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  תקציר

בשנים האחרונות אנו עדים להאצה במאמצי ההשתלטות של גורמים   .1

בלתי־חוקית  השתלטות   .C בשטח  מפתח  אזורי  על  פלסטיניים 
בסיועם  הפלסטינית,  ברשות  גורמים  של  בעידודם  מתקיימת  זו 
בינלאומיים  גורמים  מצד  וסיוע־בתכנון  בתמיכה  וכן  ובהכוונתם, 
שפורסמו  החומרים  לצד  בשטח,  המאמצים  אופי  בזירה.  הפועלים 
חתירה  היא  זו  פעילות  של  המובהקת  המטרה  כי  מבהירים  בנושא, 
שבדרך.  מדינה  בניית  לשם   C בשטח  האסטרטגי  המאזן  לשינוי 

המגמה בולטת בעיקר במדבר יהודה, בקעת הירדן ועוטף ירושלים. 

בתחום  הן  בסיסיים,  ישראליים  אינטרסים  תחת  חותרת  זו  מציאות   .2

התנועה  וחופש  הקיימת  הביטחונית  המציאות  )אתגור  הביטחוני 
והפעולה במרחב( הן בתחום המדיני והאסטרטגי )מבחינה טופוגרפית 
מדובר בשטח השולט על כל שפלת החוף ומהווה את רשת הצירים 
ההתיישבותי  בתחום  הן  השפלה(,  לבין  הירדן  בקעת  בין  והחיבורים 
)אי־יכולת לקיים התיישבות יהודית(. המשך המגמה הנוכחית יוביל 
– בטווח של שנים ספורות – לערעור הסטטוס־קוו ולפגיעה חמורה 

באינטרס האסטרטגי והלאומי של מדינת ישראל. 

מטרתם:  למימוש  עיקריים  מאמצים  ארבעה  מקיימים  הפלסטינים   .3

מאמץ ניהולי־ארגוני )הכולל פעולות מעשיות בשטח, שאותן נפרט 
הסברתי־תודעתי.  ומאמץ  משפטי  מאמץ  בינלאומי,  מאמץ  להלן(, 
בערכאות  המשפטיים  הכלים  את  ממצים  הפלסטינים  בעת,  בה 
הפיקוח  מנגנוני  את  להתיש  כדי   – בינלאומי  במימון   – הישראליות 
ההתיישבות  את  לצמצם  וכדי  מחד־גיסא,  ולעכבם  והאכיפה 

הישראלית ולפגוע בה מאידך־גיסא. 

הבנייה  מול  אל  ישראל  שמפעילה  והאכיפה  המניעה  פעילות   .4

והאכיפה  בהיקפה,  ומוגבלת  מצומצמת   C בשטח  הבלתי־חוקית 
נותנת מענה מספק להשתלטות בפועל ולמאמץ  המתבצעת אינה 
הפלסטיני השיטתי. כלל הפעולות כנגד הפעילות הפלסטינית הלא־
)בנייה, חציבה, השתלטות חקלאית ועוד, כמתואר   C חוקית בשטח 
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בהרחבה להלן( מנוהלות על ידי המנהל האזרחי ומרוכזות בידיו. אלא 
מיעוט  סיבות:  מכמה  וזאת  זה  באתגר  לעמוד  מצליח  אינו  שהמנהל 
כוח אדם ביחס למשימה; היעדר יכולת להתמודד עם מגוון התחומים 
שהמאמץ הפלסטיני־אירופי מחייב התמודדות בהם )מודיעין, אכיפה, 
לשימור  פעילה  במוטיבציה  חוסר  וחקיקה(  משפט  דיפלומטיה, 
מחשבתי  קיבעון  ניטרלי(;  צד  מעין  )לעיתים  הישראלי  האינטרס 
וחוסר יצירתיות הנדרשת לשם מתן מענה אפקטיבי ועדכני )דוגמת 
הישראליות  המערכות  התחתונה,  בשורה  קבע(.  לבניית  אכיפה  צו 
C אינן מזהות כי לנגד עיניהן מתרחש  המופקדות על הטיפול בשטחי 
ולא אוסף מקרים ספורדיים(,  )היינו מהלך אסטרטגי סדור  “אירוע” 
אחר  או  כזה  מקרה  על  נקודתי  בפיקוח  מתאפיינת  התנהלותן  ולכן 

מול התוצאה, ולא מול הגורם שעומד מאחוריה ומכוון אותה.

את  תחילה  להגדיר  קורא  זה  במסמך  המוצע  המערכתי  המענה   .5

מדינת  של  הלאומי  לביטחונה   C שטח  של  האסטרטגית  חשיבותו 
הישראלי  האינטרס  מימוש  לשם  מתואם  באופן  ולפעול  ישראל 
במרחב. את האינטרס הלאומי יש לַגּבות בהחלטת ממשלה ובפעילות 
עוקבת שראשיתה בעצירת ההתדרדרות, והמשכה בהתמודדות עם 
מעמדן  הוגדר  שלא  אדמות  על  וההשתלטות  הבלתי־חוקית  הבנייה 
הסופי )אדמות סקר(, וכן עם כלל הגורמים המממנים אותן ומתפעלים 

אותן.

ככל שמדינת ישראל לא תחיל ריבונות מלאה על כלל השטח )עם כל   .6

האתגרים הכרוכים בכך( עצירת ההתדרדרות תהיה חייבת להתבצע 
המקרקעין  סטטוס  הגדרת  בתחומי  מחודשת  התארגנות  על־ידי 

)חידוש ההסדר(, האכיפה והמשפט, על פי העקרונות הבאים: 

חידוש הסדר המקרקעין ביהודה ושומרון. א. 

ידי אכיפה של  על  רק  לא  שיבוש מערכת הבניה הבלתי־חוקית:  ב. 

נקודות הקצה )כפי שישראל נהגה בעבר במערכה אל מול הטרור( 
“ייבוש הביצות”:  ידי  והתמודדות עם התוצאות בשטח, אלא על 
פעולה מערכתית משולבת של כל הגורמים הרלוונטיים - מנהל 
הממשלה,  ראש  משרד  הביטחון,  משרד  מרכז,  פיקוד  אזרחי, 
המשפטים,  משרד  שב”כ,  )מל”ל(,  לאומי  לביטחון  המועצה 
משרד החוץ, ומשרד החקלאות - נגד המנגנון הארגוני והתכנוני 
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הפלסטיני שמוביל את מהלך ההשתלטות על שטחי C ונגד גורמי 
המימון שלו. כל זאת תוך שימוש במגוון הכלים העומדים לרשות 
חקיקה  המקרקעין,  הסדר  חידוש  כגון:  הרלוונטיים,  הגורמים 
יחידות  בין  פעולה  שיתופי  ייעודי,  אדם  כוח  הקצאת  רלוונטית, 
מושכל  ושימוש  האכיפה  על  המופקד  הגוף  ובין  בשטח  הצבא 

בחוות רעיה ובחקלאות לטובת שמירה על השטח הפתוח.

גיבוש   – ואכיפה  להסדרה  ומשפטית  תכנונית  תשתית  קידום  ג. 

המיועדת  בלתי־חוקית  בנייה  בין  להבחנה  שקופים  קריטריונים 
ביחס  הן  להריסה,  המיועדת  בלתי־חוקית  בנייה  ובין  להסדרה 
לאוכלוסייה הפלסטינית הן ביחס לאוכלוסייה הישראלית, מתוך 
התייחסות לאינטרסים הישראליים המובהקים בשטחי C. המהלך 
להסדרת הבניה הבלתי־חוקית הפלסטינית יכול – וצריך – להתקיים 
ישראליות התיישבות  נקודות  הסדרת  של  למהלך  במקביל 

בשטחי C, הנמצאות בהליכי הסדרה שונים זה שנים רבות.  

של  וארגון־מחדש  בחינה   – אפקטיביים  משפטיים  כלים  יצירת  ד. 

ללא התשת  בזמן מהיר,  אכיפה  כדי לאפשר  הכלים המשפטיים 
המערכת הישראלית. 

יישומו של מענה מערכתי זה יכול להיעשות הן במסגרת גוף שיוקם   .7

בתוך המנהל האזרחי, הן באמצעות גוף ייעודי־עצמאי שיוקם לשם 
למנהלת  או  בבדואים  לטיפול  לרשות  בדומה   – זו  בסוגיה  הטיפול 
ההתנתקות, גופים ממשלתיים שהוקמו לפרק זמן מוגבל לשם טיפול 
המנהל  בסיס  על  זאת  לעשות  שיוחלט  במידה  קונקרטית.  בבעיה 
הגוף  כי  ולוודא  מקצועי  אדם  כוח  לו  להוסיף  ההכרח  מן  האזרחי, 
ומבחינה  ביצועית  מבחינה  עצמאית  סמך”  כ”יחידת  ישמש  החדש 

תפיסתית. 
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  מבוא

בהיעדר פתרון נראה לעין לסכסוך הישראלי־פלסטיני, נדרשת המנהיגות 
ביהודה  והאזרחיות  הביטחוניות  הסוגיות  מכלול  את  לנווט  בישראל 
מדינת  במרחב.  בסיסיים  ישראליים  אינטרסים  על  שמירה  תוך  ושומרון 
ארגוני  להחלשת  במרחב,  טרור  לסיכול  שיטתי  באופן  פועלת  ישראל 
ולמניעת הישגים פלסטיניים חד־ הטרור והמעטפת החברתית שסביבם, 
סדרי  להבטיח  שיטתי  מאמץ  לצד  זאת  כל  הבינלאומית;  בזירה  צדדיים 
חיים נאותים בעבור כלל אוכלוסיית המרחב. נדבכי פעולות אלו מבוססים 

על הסכמי אוסלו ועל תהליכי הסדרה ועיצוב מתמשכים. 

הבנייה  סוגיית  זאת  ובכלל   –  C שטח  במרחב  לשליטה  ביחס  זאת,  עם 
)אדמות  קרקעות  על  החקלאית  ההשתלטות  הפלסטינית,  הבלתי־חוקית 
מדינה ואדמות סקר(, פריסת תשתיות בלתי־חוקית, הקמת מחצבות, הרס 
הפלסטינית  הפעילות  בין  עמוק  פער  קיים   – ועוד  ארכיאולוגיים  אתרים 
באופן  הפלסטינים  פועלים  האחרונות  בשנים  הישראלי.  המענה  לבין 
מאורגן לשם מימוש אסטרטגיית השתלטות מסיבית על מרחבי אינטרס 
בשטחי C – פעילות המֵפרה את ההסכמות שגובשו בנספחי הסכם אוסלו 
ב’. בהיעדר מענה מערכתי לפעילות זו, עלולה ישראל לאבד נכסי מפתח 
ואף לאבד את שליטתה הממשית בשטח – מה שישפיע בחומרה ובאופן 

בלתי־הפיך על האינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל. 

מסמך זה מבקש להציג את תמונת המצב כפי שהיא מוכרת כיום למערכת 
הביטחון, ובכלל זאת את נדבכיה של המערכה הפלסטינית להשתלטות על 
C, את הפער בין הפעילות הפלסטינית לבין המענה  אזורי מפתח בשטח 
הישראלי ואת משמעותיו; ולבסוף, נוכח כל האמור, להציע מענה מערכתי 

לסוגיה. 

המסמך גובש בהתבסס על מאגר נתונים וידע שנצבר במהלך סקרי שטח 
רבים  דיונים  במסגרת  הביטחון,  במערכת  תפקידים  בעלי  עם  ומפגשים 
בוועדות  שותפּות  ובמסגרות  והרלוונטיים,  השונים  הממשלה  במשרדי 

שעסקו בסוגיית ההסדרה.1

כגון: ועדת ההסדרה, צוות “צווי תפיסה” במשרד הביטחון, ועדת מנכ”לים לגיבוש הצעה לניהול   1
הקצאות אדמות מדינה באיו”ש, ועדה ליישום סעיף 5 מצו 59, ועוד.
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  פרק ראשון: שטחי C – תמונת מצב 

א. רקע 
 

על פי הסכם אוסלו ב’, מחולק המרחב הגיאוגרפי ביהודה ושומרון לשלושה 
הרשות  של  וביטחונית  אזרחית  בשליטה  הנתון   A שטח  שליטה:  מרחבי 
הפלסטינית  הרשות  של  אזרחית  בשליטה  הנתון   B שטח  הפלסטינית; 
ושליטה ביטחונית ישראלית; ושטח C הנתון בשליטה ביטחונית ואזרחית 
דרכי  במרחב,  הישראליים  היישובים  כלל  כלולים   C בשטח  ישראל.  של 
התנועה הראשיות, שטחי אש ובסיסים ואזור בקעת הירדן. שטח זה כולל 
כ־3.5 מיליון דונם שהם כ־60% מכלל שטח יהודה, שומרון ובקעת הירדן 

)שגודלו כ־5.5 מיליון דונם(. 

במסגרת הסכם הביניים נקבע כי עתידו של שטח C יוכרע בהסכם הקבע. 
חשיבותו של שטח זה נעוצה בחיוניותו למימוש המשילות במרחב )צירי 
ושליטה  פלסטיני  אוכלוסייה  רצף  מונע־בפועל  שהוא  ובכך  התנועה( 
חופש  את  מאפשר   C בשטח  הסטטוס־קוו  שימור  בשטח.  פלסטינית 
חופש התנועה  זה, את  הישראליים במרחב  הביטחון  כוחות  הפעולה של 

של האזרחים הישראליים ואת שימור עתודות הקרקע.

לגבי  האזרחי  המנהל  נתוני  על  המבוסס  מניתוח 
עולה   ,C בשטחי  הפלסטינית  הבלתי־חוקית  הבנייה 
פלסטיניים2   כ־230,000  מתגוררים  זה  באזור  כי 
בכ־25–30 כפרים מוסדרים ובמאות )600–800( מקבצי 
בנייה לא־חוקיים הפזורים בשטח. לאלה יש להוסיף 
B לשטחי  כ־20 התרחבויות של כפרים משטחי  עוד 
C. נכון להיום, השטח הבנוי הפלסטיני מהווה כ־7% 
על  והתפוס  המעובד  הבנוי,  השטח  וכלל   ;C משטח 

.C ידי פלסטינים מהווה כ־25-30 אחוז מכלל שטח

בפועל לא התקיים מפקד והמספר המוצג הוא חישוב סיסטמתי של מספר המבנים הבלתי־חוקיים   2
כפול 5 )מספר משוער של תושבים בכל בית(.

נכון להיום, השטח 
הבנוי הפלסטיני 

מהווה כ־7% משטח 
C; וכלל השטח הבנוי, 
המעובד והתפוס על 
ידי פלסטינים מהווה 
כ־25-35 אחוז מכלל 

.C שטח
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לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  נתוני  פי  על 
ושומרון  ביהודה  כיום  מתגוררים  )הלמ”ס(, 
של  הבנוי  השטח  ישראלים.  כ־450,000 
ההתיישבות הישראלית מהווה כ־2.5% משטחי 
C. כלל שטחי התב”עות ביישובים הישראליים 
ובסיסי  והמסחר  התעשייה  אזורי  כחול(,  )קו 

 .C צה”ל פרוסים על כ־9% מכלל שטח

 C משטח  שכ־40%  עולה  אלו  מנתונים 
שתי  של  וחקלאות  בנייה  ידי  על  כבר  תפוסים 
 C האוכלוסיות, ושמתוך 3.5 מיליון דונם בשטחי
נותרו לפחות כ־1.5 מיליון דונם של שטח פתוח. 
חלקו הקטן של שטח זה הוא רצועות צרות בין 
שטחי A ו־B; חלקו הגדול מצוי בדרום הר חברון, 
מדבר יהודה ובקעת הירדן. שטח זה חיוני מאוד 

לתפיסת השטח האסטרטגית במרחב.

מונה   B שטח  פלסטינים.  מיליון  ל־2.7   1.5 בין  מתגוררים   Bו־  A בשטחי 
קצת יותר ממיליון דונם, וכ־230 אלף דונם ממנו הם שטח פתוח. מעבודה 
מחצית  כי  נראה  הביטחון  ובמשרד  האזרחי  במנהל  שנעשתה  ראשונית 
במגזר  ובנייה  לתכנון  הקריטריונים  פי  )על  לבנייה  מתאים  זה  משטח 
זה הוא  וג’נין. חלקו הלא־מבוטל של שטח  רובו בגזרת חברון  הישראלי(, 
מתואר   B בשטח  המקרקעין  סוגי  )פילוח  פרטיים  מקרקעין  של  במעמד 
בתרשים 2(. גם גודלו של שטח A הוא כמיליון דונם, ומחציתם )כ־500 אלף 

דונם( הם שטח פתוח. 

המאמצים הפלסטיניים לקידום הבנייה וההשתלטות על קרקעות בשטחי 
הרשות  החליטה  מגן”  “חומת  מבצע  בעקבות  כעשור.  לפני  החלו   C
הפלסטינית לשנות את אסטרטגיית המאבק שלה ולעבור לפיתוח מרחֵבי 
 .C שטחי  על  להשתלטות  סדור  מאמץ  הכוללים  “בלתי־אלימים”,  מאבק 
תוכנית אופרטיבית למימוש יעד זה החלה להיות מקודמת במהלך כהונתו 
של ראש הממשלה הפלסטיני הקודם סלאם פיאד )2012-2008(.3 פעילות 
מאורגן  מרעיון  חלק  היא   C שטחי  על  הפלסטינית  וההשתלטות  הבנייה 

כפי שהובא בשמו בעיתון אל־קודס, 13 בינואר 2011: “אנחנו נמצאים במרכז שטח C, התחלנו לפעול   3
בכל השטח שלנו, כולל בשטח זה. זהו אזור פיתוח שפתוח בעבור הרשות הפלסטינית. התחלנו 
לפעול לכיוון הקמת שדה תעופה בשטח C. כל נקודה בשטח הזה היא מבחן – מבחן לנו ולישראל”. 

פעילות הבנייה 
וההשתלטות הפלסטינית 

על שטחי C היא חלק 
מרעיון מאורגן ושיטתי 

שעיקרו יצירה של 
רצפים טריטוריאליים 

מיושבים בין אזורים 
בשליטת הרשות 
הפלסטינית, חנק 

ההתיישבות היהודית 
ומניעת התרחבותה, 

והשתלטות על עורקי 
תחבורה מרכזיים 

והתחברות לקו הירוק.
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אזורים  בין  מיושבים  טריטוריאליים  רצפים  של  יצירה  שעיקרו  ושיטתי 
היהודית  ההתיישבות  חנק  הפלסטינית,  הרשות  בשליטת  שנמצאים 
והתחברות  מרכזיים  תחבורה  עורקי  על  השתלטות  התרחבותה,  ומניעת 
לקו הירוק; כל זאת לצורך אתגור המשילות הישראלית בהווה, יצירת בעיה 
 C אסטרטגית בעבור מדינת ישראל ושלילת קלף השליטה במרחב שטחי

במשא ומתן עתידי.4 

מאפייני הבנייה הבלתי־חוקית בשנים האחרונות הם:

בלתי־ פלסטיניים  מבנים  כ־45,000  לפחות  קיימים  כיום   – כמות   

חוקיים בשטח C, שעליהם ניתנו צווים; רובם משמשים למגורים.

השטח  ברחבי  פזורים  הבלתי־חוקיים  המבנים   – במרחב  פריסה   

הפתוח, חלקם בנויים על מקרקעין מעובדים ו/או מוסדרים וחלקם 
על קרקע מדינה מוסדרת או מוכרזת. תופעה זו בולטת בעיקר בדרום 
הר חברון, באזור E-1 ובבקעת הירדן. “מפת חום” של המבנים הבלתי־
חוקיים )משנת 2017( מצויה בתרשים 3; פילוח סוגי הבעלויות בשטח 
C מתואר בתרשים 4; המחשת מספר המבנים הבלתי־חוקיים ותמונת 

המצב כיום מוצגת בתרשים 5.

שיעור האכיפה – על פי נתוני המנהל האזרחי, הבנייה הבלתי־חוקית   

הפלסטינית מסתכמת בכ־1300 מקרים בשנה ובשיעור אכיפה ממוצע 
של כ־40% )ראו תרשים 1(: על כ־900 מהמבנים הבלתי־חוקיים ניתנים 
ולכפרים  לערים  שצמודים  אלה  מבנים,  כ־400  ועל  שונים  צווים 
הן  נובע  המועט  האכיפה  שיעור  בכלל.  צווים  ניתנים  לא  הקיימים, 
ממחסור בכוח אדם, הן מהיעדרם של כלים משפטיים אפקטיביים, 
הן מניהול לקוי בקרב הגופים הממונים על הטיפול באכיפה ובצווים 

והן מאי־הבנה כי מדובר במהלך פלסטיני אסטרטגי וסדור.  

שיעור הצמיחה – על פי נתוני המנהל האזרחי, בכל 10 שנים מספר   

פילוח  בקירוב.  בכ־10,000  גדל   C בשטח  הבלתי־חוקיים  המבנים 
הבנייה הבלתי־חוקית על פי שנים מצוי להלן בתרשים 1.

על  להשתלטות  נוספות  פעולות  נעשות  הבלתי־חוקית  הבנייה  לצד   

השטח, כגון פריצת דרכים וקידוחי מים, רישום בטאבו, עיבוד חקלאי 
נרחב ועוד, כפי שיפורט להלן. 

את  להחיל  הוצע   ,)2020( טראמפ  דונלד  ארצות־הברית,  נשיא  של  המאה"  "עסקת  במסגרת   4
 15 הותירה  זו  ישראלית מובהקת. הגדרה  נוכחות  C, שבהם  כ־50% משטחי  החוק הישראלי על 
יישובים מחוץ ל"תחום הריבונות". המשך עצימת העיניים והעדר מענה ישראלי נחוש להשתלטות 

הפלסטינית על השטח יובילו לכך ש־15 יישובים אלה יהפכו ל־100.
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הבנייה  תהליכי  של  הפעולה  שיטת   – דה־פקטו  והסדרה  בנייה   

סמכויות  את  שמאתגר  במרחב־אינטרס,  בנייה  היא  הבלתי־חוקית 
בכלים  נרחב  שימוש  תוך  אופנים,  במגוון  הישראליות  האכיפה 
משפטיים לשם מניעת ההריסה ו/או עיכובה; שימוש בכלים מעולם 
התקשורת ודעת הקהל על־מנת להציג את מאמצי ההריסה כפגיעה 
בזכויות אדם; ועבודת תכנון מסודרת שתכליתה לקבל הכרה בדיעבד 
כפרית  כ”קהילה  ולהסדירן  בשטח  הפזורות  ההתיישבות  בנקודות 
חדשה” תוך כדי אישור תוכנית ִמתאר שתאפשר למצות את "הזכויות 

ההומניטריות” של “הקהילה”.5 

  איתורים  |   הריסות
מתוכם 17 איתורים

ו־14 תפיסות שטופלו
בנוהל תפיסות יבילים

בחציון א‘ 2017

מתוכם 43 איתורים
ו־40 תפיסות שבוצעו
בנוהל תפיסת יבילים

בחציון א‘ 2018
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תרשים 1 - 
בנייה פלסטינית בלתי חוקית בשטחי C לפי שנים | פילוח חציוני 

ע“פ נתוני המנהל האזרחי

בחלק  סוג.  מכל   – פלסטינית  התיישבות  הייתה  לא  מעולם  שבהם  במקומות  מדובר  כאמור,   5
מהמקרים מדובר במשפרי דיור, בחלק אחר מדובר בכפריים חקלאיים שמלבד בתי הקבע שלהם 
בכפר מקבעים בניית קבע בקרבה לחלקותיהם, בעידוד ובמימון הרשות הפלסטינית. חלק נוסף 

הוא בדואים המצויים במרחב ומקבעים מאהלים למבנים.
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תרשים 2 - פילוח וניתוח 
B המקרקעין בשטח

ע“פ נתוני המנהל האזרחי

תרשים 3 - מפת חום
לפי כמות מבנים 

בלתי־חוקיים
)נתונים עד שנת 2017(
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C תרשים 4 - ניתוח סכמטי של סוגי בעלויות המקרקעין בשטח
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תרשים 5 - מפה כללית של הבנייה הבלתי־חוקית ביהודה ושומרון
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 C ב. המאמץ הפלסטיני להשתלטות על שטחי
 

1. המאמץ הניהולי ואסטרטגיות השתלטות

של  עצומים  השתלטות  למאמצי  עדים  אנו  האחרונות,  בשנים  כאמור, 
הפלסטינים על השטחים הפתוחים באזור C. לשם יישומה של השתלטות 

זו מתבצעות הפעולות הִמנהליות הבאות:

הקמת תשתית ממשלתית – בשנת 2016 הוקם המשרד הממשלתי  א. 

במימון  הוקם  המשרד   .ACCO  :C בשטח  הבנייה  לתיאום  הייעודי 
לשנים וביצועית  אסטרטגית  תוכנית  להכנת  ופעל  בינלאומי, 

2017–2022 ואישורה. המשרד נשלט באופן ישיר על ידי ראש הממשלה   
כלל  בין  בתיאום  מטפל  המשרד  מנכ”ל.  עומד  ובראשו  הפלסטיני, 
בשטח,  המבוצעת  העבודה  על  פיקוח  מקיים  להלן(,  )ראו  הגורמים 
ועוסק במיפוי אפקטיבי על פי צרכים, בבניית תוכנית עבודה ועוד.6 

 C הקמת מנגנון תמיכה מסועף – לצורך ביצוע ההשתלטות על שטחי ב. 

בנתה הרשות הפלסטינית מנגנון מסועף, עם תקציב שנתי ממשלתי 
בידי  הפעילות  נתמכת  זה  לתקציב  בנוסף  דולר.  מיליון  כ־32  של 
תקציבו  דולרים.7  מיליוני  מאות  של  במימון  בינלאומיים  ארגונים 
מיליון   500 על  עומד   C שטחי  על  ההשתלטות  פרויקט  של  הכולל 

דולר ופרוס על 5–7 שנים.

על  השתלטות  לצורך  הפלסטינית  הרשות  של  הממשלתי  המנגנון 
שטחי C כולל את:

הממשלה  ראש  בראשות  ועדה   – המיניסטריאלית  הוועדה   

אישור  על  ומופקדת  בכירים  שרים  כמה  המונה  הפלסטיני, 
התוכנית האסטרטגית ולוחות הזמנים למימושה, וכן על קביעת 

כלל סדרי העדיפויות. 

בתוכנית שגיבש המשרד הוגדרו בין היתר מטרות “בדבר חיזוק המאמצים הדיפלומטיים למימוש   6
המדינה שבדרך... הגברת הלחץ הבינ”ל על ישראל, פנייה והגשת תלונות לבית הדין הבינלאומי 
C מונע ומאיים על פתרון שתי המדינות, ביטול  ICC...”. נכתב בו גם כי “היעדר ריבונות בשטח 
חלוקת השטח לB ,A ו־C והחלת ריבונות פלסטינית על כלל השטח ועוד...”. כן הוגדרו בתוכנית 
מטרות ייעודיות בשטח C: עיבוד אדמות ותשתיות מים; פתיחת מחצבות אבן ושיש; בנייה ככל 
והסתייעות משפטית למניעת האכיפה. כמו”כ נקבעה בהן הגדלת מס הרשויות לטובת  שניתן; 

שיפור המענה לאזרח ועוד. 

בהכרח  מייעל  אינו  זו  במערכה  העוסקים  המבוזרים  הגורמים  שריבוי  אציין  הדברים  בשולי   7
הגופים  לבין מעשי  גופי הממשל  הוראותיהם של  בין  פער  ויש  היעדים  הביצוע־בפועל של  את 

המבצעים בשטח.
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הוועדה הטכנית – ועדה האחראית בפועל על תיאום הבנייה בשטח   

מסתייעת  הוועדה  המיניסטריאלית.  הוועדה  החלטות  פי  על   C
רבות בקרן ההלוואות MDLF )ראו הרחבה בהמשך( ואף אחראית 

על התיאום בין כלל הארגונים הבינלאומיים. 

משרד   –  )MOLG( מקומי  לשלטון  המשרד   

בשטח  המוניציפלית  השליטה  על  המופקד 
בינלאומיים.  גורמים  ידי  על  ומתוקצב   C
לקדם  מנת  על  ב־2008  הוקם  המשרד 
בפועל  המקומיות.  ברשויות  פרויקטים 
של  המרכזית  הביצועית  כזרוע  משמש  הוא 
הרשות הפלסטינית לצורך ההשתלטות שלה 
על שטחי C, ויש לו מנגנון מסודר עם מאות 
כפופה  לתכנון  העליונה  המועצה  עובדים. 
מחוזות.   11 לניהול  ִמנהלת  וכן  זה  למשרד 

למן שנת 2009 המשרד ממפה את השטח, מגדיר את הפרויקטים 
בכלל המחוזות ומנהל אותם, ומשנת 2015 עומדת לצידו ומסייעת 

 .MDLF לו קרן הסיוע

הרשויות המקומיות – כפופות למשרד לשלטון מקומי ומבצעות   

בפועל את הפרויקטים שהוא מגדיר להן.

היועץ הטכני המקומי )LTC( – היועצים המקומיים הם גורם מקשר   

בין הרשויות המקומיות לבין קרן הסיוע וההלוואות לעיריות )חלק 
מקרן MDLF; ראו להלן(. בין היתר מפקחים היועצים הטכניים על 

הפרויקטים השונים במחוזות ועל פתרון בעיות מקומיות.

כנגד  לפעילות  המכוון  גוף   – ובהתנחלויות  בגדר  למאבק  הרשות   

גדר הביטחון וכנגד כל סמל של “כיבוש” )בדמות גדרות, מעברים, 
מחסומים ופילבוקסים(, לרבות ההתיישבות הישראלית במרחב. 
פעילות זו כוללת החרמות תוצרת חקלאית ישראלית, כפי שהיה, 

למשל, במשבר ייצוא העגלים לרשות הפלסטינית.8 

מפת המנגנונים הפלסטיניים לניהול המערכה בשטח C והקשרים ביניהם 
מוצגת בתרשים 8.

ידי  על  הביטחון  גדר  לבניית  במקביל   ,2002 בשנת  הוקמה  ובהתנחלויות  בגדר  למאבק  הרשות   8
הלאומית  הוועדה  בגדר;  למאבק  הוועדה  זרועות:  כמה  לרשות  שר.  כיום  עומד  ובראשה  ישראל, 
הנ”ל  כל  המקומיות.  והוועדות  הפיקוח;  ועדת  בגדר;  למאבק  העממית  והפעילות  העממי  למאבק 
זה  למאבק  בינ”ל.  במימון  וכן  והיררכי  מסודר  מבנה  עם  וטקטי,  באופן שיטתי, אסטרטגי  פועלות 
נרשמו כמה הצלחות לאחר עתירות בג”ץ שפסקו לתקן את הגדר או להעתיק אותה במקומות־מספר.

המשרד לשלטון 
מקומי )MOLG( משמש 

כזרוע הביצועית 
המרכזית של הרשות 

הפלסטינית לצורך 
ההשתלטות שלה על 

שטחי C, ויש לו 
מנגנון מסודר עם 

מאות עובדים.
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מסייעים  למימוש אסטרטגיית השימוש בחקלאות לשם תפיסת שטחים 
כמה גופים מנהליים:

ארגון PARC המפעיל מערך תמיכה בחקלאים פלסטיניים.  

מנכ”ל,  בראשות   )UAWC( הפלסטינית  החקלאים  התאחדות   

האדמות  הסדרת  מישורים:  ובכמה   ,C בשטח  בעיקר  הפועלת 
לחקלאות;  המים  במקורות  טיפול  דרכים;  פריצת  החקלאיות; 
פיתוח  ואף  בינלאומיים;  ועמידה בתקנים  איכות התוצרת  שיפור 

והקמת “בנק זרעים”.9

פדרציה של איגוד החקלאים )הפועלת בתוך UAWC( בראשות יו”ר,   

 ,C בשטח  בעיקר  הפלסטיניים,  החקלאים  זכויות  למען  הפועלת 
וכן מובילה בשיתוף פעולה עם הרשות למאבק בגדר ובהתנחלויות 
כמה פרויקטים של עיבוד חקלאי ונטיעת עצים, שמטרתם סיכול 

התפתחותם של יישובים ישראליים ובנייה ישראלית. 

בסכסוכים  העוסקת  והמקרקעין,10  המים  להסדרת  הרשות   

ובמחלוקות פנימיות וכן במאבק הכולל נגד ההתנחלויות והרחבתן. 
שאחת  הירוקה”,  “פלסטין  בתוכנית  בהשקעה  היתר,  בין  זאת, 
הפיכתן  ידי  על  משיממונן  קרקעות”  “גאולת  היא  ממטרותיה 
לקרקעות מעובדות )מהלך שיאפשר קניית בעלות עתידית עליהן, 
בהתאם לסעיף 78 בחוק העות'מני(; ובהשקעה בפרויקט הדגל של 
)ראו להלן(. מבנה הרשות מוצג  ורישום הטאבו הפלסטיני  מיפוי 

להלן בתרשים 6.

הרשות  ידי  על  הנעשות  בלתי־חוקית,  בנייה  מלבד  נוספות,  פעולות 
הפלסטינית לשם קידום ההשתלטות על שטחי C הן:

עורכת   ,2016 מאפריל  החל   – הפלסטיני  בטאבו  רישום  פרויקט   

והמקרקעין  המים  להסדרת  הרשות  )בסיוע  הפלסטינית  הרשות 
קרקע,  סקרי  העולמי(  הבנק  של  במיוחד  בינלאומי,  ובמימון 
זכויות ושטרי בעלות,  רושמת קרקעות בטאבו, מנפיקה אישורי 
ונותנת תוקף לבעלות פלסטינית על קרקעות – לרבות קרקעות 

בינלאומיים,  ארגונים  ידי  על  ונתמכת  ומוכרת  העולמית  החקלאים  בתנועת  חברה  ההתאחדות   9
וקיבלה כמה פרסים בינלאומיים על פעולתה הענפה. UAWC הייתה קשורה בעבר לארגון החזית 
https://www.ngo-monitor.org/ העממית ולמימוש מטרותיו, וייתכן שקשר זה עדיין נשמר. ראו

./_ngos/union_of_agricultural_work_committees_uawc
הרשות הוקמה במהלך 2016 לטובת פיתוח מערכות ותשתיות מים אזוריות; בראשה עומד שופט.  10

https://www.ngo-monitor.org/ngos/union_of_agricultural_work_committees_uawc_/
https://www.ngo-monitor.org/ngos/union_of_agricultural_work_committees_uawc_/
https://www.ngo-monitor.org/ngos/union_of_agricultural_work_committees_uawc_/
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בדומה   – עתידי  תכנון  מבוצע  זה  פרויקט  במסגרת   11.C בשטחי 
לתוכניות מתאר ארציות )תמ”א( ישראליות – ונערכת שמירה על 

אדמות הווקף. 

רישומים  ולנהל  לבצע  היתר  אין  לפלסטינים  כי  לציין  למותר   
בשליטה  הנתון   ,C בשטח  שלא  בוודאי   – עצמאי  באופן  כאלו 
ויסודי  נמרץ  באופן  פועלים  הם  זאת,  למרות  מלאה.  ישראלית 
בשטח  קרקעות  רישום  במיוחד  ומתעדפים  הפרויקט,  למימוש 
לצורך  היטב  מודעת  הפלסטינית  הרשות  כי  לציין  הראוי  מן   .C
העתידי בהתמודדות מול ישראל בעניין רישום המקרקעין באופן 

פלטפורמה  יצרה  ולפיכך  חד־צדדי, 
במערכת  המעוגנת  מסודרת,  משפטית 
רישום  פרויקט  הירדניים.  החוקים 
כמה  בן  הליך  כולל  הפלסטיני  הטאבו 
מחלוקות,  הכרעת  פרסום,  שלבים: 
רישום, תשלום, ומחשוב )כולל מערכת 
ברשות  העובדים  כלל  והכשרת   GIS
להסדרת המים והמקרקעין לעבודה עם 
מערכת זו(. עד כה רשמה הרשות קרוב 

ל־20 אלף דונם.12

השתלטות על אדמות מדינה וסקר ועיבודן, פריצת דרכים והקמת   

 C תשתיות שונות – לצד הבנייה הבלתי־חוקית הנרחבת בשטחי 
פועלים הפלסטינים להשתלט על השטח בדרכים נוספות ביניהן: 

)1( השתלטות חקלאית מסיבית על אדמות מדינה ו/או סקר, שהן   

ברובן טרשיות, והפיכתן לאדמות מעובדות; והשתלטות מסיבית 
האש13  בשטחי  יהודה,  במדבר  בעיקר   – הפתוחים  השטחים  על 

ובשמורות ההסכמיות )על פי הסכם אוסלו(.14 

לאחרונה  ידה.  על  וממומן  הרש”פ  ע”י  מנוהל  הפלסטיני  הטאבו  רישום  פרויקט  לנו,  הידוע  ככל   11
פורסם גם כי הממשלה הטורקית העבירה לרש”פ את כל מסמכי הממשל העות’מני הנוגעים לאזור 
– לטובת ניצול מיטבי של המידע בעבור הפלסטינים. )פורסם על ידי מרכז מורשת המודיעין ]מל”מ[ 

ב־15.3.2018(.

למותר לציין כי פרויקט הרישום מניע גם את הכלכלה הפלסטינית, מעלה את שווי הקרקעות,   12
ומעודד את הבנקים – והמשקיעים בכלל – להשקיע בפרויקטים וללוות בעבורם.

בעבר ל”שטח אש” היה מעמד חזק רק מעצם הגדרתו כשטח אש. כיום חל כרסום משמעותי מאוד   13
במעמד זה, ופיחות זה מבטא – לצד ההשתלטות על השטח – פיחות בהרתעה הישראלית באזור.

אי־ ואת   )Cו־  B ,A( )אלפים( בכל מרחב השטח  לציין את כלל אתרי העתיקות  יש  זה  בהקשר   14
השימור, ההזנחה והשוד שמתבצעים ברבים מהם. להרחבה ראו: משה גוטמן, גיא דרך ואיתן מלט, 
אתרי מורשת היסטוריים ביהודה, שומרון ובקעת הירדן: תמונת מצב   - סקר המורשת הלאומית 

ארכיאולוגית ודרכי פעולה, ירושלים: פורום שילה, נייר עמדה 3, יולי 2021.  

החל מאפריל 2016,  
עורכת הרשות 

הפלסטינית סקרי 
קרקע, מפעילה רישום 

בטאבו, מנפיקה אישורי 
זכויות ומעניקה תוקף 

לבעלות פלסטינית על 
.C קרקעות בשטחי
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 600( לטובת הכשרת שטחים לחקלאות  דרכים מסיבית  פריצת   )2(

קילומטרים בקירוב(.

הפוגעים  מים  קידוחי  )כ־300  פיראטיות  מים  תשתיות  הקמת   )3(

באופן ישיר במצבו של אקוויפר ההר(;15 וכן חיבורי מים פיראטיים.

)4( הקמת מחצבות פיראטיות )20–30( ומפעלי אבן )20–30(.16 

גדולים,  הפלסטינים משקיעים בפרויקטים אלו תקציבים בהיקפים 
יכולים  הם  זו  בדרך  כי  הבנה  מתוך  רבות  שטח  הכשרות  ומבצעים 
הקרקעות  לחוק   78 סעיף  פי  על  שכן,  הקרקע.  על  חזקה  לרכוש 
העות’מני )משנת 1858(, הנוהג באזור יהודה ושומרון עד היום, לאחר 
10 שנים של עיבוד הקרקע מקבל המעבד חזקה עליה ויכול לרשום 

אותה על־שמו.17 

גורמת  הפתוח  השטח  על  הפלסטינים  של  השיטתית  ההשתלטות 
ולזיהומי אוויר בהיקפים גדולים  לפגיעה בטבע, לנזק סביבתי גדול 
מדינת  תושבי  על  לרבות  באזור,  האוכלוסייה  כלל  על  שמשפיעים 
מנחה  הפלסטינית  הרשות  שאת  אלא  הירוק.  הקו  שבתוך  ישראל 
בחשבון  לוקחת  איננה  והיא  המדיני־פוליטי,  האינטרס  ורק  אך 
במסגרת פעולותיה שיקולים כגון: שימור סביבה, ערכי טבע, ואתרי 
ארכיאולוגיה; איזון הולם בין השטחים הפתוחים והשטחים המופרים 

ועוד.18 

תמריצים  מערך  הפעלת  פיזיות,  תשתיות  הקמת  אוכלוסיות,  עידוד   

התושבים  ותמרוץ  בעידוד  מאמצים  השקעת   – במרחב  להתיישבות 
תמריצים  באמצעות  במרחב,  קבע  במגורי  להתיישבות  הבדואים 
וטרינריה מתקדמים, העסקת התושבים  כגון: פטור ממכס, שירותי 
על ידי הרשות וכן הקלות לרישוי בכלי רכב; לצד השקעת משאבים 
הללו,  ההתיישבות  בנקודות  התשתיות  בפיתוח  רבים  ממשלתיים 

בעיקר בהיבטים של מים, חשמל ופתיחת צירים. 

ע”פ נתוני רשות המים.  15

כך עולה מניתוח תצ”אות. יש להשלים בחינת סטטוס אישורם וכן לבחון מהו יעד שיווק החומר   16
של תעשייה ענפה זו.

בהקשר זה, יש לציין את הקלות היחסית שבה פלסטיני מוכיח “זיקה” לאדמה שאותה הוא תובע   17
על ידי נסח מלאיה הקשור למעווקה המשפחתית באדמות הכפר.

נוסף על קידוחי המים והמחצבות הנזכרים לעיל, יש לציין את ההימנעות הפלסטינית משיתוף   18
)אס”פ( המובילה להיעדר תכנון  איסוף פסולת  ואתרי  טיהור שפכים  בנושא  ישראל  פעולה עם 
מערכתי לכלל האוכלוסיות )הפלסטינית והישראלית( לפתרונות משותפים למט”שים ולאס”פים 
)כדוגמת אס”פ רמון, מט”ש עפרה, ג’ריות ועוד(. כמו כן יש לציין את קיומם של אתרי שריפת 

פסולת רבים ומפחמות שבהן מתבצע “ייצור פחמים” ע”י שריפת גזם עצים.
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המקומיות  הרשויות  מספר  הגדלת   – המקומיות  ברשויות  תמיכה   

בשטח C; הרחבת סמכויות לרשויות הפועלות באזור; שיפור וייעול 
ורישום  ניהול  בנושא  ובפרט  תחומים  במגוון  לאזרחים  המענה 

מקרקעין.

סיכול שיטתי של מכירת קרקעות לישראלים – הפעלת מערך הסברתי   

והתרעתי בנושא מכירת קרקעות לישראלים, מעצרים ממושכים של 
מעורבים במכירות ובתיווך לישראלים, סיכול ממוקד של עסקאות 
מכירה ורישום במרחב, וחקיקה הגוזרת ענישה כבדה למי שייתפס 

במכירת קרקעות ליהודים.

אתר אינטרנט ייעודי – המשרד לשלטון מקומי מפעיל אתר אינטרנט   

ייעודי בשם GEOMOLG, שמתעדכן באופן שוטף, ומציג באמצעות 
GIS שכבות מידע שונות. שכבות אלה כוללות את תוכניות  מערכת 
ניתן  שמהן   ,C בשטחי  והמתוכננות  הקיימות  הפלסטיניות  המתאר 
לדוגמה  מסך  הפלסטיניות.  במגמות  למדי  בהירה  בצורה  להבחין 

מהאתר מוצג בתרשים 7.

  

מחלקת ההסדרה
עוסקת בפיקוח

ובהנחיה של צוותי
ההסדרה ומנהלת
את כל התהליך

המחלקה המשפטית
עוסקת במתן ייעוץ

משפטי לכל מחלקות
הרשות

מחלקת מערכות
המידע הגיאוגרפיות

אחראית על
שרטוט המפות

מחלקת
טכנולוגיית המידע
אחראית על אספקת

ציוד טכני

מחלקת הביקורת

יו“ר הרשות להסדרת
המקרקעין והמים

מנכ״ל הרשות

תרשים 6 - מבנה להסדרת המקרקין והמים
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 ,geomolg תרשים 7 - האתר
אתר ה־GIS הפלסטיני

ראש הממשלה

ארב״ל

MDLF

LTC

תיאום 
פרויקטים 
ותקציבים

אישור פרויקטים

בקרה על פרויקטים
ומתן סיוע משפטי
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הע
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ק אגף התכנון והבנייה

פועלים בשטח - קבלנים, מהנדסים, פועלים
קשר היררכי

שיתוף פעולה

המשרד
לשלטון מקומי

הממשלה 
ומשרדיה

המשרד
לתיאום ובנייה 

C בשטחי

הוועדה 
המיניסטריאלית

הוועדה הטכנית
1. ר׳ הוועדה - השר 
ACCOהממונה על ה־

MOLG  .2
MDLF  .3

4. משרדי ממשלה שונים

רשויות 
מקומיות

תרשים 8 - מנגנוני הניהול של הפלסטינים
במערכה על שטחי C והקשרים ביניהם
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2. המאמץ הבינלאומי 

האיחוד האירופי והקהילה הבינלאומית מסייעים רבות לרשות הפלסטינית 
במאמציה השונים להשתלטות על שטח C.19 מעורבות זו נובעת משיקולים 
שונים: חלקם הארי פוליטי, הטייה פרו־פלסטינית בוטה והחלטה מודעת 
לפעול להקמת מדינה פלסטינית באמצעות פעולות מעשיות בשטח נוכח 
וחלקם  המדינות”;  “שתי  מפתרון  וההתרחקות־בפועל  המדיני  הקיפאון 
מאחוריהם,  העומד  לשיקול  קשר  בלי  הומניטריים.  שיקולים  הוא  הקטן 
מדינה  של  בענייניה  בוטה  התערבות  פירושם  אלה  חד־צדדיים  צעדים 

ריבונית. 

יעד  הם  בינלאומי  וסיוע  תמיכה  גיוס  הפלסטינית,  הרשות  מבחינת 
בינלאומיים.  גורמים  עם  הקשר  בטיפוח  רבות  משקיעה  והיא  אסטרטגי 
מהתושבים  שמונעת  כמי  ישראל  את  מציגה  וכנסים,  סיורים  יוזמת  היא 
נגדה  ומגישה  וחיוניים,  הומניטריים  לצרכים  מענה  בשטח  הפלסטינים 
תלונות באופן שיטתי, הן ל־ICC )בית הדין הבינלאומי בהאג( הן לארגוני 

BDS שונים.

ובכללם:  שונים  מיזמים  מממנים  ארב”ל(  )להלן:  הבינלאומיים  הארגונים 
החלקות(,  ליד  קיץ”  “בית  )הקמת  חקלאית  ואוכלוסייה  בדואים20  קיבוע 
פרויקטים  אזרחיות,  ותשתיות  דרכים  פריצת  חינוכיים,  מיזמים  הקמת 

סולאריים,  פאנלים  חקלאיות;  והכשרות  חקלאיים 
מרפאות, פיתוח תיירות, טיפול באתרי ארכיאולוגיה 
בפעילות  גם  הללו  הארגונים  מסייעים  בנוסף,  ועוד. 
בהפעלת  תומכים  עתירות,  ובהגשת  המשפטית 
על  בהשתלטות  שעוסקות  הפלסטיניות  המערכות 
שטחי C, ושולחים נציגים מטעמם לוועדות השונות 
במנהל האזרחי כדי לסייע בקידום קבלת ההיתר ו/או 
למנוע כוונות הריסה של הרשויות – כל זאת באצטלה 

של מענה הומניטרי לאוכלוסייה המקומית.

אסטרטגית  תוכנית  הפלסטינית  ברשות   MOLG מקומי  לשלטון  המשרד  פרסם   2012 באפריל   19
שכותרתה “תמיכת תכנון לקהילות הפלסטיניות בשטח C”. האיחוד האירופי הוציא פרסום בעניין 
זה באותה שנה, במסמך רשמי שכותרתו “פיתוח קרקע והנגשת תשתיות בשטח C”. מאז קּודם 
תכנון, בתמיכת האיחוד האירופי, לקרוב ל־100 קהילות פלסטיניות בשטח C, ובדו”ח שהאיחוד  
האירופי הוציא צוין “שכלל הקהילות יחוברו לתכנון כוללני ומרחבי על פי אשכולות לטובת ניהול 

מיטבי של השטח”.

מן הראוי לציין כי לא ידוע על קיבוע בדואים נוסף ברחבי המזרח התיכון הממומן על ידי הקהילה   20
הבינלאומית והארגונים הבינלאומיים.

ה־MDLF היא המנוע 
המרכזי להעברת 
הכספים וִתכלּול 

העבודות בשטח – 
כולל הנעת הארגונים 
הבינלאומיים ועדכונם 

השוטף. 
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ההשתלטות  של  הבינלאומיים  במאמציה  רב־משמעות  מרכזי  גורם 
הפלסטינית על שטח C הוא קרן הסיוע וההלוואות MDLF. הקרן מנוהלת 
על ידי מנכ”ל ומטרתה לפתח את שטח C. לצורך כך היא פועלת בשיתוף 
המשרד  עם  ובפרט   – הפלסטינית  הממשלה  משרדי  עם  מלא  פעולה 
לתיאום ובנייה בשטחי ACCO( C(, שהיא זו שמשלמת את השכר לעובדיו, 
המקומיות,  הרשויות  עם  ישיר  קשר  לקרן  מקומי.  לשלטון  המשרד  ועם 

והיא מקבלת סיוע בינלאומי ממדינות ומארגונים שונים. 

ה־MDLF היא המנוע המרכזי להעברת הכספים וִתכלּול העבודות בשטח 
לבין  הקרן  בין  השוטף.  ועדכונם  הבינלאומיים  הארגונים  הנעת  כולל   –
בעלי  עם  משומן  כמנגנון  פועלת  והיא  הדוק  תיאום  מתקיים  תורמיה 
תפקידים שונים, הכוללים: תכנון אסטרטגי, תכנון הנדסי, מחלקת ביצוע, 

מחלקת רכש ואדמיניסטרציה. 

התוכנית שמובילה ה־MDLF, כוללת: פריצת דרכים, סלילת כבישים, הקמת 
ועוד; והיא ממומנת  תשתיות חשמל ומים, הקמת בתי ספר, מבני ציבור 
על ידי גורמים בינלאומיים רבים. ביניהם: האו”ם, האיחוד האירופי, הבנק 
 9 מוסלמיות. בתרשים  ומדינות  וסוכנויותיהן,21  אירופה  מדינות  העולמי, 

מוצג הסיוע הבינלאומי לקרן לאורך השנים.

גורמים בינלאומיים נוספים, שייעודם תמיכה במדינות מתפתחות ברחבי 
מרחבי”  ב”תכנון  האחרונות  בשנים  אינטנסיבי  באופן  עוסקים  העולם, 
ביחס   – מפתיע  באופן   22.C בשטח  הפלסטינים  בעבור  כספי  ובסיוע 
זה  במקרה  מושקעים  הבינלאומיים  הפיתוח  אמצעי   – בעולם  למגמות 
במרחבי הְספר ובפיתוח המרחב הכפרי ולא בפיתוח של כלכלות עירוניות 

בנות־קיימא באופן התואם את המגמות הכלכליות במאה ה־23.21

השבדית  הסוכנות   ,)AFD( לפיתוח  הצרפתית  הסוכנות  ודנמרק,  בלגיה  ממשלות  זאת:  בכלל   21
לפיתוח )SIDA(, הבנק הגרמני לפיתוח, הסוכנות השוויצרית לפיתוח )SDC( ועוד.

בכלל גורמים אלה: תוכנית הפיתוח של האו”ם )UNDP( התומכת בפרויקטים במדינות מתפתחות;   22
 ;C בשטחי  לפלסטינים  המסייעת   )CRDP( ואוסטריה  שבדיה  נורבגיה,  למדינות  המשותפת  הקרן 
משרד האו”ם לעניינים הומניטריים )OCHA( המטפל באזורים שבהם לכאורה אין שלטון יציב ומעניק 
תמיכה לפרויקטים חקלאיים; ארגון הסיוע ההומניטרי לנפגעי חיכוכים ואסונות טבע )CVG( מסייע 
לפלסטינים שביתם נמצא תחת צווי הריסה וכן בבניית מוסדות חינוך; הקונסורציום להגנה על שטחי 
C – גוף בינלאומי )הכולל את המדינות: בלגיה, צרפת, איטליה, שוודיה, ספרד, בריטניה, דנמרק, 
C. לצידם  ולוקסנבורג( הפועל לתמיכה בתכנון ובתמיכה לתושבים המתגוררים בשטח  אירלנד 
פועלים גם הגורמים הבאים: סוכנות UN-Habitat, NRC )ארגון נורבגי(, עמותת IPCC הפלסטינית, מכון 

ירושלים לחקר יישומי הפלסטיני )ARIJ(, עמותת “במקום”, הארגונים: UKAid, DFID, AFD, BMZ ועוד.

כמענה למגמת הפרבור בעולם, בעשרים השנים האחרונות מתפתחת בקרב קהילות האדריכלים   23
וגופי תכנון רבים גישת העירוניות המתחדשת, הדוגלת בהעצמה ופיתוח של מרכזים עירוניים, 
בצמצום ההשקעה במרחב הכפרי ובהימנעות מהקמה של יישובים חדשים. זאת, במגמה לשמור 
על שטחים פתוחים, להקטין את התלות ברכב פרטי ולחזק את הכלכלה בערים. גישה זו אומצה 
מהקמת  בהימנעות  עירונית,  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  בהקמת  ומשתקפת  בישראל  גם 
http://www. :יישובים חדשים ועוד. ראו מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא זה

.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02839.pdf

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02839.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02839.pdf
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C תרשים 9 - הסיוע הבינלאומי למאמצי ההשתלטות הפלסטיניים על שטחי

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2009 2000

₪ 21,247,531

₪ 250,092,874

₪ 171,482,712

₪ 83,432,148 ₪ 84,264,484

₪ 125,062,034

₪ 68,950,000

₪ 3,085,200 ₪ 5,600,000

3. המאמץ המשפטי

המנהל  מפעיל   C בשטח  הבלתי־חוקית  הפלסטינית  ההשתלטות  מול  אל 
אלו  רכיבים  שני  למעשה  אולם  והאכיפה.  הפיקוח  גורמי  את  האזרחי 
מאותגרים באופן שיטתי, הן בשל סוגיות מבניות והיעדר היערכות מתאימה 
המערכה  בשל  הן  אמת,  בזמן  התהליכים  זיהוי  על  המקשה  המנהל,  של 
המשפטית השיטתית שמנהלים הפלסטינים, אשר פוגעת במאמצי האכיפה 
וההריסה, מעכבת ומשבשת אותן. הרשות הפלסטינית משקיעה משאבים 
וצווי  צווי ההריסה  צווי הפסקת הבנייה,  לביטול  רבים במאבק המשפטי 
בשיטתיות  פועלת  וכן  האזרחי,  המנהל  ידי  על  לה  שמוגשים  ההפקעה 
בניסיון לסכל הקצאות קרקע ותוכניות ישראליות. הרשות למאבק בגדר 
ככלל,  באזור.  לבדואים  המשפטי  הסיוע  מערך  את  מנהלת  ובהתנחלויות 
המערכה המשפטית מובלת ונתמכת באופן מסיבי על ידי גופים בינלאומיים 
כדוגמת “סנט איב”, וארגונים לא־ממשלתיים )NGO's( כגון הרשות למאבק 
בגדר ובהתנחלויות. רשות זו, שפועלת בעיקר לחיזוק ההתיישבות הבדואית 
בעלי  לכלל  אלא  להם  רק  לא  נרחב  משפטי  סיוע  מעניקה   ,C בשטחי 

הקרקעות והמבנים בשטחי C המאוימים על ידי צווי הריסה.
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)בקירוב(  עתירות  כ־400  כיום  נידונות  השונות  הישראליות  בערכאות 
)כ־50% מהן בדרום הר חברון(; ובשנים  כנגד האכיפה בזירה הפלסטינית 
האחרונות ישנה עלייה ניכרת בכמות העתירות המוגשת על ידי הפלסטינים 
על  נסקרו  הפלסטיניות  העתירות  מתוך  נרחב.  בינלאומי  במימון  לבג”ץ, 
יִדי לעומק, במסגרת תפקידי כיועץ שר הביטחון לענייני התיישבות, 281 
עתירות )הכוללות כ־2040 מבנים( שהוגשו בין 2012 לבין הרבעון הראשון 
של 24,2017 וניתוח שלהן מעלה כי 125 עתירות מתוכן מומנו על ידי אגודת 

“סנט איב”.

בעלי  מייצג את  אינו  מן העתירות  חלק משמעותי 
הקרקע אלא את הטענה העקרונית של הפלסטינים 
על היותם “עם כבוש” על פי דיני המשפט הבינלאומי 
החלים באזור. העותרים מכוונים כנגד מעמדה של 
על  העת  כל  ומערערים   C בשטחי  ישראל  מדינת 
הזיקה הקיימת בינה לבין חלק זה של ארץ ישראל. 
בכלל זה הם מערערים על מעמד הקרקע, על יכולת 
הממונה להקצות קרקעות, ועל דיני התכנון והבנייה 
הנוהגים באזור. עתירות אלו מנסות להתיש את הצד 
ולאתגר  האכיפה,  באפקטיביות  לפגוע  הישראלי, 
והשייכות  הזיקה  בשאלת  עקבי  באופן  ישראל  את 

לשטח.25

4. המאמץ ההסברתי

התודעתי  המאבק  בסוגיית  נכבד  מאמץ  משקיעה  הפלסטינית  הרשות 
הבינלאומית,  התקשורת  על  בדגש   ,C בשטחי  הישראלית  המשילות  נגד 
ומשתמשת באמצעי התקשורת לשיווק מטרותיה ולהכפשת מדינת ישראל. 
אנשי הרשות מבינים היטב את כללי המשחק התקשורתי ואת פוטנציאל 
ההצלחה של “סיפור טוב” על כפריים חקלאיים ילידים, המתגוננים מפני 

יש לציין כי מספר מבנים זה אינו משקף את המצב בשטח שכן ישנם מבנים רבים – סדר גודל של   24
אלפים – שלגביהם כלל לא הוגשו עתירות.

ז’נבה הרביעית, הקובעת  היתר על אמנת  בין  טיעוניהם המשפטיים של הפלסטינים מסתמכים   25
שלממלכה כובשת אין רשות לשכן את תושביה באזור הכבוש – אף שקביעה זו אינה רלוונטית 
מוגדרת  טוענים שכל קרקע שאינה  הם  בנוסף  הישראלי.  הבינלאומי למקרה  מבחינת המשפט 

כאדמת מדינה )מוסדרת או מוכרזת( יש להתייחס אליה כאל קרקע פרטית פלסטינית.

בערכאות הישראליות 
השונות נידונות 

כיום כ־400 עתירות 
כנגד האכיפה בזירה 
הפלסטינית; ובשנים 

האחרונות ישנה 
עליה ניכרת בכמות 

העתירות המוגשת על 
ידי הפלסטינים לבג"ץ, 

במימון בינלאומי נרחב. 
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לכל מקום  בכירי הרשות מגיעים  לפיכך,  דורסנותה של מדינה מערבית. 
שחרב הפינוי מונפת עליו, מתראיינים לכל אמצעי התקשורת ומאשימים 
כמהלך  המסכנים.  בתושבים  הומניטרית  ובפגיעה  בדורסנות  ישראל  את 
לפינוי,  המיועד  אתר  בכל  עממיות  מחאות  מעודדת  הרשות  משלים 
ומעורבת בהן על כלל זרועותיה. דוגמאות בולטות לעניין זה הן המאבק 
מינפה  הפלסטינית  הרשות  הפלסטינית;  וסוסיא  אל־אחמר  חאן  על 
בעידוד  מעורבת  הייתה  וכמובן  הבינלאומית  לרמה  הללו  המקרים  את 
התושבים ובתמיכה בהם, ואף בניהול המאבק בכלל זירותיו, לרבות שיתוף 
שתהיינה  ישראליות  חברות  בהחרמת  שאיימו   ,BDS ארגוני  עם  פעולה 

מעורבות בפינוי חאן אל־אחמר.

המסרים העיקריים של הבכירים הפלסטיניים הם:

אינה  שהיא  בכך  ישראל  השחרת   – ילדינו”  בעתיד  פוגעת  “ישראל   

מאפשרת עתיד לפלסטינים ושהיא גורמת נזק פסיכולוגי וטראומטי 
לילדים, שנחשפים להריסת ביתם.

“ישראל הורסת ואנחנו בונים” – מדינת ישראל מעודדת את הכיבוש,   

מובילה את הסדרת ההתיישבות הישראלית הלא־חוקית שגוזלת את 
אדמתנו.

“ישראל הורסת את רכושנו” – מדינת ישראל הורסת את בתינו וגוזלת   

את אדמותינו ועיבודינו החקלאיים.
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ג. משמעויות ההשתלטות הפלסטינית והשלכותיה

ההצלחה היחסית של המאמץ הפלסטיני עד כה והמשך המגמה הנוכחית 
מובילים – בטווח של שנים ספורות – ליצירת רצפי התיישבות פלסטינית 
באזורי מפתח רבים. המצב כעת הוא ש”חליף הריבון” )אלוף פיקוד המרכז( 
מנהל  ואינו  באזור  הפתוחים  השטחים  על  משילותו  את  מממש  אינו 
ביעילות את המרחב הפתוח – אף שחלק לא־מבוטל משטחים אלה מוגדר 
כ”בר־שליטה” )כדוגמת “שטחי אש” ושמורות טבע( – ולעומתו, הצד השני 
נלחם על כל שעל, ומנסה להשתלט על כל רגב, בין היתר על ידי מיזמים 
 – באזור  הנהוג  הדין  מכוח   – שנים  כמה  בתוך  יוביל  זה  מצב  חקלאיים. 

ל”זיקה” פלסטינית על חטיבות קרקע המושגת בקלות יחסית.

מייצרת  הפלסטינית  הבנייה  כך,  על  נוסף 
שלא  במרחב־אינטרס  חדשות  אחיזה  נקודות 
זאת  ובכלל   – היום  עד  כלל  מיושבות  היו 
במדבר יהודה ובבקעת הירדן – במגמה לייצר 
הישראלית  הזיקה  את  ולהפר  באזור  נוכחות 
ביתור  יוצרת  זו  מציאות  אלה.  לאזורים 
שינויים  גם  זמן  ולאורך  אינטרס,  אזורי  של 

דמוגרפיים בפריסת האוכלוסייה.26 

המתקיים  המשקל  שיווי  על  שלילית  אסטרטגית  השפעה  אלו  למגמות 
בשטח ועל האינטרסים הבסיסיים של ישראל בעתיד הנראה לעין:

פגיעה במרחב השטח הפתוח והשתלטות על שטחים רחבים על ידי   

מיזמים חקלאיים, קיבוע בדואים וחקלאים נוודים.

התרחבות  ומניעת  יישובים  בידוד   – הישראלית  בהתיישבות  פגיעה   

ופגיעה  השטח  ביתור  שונים,  באזורים  הישראלית  ההתיישבות  של 
ברצף הטריטוריאלי של ישראל. 

אזרחית  נוכחות  בסיס  על  הביטחוני  המאמץ  של  זמן  לאורך  אתגור   

בין  החיכוך  והגברת  המרכזיים  הצירים  סביב  ערה  פלסטינית 
הישראלית  האוכלוסייה  ומול  הביטחון  כוחות  לבין  האוכלוסייה 

במרחב.

בהקשר זה יש לשים לב במיוחד למסדרון כביש חוצה שומרון 5 ו־505 וכן לכביש 1 )ירושלים–  26
עמאן(.

אלוף פיקוד המרכז אינו 
מממש את משילותו 

על השטחים הפתוחים 
באזור; לעומתו, הצד השני 
נלחם על כל שעל, ומנסה 

להשתלט על כל רגב.
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.C אובדן האחיזה הישראלית בשטחי  

במרחב  ונוף  עתיקות  ארכיאולוגיה,  טבע,  בנכסי  בלתי־הפיכה  פגיעה   

אשפה,  שפכים,  מים,  בנושאי  האקולוגי  המשקל  שיווי  ערעור  לצד 
כלל  של  החיים  ברמת  אנּושות  לפגוע  שעשוי  באופן  אוויר  וזיהום 
האוכלוסיות במרחבי יהודה ושומרון ומעבר להם. בנוסף, אין שמירה 
באתרי  שיטתי  שוד  ומתבצע  ארכיאולוגיים  אתרים  על  מספקת 

עתיקות.27

אובדן שליטה דה־פקטו על בקעת הירדן – המאמצים ליצירת רציפות   

הרחבת  לצד  הירדן,  בקעת  לבין  המרכזיות  הערים  בין  פלסטינית 
ההתיישבות הפלסטינית בבקעה, יקשו לאורך זמן על המשך האחיזה 
זה  והיבט  לירדן,  ישראל  בין  וקיום החיץ  הירדן  הישראלית בבקעת 

עלול להשפיע על משטר הביטחון במרחב.

ד. המענה הישראלי הקיים ומשמעותו

מאחר שהאינטרס הישראלי ביחס לשטח C מעולם לא הוגדר, התמודדותה 
של מדינת ישראל עם מכלול הפעילות הפלסטינית המתוארת לעיל אינה 
מוכרים  לעיל  שהוצגו  הנתונים  שכל  אף  וכוללת.  מערכתית  התמודדות 
למערכת הביטחון ונמצאים בידה, נושא הבנייה הבלתי־חוקית נתפס על 
ידה כבעיה מקומית, שפתרונה צריך להינתן במסגרת המערך הפקידותי 
הקיים – בכפוף למגבלות כוח האדם של המנהל האזרחי ותפיסתו העצמית 
אינטרסים  תחת  החותר  שיטתי  כמאמץ  ולא   – סטטוס־קוו  כמשמר 
האזרחי  המנהל  של  הקיים  המערך  בפועל,  במרחב.  מהותיים  ישראליים 
 .C אינו מצליח לפעול באופן אפקטיבי לסיכול המאמץ הפלסטיני בשטחי
סדר העדיפויות של האכיפה נובע מהגדרה שקובע הדרג המדיני בהתאם 
למגבלות כוח האדם והמשאבים בִמנהל האזרחי, ובהתאם למדיניות של 
הצמודה   ,C בשטחי  בלתי־חוקית  בבנייה  הן  בדיעבד  והכרה  עין  העלמת 
לשטחי A ו־B, והן בעיבוי מקבצים קיימים )ככל שהבנייה שם לא מופרזת(. 
המענה לתופעות אחרות – כגון עיבודים חקלאיים, קידוחים, פריצת דרכים 

ועוד – מועט ביותר עד לא קיים.

ראו: גוטמן, דרך ומלט, סקר אתרי המורשת.  27
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ושומרון,  ביהודה  כולל  מרחבי  תכנון  בהיעדר 
ובכלל זאת תכנון בעבור האוכלוסייה הפלסטינית,  
לתכנון  אוטומטית  פוליטית  התנגדות  ובהינתן 
שבדבר(,  המורכבות  את  להבין  )מבלי  שכזה 
למנהל  המוגשות  הפלסטיניות  התוכניות  רוב 
מאפשרת  זו  מציאות  מאושרות.  אינן  האזרחי 
 C לשטחי  פלישתם  את  להציג  לפלסטינים 
כמענה הכרחי לגידול הטבעי של האוכלוסייה,28 
ומכאן כלגיטימיים. אלא שכפי שכבר צוין לעיל 
– מענה זה יכול היה להינתן בשטחים הפתוחים 
בנייה  באמצעות  ו/או   Bו־  A באזורי  הקיימים 
רוויה בשטחים המאושרים לבנייה פלסטינית )גם 
בונים בעיקר  ו־B(. אלא שהפלסטינים   A בשטח 
שטח  על־פני  המתפרסת  צמודת־קרקע  בנייה 
לחצי  בנייה  הגבלת  אין  הפלסטינים  )אצל  רחב 

דונם ומטה, כפי שקיים בהתיישבות הישראלית, וכמעט שאין בנייה רוויה 
הבנייה  של  העיקרית  שתכליתה  מכך  נובעת  זו  מציאות  הכפרי(.  במרחב 
C היא אידיאולוגית, וכל שימוש בטענה הומניטרית  הפלסטינית בשטחי 

הוא בעיקר כסות עיניים. 

שגופי  הרי  ומתואם,  מסונכרן  באופן  פועלת  הפלסטינית  המערכה  בעוד 
הִמנהל  של  סמכותו  מכוח  )הפועלים  הישראליים  והאכיפה  הפיקוח 
האזרחי(, גופי החקיקה והשיפוט )הפועלים מכוח סמכותה של הפרקליטות 
הצבאית ומשרד המשפטים( וכן גופי התכנון במנהל האזרחי הישראליים – 

פועלים באופן לא מתואם דיו וללא יעדים ברורים באופן מספק.

בנוסף, בהינתן פערי כוח אדם אפקטיבי, המערכות הישראליות מתקשות 
לפעול באופן מיטבי למניעת השתלטות על אזורי מפתח החיוניים לצורכי 
הביטחון וההתיישבות וכן על אזורים העשויים לשמש קלף מיקוח במסגרת 

משא ומתן עתידי.

מעבר לחיסרון בכוח האדם ולהיעדר סנכרון וסדרי עדיפויות, הרי שהגופים 
הרלוונטיים פועלים באיטיות ובחוסר יצירתיות ואינם מגיבים בזמן אמת 

 C נוסף על כך וכפי שציינתי לעיל, ישנו מאמץ פלסטיני נרחב להשתלט על “אדמות סקר” בשטחי  28
באמצעות עיבוד חקלאי על מנת להופכן לאדמות “פרטיות” )בהתאם לסעיף 78 בחוק העות’מני(. 
כמו  וחזקה  עיבוד  לעניין  נחשבות  “מאוות”  הוא  שמעמדן  קרקעות  שגם  לציין  יש  זה  בהקשר 

קרקעות “מירי”.

המערך הקיים של 
המנהל האזרחי אינו 
מצליח לפעול באופן 

אפקטיבי לסיכול המאמץ 
 .C הפלסטיני בשטחי
סדר העדיפויות של 

האכיפה נובע מהגדרה 
שקובע הדרג המדיני 

בהתאם למגבלות 
כוח האדם והמשאבים 

בִמנהל האזרחי, ובהתאם 
למדיניות של העלמת עין 

והכרה בדיעבד בבנייה 
בלתי־חוקית.
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מוצלחות  יצירתיות  לפעולות  מובהקות  דוגמאות  שתי  להתרחשויות. 
צווים  שני   – מבנים  לסילוק  וצו  היבילים  צו  הן  מאמץ,  אחר  שהתקבלו, 
שנחקקו על מנת להתמודד ביעילות עם הקלות שבה ניתן לשנע ולהציב 

קרוואן ו/או עם המהירות שבה ניתן לבנות בית בלתי־חוקי.

ידי  על  בעיקר  הניתן   – הקיים  הישראלי  המענה 
המנהל האזרחי על כלל פעילויותיו – אינו ערוך אפוא 
אדם  בכוח  חוסר  מצד  הן  האתגר  עם  להתמודדות 
יוזמה  היעדר  הן מצד  ותקציבים,  מספק, אמצעים 
נוכח  )בייחוד  רלוונטיים  צווים  בחקיקת  הקשורה 
אוזלת ידו הקשורה להגדרת סטטוס הקרקע וחידוש 
ישראל  מדינת  למעשה,  הלכה  המקרקעין(.  הסדר 
המסונכרנת  המערכה  מול  אל  במאבקה  כושלת 
בין מוסדות הרשות הפלסטינית, החברה האזרחית 
המדינתיים  והגורמים  והבינלאומית,  הפלסטינית 
לקביעת  לעיל  כמפורט  הפועלים  הבינלאומיים, 

עובדות בשטח.

לאור זאת, מובן כי המשך המגמות הנוכחיות ללא שינוי בדפוס הפעולה 
באופן  הפעילות,  רמות  בכל  הישראלי  באינטרס  עמוקות  יפגע  הישראלי 
של  היסוד  שאלות  על  גם  אלא  המקומית  המציאות  על  רק  לא  שישפיע 
את  היטב  לנצל  משכיל  הפלסטיני  הצד  הישראלי.  הלאומי  הביטחון 
המחלוקת בחברה הישראלית בנוגע למימוש הריבונות הישראלית באזור 
זה, אף שמימוש המשילות דה־פקטו באזור הוא אינטרס ישראלי המוסכם 

על רוב המחנות הפוליטיים בישראל. 

המסקנה העיקרית העולה ממציאות עגומה זו היא כי על ממשלת ישראל 
של  הלאומי  לביטחונה   C שטח  של  האסטרטגית  חשיבותו  את  להגדיר 
מדינת ישראל ולפעול באופן מתואם למימוש האינטרס הישראלי במרחב. 
את  המכילה  בנושא  ממשלה  החלטת  נדרשת  זה  מערכתי  מענה  לטובת 

עיקרי הפעולות שיובאו להלן בפרק השני.

המשך המגמות 
הנוכחיות ללא שינוי 

בדפוס הפעולה 
הישראלי יפגע עמוקות 

באינטרס הישראלי 
בכל רמות הפעילות, 

באופן שישפיע לא רק 
על המציאות המקומית 

אלא גם על שאלות 
היסוד של הביטחון 

הלאומי הישראלי.



32

  פרק שני: המענה הנדרש

א. עקרונות 
 

לעיל,  שתוארה   C שטחי  על  להשתלטות  הפלסטינית  המערכה  מול  אל 
ולשם שמירה על האינטרסים הלאומיים במרחב יהודה ושומרון, נדרשת 
עצירת  פעולה.  זירות  במגוון  מערכתית  להתארגנות  ישראל  מדינת 
תוביל  השתהות  הקיים;  המצב  את  לשנות  עשויה  הזו  בעת  ההתדרדרות 

למצב בלתי־הפיך.29 

המערכה  מול  אל  הוליסטית  מערכה  קיום  מחייבת  הסוגיה  מורכבות 
הפלסטינית והתמודדות על פי העקרונות הבאים: 

שטחי  ובהם   ,C שטחי  כלל  על  הישראלי  החוק  החלת   – ריבונות  החלת 

היישובים, תיתן סמכות לרשויות המדינה לטפל בכלל המשימות, הבעיות 
באופן  את השינוי המתבקש  תיצור  ולפיכך   – באזור  הקיימים  והאתגרים 
המהיר ביותר.30 השוואת חקיקה תתייתר ברובה וחוקי המקרקעין והבנייה 
את  לתת  צורך  יהיה  השטח.  כלל  על  אוטומטי  באופן  יחולו  הישראליים 
הדעת על המקרקעין המוסדרים בטאבו )כשליש( שרובם נתונים בבעלות 
בוודאי  תישקל  זו  במסגרת  הנפקדים.  מעמד  על  וכן  ירדנית/פלסטינית, 
בדומה  אלה,  בשטחים  המתגוררים  לפלסטינים  תושבות  תעודת  נתינת 

למצב הקיים במזרח ירושלים.31 

ניתוח הנתונים והמגמות בשטח מורה על כך שהמצב הקיים כבר אינו הפיך ובאומדן של כ־15 שנה   29
האחיזה הישראלית בשטח תישאר בקנטונים מוגדרים.

חלק ממצדדי החלת הריבונות סבורים כי החלת ריבונות על שטח היישובים בלבד תיתן מענה   30
אופטימלי וסוג של חלוקה מיטבית בין האוכלוסייה הפלסטינית והישראלית. דא עקא שמעמדו 
של השטח הפתוח וקידום התשתיות הלאומיות ייוותרו במסגרת פתרון מעין זה במצבם הנוכחי 
ייתכן גם שבמציאות, פתרון ממין זה  – ללא התפתחות, ללא פיקוח וללא משילות אפקטיבית. 
יחמיר את המצב )שכן על פיו יש לתת את הדעת על בקשות של יישובים להתרחב לכאורה מחוץ 
לשטח הריבונות(. בשורה התחתונה ניתן לומר שכדאי להתחיל עם ״החלת משילות״ בשטח כשלב 
לפני החלת הריבונות. לטוענים שיהיה קשה למשול בצורה אפקטיבית ללא ריבונות, יש להשיב 

מהתפשטות הבדואים בנגב – שם לישראל יש ריבונות, אך המשילות חלשה מאוד.

סוציאליות בהתאם  לזכויות  זכאות  ומעניקה  בישראל  ולעבוד  לגור  תושבות מאפשרת  תעודת   31
לחוק הביטוח הלאומי ולביטוח הבריאות – אך לא מאפשרת להשתתף בבחירות הכלליות לכנסת.
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פתרון זה טומן בחובו גם לא־מעט בעיות ואתגרים שאיתם ישראל תצטרך 
 C להתמודד, כגון הפרדה ואיחוד משפחות ו/או נישואין של תושבי שטח
עם תושבי שטח A ו־B והגירתם בפועל לשטח C )יש לזכור כי אין גדר בפועל 
C(.32 בהקשר זה יש לציין כי מעולם לא התקיים  A ו־B לשטח  בין שטחי 
הפלסטינית  האוכלוסייה  של   – ישראל  מדינת  מטעם   – מסודר  מפקד 
בשטחי C, ובאשר למניינה חלוקות הדעות. ספירת כמות המבנים הבלתי־

חוקיים בשטח C מלמדת כי מתגוררים בהם בין 
180 אלף איש ל־280 אלף איש,33 ולכן, ההערכה 
במערכת הביטחון היא שבאזור זה חיים כ־230 
אפוא  תחייב  ריבונות  החלת  פלסטינים.  אלף 
של  מדויק  מפקד  לערוך  ישראל  מדינת  את 
כולל   –  C בשטחי  הפלסטינית  האוכלוסייה 
בחינה מדוקדקת ורישום מקום מרכז חייו של 
גם  כל פלסטיני שיטען לתושבות. היא תחייב 
לגבי  מפורטת  פעולה  תוכנית  ויצירת  חשיבה 
ישראל,  במדינת  הפלסטינים  של  השתלבותם 
פלסטינית  אוכלוסייה  עם  ההתמודדות  ולגבי 
לא מועטה המצויה בשכנות ובקשרי משפחה 

34.Bו־ A עם פלסטינים משטחי

עוד יש לציין כי קיימים כעשרים כפרים שבחלקם חצויים בין שטחי B ו־C וכן כפרים שאדמותיהם   32
 .C המעובדות נמצאות בשטחי

על פי נתוני הלמ״ס הפלסטיני, ביהודה ושומרון חיים כ־3.09 מיליון פלסטינים. בניכוי ערביי מזרח   33
ירושלים מדובר בכ־2.6 מיליון פלסטינים בקירוב. בניכויים נוספים – הכוללים מספר לידות מול 
מספר פטירות, מהגרים וספירות כפולות – מתקבל אומדן של כ־2 מיליון פלסטינים וייתכן שאף 
פחות – אך לא פחות מ־1.5 מיליון. כך או כך, אוכלוסייה זו גדלה מדי עשור בכ־350 אלף איש,  
לכל הפחות. גם נתוני ההגירה של הפלסטינים אינם ברורים דיים ועל פי נתוני המנהל האזרחי 
)המתבססים על נתוני מעבר אלנבי, שבו עוברים רוב מוחלט של הפלסטינים היוצאים מיהודה 
ושומרון לירדן ולחו״ל( בשנת 2016 עזבו כ־175 אלף פלסטינים את הארץ ולא שבו. מפרוטוקולים 
של ועדת המשנה לעניינים אזרחיים וביטחוניים ביהודה ושומרון של ועדת חוץ וביטחון )מתאריך 
7.6.16( עולה כי על פי נתוני הלמ״ס הפלסטיני, גידול האוכלוסייה הפלסטינית עומד על 3% והוא 
הולך ופוחת. אולם גם אם נתייחס לקצב גידול של 2% בשנה הרי שכל עשור יתווספו בממוצע 
זה  ונתון  חצויים(  וכפריים  איחוד משפחות  סוגיית  )מלבד  לבדו   C לשטח  פלסטינים  אלף  כ־50 

מחייב תוכנית פעולה מפורטת להתמודדות מוצלחת. 

ניתן לקדם בשלב ראשון הוא החלת הריבונות הישראלית על בקעת הירדן.  נוסף שאותו  צעד   34
קבוע  כגבול  המזרחי  גבולה  את  קובעת  ישראל  שמדינת  תלמד  הבקעה  על  ריבונות  החלת 
האוכלוסייה  ישראל.  מדינת  שטח  בתוך  כתת־שטח  הפלסטינית  הרשות  גבולות  את  ומגדירה 
הפלסטינית בשטח C בבקעת הירדן קטנה באופן יחסי; ישנם שם שטחים פתוחים רחבים והבעיות 
זו פשוטות־יותר לפתרון. הגדרת השטח המזרחי בגבולה של המדינה  הצפויות מול אוכלוסייה 
כשטח ישראלי לכל דבר ועניין – והוא הדין גם לגבי הצירים הקיימים כיום ומחברים בין שטח זה 
לבין מערב המדינה – מבטאת לפחות באופן דקלרטיבי את חשיבותו של שטח C והצורך בשמירה 
עליו כשטח חיוני. צעד נוסף שאותו ניתן לשקול בדרך להחלת ריבונות הוא הגדרת כל היישובים 
– לרבות המאחזים – כחלק מגושים מסומנים ולהחיל ריבונות בתוך הגושים הללו. בכלל החלת 
ריבונות זו: התחשבות בקרקע ובשטחים לפיתוח עתידי; והגדרת צירי החיבור בין הגושים ובכלל. 
כך ניתן להתמודד בתחילה, בצורה מתונה יותר, עם האתגרים הכרוכים בהחלת ריבונות מלאה. 

כך או כך, כל הצעה מעין זו מצריכה ניתוח מדוקדק של כלל האתגרים הניצבים בפניה.

החלת החוק הישראלי 
על כלל שטחי C, ובהם 
שטחי היישובים, תיתן 

סמכות לרשויות המדינה 
לטפל בכלל המשימות, 

הבעיות והאתגרים 
הקיימים באזור. השוואת 

חקיקה תתייתר ברובה 
וחוקי המקרקעין והבנייה 
הישראליים יחולו באופן 
אוטומטי על כלל השטח.
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עד להחלת הריבונות יש לפעול על פי המוצע להלן:

וקביעת  וחשוב  ייחודי  אסטרטגי  כשטח   C שטח  של  מעמדו  הגדרת   .1

.C מדיניות ברורה ביחס לשמירה עליו; והרחבת השליטה על שטח

הרחבת השליטה של המועצות גם על השטחים הפתוחים שבתחומן.   .2

הכחול  הקו  לתחום  מוגבלת  האזוריות  המועצות  אחריות  כיום, 
שמסביב ליישובים, והאחריות על השטחים הפתוחים שביניהם היא 

של המנהל האזרחי, שמתקשה באכיפה ובשליטה על המרחב.35

עיצוב המרחב – קביעת סדרי העדיפויות לאכיפה בהתאם לאינטרס   .3

ידי  על  בעיקר  האסטרטגיים,  והמרחבים  הביטחון  צורכי  הישראלי, 
והמסחר,  אזורי התעשייה  גושי התיישבות,  ושיפור הצירים,  שימור 

והתשתיות הלאומיות. 

חידוש הסדר המקרקעין – יש לחדש באופן מיידי ושיטתי את הסדר   .4

ורישום המקרקעין שהותלה בשנת 1967, עת נכנסו הכוחות הישראלים 
לאזור. קביעת סטטוס האדמות ורישומן בטאבו ימנע את ההשתלטות 
הקלה של הפלסטינים על השטח, על ידי רכישת חזקה מכוח “עיבוד 

וחזקה” במשך 10 שנים )על פי סעיף 78 לחוק העות’מני(.

“ייבוש הביצות” – במקביל לאכיפה נחושה של הפעילות הפלסטינית   .5

מלחמה  באמצעות  המימון  מקורות  לעצירת  לפעול  יש  בשטח, 
את  המובילים  בגורמים  ופגיעה  הבינלאומיים  בארגונים  עיקשת 
תוך  מועד,  מבעוד  ההתארגנות  את  לשבש  יש  בשטח.  הפעילות 
שימוש בכלים הדומים לאלו שישראל פיתחה להתמודדות אל מול 
מוקדם  מודיעין  לאור  פעילות  כלכלית,  )פגיעה  ביטחוניים  איומים 

ובזמן אמת, פעילות משפטית יזומה וכיו”ב(. 

מניפה של פעולות מתואמות ושינוי ארגוני – ייזום פעולות מתואמות   .6

כגון: שלילת תעודות מעבר מגופים בינלאומיים התומכים בהשתלטות 
ומסייעים לה, ומניעת כניסת פעיליהם לארץ; טיפול בעצירת הכסף 
בדומה לכספי טרור ועוד. הצלחת שימור האינטרסים הלאומיים של 
ישראל בשטח C תלויה בהתמודדות עם מכלול הגורמים המחוללים 
את ההשתלטות הפלסטינית על השטח ובמגוון זירות פעולה שונות 

אחרות,  רשויות  תחת  או  מוניציפלית  אחריות  תחת  נמצאים  בישראל  הפתוחים  השטחים  רוב   35
כזו  אחריות  ללא  ״גלילי״  שטח  הוא  השטח  מיעוט  ממשית.  שאחריותן  וצה״ל,  רט״ג  כדוגמת 

ובניתוח כללי אכן בשטחים אלו תופעת התפשטות הבדואים גואה.
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המשפטית  במערכת  המפקד”,  )ב”רוח 
באכיפה,  רלוונטיים,  צווים  ובחקיקת 
בפעילות הסיכולית, בהתיישבות וכיו”ב(. כן 
נדרשות הגדלת כוח אדם והקמת מחלקות 

נוספות. 

“כשהכול אסור הכול מותר” – ישראל חייבת   .7

להתנות את אישורי התוכניות הפלסטיניות 
 ,Bו־ A באישורי תוכניות בשטחי C בשטחי
אלו  לשטחים  בצמידות  כשמדובר  ובלבד 

אישורי  מובהקים.  אינטרסים  כמרחבי  מוגדרים  שאינם  ובאזורים 
תוכניות כאלה יורידו בפועל את הלחץ לבנייה בלתי־חוקית וישמטו 
את הקרקע תחת הטענות הפלסטיניות ביחס להיעדר אישורי בנייה 
מצד ישראל, וכן יצמצמו את “הצו המוסרי” של בג”ץ ביחס למימוש 

האכיפה.

ב. פעולות 
 

הפעולות שישראל נדרשת לקדם בפועל הן: 

.C הקמת רשות ייעודית לטיפול בשטח   .1

תכנון מרחִבי ומיפוי אזורי האינטרס, וקביעת סדרי עדיפויות לאכיפה    .2

ולפיתוח לטובת מיקוד כלל המאמצים הישראליים.
והגדלת מצבת  טיוב הרגולציה  שינויים מבניים במערכות הממשל,    .3

כוח האדם.
ניהול ותכנון הקרקעות – חידוש הסדר המקרקעין, ורה־ארגון בנושא    .4

“רישום ראשון” של קרקעות שנרכשו על ידי יהודים.
מענה משפטי כוללני שיאפשר אכיפה אפקטיבית.   .5

C, ולמצער גם של חלק  תכנון והסדרה של הבנייה החוקית בשטחי    .6

מהבנייה הבלתי־חוקית בהם.
עידוד הנוכחות האזרחית הישראלית באזורי אינטרס.   .7

השתלטות  לקידום  הפועלת  הבינלאומית  המעורבות  הפסקת    .8

.C פלסטינית על שטחי
מיצוי הפעילות הצבאית והמודיעינית במרחב לטובת שיפור הנוכחות    .9

הישראלית ומענה בזמן אמת.

יש לחדש באופן מידי 
ושיטתי את הסדר ורישום 

המקרקעין; קביעת 
סטטוס האדמות ורישומן 

בטאבו ימנע את יכולת 
ההשתלטות הקלה על 

ידי רכישת חזקה מכוח 
"עיבוד וחזקה".
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C 1. הקמת רשות ייעודית לטיפול בשטח

טיפול  לשם  בתוכו,  או  האזרחי  המנהל  לצד  ואחוד,  ייעודי  גוף  הקמת 
– הן במגזר היהודי  מערכתי וממוקד בכלל הסוגיות העומדות על הפרק 
המנהל  כושל  הנוכחית,  בתצורתו  לעיל,  כאמור  הפלסטיני.  במגזר  הן 
האזרחי בהתמודדות עם ההשתלטות על שטחי C. לכישלון זה כמה סיבות, 
כשבראשן היעדר מוטיבציה וקיומה של תרבות פקידים משמרת וחסרת 
יצירתיות, וחוסר הבנה של ה”אירוע”. לשם התמודדות עם האתגר נדרשת 
התנהלות מסוג אחר – בין אם כ”יחידת סמך” בתוך המנהל האזרחי בין אם 

כרשות נפרדת )שתוקם לפרק זמן מוגבל(.36 

 ;C לשטחי  ביחס  ברורה  מדיניות  גיבוש  תהיינה:  זו  רשות  של  מטרותיה 
פעולות  כל  ושל  הבלתי־חוקית  הבניה  פעולות  כל  של  נחושה  אכיפה 
C; ומאבק נחוש בארגונים הבינלאומיים  ההשתלטות האחרות על שטחי 

שתומכים בפעילות זו.

הצלחתה של הרשות מותנית בכך שהיא תחזיק בסמכויות ישירות בתחומי:

הרישום – הסדר המקרקעין דורש כוח אדם והגדרת יעדים בני השגה   

בלוחות זמנים מוגדרים )פרוסים על פני חמש עד עשר שנים(.37 כמו 
החסמים  וביטול  ראשון”  “רישום  תהליך  בנושא  רה־ארגון  דרוש  כן 
ברכישת קרקעות )בעיקר על ידי יהודים(, שבראשם: חיסיון המרשם, 
מנהל  עובדי  בידי  ורישום  רכישה,  לרישום  זרה  בחברה  הצורך 

פלסטינים )לעיתים רבות מידע זה זולג לרשות הפלסטינית(.

הרשות  במסגרת  שישודרג  והאכיפה  הפיקוח  מערך   – האכיפה   

בכל  משפטי  גב  ובעל  מבוסס־מידע  פרו־אקטיבי,38  להיות  נדרש 
רצף האכיפה. בכלל זאת נדרש כוח אדם ייעודי לפיקוח על שמירת 

השטחים הפתוחים.39

בהקשר זה יש לציין כי במידה שישראל תחיל ריבונות על השטח, יש לתת את הדעת על השאלה   36
האם השטח ינוהל כמחוז נפרד על כלל אגפיו בדומה למחוזות האחרים בארץ או שאזור יהודה 

ושומרון יסופח למחוזות הרלוונטיים הקיימים )תל אביב־מרכז, ירושלים ודרום וכדומה(.

ההסדר נתון כיום בידי המנהל האזרחי )תחת אחריות משרד המשפטים( אולם בפועל אין מתבצע   37
הסדר מקרקעין )למעט רישום ראשון נקודתי(.

כאמור לעיל, הגוף המופקד כיום על האכיפה הוא המנהל האזרחי, אולם מגבלות כוח האדם שלו   38
וחסרונם של כלים משפטיים – ובעיקר היעדר מוטיבציה והבנה כי מדובר במהלך פלסטיני סדור 

– מונעים ממנו לפעול ביעילות כנגד ההשתלטות הפלסטינית.

תנאי  הם  הראשונים  בשלבים  כבר  משמעותית  והיותה  התגובה  שמהירות  אחדד  זה  בהקשר   39
להבנת המערכת הפלסטינית שאנו משנים את דרכנו ועוברים למשילות.
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בזמן  ומניעה  בהתארגנות  תשתיתית  פגיעה  לטובת   – המודיעין   

אמת של פעילויות בנייה בלתי־חוקית על הרשות להחזיק ביכולות 
מודיעיניות הן בתחום זיהוי הפעילות הפלסטינית ומיפוָיה, הן בבניית 

תשתית הידע לקבלת החלטות אסטרטגית.40

משפטי  מענה  ביכולת  להחזיק  נדרשת  הרשות   – משפטי  ייעוץ   

פעילות  לביצוע  ביחס  הן  העתירות  להצפת  ביחס  הן  משמעותי 
האכיפה בשטח.41 

תחומים אלו נדרשים לפעול במתואם ובמעגלי משוב קצרים. 

נוסף על כל האמור, הרשות האמורה נדרשת לפעול בשיתוף פעולה מלא 
)מתאם הפעולות  זרועות הביטחון  הן  בסוגיה,  הגופים הפועלים  כלל  עם 
הממשלה  משרדי  הן  מרכז(,  פיקוד  אזרחי,  ]מתפ”ש[/מנהל  בשטחים 
)משרד ראש הממשלה, משרד הביטחון, משרד המשפטים, משרד החוץ(, 

הן המועצה לביטחון לאומי )המל”ל(.

2. תכנון מרחבי בתחומי התחבורה, התשתיות והתעשייה, ומיפוי אזורי 
האינטרס הישראליים

על בסיס יכולות המנהל האזרחי, מתאם הפעולות 
המועצות  ובשיתוף  מרכז;  ופיקוד  בשטחים 
נוספים  ואזרחיים  שלטוניים  וגורמים  האזוריות 
תשתיות  בניית  נדרשת   – במרחב42  הפועלים 
מודרניות כדוגמת צירי תחבורה, תחבורה ציבורית, 
בפסולת,  טיפול  אתרי  שפכים,  טיהור  מתקני 
תשתיות גז, תשתיות תקשורת ועוד. תשתיות אלה 
וישמרו  במרחב  התושבים  חיי  את  ישפרו  רק  לא 
יסייעו לחיזוק המשילות  עליו כבר־קיימא, הן גם 

בשטח. אזור יהודה ושומרון סובל זה זמן רב מהזנחה בטיפול בתשתיות, 
גדלה,  שהאוכלוסייה  וככל  ראוי,  ותקציב  תכנון  מחוסר  כתוצאה  בעיקר 

התשתיות הקיימות אינן עונות על צרכיה.

בכלל זאת נדרש שימוש באמצעים טכנולוגיים לאכיפה )רחפנים, בלון, גיחות ועוד(. כבר כיום   40
נמצאים בשימוש אמצעים טכנולוגיים רבים )דוגמת בלון צילום וכן רחפנים( לטובת מעקב וניתוח 

של בנייה בלתי־חוקית באזורים המועדים.

יכולות  היעדר  ובעיקר  אדם  כוח  מגבלות  אולם  איו”ש  יועמ”ש  הוא  כיום  כך  על  המופקד  הגוף   41
מונעים ממנו טיפול הולם בבעיה.

הסביבה;  לאיכות  המשרד  התחבורה;  משרד  הגז;  תשתיות  החשמל,  רשות  המים,  רשות  כגון:   42
משרד התקשורת, משרד התשתיות; גורמי שמירת טבע וארכיאולוגיה; משרד החקלאות.

נושא מרכזי שיש לתת 
עליו את הדעת הוא 

שדרוג משמעותי של 
הצירים המרכזיים 

במרחב; חיבורם 
לצירים המרכזיים 

במדינת ישראל 
ושדרוג המעברים.
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הגברת הנוכחות הישראלית בשטח C מחייבת תכנון ופיתוח של התחומים 
הבאים: 

נושא מרכזי שיש לתת עליו את הדעת הוא שדרוג   – צירים ודרכים   

משמעותי של הצירים המרכזיים במרחב זה )צירי אורך וצירי רוחב(, 
חיבורם לצירים המרכזיים במדינת ישראל ושדרוג המעברים. נדרש 
ייעודי לתשתיות, להמשיך לקדם את תוכנית האב  להקצות תקציב 
לתחבורה באזור ולהקצות לפחות מיליארד שקלים מדי שנה לשדרוג 

הכבישים ותשתיות התחבורה השונות לכלל האוכלוסיות במרחב.43

סימון מפת תשתיות לאומיות – תחבורה, חשמל, מים, גז, ניקוז, מתקני   

)אס”פים(,  בפסולת  וטיפול  סילוק  אתרי  )מט”שים(,  שפכים  טיהור 
טבע,  שמורות  תיירות,  מחצבות,  דלק,  תחנות  אנרגיה,  תקשורת, 

אתרים ארכיאולוגיים, אזורי תעשייה, בתי עלמין ועוד.

פיתוח אזורי תעשייה ומסחר, עידוד תיירות ושימור נכסי הטבע והאדם   

במרחב – היבט בעל ערך בפני עצמו המאפשר נוכחות קבועה וקיום 
שגרת חיים ופיתוח; הקצאת אדמות לטובת מיזמים חקלאיים שונים, 
וחוות רועים  כגון נטיעות עצים לצורך שמירה על אדמות המדינה, 

)ראו עוד להלן(.

ביטחוניות  ובתשתיות  הצבא  של  הקבע  בנוכחות  מושכל  שימוש   

נוספות )מעברים כדוגמה( להבטחת האחיזה בשטחי מפתח. 

מלבד זאת, נדרשת יצירת מפת אינטרסים ותשתיות 
ההיבטים  כל  את  הכוללת  אזורי  בחתך  לאומיות 
הנזכרים ותכלולם )החלה עבודה בעניין זה במנהל 
האזרחי(. באזורים שיוגדרו כאזורי אינטרס לאומי 
תוגבר האכיפה ותימנע בפועל בנייה בלתי־חוקית 
זו  מפה  ולאור  ותשתיתית,  חקלאית  והשתלטות 

יופעלו וימוקדו מאמצי המודיעין התומך. 

)סוסיא,  שונים  במקבצים  אי־הכרה  על  פלסטיניות  עתירות  בעקבות 
שיקול  כלומר   – מדיני”  “שיקול  להגדיר  הצורך  עלה  וזנותה(  דקייקה 

)אורך  במרחב  המרכזיים  הצירים  כל  מופיעים   2020 בינואר  שגובשה  לתחבורה  האב  בתוכנית   43
ורוחב(. בתוכנית החומש מופיעים כבישים רבים שנדרשים בהם תכנון, שיפור וסלילה )בהם: 60, 
90, 80, 375, 437, 45, 55 ]אריאל–פצאל[, 505, 466, 465, 5066, 446 וכביש הטבעת המזרחית(; הללו 
צפויים להפוך את הנסיעה לבטוחה יותר, להקל על איכות החיים של כלל התושבים במרחב וכן 
להתחבר לתשתית הכבישים הארצית. כבישים שביצועם החל הם הרחבת כביש המנהרות לגוש 

עציון, כביש “לב יהודה” )עוקף אל־ערוב(, כביש עוקף חווארה ושיקוע קלנדיה.

באזורים שיוגדרו 
כאזורי אינטרס לאומי 

תוגבר האכיפה ותימנע 
בפועל בנייה בלתי־
חוקית והשתלטות 

חקלאית ותשתיתית.
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שיתמוך   – גרידא  תכנוני  שאינו  אסטרטגי 
בהכרה או באי־הכרה במקבצי הבנייה הבלתי־

מצב   44.C בשטחי  הפלסטינים  של  חוקית 
להגדיר  הקרוב  בעתיד  כבר  יצריך  זה  עניינים 
ליישובים  מתאר(  )תוכניות  תכנון  אזורי 
ולמתחמים  ההתיישבות(  )גושי  הישראליים 
כולל  אסטרטגי  מתכנון  כחלק  הפלסטינים, 
עולה  זה  צורך  המרחב.  פני  לעיצוב  הנדרש 
העדיפות  סדר  וקביעת  העתירות  מניתוח  גם 
לטיפול בהן. במילים אחרות, במידה שיוחלט 

כי יש להסדיר מקבצים פלסטינים מסוימים, יהיה צורך להגדיר את אזורי 
גושי  בעבור  התכנון  אזורי  את  מחדש  להגדיר  ובמקביל  בעבורם,  התכנון 

ההתיישבות הישראלית במרחב.

3. שינויים מבניים במערכות הממשל, טיוב הרגולציה והגדלת מצבת 
כוח האדם

מּוטת האחריות של המנהל האזרחי כוללת כיום עשרות תחומים )ביניהם 
אישורי תוכניות בשטחי A ו־B( אך הוא נעדר כוח אדם מספק וחסר משאבים 
ראויים. בנוסף, ראש המנהל הוא קצין צבא המתחלף מדי שנים מועטות; 
איו”ש( מורכבת  )יועמ”ש  הייעוץ המשפטי של המנהל האזרחי  ומחלקת 
את  נעדרים  המקצועית  הכשרתם  אף  שעל  וצעירים,  נמרצים  מקצינים 
הבנת התהליך בכללותו. לאור מצב עניינים זה, יש לתגבר את כוח האדם 
במערכת ולצוות בתפקידים המוזכרים לעיל אנשים בעלי הבנה מקצועית, 

אזרחית והוליסטית. 

4. ניהול ותכנון הקרקעות וחידוש הסדר המקרקעין 

הפרקטיקה הנוהגת כיום בהקמת ובהסדרת יישובים ושכונות היא “הכרזה 
זו  פרקטיקה   .)11.11.1979 מיום  הממשלה  )החלטת  מדינה”  אדמות  על 
זה,  דין  פי  על  ושומרון.  ביהודה  החל  המהותי  הקרקעות  דין  על  נסמכת 
נערך בירור מקיף בסוגיית הבעלות במקרקעין פלוני – “סקר” – ובמידה 
הקרקע   – המדינה  בבעלות  היא  שנבדקה  הקרקע  כי  מעלה  שהבירור 
מוכרזת כאדמת מדינה. הליך ההכרזה אינו הליך סופי וחלוט, ואילו יגיע 

לאור מה שנקבע  הגורמים המשפטיים,  ידי  על  אינו מתקבל  והוא אף  כזה  הליך  קיים  לא  כיום   44
בהסכם אוסלו.

הליך ההכרזה אינו 
הליך סופי וחלוט, ואילו 
יגיע אדם שיוכיח זיקה 
למקרקעין או שבדיקה 

נוספת של צוות "קו 
כחול" תציע קביעה 

אחרת לגבי המקרקעין 
האמור - הוא ייגרע 
מתחום הקו הכחול.



40

אדם שיוכיח זיקה למקרקעין או שבדיקה נוספת של צוות “קו כחול” תציע 
קביעה אחרת לגבי המקרקעין האמור – המציאות שנקבעה בעת ההכרזה 
במקרים  המבוקש  )הסעד  הכחול  הקו  מתחום  ייגרע  והמקרקעין  תשונה 
אלו הוא סעיף 5 לצו 59(.45 משמעותה הישירה של מציאות זו היא שיישוב 
ישראלי, שהוקם על אדמות מדינה מוכרזות ולפיכך הוקם כדין מהבחינה 
שבנו  שחשבו  ומתיישבים  כבעייתי;  במפתיע  להתגלות  עשוי  הקניינית, 
את ביתם כחוק, על אדמות מדינה, ושהשקיעו בבנייתו את מיטב כספם, 
עלולים לגלות בדיעבד שביתם מוגדר כעת כ”בלתי־חוקי” ומיועד לפינוי 

והריסה, או לכל הפחות איבד מערכו. 

מקרקעין  רישום  פנקסי  שני  קיימים  כן,  כמו 
המנוהלים על ידי קמ”ט רישום מקרקעין במנהל 
השטרות”.  ו”פנקס  הזכויות”  “פנקס  האזרחי: 
הרישום בפנקסי המקרקעין מכונה בשם “רישום 
שליש  רק  ושומרון  ביהודה  אולם  בטאבו”, 
והבעלות  “הסדר”  של  הליך  עברו  מהמקרקעין 
הקניינית בהם ברורה ורשומה ב”פנקסי הזכויות”. 
היקף  אודות  על  ברורים  נתונים  אין  ועוד,  זאת 
המקרקעין שעבר הליך של “רישום ראשון”, אך 
ברור כי רובו אינו רשום בפנקסים – לא ב”פנקס 

הזכויות” ולא ב”פנקס השטרות”.

ומוחלט,  סופי  שאינו  “ההכרזה”  בהליך  להמעיט  מומלץ  זו  עובדה  נוכח 
ולהתחיל בהליך של רישום – הליך סופי ומוחלט שאין אחריו ערעור. נושא 

מהותי ועקרוני זה הוא התשתית הבסיסית לקיום המשילות באזור. 

“רישום ראשון” ברכישת קרקעות,  בנושא תהליך  כן דרוש רה־ארגון  כמו 
בעיקר על ידי יהודים. בין היתר יש לדון בצורך להמשך “חיסיון המרשם” 
הירדני שנקבע על ידינו ב־1967, למחשב את מערכת הרישום, ולבחון מחדש 
את הצורך בחברה זרה לטובת רישום הרכישה, וכן את הצבתם של עובדים 
פלסטינים בתפקידים העוסקים בהעברת בעלויות על מקרקעין, כאשר ידוע 
לכול כי הרשות הפלסטינית אוסרת על אזרחיה למכור קרקעות ליהודים. 
בנוסף, יש לייעל באופן משמעותי את אופן הקצאתן של אדמות מדינה על 

סעיף 5 בצו 59 בדבר רכוש ממשלתי מגדיר שככל שהממונה הקצה קרקע בתום לב, ואחר כך   45
התברר שהקרקע איננה אדמת מדינה, ניתן להותיר את הזכויות הקנייניות בידי האדם שקיבל 

אותה ובנה עליה את ביתו. 

הפלסטינים מנצלים את 
הואקום, ומשתלטים על 

אדמות שיש סבירות 
שיחלו בהן הליכי הכרזה, 
באמצעות חקלאות. שכן, 

שיטה זו מאפשרת להם 
לזכות במעמד בעלות 
מכוח החוק העות'מני, 
המעניק חזקה בקרקע 

לאחר עשר שנות עיבוד.
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ידי הממונה )המנהל האזרחי מטעם אלוף הפיקוד( וההסתדרות הציונית.46 
במסגרת זו יש לקבוע נהלים ברורים באשר להקצאת אדמות לפלסטינים 
בשטחי C. לשם כך יש לבדוק – באופן מקצועי ויסודי – את זהות המבקשים, 
אופי היוזמות המבוקשות )אתרי חציבה, מרכזים מסחריים, אזורי תעסוקה, 
לקדם  להמשיך  יש  כן,  כמו  המבוקש.  באזור  והמצב  ועוד(  דלק  תחנות 
והתעשייה כמתואר. למותר  תוכניות מתאר בתחום התשתיות, התחבורה 

לציין כי מומלץ לקדם יוזמות משותפות לכלל האוכלוסיות באזור.

מלבד חטיבות קרקע הנדרשות להליך ה“סקר” 
רבים  מקרקעין   C בשטח  ישנם  כחול”,  ו”קו 
שלא עברו הליך “הכרזה” ובפועל אינם אדמות 
מדינה. הפלסטינים מנצלים את הוואקום הזה, 
שיחלו  סבירות  שיש  אדמות  על  ומשתלטים 
בהן הליכי הכרזה, בעיקר באמצעות חקלאות. 
שיטה זו מאפשרת להם לזכות במעמד בעלות 
המעניק   ,)78 )סעיף  העות’מני  החוק  מכוח 
ובכך  עיבוד,  שנות  עשר  לאחר  בקרקע  חזקה 
של  נוספת  שיטה  בשטח.  עובדות  לקבוע 

הפלסטינים לתפיסת שטח, שחלה בה עלייה מתמדת בעת האחרונה, היא 
הקמה )בלתי־חוקית( של מחצבות. כדי למנוע את ההשתלטות הפלסטינית 
הקלה, באופן יחסי, על אדמות שלא הוכרע מעמדן, יש לחדש את רישום 

המקרקעין באזור, ולקבוע את מעמד הקרקע באופן סופי.

5. מענה משפטי כוללני ויצירתי שיאפשר אכיפה אפקטיבית 

ישראל נדרשת לעצב את מרחב שטחי C באופן שיספק מענה לצורכי שתי 
האוכלוסיות, הישראלית והפלסטינית, תוך שמירה על ביטחון ואיכות חיים, 
על שמירת  ותוך הקפדה  הישגים מדיניים  לצד הפלסטיני  להעניק  מבלי 
הישראלית  המשילות  היעדר  )אוסלו(.  הביניים  הסכם  של  הסטטוס־קוו 
דה־פקטו – המתבטא בשיעור האכיפה הנמוך ובחוסר מיקוד של מאמצי 
כפי  הישראלי,  האינטרס  בליבת  לפגוע  לפלסטינים  מאפשר   – האכיפה 
מרכזי  ונדבך  יסודי  משילותי  כלי  הוא  המשפטי  המרכיב  לעיל.  שתואר 
משפטי  מתווה  לגבש  יש  לפיכך,  אפקטיביות.  לתוצאות  להגיע  ביכולת 

הנושא נידון ונמצא עתה על שולחן הממשלה והכנסת. הוא אינו קשור רק לתקנון כ”א: מדובר גם   46
על הקצאות־עבר וגם על הקצאות עתידיות, וכן על זהות הגוף המטפל בנתינת וברישום הזכויות 

ובסוגיית התשלום על כך.

כדי למנוע את 
ההשתלטות הפלסטינית 

הקלה, באופן יחסי, על 
אדמות שלא הוכרע 

מעמדן, יש לחדש את 
רישום המקרקעין באזור, 

ולקבוע את מעמד 
הקרקע באופן סופי.
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כולל, שיתייחס הן לתשתית שיפוטית וערכאות הדיון, הן למהלכי הסדרה 
נדרשים, הן למערך התכנון והאכיפה. להלן צעדים עיקריים שיש לנקוט 

בזירה זו:

יש לקבוע סדר עדיפות לאכיפה שיתבסס   

על שמירת השטח הפתוח, ובשלב ראשון: 
מ־10  פחות  בנויים  שבו  מקום  בכל 
זה  בעניין  שנים.47  מ־10  פחות  מבנים 
את  שהגדירה   – מקיפה  עבודה  נעשתה 
הקריטריונים וסימנה פוליגונים – בעבור 
כלל ההתיישבות הישראלית )ראו תרשים 

10(, ויש להשלים זאת גם על כלל המקבצים הפלסטינים. בהקשר זה 
כי אכיפה אפקטיבית במקומות מוגדרים עדיפה מאכיפה  יש לציין 
את  שמגדיר  ברור  קו  שרטוט  דומה,  באופן  סטטיסטית־שרירותית. 
המציאות מכאן ואילך הוא נכון יותר, משום שקל יותר לאכוף בשטח 
הפתוח מאשר בשטח המבונה. חשיבות מיוחדת שמורה גם לאכיפה 
בשטחים שההשתלטות עליהם מחברת בין שטחי A או B ובינם לבין 
הקו הירוק; וכן בשטחים הצמודים לצירי תנועה ישראליים וצמודים 

לשטח היישובים הישראליים. 

הפעלה מושכלת של צו האלוף החדש לגבי בניית קבע חדשה, המקנה   

אפשרות לממש אכיפה יעילה ומהירה. לצד התקנת הצו יש להגדיר 
יעילה  בצורה  הפעלתו  את  ימקדו  אשר  תיחום  פוליגונים/צווי 
ואפקטיבית, באזורים שמחוצה להם.48 בנוסף, יש לבחון תקינה של 
 ,)2017 )שנחקק בישראל בשנת  “חוק קמיניץ”,  נוסף ברוח  צו אלוף 
שיאפשר אכיפה מנהלית של בניה בלתי־חוקית ללא הליך משפטי, 
וכן השתת קנסות מנהליים כבדים על מי שאיננו מסלק בעצמו את 
המבנים הבלתי־חוקיים שבנה. בתוך הקו הירוק רפורמה זו מסייעת 

מאוד במאבק נגד הבנייה הבלתי־חוקית, ונחשבת למוצלחת. 

בקביעת סדר העדיפויות יש להתייחס לכלל הפרמטרים הבאים: בינוי ו/או עיבוד )באדמת מדינה/  47
סקר( בשטח הפתוח המרוחק מהבינוי הקיים )מעל 100 מ׳(; בינוי ו/או עיבוד בשטח הפתוח על 
אדמות מדינה; בינוי ו/או עיבוד בשטח הפתוח על אדמות סקר; קרבה ליישובים )מעל 100 מ’(; 
דרכים ומתקנים ביטחוניים וחיוניים )באפר־זון 500 מ’(; שטחי אש; שמורות טבע, יערות, ואתרים 
ארכיאולוגיים; צמוד־דופן לבינוי קיים הפולש לאדמות מדינה )ממרחק של 100 מ’ ומעלה(; צמוד 
דופן לבינוי קיים הפולש לאדמות סקר )ממרחק של 100 מ’ ומעלה(; בתוך מקבץ של בינוי קיים 

)עד גידול של 5% בשנה מהבינוי הקיים(. 

כפי שהצהירו רשויות המדינה בפני בג”ץ וכפי שפסק בג”ץ )ראו איחוד עתירות 4588/18, 4590/18,   48
.)4593/18

יש לקבוע סדר עדיפות 
לאכיפה שיתבסס על 

שמירת השטח הפתוח, 
ובשלב ראשון: בכל מקום 

שבו בנויים פחות מ־10 
מבנים פחות מ־10 שנים.
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יש לבחון מחדש את חוק המקרקעין העות’מני – בעיקר בהקשר של   

סעיף 78 המקנה חזקה מכוח 10 שנות עיבוד וחזקה – ולשנותו )לכל 
להשלמת  עד  כ”מירי”(.  המוגדרות  אדמות  לתחום  לצמצמו  הפחות 
לבחון  וכן  חקלאיות;  פלישות  כנגד  צו  הוצאת  לבחון  יש  המהלך 
באופן מדוקדק מסמכים/מאליות של הפלסטינים, בעיקר בעיבודים 

חדשים. 

שימוש בצווי תיחום “בייגלה” )כולל למיזמים חקלאים( – צו תיחום   

ומאפשר  ומקטלגם,  בנייה  מקבצי  המתחם/מסמן  צו  הוא  “בייגלה” 
לאזור  שמחוץ  השטח  בכל  ויעילה  מהירה  בצורה  אכיפה  לבצע 
מצומצמת  בצורה  נעשה  תיחום  בצווי  השימוש  כיום,  המתוחם.49 
מאוד ורק בהתיישבות הישראלית. יש להרחיב את השימוש בהם גם 
– כלפי מקבצי בנייה בלתי־חוקית פלסטיניים. דוגמה לצו  ובפרט   –

תיחום “בייגלה” מצויה בתרשים 10.

“צו שימוש מפריע” – צו זה חוקק כחלק מהרצון לטפל בהשתלטות   

)שמנע  הביטחוני  המצב  בחסות  פלסטיניות  אדמות  על  ישראלית 
יכול לשמש  לכאורה מפלסטינים להגיע לשטח שבבעלותם(. צו זה 
ככלי יעיל גם בהתמודדות עם השתלטות חקלאית מצד הפלסטינים 
על אדמות סקר ומדינה. יש להתאימו לטובת שימוש יעיל וממוקד 

במקרים נצרכים.

החרמת טובין )שיפור הנוהל( – כיום ניתן להחרים כלי ולהציב תנאים   

טובין  להחרמת  אפשרות  מתן  לצורך  לחקיקה  לפעול  יש  להשבתו. 
כבדים  עבודה  כלי  לרבות  מסוימים,  במקרים  אוטומטי,  באופן 

לתקופות ארוכות.

יש לייעל את הטיפול של הוועדות השונות במנהל   – מיצוי הליכים   

האזרחי העוסקות בבנייה פלסטינית בלתי־חוקית. נכון להיום ועדות 
זמן  פרקי  ומאפשרות  מסורבל,  ובאופן  בעצלתיים  מתנהלות  אלה 
ארוכים בין שלב לשלב. התוצאה היא שהפלסטינים לא רק ממשיכים 
להפר את הצווים, הם ממשיכים לבנות תוך כדי הליך הבירור בוועדה. 
מצב זה מוביל לא־פעם למחיקת עתירות על ידי בית המשפט. כמו 
כן יש לבחון השתת קנסות מנהליים כספיים בדומה לרפורמת “חוק 

קמיניץ”, ובמיוחד למפרי צווים.

בניגוד לצו תיחום רגיל, הקובע רק את התחום שבו הבנייה היא בלתי־חוקית, צו תיחום “בייגלה”   49
מאפשר גם פעולה אפקטיבית ומהירה כנגד מקבצים הנוטים להתרחב בטבעיות באין רואה. מנגד, 

הוא מאפשר בדיעבד התרחבות חופשית בתוך השטח המתוחם.
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בית משפט לעניינים מנהליים – הפניית עתירות בנושא בנייה בלתי־  

חוקית ביהודה ושומרון לבית משפט מחוזי בירושלים, במקום לבג”ץ. 
2018 ביוזמת שרת המשפטים דאז איילת  זה, שהונהג בשנת  מהלך 
שקד, לא רק מוריד מהעומס על בית המשפט העליון – הוא מאפשר 
דיון מעמיק בפרטי העתירה ומחייב הצגת ראיות, הליך שאינו קיים 
במסגרת דיון בבג”ץ, ומסייע לגילוי האמת בצורה מיטבית־יותר מזו 

שקיימת בנושאים הנדונים ישירות בבג”ץ, ללא ערכאה מקדימה.

תרשים 10 - הצעת תיחום “בייגלה” למקבץ מבנים בלתי־חוקי

כ־318 דונם

כ־29 דונם

חרבת תעלה

תיחום חרבת תעלה - מרחבי

תיחום חרבת תעלה - מצומצם

תחום שיפוט מעודכן ל־3/2015

הסכם

צוות קו כחול 2018

א.מ מוכרזות צ. קו כחול

אדמות בניהול הממונה

אדמות יהודים לפני 48

הפקעה

תפיסה

בעלויות קרקע - 2017

בעלות 12/1999

א.סקר לא סופיות 2014

צוות קו כחול סטטוס אדמות

מקרא

מעון
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6. תכנון והסדרה

קידום מושכל של תוכניות בנייה פלסטיניות יאפשר ניתוב הבנייה לאזורים 
לצורכי  מענה  יספק  זאת  ולצד  ישראל,  מבחינת  פחותה  חשיבות  בעלי 
האוכלוסייה הגדלה, יסיר מהדיון את הטענה שלפיה ישראל אינה מאשרת 
בנייה ועל כן ניתן לבנות בכל המרחב, ויתמודד באופן אפקטיבי יותר עם 
קריטריונים  לקבוע  יש  כך  לשם  זו.  מסוגיה  הנובעות  הלגיטימציה  בעיות 

וגבולות גזרה לאישור תוכניות מתאר. 

בכלל זאת:

בלתי־ בנייה  של  בדיעבד  והכשרה  חדשות  תוכניות  וקידום  אישור   

ו־B וצמודים לשטח הבנוי בערים   A חוקית באזורים הסמוכים לשטחי 
נבנו  שעליהם  המקרקעין  שסטטוס  ובלבד  ובכפרים הקיימים,50 
המבנים הבלתי־חוקיים הוא קרקע פלסטינית פרטית/מעובדת. ככל 
שיקודמו אישורי תוכניות באזורים אלו, בתי המשפט בארץ והארגונים 
הבינלאומיים יתקשו לטעון את טענותיהם הקבועות. לטובת משימה 
מספר  להיום,  נכון  האזרחי.51  במנהל  האדם  כוח  את  לתגבר  יש  זו 

עומד  זו  בקטגוריה  הבלתי־חוקיים  המבנים 
המבנים  מכלל  כשליש  ומהווה  כ־15,000  על 
ותכנון  הסדרה  הבלתי־חוקיים.  הפלסטיניים 
בשטחי C ייעשו רק במקרים שבהם יוכח כי אין 
חלופות פנויות לבנייה בשטחי A ו־B הסמוכים, 

 .B ורק אחר שיקודמו תכנון והסדרה בשטחי

– יוסרו. בקבוצה זו נכללים  מבנים בלתי חוקיים שלא ניתן להסדירם   

מדינה,  אדמות  הוא  שלהם  המקרקעין  שסטטוס  מבנים  מקבצי 
בסמוך  הנמצאים  מקבצים   ,Bו־  A שטחי  בין  המחברים  מקבצים 
שטחים  על  ממוקמים  ישראלית,  ולהתיישבות  מרכזיים  לצירים 
שולטים, או שיש להם חשיבות כלשהי אחרת, לרבות: שמורות טבע, 
הבלתי־חוקיים  המבנים  מספר  ועוד.  יערות  ארכיאולוגיים,  אתרים 

 52.C בקטגוריה זו הוא כ־75% מכלל המבנים הבלתי־חוקיים בשטחי

בהקשר זה יש לתת את הדעת על ההבחנה בין תושבי שטח C בפועל לבין משפרי דיור שהיגרו   50
משטחי A ו־B. כפי שציינתי בפרק הקודם, כיום צוברת תאוצה מגמה של הגירת חקלאים מבתי 

הקבע בכפרים לבתי קיץ בסמוך לאדמות החקלאיות והפיכתם למקבצי קבע. 

מן ההכרח שמשימה זו תיעשה בידי המנהל האזרחי – או בשליחותו, על ידי חברות חיצוניות, כפי   51
שנעשה בעבר – ולא בידי הרשות הפלסטינית, וזאת כדי לשמור על האינטרסים הישראליים. 

לחלק מהתושבים המתגוררים בקבוצת מבנים זו ניתן להציע חלופת מגורים בקרבת מקום, אם כי   52
לא קיימת חובה מעין זו למעט פרקטיקה הנהוגה לגבי המגזר הבדואי כאמור.

הסדרה ותכנון בשטחי 
C ייעשו רק במקרים 

שבהם יוכח כי אין 
חלופות פנויות לבנייה 

 .Bו־ A בשטחי
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המשפט  בית  להוראת  בהתאם   – לבדואים  תכנוניות  חלופות  קידום   

העליון, המכירה בייחודיותם של הבדואיים כאוכלוסיית נוודים, לכל 
מקבץ מבנים שנבנה לפני שנת 2011 )החלטת שר הביטחון מתאריך 
אחר.  במיקום  מגורים  לחלופת  לדאוג  האזרחי  המנהל  על   )1/2018
ההיבטים  בכלל  לטיפול  ייעודי  מקצועי  גוף  להקים  רצוי  בנוסף, 
האחריות”  “לקיחת  עם  ההתמודדות  לרבות  לבדואים,  הנוגעים 

הפלסטינית על אוכלוסייה זו, כמגמה ההולכת ומתעצמת.

הסדרת הבנייה הפלסטינית, לפי העקרונות 
שהוצגו לעיל, צריכה להיות כרוכה בפתרון 
חוק  הישראליים.  ביישובים  הבעיות 
בבחינת  היה  מלכתחילה  אשר  ההסדרה, 
בבג"ץ  נפסל  תפסת",  לא  מרובה,  "תפסת 
ביוני 2020, ונדרש פתרון ישים אחר במקומו. 

בין  )בקירוב(   1:5 של  ליחס  לב  לשים  יש 
הפלסטיניים  הבלתי־חוקיים  המבנים  מספר 

 ,)230,000(  C בשטח  הפלסטינים  מספר  לבין  בשטח  הפזורים   )45,000(
הישראלים  הבלתי־חוקיים  המבנים  בין  )בקירוב(   1:50 של  יחס  לעומת 
)8,000( – שחלקם הגדול נמצא בתחומי היישובים או במאחזים צמודי דופן 

ליישובים קיימים – לבין גודל האוכלוסייה הישראלית )450,000 נפש(.

7. עידוד הנוכחות האזרחית הישראלית באזורי אינטרס 

לאחר ניתוח מיטבי של השטח כאמור, יש לעודד נוכחות אזרחית ישראלית 
באזורי האינטרס שיוגדרו. בכלל נוכחות ישראלית זו: יש לעודד בניית שטחי 
חקלאיות,  חוות  לרבות  שונים  חקלאיים  שימושים  וכן  ותעסוקה  מסחר 
באמצעות   –  BOT בנוסחת  צאן  ברועי  ושימוש  וזיתים(  )ייעור  נטיעות 
נתינת זכות שימוש בקרקע ללא זיקה ורכישת בעלות במקרקעין. חקלאים 
ורועים מייצרים נוכחות קבועה באזורים שאינם מיושבים ולפיכך יכולים 

לסייע רבות בשמירה על השטח הפתוח במרחב חיוני זה. 

לרועים  המאפשר  נוהל  של  היעדרו  בולט  כי  לציין  ראוי  זה  בהקשר 
אדמות  על  הפלסטינים  השתלטות  במניעת  לסייע  בשטח  הישראליים 
יצירת  ובהתאם   – מקיפה  סקר  עבודת  הפתוחים.53  והשטחים  המדינה 

בוצעה עבודה מקיפה בעניין החוות וכן הוצע נוהל הנותן מענה חוקי בחוזה התקשרות מול המנהל   53
האזרחי. הנוהל טרם אושר.

יש לעודד נוכחות אזרחית 
ישראלית באזורי האינטרס 

שיוגדרו: בניית שטחי 
מסחר ותעסוקה, שימושים 

חקלאיים שונים לרבות חוות 
חקלאיות, נטיעות )ייעור 

וזיתים( ושימוש ברועי צאן. 
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נוהל הולם – עשויה לסייע מאוד בתפיסת השטח הפתוח בפועל ובמניעת 
השתלטות חד־צדדית )כמובן, בסיוע יחידת הפיקוח ובתיאום מלא עימה(. 
ורצון  יכולת  גוף המוכיח  יש אפוא לקבוע נהלים מתאימים לכל אדם או 
של שמירה על השטחים הפתוחים – בין אם על ידי מיזמים חקלאיים, בין 
אם על ידי חוזים לרעייה ושהייה בשטחים אלו. כמו כן ניתן לקדם מיזמי 
ייעור השטח בידי קק”ל – כפי שנעשה על ידה בשטחים שונים בגוש עציון 

– שיסייעו בתפיסת השטח הפתוח בפועל.

8. צמצום המעורבות הבינלאומית בקידום ההשתלטות הפלסטינית

כאמור בפרק הראשון, המעורבות הבינלאומית היא נדבך יסודי במערכה 
זו באופן שיטתי ומאורגן,  ולפיכך יש לפעול כנגד מעורבות  הפלסטינית, 

ולצמצם את הלגיטימציה שלה. לשם כך יש לנקוט:

אמצעים מנהליים – קנסות, אי־מתן אישורי כניסה, בחינת סנקציות   

כנגד הגופים הבינלאומיים המממנים את מהלך הבנייה וההשתלטות 
.C הפלסטינית הבלתי־חוקית על שטחי

הייעודית  היחידה  עם  )בתיאום  החוץ  משרד   – דיפלומטי  מאמץ   

המדינתיים,  לגורמים  יבהיר   )C שטחי  על  המערכה  לניהול  שתוקם 
שפעולתם  מממנות,  אירופיות  וממשלות  האירופי  האיחוד  ובכללם 
פוגעות  אלו  ושפעולות  לגיטימית,  בלתי  היא  בנושא  החד־צדדית 

ביכולתן לשמש כמתווכות לגיטימיות במשא־ומתן עתידי. 

9. מיצוי הפעילות הצבאית והמודיעינית במרחב

הנוכחות הצבאית והביטחונית במרחב היא נדבך מרכזי במניעת השתלטות 
עוינת. במסגרת זו נדרש:

חיזוק שיתוף פעולה בין צה”ל לבין המנהל האזרחי – יש להגדיר ב”סל   

גם  ושומרון  ביהודה  המשרתים  החיילים  של  הפלוגתי  המשימות” 
משימות בתחום הפיקוח על הפעילות הפלסטינית במרחב, לפחות 

ברמת דיווח יעיל למוקד/לגורם רלוונטי אחר.

 – החזרת שטחי האימונים למדבר יהודה והקמת פלוגת ספר המדבר    

מדבר יהודה ננטש מאימונים בשנים האחרונות והיחידות המתאמנות 
עברו לנגב. יש להחיות את שטחי האש באופן שוטף וכן להקים כוח 
בשטח  חריגה  כל  על  ובדיווח  בפיקוח  שיסייע  אפקטיבי  משימתי 

חיוני זה.
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הצבת  לשקול   – יהודה  במדבר  ד־3  באזור  אמצעים/גדר  השלמת   

אמצעים טכנולוגיים שונים באזור זה, ובחלקים מסוימים ממנו - גם 
את השלמת הגדר. חובה למנוע את זליגת הפלסטינים לתוך שטחי 

המדבר, לשמורות הטבע, ואת חבירתם עם בדואים מהנגב. 

מיצוי ההזדמנות שבתוכנית “קשת יהונתן”54 גם לטובת מניעת בנייה   

בלתי־חוקית במרחבי האינטרס. 

ג. סיכום 
 

באופן   – מלמדים  בשטח  העובדות  וניתוח  זו  בעבודה  שהוצגו  הנתונים 
בצורה  יום,  יום  מאבדת  ישראל  מדינת  כי   – פנים  לשתי  משתמע  שאינו 

כמעט בלתי הפיכה, את השטח החיוני לה כל כך.

הבינוי הבלתי־חוקי וההשתלטות על אדמות באמצעות עיבודים ונטיעות 
בהיקפים עצומים, ללא אכיפה אפקטיבית, קובעים בפועל חלוקה שונה 
בשטח. אם בהסכם אוסלו חלוקת השטח הייתה 60% שטחי C ו־40% שטחי 
ו־B, הרי שכיום המציאות משתנה לנגד עינינו בקצב מהיר והמשוואה   A

מתהפכת ובצורה מחמירה.

מבחינת  הבחינות:  מכל  אסטרטגית  חשיבות  בעלי  שטחים  הם   C שטחי 
בין הים  וכמעבר אסטרטגי  השליטה הביטחונית, מבחינת אקוויפר ההר, 
את  ויאמצו  מהיר  באופן  יתעשתו  לא  המדינה  רשויות  באם  הירדן.  לבין 
זו, הנוכחות הישראלית ביהודה  המסקנות וההמלצות המובאות בעבודה 

ושומרון תישאר בקנטונים מוגדרים ומאוימים.

יהונתן”  “קשת  תוכנית   2018 בשנת  הוכנה  ליברמן  אביגדור  מר  לשעבר  הביטחון  שר  בהנחיית   54
ובבקעת  ושומרון  ביהודה  הביטחון  והגברת  החיים  איכות  לשיפור  רב־שנתית  עבודה  תוכנית   –

הירדן: “עליונות מבצעית באמצעות שימוש בתשתיות וטכנולוגיות חכמות”.
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פורום שילה הוא מכון מחקר ומדיניות להתיישבות, 
הפועל לחיזוק, פיתוח והרחבת ההתיישבות היהודית 

בכל חלקי הארץ.
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