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מדוע נסגרה כנסיית הקבר?
מה עומד מאחורי המשבר ביחסי ישראל וראשי הכנסיות בירושלים?
ד"ר אמנון רמון ,מכון ירושלים למחקרי מדיניות
ביום ראשון ה 52-בפברואר  511.התרחש בעיר העתיקה בירושלים אירוע היסטורי חסר
תקדים 8נציגי שלוש הכנסיות החשובות בארץ הקודש (הפטריארך היווני-אורתודוכסי,
הפטריארך הארמני ו"שומר ארץ הקודש" מטעם הכנסייה הקתולית) הודיעו על סגירת
כנסיית הקבר ,המקום הקדוש החשוב ביותר לכלל העולם הנוצרי 18אלפי צליינים ,תיירים
ומבקרים מקומיים מצאו את הכנסייה סגורה והביטו משתאים בכרזה שנתלתה על אחד
הבניינים הסמוכים לכנסייה הקוראת ״די לרדיפת הנוצרים בירושלים״ תחת הסיסמה
"8"Enough is Enough
ראשי הכנסיות בירושלים פרסמו הצהרה משותפת בה מואשמת ישראל בהתנהגות
המזכירה צעדים נגד יהודים באירופה ב"ימים חשוכים" 8הם מחו כנגד "ההתקפה
השיטתית חסרת התקדים כנגד הנוצרים בארץ הקודש המפרה באופן חמור את זכויותיהם
העתיקות ורומסת את הרקמה העדינה של יחסי הקהילות הנוצריות והשלטונות כפי
שהתפתחו לאורך עשרות שנים" 28מסיבת העיתונאים שנערכה בפתח הכנסייה הנעולה
עוררה תשומת לב עצומה בתקשורת הבין-לאומית ,אבל זכתה להתייחסות מעטה יחסית
בתקשורת הישראלית8
צעד דרמטי וחסר תקדים זה של ראשי הכנסיות בירושלים הוא – על פי הודעתם – תגובה
לשתי פעולות בהן נקטו גורמים שונים ברשויות השלטון בישראל ללא תיאום וקשר ביניהן8
אולם ,בעיני ראשי הכנסיות הן נראו כחלק מקמפיין מתוזמן8
הראשונה הייתה החלטתו של ראש העיר ,ניר ברקת ,לעקל חשבונות של הכנסיות
בירושלים בשל חובות ארנונה על נכסיהן בעיר ואף ניסיון לעיקול רכוש באחד
המנזרים הקתולים בעיר העתיקה.

 1ב 57-באפריל  1991נסגרה כנסיית הקבר על ידי ראשי הכנסיות ליום אחד כאות מחאה על כניסת  121מתנחלים יהודים
לאכסניית סנט ג'והן (מר יוחנא) ברובע הנוצרי ,סמוך לכנסיית הקבר 8ב 52-בפברואר  511.הודיעו ראשי הכנסיות על
סגירת הכנסייה ללא הגבלת זמן 8על אירועי  1991ראו :אמנון רמון ,נצרות ונוצרים במדינת היהודים ,ירושלים :מכון
ירושלים לחקר ישראל  ,5115עמ' 8117-112
http://www.custodia.org/default.asp?s=2&id=779&id_n=46135&Pagina=1 2
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החלטה זו היא חוליה נוספת בניסיון השלטון הישראלי לטפל בנושא המורכב שיש לו
היסטוריה ארוכה ומפותלת שראשיתה במחצית השנייה של המאה ה819-

3

המציאות היום היא שהכנסיות אינן משלמות מסי ארנונה  -למרות דרישות התשלום
וההתראות הרבות של עיריית ירושלים 8ראשי הכנסיות טוענים כי הם מעולם לא שילמו
מסים עירוניים או ממשלתיים בתקופת השלטון העות'מאני ,הבריטי ,הירדני והישראלי,
משום שהם גופים דתיים המחזיקים בבתי מגורים ,מוסדות חינוך ,רווחה וחסד ,המשרתים
את האוכלוסייה המקומית הנוצרית; למעשה הם ממלאים את מקומה של המדינה בתחומים
אלה ועליה – על פי השקפתם – לתמוך בהם ולא להטיל עליהן מסים 8הכנסיות רואות
בפטור מתשלום ארנונה ומסים אחרים חלק מזכויותיהן ההיסטוריות המעוגנות בהסדרי
הסטטוס-קוו ,שמוסדו בפירמאנים העות'מאניים ב 1.25-ו 1.2.-וקיבלו גושפנקה בין-
לאומית בועידת פריז ( ,)1.21באמנת ברלין ( )1.7.ובאמנת מיטילן ( )Mytileneמ1911-
ו 191.-בין צרפת לאימפריה העות'מאנית 8פטורים אלה עוגנו לטענתם גם בחקיקה
המנדטורית (פקודת העיריות המנדטורית מ-
 ,19.1פקודת מסי העירייה והממשלה מ19..-
ועוד)8

4

ראשי המוסדות הקתוליים מזכירים בהקשר זה
גם את מכתבי פישר-שובל מ ,1919-שהועברו
בין ציר ישראל בצרפת מוריס פישר לז'אן
שובל ( ,)Chauvelהמזכיר הכללי של משרד
החוץ הצרפתי  -כאסמכתא להסכמת ישראל
להעניק פטור מלא ממסים עירוניים
וממשלתיים למוסדות הקתוליים הצרפתיים
בתמורה להכרת צרפת בישראל (נוסחא דומה
נמצאה גם למוסדות הקתולים שהיו תחת חסות
איטלקית) 58כמו כן מזכירים נציגי הכנסייה
הקתולית את הסכם היסוד בין ישראל לכס
צילום  :משה מילנר ,לע"מ

הקדוש (הוותיקן) ,שנחתם בדצמבר ,199.

 3ראו בהרחבה :אמנון רמון ,נצרות ונוצרים במדינת היהודים ,עמ' 812.-121
 4אם כי בתקופת המנדט שילמו כמה מוסדות נוצריים מסים עבור שירותים כמו ביוב ומים 8ראו :אורי ביאלר ,צלב במגן
דוד :העולם הנוצרי במדיניות החוץ של ישראל ,ירושלים :יד יצחק בן-צבי ,מכון בן-גוריון לחקר ישראל  ,5111עמ'
8121
 5על מכתבי פישר שובל ומעמדם המעורפל ראו :ביאלר ,צלב במגן דוד ,עמ'  ;12.-121צילה הרשקו ,בין פריס
לירושלים ,תל-אביב :משרד הביטחון  ,5111עמ'  ;111-111 ,121על ההסכם בין ישראל ואיטליה ראו :יהושע פרוינדליך
(עורך) ,תעודות למדיניות החוץ של ישראל :אוקטובר -191.אפריל  ,1919כרך  ,5ירושלים :גנזך המדינה  ,19.1עמ'
8.91-.92
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הקובע בסעיף  11כי בתקופת המשא ומתן בין שני הצדדים בענייני הרכוש של הכנסייה
ובנושאים הכלכליים (ובתוכם ענייני המיסים) לא ייעשו פעולות חד-צדדיות ,שאינן עולות
בקנה אחד עם התחייבויות הצדדים לשאת ולתת בתום לב ולהגיע להסכם תוך תקופה של
שנתיים 68אלא שהמשא ומתן בנושאים אלה נמשך (בהפסקות) כבר  51שנה 8נושא המסים
בירושלים מסובך במיוחד ,משום שתשלום ארנונה לעירייה הישראלית עשוי להתפרש
כהכרה של הכנסיות בריבונות ישראל במזרח ירושלים – עמדה שלא מקובלת על הקהילה
הבין-לאומית ורוב המדינות והגורמים הבין-לאומיים המעניקים חסות ישירה או עקיפה
לכנסיות ולגופים הנוצריים הפועלים בירושלים8
מנקודת המבט של השלטון הישראלי (ברמה המקומית והארצית) ,סוגיית תשלומי הארנונה
של הכנסיות היא חלק מהבעיה הכוללת של פטור למוסדות דת ,הפוגע בהכנסות הרשות
המקומית ,בעיקר בירושלים ,שהכנסיות מחזיקות בה שטחי קרקע רחבים ורכוש רב 8על פי
מחקר של ישראל קמחי ממכון ירושלים למחקרי מדיניות הכנסיות בירושלים מחזיקות ב-
 2,111דונם לערך ,קרקעות הנמצאות באזורים חשובים ומרכזיים בעיר כמו העיר
העתיקה ,האגן ההיסטורי ,הר הזיתים ,גן הפעמון וגן בלומפילד ,רחוב קרן היסוד וסביבתו
בשכונת טלביה ,עמק המצלבה וסביבותיו ,הפארק הציבורי סביב מנזר סן סימון ,אזור
המנזר מר אליאס סמוך לשכונת הר חומה ועוד 8טדי קולק נהג להתבדח ולומר על הגופים
הדתיים השונים8"They pray but don't pay" :
מאז קום המדינה לא חדלה התלבטותו של הממשל,
ברמות השונות ,כיצד לנהוג בסוגיה רגישה זו
שנודעת לה השפעה גם על מוסדות הדת של
היהודים והמוסלמים 8אחת ההצעות שהוצעו לפתרון
הסוגיה היא הפרדה בין פעילות הכנסיות בתחומי
הדת והצדקה הפטורים ממס לבין תחומים אחרים -
כאכסניות ,בתי מלון ,חנויות והשכרת דירות,
הנושאים הכנסות החייבות במס 8אולם הפרדה זו
אינה תמיד פשוטה ,מה גם שראשי הכנסיות טוענים
שהכנסותיהם בתחומים אלה מממנות את הפעילות
בתחומים של שירותי הדת ובתחומי החינוך
צילום :אמנון רמון

והרווחה 8הם מדגישים גם את חשיבות דירות
המגורים שהם משכירים לבני קהילותיהן העניים

 6סעיף  11של ההסכם בין ישראל לכס הקדוש 8.18158199. ,ראו באתר משרד החוץ:
http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/1990_1999/1993/12/Fundamental+Agreement+-+IsraelHoly+See.htm

-3-

בשכר דירה נמוך ומסובסד ככלי לחיזוק הקהילות הנוצריות המקומיות8
רעיון נוסף שהועלה כפתרון חלקי היה גביית אגרות בתמורה לשירותים מוגדרים שהעירייה
מעניקה למוסדות הדת הנוצריים ,כמו למשל פינוי אשפה ,טיפול בביוב ועוד 8רעיון זה
עשוי להיות נוח יותר לכנסיות
מבחינה מדינית כי הוא לא מחייב
הכרה רשמית בשלטון ישראל
במזרח ירושלים ,אולם גם הוא
לא יושם עד כה ורוב המוסדות
הללו כלל אינם משלמים מסים
עירוניים 8חקיקת חוק ההסדרים
בכנסת בסוף שנת  5115אף
סיבכה יותר את המצב :היא
ביטלה את הפטורים למוסדות
דתיים שמציעים שירותי בריאות,
אירוח ורווחה (למעט בתי

צילום :איציק אדרי

תפילה ,מקוואות ומוסדות
חינוך) 7,וחייבה למעשה את הרשויות המקומיות לשלוח דרישות לתשלום 8מאז מצטברות
הדרישות לתשלום מן הכנסיות ונוצר חוב גדול ,שתופח והולך 8חקיקה זו סותרת במקרה
של הכנסייה הקתולית את סעיף  11בהסכם בין ישראל לכס הקדוש מדצמבר 199.
שהזכרנו לעיל8
ההתפתחות החשובה האחרונה בתחום זה אירעה בראשית פברואר  ,511.אז החלה עיריית
ירושלים בראשותו של ניר ברקת לנקוט במדיניות חדשה 8העירייה פתחה במהלך לגביית
חובות ארנונה בסך  121מיליון שקלים מכנסיות שפועלות בעיר 8על פי ההודעה שפרסמה
העירייה באתר האינטרנט שלה ב 51-בפברואר  511.תחת הכותרת "לאן נעלמו 121
מיליון ש"ח ששייכים לתושבי ירושלים" קיימים בעיר  ..7נכסים ששייכים לכנסיות
ולמוסדות האו"ם ולא משלמים ארנונה 88לטענת העירייה ,לא מדובר בבתי תפילה
שפטורים ממיסוי ,אלא במשרדים ,בתי ספר ומבנים שנועדו לצרכים שונים 8על פי
ההודעה ,העירייה כבר הטילה עיקולים על כמה חשבונות בנק השייכים לכנסיות ועיקלה
 785מיליון שקלים לכנסייה האנגליקנית ,שני מיליון שקלים לכנסייה הארמנית 11 ,מיליון
שקלים לכנסייה הקתולית ו 271-אלף שקלים לכנסייה היוונית-אורתודוקסית .הודעת
 7סעיף  5לחוק ההסדרים במשק המדינה ( תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים
 ,)511.התשס"ג– ,5115ספר החוקים ( 1..5כ"ד בטבת התשס"ג 59 ,בדצמבר  ,)5115עמ' ,121-121
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-1882.pdf
https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/Arnona_tax_debts.aspx 8
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העירייה התבססה על חוות דעת משפטית של פרופ' גבריאל הלוי מהקריה האקדמית אונו,
שקבע שהכנסיות יכולות ליהנות מפטור על תשלום ארנונה רק אם הנכס משמש לתפילה
או ללימודי דת 98חוות הדעת לא התייחסה להסכם שנחתם בין ישראל לכס הקדוש בדצמבר
 199.ולמשא ומתן בנושאים אלה שמתנהל ב 51-השנים האחרונות8
ראש העיר ברקת הדגיש בהודעה לעיתונות כי "לא נסכים יותר שתושבי ירושלים יממנו
את סכומי העתק האלה "8הוא טען ש"המדינה צריכה להתמודד עם ההשלכות של
החלטותיה  -או שהמדינה תשפה אותנו ותחזיר לנו את הכסף הזה שמיועד לפיתוח העיר,
או שנגבה אותו כפי שמחייב החוק" 8הוא הדגיש כי "בכוונתנו לנקוט פעולת גבייה ואכיפה
מִנהלית ומשפטית ובמידת הצורך לא נהסס גם לעתור לבג"ץ"8
הודעת העירייה ופעולותיה לגביית ארנונה עוררו תגובות חריפות של ראשי הכנסיות
בירושלים ,שהחרימו את טקס קבלת הפנים המסורתי שערך ראש העיר לרגל השנה
האזרחית החדשה 8ב 11-בפברואר  511.התכנסו ראשי הכנסיות בירושלים וחתמו על
הודעה משותפת שתוקפת בחריפות חסרת תקדים את פעולות העירייה 8בהודעה נאמר
ש"ההכרזה מפירה את המצב ההיסטורי בין הכנסיות שבעיר הקדושה של ירושלים לבין
הרשויות האזרחיות לאורך מאות שנים" ומודגש ש"הרשויות תמיד הכירו וכיבדו את
התרומה הגדולה של הכנסיות הנוצריות ,שמשקיעות מיליונים בבניית בתי ספר ,מרפאות
ובתי מגורים לרוב בעבור קשישים ונזקקים [ 8"]888ראשי הכנסיות הצהירו כי "צעד זה
מערער את אופייה הקדוש של ירושלים ומסכן את יכולתה של הכנסייה לנהל את ענייניה
בארץ למען הקהילות והעולם כולו"8

10

ראשי הכנסיות התרעמו על צעדי העירייה החד-צדדים שנחתו עליהם כרעם יום בהיר 8הם
טענו שראש העיר לא העלה את הנושא כלל בביקוריו אצל ראשי הכנסיות סביב חג המולד
וראשית השנה האזרחית (ינואר  8)511.העיתונאי ניר חסון ציטט גורמים המקורבים
לכנסיות בעיר שטענו שהמניעים האמתיים של ברקת מאחורי המהלך קשורים להתמודדות
שלו בבחירות העתידיות בליכוד ולמאבק שלו מול משרד האוצר ושר האוצר ,משה
כחלון ,על תקציב העירייה 118ראשי הכנסיות שבו והדגישו את אי-השתתפותן של המדינה
והעירייה בתחזוקת המקומות הקדושים ובמימון חלק ניכר מפעילות המוסדות הנוצריים
בתחומי הרווחה ,הבריאות והחינוך8
 9מכתבו של מנכ"ל העירייה ,אמנון מרחב למנכ"לי משרדי רוה"מ ,האוצר ,משרד החוץ ומשרד הפנים מן ה 11-בינואר
 511.וחוות הדעת של פרופ' גבריאל הלוי מן ה 5.-באוגוסט  5117בארכיון המחבר8
 ,http://he.custodia.org/default.asp?id=657&id_n=34638&Pagina=1 10ניר חסון" ,במחאה על הכוונה לגבות
מהם ארנונה :ראש הכנסיות בירושלים יחרימו אירוע של העירייה" ,הארץ ,12858511.
https://www.haaretz.co.il/news/local/1.5823420
 11ניר חסון" ,זעם בכנסיות ירושלים על החלטת העירייה לגבות מהן ארנונה :מפרה את הסטטוס קוו" ,הארץ ,7858511.
https://www.haaretz.co.il/news/local/1.5802859
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למשבר בין ישראל לכנסיות בתחום הארנונה נוסף גורם נוסף :הפרשה של הארכת
תקופת החכירה של קרקעות הפטריארכיה היוונית-אורתודוקסית באזור טלביה
וניות.
ראשיתה של הפרשה בראשית שנות ה 21-של המאה ה ,51-אז חכרה קק"ל ביוזמת נציגי
המדינה שטחים נרחבים שהיו בבעלות הפטריארכיה
באזור טלביה וניות 128חוזי החכירה היו בדרך כלל
לתקופה של  111שנה ותוקפם יפוג סביב  85121לאחר
מלחמת ששת הימים הוחכרו לגופים ציבוריים ועסקיים
ישראליים שטחים נוספים ,הנמצאים בבעלות
הפטריארכיה באזורי גן הפעמון והשכונות אבו-תור,
קטמון וגבעת אורנים ,סמוך למנזר סן-סימון 8במשך
השנים נבנו על אדמות אלו מאות יחידות דיור ,מבלי
צילום :מארק ישראל סלם

שחלק ניכר של רוכשי הדירות ידעו שהבתים בהם הם
מתגוררים (ועבורם שילמו במיטב כספם) נבנו

על אדמות שנמצאות בבעלות הכנסיות 8חוזי החכירה שנחתמו בין הדיירים וקק"ל נתפסו
בעיני החוכרים כחוזים דומים לחוזי החכירה ה"רגילים" של מִנהל מקרקעי ישראל8
בנוסף ,על חלק מן האדמות נבנו גם מוסדות ציבור כמו בית הדין הארצי לעבודה בטלביה,
מרכזים לפעילות תנועות הנוער בעמק המצלבה וגנים ציבוריים גדולים כמו גן הפעמון ,גן
בלומפילד ופארק סן סימון8
סביב שנת  5111התנהל משא ומתן בין קק"ל ונציגי הפטריארכיה היוונית-
אורתודוקסית על הארכת תקופת החכירה מעבר ל 111-שנה 8המדינה הקצתה לעסקה
סכום של  51מיליון דולר שהיה אמור להיות משולם לפטריארכיה באמצעות קק"ל ,אולם
העסקה לא יצאה לפועל והתברר שמדובר במעשה הונאה8

13

בשנים האחרונות הצליחו יזמים פרטיים וחברות ,שזהותם לא הובררה בדיוק ,לרכוש מן
הגופים הנוצריים ובראשם הפטריארכיה היוונית אורתודוקסית את האדמות או את זכויות
החכירה ל 511-שנים נוספות 8מציאות חדשה זו יצרה חוסר וודאות בשוק הנדל"ן
הירושלמי בשכונות הנ"ל והביאה את בעלי הדירות (בחלקם קשישים מוותיקי
העיר) לתחושה שהם נותרו לבדם מול היזמים בעלי האמצעים 8להרגשתם ,המדינה וקק"ל
 12מי שניהל את המשא ומתן מטעם המדינה על החכירה היה יעקב הרצוג ,שהיה אז מנהל המחלקה לעדות נוצריות
במשרד הדתות ולימים דיפלומט בכיר ומנכ"ל משרד ראש הממשלה 8ראו :אמנון רמון ,נצרות ונוצרים במדינת היהודים,
עמ' 851
 13לפרטים נוספים :מדינת ישראל נ 8יעקב רבינוביץ ,פסק-דין בתיק ע"פ  1.2181.בבית המשפט העליון בשבתו כבית
משפט לערעורים פליליים; נורית רוט ,וינרוט על הכוונת ,הארץ ,558118511.
8https://www.haaretz.co.il/misc/1.1368679
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שהיו מעורבים בהסכמי החכירה מראשית שנות ה 21-נטשו אותם והותירו אותם חסרי
אונים מול היזמים8

14

על רקע מצוקת הדיירים בטלביה ,ניות ושכונות נוספות הציעה ח"כ רחל עזריה (כולנו)
הצעת חוק המסמיכה את שר האוצר ,באישור ועדת החוקה ,חוק ומשפט של הכנסת,
להעביר לקניין המדינה קרקעות שנמכרו החל מ 5111-על ידי הכנסיות ,בתמורה לפיצוי
לחברות וליזמים שרכשו אותן 8ח"כ עזריה הצליחה לגייס  11חברי כנסת שחתמו על הצעת
החוק ואת תמיכת משרד המשפטים 8ב 52-בפברואר  511.היה החוק אמור לעלות לדיון
בוועדת השרים לחקיקה 8החוק יוצא הדופן עורר ביקורת רבה; לצד התחולה
הרטרואקטיבית שלו על עסקאות שכבר נעשו ,הוא פוגע בזכויות הקניין של הכנסיות
והחברות הפרטיות שרכשו מהן את הקרקעות 8ראשי הכנסיות בירושלים הבהירו מספר
פעמים לרשויות הישראליות שמדובר מבחינתם בפגיעה חמורה בזכויותיהם הקנייניות
ובסטטוס קוו הנוגע לרכוש הכנסיות 8הם הודיעו שייאבקו משפטית ומדינית נגד החוק
והביעו את חששותיהם כי אם החוק יאושר ,תיפגע יכולתם לסחור בנדל"ן ,המהווה מרכיב
גדול מהכנסות הכנסיות 158לדעתם ,ברור כי חוק כזה יבריח כל קונה או חוכר פוטנציאלי,
שירצה לעשות עסקאות עם הכנסיות ובכך הוא מפלה אותן לרעה לעומת בעלי קרקע
אחרים 8הוא מסכן גם עסקאות שכבר נעשו וחושף את הכנסיות לתביעות מצד הרוכשים8
סגירת כנסיית הקבר ביום ראשון ה 52-בפברואר  5102הייתה אפוא מחאה של ראשי
הכנסיות בירושלים על שני הצעדים שנראו להם כחלק ממערכה אחת של השלטון
הישראלי נגד הכנסיות והנוכחות הנוצרית בירושלים.
להרגשת המרירות כלפי הרשויות הישראליות נוספה מחאת הפטריארכיה היוונית-
אורתודוקסית נגד החלטת בית המשפט המחוזי לאשר את מכירת המלונות ליד שער יפו
לחברות הקשורות בעמותת עטרת כוהנים 16וסירובה של העירייה להנפיק לפטריארכיה
אישור היעדר חובות שנועד להשלמת עסקת מכירת קרקעות הכנסייה ליזמים בשכונות
טלביה וניות 17.נראה גם שההאשמות והביקורת החריפה של הקהילה הערבית
האורתודוקסית נגד הפטריארך היווני-אורתודכסי על העסקאות שעשתה הפטריארכיה עם
 14ראו דפי הפייסבוק של ועד הפעולה לטיפול בקרקעות הכנסייה והמטה להצלת חוכרי הדירות בישראל,
,8https://www.facebook.com/ChurchLandsTaskForce
8https://www.facebook.com/4home.we.struggle
 ,http://he.custodia.org/default.asp?id=657&id_n=46140&Pagina=1 15ניר חסון ,יהונתן ליס" ,משבר
הכנסיות בירושלים :ועדת השרים תדון בחוק שיאפשר הפקעה" ,הארץ ,558581.
https://www.haaretz.co.il/news/local/1.5845418
 16ניר חסון" ,ביהמ"ש אישר מכירת שלושה מבנים בעיר העתיקה מהפטריארכיה היוונית לעמותת עטרת כוהנים" ,הארץ
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium -1.4318439 ,18.85117
 17ניר חסון" ,זעם בכנסיות ירושלים על החלטת העירייה לגבות מהן ארנונה :מפרה את הסטטוס קוו" ,הארץ 87858511.
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הגופים היהודים השונים ואי שיתופה של הקהילה בקבלת ההחלטות וחלוקת העוגה
התקציבית תרמו להתבטאויות האנטי-ישראליות של הפטריארך8

18

הצעד החריף של סגירת כנסיית הקבר הוביל את מקבלי ההחלטות להקפיא את שני
הצעדים שננקטו בנושא הארנונה והחוק בעניין קרקעות הכנסיות 8בהודעה משותפת של
ראש הממשלה וראש העיר ב 57-בפברואר  5 11.נכתב כי השניים סיכמו על הקמת צוות
מקצועי שיפעל לפתרון המשבר 8על הצוות הוטל לנהל משא ומתן עם נציגי הכנסיות
בנושא גביית הארנונה מנכסי הכנסיות שאינם בתי תפילה ,ולבחון את נושא מכירת
הקרקעות בירושלים 8סוכם שבראש הצוות יעמוד השר צחי הנגבי ,ויהיו חברים בו נציגים
ממשרדי האוצר ,החוץ ,הפנים ומעיריית ירושלים 8בזמן עבודת הצוות ,הממשלה לא תקדם
חקיקה בנושא 19.בעקבות הודעה זו החליטו ראשי הכנסיות על פתיחת כנסיית הקבר ,ב-
 5.בפברואר  ,511.שלושה ימים לאחר שנסגרה8

20

מבט על פעולות הרשויות הישראליות חושף את בעיית חוסר התיאום ,העדר מדיניות
וכתובת ברורה לטיפול בנושא הנוצרי ,שנופל בין הכיסאות ומטופל רק במקרה של
משבר קשה – כפי שאירע בימים האחרונים .ברור גם שההשלכות המדיניות ,הדתיות
והתקשורתיות הבין-לאומיות של שני הצעדים האחרונים בנושא הארנונה והחוק של
ח"כ עזריה לא נלקחו בחשבון באופן מלא על ידי מקבלי ההחלטות והדרג הביצועי
הבכיר.
משתי הפרשות עולה בברור הצורך בחשיבה מחודשת ובהגברת התיאום בין הגורמים
העוסקים בתחום רגיש זה בממשל הישראלי .הצוות הבין-משרדי בראשות השר צחי
הנגבי שמונה לטפל בשתי הסוגיות יכול להיות התחלה של פעילות ישראלית
מתואמת ומושכלת יותר.
יש לזכור שלטיפול בנושאים אלה יש השלכות מרחיקות לכת על יחסי ישראל עם הקהילות
הערביות הנוצריות וממסדי הכנסיות הפועלים בה 8אלה נתונים ללחצים קשים של שני
הצדדים הניצים לסכסוך הישראלי-פלסטיני והם מצויים לעיתים קרובות במאבק הישרדות
בין הפטיש לסדן 8ברור לגמרי שהמדיניות הישראלית צריכה להתייחס למצבן הייחודי8
בנוסף ,לכל פעולה הנוגעת לגופים אלה יש גם השפעה על יחסי ישראל עם שלל מדינות
 18ראו :קלמן ליבסקינד" ,מלחמות קדושות :מה עומד מאחורי הקרב של הפלסטינים על אדמות הפטריארכיה ,מעריב
http://www.maariv.co.il/journalists/Article-607283 ,181185117
 19הודעת משרד ראש הממשלה מן הhttps://www.haaretz.co.il/news/local/1.5802859 ,57858511.-
;http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/Spokesman/Pages/spoke_jerusalem270218.aspx
ניר חסון ,יהונתן ליס" ,על רקע המשבר ,נתניהו וברקת הקפיאו את היוזמה להפקיע קרקעות ולגבות ארנונה מהכנסיות",
הארץ https://www.haaretz.co.il/news/local/1.5862988 ,5785811.
http://he.custodia.org/default.asp?id=657&id_n=46170&Pagina=1 20
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וגורמים בין-לאומיים בעולם ,כגון יוון ,רוסיה ,ארמניה ,צרפת ,גרמניה וכמובן הוותיקן
וארגונים נוצריים שונים ,שמעניקים לכנסיות ולגורמים המקומיים את חסותם8
תרחיש אופטימי צופה כי סוגיית הארנונה תיפתר במסגרת ההסכם הכלכלי-פיסקלי בין
ישראל לוותיקן שהמשא ומתן בעניינו נמצא כבר בשלבים מתקדמים 8ניתן להניח ,שבדומה
למוסדות הדת היהודים ,מקומות תפילה ולימוד יהיו פטורים ממסים ,מוסדות צדקה יזכו
בהנחה ניכרת ועסקים הפועלים למטרות רווח ישלמו מיסים לפי הכנסותיהם 8אם אכן
ייחתם הסכם כזה ,ובהנחה שהוא יוחל בהמשך גם על הכנסיות האחרות ,יעוגנו זכויות
הכנסיות בחוק ובתקנות מחייבים שיבטיחו את מעמדן וזכויותיהן בישראל 8אולם לאור
התמשכות המשא ומתן בין ישראל לוותיקן והקשיים שהתגלו במהלכו (בסוגיות שאינן
נוגעות דווקא לתחום המיסים) ניתן להטיל ספק באפשרות חתימתו של הסכם כזה בעתיד
הקרוב8
בנושא החוק הנוגע לקרקעות הכנסיות יהיה צורך למצוא נוסחא שתאפשר שמירה על
חופש הפעולה של הכנסיות בענייני נדל"ן עם פתרון לבעיית הדיירים בשכונות טלביה
וניות 8יש צורך בעבודת מטה מעמיקה ומשותפת של נציגי קק"ל ,רשות מקרקעי ישראל,
משרד המשפטים ,משרד החוץ והעירייה 218פתיחת ערוצי הידברות קבועים בין ישראל
לכנסיות היא תנאי הכרחי למציאת נוסחא כזאת8

 21צוות בראשות עו"ד ארז קמיניץ ,המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ,כבר מונה על ידי שרת המשפטים ,איילת שקד
לעסוק בסוגיה המורכבת 8ראו :מאיה הורודניצ'או" ,המשנה ליועמ"ש על משבר הקרקעות הכנסייה :אם מו"מ יכשל –
נעבור להפקעה" ,ואללה8https://news.walla.co.il/item/3140047 ,28.8511. ,
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