 47 תיאוריה וביקורת ,המאחזים" גאוגרפי־משפטי של
Nicholas Blomley & Joshua Labove,“Law and Geography”, International 

Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (2nd ed., vol. 23, 2015) 474  :להלן(
 Issachar Rosen-Zvi, Taking space seriously: law, space, and society in (;בלומלי ולבוו

contemporary Israel (Aldershot, Hants, England: Ashgate, 2004). 
11 Expanding Spaces of Law  (6)לעיל, הערה;egal Geography: An LRobyn Bartel et al., “

Australian Perspective”, 51 Geographical Research (2013) 339; Yishai Blank & Issi 

Rosen-Zvi, “ The Spatial Turn in Legal Theory”, 10 Hagar: Studies in Culture, Polity 

& Identities (2010) 37; Mariana Valverde, “Jurisdiction and Scale: Legal 
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הספרות הגאוגרפית על אודות "מקום", שהגאוגרפיה המשפטית "מתכתבת" עימה, 
 מציינת כי: 

place identity is a site of contestation by different groups in society, and 

by multiple, often contradictory, political-economic and social 

processes  ] ... [ places are specific but are continually reproduced and 
open to contestation.12 

סיפחה ישראל את ירושלים הירדנית וכן  1967-ראו לדוגמה את ה"מקום" "ירושלים". ב
רשויות עירוניות וכפריות נוספות וכוננה בכך את מה שהפך אז לראשונה ל"ירושלים 

ו משפטי על גבי מפה הסיפוח התרחש באמצעות שרטוט ק 13השלמה והמאוחדת".
מהלך זה גדע מהגדה המערבית את השטח המסופח ויצר סדר מרחבי  14ובחקיקת יסוד.

, והיא יחידה גאוגרפית 1967שונה מזו שהתקיימה לפני  חדש. ה"גדה המערבית" כיום
ומשפטית נפרדת וקטנה מקודמתה. בה בעת יצר הסיפוח "ירושלים" חדשה, אדירת 

ל התנחלויות ושל ש . ה"איחוד" השפיע על מיקומן,םפוליטיי, חברתיים וםממדים פיזיי
שכונות יהודיות בחלק המסופח של ירושלים, על תוואי חומת )גדר( ההפרדה; על נתיבי 
התחבורה ועל המעמד המשפטי של הפלסטינים המתגוררים ב"ירושלים"; הוא הפך 

, חברתית, משפטית אזורים נרחבים, אשר בחלקם הגדול נפרדים זה מזה, לישות אורבנית
נוצר כך כמעט בקונצנזוס.  –בקרב הציבור היהודי בישראל  –וגאוגרפית המצויה 

כפי שנראה בהמשך הדברים, גם  המצוי אף הוא בהשתנות ובמאבק. ,"מקום" חדש
_____________________________________ 
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Spaces of Law”, The Expanding Spaces of Law: A Timely Legal Geography (Irus 
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הנשק בין ישראל עקב הסכם שביתת  ,בין השאר ,משפטיות שנוצרו-ישויות מרחביות

 .ירדןל
 (.28.6.1967על הרחבת תחום עיריית ירושלים, כ' בסיוון התשכ"ז ) הכרזהלתוספת  14
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"סוסיא" עבר ועובר תהליכים דומים של יצירת סדר מרחבי חדש, שונה מזה  ה"מקום"
ון יחידה גאוגרפית ומשפטית זו כמחוז של יישוב . נבקש לבח1967שהתקיים לפני 

 ונישול, השתנות ומאבק. 
הגאוגרפיה המשפטית הביקורתית הינה זרם חשוב הבוחן את האופן שבו היתוכי 

זרם זה מפנה את . מרחב תורמים ללגיטימציה של הסדר החברתי הקיים ולשימורו-משפט
ון וסכנה, נוכחות חוקית תשומת הלב לבנייתם של מחוזות של כוח וחולשה, ביטח

אסורים ובלתי חוקיים,  – "ואסורה, יישוב ונישול. המומשגים כמרחבים "שחורים
  15המצויים בתווך בין שני המצבים. – "חוקיים ומאושרים ו"אפורים – ""לבנים

מנקודת מבטה של הגאוגרפיה המשפטית הביקורתית, משטר מקרקעין, על פי רוב, 
ית, אלא שדה מרכזי שבו נצרפים יחדיו כוח, מרחב, משפט אינו מסגרת מסדירה ניטרל

עשויות גאוגרפיה המשפטית כפי שטוענים יפתחאל, קדר ואמארה, תאוריות ה 16ועוד.
מתיישבות שבהן משטר קנייני חדש לרוב מבוסס חקר חברות היות קרקע פורייה לל

, שבהם בתחילתו על נישול נרחב ואלים של הילידים מאדמותיהם ומאורחות חייהם
  17החזיקו במשך דורות רבים.

תחום הגאוגרפיה המשפטית לפרדיגמת הקולוניאליזם ההתיישבותי החיבור בין 
יאפשר לנו לנתח את האופנים שבהם עיצב המשפט את אזור סוסיא באופן המשרת את 

 המשטר ההתיישבותי שישראל מקיימת בשטחים. 

 :ים בשטחיםהמתקי הפרדיגמה שבה אנו משתמשים לניתוח המצב .2
_____________________________________ 
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 (settler colonialism)קולוניאליזם התיישבותי 

יש  18.גורסים כי בגדה המערבית מתקיימת תפיסה לוחמתיתהמשפטיים  רוב המלומדים
והתנהלותה של ישראל כריבון  טוענים כי התארכותו של הכיבוש, היעדר מועד לסיומוה

, מערערים את אזרחיו ומחיל עליהם את חוקי ישראלבהם את בשטחים, המיישב 
חשוב לשם הבהירות  19.לאומי-על פי המשפט הביןהיסודות החוקיים של הכיבוש 

את המצב בשטחים בהתאם להגדרה  אין אנו בודקים במסגרת מאמר זהלהדגיש כי 
)אם הכיבוש הפך לסוג קולוניאליזם, אפרטהייד  לאומי-ןהמשפטית של המשפט הבי

את המשטר ואופיו במונחים של שליטה ונישול אלא מנתחים  וכו', האסורים על פי חוק(,
, החוצות דיסציפלינות כגון מדעי המדינה, גאוגרפיה, בהתאם לגישות במדעי החברה

 . הסוציולוגיה והיסטורי
_____________________________________ 

ה ישראל שתי עמדות סותרות ביחס למעמדה המשפטי של הגדה במהלך השנים הציג 18
, היא טענה שהגדה המערבית אינה נתונה במצב של תפיסה גיסא המערבית: מחד

מידי ריבון לא חוקי, קרי  1967מכיוון שהיא נטלה את השליטה באזור ביוני  ,לוחמתית
 ,Meir Shamgar ירדן; זו העמדה שהציג מאיר שמגר בהיותו היועץ המשפטי לממשלה

“The Observance of International Law in the Administered Territories”, 1 Israel 

Yearbook on Human Rights (1971) 262 )ראו גם עמדת המדינה בתגובתה  ;)להלן: שמגר
)פורסם באר"ש,  ראש מועצת הכפר עין יברוד נ' הכנסת 2055/17בג"ץ  21.08.2017מיום 

עמדת  ;(9.06.20)פורסם באר"ש, עיריית סלואד נ' הכנסת  1308/17בג"ץ ( ו9.06.20
הוועדה לבחינת מצב הבנייה ביהודה ושומרון: הוועדה לבחינת מצב הבנייה ביהודה 

( )להלן: דוח לוי(; לקריאה 2012) 13–2ושומרון דוח על מעמד הבנייה ביהודה ושומרון, 
כז  הפרקליט, נפדתה״ הבינלאומי במשפט יון״צ ,בלום נוספת בעניין גישה זו ראו: יהודה

היבטים מן המשפט  , הראל ארנון "ישראל ביהודה ושומרון:315 תשל"ב(–)תשל״א
 ויניצקי וחגי ארנון הראל) ושומרון ביהודה הבינלאומי והמשפט מקרקעין דיני ,הבינלאומי"

ושומרון  ; טליה אינהורן "מעמדם של שטחי יהודה89, 85 בעמ' ,77) התשע"ד עורכים,
דיני מקרקעין והמשפט הבינלאומי ביהודה  ,וההתיישבות בהם במשפט הבינלאומי"

)להלן: אינהורן(; על פי עמדה זו,  9 (התשע"ד עורכים, ויניצקי וחגי ארנון הראל)ושומרון 
לאומי ההומניטרי בגדה המערבית -מדינת ישראל בחרה להחיל את כללי המשפט הבין

, בתשובותיה לעתירות רבות שהוגשו עד היום לבג"ץ מציגה יסאג באופן וולונטרי. מאידך
כן מצויה במצב של תפיסה לוחמתית. אולפיה הגדה המערבית  ,המדינה עמדה סותרת

 מפקד' נ אלמועלמון אסכאן מעית'ג ,82/393 ץ"עמדה זו תואמת את פסיקת בג"ץ. ראו: בג
לעניין זה ראו גם: ; סכאן(פרשת א )להלן: 797 'עמב, (4)לז ד"פ, ש"באיו ל"צה כוחות

 10–11( בעמ' סקירה משפטית )התשמ"ה –ל זמיר אדמות המדינה ביהודה ושומרון יאי
"פוליטיקה, משפט וההליך השיפוטי: המקרה  ,להלן: זמיר(; דוד קרצ'מר וגרשום גורנברג)

 .259, בעמ' 249"ה( תשע) יז משפט וממשל ,של בג"ץ והשטחים"
על המבנה  –: כיבוש, סיפוח, קיפוח "גרוס וקרן מיכאלי "כיפוחנפתלי, אייל -רנה בןאו 19 

)להלן: "כיפוח"(;  26, בעמ' 15 (2007) 31המשפטי של משטר הכיבוש" תיאוריה וביקורת 
David Kretzmer, The Occupation of Justice: The Supreme Court of Israel and the 

Occupied Territories (2002) p.197שליטת צה"ל  ,עמדתו ראו: יפה זילברשץ. לדיון ב"
כ  מחקרי משפט ,ביהודה, שומרון ועזה: תפיסה לוחמתית או כיבוש קולוניאלי?"

 Aeyal Gross, The Writing on the Wall: Rethinking the; 558, 556בעמ' , 547)תשנ"ד)

International Law of Occupation (2017) pp. 29–35. 



 פ"בתש טז ודברים דין  אסעד ואלכסנדר )סנדי( קדר-קמר משרקי

26 

שמסתפק בניצול האוכלוסייה המקומית , קולוניאליזם רגילגישות אלו מבחינות בין 
 ,מובהקים של אפליה גזעית עם ממדים בשילובמדינת האם ואזרחיה  בתומשאביה לטו

המתיישבים מעוניינים לבוא במקום הקבוצה שלפיו , קולוניאליזם ההתיישבותילבין 
והוא שואף  ,ועקבותיו כמתיישב ואת מעמדולהשכיח לשכוח . המתיישב רוצה הילידית

  20יליד.להפוך לרצונו את ממש ולמעמדו תמידית "לנרמל" את 
ממדים  מתקיים משטר של קולוניאליזם בעל ביחס לשטחים, יש הסבורים כי בגדה

גאוגרפית וכלכלית בין שתי קבוצות המתחרות , של אפליה גזעיתומתמשכים מובהקים 
, ואשר ח והכרה, המתמסדת לאיטה, מתקבעת ומשפיעה על המרחב כולוועל משאבים, כ

ומו וראצ'יני גורס כי ישראל נכשלה בייש 21אורן יפתחאל כינה אותו "אפרטהייד זוחל".
בניגוד להצלחתה )של פרויקט הקולוניאליזם ההתיישבותי שלה בשטחים הכבושים 

לאחרי הכיבוש. הפלסטינית נותר בשטחים  ההאוכלוסייב ור(, זאת מכיוון ש48בגבולות 
נוסף על כך הוא טוען כי באופן פרדוקסלי, משטר הכיבוש בגדה המערבית מביא ליישום 

בותי, זאת כיוון שהכיבוש זמני במהותו ואין מטרתו של קולוניאליזם "רגיל" ולא התייש
להחליף את האוכלוסייה הפלסטינית באוכלוסייה יהודית, המהווה יישום של 

  22קולוניאליזם התיישבותי.
רואים בשטחים בניגוד לוראצ'יני, ובדומה לעמדתם של חוקרים אחרים בתחום, אנו 

 (settler colonial) טיולוניאליסהכבושים המשך או העמקה של הפרויקט ההתיישבותי הק
בעקרון  משתמשהישראלי  הממשל הצבאילפי גישה זו,  1948.23של ישראל משנת 
כדי לשרת את המשטר  הכיבוש את לאומי המייחדים ביטחון של הזמניות ובמוטיבים

 ,פרטיות קרקעות תופס המפקד הצבאי המתמשךחסות ה"מצב הזמני" ב .ההתיישבותי

_____________________________________ 

20 Lorenzo Veracini, “Introducing: Settler Colonial Studies”, 1 Settler Colonial Studies 

(2011) 1, 3. Zreik, Raef, “When Does a Settler Become a Native? (With Apologies to 

Mamdani)”, 23(3) Constellations, 2016, 351.  
 Oren Yiftachel,“Neither Two States nor One: Theלגישות נוספות ראו:  21

Disengagement and ʻCreeping Apartheid՚in Israel/Palestine”, 8 The Arab World 

Geographer (2005) 125על המשותף והמבדיל בין משטר האפרטהייד למשטר בשטחים . 
ראו: ראיף זריק ועאזר דקואר "על דרום־אפריקה דאז ועל פלסטין/ישראל: האפרטהייד 

; יהונתן  185(תשע"זרה ותרבות )ראיף זריק ואילן סבן עורכים, ואופני המשגתו" משפט חב
 משפט חברה ותרבות ,"פרדיגמת האפרטהייד: היסטוריה, פוליטיקה ואסטרטגיה" ,אלשך

 :Hilla Dayan,“Regimes of Separation; 151(תשע"ז)ראיף זריק ואילן סבן עורכים, 

Israel/Palestine and the Shadow of Apartheid”, The Power of Inclusive Exclusion: 

Anatomy of Israeli Rule in the Occupied Palestinian Territories (Adi Ophir, Michal 

Givoni & Sari Hanafi eds., 2009) 281. 
 .32, 29בעמ'  (6)לעיל, הערה  יני'וראצ 22
  Rana;(5)לעיל, הערה קיבורקיאן -; שלהוב(5)לעיל, הערה ע'אנם, "אפרטהייד"  23

Barakat,“Writing/Righting Palestine Studies: Settler Colonialism, Indigenous 

Sovereignty and Resisting the Ghost(s) of History”, 8 Settler Colonial Studies (2018) 

 להלן. 25להרחבה על עמדה זו ראו את המקורות בהערה  )להלן: ברכאת(. 349
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 ומצדיק זאת לפי סמכויותיואת ות, מטיל הגבלות תנועה, מפעיל הפקעומבצע הריסות 

  24את המרחב ואת הדמוגרפיה.בפועל משנה  בעוד הואהכיבוש וחוקים צבאיים,  דיני
שיטות אנו סבורים כי בשטחים הכבושים מתקיים קולוניאליזם התיישבותי שבו 

לפי האוכלוסייה  נישולוהנישול עשויות להיות מגוונות. כפי שציין וולף, המחיקה 
אך היות  ים,ניתן להשגה באמצעות גירוש וטיהור מסיביהקולוניאליזם ההתיישבותי 

 Settler“ :קיימות דרכי פעולה נוספות ,עיקרי יעד שהשליטה הטריטוריאלית הינה

colonialism is inherently eliminatory but not invariably genocidalˮ.25 
ידי חנפי "טיהור מרחבי"  ח מפלסטינים כונה עלבהקשר המקומי, "ניקוי" השט

(”cidal-spacio“ ) שטחים הומטרתו העזבת התושבים והעברתם ממקום למקום בתוך
ם יהריסת בתים פלסטיני נישול,הדבר מתבצע באמצעות  26.או מחוצה להם הכבושים

האוכלוסייה  העתקת. ומרחביובניית התנחלויות שמטרתן לחולל שינוי דמוגרפי 

_____________________________________ 

 .37בעמ'  (19)לעיל, הערה  כיפוח""; 109, 106בעמ'  (5)לעיל, הערה , "אפרטהייד" ע'אנם 24
בשטחים . בהקשר המקומי בעניין התיישבות קולוניאלית 389בעמ'  (6)לעיל, הערה  וולף 25

הונידה ע'אנם "על ילידות, רוחות רפאים וצללי ; (6)לעיל, הערה  ח'ורי-סבאע' ראו:
)להלן:  22בעמ' , 17( 2014 )שאול סתר עורך, ל/פלסטיןילידות וגלות בישרא ,חורבות"

 Omar Jabary Salamanca et al.,“Past is Present: Settler, "על ילידות"(; ע'אנם

Colonialism in Palestine”, 2 Settler Colonial Studies (2012) 1 ;Ilan Pappe, The Ethnic 

Cleansing of Palestine (2006) ;Nadim Rouhana & Areej Sabbagh-Khoury, 

“Settler-Colonial Citizenship: Conceptualizing the Relationship between Israel and its 

Palestinian Citizens”, 5(3) Settler Colonial Studies (2015) 205; Sari Hanafi, 

“Explaining Spacio-Cide in the Palestinian Territory: Colonization, Separation, and 

the State of Exception”, 61 Current Sociology (2013) 190 ( ,2013להלן: חנפי); Sari 

Hanafi, “Spacio-cide: Colonial Politics, Invisibility and Rezoning in Palestinian 

Territory”, 2(1) Contemporary Arab Affairs (2009)106  ,בניגוד (. 2009)להלן: חנפי
לקולוניאליזם רגיל, "קולוניאליזם התיישבותי" חותר לשינוי הנוף 

חברתי, ומבקש להחליף את החברה הקודמת עם החברה ההתיישבותית. -כלכלי-הגאוגרפי
)להלן:  Settler Colonialism: A Theoretical OverviewLorenzo Veracini , (2010)ראו:

ˮSettler Colonialism“) ;Palestine and the Settler -Israel“chel Busbridge,Ra וראצ'יני,

Theory, Culture & 35  Colonial ‘Turn’: From Interpretation to Decolonization”,

(2018) 91 Society ;Marco Allegra, Ariel Handel & Erez Maggor, “Introduction: The 

Politics of Everyday Life in the West Bank Settlements”, Normalizing Occupation: 

The Politics of Everyday Life in the West Bank Settlements 1 (Marco Allegra, Ariel 

Handel & Erez Maggor eds., 2017) סבור כי בשטחים לא מתקיימת ההגדרה . אייל ויצמן
רק בידי  ניםנתו םנמכיוון שארגון המרחב הגאוגרפי וניהולו אי ,הרגילה של קולוניאליזם

 Eyal Weizman, Hollow Land: Israel'sישראל אלא בידי סוכני כוח נוספים, ראו: 

Architecture of Occupation (2012) pp.5, 18 )להלן: ויצמן(. 
 .109, 107בעמ'  (25)לעיל, הערה  2009חנפי,  26
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לפיהם האל הבטיח את ארץ ש ,במונחים דתיים או היסטוריים תטינית מוצדקהפלס
מקום הפלסטינים ,ישראל לעם ישראל   27.ומכוח הבטחה זו יש ליהודים זכות להתיישב בִּ

. המתיישבים באים כדי ”structure and not an event“הפלישה היא  ,וולף דבריל
פלסטיני -מקרה הישראליהלבחון את  כדישל וולף  וישמו את גישתיש להישאר. חוקרים

שתוצאותיו אינן ידועות  ,הציעו לפתח את נוסחתו ולנתח את הפלישה כ"תהליך" דינמי
התנגדות את הנישול אלא גם  תרק את שיטולא לבחון אפשר המ מראש, באופן

סוסיא נשלט לא רק  בהמשך המאמר נראה כיצד עיצובו מחדש של ה"מקום" 28הילידים.
 ם רשמיים שהמדינה נקטה, אלא גם על ידי התנגדות התושבים הפלסטינים. על ידי הליכי

פרדיגמת הקולוניאליזם ההתיישבותי היא המועילה ביותר לניתוחנו כאן, מכיוון 
כיבוש, בחוקים הבדיני  ,ועודנה משתמשת ,כיצד מדינת ישראל השתמשה שהיא מנהירה

י מקרקעין כדי לתת כסות חוקית צבאיים ובפרשנות סלקטיבית לדינים המקומיים בעניינ
באזור סוסיא, כמו בשאר האזורים בשטחים, באופן קרקע המשאבי וייהוד של לניכוס 

גושפנקא של מערכת המשפט של המדינה קיבל  זהפועלה ששירת אך את המתיישבים. 
 הישראלית.

את השימוש  לנתח לנו, מחד גיסא, הפריזמה של קולוניאליזם התיישבותי מאפשרת 
באזור סוסיא  29"שחוריםמרחבים ב"ו מיננטי והמתמשך שנעשה במערכת המשפטהדו

צמצום  אגב ,המשרת את האוכלוסייה המתיישבת גיון פנימייכתהליך דינמי בעל ה
מאידך גיסא, נשתמש בגישת הקולוניאליזם  ו;מחיקתלעיתים המרחב הפלסטיני ו

מקום לא נשלט בלעדית ההתיישבותי כדי לכוון את מבטנו גם לאופנים שבהם עיצוב ה
בטרם . על ידי המתיישבים ופועלם, אלא גם על ידי התושבים ותגובתם לפעולות אלו

 נגיע לכך, נציג את אזור המאמר ואת השיח המרחבי על אודותיו. 

 يطا شفاשפא יטא  במרחב הגאוגרפיהוהחברה  השיח על אודות ג.

המסגרת  בחון מקרוב אתנבקש לו את המסגרות התאורטיות של המחקר, לאחר שבחּנ
את המידע ההיסטורי , , את הקהילות הגרות בוהמאמרנשוא  גאוגרפית באזור-החברתית

על אודותיהן, זאת באמצעות הצגת מחקרים  הקשרים החברתיים והמרחבייםואת 
 שנערכו על האזור ובאמצעות עדויות של תושבי המקום.

_____________________________________ 

בעמ'  (25)לעיל, הערה  2013; חנפי, 510–410בעמ'  (5)לעיל, הערה  , "אפרטהייד"ע'אנם 27
 . 22בעמ'  (25)לעיל, הערה , "על ילידות" ע'אנם; 191

הונידה ע'אנם  .406בעמ'  (6)לעיל, הערה  יח'ור-; סבאע'388בעמ'  (6)לעיל, הערה וולף  28
ים אלקודס את "להפוך לִּ  קולוניאליזם של במצב והתנגדות החלפה, מחיקה :לאּוְרשָׁ

 )להלן: ע'אנם, "אלקודס"(. 151( 2017) 48 תיאוריה וביקורתמתהווה",  התיישבותי
 .11ראו דיון לעיל בעמ'  29



  כוח, משפט ומקום בצל הכיבוש פ"בתש טז דין ודברים

29 

  מיקום גאוגרפי – כללי .1 

דונמים  10,000-משתרע על כגרפית" את "אזור סוסיא", הנבקש תחילה למקם "גאו
בפי  קרויה מרחבחלק מ. "אזור סוסיא" הינו באזור דרום הר חברון, דרומית לעיירה יטא

  להלן(. 2)ראו מפה  "يطا شفاיטא" " שפאהתושבים "
 "אראדי אל בלדלשלושה אזורים: " אדמות הכפר יטאאוכלוסיית יטא מחלקת את 

יטא"  שפא"את , וכן המבונה ומוקף בכרמים ,כפר יטאהגרעין  הכולל את ,(أراضي البلد)
המקיף את ארדאי אל בלד,  ,מרחב "שפא יטא"(. "يطا مسفرة"" )יטא תמספרו" (شفا يطا)

תושבי  לדבריהם שלהיה בשליטתן ובשימושן של משפחות שמוצאן מהעיירה יטא. 
 , בניגודנה מאקלים נוח בקיץהיא האזור הגבוה, הנה "שפא"המילה המקום, משמעות 

, שהוא האזור השוכן יטא" מסאפראו בלשון הרווחת כיום " ,יטא" מספרתל"
ראש מועצת מסאפר יטא מעיד כי  30.מזרח ליטא, שהוא נמוך וחם יותר בקיץ-מדרום
כמשתרע מח' זיף וח' רקעה, לח' כרמל  לראות את מרחב "שפא יטא" נהוגהיה בעבר 
ואולם, הוא מוסיף כי  מערב ונמשך לכיוון אם אל עמד במערב.-ם, לח' סוסיא בדרובדרום

במובנו העממי והרווח כיום, "שפא יטא" משתרע על פני אזור מצומצם יותר, מח' כרמל 
התלולים של ההרים באזור זה, בערבית ראוס אל  המדרונות עד תחילתלח' סוסיא, 

 ,(رأس العرقوبב המילה ראס אל ערקולשון רבים של  رؤوس العراقيبעראקיב )
משמעותה  (عرقوب)בערבית  "ערקוב"המילה  ."יטאמספרת "המשקיפים על מרחב 

 להלן(. 2)ראו מפה  31מפרק העקב האחורי אצל חיות, שצורתו כצורת מדרון

_____________________________________ 

; ריאיון )להלן: אבו עראם( (2017) 79-77 يطا دواوين في المغطى التاريخ عرام أبو يوسف 30
 .(23.11.20עם נדאל יונס, ראש מועצת מסאפר יטא )

(; ריאיון עם נ"נ, תושב סוסיא 18.11.20ריאיון עם נדאל יונס, ראש מועצת מסאפר יטא ) 31
(18.11.20.) 
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סוסיא שב"שפא יטא" בתוך אזור סימון מרחב "שפא יטא", "מסאפר יטא" ו– 2מפה 

 32אדמות יטא, על בסיס ראיונות עם התושבים

קהילות החיות  כמהמתגוררות עדיין התגוררו וסוסיא, שבתוך מרחב "שפא יטא", באזור 
 ,ח' טואמין, ח' סוסיא תוך הח'רב,ב בשפעבמרחב באוהלים, סוכות ומערות הנמצאות 

יישובים "או ה "ח'רב"וכן ביישובים קטנים באזורים אום אל עראיס ועטאריה )להלן ה
יצאו מגבולות "ישוב האם" יטא  (. יישובים אלו77' בעמ, 3)ראו מפה  33("נשוא המחקר

  עם יטא. יהםשמירת קשר אגבבת" קטנים של חקלאים פלסטינים, -והתפתחו כ"כפֵרי

_____________________________________ 

יג מפה התוחמת את אזור "שפא יטא", ולדברי התושבים מפה כזו אינה לא עלה בידינו להש 32
קיימת. סימון "שפא יטא" ו"מסאפר יטא" נעשה על בסיס ראיונות עם התושבים. ראיונות 

ראיונות עם נ"נ, תושב ח'  ;(18.11.20, 23.11.20) דאל יונס, ראש מועצת מסאפר יטאעם נ
 (. 18.11.20, 23.11.20סוסיא )

משמעה "כפר קטן" בערבית. יש להבדיל ח'רבה  .ח'רבהנה לשון רבים של המילה הי ח'רב 33
הכפר הערבי ובנותיו: תהליכים בישוב הערבי . ראו: דוד גרוסמן חורבהמילה זו מהמילה 

גרוסמן, "הכפר הערבי"(. מדובר  )להלן: 45( תשנ"ד) ישראל בתקופת העות'מאנית-בארץ
צו לשם מגורים וגידול צאן. ראו: יעקב חבקוק אשר שופ ,במערות משופצות או טבעיות

ביחס לחלוקה הקניינית  )להלן: חבקוק(. 35, 26 בעמ' (תשמ"ה) חיים במערות הר חברון
 .22 בעמודשבוצעה באזור ראו להלן דיון 
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כאדמות מדינה נרחבים בגדה המערבית בשנות השמונים והתשעים הוכרזו שטחים 
(, 1983ההתנחלות סוסיא )באזור המחקר הוקמה התנחלויות ומאחזים. בהם והוקמו 

, האתר התנחלות סוסיאהשטח המבונה של הכיום בין  כלואכך השטח ועקב 
חולקה  ,1995-, שנחתם בהסכם אוסלו לאחר 34מאחז מצפה יאיר.ו הארכיאולוגי סוסיא

ובו שמרה הגדה, את מרבית שטח כולל  Cשטח . C-ו A ,B: הגדה לשלושה אזורים
ם לחלוקה שנעשתה בהסכם אוסלו, אזור סוסיא בהתא 35.ישראל על כל סמכויותיה

, ולכן מצוי תחת סמכות ביטחונית ואזרחית ישראלית מלאה, כפי שהיה Cהוגדר שטח 
 . 1967-לפני הסכמי אוסלו, והחל מכיבוש האזור על ידי ישראל ב

ולקהילות המחקר האקדמי שותק ביחס לכפרים הפרקים הבאים, -כפי שנפרט בתתי
בשרידים הנוצריים והיהודיים  ברובו התמקדזה מרנו. חקר אזור הספציפיים נשוא מא

מתוך  סוסיאאזור בנוגע ללהסיק מסקנות מסוימות עם זאת, ניתן  .העתיקים שבמקום
אודות על וכן מחקר  ,אודות תקופות מאוחרות יותרהמועט שבכל זאת נעשה על מחקר ה

המתווסף לעדויות  ,ןהתושבים הפלסטינים באזור דרום הר חברו הם שלאורחות חיי
  התושבים המובאות במאמר.

  הקיים ושתיקתו ביחס לאזור סוסיא וקהילותיו המחקר .2 

ם באזור, התפתחותם, הדינמיקה יאודות הכפרים הפלסטיניעל מחקר ההיעדר את 
 . פרדיגמה זוביקורתית-ר באמצעות הפרדיגמה המחקריתילהסב אפשר היישובית וכו'

למצער או )הוא ב"החייאת הנוף" היהודי  םיהקולוניאלי יםתיישבהמגורסת כי עניינם של 
קישורם לזכות האלוהית והדתית של  אגב ,הקדום והפחת רוח חיים בשרידים (הנוצרי

בטשטוש הזהות הפלסטינית המאוחרת של  ה בעתבשטחים הכבושים, וב יםהמתיישב
  36המקום.

_____________________________________ 

 הכרם נבות: החקלאות הישראלית בגד ,כרם נבות ראו המידע המובא בדוחות העמותות: 34
גזל הקרקעות: מדיניות  ,; בצלם34בעמ'  )להלן: כרם נבות, "כרם נבות"( (2013)אוקטובר 

בצלם, "גזל הקרקעות"(; באתר של "שלום  )להלן: (2002)מאי  ההתנחלות בגדה המערבית
המאחזים וההתנחלויות הספציפיות  ם שלשנת הקמתקשר לעכשיו" ניתן לקבל מידע ב

אין בתחום מחקרנו שמאחר יש לציין כי  ./peacenow.org.il/settlements-watchבאזור זה: 
אליהן אנו מתייחסים אין כלל שמספיק מקורות אקדמיים מהימנים, ובחלק מן הסוגיות 

גם במקורות שאינם אקדמיים או רשמיים, כגון דוחות  שים שימושעו ומקורות אקדמיים, אנ
 שווה ועוד.בצלם, שלום עכשיו, כרם נבות, עמק  ם כגוןשל ארגוני

שנחתם בוושינגטון  ,פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה-הסכם הביניים הישראלי 35
בספטמבר  28בתשרי התשנ"ו ) בין מדינת ישראל לבין ארגון השחרור הפלסטיני ביום ד'

 –(, תשנ"ו7; מנשר בדבר יישום הסכם הביניים )יהודה והשומרון( )מס' 1, 33כ"א  (1995
1995. 

 (25)לעיל, הערה  , "על ילידות"ע'אנם; 104בעמ'  (5)לעיל, הערה , "אפרטהייד" םע'אנ 36
"נרמול" הקשר של המתיישבים  (5)לעיל, הערה קבורקיאן -; לפי שלהוב22בעמ' 

 Naderaת טיעונים דתיים ולאומיים. ראו גם: ושייכותם לאדמה נעשה באמצעו
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שרתמו את  ,רים ממסדייםהגאוגרפים בישראל חוקוהארכיאולוגים  הרואים ברוביש 
רות הלאום ללא ביקורת או ללא חקר יהגאוגרפיה, ההיסטוריה והארכיאולוגיה לש

אומנם נערכו מחקרים על ה"אחר" הערבי, אך זאת בעיקר  37האוכלוסייה הערבית בארץ.
גל, מחקרים מסוג -כפי שמציין בר .)הישראלי היהודי( כדי לשרטט את גבולות ה"עצמי"

ים, יאודות הכפרים הערבעל מספקים רק מידע מדעי  אינםהערבי" "התפתחות הכפר 
תים יהמוצג לע הערבי, ערכי ציונות באמצעות הגדרת ה"אחר" עקיפיןאלא גם מעבירים ב

על  יישובי מעמיק. נוסף-כלכלי-קרובות כנתון סטטיסטי, אך לא כמושא למחקר תרבותי
צרים ידע ווי ,ת האויב", מחקרים אלו נועדו לשרת את הממסד, בבחינת "דע אכך

 בה בעת, יש הסבורים כי מנגדאינסטרומנטלי המיועד להתמודד עם האחר ולשלוט בו. 
ואת תרומתם להעברת ידע  מסדייםיש מקום להעריך את תפקידם של הגאוגרפים המ

כי חלק מהכותבים לא דיווחו על יישובים באזור כי  יש לציין 38ולפיתוח שיטות מחקר.
ו "יישוב" לפי הפרספקטיבה המערבית שלהם יובים", מכיוון שלא הלא ראו בהם "ייש

נכון במיוחד למקרה כאן,  הדבר 39)מבנים מאבן, ציפוף אזור היישוב והגדרת גבולותיו(.
שבמסגרתו כולל המרחב הביתי את  ,לאור אורח חייהם הייחודי של תושבי דרום ההר

שולי הרטמן,  תפולוגי, כפי שתואר בחוות דעת של האנתרוהאנשים והצאן כאחד
 : שהוגשה בהליך משפטי מטעם התושבים

הבית כאן הוא מרחב ולא מבנה, "חדריו" השונים מצויים במרחק מה זה 
מזה, חלקם גם מתחת לפני האדמה. העדר נתפס ומוגדר כחלק מהמרחב 
שהוא הבית. הבית מבחינה זו איננו נתפס כמשהו מופרד באופן קשיח 

_____________________________________ 

 
Shalhoub-Kevorkian & Yossi David, “Is the Violence of Tag Mehir a State 

Crime?”, 56(5) British Journal of Criminology (2016) pp.835, 848  להלן: שלהוב(
 .22בעמ'  (25)לעיל, הערה  “ˮSettler Colonialismוראצ'יני,  ודוד(;

מחקרים בגאוגרפיה היסטורית של -"ביקורת ספרים: ארץ בראי עברה ,דן יהב 37
(; יורם בר גל "על "זקני השבט" 130, 129)תשס"ג) 55 אופקים בגיאוגרפיה ,ישראל"-ארץ

, 7 (תש"ס) 51 אופקים בגאוגרפיה ,ה"ממשיכים" ו"החדשים" בגאוגרפיה הישראלית"
 בר גל, "זקני השבט"(. הלן:)ל 31בעמ' 

"בין מזרח למערב:  ,גיל אייל. 33, 25, 23בעמ'  (25)לעיל, הערה גל "זקני השבט" -בר 38
ראו גם:  .51, 48 בעמ' ,39 (1993) 3תיאוריה וביקורת  ,השיח על "הכפר הערבי" בישראל"

רום הר חברון והשפעת התנאים "תמורות ביציבות היישובים בד ,דוד בן עמירן
 ,)להלן: עמירן(; דוד גרוסמן 17 (1990) 3מרחבים  ,הגיאוגרפיים על גודל השטח המעובד"

 7( תשמ"ט) 29–28 האופקים בגיאוגרפי ,סוגים וגורמים" –"היישוב העוברי בארץ ישראל 
 גרוסמן, "היישוב העוברי"(. )להלן:

לחקר ארץ ישראל  Palestine Exploration Fund-"תרומת ספרות הנוסעים וה ,רועי מרום 39
 ,)להלן: מרום(; חנה מרגלית 11 בעמ' ,3( 2010) 12 רוח מזרחית ,עשרה"-במאה התשע

"PEF טבע  ,"19-וחשיבותה לגיאוגרפיה ההיסטורית של א"י במחצית השניה של המאה ה
בעמ'  (2הערה )לעיל,  'הנגב המת' יפתחאל, קדר ואמארה; 298, בעמ' 297 (1965ז )וארץ 

  .146בעמ'  (2)לעיל, הערה  ; קדר, אמארה ויפתחאל95
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וא גמיש, פרוס במרחב, מכיל אלמנטים שונים מסביבות לא אנושיות; ה
כלל, קשור במיתוסים ובהתנסויות שמזמן אורח החיים. של נוף לא מבונה 

יש לזכור שתפיסת הבית כמו גם עיצובו והארכיטקטורה שלו, כולן 
 40תלויות תרבות.

לא לא נעשתה על ידי חוקרים ערבים. כמעט אודות האזור על כי כתיבה הדגיש חשוב ל
המחסור נובע מ"השוליות" שתכן ית לנו הסיבות לכך, והעניין דורש בדיקה. יברורו

עדר יחשובות או קדושות, ה ,הגאוגרפית והפוליטית של המקום, ריחוקו מערים מרכזיות
תשתיות ודרכים סלולות שמקשה על החוקרים להגיע לאזור, הטלת מגבלות תנועה 

מחקר אקדמי כמעט  ובפרט ,מידעשות הי 41'.וכובהינתן שהאזור נתון לתפיסה לוחמתית 
"ידע מוסרי"  תריביצרואים בכתיבתנו סנונית ראשונה  אנו, אינם קיימים באזור המחקר

  42.המאמרו"צדק מחקרי" ביחס לאוכלוסייה מושא 

 מרחביישובית -מרחביתההתפתחות המחקר הקיים והעדויות אודות ה .3
 האם -שפא יטא והיציאה מכפר

הקיים ושתיקתו בנוגע לקהילות אזור סוסיא, ניתן לדלות ממנו  למרות מגבלות המחקר
התושבים הפלסטינים באזור דרום הר חברון,  הם שלאורחות חיימידע כללי בנוגע ל

, תמבחינה היסטוריסוסיא שבמרחב שפא יטא. אזור בנוגע ללהסיק מסקנות מסוימות גם ו
צליינים וחוקרים על ידי  תשע עשרהחקר דרום הר חברון החל בראשית המאה ה

אירופאים ואמריקנים נוצרים )כגון רובינסון, טריסטראם, סמית', גרן ועוד(. חלקם, בהם 
חוקרי מקרא, היסטוריה וארכיאולוגיה, באו לחקור את העבר המקראי של המקום. 
אחרים באו לחקור את ההווה של המקום והניחו את היסודות להכרת הגאוגרפיה, 

גם  , השלטון והחברה שנמצאה בה. כפי שמציין בן אריה,הגאולוגיה, האוכלוסייה

_____________________________________ 

 –" )חוות דעת מומחית 918אורחות החיים של קהילות פלחים רועים בתחום שטח אש " 40
חוות הדעת  (.חו"ד הרטמן ( )להלן:15.1.2013שולי הרטמן, אנתרופולוגית חברתית, 

 להלן. 51הוגשה במסגרת תיקי שטח אש, הערה 
הפאטמית עד שנות  ראו את האזורים, הערים והכפרים שנסקרו באנציקלופדיה מהתקופה 41

 الى والمسلمين العرب رحالت موسوعة خلف تيسير: השלושים של המאה האחרונה אצל
ة نعمان القساطلي إلى فلسطين المعنونة رحل בעניין: 5; ובפרט כרך (2010) فلسطين

 .الرحلة النعمانية: بالروضة النعمانية في سياحة فلسطين وبعض البلدان الشامية
تالشي الخط األخضر في بحث سراب أبو ربيعه قويدر  :על מחקר שנכתב בידי ילידים ראו 42

 18 النكبة من عاما 70 برفة أخالقية وعدالة بحثيةي إسرائيل: إنتاج معات فالنساء الفلسطيني
 ,Settler Colonialism Patrick Wolfe; (6)לעיל, הערה  ח'ורי-; סבאע'(2018 الكرمل مدى)

and the Transformation of Anthropology: The Politics and Poetics of an Ethnographic 

.3(1999) p Event ; (23)לעיל, הערה ברכאת. 
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 מחקר 43מנותקת מעברּה הדתי והמקראי של הארץ. ההייתכתיבתם של האחרונים לא 
על ידי הקרן הבריטית  1880-מקיף ויסודי בתחום הארכיאולוגיה וההיסטוריה פורסם ב

כי גם מחקריה  ראוי לציין PEF (Palestine Exploration Fund.)לחקירת ארץ ישראל 
בסיס לסקרים  היא ההחשובים של הקרן לא היו חפים מטעויות והטיות. עם זאת, עבודת

)הסקר כלל  יטא ואזור דרום ההר נסקרו על ידי הקרן 44ומחקרים הנערכים עד ימינו.
פורטו במחקריה שרידים ארכיאולוגיים שנמצאו  המאמרנשוא  ליישוביםוביחס  מפות(,

  45.ללא התייחסות לקיומן של קהילות ,ם אם אל עראיסבח'רבת סוסיא ורוג'ו
, עסקו ארכיאולוגים יהודים בחקר בתי כנסת 1967אחר לובפרט  מאוחר יותר,

מאמר ה. בשטח נשוא אסלאמיות-ם במקום והתמקדו בתקופות פרהיושרידים יהודי
כתיבתו  הוא חפירות ארכיאולוגיות בח'רבת סוסיא. חריג לכתיבה זו כמהנערכו 

וחרת של הארכיאולוג יובל ברוך, שבניגוד לקודמיו בחן לא רק את שלבי המא
גם התייחס לתקופה  אלאהיישוב היהודי הקדום בחורבת סוסיא,  ו שלהתפתחות

י ברוך, בשלב זה, שהחל בימ דבריהמוסלמית וראה בה חלק מהתפתחות היישוב. ל
ובו מבנים  ,מפוזר מערות יישובהכפר הקדום יישוב חדש במתכונת מקום בִּ נוסד  הביניים,

יישוב המערות, מציין ברוך, "ידוע  .בודדים של פלאחים שהתפרנסו ממרעה וחקלאות
נו העיקרי היה התפתחותו ודעיכתו של היישוב ישעני אף על פי 46בסביבה עד לימינו".

_____________________________________ 

לבין זו שלאחריה. הראשונה  תשע עשרהיש להבחין בין כתיבה שנעשתה עד המאה ה 43
מתארת את חווייתם הדתית של הצליינים בסיורם בארץ הקודש. לכן ערכּה המחקרי נמוך. 

תים יינותם היה כללי, אך לעה היא כתיבה של אנשי מדע שתחום התעניילעומת זאת, השני
מקומות בשהדגש העיקרי נותר  על פי זאת אף ,הייתה למחקרם תרומה בתחומי מדע שונים

 ,58( תשע"ה) 148קדמוניות  ,"הסקר הארכיאולוגי של ישראל" ,קדושים. ראו: עופר שיאון
"ספרות  ,אריה-סקירה של ספרות הנוסעים, ראו: יהושע בןל)להלן: שיאון(.  59 בעמ'

 קתדרה ,הנוסעים המערביים לארץ ישראל במאה הי"ט כמקור היסטורי וכתופעה חברתית"
 Edward Robinson & Eli Smith, Biblical. ראו גם: 188, 166–164 בעמ',159( תשמ"ו) 39

Researches in Palestine and in the Adjacent Regions: A Journal of Travels in the year 

תיאור גיאוגרפי, היסטורי וארכיאולוגי לן: רובינסון וסמית'(; ויקטור גרן, )לה (1841) 1838
 . 6–3בעמ'  (39)לעיל, הערה ; מרום )תשמ"ב( ישראל-של ארץ

"זרים בשערייך: חיל ההנדסה המלכותי ו'הקרן הבריטית לחקירת  ,ג'ון ג'יימס מוסקרופ 44
 יפתחאל, קדר ואמארה 'הנגב המת' ;53 (תשס"ב) 103 קתדרה ,"1870–1865ישראל', -ארץ

 .(43)לעיל, הערה  ; שיאון79–69בעמ'  (2)לעיל, הערה 
45 R. Conder & H.H. Kitchener, The Survey of Western Palestine: Memoirs of the 

Topography, Orography, Hydrography and Archeology (vol. 3, 1881–1883) . ,שם
בה מופיעים המקומות הנ"ל בתא השטח ש ,, ניתן לעיין במפת הסקר414, 412בעמ' 

 .416–401, בעמ' XXVהנחקר. שם, מפה 
חוקרים נוצרים וארכיאולוגים יהודים שחקרו שרידי תקופות נוצריות בנוגע ללפירוט  46

ועד סוף שנות התשעים, ראו:  שרהתשע עויהודיות בעיקר בדרום הר חברון, החל מהמאה ה
חורבת ; יובל ברוך 143, בעמ' 140 (2001) 146–145אריאל דוד עמית "דרום הר חברון" 

סוסיה ורוג'ם אל חמירי כמקרי מבחן להתפתחותו של הכפר ויישוב הכפרי בדרום הר חברון 
ר )חיבור לשם קבלת תוא מן התקופה הרומית הקדומה ועד התקופה המוסלמית הקדומה
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מתאר אורחות חיים וקיומו של יישוב מוסלמי במקום  מבסס אתהיהודי, מחקרו של ברוך 
 עד כה.  וקומית וחומרית שלא נחקרותרבות מ

על בדומה לחקר הארכיאולוגי של האזור, גם המחקר הגאוגרפי והאנתרופולוגי 
אודות חיי התושבים באזור דרום ההר לוקה בהיעדר התייחסות ביקורתית לכלל 

קיימים מחקרים  אומנם .ןוההיסטוריה שלה ןמערך קשריההקהילות, ההתיישבות, 
התושבים באזור דרום  הם שלאורחות חייברחבית והיישובית והעוסקים בהתפתחות המ

אך נפרט להלן,  םכדוגמת כתיבתם של גרוסמן או חבקוק שעל אודותיההר חברון, 
אלו נכתבו בעיקר כדי "להכיר את האויב" או כדי לסמן את גבולות ה"עצמי" גם  ,כאמור

 .על ידי הגדרת ה"אחר"
האם -טאה ביציאת תושבים מכפרישהתב ,התפתחות היישוב בדרום הר חברון

זכתה  ,ושימוש באוהלים ובמערות בתוך הח'רב לצורך שהייה זמנית בעונות החקלאיות
בהם החלה השהות כארעית הפכו שלתיעוד גם בספרות הנוסעים. חלק מהיישובים 

את  יםהמשרת ים,עונתי יםשוביי ונותר אחריםואילו  ,במשך השנים ליישובים קבועים
משך חודשים מספר בשנה. תהליך היישוב החל ככל הנראה בתחילת בם הא-תושבי כפר

  47.תשע עשרההמאה ה
הגאוגרף דוד גרוסמן אפיין את אזור דרום הר חברון במגורי מערות וכינה את תושבי 

 ,נוודי-המקיימים אורח חיים מעין ,האזור הפלאחים )בהבדל מהבדואים( "שוכני מערות"
קרקעיים שבחורבות לצורכי מרעה, חקלאות -תתשבו משתמשים התושבים במבנים 

ומגורים. מכאן גם השימוש במילה ח'רבה לתיאור יישוב עונתי. "שוכני המערות" חיים 
 ,האם. אורח החיים הייחודי-חלק מאוכלוסיית כפר הינםאך  ,רוב השנה מחוץ ליישוב

ות בחורף משתקף בגידול צאן, בעיבודים חקלאיים, במגורי מער ,המותאם לספר היישוב
 ,רוב היישובים היו עונתיים וקטנים 48בקיץ. (" "בית שער"شعر بيت") אוהליםוב

אליהם כאל יישובים מוכרים, ולכן מפות  ההפקידות העות'מאנית והבריטית לא התייחסו
שהחזיקו בשטח  אף על פי .הצפיפות שנערכו על ידי השלטונות משקפות פקידת ֶחסר

 ,כעתשל התושבים פוגעים בהם שבות ההיסטוריים במשך דורות רבים, דפוסי ההתיי
_____________________________________ 

 
, 211, 209 בעמ' (תשס"ט"דוקטור לפילוסופיה", האוניברסיטה העברית בירושלים, 

474–475. 
; גרוסמן, 42, 23בעמ'  (38)לעיל, הערה ; עמירן 34, 82–62בעמ'  (33)לעיל, הערה  חבקוק 47

לסיקור התופעה של היציאה  .231, 922–422, 45בעמ'  (33)לעיל, הערה "הכפר הערבי" 
כרך א', בעמ'  (43)לעיל, הערה  האם והתקבעות היישובים, ראו: רובינסון וסמית'-מכפר

 ,. רובינסון וסמית' מתייחסים למגורים העונתיים בד'הריה212, כרך ב' בעמ' 490
מתייחסים רובינסון וסמית'  219–218מערב ההר. כמו כן, שם, בכרך ב', בעמ' -בדרום

; גרוסמן, "היישוב 183, 182 (30)לעיל, הערה לדורא שבמערב חברון. ראו גם: אבו עראם 
 .16בעמ'  (38)לעיל, הערה עוברי" ה

; גרוסמן, 289, 822–722, 224בעמ'  (33)לעיל, הערה  ראו: גרוסמן, "הכפר הערבי" 48
 .8בעמ'  (38)לעיל, הערה "היישוב העוברי" 
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ציין גרוסמן כי  1986זוכים להכרת השלטונות כמחזיקי הקרקע. בשנת  אינםמכיוון שהם 
משפחות שגרו במערות בח'רבת סוסיא, וכי הן פונו עם פיתוחו  25-כניתן למצוא במקום 

מיושבות רבות  נמצאו גם מערותעדיין של האתר הארכיאולוגי במקום. באותה תקופה 
  49בשטחים סמוכים.

תיעד את אורח  ,1980-ל 1977גם יעקב חבקוק, ששהה באזור דרום הר חברון בין 
אלא מתעדת רשמים אישיים  ,כתיבתו אינה אקדמיתהתושבים באזור.  של הםחיי

הרואה את  ,הכתובים מתוך פרספקטיבה מעין קולוניאלית, רומנטית ואוריינטליסטית
את  ,משמשיםעדיין ו ,כתביו שימשו 50כנציגים של עידן קדמוני.תושבי דרום ההר 

עם זאת,  51."שפא יטא"תושבי אזור "מסאפר יטא" ו הממסד הישראלי במאבקו כנגד
 הואחבקוק מתאר תנועה מאורגנת ומחזורית של משפחות רועים במרחב ח'רבת סוסיא. 

רשת ענפה ופעילה של  האם )יטא ודורא(, נותרה-מציין כי למרות היציאה מגבולות כפרי
  52הבת שלהם.-לא רק משפחתיים, בינם לבין כפרי ,קשרים

ביחס לאזור סוסיא שב"שפא יטא",  , רובו ככולו,אם כן, למרות שתיקת המחקר
קיימים מחקרים מספר המתעדים את קיומן של קהילות פלאחים שהתגוררו באזור דרום 

 שהתאפיינהחודית ימתכונת יחיו באזור באלה  תשע עשרה;הר חברון החל מהמאה ה
גם  בה בעתהאם יטא, אך -לכפר חזקיםהכולל קשרים  ,נוודי-אורח חיים פלאחי סמיב

 מגורים עונתיים או קבועים במערות ועיסוק בחקלאות ומרעה.
נוסף על המחקר הקיים קיימות עדויות מקומיות בעניין חלוקת המרחב בשפא יטא 

פרו של יוסף אבו עראם, תושב יטא, שראוי ס ראה אורלאחרונה ליחידות קרקעיות. 
אודות על להתייחס אליו בשל ראשוניותו כמבשר על תחילתה של כתיבה פלסטינית 

נסמך בעיקרו על ידע של המחבר כבן המקום ועל והוא האזור. הספר אינו אקדמי, 
ראיונות שערך עם זקני הכפר. החוקר צירף מסמכים חשובים והעלה על הכתב עדויות 

ההיסטוריה של המקום, שמסבירים את החלוקה בין המשפחות השונות וגבולות  בדבר
. אבו עראם מציין כי אדמות שפא יטא היו המאמר נשוא אזורהובכללם  ,אדמות יטא

מהשטח בשל סכסוך בין פלגי  של אלה בשליטת בדואים משבט כעאבנה עד לנסיגתם
תים היו ביניהם ירכבים; לעהשבט. גם הקשרים בין הבדואים לפלאחים באזור היו מו

_____________________________________ 

 ,גרוסמן; לענין פקידות חסר ראו: דוד 226בעמ'  (33)לעיל, הערה  גרוסמן, "הכפר הערבי 49
אופקים  ,נית: תדמית ומציאות"א"האוכלוסיה הערבית בארץ ישראל בתקופה העות'מ

 .29 בעמ' ,6( תשס"ח) 69–68בגיאוגרפיה 
 (.33, הערה חבקוק, לעילהקדמה בספרו )ה ראו למשל את 50
מחמוד חוסיין ג'אבר חמאמדה נ'  517/00 ץ; בג")ד(3דמקרה ההפקעה בסוסיא פרק  ראו: 51

אחמד אבו עראם נ' מפקד כוחות  1199/00( ו 9.08.2012)פורסם באר"ש, שר הבטחון 
 7.08.2012 ( שני התיקים נמחקו בפסק דין מיום9.08.2012)פורסם באר"ש,  צה"ל באיו"ש

מחמד מוסא שחאדה אבו עראם נ' שר  413/13 ץוהוגשו בשנית לבית המשפט העליון, בג"
)תלוי ועומד(. )להלן:  מחמוד יונס נ' שר הבטחון 1039/13 ץבג" ;)תלוי ועומד( הבטחון

 תיקי שטח אש(.
 .56, 26בעמ'  (33)לעיל, הערה חבקוק  52
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ניהם בריתות כנגד קואליציות יריבות מאותו הכפר יסכסוכים אלימים, ולעיתים נכרתו ב
 53או מכפרים שכנים.

 ושל שפא יטא הוקצ)מקרקעין משותפים( אבו עראם מציין כי חלק מאדמות המשאע 
 64ה נרשמו באזור ז 1882ובשנת  ,למשפחות ביטא כבר בשלהי התקופה העות'מאנית

 1913)שנת  להיג'רה 1330. בשנת (רישום קרקע בספרי מרשם הקרקעות ישטר) קושאנים
החמולות העיקריות של הכפר אשר נחלקו נחתם הסכם בין בלוח השנה הגרגוריאני(, 

, חריזאת ודעאג'נה שעאבין. חמולות 2ווחושייה מח'אמרה  . חמולות1לשתי קבוצות 
 32המשאע בין החמולות היריבות כך ש . ההסכם אשר את חלוקת אדמות שביטא

בנוסף, ההסכם היווה את הבסיס לחלוקה הפרטנית של  .כל קבוצההוענקו ל ניםקושא
 54משאע שפא יטא שבוצע בהמשך.

העיבוד בשטחים הרריים וסלעיים, נידאל יונס, ראש מועצת מסאפר יטא מעיד כי 
ריו, המונח מתייחס לדב) (خراب أراضي)המוכרים על ידי התושבים כאדמות ח'ראב 

( נעשה בין שבאדמה הסלעים ותאדמה שמחריב את סכיני המחרשות בשל קשילסוג 
האכלת צאן )זריעת צורכי ונועד בעיקר ל ,הסלעים, באופן ידני או באמצעות בהמות

)ההפך  (عمار أراضي)שעורה(. אדמות ח'ראב שונות בטיבן ומיקומן מאדמות עמאר 
 בעזרתמאפשרות עיבוד לכן ו ,יות פחות ומישוריותסלעהן  עמאראדמות  .מח'ראב(

תקופה העות'מאנית יונס מוסיף כי כבר מהעיבוד גבוה.  ומובילות לשיעורמחרשות 
בהתאם לרציונל ה נעשתוקביעת הגבולות בין בעלי האדמות והיורשים חלוקת האדמות 

ין בני המשפחה לערוך חלוקה הוגנת ושוויונית בין היורשים וב ניסיון ותוך כלכלי חברתי
דומים אשר  םבמסגרת חלוקה זו קיבל כל יורש חלק בעל מאפיינים טופוגרפיי המורחבת.

מקבל חלק מסוים כל פרט ממנו יוכל להפיק תבואה, באופן שווה ליורשים האחרים. 
הקרקע  מקרקע עמאר בה מופק היבול הרב ביותר, וחלק נוסף בח'ראב שבמדרון בו

אדמת הח'ראב שהינה המשך של אדמת העמאר נקראת תים. רדודה יותר והגידולים פחו
 קו פרשתכאשר מדובר בחלוקה בין משפחות גדולות נקבעים הגבולות על פי  ,.שלהאב
( )הנקודה העוברת בשיא הטופוגרפי של האזור, ושממנה מתפלגת الميّ  مقلبהמים )

גדולות  אדם העשויות אבנים ידיזרימת הגשמים( או על ידי גדרות עתיקות מעשה 
ייה והתנועה . חלוקה מסורתית זו התחשבה גם בצורכי הרעִּ (رسم) רסםהמכונות 

  55.המחזורית של הרועים במרחב
חולק כל  ,באזוררכי גביית מס ולצעל ידי הבריטים  1933-במפה פיסקלית שנערכה ב

", מווקע"לשון רבים של כפר לגושים פיסקליים, וכל גוש פיסקלי חולק למוואקע )
שנערכה מאוחר יותר על ידי כמו זו  ,אזור(, אך ללא חלוקה למספרי חלקות תושמשמעו

_____________________________________ 

. בספר יש הבחנה ברורה בין הבדואים לבין 91–51בעמ'  (30)לעיל, הערה אבו עראם  53
 .229בעמ'  (33)לעיל, הערה גרוסמן, "הכפר הערבי"  תושבי יטא הפלאחים;

ומיקום הקרקע  ,ני אין מפהאברישום העות'מ .69, 19בעמ'  (30)לעיל, הערה  אבו עראם 54
 וגבולותיה מתוארים באופן מילולי בלבד. 

 (.29.02.20איון עם נידאל יונס, ראש מועצת מסאפר יטא )יר 55
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וכן סימון ח' טואמין,  שיעוריוהמפה הבריטית מופיעים אזורי העיבוד ו על גביהירדנים. 
 56ח' סוסיא, מוואקע אום אל עראיס, עטאריה וסוסיא.

ר שותקים חלק ניכר מן החוקרים והסוקרים באזוכן ו PEF-ה מחקרלסיכום, אף ש
באזור המאמר, החומר שהצגנו כאן מצביע על קיומם של  קהילותקיום הבהקשר של 

. תשע עשרהתהליכי התיישבות והקצאת מקרקעין באזור לפחות מתחילת המאה ה
במרחב זה נערכה חלוקת מקרקעין ליחידות מובחנות שהוקצו לתושבים ובמקביל 

האם יטא, -ה של תושבים מכפרהתרחשו תהליכי התיישבות הדרגתית באמצעות יציא
 שבהמשך עברו תהליכי קיבוע.  לצורכי מרעה וחקלאות,עונתיים בת" -"כפֵריוהקמת 

 באזור סוסיאמשפטיים אודות הח'רב ההליכים מהעדויות  .4

דרום ההר, כפי שנפרט בנוגע למרחב שפא יטא שבמעבר למידע הכללי שהובא לעיל 
באזור סוסיא  ח'רבם בהליכים משפטיים ביחס למיד, ניתן לדלות מידע מתצהירי התושבי

  57(.77, 30בעמ'  3ו  2מפות  או)רשבמרחב שפא יטא 
והוא נובע מקיומן של שתי גבעות  ,משמעות השם "תאומים" :(توامين) ח' טואמין
תושבי הח'רבה  .טאמדובר בח'רבה השייכת למשפחה מורחבת שמקורה מיזהות במקום. 

בעיקר מחקלאות מסורתית לא ממוכנת, מרעיית צאן ומייצור חלב  והתפרנסמספרים כי 
איש מבני המשפחה התגוררו דרך קבע במערות הנמצאות  100-כ וגבינה לצריכה עצמית.

, לאחר רצח 2001בשנת כי באדמותיהם והשתמשו בבורות מים במקום. תושבים מעידים 
ח'  58צבא.הגורשו באלימות על ידי מתנחלים בגיבוי הם  ,י מסוסיאהמתנחל יאיר הר סינ

 אחת: שתי ח'רבות סמוכות השייכות למשפחה מורחבת אלואום אל עראיס וח' עטאריה: 
ח מספר כי האזור מכונה כך מכיוון ", אם הכלות. ג(العرايس مأ) -אום אל עראיס( 1)

חד הצדדים היה מגיע ממסאפר ; אןשהיה נקודת המפגש בין משפחות שחיתנו את ילדיה
שמשמעותה בעברית  (عطر)מהמילה  (عّطاريّة) ( עטאריה2; )משפא יטא אחריטא וה

בו התבשמו הכלות שהגיעו דרך אום אל עראיס. ש"בושם", מכונה כך מכיוון שזה האזור 
 ,בני המשפחה המורחבת 500-האדמות היו מקור מחיה לכלפי עדויות התושבים, 

מבני המשפחה התגוררו  50-ו בהן והשתמשו בבורות המים שבמקום. כשעיבדו אותן, רע
במערות בעטאריה במהלך כל השנה. בני משפחה נוספים התגוררו במערה ובסוכות 

עת גורשו בני המשפחה בעקבות  ,2000עד שנת עראיס. המגורים באזור נמשכו -באום אל
 59.נתיפאדה השנייהשהתגברו עם פרוץ האי ,צבאההתנכלויות של מתנחלים בגיבוי 

_____________________________________ 

 .1:20,000(, 1933נפת חברון )-מפה פיסקלית יטא צפון 56
המשפטיים שנוהלו על ידי מחברת המאמר התצהירים הוגשו במסגרת ההליכים  57

 להלן.  64 בהערהמפורטים אסעד ו-קימשר
אבו בג"ץ  )להלן: (17.2.2014)פורסם בנבו, אבו סבחה נ' שר הבטחון  2143/11בג"ץ  58

 (.סבחה
 (.30.1.2019)לשעבר תושב הח'רבה  ח,"איון עם גיר 59
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ח'  שימש את הכפר הפלסטיני אזור בית הכנסת העתיק של סוסיא (:سوسيا) ח' סוסיא
רכי ציבור" והשטח הוכרז כאתר והפקיעה ישראל את שטח הכפר ל"צ 1986-ב 60סוסיא.

התפרנסו בעיקר וכי עד אז , יםגרמה לפינו ההפקעה התושבים מעידים כיארכיאולוגי. 
עברו לגור באוהלים ומערות שחפרו  הםבלית ברירה . יית צאןמחקלאות מסורתית ורע

שהוקמה במקום  ,תנחלות היהודית סוסיאההממוקמות בין ה ,אדמותיהם החקלאיותב
. ,1983-ב את האפשרות מדינת ישראל אינה שוללת  61לבין האתר הארכיאולוגי
 אך ,אותהתושבים נכחו במקום עד שבעה חודשים בשנה לצורכי מגורים עונתיים וחקלש

המקום לא מופה מעולם כ"יישוב" על ידי רשויות האזור, אין אישור שהיות כי גורסת 
טוענת כי הכפר מעולם  "רגבים"שוב מאורגן. עמותת יפוזיטיבי לכך שהיה קיים במקום י

בח'רבת סוסיא מתגוררות משפחות שכתב ש ,לא התקיים, בין השאר בהסתמך על חבקוק
התושבים מסתמכים על , זאת לעומת 62ת המרעה השנתית.רועי צאן במערות במשך עונ

תה ושהייתה באועל חוות דעתה של פליאה אלבק,  ,אר הכפרומתבו ש ,ספרו של גרוסמן
שעליהן ואחת הדמויות המרכזיות  תקופה מנהלת המחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה

"בית  ,אלבקדברי ל. התנחלויות בשנות השמונים והתשעיםה הוטל להכשיר משפטית את
הכנסת נמצא במקום הנקרא אדמות ח'ירבת סוסיה, וסביבו כפר ערבי בין חורבות 

המדינה גורסת כי מסמכים אלו אינם משקפים הוכחה ברמה המנהלית  .עתיקות"
  63הנדרשת.

סים וקושאן תורכי ימסמכים המעידים על תשלום מב מחזיקיםתושבי הח'רב 
ת החלקים של הקצא 64לק אחד מתוך המעיד כי לאבי המשפחה היה ח ,1882-מ

המקורית. המדינה מודה כי מסמכים אלו מבססים ברמת הראיה המנהלית  המקרקעין
תצהירי העותרים ועדויותיהם במסגרת  64של התושבים למקרקעין. "זיקה"קיומה של 

_____________________________________ 

 .63בעמ'  3מפה  אורתושבים.  350-הכפר הפלסטיני סוסיא מונה כיום כ 60
, כפי שמצוין בכתב א צו רשמיפעמים מספר לאחר מכן לללציין כי התושבים גורשו יש  61

 .(3)לעיל, הערה  סוסיאהעתירה ובתצהירים בבג"ץ 
לתגובה  105ראו: שם, ס'  (3)לעיל, הערה סוסיא  ץהדברים עלו כדיון אגבי במסגרת בג" 62

(; שם, נספח סוסיא ץ)להלן: תגובת המדינה בבג" 25.3.2015מקדמית מטעם המדינה, מיום 
 .(15.3.2015לתגובת "רגבים" מיום  2

בעניין הקמת התנחלות סוסיא. מכתב מפליאה אלבק, מנהלת  3דפרק -ראו הדיון בתת 63
( )להלן: 10.6.1982מדינה למתאם הפעולות בשטחים )אזרחית בפרקליטות ההמחלקה ה

 (62)לעיל, הערה  סוסיא ץחו"ד אלבק בעניין "איתור חירבת סוסיא"(; תגובת המדינה בבג"
 .98בס' 

י משפחות חלק מאדמות המשאע באזור חולקו בין שת 1882-, ב22ראו דיון לעיל בעמ'  64
 אבו סבחהלתגובה מקדמית מטעם המדינה בבג"ץ  4–3קושאנים. ביחס לטואמין: ס'  64-ל

. ביחס 26.2.2013להודעה מעדכנת מטעם המדינה, מיום  7ס' -; שם, ב(58)לעיל, הערה 
חושיה  1315/12בג"ץ ( ב26.2.2013בהודעה מעדכנת מטעם המדינה )מיום לח' עטאריה: 
זיקה למקרקעין בהיקף ( הובהר כי לתושבים יש "16.2.2014)פורסם בנבו,  נ' שר הבטחון

ביחס לח' סוסיא:  (.עטאריה ואום אל עראיסמשמעותי באיזור העתירה" )להלן: בג"ץ 
)פורסם  נוואג'עה נ' שר הבטחון 5825/10 ( בבג"ץ12.2.2012הודעה מטעם המדינה )מיום 



 פ"בתש טז ודברים דין  אסעד ואלכסנדר )סנדי( קדר-קמר משרקי

40 

ההליכים המשפטיים מוסיפים נדבך תיעודי חשוב, גם אם אישי, לכתיבה המחקרית 
לו מאששות את קיומן באזור של קהילות המקיימות אורח חיים ייחודי, הדלה. עדויות א

 הכולל חלוקה מרחבית וקניינית של השטח. 
בתקופה הנבחנת במאמר המשיכו התושבים, שאיבדו חלק מאדמותיהם לטובת 
מפעל ההתנחלויות, להתגורר במקומותיהם )למעט כפר סוסיא, אשר תושביו הקימו את 

 חרות שלהם, בסמיכות לכפרם המקורי שממנו גורשו(.כפרם מחדש על אדמות א
לסיכום חלק זה ניתן לטעון כי העדויות והמחקר הכללי שסקרנו בנוגע להתפתחות 
המרחבית באזור דרום הר חברון מראים שבשטח המחקר התקיימו קהילות ויישובים. כפי 

טיים פרק הבא, עמדה זו אינה מקובלת בהכרח על כלל השחקנים המשפ-שנפרט בתת
 המעורבים בנושא. 

 השימוש במחקר הקיים בהליכים המשפטיים .5

, ובהתחשב במציאות הקניינית והמרחבית ןעדר סיקור מספק של הקהילות ויישוביהיבה
במחקר ובכתיבה, צמחו שתי גישות סותרות ביחס לשימוש במחקר הקיים,  השתועד

י המדינה וארגוני ימין, , המאומצת על ידהראשונההעולות בעיקר בדיונים משפטיים: 
זו שוללת בעיקר יישובים באזור. גישה  של םמכשלילת קיומפרשת את שתיקת המחקר 

שוללת באופן גורף את מה שמכנה  אינהו הפלסטיני, יישובה מו שלאת ההכרה בקיו
)המוכרות כפרטיות על  המדינה ה"זיקה הקניינית" של התושבים לאדמותיהם החקלאיות

בהם הכירה המדינה בזיקת התושבים הקניינית, ואף אפשרה שבמקרים . גם ידי המדינה(
בהן התגוררו בעבר, היא לא נתנה לכך שמגורי המשפחות במערות  מסוימים את במקרים

כפרים  של בין אם לצורך תכנון ופיתוח ,משקל לצורך הכרה ביישובים שהתקיימו שם
 65.ןללו מכפריהאלה ובין אם כשהשתמשה בכלים רשמיים לגירוש הקהילות ה

גורסת כי בהתקיימם של אלמנטים מרחביים וקנייניים שאליהם לא  הגישה השנייה
קיום היישובים. עדויות -מתכחש המחקר, אין בשתיקת המחקר כדי ללמד על אי

תים יולע ,שנגבו באמצעות דוחות של ארגונים או במסגרת הליכים משפטיים ,התושבים

_____________________________________ 

 
למען הגילוי הנאות יש לציין כי בכל ההליכים המוזכרים בהערה זו יוצגו . (2.2.2014בנבו, 

 בשונההמדינה משתמשת במינוח "זיקה",  .אסעד-העותרים על ידי מחברת המאמר משרקי
בעלת מעמד גבוה יותר מאשר "זיקה" גרידא. המדינה טוענת כי  אמ"זכות קניינית", שהי

 הכרעה שיפוטית. אינה בגדר ן החלטתה הבדיקות שהיא מבצעת הן ברמה המנהלית, ולכ
(; בג"ץ 27.9.2017)פורסם בנבו,  בטאט נ' ועדת המשנה לפיקוח על הבניה 9715/07בג"ץ  65

)לעיל, הערה  (; תיקי שטח אש18.2.2014)פורסם בנבו,  מחמד נ' שר הבטחון 4610/11
 .)ד(3דפרק -פי שתתואר בתת. ראו גם את הפקעת שטח הכפר סוסיא, כ(51
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ל המדינה, מערערות שתיקה זו ומחזקות את רשמיות והיסטוריות ש חוות דעתאף 
 66המסקנה בדבר קיומם של יישובים באזור.

במרחב, וחלוקת  ותה וחקלאות ממוסדי, רעיאוכלוסייהשל  ןקיומ השקפתנו,ל
כי בשטח המחקר אכן צמחו יישובים קטנים  יםהמרחב ליחידות קרקעיות מזוהות, מעיד

אימוץ גישה זו, נעבור להלן לבחון את בהתבסס על הכרה בקיומם.  המצדיקים ,וקבועים
  השימוש בהליכים המשפטיים באזור.

אזור ב 1998 -ל 1967בין השימוש ב"כלים משפטיים רשמיים"  ד.
 שפא יטאסוסיא שב

אופני פעולה משפטיים "רשמיים"  כמהעם הכיבוש החלה ישראל לנקוט בשטחים 
אך גם אגב הכנסת שינויים  ,לאומי-ןשימוש במשפט הביאגב שעיגנה בחוקים המקומיים 

המבוססים על פרשנויות משפטיות חדשות. בפרק זה נבקש לבחון את האופן שבו יושם 
הדבר באזור סוסיא. נבהיר תחילה את מסגרת המחקר המובא במאמר מבחינת ציר הזמן 

ערוך סקירה תמציתית נ, לאחר מכן 1967ונדון בקצרה בחלוקת המקרקעין באזור טרם 
בשטחים בענייני מקרקעין, את פרשנותו ואת ההליכים המשפטיים של הדין החל 

הרשמיים שנוקטת ישראל בנושא המקרקעין, שעל בסיסם היא מקימה התנחלויות. 
הפרק האחרון, כמקרה מבחן, ננתח את הדרך שבה ההליכים המשפטיים שנקטה -בתת

 זור זה.הכשירו את מפעל ההתנחלויות בא 1998–1967המדינה באזור סוסיא בשנים 

 המסגרות המשפטיות החלות על אזור המחקר .1

אנו עורכים פריודיזציה קצרה של המהלכים המשפטיים שננקטו על ידי בחלק זה 
השלטונות ביחס למקרקעין טרם הכיבוש ודנים בחלוקת המקרקעין שנעשתה בתקופה זו. 
לאחר מכן נבחן בקצרה את המהלכים המשפטיים שנעשו לאחר הכיבוש ונתמקד 

 , שהיא נשוא המאמר. 1998בתקופה שעד שנת 
נית הכיר השלטון בזיקתן המרחבית ובזכויותיהן הקנייניות אכבר בתקופה העות'מ

חלוקת  ם שלהליכיבקידום  ,בין השאר ,של הקהילות שגרו באזור. הכרה זו התבטאה
שפא יטא, הקצאת המקרקעין לתושבים ורישום החלקות על שם  מרחבמקרקעין ב

במרשם המקרקעין. הן הבריטים והן הירדנים חיזקו מאוחר יותר הכרה זו  מחזיקיהן

_____________________________________ 

כבשת בצלם דוח עמותת  ;11ובפרט בעמ'  (40)לעיל, הערה "ד הרטמן וראו למשל: ח 66
לעניין . 12 בעמ' (1999נובמבר -)אוקטובר הרש: גירוש התושבים מאזור דרום הר חברון

)לעיל, הערה חירבת סוסיא" דעת רשמיות, ראו למשל: חו"ד אלבק בעניין "איתור  חוות
63). 
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על פי הדין,  67סים.י( וחלקות לצורך גביית מיםבאמצעות חלוקת האזור למוואקע )אזור
עיבדו את הקרקעות, אכן תנאי לרכישת זכויות במקרקעי מירי, והתושבים  הינועיבוד 

  יה באזור.ימגוריהם ורע לענוסף 
באינטראקציה עם המשפט שהוחל באזור,  ,נת השאלה אם מרחב זהלצורך בחי

, ניתן לחלק את התקופה שלאחר הכיבוש לשתי תקופות ובאיזה אופן 1967אחר להשתנה 
מאפיינים אלו מצויים בהתאם למאפיינים המשפטיים הדומיננטיים בכל תקופה.  ,משנה

ת מובהקות, שאותן ממסדיו-על מנעד שבקוטבו האחד ניתן למקם פעילויות רשמיות
יוזמת המדינה, ובקוטבו האחר פעילויות בלתי רשמיות מובהקות, המבוצעות באופן 

ויג'ילנטי על ידי אזרחי ישראל. מדובר אפוא בספקטרום נזיל ודינמי, הנמתח בין -פיראטי
ה"רשמי" ל"בלתי רשמי", ובתווך מצוי "מרחב אפור", המכיל מצבים ועוצמות שונים 

כך, אפשר לראות שפעולות בלתי רשמיות ו"שחורות" עשויות להפוך  של מותר ואסור.
לרשמיות ו"מולבנות" אם המדינה מחליטה שלא להתערב או אף להכשיר בדיעבד 

מן הראוי להדגיש כי גם פעולות רשמיות נעשו לא פעם, גם במקרה של  68פעולות אלו.
פרסום -ן )למשל איסוסיא, אגב הפרת החוק והנורמות של שלטון החוק ושל מנהל תקי

הכרזת המקרקעין כמקרקעי מדינה, הקצאת מקרקעין לפני סיום ההליך המתחייב או 
ציינה בחוות דעת שמדובר  הכרזה על המקרקעין כשייכים למדינה אף על פי שהמדינה

  69באדמות פרטיות(.
, תקופת המשנה הראשונה הנבחנת במאמר זה ביחס לאזור המחקר כמו גם 1998עד 

מרחביים היו הליכים רשמיים שנקטה -ים, עיקר התהליכים המשפטייםבכל השטח
בחסות מהלכים רשמיים שיזמה המדינה  70המדינה, ובראשם הכרזות על אדמות מדינה.

בתקופה זו נוצק הבסיס שחולל את השינוי באזור סוסיא, שעליו התווסף, במיוחד מאוחר 
ם השפיעו על האזור והיו בעלי יותר, רובד של פעולות בלתי רשמיות. המהלכים הרשמיי

למהלכים בלתי רשמיים שביצעו מתנחלים בד בבד עימם )בתקופה הנבחנת במאמר  קהזי
_____________________________________ 

 .23בעמ'  ראו לעיל 67
 .(10)לעיל, הערה צפדיה  68
  )ב(.3ד פרק-ראו דיון בתת 69
אמצעים רשמיים אחרים כוללים צווי תפיסה, הכרזה על שמורות טבע, אתרים  70

אדמה שדודה: חסימת הגישה בצלם : את המידע בדוחות העמותות ם ועוד. ראויאולוגיארכי
 בצלם, "אדמה שדודה"(; ( )להלן:2008)ספטמבר של פלסטינים לקרקע סביב התנחלויות 

( 2018) תפסת מרובה לא תפסת: תפיסת אדמות לצורכי ביטחון בגדה המערביתכרם נבות 
הכרזות על  –באצטלה של חוקיות בצלם  פסת"(;)להלן: כרם נבות, "תפסת מרובה לא ת

 ( )להלן: בצלם, "באצטלה של חוקיות"(;2012)פברואר  אדמות מדינה בגדה המערבית
כבתוך שלה: מדיניות ; בצלם 25בעמ'  (34)לעיל, הערה כרם נבות, "כרם נבות" . 10בעמ' 

בעמ'  ( )להלן: בצלם, "כבתוך שלה"(2013 )יוני של הגדה המערבית C ישראל בשטח
( 2010)יולי כל האמצעים כשרים: מדיניות ההתנחלויות בגדה במערבית . בצלם 11–10
 "חוות; 8–5בעמ'  (5)לעיל, הערה שנור, "בין פרטי לציבורי" -לוין ראו גם: .29–17 'מבע

( 2005)חוות דעת של עו"ד טליה ששון( )מרץ  "שיםמור בלתי מאחזים בנושא דעת )ביניים(
  (.חו"ד ששון להלן:)
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(, אך רק סמוך לפרוץ האינתיפאדה השנייה הלכו והחריפו הצעדים הבלתי 1998עד 
רשמיים, וזאת בגיבוי ישיר או עקיף של המדינה. השינוי שהתרחש באזור סוסיא בתקופת 

שנייה ייבחן על ידינו במאמר נפרד, שבו נפרט את האופן בו פעולות המשנה ה
ויג'ילנטיות של מתנחלי סוסיא גובו בפועל על ידי המדינה ואפשרו נישול ודחיקה של 

 התושבים הפלסטינים מהמרחב. 

 –דיני המקרקעין החלים באזור וההליכים הרשמיים ביוזמת המדינה  .2
 כללי

הדין החל בשטחים בענייני מקרקעין ואת ההליכים פרק זה סוקר בתמצית את -תת
שישראל נוקטת לצורך הקמת התנחלויות. על פי הדין הקיים, המפקד הצבאי מוסמך 

להפקיע  לקיים הליכים שונים בענייני מקרקעין, המאפשרים לו להכריז על אדמות מדינה,
אלו( מקרקעין פרטיים ולהקצות מה שנחזה כאדמות מדינה )גם אם לא נרשמו ככ

 למתנחלים יהודים. מהו דין זה? 
אך  ,המשיך לחול בגדה המערבית הדין שחל בה טרם הכיבוש 1967-לאחר הכיבוש ב

לרבות זה הנוגע לענייני מקרקעין, מורכב  ,רבדים ושינויים. הדין החל כיום כמה לו נוספו
המבוססות על שיטות המשפט של המדינות ששלטו באזור. הדין  אחדות,משכבות 

, ועליו נוספו 1858סיסי במקרקעין הוא חוק הקרקעות העות'מאני )חק"ע( משנת הב
חקיקת הביטחון הישראלית )צווים צבאיים(, המשפט  ,הרובד המנדטורי, הירדני

  71.ולעיתים גם חקיקת הכנסת לאומי-ןהבי
בנוגע אליו ש ,חק"ע מגדיר חמישה סוגים של מקרקעין. העיקרי לענייננו הוא "מירי"

זכויות פרטיות  םהדין כי המקרקעין שייכים למדינה, זולת אם התגבשו בהקובע 
בהתאם  ,הרציף במשך עשר שנים ללא עוררין ם)מוגבלות( שאדם רכש על ידי עיבוד

_____________________________________ 

 Regulations Concerning the Laws and Customs of War onלתקנות האג ) 43תקנה  71

Land, Annexed to the Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on 

Land, 187 C.T.S. 227 (1907) :תקנות האג( מחייבת את שלטון הכיבוש לכבד את ( )להלן
ין ילענ .הוא מנוע לחלוטין מלעשות כן כן החוק שעמד בתוקף בשטח המוחזק, אלא אם

מקרקעין לא  ,; אריאל יוספי2בעמ'  (18)לעיל, הערה הרבדים החקיקתיים ראו: זמיר 
)עבודה סמינריונית, האוניברסיטה  הנאות הפורום –רשומים באזור יהודה והשומרון 

החילה ישראל את המשפט  כמו כן)להלן: יוספי(;  6–5 בעמ' (2009העברית בירושלים, 
השלטון הישראלי הפועלים בשטחים, לעניין של רשויות ם או המנהלי הישראלי על פקידי

(. 1983) 231, 197( 2, פ"ד לז)אבו עיטה נ' מפקד אזור יהודה והשומרון 69/81 ץזה ר' בג"
כך למשל, בהתאם לתקנות שעת  ,על השטחים במישריןבמקרים מסוימים, הכנסת מחוקקת 

מוחלים  1967–שיפוט בעבירות ועזרה משפטית(, תשכ"ז –חירום )יהודה והשומרון 
 טריטוריאלי.-חוקים ישראליים על מתנחלים בגדה באופן פרסונלי וחוץ כמה במישרין
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לחלופין, על ידי רישיון שלטוני שניתן לאדם באמצעות קושאן לפי ו ,לחק"ע 78לסעיף 
  72לחק"ע. 3סעיף 

שיטתי מטעם המדינה.  מקרקעיןהסדר של הליך  בתקופת המנדט הבריטי החל בגדה
רישום המקרקעין קבע את גבולותיה של כל חלקה, את מיקומה ואת הבעלות עליה. הליך 

לאחר  73הוסדר כשליש משטח האזור. 1967שנת  עד זה נמשך בתקופת השלטון הירדני.
 ביתמאדמות הגדה המער יםולכן כשני שליש ,הכיבוש התלתה ישראל את הליכי ההסדר

לפי שיטות הרישום העות'מאנית . עם זאת, קיימים רישומים אינם מוסדרים כיום
בספרי המס שקדמו וכן רישומים  והמנדטורית המוקדמת שלא כללו תהליך הסדר,

זיהוי מדויק של מיקום החלקה או רישום מדויק בהם אין , שלתקופת השלטון הישראלי
הם מהווים ראיה לכאורה להחזקה של טיב הזכויות בה, אולם בהליכים מסוימים 

  74במקרקעין.
הישראלית שהתפתחה בראשית מדיניות האת ה שירתהקפאתו של הסדר המקרקעין 

שנות השמונים. ישראל החלה להכריז )מבלי להסדיר( על שטחים נרחבים בגדה 
המערבית, ובכללם באזור סוסיא, שלא עבר הליך הסדר מקרקעין, כ"אדמות מדינה". 

ל נטל הראיה על בעלי האדמות הפלסטינים שהתקשו להביא הוכחות ודאיות עקב כך הוט
זכויותיהם באדמות אלו, ומשום כך לא עלה בידם למנוע את העברתן לידי ל

  75המתנחלים.

_____________________________________ 

 ראו דוח עמותת בית נחשבו כבר בתקופת המנדט כאדמות מירירוב קרקעות הגדה המער 72
 אהרון בן ראו:בעניין סיווג המקרקעין  .(70)לעיל, הערה בצלם, "באצטלה של חוקיות" 

קרקעות  דיני ן,דוכ משה; 175–27בעמ'  )תשי"ג( ישראל במדינת חוקי הקרקעות ,שמש
בעמ'  (18)לעיל, הערה זמיר ; )להלן: דוכן( נייה, תשי"ג()מהדורה ש ישראל במדינת

"זמן של רוב, זמן של מיעוט: קרקע, לאום, ודיני ההתיישנות הרוכשת  ,סנדי קדר ;23–14
 קדר, "זמן של רוב"(. )להלן: 668בעמ' , 665( )תשנ"חכא עיוני משפט  ,בישראל"

 40חוק הסדר הקרקעות והמים, מס' ; 1928ידור זכות הקניין( ראו: פקודת הקרקעות )ס 73
. ראו מפת 689בעמ'  (5)לעיל, הערה ; פורמן 27בעמ'  (18)לעיל, הערה ; זמיר 1952לשנת 

 Ian Lustick, “Israel and the West Bank afterההסדר כפי שהיא מופיעה אצל לוסטיק: 

Elon Moreh: The Mechanics of De Facto Annexation”, 35(4) Middle East Journal 

(1981) 557. 
, 16, קמצ"מ 1968–(, תשכ"ח291צו בדבר הסדר קרקעות ומים )יהודה והשומרון( )מס'  74

ואין . על פי הוראות הצו, עם התליית הליכי ההסדר אין פותחים בהליכי הסדר חדשים 591
ממשיכים את הליכי ההסדר שהחלו ולא הסתיימו. להרחבה על הטעמים המדיניים 

 (5)לעיל, הערה  שנור, "בין הפרטי לציבורי"-והאחרים להתליית הליכי ההסדר ראו: לוין
 ; פליאה6בעמ'  (71)לעיל, הערה ; יוספי 689בעמ'  (5)לעיל, הערה ; פורמן 19בעמ' 

 היבטים –היהודית  ההתיישבות לצורך ושומרון בקרקעות ביהודה השימוש" ,אלבק

ההתיישבות היהודית המתחדשת ביהודה  – אל ההר העליהת", המציאו ומבחן משפטיים
 .ק(אלב )להלן: 225 בעמ' 221( 2002שבות עורך,  )אברהםושומרון 

עדר רישום מקרקעין, יבה. 26עמ'  (70)לעיל, הערה דוח בצלם, באצטלה של חוקיות  75
בין " ־שנור לויןפלסטינים מתקשים לספק ראיות חותכות בדבר זכויותיהם במקרקעין: 

 .(70)לעיל, הערה  חו"ד ששון. 37עמ'  (5)לעיל, הערה  "הפרטי לציבורי
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מהווה, על פי דעת בשטח כבוש אומנם העברת אדמות למתנחלים והקמת התנחלויות 
אך ישראל אינה מקבלת עמדה  ,לאומי-ןמשפט הבישל ה רוב העוסקים בנושא, הפרה

שלבים מצטברים להקמת או  תנאים כמהמוצבים  על פי המשפט הישראלי הפנימי 76זו.
סדר: אישור הדרג המדיני, בחינת הכוללים, בדרך כלל לפי אלו  ".התנחלות "חוקית

הזכויות הקנייניות בקרקע שעליהם תוקם ההתנחלות, קביעה שהמקרקעין  ם שלמעמד
ימת מפקד האזור על צו תחום שיפוט של ההתנחלות ואישור של מאפשרות זאת, חת

  77תוכנית מאושרת.
התנחלות תיחשב "חוקית" על פי הדין המוחל על ידי ישראל אם  ביחס לתנאי הקנייני,

אדמות שהן בבעלות המדינה )אדמות הרשומות על שם המדינה(, אדמות הוקמה על 
 78.לטובת המדינה שהוכרזו "אדמות מדינה" ואדמות שהופקעו כדין

שקבע שככלל לא ניתן להקים התנחלויות על  ,(1979) אלון מורה ץלאחר בג"
, פיתחה ישראל יושהתקבלה בעקבות 145 ת ממשלהמקרקעין בבעלות פרטית, והחלט

מאדמות הגדה  14%-מנגנון משוכלל שבאמצעותו "הכריזה" )אך לא "הסדירה"( על כ
 הליך עברו לא השטחים מקרקעי שמרבית מכיוון 79המערבית כעל "רכוש ממשלתי".

 של — במרשם הסופי לרישום עד זמני לכאורה — נוהל המדינה אימצה מקרקעין, הסדר
 ליטול כוונתה על המדינה "מכריזה" במסגרתוש ,מדינה כמקרקעי מקרקעין על "הכרזה"

  .במקרקעין החזקה את
עובדת ברציפות לכל אינה מרשומה או אדמה שאינה  ,על פי הדין המהותי )חק"ע( 

כשני היות שהפחות עשר שנים נחשבת לאדמת מדינה גם אם מעולם לא הוכרזה ככזו. 
שקרקע היא "מקרקעי הנחה השלישים מאדמות הגדה המערבית טרם עברו הסדר, 

_____________________________________ 

בדבר הגנה על אזרחים בעת מלחמה, כ"א  1949באוגוסט  12-( לאמנת ג'נבה מ6)49סעיף  76
 )להלן: אמנת ג'נבה הרביעית(. 559, 30

' מבע (70)לעיל, הערה  ששוןחו"ד  בעניין התנאים להקמת התנחלות בגדה המערבית, ראו: 77
בעמ' ( 2018) דוח מסכםת המקצועי לגיבוש מתווה להסדרת בנייה באיו"ש ; הצוו 20–19
. דוח לוי 59–12תנאי הקנייני, ראו בהרחבה שם, בעמ' בנוגע ל)להלן: דוח זנדברג(.  22–21

משנים את התנאי בעניין הזכויות במקרקעין ומבקשים להכשיר מאחזים  (18)לעיל, הערה 
 זאת ,נשמר תמיד לא הדברים סדר רבים במקרים בפועל,מו גם על אדמות פרטיות. שהוק

 ראו לעיל. לאמור בהתאם המדינה, ידי על נקבע והחוקי הנכון הדברים שסדר פי על אף
 מועצת ראש 8395/14 בבג"ץ (25.1.2018 )מיום המדינה מטעם מעדכנת הודעה למשל:

 שם. ,9 ס' ובפרט ,הבטחון שר נ' תורמוסעיא הכפר
 . 2.6, 2.4, 2.3בתת פרקים  (77)לעיל, הערה דוח זנדברג  78
שובים יהודיים רק על קרקע ימאז פרשת אלון מורה זו ניתן באופן פורמלי להקים י 79

שמדיניות זו לא יושמה במלואה, אף על פי שהמדינה סבורה שהיא "מקרקעי מדינה". 
ד את השימוש בקרקע פרטית פלסטינית לשם הקמת התנחלויות. לא המדינה צמצמה מאו

ניתן יהיה עוד להקים התנחלות על אדמה פרטית אם השיקול הדומיננטי בהוצאת צו 
 29, 12, 1( 1פ"ד לד) דויקאת נ' ממשלת ישראל, 390/79 ץהתפיסה איננו צורך צבאי. בג"

: דוחות העמותות (. ראו11.11.1979, "מדיניות ההתנחלות" )145(; החלטת ממשלה 1979)
 (70)לעיל, הערה ; בצלם "כבתוך שלה" 33בעמ'  (34)לעיל, הערה כרם נבות, "כרם נבות" 

 . 10בעמ' 
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הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש חייב נקבע כי לכן ו ,יה מספקותיאינה נקמדינה" 
 ות דעתפרוצדורה זו יש לבסס תחילה חולפי  80הכרזה".לפעול על פי פרוצדורה של "

 ויר וכו'. על בסיסומשפטית יסודית בעניין הזכויות בקרקע, הכוללת בחינת תצלומי א
מפרסם הממונה תעודה המציינת את מיקום האדמה שהוכרזה וגודלה, מצרף  חוות הדעת

 הינתיפאדבשנות השמונים ועד סמוך לתקופת הא 81לה מפה ומעניק זכות לערור.
פקידים ממשלתיים שמונו על  – נעשה פרסום התעודה באמצעות המוח'תאריםהראשונה 

 החל . נטען כי בעקבות הפסקת "שיתוף הפעולה" איתםידי השלטונות והיו נאמנים להם
שנות השמונים ותחילת ב 82באמצעות פרסום התעודה בדרכים אחרות.להתבצע הדבר 

מטעם עו"ד פליאה ליך בירור עובדתי ומשפטי לאחר הבוצעה ההכרזה  שנות התשעים
משפטית שבה  ות דעתחו עבור הממונה על הרכוש הממשלתי, ובסיומו כתבה אלבק

. הליך דומה סימנה על גבי מפה את השטחים שהם "אדמות מדינה" בהתאם לחוות הדעת
על ידי צוות החל להתבצע לאחר תקופה זו  ,המכונה "סקר"לזה שבוצע על ידי אלבק, 

נהל האזרחימ בוחן את האפשרות להכריז על . הליך זה, אשר מתקיים עד היום, המִּ
במהלך המדינה בפועל לא הקפידה  83האדמות המצויות בהליך הסקר כ"אדמות מדינה".

לבצע את כל הבחינות הנדרשות בהתאם לנוהל הסקר ואף נמתחה על כך ביקורת השנים 
נהל וות שמבצע הליכי הסקר יש לציין כי בד בבד עם הצ 84של מבקר המדינה. הקים המִּ

שתפקידו לדייק את גבולותיהן של ההכרזות הישנות  ","צוות קו כחול 1999-האזרחי ב

_____________________________________ 

 3998/06 ץבג"; (1982) 701( 1אל נאזר נ' מפקד יהודה והשומרון, פ"ד לו) 285/81 ץבג" 80
אע'רייב  277/84 ץ(; בג"9.11.2006יאסין נ' המפקד הצבאי בגדה המערבית )פורסם בנבו, 

 57( 2נ' ועדת העררים הצבאית לפי צו בדבר רכוש משלתי אזור יהודה והשומרון, פ"ד מ)
הדין המהותי הוא הקובע מתי רכוש הוא רכוש ממשלתי אע'רייב(.  ץ( )להלן: בג"1986)

)לעיל, ראו: זמיר ן בצו בדבר רכוש ממשלתי כדי לשנות זאת. ומתי הוא רכוש פרטי, ואי
 .226בעמ'  (74)לעיל, הערה ; אלבק 19, 23–13בעמ'  (18הערה 

; 1967–(, תשכ"ז59ג לצו בדבר רכוש ממשלתי )יהודה והשומרון( )מס' 2בהתאם לסעיף  81
 .22–12' מבע (77)לעיל, הערה  ; דוח זנדברג33בעמ'  (18, הערה )לעילזמיר 

והטקסט הצמוד  14(, הערה 77)לעיל, הערה ; דוח זנדברג 33בעמ'  (18)לעיל, הערה זמיר  82
"נוהל בדבר פיקוח ושמירה על אדמות סקר, ניהולן ופינוי  507לה; נוהל מפקדת תפ"ש 

 ,2005לשנת  –א 56דוח שנתי ( )להלן: נוהל סקר(; ראו גם: מבקר המדינה 1997פולשים" )
מוסד המוח'תאר שמינתה ישראל הסתיים  א(.56דוח מבקר המדינה  ( )להלן:2005) 207

שונה, ריאיון עם נידאל יונס, ראש מועצת מסאפר יטא הרא הבערך עם פרוץ האינתיפאד
(2.12.2020 .) 

)לעיל, א 56ראו גם: דוח מבקר המדינה  .(82)לעיל, הערה הצוות עובד בהתאם לנוהל סקר  83
 .23בעמ'  (77)לעיל, הערה . דוח זנדברג 720–620בעמ'  (82הערה 

כרם נבות לא עמותת דוח  על פי. 208בעמ'  (82)לעיל, הערה  א56דוח מבקר המדינה  84
מיקום השטח בנוגע לולכן אין מידע מלא  ,Cביצעה ישראל סקר מלא לאדמות בשטח 

)דצמבר  קו כחול בגדה המערבית לבן שחור: עבודת צוות-כחולכרם נבות  והכולל וגודל
 .7בעמ'  לבן שחור"(-( )להלן: כרם נבות, "כחול2016
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לוודא ו, (קטן ולא היו מדויקות ה מידההמפות שצורפו להכרזות נעשו בקנ)מאחר ש
  85."אדמות מדינה"שהליכי הקצאה ותכנון יבוצעו על 

ן תחשב אדמה לפרטית אם עברה הליך רישום במקרקעין שלא עברו הסדר מקרקעי
המקרקעין לא רשומים, הטוען לזכויות במקרקעין נדרש להוכיח בטאבו, אולם אם 

כפי שנראה  86לחק"ע. 78התנאים המנויים בסעיף  האדמה באופן המקיים את שעיבד את
ופיתחה ישראל החילה  הקו הירוקמתחומי  שייבאה על בסיס תקדימים גם במקרה סוסיא,

שלא היו נהוגים בתקופות הירדנית , כללים 78בשטחים כללים נוקשים לפרשנות סעיף 
 או המנדטורית. 

די להוכיח "עיבוד סביר"  78שכדי לעמוד בתנאי ס'  בתקופת המנדט נפסקכך, 
עמדה זו אומצה לעיתים רחוקות על ידי ועדת העררים  .בהתאם לטיב הקרקע באותו אזור

פסיקתה אימצה ועדת העררים את הפרשנות הפסיקתית  עם זאת, במרבית 87הצבאית.
צמצמה את המושג "עיבוד" באופן המקשה על פלסטינים מתחומי הקו הירוק, וכך 

. על פי פרשנות זו, על להוכיח את זכותם וכתוצאה מכך מנשל אותם מחלק מאדמותיהם
קשר  בלימהמקרקעין,  50%להוכיח כי עובדו לפחות  הטוען לזכות במקרקעי מירי הנטל

צליח להוכיח כי עיבד יותר מ אינו. אם אדם וטיב האדמה לפוטנציאל העיבוד שלהם
מהשטח במשך מלוא תקופת ההתיישנות, החלקה נרשמת בשלמותה על שם  50%-מ

הכרה ל מספקותהתקשו בעלי האדמות הפלסטינים להביא ראיות  עקב כך 88המדינה.

_____________________________________ 

ראו  ;(84)לעיל, הערה  לבן שחור"-לביקורת על עבודת הצוות ראו: כרם נבות, "כחול 85
פה: כנית תקוהצוות בשטחים מבונים בגבולות ת ו שלהמלצת זנדברג בעניין הפסקת עבודת

 .88–58בעמ'  (77)לעיל, הערה 
' מבע (74)לעיל, הערה . אלבק 12' מבע (5)לעיל, הערה לוין שנור, "בין הפרטי לציבורי"  86

224. 
פדאור )לא  )הממשלתי באיו"שעלי סעיד עווידה נ' הממונה על  אחמד 7/04ראה ו"ע  87

לכאורה, כבר נפסק כי כאשר השטח הטרשי בחלקה עולה על "לפיה:  573( 41) 06פורסם( 
לא ניתן כלל לדבר על עיבוד סביר של החלקה ובמקרה כזה הישועה לטוענים לזכויות  %50

ברם, ספק אם [ …] בקרקע יכולה לבוא רק מהפרדת החלקים המעובדים בתוך החלקה
ו, בצורתה הנוקשה, עולה בקנה אחד עם הדין המקומי, כמתואר לעיל, לפיו עיבוד עמדה ז

עדר יכולת הפרדה מפאת זעירות השטחים המעובדים, יהקרקע בהתאם ליכולתה, ובה
ועדת העררים גם, ו ;(8–7)שם, פסקאות  .במקרה שנסיבותיו שלפנינו, עולה כדי עיבוד"

י והרכוש הנטוש באיו"ש נ' חברת אהוד הממונה על הרכוש הממשלת 9-14/06בעררים 
לא הייתה  50%-, שם נקבע כי עמדת הפסיקה כלפי עיבוד דליל הנופל מבע"מ 3000קהתי 

אפוא תקן מדעי המופעל באופן מכני ופורמאלי תוך התעלמות מן התנאים המיוחדים של 
כל חלקה, אלא גישה מתחשבת בנסיבות העיבוד ומשתדלת להכיר בזכויות בשטח 

צו בדבר ועדות ובד. ועדת העררים הוקמה על ידי המפקד הצבאי בשטחים, מתוקף המע
 ועדה.ו. ערר על הכרזה על אדמות מדינה נדון בפני ה1967–(, תשכ"ח172עררים )מס' 

הגורסת כי העיבוד הנדרש  ,המשפט המנדטורי החיל את "דוקטרינת העיבוד הסביר"בית  88
לחוק הקרקעות "הוא עיבוד ההולם  78כדי להקנות למחזיק בקרקע מירי זכויות מכוח סעיף 

וזאת בלא שהמחזיק נדרש , את אופי האדמה ואת התנאים הסביבתיים המאפיינים אותה
. CA 65/40 Habiby v. Government of Palestine, 7 P.L.R. 290 (1940)לשנות תנאים אלה" 

https://www-nevo-co-il.ezproxy.haifa.ac.il/Handlers/LawOpenDoc.ashx?id=43343
https://www-nevo-co-il.ezproxy.haifa.ac.il/Handlers/LawOpenDoc.ashx?id=43343
https://www-nevo-co-il.ezproxy.haifa.ac.il/Handlers/LawOpenDoc.ashx?id=43343
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דה זו מתעצמת באזור המחקר, שבו . כאמור, עובזכויותיהם במקרקעין לא מוסדריםב
89.אדמות רבות הן מסוג "חראב"

  

לא עברו הסדר מקרקעין, חשוב אך לאדמות הרשומות במרשם המקרקעין  באשר
, הרישום בתקופת הבריטים היה העות'מאנייםהשלטונות המצב תחת מ בשונהלדעת כי 

הרישום  זאת, לעומת ם.וגבולותיה מלווה במפה המתארת את מיקום המקרקעין המדויק
, ועל כן וגבולות הקרקע ומיקומה מתוארים מילולית בלבד ,מפה העות'מאני לא כלל

השיטה העות'מאנית  .נדרש הטוען לזכויות להוכיח את גבולות המקרקעין המתוארים
יצרה קשיים רבים וחוסר ודאות באשר להיקפו של הקושאן ומיקומו בשטח בפועל. עקב 

העצמים והאנשים בהם שבמקרים  במיוחד ,הקרקע הרשומהתים קשה לזהות את ילעכך, 
)כגון ואדי, עץ, חלקתו  לפני מאות שנים אינם קיימים עודשעל בסיסם תוארו הגבולות 

"נדרשים חוש ניחוש וכישרון בלשי,  אלובמקרים כתבה כי . אלבק של שכן מסוים(
  90רשום".כדי לנסות לזהות את השטח ה בנוסף על ידיעת היסטוריה וגאוגרפיה,

לסיכום נקודה זו, בהיעדר הסדר מקרקעין לא קיים מיפוי מדויק של המקרקעין. על 
משאבים יקרים במיוחד, בין השאר לשם גיוס להשקיע הטוען לזכויות במקרקעין 
ר שישמשו לחישוב תצלומי אווי, רכישת גבולות המקרקעיןמומחים להבהרה וזיהוי של 

ועוד. זהו נטל שפלסטינים רבים לא הצליחו להרימו, אחוזי העיבוד ורמתו בידי מומחים 
 ובשל כך הוכרזה אדמתם כאדמת מדינה. 

מנוהלות על ידי הן אדמות שהוכרזו "אדמות מדינה" נחשבות בבעלות המדינה ו
מעניק  הממונה הקצאות חוזיותהממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש בגדה. באמצעות 

לבין  נוכפריים או קהילתיים. החוזה נערך בירישיון במקרקעין למתקשרים ביישובים 
 מאוחר יותרהמתקשרת  ,החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית )הגוף המיישב(
על התנהלות החטיבה  91עם האגודה השיתופית של היישוב ועם המתנחלים עצמם.

_____________________________________ 

 
חוסין נ' היועץ  132/58לעניין הדרישות בפסיקה הישראלית ראו: ע"א לעומת זאת, 

, אבו זערוט נ' אגף מקרקעי המדינה 145/54; ע"א )1959) 759, פ"ד יג המשפטי לממשלה
סאלח נ'  149/81; ע"א 66בעמ'  (80)לעיל, הערה  אע'רייב ץ(; בג"1955) 1756פ"ד ט 

לפיו אם שטחים שהתפתח "כלל ההפרדה"  ה בעת. ב)1984) 374( 3לח) מדינת ישראל
ניתנים להפרדה מיתרת החלקה, ניתן לרשום אותם על שם  50%-המעובדים ביותר מ

 (18הערה )לעיל, המעבד בלבד ואת שאר החלקה ניתן לרשום על שם המדינה. ראו: זמיר 
 (72)לעיל, הערה ; קדר, "זמן של רוב" 668–368בעמ'  (5)לעיל, הערה ; פורמן 21בעמ' 
 . 712בעמ' 

 ספק אם החלת כללים פרשניים ישראליים אלו על השטחים הינה חוקית לפי המשפט 89
)לעיל, . פורמן 46בעמ'  (70)לעיל, הערה לאומי, בצלם, "באצטלה של חוקיות" -ןהבי

למשל בעמ'  (72)לעיל, הערה ; קדר, "זמן של רוב" 170–070, 469–369בעמ'  (5הערה 
 .23' ביחס לאדמות הח'ראב, ראו דיון לעיל בעמ .721, 715

 . 225' מבע (74)לעיל, הערה , אלבק 366' מבע (72)לעיל, הערה דוכן  90
 .50–49בעמ'  (77)לעיל, הערה  דוח זנדברג 91
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קורת נוקבת עקב חריגתה מסמכות בשל ניהול מדיניות ילהתיישבות נמתחה לא אחת ב
וכן בשל מימון וסיוע בהקמת מאחזים והעברת  מן המדינה, ת שיקול דעת עצמאיוהפעל

מהשטחים המוכרזים שהוקצו הועברו למתנחלים. כך,  99%-כ 92כספים בלתי חוקית.
הפך  ח הכובש להגן על נכסי ציבורוהכ ו שלבמקום שישמש אמצעי למימוש חובת

 93.ליהודיםמנגנון ההכרזה לשלב ביניים בהעברת שטחים מפלסטינים 

ישראל השתמשה להקמת התנחלות.  גם אדמה שהופקעה נחשבת אדמה "כשרה"
בחוק הירדני בעניין הפקעות בטענה של "צורך ציבורי". השימוש בו הלך ודעך לטובת 

לפיה שימוש ש ,הליכי הכרזה על אדמות מדינה ולאור עמדת בית המשפט העליון
יכול להיעשות לטובת האוכלוסייה בהפקעה לא נועד לשרת את המדינה המחזיקה אך 

לאחרונה עלה שוב עניין ההפקעה לצורך  94המקומית, כלומר התושבים המוגנים.
ה על אדמות פרטיות בכפוף לדרישות יבני לממשלה עת הכשיר היועץ המשפטיהתנחלות 

 95המידתיות והסבירות.

 הקמת לשם ומקדים הכרחי תנאי לכאורה הינה פרטית בבעלות אינה קרקעש קביעהה
 96מתאר. כניתות ואישור שיפוט תחום על הכרזה :הבאים לשלבים מעברו התנחלות

 של ההקמת לתהליך ביחס אלו שלבים של יישומם את הבא הפרק-בתת לבחון נבקש
  סוסיא. התנחלות

 

_____________________________________ 

שבות לבין צבר אנומליות בקשר שבין החטיבה להתיי "'ככה )כבר( לא בונים חומה': 92
המדינה והתיקון המתחייב" )חוות דעת של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ייעוץ(, 

26.2.2015.)  
 (71)לעיל, הערה לתקנות האג  55זאת בניגוד לחובת הנאמנות של הכובש לפי תקנה  93

נהל האזרחי )על חופש מידע בעניין פי בקשת  בהתאם לנתונים שהועברו לאחרונה מהמִּ
הקצאת אדמות מדינה, שהוגשה מטעם "שלום עכשיו" ו"התנועה לחופש המידע", מתאריך 

רכי ומאדמות המדינה שהוקצו לשימוש כלשהו בשטחים הוקצו לצ  99.76%,(13.6.2018
  .בלבד 0.24%התנחלות ישראלית. לפלסטינים הוקצו, לכל היותר, 

; צו בדבר חוק הקרקעות )רכישה 1953לשנת  2מס׳  חוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(, 94
בג"ץ צו ההפקעה(;  )להלן: 1969–(, תשכ"ט321לצרכי ציבור( )יהודה ושומרון( )מס' 

 795 בעמ' ,785( 4, לז)אלמסאוליה נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון 383/82
(1983.) 

זיאדה נ'  794/17 ץג'ובראן בבג"על פסק דינו של השופט  ,בין היתר ,חוות דעתו נסמכה 95
המגדיר את המתנחלים  (,31.10.2017)פורסם בנבו, מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית 

כחלק מהאוכלוסייה המקומית ובכך מאפשר הפקעה לטובת הציבור. בקשה לדיון נוסף 
פורסם בנבו, (זיאדה נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית  9367/17נדונה ונדחתה: דנג"ץ 

ראו: מכתב העוזר הבכיר ליועץ המשפטי לממשלה, ד״ר גיל לימון, בעניין  .(30.5.2018
. ועדת זנדברג התייחסה לדרך זו (8.11.2017״הסדרת דרך הגישה ליישוב ׳חרשה׳״ )

עניין זה ראו: להרחבה ב(. 77 הערה ,כלגיטימית וראויה ולהסדרה )דוח זנדברג, לעיל
 .(5לעיל, הערה ) שנור, "עמונה"-לוין

 .13, וכן בעמ' 49 קהפס (77)לעיל, הערה דוח זנדברג  96
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 1998ההליכים הרשמיים ביוזמת המדינה באזור סוסיא עד  .3

 כרונולוגיה קצרה )א(

 מקרקעיןהועברו  בהמשך 97.התנחלות סוסיאלהקים את החליט הדרג המדיני  1982-ב
רשמיים משני נטילת מקרקעין למתנחלים, באמצעות הליכי  ומשםמהתושבים למדינה 

, כלל שלוש הכרזות על "אדמות מדינה" באזור. 1983–1982שנים ב הראשון,סוגים: 
הרשאה הוקצו בחוזה  1984-. בּהבפועל בניית התנחלות סוסיא ופיתוחהחלו  1983-ב

וזו העבירה אותן לאגודה השיתופית סוסיא  ,"אדמות המדינה" להסתדרות הציונית
יה בשטח יגם רישיון רעהציונית ההסתדרות  העניקה 1991-לפיתוח ההתנחלות עליהן. ב

הפקעה לצורך הקמת האתר הוא  ,1986-ב ,השניהסוג  למשפחת מתנחלים מסוסיא.
ניהול האתר  98יהודי עתיק שהתגלה במקום.הארכיאולוגי סוסיא, ובמרכזו בית כנסת 

קודמו הליכים מוניציפליים ביחס להתנחלות. שטח  . מאוחר יותרהועבר למתנחלים
, לאחר 1999-ב והכליל את האתר הארכיאולוגי. 1998-שיפוט סוסיא הוכרז ב

 להלןכנית ליישוב. נפנה ושההתנחלות כבר הייתה בנויה, אושרה רטרואקטיבית ת
את המהלכים המשפטיים  פרק זה אנו מתקפים ומנתחים-בתת .כסדרו לבחינת האמור

 .1998ועד שנת  שנקטו הממשל הישראלי והתושבים המקומיים החל מתחילת הכיבוש

 המאמר הכרזות על אדמות מדינה באזור  )ב(

כולל של  בהיקף, נחתמו באזור שלוש הכרזות על "אדמות מדינה" 1983–1982בשנים 
ההתנחלות  סוסיא לצורך הקמת ח'אדמות על ניתנה הכרזה  1982-דונמים: ב 2,100

 )להלן:סוסיא עצמה, היינו האזור שייעדה המדינה ליישוב ובינוי עבור המתנחלים 

הכרזה . על שטח זה חלה תוכנית מתאר סוסיא; (להקמת ההתנחלות עצמהההכרזה 
 מאוחר יותרם ח' אום אל עראיס. על שטח זה הוקאזור ב 1982-באזור בוצעה ב נוספת

אדמות ח' , על 1983-ב, אחרונהההכרזה ה ;(ת מצפה יאירמאחז מצפה יאיר )להלן: הכרז
אום אל עראיס, ח' עטאריה וח' טוואמין, נעשתה לצורך מה שהמדינה כינתה המשק" של 

כאמור, השם "התנחלות  99(.להקמת משק סוסיאהתנחלות סוסיא )להלן: ההכרזה 
חס לשטח השיפוט של ההתנחלות הכולל את שטח תוכנית סוסיא" לצורך מאמר זה מתיי

_____________________________________ 

( "סוסיה: יישוב קהילתי בדרום הר חברון" 36; הת/37)הת/ 977ראו: החלטת ממשלה  97
 (.5.12.1982( "סוסיה" )1)ומ/ 1132 (; החלטת ממשלה5.9.1982)

 .(94)לעיל, הערה ח צו ההפקעה ומכ 98
; הכרזת מצפה יאיר הינה מיום 8.10.1982ההכרזה להקמת ההתנחלות הינה מיום  99

כנית המתאר ופי ת יועדה על 29.5.1983ההכרזה להקמת משק סוסיא מיום  ;9.09.1982
כנית וח מלאכה ושירותי דרך. עותקים מההכרזות אצל המחברים. ראו: תלבית עלמין, שט

 (. 1999של הוועדה המיוחדת לתכנון ובניה בהר חברון "סוסיא" ) 513מפורטת 
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המתאר עליו הוקמה ההתנחלות עצמה, משק ההתנחלות, מאחז מצפה יאיר והאתר 
 הפרק הבא. -הארכיאולוגי שבנוגע אליו נפרט בתת

ציינה  1981-מות דעת בדיקות מקיפות. בחו כמהערכה עו"ד אלבק אלו לפני הכרזות 
ועל בסיס פענוח  ,ף במסגרת סקר מקרקעין בשטחיםאלבק כי מבדיקת החומר שנאס

ויר, היא מצאה שמרבית האדמות המצויות בח' סוסיא ובקרבתה מעובדות ותצלומי א
פנתה ו שבה למרות זאת 100.בבעלות פרטית לפי הרישומים בפנקס המקרקעיןנמצאות ו

פת נוס ות דעתבחואליה המדינה כדי למצוא אדמות בשטח זה לצורך הקמת ההתנחלות. 
, ועניינה "איתור בסביבות חורבות בית הכנסת היהודי בסוסיה" ציינה 1982-שכתבה ב
בין  כפר ערבי"בית הכנסת נמצא במקום הנקרא אדמות ח'ירבת סוסיה, וסביבו אלבק כי:

חורבות עתיקות. על אדמת ח'ירבת סוסיה יש רישום במרשם המקרקעין לפיו אדמה זאת, 
. מכאן היא בבעלות פרטית של בעלים ערבים רבים ,בשטח של כשלושת אלפים דונם

 אינןדגשות הה)שהשטח הקרוב לבית הכנסת הוא על כל פנים בבעלות פרטית" 
הוודאות המובנית ביחס לדיוקם של -אלבק קבעה לבסוף כי לאור אי 101.(במקור

גבולות המקרקעין  ם שלרישומים שנערכו לפני מאה שנים, יש מקום לספק מסוים בזיהוי
 מים. הרשו

עליהן נבנתה ההתנחלות( שלא היו שבהתבסס על כך איתרה אלבק שתי גבעות )
ו אדמות מדינה. יכי הן ה ,לדעתה ,ואלמלא היו רשומות היה מקום להניח ,מעובדות

אך יש מקום לנסות ולברר זאת  ,אלבק הדגישה כי אין להניח שמדובר באדמות מדינה
לברר מי הבעלים של  במטרהרים באמצעות עריכת סיור בשטח יחד עם המוח'תא

יוכלו לטעון בדבר זכויותיהם. היא הוסיפה כי אם יאמרו אלה כדי ש ,הגבעות
יטען לזכויות בהן, היא שתושב  לא יהיההמוח'תארים שאין לגבעות אלו בעלים, ואם 

תוכל לשקול להמליץ לממונה על הרכוש הממשלתי להוציא תעודת הכרזה על מקרקעי 
היה צורך להסביר למוח'תארים את משמעות התעודה ולהפנות לוועדת י ה בעתמדינה. ב

העררים את מי שיטען לזכויות. רק אם לא יוגש ערר על ההכרזה ניתן יהיה לתפוס חזקה 
גרסה אלבק  ההכרזה שעליו נבנה מאחז מצפה יאירביחס לשטח  102באזור הגבעות.

ולכן ניתן  ,המקרקעין כי שטח זה לא היה מעובד ולא נכלל במרשם חוות דעתבאותה 
 ,אישרה אלבק לצורך הקמת משק סוסיאהכרזה באשר ללהכריז עליו כאדמת מדינה. 

להכריז על שטחים בלתי מעובדים כאדמות מדינה בשל  ,נוספת מטעמה ות דעתבחו
בסופו של שלוש ההכרזות אושרו  103"ספק מסוים" בדבר הרישום במרשם המקרקעין.

_____________________________________ 

מכתב מפליאה אלבק, מנהלת מחלקה אזרחית בפרקליטות המדינה, לאורי בר און, עוזר  100
 (.29.5.1981יו"ר ועדת השרים להתיישבות )

 .(63)לעיל, הערה  ק בעניין "איתור חירבת סוסיא"חו"ד אלב 101
 שם. 102
מכיוון שביחס  ,אליו מתייחסת אלבק מכסה את שטח המאמרשהרישום  אמיתו של דבר,ל 103

אליו הציגו התושבים בח'רב את אותו הקושאן הנושא כותרת "ח' סוסיא", שבו לכל אב 
קים בשטח. לעניין ההכרזת מצפה יאיר, ראו: חו"ד אלבק החל 64משפחה חלק אחד מתוך 
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היא הטעימה בחוות דעתה כי לפי הגבולות המצוינים ש , אף על פיאלבק על ידי דבר
כך שהרישום מתייחס  ,ברישום, השטח בבעלות פרטית מגיע עד אום אל עראייס

  דונם. 3,000-לולא רק  דונם 10,000-ל
מבנה משפטי שהפך  כוננההיא  ,שאלבק ידעה כי מדובר במקרקעין פרטיים אף על פי

מבנה זה ניצל את הקשיים המבניים  104.את נטל הראיה והחילו על כתפי התושבים
הנובעים ממעמדם הפגיע כתושבים הנמצאים  ,והמשפטיים העומדים בפני התושבים

נחיתותם המובהקת אל מול שלטונות הכיבוש. נחיתות זו באה לידי מבשטח כבוש ו
שלטוניות והצורך לפעול בדרכים הכרזות האודות הלא ידעו על  םמרביתש כךביטוי ב

, למשל בספק. כך שהועמדו ,להגן על זכויותיהם הקנייניות כדירכבות משפטיות מו
אודות ההכרזות או מי על אלבק לא הבהירה באיזו דרך על הצבא להודיע למוח'תארים 

מבין המוח'תארים ייצג את בעלי המקרקעין וכיצד יגיע המידע לידי בעלי המקרקעין 
 עצמם. 

סטינית והקשר שלהם עם כוחות ראוי לציין כי מעמד המוח'תארים בחברה הפל
הצבא, כמו גם פניית תושבים לרשויות השלטון הכובש, פורשו ומתפרשים בחברה 
הפלסטינית באופן המחשיד אותם בשיתוף פעולה פסול עם כוחות הכיבוש. מאוחר יותר, 

העידו התושבים שטענו לזכויות בשטח כי לא ידעו על הסיור שהתקיים  ,באחד מהעררים
המלצת אלבק. גם שני מוח'תארים מיטא שהעידו, הכחישו כי ידעו על סיור  לכאורה לפי

המוח'תארים )שמונו ההכרזה פורסמה כדין, מאחר שכזה. לעומתם טענה המדינה כי 
כך לתפקיד זה על ידי הרשויות הישראליות( השתתפו בסיור, אך סירבו לחתום על 

העד מטעם המדינה לא זכר  שקיבלו את המסמכים המכריזים על השטח כאדמת מדינה.
. הוועדה קבעה כי אין ראיות מי מהמוח'תארים השתתף בסיור ולא הציג רישום בעניין זה

  105.לעניין קיום הסיור עם המוח'תארים מוצקות
_____________________________________ 

 
 אלבק ידי על במקור הוצע זה שטח .(63)לעיל, הערה בעניין "איתור חירבת סוסיא" 

 ,הראשונה החלופה נבחרה דבר של פובסו אך ,סוסיא התנחלות להקמת שנייה כחלופה
 סוסיא, משק להקמת ההכרזה לעניין לעיל. שסקרנו ההתנחלות להקמת להכרזה המתייחסת

מכתב מפליאה אלבק, מנהלת מחלקת אזרחית בפרקליטות המדינה, למתאם הפעולות  ראו:
  (.25.3.1983בשטחים )

פרקטיקה ממוסדת של  הינההטלת נטל הראיה על מחזיקי קרקע במצבים מעין אלו  104
 Alexandre (Sandy) Kedar, “On שלטונות בחברות מתיישבים קולוניאליות. ראו למשל:

the Legal Geography of Ethnocratic Settler States: Notes Towards a Research 

Agenda”, 5 Current Legal Issues (2003) 401. Irus Braverman, “Hidden in Plain 

View: Legal Geography from a Visual Perspective”, 7 Law, Culture & the Humanities 

 .( Hidden in Plain Viewˮ“,)להלן: ברוורמן 173 (2010)
)לא פורסם,  7–4 קאותפס ,שריתח נ' הממונה על הרכוש הממשלתי 31/83ערר  105

. הוועדה דחתה את בקשת המדינה לדחות את הערר של (שריתח ערר ( )להלן:27.10.1985
ת חותכות בעניין פרסום קיומן של ראיו-התושבים שהוגש באיחור, בין היתר לאור אי

 ההכרזה. 
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. מתצהירי 2000-ו 1991 ,1983הוגשו ארבעה עררים בשנים הכרזות אלו כנגד 
תקופה ארוכה רק  לכן ערערו כנגדןום, לא הובא לידיעת ותהעוררים עולה כי דבר ההכרז

שניים מהעררים  106ה.יפלישה או בני של ורק כשהחל במקום תהליך שהוכרזואחר ל
)אשר אוחדו( כנגד ההכרזות נמחקו מאחר שלדברי בני משפחותיהם של העוררים הם לא 
קיבלו הודעה מצד המדינה על חידוש ההליכים )לאחר עשור(. נוסף על כך ציינו כי 

הפסיקו להגן על אדמתם גם באמצעות הליכים מאוחרים. אשר לערר השלישי, מעולם לא 
העורר א"ע מציין בריאיון איתו כי הוא עדיין סבור שההליך להגנה על אדמתו ממשיך 

ניסיון להארת הנסיבות  107ומתקיים, מאחר שהמשיך בהליכים משפטיים נוספים בעניין.
בערר היחיד שנדון לגופו  .ה ך בפרקשבגינן לא המשיכו התושבים בהליכים יובא בהמש

ח קושאן, עיבוד והחזקה ועררם על טענות בדבר בעלות מכבהתושבים  התבססוונדחה 
 קבעהבאופן טיפוסי לסוג הליכים זה  שנים ואישורים בדבר תשלום מס מקרקעין.-רבת

ולכן  ,את מיקום הקרקע המתוארת בקושאןהצליחו לקבוע ועדת הערר כי התושבים לא 
  108את הטענות שהתבססו על בעלות רשומה בשטח ההכרזה. דחתה

_____________________________________ 

מכתב מפליאה אלבק, מנהלת המחלקה האזרחית  ביחס להכרזה להקמת ההתנחלות: שם; 106
(. בשלב זה כבר החלה 11.9.1983בפרקליטות המדינה, ליו"ר ועדת השרים להתיישבות )

ה )לעיל, הער שריתחמבנים. ראו, ערר  30-ה בהתנחלות סוסיא והוקמו במקום קרוב ליהבני
בעקבות גילוי , 2001-. ביחס להכרזת מצפה יאיר: ערר כנגדה הוגש רק ב4 קהבפס (105

בגין פלישת מתנחלים מסוסיא  1997-אגבי של התושבים במסגרת תלונות שהגישו ב
 (27.5.1998לאדמותיהם. מכתב סגן דותן ברוך, יועמ"ש איו"ש, לעו"ד שקיראת ואל קאדי )

)עותק מצוי אצל המחברים(. במכתב צוין כי רוב אדמות התושבים מוכרזות. מאוחר יותר 
הקמת מצפה יאיר: דוח תא"ל )מיל'( ברוך שפיגל,  ה שלתה תחילתיהתברר שפלישה זו הי

שפורסם באתר האינטרנט של עיתון הארץ )אורי בלאו "חשיפה: הדוח הסודי של מערכת 
)עודכן  30.1.2009 כללי –הארץ בהתנחלויות"  הביטחון על הבנייה הבלתי חוקית

)להלן: דוח שפיגל(; מכתב מעו"ד  www.haaretz.co.il/misc/1.1528811( 29.11.2012-ב
(. 20.11.1997ח'דר שקיראת והייתם אל קאדי ללשכת היועמ"ש באזור יהודה והשומרון )

. 29.5.1983ביחס להכרזה להקמת משק סוסיא: השטח הוכרז כאדמות מדינה בתאריך 
)להלן:  26.2.2001(, אך נמחקו ביום 53/91; ערר 52/91)ערר  1991עררים הוגשו בשנת 

 (. בידינו נמצאים רק מספרי העררים ללא שמות הצדדים. 53-ו 52עררים 
(, ג"ח, בעל 25.11.20ראיונות עם א"ע, בעל אדמות שעליהן הוקם מאחז מצפה יאיר ) 107

בקשר (. 25.11.20(, ב"מ, תושב ח' טואמין )25.11.20אדמות בעטאריה ואם אל עראיס )
הגישה  2001-להכרזה להקמת משק סוסיא, ההליך הוקפא ביוזמת המדינה לעשר שנים. ב

בכוונת רשויות האזור "להעביר את השטח שהמדינה בקשה לחידוש ההליכים בטענה 
עדה וטת הו(. בהתאם להחל26.2.2001) 52-53/91 8/01" )ב"ש [...] לסוכנות היהודית

נמחקו שני העררים וניתנה אפשרות להגיש עררים חדשים תוך שלושה חודשים. במכתב 
צוין כי  ,(22.4.2010מטעם סגן תאמר סעיד, קצין ייעוץ במדור מקרקעין לשומרי משפט )

 13/00אחר מחיקת הערר. בקשר להכרזת מצפה יאיר, נמחק ערר ללא הוגשו עררים חדשים 
(, לאחר ניסיונות כושלים לפשרה 17.5.2004)ל הרכוש הממשלתי מח'אמרה נ' הממונה ע

עוואד נ'  7838/10( בבג"ץ 19.7.2011פי הודעה משלימה מטעם המדינה )מיום ל )זאת ע
  .((15.7.2012)פורסם בנבו, שר הביטחון 

  .10–8בעמ'  (105)לעיל, הערה  שריתחראו: ערר  108
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העוררים לא שהיות  ,ח עיבוד והחזקהוועדה גם דחתה את הטענות בדבר זיקה מכוה
ולעומתם הציגה המדינה חוות  ,המציאו חוות דעת מומחה המפרטת את תכסית הקרקע

 כון(,של עובד ציבור )מנהל מחלקת פוטוגונמטריה באגף המדידות במשרד השידעת 
, 1967, 1945שברשות המשרד )מהשנים  םבהסתמך על תצלומי אוויר היסטוריי ,שקבע
כי שטח ההכרזה לא היה מעובד. חשוב לציין כי מדובר בגרסה (, 1981, 1972, 1969

יר של כל הגדה ותצלומי אונגישות ליחידה ומכרעת, של צד עתיר אמצעים שברשותו 
את האמונה . או יכולת לרכוש אותם אליהם המערבית, שלתושבים לא הייתה נגישות

בו התרשמה הוועדה כי הוא ש ,פעמי בשטח-ביקור חדבגרסת מפענח המדינה חיזק 
סיור כזה יכול לכל היותר לתאר את מצב החלקה . מכוסה בעיקרו סלעים ואין בו צמחים

יכול לייצג את מצב העיבוד באדמה לאורך שנים, כדרישת החוק  אינובמועד קיומו ו
 העות'מאני. 

המומחה מטעם המדינה  ות דעתועדה בעקבות מראה עיניה בסיור וחווקביעות ה
 109השונה מחקלאות מערבית. ,מתעלמות מקיומה של חקלאות פלסטינית מסורתית

אשר נהגו  ,ועדה לפיסות הקרקע בין הסלעיםובסיור הסבו העוררים את תשומת לב ה
כל עוד  להכיר בשיטת עיבוד הטלאים ועדה בחרה שלאוה ,אולםולזרוע בהן שעורה. 

אימוץ פסיקת בית המשפט העליון  אגב ,משטח החלקה 50%העיבוד אינו עולה על 
בשטחים את הפרשנות  (transplanted)שתלה  . היאמקרקעין בתוך ישראלבנוגע ל

בו קיימים בשטח חלקים שניתנים שבמצב  ,לחק"ע 78על פי סעיף  ,לפיהש ,הישראלית
לקה כולה, ניתן להפריד בין החלקים ולרשום את החלקים המעובדים להפרדה מן הח

מזו  מחמירהועדה פרשנות והוייבאה על שם המדינה. בכך אימצה  50%-בפחות מ
  110שנהגה בתקופת המנדט.

( הפכו התמקדו באחוזי העיבוד ולא בטיב האדמה)שמבחני העיבוד שפיתחה ישראל 
מכאן ת מדינה. ולאדמבהתאם לצורכי הצאן,  ות הח'ראב, שנועדו לרעייה ונזרעואדמאת 

שחלוקת המרחב שנעשתה על ידי התושבים, לאדמות עמאר ולח'ראב לצורכי רעייה, 
  111כלל לא הובאה בחשבון ב"נוסחאות" העיבוד שאימצה המדינה.

שנה מאוחר יותר, במסגרת ערר נגד צו פינוי  30-קושאן סוסיא עלה שוב לדיון כ
בנוגע עדת הערר ביקשה את התייחסות המדינה לטענת העוררים מאדמות מדינה באזור. ו

ח הקושאן. במהלך תקופה ארוכה טענה המדינה כי עמדתה לא גובשה. ובעלותם מכל

_____________________________________ 

ויר כראיה מכרעת ועל תצלומי א (104)לעיל, הערה   Hidden in Plain Viewˮ“ברוורמן, 109
)לעיל, הערה תושבים ערבים לתצלומים אלה, ראו: קדר, "זמן של רוב"  של והיעדר נגישות

 שם. , 176 ערה, וה721בעמ'  (72
 CA 65/40 Habiby v. Government of Palestine, 7 P.L.R. 290 לעיל; 1דפרק -ראו תת 110

(1940) ;Alexandre (Sandy) Kedar, “The Legal Transformation of Ethnic Geography: 

Israeli Law and the Palestinian Landholder 1948–1967”, 33 N.Y.U. J. Int’l L. & Pol 

(2000–2001) 923.  
 .23, ועמ' 1דק פר-תתראה דיון ב 111
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ובעקבות חוות דעת  ,לפיהם נערכה בדיקהשהתנהלות המדינה בתיק זה סותרת פרסומים 
נהל  ומוכר. בסופו של  לפיה הקושאן תקףשאזרחי גובשה עמדת המדינה הפנימית של המִּ

נית, יהבהירות הקני-דבר קיבלה ועדת העררים את הערר, צו הפינוי בוטל ולמרות אי
 112התושבים מתגוררים בו כיום.

מתצהירי  .לסיכום, כנגד ההכרזות על אדמות מדינה הוגשו כאמור ארבעה עררים
ל ולכן ערערו רק כשהח ,העוררים עולה כי דבר ההכרזה לא הובא לידיעת התושבים

התושבים לא המשיכו בהליכים. שמאחר  ,במקום תהליך הפלישה. שלושה עררים נמחקו
הערר היחיד שנדון לגופו נדחה מכיוון שנקבע שהתושבים לא הצליחו להוכיח את רמת 
העיבוד הנדרשת ואת גבולות הקושאן שבידיהם. כפי שעולה מחוות דעת פנימיות של 

זו כמקרקעי מדינה חולש קושאן שגבולותיו אלבק, המדינה ידעה כי על השטחים שהוכר
מוכיח כי המקרקעין פרטיים, אך המדינה העבירה את נטל הראיה לתושבים, הברורים ו

 לא הצליחו לעמוד בו. ואלה 
משמעות  .הרת גורל ביחס למפעל ההתנחלות באזור היאהכרה בגבולות הקושאן 

סוסיא וההקצאות שנעשו התנחלות  של הכרה כזו היא שמיטת הקרקע מתחת ל"חוקיות"
הוקמו על אדמות שכל היישובים היהודיים באזור מכוחה על אלפי דונמים, מכיוון 

אלון  ץאחר בג"ללאומי ואף בניגוד לעמדת המדינה -ןבניגוד לדין הבי ,בבעלות פרטית
  .לפיה לא מקימים התנחלויות על אדמות פרטיותשמורה, 

 נה להסתדרות הציונית ולמתנחליםהקצאת המקרקעין שהוכרזו כאדמות מדי )ג(

למתנחלים מאפיינת את דפוסי באופן בלעדי העברת האדמות שהוכרזו כאדמות מדינה 
, לאחר ההכרזה. ואולם, רק 1983-ההתנחלות הוקמה בפועל ב ההקצאה שתיארנו לעיל.

החזקה באופן רשמי להסתדרות הציונית לצורך הקמת ההועברה , 1984-מאוחר יותר, ב
 113.סוסיא, באמצעות הסכם הרשאה בינה לבין הממונה על הרכוש הממשלתיהתנחלות 

יה בכלל יההסתדרות הציונית רישיון רע 1991-ח חוזה זה העניקה בו, מכעל כך נוסף
 600-כנית המתאר של ההתנחלות כללה כובעוד ת השטח למשפחת הר סיני מסוסיא.

מלא תפקיד חשוב בתפיסת ונועד ל ונםד 4,300-דונם בלבד, שטח הרעייה השתרע על כ

_____________________________________ 

 ,אדמות סוסיא שייכות לפלסטינים" "דוח פנימי במנהל האזרחי: ,חיים לוינסון וברק רביד 112
)לא פורסם, ג'בור נ' הממונה על הרכוש הממשלתי  14/11; ערר 26.7.2016 חדשות –הארץ 

20.4.2016.) 
. השטח 34דיון לעיל בעמ' ; בעניין הקצאות ראו (77)לעיל, הערה ראו: דוח זנדברג  113

 כוללים אתדונם ה 4,350שהוקצה להסתדרות נמצא לפי החוזה באזור ח' סוסיא, הכולל 
את , וכן (דונם 2,100שלוש ההכרזות שצוינו לעיל )יחדיו מגיעות לגודל של  ן שלשטח
הנמצא מחוץ לשטח המחקר, אך כאמור נחשב  ,דונם 2,250של הכרזה נוספת בת  השטח

 לפי החוזה כ"משבצת" סוסיא. 
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העברת השטח להסתדרות הציונית נעשתה  114דחיקת פלסטינים ממנו. אגב ,שטח מרבי
במועד בו עדיין היה תלוי ועומד ערר נגד עצם ההכרזה על אדמות המדינה ושאלת 

לאחר ההקצאה טרם הוכרעה. למרות זאת, בדיון שנערך שבע עשרה שנים בהן הבעלות 
להסתדרות בטרם הוכרע  ירה המדינה שהמקרקעין כבר הוקצוהסת להסתדרות הציונית,

 115.הערר
למתנחלים ושימשו באופן בלעדי אלפי דונמים שהוכרזו "אדמות מדינה" הוקצו 

ולרעיית עדריהם. כניסת התושבים והרועים הפלסטינים לשטחים עצומים  הםלבניית בתי
ורים" ומסוכנים; ל"שח מ"לבנים"שטחים אלה  הפלסטינים הפכו עבור 116אלה נמנעה.

 מסתכן במעצר.והנכנס לאזורים אלה נחשב מסיג גבול 
שתיקת המחקר ביחס לאורח חייהם של התושבים ולנחיצות קיומו של מרחב רעייה 
לקהילות שמתקיימות על עדרים תרמה אף היא להלאמת אדמות הח'ראב, שהיו מרחב 

 ,בשלב הראשוןם: משפטי התבצע בשני שלבי-הרעייה של הילידים. השינוי המרחבי
באמצעות הכרזה על המקרקעין כאדמות מדינה והחלת מבחני העיבוד שמתייחסים 

זכויות רעייה של הפלסטינים לא היו גורם  117לשיעור העיבוד במקום לטיב המקרקעין.
בהקצאת "אדמות המדינה"  ,השני בשלבבעל משקל בנוסחה שפיתחה המדינה. 
הרשאת מרעה למתנחלים בלבד. לו הייתה להסתדרות הציונית לבניית ההתנחלות ו

לאומי, היא -לשמור על אדמות הציבור, כמתחייב לפי המשפט הבין תהמדינה מעוניינ
הייתה מביאה בחשבון את צורכי הציבור שחי שם והשתמש במקרקעין אלו לרעייה שנים 

 . רבות לפני הכיבוש, בהיותו המועמד הטבעי להקצאת אדמות אלה
בים להשתלט על שטח גדול ככל האפשר, בחירת המדינה מעבר לרצון המתייש

ברעייה מבין כל צורכי הציבור האפשריים ממחישה את הדחף של החברה המתיישבת לא 
של  תרבותי ניכוסרק למחוק את הילידים אלא גם לבוא במקומם, בין השאר באמצעות 

רמל את ובכך לנ רבה לאדמהוהמרתם כבעלי הקשר והקִּ הם, אורחות חייהם מאפייני
"באנו מ ,ההיסטורי מתבצע לא רק שינוי במרחב אלא גם בנרטיבמעמד המתיישבים. כך, 

  118.ו"חזרנו לשורשים" לכאן" ל"באנו מהאדמה"

_____________________________________ 

( המקצה את השטח למתנחלים 12.2.2004ראו: מכתב יוסי שגב, מהחטיבה להתיישבות ) 114
כפי שנפרט במאמר נפרד, למשפחת הר סיני חלק נכבד בהשתלטות )עותק בידי המחברים(. 

שבים מעבר למה שהוקצה לה באופן רשמי על ידי תומעל אלפי דונמים ומניעת גישה 
 . רשויות המדינה

הגישה  2001-. ב(106)לעיל, הערה  53-ו 52; עררים (105)לעיל, הערה  שריתחערר  115
השטח בכוונת רשויות האזור "להעביר את שהמדינה בקשה לחידוש ההליכים בטענה 

 (.26.2.2001) 52-53/91 8/01" )ב"ש [...] לסוכנות היהודית
 .64 בהערהראו ההליכים  116
 .1דראו דיון בתת פרק  117
, הערה )לעיל, שלהוב ודוד 473–470, 475–76 'מבע (5)לעיל, הערה  ”The Tree“ברוורמן,  118

 .22בעמ'  (25)לעיל, הערה  Settler Colonialismˮ“וראצ'יני,  ;(36
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האופן שבו היא ובעלה )אשר להם ניתן דליה הר סיני את  איון איתה מתארתיבר
 מם: מהמרחב ובאו במקו רועי הצאן הפלסטיניםכאמור רישיון רעייה( דחקו את 

עדרי הצאן של הערבים הגיעו עד חבלי הכביסה של היישוב ]...[ אחרי 
שיאיר התהלך עם הרועים הערבים פה ולמד מה הם עושים, הוא הגיע 
למסקנה שהדרך לשמירה על הקרקעות תהיה גידול צאן. עם הערבים היו 
יחסים של כבדהו וחשדהו. מאוד החמיא להם בהתחלה שיאיר הולך 

א אפילו למד ערבית על בוריה בשביל זה. אבל אחר כך בעקבותיהם, הו
 […הם ראו שבדרך הזו אדמות חזרו לידינו, ופחות התלהבו ]

יאיר היה יוצא בכל יום עם העדר למרעה מסביב לסוסיא, ולאט־לאט 
שנה, בהדרגתיות, הגענו  17הערבים נסוגו אחורה ]...[ בתהליך של 
ן, עם עשרת אלפים דונם של למציאות שאין לה אח ורע ביהודה ושומרו

  119מרעה וגידולים.

 הפקעת אדמות ח'רבת סוסיא והקמת האתר הארכיאולוגי )ד(

מכוח צו בדבר חוק קרקעות לרכישה הפקיעה המדינה את שטח ח' סוסיא  1986-ב
לצורך הקמת אתר ארכיאולוגי שמוקדו בית כנסת עתיק שהתגלה לצורכי ציבור, 

ציינה כי נתקלה בעתיקות רבות לאורך בה בנדון ו חוות דעת כתבהאלבק  120במקום.
האתר( והתרשמה כי העיר היהודית נמשכה  הדרך מהאתר הארכיאולוגי סוסיא )להלן:

מקמ"ט  חוות דעתעליה ניצב בית הכנסת. היא המליצה לבקש שמעבר לגבעה 
ולאחר מכן לבדוק "האם שטח זה  ,תחום העתיקות שרצוי לשמרבנוגע לארכיאולוגיה 

אדמת מדינה או האם רצוי להפקיע אותו כאתר עתיקות, כדי שניתן יהיה לחפור הוא 
כזכור, זהו אתר עתיקות מוכרז עוד  .ולשחזר את כל העיר סוסיה כפי שהתחילו לעשות

חשוב לציין כי אלבק ידעה היטב שעל אדמות ח'רבת סוסיא קיים רישום  .מזמן המנדט"
המצוינת בקושאן כ"ח'רבת  ,ה מיושבתמתקופת העות'מאנים ומתקיימת במקום ח'רב

סוסיא". נראה כי לכן בחרה המדינה שלא להכריז על הקרקע כמקרקעי המדינה אלא 
  121הפקעת המקרקעין מבעליהם.של לנקוט הליך 

_____________________________________ 

מקור  ,"אלמנת נרצח הפיגוע מתחתנת: 'אם רוצים לנקום זו הדרך'" ,חזוני-הודיה כריש 119
 .19.10.2016 ראשון

 ,1969( תשכ"ט 321י ציבור()יהודה ושומרון( )מס' צו בדבר חוק קרקעות )רכישה לצרכ 120
/ה' של ראש המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון, "החלטה בדבר 1/86החלטה מס' 

( )עותק בידי המחברים(. מכתב 2.9.1986) /ה'1/86רכישה ונטילת חזקה )שטח( מס' 
"ר מפליאה אלבק, מנהלת מחלקה אזרחית בפרקליטות המדינה, לרע"ן דבל"א, מפצ

 (. )עותק בידי המחברים(.26.1.1986)
 (.63)לעיל, הערה חו"ד אלבק בעניין "איתור חירבת סוסיא"  121
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באתר למן וחיי קהילה  כפר ערבי משמעות קיומו שלכאמור, המחקר שותק בנוגע ל
חלק בלתי פי שפרק זמן זה הינו אף על  ,ועד לתקופה המודרנית אחת עשרההמאה ה

ההיסטוריה הארכיאולוגית  שתיקת 122נפרד מההיסטוריה הארכיאולוגית של המקום.
. בכך נוצר יישובתרמו להעלמת הבתקופה האסלאמית ועובדת קיומו של כפר וקהילה 

הרושם שמאחר שלא התקיים כפר, אקט ההפקעה שהביא לגירוש הפוגעני שנעשה כלפי 
 ין שולי ולא משמעותי, בפרט מול חשיבות האתר בעיני המתנחלים.התושבים היה עני

והוצא יום קודם  "שמור"שסווג כמאת רע"נ תשתיות במנהל האזרחי, במכתב 
כי "מדובר בשטח בלתי מוסדר. מרבית השטח באדמות מסווגות  צויןלחתימת הצו, 

י מוסדרת" הקביעה כי מדובר באדמה "בלת 123קרקע טרשית". – 11בספרי המיסים כסוג 
ההפקעה אינה פוגענית שכי הקרקע "טרשית" ובה "ישנם מעט עיבודים" יצרה רושם ו

אך קביעה זו מטעה. המדינה ידעה כי המקרקעין  ,אינה מפקיעה זכות קנייניתשהיות 
 ים ולכן אין צורךושמדובר באדמות שהוקצו לפרט םהעות'מאניי רשומים בספרי הרישום

קבעה כי אזור סוסיא מעובד כמעט גם אלבק  124והחזקה.עיבוד בנוגע אליהן להוכיח 
אלמלא ההכרה של המדינה בזיקה של התושבים לא הייתה  125כולו באופן אינטנסיבי.

 המדינה נוקטת מלכתחילה באקט הפקעה.
התייחס ל"תכסית" השטח וציין כי  רע"נ תשתיותמכתבו של בעלות, סוגיית המעבר ל

עידים על אתר ארכיאולוגי היסטורי עתיק, מקצתו "מרבית השטח תילי אבנים ובורות המ
מהעיר  בחלק מהמערות מתגוררות משפחות רועיםאדמה מעובדת בגידולי קיץ שונים. 

. מכתב זה העלים את קיומו של הכפר אינן במקור(דגשות הה) יטא בחלק מעונות השנה"
תב ביטל חלק זה במכ 126בעוד אלבק כתבה שבאתר מתקיים כפר ערבי. ,סוסיא יהפלסטינ

 ,את הישות הכפרית המובהקת ופורר אותה לכדי פרטים בודדים )"משפחות רועים"(
 החיים במערות באופן מזדמן ומגיעים עונתית מיטא. 

בעוד מילה זו —זאת ועוד, השימוש במילה "תכסית" באופן הכולל את התושבים
שבים "מחפיצה" את התו—יזבמשמעותה המקובלת מתארת את פני השטח במובנו הפי

הרציונל ההתיישבותי העומד ומטשטשת את קיומם בשטח ואת הכפר כיישוב אוטונומי. 
הסעיף במכתב המתאר את ה"תכסית" ומתמקד של  אמאחורי אקט ההפקעה מתנקז לריש

_____________________________________ 

תושבים בעקבות גילוי  מקרה של גירוש: –סוסיא עמק שווה  ראו דוח עמותת עמק שווה: 122
 עמק שווה, "סוסיא"(.  ( )להלן:2016)ספטמבר בית כנסת 

( )להלן: מכתב 1.9.1986)מברוך נגר, רע"ן תשתיות, למועצה אזורית הר חברון ב מכת 123
 .בעניין הפקעת סוסיא(

כאמור, לאור הפרשנות הישראלית לחוק הקרקעות העות'מאני, שזלגה גם למקרקעין  124
מן השטח עובדו  50%לפחות שבשטחים, הכרת השלטונות בזכות החזקה מחייבת הוכחה 

; בצלם, 19בעמ'  (18)לעיל, הערה ר שנים או יותר. ראו: זמיר והוחזקו ברציפות עש
בין  ;224בעמ'  (74)לעיל, הערה ; אלבק 25בעמ'  (70)לעיל, הערה  "באצטלה של חוקיות"

 .12בעמ'  (5)לעיל, הערה הפרטי לציבורי 
 (.63)לעיל, הערה  אלבק בעניין "איתור ח'רבת סוסיא"חו"ד  125
  .36לעיל בעמ' ראו: דיון  126
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האנשים נדחק לסיפא של  ם שלבארכיאולוגיה העתיקה במקום, כאשר ציון נוכחות
" ריקה"אדמה כ לשטחתייחס המ ,ישבותיקולוניאליזם התי מאפייןההסעיף. זהו מהלך 

 127., כאובייקטים ולא כסובייקטים עצמאייםממנומקומיים כחלק הלתושבים ו
, הוא לא 1944בשנת  ,כבר בתקופת הבריטים כאתר עתיקותשהאתר הוכרז  אף על פי

אפשרו לתושבים להתגורר  המנדטורייםהופקע. בניגוד לשלטון הישראלי, השלטונות 
אמצעים מנשלים כגון ההפקעה  תרזה והכירו בזיקתם למקום ללא נקיטבכפר למרות ההכ
  ופינוי התושבים.

רובם עוד לפני  ,נחפרועל ידי ישראל הדונם שהופקעו  277מתוך  20רק זאת ועוד, 
השלטון יכול היה ארכיאולוגית בלבד,  הייתה מטרת ההפקעההוצאת צו ההפקעה. לו 

 אגבבים להתגורר בכפר לצד העתיקות קודמיו, לאפשר לתושל בדומה ,הישראלי
. כפרים רבים בשטחים מתקיימים לצד הממצאים להנחיות קמ"ט ארכיאולוגיה םהכפפת

הארכיאולוגים ולא ננקט בנוגע אליהם אקט של הפקעה וגירוש. השערה אפשרית היא 
שכמה גורמים האיצו את תהליך הגירוש ונקיטת האקט החריג של ההפקעה באזור 

, 1969שם זיהוי בית הכנסת ומרכזיות העיר היהודית, בסקר שנערך בשנת סוסיא, וברא
 128וכן היות האתר מוכר עוד בתקופת הבריטים.

בח'רבת שהתגוררו הפלסטיניות  הגישו חלק מן המשפחות עם פרסום ההפקעה
לגרש את תושבי הכפר. כל אחד  הינהוטענו שמטרת ההפקעה  הערר לביטולסוסיא 

בו נולד ומתגורר עם משפחתו ש ,בעלותו בית בח'רבת סוסיאמהעוררים הצהיר כי ב
חלקת אדמה ובורות מים. עוד  ישכי בסמוך לכל בית . הם גם הצהירו וקדמו לו אביו וסבו

הצהירו כי הם מעבדים ברציפות וללא התנגדות את מקרקעיהם ואף יש בידיהם קושאן 
בעילת חוסר על הסף ר דחתה את הער ועדת הערריםהמעיד על זכויותיהם.  עות'מאני

תושבי ח' סוסיא מעידים כי ביקשו  129ץ.סמכות וקבעה שהסמכות בנדון נתונה לבג"

_____________________________________ 

 (.2)לעיל, הערה  קדר, אמארה ויפתחאללהרחבה ראו:  127
נטען כי צו ההפקעה היה עמותת עמק שווה בדוח  (122)לעיל, הערה וה, "סוסיא" עמק שו 128

 80-דונמים שהופקעו, שטח האתר בפועל הינו כ 277רחב ושרירותי לאור העובדה שמתוך 
רוב החפירות התקיימו לפני הוצאת ו ,דונמים 20-דונמים בלבד, שמתוכם נחפרו פחות מ

כי אין דרך לפיכך אחר ההפקעה היו מצומצמות. הדוח קובע לוהחפירות שבוצעו הצו 
להימנע מהמסקנה שמטרת הצו הייתה הרחקת הפלסטינים מאדמתם ומעינם של מבקרי 

לחוק העתיקות  45–41האתר הארכיאולוגי. בעניין הנחיות קמ"ט ארכיאולוגיה, ראו: ס' 
ה ומניע הארכיאולוגיה ככלי פוליטי להגבל. לעניין שימוש ב1966לשנת  51הירדני, מס' 

אתרי עתיקות ושילובם ים בגדה המערבית, ראו: עמק שווה יפיתוח כפרים פלסטינ של
(. באף מקרה 2014)אפריל  5 דה המערביתבג C בפיתוח יישובים פלסטיניים בשטחי

איון טלפוני עם ימהמצוינים בדוח או בכלל בשטחים לא נעשה שימוש בהליך הפקעה. ר
 (.23.02.20הארכיאולוג יונתן מזרחי, מנכ"ל ארגון עמק שווה )

 22.6.1987-(. ב22.6.1987)אבו סבחה נ' הממונה על הרכוש הממשלתי  70/86 ערר 129
קבל את בקשת ב"כ הממונה לדחות את הערר בשל חוסר סמכותה לדון עדה לוהחליטה הו

מכיוון שבהתאם  ץ,בערר כנגד צו ההפקעה לגופו. סמכות זו, צוין בהחלטה, ניתנה רק לבג"

http://alt-arch.org/he/wp-content/uploads/2013/07/Archaeology-C-area-sites-heb.pdf
http://alt-arch.org/he/wp-content/uploads/2013/07/Archaeology-C-area-sites-heb.pdf
http://alt-arch.org/he/wp-content/uploads/2013/07/Archaeology-C-area-sites-heb.pdf
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מעורך דינם להמשיך בהליך לבג"ץ, אך לא ידעו מה היו תוצאות ההליך לאור פרוץ 
(. בחיפוש שערכנו 1987הראשונה וניתוק הקשר עם עורך הדין )בשנת  ההאינתיפאד

לא מצאנו הליך משפטי בשם התושבים  1988–1987מהשנים  בתיקי בית המשפט העליון
שהגישו את הערר. הם זוכרים היטב שתוך כדי ניהול ההליך המשפטי בוועדת העררים 

גורשו באופן סופי משטח הכפר השלימה המדינה את גידורו של שטח ההפקעה, הם 
כות ונמנעה כניסתם לבתיהם. בדלית ברירה הם עברו להתגורר באדמותיהם הסמו

  ח':חיים והגירוש מהבנוגע ל ומזיכרונותימעלה  ,סוסיא, תושב ח' מ"מ 130.לכפר

 27, עת הייתי בן 1986שנת  עדבכפר ח'ירבת סוסיא.  1959 בשנת נולדתי
ّבשנתّהמלחמהّאתّזוכרّ]...[ אני הכפר בשטח התגוררנו, טרי ונשוי

ّיטאّמהעירّמשפחתנוّקרוביّ.הפחדّשלטّובאזורّקטןّילדّהייתיّ.1967

 .יותרّבטוחّשאצלנוّחשבוّכיّ,במערותّאיתנוّלשהותّבאו

ّהכפרّלשטחّהגיעוّבלבד12ّ-כّבןّ,נערّבהיותיّכיצדّזוכרّאני

ّוהתמקמוّהאדמהّעלّהסתכלוّהםّ.מפותّעםّאנשיםّארבעה-שלושה

ّגלّזהّהיהّימיםّבאותם .הכנסתّביתّשטחّכיוםّ,לשחקّנהגנוّבוّבאזור

ّבכניסהّהיוםّהניצביםّהעמודיםّראשיّבצבצוّממנוّגדולّועפרّאבנים

ّולדמייןّעליהםّלשבתّנהגנוّכילדיםّ.כתובתّעםّאבןّועליהםّהכנסתّלבית

ّ.לאתרّהשערّאתّוסגרוّבנו1986ّّבשנת]...[  חמורّעלّרוכביםّשאנחנו
ّהרכושّכלّ.שלנוّבמערותّמגורינוّהמשךّאתّומנעוّלהיכנסّעלינוّאסרו

ّוצייתנו מתמידّבפחדّינוחיّהחוצהّגורשנוّואנחנוّבמערותّנשארّשלנו

 131.להוראות

התושבים מעידים . הרחב בעוד הליך הערר תלוי ועומד, נפתח אתר סוסיא לקהל ,1986-ב
שהמדינה גידרה את האתר וגירשה אותם שעה שהליך הערר בעניין ההפקעה עדיין 

 לסיוםתושבים עד ה גירושהמדינה לא דאגה, ולו למראית עין, להימנע מ 132.התברר
 משפטי.ההליך ה

_____________________________________ 

 
ועדה יש סמכות אך ורק ו, ל1953לשנת  2לחוק הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(, מס׳ 

 תוקפה.ל באשרבעניין גובה סכום הפיצויים בגין ההפקעה אך לא 
ריאיון עם י"ה, תושב ח' סוסיא לשעבר  (;7.11.20, תושב ח' סוסיא לשעבר )ריאיון עם ח"ה 130

(10.11.20.) 
 . 24.5.2016תצהיר מ' מ' שצורף לתגובת העותרים מיום  (3)לעיל, הערה  סוסיא ץבג" 131
מכתב מקצין פניות הציבור, סגן בר נאורני בו( )2, ראו: ס' 1986בעניין פתיחת האתר בשנת  132

 גם התושבים מעידים(. 22.8.2018לעו"ד קמר משרקי אסעד, במסגרת בקשת חופש מידע )
 (;7.11.20, תושב ח' סוסיא לשעבר )ריאיון עם ח"ה שהם גירשו אותם תוך כדי ניהול ההליך:
 .(10.11.20ריאיון עם י"ה, תושב ח' סוסיא לשעבר )
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בשל היותו שטח מופקע האמור לשרת את כלל הציבור, לא הוקצה האתר 
בפועל עברה השליטה בו למתנחלים בשני שלבים:  אולוגי רשמית להתנחלות.יהארכ

השני  ;התנחלות סוסיא של שיפוטה, באמצעות הכללתו בשטח 1998-הראשון ב
ה האזורית הר חברון. האתר הארכיאולוגי למועצ ו שלבאמצעות העברת ניהול ,2002-ב

"אחד מאתרי ניהול האתר ואפיונו כ 2012.133האתר הוכר כאתר מורשת לאומי בשנת 
מוכפפים באופן  134העתיקות החשובים ביותר למורשת היהודית באזור הנגב כולו"

בלעדי לנרטיב היהודי. באתר אין מידע או התייחסות כלשהי לשכבות ושרידים 
מעיניהם מידע זו מועלם  ל נוכחות לא יהודית במקום.ארכיאולוגיים קודמים המלמדים ע

של מבקרי האתר למרות עדויות חומריות מובהקות מהתקופה האסלאמית המצויות 
קימו מתנחלים ה 2002-חשוב לציין כי בבאתר, כגון מסגד, טרסות, מערות, בורות ועוד. 

ם מאחז בלתי המשמשים בחלקם למגורים ובפועל מהווי ,מבנים בלתי חוקיים כמהבאתר 
 135.מורשה

 ה לתוקףתתחום השיפוט של ההתנחלות סוסיא ואישור תוכני )ה(

על בסיס ההכרזות הקמתה בפועל של ההתנחלות סוסיא ולאחר שנים  15-כ, 8199-ב
תחום  גם את המדינה קבעהוההפקעה שהעבירו באופן פורמלי את המקרקעין לידיה, 

כנית מתאר. פעולות אלו ולה גם תההתנחלות, ושנה לאחר מכן נקבעה של שיפוט ה
נערכו בניגוד לסדר המתחייב הגיונית, כרונולוגית וחוקית. שטח השיפוט של ההתנחלות 

כן השטח שהופקע לצורך האתר הארכיאולוגי וכולל את והוא  ונם,ד 1,550-חולש על כ
אדמות מדינה. בהתאם לדין הצבאי, שטח כשל המקרקעין שהוכרזו  לא רציפיםשטחים 

 136אסור לכניסת פלסטינים. ,וט סוסיא, כמו שאר שטחי השיפוט של ההתנחלויותשיפ
_____________________________________ 

נהל האזרחי למועצה אזורית הר חברון )הסכם לנ 133 ( ; החלטת 12.8.2002יהול האתר בין המִּ
מתווה פעולה לשיקום והעצמת תשתיות המורשת הלאומית"  –, "תמ"ר 1412ממשלה 

פרויקט 'אתרי מורשת לאומיים' בגדה עמק שווה  ראו דוח עמותת עמק שווה:(; 21.2.2010)
( )להלן: עמק שווה, 2012)יוני  פוליטיתחשיבות ארכיאולוגית ומשמעות  –המערבית 

 "אתרי מורשת"(.
 landmarks.gov.il/%D7%A1%D7%95%D7%A1%ראו: ציוני דרך "סוסיא העתיקה",  134

D7%99%D7%90-%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94. 
 .(122)לעיל, הערה וסיא" עמק שווה, "ס ;(133)לעיל, הערה עמק שווה, "אתרי מורשת"  135

(, 18.6.2010קצת סדר בבלאגן" ) –ה, ראו: שלום עכשיו "מאחזים ין הבנייבעני
peacenow.org.il/outposts. 

, 45, קמצ"מ 1979–(, תשל"ט783צו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה ושומרון( )ס'  136
, 1998–ת )תחום היישוב סוסיה( )הר חברון(, תשנ"ח; תקנות בדבר מועצות אזוריו90

חולשת על  1999, שנכנסה לתוקף בשנת 513כנית מתאר, תב"ע ו; ת8088, 245קמצ"מ 
כנית מתאר מפורטת ואתר הארכיאולוגי אושרה תבנוגע לדונם משטח השיפוט.  600-כ

השטחים דונם.  280-, החולשת על כ1989שנכנסה לתוקף בשנת  ,לפארק סוסיא 51/106
דונם מורכבים מהשטח שעליו הוקמה  1,550-המוכרזים כ"לא רציפים" בגודל של כ

(, ההכרזה להקמת משק ההתנחלות ונםד 500-)כ ההכרזה להקמת ההתנחלות –ההתנחלות 
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מתאר על הכנית וחולשת תדונם(  1,550)כאמור, בתוך השטח המוניציפלי של סוסיא 
 שליטהמאפשר ; הוא דונם. שטח השיפוט גדול בהרבה מהשטח המנוצל בפועל 600

למרות תחום  137.ןסטיני בהמונע שימוש פל , ובה בעתבאדמות רבות שאינן מיושבות
בדומה להתנחלויות רבות בשטחים, סוסיא חורגת מתחום והשיפוט הנרחב שלה, 

 ,השיפוט שלה. כך, מאחז מצפה יאיר הוקם בחלקו בתוך שטח השיפוט של ההתנחלות
חורג לאדמות פרטיות ולאדמות סקר לא מוכרזות. המאחז מצוי גם האחר אך בחלקו 

קיומם של שטחים לא רציפים בהכרזה על  138תנחלות.כנית המתאר של ההומחוץ לת
את סיפוחם בפועל של שטחים פרטיים המצויים כאיים  בה בעתאדמות מדינה מכשיר 

שטחים פרטיים שלא ניתן מבחינה פורמלית לספח לשטח  - בתוך "אדמות המדינה"
 בה פועל הקולוניאליזם ההתיישבותי לצורךשההתנחלות. זהו כאמור חלק מהדינמיקה 

  139.(79' בעמ 5מפה  אור)ו שליטה על המרחב

 סיכום וביקורת )ו(

נוצר בחסות כלים משפטיים רשמיים שלכאורה באזור סוסיא מפעל ההתנחלויות 
 רק קליפה חיצונית ואך לאמיתו של דבר ז ,התבססו על הדין המקומי ודיני הכיבוש

שינו  שמוניםת הוהחל משנגיטימיות. ו ללומעניקה  תפאורה המלבינה מפעל זה שהינה
הליכי ההכרזה וההפקעה את מפת הבעלויות והגישה באזור סוסיא שבשפא יטא ללא 

 הכר. 
 באזור הנסקר במאמר זהו ,הפרויקט שהובילה המדינה בנחישות בכל שטחי הגדה

תושבים שהתגוררו באזור במשך דורות ללא ל, היה עצום ממדים ועתיר אמצעים. בפרט

_____________________________________ 

 
ד'(, כאמור לעיל. צו בדבר  500-דונם( וחלק מההכרזה בעניין מצפה יאיר )כ 600-)כ –

)להלן: צו  733, 21, קמצ"מ 1970–(, תש"ל378)מס'  הוראות בטחון )יהודה והשומרון(
בדבר הוראות הביטחון(; הכרזה בדבר סגירת שטח )ישובים ישראלים( )יהודה ושומרון(, 

 )להלן: הכרזה בדבר סגירת שטח(. 2335, 176, קמצ"מ 1997–תשנ"ז
צה עליו חלות הסמכויות המוניציפליות של המועשתחום השיפוט הינו האזור הגאוגרפי  137

האזורית או המקומית. אין בהכרח חפיפה בין התחום המוניציפלי לתכנוני, אך שני התנאים 
בעמ'  (77)לעיל, הערה הללו כאמור הכרחיים להסדרת התנחלות. ראו: דוח זנדברג 

 בנייה ופתוח של התנחלויות מחוץ לתחומי השיפוט –ופרצת" " ,; שלום עכשיו80–79
 ( )להלן: שלום עכשיו, "ופרצת"(.2007)יוני  הרשמיים

מאחז זה הוקם על אדמות מדינה שהוקצו  (106)לעיל, הערה . לפי דוח שפיגל 12שם, בעמ'  138
, אך בחלקו הוקם על קרקע פרטית ואדמות סקר שאינן 1984להסתדרות הציונית בשנת 

 .32' בעמלעיל  עניין משמעות אדמות סקר ראוחלק מההקצאה להסתדרות. ל
הסיפוח נעשה באמצעות מגבלות גישה והשתלטות על השטחים הנופלים בין חלקי  139

: שלום עכשיו, דוחות העמותות ההתנחלויות הלא רציפים. על כך נרחיב במאמר נפרד. ראו
; כרם נבות, (34)לעיל, הערה ; כרם נבות, "כרם נבות" (137)לעיל, הערה "ופרצת" 

 .27, 24בעמ'  (84)לעיל, הערה לבן שחור" -"כחול
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אסטרטגיה משפטית כוללת כדי להתגונן הייתה עור מצד השלטונות הקודמים לא ער
פרויקט ייהוד האדמות. כפי שמספר ע"ח, חבר ועדת ההגנה על האדמות באזור  מפני

 140דרום הר חברון לשעבר, "הכיבוש נכנס לבתים שלנו ולא הבנו מה משמעותו".
בשטחים  וניאליזם הישראליגיבוי משפטי לגאוגרפיה של הקולמערכת המשפט העניקה 
הגדרה נבדלת של זכויות הקניין של יהודים ופלסטינים באותו ובדרך זו אפשרה יציקת 

  141.מרחב
מעבר לכך הציבה המדינה בפני התושבים כללים וחסמים מהותיים ודיוניים שלא היה 

שחלקם זלגו מבתי משפט  ,באה ופיתחה כלים נוקשיםיישראל יביכולתם לצלוח. 
ששטחים אלו לא  הגםרישום מקרקעין מדויק, דרישת ם אל שטחי הגדה, כגון ישראליי

ייבאה מתחומי הקו הליכי ההסדר על ידי ישראל. ישראל גם  ם שלהוסדרו בשל הקפאת
  142(.%50עיבוד גבוהים )מעל שיעורי דרישה "מערבית" של עמידה ב הירוק

להוכיח את  הנטלאת  מדיניות ההכרזה על אדמות מדינה הטילה על מחזיקי הקרקעות
היכולות להגיע לסכומים של , זכויותיהם. תהליך זה כרוך בהוצאות כלכליות גבוהות

אגרת פתיחת הליך, הכנת מפות מדידה,  בגין כוללות תשלוםועשרות אלפי שקלים 
יר ומומחים להוכחת גבולות הקושאן, רכישת תצלומי או ות דעתשירותי עורך דין, חו

.ופענוחם  ויר ועדויות ולוועדה תצלומי א ציגן פורמלי אין חובה להבאופ 143וכו'
מכיוון שהמדינה מגישה באופן  קלושים ביותר,עורר ה ם סיכוייאך בלעדיה ,מומחים

ויר להוכחת גרסתה. ועדת העררים רואה ראיות אלו וותצלומי א ות דעתחוסטנדרטי 
כפי  מדויק וניטרלי.מידע  יש בהן משום"אובייקטיביות" כאילו  כמכריעות ומייחסת להן

כללים אלה  144;גם ראיות אלו אינן "אובייקטיביות" ,שנכתב בספרות האקדמית
עצם נוכחותם באזור  ,מותאמים לחברה מערבית ונשאבים ממנה. מבחינת ילידי המקום

השימוש בראיות הם הרי "מכאן" ומכירים כל רגב ושעל באדמה.  – היא הראיה
את הערר היחיד שנדון לגופו ושהוגש כנגד  "מערביות" הוא שהכריע במידה רבה

 ההכרזה שקדמה להקמת התנחלות סוסיא.

הראיות והכללים שעיצבה ומעבר לדיון המהותי והדיוני בעניין "אדמות מדינה", 
תים אף י, נחשפת באזור שחקרנו התנהלות בלתי חוקית ולעבנדוןופיתחה ישראל 

העברה "הרשמית" של האדמות מתעתעת של המדינה כמעט בכל השלבים שליוו את ה
_____________________________________ 

 (.10.11.20ריאיון עם ע"ח, חבר ועדת ההגנה על האדמות לשעבר ) 140
 .217ו 216בעמ'  (16יפתחאל )לעיל, הערה  141
(, 1984) 374( 3, פ"ד לח)סאלח נ' מדינת ישראל 149/81ע"א  ,2דפרק -ראו דיון לעיל בתת 142

 (.4בפסקה ד) (105)לעיל, הערה  שריתחהמצוטט בערר 
: قانون المحتل رجا شحادة; (72)לעיל, הערה ב" ובעניין נטלי הראיה ראו: קדר, "זמן של ר 143

 שחאדה(. )להלן: (1990) 41 الغربية والضفة إسرائيل
 “”Hidden in Plain Viewברוורמן,; 472–172בעמ'  (72)לעיל, הערה ב" וקדר, "זמן של ר 144

 Eyal Weizman, “The ;(5)לעיל, הערה  ”The Tree“רמן, ; ברוו(104)לעיל, הערה 

Conflict Shoreline: Colonization as Climate Change in the Negev Desert”, The 

Conflict Shoreline (Göttingen: Steidl, 2015)ואילך. 57' מ, מע 
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שידעה שהשטח בבעלות  המדינה, אף על פימידי התושבים למדינה ולמתיישבים. 
פרטית, קידמה בנחישות הליכי הכרזה והפקעה והטילה את הנטל להוכיח היפוכו של 

 בכל המקרים שנסקרו כאן )למעט ההפקעה בסוסיא(נוסף על כך,  145דבר על התושבים.
תים קרובות נודע להם כי יים לקיומם של הליכי הכרזה, ולעהתושבים מודע לא היו

 אדמתם הוכרזה רק כאשר החלו בה עבודות להקמת ההתנחלות.
פרסום ההכרזה -ידיעת התושבים על הליכים שניהלה כנגדם המדינה נובע מאי-אי

פרסומה בפועל ובין אם בהעברת חובתה הישירה ליידוע התושבים -אי עקבכדין, בין 
ם שלא נבחרו על ידי התושבים. כפי שנטען בחלק מן העררים שסקרנו, למוח'תארי

שהמדינה לא עדכנה גם אותם כיוון מבין  ,המוח'תארים לא הודיעו על כך לתושבים
על רקע החשדות נגדם בגין שיחסיהם עם התושבים היו מעורערים מכיוון בין בדבר ו

ת ישראל ולמסור את לא רצו לשמש שופר להחלטושיתוף פעולה עם הרשויות והם 
  146 המידע לתושבים.

התוצאה של חוסר הידיעה על כוונת המדינה ליטול את חזקת התושבים מאדמותיהם 
כלל  147., שנים לאחר פלישת המתנחליםתים באיחור רבי, לעהייתה הגשת ערר באיחור

או נמחקו מכיוון שהעוררים לא המשיכו בהליכים  םהעררים שהוגשו באזור נדחו לגופ
 . , ועל כך נרחיב בפרק הבאטייםהמשפ

מצב זה מדגיש את פערי הכוחות המובנים בין השלטון הישראלי ואולם, ייאמר כי 
בעלי  , וביןפעמי"-יתרונות מובנים של "שחקן רבהנהנה מצד להליך משפטי כ ,בשטחים

פעמי רגיל, כגון חברת ביטוח או -בניגוד לשחקן רב פעמי".-מקרקעין שהינם "שחקן חד
נוספים כשחקן אסטרטגי היכול גם לשנות את כללי מובנים למדינה יש יתרונות  בנק,

  148למשל באמצעות חקיקה המגינה עליו. ,המשחק
הערר היחיד שהוגש בזמן היה במקרה ההפקעה של ח'רבת סוסיא. במקרה זה, בניגוד 

 כי יש לקבל התחייבות חתומה של להליכים האחרים, הדגישה המדינה בתכתובת פנימית
במקרה זה נדחה ערר התושבים כי לא  149יידעו את התושבים.ש על כךהמוח'תארים 

אף לא אחד מן העררים  ,הוגש לערכאה הנכונה. כך, בין אם הוגשו בזמן ובין אם באיחור

_____________________________________ 

 . 36ראו דיון לעיל בעמ'  145
 .40בעמ'  (143)לעיל, הערה שחאדה , 38ראו דיון לעיל בעמ'  146
 (.106)לעיל, הערה המקרים של הכרזת מצפה יאיר והכרזה להקמת משק סוסיא ראו את  147
 גלאנטר:ראו את מאמרו הקלסי של מרק  148

Marc Galanter, “Why the ʻHavesʼ Come out Ahead: Speculations on the Limits of 

Legal Change”, 9 Law & Socʼy Rev. (1974–1975) 95 מארק גאלאנטר "מדוע 'אלה שיש ;
)ישי  15ד  מעשי משפטהרהורים על גבולות השינוי המשפטי"  :להם' נוטים להצליח

 Herbert M. Kritzer, “The Government Gorilla: Why Does (;2011מישורי מתרגם, 

Government Come Out Ahead in Appellate Courts? Do the Have’s Still Come Out 

Ahead?”, In Litigation: Do the “Haves” Still Come Out Ahead? (Herbert M. Kritzer & 

Susan Silbey eds., 2003) 342. 
 (.123)לעיל, הערה ן הפקעת סוסיא מכתב בעניי 149
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הצליח לשמר ולו חלק ממקרקעיהם של התושבים ולהחריגו מגבולות ההכרזות 
להליכים ים שהתנגדות התושבים למרות זאת, בפרק הבא אנו טוענוההפקעה באזור. 

הרשמיים )גם באמצעות הליכים משפטיים( יש בה כדי לעצב את היחידה הגאוגרפית 
 המשפטית החדשה. 

 התנגדות התושבים כחלק מהבניית המקום ה.

على هذه األرض ما يستحق الحياة: 
تردد إبريل، رائحة الخبِز في 
الفجر، تعويذة امرأة في الرجال، 

وس، أول الحب، كتابات أسخيلي
عشب على حجٍر، أمهاٌت يقفن على 

الغزاة من  خيط ناي، وخوف
  .الذكريات  

 

ورد أقل. ط. محمود درويش،  
 .1993بيروت: دار العودة، 

 

על האדמה הזאת יש בשביל מה לחיות: הססנותו 
ניחוח לחם עם שחר, דעות אישה על  ,של אפריל

ראשית אהבה, עשב על  ,גברים, כתבי איסכילוס
אבן, אמהות עומדות על חוט חליל ופחד הפולשים 

 .מן הזיכרונות
 –מחמוד דרוויש על האדמה הזאת", מתוך "

 (2015, מתרגם אובן שניר)ר חמישים שנות שירה

 

בהתבסס על ראיונות שערכנו עם תושבים ובעלי אדמות באזור סוסיא, פרק זה מנסה 
ו דות שנקטו בתקופה שבחּנלהבין ולנתח את עמדתם ביחס לנישולם ואופני ההתנג

מה תפקיד ו יהן מגבלותה הסוכנים שלה, מההיו  , מיהתנגדותה במאמר, אופן ארגונה של
 ה שללהבנ יםהיחסים בין ההתנגדות לבין פעולות המדינה קריטי. המשפט בעיצובה
" שהתרחש גם באזור סוסיא והאופן שבו עוצב תהליך הקולוניאלי"הדינמיקות של ה

  .המרחב

תאוריית הקולוניאליזם ההתיישבותי המאוחרת הציעה לבחון את , כאמור
 ההתיישבות כתהליך דינמי שתוצאותיו אינן ידועות מראש )ולא כתבנית קבועה(, באופן

גם במקרה  150התנגדות הילידים.את הנישול אלא גם  תרק את שיטולא לבחון אפשר המ
תהליך חון את ארגון המרחב כלמרות תהליכי הנישול והמחיקה שתיארנו, ניתן לבסוסיא, 

 . אלא גם מהתנגדות התושבים המדינהדינמי שהושפע לא רק מפעולות 

_____________________________________ 

ע'אנם "אלקודס  .406בעמ'  (6)לעיל, הערה ח'ורי -; סבאע'388בעמ'  (6)לעיל, הערה  וולף 150
 (.28)לעיל, הערה 



 פ"בתש טז ודברים דין  אסעד ואלכסנדר )סנדי( קדר-קמר משרקי

66 

התושבים מעידים כי מנגנוני הנישול וסוכניו עברו שינוי מתחילת הכיבוש ועד היום, 
זו כאמור הסיבה שבעטיה חילקנו את . השתנו פני ההתנגדות עם מעבר הזמןוכך גם 

  151ולכל תקופה ייחדנו מאמר נפרד. המחקר שלנו לשתי תקופות
ח"ה, תושב ח' סוסיא לשעבר, מעיד כי "עם תחילת בניית ההתנחלויות באזור דרום 
ההר, התנחלויות מצדות יהודה ומעון, הבנו שהאזור שלנו בסוסיא סומן אף הוא כמטרה 
על ידי ישראל ליצירת רצף התיישבותי. הבנו שהם רוצים להרחיק אותנו מהאזור. 

ה זו הצבא הוביל את מפעל הנישול וההרחקה יותר מאשר המתנחלים בתקופ
מ"נ, בעל אדמות בח' סוסיא, מסביר אף הוא את חלקו העיקרי של הצבא  152כפרטים".

בעבר ישראל הכריזה מדיניות הנישול הישראלית עברה שינוי. בתקופה זו באופן הבא: "
ארכיאולוגיה ומנעה  על אדמות כאדמות מדינה, הפקיעה אדמות בשל תירוצים של

בהתחלה זה היה באופן שקט והדרגתי והייתי שימוש באדמות מנימוקים ביטחוניים. 
מגדיר זאת כערמומי. באמצעות ההפקעה והכרזה, הכובש לקח ממך ואחר כך הקצה 

עכשיו, מדיניות הנישול הפכה לישירה וכוחנית השנייה וגם  האחרי האינתיפאדלאזרחיו. 
ין עכבות. למשל, מתנחלים תוקפים אותנו ומונעים את כניסתנו יותר. אין מסכות. א

  153לאדמות ופולשים אליהן בגיבוי הצבא".
 פני ההתנגדות בשנות השמונים והתשעים היו מרוכזים באמצעים שיעזרו לתושבים

, יונס למשלכך . קטנים ככל האפשר קיים ולהמשיך לגור במקום עם הפסדיםהלשמור על 
שמהותו , (طالوع)ע" אלו"אל ט התצפיתן פר יטא נולד תפקידמסביר כי באזור מסא

שהייתה פעילה בשנים )ניידֹות החברה להגנת הטבע על ום גבוה הייתה השקפה ממק
. יונס ןהרועים מהתקרבות תוהזהר (הפלסטינים באזורשל הללו בהחרמת עדרי צאן 

התושבים  154מספר שאפילו הכבשים זיהו את המילה "טבע" ולמשמעה מיהרו בהליכתן.
מספרים כי באותן שנים התבטאה דאגתם יותר ברמת המיקרו, לגרעין המשפחתי 

פלסטינית. כל -קהילתית והציבורית-והח'רבה הספציפית, ופחות ברמת המאקרו הבין
 155קהילה ניסתה להתמודד עם ה"מכה" שהנחיתה עליה ישראל בדמות נישול מקרקעיה.

היתר, לאמצעי התקשורת הדלים שהיו ברשותם את הסיבות לכך ניתן לדעתם לייחס, בין 
פחות  1996בתקופה זו; כך למשל, ביטא, שהיא העיר המרכזית באזור, היו עד שנת 

מעשרה מכשירי טלפון ואמצעי התחבורה היו מעטים. באותה תקופה, מציינים 
ואילך החלו  2001התושבים, היה שיעור המשכילים בקרב התושבים נמוך. רק משנת 

לאומיים לזכויות אדם )בצלם, -אזור סוסיא ארגונים ופעילים ישראליים וביןפועלים ב
רבנים לזכויות אדם, שוברים שתיקה, תעאיוש, אוצ'א ועוד(, שחלקם אפשרו לתושבים 

_____________________________________ 

 .1דפרק -ון בתתראו די 151
 (.7.11.20ריאיון ח"ה, תושב ח' סוסיא לשעבר ) 152
 (.14.11.20ריאיון עם מ"נ, בעל אדמות בסוסיא ) 153
 (.4.11.20ריאיון עם נדאל יונס, ראש מועצת מסאפר יטא ) 154
(; ריאיון עם ח"ה, תושב ח' סוסיא לשעבר 14.11.20ריאיון עם מ"נ, בעל אדמות בסוסיא ) 155

 (.16.11.20ון עם נ"נ, תושב ח' סוסיא )(; ריאי7.11.20)
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ייצוג משפטי ללא תמורה, סיוע הומניטרי, תמיכה מורלית וכן חשיפה תקשורתית 
, נוסף על ההתארגנות 2001. התושבים מעידים כי בתקופה שלאחר תלאומי-ובין

בין היתר באמצעות ועדות עממיות או משרדים —הפנימית הפלסטינית ברמה הלאומית
החל השיח בדבר זכויות אדם לתפוס מקום רב יותר, והדבר סייע להם —ממשלתיים

מעדויות אלה אפשר להבין כי בשנות השמונים והתשעים  156לעמוד על זכויותיהם.
 נגד מהלכי ישראל, כשלרשותם היו אמצעים דלים.  נלחמו התושבים כמעט בגפם

ניתוח ראיונות עם תושבי האזור ועדויות התושבים בהליכים השונים שניהלו מעלה 
הראשון, התנגדות  בשני אופנים עיקריים:התבטאה כי התנגדות התושבים בתקופה זו 

 )אף שלא צלח( כנגד ההליכים משפטיהמאבק ישירה ואקטיבית באמצעות קיום ה
. למקוםהרשמיים שנקטה המדינה; השני, התנגדות סבילה בעצם היצמדות התושבים 

 נבחן את האמור כסדרו. 
אשר להתנגדות המשפטית האקטיבית, התושבים מעידים כי כאשר קיבלו לידיהם 
מהרשויות מסמכים רשמיים שמהם עולה כוונה של ישראל לקחת מהם את אדמותיהם, 

יד הגיבו באמצעות עורכי דין כדי להתנגד לכוונות אלה הם מעולם לא התעלמו מהם ותמ
ואולם, כפי שהזכרנו לעיל, ישראל לא דאגה לפרסם את ההכרזות  157באופן משפטי.

בין שלא יידעה את  –באופן שאכן יגיעו לידי התושבים העלולים להיפגע מהן 
בתם המוח'תארים בדבר ההכרזות ובין שהתושבים נזהרו מלשתף איתם פעולה בגלל קר

לשלטון. ח"ה, תושב ח' סוסיא לשעבר, מעיד כי לא פעם נעשה הפרסום באמצעות הנחת 
  158בשטח, וכך זה אבד או נהרס בשל תנאי מזג האוויר. הצו "מתחת לאבן"

כאמור, ברוב המקרים שסקרנו נודע לתושבים על קיומן של ההכרזות רק שנים רבות 
של שנים רבות ורק לאחר שישראלים לאחר חתימתן, ובפועל הם הגישו עררים באיחור 

שבחרו התושבים  השאלה מדוע נפסקו ההליכים שלעם זאת,  159התחילו לבנות בשטח.
אחיד. מענה  נו עליהשאין ל ,היא שאלה מורכבתללכת בנתיב ההתנגדות המשפטית 

ה נבע הפסקהההתמונה העולה מראיונות אחדים שקיימנו עם תושבי המקום עולה היא ש
של התושבים בדבר הצורך שלהם לנקוט צעדים אקטיביים כדי למנוע את מחוסר ידיעה 

_____________________________________ 

 סוסיא(; ריאיון עם נ"נ, תושב ח' 7.11.20ריאיון עם ח"ה, תושב ח' סוסיא לשעבר ) 156
(; ריאיון עם ע"ה, חבר ועדת 14.11.20) ריאיון עם מ"נ, בעל אדמות בסוסיא(; 16.11.20)

צת מסאפר יטא נדאל יונס, ראש מוע עםריאיון (; 10.11.20ההגנה על האדמות לשעבר )
(4.11.20.) 

ריאיון עם ע"ה, חבר ועדת ההגנה על האדמות  ;(16.11.20ריאיון עם נ"נ, תושב ח' סוסיא ) 157
(; ריאיון עם 4.11.20(; ריאיון עם נדאל יונס, ראש מועצת מסאפר יטא )10.11.20לשעבר)

 (.7.11.20ח"ה, תושב ח' סוסיא לשעבר )
 (.7.11.20לעיל וריאיון עם ח"ה, תושב ח' סוסיא לשעבר ) 38' בעמראו דיון  158
 .106ראו פירוט בהערה  159
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מחיקת ההליכים ולהתנגד להליך שיזמה המדינה. מנקודת מבטם, הם מעולם לא הפסיקו 
  160להגן על אדמותיהם כי תמיד היו להם עורכי דין שטיפלו בתיקים שלהם.

הם להגיש ערר. לא ידעו התושבים כי עלי להקמת משק סוסיאה למשל, באשר להכרז
ביחס להליך  161לאחר עשור של הקפאת ההליכים הם לא ידעו שההליכים חודשו.

ההפקעה הארכיאולוגית, התושבים מספרים כי המשיכו בהליך באמצעות עורך הדין 
אנו  162הראשונה. הוהגישו עתירה לבג"ץ, אך הקשר עימו נותק עם פרוץ האינתיפאד

ידיעה של התושבים. ייתכן שהדבר נובע מכשל סבורים כי תיתכנה סיבות מספר לחוסר ה
בתקשורת בין עורכי הדין למיוצגים על ידיהם, וזאת במיוחד לאור דלות האמצעים 
הטכנולוגיים שהיו בידיהם; ייתכן שעורכי הדין עצמם לא קיבלו לידיהם מידע נחוץ 

את ההודעה בדבר חידוש ההליכים. תובנה נוספת העולה מהראיונות  מהמדינה, למשל
סמכא מוחלטים, ולכן עצם פניית -שערכנו הינה שהתושבים ראו את עורכי הדין כבני

  התושבים אליהם הייתה לדידם התגלמותו של המאבק המשפטי.
התושבים ראו את ההליך המשפטי שנקטו כנגד הליכי המדינה הרשמיים ככלי חשוב 

מאבקם. בריאיון עם ח"ה, אחד מהעוררים כנגד צו ההפקעה בסוסיא, אשר הפסיד ב
למעשה בהליך וגורש בכוח מביתו, הוא מספר כי "גם היום ובהסתכלות בדיעבד הייתי 
בוחר שוב לפנות לבית המשפט, כי דרך אחרת לא תועיל לנו. אני לא רואה שיש תחליף. 

, בעל אדמות בסוסיא, מסביר בריאיון איתו: אני לא מאבד תקווה, אני בעל זכות". מ"נ
"למרות שאנחנו יודעים שהמתנחלים, הצבא, בית המשפט כולם חלק מהכיבוש וכי 'בעל 

אין מוסר, לא הייתה לנו אז וגם או מחוק נירתע לא  (عايب القوي) השררה נטול בושה'
על לערער היום דרך להיאבק חוץ מהחוק. יש לנו אכן תקווה כי בכל זאת נצליח לנו 

במציאות של תהליך קולוניאלי דינמי  163".ובאמצעות מערכת המשפט שלמעשי הכובש 
שתוצריו טרם נקבעו, "כלי האדון" יכולים בכל זאת, כפי שגרסה ע'אנם, לסדוק את 

 164ביתו.

_____________________________________ 

א"ע, בעל  ;(25.11.20ס"ע, בעל אדמות שעליהן הוקם מאחז מצפה יאיר ) ראיונות עם: 160
ל אדמות בעטאריה ואם אל ג"ח, בע ;(25.11.20אדמות עליהן הוקם מאחז מצפה יאיר )

 (.25.11.20ב"מ, תושב ח' טואמין ) ;(25.11.20עראיס )
(; ריאיון עם ב"מ, תושב 25.11.20ריאיון עם ג"ח, בעל אדמות בעטאריה ואם אל עראיס ) 161

מאחר שעורך הדין שטיפל בתיק נפטר, לא עלה בידינו לקבל את  (.25.11.20ח' טואמין )
 הליכים.התייחסותו לשאלה של הפסקת ה

וריאיון עם ח"ה, תושב ח' סוסיא (, 10.11.20איון עם י"ה, תושב ח' סוסיא לשעבר )רי 162
שעורך הדין נפטר לא הצלחנו לקבל את התייחסותו בקשר (. מאחר 7.11.20לשעבר )

 להמשך ההליך. 
(, ומ"נ, בעל אדמות בסוסיא 7.11.20) ראיונות עם ח"ה, תושב ח' סוסיא לשעבר 163

 התאמה.( ב14.11.20)
אליה מפנה  Lordeזאת בניגוד לטענה של  ,170' מבע( 28ע'אנם "אלקודס" )לעיל, הערה  164

 ע'אנם במאמרה ולפי "כלי האדון לעולם לא יפרקו את בית האדון".
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, יש לראות בעצם ההיאחזות של התושבים הפעילה המשפטית ההתנגדות לצד
ון של התושבים, בתקוותם לחזור לכפרם , בעצם שימור הזיכרלמקום םצמדותיוה

ובשרידי הכפר שנותרו במקום אופנים שונים של התנגדות פסיבית לתהליכים הרשמיים, 
 שאותם נבקש להאיר להלן: 

המשיכו תושבי ח'  חרף ההכרזות וההפקעה :היצמדות לקרקע וקיום התושבים באזור
שבי ח' סוסיא גורשו תו .להתגורר בח'רב שלהם עטאריה ואום אל עראיס וטואמין

מבנים בבעקבות הפקעת שטח כפרם ועברו לגור במערות שחפרו ו 1986-ה ביבכפי
גם פינוים  שלמרותכל אחד באדמתו, כמה מאות מטרים מהכפר המקורי, כך  ,שהקימו

בהקשר זה מציינת דבורה ברד כי כל מה שעל הילידים לעשות הם נאחזו באותו מרחב. 
ע'אנם  165הוא להישאר בבתיהם. תיישבות הקולוניאליכדי לעמוד כנגד משטר ההת

الوجود ) ווג'וד מוקאוומה"-"אל –"הקיום כהתנגדות"  למושג הפלסטיני הידועמתייחסת 
לאופן שבו הצורך של היליד להתקיים במקום שבו הוא חי הופך לאקט "צומוד ( مقاومة

הפיכת הקיום שום אד הוק", המכרסם בתוכנית לייהוד המקום ודחיקת היליד. יש בכך מ
 166עצמו להתנגדות. 

מספר כיצד עברו לאדמותיהם בקרבת הכפר שממנו  ,סוסיא ח'תושב  ,נ"מאכן, 
 גורשו, כתגובה הישרדותית:

הגירוש מהכפר היינו חייבים למצוא מקום לרעות את הצאן שלנו.  אחרי
עברנו לגור באדמותינו החקלאיות ליד. לא היה מקום אחר ללכת אליו. 

. מאפס. מחדש התחלנו. חשמל לא, בורות לא, בתים לאכלום. לא היה 
 167]...[. כלים אז היו לא בידינו ובורות מערות חפרנו

ח"ה מעיד איך נלחמו במו ידיהם כדי להישאר קרובים לבתיהם בח'רבת סוסיא למרות 
 האלימות שהופגנה כלפיהם: 

ורקים וז מהגדר חלקים. היינו הולכים ומפרקים האתר ליד לגור עברנו
 אותו מפרקים אנחנו ולמחרת הגידור את מתקנים היו הםאותם בבור, 

 לאבטח שומרים שהביאו עד (وفرّ  كرّ ) ברשל חתול ועכ משחק כמושוב, 
 יום. במיוחד אלים שהיה, היהודי השומר לשמצה זכור במיוחד. האתר את

ראשי כבשים. בן  15'רבה, השומר דרס הח בקרבת צאני את רעיתי אחד
, או אז המתנחל הכה הכבשים עם לילעזור  ניסהשהיה במקום,  דודי,

 שם נשארוהוא  לסורוקה אותו הבהלנו. מתכת צינוראותו בראש עם 

_____________________________________ 

165  Rose Deborah Bird, Hidden Histories: Black Stories from Victoria River Downs, 

Humbert River and Wave Hill Stations (1991) 46. 
 . 169, 154בעמ'  (28ע'אנם "אלקודס" )לעיל, הערה  166
 (.26.02.20סוסיא ) כפרנ, תושב "איון עם מיר 167
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גם  ירה שומר אותו. נפטר 98-שב עד וסבלנפגע  זיכרונו, חודשים שלושה
 168באתון של תושב מהמקום.

ת הגירוש וצמצום למרו: במקום שרידיו קיוםו אליו לחזור התקווההמקום,  זיכרון
המרחב, זיכרון התושבים ומחשבותיהם על המקום לא נמחקו. מ"נ, תושב ח' סוסיא, 

  מספר לנו כי:

, בגלל זה נשארנו לגור ליד. אולי לכפר לחזור תקווה תמיד לנו הייתה]...[ 
  169.ייפתחושערי האתר 

פני שפונו, את תושבי הכפר החיים כיום זוכרים היטב ובפירוט רב באיזו מערה התגוררו ל
 ח"ב, תושבת ח' סוסיא, מספרת:החלוקה הפנימית במערות, מי היו השכנים וכו'. 

במערה.  ייילד 12'ירבת סוסיא וילדתי בה תשעה מתוך בח התחתנתי
'ירבת סוסיא היינו רועים את הצאן ליד המערות, זורעים עגבניות בח

מערה  יוומבשלים את היבול שלנו. חיינו מהאדמה. למשפחה שלי ה
למגורים, מערה לצאן ומערה לתבואה. בנוסף היו לנו שלושה דירים 

'ירבת סוסיא גרנו במהלך כל השנה. חלק מהאנשים היו הולכים בחלצאן. 
חודשיים, וחלק היו נשארים כל השנה. זה -בתקופת בציר הענבים לחודש

 שאבנו שמהםמים  בורות ארבעההיה הבית. בחורף ובקיץ. היו לנו גם 
[ שמותיהן את]מפרטת  משפחות היו שלנו השכנים. ולעדר תייהלש מים
'רבת סוסיא חיתנו ילדים. אחרי הקציר והעבודה היינו עושים ארוחה בחי

  170חגיגית בבית האירוח. זה היה יום חג.

אך גם  ,הזיכרון מספק דרך חלופית לראיית העברח'ורי, -כפי שטוענים רוחאנא וסבאע'
מערכת ה המערער על ,לוניאלית בהיותו "זיכרון נגדי"חותר ומערער את המסגרת הקו

אך אין  ,ע'אנם מציינת כי המתיישב מוחק את המקום ואת השמות 171.הקולוניאלית
ביכולתו למחוק את הזיכרון והמחשבות של הילידים. המתיישב יכול למחוק את ביתו 

הקשר  של היליד עלעצם המחשבה . אך לא יוכל למנוע ממנו להיזכר בו ,של היליד
ים תושבהתקווה והזיכרון עצמו הביאו את ה 172המחיקה.פעולת  למקום מתריס כנגד

. בסוסיא מרחבשתנות העל היצרו כוח מניע נוסף, שהשפיע לנהוג כפי שנהגו ובסוסיא 
_____________________________________ 

 (.7.11.20ריאיון עם ח"ה, תושב ח' סוסיא לשעבר ) 168
 (.26.02.20נ, תושב כפר סוסיא )"איון עם מיר 169
 (.3)לעיל, הערה  סוסיא ץבבג" 24.5.2016ב, מיום "תצהיר ח 170
171  Nadim N. Rouhana & Areej Sabbagh-Khoury,”Memory and the Return of History in 

a Settler-Colonial Context”, Israel and Its Palestinian Citizens: Ethnic Privileges in 

the Jewish State (2017) 393, 396. 
 الدراسات مجلة 96 ,الصهيوني االستعماري المشروع في واالنشاء المحو ،غانم هنيدة 172

 (.2013 ע'אנם להלן:) (2013) 130, 118 الفلسطينية
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תמונות שצולמו לפני הפקעת ח' סוסיא ממחישות את חיי הקהילה באזור כפי שתיארנו 
 173לעיל.

 

 

_____________________________________ 

תגובת העותרים תמונות של התושבים שצולמו ערב גירושם מהח'רבה והוגשו במסגרת  173
 (.3)לעיל, הערה  וסיאסבבג"ץ  24.5.2016מיום 
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ע'אנם מסבירה כי חידוש הקשר של היליד למקום, שהוא כשלעצמו כאמור אקט 
התנגדות, מתאפשר באמצעות שני גורמים שמתקיימים יחדיו, חומרי ועצמי. העצמי 

; החומרי חלק ממנו נשאר שם ,לפיה גם אם עזב את הביתמתקשר לאמונה של היליד ש
הסברס, כפי שמתוארים היטב בספרו של  מתקשר לשרידים שבמקום )עיי החורבות וצמח

  174(, אשר מעידים על קיומו של כפר הרוס ושייכות היליד למקום.יבנבנישת

רוב שטח ח' סוסיא שהופקע  בניגוד לשרידי בית הכנסת הנמצאים בלב האתר,
סיון להחיות את יאולוגי. למרות הנייר של האתר הארכימבעליו מצוי בחלקו הבלתי מתו

האדירו, במקום עדיין עומדים על תילם מערות על תכולתן, סוכות, טרסות הנוף התנכי ול
מסגד הכפר.  של צריחהחקלאיות, עצי זית, שקדים ותאנים, בורות שחפרו תושבי הכפר ו

כולם יחדיו, מעצם קיומם ולמרות דחיקתם לשוליים והזנחתם, משמשים עדות לנוכחותם 
 . יקתם מהמרחבאגב התנגדות למח בהיסטוריה ושייכותם למקום

_____________________________________ 

 :חלום הצבר הלבן ,מירון בנבנישתי; 133–132' מבע (172)לעיל, הערה  2013 ע'אנם 174
 ( )להלן: בנבנישתי(. 2012)אוטוביוגרפיה של התפכחות 
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 מערת מגורים לפני ההפקעה ואחריה, עדיין עומדת על תילה  תמונה:

 
לסיכום, סוסיא כמקרה מבחן ממחישה היטב כיצד המרחב אינו נשלט רק באמצעות 
הליכים רשמיים ופורמליים, אלא גם באמצעות תגובת התושבים, בין שבמאבק משפטי 

התושבים ותקוותם לשוב לכפר שממנו ובין שבהתנגדות ברמת השטח, לרבות זיכרון 
ו מצאה התנגדות התושבים ביטוי יותר ברמת הפרט והקהילה גורשו. בתקופה שבחּנ

המצומצמת שבה התגורר ופחות במישור הקולקטיבי. שיח זכויות האדם, הסיוע המורלי 
והגיבוי ברמה הלאומית לא היו נוכחים דיים בהשוואה לתקופה שלאחר  יוההומניטר

רף זאת, התושבים נלחמו נגד כוונות ישראל לנשלם באופן יחידני ובאמצעים . ח2001
 הדלים שהיו לרשותם.

כפי שמציינת ע'אנם, ההיצמדות למקום מוכיחה כי העתיד אינו תוצר קבוע מראש 
של מבנה התיישבותי מחושב, אלא מדובר בתהליך מתהווה, הפתוח לאפשרויות פעולה 

 175בשינוי הפונקציה של הפרקטיקה הקולוניאלית. ליליד יש תפקיד מכריעשונות, ו
במילים אחרות, המקום שנוצר מחדש מכוח המהלכים הרשמיים לא נשלט רק על ידיהם. 

_____________________________________ 

 . 170, 155( בעמ' 28ע'אנם "אלקודס" )לעיל, הערה  175
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התנגדות הילידים הינה תוצאת תפיסה של שייכות וזכות ב"מקום", והיא חלק מעיצוב 
 משפטית החדשה באזור סוסיא. -היחידה הגאוגרפית

דמוגרפיות באזור סוסיא שנוצרו כתוצאה של ההליכים את התוצאות המרחביות וה
המשפטיים והתנגדות התושבים שתוארו בפרקים הקודמים אנו מנתחים בפרק הבא, בין 
היתר באמצעות תצלומי אוויר וחישובים שערכנו, המאפשרים המחשה ויזואלית וניתוח 

 כמותי של התוצאות.

 א אזור סוסימבחן התוצאה: הגאוגרפיה המשפטית ב ו.
  1998 -ל 1967 שפא יטא ביןשב

הכשירו את שהליכים רשמיים סדרת  ה ישראלנקט 1998שנת מתחילת הכיבוש ועד 
. דרכים סביבםה פריצתאת ומצפה יאיר  הסמוךהמאחז ו התנחלות סוסיא ם שלהקמת

 )structure(ניתן להישען על אמירתו של וולף, שלפיה קולוניאליזם התיישבותי הוא מבנה 
 ונםד 000,10-כשטח של מתוך , לתיאור מדיניותה של ישראל באזור. )event(ע ולא אירו

. עם מאזור המחקר( %20-ונם )המהווים כד 800,1-הופקעו ככאדמות מדינה או הוכרזו 
הקמת ההתנחלות נקטעה תנועת התושבים, והמארג המרחבי על מכלול קשריו התפורר, 

 ,שהחילה לכדי "מובלעות פרטיות"הצטמק ונדחס על ידי המדינה ומערכת הדינים 
בדרך זו בוצעה ההתנחלות. שטחי "אדמות המדינה" שעליהן הוקמה כלואות בין ה

 מחיקה מרחבית באזור סוסיא. 
דונמים לאזור אסור ואף מסוכן  1,800-כהפכו בחסות המחיקה המרחבית ה"רשמית" 

ים אלפי דונמים להקמת ההתנחלות והאזורים המבונים הוקצו למתנחלפרט  לפלסטינים.
לעדרי  176לרעייה ונאסרה כניסת רועים פלסטינים ועדריהם לשטחים נרחבים אלו.

מיועדות לרעייה אלא אינן הפלסטינים נותרו אך המובלעות הפרטיות, שמעצם טיבן 
 אגב ,עבור יהודים גדול ככל האפשר לתפוס" שטח" שמצליחלחקלאות. מדובר במהלך 

אורח בבמרחב ופגיעה אנושה בפרנסתם וטינים הפלסהתושבים  ם שלמשטור תנועת
הכירה במידה מסוימת בזכויות ישראל מהאמור לעיל ניתן להסיק כי בעוד  חייהם.

פרטיות לקניין )בכך שהותירה מובלעות פרטיות מחוץ לגבולות ההכרזות שנעשו 
יות. בהתאם לכך, זכויות קולקטיבבעל ציבור  באזור(, היא סירבה להכיר בקיומו של

רגמנטציה הגאוגרפית של המרחב, המתבצעת באמצעות כלים משפטיים, משיגה בה הפ
בעת פרגמנטציה חברתית ופיצול החברה הפלסטינית ליחידים בודדים, אגב ביתור 

 המארג החברתי, הדמוגרפי והקולקטיבי.

_____________________________________ 

)לעיל, הערה  ; הכרזה בדבר סגירת שטח(138)לעיל, הערה צו בדבר הוראות הביטחון  176
 .114בעמ'  (30)לעיל, הערה אבו עראם  (.138



  כוח, משפט ומקום בצל הכיבוש פ"בתש טז דין ודברים

75 

מן האמור לעיל עולה כי היעד שהנחה את המדינה הוא העברת אדמות רבות ככל 
ודיות על חשבון הילידים ובמקומם, באמצעים משפטיים הנשענים על האפשר לידיים יה

חוקי המקום, בהתאם לדיני הכיבוש. בניגוד לטענת וראצ'יני, אנו גורסים כי קיום 
אינו מלמד על קיומו של משטר של קולוניאליזם רגיל בשטחים,  הכיבוש כמצב "זמני"

זמניות הכיבוש מנוצלת מקרה סוסיא מראה כי  177המבקש לנצל אך את משאבי השטח.
באמצעות יישום חוקי המקום ופרשנותם המחמירה להלאמת אדמות רבות עד כמה 

 שניתן ומשרתת יעדי קולוניאליזם התיישבותי. 
, כמו גם החלו מתנחליםהתושבים מציינים כי בשלב מאוחר יותר , על כך נוסף

יהם לאדמותיהם. תושבים ובני משפחות של למנוע מעבר, חיילים שנשמעו להנחיותיהם
המתח  גם מחוץ לשטחי השיפוט של ההתנחלות אירעו תקיפות, התנכלויות והסגות גבול.

  178והאלימות באזור הוחרפו והגיעו לשיא עם פרוץ האינתיפאדה השנייה.
נוף המקום,  פיםח ביחס לח' עטאריה ואום אל עראיס משתק"ג של מבעד לזיכרונות

במרחב שהתחוללו גם השינויים ההדרגתיים  אך ,קשרי התושבים ושייכותם לאזור
 בעקבות בניית ההתנחלויות. 

]...[ מדורי דורות אנו גרנו באדמות הללו באוהלים, סוכות ומערות וכן 
ולאחר מכן מצפה  83רעינו את צאננו. לפני הקמת התנחלות סוסיא בשנת 

 משפחות באופן עונתי ]...[ אני, אבי וסבי 20 -גרנו שם כ 98יאיר בשנת 
גרנו על ראש הגבעה, שם הקמנו אוהלים ומחסני תבואה ]...[ היינו 
חורשים, זורעים ]...[ וקוצרים את היבול בקיץ ]...[ עם הקמת 
ההתנחלויות מסביב לאדמתנו התחלנו לסבול מהצקות ואלימות מצד 
מתנחלים אשר היו פולשים באופן מזדמן וחולף למקרקעין ]...[ עד 

  179ם המגורים.גורשנו ממקו 2001שבשנת 

בו הוקמו ההתנחלות והמאחזים נמחקו תווי המרחב והתנועה המקוריים. אלו שבאזור 
שבילי רעייה והליכה, טרסות, עיבודים מסורתיים ואף כגון  ,כללו סימני דרך ישנים

גגות רעפים אדומים על גבעות  בעליהוחלפו בציוני דרך חדשים: בתים  , אשרגבעות
בילים למתנחלים ועדריהם, בית קברות, מחסומים, עמדות ששוטחו, כבישי אספלט וש

  .לחיילים ומאבטחים, תשתיות מים וחשמל ועוד
ת המרחב והנוף מחיקהפועל בד בבד עם התיישבות קולוניאלית היא פרויקט 

המתנחלים וזרועות  על ידישעוצב  ,חדש, "ישראלי/יהודי" מקוםנברא  והחייאתו. כך
 .מדינה להחייאת הנוף ה"יהודי הקדמוני" של האזורפעלה ה על כך המדינה. נוסף

_____________________________________ 

 .12ראו דיון לעיל בעמ'  177
מתארים את החרפת  64כתבי עתירות ותצהירים בכל ההליכים המפורטים בהערה  178

 השנייה.  ההאלימות, שהגיעה לשיא עם פרוץ האינתיפאד
 (. 6.2010.17)לא פורסם,  דויטש נ' ראש המנהל האזרחי 2/08 תצהיר עדות ראשי בערר 179
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אזור  ו שלהודיהליך י 180בכניסה לסוסיא הוצב שילוט ל"סוסיא העיר העברית הקדומה".
הליכי הכרזה על אדמות מדינה לשם  תם שלסוסיא, שהחל בשנות השמונים עם נקיט

. הליך ההפקעה שננקט באופן חריג על ידי הועצםהתנחלות סוסיא,  ה שלהקמת
הצדקה בעלת ציווי היסטורי מ חלקצו ההפקעה  היה באמצעות שימוש בחוקי המקום

מעמיד במרכזו את המורשת האתר ארכיאולוגי  ו שלושימור וודתי של החייאת
  181היהודית.

 ם"טיהור המרחב" הושג באמצעות מחיקת הזיקה הקניינית של התושבים והעברת
 אגב ,רים מהכפר )העברה פנימית(ממקום מגוריהם לאדמותיהם המרוחקות מאות מט

במפוזר על קבוצה החיה כפרי מאורגן ל יישובמ והפיכתו ערעור המרקם החברתי שלהם
יצירת על ידי כלים משפטיים שהובילו לסוסיא התאפשרה  אזוראדמותיה. השליטה ב

 ,נ"מ 182דחיקת הפלסטינים. אגבליהודים והולבנו מובלעות המוקפות באדמות שהועברו 
עד גירושם  ומתעד את תחילת החפירות בכפר וצמצום המרחב ב ,סוסיא תושב כפר

 ממנו:

]...[  1986. התגוררתי בכפר ח'ירבת סוסיא עד שנת 1946נולדתי בשנת 
י ]...[ בכפר התגוררו יאני התגוררתי במערה עם אבי, אמי, אשתי וילד

משפחות רבות וכל משפחה ידעה מהם גבולותיה ]...[ כולנו ידענו 
ו גרים בתוך עתיקות. בחודשי הקיץ היינו יושבים מחוץ למערה, שאנחנ

כל הגברים ביחד. גם הצאן היה מחוץ למערות בחודשי הקיץ. בתחילת 
הגיעו למקום אנשים עם מפות והתחילו לחפור באזור בית  שבעיםשנות ה

הכנסת. עד אז היה שם תל אבנים שהיינו משחקים עליו כילדים. 
אזור החפירות אולצו לעזוב. גורשו. אחר כך המשפחות שגרו במערות ב

היו מגיעים אוטובוסים עם פועלים וחופרים באדמה. היו להם מסננות 
איתן היו מסננים את החול. לנו אסור היה להיכנס. אפילו שמו שגדולות 

 שומרים ]...[ אסור היה גם לרעות ליד החפירות. 

זוכר שחפרו בורות  החלו לבנות גדר סביב כל האתר. אני 1985בסוף שנת 
מסביב לכל האתר. בהתחלה לא הבנו מה הם עושים אבל אז הציבו 

 עמודים בבורות וגידרו.

סגרו את השער לאתר. בזמן שסגרו רוב האנשים עבדו  1986בראשית 
בחוץ. מי שהיה בפנים אולץ לעזוב. לא נתנו לנו אפילו להיכנס ולקחת את 

_____________________________________ 

 (.172)לעיל, הערה  2013 ע'אנם (;174)לעיל, הערה  בנבנישתי 180
בעמ'  (25)לעיל, הערה  “ˮSettler Colonialismוראצ'יני,  ;(36)לעיל, הערה שלהוב ודוד  181

22. 
 .107בעמ'  (25)לעיל, הערה  2009חנפי,  182
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בה וראתה שהשער פתוח. החפצים. ימים ספורים אחר כך אשתי התקר
היא חיכתה שהשומר יתרחק לכיוון בית הכנסת ורצה למערה שלנו לאסוף 
דברים שנאלצה להשאיר מאחור. אבל כשהיא חזרה לשער כדי לצאת עם 

לית ברירה היא הלכה לכיוון הגדר, דהחפצים גילתה שהשער נעול. ב
מתחת במקום שבו היא הוצבה על אדמה ולא על סלע וחפרה לעצמה בור 

לגדר באמצעות עצי הסקה שסחבה איתה. היא חששה מאוד שתיתפס 
ותילקח למשטרה. בסופו של דבר היא הצליחה לצאת דרך הבור שחפרה 

 183מתחת לגדר.

היטב את השינויים  ממחישיםהליכים הרשמיים ה תויר "לפני" ו"אחרי" נקיטותצלומי א
 שעבר המרחב: 

סימון הח'רב ; על גביו מופיע 1972מיים משנת ויר "לפני" הליכים רשותצלום א – 3מפה 

 באזור המחקר

_____________________________________ 

 .24.5.2016שצורף לתגובת העותרים מיום  ,נ"תצהיר מ (3)לעיל, הערה  סוסיא ץבג" 183
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סימון הח'רב ; על גביו מופיעים 1999 ויר "אחרי" הליכים רשמיים משנתותצלום א – 4מפה 

שכבות ההכרזה, )ניתן לראות את האזור שאליו עברו תושבי ח' סוסיא לאחר ההפקעה(, 

  1999184ו עד , ההתנחלות והמאחזים שהוקמההפקעה והשיפוט באזור

 

 

_____________________________________ 

לא נבחנו בצפון מערב התצ"א השמטנו את סימון המחנה הצבאי סוסיא וההכרזה. שניהם  184
במסגרת המאמר מפאת קוצר היריעה. שני אלמנטים אלה תוחמים אף הם את אזור המחקר 

 ומתווספים לכלים הרשמיים שאנו סוקרים כאן וממשטרים את תנועת התושבים במרחב.
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  שטח השיפוטעל גבי כנית סוסיא ושטח ת: סימון 1999תצלום אוויר משנת  – 5מפה 

 ,נבנתה בעומק שטח פלסטיניש ,ויר ניתן לראות כיצד ההתנחלותובהשוואת תצלומי הא
אותו מחדש באמצעות מחיקת הנוף המקורי והחלפתו בחדש: ואדיות שעובדו  "ארגנה"

בותרו באמצעות מבנים שנבנו וכבישים שנסללו. ניתן להבחין  1972-באופן אינטנסיבי ב
כי שטח השיפוט של סוסיא מקוטע בהיותו מורכב משטחים לא רציפים וביניהם 

באופן אנכי על  יםחולש םכך שה ,ההתנחלות והמאחז מוקמו על גבעות מובלעות פרטיות.
 בכך יוצריםו ,ים הח'רב של התושבים וחקלאותםסעליהם נפרשוהעמקים  תהוואדיו
. המדיניות ההתיישבותית במקום משתקפת בשינוי זהותו של המרחב  185הפרדה

הפלסטיני באמצעות הקמת יישוב יהודי בלב האזור, אגב קטיעת הרצף הגאוגרפי 
 והחברתי המקומי. 

 סיכום

בשנים האחרונות בחנו גאוגרפים מחדש את המושג "מקום" ואת האופנים השונים 
ם את זהותו. מחקרים אלו תרמו לחשיפת ההדרות הטבועות המבנים אותו ומעצבי

_____________________________________ 

 (.25)לעיל, הערה לעניין השליטה האנכית ראו: ויצמן  185
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למשל האופן שבו מחוסרי בית מובנים כ"מחוץ למקומם"  –בגיבושו של "מקום" 
באזורים כפריים באמצעות הבניה אידילית של מרחב כפרי "אמיתי". סוגי שיח אלו 

וקרים פועלים כדי ליצור סדר מרחבי ההולם קבוצות דומיננטיות, אך גאוגרפים הח
תחומים אלו הראו בה בעת את האופן שבו "הסדרת מקום" פתוחה גם למאבק על זהות 

 186המקום ולהתנגדות לסדר הדומיננטי.
נקטה ישראל באזור סוסיא מדיניות התיישבותית  1998שנת מתחילת הכיבוש ועד 

שנועדה למחוק את ההיסטוריה והנוכחות הפלסטיניות והמרת מרחב זה בהתיישבות 
התנחלות סוסיא והמאחזים באזור, על בסיס מה שמדינת ישראל  ם שלהקמת. יהודית

בשינוי דרמטי בזהות המקום ובהבנייתו מחדש.  כהכרו ה, הייתמכנה "אדמות מדינה"
הקיום הפלסטיני, החקלאות והמגורים נתחמו לשטחים מצומצמים, במקרה אחד אף 

 ההיסטורי-ף הגאוגרפיהרצבוצע גירוש ושטחי הרעייה )אדמות הח'ראב( נשללו. 
 והחברתי של תושבי המקום נקטע. 

רכי והמקרקעין שהופקעו או הוכרזו כ"אדמות מדינה" היו צריכים לשמש את צ
במקום זאת, האדמות הוקצו למתנחלים בלבד. מדיניות זו חושפת  187הציבור הפלסטיני.

ת את המכירה בקיום הפלסטינים כיחידים בלבד ושולל ,את הנחת היסוד של ישראל
הלגיטימיות של הציבור הפלסטיני כזכאי לזכויות קולקטיביות על האדמה שבה נולד 

שתיקת המחקר ביחס לקיום כפר סוסיא ונחיצות קיומו של מרחב רעייה תרמה אף וחי. 
 היא להלאמת אדמות הציבור והעברתן לשימושם הבלעדי של המתנחלים. 

יום הפלסטיני למובלעות הקההליכים המשפטיים הרשמיים סייעו להגביל את 
 המוגדרות "אדמות פרטיות" ההופכות ל"איים" לכודים ב"ים" מצומצמות ומבותרות,

קטיעת הרצף המרחבי וההיסטורי של תושבי  אגב ,"אדמות הציבור" )היהודי( של
יוצרת אצל המתנחלים מוטיבציה לפלוש לשטחים קטיעה זו נוסף על כך,  188המקום.

 פרגמנטציהה 189.של ההתנחלותהמקוטעים בין שטחי השיפוט  ר שטח רציףוליצהפרטיים ו
והחברה ואחד  הקולוניאלית של המרחב משמשת כאמצעי לשליטה על המרחב

 מעקרונות הטיהור המרחבי.
אזור סוסיא כיחידה גאוגרפית ומשפטית הינו מקרה מבחן של תהליך נישול, יישוב 

מנגנוני הנישול והדילול  שלביצירתם תפקיד מרכזי  מילאהתנחלות ההקמת הומאבק. 
בחינת השלבים  ופירוקו. גם החרבת המרחב הפלסטיני שלהםוכתוצאה  ,הדמוגרפי

אין כי  עד להקצאתם למתנחלים מלמדת באזור סוסיא המקרקעין ם שלבהליך העברת
המבקש  ,אלא בתבנית מתמשכת של קולוניאליזם התיישבותיפעמי -חדמדובר באירוע 

 .י הקיים ולבוא במקומולמחוק את המרחב היליד
_____________________________________ 

 (.7ה )לעיל, הערויליאמס  186
ראו )לעיל, לתקנות האג,  55זאת בניגוד לחובת הנאמנות של הכובש לפי תקנה כאמור,  187

 (.93הערה 
 .926–826 בעמ' ,261( 2016) 47 תיאוריה וביקורת ,"מחיר הגיוון" ,דרור אטקס ועמירה הס 188
 מאמר נפרד. נייחד ולכך  ,לך השניםכפי שאירע בפועל במה 189
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הצבת משוכות משפטיות  תוךו ,באמצעות שיח משפטי, לכאורה ניטרלי ומקצועיכך, 
, נחסמו שטחים בפניהם והפכו אסורים. לצד זה לעמוד בהןהתקשו שהילידים מערביות 

התקיים תהליך שבו שטחים שנחשבו אף על ידי המדינה כ"שחורים" ואסורים לשימוש 
עבורם באמצעות שימוש בהפקעה והכרזות, זאת לצורך טיהור מתנחלים "הולבנו" 

 המרחב המקומי ועיצובו של מרחב התיישבותי חדש. 
אחד המופעים של התפיסה שמוחקת את הקולקטיב הפלסטיני עלה לכותרות 

שכל  ,של הנשיא הקודם של ארצות הברית דונלד טראמפ לאחרונה ב"תוכנית המאה"
סטיני באמצעות הפיכת המתנחלים לילידים ופירוק כולה פרגמנטציה של המרחב הפל

 190המרחב הפלסטיני למובלעות.

עם זאת, יש לזכור כי למרות תהליכי המחיקה וההחייאה ובד בבד עימם, המשיכו  
הכפר הערבי סוסיא  .עד תחילת שנות האלפייםאזור להתגורר בם הפלסטינים תושביה

, שעברו לדור בסמיכות יכרון תושביוית בשטח וצרוב בזזאף נשתמר פי )במיקומו הישן(
עיצובו מחדש של "אזור , שתיארנו םמהלכיהלמרות כל כך,  אליו על קרקעותיהם.

התנגדות התושבים באמצעות גם צדדי על ידי ישראל, אלא -לא נעשה באופן חד סוסיא"
אומנם זהו מאבק בין כוחות בלתי שווים בעוצמתם, אך יש  191אדמתם.ל םצמדותיוה

בכלל, כתהליך  Cמרחבי של אזור סוסיא, ושל שטח -שינוי המשפטילנתח את ה
 הן המבוצעותדיאלקטי, שבו עיצוב המרחב נשלט על ידי פעולות משפטיות ומרחביות 

 המתנגדים לפעולות אלו. פלסטיניםהעל ידי  והןישראל ואזרחיה  ידי על
 

_____________________________________ 

190 A vision to improve the lives of the Palestinians and Israeli Peace to Prosperity:  

content/uploads-https://www.whitehouse.gov/wppeople, White House Staff (2020),  
/2020/01/Peace-to-Prosperity-0120.pdf. 
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