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 *** 
הצהרה לפי חוק: יש דין הוא ארגון שעיקר מימונו הוא מישויות מדיניות זרות. רשימת התורמים לנו 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 אדם.
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מילון מונחים

הפסיקה  שישראל  היות  פלסטינים.  של  פרטית  בבעלות  אדמות   – פרטיות  פלסטיניות  אדמות 
ב-1967 את הליכי רישום האדמות במרשם המקרקעין בשטחים )המקביל לטאבו(, מעמדן של כ-30% 

בלבד מקרקעות אלו הוסדר באמצעות רישומן על שם הבעלים הפלסטינים.

אדמות ציבור )אדמות מדינה( – אדמות שנרשמו במרשם המקרקעין כרכוש ממשלתי על שמה של 
הממלכה הירדנית, ואדמות שהוכרזו על ידי הממשל הצבאי )ישראל( בהליך שנוי במחלוקת כאדמות 
שאינן בבעלות פרטית. אדמות אלו מנוהלות על ידי הממשל הצבאי ואמורות לשמש לצורכי ציבור. רוב 

כמעט מוחלט של אדמות הציבור הוקצו על ידי הצבא לשירות מפעל ההתנחלויות.

התנחלויות – לאורך שנות הכיבוש ממשלות ישראל יזמו, אישרו, תכננו ומימנו את הקמת ההתנחלויות 
בשטחי הגדה המערבית ואף העניקו מגוון הטבות ותמריצים כלכליים במטרה לעודד אזרחים ישראלים 
לעבור להתגורר בהן.1 בשטחי הגדה המערבית פועלות כיום 24 רשויות - עיריות, מועצות מקומיות 
ומועצות אזוריות שבתחומן מצויות 128 התנחלויות, בהן מתגוררים כ-413 אלף אזרחים ישראלים.2 
יישובים ישראליים בשטח הכבוש, בית המשפט העליון  אף שהמשפט הבינלאומי אוסר על הקמת 
נמנע מדיון בסוגיה בטענה שהיא פוליטית במהותה ועל כן הנושא "אינו שפיט".3 לאור זאת, ממשלת 
ישראל מתייחסת להקמת התנחלויות על אדמות ציבור )אדמות מדינה( באישור הדרג המדיני כאל 

דבר חוקי.

מאחזים בלתי מורשים – בעקבות לחצים ומחויבויות מדיניות ובינלאומיות, קיבלה ממשלת ישראל 
ב-1992 החלטה שלא להקים התנחלויות חדשות.4 ארבע שנים לאחר מכן, ב-1996, קבעה הממשלה 
כי כדי להקים התנחלות חדשה נדרשים הן אישורה של הממשלה כולה והן אישורו של שר הביטחון 
בשלבי תכנון שונים.5 כדי לעקוף את ההחלטות האלה הוקמו מאמצע שנות התשעים ואילך התנחלויות 
ללא תמיכה רשמית של ממשלת ישראל, אך תוך מעורבות וסיוע )ישיר ועקיף( של רשויות ציבוריות 
וגופים שונים מטעם המדינה. התנחלויות אלו זכו לכינוי "מאחזים בלתי מורשים". דוח ששון6 הגדיר 
 )1( לגביו:  מתקיים  אינו  הבאים  התנאים  מארבעת  יותר  או  שאחד  כיישוב  מורשה"  בלתי  "מאחז 
הממשלה החליטה באופן רשמי על הקמתו של היישוב )2( הקרקע היא אדמת ציבור )אדמת מדינה( 
או בבעלות יהודים )3( היישוב הוקם לפי תוכנית בנייה מפורטת )תב"ע( שניתן לקבל מכוחה היתר 
בנייה )4( תחום השיפוט של היישוב נקבע בצו על ידי מפקד האזור.7 בגדה המערבית הוקמו למעלה 

מ-100 מאחזים בלתי מורשים.

להרחבה בנושא זה ראו למשל: בצלם, כל האמצעים כשרים: מדיניות ההתנחלות בגדה המערבית, יולי 2010; שלום   1
90 התנחלויות  אישרה:  "הממשלה  ויסמן,  לילך  ב-2011(;  )עודכן   2009 עכשיו, אזורי עדיפות לאומית והתנחלויות, 

במפת אזורי עדיפות לאומית", גלובס, 4.8.2013.
משרד הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה, רשימת יישובים בישראל )עודכן ב-3.10.2018(; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,   2

"יישובים ואוכלוסייה לפי מחוז, נפה וצורת יישוב", שנתון סטטיסטי לישראל 2017.
בג"ץ 4481/91 גבריאל ברגיל ואח' נ' ממשלת ישראל, פסק דין מיום 25.8.1993.  3

החלטת ממשלה מס' 360 מיום 22.11.1992.  4
החלטת ממשלה מס' 150 מיום 2.8.1996.  5

לראש  הוגש  הדוח  שרון.  אריאל  אז,  הממשלה  ראש  ששון לבקשת  טליה  עו"ד  שחיברה  הדעת  חוות  הוא  דוח ששון   6
הממשלה בפברואר 2005. ממשלת ישראל אימצה את ממצאי הדוח והמלצותיו בהחלטת ממשלה מס' 3376 מיום 13 
במרס 2005. היועץ המשפטי לממשלה מני מזוז הכיר בארבעת התנאים שקבעה ששון להגדרת מאחז בלתי מורשה. הדוח 

עסק בהרחבה במעורבותם של הרשויות הישראליות ושל אישי ציבור בהקמת מאחזים.
עו"ד טליה ששון, חוות הדעת בנושא מאחזים בלתי מורשים, ירושלים, פברואר 2005. עמ' 21-20. )להלן: דוח ששון(.  7
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תחום שיפוט – גבולות התחום המוניציפלי של רשות מקומית או אזורית כפי שנקבעו בצו המפקד 
הצבאי באזור )אלוף פיקוד מרכז(. שטחי השיפוט של ההתנחלויות כוללים את רוב הקרקעות שישראל 
בהרבה  גדולים  שיפוט  שטחי  נקבעו  רבות  להתנחלויות  המערבית.  בגדה  ציבור"  "אדמות  מגדירה 

מהשטח שהן מנצלות בפועל.8 

תוכנית מתאר )תב"ע – תוכנית בניין עיר( – מסמך בעל תוקף חוקי המסדיר את השימושים 
המותרים בשטח ואת הוראות הבנייה. תוכנית מתאר כוללת פירוט של ייעודי הקרקע )בנייה למגורים, 
מבני ציבור, מסחר וכו'( ומכוחה מּוצאים היתרי בנייה. בגדה המערבית, תוכנית המתאר מאושרת על 
ידי מועצת התכנון העליונה וועדות המשנה שלה – גוף השייך למינהל האזרחי וחברים בו אנשי מקצוע 
תוכנית  ללא  בנייה  לפלסטינים.  ייצוג  אין  במועצה  צבאיים.  ומשפטנים  האזרחי  רלוונטיים מהמינהל 
מתאר או בניגוד להוראותיה וכן שימוש בקרקע בניגוד לייעודים הקבועים בתוכנית המתאר שבתוקף, 

היא בלתי חוקית.

צוות קו כחול – ב-1999 הוקם במינהל האזרחי צוות לתיחום אדמות ציבור, המכונה "צוות קו כחול", 
שמשימתו לבדוק הכרזות על אדמות ציבור שבוצעו בשנות השבעים והשמונים, שבהן הוכרזו מאות 
אלפי דונמים כאדמות ציבור. מטרת הבדיקה היא לוודא שהליכי הקצאה ותכנון יקודמו רק על אדמות 

ציבור, שבהן לפי עמדתה של ישראל מותר להקים התנחלויות. 

אדמות שנתפסו לצורך צבאי – אדמות פרטיות של פלסטינים שנתפסו בצו צבאי לצרכים צבאיים 
הכרחיים ודחופים בידי המפקד הצבאי באזור )אלוף פיקוד המרכז(. התפיסה אינה משנה את הבעלות 
בקרקע אלא מפקיעה באופן זמני את זכות השימוש בה ומעבירה אותה לחזקת הצבא, עד שיעבור 

הצורך הביטחוני ההכרחי והדחוף.

שלום עכשיו, ופרצת – בנייה ופיתוח של התנחלויות מעבר לתחומי השיפוט הרשמיים, יולי 2007.  8
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הקדמה

ועדת זנדברג מונתה כדי לתת בידי הממשלה כלים משפטיים לצורך הכשרה רטרואקטיבית )המכונה 
גם 'הסדרה'( של בנייה ישראלית בלתי חוקית שבוצעה בגדה המערבית בתמיכת הרשויות הישראליות. 

הדוח שחיברה ועדת זנדברג ומסכם את עבודתה9 מציע פתרונות תקדימיים להלבנת בנייה שנעשתה 
תוך הפרת חוק, ולהפיכתה לחוקית לכאורה, באמצעות שינוי של המציאות המשפטית שהיתה 
הפרשנות  את  בוטה  באופן  מכופפות  הוועדה  של  המלצותיה  המערבית.  בגדה  היום  עד  מקובלת 
המשפטית, כך שתתאים לרצונה של הממשלה להכשיר את מעמדם של מבנים, שכונות ומאחזים 

באופן שיעניק להם בדיעבד מעמד של חּוקיּות. 

ניתוח הדוח, ביחד עם צעדי היישום שכבר בוצעו ודבריהם של בכירים האמונים על יישומו, מלמדים כי 
אנו מצויים במציאות חדשה שניתן לכנותה "עידן ההסדרה", אותה מובילה ממשלת ישראל. במהלך 
תקופה של שנתיים-שלוש הממשלה צפויה להוביל להכשרה בדיעבד של 99% מהמאחזים 
הבלתי מורשים,10 ושל אלפי מבנים בשכונות בלתי חוקיות בתוך התנחלויות. כחלק ממהלכי 
ה'הסדרה' הממשלה צפויה לאשר את הקמתן של כ-20 התנחלויות חדשות בשטח הכבוש. 

המאחזים והשכונות שדוח זנדברג מציע מתווה להכשרתם הוקמו לפני שנים, כמכשיר להשתלטות 
בלתי חוקית על אדמות פלסטיניות תוך פגיעה בזכות הקניין של בעלי האדמות הפלסטינים. כעת 
רוב-רובם של  ב'הסדרת'  לעבריינים.  ולהעניק פרס  להלבין את הפשעים  ישראל  מבקשת ממשלת 
המאחזים ושל הבנייה הבלתי חוקית בשטחים, ישראל ממסדת ומנרמלת את מעשה הגזל ומעניקה 
לו מעמד של חוקיות. יישום המלצותיה של ועדת זנדברג, שמהותן הפקעת רכושו הפרטי של 

אחד והעברתו לאחר על בסיס אתני, הוא אימוץ מדיניות גזענית מוצהרת. 

פלסטינים,  מיליון  שלושה  כמעט  מתגוררים  המערבית שבה  בגדה  העוסק  מהדוח,  הפלא,  למרבה 
וגם הן אגב  נעדרים הפלסטינים. המילה, על הטיותיה השונות, מוזכרת בדוח שלוש פעמים בלבד 
ציטוטים מדוח מבקר המדינה ומפסיקת בג"ץ. כשנדרשו מחברי הדוח להתמודד בכל זאת עם עובדת 
קיומם של פלסטינים בגדה המערבית, הם בחרו להשתמש במונח "תושבים מוגנים" שמקורו במשפט 
הבינלאומי. עם זאת השימוש במונח זה הוא מן השפה ולחוץ בלבד, בהתחשב בכך שהדוח כולו עוסק 
בחיפוש אחר דרכים להעניק מראית עין של חוקיות למעשה הגזל ההתנחלותי, לנישול נרחב של 

פלסטינים מאדמתם ולפגיעה ברורה בזכויות שלהם ובמעמדם המוגן.

נייר עמדה זה מציג ומנתח את עיקרי הממצאים של דוח זנדברג לגבי הקשיים 'להסדיר' את הבנייה 
הבלתי חוקית, ואת המלצות הוועדה כיצד להתגבר על קשיים אלה ולהביא להכשרה רטרואקטיבית 
שלה. כמו כן הנייר מציג את צעדי היישום שכבר ננקטו והערכות לגבי מספר המאחזים והמבנים 

הצוות המקצועי לגיבוש מתווה להסדרת בנייה באיו"ש, דוח מסכם, 15.2.2018 )להלן: דוח ועדת זנדברג(.  9
מדובר על כ-70 מאחזים בלתי מורשים שטרם הוכשרו. דוח ששון ודוח שפיגל - שניהם דוחות רשמיים של מדינת ישראל   10
וב-2007 בהתאמה - סקרו כ-100 מאחזים בלתי מורשים ברחבי הגדה המערבית. במהלך השנים  שפורסמו ב-2005 
האחרונות כ-30 מתוכם כבר הוכשרו או מצויים בשלבים מתקדמים מאוד של הכשרה בדיעבד. ראו: יש דין, מתחת 
לרדאר – המדיניות השקטה של הכשרת מאחזים והפיכתם להתנחלויות רשמיות, מרס 2015 )להלן: דוח יש דין 
מתחת לרדאר(. )מאז פרסום הדוח נוספו לרשימת המאחזים שהוכשרו גם המאחזים: תפוח מערב, מצפה דני, עדי-עד, 

מצפה כרמים וכרם רעים, וייתכן שישנם נוספים(. 
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שהדוח עוסק בהם, אך נמנע מלמנות אותם. בהמשך יידונו חלק מההשלכות של יישום ההמלצות 
וההבדלים בין דוח ועדת זנדברג לחוק 'ההסדרה'.

המשפט הבינלאומי אוסר על הקמת התנחלויות בשטח הכבוש.11 בית המשפט העליון נמנע מדיון 
בסוגיה בטענה שהיא פוליטית במהותה, ועל כן הנושא "אינו שפיט".12 לאור זאת, ממשלת ישראל 
מתייחסת להקמת התנחלויות על אדמות ציבור ובאישור הדרג המדיני כדבר חוקי. הניתוח המובא 
בנייר עמדה זה נעשה בהתאם לעמדת המדינה לפיה יש דרך לבנות התנחלות חוקית, עמדה שאנו 

כופרים בה מכל וכל.

'הסדרה'. חשוב  במילה המכובסת  נייר העמדה  לאורך  ושאיפה לבהירות השתמשנו  נוחות  מטעמי 
לזכור כי הסדרה היא מילה נקייה לתיאור הלבנה של מעשי גזל והפרת חוק. משמעותה פגיעה בזכות 
במקרים  מזאת,  יתרה  ישראלים.  לאינטרס של מתנחלים  למשנית  והפיכתה  פלסטינים  הקניין של 
רבים משמשת המילה 'הסדרה' להסתרת הקמה של התנחלויות חדשות, תוך הפרה הן של החוק 
ישראל  של  מדיניות  התחייבויות  של  והן  הכבוש,  בשטח  התנחלויות  הקמת  על  האוסר  הבינלאומי 
שלא להוסיף ולבנות התנחלויות בשטחים.13 )לפיכך, המושג 'הסדרה' יופיע במסמך זה כשהוא בתוך 

מירכאות(.

רקע להקמת ועדת זנדברג )"ועדת ההסדרה"(

בגדה  בנוגע למעמדם של המאחזים הבלתי מורשים  ישראל  שינוי במדיניות ממשלת  ב-2011 חל 
המערבית. לצד המסלול הרשמי והידוע של אישור וקידום תוכניות בנייה בהתנחלויות על ידי הממשלה, 

החלה הממשלה לפעול בשקט להכשרת מאחזים בלתי מורשים. 

כחלק משינוי זה, בקיץ 2012 פורסם דוח ועדת לוי,14 שהציג דוקטרינה משפטית הקובעת כי דיני 
הכיבוש אינם חלים בגדה המערבית וכי מבחינת המשפט הבינלאומי או החוק הישראלי אין כל מניעה 
או איסור על הקמת התנחלויות ישראליות בשטחה. על בסיס קביעה זו המליצה ועדת לוי על צעדים 
קונקרטיים להכשרתה של כלל הבנייה שעד אז נחשבה בלתי חוקית על פי הדין הישראלי, ולביסוס 

המעצמה  על  אוסר  הסעיף   .)6(  49 סעיף   ,)1949( ז'נבה הרביעית בדבר הגנה על אזרחים בזמן מלחמה  אמנת   11
הכובשת לגרש או להעביר חלקים מאוכלוסייתה האזרחית לשטח הכבוש. הפרשנות המקובלת היא שהעברה אסורה של 
אוכלוסייה מתרחשת גם אם ההגירה נעשית שלא בדרך של כפייתה על המהגרים, ובוודאי אם היא נעשית בתמיכת המדינה 
או בעידודה. פרשנות הצלב האדום קובעת כי מטרת מנסחי האמנה היתה לשמר סטטוס קוו דמוגרפי בשטחים כבושים. 
ממשלות ישראל לדורותיהן פירשו את האיסור להעביר אוכלוסייה לשטח הכבוש כאיסור להעברת אוכלוסייה בכפייה בלבד, 
וטענו כי אזרחים ישראלים עוברים להתנחלויות מרצונם החופשי, ולכן אין מדובר בהפרה של החוק הבינלאומי. לעומת 
זאת, חוות הדעת המייעצת של 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. לאור ההתפתחויות הפרשניות הללו, 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.
בג"ץ 4481/91 גבריאל ברגיל ואח' נ' ממשלת ישראל, פסק דין, 25.8.1993.  12

התחייבויותיה הבולטות של ישראל שלא להקים התנחלויות חדשות נעשו בתקופת ממשלת רבין, ב-1992 )התחייבות   13
תכנון(;  הליכי  בהפסקת  שעסק  מס' 1385  צבאי  ובצו   22.11.1992 מיום  בהחלטת ממשלה מס' 360  לביטוי  שבאה 
ובתקופת ממשלת שרון ב-2003 כאשר ממשלת ישראל קיבלה את "מפת הדרכים" – תוכניתו של נשיא ארה"ב דאז ג'ורג' 
בוש. ב-1996 התקבלה החלטת ממשלה הקובעת כי כדי להקים התנחלות חדשה נדרשים הן אישורה של הממשלה כולה 

והן אישורו של שר הביטחון בשלבי תכנון שונים, החלטת ממשלה מס' 150 מיום 2.8.1996.
דוח על מעמד הבנייה באזור יהודה ושומרון )להלן: דוח לוי(, ירושלים, 21.6.2012.  14

8

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

http://embassies.gov.il/sofia/AboutIsrael/Pages/Israeli-Settlements-and-International-Law.aspx
https://www.icj-cij.org/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/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://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
http://digitallibrary.un.org/record/1696?ln=en
http://digitallibrary.un.org/record/1696?ln=en
https://www.nevo.co.il/law_word/Law70/ZAVA-0144.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/Law70/ZAVA-0144.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2017/01/RabinFreeze221192.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2017/01/RabinFreeze221192.pdf
http://www.knesset.gov.il/process/docs/roadmap.htm
http://www.knesset.gov.il/process/docs/roadmap.htm


www.yesh-din.org

והרחבה של מפעל ההתנחלויות הישראלי בגדה המערבית. ממשלת ישראל מעולם לא קיבלה החלטה 
רשמית לאמץ את דוח לוי, אך בשנים שחלפו מאז פרסומו פעלה ליישום של חלק ניכר מהמלצותיו, 
ההכשרה  מהליכי  חלק  מורשים.15  בלתי  מאחזים  עשרות  של  בדיעבד  הכשרה  באמצעותן  וקידמה 

נתקלו בחסמים משפטיים ותכנוניים שהקשו על השלמתם.

על מנת לספק פתרונות לאותם חסמים משפטיים ותכנוניים, ביולי 2015 הקימה הממשלה צוות 
להסדרת המאחזים שבראשו עמד ד"ר אביחי מנדלבליט, אז מזכיר הממשלה וכיום היועץ המשפטי 
הליכוד  מפלגת  בין  הקואליציוני  ההסכם  של  יישום  במסגרת  נעשתה  הצוות  הקמת  לממשלה.16 

למפלגת הבית היהודי.17 ועדת זנדברג המשיכה את עבודתו של הצוות בראשות מנדלבליט.18 

על ועדת זנדברג 

ועדת זנדברג מונתה בפברואר 2016 על ידי ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו. לפי כתב המינוי, 
הוועדה מונתה כ"צוות מקצועי לצורך גיבוש מתווה להסדרת מבנים ושכונות ביישובים יהודיים ביהודה 

ושומרון שהוקמו תוך מעורבות הרשויות".19

בראש הוועדה עמדה ד"ר חיה זנדברג, לשעבר מנהלת המחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה, אשר 
מונתה במרץ 2018 לשופטת בבית המשפט המחוזי.20 יתר חברי הוועדה היו עו"ד אחז בן ארי, היועץ 
רונן פרץ ממזכירות הממשלה; בינת שוורץ, ראשת מינהל  המשפטי למערכת הביטחון דאז; עו"ד 
התכנון דאז; וד"ר חגי ויניצקי מהחוג למשפטים במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.21 בדיוני הוועדה 
השתתפו שניים נוספים: עו"ד עמיר פישר, יועץ חיצוני לענייני התיישבות במשרד המשפטים שמינתה 

השרה איילת שקד, המקורב לארגוני ימין;22 וקובי אלירז, יועץ שר הביטחון לענייני התיישבות.

ראו: יש דין, מכיבוש לסיפוח – ההטמעה השקטה של דוח לוי להסדרת הבנייה הבלתי חוקית בגדה המערבית,   15
פברואר 2016. )להלן: דוח יש דין מכיבוש לסיפוח(.

שלמה פיוטרובסקי, "לאפשר לתושבים ביו"ש להפסיק לחשוש", ערוץ 7, 21.7.2015.  16
הסכם קואליציוני לכינון הממשלה ה-34 למדינת ישראל בין סיעת הליכוד לסיעת הבית היהודי, 7.5.2015. סעיף 84.  17

דוח ועדת זנדברג, נספח א': כתב מינוי.  18
שם.  19

על מינויה של השופטת זנברג לעמוד בראש "ועדת ההסדרה" נמתחה ביקורת ציבורית בשל העובדה שהמינוי נעשה בעת   20
שמועמדותה לכס השיפוט נשקלה על ידי הוועדה למינוי שופטים בראשות שרת המשפטים איילת שקד. ראו: רויטל חובל, 
"המועמדת של שקד לשופט מחוזי: ראש הוועדה להסדרת מאחזים לא חוקיים״, הארץ, 7.18.2018; רויטל חובל, "מי 

באמת כתב את דוח המאחזים החדש?", הארץ, 23.5.2018.
עו"ד אחז בן ארי ובינת שוורץ פרשו משירות המדינה לפני פרסום הדוח והמלצות הוועדה. לפי פרסומים בתקשורת השניים   21
לא היו שותפים לכתיבת הדוח והוא לא הועבר להם לפני חתימתו, אף שהיו שותפים לעבודת הוועדה עד פרישתם לפני 

כשנה. רויטל חובל, "מי באמת כתב את דוח המאחזים החדש?", הארץ, 23.5.2018. 
עו"ד עמיר פישר היה עד לאחרונה היועץ המשפטי של עמותת הימין רגבים, וכן ייצג בהליכים משפטיים גופי מתנחלים   22

כמו האגודה השיתופית סוסיא, המועצה האזורית הר חברון, ועד היישוב סנסנה, תושבים מהמאחזים עמונה ומגרון ועוד.

9

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

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


www.yesh-din.org

מעמדו של דוח זנדברג וצעדים ליישום המלצותיו

ועדת זדנברג הגישה לראש הממשלה את הדוח המסכם של עבודתה ב-15 בפברואר 2018. בניגוד 
לדוחות קודמים שעסקו בבנייה יהודית בלתי חוקית בגדה המערבית, כגון דוח ששון ודוח לוי,23 הדוח 

הנוכחי לא הוגש לראש הממשלה בטקס פומבי ולמעשה מעולם לא פורסם באופן רשמי.24 

יישומן של חלק מההמלצות שנכללו בדוח החל עוד לפני שהוועדה סיימה את עבודתה. לדברי השרה 
שקד "כבר במהלך השנתיים האחרונות נעזרנו רבות בפתרונות עליהם המליצה ועדת ההסדרה ]...[".25

לפי כתב המינוי של הוועדה, שעליו חתום ראש הממשלה, לא נדרשת החלטת ממשלה על אימוץ של 
הדוח לצורך יישומו וממשלת ישראל תפעל ליישום ההמלצות לאחר בחינתן על ידי היועץ המשפטי 
לממשלה ד"ר אביחי מנדלבליט.26 כאמור, מנדלבליט עמד בראש "ועדת ההסדרה" הראשונה, שאת 
עבודתה המשיכה הוועדה הנוכחית. בתפקידו הנוכחי כיועץ המשפטי לממשלה אימץ מנדלבליט שתי 
חוות דעת שחיברו חברי הוועדה,27 ובכך הוביל להצגתן כעמדת המדינה בדיונים בבג"ץ. בשל ניגוד 
העניינים בו הוא מצוי כמי שעמד בראש הוועדה בעבר, פנה ארגון יש דין ליועץ המשפטי לממשלה 
בדרישה שיפסול עצמו מלדון בדוח ובהמלצותיו.28 במענה לפנייה כתבה היועצת המשפטית למשרד 
המשפטים: "]...[ לא מצאתי כי מתקיימות במקרה זה נסיבות מיוחדות המעוררות חשש לניגוד עניינים, 

באופן שמצדיק הימנעות היועץ המשפטי לממשלה מלעסוק בו".29 

על יישום מסקנות הדוח מטעם ממשלת ישראל אמונים שר הביטחון, עד לאחרונה אביגדור ליברמן 
וכעת ראש הממשלה בנימין נתניהו, שרת המשפטים איילת שקד ושר החקלאות אורי אריאל, אשר 

משרדיהם ליוו את עבודת הוועדה. 

צוות היישום במשרד ראש הממשלה 
לצורך יישום הדוח מינה הקבינט המדיני-ביטחוני "צוות משימה ייעודי להסדרת מעמדם של מבנים 
ושכונות ביהודה ושומרון", שתפקידו לפעול ליישום המלצותיה של ועדת זנדברג בתוך שלוש שנים. 
החלטת ממשלה ממאי 2017 קבעה את הקמת הצוות וכי לצורך פעולתו יוקצו תקציב של 5 מיליון ₪ 
לשנה וכן 10 תקנים לעובדים שיהיו כפופים ישירות למשרד ראש הממשלה.30 יו"ר צוות היישום הוא 

על דוח ששון ודוח לוי ראו הערות שוליים מס' 6 ו-14 בהתאמה.   23
דבר סיום עבודתה של הוועדה והגשת הדוח לראש הממשלה נודע רק במאי 2018 בעקבות פרסומים בתקשורת. נדב   24

שרגאי, "דוח ההכשרה: כך תימנע הריסת אלפי בתים ביו"ש", ישראל היום, 3.5.2018.
עקיבא נוביק, ״הפקעת קרקעות וכריית מנהרות: כך יוכשרו התנחלויות ביו"ש״, חדשות ערוץ 10, 5.5.2018.  25

דוח ועדת זנדברג, עמ' 125. נספח א': כתב המינוי.  26
חוות הדעת שחיבר ד"ר חגי ויניצקי בעניין סעיף 5 לצו הרכוש הממשלתי וחוות הדעת שחיבר עו"ד אחז בן-ארי בעניין איחוד   27

וחלוקה, שצורפו כנספחים ג' ו-ה' לדוח ועדת זנדברג. 
דוח הצוות  מנדלבליט,  אביחי  ד"ר  עו"ד  לממשלה  המשפטי  ליועץ  דין  יש  של  המשפטי  מהצוות  זכריה  שלומי  עו"ד    28

המקצועי לגיבוש מתווה להסדרת בנייה בגדה המערבית מחודש פברואר 2018, 13.5.2018.
עו"ד לאה רקובר, היועצת המשפטית למשרד המשפטים לעו"ד שלומי זכריה מהצוות המשפטי של יש דין, דוח הצוות   29

המקצועי לגיבוש מתווה להסדרת בנייה בגדה המערבית, 24.12.2018. 
החלטה מס' ב/206 של ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי )הקבינט המדיני-ביטחוני(, 21.5.2017.  30
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פנחס ולרשטיין,31 שנמנה עם ראשי גוש אמונים ומועצת יש"ע וכיהן כראש מועצת מטה בנימין במשך 
29 שנה.32 

ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת מפקחת על עבודתו של צוות היישום, ובוחנת באופן תקופתי 
את התקדמות מהלכי ה'הסדרה'. בדיון הראשון שקיימה הוועדה בנושא, ביולי 2018, נטען כי מלבד 
ולרשטיין לא מונו חברי צוות נוספים ולא הועבר התקציב שהובטח לעבודת הצוות.33 אף על פי כן דווח 
כי ולרשטיין, בשיתוף עם המינהל האזרחי ומשרד הביטחון, שוקד על הקמת מסד נתונים מקיף לגבי 
כל המבנים הבלתי חוקיים והמאחזים הבלתי מורשים בגדה המערבית שאותם מבקשת הממשלה 

'להסדיר' ואופן 'ההסדרה' הצפוי, בהתאם להמלצות ועדת זנדברג.34 

בדיון השני שהתקיים בוועדת הפנים באוקטובר 2018 דיווח ולרשטיין כי עד אז אוישו חמישה תקנים 
של חברי צוות – ארבעה מהם עובדי המינהל האזרחי ואחד מלשכת היועץ המשפטי לגדה המערבית, 
וכי הצוות עתיד לאייש תקנים נוספים בעתיד הקרוב.35 כמו כן, לצוות הצטרף לאחרונה גם נציג מטעם 
משרד המשפטים. מדובר, ככל הנראה, בעו"ד עמיר פישר שלקח חלק בדיוני ועדת זנדברג והיה שותף 

לגיבוש המלצותיה.36

הנדרש  הנתונים  מסד  ולגיבוש  זנדברג  ועדת  המלצות  ליישום  פועלים  ולרשטיין  של  צוותו  עם  יחד 
ליישומן גם עוזר שר הביטחון לענייני התיישבות קובי אלירז, שהשתתף אף הוא בדיוני ועדת זנדברג, 

ובכירים במינהל האזרחי. 

ביו"ש",  ובתים  מאחזים  הסדרת  צוות  יו"ר  לתפקיד  נבחר  ולרשטיין  "פנחס  דוברות,  הודעות  הממשלה,  ראש  משרד   31
.26.10.2017

ולרשטיין היה מעורב, בין השאר, בהקמה בלתי חוקית של מתקן טיהור שפכים על קרקע פלסטינית פרטית בעפרה.   32
עמו  להגיע  זאת  ובמקום  לדין  להעמידו  שלא  לממשלה  המשפטי  היועץ  החלטת  נגד  דין  יש  בסיוע  שהוגשה  בעתירה 
להסדר מותנה, קבע בית המשפט העליון, בפסק דינה של נשיאת בית המשפט השופטת אסתר חיות, כי ולרשטיין )ואבי 
רואה – שהחליף אותו בתפקיד ראש המועצה האזורית ב- 2008 והיה אף הוא מעורב במעשים( הפגינו "זלזול והתעלמות 
נג'אח   8088/14 ]בג"ץ  מוסרי חמור"  בפגם  איפוא  "נגועה  וכי התנהלותם  החוק"  יסוד המגולמים בשלטון  מעקרונות 

מבראק מוסא פרחאת נ' היועץ המשפטי לממשלה )'מט"ש עפרה'(, פסק דין, 27.9.2017. פס' 15[. 
פרוטוקול מס' 679 מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה, הכנסת העשרים, 2.7.2018.  33

שם.  34
פרוטוקול מס' 714 מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה, הכנסת העשרים, 15.10.2018, עמ' 13.  35

ניצן קידר, "שקד תוביל את הסדרת המאחזים", ערוץ 7, 18.10.2018. הכתבה מזכירה כי במשרד המשפטים מועסק "עוזר   36
השרה העוסק ומתמחה בענייני התיישבות" – זוהי הגדרת תפקידו של עו"ד פישר. 
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עיקרי דוח זנדברג, המלצות הוועדה, משמעותן והשלכותיהן 

בלתי  מאחזים  רטרואקטיבית של  הכשרה  לצורך  כלים משפטיים  בידי הממשלה  נותן  זנדברג  דוח 
מורשים ושכונות בלתי חוקיות. הוועדה חילקה את המאחזים והשכונות שקיים קושי 'להסדיר' את 
מעמדם לשלושה דגמים של אב טיפוס: "פגמים שהתגלו בדיעבד", "איים תלויים" ו"התרחבות 

של יישוב קיים". 

נוקב בשמותיהם של  ואינו  ל'הסדרה'  והשכונות המועמדים  כולל את רשימת המאחזים  אינו  הדוח 
השכונות או המאחזים הספציפיים הנמנים עם כל אחד מאבות הטיפוס. מחברי הדוח אף נמנעו ממתן 
דוגמאות שימחישו אילו מקומות נופלים בגדר כל דגם של אב טיפוס, כך שיהיה אפשר להבין ביתר 
קלות את כוונתם. כאמור, צוות היישום בראשות ולרשטיין ביחד עם משרד הביטחון והמינהל האזרחי 
המדינה  מבקשת  שאותם  מהמקומות  אחד  לכל  המתייחס  מפורט  נתונים  מסד  הכנת  על  עמלים 

'להסדיר' ול'מסלול ההסדרה' שעתיד להתבצע לגביו. 

בדוח נכתב במפורש שהוא אינו עוסק בהסדרה של המאחזים הבלתי מורשים שהוקמו ללא החלטת 
ממשלה.37 אלא שבניגוד להצהרה זו, רבות מהבעיות שאותן מבקש הדוח לפתור אופייניות למאחזים 
הבלתי מורשים, שהם יישובים עצמאיים שהוקמו ללא החלטת ממשלה ובניגוד לחוק. שרת המשפטים 
כי הוא  ליוותה מקרוב את עבודת הוועדה, אישרה בדבריה לאחר פרסום הדוח  איילת שקד, אשר 

מאפשר הכשרה של עשרות מאחזים בלתי חוקיים.38

כל הגורמים – הפוליטיים והמקצועיים – העוסקים ביישום דוח זנדברג מדברים על הכשרה 
של המאחזים. עוזר שר הביטחון לענייני התיישבות, קובי אלירז, מאנשי המפתח בהכנת הדוח וכעת 
בוועדת הפנים של הכנסת כי 99% מ-70 המאחזים שטרם  יישומו, טען בדיון  גם מהאחראים על 

הוסדרו הם "בני הסדרה".39

ועדת זנדברג סימנה ארבעה תנאים שצריכים להתקיים כדי שהתנחלות או שכונה ישראלית בגדה 
המערבית תהיה "מוסדרת" כדין:40

או  – רשומות  )אדמות מדינה  ציבור  על אדמות  נמצאות  או השכונה  התנאי הקנייני: ההתנחלות 
מוכרזות(, אדמות שהמדינה מחזיקה בהן כדין או אדמות שנרכשו כדין על ידי אזרח ישראלי.

שהבנייה  כלומר,  והבנייה.  התכנון  לדיני  בהתאם  בנויות  השכונה  או  ההתנחלות  התנאי התכנוני: 
תואמת היתר בנייה שהוצא מכוחה של תוכנית תקפה שאושרה על ידי מוסדות התכנון.

דוח ועדת זנדברג, עמ' 102, פס' 479: "יודגש: אין אנו עוסקים ביישובים חדשים או בכאלה שזכו לכינוי 'מאחזים'.   37
אין אנו מדברים ביישובים או בשכונות שהוקמו ללא החלטת ממשלה. אנו עוסקים כאמור ביישובים ותיקים שהוקמו על פי 
החלטת ממשלה רשמיות ובתמיכה רשמית של הממשלה". )ההדגשות והטעות במקור(. להרחבה בעניין מאחזים בלתי 

מורשים ראו: דוח יש דין מתחת לרדאר, עמ' 9-7.
נדב שרגאי, "דוח ההכשרה: כך תימנע הריסת אלפי בתים ביו"ש", ישראל היום, 3.5.2018.  38

פרוטוקול מס' 679 מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה, הכנסת העשרים, 2.7.2018. עמ' 22-21. בדבריו בדיון אמר אלירז   39
כי עוד לפני דוח ועדת זנדברג כשלושים מאחזים, מתוך מאה שהוזכרו בדוח ששון, כבר 'הוסדרו'. למידע על הכשרות אלה 

ראו: דוח יש דין מתחת לרדאר.
ארבעת התנאים נקבעו בפסיקת בג"ץ ובדוח ששון. בג"ץ 5853/04, אמנה נ' ראש הממשלה, פסק דין, 20.9.04.  40
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התנאי המוניציפלי: ההתנחלות או השכונה משתייכת למועצה אזורית או שההתנחלות היא מועצה 
מקומית.

אישור הדרג המדיני: הקמת ההתנחלות נעשתה על פי החלטת ממשלה.

להלן נביא את עיקרי הדוח לגבי הקשיים להכשרה בדיעבד של כל אחד מאבות הטיפוס של הבנייה 
הבלתי חוקית, ואת המלצות הוועדה כיצד להתגבר על קשיים אלה ולהביא ל'הסדרת' מעמדם. 

"פגמים שהתגלו בדיעבד" | אב טיפוס 1
מבנים ושכונות שהוקמו על קרקעות שבעבר נחשבו לאדמות ציבור )אדמות מדינה(, אך כעבור זמן 
בדיקה של צוות קו כחול במינהל האזרחי41 מצאה שלא מדובר באדמת ציבור, ובעקבות הגילוי נגרעו 
קרקעות אלה מתחום אדמות הציבור. כלומר, ישנם מבנים שבנויים על אדמה שנחשבה בטעות אדמת 

ציבור, אך בדיעבד הסתבר כי מדובר באדמה בבעלות פלסטינית פרטית. 

עם אב טיפוס זה נמנים כ-3,000-2,700 מבנים42 בשכונות או בהרחבות של התנחלויות מאושרות, 
שהבנייה בהן נעשתה מתוקף תוכנית שאושרה במוסדות התכנון, בקרקע שנחשבה בעבר אדמת 
אינה  ולכן  פרטיות  אדמות  על  נעשתה  שהבנייה  אי-הידיעה  כזו.  שאינה  התגלה  ובדיעבד  ציבור 

חוקית, היא מאפיין חשוב ומרכזי. 

הקושי ב'הסדרה': 'הסדרה' קניינית של הבנייה איננה אפשרית בשל העובדה שהיא הוקמה באדמות 
שאינן ציבוריות.

הצורך לוודא כי קרקעות שמוקצות להתנחלויות הן אדמות ציבור, נובע ממרכזיותה של זכות הקניין 
בדין הישראלי והבינלאומי. זכות הקניין נתפסת כזכות בסיסית הטומנת בחובה גם את מידת היכולת 
להגשים זכויות אחרות, דוגמת הזכות לעסוק במשלח יד, זכות למגורים ועוד. בשל מרכזיותה, הזכות 
לקניין מעוגנת בכל שלוש המערכות הנורמטיביות החלות בשטח הכבוש – הדין ההומניטרי הבינלאומי 
והמשפט המינהלי  לוחמתית  הנתון לתפיסה  הבינלאומיים בשטח  זכויות האדם  דיני  הכיבוש(,  )דיני 
והחוקתי הישראלי. כולן מטילות על הכוח הכובש את החובה לכבד את רכושה הפרטי והציבורי של 
האוכלוסייה המוגנת המצויה בשטח הנתון תחת כיבוש ולהגן עליו. החובה להבטיח את זכות הקניין 
מטילה על המדינה הן חובה שלילית להימנע מפגיעה בזכות הקניין של האזרחים המוגנים, והן חובה 

פוזיטיבית להבטיח באופן אקטיבי את יכולתם לממש זכות זו וליהנות מקניינם. 

צוות קו כחול של המינהל האזרחי הוקם ב-1999 במטרה לבדוק את תחומי ההכרזות על אדמות ציבור שבוצעו בשנות   41
ה-80 וה-90, שבהן הוכרזו מאות אלפי דונמים בגדה המערבית כאדמות ציבור. בשנים אלו נעשה הסימון באמצעים פשוטים 
על גבי מפות בקנה מידה שאינו מאפשר לדעת בדיוק היכן עובר גבול אדמות הציבור, בין היתר בשל עמימות שיצר עובי 
הקו שסומן על גבי המפות )סימון המכונה "קו כחול"(. צוות קו כחול הוקם כדי לדייק את תחומי ההכרזות באמצעות ציוד 

משוכלל שלא היה קיים בזמן ביצוע ההכרזות המקוריות. ראו גם: מילון מונחים בעמ' 6 בדוח זה.
פרוטוקול מס' 714 מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה, הכנסת העשרים, 15.10.2018. ראו במיוחד דברי פנחס ולרשטיין   42

בעמ' 3 ו-6 ודברי יו"ר הוועדה יואב קיש בעמ' 30. 
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החובה שמטיל הדין ההומניטרי הבינלאומי על הגורם הצבאי בשטח, להגן על רכושו של הפרט המוגן 
בשטח הכבוש,43 מצאה את ביטויה גם בפסיקותיו של בג"ץ44 ותורגמה להחלטת ממשלה מ-1979, 
ציבור  והקמה של התנחלויות חדשות בגדה המערבית תיעשה באדמות  לפיה הרחבת התנחלויות 

)אדמות מדינה(.45

המלצות הוועדה:

לקרקע  בעבר  שנחשבה  פרטית  קרקע  על  שהוקמו  למבנים  בנוגע  המלצות  שתי  גיבשה  הוועדה 
ציבורית:

1  |  שימוש בתקנת השוק

המלצתה הראשונה של הוועדה נוגעת למקרים שבהם בדיקה של צוות קו כחול העלתה כי הוקמו 
מבנים על קרקעות שהוקצו להתנחלויות על ידי הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש משום 
שנחשבו כקרקע ציבורית. במקרים אלו ממליצה הוועדה כי ההקצאה תישאר בעינה ולא תבוטל 

וכי מעמדם של מבנים אלה יוסדר באמצעות שימוש ב"תקנת השוק". 

תקנת השוק היא הסדר משפטי )הקיים גם בישראל( שנועד להגן על מי שרכש קרקע בהסתמך 
על מרשם שנכללה בו טעות או במקרה של מכירה של נכס על ידי מי שאינו בעליו, ומטרתה 
בין היתר להבטיח את ביצורו של מרשם המקרקעין. סעיף 5 בצו בדבר רכוש ממשלתי קובע כי 
תקנת השוק תחול על מי שביצע עסקאות בתום לב עם הממונה על הרכוש הממשלתי )להלן 
"הממונה"(: "כל עסקה שנעשתה בתום לב בין הממונה ובין אדם אחר בכל נכס שהממונה חשבו 
בשעת העסקה לרכוש ממשלתי, לא תיפסל ותעמוד בתקפה גם אם יוכח שהנכס לא היה אותה 

שעה רכוש ממשלתי".46

החלת תקנת השוק משמעותה כי הזכות בקרקע תופקע מידי בעליה הפלסטינים ותועבר למי 
שהקרקע הוקצתה לו על ידי המדינה )כלומר מתנחלים ישראלים(, תוך פיצוי הבעלים המקוריים 
מידי המדינה. מקבל ההקצאה ייהנה ממלוא הזכויות שהיו עומדות לו לפי הסכם ההקצאה, לּו היה 

מדובר באדמת ציבור.47 

הוועדה סבורה כי ניתן להחיל את השימוש בתקנת השוק רק לגבי מבנים שהוקמו בתום לב, 
כלומר שבעת בנייתם לא היה ידוע שמדובר באדמות פרטיות, ושנבנו כחוק – מתוקף תוכנית 
שטח  בתוך  שנמצאים  למבנים  מוגבל  השוק  בתקנת  השימוש  כן,  כמו  בנייה.  והיתרי  תקפה 

אמנה בדבר הדינים והמנהגים של מלחמה ביבשה לרבות תקנות בקשר לדיני ומנהגי המלחמה ביבשה )האג   43
1907(, תקנה 46 לתקנות הנלוות. )להלן: אמנת האג ]1907[(.

ראו למשל: בג"ץ 7862/04 אבו דאהר נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון, פסק דין, 16.2.2005.  44
החלטת ממשלה מס' 145, 11.11.1979. החלטה זו התקבלה בעקבות בג"ץ "אלון מורה" )בג"ץ 390/79, דויקאת ואח' נ'   45
ממשלת ישראל ואח'( שבעקבותיו חדלה מדינת ישראל לתפוס קרקעות פרטיות ולהקצותן להקמת התנחלויות בטענה 

שהדבר נובע מצורך צבאי. 
צו בדבר רכוש ממשלתי )יהודה והשומרון()מס' 59(, תשכ"ז-1967. סעיף 5.  46

לממשלה,  המשפטי  היועץ  מטעם  תגובה  ואח',  נ' הכנסת  ואח'  סילוואד  עיריית   ,2055/17 בג"ץ   ,1308/17 בג"ץ   47
22.11.2017 )'חוק ההסדרה'(.
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המגורים הבנוי של ההתנחלות ושהוקמו לפני שהתגלה כי אין מדובר באדמות ציבור. כלומר, לא 
ניתן יהיה להכשיר בדיעבד באמצעות תקנת השוק מבנים שהוקמו מחוץ לשטח הבנוי או בשטחים 
שלא נעשה בהם שימוש, גם אם הם מצויים בתוך שטחה של תוכנית מתאר )תב"ע( בתוקף.48 

יישום ומשמעות
תקנת השוק היא חלק מתחיקת הביטחון מאז 1967, אולם שלטונות הכיבוש נטו שלא לעשות 
בה שימוש אלא במקרים חריגים במיוחד. החיפוש אחר פתרון שאינו כרוך בפינוי של מתנחלים 
במקרים שבהם בדיקות צוות קו כחול גילו מבנים שהוקמו על אדמות פרטיות והוקצו להתנחלויות 
משום שנחשבו בטעות כאדמות ציבור, הוביל לרצון לחרוג מהמדיניות שנהגה עד כה ולהשתמש 

בתקנה.

השימוש בתקנה מותנה במספר תנאים: ראשית, קיומה של עסקה בין הממונה לבין גוף מיישב 
)בדרך כלל החטיבה להתיישבות49( או בין הממונה למתיישב כלשהו. תנאי זה כולל בתוכו שני 
תנאי משנה: האחד הוא שבמסגרת העסקה ניתנה תמורה בגין העסקה והשני הוא קיומו של 
הסכם להקצאת המקרקעין בין הממונה למתקשר עמו; שנית, שהעסקה נעשתה בתום לב בין 

הצדדים השותפים לה. 

בדצמבר 2016 פורסמה חוות דעתו )הראשונה( של היועץ המשפטי לממשלה בנוגע לאפשרות 
השימוש בתקנת השוק.50 המלצותיה של ועדת זנדברג בנושא הסתמכו, בין היתר, על חוות דעת 

זו ועל חוות דעת נוספת שחיבר ד"ר חגי ויניצקי וצורפה כנספח לדוח שפרסמה.51

המלצתה של ועדת זנדברג בנוגע לתקנת השוק מגבילה את השימוש בתקנה למקומות שבהם 
אכן התקיימו תנאי העסקה ותנאי תום הלב. הדעת נותנת כי במקומות שבהם הבנייה נעשתה 
ללא היתרי בנייה וללא תוכנית מתאר מאושרת ותקפה, לא ניתן לטעון לתום לב, שכן בנייה ללא 
היתרים היא עבירה על החוק. כך גם לגבי מבנים שהוקמו לאחר שנודעו תוצאות בדיקת צוות 
קו כחול. משמעות הדברים היא שלפי המלצות הוועדה לא ניתן להשתמש בכלי זה כדי להכשיר 

מאחזים בלתי מורשים, משום שאלה הוקמו ללא תוכניות מאושרות ובניגוד לחוק. 

דרכה  את  מוצאת  כבר  השוק  תקנת  על  הסתמכות  הוועדה,  של  המפורשים  הדברים  למרות 
לעמדת המדינה ביחס להכשרה בדיעבד של מקומות נוספים מלבד כאלה שבהם התגלו טעויות 
בהכרזות עבר על אדמות ציבור, ובהם גם מאחזים בלתי מורשים ומקומות שהוקמו על אדמות 

שמעולם לא נחשבו לרכוש ממשלתי. 

מצפה  המאחז  תושבי  שהגישו  בתביעה  המחוזי  המשפט  לבית  שהוגשו  בסיכומים  למשל,  כך 
ניתן להחיל את  כרמים, טענה המדינה ביולי 2018 שעמדת היועץ המשפטי לממשלה היא כי 

דוח ועדת זנדברג, עמ' 88-87, פס' 407-402.   48
החטיבה להתיישבות פועלת במסגרת ההסתדרות הציונית העולמית ומקדמת מטעם הממשלה הקמת יישובים וביסוסם.   49

פעילותה הציבורית ממומנת באופן מלא מתקציב המדינה ומבוקרת על ידי מבקר המדינה.
לשכת היועץ המשפטי לממשלה, סיכום דיון – סעיף 5 לצו בדבר רכוש ממשלתי )יהודה ושומרון(, 7.12.2016. חוות   50
בכוונת המדינה להפקיע קרקעות בבעלות פלסטינית  זו שימשה בסיס לעמדת המדינה בעתירה לבג"ץ שעסקה  דעת 
פרטית בהתנחלות עפרה בכדי להכשיר חלק מההתנחלות. בג"ץ 419/14, עיריית סילוואד נפת רמאללה ואח' נ' שר 

הביטחון, תשובה מעדכנת מטעם המשיבים 4-1, 19.11.2017. )ההליכים בעתירה טרם הסתיימו(.
ד"ר חגי ויניצקי , סעיף 5 לצו בדבר רכוש ממשלתי, חוות דעת )דוח ועדת זנדברג, נספח ג'(.  51
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תקנת השוק גם על אדמות פרטיות שנתפסו לצורך צבאי,52 זאת חרף העובדה שמדובר באדמות 
פרטיות ולא באדמות ציבור, ושהרשויות הרלוונטיות ידעו כשהוציאו את צו התפיסה להן שמדובר 
באדמות פלסטיניות פרטיות )אחרת לא היה צורך בצו תפיסה(. עמדתו של היועץ קבעה אז כי 
ניתן להחיל את תקנת השוק אם יימצא שהקרקע הוקצתה לחטיבה להתיישבות על ידי המינהל 
האזרחי בתום לב )כלומר שהממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש במינהל האזרחי סבר בתום 
לב שהוא מקצה רכוש ממשלתי ולא רכוש פרטי(; וכי תושבי המאחז אף הם פעלו בתום לב. 53 
עם זאת, חרף ההרחבה בגישה העקרונית של המדינה כלפי תקנת השוק ונכונותה להחילה בגדה 
המערבית, עמדת המדינה ביחס למצפה כרמים היתה שלא ניתן לקבוע כי במקרה זה התקיימו 

התנאים הנדרשים לעניין תקנת השוק.54

בפסק הדין שניתן באוגוסט 2018 קיבל בית המשפט המחוזי את טענת המדינה בדבר תחולת 
עיקרון תום הלב בהפעלת תקנת השוק במישור העקרוני, וקבע שניתן להחיל את תקנת השוק גם 
במקרה הקונקרטי של מצפה כרמים. בית המשפט קבע כי במקרה שהובא לפניו גורמי המינהל 
האזרחי סברו כי מדובר ברכוש המנוהל על ידם, ואף שידעו כי אלה אדמות פרטיות, יש לראות 
ברכוש זה כרכוש ממשלתי לכל דבר ועניין. עוד נקבע כי מארג היחסים, ההבטחות וההתחייבויות 
שניתנו על ידי גורמים שונים לתושבי המאחז מגבש את תנאי תום הלב שלהם כנדרש. משכך, 
קבע בית המשפט המחוזי כי לתושבי המאחז מצפה כרמים קמה זכות שלא יופעלו נגדם הליכי 

אכיפה ופינוי.55 ערעור על פסק הדין הוגש לבית המשפט העליון והוא תלוי ועומד.

ואולם בעוד שהנכונות של היועץ המשפטי לממשלה לקבל במישור העקרוני את האפשרות להחיל 
את תקנת השוק במצפה כרמים היתה חלק מתשובת "הגנה" של המדינה בתביעה שהגישו נגדה 
ידי בית המשפט  ובטרם הוכרע הנושא על  זמן לא רב לאחר מתן פסק הדין,  תושבי המאחז, 
העליון בערעור שהוגש, פורסמה חוות דעת נוספת של היועץ המשפטי לממשלה ביחס לסוגיית 
תקנת השוק. בחוות הדעת שפורסמה בדצמבר 562018 נקבע כי יישומה של תקנת השוק מהווה 
"מרכיב משמעותי במדיניות ממשלת ישראל להסדרת בנייה בלתי חוקית באיו"ש שהוקמה 
בתום לב ובמעורבות של רשויות המדינה". על פי חוות דעת זו, יש לעבור להפעלה יזומה מטעם 
הממשלה של תקנת השוק על מנת להבטיח זכויות קנייניות לאזרחים הישראלים המתגוררים על 

אדמות פרטיות שבתיהם נבנו בניגוד לדין. 

פרשנות  וקובעת  זנדברג,  ועדת  מהמלצות  יותר  עוד  לכת  מרחיק  יישום  מציעה  הדעת  חוות 
מרחיבה לתנאי קיומה של עסקה ולתנאי תום הלב. היא קובעת כי החלה של תקנת השוק 
תתאפשר גם במקרים שבהם הבנייה נעשתה בניגוד או ללא תוכנית מתאר, וכי השקעות בדרך 
של בינוי או פיתוח השטח הן ראיות מספיקות כדי לקבוע כי מדובר בבנייה בתום לב. חוות הדעת 
אינה מסתפקת בהכשרת הקיים, אלא מבקשת לקדם הליכי תכנון חדשים ונוספים בתאי השטח 

עצמם, מעבר להבטחה בדיעבד של זכויות דייריהם של מבנים בלתי חוקיים שנבנו בעבר. 

ראו: מילון מונחים בעמ' 6 בדוח זה.  52
)המינהל   4 הנתבע  מטעם  סיכומים  כרמים"(,  )"מצפה  ואח'  נ' אלפתאח סאלחה  ואח'  אנג'ל   ,29754-11-13 ת"א   53

האזרחי(, 3.7.2018. 
שם.  54

ת"א 29754-11-13, אנג'ל ואח' נ' אלפתאח סאלחה ואח' )"מצפה כרמים"(, פסק דין, 28.8.2018.  55
לשכת היועץ המשפטי לממשלה, יישום סיכום היועץ המשפטי לממשלה בנושא סעיף 5 לצו בדבר רכוש ממשלתי   56

)יהודה והשומרון( – חוות דעת משלימה, 13.12.2018.
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המשמעות של יצירת מנגנון מטעם הממשלה לקידום יזום של הכרה בתאי שטח רבים שחרף 
היותם רכוש פרטי יש לראותם כאדמות ציבור שהוקצו כדין למי שמתגוררים בהם, מהווה מהלך 
נטילת הבעלות  יזומה של קרקעות,  אקטיבי של הממשלה השקול בהשלכותיו להפקעה 
בהן והעברתן לטובת גורמים אחרים. הפיכת השימוש בתקנת השוק מטענת "הגנה" למדיניות 
יזומה של הממשלה משנה מהותית את אופי השימוש בתקנה, והיא מעמיסה את נטל ההוכחה 
על בעלי האדמות הפלסטינים. חוות הדעת משנה גם את רף ההוכחה הנדרש ומאפשרת לרשויות 

הישראליות הפועלות בגדה המערבית להפעיל את התקנה כמעט ללא מגבלות.

עוד עוסקת חוות הדעת במנגנון המשפטי המתאים לקבוע אם מתקיימים התנאים שבהם ניתן 
להפעיל את תקנת השוק, ובעיצוב שלבי ההליך.

ברכישת  להכיר  המאפשרת  השוק,  תקנת  קבועה  המערבית(  בגדה  חל  )שאינו  הישראלי  בדין 
בהסתמך  קרקע  שרכש  למי  נוגעת  זו  הגנה  אך  ביסודה,57  טעות  אם  גם  כתקפה,  מקרקעין 
על טעות במירשם המקרקעין, ומטרתה, בין השאר, להבטיח את ביצורו של המרשם. לרשות 
השלטונית אין הגנה לגבי עסקה במקרקעין שהיא חושבת אותם לרכוש ציבורי בעוד שאינם כאלה. 
המשפטנית ד"ר רונית לוין שנור, טוענת כי ההסדר שקובע את תקנת השוק בתחיקת הביטחון 
הוא חריג, בעייתי ופסול "שכן הוא שולל זכות פרטית בנכס וקובע הכרעה חד-צדדית בתחרות 
לפעול  תמריציהם  ועל  בדבר  הנוגעים  הצדדים  על  השפעתו  את  בחשבון  להביא  מבלי  זכויות 

מלכתחילה בזהירות הראויה".58

2  |  הפסקת ביצוע בדיקות צוות קו כחול

נערכה בדיקה  ועוסקת במקומות שבהם טרם  המלצתה השנייה של הוועדה מתייחסת לעתיד 
של מעמד הקרקע על ידי צוות קו כחול. הוועדה ממליצה להפסיק את עבודתו של צוות קו 
כחול במקומות שהוקמו בהם מבנים מכוחה של תוכנית תקפה שאושרה על ידי מוסדות התכנון 

המוסמכים.59 

יישום ומשמעות
ועדת זנדברג ציינה בדוח כי המלצה זו כבר מיושמת וכי צוות קו כחול אינו בודק עוד הכרזות 
ישנות על אדמות ציבור ואינו מדייק את גבולותיהן במקומות שבהם ישנם מבנים שהוקמו בתחומה 
של תוכנית מתאר תקפה.60 כלומר, המינהל האזרחי חדל מביצוע בדיקות שעשויות לגלות מקומות 
נוספים שבהם הוקצו בטעות אדמות פלסטיניות פרטיות להתנחלויות. המשמעות היא שבעתיד 
לא ייחשפו עוד מקומות שבהם אדמה פלסטינית פרטית הוקצתה בטעות להתנחלויות, והבעלים 

הפלסטינים של אדמות כאלה לא יפוצו. 

חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, סעיף 10.  57
ד"ר רונית לוין שנור, הטוב, הרע והמכוער בפרשת 'מצפה כרמים', בלוג המרצים למשפטים באוניברסיטה העברית,   58
30.8.2018. ד"ר לוין-שנור היתה בעברה יועצת משפטית בתחום המקרקעין באזור הגדה המערבית בפרקליטות הצבאית 

וכיום היא מרצה למשפטים במרכז הבינתחומי הרצליה המתמחה בתחום הקניין והתכנון והבנייה.
בפברואר 2011 ניתנה הנחייה דומה על ידי היועץ המשפטי לממשלה דאז מייק בלס, אך זו מעולם לא יושמה.   59

בתשובתה לעתירה שעסקה בנוהלי העבודה של צוות קו כחול מסרה המדינה כי בעקבות דיון שנערך ב-2011 בראשות   60
המשנה ליועץ המשפטי לממשלה דאז, מייק בלס, נקבעו נושאים שאינם טעונים בדיקת צוות קו כחול. בג"ץ 2911/17 
עמותת ש.ע.ל שלום עכשיו לישראל מפעלים חינוכיים נ' ראש המינהל, תגובה לעתירה מטעם המשיבים, 2.1.2018. 
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"איים תלויים" | אב טיפוס 2
במרחק  ציבורית  קרקע  על  שנבנו  מורשים  בלתי  למאחזים  הוועדה  שהעניקה  משהו  ציורי  תיאור 
משמעותי מהתנחלות מאושרת, ולעיתים קרובות לא ניתן לסלול אליהם כביש גישה מבלי שזה יעבור 
תוכנית  ללא  אישור ממשלה,  ללא  ביישובים שהוקמו  מדובר  פרטית.  בבעלות  פלסטיניות  באדמות 
ניכר מהתנחלות מורשית. דרכי הגישה המשמשות את תושביהם כיום  ובמרחק  מאושרת ותקפה 

נסללו שלא כחוק, תוך גזל אדמה פלסטינית פרטית.

אף שבדוח נכתב במפורש כי המלצותיו אינן עוסקות במאחזים הבלתי מורשים שהוקמו ללא החלטת 
ממשלה, עם אב טיפוס זה נמנים רובם הגדול של המאחזים בגדה המערבית – ככל הנראה 
עשרות מאחזים61 - שרבים מהם הוקמו במרחק ניכר מהתנחלות מורשית, ודרך הגישה לחלק מהם 

נסללה באדמות פלסטיניות פרטיות. 

באדמות  סלולים  אליהם  הגישה  שכבישי  13 מאחזים  לפחות  ישנם  "הארץ",  בעיתון  פרסום  לפי 
פלסטיניות בבעלות פרטית והמדינה מתקשה להכשירם בשל כך.62 כך למשל המאחזים חרשה ותפוח 
להביא להכשרתם בשל  יכולה  אינה  - שני מאחזים שהמדינה חפצה בהסדרת מעמדם אך  מערב 
היעדר פתרון ל'הסדרה' קניינית של דרך הגישה אליהם, העוברת באדמות פלסטיניות פרטיות. אליהם 

מצטרפים, להערכת יש דין, 50-40 מאחזים שנבנו הרחק מהתנחלות מורשית כלשהי.

הקושי ב'הסדרה': אופי בנייתם של מאחזי ה"איים התלויים" אינו מאפשר כיום 'הסדרה' משני טעמים: 
הראשון, מהבחינה התכנונית, בשל ריחוקם של מקומות אלה מהתנחלות מורשית הם מפירים עקרון 
תכנוני המכונה "צמידות דופן", שעיקרו דרישה ששכונות חדשות יוקמו בהמשך ובסמיכות לשכונות 
קיימות ותוך שמירה על רצף יישובי. הקושי השני ב'הסדרה' הוא שמבחינה קניינית לא ניתן לסלול 
דרכי גישה למאחזים אלה מבלי לפגוע בקניין פלסטיני. קושי זה מאיים על הסדרת המאחזים משום 

שאישורה של תוכנית מתאר ליישוב כלשהו במוסדות התכנון מותנה בקיומה של דרך גישה אליו. 

המלצות הוועדה:

ועדת זנדברג גיבשה שלוש המלצות בנוגע ל"איים התלויים":

1  |  התנערות מעיקרון צמידות הדופן

בנוגע לקושי התכנוני: הוועדה ממליצה להחיל את עקרון צמידות הדופן בצורה גמישה בגדה 
המערבית. לדברי הוועדה "החלה דוגמטית ונוקשה של עיקרון תכנוני-ישראלי זה באיו"ש היתה 

עלולה להציב קושי מבחינת ההיתכנות ל'הסדרה' התכנונית של 'האיים התלויים']...[".63 

בוועדת הפנים של הכנסת.  בדיון  לענייני התיישבות,  עוזר שר הביטחון  אלירז,  קובי  על דבריו של  זו מבוססת  הערכה   61
פרוטוקול מס' 679 מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה, הכנסת העשרים, 2.7.2018. עמ' 23-21.
יותם ברגר, "מנדלבליט סולל דרך להכשרת 13 מאחזים בלתי חוקיים בגדה", הארץ, 18.11.2017.  62

דוח ועדת זנדברג, עמ' 118.  63
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יישום ומשמעות
עיקרון צמידות הדופן, כאמור, הוא עיקרון תכנוני מרכזי )החל גם בישראל(, הקובע כי שכונות 
חדשות יוקמו בהמשך ובסמיכות לשכונות קיימות, תוך שמירה על רצף יישובי. העיקרון נועד להגן 
על אינטרסים ציבוריים כגון שמירה על הסביבה, חיסכון בעלויות וכו'. המשמעות של "הגמשת" 
יסוד בתורת התכנון,  עיקרון תכנוני המהווה אבן  ריקון מתוכן של  היא  דופן  לצמידות  הדרישה 

ופגיעה באינטרסים הציבוריים שעליהם הוא נועד להגן.

יישוב חדש )בתוך ישראל,  וכבדות המשקל של הקמת  נוסף על כך, בשל ההשלכות הרחבות 
וביתר שאת בגדה המערבית( נקבע כי החלטה על כך תתקבל על ידי הגורם המוסמך לכך ותהיה 
פומבית וחשופה לביקורת ציבורית.64 "הגמשתה" של דרישת צמידות הדופן מתנערת לחלוטין מן 
המדיניות הזו, שנועדה למנוע מצב של הקמת יישובים חדשים במסווה של שכונות בהתנחלויות 

מאושרות ותיקות.

הכשרה כפי שמציעה הוועדה יוצרת בפועל שני יישובים עצמאיים בתחום שיפוט אחד. היא מנוגדת 
הקובעים שבתוך  ההתנחלויות,  של  המוניציפלי  השיפוט  תחום  את  המגדירים  הצבאיים  לצווים 
תחום שיפוט שעליו חתם המפקד הצבאי ניתן להקים יישוב אחד בלבד.65 הוועדה אינה מתנה 
יחדלו  כדי שהללו  ובהתנהלות המאחזים,  כזו בעריכת השינויים המתבקשים בתוכניות  הכשרה 
להיות יישובים עצמאיים המנוהלים באמצעות מזכירות יישוב ומוסדות נפרדים, וייהפכו לשכונות 
של התנחלויות מורשות. יתרה מזאת, היא מתעלמת משיקולים תכנוניים כגון תשתיות, מוסדות 
ציבור, פיזור אוכלוסייה והשפעה על הסביבה, ומתמקדת בשיקול עיקרי אחד – השאיפה להרחיב 

השליטה הישראלית ואת ביסוס ההתנחלויות בגדה. 

הוועדה מתעלמת במופגן מהעיוות שביצירת שני יישובים במסווה של אחד ומההשלכות התכנוניות 
והאחרות שבדבר, ובכך נותנת יד ל'הסדרה' תכנונית כוזבת ולהמשכו של מצג השווא לפיו המאחזים 
עשרות  חדשות.  עצמאיות  התנחלויות  ביצירת  מדובר  למעשה  כאשר  שכונות,  הם  העצמאיים 
מאחזים כבר מצויים בהליכי 'הסדרה' כ"שכונות" של התנחלויות, תוך התעלמות מהתנהלותם 
כיישות נפרדת מההתנחלות ובאמצעות מוסדות נפרדים, ומכך שלעיתים מדובר בקהילות בעלות 

אופי שונה לחלוטין.66 

בכך מסייעת ועדת זנדברג לממשלה להקים התנחלויות חדשות מבלי לשלם על כך מחיר פוליטי 
)ולא כשכונות של התנחלויות( והם  ובינלאומי. רוב "האיים התלויים" הוקמו כיישובים עצמאיים 
מתפקדים כך גם כיום. הצגתם כשכונות היתה ועודנה מראית עין בלבד, במטרה לעקוף את הצורך 

לפי הדין החל בגדה המערבית החלטה על הקמתו של יישוב חדש תתקבל בהחלטת ממשלה )החלטת ממשלה מס'   64
150, 2.8.1996(. לגבי הרחבה של יישוב בגדה המערבית נדרשת החלטה של שר הביטחון על דעת ראש הממשלה 

)החלטת ממשלה מס' 175, 17.3.1999(. 
תחום השיפוט של התנחלות נקבע באמצעות צו צבאי שעליו חתום אלוף פיקוד המרכז. ניתן להקים יישוב אחד בלבד בתוך   65
תחום שיפוט שעליו חתם המפקד הצבאי. דיני המועצות האזוריות והמקומיות בגדה המערבית מוסדרים באמצעות הצו 
בדבר ניהול מועצות אזוריות )יהודה והשומרון( )מס' 783 ( תשל"ט, והצו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( 
)מס' 892( תשל"ט – בהתאמה. בצווים אלה נקבעה סמכותו של אלוף פיקוד המרכז לקבוע את תחומי היישובים בצו ועל 

גבי מפה.
לדוגמה, המדינה מקדמת הליכי 'הסדרה' של המאחז מצפה דני כשכונה של ההתנחלות מעלה מכמש, אף על פי שבין   66
ההתנחלות למאחז יש מרחק ניכר ומדובר בשני יישובים עצמאיים ונפרדים זה מזה, שמתגוררות בהם קהילות בעלות אופי 

שונה – האחת חרדית לאומית והשניה דתית לאומית.
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הציבורית  מהביקורת  להימנע  מעדיפה  ישראל  ממשלת  חדש.  יישוב  להקמת  ממשלה  באישור 
שעלולה לעורר הכרזה על הקמת התנחלויות חדשות, שמשמעותה הפרה גלויה של התחייבותה 
הממשלה  בידי  נותנת  שהוועדה  הפתרון  המערבית.67  בגדה  נוספות  התנחלויות  להקים  שלא 
מאפשר לה לאשר בפועל התנחלויות חדשות, אך לחמוק מביקורת מקומית ובינלאומית על כך.

לוי68  נדונה בהרחבה גם בדוח  הכשרה בדיעבד באמצעות "הגמשה" של עיקרון צמידות הדופן 
וכאמור היא כבר מיושמת על ידי המדינה במספר מאחזים, גם כאלה שהוקמו בחלקם על אדמה 
פלסטינית פרטית.69 כך למשל, בנובמבר 2015 הודיעה המדינה על כוונתה להכשיר את המאחז 
תפוח מערב כשכונה של ההתנחלות תפוח,70 ועל כוונתה להכשיר את המאחז מצפה דני כשכונה 
של ההתנחלות מעלה מכמש.71 באוגוסט 2015 הודיעה המדינה כי בכוונתה להכשיר את המאחז 
עדי-עד כשכונה של ההתנחלות עמיחי72 )יצויין שההתנחלות עמיחי נבנתה בעקבות פינוי המאחז 
עמונה וכלל לא היתה קיימת בעת שהוקם המאחז עדי-עד, כך שאין ספק שהוא איננו שכונה 

בהתנחלות החדשה, שבנייתה החלה 19 שנים אחרי הקמת המאחז(.

ביטוי ליישום ההמלצה "להגמיש" את עיקרון צמידות הדופן, או להתעלם ממנו כליל, ניתן למצוא 
בנובמבר 73.2018 מטרתה של  במפת עדיפות לאומית של משרד השיכון שאישרה הממשלה 
מפת העדיפות הלאומית היא לעודד מעבר של תושבים ליישובים מסוימים באמצעות הטבות וסיוע 
כספי, כגון סבסוד פיתוח קרקעות לבנייה ומתן עדיפות בקבלת הלוואה מהמדינה. מפת היישובים 
שאישרה הממשלה כוללת קריטריון שנתפר במיוחד עבור סיוע ל"שכונות" המוגדרות באופן טכני 
כחלק מיישוב אחר, אך בפועל מתנהלות באופן עצמאי. לפי הודעת משרד השיכון עצמו, הדבר 
נועד לאפשר את מתן ההטבה להתנחלויות מבודדות כגון מגרון, כרם רעים ושבות רחל – שלוש 
התנחלויות המוגדרות באופן טכני כשכונות של כוכב יעקב, טלמון ושילה – בהתאמה.74 על פי 
ההגדרה של משרד השיכון, תחת קריטריון זה נכנסות "שכונות חדשות שקיימות לגביהן תוכניות 
בניין עיר )תב"ע( בתוקף ושאינן צמודות דופן לשכונות קיימות באותו יישוב, המרוחקות 1 ק"מ 
לעשות  אלה  לשכונות  מאפשר  שאינו  באופן  האם,  יישוב  של  השטח  ראש  מתשתיות  ומעלה 
שימוש ברוב התשתיות המשרתות את יישוב האם".75 זמן קצר לאחר החלטת הממשלה הורה 
היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט להקפיא את יישומה עד לבחינתה על ידו, משום שלטענתו 
שר השיכון לא קיבל אישור משפטי על נוסח ההצעה, חרף דרישה מפורשת של היועץ המשפטי, 

והממשלה החליטה לאשר את ההחלטה למרות שהדבר הובא לידיעתה טרם ההצבעה.76 

ראו הערת שוליים מס' 13.  67
דוח לוי, עמ' 45. ראו גם:  יש דין, חסר תקדים – ניתוח משפטי של דוח הוועדה לבחינת מצב הבנייה ביהודה   68

ושומרון )'ועדת לוי'(, ינואר 2014.
להרחבה על הכשרת מאחזים ויישום דוח לוי ראו: דוח יש דין מתחת לרדאר ודוח יש דין מכיבוש לסיפוח.   69

)"תפוח מערב"(,  חאפז מחמוד עבד אלחלים אחמד, ראש מועצת הכפר יאסוף נ' שר הביטחון   2297/15 בג"ץ   70
תגובה מטעם המשיבים 4-1, 19.11.2015. 

בג"ץ 4621/13, 5383/09 עבד אללה מחמד מנאצרה נ' שר הביטחון )"מצפה דני"(, הודעה בדבר עיקרי טיעון מטעם   71
המדינה, 8.11.2015.

סא"ל מלי מאירי, רת"ח תשתיות במינהל האזרחי לעו"ד שלומי זכריה מהצוות המשפטי של יש דין, הודעה על כוונה   72
לתקן את תחום השיפוט של היישוב עמיחי, 1.8.2015.

החלטת ממשלה מס' 4302, "קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון", 25.11.2018.  73
יותם ברגר, "הממשלה אישרה 'מפת עדיפות לאומית' שמטיבה גם עם התנחלויות מבודדות", הארץ, 25.11.2018.  74

שם.  75
יותם ברגר, "מנדלבליט: גלנט פעל בניגוד לנהלים ואישר בממשלה החלטה המטיבה עם התנחלויות", הארץ, 29.11.2018.   76
בהמשך דווח כי בעקבות פיגוע בעפרה בדצמבר 2018 קרא השר גלנט ליועמ"ש לאשר את ההטבות להתנחלויות )יותם 

ברגר, "גלנט ליועמ"ש: הכשר את ההטבות לתושבי ההתנחלויות בעקבות הפיגוע בעפרה", הארץ, 11.12.2018(.
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2  |  החלטה על הקמת התנחלות חדשה

יכולה  "איים תלויים"  'הסדרתם' של  כי במקרים מסוימים  הוועדה היתה  המלצתה השנייה של 
להיעשות באמצעות החלטת ממשלה על הקמת יישוב חדש.77 

יישום ומשמעות
מדיווח של קובי אלירז בדיון בוועדת הפנים של הכנסת עולה כי ישנם כ-20 מאחזים שלא ניתן 
להכשירם בדיעבד כשכונות של התנחלויות קיימות, וש'הסדרתם' תחייב החלטת ממשלה על 
הקמת עשרים התנחלויות חדשות. לדבריו, מדובר במהלך מדיני שצריך "לתאם אותו גם מעבר 

לים".78

הצורך "לתאם" את המהלך "מעבר לים" נובע מהעובדה שהקמתן של עשרים התנחלויות חדשות 
ברחבי הגדה המערבית משמעותה נסיגה בוטה מהתחייבויותיה המדיניות של ישראל ומהחלטת 
הממשלה משנות התשעים79 שלא להוסיף ולבנות התנחלויות חדשות בגדה המערבית. ישראל 
התמידה במדיניות זו, ובמשך שנים ארוכות לא החליטה אף ממשלה על הקמתן של התנחלויות 
חדשות. מאז 2011 חל כירסום הדרגתי בעמדה זו, וישראל החלה לפעול להכשרת מאחזים בלתי 
המאחז  על  הכרזה  באמצעות  הניתן  ככל  שקט  באופן  נעשו  בדיעבד  ההכשרות  רוב  חוקיים.80 
כשכונה של התנחלות קיימת, אף שהדבר נעשה למראית עין בלבד. מספר קטן מאוד של מאחזים 
הוכשרו באמצעות החלטה להקים התנחלות חדשה.81 החריגה הבוטה ביותר עד כה מהמדיניות 
שנקבעה בשנות התשעים היתה הקמתה של ההתנחלות עמיחי עבור מפוני המאחז הבלתי חוקי 

עמונה במרס 2017.

בנוסף להשלכות המדיניות הברורות של הכרזה על הקמתן של עשרים התנחלויות, בהמלצה זו 
מייצרת ועדת זנדברג פתח למיישמי הדוח להתעלם מכל הגבלה חוקית ותכנונית ומפגיעה בזכויות 
הפלסטינים, ו'להסדיר' מאחזים גם כאשר אין מענה ראוי – לשיטת הוועדה – לקושי 'להסדירם'. 

3  |  הפקעת קרקע עבור דרכי גישה

עבור  מקרקעין  להפקיע  והיא  הקנייני,  לקושי  נוגעת  זנדברג  ועדת  של  השלישית  המלצתה 
דרכי גישה למאחזים הללו. המלצה זו תואמת את עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה אביחי 
מנדלבליט, כפי שבוטאה בחוות דעת שהכין לבקשתה של שרת המשפטים איילת שקד, בעניין 
'הסדרת' דרך גישה למאחז הבלתי מורשה חרשה.82 עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה נסמכת 
על פסיקת בית המשפט העליון שניתנה לאחרונה בפרשת זיאדה )מתווה עמונה(. בפסק דין זה 
נכתב כי למפקד הצבאי הסמכות והחובה לפעול לרווחתם של האזרחים הישראלים תושבי הגדה 

דוח ועדת זנדברג, עמ' 94 ועמ' 100.  77
פרוטוקול מס' 679 מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה, הכנסת העשרים, 2.7.2018. עמ' 22.  78

ראו הערת שוליים מס' 13.  79
ראו: דוח יש דין מתחת לרדאר.  80

המאחזים סנסנה, רחלים )יחד עם נופי נחמיה( וברוכין הוכשרו באמצעות החלטה של צוות שרים לענייני התיישבות ב-23   81
באפריל 2012 והפכו להתנחלויות רשמיות. על הקמתו של הצוות החליטה הממשלה רק יום לפני כן. החלטת ממשלה 

מס' 4560, 22.4.2012.
לשכת היועץ המשפטי לממשלה, "הסדרת דרך הגישה ליישוב 'חרשה'", 8.11.2017.  82
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המערבית, וכי הוא רשאי אף לפגוע בקניינם של בעלי אדמות פלסטינים – שהם תושבים מוגנים 
– כדי להבטיח את רווחתם של התושבים הישראלים.83

יישום ומשמעות
עמדתו של היועץ המשפטי מסמנת שינוי דרמטי לעומת העמדה המשפטית שהיתה מקובלת 
עד לאחרונה, לפיה המפקד הצבאי אינו רשאי לפעול לטובת המתנחלים בלבד ולהפקיע אדמות 
למטרה המשרתת רק אותם. בעוד שבעבר קבע היועץ המשפטי לממשלה כי הפקעת קרקע עבור 
דרך גישה למאחז מעוררת קשיים משפטיים במישור הקנייני, כשבוע לאחר פרסום פסק הדין 

זיאדה פורסמה עמדתו העדכנית שבהסתמך על הפסיקה החדשה קבעה כי:

"]...[ אין עוד מקום למצוא מניעה משפטית עקרונית בקידום המלצת צוות ההסדרה 
בדבר הסדרת דרך הגישה ליישוב חרשה באמצעות הפקעה לצרכי ציבור, וזאת למצער 
באשר להפקעה של זכות החזקה במקרקעין, אשר תשא עמה חובת תשלום פיצויים 

לבעלי הזכויות בהם, והכל בשים לב לנסיבותיו המיוחדות של המקרה שבנדון".84 

בעקבות קביעותיו מרחיקות הלכת של פסק הדין בעניין זיאדה הגישו בעלי האדמות הפלסטינים 
באמצעות יש דין עתירה לבג"ץ, בבקשה לקיים דיון נוסף בהרכב מורחב של שופטים, ולהכריע 
אם מדובר בהלכות חדשות ומחייבות. בעתירה טענו העותרים שמדובר בקביעות המנוגדות לדין 
וכי על בית המשפט להכריע בהן בשל  ולהלכות קודמות של בית המשפט העליון,  הבינלאומי 
החשש שישמשו הלכה חדשה ומחייבת, ובשל העובדה שהיועץ המשפטי לממשלה כבר חיבר 

חוות דעת הנסמכת עליו.85

במאי 2018 דחתה נשיאת בית המשפט העליון השופטת אסתר חיות את הבקשה לדיון נוסף, 
וקבעה כי מדובר באמרות אגב שלא נדרשו לצורך הכרעה בעתירה בעניין מתווה עמונה; על כן הן 
אינן מהוות הלכה חדשה או תקדים מחייב לעתיד. עוד קבעה הנשיאה כי אמירות אלו בפסק הדין 

זיאדה סותרות הלכות קודמות ומעוררות קשיים משפטיים.86

הפקעת קרקע לטובת האוכלוסייה הישראלית בלבד אינה מתיישבת עם הדין הבינלאומי האוסר 
על הפקעה כזו, ויישומה עלול להיחשב הפרה של הוראותיו. החלטת הנשיאה חיות ניתנה לאחר 
פרסום דוח זנדברג, וניתן היה לקוות שהיא תביא את היועץ המשפטי לממשלה לחזור בו מעמדתו 
בנוגע למאחז חרשה ולבטל את חוות הדעת שפרסם, וכן לאי-יישום של המלצת ועדת זנדברג 
להפקיע קרקע פלסטינית עבור דרכי גישה למאחזים כדי לאפשר את הכשרתם. לפיכך פנה יש 
דין ללשכת היועץ המשפטי לממשלה בדרישה לבטל את חוות הדעת באשר להפקעת קרקע 
עבור דרך גישה למאחז חרשה.87 בתשובתו לפנייה הבהיר עוזר היועמ"ש, עו"ד ד"ר גיל לימון, כי 

בג"ץ 794/17, זיאדה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית )"מתווה עמונה"(, פסק דין )נימוקים(, 30.10.2017.   83
פס' 27 ו-33. להרחבה על משמעויות פסק הדין זיאדה ראו: יש דין, הפגיעה בזכות הקניין של הפלסטינים לטובת 

המתנחלים הישראלים בגדה המערבית – ניתוח פסיקה, יולי 2018.
לשכת היועץ המשפטי לממשלה, "הסדרת דרך הגישה ליישוב 'חרשה'", 8.11.2017.  84

נוסף,  לדיון  עתירה  עמונה"(,  )"מתווה  ואח'  בגדה המערבית  כוחות צה"ל  נ' מפקד  ואח'  זיאדה   ,9367/17 דנג"ץ   85
.30.11.2017

דנג"ץ 9367/17, זיאדה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' )"מתווה עמונה"(, החלטה, 30.5.2018.  86
עו"ד שלומי זכריה מהצוות המשפטי של יש דין לעוזר הבכיר ליועץ המשפטי לממשלה עו"ד ד"ר גיל לימון, דרישה לביטול   87
חוות הדעת שניתנה על ידך ביום 8.11.2017 הנושאת את הכותרת "הסדרת דרך גישה ליישוב 'חרשה'", 7.6.2018.
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אין כל כוונה לשנות את חוות הדעת המשפטית בעקבות החלטת הנשיאה חיות. לדבריו, "העובדה 
כי אין המדובר ב'הלכה' המצדיקה דיון נוסף, איננה גורעת מעצם קיומה של הקביעה המשפטית 
והיא אף איננה גורעת  זיאדה,  המתוארת, שניתנה כאמור פה-אחד במסגרת פסק הדין בבג"ץ 
מהאפשרות כי קביעה זו תשמש מקור נורמטיבי לעמדתו של היועץ המשפטי לממשלה בסוגיה, 

כפי שהדברים הובאו בחוות הדעת".88

4  |  בניית גשרים ומנהרות או שימוש בדרכים עתיקות

הקנייני  הקושי  על  להתגברות  נוספות  אפשרויות  שתי  הוועדה  מציעה  ההפקעה  מפתרון  חוץ 
ב'הסדרת' דרכי גישה: האחת היא לחצוב מנהרה או לבנות גשר שיובילו למאחזים הללו. פתרון 
בגדה המערבית, שלפיה בקרקע  דיני הקרקעות החלים  על פרשנות משפטית של  זה מבוסס 
נותרת בידי המדינה".89 עם זאת, הוועדה  חקלאית הבעלות "בחלל הרום ובתת-הקרקע לעולם 
כרוכה בהוצאה כספית  ומנהרות  זה חיסרון משמעותי משום שבניית גשרים  כי לפתרון  ציינה 

גבוהה.

האפשרות השנייה שעליה ממליצה הוועדה היא שימוש בדרכים עתיקות )"מתרוכות"( שהבעלות 
עליהן היא ציבורית. מתרוכות הן בעיקר דרכים חקלאיות, והבעלות בהן נתונה בידי הריבון. ועדת 
זנדברג קבעה כי במקרים מתאימים יהיה אפשר לעשות שימוש במתרוכות ולהגדירן כדרכי גישה 

בתוכנית המבקשת להביא להכשרה רטרואקטיבית "של יישוב או שכונה".90 

יישום ומשמעות
שתי ההמלצות הללו חושפות שוב את ההתעלמות הבוטה של חברי הוועדה מבעלי הקרקעות 
הפלסטינים וממעמדם כתושבים מוגנים, כמו גם מהמציאות בשטח במקומות שבהם עוסק הדוח 
שחיברו. ניתן לשער ברמה גבוהה של ודאות שכנהוג בגדה המערבית, סידורי הביטחון שיכוננו כדי 
להבטיח את שלומם של המתנחלים שייסעו בכבישים האלה )כמו גם על הגשרים ובמנהרות( 
ייצרו טווח ביטחון רחב שאליו ייאסר על פלסטינים להתקרב. יתר על כן, המתרוכות נועדו לשימוש 
חקלאי ורוחבן צר בהרבה מהרוחב המקובל של כביש מודרני שנועד לתנועת מכוניות. הפיכתן 

לכבישי גישה תחייב הרחבה משמעותית שלהן, תוך הפקעה של קרקע פלסטינית פרטית.

הוועדה מציגה את הפתרונות הללו כמתיישבים עם "הרצון להגן על הקניין הפרטי", תוך התעלמות 
מכוונת מכך שבפועל, יישומם יביא לאבדן רחב היקף של גישה לאדמות חקלאיות ולפגיעה ביכולת 

לממש את הזכות לקניין באמצעות עיבוד האדמות.

ב-5 בדצמבר 2018 הוגשה ליועץ המשפטי לממשלה חוות דעת מאת עו"ד כרמית יוליס, ראש 
אשכול נדל"ן במחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים. חוות הדעת בחנה אפשרות להפקיע 
לצמיתות את הקרקע הפרטית בתוואי הכביש המוביל לחרשה. היא הוכנה לבקשת הדרג המדיני, 

עו"ד ד"ר גיל לימון, עוזר בכיר ליועץ המשפטי לממשלה, לעו"ד שלומי זכריה מהצוות המשפטי של יש דין, מענה לפנייתך   88
בנושא "דרישה לביטול חוות הדעת הנושאת את הכותרת 'הסדרת דרך גישה ליישוב חרשה'", 9.8.2018.

דוח ועדת זנדברג, עמ' 96-95, פס' 450.  89
דוח ועדת זנדברג, עמ' 98.   90
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אשר הבהיר כי "קיימת דחיפות בקידום הטיפול בסוגיה, כדי שניתן יהיה לקדם את ההליך התכנוני 
יוליס, על דעתו של היועץ המשפטי  להסדרת המקום במהירות".91 בחוות הדעת המליצה עו"ד 
בשיטת  זמני  והשימוש באופן  זכות החזקה בקרקע  הפקעת  של  "בדרך  לנקוט  לממשלה, 
'החפירה והכיסוי' על מנת להביא לביצוע מהיר של הדרך כבקשת הדרג המדיני". יוליס ממליצה 
על חפירת מנהרה תת קרקעית שתעבור מתחת לאדמות הפלסטיניות הפרטיות. לצורך ביצוע 
עבודות החפירה והבנייה יופקעו זכויות החזקה והשימוש בקרקע מבעליהן, באופן זמני בלבד. עם 
זאת, חוות הדעת קובעת עוד כי אין מניעה משפטית להפקיע את זכות החזקה והשימוש לצמיתות 

במקרים אחרים.92 

המאחז הבלתי מורשה חרשה הבנוי על אדמות ציבור )מסומנות באדום( במרחק ניכר מההתנחלות טלמון. כביש הגישה 
למאחז עובר באדמות פלסטיניות פרטיות שהמאחז מוקף בהן. 

"התרחבות של יישוב קיים" )"הרחבות חורגות"( | אב טיפוס 3
עם אב טיפוס זה נמנים מקומות שהוקמו בקרבה מסוימת )שלא הוגדרה בדוח( להתנחלויות ותיקות 
שהוקמו באישור, ושמחברי הדוח מתייחסים אליהם כ"הרחבות חורגות" של ההתנחלות המורשית 
שפלשו לאדמות פלסטיניות פרטיות. במקרים אלה הבנייה חרגה לעיתים גם מתחום השיפוט שהוקצה 
למועצה המקומית או האזורית הסמוכה, ולכן חלק מ"ההרחבות החורגות" אינן נתונות תחת סמכות 

מוניציפלית של מועצה כלשהי. 

עו"ד כרמית יוליס, ראש אשכול נדל"ן, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים, דרך גישה לחרשה – בחינת אפשרות   91
הפקעת הקרקע, 5.12.2018. 

שם.  92
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גרעין התנחלות-האם אמנם הוקם על אדמות ציבור, אדמות פרטיות שנתפסו בתפיסה צבאית או 
אדמות שהופקעו על ידי הממשל הירדני לפני 1967, אך במשך השנים הוקמו הרחבות ושכונות שחרגו 

מתחומן של אדמות אלה ופלשו לאדמות פרטיות. 

בשל העובדה שהוועדה בחרה שלא לכלול בדוח את רשימת המקומות שאליהם היא מתייחסת, קשה 
לרדת לסוף דעתה באשר למקומות המשתייכים לאב טיפוס זה. להערכתנו מדובר בכ-1,000 מבנים, 
ולא כמאחזים בלתי מורשים. עם  שאת חלקם מחשיבה ישראל כשכונות של התנחלויות מורשות 
זאת, ועדת זנדברג מתייחסת למאחז הבלתי מורשה נתיב האבות93 כ"שכונת נתיב האבות",94 ודנה 
בו במסגרת הפרק העוסק ב"הרחבות החורגות", בניגוד גמור להצהרתה שהדוח אינו עוסק ביישובים 

חדשים או במאחזים שהוקמו ללא אישור. 

הקושי ל'הסדרה': ה"הרחבות החורגות" מצויות באדמות פרטיות ולכן אינן ניתנות ל'הסדרה' קניינית 
ותכנונית.

המלצות הוועדה

ועדת זנדברג גיבשה שלוש המלצות בנוגע ל"הרחבות החורגות":

1  |  אי פינוי למרות היעדר פתרון ל'הסדרה'

להשלים עם קיומן של "ההרחבות החורגות" על קרקע שאיננה  ההמלצה הראשונה היא 
ציבורית ולא לפנותן, זאת חרף העובדה שמקומות אלה בלתי ניתנים ל'הסדרה' במישור הקנייני 

והתכנוני, וחרף אי-החוקיות המובהק שבהקמתם ובישיבתם על קרקע לא-להם. 

הוועדה קבעה כי בשל הזמן הרב שחלף מאז שהוקמו "נראה שיש מניעה משפטית מפני פינוי".95 

יישום ומשמעות
לאמיתו של דבר לא קיימת מניעה משפטית העוצרת את המדינה מביצוע פינוי כזה ביוזמתה. 
המבנים שב"הרחבות החורגות" נבנו ללא היתרי בנייה ולרבים מהם המינהל האזרחי הוציא צווי 

הריסה שהמדינה רשאית לפעול לאכיפתם. 

בשל הזמן הארוך שחלף מאז הקמתם של חלק מהמבנים, במקרים מסוימים עשוי להתעורר 
קושי לפנות לבית המשפט ולבקש סעד משפטי באמצעות עתירות הדורשות פינוי שלהם, משום 
שייתכן שבית המשפט ידחה עתירות כאלו מחמת שיהוי. אולם קושי זה קיים במסגרת הטענות 
של בעלי האדמות מול המדינה, ולא במישור של יכולת המדינה לפעול נגד הפולשים. המדינה, 

המאחז נתיב האבות נכלל בדוח שפיגל – מסד נתונים מקיף שאסף צוות במשרד הביטחון בראשותו של תא"ל ברוך   93
שפיגל. העבודה על הדוח החלה ב-2004 והסתיימה, ככל הנראה, ב-2007. הדוח המלא פורסם רק ב-2009 בעיתון "הארץ".

)אורי בלאו, "באנו. ראינו. כבשנו", מוסף הארץ, 30.1.2009(. 
דוח ועדת זנדברג, עמ' 111, פס' 534.  94

דוח ועדת זנדברג, עמ' 106-104.  95
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בניגוד לנטען על ידי הוועדה, רשאית לפעול לאכיפה של בנייה בלתי חוקית, והמשפט הבינלאומי 
אף מטיל עליה חובה לפעול באופן אקטיבי כדי לאכוף את החוק ולהגן על רכושם של התושבים 
המוגנים בגדה המערבית.96 במילים אחרות, הוועדה מציעה למדינה להסתתר מאחורי טיעון חלוף 
זו את  בדרך  ולקבע  לקבל סעד משפטי,  בעלי האדמות  על  להקשות  עשוי  הזמן, שלהערכתה 
הפגיעה ברכושם, במקום לקיים את חובתה כרשות שלטונית וככובש ולהגן עליהם מפני מי שגזלו 

את רכושם. 

מלבד זאת, שאלת השיהוי נבחנת בכל מקרה בנפרד ובהתאם לנסיבותיו. הקביעה הגורפת שכל 
ההרחבות חוסות תחת שיהוי היא שגיאה ערכית ומשפטית. רק לאחרונה דחה בית המשפט העליון 
טענת שיהוי ביחס לעתירה שביקשה לבטל החלטה של האפוטרופוס הכללי לשחרר מנפקדות 
אדמה בכפר סילוואן בירושלים המזרחית שבה חיות עשרות משפחות פלסטיניות ולהעביר את 
הזכויות בה להקדש שנשלט על ידי מתנחלים, אף שחלפו 15 שנים מאז הוצאה תעודת השחרור.97

2  |  ׳הסדרה' מוניציפלית

בשל העובדה ש'הסדרה' קניינית ותכנונית של ה"הרחבות החורגות" היא בלתי אפשרית, הוועדה 
מציעה להסתפק ב'הסדרה מוניציפלית' אשר תבטיח שתושביהן יקבלו שירותים מוניציפליים 
מהמועצה האזורית או המקומית הסמוכה. שירותים מוניציפליים כוללים פינוי אשפה, תשתיות 

מים וביוב, רישוי עסקים, אירועי תרבות, הפעלת מערכת חינוך ועוד.

הדבר כבר נהוג כיום לגבי תושבי "הרחבות חורגות" שאינן נכללות בתחום השיפוט של מועצות 
מקומיות, בעקבות צו שהוציא המפקד הצבאי ב-98.1997 צו זה מעניק למועצה המקומית סמכויות 
כלפי אוכלוסייה של אנשים, ולא ביחס לתחום הגיאוגרפי שבו הם מתגוררים. הוועדה ממליצה 
שהמפקד הצבאי יחוקק צו דומה גם בנוגע לסמכותן של המועצות האזוריות, באופן שיביא לכך 
מבלי  גם  האזורית,  מהמועצה  מוניציפליים  שירותים  יקבלו  חורגות"  "הרחבות  של  שתושביהן 

שמקום מגוריהם ייכלל בתחום המועצה. 

3  |  איחוד וחלוקה

חרף קביעתה של הוועדה כי לא ניתן 'להסדיר' את ה"הרחבות החורגות" מבחינה קניינית ותכנונית, 
היא ראתה לנכון לכלול בדוח הצעה לפתרון ש"נותרה בצריך עיון".99 פתרון זה נבדק במסגרת 
כיו"ר  בתקופתו  )שכאמור,  מנדלבליט  אביחי  עמד  כשבראשה  הקודם,  בגלגולה  הוועדה  עבודת 

אמנת האג )1907(, תקנות 43 ו-46 לתקנות הנלוות.  96
בג"ץ 7446/17 סרחאן ו-103 אח' נ' האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי ואח', פסק דין, 21.11.2018.  97

צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( )מס' 892( )תיקון צו מס' 1453, מס' 4(, התשנ"ז-1997. סעיף 2א )א(:   98
"מפקד כוחות צה"ל באזור רשאי להורות בהודעה כי הוראות התקנון, כולן או מקצתן, תחולנה גם על ידי קביעתה של 
מועצה מקומית אשר תפעיל סמכויותיה על פי התקנון אף על בני אדם שבשטח המצוי בסמוך לתיחומה. בהודעה ייקבעו 

סוגי בני האדם או השטח לגביהם תחולנה הוראות התקנון או שניהם כאחד".
דוח ועדת זנדברג, עמ' 110.  99
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הוועדה היה מזכיר ראש הממשלה, וכיום מכהן כיועץ המשפטי לממשלה(.100 הפתרון להיבטים 
היא  הכוונה  )רפרצלציה(.  וחלוקה"  "איחוד  המכונה  מתווה  על  מבוסס  והתכנוניים  הקניינים 
לאיחוד הקרקע באזור מסוים )חלקת קרקע( לכדי יחידה קניינית אחת, וחלוקתה מחדש בין כלל 

בעלי הזכויות בה, באופן שיתאים לצורך תכנוני כלשהו. 

יישום ומשמעות
ועדת זנדברג בחרה שלא להמליץ על פתרון האיחוד וחלוקה, אלא להשאירו כשאלה פתוחה. 
עם זאת, מחברי הדוח מציינים שהיועץ המשפטי הנוכחי, אביחי מנדלבליט, תמך בפתרון זה בעת 
שהיה מזכיר הממשלה ועמד בראש "צוות ההסדרה" הראשון, ואילו היועץ המשפטי הקודם, יהודה 

ויינשטיין, דחה אותו על הסף בהקשר של 'הסדרת' המאחז נתיב האבות.101 

גם בית המשפט העליון, במסגרת פסק דין שניתן בעניין המאחז נתיב האבות, הסתייג ממתווה 
של איחוד וחלוקה שהוצג כעמדת המדינה בבג"ץ: "אעיר, מבלי לקבוע מסמרות, כי איחוד וחלוקה 
המשנה את מערך הזכויות הקנייניות בקרקע עשוי לעורר קושי כאשר מדובר בקרקע פרטית 
בבעלות פלסטינים באזור".102 אף שפסיקה זו לא נעלמה מעיניהם של חברי ועדת זנדברג, והיא 
אף מצוטטת בדוח, מובא בו גם פסק דינו של השופט סלים ג'ובראן בעניין זיאדה, כבעל השפעה 
'הסדרה'  לצורך  וחלוקה  איחוד  בפתרון של  ההיתכנות המשפטית להשתמש  מידת  על  חיובית 
בקרקע  שימוש  לעשות  שניתן  היא  זה  בהקשר  זיאדה  דין  מפסק  העולה  המשמעות  קניינית. 
פלסטינית פרטית, גם אם השימוש משרת רק את האוכלוסייה הישראלית, וכי הממונה על הרכוש 
הנטוש במינהל האזרחי יכול ליזום הליך של פירוק שיתוף בחלקות פלסטיניות, אף על פי שהוא 

משמש נאמן זמני בלבד של הקרקעות הללו.103 

החלטתה של נשיאת בית המשפט העליון חיות בבקשת יש דין לדיון נוסף בבג"ץ זיאדה )שכאמור 
ניתנה לאחר פרסום דוח זנדברג, וקבעה כי האמירות בפסק הדין לפיהן ניתן לפגוע בזכויות הקניין 
ציבור המתנחלים מהוות אימרות אגב,  של הפלסטינים בגדה המערבית לטובתו הבלעדית של 
הסותרות הלכות קודמות ומעוררות קשיים משפטיים104(, מעמידה בספק את היכולת להשתמש 
במתווה של איחוד וחלוקה לצורך הכשרה בדיעבד של בנייה בלתי חוקית, וסביר להניח שיש בה 
כדי למנוע הסתמכות עתידית על פסק דין זיאדה ועל חוות הדעת המשפטית שחוברה בעקבותיו. 

פתרון אפשרי נוסף להיבטים קנייניים ותכנוניים שבו דנה הוועדה, אך בחרה שלא להכריע לגביו 
ולא לכלול אותו בהמלצותיה ואף התייחסה אליו רק בקצרה, הוא הפקעה לפי החוק הירדני. 
גם הפקעה זו מסתמכת על חוות הדעת שפירסם היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט בעקבות 
פסק הדין בעניין זיאדה. כאמור, חוות הדעת מאפשרת הפקעה של אדמות פלסטיניות לפי החוק 
הירדני, על מנת 'להסדיר' דרך גישה למאחז הבלתי מורשה חרשה.105 מחברי דוח זנדברג מצאו כי 

100 אחז בן ארי, היועץ המשפטי למערכת הביטחון, שימוש באיחוד וחלוקה באיו"ש, 15.7.15 )דוח ועדת זנדברג, נספח 
ה'(.

בג"ץ 7292/14, עלי מוחמד עיסא מוסא נ' שר הביטחון )"נתיב האבות"(, תצהיר תשובה מטעם המשיבים 4-1 ובקשה   101
להגשת תצהיר משלים, 31.12.2015.

בג"ץ 7292/14, עלי מוחמד עיסא מוסא נ' שר הביטחון )"נתיב האבות"(, פסק דין, 1.9.2016. פס' 32.   102
בג"ץ 794/17, זיאדה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית )"מתווה עמונה"(, פסק דין )נימוקים(, 30.10.2017.  103

דנג"ץ 9367/17, זיאדה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' )"מתווה עמונה"(, החלטה, 30.5.2018.  104
105 לשכת היועץ המשפטי לממשלה, "הסדרת דרך הגישה ליישוב 'חרשה'", 8.11.2017.
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יש מקום לבחון יישום של מתווה זה כדי 'להסדיר' את מעמדם הקנייני של המבנים שב"הרחבות 
החורגות" באמצעות הפקעה של האדמות שעליהן נבנו ומתן פיצוי לבעלי הקרקע. הוועדה מציינת 

כי פתרון זה אפשרי כאשר מתקיימת דרישת תום הלב.106 

גם כאן, החלטתה של הנשיאה חיות בנוגע לאמירות שבפסק הדין בעניין זיאדה מקטינה מאוד את 
ההיתכנות להפקעה לפי החוק הירדני לצורך 'הסדרה'. 

דוח זנדברג לעומת חוק ההסדרה )"חוק ההפקעה"(

בפברואר 2018 חוקקה הכנסת את "החוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון".107 חוק זה מכונה 
"חוק ההסדרה". דוח זנדברג מציע שורה של המלצות שיישומן מהווה חלופה לחוק ההסדרה, למקרה 

שזה ייפסל בבג"ץ בעקבות עתירות שהוגשו נגדו.108 

חוק ההסדרה מתיר הפקעה גורפת של אדמות פלסטיניות והעברת הזכויות בהן לישראלים שפלשו 
אליהן שלא כחוק באמצעות בנייה או עיבוד חקלאי. החוק אינו מבחין בין הנסיבות השונות של מעשה 
הבנייה או הפלישה הבלתי חוקית, וקובע 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".

לפחות למראית עין, ועדת זנדברג מציעה מסגרת מצומצמת יותר של 'הסדרה' או הכשרה בדיעבד, 
המתיימרת להיות פוגענית פחות מחוק ההסדרה תוך הסתמכות על דוקטרינות משפטיות. ואולם 
האמת היא שהדוח מעניק אצטלה של חוקיות לגזל, נישול והפקעה עצומי ממדים המתקרבים 

לאלה של חוק ההסדרה. 

בשל אופיו הגורף והבוטה של החוק ישנה אפשרות ממשית שבית המשפט העליון יקבל את העתירות 
בידי הממשלה כלים  זנדברג, שנותן  דוח  ויפסול את החוק. כאן טמונה חשיבותו של  נגדו  שהוגשו 
להכשיר מאחזים ושכונות גם ללא חוק מפורש המיועד למטרה זו, במקרה שהחוק ייפסל. כחודש 
לאחר פרסום הדוח אמרה שרת המשפטים איילת שקד: "אנחנו מקדמים את החוק ומאמינים בו, אבל 

גם מפתחים במקביל כלים משפטיים אחרים שבעזרתם נוכל להסדיר את ההתיישבות".109

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט סירב להגן על החוק בבג"ץ, בנימוק שהוא אינו חוקתי.110 
עמדתו נובעת מאופיו הגורף והבוטה של החוק ומחשש מההשלכות המשפטיות של הפרה כה בוטה 

דוח ועדת זנדברג, עמ' 112.  106
חוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון, התשע"ז-2017. החוק אושר על ידי הכנסת, ופורסם בספר החוקים של מדינת   107

ישראל.
נגד חוק ההסדרה הגישו ראשי מועצות של 23 כפרים פלסטינים יחד עם יש דין, האגודה לזכויות האזרח, שלום עכשיו   108
ו-11 ארגוני זכויות אדם נוספים, עתירה לבג"ץ. העתירה דורשת מבית המשפט להורות על ביטולו של החוק משום שאינו 
חוקתי וסותר את הוראות המשפט הבינלאומי האוסר הפקעת רכושם של התושבים המוגנים שלא לצורך צבאי מיידי. כמו 
כן, חקיקתו מהווה חריגה מסמכות הכנסת שאינה מוסמכת לחוקק בשטח שאינו בתחום הריבונות של מדינת ישראל. בג"ץ 
2055/17, ראש מועצת הכפר עין יברוד ואח' נ' הכנסת ואח', עתירה, 5.3.2017. עתירה נוספת נגד החוק הוגשה על 

ידי ארגון עדאלה. הדיון בשתי העתירות אוחד.
אורלי גולדקלנג, "בניגוד לעבר, היום משתמשים בבג"ץ להסדרה", מקור ראשון, 8.6.2018.  109

בג"ץ 1308/17, בג"ץ 2055/17, עיריית סילוואד ואח' נ' הכנסת ואח' )"חוק ההסדרה"( תגובה מטעם היועץ המשפטי   110
לממשלה, 22.11.2017.
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של איסורים הקבועים במשפט הבינלאומי, אולם מנדלבליט הוא תומך נלהב בקידום פתרונות אחרים 
ל'הסדרה', אשר יעוררו פחות ביקורת בינלאומית ויקטינו את הסיכוי לנקיטת הליכים משפטיים נגד 
ישראל בבית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג. כאמור, מנדלבליט היה חבר ב"צוות ההסדרה" הראשון 

והוא גם מי שאמור לבחון ולאשר את דוח זנדברג.

אמת  אינה  יחסיות  אך  יותר,  מתונות  נדמות  הוועדה  המלצות  הדרקוני  ההסדרה  לחוק  בהשוואה 
לממשלה  לספק  נועדו  זנדברג  ועדת  המלצות  משקלן.  את  לבחון  יש  שלאורה  הבלעדית  המידה 
אמצעים מינהליים שיאפשרו להכשיר מספר רב של מאחזים ומבנים ולהגדיל משמעותית את מספר 
ההתנחלויות המורשות. הגורמים האמונים על יישומן כבר הצהירו שבמסגרת היישום יוכשרו 99% 
מהמאחזים ועוד מבנים ושכונות בתוך התנחלויות.111 הכשרות אלה כרוכות בפגיעה בזכויות הקניין של 

בעלי אדמות פלסטינים רבים ובאפליה ברורה של הציבור הפלסטיני.

הצהרות הוועדה בדבר שאיפה לצמצום הפגיעה בקניין הפלסטיני ושמירה על מעמדה של הזכות לקניין 
אינן עולות בקנה אחד עם המלצותיה. הפתרונות שמציעה הוועדה כרוכים בהפקעה ובפגיעה בזכות 
הקניין של בעלי אדמות פלסטינים רבים. גם המלצות שמשמעותן אינה פגיעה ישירה בזכות הקניין 
של בעלי אדמות פלסטינים מתעלמות מהמציאות המעשית בגדה המערבית. מציאות זו כוללת סידורי 
ביטחון שנעשים על גבם של הפלסטינים תוך פגיעה בזכות הקניין ובחופש התנועה שלהם, תופעה 
ההתנחלויות  מפעל  והתרחבות  הולם  אכיפתי  למענה  זוכה  שאינה  מתנחלים  אלימות  של  מוכרת 
באמצעות המשך מעשי הגזל. אלה – יחד ולחוד – מובילים לאובדן היכולת לממש זכויות בקניין, גם 

ללא הפקעה.

לקראת סיום כתיבת מסמך זה אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה את הצעת החוק "יישובים 
ושכונות בהליכי הסדרה",112 שזכתה לכינויים "חוק ההסדרה 2" ו"חוק מרקם חיים בהתיישבות". 
הצעת החוק מבקשת לעגן בחקיקה את יישום המלצות זנדברג בהובלת הצוות של פנחס ולרשטיין 
ולהשלים את הליכי ה'הסדרה' בתוך שנתיים. בנוסף, היא מבקשת לקבוע כי בתקופת הביניים עד 
ועניין, לרבות  יישובים מוכרים לכל דבר  ייחשבו השכונות והמאחזים האלה  לסיום הליכי ה'הסדרה' 
תקציבים, סיוע בתשתיות והקמת מבני ציבור, וכי תושביהם יקבלו את מלוא השירותים המוניציפליים 
כולל חיבור לתשתיות מים וחשמל. עוד נקבע בהצעת החוק כי בתקופת הביניים יוקפאו כל הליכי 
האכיפה על בנייה בלתי חוקית. להצעת החוק צורפה רשימה של 66 מאחזים שעליהם יחול החוק. 

בלתי  בחוק  כי מדובר  הודיע  ומשרדו  הזה,  גם למהלך החקיקה  היועץ המשפטי לממשלה מתנגד 
חוקתי.113 בדומה לחוק ההסדרה, גם חוק זה אינו מחויב המציאות משום שכאמור בנייר עמדה זה, 
הליכי 'הסדרה' והכשרה בנוגע ל-99% מהמאחזים כבר מקודמים, ומרביתם כבר נהנים מחיבור למים 

וחשמל, משירותים נוספים )לעיתים באמצעות התנחלויות סמוכות( ומתקציבים נדיבים. 

ראו הערת שוליים מס' 39.   111
הצעת חוק יישובים ושכונות בהליכי הסדרה, התשע"ח-2018, פ/5644/20. הונחה על שולחן הכנסת ביום 18.7.2018.  112
יונתן ליס ויותם ברגר, "השרים אישרו הצעת חוק שתקדם הסדרת 66 מאחזים בגדה המערבית", הארץ, 16.12.2018.  113
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עידן ההסדרה - סיכום, ניתוח והשלכות

זנדברג היא להכשיר בדיעבד עשרות מאחזים ושכונות שהוקמו ללא אישור  מטרתו של דוח ועדת 
ובאופן בלתי חוקי בגדה המערבית. 

הפלסטינים,  של  הקניין  בזכות  פגיעה  היא  'הסדרה'  המכובסת  המילה  של  האמיתית  משמעותה 
והשלמה עם מעשה גזל )גם אם במקרים מעטים הגזל נעשה שלא ביודעין( ונישול של בעלי הקרקע. 
המאחזים והשכונות שהדוח מציע מתווה להכשרתם הוקמו לפני שנים, תוך השתלטות בלתי חוקית 
שמרה  לאחרונה  עד  הפלסטינים.  האדמות  בעלי  של  הקניין  בזכות  ופגיעה  פלסטיניות  אדמות  על 
ישראל, לפחות למראית עין, על מציאות משפטית שלפיה מקומות שהוקמו ללא אישור ותוך הפרת 
בעלי  של  יורה(  )דה  והמשפטית  הרשמית  וזכותם  חוקיים  בלתי  נחשבו  פרטיות,  אדמות  וגזל  חוק 
האדמות הפלסטינים נשמרה, גם אם זכותם המעשית )דה פקטו( נפגעה קשות או נשללה כליל. כעת 
מבקשת המדינה למסד ולנרמל את מעשה הגזל ולהעניק לו מעמד של חוקיות. במעשה 'ההסדרה' 

רשויות המדינה מעניקות פרס למי שגזלו אדמות לא-להם ובנו עליהן תוך הפרת חוק בוטה.

ממשלת ישראל קבעה את 'הסדרת' המאחזים הבלתי מורשים והבנייה הבלתי חוקית של יהודים בגדה 
המערבית כיעד מרכזי בפעילותה, והיא פועלת ביתר שאת להשגת יעד זה. היועץ המשפטי לממשלה 
נרתם בכל כוחו על מנת להעניק אצטלה משפטית למהלכי הנישול וההפקעה, והוא מספק לממשלה 

תשתית פעולה בעלת חזות משפטית לפעולותיה.

למרות אופיו המעשי, דוח זנדברג אינו נוקב בשמותיהם של המקומות הצפויים לעבור תהליך של 
יוכשרו בעקבות  הכשרה בעקבות המלצותיו. בשל כך קשה לקבוע בוודאות כמה מבנים ומאחזים 
יישומו, אך לפי פרסומים בתקשורת והתבטאויות של אנשי ציבור ניתן להעריך כי המדינה כבר שוקדת 
על הכשרתם של כ-7,000 מבנים בלתי חוקיים. 114 נוסף על כך, בגדה המערבית ישנם כ-100 מאחזים, 
מהם 30 שהמדינה מחשיבה ככאלו שמעמדם כבר 'הוסדר' על ידה. גורמים האמונים מטעם הממשלה 
על יישום דוח זנדברג מדברים על הכשרה צפויה של 99% מהמאחזים שטרם הוסדרו )כ-70 מאחזים(, 
היא שאנו  המשמעות  חדשה.115  התנחלות  הקמת  על  ממשלה  החלטת  באמצעות  מהם  כ-20 
וייחשבו  יולבנו   – ככולם  רובם   – זמן קצר, המאחזים  בתוך  בעידן חדש שבו  נמצאים כעת 

כהתנחלויות רשמיות על פי ממשלת ישראל. 

במבוא לדוח מציינים מחבריו כי הוראות המשפט הבינלאומי המינהגי וההומניטרי היו נר לרגליהם של 
חברי הוועדה.116 הצהרה זו התבררה כריקה מתוכן והיא אינה מתיישבת עם משמעות המלצותיהם. 
'הסדרה' רחבת היקף של מאחזים ושכונות שנבנו באופן בלתי חוקי מהווה ביסוס והרחבה של ההפרה 
המתמשכת של המשפט הבינלאומי, האוסר להעביר חלקים מאוכלוסייתה האזרחית של המעצמה 
הכובשת לשטח הכבוש,117 ושל האיסור לפגוע ברכושה של האוכלוסייה המוגנת בשטח הכבוש, הכולל 
ונעדר חריגים על הפקעה של אדמות פרטיות.118 הפרה של שני איסורים אלה  איסור חד משמעי 

נדב שרגאי, "דוח ההכשרה: כך תמנע הריסת אלפי בתים ביו"ש", מקור ראשון, 3.5.2018. ראו גם: יותם ברגר, "הוועדה   114
להסדרת המאחזים מציעה כלים משפטיים תקדימיים להכשרת אלפי מבנים בגדה", הארץ, 4.5.2018.

פרוטוקול מס' 679 מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה, הכנסת העשרים, 2.7.2018. דבריו של קובי אלירז בעמ' 22-21.   115
למידע על המאחזים שכבר הוכשרו ראו: דוח יש דין מתחת לרדאר.

דוח ועדת זנדברג, עמ' 10.  116
אמנת ז'נבה הרביעית בדבר הגנה על אזרחים בזמן מלחמה )1949(, סעיף 49 )6(.  117

אמנת האג )1907(, תקנה 46 לתקנות הנלוות.   118
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אף נקבעה בחוקת רומא כפשע מלחמה.119 מלבד זאת, מדיניות ה'הסדרה' מהווה הפרה של החובה 
החלה על הכוח הכובש לנהל את השטח הכבוש בנאמנות, ושל האיסור לנצל את השטחים הנתונים 
ואוכלוסייתה, למעט כאשר הדבר נדרש לצרכים ביטחוניים.120  לשליטתו לצורכי המעצמה הכובשת 
בנוגע למעמדן של אמירות  חיות  בית המשפט העליון אסתר  נשיאת  באופן מצער, החלטתה של 
שנכללו בפסק דין זיאדה לא הביאה לשינוי בעמדת היועץ המשפטי לממשלה בדבר היכולת ליישם 
כמה מההמלצות של ועדת זנדברג,121 אך היא מעלה תהייה אם בעת מלאכת כתיבת הדוח וההמלצות 

נתנה ועדת זנדברג משקל ראוי לדין הבינלאומי ולפסיקות בית המשפט העליון בישראל. 

מאמצי ה'הסדרה' שמובילה ממשלת ישראל אינם כוללים הכשרה בדיעבד של כלל המבנים שהוקמו 
בניגוד לחוק בגדה המערבית. הם מתייחסים לבנייה ישראלית בלבד, ובכך מוסיפים נדבך חדש לאפליה, 
הקשה ממילא, של הפלסטינים תושבי הגדה המערבית בכל הנוגע להקצאת קרקעות ולתכנון ובנייה: 
רשויות התכנון הישראליות בגדה המערבית כמעט ולא מאשרות תוכניות בנייה עדכניות שמכוחן ניתן 
להוציא היתרי בנייה עבור פלסטינים,122 גם כאשר מדובר באדמות פרטיות בבעלות פלסטינית, ורק 
מיעוט זניח מכלל ההקצאות של אדמות הציבור בשטח C ניתן לפלסטינים לעומת הקצאות נרחבות 
למפעל ההתנחלויות.123 חשוב לציין כי נסיבותיה של הבנייה הפלסטינית הבלתי חוקית נבדלות משיטת 
המאחזים המתנחלית גם בכך שככלל היא לא נעשית תוך גזל אדמתו הפרטית של אדם אחר, אלא 
על קרקע פלסטינית פרטית או בקרקעות ציבור. האפלייה ההולכת ומעמיקה של פלסטינים בהקשרים 
אלה היא ביטוי למדיניות ברורה שמטרתה ביסוס השליטה הישראלית בכמה שיותר מקרקעות הגדה 

המערבית.

השאיפה 'להסדיר' את השכונות והמאחזים הבלתי חוקיים נובעת מהרצון לקבע את מעמדם ולהסיר 
מעליהם אפשרות של פינוי עתידי. לצורך כך יש להקנות להם מעמד שווה לזה של ההתנחלויות 
המורשות, ומכאן הצורך במציאת פתרונות יצירתיים להפיכת המבנים ומקומות היישוב שנבנו שלא 
כחוק, לחוקיים. ישראל לא פועלת מיוזמתה לפינויים של מקומות אלה, אך מעמדם הבלתי חוקי מעמיד 
אותם בסכנה תיאורטית של פינוי – אם בעקבות הליכים משפטיים שייזמו בעלי אדמות פלסטינים 

וגורמים אחרים, ואם בעקבות שינוי מדיניות של הדרג הפוליטי שעשוי להתרחש ביום מן הימים. 

כאמור, לדוח זנדברג קדם דוח ועדת לוי שפורסם בקיץ 2012, שעסק אף הוא במעמד הבנייה הבלתי 
חוקית בגדה המערבית ובדרכים להכשירה בדיעבד.124 אף שדוח לוי מעולם לא אומץ על ידי הממשלה 
באופן רשמי, יישום שקט של חלק ניכר מהמלצותיו הביא לתנופה של הליכי הכשרה בדיעבד של 
עשרות מאחזים בלתי חוקיים.125 חלק מההליכים הללו לא הושלמו מכיוון שנתקלו בקשיים משפטיים 

חוקת רומא של בית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג מפלילה העברה ישירה או עקיפה של אוכלוסייה לשטח הכבוש והפקעה   119
נרחבת של רכוש פרטי. חוקת רומא )1998( סעיף 8 )2()ב'()VIII( וסעיף 8 )2()א'()IV( – בהתאמה.

אמנת האג )1907(, תקנה 43 לתקנות הנלוות.   120
עו"ד ד"ר גיל לימון, עוזר בכיר ליועץ המשפטי לממשלה, לעו"ד שלומי זכריה מהצוות המשפטי של יש דין, מענה לפנייתך   121

בנושא "דרישה לביטול חוות הדעת הנושאת את הכותרת 'הסדרת דרך גישה ליישוב חרשה'", 9.8.2018.
ראו למשל: במקום – מתכננים למען זכויות תכנון, התחום האסור – מדיניות התכנון הישראלית בכפרים הפלסטיניים   122

בשטח C, יוני 2008.
מנתונים שמסרה המדינה עולה כי מ-1967 עד 2011 רק 0.7% מאדמות הציבור בשטחי C הוקצו לפלסטינים, לעומת   123
51% שהוקצו לטובת מפעל ההתנחלויות )31% מתוכם לחטיבה להתיישבות(. הנתונים נמסרו במסגרת עתירה מינהלית 
על פי חוק חופש המידע שהגישו האגודה לזכויות האזרח וארגון במקום – מתכננים למען זכויות תכנון. להרחבה ראו: 
אתר האגודה לזכויות האזרח בישראל )עת"מ 40223-03-10, במקום - מתכננים למען זכויות תכנון )ע"ר( ואח' נ' 

המינהל האזרחי ואח'(.
דוח לוי. ראו הערת שוליים מס' 14.   124

ראו: דוח יש דין מכיבוש לסיפוח.  125
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של  להכשרה  יותר  וספציפיים  מעשיים  כלים  מציע  זנדברג  דוח  לוי,  דוח  של  כממשיכו  ותכנוניים. 
מאחזים ושכונות לא חוקיים, וכן שינוי של המציאות המשפטית כך שתאפשר את הכשרתם למרות 
הקושי. בדיון בוועדת הפנים של הכנסת התייחס עוזר שר הביטחון לענייני התיישבות, קובי אלירז, לדוח 
לוי כ"עשרת הדברות", ואילו את דוח ועדת זנדברג כינה "קודקס הלכתי...יותר מפורט". הוא הוסיף כי 

החלה עבודה יישומית של ההמלצות עם המינהל האזרחי וכי "טוב שהיא נעשית בשקט".126

דוח לוי סלל את הדרך לעתיד לבוא גם במסקנותיו מרחיקות הלכת בנוגע למעמד המשפטי של הגדה 
המערבית ולחוקיות ההתנחלויות,127 וכלל שורה של המלצות לצעדים בעלי אופי של משטר סיפוח, 
והתרחקות ממשטר הכיבוש שעליו חלים דיני הכיבוש במשפט הבינלאומי. גם במובן זה המשיכה ועדת 
זנדברג את דוח לוי. שרת המשפטים איילת שקד, שהיתה מעורבת מאוד בעבודת ועדת זנדברג, אמרה 
לאחר פרסום הדוח כי מדובר בצעד משמעותי "בנירמול חיי תושבי יו"ש", וכי "הוועדה העמידה לרשות 

הממשלה כלים משפטיים מצויינים, שמאפשרים להסדיר עשרות מאחזים, יישובים ושכונות".128

את מאמצי ה'הסדרה' שמובילה ממשלת ישראל יש לבחון גם בהקשר של מהלכים אחרים שמבצעת 
שרת  כאשר  לישראל.  המערבית  בגדה   C שטחי  של  הדרגתי  סיפוח  שמטרתם  הממשלה, 
של  חייהם  לנירמול  מתכוונת  היא  יו"ש",  תושבי  של  חייהם  "נירמול  על  מדברת  שקד  המשפטים 
רואה  אחרות, שקד  במילים  הגדה המערבית.  הפלסטינים של  תושביה  ולא של  בלבד,  המתנחלים 
בהכשרת הבנייה הבלתי חוקית של ישראלים צעד אחד, מבין רבים שמובילה הממשלה, שמשמעותו 
החלה הדרגתית של הריבונות הישראלית על שטח C, בניגוד לחוק הבינאלומי האוסר על סיפוח של 

שטח כבוש, ומבלי להעניק לתושבי הגדה הפלסטינים אזרחות ושוויון זכויות. 

ועדת זנדברג מסייעת לפרויקט גזעני שמהותו נישול הפלסטינים מאדמותיהם – על בסיס 
אתני. לשונו המכובסת והאדרת המשפטית שהוא מתעטף בה אינם מצליחים להסתיר שדוח 
לנרמל  נוספים  כלים  בידי הממשלה  דוח ההפקעה, שנותן  הוא למעשה  "ועדת ההסדרה" 
מתגוררים  המערבית  בגדה  הישראלית:  ההתנחלות  מדיניות  שיצרה  העיוות  את  ולהעמיק 
חיים פלסטינים החיים תחת משטר צבאי,  ולצדם  יתר,  ישראלים הנהנים מזכויות  אזרחים 

נישול ודיכוי מתמשך. 

פרוטוקול מס' 679 מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה, הכנסת העשרים, 2.7.2018. עמ' 22.  126
ראו: יש דין, חסר תקדים – ניתוח משפטי של דוח הוועדה לבחינת מצב הבנייה ביהודה ושומרון )"ועדת לוי"(,   127

ינואר 2014.
נדב שרגאי, "דוח ההכשרה: כך תימנע הריסת אלפי בתים ביו"ש", ישראל היום, 3.5.2018.  128
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באמצעות המלצות דוח זנדברג בתוך שנתיים-שלוש צפויה הכשרה בדיעבד של 
מורשים שטרם  בלתי  מאחזים  בכ-70  מדובר  99% מהמאחזים הבלתי מורשים. 
הוכשרו )שייצטרפו לכ-30 מאחזים שכבר הוכשרו( ובכ-7,000 מבנים בלתי חוקיים 

בהתנחלויות ובמאחזים.

משרד  הביטחון,  משרד  עם  בשיתוף  העובד  ולרשטיין,  פנחס  בראשות  יישום  צוות 
מהלכי  ולקידום  הדוח  המלצות  ליישום  פועל  כבר  האזרחי  והמינהל  המשפטים 
ה'הסדרה'. במסגרת פעולות אלה גובש מסד נתונים מקיף ומפורט של כל המבנים 
הבלתי חוקיים והמאחזים שאותם מבקשת הממשלה 'להסדיר' ואופן ה'הסדרה' הצפוי.

הלבנתם היא  לפועל  לצאת  שצפויה  הראשונה  ה'הסדרה'  פעולת  הנראה   ככל 
של 3,000-2,700 מבנים שנבנו על קרקע פלסטינית פרטית, בשל טעויות שהובילו 
את המדינה לחשוב שמדובר באדמות ציבור ולהקצותן להתנחלויות. 'הסדרה' זו תיעשה 
נבנו בהתאם לתוכניות מתאר  בין שהמבנים  שימוש ב"תקנת השוק"  באמצעות 

והיתרי בניה ובין שלאו, בין שעבור הקרקע שולמה תמורה ובין שלאו. 

כחלק ממדיניות ה'הסדרה' ויישום הדוח המדינה צפויה להכריז על הקמתן של כ-20 
התנחלויות חדשות. מדובר במאחזים בלתי מורשים שלא ניתן 'להסדיר' את מעמדם 
כשכונות של התנחלויות מורשות ושהמדינה לא מצאה שום פתרון אחר ל'הסדרתם'.

המאחז הבלתי מורשה עדי-עד, 18.11.2018. )צילום: אחמד אל-בז/אקטיבסטילס(
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