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מבוא

לפני 25 שנים השתלטו ישראלים על קרקע פלסטינית פרטית בגדה המערבית, גירשו את החקלאים 
הפלסטינים שניסו לעבד את אדמותיהם והקימו את המאחז הלא חוקי עמונה. מאבק משפטי חסר 
תקדים הוביל לפינוי מתנחלי עמונה. אולם גם כיום, כמעט ארבע שנים מאז סילוק הפולשים, 

ישראל מונעת מבעלי האדמות הפלסטינים להיכנס לאדמה הפרטית שלהם.

דו"ח זה מסכם את הצמתים המרכזיים שהובילו להקמת המאחז הלא חוקי במחצית שנות ה-90, את 
ההליכים המשפטיים העיקריים שהביאו לפינויו בשנת 2017, ואת מאבק בעלי האדמות הפלסטינים – 

שנמשך גם כיום – לשוב לאדמותיהם.

אינספור מילים נכתבו על עמונה לאורך השנים, מרביתן התייחסו למתנחלים שפונו מבתיהם, 
אחרי שחיו שנים על אדמות פלסטיניות גזולות. על מספר עובדות, שקיבלו גם חותמת של בית 

המשפט העליון, מסכימים כל הצדדים:

המאחז עמונה הוקם על אדמות פלסטיניות פרטיות מוסדרות

הבנייה במאחז נעשתה תוך הסגת גבול, ללא אישורי בנייה ובניגוד לחוק

המינהל האזרחי הוציא צווי הריסה לכלל המבנים במאחז, אך לא מימש אותם

ממשלת ישראל מימנה את המאחז הלא חוקי מכספי הציבור

 המתנחלים מפירי החוק קיבלו פיצויים של מיליוני שקלים
ונבנתה עבורם התנחלות חדשה

דוגמה הממחישה את המדיניות הישראלית בנוגע  ניתן לראות בפרשת המאחז הלא חוקי עמונה, 
המאחז,  בניית  הכבושים.  בשטחים  פלסטיניות  אדמות  על  ולהשתלטות  ההתנחלויות  לפרויקט 
שלושה  של  כוחות  שילוב  באמצעות  התאפשרו  שנים,  משך  בקרקע  ואחיזתו  התבססותו 
בתחבולות  הזרוע,  בכוח  שהשתלטו  ישראלים,  אזרחים  המערבית.  בגדה  עוצמתיים  גורמים 
ובמניפולציות על אדמות פלסטיניות פרטיות תוך התעלמות מוחלטת מהחוק. רשויות הצבא והחוק, 
שנקטו באי אכיפה מודעת ומכוונת ביחס לפעולות עברייניות של ישראלים נגד פלסטינים ורכושם. 
וממשלת ישראל, שהקצתה למאחז מיליוני שקלים מתקציב המדינה בידיעה שאינו חוקי, העניקה לו 

לגיטימציה ותמיכה פוליטית, ופעלה ככל יכולתה על מנת שיוותר על קרקע פלסטינית.

בעלי האדמות הפלסטינים שאדמתם נגזלה, ושבאופן לא מפתיע ממודרים באופן מוחלט מתהליכי 
קבלת ההחלטות ביחס למקרקעין בשטחים הכבושים, נאלצו לפנות פעם אחר פעם לבית המשפט 
ואולם, גם לאחר פינוי המאחז, שנכפה על המדינה בעקבות  זכויותיהם.  העליון במטרה לעמוד על 
פסיקת בית המשפט, ישראל ממשיכה למנוע מהפלסטינים להגיע לאדמותיהם וממאנת להשיב להם 
את זכותם על רכושם הפרטי, וזאת באופן פרדוקסלי, בשל נוכחות לא חוקית של מתנחלים ישראלים 

במקום.
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 אדמות פלסטיניות פרטיות, 
מוסדרות ומעובדות )עד 1995(

מאות שנים מעבדים תושבי סילוואד )سلواد(, עין יברוד )عين يبرود(, א-טייבה )الطيبة( ודיר ג'ריר )دير جرير( 
את אדמותיהם, מתפרנסים מהן וניזונים מפירותיהן. 

קרקעות  הם  אליו  הסמוכה  האדמה  וכן  עמונה  חוקי  הבלתי  המאחז  נבנה  שעליו  השטח 
ח'רבת  בערבית  המכונה  הגבעה,  אדמות  כל  כלומר,  מוסדרת.  פרטית  פלסטינית  בבעלות 
רישום  בלשכת  פלסטינים  על שם  פרטני  באופן  )خربة المزرعة(, הן אדמות שנרשמו  אל-מזרעה 

המקרקעין הירדנית עוד לפני הכיבוש הישראלי. 

מאז שנת 1967 הצבא הישראלי, באמצעות משרד רישום מקרקעין במינהל האזרחי, אחראי על רישום 
והסדרה של הבעלות על קרקעות בשטחים הכבושים.1 גם פנקס מרשם המקרקעין, הכולל את כל 
המידע על הקרקעות הפרטיות המוסדרות בגדה המערבית, מצוי ומנוהל באופן בלעדי על ידי ישראל.

  מרים חאמד, סילוואד2

נוספים.  וגידולים  זיתים  – מטע תאנים, כרמי  נטועים עצי פרי  היו  בחלקות השונות 
כשהייתי קטנה אבי היה מרכיב אותי על חמור כדי להגיע לחלקות. לאחר שאבי מת, 
אני ואחיי ירשנו את האדמות. על אדמות אלה הקימו מתנחלים ישראלים בשנת 1996 
את המאחז שהם מכנים "עמונה". 20 שנה לא הייתי באדמתי, אבל אני זוכרת היטב 
את הימים שלפני שהמתנחלים הגיעו. היינו נשארים באדמה ועובדים בה עד הערב. 
מלבד עצי הפרי היינו זורעים באדמה עגבניות, מלפפונים, פאקוס ובמיה. האדמה היתה 

פורייה מאוד והעניקה לנו יבול עשיר ורב.

  עיסא זאיד, א-טייבה

גידלנו זיתים, שקדים ותאנים. בתקופת קטיף התאנים סבא וסבתא שלי נהגו לישון 
בשדות.

"המינהל האזרחי" הוא יחידה צבאית שאחראית על יישום המדיניות האזרחית של ישראל בגדה המערבית. סמכויותיו   1
הרחבות של המינהל האזרחי נוגעות למרבית תחומי החיים בשטחים הכבושים. להרחבה ראו: יש דין, בראי האינטרס 

הישראלי: המינהל האזרחי בגדה המערבית )דצמבר 2017(.
אלא אם צוין אחרת, כל הציטוטים המובאים במסמך זה נערכו מתוך ראיונות שקיימו תחקירני ומתנדבי יש דין עם בעלי   2

האדמות הפלסטינים.
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 איברהים גע'מה, עין יברוד

אני גדלתי באדמה הזו מאז שהייתי קטן. זה היה כמו גן ילדים של היום. בזמננו ילד בן 
חמש היה כבר יכול לעזור בעבודה. גידלנו באדמה כל מה שחקלאי היה יכול לגדל – 
אבטיח, מלון, במיה, עדשים ולוביה. הייתה לנו גם באר מים שבאמצעותה העברנו מים 

לעצים ולבעלי החיים שסייעו לנו בעבודה באדמה.

 עבד אל-רחמן עאשור, סילוואד

מגיל ארבע עבדתי באדמה. שתלנו בה חיטה, עדשים, פול וחומוס. עכשיו אנחנו קונים 
את זה בסופר. ב-1998 אמרו לי שזה אזור צבאי ואסור להתקרב לכאן יותר. אני מקווה 

לחזור לאדמה שלי לפני שאמות.
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האדמות החקלאיות המעובדות על ידי פלסטינים בח'רבת אל-מזרעה, 1997           

  סימון החלקות הפלסטיניות הפרטיות הרשומות במרשם המקרקעין )מנתוני המינהל האזרחי(
    הקרוואנים הראשונים שהציבו מתנחלים ישראלים ומגדל המים

  השטח אליו יתרחב המאחז הלא חוקי עמונה עד שנת 2016 )ראו צילום אוויר בעמ' 15(
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השתלטות על אדמות והקמת המאחז 
)1996-1995(

בית  הבינלאומי.  לחוק  בניגוד  הוקמו  המערבית  בגדה  מורשים  הבלתי  והמאחזים  ההתנחלויות  כלל 
המשפט העליון נמנע מדיון בסוגיה בטענה שהיא פוליטית במהותה ועל כן הנושא "בלתי שפיט".3 לאור 
זאת, ממשלת ישראל מתייחסת להתנחלויות שנבנו על אדמות ציבור ובאישור הדרג המדיני כחוקיות. 
לעומתן, מאחזים בלתי מורשים הוקמו ללא אישור הדרג המדיני וגם ישראל מכירה בכך שנבנו בניגוד 

לחוק.4

בגדה   C בשטח  מנת שמבנה  על  הנחוצים  והבנייה  התכנון  הליכי  על  גם  ממונה  האזרחי  המינהל 
המערבית ייחשב על ידי הרשויות הישראליות מורשה. יחידת הפיקוח במינהל האזרחי, אחראית על 

אכיפה של חוקי התכנון והבנייה, לרבות הוצאת צווי הפסקת עבודה וצווי הריסה ומימושם.

זיהו לראשונה עבודות של מתנחלים על קרקע פלסטינית  באוגוסט 1995, פקחי המינהל האזרחי 
פרטית סמוך להתנחלות עפרה, שטח שלימים יהפוך למאחז הלא חוקי עמונה. 15 חודשים אחר כך 

דיווחה יחידת הפיקוח על הקרוואנים הראשונים.

מסמך שנכתב על ידי היחידה המרכזית לפיקוח, המינהל האזרחי, 11.11.1996 5

סעיף 49 של אמנת ז'נבה הרביעית )1949( אוסר על המעצמה הכובשת להעביר חלקים מאוכלוסייתה האזרחית לשטח   3
הכבוש; בג"ץ 4481/91, ברגיל ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' )פסק דין מיום 25.8.1993(.

ראו גם ה"ש 21. להרחבה ראו יש דין, מכיבוש לסיפוח: ההטמעה השקטה של דו"ח לוי להסדרת הבנייה הבלתי חוקית   4
בגדה המערבית )פברואר 2016(.

יוסי גורביץ, "המסמכים שתושבי עמונה לא רוצים שתראו", אתר יש דין, 31.10.2016 )להלן: גורביץ, יש דין(, מסמך   5
מספר 2. אלא אם צוין אחרת, מסמכי המינהל האזרחי המוצגים או מצוטטים בדו"ח זה התקבלו במסגרת התביעה 

האזרחית, ראו בעמ' 20.
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https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A9+%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%97/fron+occupation+to+annexation+final+Hebrew_Web.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A9+%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%97/fron+occupation+to+annexation+final+Hebrew_Web.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A9+%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%97/fron+occupation+to+annexation+final+Hebrew_Web.pdf
https://www.yesh-din.org/%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%99-%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%90-%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%AA%D7%A8%D7%90%D7%95/


באוקטובר 1996, המאחז הבלתי חוקי עמונה יּוַּׁשב לראשונה. על פי אמנה – תנועת ההתיישבות של 
גוש אמונים, הממומנת בחלקה מתקציב המדינה והייתה מעורבת בהקמת המאחז – תחילה היו אלה 
"שתי צעירות בנות עפרה, כשאנשי עפרה שומרים על המקום".6 עוד באותו החודש, המינהל האזרחי 

הוציא צווי הפסקת עבודה ל"כל הקומפלקס", שכבר כלל קרוואנים, מכולות ומגדלי מים.

 יוסף עבד אל-ג'אבר, סילוואד

שם  ישנתי  השקיעה.  עד  בבוקר  משש  שלי  באדמה  עבדתי  עשר  בן  שהייתי  מאז 
בתקופת קציר החיטה. כל הלחם שאכלנו בא מהחיטה שלנו. ב-1995 חיילים אמרו לי 

"אסור לך לחזור לפה שוב", וזו היתה הפעם האחרונה שהייתי באדמה שלי.

 מרים חאמד, סילוואד

את  אז  קצרנו  בעלי,  עם  הייתי  שלנו,  לאדמה  הגיעו  שמתנחלים  הראשונה  בפעם 
האדמה. הם הגיעו ואמרו לנו: "צאו מהאדמה!". שאלנו למה לנו לעשות את זה, והם 
אמרו שהיא שלהם. יצאנו קצת מהאדמה והם שרפו אותה, הם שרפו את מה שקצרנו. 
הלכנו מהאדמה שלנו וכשרצינו לחזור אליה הם מנעו מאיתנו. הם לא נתנו לנו ללכת 
היו  והחיילים  לשם, המתנחלים  הולכים  כשהיינו  בה.  בנו  ואז הם  אל האדמה שלנו 

מחזירים אותנו, עד שלא יכולנו ללכת לשם יותר.7

זה למספר  פינוי הקרוואנים מהמאחז "נדחה בשלב  כי  דיווח  האזרחי  המינהל  ב-24.11.1996 
שלימים  האכיפה,  ביצוע  אי  בהמשך".8  הודעה  תימסר  הפינוי  לביצוע  חדש  מועד  על  ימים, 
התברר שנדחתה לא במספר ימים אלא בלמעלה מ-20 שנה, נתן למתנחלים אור ירוק להגדיל את 

ההשתלטות על האדמות הפלסטיניות הפרטיות:

"עם הזמן הצטרפו צעירים נוספים שסיימו את שירותם הצבאי. אחר כך העלו מכולה 
נוספת. זו היתה ההתחלה. במלאת שנה לאיכלוס היישוב, הוא מנה שלוש משפחות, 

עשרה רווקים ושלושה ילדים. בשנת 2003 גרו בו 21 משפחות שלהם 35 ילדים".9

חגי הוברמן, "בתי עמונה יוקמו מחדש", אתר תנועת ההתיישבות אמנה )להלן: הוברמן, אמנה(.  6
העדות המלאה )ראו סרטון(: בגוף ראשון – מתחם עדויות, "הקמת המאחז עמונה על אדמות פרטיות".  7

גורביץ, יש דין, מסמך מספר 3.  8
הוברמן, אמנה.  9
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טריקים ושטיקים )1998-1996(

לאחר הפלישה לקרקע הפלסטינית הפרטית והקמת המאחז הלא חוקי, ניסו ראשי המתנחלים למצוא 
פתרון שיכשיר בדיעבד את הגזל. בשלב זה נכנסו לתמונה גם נבחרי ציבור, פקידי ממשלה בכירים 

וקציני צבא.

המועצה  ראש  בהשתתפות  עמונה  במאחז  סיור  קיימו  האזרחי  במינהל  קצינים   ,1996 בנובמבר 
האזורית מטה בנימין פנחס ולרשטיין, מזכ"ל אמנה זאב חבר )זמביש( ומזכיר ההתנחלות עפרה10 – 
כולם גופים המתוקצבים באופן ישיר או עקיף מכספי ציבור. מיותר לציין שבעלי האדמות הפלסטינים 

לא הוזמנו לסיור.

הקרוואנים  כי  טענו  הם  תחילה  המאחז.  להכשרת  קסם  פתרונות  להציג  ניסו  המתנחלים  מנהיגי 
בעמונה נמצאים בשטח של צו תפיסה שהצבא הוציא בשנת 1981. נציגי המינהל האזרחי הבהירו כי 
הקרוואנים לא נמצאים בשטח צו התפיסה, ומספר חודשים מאוחר יותר ניתנה חוות דעת של היועץ 

המשפטי של הצבא בגדה המערבית, שקבעה כי צו התפיסה כלל אינו בתוקף.11

במהלך הסיור, המתנחלים טענו גם כי רכשו חלק מהאדמות מבעליהן הפלסטינים, אולם הם אינם 
יכולים לחשוף את זהות המוכר או את מסמכי הרכישה. במאמר מוסגר חשוב לציין, כי טענות דומות 
על רכישת קרקעות בעמונה על ידי מתנחלים הושמעו בגירסאות שונות ומשונות גם שנים ארוכות 
אחר כך. טענות המתנחלים נבדקו במסגרת הליכים רבים של ועדות התכנון במינהל האזרחי וערכאות 
שונות של בתי המשפט, אולם רכישת האדמות מעולם לא הוכחה.12 גם פנחס ולרשטיין, ממקימי 
המאחז, אישר בראיון לתכנית המקור כי "לא ביצענו את העסקה עד הסוף".13 יתר על כן, בנובמבר 
2016 המדינה הגישה כתב אישום נגד שני אנשים שפעלו עבור "אל-וואטן", חברת בת של תנועת 
אמנה, בגין ביצוע של עבירות זיוף ומרמה לשם השתלטות על קרקעות פלסטיניות בגדה המערבית, 

בין השאר במאחז עמונה. התיק תלוי ועומד בבית המשפט המחוזי בירושלים.14 

והפעולות  הסיור  אודות  הדיווח  במאחז.  למבנים  הריסה  צווי  הוציא  האזרחי  המינהל   ,1997 במרץ 
שנעשו בעקבותיו נמסר באפריל 1997 לאורי אריאל, אז ראש היחידה להתיישבות במשרד הביטחון 

גורביץ, יש דין, מסמך מספר 4.  10
שם. חשוב להזכיר כי בכל מקרה אסור להקים התנחלויות בשטח צו תפיסה צבאי. המשפט ההומניטרי הבינלאומי קובע   11
כי צו תפיסה צבאי אינו מבטל את הבעלות על הקרקע, הוא זמני במהותו וניתן להוציא אותו ולהשתמש בו עבור צרכים 
ביטחוניים הכרחיים ודחופים בלבד. על אף ההגבלות המפורשות בחוק הבינלאומי, החל משנת 1967 ועד שנת 1979 
ישראל השתמשה בהוצאת צווי תפיסה צבאיים כשיטה להקמת התנחלויות ישראליות בשטחים הכבושים. פרקטיקה 
זו הופסקה בשנת 1979 בעקבות פסיקת בית המשפט העליון בפרשת אלון מורה, שקבעה כי אין לבצע תפיסות של 
אדמות פלסטיניות פרטיות לצורך הקמת התנחלויות )בג"ץ 390/79, דויקאת ואח' נ' ממשלת ישראל ואח', פסק דין, 

.)22.10.1979
ראו למשל בג"ץ 851/06, עמונה אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות קהילתית בע"מ ואח' נ' שר הביטחון   12

ואח' )להלן: בג"ץ 851/06(, פסק דין, 29.1.2006.
ישראל רוזנר ואיתי רום, "תיק עמונה – כך הוקם המאחז שמסעיר את המדינה", המקור, ערוץ 10/רשת, 20.12.2016.   13

)להלן: המקור, 2016(.
בנדט,  גם: שבתי  ראו   .21.11.2016 ערוץ 20,  פלסטיניות",  קרקעות  על  במרמה  השתלטו  "אישום:  קרסנטי,  אלירן   14
לוינסון,  חיים   ;12.2.2016  ,NEWS!וואלה ושומרון",  ביהודה  קרקעות  רכישת  מסמכי  בזיוף  יואשמו  שלושה  "מסתמן: 

"תעשיית הזיופים שמאחורי עסקאות המקרקעין בגדה", הארץ, 20.5.2014.
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ומאוחר יותר חבר כנסת ושר הבינוי והשיכון בממשלת ישראל. צווי ההריסה לא מומשו, הקרוואנים 
נשארו במקומם והמאחז המשיך לצמוח.

בנובמבר 1997, שולפים המתנחלים שפן חדש מהכובע, הפעם כבר בשיתוף פעולה מלא עם ממשלת 
ישראל והצבא. פנחס ולרשטיין וזמביש מסיירים במאחז הלא חוקי יחד עם אלי כהן עוזר שר הביטחון 
בסיום  האזרחי.  והמינהל  הצבא  נציגי  ועם  הליכוד(,  מטעם  כנסת  חבר  )ולימים  התיישבות  לענייני 
ולרשטיין תגיש בקשה לביצוע חפירות ארכיאולוגיות  הפגישה נקבע כי המועצה האזורית בראשות 

במרחב וראש תחום תשתיות במינהל האזרחי "יניע את התהליך לכך".15 

הסיבה לעניין הפתאומי והמפתיע בארכיאולוגיה נחשפה באפריל 1998, כאשר במכתב תחת הכותרת 
"אתר חפירות )עמונה(", יו"ר המועצה ולרשטיין ביקש את אישורו של ראש ענף תשתיות במינהל 
האזרחי לתכנית "להעמדת מבנים יבילים סמוכים לאתר לצורך מחסן ציוד ומגורים לעובדים".16 בראיון 
"ברור להקים  ולרשטיין מה הייתה מטרת הבקשה לחפירה ארכיאולוגית:  לתכנית המקור, הבהיר 
יישוב! בקודים שלנו זה ברור שמגורים לעובדים, הם בהתחלה בוודאי יהיו עובדים, ועובדים דתיים 
צריכים מניין, ואחרי זה צריך לעשות מקווה ובית כנסת. כן, זו השיטה שעבדנו בה אז. זה לא היה 
כך, גם תרגיל  בידיעה מוחלטת של המינהל האזרחי, של שר הביטחון".17  זה היה  כלומר,  בשושו, 

הארכיאולוגיה נועד בסך הכל להכשיר בדיעבד את הבנייה הבלתי חוקית בעמונה ולהרחיב אותה.

מסמכי המינהל האזרחי חושפים כיצד כבר בשנים הראשונות של המאחז, מתנחלים, נציגי ממשלה 
ורשויות החוק הישראליות בשטחים הכבושים פעלו במשותף, בתחבולות ובמזימות, במטרה להשתלט 

על אדמות פלסטיניות, תוך ידיעה שמדובר באדמות פרטיות.

גורביץ, יש דין, מסמך מספר 6.  15
מפנחס ולרשטיין, יו"ר המועצה האזורית מטה בנימין לראש ענף תשתיות במינהל האזרחי )העתק – אלי כהן, עוזר שר   16

הביטחון(, "הנדון: תכניות העמדה – אתר חפירות )עמונה(", 22.4.1998.
המקור, 2016.  17
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 המאחז מתרחב, המדינה מממנת,
החוק שותק )2005-1998(

שיתוף הפעולה של המתנחלים עם ממשלת ישראל ורשויות אכיפת החוק בגדה המערבית התהדק 
עם השנים והתרחב כמו המאחז עצמו. עמונה הלכה והתפשטה באמצעות השתלטות על אדמות 
פלסטיניות פרטיות נוספות ובנייה בלתי חוקית של מתנחלים עליהן; מדיניות אי אכיפה של המינהל 
האזרחי, ששימש כעלה תאנה לשלטון החוק והוציא צווי הריסה לבנייה הבלתי חוקית, אך בפועל לא 

מימש אותם; ומימון מתקציב המדינה, חיבור לתשתיות וסיוע של ממשלת ישראל.

דוגמה למנגנון הפעולה, ניתן למצוא כבר בשנת 1998 במעשה סלילתו הבלתי יאמן של הכביש 
המוביל מההתנחלות עפרה למאחז החדש עמונה.

ב-24 באוגוסט 1998 המועצה האזורית מטה בנימין פרסמה מכרז לסלילת דרך מההתנחלות 
עפרה למאחז עמונה. בדיוק שבוע אחר כך, פקחי המינהל האזרחי דיווחו על "סלילה והנחת 
אספלט" בדרך המובילה לעמונה. הפקחים ציינו כי "ביחס לעבודות אלו קיים צו סופי להפסקת 

העבודות והריסה. אי לכך בכוונת יחידת הפיקוח לבצע החרמת ציוד מכני הנדסי לאלתר".18

הצווים הוצאו, אבל פעולת האכיפה לא מומשה. מזכר של המינהל האזרחי ציין, כי "לאחר 
שהועלו שני המכבשים על הסמיטריילר שאמור היה לפנות אותם מהמקום לצורך החרמה, 
לשני  יאפשר  כי  שקיבל,  להנחיות  בהתאם  ולרשטיין,  פנחס  עם  הפיקוח  יחידת  רכז  סיכם 
המכבשים לרדת מהסמיטריילר ולסיים את הידוק האספלט שהונח קודם לכן על הדרך המובילה 
לקרוואנים". בראיון לתכנית "המקור" בשנת 2016 הסביר ולרשטיין, שהדרג המדיני בירושלים, 

הוא זה שנתן את ההוראה לא להחרים את הכלים ואישר למעשה את המשך הסלילה.19

האבסורד הושלם מספר ימים אחר כך, כאשר משרד הבינוי והשיכון, בראשות השר הממונה 
בנימין נתניהו, העביר 300,000 ש"ח מכספי משלמי המיסים בישראל לסלילת הכביש הלא חוקי 

על קרקע פלסטינית פרטית.20

בשנת 2004 ממשלת ישראל הורתה לחבר עבורה שני דו"חות בנוגע למאחזים בגדה המערבית – חוות 
דעת של עו"ד טליה ששון מפרקליטות המדינה21 ומסד נתונים מקיף שאסף צוות במשרד הביטחון 

גורביץ, יש דין, מסמך מספר 11.  18
המקור, 2016.  19

גורביץ, יש דין, מסמך מספר 12.  20
עו"ד טליה ששון, חוות הדעת בנושא מאחזים בלתי מורשים, פברואר 2005 )להלן דו"ח ששון(. דו"ח ששון נועד   21
למפות את הפרות החוק הכרוכות בהקמת מאחזים בגדה המערבית וכן את הכלים להתמודד עימן. הדו"ח הוגש לראש 
הממשלה אריאל שרון ז"ל בפברואר 2005. ממשלת ישראל אימצה את ממצאי הדו"ח והמלצותיו בהחלטת ממשלה מס' 
3376 מיום 13.3.2005. דו"ח ששון הגדיר מאחז בלתי מורשה כיישוב שאחד או יותר מהתנאים הבאים אינו מתקיים 
לגביו: א. הממשלה החליטה באופן רשמי על הקמתו של היישוב. ב. הקרקע שעליה הוקם היא אדמת מדינה או בבעלות 
יהודים. ג. היישוב הוקם לפי תוכנית בנייה מפורטת )תב"ע( שניתן לקבל מכוחה היתר בנייה. ד. תחום השיפוט של היישוב 

נקבע בצו על ידי מפקד האזור.
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בראשותו של תא"ל )מיל.( ברוך שפיגל.22 שני הדו"חות מציגים את ההתרחבות הבלתי חוקית של 
המאחז הבלתי מורשה עמונה על אדמות פרטיות של פלסטינים במימון המדינה.

על פי הממצאים שהוגשו לממשלה, בשנים 2005-2004 התגוררו בעמונה 25 משפחות והיו בה 60 
קרוואנים וכמה מבני קבע. בין השאר המאחז כבר כלל בית כנסת, מקווה, שני גני ילדים, שני גני 
משחקים, יקב, מכון חליבה ופיסטור ודיר עיזים. במקום היו גם מגדל מים, עמודי תאורה, נטיעות, 

פריצות דרכים ודרך גישה סלולה.23

דו"ח ששון ציין גם כי חברת החשמל חיברה את המאחז לרשת החשמל וש"משרד הבינוי והשיכון 
שילם עבור הקמת תשתיות סכום של 2,160,000 ש"ח".24 

מתוך: מעייני הישועה – שבועון למשפחה הישראלית, יוני 2009 )באדיבות שלום עכשיו(

אין חולק שהבנייה בעמונה, הצבת הקרוואנים וסלילת הכבישים נעשו על אדמה פלסטינית פרטית 
מוסדרת, ללא קבלת אישור בעלי הקרקע ותוך הסגת גבול, וכי הן בוצעו ללא החלטת ממשלה על 
הקמת יישוב במקום, ללא תכנית מתאר וללא קבלת היתרי בנייה. כלומר, כל המאחז נבנה באופן לא 

חוקי וללא מעמד תכנוני כדין. 

כדי להקנות מראית עין של שלטון חוק, המינהל האזרחי הוציא לכלל המבנים בעמונה צווי הפסקת 
עבודה וצווי הריסה. אולם משך שנים, בהנחיית הדרג המדיני, צווי ההריסה לא מומשו והמאחז המשיך 

לגדול. 

כך, זרוע אחת של המדינה קבעה שהמאחז לא חוקי ויש להרוס אותו, ואילו הזרוע השנייה מימנה את 
המשך בניית המאחז מהקופה הציבורית בידיעה שהוא לא חוקי וחיברה אותו לתשתיות.

בשנת 2016 חיו בעמונה 40 משפחות והיא היתה המאחז הגדול ביותר בגדה המערבית. נתוני המינהל 
האזרחי מלמדים כי בעמונה נבנו 128 בתים, קרוואנים ומבנים בלתי חוקיים על שטח של כ-400 דונם.

ההתנחלויות  כולל של  נתונים  מערך  לשמש  נועד  הדו"ח  מופז.  שאול  הביטחון  לשר  מיוחד  עוזר  שימש  שפיגל  ברוך   22
במלואו  שפורסם  עד  הדו"ח,  ממצאי  על  בסודיות  שמרה  ישראל  שפיגל(.  דו"ח  )להלן:  המערבית  בגדה  והמאחזים 
בעיתון הארץ )אורי בלאו, "חשיפה: הדו"ח הסודי של מערכת הביטחון על הבנייה הבלתי חוקית בהתנחלויות", הארץ, 

30.1.2009(. הדו"ח המלא מופיע באתר האינטרנט של שלום עכשיו.
דו"ח ששון, נספח, חוברת א', עמ' 36-35; דו"ח שפיגל, עמ' 157.  23

דו"ח ששון, עמ' 203; שם, נספח, חוברת א', עמ' 36.  24
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המאחז הלא חוקי עמונה, 2016

  צווי הריסה שהמינהל האזרחי הוציא על בנייה בלתי חוקית של מתנחלים )מנתוני המינהל האזרחי(
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 העתירה הראשונה:
תשעה בתי קבע )2006-2004(

בראשית שנת 2004 מתנחלים החלו לבנות בעמונה תשעה בתי קבע. תנועת שלום עכשיו פנתה 
לצבא בעניין הבתים עוד בראשית הליך הבנייה, ונענתה על ידי המינהל האזרחי כי "הבנייה במאחז 
עמונה אינה חוקית, ולכל המבנים נפתחו תיקי בנייה בלתי חוקית".25 ב-19.10.2004 יחידת הפיקוח 

של המינהל האזרחי הוציאה צווי הריסה לתשעת הבתים. 

אותם  חיברו  האבן,  בתי  ההריסה, המשיכו המתנחלים לבנות את תשעת  צווי  חרף   ,2005 בשנת 
לתשתית מים ואף התקינו בהם מטבחים ודודי שמש. במקביל, התברר כי האגודה השיתופית אמנה, 

שכאמור ממומנת בין השאר מתקציב המדינה, היא האחראית על הבנייה של תשעת הבתים.

בניית בתי הקבע במאחז הלא חוקי עמונה, מרץ 2005 )הצילום באדיבות שלום עכשיו(

בג"ץ 6357/05, תנועת שלום עכשיו – ש.ע.ל מפעלים חינוכיים ואח' נ' שר הביטחון ואח', עתירה לצו על תנאי   25
ולצו ביניים, 3.7.2005.
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ביולי 2005 שלום עכשיו עתרה לבג"ץ בדרישה שרשויות אכיפת החוק בגדה המערבית יממשו את 
צווי ההריסה של תשעת הבתים, שהוקמו ללא היתר במאחז הבלתי חוקי עמונה.26 בעתירה נטען כי 
בניית הבתים היא התרסה ברורה ובוטה כנגד שלטון החוק, וכי רשויות הצבא בגדה המערבית נמנעות 

ממילוי חובתן באופן מכוון, מודע ובלתי סביר.

בתשובתה לעתירה המדינה אישרה כי המאחז הוא בלתי מורשה וכי הוקם על אדמות פרטיות שלא 
בעקבות התחייבות המדינה העתירה   27.2006 ינואר  סוף  עד  ימומשו  ההריסה  והודיעה שצווי  כדין, 

נמחקה. 

בינואר 2006 הוגשו לבג"ץ שתי עתירות במטרה למנוע את הריסת הבתים, אחת של תושבי עמונה 
והשנייה של המועצה האזורית מטה בנימין ותנועת אמנה. בית המשפט העליון דחה את שתי העתירות. 
בפסק הדין בעתירת מתנחלי עמונה, קבע בית המשפט כי היא לוקה באי נקיון כפיים ועשיית דין עצמי, 
וכי תושבי המאחז נעדרים זכות קניינית בקרקע עליה הוקמו המיבנים.28 בפסק הדין בעתירה השנייה 
ציינו השופטים, כי "דרך התנהלותם של מחזיקי המיבנים בעמונה תחילתה והמשכה במעשים 
בלתי חוקיים. ההאחזות בקרקע פרטית ובנייה עליה בלא היתרי בנייה שקולה כפגיעה ישירה 
בזכויות בעלי קניין בקרקע מצד אחד, והיא מהווה, בה בעת, פעולה הסותרת את עיקרי דיני 

התכנון והבנייה, מצד שני".29

בראשית פברואר 2006, לאחר מאבק אלים מאוד, הרסו כוחות צבא ומשטרה את תשעת הבתים. יתר 
הבתים והמבנים במאחז נותרו על תילם, וכך גם צווי ההריסה שהצבא הוציא להם.

שם.  26
שם, הודעה מטעם המדינה, 17.1.2006.  27

בג"ץ 851/06, פסק דין, 29.1.2006.  28
בג"ץ 1019/06, המועצה האזורית מטה בנימין ואח' נ' ממלא מקום ראש הממשלה )אהוד אולמרט( ואח' )להלן:   29

בג"ץ 1019/06(, פסק דין, 1.2.2006 )ההדגשה הוספה(.
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העתירה לפינוי המאחז כולו )2014-2008(

בנובמבר 2008, בעלי האדמות הפלסטינים וראש מועצת הכפר סילוואד עתרו לבג"ץ, באמצעות יש 
דין, בדרישה שהצבא יפנה את המאחז עמונה כולו.30 העותרים, תושבי הכפרים סילוואד, עין יברוד, 
א-טייבה ודיר ג'ריר, דרשו שישראל תנקוט לאלתר בכל האמצעים הדרושים על מנת לאפשר להם 

לשוב ולהיכנס לקרקע שבבעלותם ולעבד אותה.

בעתירה נטען כי רשויות החוק בגדה המערבית מכירות בכך שהמאחז עמונה הוא נקודת יישוב בלתי 
חוקית הממוקמת על קרקעות פלסטיניות בבעלות פרטית מוסדרת, וכי כל הבנייה בו נעשתה ללא 
אושר  והמשפטי  העובדתי  המצב  כי  צוין,  עוד  לו.  המיועד  התכנוני  לסטטוס  ובניגוד  תכניות מתאר 
בפסיקות קודמות של בית המשפט העליון, שקבע שהמאחז בלתי חוקי ועצם קיומו מהווה עבירה 

מתמשכת ופגיעה אנושה בזכויותיהם של בעלי האדמות.

העותרים הוסיפו כי פעולות הישראלים הפולשים שוללות את זכות הקניין של בעלי האדמות ופוגעות 
בחופש העיסוק שלהם ובפרנסתם, וכי הן על פי המשפט ההומניטרי הבינלאומי והן מכוח המשפט 
הישראלי, חובה על הרשויות לפעול באופן אקטיבי על מנת לאכוף את החוק ולהבטיח את מימוש 
הזכויות שלהם על הקרקעות שבבעלותם. המשך קיומו של המאחז הלא חוקי על האדמות הפרטיות, 
נכתב בעתירה, הוא מחדל מתמשך של רשויות החוק, שמממשות מדיניות של אי אכיפה מכוונת 

ומודעת.

העתירה עברה גלגולים משפטיים רבים מאוד, והתנהלות המדינה גרמה להתמשכות הליכים שנגררה 
שנים ארוכות. בתגובותיה לעתירה בשנים 2011-2010, המדינה אישרה כי המאחז כולו נבנה באופן 
בלתי חוקי ועל אדמה פלסטינית פרטית, והתחייבה לפנות את עמונה עד סוף שנת 2012 "בהסכמה 

ובדרכי שלום".31

רק  הפינוי  את  להגביל  וביקשה  עמדתה  את  שינתה  המדינה  התחייבה,  לו  הפינוי  מועד  בהתקרב 
לחלקות שבבעלות העותרים, ולא לכלל האדמות שעליהן נבנה המאחז.32 כמו כן, המדינה ביקשה 
לדחות את ביצוע הפינוי כדי לבחון טענות רכישה של אדמות מצד מתנחלי עמונה.33 בית המשפט 
קיבל את בקשות הדחייה והורה על פינוי המאחז עד אפריל 2013 ובהמשך "לפנים משורת הדין" 

ניתנת ארכה נוספת ו"אחרונה" של שלושה חודשים נוספים.34

ביולי 2013, העותרים נאלצו להגיש בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט, לאחר שהיועץ המשפטי 
לממשלה הודיע כי יפונו רק מבנים שעל חלקות שהעותרים טענו לבעלות עליהן. בית המשפט העליון 
קבע כי "יש לקבל את עמדתם של העותרים, במיוחד שלא הייתה מחלוקת כי המאחז כולו נבנה על 

בג"ץ 9949/08, חמאד ואח' נ' שר הביטחון ואח' )להלן: בג"ץ 9949/08(, עתירה למתן צו על תנאי, 25.11.2008.  30
שם, הודעה משלימה מטעם המשיבים 4-1, 2.5.2010; שם, תצהיר תשובה מטעם המשיבים 4-1, 10.11.2011.  31

 The-להרחבה על שינויי המדיניות של ישראל בנוגע לבנייה בלתי חוקית של מתנחלים בגדה המערבית, ראו יש דין ו  32
Rights Forum, מתחת לרדאר: המדיניות השקטה של הכשרת מאחזים בלתי מורשים והפיכתם להתנחלויות רשמיות 

)מרץ 2015(.
בג"ץ 9949/08, הודעה ובקשה מטעם המשיבים 4-1, 11.11.2012.  33

שם, החלטה, 30.12.2012; החלטה, 28.4.2013.  34
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קרקעות פרטיות", וכי על המדינה לפנות את כל האדמות עליהן נבנה המאחז הלא חוקי, אף אם אין 
לעותרים הספציפים טענת בעלות לגביהן.35

בדצמבר 2014 שופטי בית המשפט העליון קיבלו את העתירה באופן סופי. פסק הדין הבהיר שוב כי 
המאחז עמונה כולו נבנה באופן לא חוקי, ללא היתרי בנייה ועל קרקע בבעלות פלסטינית פרטית. בית 
המשפט קבע כי על המדינה "לפעול למימוש צווי ההריסה לכל המבנים במתחם היישוב". לצורך ביצוע 

פסק הדין ניתנו למדינה לא פחות משנתיים נוספות.36

המאחז הלא חוקי עמונה, מאי 2014 )הצילום באדיבות שלום עכשיו(

שם, בקשה לצו לפי פקודת בזיון בית המשפט, 22.7.2013; החלטה, 21.8.2013.  35
שם, פסק דין, 25.12.2014.  36
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תביעה אזרחית: המדינה מכירה בעוול לבעלי האדמות )2014-2008(

בדצמבר 2008, במקביל לעתירה לפינוי המאחז כולו, בעלי האדמות הפלסטינים הגישו לבית משפט 
ביקשה  דין,  יש  בסיוע  ישראל.37 התביעה, שהוגשה  מדינת  נגד  פיצויים  בירושלים תביעת  השלום 
מבית המשפט לקבוע כי על ישראל לפצות את בעלי האדמות על הנזקים שנגרמו להם כתוצאה 
מהתנערות הרשויות בשטחים הכבושים מחובתן לאכוף את החוק מול עבריינים סדרתיים שחמסו 

את אדמתם.

סייעה  היא אף  לאכוף את החוק,  לא רק שהמדינה מעלה בחובתה הבסיסית  כי  התובעים טענו 
האדמות  בעלי  בזכויות  פגעה  ובכך  עמונה,  חוקי  הלא  המאחז  את  שהקימו  במתנחלים  ותמכה 
לכבוד, לשוויון ולקניין. עוד נטען, כי בשיקולים המקצועיים הנוגעים לאכיפת החוק, נשתרבבו שיקולים 

פוליטיים שהינם שיקולים זרים ואף מסוכנים.

שווי  עבור  פיצוי  הפלסטינים שלא לתבוע  האדמות  בעלי  החליטו  מצפוניים-אידיאולוגיים,  מטעמים 
השימוש שנעשה על ידי המתנחלים בקרקע, המוערך במיליוני שקלים, וזאת כיוון שהם לא מעוניינים 

להרוויח ממגורי הפולשים באדמתם.

בכתב ההגנה, המדינה אישרה כי עמונה היא מאחז לא חוקי שהוקם על קרקע פרטית הרשומה על 
שם פלסטינים, מחוץ לתחום כל תכנית מאושרת וללא היתרי בנייה. המדינה טענה כי החובה לפינוי 

המבנים ולהריסתם מוטלת על המתנחלים, שהקימו את המאחז תוך הצגת מצג שווא לרשויות.38

תביעת הפיצויים הפכה גם לזירת האשמות בין המדינה לבין המתנחלים. במקביל לכתב ההגנה, 
המדינה מסרה הודעה לצד שלישי נגד האגודה השיתופית עמונה, ובה טענה כי אם תחויב לשלם 
לתובעים פיצויים, כי אז יהיה על האגודה וחבריה לשלם לה את הסכום שבו תחויב, כולו או חלקו. 
את ההודעה לצד שלישי ביססה המדינה על שלוש עוולות שביצעו לטענתה המתנחלים: הפרת חובה 
חקוקה, רשלנות והסגת גבול במקרקעין.39 מתנחלי עמונה טענו בכתב ההגנה מטעמם, כי המדינה 
בממשלה,  המוסמכים  הגורמים  ביוזמת  הוקם  כיוון שהמאחז  כלפיהם,  בטענות  יכולה לבוא  אינה 

בתמיכתם ובאישורם ואף במימון הקופה הציבורית.40

ביוני 2014, לאחר שורה של עדויות של בעלי האדמות הפלסטינים בפני בית המשפט, המדינה הכירה 
בין בעלי האדמות לבין המדינה נחתם הסדר,  ומחדליה.  לנזקים שנגרמו בשל מעשיה  באחריותה 
שקבע כי המדינה תשלם לתובעים פיצוי בסך 300,000 שקל. המדינה הודתה בהסדר כי המאחז 
עמונה נבנה על קרקע פרטית ומוסדרת בבעלות התובעים הפלסטינים, וכי עד שנת 2005 
אף שמדובר  על  במקום"  לצורך השקעה בתשתיות  כספים  גורמים ממשלתיים  "העבירו 
במבנים בלתי חוקיים. בנוסף, המדינה הכירה בכך שכתוצאה מהיעדר פעולות אכיפה של המינהל 

האזרחי "נמנעה מהתובעים הגישה לאדמות והיכולת לעבדן".41

ת"א 22252-08, חמאד ואח' נ' מדינת ישראל, כתב תביעה, 31.12.2008.  37
שם, כתב הגנה, 2.3.2009.  38

שם, הודעה לצד שלישי, 2.3.2009.  39
שם, כתב תשובה מטעם עמונה אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות קהילתית בע"מ, 12.3.2009. במאי 2015, בית   40
משפט השלום בירושלים דחה את ההודעה לצד שלישי שהגישה המדינה נגד אגודת מתנחלי עמונה, "נוכח היעדר ראיות 

המאפשרות לקבוע את חלקה של האגודה בנזק" )שם, פסק דין, 6.5.2015(.
שם, הודעה ובקשה מטעם התובעים והנתבעת, 24.6.2014.  41
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 לא בדרכי שלום:
 דחיות בביצוע פסק הדין, ה"מתווה"

ופינוי המאחז )2017-2016(

עמונה,  המאחז  לפינוי  העליון  המשפט  בית  שהקציב  )שנתיים(  מאוד  הממושך  הזמן  פרק  אף  על 
באוקטובר 2016, בהתקרב המועד שנקבע בפסק הדין, המדינה הגישה בקשה לדחייה של שבעה 
חודשים נוספים למימוש הפינוי. המדינה טענה כי הצורך בדחייה, נובע מהרצון לבחון חלופות להעתקת 
מתנחלי עמונה, שיאפשרו את מימוש פסק הדין ב"דרכי שלום" )באופן פרדוקסלי, מדובר על ניסוח 

זהה לתגובת המדינה משנת 2011, המתייחס לפינוי של עמונה שלא התממש(.42

העותרים טענו בתגובה כי מדובר בבקשה פוליטית שהיענות לה תפגע בקורבנות האמיתיים, בעלי 
האדמות הפלסטינים, שמחכים כבר 20 שנה לחזור לאדמתם, כמו גם בשלטון החוק ובמעמדו של 

בית המשפט העליון.43

שופטי העליון דחו את בקשת המדינה וקבעו כי פינוי המאחז לא יידחה וכי על המדינה לבצעו עד 
"נראה שההיעתרות לבקשה תשמש רק כפתח להגשת בקשות  כי  נכתב  25.12.2016. בהחלטה 
ארכה נוספות, בנוסח 'לא הספקנו'". השופטים הוסיפו כי "אף שאיננו מקלים ראש בשיקול ההסכמה 
אחרים,  חשובים  שיקולים  גם  בחשבון  לקחת  יש  הכל.  חזות  אינו  זה  שיקול  שלום,  בדרכי  והפינוי 

שבראשם הפגיעה בקניין הפרטי ובעיקרון שלטון החוק".44

אף על פי כן, חמישה ימים לפני המועד האחרון לפינוי המאחז, המדינה הגישה בקשה נוספת לדחיית 
ביצוע פסק הדין, הפעם ב-45 ימים. המדינה טענה כי הגיעה עם מתנחלי עמונה ל"מתווה" מוסכם, 
לפיו המאחז יועתק לתקופה של שנתיים לאדמות פלסטיניות פרטיות על גבעה סמוכה, אשר יימצאו 
תושבי  בתמורה,  טווח.  ארוכת  התיישבות  במקום  לאשר  אפשרות  תיבחן  וכי  נטושים",45  כ"נכסים 
המאחז הלא חוקי התחייבו להתפנות ב"דרכי שלום" במועד, וזאת ללא קשר להיתכנות המשפטית 

של המתווה או לקיומו.46

אלא  הפינוי,  ביצוע  לעיכוב  הצדקה  כל  שאין  רק  שלא  וטענו  הדחייה  לבקשת  התנגדו  העותרים 
שה"מתווה" החדש מציע הלכה למעשה לגזול קרקע השייכת לפלסטינים אחרים, ולמסור אותה כפרס 

למתנחלים עבריינים שפלשו לאדמות העותרים.47

בג"ץ 9949/08, בקשה מטעם המדינה להארכת מועד בת שבעה חודשים לקיום פסק הדין, 31.10.2016.  42
שם, תגובת העותרים לבקשת המדינה להארכת מועד בת שבעה חודשים לקיום פסק-דין, 6.11.2016.  43

שם, החלטה, 14.11.2016.  44
הצו בדבר נכסים נטושים )רכוש הפרט( )מס' 58(, מגדיר נכס נטוש כנכס שבעליו או מי שהחזיק בו כדין נעדר משטחי   45
האזרחי,  במינהל  אפוטרופוס  מטה  )קצין  המערבית  בגדה  והנטוש  הממשלתי  הרכוש  על  הממונה  המערבית.  הגדה 
המשמש גם כנציג רשות מקרקעי ישראל בגדה המערבית(, מחזיק בנאמנות נכסים של תושבים פלסטינים הנעדרים 

באופן זמני מהשטחים הכבושים.
בג"ץ 9949/08, בקשה מטעם המדינה להארכת מועד בת 45 ימים לקיום פסק דין, 20.12.2016.  46

שם, תגובת העותרים לבקשת המדינה לעיכוב ביצוע פסק-הדין בארבעים וחמישה יום, 21.12.2016.  47
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להיענות  החליטו  אולם  מכבר",  זה  להיעשות  היה  יכול  עתה  שנעשה  מה  "כל  כי  קבעו  השופטים 
לבקשת הדחייה, בשל ההתחייבות הבלתי מותנית שהגישו המתנחלים לבית המשפט "לפינוי בדרכי 

שלום ובלא עימות והתנגדות".48

ב-23.1.2017, בעלי אדמות פלסטינים הגישו לבג"ץ עתירה נוספת, גם היא באמצעות יש דין, וזאת 
עם  להסכמה  הגיעה  עליו  ה"מתווה"  את  צבאיים  צווים  באמצעות  לממש  החלה  שישראל  לאחר 
שהציעה  ה"מתווה"  את  וביטל  העתירה,  את  רוב  בדעת  קיבל  העליון  המשפט  בית  המתנחלים.49 

המדינה, בשל פגיעה בלתי מידתית בזכות הקניין ובזכות הטיעון של העותרים הפלסטינים.50 

בראשית פברואר 2017, למעלה מעשרים שנה לאחר שהמינהל האזרחי הוציא את הצווים הראשונים 
על בנייה בלתי חוקית בעמונה, ישראל פינתה את המאחז שהוקם על אדמות פלסטיניות פרטיות. 
אלימים  ובעימותים  קוימה,  לא  שלום"  "בדרכי  לפינוי  המתנחלים  של  מותנית  הבלתי  ההתחייבות 

במהלך הפינוי נפצעו 57 אזרחים ואנשי כוחות הביטחון.51 

שם, החלטה, 22.12.2016.  48
בג"ץ 794/17, זיאדה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח', עתירה דחופה לצו על תנאי, צו ביניים וצו   49

ארעי, 23.1.2017.
שם, פסק דין, 1.2.2017. על אף קבלת העתירה וביטול ה"מתווה", בנימוקי פסק הדין בית המשפט העליון שילב אמירות   50
הקובעות שהמפקד הצבאי רשאי לפגוע בזכויות הקניין של הפלסטינים בגדה המערבית לטובת מטרות בלעדיות של 
ההתנחלות הישראלית. קביעות אלו עומדות בניגוד למשפט ההומניטרי הבינלאומי ולפסיקות קודמות של בית המשפט 
העליון, ופותחות צוהר לפגיעה קשה בזכויות האדם של הפלסטינים בשטחים הכבושים. בעקבות נימוקי פסק הדין, ששינו 
עמדה משפטית מסורתית שהייתה נהוגה שנים רבות, הגישו בעלי האדמות הפלסטינים באמצעות יש דין בקשה לדיון 
נוסף בהרכב מורחב בעתירה. במאי 2018 קבעה נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות, כי מדובר ב"אימרת אגב" שלא 
נדרשה לשם הכרעה בעתירה, ולכן אין לומר שנפסקה הלכה חדשה ואין לפסיקה כוח של תקדים לעתיד לבוא. להרחבה 
ראו: יש דין, הפגיעה בזכות הקניין של הפלסטינים לטובת המתנחלים הישראלים בגדה המערבית, ניתוח פסיקה, יולי 

.2018
וואלה!NEWS, "אחרי אלימות קשה ומעצרים: הושלם פינוי עמונה; 57 נפצעו", 2.2.2017.  51
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https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94+%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C+%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%95%D7%94+%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94/Ziada_heb.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94+%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C+%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%95%D7%94+%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94/Ziada_heb.pdf


פינוי-פיצוי )2018-2016(

המתנחלים הישראלים – שפלשו לאדמה פלסטינית פרטית ובנו עליה באופן בלתי חוקי – זכו מממשלת 
ישראל לחבילת פיצויים כפולה: מענק כספי אישי ובניית התנחלות חדשה.

ישראל פיצתה כל משפחה שפונתה מעמונה במענק של למעלה מ-800,000 ש"ח בממוצע, וזאת 
בשל "מעורבות עמוקה של רשויות המדינה בהתבססות המאחז". בסך הכל, ל-40 המשפחות שחיו 
בניגוד לחוק במאחז עמונה )ולמשפחות שגרו בתשעה בתים שפונו בהתנחלות עפרה52(, הממשלה 
העניקה 40 מיליון ש"ח מכספי הציבור.53 באופן אבסורדי, החלטת הממשלה שמפרטת את מרכיבי 

התשלום מציינת כי:

בניית ההתנחלות עמיחי, עבור מתנחלי עמונה.  ישראל החליטה על  בנוסף, במרץ 2017 ממשלת 
שהוקמה  המערבית  בגדה  הראשונה  ההתנחלות  היא   ,2018 במרץ  שאוכלסה  עמיחי,  ההתנחלות 
בהחלטת ממשלה מאז שנת 54.1992 כזכור, החוק הבינלאומי קובע כי כלל ההתנחלויות והמאחזים 

הישראליים בגדה המערבית אינם חוקיים.

בסך הכל, פינוי המאחז הלא חוקי עמונה, הפיצוי למתנחלים מפירי החוק והקמת ההתנחלות החדשה 
בשטחים הכבושים, עלו למשלם המיסים הישראלי כרבע מיליארד ש"ח.55

תשעת הבתים בעפרה פונו בעקבות בג"ץ 5023/08, שחאדה ואח' נ' שר הביטחון ואח' )פסק דין מיום 8.2.2015(.  52
החלטה מספר 2178 של הממשלה מיום 18.12.2016; החלטה מספר 3598 של הממשלה מיום 25.2.2018, נספח 582.   53
כנגד ההחלטה על הפיצוי למתנחלים הוגשו שתי עתירות לבג"ץ שנמחקו בסופו של דבר: בג"ץ 10112/16, עו"ד שחר 
בן מאיר ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' )פסק דין מיום 30.11.2017(; בג"ץ 1915/18, עו"ד שחר בן מאיר ואח' נ' 
ממשלת ישראל ואח' )פסק דין מיום 1.8.2018(. ראו גם: משה גורלי, "עתירה לבג"ץ נגד המדינה ומפוני עמונה: 'כל 

אזרח שבנה באופן לא חוקי יקבל פיצוי?'", כלכליסט, 27.12.2016.
החלטה מספר 2583 של הממשלה מיום 30.3.2017.  54

ליישוב עמונה  "40 משפחות, כרבע מיליארד שקל: הממשלה פועלת להגדיל את התקציב  לוינסון,  וחיים  יותם ברגר   55
מחדש", הארץ, 17.8.2017.
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)SA 4.0-CC BY ,Wikimedia Commons ,Dvdhll :ההתנחלות עמיחי, 11.3.2018 )צילום
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 צו תיחום ומניעת גישה: 
פלסטינים לא, ישראלים כן )2017-?(

 מרים חמאד, סילוואד56

אנחנו כבר שנים ארוכות מנועים מללכת לשם. היינו נואשים והגשנו עתירות לבית 
מנועים  עדיין  אנחנו  כלום.  הרווחנו  לא  אנחנו  אך  הצליחו,  הן  לאל,  ותודה  המשפט 
המשפחה  עם  לשם  להגיע  יכולה  לא  שאני  הלב,  לי  וכואב  שלנו,  לאדמה  מלהגיע 
שלי. ביום שהמתנחלים עזבו הרגשתי כאילו נולדתי מחדש, הייתי כל כך מאושרת. 
התפללתי לאלוהים שהם עזבו ושנוכל לחזור לאדמה שלנו. ואז, לרוע המזל, השמחה 

לא הושלמה, לא יכולנו לחזור לאדמה שלנו ולשתול בה, או אפילו להתקרב אליה.

לצורך פינוי עמונה, אלוף פיקוד המרכז הוציא ב-30.1.2017 "צו תיחום", מכוחו של הצו בדבר מבנים 
בלתי מורשים57, האוסר על כניסה של כל אדם, ישראלי או פלסטיני, לשטח המאחז הלא חוקי. הוצאת 
חוק  "להשליט  פינוי המאחז,  על מנת לאפשר את  נדרש  ידי הצבא בטענה שהוא  על  נומקה  הצו 
וסדר במרחב", לסכל הקמת מבנים בלתי חוקיים ולמנוע "אירועי חיכוך".58 ואולם, גם לאחר פינוי 
המאחז, הצבא לא ביטל את צו התיחום, ועד היום ישראל ממשיכה למנוע מבעלי האדמות 

הפלסטינים להגיע אל אדמותיהם.

לעומת זאת, ישראלים רבים, בעידוד נבחרי ציבור בכירים, מפרים את צו התיחום ומגיעים פעם אחר 
פעם לאדמות הפלסטיניות הפרטיות עליהן היה המאחז הבלתי חוקי עמונה – לתפילות ולאירועים, 

לניסיונות התנחלות חוזרים ולעיבוד פלישות חקלאיות.59

כבר במרץ 2017, כחודש וחצי לאחר הפינוי פורסם בעיתון הארץ כי: "בימים שאחרי הפינוי הוצב 
מחסום באזור ושוטרי מג"ב מנעו מאזרחים ישראלים לעלות לגבעה, אך כיום אין מניעה לעלות 
למקום והמחסום נותר פתוח, ומכוניות עולות ויורדות מהגבעה בחופשיות. גם הניסיון של כתב 
'הארץ' לעלות על הגבעה מכיוון עפרה צלח". ניסיונו של הכתב "לגשת למאחז מכיוון הכפר הסמוך 
דיר ג'ריר, למשל, נבלם על ידי חיילים ואנשי האבטחה של עפרה, שדרשו להתפנות מהאזור נוכח 

קיומו של צו התיחום".60 

העדות המלאה )ראו סרטון(: בגוף ראשון – מתחם עדויות, "הקמת המאחז עמונה על אדמות פרטיות".  56
הצו בדבר מבנים בלתי מורשים )הוראת שעה( )יהודה והשומרון( )מס' 1539(, התשס"ד-2003. הרקע לחקיקת הצו בדבר   57

מבנים בלתי מורשים הוא הניסיון להתמודד עם הבניה הבלתי חוקית של מתנחלים ישראלים בגדה המערבית.
 ,"9949/08 בבג"ץ  העותרים  למרשיך,  בנוגע  "פנייתך  דין,  ליש  המערבית  בגדה  הצבא  של  המשפטי  היועץ  מלשכת   58

.2.7.2017
כמעט  התעלמות  תוך  חומש,  המפונה  ההתנחלות  הייתה  עליהן  בורקה,  הכפר  אדמות  על  מתרחשת  דומה  תופעה   59
מוחלטת של רשויות החוק ובעידוד אנשי ציבור ישראלים. להרחבה ראו: יש דין, עולם הפוך: המאבק של תושבי בורקה 

לשוב לאדמותיהם עליהן הייתה ההתנחלות המפונה חומש )ספטמבר 2020(.
יותם ברגר, "הכניסה לשטח שממנו פונתה עמונה נמנעת מבעלי האדמות – אך לא ממתנחלים", הארץ, 20.3.2017   60

)ההדגשה הוספה(.
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https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/burqa_homesh_2020/Olam+Hafuch_HEB.pdf


בינואר 2018 פרסם יאיר פרנק, מי שהיה רב המאחז הבלתי חוקי עמונה, כי "ביום שישי הראשון 
שלאחר הגירוש עלינו לעמונה לתפילת מנחה של ערב שבת קודש. ]...[ מאז אנו עולים לעמונה בכל 

יום שישי בצהריים בשעה שתיים, שבוע אחר שבוע, ללא הפסקה".61 

כמה ימים אחר כך נכנסה קבוצה של ישראלים לשטח צו התיחום במסגרת אירוע לציון יום השנה 
בנימין,  ידי המועצה האזורית מטה  בין השאר על  ופורסם  אורגן  לפינוי המאחז. האירוע הלא חוקי 

הממומנת מתקציב המדינה, ובין הדוברים באירוע היה גם ראש המועצה אבי רואה.62 

יש דין פנה לצבא עוד לפני קיום האירוע והתריע על ההפרה המתוכננת של צו התיחום כמו גם על 
הסגת הגבול הצפויה, אולם הכינוס התקיים ללא כל ניסיון אכיפה מצד רשויות החוק. בתשובת הצבא, 
שניתנה לאחר האירוע, אישר נציג היועץ המשפטי לגדה המערבית כי לא ניתן כל היתר כניסה לשטח 
צו התיחום, בין אם לקיום האירוע לציון יום השנה לפינוי ובין אם באופן חוזר כל יום שישי, כפי שתואר 

על ידי הרב פרנק.63 

היעדר האכיפה מצד הצבא ורשויות החוק הוביל לנסיונות של הקמה חוזרת של המאחז. בדצמבר 
2018, עשרות מתנחלים הגיעו לאדמות הפלסטיניות הפרטיות והציבו עליהן שני קרוואנים למגורים, 
בצלאל  ח"כ  גם  הגיעו  למקום  בנייה.  אישורי  ללא  וכמובן  התיחום,  צו  והפרת  גבול  הסגת  תוך 
סמוטריץ', ראש המועצה האזורית מטה בנימין ישראל גנץ וראש המועצה האזורית שומרון 

הרב יאיר פרנק, "למה לא עמונה?", ערוץ 7, 21.1.2018 )ההדגשה הוספה(.  61
אלירן אהרון, "מקווה שעוד בחיי אזכה לראות פה שכונה", ערוץ 7, 25.1.2018. תמונת ההזמנה מעמוד הפייסבוק הרשמי   62

של "מועצה איזורית בנימין", 21.1.2018.
מיש דין ליועץ המשפטי של הצבא בגדה המערבית ואח', "הנדון: הפרת צו תיחום וצו שטח צבאי סגור והסגת גבול   63
לאדמות הכפר סילוואד בגדה המערבית במתחם בו שכן המאחז הבלתי מורשה עמונה", 25.1.2018; מלשכת היועץ 
המשפטי של הצבא בגדה המערבית ליש דין, "פנייתך בעניין הפרת צו תיחום והסגת גבול במתחם בו שכן המאחז עמונה", 

.29.1.2018
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יוסי דגן. שבוע אחר כך השרה מירי רגב השתתפה בחנוכת המאחז הלא חוקי "חוות עמונה".64 
"אופק  עמותת  עמדה  חוקי  הלא  המאחז  הקמת  שמאחורי  בכך,  גם  עצמה  על  חזרה  ההיסטוריה 

להתיישבות", הממומנת בחלקה מתקציב המדינה.65

בית המשפט המחוזי בירושלים ובית המשפט העליון דחו עתירות של מתנחלים שהוגשו נגד פינוי 
המאחז החדש. בפסק הדין נקבע כי "הצבת המבנים היבילים נעשתה ללא היתר" וכי הפנייה לבית 
המשפט נעשתה "בחוסר ניקיון כפיים". השופטים הוסיפו כי טענות הרכישה של חלקים מהקרקע על 
ידי מתנחלים ישראלים לא הוכחו.66 בינואר 2019, כוחות צבא ומשטרה פינו את המאחז הלא חוקי 

לאחר מאבק אלים.67

ואולם, גם לאחר הפינוי החוזר של המאחז המשיכו גורמים ישראלים שונים להפר את צו התיחום 
ולשהות בניגוד לחוק ותוך הסגת גבול על האדמות הפלסטיניות עליהן היה המאחז הבלתי חוקי עמונה. 
כך למשל, באפריל 2019, במהלך חול המועד פסח הגיעו ישראלים רבים לשטח המאחז המפונה. 
לשאלת עיתון הארץ מדוע הצבא מאפשר את כניסת המתנחלים לעמונה בניגוד לצו התיחום, נמסר 

כי "הצו נאכף על ידי כוחות צה"ל בהתאם להערכת המצב ולפי סדרי עדיפויות".68

עליהן  הפרטיות  הפלסטיניות  האדמות  על  חוקי  בלתי  מבנה  והקימו  שבו  מתנחלים   2020 במרץ 
היה המאחז עמונה. במשך חודש וחצי התגוררו שם מספר נערים ו"בשבתות התארחו במקום גם 
המינהל  ידי  על  נהרס  המבנה   2020 אפריל  בסוף  בשטח".  האחיזה  את  לחזק  במטרה  משפחות, 

האזרחי.69

ביולי 2020, עשרות ישראלים הפרו את צו התיחום והשתתפו בחתונה של בנו של הרב יהושע שפירא 
המאחז,  היה  בו  לשטח  הכניסה  איסור  של  נוספות  ונשנות  חוזרות  הפרות  בעמונה.70  שהתקיימה 

מתועדות בתיעוד עצמי גם בקבוצות פייסבוק שונות.71 

בנוסף לכל אלה, במהלך עשרים השנים בהם שהו מתנחלים באופן לא חוקי במאחז עמונה, הם 
השתלטו על אדמות פלסטיניות גם לצורכי חקלאות. בפברואר 2017, תושבים לשעבר של המאחז 
הגישו עתירה לבג"ץ נגד עקירת הגידולים החקלאיים שנותרו בשטח המאחז לאחר פינויו. העתירה 
נמחקה והמתנחלים הופנו להגיש בקשה מהצבא להיתר כניסה לשטח צו התיחום. הצבא דחה את 
בקשת המתנחלים ולא הותרה להם כניסה. בקשה דומה נוספת הוגשה בפברואר 2019 ונדחתה אף 

היא.72

מאיה   ;14.12.2018 הארץ,  חדשים",  מבנים  בה  והציבו  לחוק  בניגוד  לעמונה  פלשו  מתנחלים  "עשרות  ברגר,  יותם   64
.23.12.2018 ,NEWS!הורודניצאנו, "בהשתתפות השרה רגב: חנוכת מבנים בלתי חוקיים בעמונה", וואלה

יותם ברגר, "עמותה הממומנת מכספי ציבור עומדת מאחורי הקמת המאחז הבלתי חוקי בעמונה", הארץ, 2.1.2019.  65
בג"ץ 9235/18, חב' אופק )א.ת שער בנימין( בע"מ נ' שר הביטחון ואח', פסק דין, 11.9.2019.  66

.ynetynet, 3.1.2019 ,"'ישי פורת ואלישע בן קימון, "הפינוי האלים בעמונה הסתיים עם 23 שוטרים פצועים. מג"ב: 'קצין נדקר  67
יותם ברגר, "צה"ל אפשר למתנחלים לבלות בפסח בעמונה, אך אוסר על בעלי הקרקע הפלסטינים להיכנס", הארץ,   68

.28.4.2019
"הנערים שוב פונו מביתם בעמונה 'אחרי חודש וחצי של בנייה ושמחה'", הקול היהודי, 30.4.2020.  69

"בנו של הרב יהושע שפירא התחתן בעמונה", כיפה, 7.7.2020.  70
ראו למשל: פייסבוק, קבוצת "עמונה" וקבוצת "העם עם עמונה, עפרה, נתיב האבות ותפוח מערב".  71

בג"ץ 1250/17, ידידיה שפיץ ואח' נ' שר הביטחון ואח' )פסק דין מיום 22.1.2019(; בג"ץ 88/19, חמאד ואח' נ'   72
מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' )להלן: בג"ץ 88/19(, תגובה מטעם המשיבים, 2.12.2019.
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על אף דחיית הבקשות, מאז שנת 2017 ועד היום, מתנחלים מעבדים באופן רציף לא פחות מ-26 
חלקות חקלאיות הנמצאות בשטח צו התיחום, וזאת בידיעת המדינה ומבלי שהרשויות יפעלו על מנת 
למנוע את הפרת החוק )ראו "שטח חקלאי" בתצלום אוויר של המדינה משנת 2019 בעמ' 31(. בדיון 
וכי  נציג המדינה שהפלישות החקלאיות עדיין קיימות  בבית המשפט העליון בדצמבר 2019, הודה 
באופן מעשי הצבא אינו אוכף את צו התיחום ומאפשר כניסות ויציאות של ישראלים לשטח לצורך 

עיבוד חקלאי "במסגרת שיקול דעתו של המפקד הצבאי".73

אך  לאדמותיהם,  להיכנס  הפלסטינים  האדמות  מבעלי  מונעת  ישראל  המאחז,  פינוי  לאחר  שנים 
באופן מקומם ובניגוד לחוקים שהיא עצמה קבעה, מאפשרת למתנחלים ישראלים לפלוש לאדמה 

הפלסטינית הפרטית ולהמשיך ולהנות מפירותיה הגזולים.

בג"ץ 88/19, תגובה מטעם המשיבים, 2.12.2019; שם, פרוטוקול, 9.12.2019.  73
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עתירה נגד צו התיחום ומניעת הגישה 
)?-2019(

כאמור, לצורך פינוי המאחז עמונה, בראשית שנת 2017 הצבא הוציא צו תיחום, האוסר על כניסה 
ושהייה של כל אדם – ישראלי או פלסטיני – בשטח שעליו היה בנוי המאחז.

במהלך 2017, בתגובה לפניות יש דין בשם בעלי האדמות, הצבא הבהיר כי משכו של צו התיחום 
הוא שנתיים והוא ניתן להארכה בהתאם לצורך. הצבא הפנה את בעלי האדמות למת"ק, על מנת 
שיבקשו היתרי כניסה לאדמתם שלהם)!(, והוסיף כי מדיניות מתן ההיתרים לכניסה לשטח "מצמצמת 

עד מאוד", וזאת "נוכח הזמן המועט יחסית שחלף מאז פינוי עמונה".74 

ישראלים  ובעוד מתנחלים  חלפה,  המאחז  פינוי  למועד  הסמיכות  כאשר  הפינוי,  לאחר  וחצי  כשנה 
שוהים בניגוד לחוק על האדמות הפלסטיניות בתוך שטח צו התיחום, בעלי האדמות פנו שנית לצבא 
בדרישה לממש את זכותם על אדמותיהם, אך הפנייה לא נענתה. פנייה נוספת מספר חודשים אחר 

כך, נותרה גם היא ללא מענה.75

בינואר 2019, בעלי האדמות הפלסטינים וראשי מועצות הכפרים סילוואד, דיר ג'ריר, עין יברוד וא-
מופרעת  ובלתי  חופשית  להם גישה  שישראל תאפשר  בדרישה  דין,  יש  בסיוע  עתרו לבג"ץ  טייבה 
לאדמותיהם.76 העתירה הוגשה קרוב לשנתיים אחרי הוצאת צו התיחום ופינוי המאחז, ולמעלה מ-20 
את  עליהן  והקימו  הפרטיות  הפלסטיניות  האדמות  על  השתלטו  ישראלים  שמתנחלים  אחרי  שנה 

המאחז הלא חוקי עמונה.

העותרים טענו כי ישראל מונעת את גישתם של הפלסטינים לאדמתם הפרטית, בעוד שהיא מאפשרת 
כניסה של ישראלים לשטח, בניגוד לצו התיחום ותוך הסגת גבול. עוד נטען, כי אי אכיפת החוק מול 
מתנחלים והיעדר ההרתעה באמצעות הליכים פליליים, יוצרים במעין מעגל שוטה, הצדקה מלאכותית 

להמשך מניעת הגישה מבעלי האדמות הפלסטינים בשל החשש מ"אירועי חיכוך".

בעלי האדמות הוסיפו כי קיומו של צו התיחום, המונע מהם להיכנס לאדמתם, לעבד אותה ולהנות 
בזכותם  ופוגע  הקניין הפרטי של תושבי השטח הכבוש,  על  להגן  לחובת הצבא  מנוגד  מפירותיה, 
החוקתי של  והן במשפט  הבינלאומי  ההומניטרי  הן במשפט  המעוגנות  התנועה,  ולחופש  לפרנסה 

מדינת ישראל.

בתגובה לעתירה המדינה מסרה כי תוקף צו התיחום הוארך בשנתיים נוספות, וזאת כיוון ש"בשטח 
המתוחם נעשו פעולות בינוי בלתי חוקיות ]על ידי מתנחלים ישראלים[ באופן חוזר ונשנה במהלך 

מיש דין ליועץ המשפטי של הצבא בגדה המערבית ואח', "בקשה למימוש זכויות הבעלות והקניין של בעלי האדמות",   74
17.5.2017, 2.7.2017, 23.7.2017; מלשכת היועץ המשפטי של הצבא בגדה המערבית ליש דין, "פנייתך בנוגע למרשיך", 

.25.9.2017 ,2.7.2017
מיש דין ליועץ המשפטי של הצבא בגדה המערבית ואח', "בקשה למימוש זכויות הבעלות והקניין של בעלי האדמות וביטול   75

צו התיחום", 16.9.2018, 16.12.2018.
בג"ץ 88/19, עתירה לצו על תנאי, 3.1.2019.  76
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השנתיים האחרונות". המדינה טענה כי "אכיפת הדין ]על מתנחלים[ תיעשה על ידי המפקד הצבאי על 
פי שיקול דעתו ובהתאם לסדר העדיפויות המסור לו". עוד נמסר כי הוצב שער ברזל בכביש המוביל בין 
ההתנחלות עפרה לשטח בו היה המאחז עמונה, אך השער "נפרץ ותוקן מספר פעמים, ונכון למועד 

זה השער פרוץ, ורכבים יכולים לעבור דרכו".77

פעילות  שוטה:  מעגל  של  קיומו  בדבר  העותרים  טענות  את  ביססה  רק  המדינה  תגובת  למעשה, 
ואינן מעמידות לדין את המבצעים,  עבריינית של מתנחלים ישראלים, שרשויות החוק אינן מונעות 
והיחידים שנפגעים הם בעלי הקרקע הפלסטינים, שישראל מונעת מהם מלהגיע לאדמותיהם בשל 

אותם עבריינים ישראלים.

באופן אבסורדי, המדינה אף הדגימה בתגובתה לבית המשפט את הרפיסות ואזלת היד של הרשויות 
בטיפול במתנחלים מפירי החוק: "לא קיימת אפשרות פרקטית למנוע גישת נכנסים לשטח באופן 
מוחלט. כך, לדוגמה, ביום 2.8.2019, עלו אזרחים ישראלים לעמונה לפני שבת, שהו שם עם אוהלים, 

ופונו מיד אחרי שבת. אזרחים אלו קיבלו זימון למשטרה, נחקרו ושוחררו".78

בעקבות דיון בעתירה שהתקיים בבית המשפט העליון, המדינה הודיעה בינואר 2020, כי צו התיחום 
בהם  שטחים  "למעט  לפלסטינים  תותר  הכניסה  השטח  של  המזרחי  בחלקו  אזורים:  לשני  יחולק 
עיבוד  לצרכי  קבוע  כניסה  "אישור  יינתן  המערבי  ובחלקו  ישראליים";  חקלאיים  גידולים  ישנם  עדיין 
חקלאי למשך שנה לבעלי הזכויות במקרקעין ומספר מצומצם של אנשים מטעמם, גם במקרה זה – 
למעט שטחים בהם ישנם גידולים חקלאיים ישראליים". המדינה צירפה צילום אוויר, בו ניתן לראות 
בבירור את 26 החלקות, בהן מתנחלים ישראלים ממשיכים לעבד את האדמה הפלסטינית הפרטית 

ולהתפרנס ממנה באופן רציף, גם שנים לאחר פינוי המאחז הבלתי חוקי והוצאת צו התיחום.79

שם, תגובה מטעם המשיבים, 2.12.2019.  77
שם.  78

שם, הודעה מטעם המשיבים, 30.1.2020.  79
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צו התיחום בשטח המאחז המפונה עמונה, 2019 )מהודעת המדינה(80

   שטח צו התיחום
  שטח חקלאי המעובד על ידי מתנחלים ישראלים

התיחום  צו  את  למעשה  משמרת  המדינה  הודעת  כי  בתגובה  טענו  דין,  יש  באמצעות  העותרים, 
ומגבילה באופן משמעותי את בעלי האדמות הפלסטינים המבקשים לעבד את אדמותיהם ולממש 
את זכויות הקניין שלהם. עוד צוין, כי המדינה ממשיכה להתעלם מחובתה לאכוף באופן אפקטיבי את 
החוק ביחס למפירי הצווים, ועל פי צילום האוויר מאפשרת המשך עיבוד רציף של פלישות חקלאיות 

של מתנחלים בשטח המאחז, גם שלוש שנים לאחר פינויו.81

והוציא צו על תנאי המורה למדינה  ב-21.6.2020 קיבל בית המשפט העליון את בקשת העותרים 
להבהיר מדוע לא יבוטל צו התיחום ביחס לבעלי האדמות הפלסטינים ומדוע לא ייאכף צו התיחום 
ביחס לבינוי הבלתי חוקי של המתנחלים והפלישות החקלאיות שלהם הקיימות בשטח צו התיחום.82 

נכון לדצמבר 2020, העתירה תלויה ועומדת.

שם.  80
שם, תגובה מטעם העותרים להודעה מטעם המשיבים, 11.3.2020.  81

שם, צו על תנאי, 21.6.2020.  82
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סיכום

בית המשפט העליון, פברואר 832006

במשטר תקין, הפועל במסגרת של חוק ומשפט, קביעה זו בפסק דין של בית המשפט העליון, היתה 
אמורה להוביל לפינוי המאחז הבלתי חוקי עמונה ולהשבת האדמות לבעליהן הפלסטינים, כבר בשנת 
2006. למעשה, המאחז היה אמור להיות מפונה עוד עשור קודם לכן, אם הצבא הישראלי היה מממש 
את צווי ההריסה שהוא עצמו הוציא החל משנת 1996, למבנים הלא חוקיים שהקימו מתנחלים על 

אדמות פלסטיניות פרטיות.

אך המדיניות הישראלית בגדה המערבית הפועלת להשתלטות על אדמות פלסטיניות ולקידום פרויקט 
ההתנחלויות, אינה תקינה ואינה חוקית. צמיחת המאחז על אדמות פרטיות ואי פינויו משך שנים, 
התאפשרו בזכות שילוב זרועות של שלושה גורמים בעלי עוצמה: ממשלת ישראל, מתנחלים ישראלים 

ורשויות החוק והצבא. 

בעלי האדמות הפלסטינים, שהמאחז נבנה על הקניין הפרטי שלהם, ושהודרו באופן מוחלט ממוקדי 
קבלת ההחלטות, נאלצו לפנות שוב ושוב לבית המשפט על מנת לעמוד על זכויותיהם הבסיסיות. 
ואולם, לאחר פינוי המאחז שנכפה בסופו של דבר על המדינה בהוראת בית המשפט העליון, 
ישראל מוסיפה חטא על פשע, וממשיכה גם כיום למנוע מבעלי האדמות הפלסטינים להגיע 

לאדמותיהם הפרטיות, 25 שנה מאז שנגזלו מהם.

לדין מתנחלים  מזין את עצמו. המדינה לא מעמידה  ישראל  בידי  מנגנון גזל האדמות הפלסטיניות 
חוקיים.  ואחרים להמשך המעשים הלא  אותם  ובכך ממריצה  אותם,  ולעיתים אף מפצה  עבריינים 
הפלסטיניות  האדמות  על  ההשתלטות  את  הופכת  ישראל  ומתמשך,  טווח  ארוך  בתהליך  בנוסף, 

לרשמית, חוקית לכאורה, באמצעות התנחלויות מוכרות והכשרה בדיעבד של מאחזים.

והיא  פרשת עמונה הפכה לאחד מהסמלים של ההתנחלות הישראלית בשטחים הכבושים. 
אכן כזו. עמונה היא סמל לעבריינות מתנחלים שעושים באדמות פלסטיניות פרטיות כבשלהם, 
ומשתלטים עליהן באלימות ובמגוון דרכים לא כשרות. היא סמל למדיניות אי האכיפה של רשויות 
החוק והצבא בכל הנוגע לפגיעה של ישראלים בפלסטינים וברכושם. היא סמל למימון במיליונים 
וללגיטימציה גלויה וסמויה שמעניקה ממשלת ישראל להתנחלות הלא חוקית בשטחים הכבושים. 

בג"ץ 1019/06, פסק דין, 1.2.2006.  83
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כיבוש  משטר  במסגרת  ישראל,  ידי  על  הפלסטינים  של  זכויותיהם  לרמיסת  סמל  והיא 
קולוניאליסטי שנמשך כבר למעלה מ-53 שנה.

בעלי האדמות הפלסטינים, מהכפרים סילוואד, עין יברוד, א-טייבה ודיר ג'ריר ממשיכים במאבקם לחזור 
לאדמותיהם הפרטיות, שישראלים גזלו מהם לפני 25 שנים.

בעלי האדמות עליהן נבנה המאחז הלא חוקי עמונה, ספטמבר 2016 )צילום: אקטיבסטילס(
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