
 השומרון בגבעות מרות קבלת: דין פסק

 הרקע העובדתי וטענות הצדדים .א

על הגבעות שמסביב הישוב נבנו במשך השנים מספר שכונות )להלן "הגבעות"(. גבעות אלו נבנו 

הקרקע עליהן הן יושבות מוגדרת כקרקעות מדינה, והן אינן מוסדרות מחוץ לקוי המתאר של הישוב, 

 לעת עתה מבחינת החוק. 

שלשים שנה, הדבר נעשה כיוזמה פרטית של  -בתחילת יישובן של מרבית הגבעות, לפני כעשרים 

אנשים בודדים שעלו ליישב את הגבעות הסמוכות לישוב, תפסו קרקע ובנו עליה בתים ללא סיוע 

הישוב, אולם במשך השנים הענין הלך והוסדר כך שבעשר השנים האחרונות מתנהלות  ועזרה של

הגבעות כמו כל היישובים: מול כל אחד מבעלי המגרשים חותם הישוב על חוזה, בו מתחייב הישוב 

להעמיד לרשות המתיישב מגרש בגבולות מוגדרים, ובתמורה משלם המתיישב סכום כספי אשר 

תיות בגבעות. מבחינת ההתנהלות כל תושבי הגבעות מתקבלים לישוב על מועבר לצורך פיתוח תש

תושבי הגבעות חברים באגודה של הישוב, בוחרים למזכירות   ידי ועדת הקבלה של הישוב, כמעט כל

ולוועד המקומי, ונכון להיום מרבית חברי המזכירות לרבות יו"ר המזכירות הינם תושבי הגבעות. 

וב מיסים והישוב מצידו מספק לגבעות מים חשמל ותשתיות, לרבות תושבי הגבעות מעלים ליש

פריצת דרכים וסלילת כבישים, כמו כן הישוב עוסק ביחד עם חברת "אמנה" בתכנון הגבעות. גם 

מבחינת הריבון בשטח, קרי, צה"ל, הגבעות הן חלק מן הישוב וסמכות הרבש"ץ נפרסת גם על שטח 

 הגבעות.

ות אינו רואה את עצמו מחויב להחלטות הישוב, ומבצע עבודות תשתית חלק קטן מן התושבים בגבע

אשר מטרתן הכשרת שטחים לבניה ולחקלאות, מבלי לתאם זאת מול הישוב ומבלי להתחשב 

בתוכניות של הישוב ביחס לשטחים בהם הוא פועל. הנתבע הינו טרקטוריסט המבצע עבודות אלו 

 עבור אותם תושבים.

ם ביחס לעובדות אלו, כפי שהתבררו מתוך דברי הצדדים ומתוך דברי העד אין מחלוקת בין הצדדי

יהודה ליבמן, אותו קיבלו הצדדים עליהם כעד מוסכם אשר יטיב לתאר את המתרחש בגבעות 

 המדוברות. 

לטענת התובעת, יש לה את הסמכות לקבוע את גבולות המגרשים בגבעות ולמנוע מתושבים לפתח 

כך דורשת התובעת מהנתבע להפסיק לעשות כל עבודת עפר שאינה שטחים ללא הסכמתה, ולפי

מתואמת מול הישוב. לטענת הנתבע, אין לתובעת כל סמכות מעבר לגבולות המוניציפליים של הישוב 

 ולפיכך הוא אינו חייב להסכים לדרישה זו.

ל לידיו בית הדין שמע את טענות הצדדים במלואן, שמע את עדותו של מר יהודה ליבמן וכן קיב 

מסמכים שונים אותם הציגו הצדדים ביניהם פסק דינו של רבה של יצהר הרב דוד דודקביץ' שליט"א 

 והגיע למסקנות הבאות:

 

 

 הדיון ההלכתי

 הבעלות על הקרקע ביהודה ושומרון .א

 יחודיות קנין עם ישראל בארצו .1

הקנינית על אדמות מדינה בארץ ישראל )בשם בפתח דברינו נבקש להגדיר את שאלת הבעלות 

אדמות מדינה יכונו כל האדמות שאינן נמצאות בבעלות פרטית. לא באנו להבחין בין אדמות 

המוגדרות כ"אדמות מדינה", "אדמות סקר" או "אדמות רמ"י"(. האם היא מוגדרת כאדמת הפקר שכל 



. המשפט 'ארץ ישראל שייכת לעם ישראל' [1]הקודם תופס? אנו סבורים שהתשובה לשאלה זו שלילית

  אינה סיסמה, אלא אמירה בעלת משמעות משפטית. כאמור בגמרא )בבלי בבא בתרא קיט ע"ב(:

 ארץ ישראל מוחזקת היא... דכתיב: ונתתי אותה לכם מורשה אני ה', ירושה היא לכם מאבותיכם.

של אביהן. בכור נוטל פי שניים בנכסי  הגמרא מסבירה בכך מדוע נטלו בנות צלפחד את חלק הבכורה

האב הממשיים שנמצאים בחזקתו, ולא באלה הראויים להגיע אליו. אבל הארץ הייתה כבר בבעלותם 

המלאה של ישראל, עוד לפני שהגיעו אליה, נכס גמור של אבות באי הארץ, ולכן היה בה דין ירושת 

 בכור.

נו בטל לעולם, גם לא כאשר היא נכבשה בידי זרים. קניינו של עם ישראל בארץ הוא שמימי ועל כן אי

 ר' חיים מבריסק )חידושי ר' חיים על הש"ס גיטין מ"ז א( כתב: 

דהנה מפורש בב"ב ובשאר מקומות דא"י מוחזקת היא מאבותינו, ואף דפשוט דעצם הקידוש נעשה 

ו. ונמצא ע"י כיבוש יהושע, מ"מ עצם ירושת ישראל ודין הממון שבה מוחזקת היא מאבותינ

שבטל אח"כ בכיבוש הארץ ע"י הגויים, היינו רק כיבוש וקידוש יהושע, אבל ירושת ישראל והדין  דמה

דמוחזקת היא לנו מאבותינו, פשיטא דלא נתבטל, כמו שהיה דין זה בה קודם קידוש יהושע. אשר 

 לפ"ז דין זה דמוחזקת מועיל שלא יחול בזה דין קנין גוי המפקיע עצם קדושת הארץ.

 

 יחודיות קנין הפרט בארץ ישראל .2

מן הכתובים עולה מפורש שלא רק הקניין הלאומי נשאר קיים לעולם, אלא גם קניינו הפרטי של כל 

ממשיך להתקיים בגלות. במצור ירושלים צווה ירמיה שהיה בחצר המטרה לקנות את  יהודי בנחלתו

ף והקניין חל, ועל כן יש שדה חנמאל שבענתות )ירמיה ל"ב(. הכתוב מפרש שהמעשה הזה תק

לשמור את השטרות בכלי חרס למען יעמדו ימים רבים. וחכמים )בבא בתרא כ"ט א( אף דנו אם יכולה 

הייתה להיות שם גם חזקת ראיה. ולכאורה כל הקניין הזה תמוה. שהרי כאשר ירושלים הושמה 

מכור שדה שאינה שלו במצור, ענתות כבר נכבשה והייתה בידי הבבלים, איך יכול אפוא חנמאל ל

 ואינה ברשותו? נראה שהכיבוש לא הפקיע אפילו את הבעלות הפרטית.

ה ִאיׁש ְלִעירֹו'. הציור  ַלִם וִיהּודָּ כך נראה גם בספר עזרא )ב' א( שם נאמר על שבי הגולה: 'וַיָּׁשּובּו ִלירּוׁשָּ

כך התלונן גם יחזקאל הכללי הוא שכל אחד חזר אל נחלתו, ומבחינה משפטית היא לא אבדה לו. על 

י  יָך ַאנְׁשֵׁ יָך ַאחֶּ ם ַאחֶּ ן ָאדָּ הנביא )י"א טו( כנגד אנשי ירושלים, שבקשו לזכות בנחלות גלות יהויכין: בֶּ

נּו ִהיא נְִתנָּה הָּ  ַעל ה' לָּ ַלִם, ַרֲחקּו מֵׁ י יְרּוׁשָּ ם יְׁשבֵׁ הֶּ ר ָאְמרּו לָּ ל ֻכֹּלה, ֲאׁשֶּ אֵׁ ית יְִשרָּ ָך וְכָּל בֵׁ תֶּ ץ ְגֻאלָּ ָארֶּ

ה.לְ  ׁשָּ  מֹורָּ

ן וְִשמּו  מֶּ ם ִאְספּו יַיִן וְַקיִץ וְׁשֶּ אמנם עם החורבן אמר גדליהו לעם שנשאר בארץ )ירמיה מ' י(: וְַאתֶּ

ם. אם כן הותר לנשארים לתפוס את אדמות הגולים. אולם שם אין  ר ְתַפְשתֶּ יכֶּם ֲאׁשֶּ רֵׁ יכֶּם ּוְׁשבּו ְבעָּ ִבְכלֵׁ

חילת הפסוק, וברור שהותר השימוש בנחלות הגולים העזובות. מדובר אלא בקניין פירות, כאמור בת

בקש ללמוד מן הכתוב הזה כיצד מתבצע קניין חזקה, אף שאין הדמיון גמור,   חזקיה )קידושין כ"ו א(

ם', ואולי בגלל זה פנה ר' ישמעאל למקור אחר. ר ְתַפְשתֶּ יכֶּם ֲאׁשֶּ רֵׁ  בגלל ייתור הלשון 'ּוְׁשבּו ְבעָּ

 

 משמעות קנין הפרט בתקופת הגלות .3

לא זו בלבד שהקניין הלאומי קיים אלא שהגאונים סברו שהקניין האישי שיש לכל יהודי בארץ ישראל 

הגאונים ביססו  כה חזק, שאפשר לעשות בקרקע זו גם שימוש מעשי ולהקנות על ידה בקניין אגב.

                                                           
, דבר אברהם א' י"א. הרב משה קליערס הרב אברהם דב שפירא נכתבו על כך מאמרים אין ספור, נציין כמה מהם: [1]

האדמו"ר מקלויזנבורג שו"ת דברי יציב חלק חושן  סז. ר' צבי פסח פרנק הר צבי או"ח ע"ד.-תורת הארץ ח"ב פ"ג סה
משפט פג. הרב משה צבי נריה 'זכותנו על ארץ ישראל' תורה שבעל פה ט"ז. הרב שלמה פישר, בית ישי ב' בדין קדושת 

ואילך, הרב יגאל  302. הרב יעקב אריאל באהלה של תורה ח"א קי"ג, ח"ג שמיטה. ובתחומים לב ארץ ישראל וסוריה
הבעלות על המקרקעין בארץ  -בספר "משנת השמיטה"   חוק הגולן. הרב יגאל אריאל -אריאל "ארץ ירדן וחרמונים" 

 ישראל.
 



א זכתה את ישראל בברית עולם, על דבריהם על שני עמודים: א. ארץ ישראל היא מתנת השכינה והי

כן לעולם אין לזרים חלקה לה על ידי שום קניין וכיבוש. ב. ההלכה היא ש'קרקע אינה נגזלת', אלא אם 

כן השתקע שם הבעלים, אך בארץ ישראל גם אם נשתקע שמם אין זה ייאוש, כיוון שעתידה היא 

 לחזור אלינו.

דס הוצאת ארנרייך עמוד ק״ב( מביא את תשובת רש״י )בספר האורה ח״ב סי׳ קנה, ובספר הפר

 הגאונים: 

מצא רבי בתשובת הגאונים שאלה: מה שכותבין בשטרות ובמתנות ונתנו לו ארבע אמות קרקע 

בחצרי, ומי שאין לו קרקע היאך כותבו, וראה שהשיבו שאמר שאף על פי שאין לו קרקע בזמן הזה 

ל אחד מישראל שאין לו קרקע בארץ ישראל. שהרי גוים יכתוב, וכמאן דאית ליה קרקע דמי, דאין לך כ

שהחזיקו בה ולכדוה אין להם חזקה, דקיימא לן קרקע אינה נגזלת ואינה נחמסת לעולם, וארץ ישראל 

 בחזקתינו עומדת לעולם, ואף על פי שאין אנו שולטין בה.

בן דורו של המהר"ם רבי על ידי  וכן והובאו הדברים גם על ידי המהר"ם מרוטנבורג )שו"ת ח"ד תקלו,

 אהרן הכהן מלוניל בספר הכלבו סימן קכח(:

קים להו לרבנן דאין כל א' מישראל שאין לו ד' אמות בא"י וא"ת נטלוה הגוים ואנן בגלות קיי"ל לרבנן 

 דקרקע אינה נגזלת ובחזקת ישראל היא וא"י נקראת על שם ישראל.

ין פ"ג ה"ז( אך דחה את האפשרות להשתמש גם הרמב"ם הביא את דבריהם )הלכות שלוחין ושותפ

בד' האמות הללו באופן מעשי, משום שאין מדובר בקרקע ידועה ומוגדרת, וכדברי רב האי גאון )אוצר 

 (:11הגאונים עמ' 

בכל אקנייתא פסיקאתא לא סמכינן על חלק דבא"י, דלא יכיל מקבל מתנה למגביה. אלא צריך קרקע 

 ביה.ידיע דיאכיל למגביה ולאחזוקי 

הרמב"ם חלק על אפשרות השימוש המעשי, אך לא על עצם העיקרון של תוקף האחיזה והקניין שלנו 

 בארץ.

 

 משמעות כיבוש נכרים בארץ ישראל .4

ר' יוסף אנגל )גליוני הש"ס ב"ב מ"ד ב( הגדיר את המצב לדברי הגאונים, הארץ נשארה בידי השכינה 

 גם עכשיו ולכן אין בה קניין זר: 

דאפילו ישראל אין להם רשות למכור לצמיתות וכו', כוונתו דמזה ראיה דא"י היא עדיין של  ומה שאמר:

השי"ת ולא ניתנה גם לישראל נתינה חלוטה, מדלא ניתן להם הכח למכור לצמיתות כמו שהוא בדבר 

שהוא שלו לגמרי. וכתיב: לד' הארץ, וע"כ כיון שהארץ של השי"ת עדיין ה"ל לגבי ישראל גופיהו רק 

כעין משלחן גבוה קזכי, ולמי שאין הגבוה נותנו ה"ל לגבי של השי"ת לגמרי וא"א שיזכה בו כלל. וע' 

גיטין מ"ז א. ומה שאמר: דעתידים אנו לחזור כו', כוונתו להחזיק סברא הקדומה דקרקע אינה נגזלת 

ם אנו לחזור עליה, כיון דיש דיעות דיאוש מועיל גם בגזילת קרקע, לכן כתב דאין כאן יאוש כיון דעתידי

 כן נזכה בב"א.

-מרן הרב )מאמרי הראיה ח"א, נאום על ישוב ארץ ישראל, וכן בהקדמה לספר 'זכותנו ההיסטורית

משפטית על ארץ ישראל', מאת ד"ר ראובן גפני(, הדגיש אף הוא את ייחודו של הקניין השמימי בארץ 

)וראה 'דבר אברהם'  יין כיבוש של נכריםישראל, גם חלק ישראל בה מוגבל, על כן אין מקום כלל לקנ

 ז' עמ' לח, על מהותו של קניין כיבוש וחולשתו הבסיסית(:   א'

כשאנו חוזרים עכשיו לארצנו הרי אנו כובשים אותה לא בחיל ולא בחרב כי אם בדרך של שלום, ואנו 

על אדמת משלמים במיטב כספנו בעד כל שעל אדמה מאדמתנו, אעפ"י שמעולם לא פקעה זכותנו מ

ארצנו הקדושה, כדברי ר' נחשון גאון ז"ל... ואמנם מצד הדין אף שקרקע אינה נגזלת, הרי היא 

נכבשת. ויפה כחו של כבוש להפקיע את זכות הבעלות הקודמת. אבל הכבוש אינו קנין בפני עצמו. 

שראל קנין ראשון הוא רק הקנין בכסף והוא גם נקרא כבוש )כדברי הרמב"ם שקנין קרקע בארץ י

נקרא כבוש יחיד(, אלא שזה כבוש צודק, כי האומה או היחיד המוותר על זכותו מקבל תמורתה טובת 



הנאה אחרת. והכבוש בחרב בא רק למלאות את מקומו של קנין כסף, בזמן שאין אפשרות להשתמש 

ת בו. אבל בארץ ישראל שגם קנין כסף אינו תופס בה, ממילא אין גם הכח בידי הכבוש למלאות א

מקומו. כי קנין עם ישראל בנחלת קדשו הוא בטבע המציאות והוא אחד מד' הקנינים הנצחיים 

שהקב"ה טבע בעולמו. ולפיכך אמרה התורה: "והארץ לא תמכר לצמיתות כי לי הארץ" ואין שום כח 

בעולם שיוכל להפקיע אפילו את הקנין שיש ליחיד מישראל באדמת קדשו, על אחת כמה וכמה שאין 

 כולת להפקיע את זכותה של כנסת ישראל כולה מעל נחלת קדשה.כל י

לעומת שיטה זו שבארץ ישראל יש לנו לעולם קניין, גם לאומי וגם פרטי, דן החזון איש אם אכן מתנת 

 הארץ השמימית אין לה בטלה )זרעים כ"א ה(: 

שם בעלים אי ויש לעיין לאחר שגלו ישראל וקנו האויבים הארץ בכיבוש מלחמה ויאוש ונשתקע 

חשיבא הארץ של ישראל מצד הבטחת שמו ית' להשיבה אלינו, והוי הגוף שלנו, והלכך אף שכל יחיד 

כבר פקע קנינו מחלקו, מ"מ יש לכל יחיד חלק בארץ מצד שנתנה לכל ישראל ותתחלק לבאי הארץ 

לאחר שגלו  לעתיד לבוא, או דלמא שאין מתנתו של אאע"ה אלא עד שנכנס לארץ וזה כ"א בשלו, אבל

ופקע קנינם אין לישראל בה שום קנין עד שישובו וינחלו. ומדברי רבנו )הרמב"ם לעיל( משמע שמתנת 

 אאע"ה קימת לעולם, וחשיב גם השתא גוף של ישראל.

מסקנתו היא שהקניין השמימי הלאומי קיים, אך דחה את הסברא שגם קניין הפרט קיים, כי בארץ 

 ולם: ישראל 'קרקע אינה נגזלת' לע

דהלא קיי"ל דכיבוש מלחמה קונה, וגם נשתקע שם בעלים קונה כדאמר בירושלמי )פ"ז דכלאים, 

 ובר"מ פ"ה מה' כלאים ה"י(.

  כך כתב בספר התרומה )הלכות ארץ ישראל(:

דשפיר קונין קרקעות על ידי כבוש אפילו גופו של ישראל מוישב ממנו שבי. ואחרי שכבשום עכו"ם או 

 ישראל לא היה בו ישראל אחרי כן שיש לחוש שקנו הקרקעות והעכו"ם גזלום מהם.מישמעאלים או מ

 וכן כתב בשמו הסמ"ג )עשין סימן קלג( בתוספת נופך משלו:

ואין להחמיר ולומר שגוים גוזלי קרקע הם וקרקע אינה נגזלת שהרי קנאום בכיבוש ואף על גב 

יש לחלק שהיו ישראל מרובים והיו להם  דחיישינן בפרק לולב הגזול )סוכה ל' א( בענין הושענא

 קרקעות והיו גוזלים ומאנסין מהם.

 לדבריהם הקניין הפרטי אבד, ונשאר רק הקניין הכללי שהעניקו משמים לישראל.

התוי"ט )עדיות ח' ו'( שילב את שני הדברים. הכיבוש קונה למרות המתנה השמימית, אך רק משום 

ילקח מאתנו. ולפיכך יש הבדל בין התקופות, על הכיבוש שמתנה זו הוגבלה בנבואה שהארץ גם ת

הבבלי נתנבא ירמיה, לעומת זאת על כיבוש ארץ ישראל בסוף ימי בית שני בידי רומא אומר את 

 הדברים הבאים:

 לא מצינו בה נבואה בפירוש, ולפיכך שלא כדין נטלוה מידינו. ואין קרקע נגזלת.

ב(, שאחרי הכיבוש השדות נשארו בידי בעליהן. ולכן יהודי שגמר וכן עולה מסוגית סיקריקון )גיטין נ"ה 

בדעתו לתת לאנסים כדי להציל את חייו, הרי היא שלהם, אך אחרי שחדלה הסכנה אינו נותן נתינה 

גמורה, וצריך לחזור ולקנות אותה ממנו. ראה ר' משה קליערס )תורת הארץ ח"ב פ"ג ס"ה וראה גם 

 ב שגם מצד הרומאים הם לא בקשו להפקיע את קניין הפרט: דבריו ח"ב פ"א הערה ד'( שכת

שבגלות השני לא היה כלל כיבוש מלחמה בהקרקעות של אר"י, דהניחו אותן לישראל לכל אחד מה 

שהיה שלו. כדמוכח מסוגיא דסיקריקון, ובכמה מקומות מבואר בגמ' דהיה לישראל קרקעות באר"י גם 

 אחרי החורבן )מעשר שני פ"ה מ"ב(.

 ן כתב האדמו"ר מקומרנא )מעשה אורג שביעית פ"ו מ"א(וכ

הכיבוש הוא בשתי דרכים. אחד שכובש המדינה למס להיות מלך עליהם, אבל הבתים והשדות וכל 

החפצים והקרקעות הכל שייכים לבעלי בתים. והשני שהורג כל יושביה ולוקח כל אשר להם מאדם עד 

של יצאי מצרים, שנאמר: לא תחיה כל נשמה, וכיון  בהמה והבתים והשדות. וזה הכיבוש השני היה



שזכו בה מחמת כיבוש, כשכבשם נבוכדנצר בטלה קדושת הארץ כי נתבטל קדושה שלהם. ועולי בבל 

היה בחזקה, שנתן להם המלך מתנה את השדות והבתים וכל הארץ הוא שלהם. וכשכבשם טיטוס 

לעיל, אבל חזקת הארץ והבתים לא היה ש"ט לא כיבש אלא מלכותם בדרך כיבוש הראשון שאמרנו 

 רשאי לכבוש מדיני המלכות ומחק הארץ, ולכן נישאר קדושת הארץ של עולי בבל מקודש לעולם

 

 היחס בין קנין הפרט והכלל בארץ ישראל .5

על כללי לאומי של עם ישראל -מדברי כולם עולה שקניין ישראל באדמת הארץ רב ממדים. קיים קניין

ולעולם. אין זו רק ריבונות מדינית, אלא בעלות וקניין, שמתוקפן יש לציבור את בארץ מברית אברהם 

הזכות לשעבד את נחלת הפרט למיסים, הפקעה, ולשמור את זכויות הכלל, כמו תקנות יהושע )בבא 

 קמא פ' ב(. וכנימוק חכמים: "שעל מנת כן הנחיל יהושע את הארץ".

ולא לעצמם בלבד הם קנו, אלא מכוחה של האומה  היחידים שקנו נחלה בארץ לא באו מכוח עצמם

כולה, שלה ירושת הארץ. כך היה בקדושה ראשונה. הכלל הוא שהוריש את הכנענים וממנו קבלו 

הפרטים את נחלתם. על כן חילק יהושע את הארץ לשבטים מראש, כדי שכאשר כל שבט יפנה לכבוש 

 מב"ם )תרומות פ"א ה"ב(:וכפי שכותב הר את נחלתו, יבוא מכוח 'כיבוש הרבים':

ומפני זה חלק יהושע ובית דינו כל א"י לשבטים אע"פ שלא נכבשה, כדי שלא יהיה כיבוש יחיד 

 כשיעלה כל שבט ושבט ויכבוש חלקו. 

רבים ואף על פי כן קניין הפרטים וחזקתם אינם נחשבים -בקדושה שניה לא התקיימו תנאי כיבוש

ח הכלל, בשליחותו ובגיבויו, וחזקתם באה לבסס את הבעלות למעשי יחידים סתם, אלא הם באים מכו

 הכלל ישראלית.

גם קניין  תחת הקניין הלאומי קיים קניין פרטי של כל אדם מישראל בנחלתו. ובאופן זה יכול להתקיים

לגיטימי של גוי לזמן, אם קנו אבותיו את הקרקע כדין מישראל. אך בפועל גוי שמחזיק באדמת הארץ, 

 שגזולה היא בידו.יש להניח 

והכיבוש הנוכרי לא ביטל אותו, לא  לפיכך לדברי כולם הקניין הלאומי של ישראל בארץ קיים ועומד,

ולסוברים כך האדמה שייכת ליורשיהם  נחלקו אלא אם הקניין הפרטי של כל יחיד בארץ שריר וקיים,

הנוכרי הפרטי בנחלתו תקף גם אם עד היום. ולסוברים שיש כיבוש לנוכרי ומועיל ייאוש גם בא"י, קניין 

 .קיבל אותה מן השלטון העותמני. הכיבוש הישראלי לא התכוון להפקיע את האחיזה הפרטית בקרקע

 

 מעמדה הקניני של ארץ ישראל בזמן הזה .6

באמצעותה מתגשמים ייעודי העם, כיבוש חלקים נרחבים מן להקמת מדינת ישראל,  זכינו בימינו

הכיבוש שלנו,  הארץ וחזרת הריבונות שלנו עליהם. גם מי שסובר שהיה כיבוש לנוכרי בארץ, בא

וביטל את הקניין הזר. מאותה העת ואילך חזרה הבעלות לידיו של עם ישראל. ואכן אחרי מלחמת 

פקדים בו הולאמו כל הקרקעות הפרטיות השייכות לגויים השחרור )תש"י( חוקקה המדינה חוק נכסי נ

 שברחו משטח המדינה בזמן המלחמה )בתנאים המפורטים בו(.

המדינה מגמגמת ולא  אולם לצערנו הרב דבר זה לא קרה ביהודה ושומרון, וגם אחרי חמישים שנה

תיישבות החליטה מה מעמדה שם, היא מחזיקה באדמות בינתיים רק ככובש האחראי בשטח. הה

באה לאחוז בקרקע הזאת בשביל עם ישראל, ולגרום למדינה לבצע את תפקידה, לממש את  היהודית

קמה לא פעם על אפה וחמתה של  בעלותו של עם ישראל על אדמה זו, וליישבו בה. התיישבות זו

 הממשלה, בעיתוי 'לא נכון' מבחינה מדינית, אבל בסופו של דבר המדינה פרסה עליה את חסותה,

 והיא מתקיימת בפועל בתקציביה, ותחת מטריית הביטחון של צה"ל.

 כך סיכם זאת הרב גורן )מאורות תש"ם בטאון הרבנות הראשית(: 

הקנין של העם היהודי על א"י הוא מוחלט ונצחי ובלתי משתנה והוא מושתת על מורשת אבותינו. 

לאומי או בינלאומי לשנות את מעמדנו, ככתוב: ונתתי אותה לכם מורשה אני ה'. לכן לא יכול שום חוק 



זכויותינו וקשרינו עם נחלת אבותינו. וגם אם ממשלת ישראל לא סיפחה באופן רשמי את יהודה 

ושומרון למדינת ישראל, ולא החלה עליהם את החוק הישראלי, דינם של אזורים אלו לפי דין התורה 

ת עולמית, ושום חוק אינו יכול לשלול אותנו כארץ ישראל לכל דבר, ויש על כולה ריבונות, קנין ובעלו

 מנחלת אבותינו.

 

 בעלות המדינה באדמות יו"ש .1

יתכן לומר עוד, כי את בעלותו של עם ישראל מממשת מדינת ישראל גם ביהודה ושומרון. כיבוש 

מדינת ישראל החזיר לבעלותו של עם ישראל על ידי מדינת ישראל את כל ארץ ישראל שנכבשה על 

נה כל ההבדל בין כיבוש תש"ח ובין כיבוש תשכ"ז מתמצה ביחס לקרקעות הפרטיות, אשר ידי המדי

בתש"ח התכוונה מדינת ישראל לקנותן בכיבוש באמצעות חקיקת חוק נכסי נפקדים בשנת תש"י אשר 

הלאים את כל הקרקעות הפרטיות השייכות לגויים שברחו משטח מדינת ישראל בזמן המלחמה 

עות לבעלותה של מדינת ישראל המהווה את נציגותו של עם ישראל, ואילו והעבירה את כל הקרק

בתשכ"ז היא לא התכוונה לקנות באמצעות הכיבוש קרקעות השייכות לאנשים פרטיים. אולם 

הקרקעות שלא היו שייכות לגוי מסויים, אלא למדינה שכבשה את האזור לפני עם ישראל )ממלכת 

ישראל תוך אבחנה בין קרקעות שנרשמו כקרקעות של הממלכה ירדן(, הועברו לבעלותה של מדינת 

הירדנית, והפכו לקרקעות מדינה, ובין קרקעות שלא נרשמו על שם המדינה הירדנית, אך היו 

בחזקתה )שכן הן לא היו בבעלות גוי מסויים( בהן מדינת ישראל שמרה לעצמה את זכות הקנין 

)על ידי הכרזה על הקרקע כאדמות מדינה(. אין  )אדמות סקר(, אותה מימשה באופן חלקי ומוגבל

ספק כי מבחינה הלכתית המדינה היתה יכולה להכריז על כל ארץ ישראל כאדמת מדינה, כולל על 

אדמות פרטיות, כפי שעשתה אחרי מלחמת השחרור, ואנחנו יכולים להצטער על כך שהדבר לא 

קרקע פרטית אשר מבחינה משפטית נעשה, אולם כל עוד הדבר לא נעשה הרי שמבחינה קניינית 

הינה בבעלות גוי זהו דינה גם מבחינה הלכתית )אא"כ נאמר שלכיבוש הגויים לא היתה יכולת 

להפקיע את בעלותו של עם ישראל מארצו(, ואילו קרקע המוכרזת כאדמת מדינה או כזו הרשומה 

על הקרקע )אם כי כאדמת סקר הינה בבעלות המדינה, המממשת בכך את בעלותו של עם ישראל 

 באופן חלקי ביותר(, ושום אדם אינו יכול לתפוס אותן ולטעון לבעלות עליה. 

 

 סיכום מצבן המשפטי של קרקעות ביו"ש .8

על כל פנים, בין אם נאמר כי הקרקעות בשומרון הינן בבעלות המדינה ובין אם נאמר כי הבעלות על 

ור כי השומרון איננו ה'מערב הפרוע', הקרקעות אינה של המדינה אלא של עם ישראל בכללו בר

ומתיישבי הגבעות לא לקחו אדמות מן האינדיאנים, לתפוס לעצמם נחלה. אדמות השומרון שייכות 

לעם ישראל ו/או לבעליהם הקדמונים. המתיישבים הם החלוץ ההולך לפני המחנה, המתנדב ומוסר 

יין הלאומי. יזמתם ותפקידם לא נפשו שנים ארוכות להחזיר את האדמה לידי העם ולממש את הקנ

 ייגמר אלא כאשר נזכה להחלת הריבונות ובעלות המדינה על אדמת השומרון באופן מלא.

 

 בעלות הישוב על עתודות הקרקע הנמצאות סביבו .ב

המדינה ואדמות הסקר ביהודה ושומרון מוגדר כפי שנתבאר לעיל מעמדן ההלכתי של אדמות 

כאדמות בבעלותו של עם ישראל המוחזקת באופן כזה או אחר על ידי מדינת ישראל. אדם יכול להפוך 

להיות בעלים של אדמות אלו במידה וקיבל אותה מהמדינה תמורת תשלום או בהסכמה שלא 

אותה או שקיבל בה זכות שימוש. בתשלום. גם ציבור יכול להיות בעלים על קרקע במידה ורכש 

בהלכה מצאנו את תושבי העיר בעלים על רחוב ובית כנסת אותם הוא קונה ומוכר לפי הצורך )משנה 

מגילה כה ע"ב(. בישובים קהילתיים שטחי הציבור מוגדרים בתוכנית המתאר של הישוב והם, כמו גם 

ן לבעלות על שטחים שאינם מוגדרים מבני הציבור בבעלות הישוב. בכל מקרה ישוב אינו יכול לטעו

 בתוכנית המתאר של הישוב כשטחי ציבור.

שטחים שמסביב לישוב עשויים לשמש כעתודות קרקע להתפתחות הישוב, ואולי אף ראוי שכך יהיה 

הדבר במדינה מתוקנת, אולם עד שהם לא יוגדרו כך הם אינם בבעלות הישוב רק בשל העובדה שהם 



ום מן הימים לחלק מן הישוב. אפילו כאשר הדבר יקרה בעזרת השם, יעברו יכולים להפוך להיות בי

לבעלות הישוב רק השטחים שיוגדרו כשטחי ציבור ולא השטחים אשר יוגדרו כשטחים לבניה פרטים, 

 אשר יועברו לבעלות פרטית.

ב אי לכך תמוהה בעיננו החלטת מרא דאתרא של הישוב יצהר, הרב דוד דודקביץ' שליט"א אשר כת

"הקרקעות הנמצאות בסביבת הישובים ועתידות באופן טבעי בפסק דינו את הדברים הבאים: 

להפוך לחלק מהישוב בהמשך השנים, וכל המניעה מכך שלא מכריזים על אדמות אלו כאדמות 

עתידיות של אותו הישוב, נובעות מהחולשה המדינית שטרם מאפשרת לישובי יו"ש להיות כשאר 

 , אדמות אלו שייכות לישובים...".ישובי מדינת ישראל

אכן ראוי היה שלכל יישוב יהיו עתודות להתפתחות טבעית, אך האם בגלל זה כבר יש לו זכות ובעלות 

על אגן ההתפתחות שלו? התשובה לדעתנו שלילית. אין לישוב כל זכות קנינית בקרקע שסביבו, טרם 

 רק בגלל שהיא באגן ההתפתחות הראוי לו.   שקיבל אותה מבעליה, קרי, מדינת ישראל, באופן רשמי,

כל אדם שנדבה רוחו אותו לגאול אדמות אלו ע"י התיישבות יחידים צריך הוסיף הרב וכתב: "

לעשות זאת בתאום עם הישוב או הישובים הסמוכים וללא תאום כזה, הישוב או הישובים 

 " הסמוכים הם הבעלים על קרקעות אלו ונחשבים בהם כמוחזק

כולים לקבל דברים אלו כפשוטם. הקביעה שהישובים הם הבעלים על האדמות שסביבם והם איננו י

נחשבים למוחזק, אינה עולה בקנה אחד עם הגדרת ההלכה למושג בעלות ולמושג מוחזק. מוחזקות 

בקרקע משמעותה שהקרקע תהיה שלו וברשותו, שיוכל להשתמש בה ולעשות בה כרצונו. קרקעות 

ינה ליישוב והוא יושב בהן ומחזיק אותן, הרי הוא 'מוחזק' בהן ויש לו עליהן איזו שנמסרו על ידי המד

בעלות. אבל קרקעות שמעולם לא נמסרו ליישוב, שהן אינן 'שלו', וגם מעולם לא היו 'ברשותו' 

 לשימוש. לא ניתנה לו בהן זכות מוקנית ואינו מוחזק בהן רק משום שלדעתו היו 'ראויות להיות' שלו. 

 

 עותן הקנינית של פעולות פיתוח שנעשו בגבעותמשמ .ג

כאשר מדובר בקרקע המוגדרת מן הבחינה המשפטית כ"הפקר" הרי שקיימת דרך לקנות אותה 

 באמצעות קנין חזקה כפי שפוסק השו"ע )חושן משפט הלכות הפקר ונכסי הגר ערה יב(:

ישראל ועדיין לא החזיק בה, נכסי גר שאין לו יורשים, ונכסי ההפקר, ושדה שמכרה העובד כוכבים ל

 כולם דינם שוה, כל המחזיק בהם בדרך מדרכי החזקה שנתבארו בהלכות מכירה קנה

וכך פוסק השולחן ערוך   דרכי החזקה שהתבארו כוללות פעולות רבות המוגדרות כולן כקנין חזקה

 חושן משפט הלכות מקח וממכר סימן קצב סעיף א(:

או שדה, כיון שנעל או גדר או פרץ כל שהוא והועיל במעשיו, הרי זה בחזקה כיצד, מכר או נתן לו בית 

 קנה.

אולם אין הדברים אמורים אלא בנכסי הפקר, אך בנכס שיש לו בעלים חזקה אינה קונה ללא הסכמתם 

 המפורשת של הבעלים וכפי שפוסק השו"ע )שם ב(:

, לא קנה, אלא אם כן אמר לו: במה דברים אמורים, כשהחזיק בפני המוכר או הנותן; אבל שלא בפניו

 לך חזק וקני.

הישוב עשה לא מעט עבודות פיתוח בשטחים שמסביבו, חלקן בעצמו וחלק באמצעות אנשים אחרים 

אשר פעלו בשליחותו. אולם כאמור לעיל הקרקעות שמסביב לישוב אינן הפקר אלא בבעלות מדינת 

 ישראל ולפיכך אין קנין חזקה מועיל בהן כלל וכלל.

מכל שכן לכך לא ניתן לקבל את מסקנתו של מרא דאתרא שכתב בפסק דינו את הדברים הבאים: "אי 

הדברים תקפים ביתר שאת, במקומות בהם אותו הישוב או הישובים הסמוכים פרצו דרכים 

הקפיות לשמירת קרקעות אלו, או החלו בהגשת תוכניות כלשהם לרשויות העוסקות בכך כגון 

י ממסד אחרים. או במקומות בהם אותו מתיישב פעל בגיבוי הישוב או מועצה אזורית או גורמ

הגורמים המיישבים באזור, כל עוד לא אמרו אחרת, יש לראות את הגיבוי שהעניקו כבעל 



משמעות שהקרקעות שייכות לישוב או הישובים הסמוכים ואותו מיישב הינו כחלוץ ההולך לפני 

 לפי הישוב מוחלטת".המחנה ששכרו מן השמיים, אך מחויבותו כ

יתר על כן, גם אם נניח כי הקרקעות הן הפקר, הרי שבאותה מידה שהישוב ביצע בקרקע קנין חזקה 

על ידי שליחיו ביצעו גם אנשים פרטיים קנין בקרקע עבור עצמם, וגם אם במידה מסוימת הוא ששלח 

שהרי שנינו )קידושין נ"ח את האנשים, עדיין הם יכולים להתנתק ממנו ולפעול בעצמם ולמען עצמם. 

 ב(: 

תנא: מה שעשה עשוי,  האומר לחבירו צא וקדש לי אשה פלונית והלך וקדשה לעצמו, מקודשת לשני.

 אלא שנהג בו מנהג רמאות.

אולם כאמור לעיל איננו נדרשים לטענה זו שכן לדעתנו אדמות המדינה שסביבות הישוב אינן הפקר 

ב ולא אנשים פרטיים אשר פעלו מכח הישוב ולשם הישוב או ולא כל הקודם בהן זכה בהן לא הישו

מכח עצמם ולשם עצמן. עד שלא תינתן הסכמת המדינה לקנין זה אין לו כל משמעות מן הבחינה 

 הקניינית.

לסיכום, לישוב אין כל זכות קנינית בגבעות שסביבו עד אשר זו תוגדר באמצעות תב"ע מאושרת בה 

רת שטחים כאלו ואחרים לבעלות הישוב או לבעלות אנשים תיתן המדינה את הסכמתה להעב

 פרטיים.

 

 סמכות הנהלת הישוב  .ד

עוד מייסודו של העם היהודי והתיישבותו בארצו בישובים ובכפרים היו ישובים אלו מנוהלים באמצעות 

ח ע"ב; שם פט  -גוף שקם מקרב התושבים. )תוספתא בבא מציעא פי"א הי"ז, כ"ג; בבא בתרא ז ע"ב

( את הנוהג לפיו חייהם 214יוסף בן מתתיהו מתאר בספרו קדמוניות היהודים, )ספר ד, עמ' . (ע"א

הציבוריים של היהודים לפני החורבן מנוהלים באמצעות שבעת טובי העיר, מושג המופיע בגמרא 

 כגוף המייצג את בני העיר )בבלי מגילה כו ע"א(. 

בו כללים ואוכפת אותם על כלל התושבים הינה  מציאות זו לפיה ישוב מנוהל בידי הנהלה הקובעת

מאמר שני מח, וכן הוא באפלטון המדינה ספר א, עמ'  -מושכל ראשון כפי שכתב ר' יהודה הלוי )כוזרי 

 בתרגום ליבס(:  195

אמר החבר: אלה החקים השכליים... אשר בלעדיהן לא תתכן כל הנהגה בכל חברה מחברות בני 

ם לא יתכן שלא תקבל שלטון הצדק בדברים שבינם לבין עצמם, בלא זה אדם. עד כי גם חברת שודדי

 לא תתמיד חברותם.

גם כאשר יצא העם לגלות כל קהילה ניהלה את חייה, במסגרת האוטונומיה שהותיר לה השלטון 

 המרכזי. אולם זאת יש לשאול מהו מקור סמכותה של הנהלה זו, לענייננו תיקרא מזכירות הישוב? 

 

 הכרעה על פי רוב בהנהגת ישוב .1

לדעת רבנו תם הקהילה היהודית אינה אלא שותפות של מספר יהודים בנכסים, בחובות ובזכויות. 

המסקנה שמגיעה אליה רבנו תם היא שכשם שבשותפות אין כל משמעות לקבלת החלטות על פי 

ואפילו "מ קנו,א(: "בתרא פרק ב סימן יא ונפסק להלכה בשו"ע חו-רוב, כפי שכותב הרא"ש, )בבא

, הוא הדין ביחס לקהילה, שאינה יכולה לקבל נתרצו לו כולם חוץ מאחד, אותו אחד מעכב עליו"

החלטות אלא בהסכמת כלל חברי הקהילה. אמנם הגמרא מעניקה סמכות ל"בני העיר" לכפות את 

היא שהחלטות "להסיע על קיצתן", אולם רבנו תם מסביר שהכוונה  -היחידים למלא את החלטותיהם 

שנתקבלו פה אחד מחייבות את כולם, גם אם המיעוט מסרב לבצען וזו לשונו )כפי שהובאה במרדכי, 

 בתרא רמז תפ(:-בבא

האי 'רשאין' א'להסיע' קאי, פי' היכא דכבר התנו ביניהם, אבל אם  -רשאין בני העיר להסיע על קיצתן 

 עירם למה שירצו. אין כח בבני העיר להכריח אחד מבני -לא התנו מתחלה 



עוד יש להעיר, כי גם לדעת רבנו תם יש להבחין בין שותפות טבעית, כגון קהילה או מדינה, ובין 

שותפות מבחירה כגון עסק, חברה או אגודה שיתופית, הן בתהליך הכניסה לשותפות הן בתוכן 

ות אלא בתחומי השותפות. אולם בסופו של דבר זוהי שותפות ותו לא, אשר אינה יכולה לקבל החלט

ההסכמות הקיימים במסגרת השותפות, הפועלת באותה מערכת כללים הלכתית החלה על כל אדם 

 פרטי או על שותפות פרטית בין שני אנשים.

הוכחה לכך מביא הרב אליהו בקשי דורון )בשו"ת בנין אב חלק א סימן עה אות ב( משיבוצן של הלכות 

א העוסק בחיובם של השותפים לדאוג לרכוש השותפות בני העיר בפרק ראשון של מסכת בבא בתר

את המקור לכך שיסוד חיוב התושב להיות שותף במימון צרכי הרשות המקומית הוא הלכות שותפין. 

באופן דומה כתב זאת לפניו הרב טכורש במאמרו "מערכת המסים לאור התורה" )בצומת התורה 

 ( 281והמדינה ב תשנ"א 

תה מתווה רבנו תם אינה מתאימה לניהולה של קהילה הן מן הבחינה אולם, מערכת כללים זו או

המשפטית, הן מן הבחינה המעשית שכן היא אינה מאפשרת לנהל באופן זה חיים ציבוריים של 

 קהילה המונה כמה מאות משפחות, וכפי שכותב הרא"ש בתשובתו )כלל ו סי' ה(:

הוציא עצמן מן ההסכמה שיעשו הקהל, או וששאלת: אם שנים או שלשה מהבינונים שבעיר יכולין ל

מגזרת חרם שיעשו על שום דבר. דע, כי על עסק של רבים אמרה תורה: אחרי רבים להטות. ועל כל 

ענין שהקהל מסכימים, הולכים אחר הרוב, והיחידים צריכים לקיים כל מה שיסכימו עליהם הרבים. 

יה כח ביחידים לבטל הסכמתם; לכן אמרה דאם לא כן, לעולם לא יסכימו הקהל על שום דבר, אם יה

 תורה, בכל דבר הסכמה של רבים: אחרי רבים להטות

 באופן דומה ואף חריף יותר כתב הכלבו )סי' קמב(: 

אפילו בדבר הרשות כגון מס ושאר תקנות שמתקנים הקהל לעצמן אין היחיד יכול לבטל ולהוציא עצמו 

 לעולם....מתקנתן... הלכך לא יעלה דבר זה על לב איש 

בתרא רמז תפב( כי הקהילה היהודית אינה שותפות בעלמא, -אי לכך סבור הראבי"ה )במרדכי, בבא

 אלא היא מהווה ישות משפטית עצמאית המכונה בשם "ציבור". 

זו אינה צריכה לעמוד ברף ההלכתי שאותו מציבות הלכות שותפין, שכן היא פועלת מכוח עקרונות 

הוא שבציבור עמדת הרוב היא המחייבת גם את היחידים, ובלשונו של  אחרים, כאשר אחד החשובים

 הראבי"ה: 

 חלה הגזירה בהסכמת הרוב אף על פי שאין מיעוט יכולין לקבלה            

 וכן כתב הריטב"א עבודה זרה לו ע"א בשם רבו, הרא"ה:

חייבים במה שהסכימו  כל תקנה שרוב הציבור... הסכימו בה, אע"פ שהמיעוט עומדים וצווחים הרי הם

 הרוב ובלבד שיהיה נראה לרוב ההוא דיש בגזירה ההיא תקנה לציבור, ומתקנים כן על הכל בשווה.

ייחודיותו של ה"ציבור" על פני השותפות יתבטא בעוד שורה של הלכות שאינן קיימות בשותפות: 

ע חו"מ רד,ט והרמ"א תנח, וכן פסק השו"-לדעת מרבית הראשונים )תשובת מהר"ם במרדכי, ב"מ תנז

קסג,ו( ציבור אינו צריך קניין על פעולותיו; ציבור יכול להתחייב התחייבויות עתידיות מותנות 

המוגדרות כאסמכתא )שו"ת המבי"ט ח"ג סי' רכח(; החלטות הציבור מחייבות גם את מי שעוד לא 

-סי' תיא; שו"ת מיםהצטרף לציבור, או את מי שלא נולד בשעה שבה נתקבלו ההחלטות )רשב"א ח"ג 

 עמוקים סי' סג(.

כמובן שבכל קהילה ישנו גם ממד של שותפות כלכלית של כל אחד מהתושבים בנכסים הציבוריים, 

 אולם השותפות הכלכלית אינה מגדירה את מהותה של הקהילה הרחבה כשותפות גרידא.

-24כט,א, תשרי תשמ"ט, עמ' עוד עיין בדברי הרש"ר הירש )"אגרות מאת הרב ש"ר הירש", המעין 

 ( הכותב: 23



ואף דודאי הדין עם הגאון זצ"ל דעל פי ח"מ קס"ג קהלה אחת דין שותפין להם, היינו לדון על עניני 

המס והערכה והזכות והשבועה וכיוצא שביניהם, אבל יסוד ומקור חבורתם יחדו ודאי חזק ועדיף 

 ר חבורת הצבור הוא חיוב הכרחי.מתורת השותפים. מקור השותפות הסכמה רצונית ומקו

 

 מעמדה של הנהגה נבחרת .2

להבנה זו של משמעות הקהילה כשותפות או כציבור קיימת השלכה ישירה על הגדרת הנהגת 

הקהילה. כאמור, לדעת רבנו תם הקהילה אינה אלא שותפות ואם כן גם למנהיגי הציבור, אשר דעתם 

אינה יכולה להיחשב יותר מאשר דעת הרוב, אין כל סמכות שלטונית, והם אינם אלא מנהלי שותפות, 

שכן אין הם יכולים לכפות את דעתם על איש. לעומתו סבור הראבי"ה, כי להנהגת הציבור, המייצגת 

את דעת הרוב בקהילה, ישנה סמכות שלטונית בכל הנוגע לניהולה של הקהילה, המאפשרת להם 

 פות את דעתם על המיעוט וזה לשונו: לכ

אם הובררו טובי העיר מתחלה להנהיג קהלם בכל דבר אפילו יחיד שביררו מה שעשה עשוי בתקנת 

הקהל ויפתח בדורו כשמואל בדורו... שכח בידם להפקיע בית הכנסת מקדושתו אף על פי שיש לכולן 

קהל מעשיהן קיים. ופי' "במעמד חלק בה כדאמרינן בנדרים בפרק השותפים... ה"ה בכל מעשה ה

אנשי העיר" שעושין בפרהסיא ואין מוחה בידם, שאם תפרש שצריכין לומר 'הן' א"כ לא עשו שבעה 

 טובי העיר אלא כולם... 

כלומר כאשר טובי העיר מחליטים החלטה הנוגעת לכלל הקהילה, בין אם ההחלטה נוגעת לענייני 

ת כלל הציבור, כולל את המיעוט שאין התקנה מקובלת עליו, מיסים או לכל עניין אחר, היא מחייבת א

כפי שכתב בשו"ת חת"ס  וגם את מי שבחר שלא להשתתף באספה שבה החליט הרוב את החלטתו,

חו"מ סי' קטז אשר נימק זאת בכך שמי שלא הגיע לאספה ביטל את דעתו, ומינה את האספה 

 להחליט בעבורו.

 

 מקור סמכות הנהלת הישוב .3

ור לסמכות שלטונית שאינה מלך ראה בדברי מו"ר הרב משה צבי נריה )"תקנות ב"ד בדבר המק

והמדינה א, עמ' נז( שביאר, כי לדעת הראבי"ה וסיעתו סמכות טובי העיר -ותקנות צבור", התורה

לתקן תקנות ולכפות את דעת הרוב על המיעוט נובעת מדין הפקר בי"ד הפקר, אשר מקבל את כוחו 

-שאותם חידשה התורה. סמכות זו אינם מסורה לבית דין כאינסטנציה תורנית מכוח דיני חרמות

שיפוטית, אלא כאינסטנציה שלטונית, ומשום כך עשויה לעבור לגוף שלטוני אחר שאותו הסמיך 

 הציבור להנהיגו. 

עם דבריו מסכים הרב שאול ישראלי בהערת מערכת )שם עמ' נו(, ומוכיח כי מלכתחילה לא ניתנה 

זו לבי"ד אלא לנבחרי הציבור, בין אם אלו ראשי המטות כנזכר בספר יהושע, ובין ואם אלו סמכות 

השרים והזקנים כנזכר בספר עזרא. באופן דומה כתב הרב אברהם שפירא הי"ד )אב"ד קובנא 

בתקופת השואה, בשו"ת דבר אברהם ח"א סי' א אות ה' ד"ה והנ"ל( כי דין הפקר בי"ד לא נאמר 

תורנית אלא כסמכות שלטונית. לכן יכולה סמכות זו לעבור אפילו לשלטון גוי, וזהו לבי"ד כסמכות 

 היסוד התורני של דינא דמלכותא דינא.

למעשה, נהגו בכל קהילות ישראל שהרוב כופה את המיעוט, ראה רמ"א, חו"מ ב,א ובשו"ת הרמ"א 

-ת"ס חו"מ סי' קטז; שו"ת דבריסי' עג; שו"ת מהר"ם אלשיך סי' נט; שו"ת חוות יאיר סימן פא, שו"ת ח

 ס; שו"ת מהר"ם שיק חו"מ סי' יט ועוד.-חיים, ח"ב חו"מ סי' נח ו

ולכאורה נראה כי העמדה שהתקבעה להלכה היא עמדת הראבי"ה, שהמושג "ציבור" קבוע וקיים, 

  והוא מקור סמכותה של הנהגת הקהילה.

לוק על כך שהנהגת הציבור שנבחרה על יש להעיר כי לדעת החוות יאיר )שם( אף רבנו תם לא בא לח

ידי רוב הציבור יכולה לקבל החלטות המחייבות את הציבור כולו, למרות התנגדות המיעוט, בתחומים 

שאינם סותרים את ההלכה. לדעתו, הראשונים הנ"ל נחלקו רק במקרה בו הנהגת הציבור מבקשת 

בניגוד להלכה,   "למיגדר מילתא"לקבל החלטה המנוגדת להלכה, ולהשתמש בסמכותה לתקן תקנות 



שרבנו תם סובר שאינם רשאים לעשות כן אלא בהסכמת כלל הציבור ואילו לדעת הראבי"ה וסיעתו 

 בסמכות הרב לכפות את דעתו על המיעוט גם בתחומים אלו.

יתר על כן, ניתן לקבל את עמדתו העקרונית של רבנו תם ולנקוט בעמדה המעשית של הראבי"ה. 

ה העקרונית להגדיר את הקהילה כשותפות, אלא שבשל העובדה שהעמדת דרישה כי כל כלומר, ברמ

החלטה תתקבל פה אחד עשויה להוביל לשיתוקה של הקהילה, וכדברי הרא"ש לעיל, הסכימו 

-מלכיאל ח"א סי' לה אותיות ט-השותפים שההחלטות בשותפות יתקבלו על פי רוב. )כך מבאר הדברי

חת"ס חו"מ סי' קטז, וכן הוא בשו"ת מהר"ם שיק חו"מ סי' יח. וראה במאמרו יא. כעין זה כתב בשו"ת 

 ואילך(.  111של הרב משה א' בר, "פיצויים אישיים ששולמו לחבר מושב שיתופי", תחומין כ, עמ' 

הימיני סימן ז עמ' סה( גם רבנו תם מודה בקיומו של המושג -כמו כן, לדעת הרב שאול ישראלי )עמוד

מכות השלטונית של הגוף שאותו המשיל הציבור על עצמו, אלא שהוא סבור כי אין "ציבור", ובס

סמכות זו נתונה לקהילה הפועלת תחת מערכת שלטון זרה, בניגוד לדעת הראבי"ה הסובר כי גם 

". על פי זה מסיק טובי העיר שהמחום רבים עליהם, דינם כדין מלכותתחת מערכת שלטונית זרה "

, עמ' פה(, כי בארץ ישראל, בה הרשות המקומית פועלת תחת שלטון יהודי גם )עמוד הימיני סימן ט

רבנו תם יסכים כי לתושבים המתגוררים במקום מסוים יש דין ציבור, בו החלטות הרוב מחייבות את 

 המיעוט.

 

 הנהלת הישוב כ"בית דין" .4

לבית דין הפוסק  לעיתים מעניקים הפוסקים לשלטון המקומי מעמד של בית דין. אולם אין הכוונה

בסכסוך ממוני בין אדם לחברו אלא הגוף שלו האחריות על התנהלות הקהילה מבחינה מעשית 

ומבחינה מוסרית. כך מסביר המהר"ם )הובא במרדכי בבא בתרא סימן ת"פ( את סמכות בני העיר 

 ע"ב(:  לתקן תקנות הנצרכות עבור העיר ולכפות את קיום התקנות על כל תושבי העיר )בבא בתרא ח

דטובי העיר הוו בעירם למה שהובררו כמו גדולי הדור בכל מקום, כמו שגדולי הדור הפקרם הפקר 

 בכל מקום דמיגדר מילתא ותקנתא כך טובי העיר הפקרם הפקר.

יש לציין כי גם בי"ד הגדול אינו מפקיר מכח פסיקה הלכתית אלא מכח היותו בעל סמכות הנהגה 

ון בהעדר מלוכה, דברים אלו עולים מלשון הרשב"א שהובאו לעיל המקבילה למלך, ופועלת כשלט

 המשווה את טובי העיר לשני מוסדות אלו, בי"ד הגדול והמלך גם יחד.

כפי שציינו לעיל רבנו תם חלק עקרונית הן על ראיית הקהילה כציבור והן על מתן הסמכות לטובי 

העיר אלא אפוטרופסים לניהול הרכוש העיר לתקן תקנות כבי"ד הגדול וכמלך, ולדידו אין טובי 

הציבורי במסגרת המנדט שניתן להם על ידי הציבור כולו. אולם הרמ"א )חו"מ ב( מביא אמנם את 

דעת רבנו תם אך מכריע להלכה כמנהג העולם המעניק סמכות זו לטובי העיר, כדעת המהר"ם 

 והרשב"א:

ל, היו מכין ועונשין הפקרן הפקר כפי וכן היו נוהגים בכל מקום שטובי העיר בעירן כבי"ד הגדו

 המנהג... 

 

 תפקידי ההנהלה וסמכותה .5

תפקידי הנהלת הישוב וסמכותה רחבים: על פי התוספתא )בבא מציעא פי"א הי"ז, כ"ג( "בני העיר" 

הינם כגוף בעל סמכויות חקיקה, המטפל באספקת מים, ובבניית מבני ציבור. בגמרא )בבא בתרא ז 

ב( מבואר כי גוף זה מטפל גם בבטחון פנים ובתחזוקת כבישים )שם ח ע"א על פי פירוש רבנו ע"

חננאל המובא בתוספות שם ד"ה כריא פתיא(. במשנה במסכת )מגילה פ"ג מ"א( מבואר כי לגוף זה 

יש את הסמכות לקנות ולמכור נכסים עבור הציבור והברייתא )בבא בתרא ח ע"ב( מטילה עליו את 

 ת על הטיפול בעניי העיר. האחריו

 



 סיכום: סמכות ההנהלה בנידון דידן .6

העולה מן הדברים כולם הוא כי על פי ההלכה לתובעת ישנה את הסמכות המלאה להסדיר את הבניה 

הפרטית והציבורית בשטחה ובכלל זה לאסור על ביצוע עבודות עפר בשטחה במידה ועבודות אלו 

של הציבור כפי שנראים לדעתה. לישוב אין כל צורך להוכיח  אינן עולות בקנה אחד עם האינטרסים

בעלות קניינית על שטח כלשהו על מנת להשליט שם את מרותו שכן מרות הנהלת הישוב אינה 

 מגיעה מכח בעלותה על הקרקע אלא מכח סמכותה על היושבים בקרקע. 

 

   מרות הישוב על המתרחש בגבעות .ה

יישוב אחד, ומה דין הגבעות שסביב היישוב? עד היכן נפרשות אלא שחיוב זה חל על התושבים בתוך 

כנפי הישוב לענין השלטת מרותו וסמכותו. האם הישוב יכול לכפות את הגבעות הסמוכות לו להיכלל 

נשאל הרשב"א )שו"ת הרשב"א ח"ג תיא(   בו ולשלם לו מיסים ולכפוף את דעתן מפני דעתו. זאת

 ותשובתו העקרונית היא שלילית: 

אלתם מה מנהג מקומנו בענין המסין והארנונות, אם אנו כוללין העיירות אשר סביבותו בהסכמתנו ש

ובחרמות בלי שנקרא אותם. או אם כל מקום ומקום יחרימו בפני עצמם?... כי מה זכות או חוזק יד יש 

 לקהל אחד על אחד.

ולות הישוב. בכסף דברים אלו מחייבים אותנו לנסות ולתחום באמצעות הגדרות שונות את גב

 הקדשים )חו"מ רל"א כ"ז( ניסה לעשות כן ללא הצלחה מרובה וזה לשונו:

וצל"ע בזה מהו גבול עיר, אם שייך בזה כל הסמוך ונראה נדון כעיר, או אזלינן בזה רק תחום שבת, או 

שם רק בשיעור שבעים אמה ושיריים כלגבי תחומין, או אולי אזלינן בזה רק בתר שמא, מה שנכלל ב

 העיר בלי שום שם לווי....

בשו"ת מהר"ם אלשיך נ"ט, הביא ראיה לשלול התפלגות בתי כנסיות שונים בעיר אחת, מדין כפר 

 הסמוך לכרך הנידון ככרך: 

אמת כי אפילו היה הדבר שקול טוב להטות אחר סברת החושב כל קהלות שבב"כ העיר כקהל א', כי 

ד סברת הפרד כל ב"ה וב"ה מרוב הקהלות בעיר אחד. רבים חללים תפיל המחלוקת הנמשך מתחת י

ומה גם עתה כי הרבה תשובות בדבר. חדא שכל עקר דעתם הוא דכיון שנפרדו בב"ה בפני עצמו 

נעשו כבני עיר אחרת, וקשה דלא יהא אלא כפר הסמוך לכרך ויש הפסק בין הכרך לכפר אלפים אמה 

נידונים ככרך כדגרסינן בגמ' אמר ריב"ל כרך  והיהודים הדרים בכפר מתפללים בב"ה שלהם ואעפ"כ

וכל הסמוך לו כו' נידון ככרך והיינו כפר בפני עצמו כל' הטור וז"ל וכן הכפרים הסמוכים להם אפילו אינן 

נראין עמהם כגון שהם בעמק או שנראין עמהם ואפילו אינן סמוכים כגון שהם בהר ובלבד שלא יהיו 

הדברים ומה בני כפרים שהם חוץ לעיר מיל והוא ישוב בפני עצמו  רחוקים יותר ממיל ע"כ. והרי ק"ו

שהיה מן הדין להיות מקדימין ליום הכניסה ואדרבא עולין עד היותם מכלל הכרך כ"ש ב' קהלות 

 שבתוך העיר שלא תספיק חילוק הב"ה להחשיבם כב' עיירות.

ריאת מגילה אינה יכולה כלומר לדעתו כל גבעה שהיה מקום לראותה כנספחת לישוב האם לענין ק

להגדיר את עצמה כישוב נפרד. אלא שהרי"י וויינברג )הפרדס שנה ל"א חוברת א' סי' ב'( דחה ראיה 

זו, כי לא אמרו שהכפר הסמוך דינו ככרך אלא לקריאת המגילה, אותה תלו חכמים בהגדרת המקום, 

בהגדרת הציבור, ועל כן בשני  אם הוא עיר או כרך, אבל הלאו של 'לא תתגודדו' תלוי לא במקום אלא

מקומות אינו שייך כלל, וגם במקום אחד שיש בו שני בתי דין, כלומר, הציבור מחשיב את עצמו 

 כשנים, חלוקות הדעות.

 

לאור הספק המובע בדברי האחרונים היה ניתן לומר כי לו היו תושבי אחת הגבעות מתאחדים לעצמם 

נסת נפרד, מערכת מיסוי נפרדת ועד נפרד ואספקת ונפרדים מן הישוב, מקימים לעצמם בית כ

שירותים מלאה ונפרדת היה ניתן לעגן את פרידתם בהלכה ולבצר להם מעמד כשל ישוב נפרד. אולם 

לא כך הם פני הדברים. תושבי הגבעות משתמשים בתשתיות היישוב על מנת לקבל את כל צרכיהם 

שלא יגונה' ובעיניו היישוב הוא רק צינור  המוניציפאליים. ואף שיש בהם מי שסובר שזה 'הכרח



להעברת תקציבים, רוב תושבי הגבעות הסכימו מרצונם להעמיק את החיבור עם היישוב. הם נעשו 

חברים באגודה השיתופית ומשתתפים בבחירות למזכירות היישוב, ונציגיהם נבחרו אליה. הדבר 

לראות את עצמם כחלק מן הישוב וממילא מוכיח מעבר לכל צל של ספק כי תושבי הגבעות כולם בחרו 

מוטת כנפי הישוב נפרשת עליהן, והחלטות המזכירות מחייבות אותן לחלוטין. הדברים אמורים בכל 

 הגבעות אשר מרבית חבריהן חברי האגודה ו/או בוחרים בבחירות למזכירות. 

מהישוב עצמו הן בכך  יש לציין כי גם זרועותיה החוקיות שלל מדינת ישראל רואות את הגבעות כחלק

שתושבי הגבעות רשומים בספר הבוחרים של הישוב, והן בכך שהצבא העניק סמכות חוקית לרבש"ץ 

הישוב בתחומי הגבעות, כבתחומי הישוב. סמכות זו אינה ניתנת לרבש"ץ בשטח שאינו מוגדר כשטח 

 הישוב בו מכהן הרבש"ץ.

י שעליהם להבין כי אי אפשר להיות חלק מן ואם בשולחי הנתבע לביצוע עבודות העפר עסקינן, הר

הישוב למחצה לשליש ולרביע. זאת לא שמענו. בשעה שאדם נעשה חבר באגודה והשתתף בבחירות 

למזכירות, הוא בחר באחדות ובחיבור, הוא קיבל על עצמו את החלטות הרוב, ואינו יכול לדחות 

י גם אם יבחר זה לפרוש מחברותו החלטות של המזכירות שלא מצאו חן בעיניו. למותר לציין כ

באגודה, שלא לשלם מיסים ושלא להשתתף בבחירות למזכירות לא יגרע הדבר כהוא זה מחובתו 

לקיים את החלטות המזכירות המתייחסות לכלל הישוב, כולל הגבעות כולן אשר מרבית חבריהן חברי 

 האגודה ו/או בוחרים בבחירות למזכירות.

 השכל הישר הדורש אחדות .ו

ם אלמלי כל המקורות אותן הבאנו ומסקנתנו ההלכתית לפיה הישוב רשאי ואף חייב להסדיר את ג

נושא הבניה בשטחו ולאסור עבודות פיתוח שאינן עולות בקנה אחד עם האינטרסים של הציבור, היה 

אפשר לתחום את הוויכוח ולצמצמו. עיקרון האחדות חשוב ומובן כמושכל ראשון. השכל הישר אומר 

על פי שבראשית הדרך פעילות היחידים מחוץ למסגרת החוק, הייתה חשובה והיא שתפסה את  שאף

השטחים, כולם מבינים שאין היא לבדה יכולה לגאול את האדמה. הארץ לא נתפסת בלינת לילה של 

חבורת בנות על גבעה, וגם אחיזה בציפורניים בידי משפחה במשך שנים אינה מבטיחה זאת. המטרה 

א את המדינה לפרוס את חסותה על השטח ולהגיע להסדרה חוקית שלו. ולצערנו גם זה היא להבי

 אינו סוף פסוק, וכידוע תיתכן חלילה גם נסיגה.

כיוון שכולם שותפים למטרה זו ומסכימים עליה, השכל הישר מסתבר שלעת הזאת הגשמתה תעשה 

כיר רק בגורם הציבורי, המאוחד באופן המיטבי דווקא על ידי הישוב. כי הרשויות כולן נוטות לה

והמסודר, ורק דרכו הן יכולות להסדיר את השטחים. לשם כך מצווים כולם להתאחד ולקבל מרות 

משותפת, ואין ליחיד לעשות דין לעצמו ולקלקל ביזמותיו ומעשיו את פעילות הכלל. אולם 

 במקרה שלנו זו איננה רק הדרכה ראויה, אלא דין גמור.  כאמור,

 

 הוצאות משפטחיוב ב .ז

הגישה הבסיסית במשפט התורה היא שלא לחייב בהוצאות משפט אפילו את היוצא חייב בדין, כך 

דייקו תוספות במסכת סנהדרין )ל"א ע"ב ד"ה ויוציא( מסוגיית הגמרא שם שכופין את המתדיינים לדון 

משפט הן מתחלקות שווה בשווה על בעירם על מנת שלא לגרום להוצאות דרך. אם קיימות הוצאות 

 שני הצדדים, כדברי המשנה במסכת בבא בתרא )דף קס"ח ע"א(: 

 אין כותבין שטרי בירורין אלא מדעת שניהם ושניהם נותנין שכר

ועל פי הסבר הגמרא שם מדובר בשטרי טענות שכותבים בעלי הדין כדי למסור לדיינים, ההוצאות 

 לי הדין נושא אותם בעצמו. על פי זה כתב הריב"ש )סימן תע"ה(:הכרוכות בשטרות אלו, כל אחד מבע

בכלל זה כל הוצאות שצריכין לעשות הדיינין בפסק דינם, כגון אם הוצרכו לשאול... וכמו שאם היו 

 צריכין לפרוע שכר לדיין... היו פורעין אותו בין שניהן... 

 כך גם נפסק בשולחן ערוך )חו"מ סימן י"ד סעיף ה'(:

 ב בדין אינו חייב לשלם לשכנגדו יציאותיו אף על פי שהזקיקו לדון בעיר אחרתהמתחיי



גישה בסיסית זו מניחה ששני הצדדים רוצים להגיע לאמת על מנת שאף אחד לא יחזיק ממון חברו 

שלא כדין, כל אחד סבור באמת ובתמים שהצדק עמו, כיוון שמדובר באינטרס משותף, הם הוציאו 

לכן שניהם צריכים לשלם. לא ניתן להחשיב אחד מהצדדים כמזיק לחברו ולחייבו הוצאות למען עצמם ו

הוצאות  ₪ 211לשאת לבד את הוצאות המשפט. במקרה שלפנינו שילמה התובעת לבית הדין 

משפט ולפיכך על הנתבע לשלם לתובעת מחצית מסכום זה. בכל הוצאה אחרת ישא כל אחד 

 מהצדדים בהוצאותיו.

 

 צו בית הדין פיצוי בגין הפרת .ח

לבית הדין אין ספק כי הנתבע ימלא אחר הוראת בית הדין להפסיק את עבודות הפיתוח בישוב שאינן 

מוסכמות על המזכירות. אולם במידה ויתברר כי הנתבע הפר צו זה הרי ההלכה מסמיכה את בית 

משפט  הדין לנקוט צעדים על מנת למנוע מאדם מלהזיק לחברו וכפי שפסק בשלחן ערוך )חושן

 הלכות גזילה סימן שסג סעיף ג(:

 ואם הוחזק אדם זה לגזול או לעשות מעשים אלו פעם אחר פעם, קונסין אותו, ואפילו בחוץ לארץ

)לשימוש נוסף בסמכות זו ראה שו"ת רדב"ז חלק א סימן קצז ועוד(. אי לכך אנו קובעים כי במידה 

עבור כל יום בו הנתבע יבצע  ₪ 5111 והנתבע יפר פסק דין זה זה ישלם הנתבע פיצוי בסך של

עבודות בישוב ללא הסכמת המזכירות. פיצוי זה נועד לכסות את הוצאות המזכירות בגין הטיפול 

בהפרת פסק הדין , במידה וזו תתבצע וכן בתיקון הנזק שעשויות לגרום העבודות לשטחים 

 שבאחריות הישוב.
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