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יש דין – ארגון מתנדבים לזכויות אדם הוא ארגון ישראלי הרשום כעמותה 
בעזרת  מתבצעת  ופעילותו  הישראלי  לחוק  בכפוף  פועל  הארגון  בישראל. 
מתנדבים ואנשי מקצוע, משפטנים ומומחים בתחום זכויות האדם. הארגון הוקם 
בשנת 2005 ומאז פועל למען הגנה על זכויות האדם של הפלסטינים בגדה 
המערבית הכפופים לשלטון הכיבוש הצבאי הישראלי. אנו רואים בכיבוש מקור 

מרכזי להפרת זכויות האדם ולפיכך שואפים להביא לסיומו.

יש דין מתעד, אוסף ומפיץ מידע מהימן ועדכני בדבר פגיעות שיטתיות בזכויות 
לאנשים  פרטני  סיוע  מישורים:  בשני  פועלים  אנו  הכבושים.  בשטחים  האדם 
על  ללמוד  כדי  האישיים  המקרים  במצבור  שימוש  לצד  הופרו,  שזכויותיהם 
הפרות מערכתיות של זכויות האדם ועל מנת להיאבק לשינוי. הארגון מפעיל 
לחץ ציבורי ומשפטי על רשויות המדינה במטרה שיממשו את חובתן על פי 
עקרונות המשפט ההומניטרי הבינלאומי להגן על הפלסטינים ועל זכויותיהם, 
בשטחים  האדם  זכויות  להפרת  הציבורית  המודעות  את  להגביר  מבקש  וכן, 

הכבושים.

הפעילות של יש דין מתמקדת באכיפת החוק על מתנחלים ואזרחים ישראלים 
על  החוק  באכיפת  המערבית;  בגדה  וברכושם  בפלסטינים  שפוגעים  אחרים 
אנשי כוחות הביטחון החשודים בביצוע עבירות נגד פלסטינים; ובהפרות של 

זכויות האדם הנוגעות להשתלטות על אדמות ומניעת גישה אליהן.

לנו  זרות. רשימת התורמים  מדיניות  מישויות  הוא  מימונו  ארגון שעיקר  הוא  דין  יש  חוק:  פי  על  הצהרה 
מפורטת באתר רשם העמותות ובאתר האינטרנט שלנו. יש דין גאה להיות ממומן על ידי מדינות שסבורות 

כמונו, שהכיבוש הוא לא עניין פנים-ישראלי ותורמות לקידום זכויות האדם.

בשער: מבט מהכפר הפלסטיני אל-ח'דר אל שכונת גבעת הדגן שנבנתה כהרחבה בלתי מורשית של 
ההתנחלות אפרת והוסדרה בדיעבד, אפריל 2019. צילום: אן פק, אקטיבסטילס
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הקדמה
לא- התנחלויות  וכ-135  רשמיות  התנחלויות   132 פרושות  המערבית  הגדה  ולרוחבה של  לאורכה 

רשמיות המכונות מאחזים בלתי מורשים )התנחלויות שממשלת ישראל לא אישרה את הקמתן(.1 
ההתנחלות הישראלית שינתה את הגדה המערבית והשפעתה הרעה וההרסנית ניכרת בכל תחומי 

החיים ובכל רובד של זכויות היסוד של תושבי השטח הפלסטינים. 

השפעה זו באה לידי ביטוי בגזל של מאות אלפי דונמים עליהם הוקמו התנחלויות, אזורי תעשייה, 
כבישים, אדמות חקלאיות, אזורי תיירות ועוד. כדי להגן על קיומן של התנחלויות ישראליות בשטח 
פלסטיני הצבא הישראלי מפעיל מחסומים, מטיל הגבלות תנועה על הפלסטינים, מצמצם או מונע את 
גישתם לאדמותיהם, ומפגין נוכחות מוגברת של כוחות הביטחון בשטח. מעבר לכל אלה, כל התנחלות 
היא מרכזו של שדה השפעה על סביבותיה, ורבות מהן מהוות מוקד לאלימות וביצוע עבירות פליליות 

כלפי פלסטינים ורכושם.

בחסות  פלסטיניות  אדמות  על  להשתלטות  ככלי  מתנחלים  אלימות  יצהר:  מבחן  מקרה 
המדינה והצבא, אוגוסט 2018.

כל ההתנחלויות הישראליות בגדה המערבית אינן חוקיות, והקמתן היא הפרה חמורה של המשפט 
לשטח  הכובשת  המעצמה  מן  אוכלוסייה  העברת  על  מפורש  איסור  הקובע  הבינלאומי  ההומניטרי 
הכבוש.2 יש דין אף סבור כי במקרה של ההתנחלויות הישראליות בגדה המערבית, הסכנות שהאיסור 

על העברת אוכלוסייה מבקש למנוע מתממשות יום יום, שעה שעה. 

מתוקף ההיכרות העמוקה ורבת השנים של יש דין עם המציאות בגדה המערבית, אנו קובעים 
שההתנחלויות הישראליות הן מקור מרכזי לפגיעה קשה בזכויות האדם של האזרחים 
הפלסטינים החיים במקום. הפגיעה היא רב ממדית באשר היא נוגעת כמעט לכל זכות 

אדם וחירות יסודית המוכרת במשפט זכויות האדם הבינלאומי.

עם זאת, במסמך זה נסקור רק את ההשלכות של ההתנחלויות הישראליות בגדה המערבית על אותן 
זכויות אדם של האזרחים הפלסטינים שרלוונטיות לפעילותו של יש דין, ויש דין חקר אותן במשך 
שנים. מניסיוננו ומתחקירים שערכנו עולה במובהק כי בשל פעולות המתנחלים והגיבוי שהם מקבלים 
מהשלטונות, במחדל ולעיתים במעשה, ובשל מדיניות הממשלה, הצבא והמינהל האזרחי בנוגע להגנה 
הגוף  לשלמות  לחיים,  הפלסטינים  של  זכותם  קשה  נפגעת  המתמדת,  ולהרחבתן  התנחלויות  על 

ולביטחון, לקניין, לחופש תנועה ולשוויון, וכן נפגעת זכותם הקולקטיבית על אוצרות הטבע שלהם.

על פי נתוני שלום עכשיו.  1
אמנת ז'נבה הרביעית בדבר הגנה על אזרחים בעתות מלחמה, 1949. סעיף 49, פסקה 6. חוות הדעת המייעצת של   2
בית הדין הבינלאומי לצדק בעניין גדר ההפרדה, קבעה כי ההתנחלויות הוקמו בניגוד לסעיף 49)6( וכך גם החלטה 446 
של מועצת הביטחון של האו"ם מ-1979. בחוקת רומא של בית הדין הבינלאומי הפלילי האיסור מנוסח באופן המפליל 
העברה ישירה או עקיפה של אוכלוסייה לשטח הכבוש. יש קונצנזוס משפטי רחב שהמדיניות הישראלית המאפשרת, 
מעודדת ומממנת את הפעילות ההתנחלותית מהווה הפרה של האיסור על העברת אוכלוסייה לשטח כבוש, הן בעקיפין 

והן במישרין.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/2018+yitzhar+case+study/YeshDin+-+Yitzhar+-+Heb.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/2018+yitzhar+case+study/YeshDin+-+Yitzhar+-+Heb.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/2018+yitzhar+case+study/YeshDin+-+Yitzhar+-+Heb.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/2018+yitzhar+case+study/YeshDin+-+Yitzhar+-+Heb.pdf
https://peacenow.org.il/settlements-watch/matzav/population
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1696?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/1696?ln=en
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1696?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/1696?ln=en
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ויפנה להמשך קריאה  דין עסק בהם לעומקם,  נושאים שיש  רבה  יציג בתמצית  זה  מסמך 
ניתן  שבהם  הרלוונטיים  הדעת  וחוות  מידע  מאגרי  הנתונים,  דפי  העמדה,  ניירות  לדוחות, 
לקרוא את מלוא הנתונים והניתוח שלנו. כל המסמכים פורסמו ונגישים באתר האינטרנט של יש 

דין. 

נציין כי יש דין אינו פעיל בירושלים המזרחית )מלבד במקרים חריגים(, ולכן מסמך זה יתייחס ליתר 
שטחי הגדה המערבית בלבד. עוד נבהיר כי על אף שלא נייחד לכך פרק במסמך זה, נבקש להפנות 
הקבוצתית  ובזכות  התנועה  בחופש  בקניין,  שהפגיעה  לכך  המיוחד  הדווח  של  הלב  תשומת  את 

לריבונות על משאבי טבע יוצרים יחדיו פגיעה בזכות יסוד נוספת – הזכות לפרנסה.
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א. פגיעה בזכות לחיים, לביטחון 
ולשלמות הגוף

 1. עבירות שמבצעים אזרחים ישראלים בפלסטינים או 
    ברכושם )"אלימות מתנחלים"( ותגובת הרשויות הישראליות

אלימות מתנחלים כלפי פלסטינים החלה במקביל להקמת ההתנחלויות ומתפרשת על פני הגדה 
כלפי  אחרים  ישראלים  ואזרחים  מתנחלים  שמפעילים  האלימות  ושיטות  צורות  כולה.3  המערבית 
בין  ברכוש.  לפגיעה  והן  גופנית  לפגיעה  הן  ומכוונות  מגוונות  המערבית  הגדה  תושבי  הפלסטינים 
השאר מדובר באלימות פיזית, הצתות של בתים ורכוש, פגיעה בבעלי חיים ועקירה וכריתה של עצי 
זית וגידולים חקלאיים אחרים. המשותף לעבירות אלו הוא שהן בוצעו על רקע אידיאולוגי. מבצעיהן 
מבקשים להטיל מורא על קורבנותיהם כדי להרחיקם מאדמותיהם ולהשתלט עליהן לטובת הרחבת 
מפעל ההתנחלויות והעמקת השליטה הישראלית בקרקעות הגדה המערבית, תוך דחיקת הפלסטינים 
על  ההשתלטות  מכוונת,  יד  ללא  פרטיים  אזרחים  ידי  על  מבוצעות  מהעבירות  שרבות  הגם  מהן. 

קרקעות מתקבלת בברכה על ידי הדרג המדיני שאף מעניק לה במקרים רבים מעמד חוקי בדיעבד.

)שומרון  ש"י  במחוז  המתנהלים  חקירה  תיקי  של  תוצאותיהם  אחר  מעקב רב-שנתי  מנהל  דין  יש 
ויהודה( של משטרת ישראל בדבר עבירות של אזרחים ישראלים המעורבים בעבירות פליליות נגד 
פלסטינים תושבי הגדה המערבית ונגד רכושם )"אלימות מתנחלים"(. מקץ 16 שנים של פעילות אנו 

יכולים לקבוע בביטחון מלא כי:

בגדה המערבית מתקיימת תופעה חמורה, ובהיקף משמעותי ומסוכן, של עבריינות אידיאולוגית 
של מתנחלים כלפי פלסטינים ורכושם. מדובר בהתקפות יומיומיות.

מדינת ישראל מפירה את חובתה להגן על האזרחים הפלסטינים. אנו עדים הן לכשל מתמשך 
בהגנה בזמן אמת וסיכול התקפות מצד מתנחלים, והן לכישלון בחקירת עבירות והעמדה לדין 
של האחראים בדיעבד. מדינת ישראל אינה עומדת בסטנדרטים הקבועים במשפט זכויות 
האדם הבינלאומי ונדרשים בשטח כבוש לפי המשפט ההומניטרי הבינלאומי. החקירות 
אינן מקצועיות ואינן אפקטיביות ובמקרים רבים סובלות מאי-עמידה בדרישות נוספות.

)דוח קרפ( מאי  חקירות חשדות נגד ישראלים ביהודה והשומרון – דוח צוות המעקב  למשל: משרד המשפטים,   3
.1982
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ילד בן 5 שנפצע בפניו מאבנים שהושלכו על מכונית בה נסע עם משפחתו סמוך למאחז גבעת אסף, 21.1.21. צילום: 
הסהר האדום

נגד פלסטינים  בעבירות  ישראלים מעורבים  אזרחים  האירועים שבהם  כלל  עוקב אחר  אינו  דין  יש 
ונמצאים בטיפול גורמי החקירה והתביעה. עם זאת, הנתונים נשענים על מדגם רחב מאד של תיקי 
חקירה, שגדל והולך מדי שנה ומאפשר בחינה מייצגת של תוצאות חקירתן של העבירות האמורות. 
שאזרחים  פלסטינים  של  בתלונות  הישראליות  הרשויות  טיפול  אחר  דין  יש  של  המעקב  תוצאות 

ישראלים פגעו בהם וברכושם מתפרסמות תקופתית באתר הארגון. 

דף נתונים - אכיפת החוק על אזרחים ישראלים בגדה המערבית, נתוני מעקב יש דין
2005-2019, דצמבר 2019.

להלן תמצית הנתונים הנובעים ממעקב יש דין אחר תוצאות חקירות המשטרה ב-1,291 תיקי חקירה 
שנפתחו בין השנים 2019-2005 ועסקו בעבירות של ישראלים נגד פלסטינים בגדה המערבית:

91% מכלל תיקי החקירה נסגרו ללא הגשת כתב אישום;	 

82% מכלל התיקים בהם לא הוגש כתב אישום, נסגרו בנסיבות המעידות על כישלון חוקרי 	 
המשטרה בחקירה ובפיענוח התיק. רובם המכריע נסגרו בעילות הרשמיות "עבריין לא נודע" 
לא  המשטרה  עבירה,  שבוצעה  מחלוקת  שאין  אף  כי  המעידות  מספיקות"  ראיות  ו"חוסר 
הצליחה לאתר חשודים במעשה או שהיה בידיה חשוד אך החוקרים לא הצליחו לאסוף די 

ראיות לצורך גיבוש כתב אישום והעמדתו לדין;

שיעור הכישלון הגבוה והיציב מלמד על כשל מערכתי מתמשך של גופי אכיפת החוק בטיפול 	 
בעבריינות אידיאולוגית כלפי פלסטינים בגדה המערבית. 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8+2019+%D7%93%D7%A3+%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%97%D7%95%D7%A7/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA/Law+Enforcement+Data+Sheet+12.2019+HEB.pdf
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לניתוח מלא של כשלי החקירות ראו דוח "עקיפת חוק – כישלון אכיפת החוק על אזרחים 
ישראלים בגדה המערבית", מאי 2015.

 כתובת נאצה שרוססה בכפר אל-מור'ייר, 25.11.2018 באירוע "תג מחיר" שכלל גם חבלה במכוניות בכפר. 
צילום: יש דין

לצד הכשלים בחקירת העבירות, מדינת ישראל אינה עומדת בחובתה לספק לפלסטינים ביטחון והגנה 
מפני התקפות מתנחלים בזמן אמת. הצבא מחויב לפי הוראות המשפט הבינלאומי, כמו גם פסיקות 
של בית המשפט העליון, לשמור על הסדר הציבורי ולהגן על פלסטינים ועל רכושם.4 אף על פי כן 
במקרים רבים מאד חיילים נמנעים מהפעלת סמכויותיהם לעכב ולעצור את המעורבים באירוע 
ולאחריו לסגור את זירת העבירה כדי לאפשר חקירה הכוללת איסוף ממצאים וראיות, ובשלב 
מאוחר יותר למסור עדויות במשטרה. תופעה זו, המכונה "עמידה מנגד" נפוצה ביותר אף על פי 
שהוראות הצבא עצמו מחייבות את חייליו לפעול באופן אקטיבי על מנת להגן על פלסטינים ולמנוע 
ביצוע עבירות. יש דין תיעד מקרים רבים שבהם מתנחלים תקפו פלסטינים בעוד חיילים עומדים לצידם 

אמנת האג בדבר הדינים והמנהגים של מלחמה ביבשה 1907. תקנה 43.  4

http://files.yesh-din.org/userfiles/YeshDin-AkifatHok_Web01.pdf
http://files.yesh-din.org/userfiles/YeshDin-AkifatHok_Web01.pdf
http://files.yesh-din.org/userfiles/YeshDin-AkifatHok_Web01.pdf
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ואינם עושים דבר כדי להפסיק את התקיפה או לעכב את התוקפים. ברבים מהם החיילים השתמשו 
בכוחם, בסמכויותיהם ואף בנשקם דווקא כלפי קורבנות העבירה הפלסטינים.

השתמטותם של החיילים ממילוי חובתם, ואי העמדתם לדין על ידי רשויות הצבא על ידי רשויות הצבא 
מבטאת פן נוסף במדיניות הכלת עבריינות המתנחלים ותמיכה בה.

לקריאה נוספת ראו: עומדים מנגד – תפקודם של חיילי צה"ל בעת ביצוען של עבירות מצד 
אזרחים ישראלים הפוגעים בפלסטינים בשטחי הגדה המערבית, יוני 2015.

חיילים עומדים מנגד בעת שמתנחלים תוקפים פלסטינים, בורין, ינואר 2021. צילום: יש דין

התמונה העולה מ-16 שנים של מעקב אחרי טיפול רשויות החוק בתלונותיהם של פלסטינים 
החוק  אכיפת  מערך  של  ומתמשך  עמוק  מערכתי  כשל  על  מעידה  בהם  פגעו  שישראלים 
בגדה המערבית ועל אי-עמידתה של מדינת ישראל בחובתה להגן על האוכלוסייה הפלסטינית 
בשטחים הנתונים לשליטה צבאית ישראלית, כמתחייב על פי הדין הישראלי והחוק הבינלאומי.

יש דין סבור כי מדינת ישראל אינה יכולה, או שאינה רוצה, לפעול בנחישות ובהתאם לחובתה 
המשפטית למגר את האלימות והפגיעה בפלסטינים וברכושם.

http://files.yesh-din.org/userfiles/Yesh%20Din_Omdim%20Mineged_Heb.pdf
http://files.yesh-din.org/userfiles/Yesh%20Din_Omdim%20Mineged_Heb.pdf
http://files.yesh-din.org/userfiles/Yesh%20Din_Omdim%20Mineged_Heb.pdf
http://files.yesh-din.org/userfiles/Yesh%20Din_Omdim%20Mineged_Heb.pdf
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– עדויות של פלסטינים שנגבו החל משנת 2005,  בגוף ראשון – מתחם עדויות  גם:  ראו 
המתארים במילותיהם את האלימות והפגיעה המתמשכת בגופם, ברכושם ובאדמותיהם על 

ידי מתנחלים ישראלים בגדה המערבית.

 2. נתוני יש דין בנוגע לאכיפת החוק על חיילים החשודים כי 
    פגעו בפלסטינים או ברכושם

נוכחותם של התנחלויות ושל מתנחלים בגדה המערבית מגדילה משמעותית את נוכחותו של הצבא 
האזרחית  האוכלוסייה  עם  וחייליו  הצבא  של  הממשק  נקודות  את  ומרחיבה  זה,  באזור  הישראלי 
הפלסטינית. כל התנחלות או מאחז זוכה להגנה מידי הצבא וכך, אחד מתוצרי הלוואי של ההתנחלויות 
הוא גם אירועים שבהם חיילים פוגעים בפלסטינים וברכושם. תוצאות טיפול מערכת החוק הצבאית 

בתלונות של פלסטינים שחיילים פגעו בהם או ברכושם מתפרסמות תקופתית באתר יש דין.5 

דף נתונים - אכיפת החוק על חיילים החשודים בפגיעה בפלסטינים וברכושם, סיכום נתוני 
2018-2017, נובמבר 2019.

להלן תמצית הנתונים לגבי טיפול מערכת אכיפת החוק הצבאית בתלונות הנוגעות לחיילים החשודים 
שפגעו בפלסטינים או ברכושם:

הסיכוי שתלונה שהגיש פלסטיני תוביל להעמדה לדין של חייל שפגע בו הוא 0.7%;	 

מתוך כלל התלונות שהוגשו ב-2018-2017 בחשד לעבירות חיילים כלפי פלסטינים והתקבלה 	 
בהן החלטה – כ-80% נסגרו ללא חקירה פלילית;

בצבא 	  שנפתחו  הפליליות  החקירות  במספר  כ-75%  של  צניחה  חלה   2018-2017 בשנים 
בחשד לעבירות של חיילים כלפי פלסטינים בהשוואה לשנים קודמות. להערכת יש דין מדובר 

במדיניות מכוונת של העלאת הרף לפתיחה בחקירה פלילית;

חקירות פליליות נפתחות כמעט אך ורק במקרים קשים וקיצוניים. כשליש מהחקירות נפתחו 	 
בשנים אלה נגעו למקרי מוות של פלסטינים, מקרי פציעה כמעט ולא נחקרים;

רק שלושה )3.2%( מתיקי החקירה שנפתחו ב-2018-2017 הובילו להגשת כתבי אישום, כולם 	 
בעקבות שימוש באלימות כלפי פלסטינים; שניים מכתבי האישום הוגשו בעקבות הכאה של 

עצורים כפותים ומכוסי עיניים.

חרף השינויים שביצעה מערכת אכיפת החוק הצבאית בשנים האחרונות כדי ליישם את מסקנות 
ועדות טירקל-צ'חנובר, בפועל לא חל שינוי מהותי בטיפול בעבריינות של חיילים כלפי פלסטינים. 
המערכת הצבאית חותרת להימנע מחקירה והעמדה לדין של חיילים הפוגעים בפלסטינים, ובכך 

אינה מספקת להם הגנה מפני עבירות של מפקדים וחיילים ישראלים.

הנתונים מבוססים על מידע שנמסר ליש דין מדובר צה"ל על פי חוק חופש המידע אודות כלל התלונות שהתקבלו בצבא,   5
החקירות שנפתחו ותוצאותיהן.

https://testimonies.yesh-din.org/
https://testimonies.yesh-din.org/
https://www.yesh-din.org/nov2019_soldiers_law_enforcement_data/
https://www.yesh-din.org/nov2019_soldiers_law_enforcement_data/
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לניתוח דוגמאות של כשלי החקירות ראו: לא עלה בידנו לאתר את מבצע העבירה – כישלון 
נגד  פליליות  עבירות  שביצעו  ושוטרים  חיילים  לדין  ולהעמיד  לחקור  החוק  אכיפת  מערכת 

פלסטינים בגדה המערבית, דף מידע, דצמבר 2018.

שנועדו  צבאיות  פעולות  של  למגוון  מובילה  המתנחלים  וביטחון  ההתנחלויות  על  השמירה  בנוסף, 
לכאורה 'לצרכי ביטחון' במובנם הרחב – כלומר גם להגנה על המתנחלים ועל ההתנחלויות. פעולות 
אלה, הגם שאת חלקן אפשר לייחס לצורך ביטחוני כזה או אחר, פוגעות בתושבים הפלסטינים ולעתים 
עם  יחד  לאחרונה  פרסם  דין  שיש  מקיף  בדוח  למצוא  לכך אפשר  דוגמה  זכויותיהם.  את  מפירות 

ארגונים נוספים, העוסק בפרקטיקה הצבאית של פלישות לבתי פלסטינים בגדה המערבית.

)דוח   2020 נובמבר  המערבית,  בגדה  פלסטינים  לבתי  צבאיות  פלישות   – חשופים  חיים 
משותף ליש דין, שוברים שתיקה ורופאים לזכויות אדם(. 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/LoAla_2018/YeshDin+Lo+Ala+-+Hebrew.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/LoAla_2018/YeshDin+Lo+Ala+-+Hebrew.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/LoAla_2018/YeshDin+Lo+Ala+-+Hebrew.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/LoAla_2018/YeshDin+Lo+Ala+-+Hebrew.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/LoAla_2018/YeshDin+Lo+Ala+-+Hebrew.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/LoAla_2018/YeshDin+Lo+Ala+-+Hebrew.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Exposed_Life_2020/Exposed_Life_HEB.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Exposed_Life_2020/Exposed_Life_HEB.pdf
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ב. הזכות לקניין
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. 

כלל ההתנחלויות והמאחזים הבלתי מורשים בגדה המערבית הוקמו בניגוד לחוק הבינלאומי.6 הקמת 
התנחלויות בגדה המערבית החלה כמעט מיד לאחר כיבושה על ידי ישראל, עם הקמת ההתנחלות 
כפר עציון בקיץ 1967 בעקבות החלטת ממשלת ישראל. עד שנת 1979 נהגה מדינת ישראל לתפוס 
קרקעות פרטיות ולהקצותן להקמת התנחלויות בטענה שהדבר נובע מצורך צבאי. בג"ץ אלון מורה 
היה נקודת מפנה שבעקבותיה נאלצה ישראל לחדול מהקמת התנחלויות חדשות מכוח צווי תפיסה 
צבאיים.7 המדיניות שהשתרשה בעקבות הפסיקה היתה הקמה של התנחלויות חדשות באדמות ציבור 
)אדמות מדינה(.8 לצורך כך, החל משנות ה-80 ישראל שואפת כל העת להגדיל את מאגר הקרקעות 
שניתן להקצות לטובת הרחבת מפעל ההתנחלויות, באמצעות הכרזה על עוד ועוד קרקעות כאדמות 

ציבור.

יזמו, אישרו, תכננו ומימנו את הקמת ההתנחלויות בשטחי  לאורך שנות הכיבוש ממשלות ישראל 
הגדה המערבית ואף יצרו מגוון הטבות ותמריצים כלכליים במטרה לעודד אזרחים ישראלים לעבור 
להתגורר בהן. בית המשפט העליון נמנע מדיון בסוגיית חוקיות ההתנחלויות בטענה שהיא פוליטית 
במהותה, ועל כן הנושא "בלתי שפיט".9 לאור זאת, ממשלות ישראל מתייחסות להתנחלויות שנבנו על 
אדמות ציבור )אדמות מדינה( ובאישור הדרג המדיני כחוקיות. לעומתן, מאחזים בלתי מורשים הוקמו 
ללא אישור הדרג המדיני )גם אם חלקם הגדול הסתייעו במשרדים ממשלתיים שמימנו ועזרו במגוון 
דרכים10( וגם ישראל מכירה בכך שנבנו בניגוד לחוק, אם כי עוסקת באופן אינטנסיבי בעשור האחרון 

בהכשרה בדיעבד שלהם )על כך להלן(. 

בשטחי הגדה המערבית )לא כולל ירושלים המזרחית( פועלות כיום 24 רשויות מקומיות - עיריות, 
מועצות ומועצות אזוריות שבתחומן מצויות 132 התנחלויות מורשות ו-135 מאחזים בלתי מורשים, 
שמתגוררים בהם כ-441.6 אלף אזרחים ישראלים.11 שטח השיפוט הרשמי של ההתנחלויות עומד 
על כ-40% משטחי הגדה המערבית, המהווים כ-63% משטחי C . 12חלק מההתנחלויות הוקמו על 

קרקעות פרטיות של פלסטינים. 

נוכח העובדה שהקמתם של התנחלויות ומאחזים מהווה הפרה של דיני הכיבוש הבינלאומיים, 
הקצאת שטחי קרקע נרחבים לשימוש בלתי חוקי כפי שמבצעת ישראל היא פגיעה מובהקת 

בזכותם הקיבוצית של תושבי השטח הפלסטינים ליהנות ממשאב מוגבל כגון קרקע.

ראו הערה מס' 2 לעיל.  6
בג"ץ 390/79,דויקאת ואח' נגד ממשלת ישראל ואח', פסק דין, 22.10.1979.  7

יודגש שהתנחלויות שהוקמו לפני 1979 על אדמות שאינן אדמות ציבור נותרו במקומן ולא פונו.  8
בג"ץ 4481/91, ברגיל ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' )פסק דין מיום 25.8.1993(  9

חוות הדעת בנושא מאחזים בלתי מורשים )דוח ששון(, פברואר 2005.  10
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, יישובים ואוכלוסייה לפי מחוז, נפה וצורת יישוב, 31.12.2019, שנתון סטטיסטי לישראל   11

2020, מס' 71.
אתר בצלם, התנחלויות. )עדכון אחרון: 16.1.19(.  12
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בזכותם הפרטנית  ישירות  פוגעת  לקניין, הקמת התנחלויות  בזכות הקיבוצית  לפגיעה  מעבר 
לקניין של פלסטינים רבים שעל אדמותיהם הוקמו התנחלויות, מאחזים ושכונות, שמתנחלים 
פלשו לאדמותיהם בדרכים שונות )למשל באמצעות פלישה חקלאית או הקמת אתרי פנאי 
ונופש( או שגישתם לאדמותיהם נמנעת בעקבות קרבתן להתנחלויות. ההתנחלויות והמאחזים 

הוקמו תוך כדי גזל מאסיבי של אדמות פלסטינים, בהיקף של מאות אלפי דונמים.

ההתנחלות  ממדיניות  כתוצאה  נפגעה  הקניין שלהם  שזכות  פלסטינים  אדמות  בעלי  מייצג  דין  יש 
הישראלית, ומעניק להם סיוע משפטי בעשרות הליכים משפטיים. 

ראו:   2016-2006 השנים  בין  ניהל  דין  שיש  המשפטיים  המאבקים  כלל  בסיכום  לעיון 
יש  פרקטיקות של השתלטות על אדמות בגדה המערבית, סיכום הליכים משפטיים בסיוע 

דין, ספטמבר 2016.

רוחב,  השלכות  ובעלי  בולטים  נושאים  על  עמדה  וניירות  דוחות  לעת  מעת  מפרסמים  אנו  בנוסף, 
בקניין  המתמשכת  הפגיעה  בנושא  הממושך  ומהעיסוק  אלה  מהליכים  הנצבר  הידע  על  בהתבסס 

הפלסטיני בגדה המערבית ובמיוחד בפגיעה בזכות הגישה לאדמות חקלאיות.

להלן נציג בקצרה מגמות בולטות במדיניות ההתנחלות הישראלית בשנים האחרונות, שאת כולן ניתן 
לכנס תחת הכותרת – מעבר ממדיניות של כיבוש למדיניות של סיפוח:

 1. מגמה של מעבר מסיפוח דה פקטו לסיפוח דה יורה
    וקיבוע ההתנחלויות

זוחל באמצעות  הכיבוש הישראלי בגדה המערבית התאפיין לאורך כל שנותיו במדיניות של סיפוח 
ביצוע שינויים ארוכי טווח בשטח )סיפוח דה-פקטו(. הקמת מפעל ההתנחלויות בשטח הכבוש, טיפוחו 
והרחבתו המתמדת, תוך גזל נרחב של אדמות ומשאבי טבע, מהווה את המרכיב הבולט והבוטה ביותר 
במדיניות זו. לצד השינויים הדרמטיים שחולל מפעל ההתנחלויות בשטח, בשנים האחרונות חלה עליית 
מדרגה במדיניות הסיפוח של ישראל. עיקר השינוי הוא בביצוע צעדי סיפוח דה-יורה, בכוונה לשנות 

את המציאות המשפטית בגדה המערבית.

עד כה, שיאו של תהליך זה היה הצהרותיה הרשמיות של ממשלת ישראל באביב 2020 על כוונותיה 
להחיל את ריבונותה על שטחי C של הגדה המערבית בתוך חודשים ספורים. אף שלא הובאה כל 
הסכמי  חתימת  עם  ידוע  לא  למועד  נדחה  התוכנית  ויישום  הממשלה  לאישור  קונקרטית  תכנית 
אברהם,13 ניכר כי חלה תמורה משמעותית בשיח הישראלי ובכוונותיה המדיניות של ישראל אודות 

עתידה של הגדה המערבית בכלל, ושטחי C בפרט.

נועה לנדאו וג'קי חורי, "ישראל הסכימה לדחות את תכנית הסיפוח בתמורה לנרמול היחסים עם איחוד האמירויות", הארץ,   13
.13.8.20

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA+/Land+Takeover+Practices+-++Hebrew.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA+/Land+Takeover+Practices+-++Hebrew.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA+/Land+Takeover+Practices+-++Hebrew.pdf


www.yesh-din.org14

ם ד א ת  ו י ו כ ז ל ם  י ב ד נ ת מ ן  ו ג ר א ן  י ד ש  י

למעבר למדיניות מוצהרת שפניה לסיפוח והחלת ריבונות ישראלית בשטחי הגדה המערבית, קדם 
תהליך הדרגתי של שינויים במדיניות הישראלית הרשמית כלפי מעמדה המשפטי של הגדה המערבית 
וכלפי מעמדם של ההתנחלויות והמאחזים שהוקמו בה. עיקרו של תהליך זה, אותו הובילו ממשלות 
ישראל לאורכו של העשור האחרון, היה לסגת מהעמדה הישראלית כי הגדה המערבית נתונה תחת 

משטר של כיבוש צבאי ישראלי.

בתוך כך, בקיץ 2012 פורסם דוח ועדת לוי14 אשר מונתה בידי ראש הממשלה ושר המשפטים לצורך 
בחינת מעמדה של הבנייה הישראלית בגדה המערבית, על רקע רצונה של ממשלת ישראל למצוא 
דרך להימנע מביצוע צווי הריסה ותיחום )שהיא עצמה הוציאה( ולהכשיר את הבנייה הבלתי חוקית 
במאחזים. דוח לוי ניסח דוקטרינה משפטית הקובעת כי המשפט הבינלאומי ייעד את הגדה המערבית 
למדינה היהודית, שדיני הכיבוש אינם חלים בגדה המערבית, וכפועל יוצא התיישבות ישראלית בגדה 
המערבית מותרת על פי הדין הבינלאומי. עמדה זו, שאיננה רק שנויה במחלוקת אלא מנוגדת לעמדה 
לכך  כנראה הסיבה העיקרית  היא  מוסדותיה,  כל  על  הבינלאומית  והאחידה של הקהיליה  העקבית 
שממשלת ישראל נמנעה מאימוצו הרשמי של הדוח. ואולם, בפועל התרחש תהליך הדרגתי של אימוץ 
וקידום תוכניות בנייה  והידוע של אישור  ולצד המסלול הרשמי  בו,  הדוקטרינה המשפטית המוצגת 
בהתנחלויות על ידי הממשלה, התקיים מסלול שקט של הקמת התנחלויות חדשות והרחבת השטחים 

שבשליטתן של התנחלויות קיימות באמצעות הכשרת עשרות מאחזים בלתי מורשים.

על הדוקטרינה המשפטית של דוח לוי ראו: חסר תקדים – ניתוח משפטי של דוח הוועדה 
לבחינת מצב הבנייה ביהודה ושומרון )ועדת לוי(, ינואר 2014.

על האימוץ הבלתי רשמי של עיקרי דוח לוי ויישומו וכן על והשינויים בעמדת ישראל ראו:

מתחת לרדאר - המדיניות השקטה של הכשרת מאחזים בלתי מורשים והפיכתם להתנחלויות 
רשמיות, מרס 2015.

בגדה  חוקית  הבלתי  הבנייה  להסדרת  לוי  דוח  של  השקטה  ההטמעה   – לסיפוח  מכיבוש 
המערבית, פברואר 2016.

השלב הבא במדיניות הישראלית היה מעבר למדיניות מוצהרת של "הסדרה" של מעמדם של המאחזים 
והבנייה הבלתי חוקית בגדה. המילה "הסדרה" הינה לשון נקייה )Euphemism( לפגיעה בזכויות הקניין 
של פלסטינים והשלמה עם מעשי גזל ונישול של בעלי הקרקע. המאחזים והשכונות שישראל מבקשת 
פרטיות  פלסטיניות  אדמות  על  חוקית  בלתי  תוך השתלטות  הוקמו  החוקי  "להסדיר" את מעמדם 
בזכות הקניין של בעלי האדמות  ופגיעה  יישובים פלסטינים,  לפיתוח עתידי של  ואדמות המיועדות 
הפלסטינים. בעבר שמרה ישראל, לפחות למראית עין, על מציאות משפטית שלפיה מאחזים שהוקמו 
ללא אישור ותוך הפרת חוק וגזל אדמות פרטיות נחשבו בלתי חוקיים וזכותם הרשמית והמשפטית 

14  דוח על מעמד הבנייה באזור יהודה ושומרון )דוח לוי(, יוני 2012.

http://files.yesh-din.org/userfiles/file/Reports-Hebrew/Yesh%20Din%20-%20Chasar%20Takdim%20Hebrew%20-%20WEB-16_6.pdf
http://files.yesh-din.org/userfiles/file/Reports-Hebrew/Yesh%20Din%20-%20Chasar%20Takdim%20Hebrew%20-%20WEB-16_6.pdf
http://files.yesh-din.org/userfiles/file/Reports-Hebrew/Yesh%20Din%20-%20Chasar%20Takdim%20Hebrew%20-%20WEB-16_6.pdf
http://files.yesh-din.org/userfiles/file/Reports-Hebrew/Yesh%20Din%20-%20Chasar%20Takdim%20Hebrew%20-%20WEB-16_6.pdf
http://files.yesh-din.org/userfiles/Yesh%20Din_Under%20The%20Radar%20-%20Hebrew_WEB(2).pdf
http://files.yesh-din.org/userfiles/Yesh%20Din_Under%20The%20Radar%20-%20Hebrew_WEB(2).pdf
http://files.yesh-din.org/userfiles/Yesh%20Din_Under%20The%20Radar%20-%20Hebrew_WEB(2).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://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.gov.il/BlobFolder/news/spokeedmond090712/he/documents_doch090712.pdf
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)דה יורה( של בעלי האדמות הפלסטינים נשמרה, גם אם זכותם המעשית )דה פקטו( נפגעה קשות או 
נשללה כליל. במעשה "ההסדרה" מבקשת ישראל למסד ולנרמל את מעשה הגזל ולהעניק לו מעמד 

של חוקיות, תוך הענקת פרס למי שגזלו אדמות לא-להם ובנו עליהן תוך הפרת חוק בוטה.

השאיפה להכשיר את המאחזים נתקלה במגוון חסמים משפטיים ותכנוניים אשר הקשו על הסדרת 
מעמדם של רבים מהם. לצורך גיבוש פתרונות הסדרה, מינה ראש הממשלה בפברואר 2016 את 
יישומו החל עוד בטרם  דוח זנדברג15 הוגש בפברואר 2018, אך  )"ועדת ההסדרה"(.  זנדברג  ועדת 
הושלם. לצורך כך, במאי 2017 מינה הקבינט המדיני-ביטחוני "צוות משימה ייעודי להסדרת מעמדם 
של מבנים ושכונות ביהודה ושומרון", שתפקידו היה לפעול ליישום להכשרת המאחזים בתוך שלוש 

שנים.16

דוח זנדברג נתן בידי הממשלה כלים משפטיים לצורך הכשרה רטרואקטיבית של שכונות בלתי חוקיות 
ושל כ-99% מהמאחזים הבלתי מורשים. הדוח חילק את המקומות שקיים קושי 'להסדיר' את מעמדם 

לשלושה אבות-טיפוס והציע דרכים להתגבר על קשיים אלה עבור כל אחד מאבות הטיפוס.

עידן 'ההסדרה' – דוח ההפקעה של ועדת זנדברג להכשרת מאחזים  ראו:  זנדברג  דוח  על 
ובנייה בלתי חוקית בהתנחלויות: ניתוח, השלכות ויישום, אפריל 2018.

במקביל לפעולת ועדת זנדברג והפעולות ליישום המלצותיה, בפברואר 2018 חוקקה כנסת ישראל את 
"החוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון", הידוע בכינויו "חוק ההסדרה".17 חוק ההסדרה התיר 
הפקעה גורפת של אדמות פלסטיניות והעברת הזכויות בהן לישראלים שפלשו אליהן שלא כחוק 
באמצעות בנייה או עיבוד חקלאי. החוק לא הבחין בין הנסיבות השונות של מעשה הבנייה או הפלישה 
הבלתי חוקית, וקבע הפקעה גורפת מידי הבעלים הלכה למעשה בכל המקרים שבהם נעשתה פלישה 
)עם חריגים מצומצמים מאוד(, תוך פיצוי בעלי הקרקע. אופיו הבוטה זיכה אותו בכינוי "חוק ההפקעה".

ביוני 2020 פסל בג"ץ בהרכב שופטים מורחב את "חוק ההסדרה".18 בנימוקיהם קבעו השופטים כי 
החוק אינו חוקתי משום שהוא פוגע בזכויות הקניין ובזכות לשוויון של הפלסטינים בגדה המערבית. 
בכך קיבל בג"ץ את עתירתם של 23 ראשי מועצות כפרים פלסטיניים ו-13 ארגוני זכויות אדם, בהם 

יש דין, בדרישה לביטול החוק.19

פעולתה של וועדת זנדברג והדוח שחיברה נועדו למעשה לשמש 'תכנית גיבוי' לפסילה אפשרית של 
חוק ההסדרה בידי בג"ץ, כפי שאכן התרחש במציאות. כלומר, מתוך רצון ברור של ממשלת ישראל 
שפסילת החוק לא תביא לעצירה של הליכי ההסדרה של המאחזים ולא תהווה חסם בפני מימוש 

מדיניות זו.

הצוות המקצועי לגיבוש מתווה להסדרת בנייה באיו"ש, דוח מסכם, )דוח זנדברג(, פברואר 2018.  15
החלטה מס' ב/206 של ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי )הקבינט המדיני-ביטחוני(, 21.5.2017.  16

חוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון, התשע"ז-2017.  17
בג"ץ 2055/17 )בג"ץ 1308/17( ראש מועצת הכפר עין יברוד ואח' נ. הכנסת ואח', פסק דין, 9.6.2020.   18

ביניים,  ולצו  תנאי  על  לצו  עתירה  ואח',  נ. הכנסת  ואח'  יברוד  עין  )בג"ץ 1308/17( ראש מועצת הכפר  בג"ץ 2055/17   19
.5.3.2017
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https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%97%D7%95%D7%A7+%D7%94%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94/%D7%A4%D7%A1%D7%A7+%D7%93%D7%99%D7%9F+%D7%97%D7%95%D7%A7+%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%97%D7%95%D7%A7+%D7%94%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94/%D7%A4%D7%A1%D7%A7+%D7%93%D7%99%D7%9F+%D7%97%D7%95%D7%A7+%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%97%D7%95%D7%A7+%D7%94%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94/%D7%A4%D7%A1%D7%A7+%D7%93%D7%99%D7%9F+%D7%97%D7%95%D7%A7+%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94.pdf
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כל מאמצי ה"הסדרה" של מאחזים, שכונות והתנחלויות עוסקים בחיפוש אחר דרכים להעניק 
מאדמתם  פלסטינים  של  נרחב  לנישול  ההתנחלותי,  הגזל  למעשה  חוקיות  של  עין  מראית 

ולפגיעה ברורה בזכות הקניין שלהם ובמעמדם המוגן.

המאחז עדי-עד. צילום: אקטיבסטילס

בד בבד עם תהליכים אלו, קידמה כנסת ישראל לאורך שנים רבות עשרות מהלכי חקיקה בעלי אופי 
סיפוחי. כהונתה של הכנסת ה-20 )28.4.2019-31.3.2015( סימנה עליית מדרגה במדיניות הסיפוח 
ההדרגתי של מדינת ישראל את הגדה המערבית, והמעבר מסיפוח דה פקטו לסיפוח דה-יורה. לצד 
חוק ההסדרה הבוטה, על שולחנה של כנסת זו הונחו 60 הצעות חוק שיש בהן אלמנט סיפוחי, שמונה 
מהן התקבלו והפכו לחוקים בספר החוקים של מדינת ישראל. המשמעות היא שכנסת ישראל החלה 

רואה עצמה כבעלת סמכות חקיקה לגבי הגדה המערבית, ולמעשה כריבון שם.

בכנסת מייצגים נבחרי הציבור את רצונם של אזרחי ישראל שבחרו בהם. לעומתם, מיליוני הפלסטינים 
תושבי גדה המערבית אינם בעלי אזרחות ישראלית ואינם בעלי זכות בחירה ולכן האינטרסים שלהם 
אינם מיוצגים בכנסת ואין ביכולתם להשפיע על מדיניותה של ישראל. בניגוד למפקד הצבאי, המוסמך 
מתוקף החוק הבינלאומי, לשקול אך ורק את טובתה של האוכלוסייה הנכבשת ואת צרכי הביטחון, 
לנגד עיני חברי הכנסת עומדת קשת רחבה בהרבה של שיקולים ואינטרסים, הם מחוייבים לפעול אך 
ורק לטובת האזרחים הישראלים והם אינם מחויבים לשקול כלל את טובתם של הפלסטינים שאינם 

מיוצגים על ידם.

לעיון בהצעות החוק ובחוקים שהתקבלו: מאגר חוקי סיפוח באתר יש דין

https://www.yesh-din.org/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%A7%D6%B5%D7%99-%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%97/
https://www.yesh-din.org/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%A7%D6%B5%D7%99-%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%97/
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ובשינוי  משפטיות  דעת  בחוות  גם  דה-יורה  הסיפוח  מהלכי  מתבטאים  החוק,  הצעות  של  לצידן 
ביטויין  החוץ(.  ובפרסומי משרד  בבתי המשפט  הנידונות  בעתירות  )למשל  המדינה  של  בעמדותיה 

העיקרי של תמורות אלו הוא שימוש הולך ופוחת במשפט הבינלאומי כמקור נורמטיבי מרכזי.

בגדה  ריבונותה  את  להחיל  ישראל  של  בכוונתה  נוספת  מדרגה  עליית  ניכרה  האחרונות  בשנתיים 
המערבית ולספחה לישראל. הצהרות פוליטיות על הכוונה לספח את הגדה המערבית או חלקים ממנה 
תפסו מקום מרכזי בתעמולה לקראת הבחירות לכנסת ה-23 )שהתקיימו במרץ 2020(20 ולאחריהן. 
מהלכי הסיפוח נעצרו )או הקפאו( עם החתימה על הסכמי אברהם עם איחוד האמירויות, אך העמדה 

הרשמית היא שמדובר בדחייה בלבד, ולא בגניזה של המהלכים.

אף על פי שמעולם לא פורסמה תכנית רשמית קונקרטית לסיפוח, כל צורה של סיפוח מהווה הפרה 
ברורה של החוק הבינלאומי, והיא בעלת השלכות מרחיקות לכת על זכויות האדם הפרטניות של 

יחידים פלסטינים וקהילותיהם, כמו גם על זכויותיהם הקיבוציות של הפלסטינים. 

ופוגעת רבות  ישראל אינה עומדת בחובותיה על פי המשפט הבינלאומי  גם בחסות הכיבוש 
בזכויות האדם של הפלסטינים. עם זאת, המסגרת המשפטית של דיני הכיבוש מספקת מערכת 
של כללים וסייגים המגבילים את חופש הפעולה הישראלי. בנוסף, בבסיסו של משטר הכיבוש 
ניצב עיקרון הזמניות, המניח כי הכיבוש הוא מצב זמני בלבד. ניתן להטיל ספק במידת זמניותו 
שמפעל  בכך  ספק  להטיל  מקום  אין  אולם  ה-54,  לשנתו  המתקרב  הישראלי,  הכיבוש  של 
ההתנחלות וכוונות הסיפוח של ישראל מעידות על רצונה ליצור באופן חד-צדדי מצב של קבע 

תוך העמקת הפגיעה בזכויות הפלסטינים לצמיתות.

מאסיבית של  הפקעה  יכללו  סיפוח  קיים חשש משמעותי שצעדי  הקניין,  זכות  של  בהקשר 
היתר  בין  המסופח.  בשטח  אחר  רכוש  של  הלאמה  וכן  פרטית  פלסטינית  בבעלות  אדמות 
באמצעות שימוש בחוק נכסי נפקדים ואובדן גישה לאדמות חקלאיות. מעבר לכך, אין ספק 
שסיפוח יקבע את נוכחותן של התנחלויות, יגרום לבנייה מאסיבית בהן ויקל על התרחבות מפעל 

ההתנחלויות כולו. 

קיבוע נוכחותן של התנחלויות הוא לא רק המשך הפרת החוק הבינלאומי, אלא מהווה קיבוע 
והרחבה של מוקדים המפרים את זכויות האדם של הפלסטינים באופן עקבי ושיטתי, החל בגזל 

אדמותיהם וכלה באלימות.

ההשלכות הפוטנציאליות של סיפוח הגדה המערבית לישראל על זכויות האדם של תושביה 
הפלסטינים, אפריל 2020.

ראו למשל: טל שלו, "נתניהו: נעלה בראשון הצבעה בממשלה על החלת ריבונות בשטחים", וואלה, 28.1.2020.  20

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8+%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94+%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA+%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%97+4.20/%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%97+%D7%A2%D7%9C+%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA+%D7%90%D7%93%D7%9D.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8+%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94+%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA+%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%97+4.20/%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%97+%D7%A2%D7%9C+%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA+%D7%90%D7%93%D7%9D.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8+%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94+%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA+%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%97+4.20/%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%97+%D7%A2%D7%9C+%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA+%D7%90%D7%93%D7%9D.pdf
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 2. המאבק על שטחי C - שינויים ארוכי טווח במרשם
    המקרקעין בגדה והגדלת מאגר אדמות המדינה 

C 1.2 - מדיניות הקצאת קרקעות בשטחי
בשנת 1928, שלטון המנדט הבריטי החל לרשום, לראשונה באופן שיטתי, זכויות במקרקעין בשטח 
הממלכה  תחת  גם  נמשך  המערבית  בגדה  ההסדר  הליך  לשליטתו.  נתון  שהיה  )א"י("  "פלשתינה 
הירדנית והושלם עד שנת 1967 ביחס לכשליש מקרקעות הגדה. לאחר שהשטח נכבש על ידי ישראל, 

המפקד הצבאי הוציא צו שהורה על התלייה )הקפאה( של כל הליכי הסדרת הקרקעות.21

למרות שהליך ההסדר הוקפא, בראשית שנות ה-80, החל הצבא הישראלי, באמצעות המינהל האזרחי, 
להשתמש בחוקי הקרקעות העות'מאנים )תוך פרשנות שנויה במחלוקת שלהם( ולהכריז על מאות 
אלפי דונמים בגדה המערבית כ"אדמות מדינה". אדמות אלה, המנוהלות על ידי הצבא, אמורות לשמש 
לצרכי הציבור המקומי החי תחת שלטון הכיבוש, למשל לטובת עידוד הקמת יישובים או תשתיות 
נחוצות. עם זאת, ישראל הקצתה את מרביתן המוחלט של אדמות אלו לטובת הרחבת ההתנחלויות 
הישראליות, שנבנו בשטחים הכבושים בניגוד לחוק הבינלאומי. בעשור האחרון שיטה זו משמשת גם 

על מנת להכשיר בדיעבד בנייה ישראלית בלתי חוקית על אדמות פלסטיניות.

מנתונים שמסרה 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 
כמו  ישראליות  תשתית  וחברות  ממשלה  משרדי  ההתנחלויות,  של  מוניציפליות  רשויות   – אחרים 
בזק, חברת חשמל, מקורות וחברות סלולר )כ-20% מכלל אדמות הציבור בשטח C(. לעומת זאת, 
בשנים אלו הקצה המינהל האזרחי 8,600 דונם בלבד – כ-0.7% מאדמות הציבור באזור C - לגורמים 
האזרחי,  המינהל  ידי  על  שהוקצו  מדינה"(  )"אדמות  הציבוריות  האדמות  כלל  מתוך  פלסטיניים.22 
שחלקן  לפלסטינים,23   0.24% ורק  ישראליים-התנחלותיים  גורמים  של  לשימושם  הועברו   99.76%

הקצאה ליישוב פלסטינים שהועברו בכפייה מהאדמה עליה ישבו.

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. 

צו בדבר הסדר קרקעות ומים )מס' 291(, תשכ"ט-1968 .  21
הנתונים נמסרו בעקבות עתירה מינהלית על פי חוק חופש המידע של האגודה לזכויות האזרח בישראל וארגון במקום   22
גם  כי  לציין  יש  בישראל.  האזרח  לזכויות  האגודה  אתר  ראו   )40223-03-10 )עת"מ  תכנון  זכויות  למען  מתכננים   –
בשטחים המצומצמים שכן הוקצו לפלסטינים על ידי המינהל האזרחי, הדבר נעשה לפחות באופן חלקי מתוך האינטרסים 
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.

הנתונים נמסרו במענה של המינהל האזרחי לבקשה על פי חוק חופש המידע שהגישו ארגון שלום עכשיו והתנועה לחופש   23
המידע, 18.6.2018.

https://law.acri.org.il/he/26514
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בשל המדיניות הישראלית, המבוססת על פסיקת בג"ץ, שבפועל איפשרה הקמה של התנחלויות על 
גבי אדמות מדינה )ראו עמ' 12(, המדיניות הישראלית שואפת כל העת להרחיב את מאגר קרקעות 

המדינה ולמעשה, להרחיב את הקרקעות שבהן ניתן לבסס שליטה ישראלית התנחלותית.

 2.2 - מגמה חדשה: מאמצים לחידוש הליכי הסדר המקרקעין
        שהוקפא ב-1967

ידי ריבון, השואף לזהות  הליך הסדר זכויות במקרקעין הוא הליך מורכב, שיטתי וריכוזי המובל על 
בקרקעות שבטריטוריה  בקרקע(  )הבעלות  הקנייניות  הזכויות  כל  את  ולרשום  להסדיר  מכן  ולאחר 
הסדר  הליכי  את  הקפיאה  ישראל  ב-1967  המערבית  הגדה  כיבוש  עם  כאמור,  לשליטתו.  הנתונה 

המקרקעין. בעת ההקפאה כשני שלישים מאדמות הגדה נותרו במעמד בלתי מוסדר.

בנובמבר 2020 התקיים במסגרת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת דיון באפשרות לחדש את הליך 
הסדר המקרקעין בתחומי הגדה המערבית.24 הדיון התקיים בין היתר לאור עמדת המינהל האזרחי כי 
וכי לא קיימת כל מניעה משפטית לעשות כן. אף על פי שהדיון  יש לחדש את הסדר המקרקעין 
התקיים בוועדת הכנסת, חידוש הסדר המקרקעין אינו כרוך באישור של הכנסת או הממשלה, אלא 
בהחלטה של מפקדי הצבא בהנחיית הדרג המדיני הרלוונטי בלבד )משרד ראש הממשלה או שר 

הביטחון(.

חקלאים פלסטינים עובדים באדמות החקלאיות של הכפר קריות כשברקע נראית בנייה של יחידות דיור 
חדשות בהתנחלות שילה. יוני 2016. צילום: אחמד אל-בז, אקטיבסטילס

פרוטוקול מס' 1 מישיבת ועדת משנה של ועדת החוץ והביטחון לעניינים אזרחיים וביטחוניים ביו"ש, דיון מהיר בנושא:   24 
"חידוש הסדר המקרקעין ביהודה ושומרון - אימוץ ומימוש המלצת המנהל האזרחי", 23.11.2020. לצפייה בשידור הישיבה.

https://www.knesset.tv/committees/foreign-affairs-and-defense-committee/video/30471/
https://www.knesset.tv/committees/foreign-affairs-and-defense-committee/video/30471/
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חידוש הליכי הסדר המקרקעין מהווה חתירה תחת עיקרון הזמניות של הכיבוש שכן מדובר 
בפעולה ריבונית, בלתי הפיכה של משטר קבע, זאת משום שבפעולה זו קיים פוטנציאל ליצור 

ולקבע זכויות מוחלטות לעולמי עד באשר לאופי וזהות הבעלות בקרקע. 

בדיון שנערך בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת הוצג חידוש הליך ההסדר – הן על ידי חברי כנסת 
והן על ידי ראש המינהל האזרחי עצמו - כאחד האמצעים למימוש מטרת העל של "מאבק על שטח 
יצירת   )1 נועד לשרת שלוש מטרות:  C" המתנהל מול הרשות הפלסטינית. חידוש הליכי ההסדר 
מסד נתונים מוטה ושגוי שיצמצם מאד את האפשרות לרישום זכויותיהם של בעלי זכויות פלסטינים 
במקרקעין. צמצום הקרקעות בבעלות פלסטינית בשטחי C אמור לייצר מצב נוח יותר לסיפוח השטח 
ולביטול טענות לזכויות של פלסטינים באזור המיועד לסיפוח. 2( ביסוס אקט ריבוני מובהק של מי 
שמתיימר להיות ריבון קבוע בשטח. 3( המשך המדיניות שנוקטות הרשויות הישראליות מזה עשרות 

שנים של הקצאת אדמות לידיים ישראליות באופן כמעט בלעדי.

חידוש הליכי הסדר המקרקעין בשטחי הגדה המערבית: הפרת המשפט הבינלאומי ופגיעה 
בזכויות הפלסטינים, יש דין אפריל 2021.

 2.3 - הכרזה על אדמות מדינה במקומות בהם החל אך לא הושלם
         הליך הסדר מקרקעין לפני 1967 

כאמור, ישראל משתמשת בהכרזה על קרקעות בגדה המערבית כאדמות ציבור )"אדמות מדינה"( 
ככלי משמעותי בביסוס פרויקט ההתנחלות בשטחים הכבושים. אף שככל הידוע לנו טרם התקבלה 
החלטה רשמית על חידוש הליכי הסדר המקרקעין בגדה המערבית, אחד מסוגי ההכרזה שבהם ישראל 
עושה שימוש בשנים האחרונות הוא הכרזה על "אדמות מדינה", במקומות בהם נקטעו הליכי הסדר 

זכויות במקרקעין עם כיבוש הגדה המערבית.

באדמותיהם של לפחות 16 ישובים וכפרים פלסטינים בגדה המערבית התקיים לפני יוני 1967 הליך 
הסדר זכויות במקרקעין שהגיע לשלב מתקדם, אך לא הסתיים בשל התליית ההליך על ידי ישראל. 
ניתן להעריך בוודאות גבוהה שאם ישראל לא הייתה מקפיאה את הליך ההסדר, חלק גדול מאדמות 
הישובים האלה היה נרשם כאדמות פרטיות של פלסטינים, ולא כאדמות בבעלות הריבון וזאת משום 
שבשלב אליו הגיע ההליך לא נרשמו תביעות נוגדות לאלו של הטוענים לבעלות. אף על פי כן, ישראל 
הסדר.  הליך  החל  בהם  בקרקעות  דונם   41,000 לפחות  של  בשטח  מדינה"  "אדמות  על  הכריזה 
מדיניות ישראלית זו מבטלת הליכי הסדר היכן שזכויות לכאוריות של פלסטינים הוכרו, ואף מונעת את 

השלמת ההליכים ואת רישום תביעותיהם של בעלי האדמות הפלסטינים גם בעתיד. 

על  נשענת  ישראל  הליך הסדר שנקטע,  היכן שהחל  מדינה"  "אדמות  על  במדיניות ההכרזה 
המערבית,  בגדה  הקרקעות  משטר  את  המארגנים  המשפטיים  במנגנונים  סלקטיבי  שימוש 
תוך הפרה של הוראות המשפט הבינלאומי החל עליה בהיותה הכוח הכובש בגדה המערבית. 
בנוסף, ההכרזה מנוגדת לחוק המקומי החל בגדה ואפילו לצו שהמפקד הצבאי הישראלי עצמו 
חתם עליו. מעל לכל, מדיניות זו פוגעת בזכות הקניין של פלסטינים שלקחו חלק בהליך ההסדר 

ומאפשרת נישול של יחידים וקהילות פלסטיניות מאדמותיהם.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Renewing+settlement+of+title+report+2021/Renewing+settlement+of+title_HEB.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Renewing+settlement+of+title+report+2021/Renewing+settlement+of+title_HEB.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Renewing+settlement+of+title+report+2021/Renewing+settlement+of+title_HEB.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Renewing+settlement+of+title+report+2021/Renewing+settlement+of+title_HEB.pdf
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הלכה למעשה, ישראל, האמונה על מרשם הקרקעות בגדה המערבית כבר כמעט 54 שנים, אוחזת 
את  אדמותיהם  רישום  בהליך  שהחלו  לפלסטינים  מאפשרת  אינה  היא  מחד  קצותיו.  משני  במקל 
היכולת להשלים את רישום זכות בעלותם על הקרקע, ומאידך היא מכריזה על אותן קרקעות כעל 

"אדמות מדינה" ומעבירה אותן לשימוש בלעדי של מפעל ההתנחלות הישראלי בגדה המערבית.

יהא חוטא נשכר: גזל אדמות פלסטיניות באמצעות הכרזה על "אדמות מדינה", במקומות 
שבהם נקטעו הליכי הסדר זכויות במקרקעין עם כיבוש הגדה המערבית, מרץ 2021.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/state+land+report+2021/state+land+report_HEB.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/state+land+report+2021/state+land+report_HEB.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/state+land+report+2021/state+land+report_HEB.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/state+land+report+2021/state+land+report_HEB.pdf
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ג. חופש התנועה 
ישראל שולטת בגדה המערבית באמצעות כיבוש צבאי כבר 54 שנים. באופן שגרתי, כחלק מובנה 
השאר  בין  התנועה,  לחופש  הפלסטינים  בזכות  פוגע  הישראלי  הצבא  והשליטה,  הכיבוש  ממנגנון 
יהודים  וכבישים המותרים הלכה למעשה לתנועת  באמצעות מחסומים מאוישים, חסימות קבועות 

בלבד.

פלסטינים  על  המוטלות  תנועה  הגבלות  לאינספור  מקור  הן  המערבית  בגדה  ההתנחלויות 
נובעות  קרי  "פיראטיות",  הן  מההגבלות  חלק  להלן,  שנפרט  כפי  להן.  בסמוך  המתגוררים 
מפעולות "פרטיות" שמבצעים מתנחלי הסביבה, וחלקן הן מגבלות רשמיות, המוטלות על ידי 

הרשויות ומעוגנות בצווים צבאיים.

בנישול הפלסטינים  נועדו לסייע  וחלקן  המגבלות, שחלקן הן אמצעי להגנה על ההתנחלויות 
מאדמותיהם )או שילוב בין השניים(, יוצרות מניעת תנועה של פלסטינים בחלקים נרחבים של 

הגדה המערבית.

נפרט להלן את סוגי המגבלות המוטלות על תנועת פלסטינים בגדה. הפירוט כולל רק את המגבלות 
שיש דין חקר ולמד אותן במסגרות פעולתו. לא נתייחס לאמצעים המגבילים באופן חמור את תנועת 
ושאינם  מאוישים  ומכשולים  מחסומים  כגון  הארגון,  של  מומחיותו  בתחום  אינן  אבל  הפלסטינים, 

מאוישים שהצבא הציב במקומות רבים בגדה.25

הגבלות תנועה "פרטיות" 
לאדמותיהם.  פלסטינים  מניעת גישה של  מציאות של  נוצרה  בגדה המערבית  להתנחלויות  מסביב 
מניעת גישה זו מושגת באמצעות אלימות, הצבת מכשולים פיזיים וסיוע של רשויות השלטון, שלא רק 

שאינן מונעות את המעשים הבלתי חוקיים האלו, אלא אף מקבעות ומשמרות אותן. 

בשטחים  דין, מניעת גישה כאמור מתקיימת במידה כזו או אחרת  יש  מניסיונו הנרחב של ארגון 
הסמוכים לרוב הכפרים בגדה המערבית. מעטים הם הכפרים שאינם סובלים מאובדן החופש לנוע 

באדמות המצויות בקרבת התנחלויות שכנות. 

הגבלות תנועה רשמיות
תנועה  הגבלות  ישנן  חוקיות של מתנחלים,  בלתי  שנובעות מפעולות  ה"פיראטיות"  ההגבלות  לצד 
לאזורים  פלסטינים  של  כניסתם  מוגבלת  או  נמנעת  משפטית, שבאמצעותם  המעוגנות  "רשמיות" 

נרחבים, עד ליצירת מובלעות של תנועה.

רוב רובן של מגבלות התנועה נובעות באופן רשמי מהצורך להגן ביטחונית על אזרחים ישראליים 
שתושבי  מהעובדה  להתעלם  ניתן  לא  אליהן.  המובילות  הדרכים  על  או  בהתנחלויות  המתגוררים 
ההתנחלויות אכן היו לא פעם מטרות להתקפות אלימות ואף רצחניות מצד פלסטינים. עם זאת, לאור 
האי־חוקיות של ההתנחלויות והאיסור המשפטי על הקמתן במשפט הבינלאומי, ובשים לב למשמעות 

ראו רשימת מחסומים צבאיים בגדה המערבית באתר בצלם.   25

https://www.btselem.org/hebrew/freedom_of_movement/checkpoints_and_forbidden_roads
https://www.btselem.org/hebrew/freedom_of_movement/checkpoints_and_forbidden_roads
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ועל  פרנסתם  על  פלסטינים,  מיליוני  חייהם של  על  התנועה  למגבלות  האסון שיש  והרת  העצומה 
חירותם, דומה כי מגבלות התנועה מהוות ענישה קולקטיבית בלתי לגיטימית, ובהרבה מקרים חורגת 

בהרבה מהנדרש לשם הגנה על ההתנחלויות.

להלן רשימה לא ממצה של מגבלות התנועה הרשמיות הנובעות מקיומן של התנחלויות במרחב: 

איסור על כניסה לשטחי התנחלויות: ב-1997 הוציא המפקד הצבאי הכרזה הקובעת כי כל . 1
ההכרזה,  פי  על  לפלסטינים.26  סגור  צבאי  שטח  הם  המערבית  בגדה  ההתנחלויות  תחומי 
שחודשה ב-2002, פלסטיני המבקש להיכנס לתחום התנחלות או לעבור דרכה נזקק להיתר 
פרטני.27 באופן רשמי חלה ההכרזה על מלוא תחום השיפוט של ההתנחלויות, המקיף ברוב 

המקרים שטחים נרחבים בהרבה משטחן הבנוי.

מטר . 2  1,000-400 שרוחבה  רצועה  על  הכריז  הצבאי  המפקד  שטח ביטחוני מיוחד )שב"מ(: 
ולעיתים אף יותר, מסביב לגבול המוניציפלי של רבות מההתנחלויות, כשטח ביטחוני מיוחד. 
)שהרבה  זו  אדמה  לרצועת  להיכנס  יוכלו  היא שכדי שפלסטינים  זו  הכרזה  המשמעות של 
פעמים יש בה קרקעות בבעלות פלסטינית פרטית המעובדות בידי פלסטינים( – הם נדרשים 
לבקש ולקבל היתר מיוחד מהצבא. היתרים אלה ניתנים במשורה ולרוב רק בתקופת המסיק 
או הקציר. השב"מים מוקפים לרוב בגדר המונעת את הכניסה אליהם, והמפתח לשער מצוי 
בידי רכז הביטחון של ההתנחלות שסביבה השב"ם. השב"מים הגדילו באופן ניכר את אזורי 

ההשפעה של ההתנחלויות והם פוגעים פגיעה קשה בחופש התנועה של הפלסטינים.

הכרזת שטח צבאי סגור באזורי חיכוך: הצבא עושה שימוש נרחב באפשרות להכריז על שטח . 3
כאזור צבאי סגור, כדי למנוע התלקחות של חיכוך בין מתנחלים ישראלים לפלסטינים. הצבא 
את  מתמרץ  הוא  בפועל  אולם  קשה,  לאלימות  יידרדר  לא  שהחיכוך  בכך  להבטיח  מבקש 
המתנחלים בכך שהוא נותן להם את מבוקשם – מניעת תנועה של פלסטינים לאדמה. יש 
דין מעריך כי כמות האדמות שתנועת פלסטינים אליהן נמנעת בשל הכרזות על שטח צבאי 
הללו  ניכר מהאדמות  יודגש שחלק  אלפים.  לעשרות  אף  ואולי  דונמים  לאלפי  מגיעה  סגור 
מצויות בבעלות פלסטינית פרטית שפלסטינים מעבדים אותן, ולכן פגיעה בגישתם לאדמות 

משמעותה גם פגיעה כלכלית קשה.

להרחבה בנושא מניעה או הגבלה של גישת פלסטינים לשטחים חקלאיים הסמוכים להתנחלויות ראו:

מסלול הנישול – המקרה של המאחז עדי עד, פברואר 2013.

בחסות  פלסטיניות  אדמות  על  להשתלטות  ככלי  מתנחלים  אלימות  יצהר:  מבחן  מקרה 
המדינה והצבא, אוגוסט 2018.

הכרזה בדבר סגירת שטח )ישובים ישראליים( )יהודה ושומרון(, התשנ"ז-1997.  26
הכרזה בדבר סגירת שטח )יישובים ישראליים( )יהודה ושומרון(, תשנ"ב-2002.  27

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C+%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9C/MaslulHanishul_Heb_Web.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C+%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9C/MaslulHanishul_Heb_Web.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/2018+yitzhar+case+study/YeshDin+-+Yitzhar+-+Heb.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/2018+yitzhar+case+study/YeshDin+-+Yitzhar+-+Heb.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/2018+yitzhar+case+study/YeshDin+-+Yitzhar+-+Heb.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/2018+yitzhar+case+study/YeshDin+-+Yitzhar+-+Heb.pdf
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יותר מ־8% משטחי הגדה המערבית מצויים בין גדר ההפרדה לקו הירוק, 4.  "מרחב התפר": 
שהוא קו שביתת הנשק בין ישראל וירדן כפי שהוסכם עליו בשנת 1949 )"הסכמי רודוס"(. 
המרחב שבין הגדר לקו הירוק )הידוע כ"מרחב התפר"( נובע מקיומן של התנחלויות בתוכו 
)"גושי ההתנחלויות"(, והמפקד הצבאי הכריז על כולו כעל שטח צבאי סגור. בתוך המרחב יש 
אדמות של כ-100 כפרים פלסטינים. האיסור על כניסת פלסטינים )בלבד!( למרחב הוא גורף, 
ומערך ביורוקרטי שלם הוקם כדי לשרת בקשות להיתר כניסה של אנשים בעלי "אינטרס" 

במרחב, כמו חקלאים. 

התנועה של . 5 בחופש  פגיעה  הגבלת תנועה באופן לא מידתי וכאמצעי לענישה קולקטיבית: 
הפלסטינים מתרחשת לעיתים גם בדמות סגירת צירי תנועה בכסות של צרכי ביטחון. סגירה 

כזו מהווה לעתים קרובות שימוש באמצעי לא מידתי, ואף מהווה ענישה קולקטיבית.

ודוגמאות להגבלת תנועה כאמצעי לענישה קולקטיבית ראו: ענישה קולקטיבית  להרחבה 
באמתלות  המערבית  בגדה  הפלסטינים  של  התנועה  לחופש  בזכות  הפגיעה  שרירותית: 

ביטחוניות, ינואר 2020.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Collective+Punishment/Collective+punishment+Hebrew.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Collective+Punishment/Collective+punishment+Hebrew.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Collective+Punishment/Collective+punishment+Hebrew.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Collective+Punishment/Collective+punishment+Hebrew.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Collective+Punishment/Collective+punishment+Hebrew.pdf
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ד. הזכות לשוויון 
אינם  כמעט  הגדה  תושבי  ולפלסטינים  למתנחלים  הרשויות  של  וביחס  החיים  בתנאי  ההבדלים 
ובעלת  מאפשרים לדבר על שוויון בהקשר של שתי קבוצות אלו: האחת שייכת לקבוצה השלטת 
זכויות האזרח, המאפשרות לה להיות מעורבת בכל ההליכים של גיבוש נורמות ומדיניות ולהשפיע 

עליהם ועל כל החלטה שלטונית שמתקבלת, והשנייה חסרת זכויות ואף נתפסת כאויב.

יש דין פרסם ב-2020 חוות דעת משפטית המנתחת את אופיו של המשטר הצבאי בגדה בהינתן 
האמור לעיל וקובעת שבגדה המערבית מתבצע פשע נגד האנושות מסוג אפרטהייד. מבצעי הפשע 

הם ישראלים וקורבנותיו פלסטינים.28 

כיבוש צבאי מהווה בהגדרה מערך שלטוני כפוי וכוחני המוחל על האוכלוסייה הנכבשת. במקרה של 
הגדה המערבית, ליסוד השליטה והדיכוי הנובע מטבעו של כל כיבוש צבאי מתווסף הקשר קבוצתי 
נהנים  ישראלים. אזרחי המעצמה הכובשת הישראלים  אוכלוסיית מתנחלים  קיומה של   – קונקרטי 
מכלל זכויות האזרח וההשפעה הפוליטית שיש לאזרחים במשטר אזרחי-פרלמנטרי, בעוד לאוכלוסיה 
הפלסטינית אין כמעט כל השפעה על יצירת הנורמות המהותיות החלות עליה. מציאות שכזאת לא 
יכולה אלא ליצור אפליה שיטתית וממוסדת בין שתי הקבוצות באמצעות פרקטיקה, מדיניות וחקיקה, 

כפי שאכן קרה. 

על ההתנחלויות הוחל בדרכים שונות החוק הישראלי האזרחי והמודרני ולמשרדי הממשלה הישראליים 
דכאני  צבאי  משפט  שבו  צבאי  למשטר  נתונים  הפלסטינים  מנגד,  בשטחן.  לפעול  סמכויות  ניתנו 
וחקיקה צבאית נוקשה מושלים בהם, ובאופן כללי הם חיים בתנאים כלכליים ושלטוניים ירודים בהרבה. 
היתרון המובנה של המתנחלים עוגן בדין, במדיניות ובפרקטיקה. במקביל למערך הממסד 
אפליה של קבוצה נטולת זכויות בידי קבוצה עתירת זכויות, וכפועל יוצא שלו, משאבי השטח 
חשבון  על  וזאת  באזור,  הישראלית  האוכלוסייה  לטובת  ודרמטי  עקבי  באופן  ומוטים  הוטו 
האוכלוסייה הנכבשת, הפלסטינית. מגמה זו מאפיינת כל תחום וכל משאב, והיא ניכרת בראש 
מגוון  נוקט  גם  הכיבוש  שלטון  ובמשאבים,  בזכויות  לאפליה  במקביל  הקרקע.  במשאבי  ובראשונה 
פעולות, חלקן דרקוניות, כדי לדכא כל סוג של התנגדות למשטר, ובכלל זה התנגדות בלתי אלימה. 
צווים צבאיים מגבילים מחאה בלתי אלימה ואוסרים הפגנות, עצרות ותהלוכות. השלטון הצבאי עשה 
ובהוצאה אל מחוץ לחוק של התארגנויות  ותדיר במעצרים מינהליים  ועושה שימוש באופן שגרתי 

פוליטיות כדי למנוע התנגדות לשלטון.

ייחודו של פשע האפרטהייד טמון כאמור בחתירתו לשמר את המערך המשטרי של שליטה של קבוצה 
אחת על פני קבוצה אחרת ושל דיכויה. הגדרת הכיבוש כ"השעיה זמנית" בלבד של ריבונות וזכויות 
אזרח )של הפלסטינים( שימשה במשך שנים כ"אליבי" לישראל מפני האשמות באפרטהייד. הקהילה 
הבינלאומית אף ראתה ב"תהליך השלום" ראיה לכך שאכן ישראל מקבלת ששליטתה בשטח זמנית 

ושמעמדו הקבוע יקבע במשא-ומתן ובהסכם, ושאין לה כוונה לקבע את שליטתה בפלסטינים. 

בגדה,  יישמו  ישראל  שממשלות  והפרקטיקות  שהמדיניויות  למסקנה  מגיעה  חוות-הדעת 
להיות בלתי-הפיך(  )וחלקן באופן שמתיימר  ולטווח ארוך  היכר  ללא  פעולותיהן ששינו אותה 

במסגרת חוות הדעת בחרנו להתמקד במשטר הישראלי בגדה המערבית, בחירה התואמת את תחום המומחיות ואת   28
המנדט של ארגון יש דין. הסבר מורחב להחלטתנו מצוי בתחילתו של החלק השני של חוות הדעת.
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ובכל תחומי החיים – קרקע, תשתיות, חקיקה ודמוגרפיה – כל אלה מצביעים על כוונה לקבע 
ולשמר את השליטה בשטח וכפועל יוצא בנכבשים. המדיניות ארוכת הטווח והדרמטית ביותר 
של ישראל הינה מדיניות ההתנחלות, שהביאה לשינוי דמוגרפי של השטח הכבוש, בניגוד 
לאיסור מוחלט בדיני הכיבוש והיא מלמדת יותר מכל על כוונה להנציח את השליטה. המסקנה 

היא שבגדה המערבית מתבצע פשע נגד האנושות מסוג אפרטהייד.

בגדה  מסוים  שטח  לסיפוח  כוונה  וכמה  כמה  אחת  על  זוחל,  משפטי  סיפוח  של  התהליך  המשך 
המערבית בחוק שיחיל את החוק והמינהל הישראלי בו, משמעו איחוד משטרים. המשמעות עשויה 
להיות חיזוק הטענות שכבר נשמעות שפשע האפרטהייד לא מתבצע רק בגדה. שהמשטר הישראלי 

בכללותו הוא משטר אפרטהייד.

הכיבוש הישראלי בגדה המערבית ופשע האפרטהייד, חוות דעת משפטית, יוני 2020.

דוגמה קונקרטית לאפליה הממוסדת והמוסדית בפעולותיה של ישראל ניתן למצוא במינהל האזרחי 
– הגוף המופקד מטעם המפקד הצבאי על ניהול החיים האזרחיים בגדה המערבית. סמכויותיו הרחבות 
של המינהל האזרחי נוגעות למרבית תחומי החיים בשטחים הכבושים: היתרי תנועה ועבודה; תשתיות 
– מים, חשמל, תחבורה ותקשורת; בריאות, חינוך ורווחה; קרקעות, תכנון ובנייה; מרשם האוכלוסין; 

חקלאות, מסחר ותעשייה; איכות הסביבה; ארכיאולוגיה ושמורות הטבע.

המינהל האזרחי, מחויב על פי הדין הבינלאומי לפעול במטרה לשמור ולקדם את טובת התושבים 
הפלסטינים בכפוף לצרכיה הביטחוניים של ישראל. אולם, על אף החובה לפעול לשמירה על האינטרסים 
של האוכלוסייה הכבושה, באופן מעשי המינהל האזרחי משמש אמצעי לדיכוי ולשליטה על הפלסטינים 
בגדה המערבית, ופועל במוצהר במטרה ליזום ולקדם תהליכים שיעצבו את הגדה המערבית בהתאם 

לאינטרסים רחבים של ישראל, החורגים בהרבה מהצורך הביטחוני. 

האינטרסים של ישראל בניהול הגדה המערבית שונים ולעיתים הפוכים מהאינטרסים של התושבים 
הפלסטינים, והמינהל האזרחי הוא שמתרגם אותם לחיי היומיום. 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.

את  לשרת  שנועד  פוליטי  וככלי  ביצועית  כזרוע  משמש  האזרחי  המינהל  לכך,  בנוסף 
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. 
הישראלים  המתנחלים  לבין  האזרחי  המינהל  בין  הזדהות  ישנה  אף  רבים  בתחומים 
האזרחיים ורק במקרים חריגים, אם בכלל, מערער על החלטות הדרג המדיני. באופן מעשי, 
הצבא מתאם את עבודת הנציגים האזרחיים ומתקיים שיתוף פעולה רעיוני וביצועי הדוק ביניהם. 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Apartheid+2020/Apartheid+Heb.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Apartheid+2020/Apartheid+Heb.pdf
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המינהל האזרחי שהוקם "לרווחתה ולטובתה של האוכלוסייה ולשם הספקת השירותים הציבוריים 
והפעלתם"29 חוטא לייעודו. במקום להבטיח את הסדר והחיים הציבוריים במסגרת של משטר 
נאמנות זמני כפי שמחייב החוק הבינלאומי, המינהל האזרחי משתמש בכלים אדמיניסטרטיביים 
ואיסורים על  ליצירת שינויים ארוכי טווח ובלתי הפיכים בשטחים הכבושים ולהטלת הגבלות 
התושבים המוגנים, תוך פגיעה קשה, שיטתית ונרחבת בזכויות האדם של הפלסטינים בגדה 

המערבית.

להרחבה ודוגמאות ראו: בראי האינטרס הישראלי: המינהל האזרחי בגדה המערבית, ינואר 
.2018

צו בדבר הקמת מינהל אזרחי )הודה והשומרון( )מס' 947(, תשמ"ב-1981.  29

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Minhal+Ezrahi/YeshDin+-+Haminhal+-+Hebrew.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Minhal+Ezrahi/YeshDin+-+Haminhal+-+Hebrew.pdf
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 ה. הזכות הקבוצתית לריבונות
על משאבי טבע 

על פי משפט זכויות האדם הבינלאומי, ריבונותו של העם היושב בשטח על משאביו הטבעיים, כלומר 
הזכות לעצב את דמותו העתידית, הכלכלית והתעסוקתית, היא זכות יסוד קבועה. המשפט הבינלאומי 

מטיל על המחזיק הזר בשטח בנאמנות לכבד זכות זו ולסייע במימושה. 

עמדת יש דין היא כי לעם הפלסטיני יש זכות קיבוצית על משאבי הטבע שבגדה המערבית. בקרב 
מומחי המשפט הבינלאומי אין על כך מחלוקת אמיתית.30 עמדה זו הובעה באופן מפורש בעתירה 
רישיון כרייה  דין בשנת 2009 לבית המשפט העליון, אשר תקפה את חוקיות הענקת  יש  שהגיש 
הגדה  לשטחי  מחוץ  אל  הכרייה  תוצרי  את  המוציאות  ישראליות  ולהתנחלויות  ישראליות  לחברות 
המערבית ולתוך ישראל.31 העתירה הוגשה לאחר שהתגלה לארגון כי בגדה המערבית כעשר מחצבות 
וכי קרוב ל-76% מתוצרת הכרייה מוצאת   – בבעלות ישראלית – שתיים מהן בבעלות התנחלויות 
ובחומרי אבן אחרים המשמשים בענף הבנייה(.  מתחומי הגדה לתוך ישראל )מדובר בעיקר בחצץ 
מחצבות  שמבצעות  והחציבה  הכרייה  את  להפסיק  למדינה  יורה  המשפט  שבית  דרשה  העתירה 
ישראליות בגדה המערבית. בעתירה נטען כי המדיניות הישראלית מהווה ניצול כלכלי ברוטאלי של 
שטח כבוש לצרכיה הכלכליים הבלעדיים של מדינת ישראל, תוך הפרה בוטה של עקרונות המשפט 

הבינלאומי. 

בדצמבר 2011 דחה בית המשפט את העתירה32 ובכך הכשיר עושק קולוניאליסטי בוטה של אוצרות 
אדמה כבושה. כתוצאה מדחיית העתירה ענף הכרייה הישראלי בגדה המערבית גדל בצורה ניכרת. 
על פי נתונים שנמסרו ליש דין, ב-2008 )שנה לפני הגשת העתירה( נכרו כ-12 מיליון טונות חצץ 
מאדמות הגדה בשטח C, ואילו תוך שבע שנים גדלה כמות זו ביותר מ-40% והגיעה בשנת 2015 לגזל 
של כ-17 מיליון טונות בשנה. למעלה מ-20% מהצריכה הכוללת של מדינת ישראל מגיעה ממחצבות 

בשטחים הכבושים. 

מתשלומי  הרווח  בשל  בגדה  החציבה  בהגברת  ומובהק  ישיר  כלכלי  אינטרס  יש  ישראל  למדינת 
תמלוגים ודמי הרשאה. בין השנים 2015-2009 התקבלו בקופת המינהל האזרחי תמלוגים של יותר 

 .C מ-285 מיליון שקל מהמחצבות הפועלות בשטח

ראו גם דוח מפורט של מזכיר האומות המאוחדות בעניין משנת 1983: "ההשלכות של החלטות האו"ם בדבר ריבונות   30
קבועה על משאבים טבעיים, בשטחים הפלסטיניים ובשטחים ערביים כבושים אחרים לפי המשפט הבינלאומי, ועל חובות 
זמין   .1983 יוני   ,A/38/265, E/1983/85 הכללי,  המזכיר  "דו"ח   ,51 פסקה  אלה".  בשטחים  התנהלותה  בדבר  ישראל 

.http://domino.un.org :בקישור
בג"ץ 2164/09, יש דין – ארגון מתנדבים למען זכויות אדם נגד מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית, עתירה לצו   31

על תנאי ולצו ביניים, מרץ 2009.
בג"ץ 2164/09, יש דין – ארגון מתנדבים למען זכויות אדם נגד מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית, פסק דין,   32

.26.12.2011

http://domino.un.org
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בנוסף, ממסמכים רשמיים של המדינה עולה כי גם התכנון ארוך הטווח של הרשויות הישראליות 
מסתמך על פוטנציאל הכרייה בגדה המערבית ל-30 השנים הבאות לפחות. תכנון אסטרטגי זה 
חושף את כוונותיה של ישראל להמשיך ולנצל את הכיבוש הצבאי לצרכיה הכלכליים, תוך שהיא 
מרוששת את השטח הכבוש מאוצרות הטבע שבו ופוגעת באופן בלתי הפיך באפשרותם של 

פלסטינים לעשות שימוש במשאבי טבע אלה.

לרוקן מתוכן: המחצבות הישראליות בגדה המערבית: ביזה ממוסדת בחסות בג"ץ, ספטמבר 
.2019

מחצבה בגדה המערבית, צילום: יש דין

לצד משאבי הטבע, מצויים בשטחי הגדה גם שרידים ארכיאולוגיים ועתיקות רבים – זכר להיסטוריה 
אתרים  על  ולשמור  להגן  הכובש  הכוח  את  מחייב  הבינלאומי  הדין  האזור.  שידע  ומגוונת  עשירה 
וממצאים ארכיאולוגיים בשטח הכבוש. עם זאת, פעילות בתחום הארכיאולוגיה אמורה להיות מוגבלת 
באופייה ובהיקפה ומותרת רק לשם הצלת הנכסים הארכיאולוגיים כאשר נשקפת להם סכנה. על 

פעילות זו להיעשות בשיתוף האוכלוסייה המוגנת ולטובתה, וחל איסור לבצע שינויים ארוכי טווח.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8+%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94+%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%91%D7%95%D7%AA/YeshDin+-+Leroken+Mitochen+-+Hebrew.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8+%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94+%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%91%D7%95%D7%AA/YeshDin+-+Leroken+Mitochen+-+Hebrew.pdf
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נוטלת לעצמה  ישראל  כי  ישראל בגדה המערבית חושף,  ניתוח המדיניות הארכיאולוגית של 
סמכויות רחבות תוך הפרה של הדין הבינלאומי. כל היבט של הפעילות הישראלית בתחום 
הארכיאולוגיה בגדה נועד לשרת תפיסה מנכסת, שלפיה זיקה היסטורית של אתרים ארכיאולוגיים 
ובממצאים  ומצדיקה את שליטתה באתרים  זכויות יתר בהם,  ישראל  ליהדות מקנה למדינת 

שנתגלו בהם.

באמצעות הארכיאולוגיה מבקשת ישראל להוכיח את זיקתה ההיסטורית, הדתית והתרבותית 
לגדה המערבית, ומצדיקה כך את המשך מדיניות הגזל, הכיבוש והשליטה הישראלית בשטחים.

מהאתרים  פלסטינים  של  פיזית  הדרה  מאפשרת  הארכיאולוגיים  באתרים  הישראלית  השליטה 
ומהעתיקות באמצעים שונים, באופן שמוביל להחלשת הזיקה בין הפלסטינים לבין מורשתם. בנוסף, 
השליטה הזאת מאפשרת לישראל לעצב את הנרטיב ההיסטורי שהאתרים מספרים, באופן שמבליט 
ומפאר את הזיקה של עם ישראל אליהם, ומטשטש את חלקם של עמים ותרבויות אחרים, שגם הם 

חלק מההיסטוריה ומהסיפור של האזור.

מדינת ישראל חוטאת לתפקידה כ"נאמן", שנכסי התרבות מופקדים בידיו למשמורת זמנית. 
המערבית,  הגדה  תושבי  הפלסטינים  של  לטובתם  מנוגדות  ישראל  של  ופעולותיה  מדיניותה 

מפירות את הדין הבינלאומי ופוגעות בזכויות התרבותיות והפוליטיות של הפלסטינים.

בגדה  ארכיאולוגיים  ובממצאים  באתרים  ישראל  שעושה  השימוש   – העבר  את  מנכסים 
המערבית, דצמבר 2017 )דוח משותף ליש דין ועמק שווה(.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Menachsim+Archeology/Menachsim+-+Heb+-+Web.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Menachsim+Archeology/Menachsim+-+Heb+-+Web.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Menachsim+Archeology/Menachsim+-+Heb+-+Web.pdf
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סוף דבר
כפי שאמרנו בפתח הדברים, ההתנחלויות הישראליות בגדה המערבית הן מקור לפגיעה רב־ממדית 

בזכיות היסוד של הפלסטינים.

הראינו כי מניסיוננו ומתחקירים שערכנו עולה במובהק כי בשל מדיניות ממשלות ישראל )במחדל 
המשטרה  הצבא,  ובראשם  המערבית,  בגדה  הפועלים  והגופים  הרשויות  מדיניות  ובשל  ובמעשה( 
והמינהל האזרחי, נפגעות קשה זכותם של הפלסטינים לחיים, לשלמות הגוף ולביטחון, לזכות קניין, 
לחופש תנועה ולשוויון, וכן נפגעת זכותם הקולקטיבית על אוצרות הטבע שלהם. עם זאת, פגיעות 

אלה הן רק חלק קטן בלבד מהזכויות שמופרות בשל קיומן של התנחלויות.

הישראלי  העליון  המשפט  בית  בפני  עתירותיהם  את  להביא  השטחים  לתושבי  לאפשר  ההחלטה 
לעתים  המרסן  גורם  היותו  אף  על  ב-1967.  ועזה  המערבית  הגדה  לכיבוש  מאוד  סמוך  התקבלה 
את פעולתן של רשויות המדינה, ככלל פסיקות בג"ץ לאורך השנים העמיקו ואף קיבעו את הכיבוש 

הישראלי בגדה המערבית בכלל, ואת ביסוסו של מפעל ההתנחלויות בפרט.

תוצאות ההליכים המשפטיים המגוונים שבהם יש דין ייצג פלסטינים תושבי הגדה המערבית בבג"ץ, 
מלמדות כי העותרים הפלסטינים אמנם קיבלו לא פעם סעד והגנה מפני פגיעה ספציפית שגרמו 
להם הרשויות הישראליות, אך ברוב כמעט מוחלט של המקרים בחר בג"ץ שלא להתערב ולפסול את 
הפרקטיקה או המדיניות באופן שיוודא שהסעד ייצור שינוי מהותי, או אף באופן שיבטיח שהסעד הוא 
בר קיימא. הדוגמה הבולטת ביותר לכך היא עתירות רבות שבהן יש דין ייצג בעלי אדמות פלסטינים 
שעל האדמות שבבעלותם הוקמו מבנים, שכונות ומאחזים בלתי חוקיים. בחלק ניכר מהתיקים האלה 
פינוי  על  מלהורות  נמנעו  השופטים  אך  הפלסטינים,  של  הפרטי  קניינם  מעל  המבנים  הוסרו  אכן 
הוקמו  או השכונה  מבני המאחז  כל  ספורים שבהם  )מלבד במקרים  לחוק  בניגוד  המאחז שהוקם 
מבנים  של  הזזה  שכללו  המדינה,  שהציעה  הסדרים  השופטים  קיבלו  לעיתים  פרטית(.  קרקע  על 
ביותר. החלטות  מדינה המצויות במרחק קצר  אדמות  לעבר  בבעלות פרטית  מאדמות פלסטיניות 
שיפוטיות מעין אלו, לא רק שאינן פועלות לשמירה על שלטון החוק במובנו הרחב ולא הביאו למיגור 
המדיניות שאיפשרה של הקמתם של המאחזים, אלא גם מתעלמות מהמציאות בשטח שבה שהסיכוי 
שפלסטיני יוכל לעבד את אדמתו המצויה בתוך שטחו של מאחז בלתי מורשה הוא אפסי. כלומר, הן 
אינן עוסקות בהגנה אמיתית על זכות הקניין של הפלסטינים במובנה המהותי – היכולת לממש את 

זכותם בקניין במציאות ולא רק על הנייר.

בג"ץ לא רק שנמנע מלהכריע בסוגיית חוקיותה של מדיניות ההתנחלות הישראלית, אלא גם סייע 
למפעל ההתנחלויות להתבסס ולהתרחב, תוך הכשרה של פרקטיקה שמהותה הוא גזל ונישול של 
פלסטינים תושבי הגדה המערבית. המעורבות השיפוטית, בהינתן חוסר נכונות להכריע בשאלת היסוד 
של חוקיות ההתנחלויות, העניקה למדיניות ולפרקטיקה ארומה של חוקיות ואי-שרירותיות גם כשהיא 

עמדה בניגוד ברור לכללי המשפט הבינלאומי ולעיתים תוך עיוות של האמור בו.

קשות  פגיעות  אותן  לכל  גורמות  המערבית  בגדה  הישראליות  ההתנחלויות   – למעשה 
הכובשת  המעצמה  אוכלוסיית  העברת  על  שהאיסור  המוגנים  האזרחים  בזכויות  וחמורות 
לשטח הכבוש, הקבוע בדין הבינלאומי, נועד למנוע. הפרה מאסיבית, שיטתית ועקבית של 
עליונות  ופרקטיקה שמקבע  יצירת מערך של חקיקה, מדיניות  יסוד של הנכבשים;  זכויות 
למתנחלים ונחיתות לפלסטינים; הדרה של הנכבשים מרוב משאבי השטח; וכתוצאה מכל 
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אלה מניעת מימוש הזכות להגדרה עצמית שהיא אבן יסוד של המשפט הבינלאומי המודרני 
והפוסט קולוניאלי.

המפקד הצבאי, המחויב על פי הדין הבינלאומי לפעול לטובת האינטרסים של האוכלוסייה הכבושה, 
את  זאת  ובכלל  המערבית,  בגדה  לשליטה  הנוגעת  ישראלית  פרקטיקה  כל  כמעט  ומאשר  אישר 

ההתנחלויות עצמן.33

בקרב מומחים במשפט הבינלאומי שוררת הסכמה שההתנחלויות אינן חוקיות, ושהמשפט ההומניטרי 
הבינלאומי העוסק בדיני כיבוש אוסר על הקמתן, אין ולא יכולה להיות הצדקה לפגיעה רב־מערכתית 

כזו בזכויות היסוד כמתואר לעיל.

צו בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה והשומרון( )צו מס' 783(, תשל"ט-1979; צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה   33
והשומרון( )צו מס' 892(, תשמ"א-1981.
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