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 ניין ההקדש שבנדון.בעכב' נבקש לפנות אל  בשם עמותת 'עיר עמים'
 

כי ההקדש פועל עתה ללא קשר למטרותיו כפי שהוגדרו בשטר ההקדש, וכי בקליפת אגוז, טענתנו היא, 

והפעלת  ניין יסודי זה, כמו גם עניינים אחרים הקשורים בהתנהלותו, טעון את כניסתכם לעובי הקורהע

 . הסמכויות הנתונות לכם
 

לטובת העניים של לפעול " לפי שטר ההקדש, מטרת ההקדש היא. 1899נוסד בשנת הקדש בנבנישתי  .1

 ". העדה היהודית בירושלים הספרדים והאשכנזים בחלקים שווים

ני ההקדש לפי שטר ההקדש הם השלושה שיכהנו בתפקידים הבאים: "הרב הראשי של העדה נאמ .2

היהודית בירושלים", "הרב של העדה האשכנזית בירושלים", "מנהל בית הספר היהודי למלאכה 

 אליאנס בירושלים".

 בכפרמקרקעין  ינכסם אמורים היו ליהנות "עניי ירושלים", ה הםומפירותיהם ההקדש, שמ ינכס .3

 .שבאותה העת ישבו בו יהודים, השילוח )כפר התימנים(

עזבו אחרוני היהודים את ובאופן סופי בשנות המרד הערבי הגדול מספר שנים לאחר מכן, , 1929משנת  .4

ובמשך עשרות  – בפועלנכסי ההקדש כבר לא היו בשליטה מעשית של נאמניו, ו. סילוואן -כפר השילוח 

 רק להלכה. היה קיים הוא  -רבות של שנים 
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הפועלת  1עים הקשורים לעמותת עטרת כוהניםהתמנו כנאמני ההקדש מספר פעילים ידו 2001בשנת  .5

מינויים נעשה בהחלטה "טכנית",  .מזרח ירושליםליישוב יהודים בעיבורן של השכונות הפלסטיניות ב

 בעקבות אי תפקוד הנאמנים הקודמים, ללא בדיקה של הדברים מעבר לכך. 

ובראש ובראשונה מהלכים משפטיים ו"עסקיים" לפינוי תושבים  –כל פעולות ההקדש אותה עת מ .6

מכוונות למטרה זו, ללא קשר למידת הקשר בין הפעולות  -סי ההקדש כפלסטיניים ממבנים שהוכרו כנ

 .(20162בנובמבר שפורסם על פעילות נאמני ההקדש מקיף תחקיר ראו ) השונות לבין מטרות ההקדש

לרבות , והאחרים שמנהלים נאמני ההקדש לפינוי תושבים מעשרות נכסיםטיים ההליכים המשפ .7

של מימון כמובן , דורשים 3לפלסטינים המוכנים להתפנות "מרצון"של מיליונים פיצויים תשלום 

מנכסי ההקדש, שלא הניב פירות, ושהפירות שמניב היום  יכול לבואמיליונים. מימון זה אינו שרות ע

, ליהודים שמבקשים מטעמי בשכ"ד נמוך, אם בכללככלל ים מושכרים ן הנכסנמוכים ביותר )שכ

מתורמים המעוניינים  , יש להניח,מגיע(. מימון זה אידיאולוגיה להתיישב בשכונות הפלסטיניות

  .תרום כספים למטרה זולתמוך בפרויקט ההתנחלות במזרח ירושלים ומוכנים ל

ות הכספיים של חכלכלית ענפה זו ואשר מתנהלת בהיקפים גדולים אמורה להשתקף בדופעילות  .8

לא הכנסות  –בדוחות הכספיים של ההקדש בהם התאפשר לנו לעיין לא מצאנו רישומים ההקדש, אך 

ולא הוצאות, שחייבים היו להימצא שם לאור היקפי הפעילות הגלויים הנ"ל של הנאמנים )תשלומי 

 (. וכו' האדמיניסטרציהל ההליכים, מימון הפיצויים, ניהו

 

לאור האמור לעיל נבקשך להפעיל את סמכויותיך ולפתוח בחקירה ובבדיקה בעניין הטענות שהובאו  .9

 :לעיל בתמצית, לרבות

 ההקדש;שטר עניי ירושלים" כמצוות יוקדשו לטובת "יו בדיקת ייזום הליך לביטול ההקדש, שפירות

 ;יגוד העניינים שבכהונתםהחלפת הנאמנים לשם הפסקת נ

  ;ענייניוחקירת הניהול הכספי של ההקדש, המקורות הכספיים למימון פעולותיו, והאופן בו מנהל את 

 

-נודה על עדכוננו בכל ההקדם על הפעולות הננקטות עללרשותכם לכל בירור או מידע נוסף, ו אנו עומדים

 ידיכם או שבכוונתכם לנקוט בעקבות פנייה זו.

 

 בכבוד רב,        

 ישי שנידור, עו"ד        

                                                 
. עד כדי כך הקשר בין נאמני ההקדש לעמותת עטרת כוהנים ברור, שבפרסומים השונים בתקשורת על פעילות נאמני ההקדש 1

 ההתיחסות אליהם היא כאילו מדובר בעמותת עטרת כוהנים עצמה.
ההתייחסות העקבית היא, שההקדש ועטרת  -להלן  2 ר' ה"ש – 2016בנובמבר ידי 'הארץ' -שפורסם עלמקיף גם בתחקיר 

כוהנים חד המא. למעשה, גם מתגובת עטרת כוהנים שניתנה ופורסמה בסופו של אותו תחקיר, עולה שגם מבחינתה היא עצמה 
ידי נאמני ההקדש בקשר לנכסי ההקדש, -וההקדש חד המא. התגובה לתחקיר, שעסק כאמור במעשים שבוצעו פורמלית על

 בשם עמותת עטרת כוהנים, והתייחסה לפעולות ההקדש הנדונות בתחקיר כפעולות עטרת כוהנים.  נמסרה
מוסבר, במילים  7להסר ספק, כך מוצגים הדברים גם באמצעי התקשורת המזוהים עם הימין. באתר האינטרנט של ערוץ 

כהנים להפוך לנאמני "הקדש  לאנשי עטרת 2001בית המשפט המחוזי בירושלים אישר בשנת כזכור, מפורשות, כי "
בית המשפט אישר , כדי להקים את בתי השכונה התימנית. 1899" שהוקם על ידי הקהילה היהודית בירושלים בשנת בנבנישתי

לפנות מבתיהם את הערבים  בעמותה. מאז פועלים בזכות תמיכת האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים העמותהאת בקשת 
 ולפיכך, הזיהוי של נאמני ההקדש כ"עטרת כוהנים" הוא מוחלט. " .התיישבות של יהודים במקוםהמתגוררים בשכונה, לטובת 

 .16.11.2016. אתר 'הארץ', ניר חסון, 2
3

על פי הסכם שנחתם בין נאמני ההקדש, שילמו הנאמנים )כלומר לעיל. בו נכתב בין היתר: " 4וכן ר' בתחקיר 'הארץ', ה"ש  . 
 —שהיתה בחובות של מאות אלפי שקלים בשל ההליכים המשפטיים  —שקלים לבני המשפחה מיליון  3.2עטרת כהנים( 

 ."תמורת הפינוי. סכום זה שולם למרות שהבית כבר בבעלות רשמית של ההקדש והפלסטינים הם בחזקת פולשים


