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עתידם של שטחי יהודה ושומרון נתון במחלוקת פנימית עזה בחברה הישראלית, מאז שחרורם 

 םב'מלחמת ששת הימים'. לאורך השנים ובמיוחד מאז הקמת הרשות הפלסטינית על חלקי

ישראלי, שהפלסטינים בעידוד ומימון מדינות -יהודה ושומרון, נוצר ואקום שלטונימשטחי 

אירופה והאו"ם מנצלים היטב לטובת קביעת עובדות בשטח, שיהפכו ברבות הימים את הקמת 

 המדינה הפלסטינית על כל שטחי יהודה ושומרון לעובדה מוגמרת.

לים עין מהנעשה בשטח, מתרשל ומע השלטון הישראליו בעוד הישראלים מתווכחים

על  הפלסטינים פועלים במרץ במספר תהליכים מקבילים כדי להקים את המדינה הפלסטינית

 .כל יהודה ושומרון

כמי שמסתובבים בשטח ורואים בעיניים את האיבוד היומיומי של שטחים נרחבים לידי 

המנוגדת  הפלסטינים, החלטנו לחשוף לציבור ולמקבלי ההחלטות את הפעילות הפלסטינית

 .דיניים בין ישראל לרשות הפלסטיניתלהסכמים המ

 

מול הפלסטינים,   Cלאחר שראינו שמדינת ישראל מתקשה להתמודד עם המערכה על שטחי 

 החלטנו להפסיק לשתוק, לקום ולעשות מעשה. התחלנו לחקור. לעומק.

לקחנו על עצמנו דרך ארוכה, לעתים מסוכנת, עם מעט אמצעים, אך עם המון אמונה בצדקת 

 צאנו לדרך.דרכנו וי

 בשנים האחרונות אנו פועלים בזירה הפלסטינית, באמצעים שונים כדי לחשוף את האמת.

מחקר זה הינו המשך לפרסומים בנושאי ההשתלטות הפלסטינית שפרסמנו לציבור בחודשים 

 האחרונים.
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 תקציר מנהלים

ושומרון. בעוד מדינת ישראל לא  היא המאבק על אדמות יהודהפלסטיני -ליבת הסכסוך הישראלי

קיבלה החלטה בנוגע לעתיד האזור, הרשות הפלסטינית פועלת במרץ להקים מדינה פלסטינית על 

ליהודים. מאמץ למניעת מכירת אדמות פלסטיניות השטח. אחד מזרועות המאבק הפלסטיני הוא ה

לשם כך, פועלות במנגנוני הבטחון הפלסטינים מספר מחלקות שונות העוסקות בסיכול עסקאות, 

באיתור מוכרים פלסטינים, בחקירת, עינויים ואף חיסולם בעת הצורך, תוך יצירת הרתעה כלפי 

 פלסטינים המעוניינים למכור את האדמתם ליהודים.

מנגנוני הבטחון הפלסטינים פועלים במגוון דרכים לאיתור מוכרים פלסטינים, אחת מהן היא השגת 

מידע מתוך המנהל האזרחי על פלסטינים המבקשים לטפל ברישום אדמות שבבעלותם. לשם כך, 

מפעילים מנגנוני הבטחון הפלסטינים מקורות מקרב העובדים הפלסטינים של המנהל האזרחי 

ום והקישור, המדווחים להם על פלסטינים שהגיעו לקבל שירות והעלו את חשדם. במפקדות התיא

תחת מרותה של הרשות הפלסטינית, משתפים  Bאו  Aהפקידים הפלסטינים המתגוררים בשטחי 

ישנן עדויות רבות לכך, אך מטבע הדברים, פלסטינים  פעולה מרצון או מאונס עם מנגנוני הבטחון.

ם המעורבים בעסקאות מקרקעין, חוששים לחייהם ונמנעים מלפרסם שנחקרו ועונו, וישראלי

ברבים את שאירע להם. במסמך זה נביא 'על קצה המזלג' הסבר על אופן הטיפול בעסקאות 

מקרקעין ביהודה ושומרון, ועל אירועים בהם מעורבים עובדי המנהל האזרחי בהעברת מידע על 

 ם.מנגנוני הבטחון הפלסטינימוכרים פלסטינים ל

, הבעיה המבנית בהעסקת עובדים 2020כפי שקבע מבקר המדינה בדו"ח שפרסם באוגוסט 

פלסטינים בתפקיד כה רגיש, ודליפת המידע מהם ידועה למפקדי המנהל האזרחי ולשב"כ, אך 

 את לא נעשה דבר כדי לתקן את המצב. למרות ז

נעצר בשנית העובד הפלסטיני הבכיר ביותר במנהל האזרחי  2021באוקטובר למרות האזהרות, 

ומרון, ויחד עם מעצרו תפסו מנגנוני הבטחון העוסק בפיקוח על כלל עסקאות המקרקעין ביהודה וש

ע רגיש על שכולל מידמקורית של עסקאות מקרקעין  תניירהפלסטינים עשרות תיקים עם 

 המעורבים בעסקאות אלו.

 תיקי העסקאות.נכון למועד כתיבת שורות אלו העובד עדיין מוחזק בידי הרש"פ יחד עם 

גיש המטופל מידע הרכך, ממשיכה הרש"פ לשלוט בעובדים הפלסטינים של המנהל האזרחי וב

 של המנהל האזרחי המאפשרת זאת. חמורהעל ידם, תוך רשלנות 
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 רקע

באיו"ש  B-ו Aבמסגרת הסכמי אוסלו העבירה ישראל את האחריות על רישום המקרקעין בשטחי 

ידי -ת עלומנוהלוהקרקעות נשארה האחריות בידי ישראל,  Cלידי הרשות הפלסטינית. בשטחי 

 כך:המקרקעין מפוצל המנהל האזרחי באיו"ש. ניהול 

 קצין מטה )קמ"ט( אפוטרופוס )המכונה גם באחריות  – קרקעות מדינה, סקר, נטושות

עובדי רשות מקרקעי  –והכפופים לו יוסי סגל(  - "הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש"

 .במנהל האזרחי ישראל )רמ"י(

 והכפופים לו )תומר כרמי(  קצין מטה )קמ"ט( מקרקעין ומשפטיםבאחריות  – קרקעות פרטיות

  1.במנהל האזרחי עובדי משרד המשפטים -

 של קמ"ט מקרקעין: תחומי אחריות

 אחריות על משרדי מס הרכוש הישראליים באזור יהודה ושומרון 

 טיפול בהליכי הרשאות המתנהלים לגבי קרקעות 

  לכלל האוכלוסייהייעוץ בנושאי מקרקעין ופיתוח תכניות 

 רישום והסדרת בעלות על קרקעות 

 במנהלות התיאום  המקרקעין המצויות שבע לשכות המשרד מתבצעות באמצעות פעילויות

שתי לשכות  ובעזרת ,הנותנות שירות לאוכלוסיה הפלסטינית )מת"ק( והקישור המקומיות

 .ישראליתהנותנות שירות לאוכלוסיה ה נוספות הממוקמות במעלה אדומים ובאריאל

 

 למי מגיעים כדי לרשום עסקה?

מגיע ללשכת הטאבו במת"ק האזורי )שכם, ג'נין, טולכרם,   Cפלסטיני הרוצה לרשום קרקע בשטח

 (. Aמשטח  –רמאללה, בית לחם, יריחו, חברון( מהצד הפלסטיני )בחלק מהמקרים 

בית אל, אריאל, ב) ישראלי הרוצה לרשום קרקע מגיע למנהל האזרחי לפקיד הרישום הישראלי

 .מעלה אדומים, עציון(

 

חיילים, אזרחים ישראלים ופלסטינים. הפלסטינים עובדים במספר יחידות, עובדים במנהל האזרחי 

)רישום מקרקעין והממונה על הרכוש  אלו העוסקות בניהול המקרקעיןשהרגישות בהן הן 

 2.(הממשלתי והנטוש

עובדים כמעט ואינו מטופל על ידי  C פלסטינים בשטחילמעשה, הטיפול בעסקאות מקרקעין בין 

ישראלים, כמו שיפורט להלן, כך שהפיקוח על מניעת זיופים, הונאות וגניבת קרקעות נמוך ביותר. 

מערכת רישום המקרקעין  2020,3יתרה מזאת, כפי התריע מבקר המדינה בדו"ח שפורסם באוגוסט 

רה אפקטיביים לוודא שהעבודה נעשית בצורה קמ"ט מקרקעין אין כלי בקאינה ממוחשבת, ול

 נאותה ומדוייקת. 

                                                           
1 he/Matpash.aspx-sites.co.il/1341-matpash.scepia-http://qa  
 תרשים ארגוני של המנהל האזרחי. –ר' נספח א' להלן  2
3 -107-70c-https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2020/70c/2020

Ayosh.pdf  
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המבקר מצא גם חוסרים ברישום, המעידים לדבריו על כך שרישום המקרקעין על ידי העובדים 

 הפלסטינים נעשה בצורה לא מלאה ולא לפי הנהלים. 

 

הפלסטינית, שנותנת המערכת בעובדים הפלסטינים, שחיים תחת מרותה של הרשות הרב האמון 

, מדינית, כך רגישה מבחינה לאומית-בעוד הם עובדים עבור השלטון הישראלי בסוגיה כל

ביטחונית והתיישבותית, הינו דבר בלתי נתפס, בהתחשב בבקרה המינימלית שמבצעים העובדים 

 הישראלים על הטיפול הפלסטיני בעסקאות ובניהול המקרקעין.



 

אל. העובדים -מ' ממתחם המנהל האזרחי בבית 500-כך למשל, מת"ק רמאללה מרוחק כ

רק  (Aהעיר רמאללה )שטח הפלסטינים במת"ק נמצאים במתחם סגור שיש אליו כניסה מ

בכניסה למתחם . האזרחי הישראלים אינם נכנסים למתחם הסגור. גם עובדי המנהל לפלסטינים

יכול להיכנס למתחם כאשר אין בידוק באמצעות תעודה מזהה או מגנומטר, ולמעשה כל פלסטיני 

 חייל מביט בו דרך חלון משוריין קטן.

בין משרדי המנהל למשרדי המת"ק נעשית  העברה פיזית של תיקי מסמכים של עסקאות מקרקעין

, אך אינו נכנס שמגיע למשרדי המת"ק ומעביר את התיקים דרך חלון בקירעובד המנהל על ידי 

 שכל התיקים שמוחזקים במת"ק ,. יוצאהביטחוני למתחם המשרדים או לארכיון בשל הסיכון

ום לטובת טיפול בהליכי רישום או בארכיון, אינם מפוקחים כלל על ידי ישראלים, ואין ש רמאללה

, כמו דרך לדעת אם מישהו "נגע" בהם

 .שהתריע מבקר המדינה

דרכו מציץ חייל המשוריין החלון 

 בפלסטינים הנכנסים למשרדי המת"ק:

 

 

 

 

 אליהם לא נכנסים הישראלים:ברמאללה קאות המקרקעין מאוחסנים במשרדי המת"ק תיקי עס



בו מאוחסנים כל התיקים שהטיפול בהם מת"ק רמאללה מתחם הסגור לישראלים בבהארכיון 

מדובר בקראוון דליק, שעלול להישרף ואיתו כל תיקי המסמכים של רישום המקרקעין,  – הסתיים

 :שאין להם גיבוי דיגיטלי בשום מקום

 

 

 

 .נספח בלמידע נוסף על הליך רישום המקרקעין במנהל האזרחי ר' 

 

  



 העברת מידע מהמנהל האזרחי למנגנוני הבטחון של הרשות הפלסטינית

-נמצא באחריות המנהל האזרחי באופן בלעדי על Cבאופן רשמי, מכיוון שניהול המקרקעין בשטחי 

פי 'הסכמי אוסלו', אין תיאום והעברת מידע מהמנהל האזרחי לגורמים רשמיים ברשות 

 הפלסטינית, בנוגע לעסקאות מקרקעין.

ן חסויות הגיע לידיעת בפועל, לאורך השנים נחשפו לא מעט מקרים בהם מידע על עסקאות מקרקעי

מנגנוני הביטחון הפלסטינים, המחזיקים גופים ייעודיים שתפקידם המוצהר הוא למנוע מכירת 

 . Cקרקעות מפלסטינים ליהודים בשטחי 

 4ישנה יחידה מיוחדת למאבק בסוחרי הקרקעות)מודכ"ל( ' הפלסטיני במנגנון 'המודיעין הכללי

היחידות האזוריות הן המופקדות על מניעת מכירת  מ"ס()ב 'הפלסטיני ובמנגנון 'הבטחון המסכל

מפקדי המחוזות של הבמ"ס משתפים במסגרת זו פעולה עם הועדות האזוריות למאבק הקרקעות. 

 בגדר וההתנחלויות שהוקמו ע"י המשרד למאבק בגדר וההתנחלויות.

במניעת רכישת , שגם הוא עוסק בראש המשרד למאבק בגדר וההתנחלויות עומד כיום וליד עסאף

 אדמות על ידי יהודים, אולם נראה כי אין לו סמכויות לחקור או לעצור פלסטינים.

ונחשדים בקשר למכירת קרקעות גורלם של פלסטינים שנתפסים על ידי המנגנונים הפלסטינים 

 הינו רע ומר. ליהודים 

, או (יהודיםים )=זרהחוק הפלסטיני הנסמך על החוק הירדני, קובע עונש מוות למוכר קרקעות ל

מוות בשנים דין  ינמנע מאישור גזר "פ אבו מאזןרשר היו"עונש מאסר עולם עם עבודות פרך. 

. הימנעות זו לא תמנע מסוחרי הקרקעות מאסר ממושך בתנאים משפילים, פגיעה בבני האחרונות

ותם כדי שיהיה אפשר להביא למ המשפחה עד כדי נידוי חברתי, ולעיתים העצורים ישוחררו,

 בדרכים לא טבעיות.

פלסטיני הנחשד בקידום רישום או עסקת מקרקעין שנועדה להעביר קרקע לידיים יהודיות, מוזמן 

לחקירה, ואם הוא "נתפס על חם" הוא מעונה בעינויים נוראיים, נכלא ואף לעיתים מסיים את חייו 

ם שעסקו במכירת בכלא כבוגד, בנסיבות לא טבעיות. במספר לא מבוטל של מקרים, פלסטיני

קרקעות ליהודים או בזיוף מכירת קרקעות ליהודים סיימו את חייהם באופן לא טבעי. מקרים כגון 

רצח לאור יום או בחשכת לילה, "תאונות עבודה", התאבדויות בנסיבות לא סבירות וסיבוכים 

ים בין רפואיים הינם מקרים שכיחים של מוות לא טבעי בהקשר זה. חלק מאירועים אלו מתרחש

 כותלי הכלא הפלסטיני, חלק בשטחי הרש"פ וחלקם אף בשטח מדינת ישראל.

לאורך השנים, הצטברו טענות וסיפורים אודות אופן העברת המידע מתוככי המנהל האזרחי 

 למנגנוני הבטחון.

ישנן מספר עדויות על כך שמסמכים של עסקאות מקרקעין שנמסרו בלשכות הרישום במת"קים, 

 לפלסטינים שמסרו אותם. ימים בודדים בחקירות של מנגנוני הבטחון הפלסטינים, הוצגו כעבור
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עדויות אלו מראות שאין מדובר על שמועות אלא על מידע "קשיח" שעובר בצורה מהירה מהצד 

 הישראלי לפלסטיני.

יתרה מכך, ישנם מקרים בהם פלסטינים שהגיעו למת"ק רמאללה לבצע עסקה, נתפסו עם יציאתם 

, בעת 2019על ידי מנגנוני הבטחון הפלסטינים ונלקחו לחקירה. מקרה כזה אירע בינואר ממנה 

ישראלי הגיעו לרשום עסקה, וביציאתם מהמת"ק החל לעקוב אחריהם -שפלסטיני ועורך דין ערבי

רכב סמוי של המנגנונים, וכעבור מספר קילומטרים עצר אותם בצומת ביתין. הפלסטיני נעצר ומאז 

 קבותיו, ועורך הדין הישראלי הצליח להימלט.לא נודעו ע

העמדה הרשמית של המנהל האזרחי היא כי המידע לא מועבר למנגנונים הפלסטינים וכי נעשית 

בקרה על העובדים הפלסטינים, אולם ברור כי המידע מוזרם בצורה קבועה ואף מביא למותם של 

 פלסטינים. 

 

בכך, וננסה להצביע על גורמים במנהל המעבירים להלן נסקור מספר מקרים ואירועים הקשורים 

 את המידע.

  



 אינדיקציות להעברת מידע למנגנונים

 ם ומעצריו ברשות הפלסטיניתאבו היית' -נידאל עטרי 

נהלת התיאום במ יןקרקעמהעסקאות המפקח על עטרי הינו 

, ודרכו עוברות כיום כל עסקאות רמאללה (קוהקישור )מת"

 רמאללה המקרקעין ביו"ש. בחלק מהשבוע הוא יושב במת"ק

 ובחלק מהשבוע הוא עובד בשלוחות המת"ק ברחבי יו"ש.

עטרי נעצר על ידי מנגנוני הביטחון הפלסטינים מספר פעמים בשנת 

, בכפר דיר שרף הסמוך לשכם בשעת לילה מפתח ביתו 2017. בפעם הראשונה הוא נחטף במאי 2017

הובא לבית משפט ברש"פ, יום. בסוף התקופה  60-והושם במעצר ביריחו בתנאים קשים למשך כ

הרש"פ בחשד שהיה מעורב  יעטרי נעצר על יד שוחרר ונעצר שוב מיד עם צאתו מבית המשפט.

ובזיוף עסקאות מקרקעין, כמו שהעיד מנהלו הישיר במנהל האזרחי עוזי  במכירת קרקעות ליהודים

 גילה בבית המשפט, וכמו שתיאר נידאל עטרי בעצמו.

 5תיאר מבקר המדינה:האזרחי, כמו ש מעצרו דווח למפקדי המנהל
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 י המנהל האזרחי לא כינסו את הישיבה המתבקשת כדי לדון במעצר העובד שלהם:מפקד עם זאת,

שסיים את תקופת מעצריו בכלא הרש"פ, הוחזר עטרי לעבודתו, ואף קיבל יתרה מזאת, לאחר 

עשה לשמש 'צוואר קידום בכך שהפך להיות מבקר העסקאות של כל יהודה ושומרון, והפך למ

 בקבוק' לכל עסקת מקרקעין המטופלת על ידי המנהל האזרחי.

החידלון של המנהל האזרחי, או שמא חוסר האכפתיות להגנה על סודיות העסקאות מפני מנגנוני 

 הבטחון הפלסטינים, זועקים לשמיים. 

בכירים במנהל האזרחי מודעים היטב לזליגת מידע ממצאי הביקורת של מבקר המדינה עולה כי 

רגיש ביותר מפקידים במנהל האזרחי למנגנוני הבטחון הפלסטיני, השב"כ אף הוא מודע לכך 



, אך כך-שמדובר בכשל מבני של העסקת פלסטינים הנתונים למרות הרש"פ בתחום רגיש כל

 צה"ל טוען בתגובה כי לא היו דברים מעולם. 

מנסה לעוות את המציאות, שכן בשל הקשיים שמערימה הרש"פ והאיומים שלה מדובר בתגובה ש

על מוכרי קרקעות פלסטינים, הרי כל עסקה של מכירה בין פלסטיני לישראלי נערכת במספר 

, וכבר בשלב זה שלבים. בשלב הראשון נדרש בעל הקרקע להוציא אישור מהמת"ק על הבעלות שלו

טינים, זמן רב עוד לפני שהעסקה מבשילה להעברת הקרקע שמו מדווח למנגנוני הבטחון הפלס

 לידיים יהודיות.

גם כיום, ממשיך נידאל עטרי לשמש בתפקידו במנהל האזרחי, ותחת ידיו עוברות כל עסקאות 

המקרקעין לבדיקה. ממידע שבידינו עולה כי חשבונות הבנק שלו מעוקלים על ידי הרשות 

נראה שהוא חשוף להמשך ניצול מעמדו במנהל האזרחי , ו2017הפלסטינית מאז מעצרו בשנת 

על ידי מנגנוני הבטחון הפלסטינים. ביקור בביתו של עטרי בכפר דיר ונגישותו למידע רגיש ביותר 



שרף מעלה כי בשנים האחרונות "שודרג" ביתו של עטרי מבית מגורים סטנדרטי לבניין מרהיב על 

 כפקיד במנהל האזרחי. שטח עצום, שאינו תואם את הכנסתו הבסיסית

 

 1020:6בשנת  ו של עטריכך היה נראה בית
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יינו של ם זאת, למרות הביקורת החריפה שמתח מבקר המדינה על התנהלות המנהל האזרחי בענע

 עטרי, שום דבר לא השתנה.

, בשל עניינים הנוגעים טיניםסנעצר עטרי שוב על ידי מנגנוני הבטחון הפל 2021בתחילת אוקטובר 

. הוא נלקח לחקירה בשכם. לאחר מספר ימי חקירה לעבודתו כמבקר עסקאות של המנהל האזרחי

ספר ימים בבית חולים בשכם. לאחר מכן, הוחזר למעצר בכלא נזקק לאשפוז רפואי ואושפז למשך מ

 .ומצבו אינו ידוע עצר בכלא הרש"פהרש"פ ונכון למועד כתיבת שורות אלו הוא עדיין במ

למפרע, התברר כי סמוך לפני מעצרו, ביקש עטרי מהממונה עליו, קמ"ט משפטים ומקרקעין במנהל 

האזרחי, תומר כרמי, לקחת עשרות תיקים של מסמכים מקוריים של עסקאות מקרקעין לביתו, 

 הבית. כיוון שלטענתו הוא היה "עמוס בעבודה" ורצה להשלים פערים בעבודה מ

יודגש כי מדובר בתיקים המכילים חומר רגיש ביותר, שבשל שיטות העבודה המיושנות של המנהל 

חומר הנמצא בהם הינו העותק היחיד, ויתכן שהם מכילים מסמכים בשווי כספי של האזרחי, ה

כולל את פרטיהם של בעלי קרקעות אלו המידע המצוי בתיקים  ש"ח לכל הפחות.עשרות מיליוני 

 .סוחרים ומתווכים פלסטינים ויתכן אף ישראליםו

בעת רי לקחת את התיקים לביתו, ולאחר שהוא הביאם לביתו הוא נעצר. תומר כרמי אישר לעט

ולקחו את כל של עטרי המודיעין של הרשות הפלסטינית חיפוש יסודי בביתו  מעצרו, ערכו אנשי

 תיקי העסקאות, ומאז גורלם אינו ידוע.

הגיע לידיים מקרקעין שזוהו כמיועדות לבמידע רגיש של עסקאות תיקים אלו מכילים ככל הנראה 

 במנגנוני הבטחון להחרים את התיקים.בחרו כן ישראליות, ועל 

לפרטי המעורבים בעסקאות, מעמידה אותם בסכנת  וני הבטחון הפלסטיניםנהיוודעותם של מנג

חיים מיידית, שכן על פי החוק ברש"פ, פלסטיני המעורב במכירת קרקעות ליהודים דינו עונש מוות. 

ש"פ אבו מאזן לא לאשר עונשי מוות, יו"ר הר לפני מספר שנים לאחר ביקורת בינלאומית החליט

רבים והעונש כיום הוא מאסר ממושך עם עבודות פרך. עם זאת, כפי שפרסמנו בעבר, פלסטינים 

בשנים האחרונות בנסיבות לא טבעיות, חלקן  המעורבים במכירת קרקעות ליהודים מצאו את מותם

בשם אחמד באחד המקרים, חוסל סוחר קרקעות ערבי ישראלי  אף בתוך תחומי מדינת ישראל.

בירי ברחוב ראשי באחת הערים בישראל, וגוף המזוהה עם הפת"ח לקח אחריות על הרצח. סלאמה 

 במקרים אחרים עוברים הפלסטינים עינויים קשים, כפי שיודגם להלן.

הינו מידע שמסרה פקידת עטרי לפי מקורות מידע פלסטינים, אחת הסיבות למעצרו של נידאל 

 למנגנוני הבטחון הפלסטינים. במנהל האזרחי  רקעין פלסטיניתרישום מק

, ונעצרה על ידי במשך מספר שנים בדה במנהלת התיאום והקישור בגוש עציוןע פקידת הרישום

סקה ע ישוםרבתמורה ל ,מפלסטיני בחשד לדרישת שוחד בסכום עתק 2021משטרת ישראל ביולי 

  .אותה הגיש כדין במקרקעין

כי בידי המשטרה ראיות לפלילים, הם  מונים עליהלמ דעשנו נן למשטרה ורק לאחריני התלוהפלסט

לאחר מספר ימים במעצר וחקירה בישראל היא שוחררה  .תלונה נוספת למשטרה והיא נעצרה הגישו

, וכנראה סיפקה וני הבטחון הפלסטיניםנמעבודתה. לאחר מכן, היא נחקרה על ידי מנגוהושעתה 

 , שהביא למעצרו של עטרי.על פרשיות שחיתות נוספות לחוקריה הפלסטינים מידע



את תיקי )מרצון או מאונס( להעביר עם זאת, להערכתנו יתכן כי מעצרו של עטרי נועד לאפשר לו 

והוא  עסקאות,ה עשרות כדי לסכל את לידי הרש"פזרחי ממשרדי המנהל האהמקרקעין המקוריים 

 ו בעיני מעסיקיו הישראלים.את שמ מוחזק למעשה על ידי הפלסטינים כדי לנקות

ללא לאחר מעצרו הקודם לאור הערכה זו, ביקורתו של מבקר המדינה על החזרתו לעבודה של עטרי 

להישנות מקרה זה, מקבלת  שנגרמה מכך, וללא נקיטת צעדי מנעבדיקה מעמיקה על דליפת המידע 

 משמעות חדשה.

טינים העובדים במנהל סכפי שהתריעו השב"כ ומבקר המדינה, פקידי רישום המקרקעין הפל

נתונים לסחיטה על ידי  ,שליטת הרש"פבים מצאהנ ביו"ש B-ו Aזורים האזרחי, שחלקם תושבי א

 .מנגנוני הבטחון הפלסטינים בשל עיסוקם במידע רגיש המבוקש על ידי המודיעין הפלסטיני

 

מדובר בתפיסת מידע רגיש, שאין לו יוחד. ור בממעצרו האחרון של נידאל עטרי הינו אירוע חמ

של עשרות  ושלומם תחליף בידי הרשויות הישראליות, ומהווה פתח לאיום ממשי על חייהם

ק פוטנציאלי של זגם לסיכול אלים של עשרות עסקאות מקרקעין ולנ , כמופלסטינים וישראלים

 לכל הפחות לבעלי הקרקעות ולרוכשים.עשרות מיליוני ש"ח 

בחריפות גובלת ברשלנות  בקר המדינההימנעות המנהל האזרחי מתיקון הליקויים עליהם הצביע מ

פושעת, העלולה במקרה זה לגבות מחיר בחיי אדם. הגיע הזמן כי ייעשה תיקון יסודי באופן ניהול 

ידיות למניעת זליגת מידע מהמנהל האזרחי יינקטו פעולות מירישום המקרקעין ביהודה ושומרון, ו

 וני הבטחון הפלסטינים.נלמנג

  



 ג'לאל חסין ועינוייו ברשות הפלסטינית, וחיסולו של אחמד סלאמה בג'לג'וליה

. ג'לאל מכר קרקעות שבבעלותו באזור 1967יליד ג'לאל חסין, הינו פלסטיני תושב עזון בשומרון, 

אלקנה ואלפי מנשה לסוחר קרקעות מג'לג'וליה בשם אחמד סלאמה. לאחר מכן, הסכים לשמש 

 , עבור אחמד סלאמה.כאיש קש בעסקת מקרקעין באזור אלפי מנשה

לצורך כך, הגיע ג'לאל למת"ק אייל יחד עם עו"ד ישראלי וניגש לטפל בעסקה בין המוכרים 

ראאד סוואלחה. הפקיד הפלסטיני לא הסכים  –הפלסטינים לבינו אצל הפקיד הפלסטיני במת"ק 

ושלח את ג'לאל לחזור למחרת עם עו"ד  –לטפל בעסקה כאשר מעורב בה עו"ד ערבי ישראלי 

ר ימים הוא פגש ערבי בתחנת הדלק ליד ג'לג'וליה, שם סומם ונחטף לחקירה לאחר מספ פלסטיני.

 במתקן הבטחון המסכל הפלסטיני בקלקיליה.

בשלב זה החל ג'לאל לעבור תקופה של מספר שנים של חקירות, עינויים, כליאה ותוך כדי עשרות 

 אשפוזים בבתי חולים ברש"פ כתוצאה מהעינויים שעבר. 

בני משפחתו של ג'לאל, עורך דינו  -מעורבים נוספים לתקופות ממושכות  11לאחר מעצרו, נעצרו 

 הפלסטיני ואנשים הקשורים לאחמד סלאמה.

לאחר מספר חודשי חקירות ועינויים הוכרח ג'לאל להצטלם לתכנית שהכין הבטחון המסכל על 

יע פלסטינים כדי להרת הפלסטינית הכבוגד בלאום הפלסטיני, ששודרה בטלוויזי ותפיסתו והוקעת

 מלמכור קרקעות. הוא הוכרח לומר שזייף את עסקאות הקרקעות שביצע.

בהם לאחר תקופת מעצר נוספת של כשנה וחצי ועינויים נוספים, הוכרח ג'לאל לחתום על מסמכים 

רק לאחר תקופה נוספת שוחרר הוא מעביר את הבעלות על אדמותיו לידי הרשות הפלסטינית. 

 בערבות לביתו וכעבור יום ברח לישראל. 

בישראל ג'לאל חי ברחובות ונמלט על נפשו במשך תקופה ארוכה, ופנה לגורמים ישראלים לבקש 

 סיוע והגנה. לאחר תקופה ארוכה של המלטות, נעלם גל'אל וגורלו אינו ידוע.

 .נספח ג'ורפים כתצהירו המלא של ג'לאל על מעצריו ועינוייו מצ

חוסל על ידי שלוחים של מנגנוני הבטחון במקביל, אחמד סלאמה, סוחר הקרקעות מג'לג'וליה, 

בשל מעורבותו במכירת קרקעות  2018בדצמבר  8-, בהפלסטינים בירי ברחוב בג'לג'וליה

מקורות פלסטינים מסרו לכלי התקשורת כי 'גדודי חללי אל אקצא' של  7.פלסטיניות ליהודים

משטרת ישראל לא פיענחה את הרצח שבוצע בתוך ישראל, עד היום,  8פת"ח חיסלו אותו.ה

הרוצחים לא נתפסו, ולבני משפחתו של סלאמה נמסר על ידי חוקרי המשטרה כי החקירה 

 הסתיימה כי "מדובר בסכסוך פנימי".

שיש כוונה  נו בבקשת עזרה, כיוון שהביןכשלושה שבועות לפני הירצחו של סלאמה, הוא פנה אלי

' בשל 80-אביו של סלאמה גם הוא נרצח בשנות ה של מנגנוני הבטחון הפלסטינים לרצוח אותו.

 מעורבותו במכירת קרקעות ליהודים. גם שותפו לאותה עסקה נרצח.

                                                           
7 5422252,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  
8 https://youtu.be/6KTX3hY8osc  

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5422252,00.html
https://youtu.be/6KTX3hY8osc


 מקרהו של ז'

דוגמא להעברת מידע קשיח מהפקידים במנהל האזרחי לבטחון המסכל הפלסטיני ניתן למצוא 

 עסקים מזרח ירושלמי.במקרה ז', איש 

ז' הגיע למת"ק רמאללה כדי לטפל ברישום בעלות על קרקע שבבעלותו באזור ירושלים. הוא הגיש 

מסמכים לפקיד הרישום ועזב את המקום. למחרת, קיבל טלפון ממספר חסום, ומהעבר השני של 

זור הקו היה איש הבטחון המסכל, שהזמין אותו לחקירה באחד ממתקני הבטחון המסכל בא

רמאללה. כשהגיע לחקירה לאחר מספר ימים, הוא נחקר מדוע ניגש למנהל האזרחי לטפל ברישום 

הבעלות על שמו, והובהר לו שהוא חשוד בכוונה למכור קרקע ליהודים, זאת למרות שהוא כלל אינו 

נתין של הרשות הפלסטינית. לאחר שז' הכחיש את המיוחס לו, הוצג לו המסמך אותו מסר כמה 

 ם קודם לפקיד הרישום במת"ק רמאללה.ימי

מדובר במקרה חמור במיוחד, שכן ברור כי מידע אישי וחסוי הועבר מתוך מת"ק רמאללה אל 

 ה בידם אפשרות אחרת להגיע אל המידע הרגיש.תמנגנוני הבטחון הפלסטינים, ולא הי

בידינו תיעוד בו הוא כדי להגן על בטחונו האישי של ז', איננו יכולים לפרסם פרטים נוספים, אך 

חלקים מעדותו פורסמו  מגולל את מה שאירע, ואף תצהיר חתום בפני עו"ד על נכונות הדברים.

 2021.9 מרץב 13בתחקיר שפורסם בערוץ 

 

  

                                                           
9 https://youtu.be/6tVh41_09D4  

https://youtu.be/6tVh41_09D4
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 .2019התרשים מבוסס על מצגת רשמית של המנהל האזרחי, אפריל  10



 איך זה עובד? -מערכת רישום המקרקעין במנהל האזרחי  -נספח ב 

 האצלת סמכויות

של אלוף  25כל עסקה במקרקעין ביו"ש צריכה לקבל אישור קמ"ט רישום מקרקעין לפי צו מס'  .1

 פקמ"ז. 

, האציל קמ"ט רישום מקרקעין את סמכויותיו הרוכש הוא פלסטיני מקומיבעסקאות בהן  .2

 (.ועודניסים לוי עוזי גילה, עטא ע'סמי, ירון אלבלק, ) הנפתי למתאמי הרישום הישראלי

בעסקה בין פלסטיני לחברה )כולל ישראלית(, אזרח זר או תושב מזרח ירושלים סמכות האישור  .3

 11(.תומר כרמיהיא של קמ"ט רישום מקרקעין בלבד )

העיון במרשמי הטאבו מוגבל לבעלי עניין בלבד )בעליו, יורשיו ומי שהבעלים נתן לו יפוי כח  .4

 .)אך כך נהגו גם לפני כן( 2014משנת  1737/14בלבד(, נוהל שעוגן בצו אלוף 

 

 :Cתהליך אישור עסקה בין פלסטיני לפלסטיני בשטח 

פלסטיני הרוצה לרשום עסקה/בעלות על קרקע מגיע לצד הפלסטיני של המת"ק, ניגש לפקידי  .1

המקרקעין ומבקש לפתוח תיק פעולה ומגיש את כל המסמכים המקוריים )ייפוי כח, צווי 

 ש"ח. 38רישום, משכנתא וכדו'(. עליו לשלם אגרת פתיחת תיק בסך ירושה, נסח 

ן פלסטיני לבן. אם ביטופס בצבע העסקה היא בין פלסטיני לפלסטיני היא תירשם על במידה ו

 צהוב. לאחרים היא תירשם על טופס בצבע

 (25התיק מועבר לקבלת היתר עסקה ממתאם המקרקעין הנפתי הישראלי )מתוקף צו מס'  .2

 הבדיקות הנעשות בשלב זה:

 ומיקומה Cבדיקה שהקרקע בשטח  .א

שליפת פרטי הבעלים מנסח הרישום במאגרי המנהל  –בדיקת מסמכי העסקה  .ב

 12והשוואתו לזהות המוכרים בעסקה/הרשומים בייפוי הכח.

 בדיקת התאמת הת.ז. שלו מול הרשום במרשם המקרקעין. -אם המוכר מופיע בעצמו  .ג

ת מול מערכת מרשם האוכלוסין "אבן מתגלגלת" והשוואה בדיקת הת.ז/מספר הזהו .ד

לרשום במסמכי העסקה. בין השאר בדיקה אם מייפה הכח עדיין בחיים ואם לא, כמה 

 שנים עברו מאז מת כדי לדעת אם ייפוי הכח בתוקף.

 בדיקה אם יש שעבודים, משכנתאות או עיקולים על הקרקע. .ה

מתאם המקרקעין הישראלי והוא מעביר את התיק  ניתן אישור לעסקה ע"י –במידה והכל תקין 

 - ראאד סוואלחה, רמאללה - ראאד יעיש)רשם המקרקעין הפלסטיני במת"ק לטיפול 

 13.(עציון וחברון – מוחתסב סעידה נאדרשכם,  - דין אבו דהר-סיף אטולכרם, 

                                                           
 בפועל כנראה שלא הוא עצמו חותם בכל המקרים. 11
בנסחי הטאבו הקיימים עוד מזמן הירדנים וגם מזמן המנדט אין רישומים של תעודות זהות אלא רק שם  12

מרובע. אם השם המרובע של המבקש לא מתאים לרשום בטאבו, צריך אישור בית משפט להתאמה בין השם 

 המקורי לבעל העניין )כגון החלפת שם משפחה או שינוי בשם הסב(.
 הרשמים הפלסטינים אינם עובדי משרד המשפטים אלא עובדי המנהל האזרחי. 13



)כאשף(. רשם המקרקעין הפלסטיני קובע זמן לביצוע סיור בשטח לצורך הערכת שווי הקרקע  .3

בד"כ הסיור נקבע עם הקונה, הקונה מגיע למשרדי המת"ק ומשם יוצאים עם הרשם או עוזריו 

רמאללה( לשטח. הרשם מקבל את התיק של הקרקע / העסקה  - עמרו צוואלחה, סדאם צלאח)

 וכך הוא כפלסטיני חשוף לפרטים של הצדדים לעסקה.

קביעת גובה האגרה על העסקה ע"י הרשם ביצוע הביקורת בשטח וקביעת שווי הקרקע לצורך  .4

 הפלסטיני.

התיק חוזר למתאם המקרקעין הישראלי לאישור שווי הקרקע שנקבע )ביחס לערך השוק  .5

הקיים( וגובה האגרה. המתאם הישראלי יכול להעלות את שווי הקרקע והאגרה אבל לא 

 להפחית אותה.

אצל המפקח על הקרקעות התיק חוזר לרשם הפלסטיני שמעביר אותה לבדיקה ראשונית  .6

 . 14)אבו היית'ם( נידאל עטרי –הפלסטיני במנהל האזרחי 

המפקח מאשר את כשרות מסמכי העסקה ומאשר את המשך הליך רישום הבעלות על הקרקע.  .7

 האישור מסומן בעט ירוק.

סיף טולכרם,  - ראאד סוואלחה, רמאללה - ראאד יעישהתיק חוזר לרשם הפלסטיני במת"ק ) .8

שמנפיק שובר אגרה לתשלום  (עציון וחברון – מוחתסב סעידה נאדרשכם,  - דהר דין אבו-א

 לקונה ומתאם פגישה של המוכר והקונה או באי כוחם לחתימה על שטר המכר.

 הקונה משלם את האגרה. .9

 למשרדי המת"ק וחותמים על שטר המכר.  15המוכר והקונה או באי כוחם מגיעים עם שני עדים .10

ני במת"ק מכין לוח בו הוא רושם איך יירשמו הבעלים החדשים רשם המקרקעין הפלסטי .11

 בחלקה. 

רשם המקרקעין רושם את הבעלים החדשים בספרי המקרקעין ומעביר את התיק למפקח  .12

לערך, רושמים את השם  2010-( לבדיקה שניה. )החל מנדאל עטריהפלסטיני על הקרקעות )

 המרובע + ת.ז. של הבעלים(.

 שהרישום בספרי המקרקעין מדוייק )זהות הבעלים וחלקם בקרקע(. המפקח הפלסטיני בודק .13

 16.האזורי במת"ק האזרחי הפלסטיניהתיק מועבר לארכיון  .14

 

 פלסטיני:ללא תהליכי אישור נוספים לעסקאות בין פלסטיני 

 העסקה תעבור לחוו"ד של ראש תחום תשתית  בעסקה בין פלסטיני לתושב מזרח ירושלים

 במנהל האזרחי.

  העסקה תעבור לחוו"ד של יועמ"ש איו"ש ורע"ן  בין פלסטיני לחברה / תאגיד פלסטיניבעסקה

 תשתיות.

 כגון אמריקאי ממוצא פלסטיני( העסקה תעבור לאישור של  בעסקה בין פלסטיני לאזרח זר(

 ראש תחום תשתית )יש הגבלות מסויימות על עסקאות כאלו(.

                                                           
 יושב במת"ק רמאללה. הוא אחראי על בדיקת כלל העסקאות באיו"ש. מופעל על ידי המנגנונים. 14
לפי הדין הירדני שעדיין בתוקף, יש צורך בשני עדים שיהיו נוכחים במעמד החתימה על שטר המכר של  15

שרדי המת"ק(. העדים בד"כ מזומנים על ידי הצדדים לעסקה אבל הם יכלים להיות כל הקרקע )שנחתם במ
 אחד.

 כלומר שם יכולים "להתעסק" בתוכן התיקים ללא פיקוח ישראלי. 16



 רק אם הקרקע נמצאת בתוך מקום מיושב  ניתן לאשר -  בעסקה בין פלסטיני לאזרח ישראלי

 מ"ר. 500והיא אינה עולה על שטח של 

 יש לפתוח בקשה להיתר  –)חברת יו"ש(  בעסקה בין פלסטיני לחברה ישראלית הרשומה ביו"ש

ע. קמ"ט רישום מקרקעין שבודק את כל מסמכי העסקה  –עסקה המטופלת ע"י דורון קדמי 

 ת, קמ"ט אפוטרופוס, רע"ן תשתית, יועמ"ש איו"ש.ומעביר אותם לחוו"ד של קמ"ט מדידו

( חוות דעת כללית והוא תומר כרמילאחר קבלת חוות הדעת הללו כותב קמ"ט רישום מקרקעין )

יושב עם ראש המנהל האזרחי שצריך לאשר את העסקה. ראש המנהל מחליט לגבי כל עסקה האם 

 ולא ההיבט הקנייני. יני של העסקהרק את ההיבט המדלתת היתר עסקה או לא. ראש המנהל בוחן 

אם העסקה אושרה ע"י ראש המנהא"ז, הקונה הישראלי צריך להגיש בקשה לרישום העסקה אצל 

 יום.  90למשל( תוך  עוזי גילהמתאם המקרקעין הישראלי )

מתאם המקרקעין )הישראלי( בודק את כל מסמכי העסקה ומציג אותם לקמ"ט רישום מקרקעין 

. בסיום ות לשווי העסקה עושה קמ"ט שמאותשמאשרים בעצמם את העסקה. את השמאאו עוזרו 

 .לארכיב שבמשרדו של מתאם המקרקעין הישראלי במנהא"זההליך התיק מועבר 

 

 סוגי מספרים לתיקי עסקאות:

  המסמכים ישמרו בארכיון במת"ק בצד הפלסטיני עם מספור  –עסקאות בין פלסטיני לפלסטיני

 ספרות. 4תיק של 

  המסמכים ישמרו בארכיון של מתאם המקרקעין במנהא"ז  -עסקאות בין פלסטיני לישראלי

ספרות. בתיק זה יישמרו רק המסמכים מהעסקה האחרונה שבין  5עם מספור תיק של 

איש הקש(  –הפלסטיני לפלסטיני )לדוג' הפלסטיני לישראלי בעוד העסקאות הקודמות בין 

 יישמרו בנפרד בארכיון במת"ק הפלסטיני.

 

 לכל חלקה בעסקה )ירושה, מכר, וכדו'( יפתח תיק פיזי נפרד אבל לכולם יהיה את אותו מספר תיק.

 

 סוגים של ייפוי כח:

ם שנים. בטל ע 10-בתוקף ל –יפוי כח כללי )לביצוע עסקה בכל קרקע שבבעלות המייפה(  .1

 מותו של מייפה הכח.

 10-בתוקף ל –יפוי כח מיוחד )לביצוע עסקה בקרקע/ות מסויימת/ות שבבעלות המייפה(  .2

 שנים. בטל עם מותו של מייפה הכח.

 שנים. תקף גם אם מייפה הכח מת. 15-בתוקף ל –יפוי כח בלתי חוזר  .3

 

 שמאות על שווי העסקה/קרקע

 עושים את  עוזרומקרקעין הנפתי המקומי או רשם ה - במקרה של מכירה מפלסטיני לפלסטיני

לשמאים האלו אין הסמכה מקצועית. הם פועלים מתוקף נהלי השמאות )שמאי פלסטיני(. 

רישום שנשארו מהתקופה הירדנית שנתנו לרשמים סמכות לעשות שומת קרקע. הם עושים 



מבקרים  את השומות שהם קובעים שומות מתוקף ניסיונם ובהתאם לשומות קודמות שנעשו.

 . אם השומה נמוכה הם יכולים להגדיל אותה, אבל לא להקטין. נדאל עטריו עוזי גילה

 עושים את השמאות שמאים ישראלים מחברה  - במקרה של מכירה מפלסטיני לחברה ישראלית

 פרטית שמקבלים את העבודה מקמ"ט שמאות.

  



 תצהירו של ג'לאל חסין על מעצריו ועינוייו ברשות הפלסטינית -נספח ג' 



 



 



 



 


