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מבוא
בגדה  ישראל  של  האזרחית  המדיניות  יישום  על  שאחראית  צבאית  יחידה  הוא  האזרחי"  "הִמיְנָהל 
המערבית. סמכויותיו הרחבות של המינהל האזרחי נוגעות למרבית תחומי החיים בשטחים הכבושים: 
היתרי תנועה ועבודה; תשתיות – מים, חשמל, תחבורה ותקשורת; בריאות, חינוך ורווחה; קרקעות, 
ובנייה; מרשם האוכלוסין; חקלאות, מסחר ותעשייה; איכות הסביבה; ארכיאולוגיה ושמורות  תכנון 

הטבע.

המשפט הבינלאומי קובע כי למפקד הצבאי בשטח כבוש נתונה הסמכות, ואף החובה, לנהל את 
תוך הבטחת  הכבושה  האוכלוסייה  האינטרסים של  על  לשמירה  לפעול  עליו  וכי  הציבוריים,  החיים 

צרכיה הביטחוניים של המעצמה הכובשת.

ממשלת ישראל פועלת בניגוד לדין הבינלאומי, ומשתמשת במוצהר במינהל האזרחי בגדה המערבית 
במטרה ליזום ולקדם "תהליכים המעצבים את הזירה בראי האינטרס הישראלי".1 נייר עמדה זה טוען 
כי באופן מעשי המינהל האזרחי משמש אמצעי לדיכוי ולשליטה על הפלסטינים בגדה המערבית. יתר 
על כן, דפוסי הפעולה שיוצגו להלן מלמדים כי המינהל האזרחי הוא כלי פוליטי המיועד לקדם את 
מדיניות ההתנחלות הישראלית בשטחים הכבושים; למסד הפרדה בין אוכלוסיות על בסיס אתני-לאומי 
אגב אפליה וניצול; ולממש פרקטיקות של גזל ונישול כלפי הפלסטינים תושבי הגדה המערבית, תוך 

פגיעה קשה בזכויות האדם שלהם.

רקע
לאחר כיבוש השטחים על ידי ישראל בשנת 1967, הופקד הטיפול בנושאים אזרחיים בגדה המערבית 

בידי מתאם פעולות הממשלה בשטחים )מתפ"ש( – קצין בכיר שמדווח ישירות לשר הביטחון. 

באוקטובר 1981 החליטה ממשלת ישראל על הקמת המינהל האזרחי, במסגרת יחידת המתפ"ש, 
במטרה להפריד בין הפעילות הביטחונית לפעילות האזרחית בגדה המערבית. המינהל האזרחי נועד 
רווחתם".2  ולהגדיל  המקומיים  התושבים  את  לשרת  במטרה  האזרחית  לפעילות  מסגרת  "לשמש 
חודש לאחר מכן פרסם הצבא צו הקובע כי "המינהל האזרחי ינהל את העניינים האזרחיים באזור ]...[ 
לרווחתה ולטובתה של האוכלוסייה ולשם הספקת השירותים הציבוריים והפעלתם, ובהתחשב בצורך 

לקיים מינהל תקין וסדר ציבורי באזור".3

האזרחיים  החיים  את  לנהל  במטרה  בשטחים  הממשלה  פעולות  לתיאום  היחידה  הוקמה  במקור 
של תושבי הגדה המערבית הפלסטינים. ברבות השנים צמח מפעל ההתנחלות הישראלי בשטחים 
הכבושים ונוספו אליו למעלה מ-400 אלף אזרחים ישראלים שמתגוררים בגדה המערבית )לא כולל 

דו"ח תיאום פעולות הממשלה בשטחים לשנת 2016 על פי חוק חופש המידע )יוני 2017(, אתר תיאום פעולות   1
הממשלה בשטחים )להלן: דו"ח מתפ"ש 2016(, עמ' 17.

מבקר המדינה, דו"ח שנתי 56א )2005(, עמ' 200–201.  2
צו בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס' 947(, תשמ"ב-1981.  3
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ירושלים המזרחית( בניגוד לחוק הבינלאומי.4 הדין הישראלי אמנם הוחל באופן הדרגתי על ידי הְּכֶנֶסת 
צבאי,  למשטר  נתון  עצמו  השטח  בהיות  אולם  בגדה,  הישראלים  המתנחלים  על  הצבאי  והמפקד 
המינהל האזרחי הוא שאחראי על הסדרתם של היבטים מינהליים רבים גם בחייהם של המתנחלים 

ובסביבת מגוריהם.

בשנת 1995, לאחר חתימת הסכם הביניים בין ישראל והפלסטינים, הועברו חלק מהסמכויות האזרחיות 
בגדה המערבית לרשות הפלסטינית )אזורי A ו-B(, והצבא הקים מערך של מפקדות לתיאום ולקישור 
)מת"ק( מול הרשות. כלל הסמכויות האזרחיות בשטח C – המהווה כ-60% משטחי הגדה ומתגוררים 

בו כ-200 אלף פלסטינים5 – נותרו בידי המינהל האזרחי. 

מבנה המינהל האזרחי
בראש המינהל האזרחי עומד קצין צבא בדרגת תת-אלוף הנתון להיררכיה כפולה – מבחינה ארגונית 
למשרד  ישירות  הכפופה  בשטחים,  הממשלה  פעולות  מתאם  יחידת  תחת  פועל  הוא  ומקצועית 
הביטחון, ואילו את סמכויותיו הפיקודיות הוא מקבל ממפקד פיקוד המרכז, קצין בדרגת אלוף המשמש 

כמפקד הצבאי של השטח הכבוש.

מאות אנשי צבא ואזרחים פועלים במשולב בשמונה תחומים המרכיבים את המינהל האזרחי וכוללים 
בתוכם 24 יחידות מקצועיות המנוהלות על ידי קציני מטה )קמ"ט(.6 בנוסף המינהל האזרחי מפעיל 
שמונה מת"קים ברחבי הגדה המערבית, האמונים על התיאום עם הרשות הפלסטינית ועל מתן מענה 

לתושבים הפלסטינים. תקציבו השנתי של המינהל האזרחי הוא כ-375 מיליון שקלים.7

הקמ"טים, שהם ברובם אזרחים עובדי המדינה, מהווים את הנציגות המקצועית של משרדי הממשלה 
והרשויות הישראליות בגדה המערבית. מרבית הקמ"טים פועלים בכפיפות כפולה ולעיתים עמומה8 
לראש  ובכפיפות  השונים  התחומים  ראשי  תחת  האזרחי  המינהל  במסגרת  פועלים  הם  מחד   –
המינהל האזרחי, ומאידך הם מתמנים ומקבלים הנחיות מקצועיות, כמו גם את משכורתם, מהרשות 
הממשלתית הישראלית שאליה הם שייכים. כך למשל, קמ"ט חקלאות פועל תחת ראש תחום אזרחי 
במינהל האזרחי והוא עובד מדינה המדווח ומקבל את שכרו ממשרד החקלאות, קמ"ט שמורות הטבע 
פועל תחת ראש תחום תשתית במינהל האזרחי והוא גם מנהל מחוז "יהודה ושומרון" ברשות שמורות 

הטבע והגנים, וכן הלאה.

ההתנחלויות הישראליות בגדה המערבית הוקמו בניגוד לחוק הבינלאומי. סעיף 49 של אמנת ז'נבה הרביעית )1949( אוסר   4
על המעצמה הכובשת להעביר חלקים מאוכלוסייתה האזרחית לשטח הכבוש. להרחבה ראו יש דין, מכיבוש לסיפוח – 

ההטמעה השקטה של דו"ח לוי להסדרת הבנייה הבלתי חוקית בגדה המערבית )פברואר 2016(, עמ' 25.
אין נתונים רשמיים לגבי מספר הפלסטינים החיים בשטח C, המספר מהווה אומדן של ארגון במקום – מתכננים למען   5

זכויות תכנון.
המינהל האזרחי לא מפרסם נתונים עדכניים על אודות מצבת כוח האדם שלו. באוקטובר 2003 העסיק המינהל האזרחי   6
638 איש – 463 אנשי צבא ו-175 אזרחים )מבקר המדינה, דו"ח שנתי 56א ]2005[, עמ' 201(. העיתון "מקור ראשון" 
פרסם כי באוגוסט 2017 העסיק המינהל האזרחי כ-200 אזרחים, כמות שעל פי תוכנית של הצבא תוכפל תוך שלוש 
שנים ל־400 עובדי מדינה שישרתו את המתנחלים הישראלים ועוד 130 עובדים שישרתו את התושבים הפלסטינים )אריאל 

.)11.8.2017 ,NRG ,"כהנא, "המנהל האזרחי ישודרג: יותר עובדים, פחות זיקה לצה"ל
דו"ח מתפ"ש 2016, עמ' 35.  7

ראו להלן ה"ש 31.  8
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המינהל האזרחי - מבנה ארגוני9

דו"ח מתפ"ש 2016, עמ' 18.  9
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המשפט הבינלאומי
כיבוש הוא משטר של נאמנות זמנית המעניק כוחות שלטוניים לכובש, אך אינו הופך אותו לריבון. 
הצבאי  הוא המפקד  )הגדה המערבית(  הכבוש  בעל הסמכות בשטח  כי  קובע  הבינלאומי  המשפט 

)מפקד פיקוד מרכז( ולא המעצמה הכובשת מטעמה הוא פועל )ישראל(.10

הצבא  פעילות  על  חלה  כן  ועל  מנהגי  בינלאומי  אשר משקפת משפט   ,1907 האג משנת  אמנת 
הישראלי בשטחים הכבושים ומחייבת את רשויות מדינת ישראל, מתווה את עקרונות הבסיס בנוגע 

ליחסי כובש-נכבש ובנוגע למגבלות הכוח של המעצמה הכובשת בשטח כבוש.

כובש  כוח  הנלוות לאמנת האג היא שקובעת את המסגרת הכללית לפעילות  תקנה 43 לתקנות 
הכובש  לצבא  מעניקה  התקנה  הכבוש.  בשטח  שלטון-תושב  ליחסי  כלל-על  ומהווה  כבוש,  בשטח 
סמכויות וכוחות שלטוניים ומתווה את השיקול המרכזי להפעלתם על ידי המדינה הכובשת – טובתה 

של האוכלוסייה המקומית ועקרון שימור הקיים.

האמצעים  בכל  הלה  ינקוט  הכובש,  לידי  למעשה  החוקי  השלטון  סמכויות  בעבׂור 
שביכולתו כדי להחזיר על כנם ולהבטיח את הסדר והחיים הציבוריים, עד כמה שהדבר 

אפשרי, מתוך כיבוד החוקים הנוהגים במדינה, חוץ אם נבצר ממנו הדבר לחלוטין.11

 – במפורש  בו  המופיע  הכיבוש  דיני  העליון של  לכלל  הוסיפה   43 המקובלת של תקנה  הפרשנות 
דאגה לרווחת האוכלוסייה הכבושה המוגנת12 – את הקוטב הנובע מהיות דיני הכיבוש, ותקנה 43 
בתוכם, חלק מדיני המלחמה והלחימה: שמירה על האינטרסים הביטחוניים של המעצמה הכובשת. 
שני קטבים אלה, טובת הנכבשים וביטחון הכובש, הם שמניעים את דיני הכיבוש ויוצרים את מארג 
השיקולים שיכולה המעצמה הכובשת לשקול בעת שהיא עושה שימוש בכוחות שלטוניים ומנהלת 

את השטח הכבוש.

פסיקת בית המשפט העליון בישראל הכירה אף היא בכך שהמפקד הצבאי הישראלי בגדה המערבית 
רשאי להפעיל את סמכויותיו רק לטובת השטח הכבוש, תוך הפעלת שיקולים רלוונטיים בלבד – טובת 
התושבים המוגנים מזה והאינטרס הביטחוני מזה. פסק הדין שהתווה את ההלכה המשפטית ניתן 

בשנת 1983 על ידי השופט אהרון ברק, לימים נשיא בית המשפט העליון, בפרשת אסכאן:

ישראל מכירה בעקרונות אלו של המשפט הבינלאומי )אם כי מבחינה חוקתית ישראלית, הצבא כפוף לממשלת ישראל(,   10
ראו דיני התפיסה הלוחמתית, אתר הפרקליטות הצבאית. 

אמנה בדבר הדינים והמנהגים של מלחמה ביבשה לרבות תקנות בקשר לדיני ומנהגי המלחמה ביבשה )האג 1907(, תקנה   11
43 לתקנות הנלוות.

סעיף 4 של אמנת ז'נבה הרביעית )1949( קובע, כי "מוגנים על ידי האמנה הזאת הם אלה המוצאים את עצמם – באיזה   12
זמן שהוא ובאיזו דרך שהיא – בשעת סכסוך או כיבוש – בידי אחד מבעלי הסכסוך או בידי אחת המעצמות הכובשות, והם 

אינם אזרחיו של אותו בעל סכסוך או אזרחיה של אותה מעצמה כובשת".
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אין המפקד הצבאי רשאי לשקול את האינטרסים הלאומיים, הכלכליים, הסוציאליים 
של מדינתו שלו, עד כמה שאין בהם השלכה על האינטרס הביטחוני שלו באזור או על 

האינטרס של האוכלוסייה המקומית.13

המינהל האזרחי, המופקד מטעם המפקד הצבאי על ניהול החיים האזרחיים בגדה המערבית, 
מחויב על פי הדין הבינלאומי לפעול במטרה לשמור ולקדם את טובת התושבים הפלסטינים 

בכפוף לצרכיה הביטחוניים של ישראל.

ג'מעית אסכאן אלמעלמון אלתעאוניה אלמחדודה אלמסאוליה נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה   ,393/82 בג"ץ   13
ושומרון ואח', פסק דין, 28.12.1983.

חומת ההפרדה וכביש "מרקם חיים" בסמוך לכפר בית עור אלפוקא )באדיבות שלום עכשיו(. ראו הרחבה בעמ' 13.
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"בראי האינטרס הישראלי"
המינהל האזרחי, כפי שמוצהר במסמכים רשמיים של הצבא ובניגוד לדין הבינלאומי, פועל במטרה 

ליזום ולקדם תהליכים שיעצבו את הגדה המערבית על פי האינטרסים של ממשלת ישראל. 

ייעודיו של המינהל האזרחי המפורטים בדו"ח השנתי של היחידה לתיאום פעולות הממשלה בשטחים 
)מתפ"ש( הם: "להוביל וליישם את המדיניות האזרחית" בגדה המערבית, "להוות גוף תיאום וקישור 
למערכת הפלסטינית ולגורמי הקהילה הבינלאומית", להיות "סמכות בנושאי מקרקעין ותשתית בשטח 
C" ו"להוביל את המאמץ האזרחי ההומניטרי" בגדה. הדו"ח אף מפרט שורה ארוכה של תפקידי המינהל 

האזרחי, ובראשם "מימוש סמכויות הארגון למול האוכלוסייה הפלסטינית וההתיישבות הישראלית".14

מתפ"ש גם קובע כי אחד מתפקידי המינהל האזרחי הוא "ייזום וקידום תהליכים המעצבים את 
הזירה בראי האינטרס הישראלי".15 בכך הצבא מצהיר באופן מפורש כי הוא מפר את חובתו כנאמן 
של השטח הכבוש, שאמור לפעול לקידום האינטרסים של האוכלוסייה המוגנת. יתר על כן, המינהל 
האזרחי מערב שיקולים זרים ופסולים בעבודתו וחותר תחת פסיקת בג"ץ שהוזכרה לעיל וקבעה כי 
המפקד הצבאי, אשר הסמיך את המינהל האזרחי לניהול החיים האזרחיים בגדה, אינו רשאי לשקול 

את "האינטרסים הלאומיים, הכלכליים, הסוציאליים של מדינתו שלו" למעט האינטרס הביטחוני.16

האינטרסים הישראליים מקודמים באמצעות נציגים של משרדי הממשלה הפועלים במסגרת המינהל 
מדינה  עובדי  כאמור  הם  והקמ"טים  הישראלי  הביטחון  לשר  כפוף  האזרחי  המינהל  ראש  האזרחי. 
בנוסף  עוסקים.  הם  בהתאם לתחום שבו  בישראל,  הממשלה  משרי  מקצועיות  הנחיות  שמקבלים 
לכך, מתנחלים רבים – אזרחים וחיילים – משרתים במינהל האזרחי, וראשי המתנחלים נהנים מגישה 
ישירה לבכירי המינהל האזרחי ומקיימים איתם פגישות עתיות המיועדות ל"תיאום ציפיות" וליצירתה 

של "שפה משותפת".17

ניתן לומר כי המינהל האזרחי שבסיסו ממוקם בסמוך להתנחלות בית אל בגדה המערבית, אשר אמור 
להסדיר את העניינים האזרחיים בשטחים הכבושים לטובת התושבים הפלסטינים המוגנים, מובל בידי 
אינטרסים פוליטיים ישראליים, ולמעשה משמש כעין שלוחת המשך או "ממשלה-זוטא" של הממשלה 
היושבת בירושלים. בתחומים רבים אף ישנה הזדהות בין המינהל האזרחי לבין המתנחלים הישראלים 
ומתקיים שיתוף פעולה רעיוני וביצועי הדוק ביניהם. באופן מעשי, הצבא מתאם את עבודת הנציגים 

האזרחיים ורק במקרים חריגים, אם בכלל, מערער על החלטות הדרג המדיני.18

דו"ח תיאום פעולות הממשלה בשטחים לשנת 2015 על פי חוק חופש המידע )מרץ 2016(, אתר תיאום פעולות   14
הממשלה בשטחים )להלן: דו"ח מתפ"ש 2015(, עמ' 18; דו"ח מתפ"ש 2016, עמ' 17.

שם.  15
ראו ה"ש 13.  16

ראו למשל: "ראשי ההתיישבות הרימו כוסית עם ראש המנהל האזרחי", ערוץ 7, 18.9.2017; חזקי ברוך, "המנהל האזרחי   17
ומזכירי הישובים נפגשו", ערוץ 7, 5.12.2017.

על פי אלוף )מיל.( שלמה גזית, ששימש כמתפ"ש הראשון, כבר משנת 1967 נוהלו החיים האזרחיים בשטחים הכבושים   18
על ידי פקידים מקצועיים ופוליטיים בירושלים. האחריות הפורמלית לכלל הפעולות האזרחיות בגדה היתה של המפקד 
הצבאי )מפקד פיקוד מרכז(, אך בפועל עסקו משרד הביטחון והצבא רק בשאלות העקרוניות של הניהול האזרחי בגדה, 
בעוד שכל משרד ממשלתי פעל בנושאים שעליהם הופקד בתחומי ישראל גם בשטחים הכבושים )שלמה גזית, פתאים 

במלכודת – 30 שנות מדיניות ישראל בשטחים, זמורה ביתן, מוציאים לאור, תל אביב ]1999[, עמ' 36, 45(.
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מובן כי האינטרסים הישראליים בגדה המערבית שונים במובהק מאלו של הפלסטינים ולעיתים אף 
הפוכים מהם. נייר עמדה זה אינו מתיימר לפרט ולבחון את כולם, אולם ניתוח תפקידיו ופעילותו של 
המינהל האזרחי מייצר מיפוי ברור של כוונותיה של ישראל בניהול החיים האזרחיים בגדה המערבית.

כך למשל, המינהל האזרחי קיבל על עצמו את "הובלת מאמץ התודעה וההסברה תוך סיוע למאמץ 
הלגיטימציה".19 כלומר, המינהל האזרחי רואה את עצמו כמי שאמון על עבודת יחסי הציבור וההסברה 
של מדיניות ישראל ביחס לשטחים הכבושים, אל מול מבקריה בישראל ובעולם. תפקיד זה לא רק 
להכשיר  אלא אף מבקש  בגדה המערבית,  האזרחית  למדיניות  רלוונטי  ולא  במובהק  פוליטי  שהינו 

ולקדם את הנוכחות הישראלית בשטחים הכבושים.

ומהווים  להציג בקצרה שישה תחומים הנמצאים תחת אחריותו של המינהל האזרחי  נבקש  להלן 
דוגמאות לסמכויותיו ולהשפעתו העמוקה על החיים בגדה המערבית. מרבית העובדות והנתונים אינם 
חדשים ופורסמו על ידי יש דין וארגוני זכויות אדם שונים בעבר, אולם בראייה כוללת הם מצביעים על 
שיטה: המינהל האזרחי משמש הן כאמצעי לדיכוי ולשליטה על הפלסטינים בגדה המערבית והן ככלי 
ולקדם את פרויקט ההתנחלות  פוליטי המיועד למסד הפרדה בין אוכלוסיות על בסיס אתני-לאומי 
הישראלית בשטחים הכבושים, תוך ניצול, נישול ואפליה של התושבים הפלסטינים, וכל זאת בראי 

האינטרס הישראלי ובניגוד לחוק הבינלאומי.

משטר ההיתרים
דו"ח מתאם פעולות הממשלה בשטחים מבהיר שאחד מתפקידי המינהל האזרחי הוא "להוות סמכות 
למתן היתרים ולתיאום משטר התנועות לאוכלוסייה הפלסטינית" בגדה המערבית.20 משפט קצר 

זה טומן בחובו פגיעה דרמטית בחיי הפלסטינים בשטחים הכבושים.

ויומיומית, פלסטינים נאלצים לבקש היתר  עבור כל תנועה "חריגה", שבשביל בן חורין היא טבעית 
מיוחד מהמינהל האזרחי. כך למשל, בכל יציאה מארצם לחו"ל למטרת לימודים אקדמיים, בכל נסיעה 
לרצועת עזה לביקור משפחתי, בכל מעבר לחלקי הגדה שהופרדו ממנה – ל"מרחב התפר" לעיבוד 
אדמות פרטיות או לירושלים המזרחית לטובת פולחן דתי, וכמובן בכל כניסה לישראל או להתנחלויות 
למטרות פרנסה, נתונים הפלסטינים לחסדיו של המינהל האזרחי שאמור להנפיק להם היתר מיוחד 

ולאשר את התנועה. בסך הכל קיימים למעלה מ-100 סוגי היתרים.21

לעומתם, אזרחים ישראלים יכולים להיכנס לגדה המערבית ולצאת ממנה כרצונם, כמו גם להתנועע 
בחופשיות ברחבי השטחים הכבושים )למעט אזור A( ולעבור במחסומים הפרוסים בתוכם ובגבולותיהם. 

משטר ההיתרים שמיישם המינהל האזרחי יוצר תלות בגוף הצבאי של פלסטינים המבקשים לקיים 
אורח חיים סביר, ומוביל לדיכוי ולשליטה תוך שימוש בשיטות של "מקל וגזר". כך המינהל האזרחי 
משתמש בזכויות האדם של הפלסטינים כקלף מיקוח – ברצותו "מעניק" להם את מה שהוא מכנה 

דו"ח מתפ"ש 2016, עמ' 17.  19
דו"ח מתפ"ש 2015, עמ' 18. ההדגשה הוספה.  20

חיים לוינסון, "המינהל האזרחי מציג: 101 סוגי היתרי כניסה לפלסטינים", הארץ, 6.8.2012. אין מידע לגבי מספר ההיתרים   21
המוחלט שמנפיק המינהל האזרחי, אולם על פי נתוני מתפ"ש, מדי שנה רק לצרכי עבודה בישראל ובהתנחלויות מוגשות 

למעלה מ-100 אלף בקשות )דו"ח מתפ"ש 2016, עמ' 23(.
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"הטבות", "מחוות" או "הקלות", למשל מתן היתרים לתפילה בהר הבית לרגל החגים המוסלמיים 
או הנפקת היתרים למעבר מעזה לגדה לטובת איחוד משפחות במסגרת משא ומתן עם הרשות 
ענישה  במסגרת  פרטיות  חקלאיות  חלקות  עיבוד  כמו  בסיסיות  זכויות  מונע  וברצותו  הפלסטינית; 

קולקטיבית, בעקבות מעשי אלימות שמבצעים יחידים או קבוצות מוגדרות.

ישראל משתמשת בשליטה המוחלטת שלה בחופש התנועה של תושבי הגדה המערבית גם לצורך 
מעשי סחיטה ואיומים כלפי פלסטינים, בעיקר מצד שירות הביטחון הכללי )שב"כ(, בניסיון לגייס משתפי 
בקריטריונים  השקיפות  וחוסר  הביורוקרטי  הסבך  ועוד,  זאת  היתרים.22  להנפקת  בתמורה  פעולה 
ש"מזכים" בהיתרים פותח צוהר גם לתופעות של דרישת שוחד מצד קציני המינהל האזרחי בתמורה 

להיתרים.23 

מקרים אלה ממחישים את השרירותיות של משטר ההיתרים ואת התלות שלו באנשי המינהל האזרחי 
המעורבים, במצב המדיני ובאווירה הפוליטית, ומוכיחים כי הוא אינו נובע בעיקרו מצרכים ביטחוניים, 
אלא מהווה חלק משיטה שנועדה לבסס ולהעמיק את השליטה על האוכלוסייה הפלסטינית הכבושה.

משטר התנועות וההיתרים – למעשה משטר המחסומים והאיסורים – שבאחריות המינהל 
האזרחי משמש כלי למימוש כוונותיה של ישראל לדיכוי ולשליטה על האוכלוסייה הפלסטינית 
ובזכות  התנועה  לחופש  הפלסטינים  של  בזכותם  קשה  באופן  פוגע  הכבושים,  בשטחים 
לשוויון ולכבוד, וגורר אחריו פגיעה גם בזכות לחיי משפחה, לבריאות, לחינוך, לקניין, לפרנסה 

ולתרבות.

כבישים
הדרישה להצטייד בהיתר צבאי לכל תנועה "חריגה" אינו המאפיין היחיד של ההפרדה בין האוכלוסיות 
בגדה המערבית ושל הפגיעה בחופש התנועה של הפלסטינים.24 קצין מטה )קמ"ט( תחבורה במינהל 
האזרחי הממונה על "קידום ופיתוח תשתיות תחבורה",25 אחראי על יצירת מערכת כבישים נפרדת 

לפלסטינים ולישראלים בשטחים הכבושים. 

אסורים לתנועת  המערבית  הגדה  מכבישי  ק"מ  כ-60   ,2017 ינואר  לסוף  נכון  בצלם,  נתוני  פי  על 
ומיועדים לשימושם הבלעדי או הכמעט בלעדי של אזרחים ישראלים. בחלק מהכבישים  פלסטינים 
מדיניות  ברגל.  לעבור  גם  עליהם  נאסר  פלסטינים,  של  נסיעה  אסורה  חברון שבהם  העיר  במרכז 
ידי הצבא, אולם אינה מעוגנת בצווים צבאיים או בחקיקה  הכבישים האסורים מיושמת בשטח על 
אחרת.26 על כבישים אלה אמר בשנת 2001 תא"ל דב צדקה, ראש המינהל האזרחי באותה עת: 
"'מדינת ישראל קבעה שרק אדוני הארץ ייסעו על הציר, הכובשים הנאורים. ]...[ אני אסתכן ואגיד שזה 

ראו למשל: מחסום WATCH, אסירים שקופים )המשך( – לא יודעים מדוע ואין לאן לפנות, יוני 2007 – ספטמבר   22
2011 )2011(, עמ' 31-29.

ראו למשל: אמיר בוחבוט, "5 שנות מאסר לקצין במינהל האזרחי לשעבר שקיבל שוחד מפלסטינים", וואלה, 18.1.2016.  23
הפלסטינים  הגדה  תושבי  מול  אל  המתנחלים  של  היתר  וזכויות  אתני-לאומי  רקע  על  ההפרדה  כי  לציין  ראוי  ובכלל,   24
מתבטאות בהיבטים רבים נוספים, שחלקם מחוץ לתחום אחריותו של המינהל האזרחי. לדוגמה, זכויות אזרחיות ופוליטיות, 

מערכות חוק ומשפט ועוד.
אתר תיאום פעולות הממשלה בשטחים.  25

אתר בצלם, עדכון אחרון: 8.2.2017.  26
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לפעמים מביא אותי אפילו לידי תיעוב של אלה ]ראשי הצבא והממשלה[ שלא נותנים להם ]לפלסטינים[ 
)לנסוע על הציר(".27

בנוסף מתפ"ש מתגאה ב"שימור מרקם החיים הפלסטיני ושיפורו",28 אך למעשה מדובר במכבסת 
את  הצבא  יצר  המערבית  בגדה  רבים  במקומות  ציני.29  שימוש  בו  עושה  שהצבא  ובמונח  מילים 
חיים" לפלסטינים, כשבפועל מדובר על מערכת הפרדה מפלסית  "כבישי מרקם  מה שהוא מכנה 
באמצעות מנהרות וגשרים, בין הדרך הראשית – המהירה והעליונה – שמיועדת לנסיעה בעיקר של 
אזרחים ישראלים, לבין כבישים תחתונים המיועדים לפלסטינים בלבד. כבישים אלו כוללים בין השאר 
דרכים עוקפות וארוכות המתפתלות בנפרד מהכבישים הראשיים בהם אוסר הצבא על פלסטינים 
לנסוע, ודרכים שנועדו להחליף כבישים אחרים שהגישה אליהם נחסמה על ידי חומת ההפרדה שבנתה 

ישראל, ברובה על שטחי הגדה המערבית.

הישראלי  האינטרס  בראי  האזרחי  המינהל  ידי  על  הם  גם  תוכננו  החיים"  מרקם  "כבישי 
בזמן, את  והן  הן במרחק  לכך שהם מאריכים,  בנוסף  ובמנותק מהצרכים של הפלסטינים. 
דרכם של הפלסטינים, הם דוחקים אותם באופן מפלה ומדיר מהכבישים המרכזיים של הגדה 
היומיום, ההפרדה מאפשרת לצבא להטיל מגבלות  המערבית. מעבר לפגיעה הקשה בחיי 
תנועה נוספות על פלסטינים בלבד ולפגוע ביתר קלות וביתר שאת בזכות לחופש התנועה 

של הפלסטינים גם בתוך ארצם.

עקיבא אלדר, "מה באמת חושב ראש המינהל האזרחי על הכיבוש", הארץ, 7.1.2002.  27
דו"ח מתפ"ש 2016, עמ' 3. ההדגשה הוספה.  28

שימוש ציני נוסף בביטוי "מרקם חיים" עושה המינהל האזרחי בקבוצת הפקודות הפומבית המתייחסת ל"מרחב התפר"   29
)שטח הגדה המערבית הכלוא בין הקו הירוק ממערב לבין חומת ההפרדה ממזרח(, שם מכנה הצבא את המחסומים 
המונעים מהחקלאים הפלסטינים להגיע לאדמותיהם כ"שערי מרקם חיים" )קפ"ק מרחב התפר 2014, אתר הפרקליטות 

הצבאית, עמ' 26(.

מחסום בכניסה לכביש המותר לתנועת ישראלים בלבד, שנסלל על אדמות פלסטיניות )צילום: יש דין(
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קרקעות
קרקעות הן מהמשאבים החשובים ביותר של הגדה המערבית. מעבר לשימושים הפיזיים הברורים – 
תנועה, מגורים, פרנסה, אוצרות טבע וכדומה, לקרקעות יש משמעות בתחומי ממשל וביטחון ואף 
בתפיסות של זהות עבור יחידים וקהילות. סמכויותיו של המינהל האזרחי מקנות לו שליטה גם על 

משאב הקרקעות בגדה המערבית.

קצין מטה )קמ"ט( אפוטרופוס במינהל האזרחי הוא נציגה של רשות מקרקעי ישראל בגדה המערבית, 
הנושא גם בתפקיד "הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש בגדה המערבית" )הממונה(. בין תחומי 
פעילותו: הקצאת קרקעות, הכרזה על אדמות ציבור – המכונות גם "אדמות מדינה", מתן הרשאות 

לתכנון, בנייה ופיתוח, העברת זכויות ועוד.30

החל משנת 1998 ממלא את תפקיד הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש מר יוסי סגל. תשובות 
המינהל האזרחי ורשות מקרקעי ישראל לבקשות של יש דין לפי חוק חופש המידע, מצביעות על 
כך שאף שהממונה נהנה מסמכויות רחבות היקף המקנות לו השפעה עצומה, כפיפותו המינהלית 
והמקצועית עמומה ומורכבת מתמהיל לא מוגדר של המינהל האזרחי, רשות מקרקעי ישראל ומשרד 
הביטחון.31 היעדר השקיפות מאפיין גם את קביעת המדיניות הישראלית של הקצאת אדמות ציבור 

בגדה המערבית, שבהתווייתה לוקחים חלק – כזה או אחר – הגופים שהוזכרו לעיל.32

דו"ח מבקר המדינה משנת 2013 קבע כי לגבי יחידת הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש במינהל 
האזרחי "עלו ממצאים, חלקם חמורים, של ניהול כושל של אדמות מדינה ואדמות נטושות" בגדה 
המערבית, ש"יש בהם כדי להצביע על דפוסי עבודה לקויים ביחידת הממונה". בין השאר מצא מבקר 
המדינה כי הממונה לא החתים על חוזי חכירה את הישראלים המתגוררים בהתנחלויות שהקימה 
החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית העולמית33 ולא גבה מהם דמי חכירה, עובדה שהביאה 

מדינה  )עובד  ורישום מקרקעין  הוא קמ"ט משפטים  בתחום הקרקעות  האזרחי  במינהל  נוסף שפועל  גורם משמעותי   30
 .C המדווח למנכ"ל משרד המשפטים(, שאחראי על הסדרה ורישום של הבעלות במקרקעין בשטח

על פי תשובת המינהל האזרחי: "המעסיק של הממונה ועובדיו הינו המינהל האזרחי באמצעות רשות מקרקעי ישראל,   31
אשר משלמת את משכורותיהם מתקציב המינהל האזרחי"; "העסקה ופיטורי עובדים כלפי עובדים ישראלים מתנהלים 
על ידי המינהל האזרחי, רשות מקרקעי ישראל ונציבות שירות המדינה"; "הגוף המנחה מקצועית את הממונה הינו רשות 
מקרקעי ישראל"; "הגופים הקובעים את המדיניות לפיה פועל הממונה הינם המינהל האזרחי ומשרד הביטחון"; "הממונה 
מדווח למינהל האזרחי ולרשות מקרקעי ישראל" )תשובתו של קצין פניות הציבור – לשכת ראש המינהל האזרחי לפניית 
נוהלי העבודה של קמ"ט משפטים ורישום מקרקעין והממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש במינהל  דין,  יש 
האזרחי – בקשה על פי חוק חופש המידע, 7.6.2017(. על פי תשובת רשות מקרקעי ישראל: "הגוף המעסיק את 
הממונה ואת עובדי הממונה ואחראי לתשלום משכורתם הינו רשות מקרקעי ישראל"; "הגוף האחראי להעסקת עובדים 
ופיטורין, הינו רשות מקרקעי ישראל והמינהל האזרחי"; "הממונה אינו כפוף לבעל תפקיד ברשות"; "הנחייה מקצועית של 
הממונה, הינה של הרשות"; "הממונה עובד על פי קביעת מערכת הביטחון"; "הממונה מדווח על פעילות שביצע למינהל 
האזרחי" )תשובת רשות מקרקעי ישראל לפניית יש דין, יחסי רשות מקרקעי ישראל והממונה על הרכוש ממשלתי 
יהודה ושומרון[ – בקשה על פי חוק חופש  ופעילות הרשות בגדה המערבית ]מחוז  והנטוש במינהל האזרחי 

המידע, 29.6.2017(.
שם. בדצמבר 2015 עתרה תנועת שלום עכשיו לבית המשפט העליון )בג"ץ 8217/15( בדרישה שהממונה על הרכוש   32
הממשלתי והנטוש בגדה המערבית יפרסם פומבית כל הקצאה של קרקעות בשטחים הכבושים ויאפשר לציבור הליך הוגן 

בחלוקת המשאב הציבורי. נכון לדצמבר 2017 העתירה תלויה ועומדת )אתר שלום עכשיו(.
החטיבה להתיישבות היא גוף מיישב האחראי מטעם הממשלה על הקמתם וביסוסם של יישובים ישראליים, בין היתר   33
ראש  משרד  של  באחריותו  מצויה  העולמית,  הציונית  ההסתדרות  במסגרת  פועלת  החטיבה  המערבית.  הגדה  בשטחי 
הממשלה וממומנת באופן מלא מתקציב המדינה. להרחבה ראו: יש דין, מסלול הנישול – המקרה של המאחז עדי-עד 

)פברואר 2013(, עמ' 44-36.
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להפסדים כספיים בהיקף של מאות מיליוני שקלים, וגרמה לכך שהמינהל האזרחי אינו יכול לקיים 
ניהול ופיקוח ראויים על אדמות ציבור בגדה המערבית ועל אופן השימוש בהן. המבקר קבע כי קיימת 

"הזנחה מתמשכת" שמשמעותה "פגיעה בשלטון החוק, ו]...[ חשש לפגיעה בדין הבינלאומי".34

יהיה הליך קבלת ההחלטות של הממונה אשר יהיה, העובדות בשטח משרטטות תמונה ברורה למדי. 
במהלך חמישים שנה של שליטה צבאית ישראלית הוקמו בגדה המערבית 132 התנחלויות באופן 
רשמי על ידי הממשלה ו-97 מאחזים בלתי מורשים נוספים ללא החלטת ממשלה.35 מנתונים שהציגה 
המדינה עולה כי מאז שנת 1967 ועד 2011 הקצה הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש במינהל 
האזרחי להסתדרות הציונית העולמית, שעוסקת בפיתוח התנחלויות, כ-400 אלף דונם )כ-31% מכלל 
אדמות הציבור בשטח C(, ושכ-270 אלף דונם נוספים הוקצו לגורמים ישראליים אחרים – רשויות 
מוניציפליות של ההתנחלויות, משרדי ממשלה וחברות תשתית ישראליות כמו בזק, חברת חשמל, 
מקורות וחברות סלולר )כ-20% מכלל אדמות הציבור בשטח C(.36 לעומת זאת, בשנים אלו הקצה 

המינהל האזרחי 8,600 דונם בלבד – כ-0.7% מאדמות הציבור באזור C – לגורמים פלסטיניים.37

מדיניות הקצאת הקרקעות של הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש במינהל האזרחי – 
כפי שמוכתבת על ידי ישראל – מלמדת על הדרה מכוונת של הפלסטינים מקרקעות הציבור 
בשטח C על כל המשתמע מכך, ועל מאמצי סיפוח ישראלי דה-פקטו של האזור בניגוד לדין 

הבינלאומי. 

בנייה ואכיפה
סמכויות המינהל האזרחי בתחום הבנייה בגדה המערבית אינן מסתכמות בהקצאת קרקעות. כל הליכי 
התכנון והבנייה הנחוצים על מנת שמבנה בשטח C ייחשב על ידי הרשויות הישראליות חוקי38 נעשים 
במינהל האזרחי. במקביל, גם פעולות פיקוח ואכיפה של חוקי התכנון והבנייה, לרבות הוצאת צווי 

הפסקת עבודה וצווי הריסה ומימושם, מבוצעות על ידי המינהל האזרחי.

בנייה ללא היתר בנייה היא בלתי חוקית. היתר בנייה ניתן לקבל מכוחה של תוכנית מתאר )תב"ע – 
תוכנית בניין עיר( המסדירה את השימוש בשטח וכוללת פירוט של ייעודי הקרקע – בנייה למגורים, 
מבני ציבור, מסחר וכדומה. תוכניות מתאר בגדה המערבית מאושרות על ידי מועצת התכנון העליונה 
ובנייה  הארצית לתכנון  למועצה  )מקבילה  נרחבות  בעלת סמכויות  הינה  המועצה  האזרחי.  במינהל 

מבקר המדינה, דו"ח שנתי 63ב )2013(, עמ' 163-160.  34
אתר שלום עכשיו. יצוין כי חלק מההתנחלויות הוקמו והתקיימו שנים כמאחזים בלתי מורשים. בשנים האחרונות ממשלת   35
 – לסיפוח  מכיבוש  דין,  יש  ראו:  להרחבה  להתנחלויות.  ולהפכם  מאחזים  בדיעבד  להכשיר  מאמצים  עושה  ישראל 

ההטמעה השקטה של דו"ח לוי להסדרת הבנייה הבלתי חוקית בגדה המערבית )פברואר 2016(.
יש לציין כי התנחלויות, ובוודאי מאחזים בלתי מורשים, לא נבנו על אדמות ציבור בלבד אלא גם על אדמות פלסטיניות   36
פרטיות ועל אדמות סקר, וכי 63% מאדמות שטח C מצויים בשטחי השיפוט של המועצות המקומיות והאזוריות של 
מסלול הנישול –  דין,  יש  ראו:  ומאחזים  להתנחלויות  אדמות  הקצאת  אופן  על  להרחבה  בצלם(.  )אתר  ההתנחלויות 

המקרה של המאחז עדי-עד )פברואר 2013(, עמ' 44-39.
הנתונים נמסרו בעקבות עתירה מינהלית על פי חוק חופש המידע של האגודה לזכויות האזרח בישראל וארגון במקום –   37
מתכננים למען זכויות תכנון )עת"מ 40223-03-10(, ראו אתר האגודה לזכויות האזרח בישראל. יש לציין כי גם בשטחים 
האינטרסים  מתוך  חלקי  באופן  לפחות  נעשה  הדבר  האזרחי,  המינהל  ידי  על  לפלסטינים  הוקצו  שכן  המצומצמים 
ההתנחלותיים של ישראל בגדה המערבית – כך למשל במקרה של הקצאת הקרקע להקמת שכונת מגורים עבור שבט 
הג'הלין, שחלקים ממנו הועברו בכפייה מאזורי המחיה שלהם לטובת הרחבת ההתנחלות הישראלית באזור מישור אדומים.

כאמור, על פי הדין הבינלאומי כל ההתנחלויות אינן חוקיות. ראו ה"ש 4.  38
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ומשפטנים  הביטחון  משרד  נציגי  האזרחי,  מהמינהל  קמ"טים  בה  וחברים  ישראל(  מדינת  בתחום 
צבאיים. במועצת התכנון העליונה אין חברים פלסטינים.

המינהל  ידי  על  אושרו  המערבית39  בגדה  הישראליות  ההתנחלויות  מרבית  של  עיר  בניין  תוכניות 
 40.C האזרחי. התב"עות של ההתנחלויות מכסות שטח שקרוב למיליון דונם, המהווה כ-26% משטח
לעומת זאת, תוכניות המתאר הפלסטיניות כוללות רק 0.6% משטח C, כ-20,845 דונם, חלקן נמצאות 
ללא שיתוף  ידי המינהל האזרחי  על  הוכנו  תוכניות המתאר שאושרו  ככלל,  אישור.41  בהליכי  עדיין 
התושבים הפלסטינים. כך, המינהל האזרחי מאשר בנייה והרחבה של התנחלויות בלבד, חוסם את 
האפשרות המעשית עבור פלסטינים בשטח C לבנות כחוק מתוקף תוכניות מתאר ובהתאם לתוכניות 

בנייה מאושרות, ודוחק אותם באין-ברירה לבנייה נטולת היתרים.

ושל  מתנחלים  של  והבנייה  התכנון  דיני  אכיפת  על  אחראית  האזרחי  המינהל  של  הפיקוח  יחידת 
הפיקוח  יחידת  איתרה  כי בשנים 2013-1997  עולה  מנתוני המינהל האזרחי   .C פלסטינים בשטח 
13,481 מקרים של בנייה פלסטינית בלתי חוקית, מתוכם הרסה היחידה בשנים אלו 3,813 מבנים 
מתנחלים  אצל  חוקית  בלתי  בניה  של  מקרים   6,605 האזרחי  המינהל  איתר  שנים  באותן   .)28%(
ישראלים והרס מתוכם 1,807 מבנים )27%(.42 מובן כי היחס השוויוני לכאורה באחוזי האכיפה מצביע 
גם הוא על אפליה וזאת בשל השוני בין שתי התופעות: המתנחלים לא רק שבונים בשטח כבוש אלא 
אף מיוצגים במוסדות התכנון של המינהל האזרחי ומקבלים היתרים לבנייה, פיתוח והרחבה במקומות 
רבים בגדה המערבית, ואילו הפלסטינים נאלצים לבנות בארצם ללא היתרים בשל מדיניות המינהל 

האזרחי המונעת מהם הסדרת בנייה.

נתוני בצלם מגלים כי מאז שנת 2006 ועד סוף ספטמבר 2017 הרס המינהל האזרחי לפחות 1,299 
יחידות דיור של פלסטינים בגדה המערבית )לא כולל מזרח ירושלים(. עקב ההריסות איבדו את ביתם 

לפחות 5,849 בני אדם, בהם לפחות 2,948 קטינים.43

מדיניות הקצאת הקרקעות ומדיניות התכנון והבנייה של המינהל האזרחי בגדה המערבית 
C: פיתוח ושגשוג של מפעל  זו ומקדמות את סדר היום הישראלי בשטח  זו את  משלימות 
ההתנחלות הישראלית מול נישול והדרה של התושבים הפלסטינים מאדמותיהם ודחיקתם 

משטח זה – מקסימום אדמות, מינימום פלסטינים.44

להבדיל ממאחזים בלתי מורשים שניבנו בניגוד לחוק הישראלי וללא תב"ע.  39
נתונים שנמסרו באדיבות במקום – מתכננים למען זכויות תכנון.  40

מבקר המדינה, דו"ח שנתי 66ב )2016(, עמ' 93.  41
מבקר המדינה גילה נתונים סותרים במערכת הממוחשבת של המינהל האזרחי, ומצא כי רק כ-14% מסך כל מקרי הבנייה   42
הבלתי חוקית – מתנחלים ופלסטינים – נהרסו על ידי יחידת הפיקוח. היחס בין מספר צווי ההריסה ומספר המבנים שנהרסו 

נשאר דומה בין שתי האוכלוסיות. שם, עמ' 86-85. 
אתר בצלם.   43

.23.2.2012 ,ynet ,"ראו למשל: מורן אזולאי, "יוזמת בנט: סיפוח 60% מהשטח, 2% מהפלסטינים  44
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ארכיאולוגיה45
בגדה   C בשטח  הארכיאולוגיה  תחום  על  ממונה  האזרחי  במינהל  ארכיאולוגיה  )קמ"ט(  מטה  קצין 

המערבית, שבו מצויים כ-2,300 אתרי עתיקות.46

כיצד  בהן,  ייחפר  היכן לבצע חפירות ארכיאולוגיות, מה  בסמכותו של קמ"ט ארכיאולוגיה להחליט 
תנוהל החפירה, מה יפורסם על אודותיה, מה יעלה בגורלו של אתר עתיקות לאחר שנחפר, כיצד יוצג 

האתר לציבור, מה יובלט ומה יוצנע, לאילו קהלים יפנה וכיצד תעוצב חוויית המבקרים בו. 

עקרונות דיני הכיבוש, משפט זכויות האדם והאמנות הבינלאומיות הספציפיות העוסקות בארכיאולוגיה 
ואולם,  בנכסי התרבות של השטח הכבוש חלק ממורשתו של המקום.47  מבטאים תפיסה הרואה 
ניתוח הפעילות הישראלית בתחום הארכיאולוגיה בשטחים הכבושים חושף תפיסה הפוכה. ישראל 
תושביה  ולנישול  המערבית  בגדה  התרבות  נכסי  לניכוס  שרת  ככלי  האזרחי  במינהל  משתמשת 

הפלסטינים מהם, ואם לא די בכך הארכיאולוגיה משמשת גם כאמצעי להשתלטות על קרקעות.

נישול הפלסטינים מנכסי התרבות הארכיאולוגיים של הגדה המערבית וניכוסם לישראל מתרחש בשני 
היבטים המזינים זה את זה. הדרה פיזית – השליטה של המינהל האזרחי באתרי העתיקות ובממצאים 
להחלשת  של דבר  בסופו  המובילה  אלו,  לאתרים  פלסטינים  של  גישה  מניעת  מאפשרת  שנתגלו 
הזיקה בין הפלסטינים למורשתם; עיצוב הנרטיב ההיסטורי – ישראל מבליטה ומפארת את הזיקה 
של המורשת היהודית לאתרים ולממצאים הארכיאולוגיים ומטשטשת את חלקם של עמים ותרבויות 

אחרים, שגם הם חלק מההיסטוריה של הגדה המערבית.48

מעבר לכך, הפעילות הארכיאולוגית של המינהל האזרחי מייצרת לישראל אפיק נוסף ליישום מדיניות 
הנישול של פלסטינים מאדמותיהם הפרטיות והציבוריות. הדבר נעשה בין היתר באמצעות חפירות 
הבלתי  והמאחז  שילה  ההתנחלות  )לדוגמה  התנחלויות  להקמת  מסווה  המשמשות  ארכיאולוגיות 
מורשה עמונה( והכללת אתרים ארכיאולוגיים בשטחי שיפוט של התנחלויות, דבר שגורר אוטומטית 
איסור כניסה לפלסטינים לאתרים אלה.49 בנוסף, המינהל האזרחי אינו פועל לסילוק פלישות בלתי 

חוקיות של אזרחים ישראלים לאתרי עתיקות בגדה המערבית והשתלטות פיראטית עליהם.50

לצורך  בארכיאולוגיה  משתמשת  האזרחי,  במינהל  ארכיאולוגיה  קמ"ט  באמצעות  ישראל, 
העמקת שליטתה בקרקעות הגדה המערבית הכבושה ולהרחבת מפעל ההתנחלויות, תוך 
הפרה של הדין הבינלאומי ופגיעה בזכויות האדם של התושבים המוגנים הפלסטינים ונישולם 

מתרבות ארצם ומורשתה.

העובדות והנתונים לפרק זה מבוססים על: יש דין ועמק שווה, מנכסים את העבר – השימוש שעושה ישראל באתרים   45
ובממצאים ארכיאולוגיים בגדה המערבית )דצמבר 2017( )להלן: מנכסים את העבר(.

קמ"ט ארכיאולוגיה פועל תחת ראש תחום תשתית במינהל האזרחי, עם זאת הוא עובד של משרד החינוך הישראלי ופועל   46
בהתאם לנהלים של רשות העתיקות.

מנכסים את העבר, עמ' 9-5.  47
שם, עמ' 22-17.  48

יצוין כי בתחילת 2016, בעקבות הליכים משפטיים בהם היה מעורב יש דין, חתם המפקד הצבאי על הכרזה המתירה   49
כניסה של פלסטינים לאתר הארכיאולוגי תל שילה-ח'רבת סיילון, השוכן בתחום השיפוט של ההתנחלות שילה והמועצה 

האזורית מטה בנימין. שם, עמ' 12.
שם, עמ׳ 16-11.  50
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מחצבות51
קצין מטה )קמ"ט( מסחר ותעשייה במינהל האזרחי מופקד על רישוי ופיקוח ביחס למחצבות בשטח 
C בגדה המערבית. ברחבי השטחים הכבושים פועלות כעשר מחצבות בבעלות ישראלית המעבירות 
על אדמות  נמצא  לישראל. מרבית שטח המחצבות  ומחצבים אחרים  אבן, חצץ  טונות של  מיליוני 
זכות  ואושרו במוסדות התכנון שלו. תמורת  ידי המינהל האזרחי  זו על  ציבור אשר הוקצו למטרה 
הכרייה משלמים התאגידים הישראליים למינהל האזרחי דמי הרשאה קבועים עבור חכירת הקרקע 
וכן תמלוגים בהתאם להיקף החציבה. בין השנים 2009–2015 התקבלו בקופת המינהל האזרחי יותר 

מ-285 מיליוני שקלים מהמחצבות הישראליות הפועלות בגדה.52

פעילות חציבה ישראלית זו בשטחים הכבושים, המוסדרת באמצעות המינהל האזרחי, אינה נעשית 
לצרכים צבאיים, לטובת האוכלוסייה המוגנת או לקידום הכלכלה המקומית, כפי שמחייבים דיני הכיבוש 
ישראל  מדינת  הגדה המערבית לתחומי  אוצרות הטבע של  הבינלאומיים. המחצבות מעבירות את 
במטרה לספק חומרי גלם לשוק הבנייה והסלילה הישראלי, ומזינות ברווחים כלכליים עצומים את 
המשק הישראלי ואת המינהל האזרחי. שיקולים אלה, הנוגעים לאינטרסים ישראליים בלעדיים, הינם 
שיקולים זרים המטילים על פעילות הכרייה כולה כתם של אי-חוקיות. ואולם, בשנת 2011 דחה בית 
המשפט העליון עתירה שהגיש יש דין )בג"ץ 2164/09( והכשיר את המשך הניצול הבלתי הפיך של 

השטח הכבוש לטובת צרכיה הכלכליים של ישראל.53

כיצד  ממחישה  המערבית  בגדה  המחצבות  סוגיית  הבינלאומי,  המשפט  עקרונות  להפרת  מעבר 
לניצול השטח הכבוש, תוך פגיעה  האינטרסים של המשק הישראלי מגייסים את המינהל האזרחי 

אנושה בכלכלה הפלסטינית.

על פי דו"ח של ארגון זכויות האדם Human Rights Watch, עד שנת 1994 הנפיק המינהל האזרחי 
רישיונות למחצבות בבעלות פלסטינית, אולם מאז שנה זו, כלומר במקביל לחתימת הסכם הביניים, 
חדלה ישראל כמעט לחלוטין להנפיק רישיונות להפעלת מחצבות בבעלות פלסטינית בשטח C. על פי 
איגוד האבן והשיש הפלסטיני, מאז שנת 2012 הפסיק המינהל האזרחי גם לחדש רישיונות למחצבות 
פלסטיניות קיימות. בהיעדר אפשרות לקבלת רישוי, מחצבות פלסטיניות רבות בשטח C הפסיקו את 
פעילותן או שהמינהל האזרחי הפסיק את פעילותן בכוח, באמצעות הטלת קנסות והחרמה של ציוד. 
הבנק העולמי מעריך שהאיסור שהמינהל האזרחי מטיל בפועל על הפעלת מחצבות על ידי פלסטינים 

עולה לכלכלה הפלסטינית 241 מיליון דולר בשנה, לכל הפחות.54

מדיניות החציבה בגדה המערבית חושפת את השימוש שעושה ישראל במינהל האזרחי גם 
של  הקיבוצית  בזכותם  הפיכה  בלתי  פגיעה  תוך  המערבית,  הגדה  של  כלכלי  לניצול  ככלי 

הפלסטינים לשימוש בלעדי במשאבי הטבע בארצם. 

לרוקן מתוכן – המחצבות הישראליות בגדה המערבית: ביזה  דין,  יש  והנתונים לפרק זה מבוססים על:  העובדות   51
ממוסדת בחסות בג"ץ )ספטמבר 2017( )להלן: לרוקן מתוכן(.

בקשה על פי חוק חופש המידע –  דין,  תשובתו של קצין פניות הציבור – לשכת ראש המינהל האזרחי לפניית יש   52
פעילות מחצבות ישראליות בגדה המערבית, 8.8.2016.

להרחבה ראו: לרוקן מתוכן, עמ' 22-10.  53
Human Rights Watch, כיבוש בע"מ – תרומתם של עסקים בהתנחלויות להפרת זכויותיהם של פלסטינים בידי   54
 The World Bank, Report No. AUS2922, West Bank and Gaza – Area C and the Future ;)2016 ישראל )ינואר

of the Palestinian Economy (October 2013), pp.13-15.
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סיכום
]האזרחי[ המאבק הפנימי שנמשך  במינהל  הוכרע  אל-אקצה  אינתיפאדת  פרוץ  עם 
הביורוקרטית  ובמערכת  למתנגדיו,  ]אוסלו[  ההסכם  תומכי  בין  שנים  מחמש  יותר 
הישראלית נוצרה לגיטימציה לשימוש בכוחו האדמיניסטרטיבי של המינהל ]האזרחי[ 

ככלי נשק ממשלי נגד האוכלוסייה הפלסטינית, שנתפסה כאויב.

              תת-אלוף )מיל.( דב צדקה, ראש המינהל האזרחי בשנים 1998–2002 55

הפלסטינים  התושבים  טובת  שיקול  תוך  לפעול  רשאי  הישראלי  הצבא  כי  קובע  הבינלאומי  החוק 
המוגנים וכן כדי לקיים את האינטרסים הביטחוניים – ואינטרסים אלו בלבד – של ישראל. בניגוד גמור 
לכך, המינהל האזרחי הוא גוף צבאי שפועל במוצהר במטרה ליזום ולקדם תהליכים שיעצבו את הגדה 

המערבית "בראי האינטרס הישראלי".56 

האינטרסים של ישראל בניהול הגדה המערבית שונים ולעיתים הפוכים מהאינטרסים של התושבים 
הפלסטינים, והמינהל האזרחי הוא שמתרגם אותם לחיי היומיום. שלל סמכויותיו של המינהל האזרחי 
מקנות לו עוצמה רבה והשפעה דרמטית על חייהם של תושבי הגדה. תחומי הפעילות שהוצגו בקצרה 

בנייר עמדה זה הם רק דוגמאות שהובאו על מנת להמחיש דפוס, מדיניות.

ברובד הבסיסי והגלוי ביותר משמש המינהל האזרחי אמצעי של שליטה על הפלסטינים בגדה המערבית. 
כמקבל ההחלטות וכמוציא לפועל שלהן, המינהל האזרחי שולט בין השאר על אפשרויות התנועה 
והפרנסה של הפלסטינים, על הבנייה ופיתוח התשתיות ועל בריאות, חינוך ורווחה – ומשתמש בהם, 
בשרירותיות ובאמתלות ביורוקרטיות או בשיטות של "מקל וגזר", כאמצעים לדיכוי של הפלסטינים 

ולשליטה עליהם.

בנוסף לכך, המינהל האזרחי משמש כזרוע ביצועית וככלי פוליטי שנועד לשרת את שאיפותיה של 
ישראל בשטחים הכבושים – קידום פרויקט ההתנחלות ונישול תושבי הגדה הפלסטינים מאדמותיהם. 
אחת הפרקטיקות שמיועדות למטרה זו היא מיסוד הפרדה על בסיס אתני-לאומי, אגב הענקת זכויות 

יתר למתנחלים ותוך אפליה וניצול של הפלסטינים.

ולשם הספקת השירותים הציבוריים  ולטובתה של האוכלוסייה  "לרווחתה  המינהל האזרחי שהוקם 
והפעלתם"57 חוטא לייעודו. במקום להבטיח את הסדר והחיים הציבוריים במסגרת של משטר נאמנות 
זמני כפי שמחייב החוק הבינלאומי, המינהל האזרחי משתמש בכלים אדמיניסטרטיביים ליצירת שינויים 
ארוכי טווח ובלתי הפיכים בשטחים הכבושים ולהטלת הגבלות ואיסורים על התושבים המוגנים, תוך 

פגיעה קשה, שיטתית ונרחבת בזכויות האדם של הפלסטינים בגדה המערבית.

מתוך ראיון שערכה עמו יעל ברדה )יעל ברדה, הביורוקרטיה של הכיבוש – משטר היתרי התנועה בגדה המערבית   55
2000–2006, מכון ון ליר בירושלים והוצאת הקיבוץ המאוחד ]ירושלים 2012[, עמ' 52(.

דו"ח מתפ"ש 2016, עמ' 17.  56
צו בדבר הקמת מינהל אזרחי )יהודה והשומרון( )מס' 947(, תשמ"ב-1981.  57
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