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פתח דבר: 1948

שמי מיכאל בן־יאיר, ואני מאוד מקורב לעניין הזה, מהסיבה 
נחלת  שכונת  הזו,  השכונה  יליד  שאני  הפשוטה  המאוד 
שמעון. נולדתי כאן, בהדסה הר הצופים, אבל מגיל שלושה־

ארבעה ימים גרתי בשכונה הזאת עד 48', ואני קצת מכיר 
את ההתפתחויות בשכונה הזו. גם מזיכרון אישי שלי, ממש 
חד וברור, וגם ממה שסיפרו לי אחי ואחיותי: אנחנו משפחה 
אחיות  שלוש  ילדים,  מחמישה  חמישי  בן  אני  ענפה,  קצת 
ושני אחים, ואני הצעיר מכולם, והם סיפרו לי. אבל אני גם 
זוכר בעצמי. ואני באמת מרגיש שייכות רבה מאוד למאבק 

הזה, ומייד אפרט גם מדוע.
למלחמת  שקדמה  התקופה  על  מילים  כמה  קודם  אבל 
נחלת  שנקרא  שטח,  שאותו  זוכר  ממש  אני  העצמאות. 
שמעון, היה מיושב על־ידי משפחות יהודיות מאוד עניות. 
השטח הזה נקרא גם שכונת צדיק שמעון או שכונת הגורג'ים, 
ומתחילת המאה ה־20 התגוררו בו עולי גיאורגיה, גרוזיה. 
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הבית שלנו היה הבית המזרחי ביותר, על הרחוב שנקרא היום 
דרך שכם. זה היה הבית המזרחי ביותר בשכונה, והייתה בו 
עמדה של 'ההגנה'. בית בן שלוש קומות, עם שלוש דירות 
ושתי חנויות. הבית היה בבעלות המשפחה שלנו, בבעלות 
סבתי, עם רישום בטאבו, רישום לפני הסדר מקרקעין על־פי 

קושאן תורכי משנת 1921. הקושאן הזה מצוי בידי.
אני זוכר היטב יחסים מאוד טובים בין יהודים לבין ערבים 
באותה תקופה. השטח שנמצא מזרחית לאזור שנקרא שמעון 
הצדיק היה לא מיושב, זה היה שטח פנוי. שם נמצא קבר 
שני  היו  הצופים,  הר  לכיוון  במעלה,  קצת  הצדיק.  שמעון 
ספרדי  לכולל  פנוי  והיה שטח  כולל אשכנזי  היה  כוללים: 
השטח  ספרדי.  כולל  בו  לקום  צריך  היה  אומרת,  זאת   —
הזה, שבו היה צריך להיות הכולל הספרדי, היה שטח פנוי 
בבעלות ועד העדה הספרדית, ליד קבר שמעון הצדיק. הוא 

לא היה בנוי. 
בתים  הם  כיום  בו  ונמצאים  הזה  בשטח  שנבנו  הבתים 
כפתרון  ב־1952  הירדני  והשלטון  אונר"א  על־ידי  שנבנו 
וויתרו על  לפליטים פלסטינים שעזבו את ישראל ב־1948 
מעמד הפליטות שלהם בתמורה לבתים האלה שנבנו עבורם. 
שנכנסו  פלסטינים  פליטים  של  משפחות  ב־28  מדובר 
להתגורר בבתים שנבנו עבורם על השטח הזה. זאת אומרת 
שב־1948 השטח היה שטח פנוי. כפי שכבר אמרתי, הבית 
ביותר  המזרחי  הבית  היה  הזה,  באזור  שם,  שנמצא  שלנו 
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הייתה  לנו  ממערב  ביותר.  המזרחית  היהודית  בשכונה 
 ,1 מספר  כביש  על  ישראל,  נחלת  כמדומני  שמה  שכונה, 
שנקרא גם שדרות חיים ברלב, ואחריה שכונת מאה שערים, 

עוד יותר מערבה. 
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שעזב  יהודי  שכל  מצב  יצרה  "המציאות 
חלופי  דיור  קיבל  העיר  במזרח  ביתו  את 
במערבה, וכל ערבי שעזב את מערב העיר 
קיבל דיור חלופי במזרחה... אם יש סידור 
מין  שזה  אומר  הייתי  חלופי,  דיור  של 

עשיית צדק בתנאי מלחמה."
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 א.
 צדק בתנאי מלחמה: חילופי דיור 

שהתחייבו ממלחמת העצמאות

היו  וכבר  המדינה,  שהוכרזה  לפני  עוד   —  1948 בינואר 
קרבות — נדרשנו על־ידי 'ההגנה' לפנות את המקום, וכולנו, 
אני  לפליטים.  והיינו  פונינו  באותה שכונה,  כל המשפחות 
באיזשהו  התגוררנו  ימים  חודש  שבמשך  טוב  ממש  זוכר 
וארוכים,  גדולים  בחדרים  תחכמוני,  לי  נדמה  בית־ספר, 
בתור פליטים. בתקופה הזו, במשך החודש הזה, ראשי בתי 
זה   — הלאומיים  המוסדות  ועם  'ההגנה'  עם  בתיאום  האב, 
היה לפני הכרזת המדינה — קיבלו בתים חלופיים במערב 
ירושלים, בשכונות המערביות של ירושלים שפונו על־ידי 
ערבים: בטלביה, בקטמון. אנחנו קיבלנו שתי דירות בשייח' 
באדר, שייח' באדר זה שכונת רוממה של היום. קיבלנו שתי 
דירות במקום שלוש הדירות שהיו לנו, וחנות אחת במקום 
לבעלותנו.  זה  את  קיבלנו  אנחנו  לנו.  שהיו  החנויות  שתי 
הדירות  שתי  את  מכרנו  לתל־אביב,  עברנו  כאשר  לימים, 
ואת החנות, והתמורה נשארה בידינו. אבל אנחנו לא היינו 
היחידים. כל מי שהתגורר בשכונת שמעון הצדיק — את זה 
אני זוכר היטב ואני גם יודע — קיבל בית חלופי. יש לי בן 
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דוד, שהיום נמצא בבית־אבות, שקיבל בית בקטמון. בית, 
אגב, שלימים השווי שלו, הערך שלו, לא יסולא בפז. בוודאי 
כך לגבי בתים בטלביה. וגם במקומות אחרים. מדובר בבתים 
ערביים שהיו פנויים — התושבים הערביים שהתגוררו בהם 
ברחו: כפי שאנחנו ברחנו ממזרח העיר מערבה, כך הם ברחו 
על  פורמלי  באופן  ויתרנו  לא  אגב,  מזרחה.  העיר  ממערב 
הרכוש הקודם, שהיה בשכונת שמעון הצדיק. קיבלנו רכוש 

באופן פורמלי אבל לא ויתרנו על הקודם באופן פורמלי. 
מה שאני רוצה להגיד זה שכל מי שעזב את השכונה קיבל 
דיור חלופי. בדיוק כפי שערבים שעזבו את השכונות במערב 
פינינו.  וברחו מזרחה השתכנו באותם בתים שאנחנו  העיר 
זוכר  אני  ערבים.  תושבים  בתים  באותם  מתגוררים  כיום 
בו  שגרנו  בבית  לבקר  באנו  הימים  ששת  מלחמת  שלאחר 
בשכונת שמעון הצדיק. הקומה השלישית שלו כבר הייתה 
קטומה, והדיירים מאוד־מאוד חששו. הרגענו אותם ואמרנו 
להם: אין לכם מה לדאוג,  הבית הזה הוא שלכם. תתגוררו 
כאן, זה בית שלכם. הם, אגב, פליטים לא משכונות מערביות 
של ירושלים, אלא ממקומות אחרים בארץ, והם מתגוררים 

בבית הזה מאז ועד היום. זה היה המצב.
אם אפשר בכלל לדבר על צדק בתנאי מלחמה — אלה שני 
דברים שלא הולכים יחד — אז נדמה לי שאפשר לומר שמה 
שקרה שם מקיים את זה. המציאות יצרה מצב שכל יהודי שעזב 
את ביתו במזרח העיר קיבל דיור חלופי במערבה, וכל ערבי 
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שעזב את מערב העיר קיבל דיור חלופי במזרחה, או במקומות 
אחרים. יש כאלה שלא נשארו במזרח העיר אלא הרחיקו נדוד 
מזרחה, אפילו לממלכת ירדן. אבל מי שבא להתגורר במזרח 
או  ירושלים  פליט ממערב  ערבי שהיה  פליט —  והיה  העיר 
מאזור אחר בארץ ובא להתגורר בשכונות היהודיות במזרח 
העיר — בא להתגורר שם משום שהוא איבד את ביתו, כפי 
שהיהודים שאיבדו את ביתם במזרח העיר קיבלו בתים וקיבלו 
לדבר  אפשר  אם  ולכן,  ירושלים.  במערב  ערבים  של  דירות 
על עשיית צדק בתנאי מלחמה אז זה המצב. והרי אי־אפשר 
לדבר על סידור של אחד לאחד, סידור חלופי של אחד לאחד. 
בתנאי מלחמה אי־אפשר לבדוק דברים כאלה. גם לא בודקים 
שווי. למשל, אנחנו קיבלנו שתי דירות וחנות במקום שלוש 
דירות ושתי חנויות, אבל זה אזור אחר, אז אי־אפשר לדבר על 
שווי בכלל. יתרה מכך, אפשר לקבוע במידה רבה של סבירות 
גבוה  העיר  במערב  שננטשו  הפלסטיניים  הנכסים  שמספר 
ממספר הנכסים היהודיים שננטשו במזרחה, וששווי הנכסים 
הנטושים בטלביה, בממילא, בקטמון, בבקעה ובשייח' באדר 
)רוממה( היה גבוה משווי הנכסים היהודיים הנטושים בשייח' 

ג'ראח. 
דיור חלופי,  יש סידור של  מכל מקום, המצב הוא שאם 
הייתי אומר שזו מין עשיית צדק בתנאי מלחמה. המציאות 
יצרה את המצב הזה, ואנחנו חיינו עם המציאות הזאת עד 

1967, עד אחרי מלחמת ששת הימים.
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בין  ברורה  אפליה  יצר  הישראלי  "החוק 
הנכס  את  בפועל  לשחרר  שזכאי  יהודי 
שלו במזרח העיר... לבין פלסטיני שהפך 
נכסים  לו  שהיו  ישראל...  תושב  להיות 
פיצוי  לקבל  רק  שיכול  העיר,  במערב 

כספי עבור נכסיו."
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 ב.
 מהיום השביעי של מלחמת ששת הימים 

ועד היום: עוולות סטטוטוריות

אין מחלוקת שמלחמת ששת הימים, שנכפתה עלינו, הייתה 
מלחמת מגן מובהקת נגד סכנה קיומית, והיא חייבה שימוש 
בתחילה  תוצאותיה.  על  חריפה  מחלוקת  יש  אבל  בכוח. 
במלחמה  שנכבשו  השטחים  החזקת  בזכות  רבים  התבטאו 
כפיקדון, לצורך קיום משא ומתן לשלום, אבל עם השנים 
החלו לפעם בנו רוחות שווא משיחיות שנשענו על כידוניו 
להחזיק  הלהוטה  קולוניאלית  לחברה  והיינו  צה"ל,  של 
בשטחים הכבושים. התעלמנו מאמנות בינלאומיות, הפקענו 
יהודים מישראל אל  קרקעות לא שלנו, העתקנו מתנחלים 
לכל  ומצאנו  קרקעות  בגזל  עסקנו  הכבושים,  השטחים 
של  השביעי  שהיום  לומר  אפשר  צידוקים משפטיים.  אלה 
המלחמה, שנמשך עד היום, טומן בחובו הרבה מאוד בעיות 

שאנחנו חיים איתן עד היום. 
אחת הבעיות האלה היא הבעיה כאן, בשייח' ג'ראח. אני 
מדבר על שייח' ג'ראח כמיקרוקוסמוס של השכונות במזרח 
העיר, א. מפני שאני מכיר היטב את הבעיה ; ו־ב. מפני שאנו 
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רואים כיצד חקיקה ישראלית יצרה עוולות בשכונה הזאת. 
המסגרת  על  הזה,  העניין  על  חלים  חוקים  שלושה 
העובדתית שתיארתי: החוק הראשון הוא חוק נכסי נפקדים 
מ־1950, ומייד אומר כמה מילים לגביו. החוק השני, שחוקק 
לאחר מלחמת ששת הימים, בשנת 1970, נקרא חוק הסדרי 
משפט ומנהל ]נוסח משולב[. והחוק השלישי, שנחקק בשנת 

1973, נקרא חוק לנכסי נפקדים )פיצויים(. 
נכסים  על  שחל  החוק  הוא  מ־1950  נפקדים  נכסי  חוק 
גורשו  נעזוב את המילה  של ערבים שגורשו או שברחו — 
נכסיהם. החוק מסדיר את  ואת  נטשו את בתיהם  — ברחו, 
לשטחים  שיצאו  ארץ־ישראל  תושבי  של  בנכסים  הטיפול 
לארץ־ מחוץ  וגם   ,1948 בשנת  ישראל  למדינת  שמחוץ 
ישראל בכלל, כלומר אל המדינות הערביות. הנכסים האלה 
הממונה  שם  זה  נפקדים,  לנכסי  לאפוטרופוס  בחוק  הוקנו 
על־פי החוק, והוא העביר אותם, בדרך כלל, לרשות הפיתוח, 
או מכר אותם, או שהם הופקעו לצורכי ציבור. אלה נכסים 
שערבים נטשו במלחמת העצמאות כשברחו לשטחי ארץ־
ישראל שלא בשלטון ישראל ב־48'־49' או לשטחים שמחוץ 
לנכסי  שהאפוטרופוס  קובע  הזה  החוק  לארץ־ישראל. 
 — דעת  שיקול  לו  יש   — דעת  שיקול  לפי  רשאי,  נפקדים 
לשחרר נכס שמוקנה לו על־פי החוק לבעליו של הנכס. עד 
מעולם  נפקדים  לנכסי  האפוטרופוס  יודעים,  כמה שאנחנו 
לא שיחרר נכסים כאלה לבעלים הערבים ההיסטוריים של 
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לרשות  אותם  העביר  שאמרתי,  כפי  אלא,  האלה,  הנכסים 
הפיתוח, או מכר אותם, או שהם הופקעו לצורכי ציבור.

כפי  שנחקק  משולב[,  ]נוסח  ומנהל  משפט  הסדרי  חוק 
שאמרתי בשנת 1970, חל על נכסים שהיו מוקנים לממונה 
על רכוש האויב במדינת אויב. כמו שלנו היה אפוטרופוס 
כזה  ממונה  היה  כך  נפקדים,  נכסי  בחוק  נפקדים  לנכסי 
הזה  החוק  המקביל.  הירדני  לחוק  בהתאם  שפעל  בירדן, 
בזמן  מבתיהם  שברחו  יהודים  של  בתים  על  חל  בירדן 
המערביות  לשכונות  ירושלים,  למערב  העצמאות  מלחמת 
הממונה  ישראל.  בתוך  אחרים  למקומות  או  ירושלים,  של 
נפקדים  נכסי  על  אפוטרופוס  מין  הוא  האויב  רכוש  על 
האלה  הבתים  על  השאר,  בין  ממונה,  היה  והוא  ירדני. 
בשייח' ג'ראח שננטשו על־ידי המשפחות היהודיות שברחו 
למערב העיר. ובכן, חוק הסדרי משפט ומנהל קובע שנכס 
זר, לממונה  ירדני, לפי חוק  כזה — שהיה מוקנה לפי חוק 
על רכוש האויב במדינת אויב, וירדן הייתה מדינת אויב — 
לאפוטרופוס  מוקנה  מ־1970,  הזה  החוק  על־פי  כזה  נכס 
נכנס  הכללי  כלומר, האפוטרופוס  ישראל.  במדינת  הכללי 
אגב,  אויב.  במדינת  האויב  רכוש  על  הממונה  של  בנעליו 
"רכוש האויב" — האויב במדינת אויב )היא ירדן( זה רכוש 
האויב  הם  והיהודים  ירדן,  היא  האויב  מדינת  כי  היהודים, 
שלה. ובכן, האפוטרופוס הכללי נכנס בנעליו של הממונה 
הכללי,  לאפוטרופוס  האויב.  במדינת  האויב  רכוש  על 
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בשונה מהאפוטרופוס לנכסי נפקדים לפי חוק נכסי נפקדים, 
אין  ערביים שננטשו,  נכסים  על  וחל  קודם  עליו  שדיברתי 
לפי  לו  הנכס שהוקנה  את  לשחרר  חייב  הוא  דעת.  שיקול 
החוק הזה, החוק החדש, ללא אפשרות של שיקול דעת, לכל 
מי שיוכיח שהייתה לו בעלות על הנכס הזה לפני שהבעלות 
כלומר  אויב.  במדינת  האויב  רכוש  על  לממונה  הוקנתה 
בעלות היסטורית מן התקופה שקדמה למלחמת העצמאות.

ואכן, לפי החוק הזה, ועד העדה הספרדית, למשל, שהיה 
הצדיק  שמעון  קבר  בסביבות  הפנוי  השטח  של  הבעלים 
אונר"א  על־ידי  נבנו  שציינתי,  כפי  שם,  שנבנו  )הבתים 
ב־1952( דרש, והאפוטרופוס הכללי שיחרר לו, ללא שיקול 
דעת, ללא אפשרות של שיקול דעת, על יסוד מסמכים — 
כמו שלנו יש קושאן על הבית שלנו כך היה קושאן לוועד 
הזה,  השטח  השטח.  את  לו  שיחרר   — הספרדית  העדה 
לימים, נמכר על־ידי ועד העדה הספרדית לאחת מעמותות 
הימין. שימו לב שאחת המשמעויות, שארחיב עליה מייד, 

היא שהחוק הזה תקף רק ליהודים. 
החוק השלישי, שחוקק ב־1973, ונקרא חוק לנכסי נפקדים 
)פיצויים(, חל על פלסטינים שהפכו להיות תושבי ישראל 
ביום תחילתו של החוק הזה. תחילת החוק היא 1 ביוני 1973. 
תושבים  להיות  שהפכו  פלסטינים  באותם  מדובר  כלומר, 
היא  שרק  ירושלים,  במזרח  הפלסטינים  ב־1967,  בישראל 
ומי  הישראלי,  המשפט  עליה  והוחל  רשמי  באופן  סופחה 
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שהתגוררו שם הפכו לתושבי ישראל, להבדיל מהפלסטינים 
פלסטיני  הזה,  החוק  לפי  ובכן,  סופחו.  שלא  בשטחים, 
שהיה בעליו של נכס בישראל שהוקנה לאפוטרופוס לנכסי 
נפקדים, זה החוק הראשון שדיברתי עליו, אינו רשאי לתבוע 
כספי  פיצוי  לתבוע  רק  זכאי  אלא  שלו,  הנכס  שחרור  את 
פלסטיני  שבה  לסיטואציה  מתייחס  החוק  כלומר,  בעבורו. 
היה בעלים של נכס, נאמר באיזשהו מקום במערב ירושלים, 
ואותו פלסטיני הפך להיות תושב ישראל אחרי מלחמת ששת 
הימים בעקבות הסיפוח של מזרח ירושלים. הוא אינו רשאי 
לתבוע את שחרור הנכס שלו, אלא רק פיצוי כספי עבורו. 
לפי החוק, הפיצויים האלה מחושבים על בסיס השווי של 
יום  הוא  לכם  שכידוע   —  1947 בנובמבר  ב־29  נכס  אותו 
ההצבעה באו"ם, כ"ט בנובמבר, על תוכנית החלוקה — עם 
התאמות כספיות מסוימות. ההתאמות האלה אינן משקפות 
את העלייה בערך הנדל"ן במערב ירושלים בשנים שחלפו 

מאז 1948 ועד, נאמר, 1973, זה — לא. 
כלומר, יש כאן אפליה ברורה שיצר החוק הישראלי בין 
העיר,  במזרח  שלו  הנכס  את  בפועל  לשחרר  שזכאי  יהודי 
שיציג,  תעודות  סמך  על  ומנהל,  משפט  הסדרי  חוק  מכוח 
לבין פלסטיני שהפך להיות תושב ישראל )מדובר, כאמור, 
רק על פלסטינים בירושלים( שהיו לו נכסים במערב העיר, 
נכסיו. החוק הישראלי  פיצוי כספי עבור  רק לקבל  שיכול 

יצר את האפליה הזאת, שהיא אפליה ברורה לחלוטין. 
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)פיצויים(, שמקנה  נפקדים  לנכסי  במידה מסוימת החוק 
פיצוי לאותו פלסטיני, נחקק  בלית ברירה, משום שבינתיים 
האפוטרופוס על נכסי נפקדים, לפי חוק נכסי נפקדים משנת 
1950, מכר את הנכס, או העביר אותו לרשות הפיתוח, או 
שהוא הופקע לצורכי ציבור, כך שממילא אי־אפשר לשחרר 
למרות שההסדר  אגב,  זאת,  פלסטיני.  לאותו  בפועל  אותו 
המקביל לגבי נכסים שהיו מוקנים לאפוטרופוס הירדני )חוק 
נכסים  גם על  כפי שאמרתי,  חל,  והמנהל(  הסדרי המשפט 
שהאפוטרופוס הירדני העביר בינתיים לידיים פרטיות. זאת 
מוקנה  שהיה  שלו,  הנכס  את  לתבוע  זכאי  שיהודי  אומרת 
לידיים  הועבר  הוא  אם  גם  הירדני,  לאפוטרופוס  בעבר 
רק  לקבל   — מקרה  בכל   — יכול  פלסטיני  אבל  פרטיות, 
פיצוי כספי. גם פיצוי כספי צריך להיות ריאלי ומספק, אלא 
שבפועל הפלסטיני אינו זכאי לקבל פיצוי כספי לפי שווי 
ביום  הנכס  לפי שווי  דרישתו, אלא  ביום  הנכס  ריאלי של 

כ"ט בנובמבר 1947 עם התאמות כספיות מוגבלות.
התוצאה  החוק:  מכוח  עוול  כאן  שיש  היא  התוצאה 
הסטטוטורית הזו פתחה דרך חוקית ליהודים לשחרר בפועל 
חלופי  דיור  שקיבלו  אף  על  ירושלים,  במזרח  נכסיהם  את 
והרי  משם.  שברחו  פלסטינים  של  בבתים  העיר,  במערב 
שאיבדו  הנכס  על  פיצוי  להם  הקנה  בעצם  החלופי  הדיור 
דיור  קיבלו,  או  מקבלים,  גם  שהם  הוא  המצב  אז  ב־48'. 
חילופי כפיצוי, וגם זכאים לשחרר את אותו נכס שאבד להם, 
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שעליו הם כבר קיבלו פיצוי. לפלסטינים לעומת זאת, אין 
דרך חוקית לשחרר בפועל את נכסיהם במערב העיר, אלא 

הם זכאים לתבוע פיצויים שאנחנו יודעים שהם נמוכים.
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"בנכסים שפונו נכנסו להתגורר תושבים 
יהודים, שאין כל קשר בינם לבין תושביה 
למלחמת  עד  השכונה  של  היהודים 

העצמאות."
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 ג.
 פסיקת בתי המשפט:

יישום הוראות חוק מעוולות

המצב הנוכחי הוא שפסקי דין שונים שניתנו לאחרונה על־
של  בעלותו  את  קבעו  הערכאות  בשלוש  בתי־המשפט  ידי 
ואת  נפקדים,  נכסי  על  כאפוטרופוס  הכללי,  האפוטרופוס 
בעלותם את אנשי ימין ועמותות ימין על כמה נכסים בשייח' 
ג'ראח'. מדובר בנכסים שממזרח לדרך שכם, ולאחרונה — 
בנכסים שממערב לרחוב זה. כאמור, נכסים אלה מוחזקים 
בידי פלסטינים, שרובם ככולם הם פליטי מלחמת העצמאות.

מצד  לפינוי  דרישות  בעקבות  מהבתים,  בחלק  כן,  לפני 
הוועדים היהודיים ב־1982, המשפחות הגיעו להסדר פשרה 
דין, לפיו הם מוותרים על תביעות  שקיבל תוקף של פסק 
הבעלות שלהם, ומעמדם יהיה של שוכרים מוגנים מכוח חוק 
הגנת הדייר. אלא שמשנת 1993 בעלי הנכסים החלו לדרוש 
לממש את בעלותם ולפעול לפינוי המחזיקים בנכסים על־

דיני  של  להפרה  אחרות  וטענות  שכירות  דמי  דרישת  ידי 
בעילות  הפינוי  לתביעות  נענו  המשפט  בתי  הדייר.  הגנת 
בפני  עומדים  וחלקם  מומשו,  הפינוי  מפסקי  חלק  אלה. 
יהודים,  תושבים  להתגורר  נכנסו  שפונו  בנכסים  מימוש. 
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שאין כל קשר בינם לבין תושביה היהודים של השכונה עד 
למלחמת העצמאות.

כאן המקום להתייחס לבעיה נוספת בהקשר המשפטי, והיא 
שפסקי הדין שנתנו את הבעלות על הבתים — שנבנו על־ידי 
וחייבו את המחזיקים בהם  לידי עמותות הימין,  אונר"א — 
להתפנות מכוח אותו חוק מעוול, חוק הסדרי משפט ומנהל, 
לא נתנו את הדעת על כך שלוועד העדה הספרדית )הבעלים 
המקורי( הייתה קרקע פנויה, בעוד שעמותות הימין מקבלות 
השביח  מישהו  כלומר,  אונר"א.  על־ידי  שנבנו  בתים  כיום 
ההשבחה  דמי  השבחה.  דמי  לשלם  ויש  הזאת,  הקרקע  את 
האלה מגיעים או לממשלת ירדן, או לאונר"א, או לפלסטינים 
שגרים במקום, אבל ודאי שלא למי שהיה הבעלים המקורי 
של קרקע פנויה, או לחליפו — עמותות הימין. אף אחד לא 
נתן את דעתו על העניין הזה של דמי ההשבחה. זה בכלל לא 
עלה בדיונים. והרי יש הבדל בין ערך קרקע פנויה לבין ערך 
קרקע שבנוי עליה בית. היהודים שבאים להתגורר כאן באים 
להתגורר בבתים בנויים, הם לא נוטים אוהל על קרקע פנויה 
ובונים בית. הם באים לבית בנוי, מישהו בנה אותו! מישהו 

הוציא הוצאה שיש להשיבה לידיו.
זאת אפוא התוצאה הסטטוטורית. כפי שציינתי, תוצאה זו  
מעוולת, שכן היהודים, שגם זכו לדיור חילופי במערב העיר, 
בגין הנכסים שאבדו להם במזרח העיר, זוכים עתה בפועל 
אף שלטענתי  על  העיר,  במזרח  האבודים  נכסיהם  להשבת 
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הם מיצו את זכותם לקבלת הנכסים האלה עם קבלת הדיור 
וכבר אמרתי — בעשיית צדק בתנאי מלחמה אין   החלופי. 
בודקים שווי נכסים אחד לאחד, אין בודקים לירה ללירה, אין 
בודקים שווי כלל. אין עושים שמאות. זה לא הולך בתנאי 
מלחמה. והפלסטינים, כפי שציינתי, שנכסיהם במערב העיר 
כפי   — להיות  עלולים  הופקעו,  או  יהודים  על־ידי  נתפסו 
פליטים   — אונר"א  בתי  של  האלה  במקומות  כאן,  שקורה 
הם  פליטים.  פעם  עוד  שנה.  שישים  אחרי  השנייה,  בפעם 
זכאים לקבל  נכסיהם,  ספק רב אם הם  אינם מקבלים את 
איזשהו פיצוי כספי ריאלי, ובנוסף — הם הופכים להיות שוב 
פליטים. אחת המשפחות, שנאלצה לפנות את הדירה שלה, 
את הבית שלה, באה ושובתת שביתת שבת במשך כל שעות 

היום מול הבית שנאלצה לפנות.
לקבל  אי־אפשר  קבילה.  בלתי  באמת  שהיא  תוצאה  זאת 
תוצאה כזאת. היא פשוט אינה צודקת. ותוצאה זו היא יציר 
החוק הישראלי. לכן אני אומר: את הבעיה במזרח ירושלים, 
או בירושלים, אי־אפשר לבחון ולפתור לפי דיני קניין פרטיים. 
מי שהולך לכיוון הזה יצליח בבית־משפט, אבל ישיג תוצאה 
בעליל.  פשוט  בעליל.  קבילה  ובלתי  צודקת  בלתי  מעוולת, 
אי־אפשר לבחון את זה לפי דיני הקניין הפרטיים משום שדיני 
מציאות  יוצרים  מעוולת.  מציאות  יוצרים  הפרטיים  הקניין 
הבעיה  את  לבחון  יש  חוק.  על־פי  מעוולת,  סטטוטורית 
בראייה רחבה, בראייה מדינית רחבה, בראייה חברתית רחבה.
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"תוצאות מלחמת העצמאות בירושלים הן 
תוצאות ששני הצדדים צריכים לקבלן."
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 ד.
 איוולת עוצרת נשימה: 

פתיחת תיקי 1948

לפני שאגיע לפתרונות שאני חושב שהם מעשיים, שנובעים 
רוצה  אני  המדינית,  מהראייה  הזאת,  החברתית  מהראייה 
ממימוש  להיווצר  שעלול  אחד  אבסורד  עוד  על  לדבר 
של  הנכסים  מימוש  ירושלים:  במזרח  יהודים  של  הנכסים 
לזכות  לגיטימציה  מתן  פירושו  ירושלים  במזרח  יהודים 
השיבה. זה לא יכול להיות חד־צדדי. אם אתה בא ואומר: 
הנכס  על  חוק השבות  הנכס שלי —  על  חוק שבות  לי  יש 
הוא חוק הסדרי משפט ומנהל — שמכוחו הנכס הזה חוזר 
אלי, שב אלי, הרי המהלך הזה אינו יכול להיות חד־צדדי. 
את  יקבל  לא  העולם  קביל.  בלתי  אפשרי,  בלתי  פשוט  זה 
זה. לכן התוצאה של "חוק השבות הנדל"ני" תהיה למעשה 
מתן לגיטימציה לזכות השיבה הנטענת על־ידי הפלסטינים. 
הרבה שטחים שהופקעו  יש  לכם,  להגיד  רוצה  אני  עכשיו 
באזור ירושלים, גם מיהודים. למשפחה שלנו היו קרקעות 
לצורכי  הופקעו  האלה  הקרקעות  אשכול.  ברמת  פנויות 
ציבור, נבנו שם בתים ליהודים, וקיבלנו על כך פיצוי. באותו 
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אופן הופקעו גם קרקעות שהיו בבעלות ערבים, פלסטינים, 
לצורכי ציבור, ונבנו עליהן שכונות יהודיות. מתן לגיטימציה 
לזכות השיבה הפלסטינית משמעו שההפקעות האמורות מן 
הפלסטינים עומדות  בסכנה. זו פשוט איוולת לבוא ולדרוש 
שחרור נכסים של יהודים במזרח העיר, כאשר הדבר מעמיד 
ההפקעה  את   —  '48 תיקי  של  פתיחתם  מכוח   — בסכנה 
לצורכי ציבור שנעשתה לצורך ההתיישבות היהודית בשטחי 

מזרח ירושלים הפנויים אחרי מלחמת ששת הימים. 
הרי הממשלה אינה רוצה להעמיד בסכנה את ההתיישבות 
רמת  שכונת  נבנתה  שעליהם  האלה,  בשטחים  היהודית 
גם  פנויות  קרקעות  שם  היו  שלמשפחתנו  כמו  אשכול. 
גם  הופקעו,  והן  פנויות,  קרקעות  שם  היו  לפלסטינים 
מאיתנו וגם מהם. ועליהן נבנתה שכונת רמת אשכול. חוק 
פותח  בעצם  הנדל"ני,  השבות  חוק  ומנהל,  משפט  הסדרי 
את תיקי 48', והוא אינו יכול להיות חד־צדדי, הוא בהכרח 
דו־צדדי, ובכך מעמיד בסכנה גם את ההתיישבות היהודית 
לצרכי  שהופקעו  פנויות,  קרקעות  על  ירושלים  במזרח 
קיימת.  מציאות  זו  אבל  זה,  מצב  מצדיק  שאני  לא  ציבור. 
אז דווקא מי שכל־כך חרד לכך שהמציאות הזו לא תשתנה, 
אסור לו לגרום לפתיחת תיקי 48'. אסור! משום שהתוצאה 
של המדיניות הזה תהיה שיבוא מישהו ויגיד — "הבית הזה 
בטלביה, ליד בית הנשיא, זה שייך לי. אני גרתי שם, הנה 
יראה  הוא  מ־1921  קושאן  יש  שלי  כמו  שלי".  הקושאן 
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קושאן נניח מ־1919, וידרוש לשחרר על־פיו את הנכס שלו. 
לכן זו פשוט איוולת שאין כדוגמתה. 

אתם יודעים מה, אני לא מכיר את פסק הדין הזה, אבל 
קראתי את הספר 'יש אלוהים?' שכתב ריצ'רד דוקינס, והוא 
כותב שם באחד המקומות על משפט שהתנהל בפנסילבניה. 
תוכנית  לשינוי  בריאתנים  על־ידי  תביעה  שם  הוגשה 
בבית־ מטעמם   והעיד  הציבוריים,  בבתי־הספר  הלימודים 

המשפט עד מומחה על הבריאתנות. עד מומחה. אני מספר 
ריצ'רד  וגם  אמר,  ג'ונס  שהשופט  מה  על  הסיפור  כל  את 
דוקינס כל־כך התלהב מזה שכלל את זה בספרו, וכך הגעתי 
של  "ניסיון  היא  הזו  הדעת  חוות  שם:  אמר  השופט  לזה. 

איוולת עוצרת נשימה". איוולת עוצרת נשימה. 
השכל  ואת  המצפון,  את  נוגד  שזה  לכך  מעבר  כן,  ועל 
הישר, ואת הצדק, זו גם איוולת עוצרת נשימה לבוא ולעשות 
פעולות שמביאות לפתיחת תיקי 48'. פשוט איוולת. פשוט 

טיפשות. זה למשוך לעצמך את השטיח מתחת לרגליים. 
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של  משפחה  שמפנים  מצב  יהיה  "שלא 
פליטים ועושים את בניה לפליטים בפעם 

השנייה בשישים שנה."
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 ה.
תוצאות ששני הצדדים צריכים לקבלן

ככל  מוסר,  על  להציג מסרים שמבוססים  היא  כאן  מטרתי 
שאפשר לדבר עליו כתוצאה מסיומם של תנאי מלחמה. ואני 
לבוא  יש  מסובכים  למצבים  להגיע  שלא  שעל־מנת  אומר 
ולהגיד: תוצאות מלחמת העצמאות — ואני כרגע מדבר על 
ירושלים — תוצאות  ג'ראח, על מזרח  ירושלים, על שייח' 
מלחמת העצמאות הן תוצאות ששני הצדדים צריכים לקבל 
אותן. פשוט צריכים לקבל אותן. משום שאם צד אחד לא 
נגדו, משום שזה  יפעל  גם  זה  יקבל אותן, בסופו של דבר 
לא הולך להיות חד־צדדי. ולא לעולם חוסן — כוח יש לו 
עמדה  היא  שלי  העמדה  ולכן  גבולות.  יש  לכוח  גבולות. 
מוסרית, וגם פרקטית, שבאה ואומרת — צריך ששני הצדדים 
כתוצאות  בירושלים  העצמאות  מלחמת  תוצאות  את  יראו 
שמחייבות אותם והם מסכימים להן. אני לא מדבר כרגע על 
השכונות האלה, רמת אשכול ומקומות אחרים, שהוקמו על 
קרקעות פנויות שהופקעו. אני מדבר על כך שלא יהיה מצב 
לפליטים  בניה  את  ועושים  פליטים  של  משפחה  שמפנים 

בפעם השנייה בשישים שנה. 



3233

דברים:  שני  על  לעמוד  יש  לפתרונות  מגיע  שאני  לפני 
תראו, אני התחלתי את דברי בזה שהיו יחסים מאוד־מאוד 
טובים בין יהודים לערבים. אני זוכר שהיום השביעי של פסח 
— לא כמו היום שחוגגים את המימונה, שזה יום אחרי פסח, 
יוצאים לעשות  היינו  יום שבו  היום השביעי עצמו — היה 
פיקניק ליד קבר שמעון הצדיק, שהיה שטח פתוח, בטבע, 
סבתא  ביחד.  וערבים  יהודים  ממש.  ביחד.  וערבים  יהודים 
שלי הייתה סית שרה, היא הייתה המוכתר גם של הערבים. 
משפחת נשאשיבי, זה קצת יותר למעלה, קצת יותר צפונה 
בכביש, הם פחדו מהסבתא שלי. אבל פחדו במובן החיובי. 
ויכולים, להיות יחסים של  עכשיו אני בא ואומר, צריכים, 
שיתוף פעולה, ואפילו יחסי ידידות, אני לא יודע אם רעּות, 

אבל ידידות. 
ולכאורה באים ואומרים, וגם הממשלה אומרת: ליהודים 
מקום  בכל  בארץ־ישראל,  מקום  בכל  להתיישב  מותר 
להיות  הופך  הוא  בכספו  בית  קונה  יהודי  אם  בירושלים. 
הזה.  בבית  למוכר  יש  בעלות  איזו  תיארתי  כבר  בעלים. 
על  זכותו  את  ואיבד  זכותו  את  מיצה  הוא  בעלות.  לו  אין 
הבית הזה כשקיבל את הדיור החלופי. אבל נניח לזה רגע. 
הממשלה אומרת אנחנו לא מתערבים בעניינים של עסקאות 
פרטיות,  עמותות  פרטיים,  אנשים  אלה  פרטיות,  נדל"ן 
אותנו?  מביא  זה  ְלמה  אז  בפעולותיהם.  נתערב  לא  אנחנו 
בתנאים הנוכחיים, שהם לא התנאים של הידידות ששררה 
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של  החברתי  במרקם  ברורה  לפגיעה  מביא  זה   ,'48 לפני 
השכונות הערביות במזרח ירושלים. פגיעה חמורה. היהודים 
להשמיע  כמו  פרובוקציות,  עושים  בשכונה  שמתיישבים 
בקולי קולות שירים שמהללים את ברוך גולדשטיין, שביצע 
טוענים  גם  והיהודים  המכפלה.  במערת  ההמוני  הרצח  את 
מצדם שהמואזין עושה פרובוקציה הפוכה. יש מרקם חברתי 
למין  לחזור  יכולים  לא  אנחנו  שהיו.  מסוימים  תנאים  ויש 
יחסי רעות וידידות שהיו פעם, ודאי לא כשמדובר ביחסים 
במקום,  הערבים  לבין  כך  שמתנהגים  המתנחלים  בין 
החברתי.  במרקם  חמורה  פגיעה  היא  התוצאה  שלא.  ודאי 
הסדר  להפרת  גם  מביאה  החברתי  במרקם  חמורה  ופגיעה 
הציבורי. והפרת הסדר הציבורי ופגיעה במרקם החברתי יש 
יחידים,  לא של  פתרונות,  להן  שיהיו  וצריך  פתרונות  להן 
אלא של הממשלה. לממשלה יש עניין ואחריות למנוע את 
אלה  הציבורי.  הסדר  הפרת  ואת  החברתי  במרקם  הפגיעה 
חובות של ממשלה, והיא אינה יכולה להתנער מהן באמירה 

שמדובר בעסקאות פרטיות שבהן היא אינה מתערבת.
הדבר השני שעליו אני מבקש לעמוד הוא הבסיס לפתרון 
ציטוטים  בפניכם ארבעה  אביא  להציע בהמשך:  שבכוונתי 
המשנה  כשהיה  מזוז,  מני  שנתן  דעת  מחוות  מאוד  קצרים 
הזכות  לי  הייתה  אגב  ב־1999.  לממשלה  המשפטי  ליועץ 
ב־1999,  ב־1994.  המשפטי  ליועץ  כמשנה  אותו  למנות 
כשהיה עדיין משנה ליועץ רובינשטיין, הוא התבקש לתת 
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חוות דעת על תוכנית לרעיון לבלימת ההתיישבות היהודית, 
אל־עמוד  ראס  אל־עמוד.  בראס  היהודית,  ההתנחלות 
נמצאת איפשהו מזרחה יותר, מדרום־מזרח לשייח' ג'ראח. 
יודע אם  זיידמן. אני לא  את הרעיון העלה עורך הדין דני 
יש כאן כאלה שמכירים אותו, הוא היה פעיל מאוד ב'עיר 
הרעיון,  את  נתן  הוא  מצוין.  משפטן  מצוין,  יהודי  עמים', 
דעת  חוות  שכתב  מזוז,  מני  על־ידי  נבחן  הזה  והרעיון 
שתמכה בו, ואני רוצה להביא בפניכם ארבעה ציטוטים לא 

ארוכים ממנה:
1. קודם כל, על שמירת המרקם החברתי. אומר מני מזוז: 
בהפקעת  דיון  במסגרת  שלא   — הפסיקה  הכירה  "בעבר 
ישוב  דמוגרפי של  אופי  על  בשיקול של שמירה  קרקע — 
או מקום מסוים כשיקול לגיטימי לצורך שמירה על המרקם 

החברתי )...(."
2. על שמירת הסדר הציבורי: "ככלל, אין להסתתר מאחורי 
שיקולים משניים, אלא לאחוז את השור בקרניו ולהציג את 
הרגישות   — היינו  שהם,  כפי  ונימוקיה  הממשלה  עמדת 
המדינית הרבה, מבחינת המקום והזמן של הפרויקט הנדון, 
הביטחון  ומבחינת  מדינית,  מבחינה  הקשות  והשלכותיו 
והסדר הציבורי." כלומר, זה שוב שיקול שממשלה צריכה 

להביא בחשבון, גם סדר ציבורי וגם השלכות מדיניות. 
3. שמירת סדר ציבורי ויצירת תשתית מתאימה לשיחות 
זאת  "עם  אל־עמוד:  לראס  בקשר  מזוז  מני  אומר  שלום. 
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מניעה  שעניינה  ממשלתית  מדיניות  אין  כי  להדגיש,  יש 
שהממשלה  אלא  מסוימים,  באזורים  להתיישב  מיהודים 
מבקשת  וכן  חדשים,  חיכוך  גורמי  יצירת  למנוע  מבקשת 
היא לשמור בידה את חופש הפעולה המדיני בשלב כה רגיש 
זר,  אזרח  שכן  וכל  בודד,  מאדם  ולמנוע  מדינית,  מבחינה 
לכבול את ידי הממשלה, ולהכתיב מהלכים בעלי השלכות 
מדיניות מרחיקות לכת". זאת אומרת, לכבול את הממשלה 
על־ידי יצירת עובדות בשטח, ולהפריע לה במימוש תוכנית 

שהיא קיבלה באופן דמוקרטי, באופן לגיטימי.
4. ועכשיו אני מגיע לפתרון, שהוא הפקעה לצורכי ציבור, 
ומייד ארחיב על זה את הדיבור. לפני כן אביא את הציטוט 
הממשלה  כי  לקבל  "אין  מזוז:  מני  של  מדבריו  האחרון 
לצרכי  )עתיקות(,  תרבות  לצרכי  קרקע  להפקיע  מוסמכת 
מניעת  של  משיקולים  או  יער(,  )נטיעת  הסביבה  איכות 
אבטלה )...(, אך אין היא מוסמכת להפקיע קרקע משיקולים 
מדיניים. מקום שעמדת הממשלה היא, כי לפעילות פרטית 
עשויה להיות השלכות חמורות — הן בהיבט מדיני, הן בהיבט 

של סדר ציבורי — אין להשאירה חסרת אונים מלפעול."
ולבניית  קרקע  לרכישת  לתוכנית  בקשר  נאמר  זה  וכל 

שכונה יהודית בלב ראס אל־עמוד.
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האלה  הבתים  את  יפקיע  האוצר  "שר 
לידי  בהם  ההחזקה  את  להחזיר  על־מנת 
בהם  שהתיישבו  הפלסטינים  התושבים 

וגרים בהם עד היום."
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 ו.
הפתרון המוצע: הפקעה לצרכי ציבור

שמומש  רעיון  הוא  הזה  הרעיון  אגב,  הרעיון?  מה  עכשיו, 
כבר בתל־אביב במקרה מסוים, ואני אעמוד על כך. הרעיון 
מבוסס על כך ששר האוצר, מכוח פקודת הקרקעות )רכישה 
לצורכי ציבור(, מוסמך להפקיע קרקע. וכפי שהוא מוסמך 
להפקיע קרקע כדי להקים את שכונת רמת אשכול, והוא אכן 
הפקיע מהמשפחה שלי וקיבלנו על זה פיצוי, והוא הפקיע 
מפלסטינים, ומי שזכאי וביקש קיבל פיצוי, כך הוא מוסמך 
להפקיע לא רק קרקע פנויה, אלא גם בתים. התוכנית שאני 
מציע כאן היא, אם כן, ששר האוצר יפקיע את הבתים האלה 
יהודים,  מבעלים  אותם  שרכשו  הפרטיות,  העמותות  מידי 
הם  היהודיות,  לעמותות  האלה  הבתים  את  מכרו  שכשהם 
דיור  קיבלו  הם  כי  בתים  אותם  על  זכותם  את  איבדו  כבר 
על־ האלה  הבתים  את  יפקיע  האוצר  שר  ב־1948.  חלופי 

מנת להחזיר את ההחזקה בהם לידי התושבים הפלסטיניים 
שהתיישבו בהם וגרים בהם עד היום. 

הדבר הזה אפשרי, וכבר התבצע בתל־אביב: מסגד חסן בק 
ליד שכונת מנשיה, על חוף הים בתל־אביב הוא בבעלות של 
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הווקף המוסלמי. בזמן ממשלת בגין המנוח הווקף המוסלמי 
נשלט על־ידי ועד מאוד מושחת. הוועד הזה החליט למכור 
את מסגד חסן בק לידי יזם יהודי שלא אנקוב בשמו. הרעיון 
שלו היה להפוך את המסגד הזה לקניון בוטיק אקסקלוסיבי. 
מאוד מרתק ומאוד מעניין. ואותו ועד מושחת מכר את זה, 
האוצר  שר  הורוביץ,  יגאל  יזם.  לאותו  טוב,  כסף  תמורת 
בממשלת הליכוד של מנחם בגין, שמע על זה, הפקיע את 
שהיזם  התמורה  את  לו  ושילם  היזם־הרוכש  מידי  המסגד 
שילם לוועד המושחת של הווקף המוסלמי. בינתיים הוועד 
הזה הודח, והמסגד הוחזר לווקף המוסלמי, שמנהל אותו עד 

עצם היום הזה. 
שהממשלה  נניח  שאלה:  מעורר  הזה  הפתרון  יישום 
תפקיע את הבתים מעמותות הימין, היא תצטרך לשלם להן 
בתים  עבור  משלמת  שהממשלה  אפוא  יוצא  תמורתם.  את 
בהסכם  למשל,  פתרון.  יש  לזה  גם  לפלסטינים.  שחוזרים 
ממשלת  בין  שונים  כספיים  הסדרים  היו  ירדן  עם  השלום 
ישראל לבין ממשלת ירדן. כך שהנושא הזה, של התשלום 
שממשלת ישראל תצטרך לשאת בו בגין ההפקעה מעמותות 
מקווים  שכולנו  שלום,  בהסכם  מוסדר  להיות  יוכל  הימין, 
שבסופו של דבר יהיה כאן, עם הצד הפלסטיני. ויש דרכים 
כפי  ישראל,  שלום.  הסכם  לפני  גם  זה  את  לעשות  שונות 
לרשות  מיסים  כספי  חודש  מדי  מעבירה  יודעים,  שאתם 
הפלסטינית. כך שיש דרכים לעשות בהסכם את כל הקיזוזים 



39

הכספיים האלה, האפשריים. כולם. אין שום בעיה.
יהיה  שהפתרון  יותר  שנכון  מאמין  שאני  לכך  מעבר 
מדיני, כפי שהצעתי, משום שבסופו של דבר מדובר בשאלה 
ולא   — אין  חושב שלבתי־המשפט  אני  ופוליטית,  חברתית 
הזאת.  הבעיה  לפתרון  לבדם  להגיע  דרך   — להיות  יכולה 
אני לא רואה אפשרות לכך מסיבה פשוטה: שלושת החוקים 
בתי־המשפט,  של  ההכרעות  מתבססות  שעליהם  האלה, 
התקבלו לפני חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. זאת חקיקה 
הסדרי  חוק  גם  מ־1950,  נפקדים  נכסי  חוק  גם   — קודמת 
)פיצויים(  נפקדים  נכסי  חוק  וגם  מ־1970  ומנהל  משפט 
מ־1973. כל החוקים האלה קדמו. לכן אני לא רואה סיכוי 
אינם  האלה  החוקים  ולהגיד:  לבית־משפט  לבוא  היום 
חוקתיים. אלה חוקים שבתי־המשפט פועלים לפיהם במשך 
שנים, וכבר פסקו לפיהם את הבעלויות. כך שהדרך היחידה, 
שלצורך  ציבורי  פתרון  הוא  רואה  שאני  היחיד,  הפתרון 
)רכישה  הקרקעות  פקודת  חוק:  להפעיל  צריכים  יישומו 

לצורכי ציבור(. אין דרך אחרת.
לכן זה הפתרון המוצע, גם על־ידי מכון ירושלים לחקר 
שייח'  ל'סולידריות  אותו  הצענו  ואני  זיידמן  ודני  ישראל, 
ג'ראח'. זה פתרון שהוא גם משפטי אבל זה בעיקר פתרון 
פוליטי, פתרון ציבורי, והממשלה צריכה להחליט על זה. זאת 
שאלה גדולה אם הממשלה הנוכחית תיישם זאת, אבל... מי 
יודע, גם על מנחם בגין אף אחד לא האמין שיעשה שלום, 
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והדבר הראשון שהוא עשה זה שיחות שלום. אז יכול להיות 
שמישהו בכל זאת יתפכח. מכל מקום, מאחר שספק רב אם 
הממשלה המכהנת היום תעשה את זה מיוזמתה, יש להפעיל 

עליה לחץ ציבורי חזק לפעול ליישומו של פתרון זה. 
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אחרית דבר: מוסר ופוליטיקה

לסיכום, אני מבקש להדגיש: העמדה שאני נוקט היא קודם 
כל עמדה מוסרית. עמדה מוסרית, לא עמדה פוליטית. אחרי 
1970 פנה האפוטרופוס הכללי אל המשפחה שלנו,  והציע, 
הנכסים שהיו בבעלותנו  כמו לבעלים אחרים, לשחרר את 
מכוח חוק הסדרי משפט. אנחנו אמרנו: אנחנו לא משחררים 
הזה.  הבית  על  זכותנו  את  איבדנו  כבר  אנחנו  הנכס,  את 
ג'ראח  בשייח'  בהפגנה  להשתתף  שבאתי  הראשונה  בפעם 
בחודש  אחד  שישי  יום  היה  זה  'סולידריות',  תנועת  עם 
יולי או יוני 2010, התנופף דגל פלסטין על הבית שלי. לא 
הבית  על  זכותנו  את  איבדנו  דמעה, משום שאנחנו  הזלתי 
הזה כבר בחודש פברואר 1948, כאשר קיבלנו שתי דירות 
היא  המקורית.  זכותנו  את  איבדנו  באדר.  בשייח'  וחנות 
פקעה. היא אינה קיימת עוד. לכן, הגישה שלי היא קודם כל 
ותאמרו  גישה מוסרית.  פוליטית,  גישה  גישה מוסרית. לא 
— מוסר ופוליטיקה?.. אכן כן, כי בסופו של דבר גם עמדות 
פוליטיות נקבעות על־פי שיקולים מורכבים מאוד, שלפחות 
חלק מהם שיקולים מוסריים. גם עמדות פוליטיות מבוססות 
על השקפות יסוד מוסריות. הן אינן מבוססות  רק על כוח. 
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מפת השכונות הערביות במערב ירושלים ב־1948
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מפת שייח' ג'ראח
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