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פלסטינים במזרח ירושלים עתרו נגד האפוטרופוס
הכללי: "פועל לפינוי משיקולים זרים"

העותרים טוענים כי התנהלותו של האפוטרופוס, המחזיק בין היתר בנכסים שננטשו על ידי
יהודים לפני 1948, לוקה בשרירותיות ובחוסר שקיפות לאור שיתוף פעולה עם מתנחלים. כ-600

משפחות של פלסטינים מתגוררות בנכסים המנוהלים ע"י האפוטרופוס

תושבים פלסטינים ממזרח ירושלים עתרו נגד האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים בדרישה שיכיר
בזכויות שלהם כדיירים בנכסים המנוהלים על ידו, ולא ישתף פעולה עם ארגוני מתנחלים מאחורי גבם.

העתירה, שהוגשה על ידי עורכי הדין עדי לוסטיגמן ותמיד בלנק, מבקשת מבג"ץ לחייב את
האפוטרופוס לפרסם נהלים מסודרים לניהול, מכירה והשכרה של הנכסים שלו במזרח ירושלים

ושנהלים אלו יתחשבו בזכויותיהם של הדיירים הפלסטינים. שופט העליון יוסף אלרון קבע שמדינה
צריכה להגיש את תגובתה לעתירה עד סוף פברואר.

כ-600 משפחות פלסטיניות במזרח ירושלים מתגוררות בנכסים המנוהלים על ידי האפוטרופוס הכללי.
לרוב הן מתגוררות במבנים שהיו שייכים ליהודים לפני 1948. על פי החוק, נכסים שהיו בבעלות

יהודים וננטשו במהלך מלחמת העצמאות נותרים בידי הבעלים היהודים או בידי האפוטרופוס הכללי,
אם לא ידוע מי הבעלים. לעומת זאת, נכסים שהיו בבעלות פלסטינים לפני 1948 הועברו באופן

אוטומטי לידי המדינה מתוקף חוק נכסי נפקדים. על סמך החוק הזה, פועלים בעשורים האחרונים
ארגוני ימין בסיוע האפוטרופוס הכללי כדי לפנות משפחות פלסטיניות מבתיהן לטובת הקמת

התנחלויות בלב השכונות הפלסטיניות בירושלים. כך פונו משפחות רבות מבתיהן, בין היתר בשייח
ג'ראח ובסילוואן.

לפני כשנתיים חשף "הארץ" כי תיקי מזרח ירושלים באפוטרופוס הכללי הועברו לידי המחלקה
הכלכלית שבראשה עמד פעיל הימין חננאל גורפינקל, שהיה חבר מפלגת הבית היהודי והקים עמותה

שעסקה בייהוד ירושלים. מאז העברת תיקי מזרח ירושלים לטיפולו, גבר שיתוף הפעולה עם
המתנחלים והואץ קצב דרישות הפינוי שהגיעו למשפחות פלסטיניות.

משלושה תיקי פינוי בשנה ל-14

עתה עתרו לבג"ץ עמותה שהקימו תושבי שכונת אום ארון בשייח ג'ראח ביחד עם עמותת "עיר עמים"
נגד האפוטרופוס הכללי. בעתירה נטען כי בין השנים 2012 ל-2016, לפני מינויו של גורפינקל, פתח

האפוטרופוס בין אחד לשלושה תיקי פינוי בשנה. בשנת 2017 נפתחו 11 תיקי פינוי ובשנת 2018
נפתחו 14 תיקי פינוי.
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לטענת העותרים, הדיירים הפלסטינים של האפוטרופוס הכללי סובלים מהתעמרות ומשרירותיות. על
פי העותרים, לאפוטרופוס אין כלל נהלים כתובים וגלויים המסדירים את היחסים בינו לבין הדיירים

שלו. כך למשל, רבים מהדיירים הפלסטינים לא מכירים כלל את אנשי האפוטרופוס הכללי אלא רק את
נציגי עמותות המתנחלים התובעים אותם או מגיעים לבתים. במקרים רבים הנכסים שוחררו לידי

המתנחלים מבלי ליידע בכלל את הדיירים הפלסטינים שגרים שם במשך עשרות שנים. בנוסף,
העותרים טוענים כי התנהלות האפוטרופוס לא לוקחת בחשבון את השנים שחלפו מאז סיפוח מזרח

ירושלים, את הזכויות שלהם כדיירים מוגנים, את העובדה שהם שיפצו והרחיבו את הבתים ועוד.

באחד המקרים שמפורטים בעתירה, האפוטרופוס השכיר חצר בית בשייח ג'ראח לעמותת ימין
הקשורה לסגן ראש העיר, אריה קינג, מבלי שהתאפשר לדיירים להשכיר בעצמם את החצר. לבסוף

בוטלה ההשכרה, לא לפני שהעצים בחצר נכרתו. "ברור שהפעולה נעשתה משיקולים זרים, כדי לגרום
לדיירים להתפנות", אומרת עו"ד אושרת מימון מעיר עמים.

מהאפוטרופוס הכללי נמסר בתגובה: "בהתאם להוראות הדין מחויב האפוטרופוס הכללי לנהל את
הנכסים המנוהלים על ידו במזרח ירושלים כשם שהוא מנהל נכסים עזובים אחרים, לטובת בעליהם

הפרטיים. בהתאם, הנחיות ונהלי האפוטרופוס הכללי החלים לגבי כלל הנכסים המנוהלים על ידו,
חלים גם ביחס לנכסים אלה, הן בכל הנוגע לאופן הניהול והן בכל הנוגע להשבת הנכס לידי בעליו

החוקיים. במסגרת חובתו לנהל את הנכס לטובת בעליו, נדרש האפוטרופוס הכללי להגיש מעת לעת
תביעות פינוי כנגד מי שמחזיקים בנכס שלא כדין. בהתאם להנחיית האפוטרופסה הכללית, בטרם
הגשת תביעות פינוי לבית המשפט, פונה האפוטרופוס הכללי אל המחזיקים בנכס במטרה לנסות

ולהגיע איתם להסדר. ואכן, בשנים האחרונות הגיע האפוטרופוס הכללי להסדר עם משפחות רבות,
מתוך התחשבות מרבית במצבן ותוך שמירה על האינטרסים של בעלי הנכס, לטובתם פועל

האפוטרופוס הכללי. תביעות פינוי מוגשות רק כאשר אין נכונות של המחזיק בנכס שלא כדין להגיע
להסדר עם האפוטרופוס הכללי טרם הגשת תביעה. כפי שמציינת העותרת בעתירתה, טענות

העותרת ביחס להסדר החוקי החל ביחס לנכסים אלה עניינן למחוקק ולא לאפוטרופוס הכללי".

 


