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תקציר הדו”ח
דו”ח זה הוא המסמך הראשון המוקדש לבחינת פעילותו של “צוות קו כחול” במנהל האזרחי ,צוות הפועל
משנת “ .1999הקו הכחול” הוא כינוי כללי שהעניקו הרשויות הישראליות לשטחים המוכרים בשם “אדמות
מדינה” .תפקידו העיקרי של הצוות הזה היה ונותר לבחון את דִיּוקן של מפות ההכרזות על אדמות מדינה,
מפות ששורטטו בשנים שקודם לכן ,ובעיקר בראשית שנות השמונים של המאה העשרים .כלומר ,לחזור
ולאשר את גבולות ההכרזות האלה .מאז הקמתו ועד סוף שנת ( 2015התקופה שעליה יש בידינו כיום
מידע) מיפה צוות קו כחול שטחים שהיקפם הכולל עומד על קרוב ל 320,000-דונם ,שרובם המכריע הוכרזו
בעבר אדמות מדינה .חלק קטן יותר מעבודת צוות קו כחול הוקדש למיפויים של שטחים שישראל הפקיעה
עבור ההתנחלויות והתשתית העוטפת אותן באמצעות צווים צבאיים למיניהם ולמיפוי אדמות שנרכשו על
ידי יהודים לפני .1948

עם השנים נעשה צוות קו כחול לגורם מרכזי בכל הקשור לפיתוחן של ההתנחלויות ולהכשרתם בדיעבד
של עשרות מאחזים ,שכן נוהלי המנהל האזרחי קובעים שכל תוכנית חדשה המובאת למוסדות התכנון
לאישור והמתוכננת על אדמת מדינה שהוכרזה לפני שנת ( 1998כלומר על רובן המכריע של אדמות
המדינה המוכרזות) מחייבת בדיקה מחודשת של מעמד הקרקע על ידי צוות קו כחול.

הרקע להקמת צוות קו כחול
בעקבות פסק הדין בעתירת אלון מורה בשלהי  ,1979הכריזה ישראל על למעלה מ־ 750,000דונם בגדה
המערבית “אדמות מדינה” .לאחר יישום ההיערכות שבאה לאחר הסכמי אוסלו (בשנים  )1995 -1993נותרו
כ־ 655,000דונם מהן בשטח  .Cאדמות אלו הוכרזו אדמות מדינה על סמך פרשנות מסולפת שישראל
העניקה לחוק האדמות העות’מאני ,וברובם המכריע של המקרים הן הוקצו לטובת פיתוח התנחלויות ועל
הפלסטינים הוטל איסור גורף לעשות בהן שימוש .עם השנים גרמו הבעיות המבניות הקשורות לאופן
פעולתו של מנגנון ההכרזה על אדמות מדינה להיווצרות התנחלויות ה”מפוצלות” לכמה חלקים ,וכן הותיר
מובלעות של אדמות פרטיות של פלסטינים בלב התנחלויות .ובעקבות זאת ,שטחים פלסטיניים פרטיים
רחבים סביב ההתנחלויות ובתוכן ,שטחים שמעולם לא נכללו בשטחים המוכרזים – נגזלו מבעליהם.
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עיקר ההכרזות על אדמות המדינה נעשו בראשית שנות השמונים על ידי צוות שפעל בראשותה של מי
שעמדה במשך שנים ארוכות בראש המחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה ,עוה”ד פליאה אלבק .מאז
החתימה על הסכמי אוסלו חלה ירידה חדה במספר ההכרזות ובגודל השטחים שהוכרזו ,אם כי הן לא
פסקו לחלוטין.
לצד הירידה במספר ההכרזות האקטיביות הרשמיות ,התפתח ערוץ מקביל של מיפוי ,ערוץ שהרשויות
הישראליות מכנות “אדמות סקר” ,דהיינו אדמות שהיה אפשר להכריז עליהן אדמות מדינה מכיוון שאליבא
דרשויות המדינה הן אינן מעובדות או אינן מעובדות דיין ,ולכן על פי מה שהמדינה מכנה “הדין המהותי”
יש לראות בהן אדמות מדינה לכל דבר ועניין .את האדמות הללו ממפה צוות הפועל במקביל לצוות קו
כחול ומכונה “צוות אדמות סקר” ,אך מכיוון שישראל לא ביצעה סקר אדמות מלא של כל אדמות שטח ,C
אין היום לשום גוף שלטוני או אזרחי תמונה מלאה בדבר מיקומן וגודלן הכולל של האדמות שישראל  -אם
לא בפועל ,בוודאי בכוח  -מגדירה “אדמות מדינה”.

עבודת צוות קו כחול
כ־ 70%מהשטח שמיפה צוות קו כחול במשך שנות עבודתו נמצאים בתחומי השיפוט של ההתנחלויות,
ואילו שאר השטחים ( )30%נמצאים מחוץ לשטח שיפוטן הרשמי של התנחלויות ,אך כלולים בתחומן של
שש המועצות האזוריות הישראליות בגדה המערבית .רק שבריר אחוז ( )0.2%מהשטחים שמיפה צוות קו
כחול עד היום הוקצה לשימוש של פלסטינים ,והוא נועד ל”קיבועם” של בדווים פלסטינים ממזרח לאבו
דיס ,מהלך שנועד לאפשר את הרחבת ההתנחלויות ב”גוש מעלה אדומים”.
צוות קו כחול עבד לאורך כל השנים מאז הקמתו ,למעט בשנת  ,2002וניכרים פערים גדולים מאוד בגודל
השטחים שמופו בכל שנה .השנים  2005ו־ 2015הן השנתיים שבמהלכן מופה השטח הגדול ביותר.
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חשוב לציין כי  70%מהשטחים שמיפה צוות קו כחול שאינם בתוך שטחי השיפוט של ההתנחלויות ,נמצאים
בתוך שטחי אימונים מוכרזים (אם כי ברובם המכריע אין כל אימונים) .מדובר בכ־ 68,000דונם ,שהם
למעלה מחמישית מכלל השטח שמופה על ידי צוות קו כחול מאז הקמתו .בשנים האחרונות חלה נסיקה
בגודל השטח שצוות קו כחול ממפה בתוך שטחי אימונים ,ולהבנתנו מהלך זה מוכיח כי שטחי האימונים
הצבאיים הם בראש ובראשונה “בנק קרקעות” שישראל שומרת כעתודת קרקע עבור ההתנחלויות.
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כ־ 60%מהשטח שמיפה צוות קו כחול עד היום נמצאים ממזרח לתוואי גדר ההפרדה ,כלומר סביב
ההתנחלויות המבודדות וממזרח ל”גושי ההתנחלויות” .מגמה זו הולכת ומתחזקת בשנים האחרונות
(משנת  ,)2011ולהבנתנו היא הוכחה נוספת לסתירה בין מדיניותה של ישראל בפועל לבין הצהרותיה
בדבר מחויבותה לפתרון על בסיס שתי מדינות.
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איכות עבודתו של צוות קו כחול ודיוקה
בדיקה של כל השטחים שהוכרזו אדמות מדינה ומופו על ידי צוות קו כחול העלתה ש 14,716-דונם ,שהם
כ 5.5%-מהשטח שמיפה הצוות ,היו מעובדים בראשית שנות השמונים ולכן לא היו אמורים להיכלל בתחום
הקו הכחול .קצת פחות ממחצית מהשטחים האלה נמצאים כיום בתחומן בפועל של  65התנחלויות ,באזורי
תעשייה ובמאחזים שונים ,ועל כמעט  6,000דונם מהם נבנו מבנים או נעשה פיתוח כלשהו של הקרקע.
משמעות הדבר היא שאלפי דונם של קרקעות פרטיות בבעלות פלסטינים נגזלו שלא כדין גם על פי אמות
המידה ה”מתירניות” מאוד שהרשויות הישראליות אמורות לפעול על פיהן ,והמסקנה מכך היא שצוות
קו כחול העדיף להעלים עין מהעובדה ששטחים אלו מעובדים ולהכשיר בדיעבד בנייה שמלכתחילה לא
הייתה אמורה בשום אופן להיבנות עליהם.
שנה

1999
2000
2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

השטח הכולל שמופה על השטח המעובד שהוכלל
ידי צוות קו כחול (בדונם) בתוך קו כחול (בדונם)

2,993
18,112
12,119
857
26,110
64,109
15,831
412
61
20,668
5,794
17,894
29,270
25,264
13,917
62,030

444
2,191
621
34
734
4,642
22
0
51
665
564
607
2,193
992
206
652

אחוז השטח המעובד
שהוכלל בתוך קו כחול
מתוך כלל השטח שמופה

14.8
12.1
5.1
4
2.8
7.2
0.1
0
83.6
3.2
9.7
3.4
7.5
3.9
1.5
1.05

בדיקת איכות עבודתו של הצוות ודיוקה הצביעה על פערים ניכרים ברמת הדיוק של המיפויים .עובדה זו
מצביעה על כישלון בהטמעת אמות מידה מקצועיות מחייבות בעבודת הצוות לאורך השנים .ברי כי עובדה
זו לא נעלמה גם מעיני אנשי צוות קו כחול עצמם ,שכן במהלך השנים הם עשו עשרות תיקונים במיפויים
שנעשו קודם לכן .אלא שבכמה מקרים התיקונים האלה לא הועילו ,שכן באתרים שצוות קו כחול גרע
ממיפויים שנעשו על ידו קודם ,נבנו בניינים או נעשה פיתוח כלשהו.
בדיקת ה”טעויות” של צוות קו כחול מעלה כי מאחורי כמה מהן עומד מניע מובהק ,ונראה בבירור שהם
נועדו לאפשר את סלילתם של כבישי גישה להתנחלויות ,וכן כבישים מחברים בין שטחים שנכללו בתוך הקו
הכחול אך נותרו מנותקים אלו מאלו .בכמה מקומות הוכללו בתוך הקו הכחול דרכים היסטוריות ואזורים
שבהם התגוררו וחיו פלסטינים בני קהילות שונות ,ובכך תרם צוות קו כחול לקטיעת רצף ההתיישבות
הפלסטינית ולפינוי פלסטינים משטחים שנועדו לשמש את מפעל ההתנחלויות.
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הקדמה
מסמך זה מוקדש לבחינת פעילותו של “צוות קו כחול” של המנהל האזרחי הגוף האחראי לניהול ההיבטים
האזרחיים בשטחי  Cבגדה המערבית“ .הקו הכחול” הוא כינוי שהעניקו הרשויות הישראליות לשטחים
המוכרים בשם “אדמות מדינה” ,אדמות שברוב המקרים הוקצו להתנחלויות הישראליות בגדה .המושג
“אדמות מדינה” בהקשר זה מתייחס לשתי קבוצות עיקריות של אדמות:
הקבוצה הראשונה היא אדמות מדינה שנרשמו בטאבו כאדמות מדינה בתקופת שלטון המנדט הבריטי (עד
 )1948או בתקופת השלטון הירדני (עד יוני  .)1967מדובר בשטחים שהיקפם כ־ 600,000דונם ,וכ־535,000
דונם מהם מצויים מאז הסכם אוסלו ב’ (ספטמבר  )1995בשטח .C
הקבוצה השנייה ,זו שתעמוד במרכזו של מסמך זה ,היא קבוצת האדמות שהרשויות הישראליות הכריזו
עליהן “אדמות מדינה” אחרי פסק הדין בעתירת “אלון מורה” בשנת  ,1979שעל חשיבותו ההיסטורית
בהקשר זה נרחיב בהמשך 1.מדובר בשטח כולל של כ־ 755,000דונם ,שכ־ 655,000דונם ממנו הם בשטח
 .Cאדמות אלו הוכרזו אדמות מדינה על סמך חוק האדמות העות’מאני ,שסעיף  68שלו קובע כי למעט
מקרים יוצאי דופן ,אדם המפסיק לעבד אדמת “מירי” 2לתקופה העולה על שלוש שנים ,מאבד את זכותו
להמשיך ולעבד את הקרקע והיא חוזרת לחזקת המדינה ,וזו יכולה מצדה להעבירה לאדם אחר.
רוב ההכרזות על אדמות המדינה בגדה המערבית נעשו בראשית שנות השמונים של המאה העשרים,
בתקופה שבה הוקמו עשרות התנחלויות שנזקקו לאדמות מדינה .ההכרזות נמשכו בקצב אטי יותר גם
לאחר מכן .במקרים רבים ההכרזות נעשו סמוך להתנחלויות שהוקמו עוד קודם לכן ,על אדמות שנתפסו
באמצעות צווים צבאיים .נזכיר כי מדיניות ההתנחלות המוצהרת של ממשלות הליכוד ,מדיניות שגיבש
בשנת  1978מתתיהו דרובלס ,הייתה להקים התנחלויות בשטחים המאוכלסים ביותר של הגדה המערבית
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דווקא (מגב ההר מערבה לכיוון הקו הירוק) ,כדי למנוע הקמתה של מדינה פלסטינית בשטחים האלה.
עם השנים נעשו ההכרזות על אדמות המדינה המכשיר המנהלי החשוב ביותר בידי הרשויות הישראליות
לשם הקצאת אדמות בגדה להתנחלויות .ארגון “במקום” חשף לפני כמה שנים כי רק  0.7%מאדמות
המדינה הועברו לשימוש פלסטינים 4.ככל הידוע לנו ,שאר האדמות שהוכרזו נכללו בשטחן של שש
המועצות האזוריות הישראליות בגדה 5.במילים אחרות ,המושג “אדמות מדינה” מאפשר לישראל לקיים
מדיניות הקצאת קרקעות אנטי־שוויונית במקום לנהל את משאב הקרקע לטובת האוכלוסייה הפלסטינית
המקומית ,כפי שהחוק הבין־לאומי מחייב אותה לעשות.
עם זאת ,מתברר כי ההכרזות הרשמיות הן רק חלק קטן מ”הסיפור” הכולל של אדמות המדינה :זה שנים
שמדינת ישראל חוזרת ומדגישה בבתי משפט כי מעשה ההכרזה עצמו הוא מעשה וולונטרי שאינו מחויב
כלל על פי חוק האדמות העות’מאני ,וכי מה שקובע אם הקרקע היא בחזקת “אדמת מדינה” או לא הוא
מצב העיבוד שלה (מה שמכונה “הדין המהותי”) .כלומר ,ישנם עוד שטחים נרחבים מאוד שאף שאינם
מעובדים כלל ,או אינם מעובדים עיבוד אינטנסיבי דיו כדי שהמדינה תכיר בזכות הבעלות הפלסטינים
עליהם ,הם לא הוכרזו עד כה “אדמות מדינה” .המנהל האזרחי מגדיר את כל הקרקעות האלה “אדמות
מבְחינה בין
סקר” ,ומסרב להעביר כל מידע על פרישתן ועל גודלן .מִּבחינה משפטית המדינה אינה ַ
“אדמות מדינה” מוכרזות לבין “אדמות סקר” שלא הוכרזו ,ונוהגת באדמות סקר כבאדמות מדינה לכל
דבר (למשל ,היא מוציאה צווי פינוי לאנשים שלשיטתה פלשו לשני סוגי האדמות האלה ,ומפעם לפעם
אף מיישמת אותם) .אחת ההשלכות החשובות של התנהלות זו ,התנהלות שאושרה בבג”ץ ,היא שאין
כיום בידי שום גוף ממלכתי או אזרחי נתונים מלאים בדבר היקף שטחן של האדמות שהמדינה רואה בהן
“אדמות מדינה” שכן המנהל האזרחי מעולם לא ביצע סקר כולל של כל האדמות באזור .C
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 1בג”ץ  390/79דויקאת נגד ממשלת ישראל.
 2הכוונה היא לאדמה שעל פי חוק האדמות העות’מאני שייכת ל”אמיר” ,כלומר לשלטון.
 3תוכניתו של דרובלס כונתה “תוכנית האב לפיתוח ההתיישבות ביהודה ושומרון לשנים .”1983-1979
 4חיים לוינסון 0.7%“ ,מאדמות המדינה בגדה הוקצו לפלסטינים” ,הארץhttp://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.1978691 ,28.3.2013 ,
 5ראו להלן ,עמ’ .17

בשלהי שנת  1999הקים המנהל האזרחי “צוות קו כחול” שתפקידו העיקרי היה ונותר לבחון את דיוק
מפות ההכרזות על אדמות מדינה ששורטטו בשנים שקודם לכן .עם זאת ,צוות קו כחול נדרש לתת
את דעתו לסוגיות קרקעיות נוספות שעלו על הפרק (כגון מיפוי צווי תפיסה והפקעה וגבולותיהן של
“אדמות יהודים” שנרכשו לפני  .)1948הסיבה להקמתו של צוות קו כחול בעיתוי הזה דווקא הייתה קשורה
להתפתחות הטכנולוגית שחלה בתחום המיפוי 6.אם כן ,תפקידו של צוות קו כחול הוא “לפרש” את מפות
ההכרזות ששורטטו באופן מאוד לא מדויק בשנים שקדמו להקמת הצוות .באמצעות פענוח של תצלומי
אוויר היסטוריים אמור הצוות לקבוע את רמת האינטנסיביות של עיבוד הקרקע ,ועל פי קביעה זו לשרטט
את גבולות אדמות המדינה .מאז הקמתו ועד סוף שנת ( 2015התקופה שעליה יש בידינו מידע) ,מיפה צוות
קו כחול שטחים שגודלם הכולל עומד על קרוב ל־ 320,000דונם ,שרובם המכריע הוכרזו בעבר אדמות
מדינה.
מסמך זה יעסוק במאות הפרשנויות שהעניק צוות קו כחול עד היום להכרזות השונות .בפעם הראשונה
תוצג כאן הערכה כוללת של טיב עבודתו של צוות קו כחול ודיוקה בכל הקשור לקביעת גבולותיהן של
אדמות המדינה ,על סמך הקריטריון שהרשויות הישראליות מסתמכות עליו “ -מבחן ה־ 50%העיבוד של
הקרקע” ,שעליו נרחיב במקצת בהמשך.
כדי לערוך את המחקר שעליו מבוסס המסמך הזה נרכשו ונבחנו לעומקם מאות תצלומי אוויר ברזולוציה
טובה ,תצלומים שצולמו בשנים  1983-1967ומקיפים את כל האתרים שבהם פעל צוות קו כחול מאז
הקמתו (למעט אתר אחד) .תוצאות בחינתם של מאות תצלומי האוויר האלה הן בעינינו לוז הדו”ח ,והן
מופיעות בפרק הרביעי להלן .להבדיל מחיבורים חשובים אחרים שקראו תגר על הלגיטימיות של מדיניות
ההכרזה על אדמות מדינה ועל מדיניות שיעבודן הכמעט בלעדי של אדמות אלו לטובת האינטרסים של
ההתנחלויות ,חיבור זה אינו מבקש להתווכח עם המדיניות הזאת עצמה ,אלא לבדוק את רמת הדיוק
והנאמנות של הגורמים המוסמכים (קרי ,צוות קו כחול) ,לאמות המידה שהמערכת עצמה קבעה בבואה
לקבוע את גבולותיהם של “אדמות המדינה” האלה.
נדגיש כי במקרים רבים עבודת צוות קו כחול מנותקת מהמציאות השוררת בשטח ,שכן ברובן המכריע
של ההתנחלויות בגדה המערבית יש פלישות לשטחים שגם הרשויות הישראליות רואות בהם שטחים
פרטיים 7.דוגמה אחת מיני רבות לנתק בין המפות למצב בשטח ,היה אפשר לראות שוב בעת האחרונה
כאשר הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש במנהל האזרחי פרסם להתנגדויות את מפת הקו הכחול של
ההתנחלות עלי (שבין רמאללה לשכם) .על פי מפה זו שטח הקו הכחול (החופף לחלוטין את שטח השיפוט
של ההתנחלות) הוא  2,190דונם ,אלא שבדיקה של שטחה “האמיתי” של ההתנחלות עלי ,כלומר השטח
שקובעים קו הבנייה בהתנחלות ומערכת הכבישים ההיקפיים שסביבה ,מעלה כי יש קשר רופף מאוד בין
הקו הכחול לבין שטחה של ההתנחלות ,ולמעשה היא משתרעת על פני כ־ 4,400דונם בקירוב ,ובתוכם
8
 166מבנים לפחות שנבנו על קרקעות פרטיות מחוץ לקו הכחול.

 6כלומר ,לתחילת השימוש ב־  .Geographical Information Systemהתרגום הנפוץ לראשי התיבות  GISלעברית הוא ממ”ג  -מערכת מידע גיאוגרפית.
 7ראו “אשמים” ,דו”ח שלום עכשיו ,מרץ http://www.peacenow.org.il/sites/default/files/Breaking_The_Law_formal%20data_March07Heb.pdf ,2007
 8חיים לוינסון“ ,המינהל האזרחי :לפחות  166בתים בהתנחלות עלי הוקמו על קרקע פלסטינית” ,הארץhttp://www.haaretz.co.il/news/ ,28.1.2013 ,
politics/1.1916663
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המפה שפרסם צוות קו כחול ב־ ,29.2.2016ובה שרטוט אדמות המדינה סביב ההתנחלות עלי

שטחה בפועל של ההתנחלות עלי בהשוואה לקו הכחול של ההתנחלות
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ההתנחלות עלי אינה יוצאת מן הכלל בעניין זה ,והמסקנה המתבקשת היא שהקו הכחול כפי ששורטט על
ידי צוות קו כחול אינו יכול ברוב המקרים ללמד על המציאות בשטח ,שכן ההכרזה על שטח מסוים אדמת
מדינה והעברתו לידי המתנחלים היא לרוב רק “מקפצה” המשמשת להשתלטות על שטחים נרחבים
נוספים בדרכים אחרות.

מבנה הדו”ח
בדו”ח זה ארבעה פרקים ונספח אחד:
בפרק הראשון נסקור את תולדותיו של מנגנון ההשתלטות הישראלי על אדמות הגדה ,ונתמקד באמצעי
החשוב ביותר שישראל יצרה במנגנון ההשתלטות הזה  -ההכרזה על אדמות מדינה .בעזרת תיאור
ההליכים שקדמו להקמת ההתנחלות סוסיה נבהיר את הבעיות המבניות שאפיינו את מנגנון ההכרזות על
אדמות המדינה עוד בשלביו הראשוניים ,ונראה כיצד יצרו בעיות אלו עיוותים נוהליים קשים ,המשליכים
הן על חופש התנועה של תושבי הגדה הפלסטינים ,הן על זכות הבעלות שלהם.
בפרק השני נסקור את ההיבט הכמותי של ההכרזות על אדמות המדינה ונראה היכן התקיימו ובאילו
שנים .בהמשך פרק זה נבהיר את הסיבות שהביאו לירידה במספר ההכרזות (אם כי הן לא פסקו לגמרי),
ונתאר את מנגנון עוקף ההכרזות שישראל פיתחה.
הפרק השלישי יוקדש לתיאור נסיבות הקמתו של צוות קו כחול במנהל האזרחי ולנהלים המנחים את
פעולתו ואת סדרי העדיפויות שהוגדרו לעבודתו .כמו כן יסקור הפרק את עבודתו של צוות קו כחול בשטח.
נדון בהיקף השטח שמופה בכלל ובהיקף השטחים שמופו בכל שנה ,במטרות המיפוי ,בחלוקת השטח
שמופה על פי אזורים בגדה ,בהיקף השטח שמופה והועבר לשימוש פלסטינים ,בהיקף השטח שמופה
החופף את השטחים שהוכרזו “שטחים סגורים” למטרות אימונים של צה”ל (“שטחי אש”) .ולבסוף ננתח
את עבודת צוות קו כחול ביחס לגדר ההפרדה המסמנת (כך לפחות טוענים לאורך שנים דוברים שונים
מטעם המדינה) ,את גבולם המזרחי “גושי ההתנחלויות”.
הפרק הרביעי יוקדש לסקירת ממצאי המחקר שערכנו בנוגע לאופן שצוות קו כחול ביצע את עבודתו.
הממצאים בפרק זה מבוססים על סריקה קפדנית של תצלומי אוויר היסטוריים של השטחים שמיפה צוות
קו כחול והוגדרו אדמות מדינה ,בניסיון להבין מה היה מצב עיבוד הקרקע בשטחים האלה בשנים שבהן
הם הוכרזו אדמות המדינה.
הנספח לדו”ח זה יוקדש לסקירת פעולת צוות קו כחול באזור גוש עציון ,אזור שישראלים רבים סבורים
בטעות כי כל אדמותיו נקנו על ידי יהודים לפני שנת  9 .1948בפרק זה נתאר את ההיסטוריה הקרקעית של
כל אחת מההתנחלויות הנמצאות בו בעזרת סדרת מפות ותצלומי אוויר ונפריך את המיתוסים הרווחים
בדבר הבעלות על האדמות האלה.

 9לרוב כשאומרים “גוש עציון” מתכוונים לכל האזור שממערב ומדרום־מערב לבית לחם ,אף שהמועצה האזורית גוש עציון חולשת על שטחים נרחבים יותר
סביב העיר בית לחם.
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פרק ראשון :מנגנון ההשתלטות הישראלי על אדמות הגדה
המערבית
הסדר המקרקעין בגדה המערבית והתלייתו בשנת 1968
טרם כיבוש הגדה המערבית על ידי ישראל בשנת  1967הושלמו הסדרתם ורישומם של כשליש משטחי
הגדה 10.מדובר בחלק מהאזורים שסביב רמאללה ,שכם ,ג’נין ,טולכרם וקלקיליה ,ובחלקה הצפוני של
בקעת הירדן .באזורים האלה קידמו שלטונות המנדט ,ולאחר מכן השלטון הירדני ,את הסדר המקרקעין,
שכלל חלוקה של אדמות הכפרים לגושים ולחלקות ורישום הבעלויות על כל אחת מהן 11.בהסדר המקרקעין
בגדה המערבית נרשמו ,בין היתר ,כ־ 600,000דונם על שם “המדינה” ,כלומר על שם רשויות המנדט
הבריטי ולאחר מכן ,עם סיפוח הגדה המערבית לירדן ,על שם האוצר הירדני 12.בדצמבר  ,1968כלומר
כשנה וחצי לאחר כניסת ישראל לגדה המערבית ,הותלה תהליך הסדר המקרקעין ,כלומר הוקפא עד
להודעה חדשה ,באמצעות צו צבאי שעליו חתם מפקד האזור דאז תא”ל רפאל ורדי ,ובכך נעצר למעשה
הליך הסדר המקרקעין בגדה עד היום 13.מאז התליית ההסדר אפשר לרשום בעלות על קרקע בגדה
14
בהליך המכונה “רישום ראשון” הנעשה ביוזמת בעלי הקרקע ועל חשבונם.

תפיסות קרקע לצורכי ביטחון והקצאתה להתנחלויות
בעשור הראשון שלאחר כיבוש הגדה הוקמו רוב ההתנחלויות באמצעות תפיסת קרקעות שנועדו ל”צרכים
צבאיים” כביכול 15.כ־ 40התנחלויות בסך הכול הוקמו במהלך השנים בדרך זו 16.החוק הבין־לאומי המתיר
תפיסת שטחים לצורכי ביטחון מבוסס על ההנחה שתפיסתם של שטחים אלו היא זמנית בלבד ,שכן
מצב ביטחוני הוא מצב משתנה מטבעו .כדי לעקוף את בעיית ה”זמניות” של התפיסות האלה ,הכריזו
הרשויות הישראליות בדיעבד על חלק ניכר מהשטחים שנתפסו והועברו להתנחלויות אדמות מדינה.
שטחים אחרים ,שלא היה אפשר להכריז עליהם אדמות מדינה (אם מכיוון שהיה מדובר בקרקעות פרטיות
מוסדרות ,אם מכיוון שהיה מדובר בקרקעות שאינן מוסדרות אך בלא ספק פלסטינים עיבדו אותן לפני
שנתפסו על ידי הצבא) ,נותרו עד היום במעמד רשמי של “תפיסה צבאית” ,והן חלק משטחי השיפוט
הרשמיים של  21ההתנחלויות .לאחר פסק הדין בבג”ץ אלון מורה באוקטובר  ,1979שסייג את זכותו של
המפקד הצבאי לתפוס קרקעות לשם בניית התנחלויות ,צמצמה המדינה מאוד (אך לא ביטלה לחלוטין)
את השימוש בצווי תפיסה לשם הקמת התנחלויות חדשות ,אך המשיכה לבנות בהתנחלויות שקרקעותיהן
17
נתפסו לפני פסק הדין הזה.

בג”ץ אלון מורה והמעבר לשיטת ההכרזות על אדמות מדינה
פסק הדין בפרשת אלון מורה הביא ,כאמור ,להגבלת יכולתה של המדינה להשתמש ב”תפיסות לצורכי
ביטחון” לשם הקמת התנחלויות חדשות או עיבוי התנחלויות קיימות .בעקבות זאת היה צריך להמציא
מנגנון חדש שיאפשר להמשיך ולהשתלט על קרקעות לשם העברתן לעשרות ההתנחלויות שממשלת
הליכוד תכננה להקים או לעבות .הדברים מתוארים יפה בדו”ח בצלם “באצטלה של חוקיות”:
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 10שטחה של הגדה המערבית הוא כ־ 5,600קמ”ר 70 .קמ”ר מהשטח הזה סופחו לשטח העיר ירושלים ומדינת ישראל רואה בהם חלק משטחה הריבוני.
 11באדמותיהם של כמה כפרים (ובהם ביתוניא ,ג’בע ,כפר עקב ואל־ח’ד’ר) החל תהליך הסדר ,ובמקרים מסוימים הוא אף הגיע לשלבים סופיים אך לא הסתיים
לחלוטין מסיבות פורמאליות ,ולכן הרשויות הישראליות רואות בכפרים האלה כפרים שאדמותיהם לא הוסדרו .לעובדה מקרית זו הייתה השפעה גורלית על
אדמות הכפרים האלה – חלקים גדולים מהן הוכרזו אדמות מדינה ועליהן הוקמו התנחלויות כגון גבעת זאב ,גבע בנימין ,כוכב יעקב ואפרת.
 12כ־ 535,000דונם מהם מצויים היום בשטח .C
 13ההסדר הותלה באמצעות “צו בדבר הסדר קרקעות ומים (יהודה והשומרון) (מס’  )291תשכ”ט .”1968-סעיף 3א’ בצו קובע כי תוקפם של כל צו הסדר וכל
הליך שנעשה על פי צו הסדר יותלה”.
 14עוד על הליך רישום ראשון ראו באתר הפצ”רhttp://www.law.idf.il/163-6656-he/Patzar.aspx :
 15ראו יותם ברגר“ ,מסמך מ־ 1970מגלה איך נולדה השיטה להקמת התנחלויות בגדה” ,הארץ,28.7.2016 ,
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.3020979
 16בכמה מקורות מופיעים נתונים אחרים באשר למספר ההתנחלויות שהוקמו על קרקעות שנתפסו לצורכי ביטחון .הנתונים המופיעים כאן מבוססים על שכבת
ממ”ג שהמנהל האזרחי העביר לידינו בחודש מאי .2012
 17ההתנחלויות פסגות ,מעון ,דולב ,הר ברכה ומעלה לבונה הוקמו בראשית שנות השמונים על קרקעות שבמקור נתפסו לצרכים צבאיים .גם בחלק מההתנחלויות
האלה הוחלפה התפיסה לאחר מכן בהכרזה בדיעבד על הקרקעות האלה שהן אדמות מדינה.

הצעד המשפטי העיקרי בכיוון זה היה הרחבת ההגדרות בצו בדבר רכוש ממשלתי .ב־ 1984פִרסם
המפקד הצבאי תיקון לצו ,שלפיו “רכוש ממשלתי” כולל רכוש אשר ביום הקובע ( )7.6.1967או לאחריו
שייך ,רשום על שם ,ומוקנה לממלכה הירדנית .באמצעות התיקון שונתה ההגדרה המקורית של
רכוש ממשלתי ,שהיתה הגדרה סטטית ,שעיקרה צילום המצב ביום “הקובע” .לפי הצו המתוקן ,גם
אם זכויות מדינת האויב נרכשו או צמחו לאחר היום הקובע (יום כניסת כוחות צה”ל לאזור) הרי הן
הופכות לחלק מהרכוש הממשלתי .התיקון לצו משקף היטב את השינוי שחל בראייה הישראלית
את אדמות המדינה בגדה המערבית  -מגישה סטטית לתפיסה דינמית ,שלפיה גם מקרקעין שלא
18
נחשבו בעבר לאדמות מדינה עשויים ,בהתמלא תנאים מסוימים ,להפוך לרכוש ממשלתי.
המעבר למדיניות “פעילה” של הכרזה על אדמות מדינה הפך את מה שנראה עד אז עניין מקרי ובעל
השלכות מוגבלות ,לעניין שיש לו השלכות מרחיקות לכת על משטר הקרקעות שיצרה ישראל בגדה.
בשני השלישים משטח הגדה שבהם לא החל או לא הושלם תהליך הסדר המקרקעין ,ישראל עושה
שימוש בסעיף  68של חוק האדמות העות’מאני משנת  1858המאפשר לה ,על פי פרשנותה ,ליטול חזקה
בקרקעות שלא עובדו  -או לא עובדו דיין  -במשך תקופה העולה על שלוש שנים .השימוש שישראל עושה
בחוק האדמות העות’מאני ,שעל האנכרוניזם שלו קשה לחלוק ,נעשה מתוך הסתמכות על הטיעון הציני
במיוחד שככוח כובש אין היא רשאית לערוך שינויים בדין המקומי ,אלא אם כן מדובר בשינויים הנובעים
19
מכורח ביטחוני מיידי ,או בשינויים שדורשת טובת האוכלוסייה האזרחית באזור.

סוגיית העיבוד המקנה זכויות בקרקע
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סעיף  78לחוק האדמות העות’מאני קובע כי מי שעיבד קרקע עשר שנים רצופות בלא ערעור ,זכאי להמשיך
ולעבדה (“תצרוף”) 21.אולם בחוק זה לא מצוין מהו בדיוק סוג העיבוד החקלאי המקנה את הזכות הזאת.
חוק זה משקף את האינטרס של המדינה העות’מאנית ,שרצתה לעודד אנשים לעבד את הקרקעות כדי
לשמור על הכנסותיה ממסים .שלטונות המנדט הבריטי ,ואחריהם גם הירדנים ,הגדירו שלעניין החוק הזה
“עיבוד חקלאי” הוא “עיבוד סביר” ,דהיינו עיבוד התואם את תנאי תא השטח המעובד .וכך ,אם מדובר
בקרקע סלעית ,מבחן העיבוד הסביר אינו מעמיד דרישה לסיקול הסלעים ,אלא דרישה לשימוש חקלאי
בטלאי הקרקע הפנוי .לעומת זאת ,הפרשנות הישראלית למושג “עיבוד סביר” הייתה מחמירה הרבה
יותר ונטולת כל בסיס משפטי קודם ,ולפיה “עיבוד סביר” הוא עיבוד מצטבר של למעלה מ־ 50%משטחה
של כל חלקה בלי קשר לסוג הקרקע .אם סך כל השטח המעובד בחלקה הוא פחות מ־ ,50%החלקה כולה
22
נחשבת אדמת מדינה.

המנגנון המנהלי שמאחורי ההכרזות על אדמות מדינה והקצאתן להתנחלויות
המעבר לשיטה פעילה של הכרזה על אדמות מדינה חייב הקצאת משאבים למיפוי גבולות השטחים
שישראל טענה כי הם אדמות מדינה .לשם כך הוקם צוות מיוחד ,ובראשו עמדה מנהלת המחלקה
האזרחית במשרד המשפטים דאז ,עוה”ד פליאה אלבק .צוותה של אלבק ערך במהלך שנות השמונים
עשרות רבות של סקרים ,הן באמצעות סיורים בשטח הן בעזרת תצלומי אוויר ,שנועדו לתחום את מה
שבעיני אנשי הצוות נראה כשטחים לא מעובדים שהיה אפשר להכריז עליהם אדמות מדינה 23.לסקרים
האלה צורפו מפות טופוגרפיות (לרוב בקנה מידה  ,)1:20,000ועליהן סומנו בטוש שחור השטחים שנמצא
שמתאים להכריז עליהם אדמות מדינה .את הסקרים שערך הצוות של אלבק הזמינה ועדת השרים לענייני
התיישבות ,והם מוענו למשרד מתאם פעולות הממשלה בשטחים שהיה אחראי לביצוע ההכרזות בפועל,
ליידוע מוכתרי הכפרים שאדמותיהם הוכרזו כאדמות מדינה ,לקיום סיורים בשטח עם מוכתרי הכפרים
“ 18באצטלה של חוקיות” ,דו”ח בצלם ,פברואר  ,2012עמ’ .11
 19שם ,עמ’ .6 5
 20שם ,עמ’ .36 29
 21המושג “תצרּוף” משמעותו זכותו של אדם להמשיך לעבד קרקע מסוימת ,בעוד הבעלות המוחלטת על הקרקע (ה”רַקבָּה”) נותרת בידי המדינה.
 22מקורה של פרשנות זו היא בסקרים שערכה ישראל בשנות השישים באדמות הגליל כדי “לייהד” את האזור הזה ,הנמצא בתוך שטחה הריבוני של מדינת
ישראל .ראו Geremy Forman, “A Tale of Two Regions: Diffusion of the Israeli ‘50 percent rule’ from the Galilee to the Occupied West Bank”, Law
and Social Inquiry 34, 3 (Summer 2009), pp. 671-711
 23סיכומי הסקרים שערך צוותה של אלבק הועברו לידי המחלקה המשפטית של ארגון “שומרי משפט  -רבנים לזכויות אדם” במסגרת בקשת חופש מידע.
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האלה ולמתן האפשרות לערער על ההכרזה בתוך כמה שבועות 24.למעשה ,לא כל הסקרים שערך צוותה
של אלבק תורגמו בהמשך להקמת התנחלויות ,אולם ההיגיון המנחה מאחורי פעילותו של הצוות היה
היגיון מדיני מובהק ,והוא נועד לסייע בהגשמת חזון ביתורה וחירורה של הגדה המערבית .דוגמה לסקר
שלא הבשיל בסופו של דבר לכדי הקמת התנחלות חדשה הוא הסקר שערכה אלבק בהר טמון (בצפון
מזרח הגדה המערבית) .מסקנות הסקר הזה נכתבו בראשית ינואר  ,1983וניכר בהן כי אלבק הפנימה
25
היטב את תפקידה וייעודו:

אם כי צה”ל מעוניין בחלק מן הרכס למטרות צבאיות מתוכננות בעתיד ,בשטח המסומן במסגרת
אדומה במפה דלעיל ,הרי נשאר שטח גדול במתחם זה ,אשר אין בו עד כה דריסת רגל לישובים
ושיכול לאפשר ישובים שייצרו רצף בקו מאלון מורה הנמצאת ברכס מדרום להר טמון ,אל בקעות
ורועי ,שנמצאות ברכס שממזרח להר טמון.

מכתבה של אלבק מיום  6.1.1983למתאם הפעולות בשטחים בנוגע לתוצאות הסקר בהר טמון
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 24בכמה מקומות אלבק כותבת שפרק הזמן שאפשר לערער בו הוא  21יום ,ואילו באחרים  30 -או  45יום.
 25מכתבה של פליאה אלבק למתאם הפעולות בשטחים( 6.1.1983 ,ראו תצלום המכתב בעמוד זה).

אמנם בהר טמון לא הוקמה התנחלות עד כה ,אולם אין משמעות הדבר כי במקום לא יכולה לקום
התנחלות בעתיד ,שכן ברובם המוחלט של המקרים שטחים שצוותה של אלבק הכריז עליהם אדמות
מדינה הוקצו לאחר מכן למועצות האזוריות הישראליות בגדה .כך אירע גם בהר טמון :חודשיים וחצי
לאחר שאלבק שלחה את מסקנות הסקר שערכה במקום הועברו בהוראת הצבא  5,000הדונם שהוכרזו
במקום לידי המועצה האזורית שומרון ,שנוסדה רק כשנה וחצי קודם לכן (ב־ .)21.8.1981מועצה אזורית זו
וחמש המועצות האזוריות הישראליות הנוספות שהוקמו בגדה המערבית קיבלו לידיהן בתוך כמה שנים
רזרבת אדמות עצומה ,וגם כיום רובה הגדול עדיין אינו בשימוש ,אם כי פלסטינים מנועים באופן רשמי
26
מלהשתמש בהן.

הר טמון

 26שש המועצות האזוריות בגדה הן שומרון ,בנימין ,גוש עציון ,הר חברון ,מגילות וערבות הירדן.
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מכתב מיום  22.3.1983שהורה על הקצאת האדמות
שהוכרזו בג’בל טמון למועצה האזורית שומרון
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קטע מתוך ריאיון עם יהודה נהרי ,הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש במנהל האזרחי בשנים 1981-1989
(הריאיון נערך בירושלים ,ב־:)6.7.2016
נהרי :הוא [אריק שרון ,שר חקלאות ויושב ראש ועדת השרים להתיישבות] אומר “תשמע ,אני נותן לך כל
תקציב שתרצה ,כל תקציב”“ ,תתחיל לעבוד” ,הוא אומר לי ,אמרתי לו“ :אין בעיה”.
שאלה :אתה אמרת עשרות אלפי דונמים ,על סמך מה? על איזה עשרות אלפי דונמים דיברת?
נהרי :שם קודם כול חל החוק הטורקי .בין השאר ,החוק הטורקי קובע בנושא הקרקעי ,שאם יש קרקעות
שאינן מעובדות ,הן שייכות למדינה ,גם אם נתנו למישהו אותן והוא לא מעבד אותן ,ושם היו מתנות ,כל
השליטים שהיו נתנו מתנות .כל מי שקיבל אדמה והוא לא עיבד אותה זה חוזר למדינה .זה הפואנטה ,זה
הדבר החשוב ביותר .אני הקטן הזמנתי ממחלקת מדידות ממשלתית תצ”אות של כל אדמות יהודה ושומרון.
קיבלתי את התצ”אות האלה ,והם סימנו לי את כל הקרקעות שלא מעובדות ,אדמות טרשים ,לא מעובדות.
שלחתי לכל נפה את הקטע שלה ,ארגנתי להם ג’יפים ,ונסעו עם נציגים של המנהל של האזור והצבא ,עלו
על כל הר ,על כל מקום ,בדקו את ה ...לפי המפות שלהם שקיבלו ממני ,בדקו את אמיתות העסק ,החזירו
לי אותן ,אחרי זה שהחזירו לי אותן אמרתי “אני הולך לבדוק את זה מחדש .את כל העסק הזה” .כשאמרתי
לאריק שרון שאני הולך לבדוק את זה קיבלתי הליקופטר ,נתנו לי נציג של משרד הביטחון ,כל זה אני והוא,
והוא לא שייך למנהל מקרקעי ישראל בכלל ,אבל הוא ממזר ,הוא מגיע לכל מקום .קיבלתי נציג של משרד
הביטחון כדי שתהיה לזה גושפנקא יותר אחראית ,לא רצו שאני אשתמש ביועץ המשפטי שלי ,והדביקו לי
יועצת משפטית של משרד המשפטים.
שאלה :שקוראים לה?...
נהרי :פליאה אלבק ,היא נציגת משרד המשפטים .במשך שלושה שבועות ,מפות על הברכיים ,טסנו
בהליקופטר מהכנסת לכל ה ...עברנו על כל ההרים ,על כל יהודה ושומרון ,שלושה שבועות .בכל מקום שהיה
חשש למשהו ירדנו ,אם אתה יודע מה זה...
שאלה :מה הכוונה “חשש למשהו”?
נהרי :מה?
שאלה :מה הכוונה “חשש למשהו”? תסביר לי.
נהרי :אני ,למשל ,יודע ,אולי גם אתה יודע ,מה זה סירה קוצנית ,הצמח הזה סירה קוצנית הוא כזה כמו קיפוד
עוקצני ,וכשהוא נמצא צפוף על שטח מסוים חושבים שזה מעובד .אז היו הרבה מקומות כאלה שזה לא היה
מעובד ותיקנו את המפות.
שאלה :תסביר לי בבקשה ,אתה יושב בהליקופטר...
נהרי :על המפות.
שאלה :אתה יושב בהליקופטר עם מפה...
נהרי :כן ,כן.
שאלה :אתה מסתכל מהאוויר...
נהרי :נכון ,נכון.
שאלה :ואתה משרטט בטוש שחור...
נהרי :נכון ,נכון.
שאלה :יחד עם פליאה אלבק...
נהרי :בדיוק.
שאלה :שניכם במסוק וטייס?
נהרי :לא ,חמישה היינו ,פליאה אלבק ,נציג משרד הביטחון ,נציג משרד ה ...אה ...אה ...המנהל האזרחי,
הצבא ,זאת אומרת פה ביו”ש ,נציג יו”ש ,נציג משרד הביטחון ,יועצת משפטית ואני ,על הברכיים ,שלושה
שבועות ,עברנו ותיקנו את מה שצריך היה לתקן.
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הבעיות במנגנון ההכרזה
הסתירות הפנימיות והקשיים בשיטת ההכרזה על אדמות המדינה החלו לצוץ כבר בשלבים מוקדמים
מאוד של יישומה בשטח .הסתירות והבעיות נבעו מהשיטה עצמה ומאופן יישומה:
 .1הקושי לפענח את הקושאנים הטורקיים  -הקושאנים תיארו את גבולות האדמות ,אבל לא היו בהם
מפות שבעזרתן היה אפשר למפות במדויק את גבולות החלקות.
 .2השטחים שהוכרזו אדמות מדינה היו במקרים רבים לא רציפים ,וכך נותרו ביניהם מובלעות של
שטחים פלסטיניים מוקפים בשטחים שסופחו להתנחלות ,ובמקרים אחרים  -מובלעות של אדמות
מדינה מוקפות בשטחים פלסטיניים.
 .3גורמים שונים (ובהם הצבא ,המתנחלים וקק”ל) פעלו בשטח בלא תיאום עם הצוות של אלבק,
ולמעשה קבעו עובדות בשטח ,לעתים אף בניגוד מוחלט למסקנות הסקרים עצמם ,שקבעו ששטחים
מסוימים הם שטחים פרטיים.

תהליך ההכרזה על אדמות מדינה סביב ההתנחלות סוסיה
בחרנו להרחיב את היריעה סביב נסיבות הקמת ההתנחלות סוסיה על אדמות העיירה יטא בשנת ,1983
שכן זהו אחד המקומות שבהם אפשר לראות כיצד במהלך השנים יצרו הבעיות המובנות בתוך מנגנון
ההכרזה מציאות של נישול בסדר גודל של אלפי דונמים .על הדרך שבה התנהלו הדברים במקרה הזה
אפשר ללמוד מסדרת מסמכים שכתבה פליאה אלבק בשנים .1984-1981
בשנת  ,1981בהוראת הדרג המדיני באותה עת ,החל צוותה של פליאה אלבק למפות את שטחי יטא
בדרום הר חברון במטרה להקים במקום התנחלות חדשה .באזור הזה שכנו במשך דורות ארוכים כמה
כפרי רועים שמקור תושביהם הוא העיירה יטא ,ובהם גם הכפר הפלסטיני ח’רבת סוסיא 27.בשנת 1986
28
גורשו תושבי הכפר הזה מהאתר ,והיום מתנחלי סוסיה מנהלים בו אתר ארכאולוגי.

קביעת גבולות הקושאנים הטורקיים
מסקנותיה הראשונות של אלבק מהסקר שנעשה באדמות יטא הועלו על הכתב ונשלחו לוועדת השרים
להתיישבות ב־ .29.5.1981המסקנות היו שאי אפשר להקים התנחלות חדשה באזור נרחב סביב ח’רבת
סוסיא מכיוון ששטחים אלו היו רשומים במרשם האדמות העות’מאני כשטחים פרטיים .וכך כותבת אלבק
29
במכתבה לאורי בראון ,עוזר יו”ר הוועדה:
גם בחומר המשפטי שבתיק הסקר מצאתי שעורכי דין שבדקו את הרישומים בשטח זה ,כותבים
שמצאו על למעלה משלושת אלפים דונם באדמת חרבת סוסיא רשומים במרשם המקרקעין בבעלות
פרטית ]...[ .לפיכך יש להניח שהאיתור כמוצע על ידכם לבדיקה הוא בבעלות פרטית.
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 27המילה “ח’רבה” בערבית מציינת לרוב כפר־בת של יישוב שכן גדול יותר ,ואין לבלבל אותה עם המילה “חורבה” בעברית.
 28גירוש תושבי סוסיא מהאתר נעשה עם הפקעתו לצורכי ציבור ב־( 2.9.1986צו הפקעה  1/86שכלל  280דונם) והעברתו לידי מתנחלי סוסיה.
 29מכתב של פליאה אלבק לאורי בראון. 29.5.1981 ,

מכתבה של פליאה אלבק לאורי בראון29.5.1981 ,

אולם נראה שחוות דעת זו לא הניחה את דעתם של מקבלי ההחלטות .הם היו נחושים להקים התנחלות
במקום ,ולכן לחצו על אלבק לחזור ולבדוק את הנושא בתקווה שיהיה אפשר למצוא פתרון יצירתי ל”בעיית”
הבעלות הפרטית על הקרקעות באזור ח’רבת סוסיא.
ראוי לקרוא את כל מכתבה השני של אלבק ל”מתאם הפעולה ביהודה ,שומרון ועזה” ,מיום 10.6.1982
המובא כאן במלואו( ,ראו עמ’  )22בנוגע לאפשרות להכריז על אדמות מדינה באזור הכפר הפלסטיני
סוסיא ,כדי להתרשם מהלוליינות של אמירת דבר והיפוכו שנעשתה בו .בחלקו הראשון אלבק מסבירה
מדוע מדובר בשטח פרטי ,שייתכן שגודלו הוא אפילו  10,000דונם ולא רק  3,000כפי שסברה קודם .אולם
בחלקו השני של המסמך היא פונה פניית פרסה ומבהירה כיצד אפשר בכל זאת ,למרות הכול ,להכריז על
שתי גבעות ששטחן  300דונם אדמות מדינה .לימים אכן הוקמה על הגבעות האלה ההתנחלות סוסיה.
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מכתבה של אלבק למתאם הפעולה ביהודה ,שומרון ועזה10.6.1982 ,

22

שטחי שיפוט לא רציפים
אולם מתברר שלמרות כל הטיעונים שהעלתה אלבק על הכתב ושלחה למקבלי ההחלטות במהלך -1981
 ,1982טיעונים שעל פיהם השטחים באזור ח’רבת סוסיא רשומים כשטחים פרטיים במרשם המקרקעין
העות’מאני ,בפועל המשיכה אלבק במאמץ לאתר ולמפות אדמות מדינה באזור זה.
ב־ 25.3.1983שלחה אלבק אל מתאם הפעולות בשטחים מכתב ובו כמה איתורי אדמות מדינה שנועדו
להתנחלות סוסיה ,שהלכה והוקמה באותם הימים .במכתב זה ,המנוסח בלשון משפטית סתומה ,אלבק
נשמעת כבר מפויסת הרבה יותר עם הרעיון להקים התנחלות באזור שרק תשעה חודשים קודם לכן
סברה שיש לראותו כשטח פרטי .כדי לבסס את עמדתה החדשה שמדובר ,ככל הנראה ,באדמות שאפשר
להכריז עליהן אדמות מדינה ,אלבק מביאה טיעון הסותר את הטיעון שהביאה חודשים ספורים קודם לכן
30
כדי לבסס את הטענה שמדובר באדמות פרטיות דווקא:
נתבקשתי על ידי המועצה האזורית הר חברון לבדוק שטחים בקרבת האיתור בו מוקם כיום הישוב
סוסיה ,כדי שהשטחים ישרתו את צרכי המשק של הישוב [ ]...במפה המצורפת בקנה מידה ,1:20000
מסומנים במסגרות שחורות וצבועים בכחול ארבעה שטחים מדרום מזרח לאיתור סוסיה ,מן העבר
השני של הכביש החדש מעון  -לוציפר []...
יש ספק מסוים בדבר הרישום במרשם המקרקעין ,שכן יש מספר רישומים ששם המקום בהם
דומה לשם המקום בו נמצאים שטחים אלה ,אך אינו זהה .אך כיון שהשטחים המסומנים כאמור
לעיל הינם בערך  400דונם ,והמקום ששמו דומה לשם המופיע ברישומים גדלו למעלה מאלפים
דונם ואילו הרישומים כולם יחד  150דונם ,הרי יש מקום לחשוב שהרישומים מתייחסים לחלקים מן
השטחים המעובדים שבמקום זה []...

מכתבה של פליאה אלבק25.3.1983 ,

 30מכתבה של פליאה אלבק למתאם הפעולות באיו”ש ובאזח”ע( 25.3.1983 ,ראו תצלום המכתב בעמוד זה).
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מפת האיתורים המקורית של צוותה של אלבק באזור ההתנחלות סוסיה.
אפשר לראות כי ארבעת הטחים המוכרזים הנראים במפה שהועברו להתנחלות אינם רציפים

איתורי אדמות המדינה שאיתר הצוות של אלבק באזור ההתנחלות סוסיה

24

פלישות לשטחים פרטיים וחוסר אכיפה מצד הרשויות
ב־ ,11.9.1983חודשים ספורים לאחר הקמת ההתנחלות סוסיה ,כתבה אלבק מכתב ליו”ר ועדת השרים
להתיישבות ואל מתאם הפעולות בשטחים ,והלינה בו על פלישות של מתנחלי סוסיה לאדמותיהם הפרטיות
של שכניהם הפלסטינים .במאמר מוסגר יצוין כי השטחים הפרטיים שאלבק מזכירה במכתבה לא הוחזרו
31
מעולם לבעליהם הפלסטינים ,והם נמצאים כיום בלב ההתנחלות.

בזמנו נתתי חוות דעת עם ספקות מרובים לפיה יש אולי לראות כאדמת מדינה שתי גבעות סמוכות,
לשם הקמת הישוב סוסיה .שתי הגבעות המתחברות לכביש ומתחברות ביניהן .בין שתי הגבעות,
בחלק הקרוב לכביש הראשי ,כפי שצוין באותה חוות דעת ,נוצר כעין משולש שהיה מעובד בפועל
במשך כל השנים ,וכן ליד שתי הגבעות בהמשך לכיוון צפון מערב היו שטחים מעובדים.
הישוב סוסיה הוקם בגבעה הדרומית והכל עבר בכי טוב ,עד שמשום מה בלא צורך ובלא כל בדיקה
משפטית  -הפקיעו לכביש חלק ניכר מהמשולש המעובד וגם פלשו לאדמות מעובדות נוספות לשם
הקמת מגרש חניה.

מכתבה של אלבק11.9.1983 ,

 31במכתב אחר של אלבק ,שנושאו “סכסוך אדמות בסוסיא” ,שנשלח ב־ 23.4.1991ומוען למחלקת הדין הבין־לאומי של הפרקליטות הצבאית ,היא כותבת כך:
“מנסיון העבר אני יודעת שתושבי סוסיא חורגים לשטחים לא להם וקשה למצוא פתרון בלא לנקוט הליכים פליליים נגדם”.
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בחינתם של תצלומי אוויר מראשית שנות השמונים מבהירה על מה יצאה קצפה של אלבק במכתב הזה,
אם כי לימים הכשיר צוות קו כחול את הפלישה שעליה הלינה אלבק בדיעבד וקבע שמדובר באדמת
מדינה.

ההתנחלות סוסיה בשנת 1980

ההתנחלות סוסיה כיום

26

מובלעות של אדמות פרטיות בתוך שטחי השיפוט של ההתנחלויות

32

כאמור ,אחת התוצאות הישירות של שיטת ההכרזות על אדמות מדינה היא מאות מובלעות של קרקע
פלסטינית פרטית הנמצאות בתוך השטחים שהוכרזו אדמות מדינה ולימים הוקצו להתנחלויות 33.אפשר
לומר כי ברוב רובם של המקרים שבהם הוכללו מובלעות אלו בתוך שטחן בפועל של התנחלויות ,עם
השנים הוטלו על בעליהן הפלסטינים הגבלות גישה קשות וברבות מהן יש פלישות של מתנחלים או
של גופים שונים הקשורים לפיתוח ההתנחלויות .דוגמה לכך היא המובלעת הגדולה (כ־ 45דונם) בתוך
ההתנחלות נוקדים ,התנחלות שבה מתגורר ,בין היתר ,שר הביטחון הנוכחי ,אביגדור ליברמן .לאחר
שגישת בעלי הקרקע לאדמות המובלעת נחסמה ,הקימה קק”ל במקום פארק ציבורי הפתוח רק לשימוש
המתנחלים ומבקריהם .הקמתו של פארק זה הייתה שלב נוסף במהלך ההשתלטות על המובלעות בתוך
ההתנחלות ,מהלך שהחל כבר בשלהי שנת  ,1994שנים ספורות לאחר הקמת ההתנחלות במקומה הנוכחי.
מהלך הדברים תועד בהתכתבות הנמרצת בין עוה”ד אוסמאה חלבי ,בא כוחה של משפחת אל -זיר ,בעלת
34
הקרקע ,לבין המנהל האזרחי ,שקדמה להגשת העתירה בעניין.

[ ]...תוך כדי נוכחותם בשטח נדהמו מרשיי לראות כי על מרבית גבולות חלקותיהם (בנוסף לחלקות
אחרות) הושמו ברזלי זווית ונמתחה גדר תיל “המספחת” אותן לשטח ההתנחלות.
מאחר ומרשיי מעבדים את החלקות הנ”ל ומעולם לא הופקעו מהם ו/או הוגבלה חזקתם בהן בדרך
חוקית כלשהי ,ראו מרשי במתיחת גדר סביב לאדמתם פלישה בלתי חוקית ונסיון לנשלם ממנה.
על כן פרקו חלק מהזוויות והרסו חלק מהגדר.
בתגובה הגיעו מתנחלים עם נשקם השלוף וכיתרו את מרשיי וקרובי משפחה נוספים שהיו איתם.
המתנחלים הובילו את מרשיי ובני משפחתם באיומי נשק אל תוך ההתנחלות ,שם הוחזקו כשעתיים
עד שהגיע הצבא למקום .נסיונות של המתנחלים “לשכנע” את החיילים לעצור את מרשיי לא
הצליחו.
כפי שהתברר לימים ,גם העתירה לבג”ץ לא סייעה להבטחת גישתם של העותרים לאדמותיהם לאורך
35
זמן.

 32שטח השיפוט של ההתנחלויות נקבע באמצעות צווים צבאיים ומפות המשתנות מזמן לזמן .בשנים האחרונות גדל שטח השיפוט הכולל של ההתנחלויות
באלפי דונמים .ראו חיים לוינסון“ ,צה”ל הגדיל ב־ 2012את שטחי השיפוט של ההתנחלויות בכ־ 8,000דונם” ,הארץhttp://www.haaretz.co.il/ ,27.5.2013 ,
news/politics/.premium-1.2030203
 33תופעת המובלעות דורשת מחקר נוסף שבכוונתנו לערוך בעתיד .כיום אין בידינו מידע מלא על מספרן המדויק ועל גודלן של מובלעות אלו.
 34מכתבו של עוה”ד אוסאמה חלבי לסרן אדריאן אגסי.9.10.1994 ,
 35בג”ץ  677/95יוסף ח’ליל חמאד אל זיר ואח’ נגד שר הבטחון ואח’ .בעקבות העתירה הורשו בעלי הקרקע להיכנס לחלקתם עד שהאזור נסגר בפניהם
לחלוטין שוב עם פרוץ האינתיפאדה השנייה .בשנת  2014הוגשה על ידי “שומרי משפט  -רבנים לזכויות אדם” עתירה נוספת בעניין הגישה למובלעת בנוקדים
(בג”ץ  8723/14סמיר מחמוד אחמד סבאח ואח’ נגד שר הבטחון ואח’) .בהחלטה שהתקבלה ב־ 29.6.2016חויבה המדינה לאפשר לבעלים להיכנס לחלק
הדרומי של המובלעת ,הוא החלק שעמד במרכזה של העתירה משנת  .1995החלק הצפוני של המובלעת (שבו הוקם הפארק) לא נכלל בהחלטת בג”ץ בטענה
שהעותרים לא הציגו מסמכים המוכיחים את בעלותם בחלק זה של המובלעת ,אף שברור כי מדובר באדמות פרטיות .כך הצליחה המדינה ,בסיוע טיעון טכני
של בג”ץ ,למנוע את חזרתם של פלסטינים לאדמותיהם ,עשרה מטרים ממפתן ביתו של שר הביטחון.
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מכתבו של עוה”ד אוסמה חלבי9.10.1994 ,

הפארק במובלעת נוקדים
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המובלעת בהתנחלות נוקדים בשנת 1982

המובלעת בהתנחלות נוקדים
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דוגמה נוספת לתופעה זו אפשר למצוא בהתנחלות בית”ר עילית :בשנים  ,2005-2004לצד בנייה
אינטנסיבית של מאות יחידות דיור במקום ,נבנה במרכז ההתנחלות (גבעה  )Bפארק עירוני ,שרובו בנוי
על מובלעת בת כ־ 20דונם של קרקעות פרטיות שבבעלות תושבי הכפר חוסאן.

המובלעת בהתנחלות בית”ר עילית בשנת 1982

30

המובלעת בהתנחלות בית”ר עילית כיום

שטחי השיפוט הלא־רציפים של ההתנחלויות
תמונת המראה של המובלעות הפלסטיניות הפרטיות בתוך שטחי השיפוט של ההתנחלויות הן מובלעות
של אדמות מדינה מוכרזות שסביבן אדמות פרטיות בבעלות פלסטינית .שטחי השיפוט של התנחלויות
רבות שנבנו על אדמות שהוכרזו אדמות מדינה אינם רציפים ,ואדמות מעובדות של פלסטינים שלא הוכרזו
אדמות מדינה מפרידות בין חלקיהם .מציאות זו יוצרת קשיי גישה למובלעות אדמות המדינה האלה,
המחייבים הפרה מתמדת של זכויות הבעלות של הפלסטינים בעלי הקרקע .הדוגמה הקיצונית ביותר לכך
היא ההתנחלות קריית ארבע ,ששטח השיפוט שלה מורכב מ־ 32פיסות קרקע לא רצופות ,הפרושות על
שטח בן כ־ 4,100דונם בסך הכול 36.במאמר מוסגר ראוי לציין כי התופעה של שטחי שיפוט מובלעתיים
וביניהם אדמות פלסטיניות פרטיות קיימת גם בהתנחלויות שישראל השתלטה על אדמותיהן באמצעים
37
אחרים ,ולאו דווקא באמצעות הכרזה על אדמות מדינה.

שטח השיפוט של ההתנחלות קריית ארבע המורכב מ־ 32פיסות קרקע לא רציפות

לסיכום ,עם כניסת ישראל לגדה המערבית ביוני  1967רק כשליש מאדמות האזור היו מוסדרות .הקפאת
הסדר המקרקעין הותיר מצב זה בלא שינויים גדולים עד היום .סדרת צווי התפיסה הצבאיים שהוציאה
ישראל אפשרה את הקמתן של למעלה מ־ 40התנחלויות ,עד שבשנת  1979פסל בג”ץ בפסק הדין
בעתירת אלון מורה את המשכה של התנהלות זו .בעקבות פסק הדין הזה פתחה ישראל במהלך נרחב
של סקר קרקעות בגדה ,ובעקבותיו הוכרזו מאות אלפי דונם אדמות מדינה .חלק גדול מאדמות אלו הוקצה
להתנחלויות ועל הפלסטינים הוטל איסור גורף לעשות בהן שימוש ,כמו בשאר אדמות המדינה המוכרזות,
והן סופחו רובן ככולן לשטחי המועצות האזוריות הישראליות בגדה המערבית.
הבעיות המבניות הקשורות לאופן שבו פעל מנגנון ההכרזה על אדמות מדינה יצרו עם השנים התנחלויות
“מפוצלות” לכמה חלקים ,ואפילו לעשרות חלקים (כמו בקריית ארבע) ,וכן הותירו מובלעות של אדמות
פרטיות של פלסטינים בלב התנחלויות .בעקבות זאת ,שטחים פלסטיניים פרטיים עצומים סביב ההתנחלויות
ובתוכן ,שטחים שמעולם לא נכללו באופן רשמי בשטחים המוכרזים  -נגזלו מבעליהם.

 36קריית ארבע היא אחת ההתנחלויות שהוקמו עוד בראשית שנות השבעים על קרקע שנתפסה לצרכים צבאיים .עם הזמן ,משנות השמונים ואילך ,צורפו
לשטחי השיפוט של ההתנחלות עוד עשרות פיסות קרקע שהוכרזו אדמות מדינה.
 37דוגמה לכך אפשר לראות בהתנחלויות ריחן ,חרמש ומבוא דותן ,שרוב אדמותיהן נרשמו בטאבו כאדמות מדינה עוד לפני .1967
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פרק שני :ההכרזה על אדמות מדינה והמעבר לנוהל “אדמות
סקר”
הכרזה על אדמות מדינה  -ההיבט הכמותי
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במהלך השנים הכריזה מדינת ישראל על כ־ 755,000דונם מאדמות הגדה המערבית אדמות מדינה.
כ־ 100,000דונם מהן כלולות בשטחים שהועברו לימים ,במהלך יישום הסכמי אוסלו בשנות התשעים,
לרשות הפלסטינית (שטחי Aו־ ,)Bוכך נותרו בשטחי  Cכ־ 655,000דונם של אדמות מוכרזות .כ־273,000
דונם (שהם  42%מהשטח המוכרז שנותר בשטח  )Cנכללו בשטחי השיפוט של ההתנחלויות ,ואילו שאר
השטחים שהוכרזו אדמת מדינה ,נכללו ,בשטחי השיפוט של שש המועצות האזוריות הישראליות בגדה
המערבית.

מפת אדמות המדינה המוכרזות בגדה המערבית

ההכרזה על אדמות מדינה נעשתה בכל חלקי הגדה ,אם כי היא התמקדה בנפות הדרומיות יותר של
הגדה המערבית :ירושלים ,בית לחם וחברון ( 71%מהשטח שהוכרז) ,מכיוון שבנפות אלו היו הליכי הסדר
המקרקעין בשלבים ראשוניים בלבד לפני שנת  1967או טרם החלו .לעומת זאת ,בנפות הצפוניות של
הגדה היו חלקים גדולים יותר מהאדמות מוסדרים ב־ ,1967ולכן התקיימו בהן פחות הכרזות.
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 38הנתונים המספריים בפרק זה מבוססים על שכבות המיפוי (ממ”ג) של המנהל האזרחי שהועברו לידינו במסגרת בקשת חופש מידע במהלך שנת  ,2014והם
נמוכים יותר מהנתונים המופיעים בדו”חות ובפרסומים של ארגונים אחרים ובדו”ח מבקר המדינה שעסקו בנושא זה.

מפת ההכרזות על אדמות מדינה על פי מחוזות פלסטינים
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 71%מהשטחים המוכרזים הוכרזו במחוזות ירושלים ,בית לחם וחברון

 39תרשים זה כולל את כל האדמות שהוכרזו ולא רק את האדמות הנמצאות כיום בשטח .C
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הירידה במספר ההכרזות על אדמות מדינה
במהלך שנות התשעים פחת מספר ההכרזות על אדמות מדינה 40.בשלב זה כבר היו בידי מדינת ישראל
מאות אלפי דונמים של קרקעות שהוכרזו אדמות מדינה בשנים קודמות ,הרבה מעבר למה שהיה ביכולתה
לישב בכל טווח הנראה לעין ,ולכן לא היה צורך של ממש בהכרזה על אדמות נוספות .מסמך שהועבר
לארגון “במקום” בשנת  2009מלמד כי בעשור הראשון של המאה העשרים ואחת הוכרזו עוד כמה אלפי
דונמים ,אך קצב ההכרזות ומספרן נותרו צנועים ביחס לשנות השמונים של המאה העשרים.

מסמך שהועבר לארגון “במקום” ,ובו פירוט היקף ההכרזות בשנים 2009-2003

 40ייתכן שהירידה קשורה ,בין היתר ,לשינוי באקלים הפוליטי שחל בישראל עם חתימתה על הסכמי אוסלו החל בשנת .1993
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הכרזות בשנים 2013-2009
לא מן הנמנע שאין בידינו היום את מלוא המידע על מספר ההכרזות שהוכרזו במהלך השנים 2013-2009
ועל גודל השטחים שנכללו בהן ,אך אנו מעריכים כי גם אם היו הכרזות שאיננו יודעים עליהן ,מדובר
במספר הכרזות צנוע ובגודל שטחים מצומצם למדי ,כמה מאות דונמים בסך הכול .שלוש ההכרזות
הידועות לנו בשנים האלה הוכרזו בהקשר להכשרת מאחזים וחלקי התנחלויות שנבנו בניגוד לחוק .בכל
שלושת המקרים האלה היה שטח ההכרזה גדול משמעותית מהשטח הבנוי שאותו התכוונו להכשיר
בדיעבד ,וזאת כדי להכשיר שטחים נרחבים נוספים סביב המקומות האלה לקראת בנייה עתידית.
ההתנחלות
מאחז היובל( 42עלי)
מאחז חרשה( 43טלמון)
44
כוכב יעקב
		

תאריך

41

גודל השטח שהוכרז
(בדונמים)

הכפר שלו השטחים
שייכים

			
31.1.2012
			
31.1.2012

		
189
815

קריות
אל־מזרעה אל־קבליה
וראס כרכר

			
16.5.2013

		
224

כפר עקב

“Ha-Yovel” outpost

 189דונם שהוכרזו אדמות מדינה מאדמות הכפר קריות הוכרזו כדי להכשיר את מאחז היובל

 41התאריכים המופיעים כאן מבוססים על רשימות המנהל האזרחי שנמסרו לידינו ,והם מאוחרים יותר מהתאריכים המופיעים במסמכי ההכרזה המקוריים .ככל
הנראה ,מדובר בתאריכי רישום הקרקעות האלה במנהל האזרחי ,כמה חודשים לאחר ההכרזות עצמן.
 42חיים לוינסון“ ,המינהל האזרחי הכריז על קרקעות פלסטיניות כאדמות מדינה לטובת הרחבת מאחז היובל” ,הארץhttp://www.haaretz.co.il/ ,8.7.2011 ,
news/politics/1.1179747
 43יהושע בריינר“ ,כדי להכשיר מאחז 815 :דונם הוכרזו כאדמות מדינה” ,וואלהhttp://news.walla.co.il/item/1860608 ,6.9.2011 ,
 44יותם ברגר“ ,שופטים צבאיים פסלו הכרזה על  224דונם סמוך לרמאללה כאדמות מדינה” ,הארץhttp://www.haaretz.co.il/news/ ,7.8.2016 ,
politics/1.3031562
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 815דונם שהוכרזו אדמות מדינה מאדמות הכפרים אל־מזרעה אל־קבליה
וראס כרכר הוכרזו כדי להכשיר את מאחז חרשה

 224דונם שהוכרזו אדמות מדינה מאדמות כפר עקב הוכרזו
כדי להכשיר בנייה בלתי חוקית בהתנחלות כוכב יעקב
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ההכרזות משנת 2016-2014
בשנת  2014פורסמו שתי הכרזות גדולות בשטחים שמדרום־מערב לבית לחם .מדובר בשטחים שישראל
מבקשת לספחם למועצה האזורית גוש עציון .ההכרזה הראשונה נועדה בראש ובראשונה להכשיר בדיעבד
את המאחז דרך האבות שנבנה משלהי שנת  2001על אדמות פרטיות של תושבי הכפר אל־ח’ד’ר 45,ואילו
ההכרזה השנייה נועדה להכין את הבנייה של ההתנחלות גבעות ,העתידה לקום צמוד לקו הירוק וממזרח
לו ,על אדמות הכפרים צוריף ונחאלין ,והיא הוצגה גם כצעד ענישה של ישראל על רצח שלושת תלמידי
46
הישיבה ביוני .2014

 5,000דונם של אדמות מדינה הוכרזו באזורים שמדרום־מערב לבית לחם בשנת 2014

 45ב־ 1.9.2016הורה בג”ץ להרוס  17בתים במאחז דרך האבות שהוקמו על אדמות שלא נכללו בהכרזה על אדמות מדינה .ראו יותם ברגר ויהונתן ליס“ ,בג”ץ
הורה למדינה להרוס  17מבנים במאחז נתיב האבות” ,הארץhttp://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.3056389 ,1.9.2016 ,
 46ראו חיים לוינסון“ ,מרחיבים את גוש עציון :יעלון אישר את הכרזת אדמות המדינה הגדולה זה שנים” ,הארץhttp://www.haaretz.co.il/news/ ,13.4.2014 ,
politics/.premium-1.2296024
וכן חיים לוינסון“ ,כ־ 4,000דונם מעבר לקו הירוק הוכרזו כשטח מדינה בתגובה על רצח הנערים” ,הארץhttp://www.haaretz.co.il/news/ ,31.8.2014 ,
politics/.premium-1.2420890

37

בשנת  2015לא היו הכרזות על אדמות מדינה ,אך ב־ 10.3.2016הוכרזו  2,342דונם מדרום ליריחו אדמות
מדינה 47.חלק גדול מהשטח שהוכרז חופף ,למעשה ,כבישים קיימים ,ואילו שאר השטח הוא שטח מדברי
48
שחלק קטן ממנו מעובד כיום על ידי מתנחלים.

הכרזה מדרום ליריחו10.3.2016 ,
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 47בפרסום הראשון בעניין זה בגלי צה”ל דובר על  1,500דונם .לאחר מכן התברר שמדובר בשטח גדול הרבה יותר .ראו ענבל תמיר“ ,פרסום ראשון :למעלה
מ 1,500-דונם באזור יריחו יוכרזו כאדמות מדינה” ,גל”צhttp://glz.co.il/1064-75349-he/Galatz.aspx ,20.1.2016 ,
 48על פניו ההכרזה הזאת נראית מיותרת ומטרתה אינה ברורה .אנו מניחים כי המניעים מאחורי מהלך זה היו בעיקרם פוליטיים ,והם הקשורים למאבקים בין
הליכוד לבית היהודי על הובלת מחנה הימין.

מסמכי ההכרזה על אדמות מדינה מדרום ליריחו10.3.2016 ,

המעבר לנוהל “אדמות סקר” ובחינת מעמד הקרקע על פי “הדין המהותי”
הירידה החדה בהכרזות על אדמות מדינה בשנות התשעים לא פגעה במהלך הגדול שעליו ניצחה ישראל,
מהלך שמטרתו הייתה ונותרה השתלטות על רוב שטחי ( Cשהם  61%משטח הגדה המערבית) .את
הפרקטיקה של הכרזה פעילה על אדמת מדינה ועמה החובה לאפשר לבעלים לערער על ההכרזה בתוך
פרק זמן מסוים (חובה המוזכרת בכל מסמכי הסקרים של אלבק) ,החליף במהלך השנים נוהל “אדמות
סקר” .נוהל זה מבוצע על ידי “צוות אדמות סקר”  -צוות שתפקידו למפות אדמות שאינן מעובדות או אינן
מעובדות דיין (מבחן ה־ .)50%הנוהל נכנס לתוקף בשנת  ,1998והוא מסתמך על הטענה המשפטית שחוק
האדמות העות’מאני אינו דורש מהריבון בשטח (מאז  1967המפקד הצבאי הישראלי) להכריז הכרזה
אקטיבית על קרקע מסוימת אדמת מדינה ,וכי כל עוד מדובר ב”אדמת מירי” לא מוסדרת ,כמו רוב אדמות
הגדה ,די בבחינת מצב עיבודה של הקרקע כדי לקבוע את מעמד הבעלות עליה .במילים אחרות :טענת
המדינה היא שההכרזה אינה האקט הקובע את מעמד הקרקע ,אלא מה שקובע את מעמדה הוא ה”דין
המהותי” ,כלומר מצב עיבודה בפועל לאורך פרקי הזמן המוגדרים בחוק האדמות העות’מאני (בסעיפים
 68ו־ .)78עתירות שהוגשו לבג”ץ ,ובהן נטען כי נוהל זה אינו חוקי מכיוון שהוא אינו מאפשר לבעלי
הקרקעות לערער על הפקעתן  -נדחו .הרשויות הישראליות נוהגות באדמות אלו כבאדמות מדינה לכל
49
דבר ועניין ומיפוין של נמשך כל העת לצד עבודתו של צוות קו כחול.
אחת המשמעויות של אימוצו של נוהל זה היא שאין היום בנמצא תמונה מלאה של היקף השטחים
שישראל רואה בהם אדמות מדינה ושל מיקומם המדויק ,אם כי ברור כי מדובר בשטח גדול הרבה
יותר מהשטח שישראל הכריזה עליו אדמת מדינה (כאמור ,כ־ 655,000דונם בשטח .)C

 49סעיף  4בבג”ץ  3998/06אחמד עיסא עבדאללה יאסין ואח’ נגד המפקד הצבאי בגדה המערבית ואח’,
http://psakim.com/verdicts/no-cat/elyon51063-html .9.11.2006
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“נוהל אדמות סקר”2011 ,

40

הגישה המשפטית שלפיה אין צורך להכריז על אדמות מדינה ודי במצב העיבוד כדי לקבוע את מעמד
הקרקע נוסחה בבהירות (אם כי לא בפעם הראשונה) בתשובת המדינה לעתירתה של קבוצת פלסטינים
שהקימה את מתחם האוהלים “באב אל־שאמס” בשטח  E1בתחילת שנת  50 .2013וכך נכתב בסעיפים
51
 16-15בתשובת המדינה לעתירה:
 .15מקרקעין בבעלות השיורית של הממונה על הרכוש הממשלתי והמתאימים להכרזה כאדמות
מדינה (להלן :אדמות הממונה על הרכוש הממשלתי) (ההדגשה במקור ד”א)

מדובר במקרקעין אשר ברובם בעלי אופי טרשי ,ואינם ניתנים לעיבוד חקלאי .יש לזכור בהקשר זה,
שהוראות דיני המקרקעין המהותיים החלים באזור רואים במקרקעין מהסוג האמור כרכוש ממשלתי.
מבלי למצות את הדיון בעניין נזכיר עוד ,כי התנאי לרכישת זכויות במקרקעין בלתי רשומים בהתאם
לדין המחייב הוא עיבוד חקלאי ממשי ,שאליו מצטרפת החזקה בשטח .פשיטא ,כי במקרקעין אשר
כלל אינם ניתנים לעיבוד חקלאי אין הפרט יכול לרכוש זכות בדרך זו [ ]...ואכן תצלומי האוויר משנת
 1980-2012מניחים תשתית ראייתית מינהלית לפיה מבחינה מהותית המקרקעין מתאימים להיות
מוכרזים כאדמות מדינה ,שכן לאורך השנים הם לא עובדו.
 .16מקרקעין אלו לא נכללו בהכרזה על אדמות המדינה משנת  2005ואולם בכך אין כדי ללמד
שמבחינה מהותית אין הם ראויים להיות מוכרזים כאדמות מדינה .הטעם לכך הוא שההכרזה על
אדמות מדינה נעשית לא אחת בצורה רב שלבית .כך למשל ההכרזה משנת  2005השלימה את
ההכרזה משנת  1982בכך שצמצמה מובלעת שנותרה בהכרזה משנת .1982

צווי פינוי מאדמות מדינה
המנהל האזרחי הוציא עד היום יותר מ־ 600צווי פינוי של מה שמוגדר על ידו “פלישות לאדמות מדינה”.
חלק מצווי הפינוי האלה הוצאו נגד פלסטינים שעיבדו אדמות שלא הוכרזו אדמות מדינה אך מוגדרות על
ידי המנהל האזרחי “אדמות סקר” .מקרה כזה אירע ,למשל ,ביוני  2015באדמות הכפר ואדי פוקין ,שם
52
נעקרו מאות עצי זית שנשתלו בקרקעות שהמנהל האזרחי מגדיר אדמות סקר.

 50חיים לוינסון ,ג’קי ח’ורי ורויטרס“ :עשרות פלסטינים הקימו מאחז בשטח  :E1לא נתפנה’” ,הארץ,11.1.2013 ,
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1905295
 51לקוח מתוך תשובתה ה”בהולה” של המדינה מ־ ,15.1.2013בבג”ץ  248/13מפיד פואד אבו גאנם ואח’ נגד ועדת המשנה לפיקוח על הבנייה ואח’.
B. Lynfield, “Israel accused of ‘war crime’ over bulldozing of Palestinian olive groves”, The Independent, 15.6.2015, http://www.independent. 52
co.uk/news/world/middle-east/israel-accused-of-war-crime-over-bulldozing-of-palestinian-olive-groves-10321936.html
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דוגמה לצו פינוי שהוצא ב־24.1.2012

לסיכום ,במהלך השנים הכריזה ישראל על למעלה מ־ 750,000דונם בגדה המערבית אדמות מדינה.
כ־ 655,000דונם נותרו בשטח  Cלאחר יישום ההיערכות שבאה לאחר הסכמי אוסלו .רוב השטח שהוכרז
( )71%נמצא במחוזות הדרומיים של הגדה המערבית שבהם הסדר המקרקעין לפני  1967היה בשלבים
ראשוניים ,או אף טרם החל .מאז החתימה על הסכמי אוסלו ירד מספר ההכרזות ירידה חדה ,אם כי הן
לא פסקו לחלוטין .לצד הירידה במספר ההכרזות האקטיביות הרשמיות ,התפתח ערוץ מקביל של מיפוי
שהרשויות הישראליות מכנות “אדמות סקר” ,דהיינו אדמות שהיה אפשר להכריז עליהן אדמות מדינה
מכיוון שאליבא דרשויות המדינה הן אינן מעובדות או אינן מעובדות דיין ,ולכן על פי “הדין המהותי” יש
לראות בהן אדמות מדינה לכל דבר ועניין .מכיוון שישראל מעולם לא ביצעה סקר אדמות מלא של כל
אדמות שטח  , Cמשמעותה של מדיניות זו היא שאין היום לשום גוף שלטוני או אזרחי תמונה מלאה בדבר
מיקומן וגודלן הכולל של האדמות שישראל  -אם לא בפועל ,בוודאי בכוח  -מגדירה “אדמות מדינה”.

42

פרק שלישי :צוות קו כחול  -הקמתו ודרכי עבודתו
הקמת צוות קו כחול
ההכרזה על מאות אלפי דונמים ברחבי הגדה המערבית אדמות מדינה היא אפוא הרקע להקמתו של צוות
קו כחול בשלהי שנת  .1999עיקר תפקידו של הצוות הוא לוודא כי בהכרזות על אדמות מדינה שהוכרזו
בעבר על ידי צוותה של פליאה אלבק ,יכללו רק אדמות שאפשר להגדירן אדמות מדינה ,דהיינו אדמות
שרמת עיבודן הייתה לכל היותר  .50%הקמתו של צוו קו כחול התאפשרה ,ואף התבקשה ,בעקבות
התפתחויות טכנולוגיות שחלו בתחום המיפוי וניהול מערכות הנתונים הגיאוגרפיים .עבודת הצוות הזה
אמורה להתבסס בעיקר על תצלומי אוויר של השטחים משנים שונות ,שמתוכם אפשר להסיק מה הייתה
רמת העיבוד בכל מקום שבו הייתה הכרזה .עם סיומה של בדיקה זו על הצוות למפות את השטחים שעל
53
פי תוצאות הבדיקה לא היו מעובדים שלוש שנים לפחות ,ואז הם נכללים בתוך מה שקרוי “הקו הכחול”.
ברוב המקרים השטחים שמופו נעשים חלק משטח השיפוט הרשמי של ההתנחלות הקרובה ,שכן הוא
כולל ,לכאורה ,רק אדמות שישראל מגדירה אותן “אדמות מדינה” ,שאותן אפשר להקצות למתנחלים.
במסמך מראשית שנת  2011שכותרתו “צוות לתיחום אדמות מדינה באיו”ש (צוות “קו כחול”) – נהלי
עבודה” ,הבהיר סא”ל צביקה כהן ,מי שהיה ראש ענף תשתיות באותה עת ,את חשיבותה החוקית של
54
עבודת הצוות ,שכאמור עומדת בניגוד מוחלט למציאות בשטח.

החובה לוודא כי המקרקעין המיועדים לתכנון או להקצאה הינם בגדר רכוש ממשלתי נגזרת הן
מהוראות המשפט הבין־לאומי המינהגי המטילים איסור חמור על פגיעה ברכוש החשוד כרכוש
הפרט והן מהחלטת הממשלה מס’  145מיום  11.11.79לפיה הרחבת יישובים באיו”ש והקמת
חדשים תיעשה על “אדמות בבעלות המדינה”.
מהמסמך הזה עולה כי נוסף על בדיקת ההכרזות על אדמות מדינה שערך הצוות של אלבק ,צוות קו כחול
עוסק מפעם לפעם גם בבדיקות ובמיפויים של סוגיות קרקעיות למיניהן שבהן על המנהל האזרחי להכריע,
כגון תיחומם של צווים צבאיים ותיחומן של אדמות יהודים שנקנו לפני שנת .1948
בסעיף  6במסמך מפורטים ההליכים שצוות קו כחול חייב לאשר כדי שיהיה אפשר לקדמם:
ככלל ,הליכים תכנוניים ומקרקעינים ,המובאים לבחינת ואישור הגורמים הרלוונטיים ,לרבות תוכניות
תכנון והרשאות לתכנון ופיתוח ,יובאו לבחינת הצוות ,כדלהלן:
א .כל הרשאה לתכנון ו/או הארכת תוקף הרשאה לתכנון.
ב .כל תוכנית חדשה שתוגש לאישור רשויות התכנון ושאינה כלולה בתחום תוכנית מתאר קודמת
בתוקף.
ג .כל תוכנית שנמצאת בהליכי אישור סטאטוטוריים ומותנית באישור שרהב”ט על מנת להתקדם
לשלב הבא.
ד .כל הרשאה לפיתוח בתחום תוכנית מפורטת מאושרת שלא אושרה בעבר ע”י הצוות לתיחום
אדמות מדינה (צוות “קו כחול”)
בסעיף  7במסמך מפורטים המקרים שבהם לא נדרשת בדיקה של צוות קו כחול .בין שאר המקרים האלה,
כלולות כל ההכרזות על אדמות מדינה החל משנת  1998ואילך (סעיף 7ג) ,שכן ההנחה היא שהן נעשו
55
על ידי צוות אדמות סקר ,הממשיך לפעול על פי אותם סטנדרטים מקצועיים המנחים את צוות קו כחול.

 53כנדרש על פי סעיף  68של חוק האדמות העות’מאני.
 54המסמך הועבר למחלקה המשפטית של “שומרי משפט – רבנים למען זכויות האדם” במסגרת בקשת חופש מידע.
 55ראו להלן בפרק הרביעי ,בעמ’ .45

מעניין במיוחד לשים לב לארבעת המקרים האחרונים הכלולים בסעיף ( 7ד-ז) :בכל ארבעת הסעיפים
האלה מדובר במצבים שבהם כבר יש תוכניות בנייה מאושרות או שכבר נבנו בהם מבנים .משמעות הדבר
היא שבמקרים אלו ויתר המנהל האזרחי מראש על בדיקת דיוק ההכרזות ,מתוך רצון להימנע מלגלות
ממצאים שיעמידו בספק את חוקיות הבנייה שנעשתה על בשטחים האלה .כפי שנראה בפרק הבא,
במקרים רבים נבנתה בנייה בשטחים שצוות קו כחול מיפה ואישר את היותם אדמות מדינה אף שהם היו
56
בעבר מעובדים ולא היו אמורים להיכלל בקטגוריה של אדמות מדינה.
ראוי לשים לב ,כמובן ,גם להקשר הגיאופוליטי שבו פועל צוות קו כחול ,והדברים נאמרים בבירור במסמך
עצמו ,בסעיף 8ג:

סדרי עדיפויות לטיפול ע”י צוות “קו כחול”
א .שטחים הנדונים בערכאות משפטיות (בג”צ ,ועדות ערער ,בתי משפט בישראל).
ב .שטחים המצויים בסכסוך (בין פלס’ למתיישבים ישראלים ובין פלס’ למדינה).
ג .גושי התיישבות (גוש עציון ,מ .אדומים ,בקעת הירדן ומגילות ,עוטף ירושלים ,אריאל).
ד .קידום הליכים למוסדות חינוך וציבור.
ה .נושאים נוספים שיוגדרו כדחופים ע”י הדרגים המוסמכים.
ממסמך זה עולה אפוא כי צוות קו כחול הוא חוליה הכרחית במאמצים שישראל עושה כדי להעביר אדמות
57
בגדה לידי מתנחלים ,בראש ובראשונה באזורים שהמדינה הגדירה “גושי התיישבות” חיוניים במיוחד.
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 56ראו להלן בפרק הרביעי ,בעמ’ .56
 57עקיבא אלדר“ ,צה”ל מוביל השתלטות על קרקעות סביב גושי ההתנחלויות ובבקעה” ,הארץhttp://www.haaretz.co.il/news/ ,22.7.2011 ,
politics/1.1181251

נוהל עבודת צוות קו כחול מסוף שנת 2011
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נוהל ערעור על עבודת המיפוי של צוות קו כחול משנת  - 2015המקרה של ההתנחלות עלי
במהלך השנים הקימה ישראל ואפשרה את התפתחותן של כמה התנחלויות בלא שאושרו להן אי פעם
תוכניות מתאר כלשהן (תב”ע  -תוכנית בניין עיר) שמכוחן היה אפשר להוציא היתרי בנייה 58.כל זאת אף
שמדובר בהתנחלויות שממשלות ישראל הקימו באופן רשמי (בניגוד “למאחזים הלא־מורשים”) .אחת
מההתנחלויות האלה היא עלי (ראו גם בהקדמה ,עמ’  )12-11הנמצאת בין רמאללה לשכם .נגד הבנייה
הלא־חוקית שהמשיכה להיבנות בעלי הוגשו במהלך השנים כמה עתירות לבג”ץ 59.בעקבות שתיים
מהעתירות האלה ,שהוגשו בשנת  ,2011התחייבה המדינה ליזום הליך תכנון מסודר שבסופו תאושר
תב”ע להתנחלות 60.כדי להתחיל את הליך התכנון נדרש צוות קו כחול (כפי שצוין בסעיף 6ב במסמך של
סא”ל צביקה כהן) ,למפות מחדש את אדמות המדינה במקום .עם סיום עבודתו של צוות קו כחול ,בחודש
יולי  ,2012נפתחה הדלת לאישורה של תב”ע  ,237תוכנית שהתפרשה על שטחים נרחבים שלא נכללו
במפת ההכרזה המקורית של אלבק משנת  .1983לאחר אישורה של התב”ע במוסדות התכנון במנהל
האזרחי הגישו ארגון “במקום” וראשי מועצות הכפרים הפלסטיניים הסמוכים עתירה לבג”ץ בדרישה
לבטל את תקפותה של תב”ע  237או לקבוע כי היא לא תאושר כל עוד השטחים שהתווספו לשטחה על
ידי צוות קו כחול (כ־ 22%משטח התב”ע כולה) לא יוכרזו אדמות מדינה ותינתן לאנשים הסבורים שהם
נפגעים מההכרזה הזכות להתנגד לה 61.בעקבות עתירה זו התחייבה המדינה בתשובתה לבג”ץ (מיום
 )29.4.2015לפרסם את תוצאות המיפוי של צוות קו כחול ולאפשר פרק זמן של  45יום לערעור על תוצאות
62
המיפוי בפני ראש המנהל האזרחי ,והוא שיקבע אם לקבל את הערעור או לדחותו.

סקירת עבודת צוות קו כחול 2015-1999

63

על סמך המידע שהועבר אלינו במרץ  ,2016מאז הקמתו בשנת  1999ועד סוף שנת  2015מיפה צוות
קו כחול  296מיפויים .כאמור ,רובם המוחלט של המיפויים נעשו כדי לקבוע גבולות של אדמות שהוכרזו
בעבר אדמות מדינה .מדובר על שטח שגודלו למעלה מ 268,000-דונם שהוכרזו אדמות מדינה שצוות
קו כחול מיפה עד היום  -כלומר למעלה מ־ 40%מהשטח שהוכרז אדמות מדינה (לפני שנת  )1999ונותר
64
בשטח C
נוסף על כך מיפה צוות קו כחול כמה מקומות שנקנו על ידי יהודים לפני שנת  .1948רוב האתרים האלה
(“אדמות יהודים”) נמצאים באזור גוש עציון ,מדרום מערב לבית לחם ,אבל ארבעה מהם נמצאים על
גבול הקו הירוק ,ממערב לכפר דיר באלוט ,בתוך שטח שנכלל בשטח אימונים  ,203וסביר מאוד להניח
65
שמיפויים המחודש נעשה כדי לקדם תוכנית להקים במקום זה התנחלות חדשה.

מטרת המיפוי

מספר המיפויים
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אחוז השטח המסוים
השטח הכולל שמופה
מכלל השטח שמיפה
(בדונמים)
צוות קו כחול
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 58מדובר בהתנחלויות עלי ,איתמר ,עופרה וקריית נטפים.
 59ההתנחלות עלי הוקמה בשנת  1984וחיים בה היום יותר מ־ 4,000מתנחלים.
 60מדובר בשתי עתירות שהגישו תושבי הכפרים לובן א־שרקיה וא־סאוויה שההתנחלות עלי נבנתה על אדמותיהם .בג”ץ  1936/11ג’מאל דראג’מה ואח’ נגד
שר הבטחון ואח’ ובג”ץ  3819/11מחמוד חסן אסעד אחמד ואח’ נגד שר הבטחון ואח’.
 61בג”ץ  7986/14במקום  -מתכננים למען זכויות תכנון ואח’ נגד ראש המנהל האזרחי ואח’.
 62אם ראש המנהל האזרחי יחליט לדחות את הערעור ,יהיה אפשר לעתור על החלטתו רק לבג”ץ.
 63הנתונים המופיעים כאן מבוססים על מידע שהעביר לידינו המנהל האזרחי ,ובו מיפויים שנעשו עד מרץ .2016
 64מדובר בשטח של כ 645,000-דונם.
 655מדובר באדמות הכפר ח’רבת מוסמר שנהרס בשנת  .1948האדמות האלה עמדו במוקד של סכסוך משפטי בין יורשים שנידון בבית המשפט המחוזי ביר�ו
שלים .תב”א  2076-00,2572-00מ’ שוב ואח’ נגד קמ”ט רישום מקרקעין ואח’.
 66הגדרה זו כוללת כמה אמצעים להשתלטויות על קרקעות בגדה ,ובהם “אדמות סקר” שישראל רואה בהן אדמות מדינה אף שלא הוכרזו; וכן אדמות
שהופקעו ,כגון במעלה אדומים ובעופרה.

גודל השטח
הממופה
(בדונמים)

אחוז מכלל השטח
שמופה ,על פי
מטרה
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עבודת צוות קו כחול על פי שנה
כפי שאפשר לראות מהתרשים שלהלן ,יש פערים גדולים בין מספר המיפויים שנעשו בכל שנה .עוד אפשר
לראות כי שנת  2005הייתה “שנת השיא” מבחינת מספר המיפויים ,וכי מ־( 2009שנת חזרתו של נתניהו
67
לשלטון) חלה עלייה חדה במספר המיפויים.
בחינת גודל השטח שמופה מעלה כי שנת  2005הייתה גם השנה שבה מופה השטח הגדול ביותר
(כ־ 64,000דונם) ,ובשנת  2015מופה השטח השני בגודלו (כ־ 62,000דונם) .גם בהיבט זה ישנה תנודתיות
גדולה משנה לשנה ,אם כי בכל שנה מאז חזרתו של נתניהו לשלטון ב־ 2009ניכרת עלייה בגודל השטחים
שמופו.
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הקו הכחול ושטחי השיפוט של ההתנחלויות
שטחי השיפוט של ההתנחלויות בגדה המערבית הם כ־ 538,000דונם .בחינה של עבודת צוות קו כחול
מעלה כי כ־ 222,500דונם מהשטחים שמיפה צוות קו כחול ,כלומר כ־ ,70%כלולים בתוך שטחי השיפוט
הנוכחיים של ההתנחלויות .משמעות הנתון הזה היא שצוות קו כחול כבר הכין את סיפוחם העתידי של
68
עוד כמעט  100,000אלף דונם של אדמות מדינה לשטחי השיפוט של ההתנחלויות.
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 67כזכור ,בשנת  2005פינתה ישראל את ההתנחלויות ברצועת עזה ,וכן ארבע התנחלויות בצפון הגדה המערבית .בחינת המקומות שבהם נעשו המיפויים
באותה השנה אינה מעידה על זיקה כלשהי בין הדברים.
 68שכבת שטחי השיפוט של ההתנחלויות שמקורה במנהל האזרחי סובלת מאי־דיוקים משמעותיים ,ולכן המספרים המובאים כאן הם מקורבים בלבד.

חשוב להדגיש כי טענת הזיקה בין עבודת צוות קו כחול לסיפוח שטחים להתנחלויות אינה בגדר
69
“ספקולציה” ,אלא מבוססת על כמה תקדימים מהעבר:
• שטח השיפוט של ההתנחלות שילה הוגדל ב־ 28.5.2013בכ־ 600דונם בעקבות עבודת צוות קו כחול
במקום בשנת .2000

שטח השיפוט של שילה גדל בכ־ 600דונם בעקבות עבודת צוות קו כחול

 69חיים לוינסון“ ,המדינה נערכת להרחבה משמעותית של ארבע התנחלויות בשומרון ובדרום הבקעה” ,הארץhttp://www.haaretz.co.il/news/ ,9.2.2015 ,
politics/.premium-1.2560401
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• שטח השיפוט של ההתנחלות איתמר הוגדל בכ־ 600דונם ב־ 6.1.2013בעקבות עבודת צוות קו כחול
בשנים  2011 ,2000ו־.2012

שטח השיפוט של איתמר גדל בכ־ 600דונם בעקבות עבודת צוות קו כחול

• שטח השיפוט של ההתנחלות קדומים הוגדל פעמיים ב־ 24.5.2011וב־ 28.8.2012בכ־ 1,022דונם בעקבות
עבודת צוות קו כחול בשנים  2009ו־.2012

שטח השיפוט של קדומים גדל בכ־ 1,022דונם בעקבות עבודת צוות קו כחול
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אדמות מדינה שמיפה צוות קו כחול והועברו לפלסטינים
קצת יותר מ־ 718דונם (כ־ )0.2%מהאדמות שמיפה צוות קו כחול עד היום הוקצו לתוכניות עבור פלסטינים.
מדובר בשטחים הכלולים בתוכניות של המנהל האזרחי לקבע את שבט הג’האלין באזור שבין אבו דיס
לבין ההתנחלות מעלה אדומים 70.שטח זה עומד על קצת יותר מחמישית אחוז מכלל השטחים שמיפה
צוות קו כחול עד היום .המסקנה מעובדה זו ברורה :צוות קו כחול נועד לשרת ,אם לא רק אזי כמעט רק,
את צורכי ההתנחלויות הישראליות בגדה המערבית.

 718דונם שמיפה צוות קו כחול הוקצו לתוכניות שנועדו
“לקבע” את שבט הג’האלין באזור אבו דיס
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עבודת צוות קו כחול בשטחי אש

עד היום מיפה צוות קו כחול יותר מ־ 68,500דונם הנמצאים בתוך שטחים שהוכרזו שטחי אימונים של
הצבא 72.מיפוי השטחים בתוך שטחי אימונים החל כבר בשנת  ,2000ונמשך אף ב־ .2015ב־ 2015מופה
שטח עצום  -למעלה מ־ 32,700דונם בתוך שלושה שטחי אימונים מוכרזים שונים .במבט כולל עולה כי
למעלה מ־ 21%מהשטח שמיפה צוות קו כחול עד היום הוא בתוך שטחי אימונים מוכרזים .נתון זה תומך
בסברה ששטחי האימונים שהצבא מכריז עליהם אינם אלא “בנק אדמות” שישראל שומרת לטובת צורכי
73
ההתנחלויות.
 70המנהל האזרחי יוזם תוכנית רחבה יותר שמטרתה העברת כל הקהילות הבדוויות החיות כיום במרחב שבין ירושלים ליריחו לכמה אתרים .האתר באבו דיס
הוא רק אחד מהם .ראו עמירה הס“ ,ישראל מקדמת פינוי אלפי בדואים-פלסטינים מאזור ירושלים לעיירה חדשה בבקעה” ,הארץhttp://www. ,16.9.2014 ,
haaretz.co.il/news/local/.premium-1.2434799
 71ראו חיים לוינסון“ ,השרטוטים מגלים :המדינה מכשירה שטחי אש כהכנה להרחבת התנחלויות” ,הארץhttp://www.haaretz.co.il/news/ ,9.12.2014 ,
politics/.premium-1.2507505
 72ראו “גן נעול  -הכרזה על שטחים סגורים בגדה המערבית” ,דו”ח כרם נבות ,מרץ  ,2015עמ’ ,84-80
http://media.wix.com/ugd/cdb1a7_8393a4473bd94c69bf2ca38a34165de0.pdf
 73ראו “גן נעול” (לעיל הערה ,)72
http://media.wix.com/ugd/cdb1a7_8393a4473bd94c69bf2ca38a34165de0.pdf

51

ניתוח עבודת המיפוי של צוות קו כחול בשטחי האימונים מעלה שעבודת הצוות התמקדה בשלוש מטרות
עיקריות:
 .1מיפוי שטחים בשטחי אימונים סמוכים לקו הירוק (ממערב לסלפית וממערב לחברון) .שטחים אלו
מיועדים ,ככל הנראה ,להקמת התנחלויות חדשות ,והם ייצרו רצף עם יישובים שממערב לקו הירוק.
 .2מיפוי שטחי אימונים שעליהם כבר הוקמו מאחזים וסביבתם הקרובה ,כחלק מהליך הכשרתם
בדיעבד והגדלתם בעתיד.
 .3מיפוי שטחי אימונים סביב התנחלויות קיימות כדי לאפשר את הרחבת שטחי השיפוט שלהן בעתיד
74
אל תוך שטחי האימונים.

מיפוי צוות קו כחול ב־ - 2015כ־ 1,800דונם בשטח
אש 904א ,מצפון להתנחלות גיתית וממערב לה

 74חיים לוינסון“ ,אלוף פיקוד המרכז ביטל שטח אש כדי לאפשר את הרחבת מעלה אדומים” ,הארץhttp://www.haaretz.co.il/news/politics/. ,8.3.2015 ,
premium-1.2583281
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מיפוי של  30,500דונם בתוך שטח אש “הבקעה” במדבר יהודה

			
שטח האימונים

75

השטח שמיפה צוות קו כחול (בדונמים)
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“הבקעה”

41,356

 75שטח אש “הבקעה” הוא שם כולל שניתן לשטחי האש  917-912הנמתחים לאורך מדבר יהודה ברצף ,מנבי מוסא ועד אום דַרַג’.
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עבודת צוות קו כחול בחלוקה למחוזות הפלסטיניים
עיקר פעולתו של צוות קו כחול הייתה ,כמובן ,במחוזות הפלסטיניים שבהם שיעור השטח המוסדר הוא
נמוך ,ואילו במחוזות שבהם רוב האדמות מוסדרות נעשתה מעט עבודת מיפוי ,שכן במחוזות האלה לא
היו  -או היו מעט  -הכרזות על אדמות מדינה.
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עבודת צוות כחול ביחס לגדר ההפרדה - 76סדר העדיפויות של צוות קו כחול
כפי שראינו ,סעיף  8במסמך המגדיר את נוהלי העבודה של צוות קו כחול ,מסמך שכתב סא”ל צביקה כהן
בראשית שנת  ,2011קובע את סדרי העדיפויות של עבודת צוות קו כחול .בסעיף זה נכתב ,בין היתר ,כי
תינתן עדיפות למיפוי שטחים בתוך “גוש ההתנחלויות” (כלומר באזורים שממערב לגדר ההפרדה) ,אבל
גם לשטחים בבקעת הירדן ובאזור מגילות (צפון ים המלח) 77.בהקשר זה מעניין לראות כי למעלה מ־60%
מכלל השטח שמיפה צוות קו כחול נמצא ממזרח לגדר ההפרדה.
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 76הכוונה היא לתוואי המאושר של גדר ההפרדה ,שכ־ 64%ממנו כבר בנויים.
 77ראו עמ’  45בדו”ח זה.

בדיקה של עבודת צוות קו כחול בתקופה שבין ראשית שנת ( 2011מועד פרסום הנוהל של סא”ל צביקה
כהן) ועד סוף שנת  ,2015מעלה כי למעלה מ־ 70%מעבודת צוות קו כחול התקיימה באתרים שמזרח
לגדר ההפרדה ,כלומר סביב ההתנחלויות המבודדות ומחוץ לאזורים שישראל נוהגת להגדיר “גוש
ההתנחלויות” שהיא תובעת שיוותרו בריבונותה בכל הסכם .למותר לציין כי פעילות נמרצת זו ,שמושקעים
בה משאבים רבים ,אינה עולה בקנה אחד עם מה שנהוג לכנות “חזון שתי המדינות” ,וככל הנראה ,אף לא
עם הצהרותיו של ראש הממשלה נתניהו בנאום בר־אילן (מיוני  ,)2009בדבר מחויבותו לעקרון ”המדינה
הפלסטינית המפורזת”.

לסיכום ,עד סוף שנת  2015מיפה צוות קו כחול כ־ 318,000דונם .רובו המכריע של שטח זה הוא אדמות
שהוכרזו בעבר אדמות מדינה .עבודת הצוות מתאפיינת בתנודתיות גדולה מבחינת מספר המיפויים
שנעשה וגודל השטחים שמופו בכל שנה .כ־ 70%מהשטח שמופה נמצא בתחומי השיפוט של ההתנחלויות,
ואילו שאר השטח (כ־ 100,000דונם)  -מחוץ לשטחי השיפוט של ההתנחלויות ,ומיפויו עשוי להעיד על
הכוונה לספחו בעתיד לשטחן הרשמי של התנחלויות .סברה זו מתחזקת מאוד לנוכח העובדה שרק
שבריר אחוז ( )0.2%מהשטח שמיפה צוות קו כחול עד היום הוקצה לשימוש של פלסטינים ,וגם השבריר
הזה נועד לקיבועם של בדווים פלסטינים ממזרח לאבו דיס ,תהליך שישראל מנסה לקדם כדי לאפשר לה
להרחיב את ההתנחלויות בגוש מעלה אדומים.
ראוי לשים לב כי כ־ 70%מהשטחים שמיפה צוות קו כחול שאינם בתוך שטחי ההתנחלויות (כ־100,000
דונם) ,נמצאים בתוך שטחי אימונים מוכרזים .מדובר בכ־ 68,000דונם ,שהם למעלה מחמישית מכלל
השטח שמופה על ידי צוות קו כחול .ראוי לשים לב כי בשנים האחרונות חלה נסיקה בגודל השטח שצוות
קו כחול ממפה בתוך שטחי אימונים.
כ־ 60%מהשטח שמיפה צוות קו כחול עד היום נמצאים ממזרח לתוואי של גדר ההפרדה ,כלומר סביב
ההתנחלויות המבודדות וממזרח ל”גושי ההתנחלויות” .מגמה זו הולכת ומתחזקת בשנים האחרונות (מאז
שנת  ,)2011והיא מהווה הוכחה נוספת לכך שמדיניות ישראל בפועל אינה עולה בקנה אחד עם הצהרותיה
בדבר מחויבותה לפתרון על בסיס שתי מדינות.
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פרק רביעי :הביקורת על איכות העבודה של צוות קו כחול
מתודולוגיה
הנתונים שבפרק זה מבוססים על כל המיפויים של צוות קו כחול שבהם בדק הצוות את ההכרזות על
אדמות מדינה .מיפויים אלו הועברו לידינו מהמנהל האזרחי במרץ  .2016נתונים אלו הושוו לממצאים
שמצאנו בפענוח תצלומי אוויר מהשנים  1967ו־ ,1969וכן מהשנים  ,1983-1980שנרכשו ממרכז מיפוי
ישראל (מפ”י) .במהלך פענוח התצלומים תיחמנו את כל האדמות שעל פי התצלומים עולה כי הן היו
מעובדות בראשית שנות השמונים (מבחן ה־ 50%עיבוד) ,ולמרות זאת ,לא רק שהצוות בראשותה של
פליאה אלבק הכריז עליהן “אדמות מדינה” אלא גם צוות קו כחול אישר שהן אדמות מדינה.
פרק זה של הדו”ח נועד אפוא לבדוק את איכות העבודה של צוות קו כחול ב־ 16שנות פעילותו הראשונות,
 ,2015-1999שבמהלכן בדק הצוות ואישר  268,000דונם כאדמות מדינה .נזכיר כאן שוב כי שאלת העיבוד
של רוב הקרקעות הלא־מוסדרות בגדה (אלו המוגדרות “אדמות מירי”) ,היא שאלה מכרעת לעניין קביעת
זכויות הבעלות על הקרקע ,וכי הסיבה העיקרית שבגינה הוקם צוות קו כחול הייתה בירור הסוגיה
78
הזאת.
במאמר מוסגר נציין גם כי הנתונים בפרק זה אינם כוללים הכרזות שהוכרזו משנת  1998ואילך שלא
נבדקו על ידי צוות קו כחול מכיוון שמיפה אותן צוות “אדמות סקר” ,צוות הפועל במקביל לצוות קו כחול
79
ועל פי אותן אמות מידה מקצועיות.

הכללת שטחים שהיו מעובדים בתוך הקו הכחול  -סקירת הממצאים העיקריים
• במחקר שערכנו איתרנו  752מקטעים שהיו מעובדים בראשית שנות השמונים ובכל זאת צוות קו כחול
הגדיר אותן אדמות מדינה .סך כל השטחים המעובדים שהוכללו בתוך הקו הכחול הוא  14,716דונם,
שהם כ־ 5.5%מכלל השטחים שמיפה צוות קו כחול.
•  7,660דונם ( )52%מהשטחים האלה נמצאים בשטחים פתוחים מחוץ לשטחיהן בפועל של
ההתנחלויות.
•  7,056דונם ( )48%מהשטחים האלה נמצאים בתחומן בפועל של  65ההתנחלויות ,באזורי תעשייה
80
ובמאחזים שונים.
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 78ראו סעיף  2במסמך של סא”ל צביקה כהן ,לעיל עמ’ .45
 79ראו סעיף 7ג במסמך של סא”ל צביקה כהן.
 80בראש הרשימה עומדת ההתנחלות אריאל ,שבתחומה נכללים  1,640דונם שהוכרזו אדמות מדינה אף על פי שהיו מעובדים עד ראשית שנות השמונים.
מקומות נוספים בולטים הם ההתנחלות שילה והמאחזים שסביבה ,שבהם איתרנו  1,122דונם;  394דונם אותרו באזור התעשייה ברקן;  318דונם בהתנחלות
עלי;  300דונם בהתנחלות גבע בנימין (אדם);  288דונם במעלה אדומים;  216דונם במודיעין עילית ו 114-דונם בהתנחלות סוסיה.

• על  5,952דונם ( )40.4%מהשטחים האלה יש בנייה או פיתוח כלשהו (כבישים או עבודות עפר הקשורות
ישירות לעבודות שנעשו בהתנחלויות).
•  650דונם ( )4.4%מהשטחים האלה משמשים היום את המתנחלים לצורכי חקלאות.

שטח שהוכשר על ידי מתנחלים לחקלאות בשנת  2016לאחר שהוכלל בקו הכחול של ההתנחלות שילה

דוגמאות לשטחים מעובדים שנכללו בתוך הקו הכחול
מפאת קוצר היריעה נתמקד כאן רק בשני מקומות שבהם אפשר לראות בבירור כיצד הוכללו שטחים
מעובדים בתוך הקו הכחול :בהתנחלות שילה ובאזור התעשייה בראון-קדומים.
הקו הכחול של ההתנחלות שילה
ההתנחלות שילה הוקמה בשנת  1978על בסיס שני צווי תפיסה שבדיעבד הוכרזו אדמות מדינה.
בשנת  2005מיפה את האזור צוות קו כחול וכלל בתוך הקו  2,580דונם .בחינה של תצלום אוויר משנת
 1980מראה שכ־ 830דונם מתוך אותו השטח היו מעובדים עיבוד אינטנסיבי .הדבר בולט במיוחד בחלק
המערבי של השטח (אדמות הכפר קריות) ,שהיה המעובד ביותר .היום השטח הזה הוא חלק מהאתר
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 81צו תפיסה  1/78שכלל את החלק הצפוני של תל שילה ,וצו תפיסה  15/79שעליו הוקמה ההתנחלות.
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הארכאולוגי שמנהלים מתנחלי שילה ,וחלקים ניכרים אחרים ממנו מעובדים על ידי המתנחלים במקום.
תצלומי האוויר האלה אינם מותירים ספק שלא הייתה כאן טעות בשיקול דעתם של אנשי צוות קו כחול,
כי אם ניסיון לכלול שטח מעובד נרחב מאוד שמתנחלים השתלטו עליו בכוח הזרוע בקטגוריה של אדמת
מדינה כדי להכשירו בדיעבד ולהפכו לחלק רשמי מההתנחלות .ההשתלטות האלימה של מתנחלים על
שטחים באזור הזה היא למיטב ידיעתנו אחד המקרים המתועדים המוקדמים ביותר של אלימות מתנחלים
שנועדה להרחיב את גבולותיה של התנחלות .הדברים מתוארים במסמך שחיברה יהודית קרפ ,המשנה
ליועץ המשפטי לממשלה ,במאי  ,1983בפרק שכותרתו “פרשת יחסי שילה והכפר קריות”:

בחודשים ספטמבר ונובמבר  1981התלונן עו”ד חורי בשם תושבי כפר קריות כי מרשיו מגורשים
בכח מאדמותיהם ע”י מתנחלי שילה אשר תפסו חזקה בקרקעות מרשיו והשיגו גבולם ,שלא כדין
83
תוך ניצול נשק ואיומים בנשק.

ההתנחלות שילה בשנת 1980
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 82על ההתנחלות שילה ראו “’כרם נבות  -החקלאות הישראלית בגדה המערבית” ,דו”ח כרם נבות ,אוקטובר  ,2013עמ’ http://media.wix.com/ugd/cdb ,89
1a7_00b6ea35dd26481cb6c7e5c08cd03117.pdf
 83מכתבה של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה אל היועץ המשפטי לממשלה ,23.5.1983 ,עמ’ http://media.wix.com/ugd/cdb1a7_3342db25459b43f ,13
f8dab68d9ee20e32e.pdf

ההתנחלות שילה כיום

הקו הכחול של אזור התעשייה בראון-קדומים
בשנת  1999החל משרד התמ”ת לבנות את אזור התעשייה בראון-קדומים המשותף למועצה האזורית
שומרון ולהתנחלות קדומים (שהיא מועצה מקומית עצמאית) .בשנת  2009מיפה צוות קו כחול את אדמות
המדינה שהוכרזו במקום ,וקבע כי שטחן עומד על  1,010דונם .בחינה של עבודת צוות קו כחול באזור זה
מעלה כי כ־ 360דונם מתוכם היו מעובדים בין ראשית שנות השמונים לשנת  .1997אף על פי שהעיבוד
במקרה זה נעשה בשטח טרשי בחלקו ,אי אפשר שלא להבחין בו.
בחינת תצלומי האוויר ההיסטוריים של אזור זה מלמדת על ליקוי נוסף המאפיין את עבודת צוות קו
כחול ברבים מהמקומות שמיפה ,והוא חוסר העקביות באמות המידה בכל הקשור לקביעת אינטנסיביות
העיבוד (מבחן ה־ 50%עיבוד) .בעוד חלקות מסוימות שהיו מעובדות בעליל הוכללו בתוך הקו הכחול ,ואילו
חלקות סמוכות להן הנראות זהות מבחינת רמת העיבוד שלהן לא הוכללו בתוכו .עובדה זו עצמה מלמדת
על איכות עבודתו של צוות קו כחול במקומות רבים.
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אזור התעשייה בראון-קדומים בשנת 1983

אזור התעשייה בראון-קדומים בשנת 1997
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אזור התעשייה בראון-קדומים כיום

בחינת איכות עבודתו של צוות קו כחול לאורך השנים
פרק הזמן שחלף מאז הוקם צוות קו כחול מאפשר לבדוק את איכות עבודתו ודיוקה לאורך השנים .הגרף
שלהלן מלמד שלמעט שנת  ,2008שבמהלכה נעשה מיפוי אחד בלבד ורובו היה שגוי ,השנים הראשונות
לפעולת צוות קו כחול היו השנים שבהן אחוז השטח המעובד שהוכלל היה הגבוה ביותר .כלומר ,בשנים
האלה היה שיעור ה”טעויות” הגבוה ביותר .אפשר להסביר זאת בכך שהיה מדובר בצוות חסר ניסיון,
אולם בחינת עבודתו של הצוות בשנים שלאחר מכן מצביעה על פערים ניכרים ברמת הדיוק בין שנה
לשנה ,מה שמצביע על כישלון בהטמעת אמות מידה מקצועיות מחייבות .בהקשר זה צריך לומר כי בשלוש
השנים  2014 ,2013ו־ 2015ניכרת ירידה באחוז השטחים המעובדים שצוות קו כחול אישר להגדירן
אדמות מדינה .ימים יגידו אם אכן מדובר במגמה עקבית של שיפור בדיוק עבודת הצוות.
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תיקוני צוות קו כחול במיפויים שמיפה
מתברר שאיכותה הירודה של עבודת צוות קו כחול ,בעיקר במהלך שנות פעילותו הראשונות ,לא נעלמה
גם מעיני אנשי הצוות עצמו .ראיה לכך היא העובדה שבעשרות מקומות שבהם מיפה צוות קו כחול שטחים
הוא חזר כמה שנים מאוחר יותר ומיפה מיפוי נוסף שנועד לתקן את המיפוי הראשון .רוב המקומות שבהם
נעשו תיקונים הם מקומות שמופו בשנים  ,2001-1999עם זאת ,כמה מיפויים שמופו אחר כך תוקנו אף
הם .מבדיקה של  19המיפויים של הכרזות על אדמות מדינה שנעשו בעקבות עבודת צוות קו כחול בשנת
 1999עולה כי  11מיפויים ( )58%תוקנו בשנים מאוחרות יותר 84.אלא שאף על פי שבמיפויים המתקנים
נגרעו שטחים מ”הקו הכחול” ,מתברר שברוב המקרים שבהם נעשה מיפוי מתקן הוא נוצל למיפוי שטחים
נרחבים נוספים שלא נכללו במיפוי הראשון ,ובכך גדל מאוד השטח הזמין לתכנון ולבנייה עבור ההתנחלויות
שבהן או בסביבתן מופו השטחים.
ההתנחלות

השטח שמופה במיפוי שנת המיפוי המתקן השטח שמופה לאחר
שנת מיפוי ראשון
התיקון (בדונמים)
הראשון (בדונמים)

אבני חפץ

		
1999

		
ברוכין

		
1999

		
730

		
גיתית

		
1999

		
1,512

2015

		
הר ברכה

		
1999

		
950

2015

1,164

הר ברכה צפון

1999

2,130

2015

2,020

מגדלים

1999

282

2015

244

נילי

1999

1,539

2015

2,356

עטרת גבעת
הסלעים

1999

346

2015

342

		
447

2012

1,385

		
98

2014

102

		
1,127

2012

654

		
עלי זהב
קריית ארבע,
חלקה 21
		
רבבה

		
1999
1999
		
1999

3,069

2014

3,883

2012

849
5,663

בכמה התנחלויות המיפוי המתקן לא הועיל ,שכן על השטחים שנגרעו נבנו בניינים טרם התיקון.
הטבלה שלהלן מציגה את ההתנחלויות שבהם נבנו בניינים על שטחים שצוות קו כחול קבע בדיעבד,
במיפוי השני־המתקן ,כי הם אינם אדמות מדינה:
ההתנחלות

שנת המיפוי
הראשון

שנת המיפוי
המתקן

		
אבני חפץ

1999

2014

1998

אזור תעשייה
גוש עציון

2000

2012

1999

2015

במהלך שנות
התשעים

		
גיתית

1999

2015

לא ידוע

		
יצהר

2001

2014

לא ידוע

מודיעין עילית

2006

2012

2010

		
נווה דניאל

2000

2012

2002

85
		
נילי

1999

2015

2015-2013

		
סלעית

2000

2013

2014

		
עלי זהב

1999

2012

שנות התשעים

1999
		
ברכה
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שנת/שנות
הבנייה

 84בטבלה שבעמ’  46בדו”ח זה ציינו שבשנת  1999בוצעו רק חמישה מיפויים ,מכיווון שאת כל שאר המיפויים שנעשו באותה השנה ספרנו על פי שנת המיפוי
המתקן שלהם.
 85אכלוס המבנים שנבנו בהתנחלות ניל”י נעשה לאחר שכבר היה ברור כי מדובר בבתים שנבנו על השטח שנגרע במיפוי שני משום שמדובר בקרקע פלסטינית
בבעלות פרטית .ראו ענבל תמיר“ ,הבתים שנבנו כחוק התגלו כיושבים על קרקע לא חוקית” ,גל”צhttp://glz.co.il/1064-76531-HE/Galatz.aspx ,

סיפור מובלעת אריאל  -המנהל האזרחי נגד המנהל האזרחי
ב־ 28.2.2005אושרה בוועדת התכנון העליונה של המנהל האזרחי תוכנית מתאר מ 130 /להתנחלות
אריאל ,תוכנית שכללה ,בין היתר ,שטח שנועד לבניית שכונה חדשה שהייתה אמורה להיבנות
בחלקה המזרחי של התנחלות .היזם של התוכנית היה משרד השיכון ,שהוא הגוף היוזם את רוב
הבנייה בהתנחלויות הגדולות בגדה .חודש וחצי אחר כך סיים צוות קו כחול את מיפוי האזור .במהלך
המיפוי הזה סומנה מובלעת בת כ־  22דונם של אדמות פרטיות בבעלות פלסטינים מהעיירה
סלפית בלב אדמות המדינה המוכרזות במקום .מתברר שתוכנית המתאר שאושרה לפני המיפוי
כללה בניגוד לחוק גם את שטחה של המובלעת הפרטית הזאת שסימן צוות קו כחול של המנהל
האזרחי .שמונה שנים חלפו ,ובשנת  2013החל להיבנות באזור זה פרויקט גדול של בתים צמודי
קרקע ובנייתו הסתיימה ב־ .2015התוצאה היא שבתחום המובלעת הזאת עומדים היום  15מבנים,
וקשה מאוד להאמין שבמנהל האזרחי ,במשרד השיכון ובעיריית אריאל לא ידעו מכך .סביר הרבה
יותר שידעו אך העדיפו להשתיק את הסיפור בתקווה שלא יתגלה.

(ראו יותם ברגר16 “ ,מבני מגורים באריאל נבנו על קרקעות החשודות כפרטיות” ,הארץhttp://www. ,2.11.2016 ,
)haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.3109938

מובלעת בת  22דונם במזרחה של ההתנחלות אריאל
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טיפולוגיה של ה”טעויות” של צוות קו כחול
בעמודים הבאים נביא דוגמאות לכמה סוגים של ”טעויות” שעשה שצוות קו כחול במיפוייו .מטרת הדברים
היא לברר אם אכן מדובר בטעויות תמימות ,או שמא עומד מאחורי הטעויות האלה הגיון מסדר מסוים.
לכאורה ,התשובה לשאלה זו ברורה .ברי כי צוות קו כחול פועל כדי לספק עתודות קרקע להתנחלויות
ושהאינטרס שלו הוא להגדיל את העתודות האלה ככל האפשר ,ומכאן גם המוטיבציה שלו לעצום עין
ולכלול בתוך הקו הכחול גם שטחים שהיו מעובדים .אך לפחות בחלק מהמקרים שבהם הוכללו שטחים
מעובדים בתוך הקו הכחול ניכר כי עמדה מאחורי הכללתם מטרה מסוימת.
להלן כמה דוגמאות למטרות כאלה:
• “הכשרת” שטחים לשם סלילת כבישי גישה להתנחלויות
אחת הבעיות שיצר מנגנון ההכרזה על אדמות מדינה היא הקושי למצוא תוואי ראוי לסלול בו כבישי
הגישה להתנחלויות ,שכן קל יותר לסלול כבישים בוואדיות ,אלא שלרוב שטחי הוואדיות הם שטחים
מעובדים .במקרים מסוימים הבעיה נפתרה באמצעות צווי הפקעה 86או צווי תפיסה 87שהוצאו לשם סלילת
כביש ,אבל במקרים אחרים נדרש צוות קו כחול לספק “פתרון יצירתי” כדי שיהיה אפשר להכשיר בדיעבד
כבישים שנפרצו בשטחים שהיו מעובדים בעבר.
דוגמה לכך היא כביש הגישה להתנחלות סוסיה ,שם פעל צוות קו כחול בשנת  .2000כביש הגישה הזה
חוצה שטחים שהיו מעובדים בעליל בראשית שנות השמונים ,כאשר נעשתה ההכרזה על אדמות מדינה
88
במקום.
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 86למשל ,בהתנחלות הר ברכה ,שם נסלל כביש הגישה על בסיס צווי הפקעה  14/82ו.34/82-
 87למשל ,בהתנחלות עתניאל ,שם נסלל כביש הגישה על בסיס צו תפיסה .3/83
 88על גלגולי ההכרזה באזור סוסיה ראו בהרחבה בעמ’  26-20בדו”ח זה.

ההתנחלות סוסיה בשנת 1983

ההתנחלות סוסיה כיום
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דוגמה נוספת לכך אפשר למצוא בהתנחלות מצפה ישי (שלהלכה היא שכונה של ההתנחלות קדומים),
שם פעל צוות קו כחול גם כן בשנת  .2000בתצלום האוויר אפשר לראות כי כביש הגישה להתנחלות חוצה
טראסות מעובדות.

ההתנחלות מצפה ישי בשנת 1983

ההתנחלות מצפה ישי כיום
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• “הכשרת” שטחים שנועדו לחבר בין חלקים נפרדים של אותה התנחלות
גם כאן מדובר במענה לקושי מובנה במנגנון ההכרזה על אדמות מדינה .מכיוון שבמקרים רבים השטחים
שהוכרזו מלכתחילה אדמות מדינה היו שטחי גבעות (שבדרך כלל היו שטחים פחות מעובדים או לא
מעובדים כלל) ,נבנו התנחלויות רבות בשני גושים נפרדים (או יותר) שביניהם הפרידו ואדיות מעובדים.
גם במקרים אלו נדרש צוות קו כחול לספק “פתרונות יצירתיים” לבעיית החיבור בין הגושים ,ולכן כלל
במפותיו בכמה מקומות גם שטחים מעובדים .אפשר לראות את התופעה הזאת בהתנחלויות רבבה ועלי
זהב ,שבשתיהן פעל צוות קו כחול בשנת .2012

ההתנחלות רבבה בשנת 1979

ההתנחלות רבבה כיום
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ההתנחלות עלי זהב בשנת 1980

ההתנחלות עלי זהב כיום
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צוות קו כחול ושבירת מרקם החיים הפלסטיני
אחת המטרות הרשמיות של מדיניות ההתנחלות של ממשלות ישראל מתחילתה ,וביתר שאת מאז עליית
הליכוד לשלטון בשנת  ,1977הייתה לבתר את המרקם היישובי הפלסטיני .אין פלא אפוא שצוות קו כחול
נרתם אף הוא למטרת־העל הזאת .על מטרה זו ודרכי השגתה אפשר ללמוד מכמה מקומות שבהם כלל
צוות קו כחול במפותיו דרכים היסטוריות באורכים שונים וברמת חשיבות משתנה ,ובכך נמנעה יכולתם
של פלסטינים להמשיך ולהשתמש בחלקים מהן או בכולן.

מיפוי של צוות קו כחול משנת  ,2012שבו הוכללה דרך היסטורית באדמות
הכפר דיר איסתיא .הדרך נחסמה על ידי מתנחלי קרני שומרון

מיפוי של צוות קו כחול משנת  2011לשם הרחבה עתידית של ההתנחלות
אבני חפץ ,ובו הוכללה דרך חקלאית באדמות הכפר שופא
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• התעלמות מסימני יישוב מובהקים והכללתם בתוך הקו הכחול
עיון בתצלומי אוויר היסטוריים של כמה מהמקומות שנכללו במפות של צוות קו כחול מלמד כי בכמה
מקומות התעלם הצוות מסימני יישוב מובהקים .כך למשל ,בהתנחלות עינב ,שבה פעל צוות קו כחול
בשנת  ,2013השטח שמופה כולל מבנה חקלאי מסורתי (“קאסר” בערבית ,או “שומרה” בעברית) ומכלאת
צאן.

האזור שבו הוקמה ההתנחלות עינב בשנת 1980

עינב כיום
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מקום נוסף שבו אפשר לראות זאת הוא האזור שעליו הוקמה ההתנחלות מעלה אדומים ,אזור שבו
התגוררו בדווים משבט הג’האלין .תצלומי אוויר מהשנים  1972ו־ 1981מלמדים כי באזור זה התגוררו
בדווים לאורך שנים ,אולם צוות קו כחול התעלם לחלוטין מעובדה זו ,וגם מסימני עיבוד מובהקים של
הקרקע.

חלק מהאזור שעליו הוקמה ההתנחלות מעלה אדומים1972 ,

חלק מהאזור שעליו הוקמה ההתנחלות מעלה אדומים1981 ,
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ההתנחלות מעלה אדומים כיום

לסיכום ,בדיקה של כל השטחים שהוכרזו אדמות מדינה ומופו על ידי צוות קו כחול העלתה ש־14,716
דונם ,שהם כ־ 5.5%מכלל השטח שמופה ,היו מעובדים בראשית שנות השמונים .קצת פחות ממחצית
מהשטחים האלה נמצאים בתוך תחומן של  65התנחלויות ,באזורי תעשייה ובמאחזים שונים ,ובכמעט
 6,000דונם מהם נבנתה בנייה או נעשה פיתוח כלשהו של הקרקע.
בדיקת איכות עבודתו של צוות קו כחול לאורך כל שנות פעולתו העלתה שקיימים פערים משמעותיים
ברמת דיוק של המיפויים .עובדה זו מצביעה על כישלון בהטמעת אמות מידה מקצועיות מחייבות בעבודת
הצוות.
ברור כי עובדה זו לא נעלמה גם מעיני אנשי צוות קו כחול עצמם ,שכן לאורך השנים הם מצאו לנכון לתקן
עשרות תיקונים במיפויים שעשו .בכמה מקרים לא הועילו התיקונים האלה ,שכן באתרים שצוות קו כחול
גרע מההכרזות כבר נבנו בניינים או נעשה פיתוח כלשהו.
בדיקת ה”טעויות” של צוות קו כחול מעלה כי מאחורי חלקן עומד מניע מובהק ,והן נועדו לאפשר את
סלילתם של כבישי גישה להתנחלויות ,או כבישים המחברים בין שטחים בתוך ההתנחלויות ,שאלמלא כן
היו נותרים מנותקים זה מזה .בכמה מקומות הוכללו בתוך הקו הכחול דרכים היסטוריות ,וכן אזורים שבהם
התגוררו וחיו פלסטינים בני קהילות שונות .בכך תרם צוות קו כחול תרומה נכבדה לתהליך קטיעת רצף
ההתיישבות הפלסטינית ,ולגירוש תושבים פלסטינים משטחים שנועדו לשמש את מפעל ההתנחלויות.

72

נספח :עבודת צוות קו כחול ב”גוש עציון”
בשנים  1948-1943הוקמו באזור הנמצא כעשרה קמ’ מדרום־מערב לגרעין העיר בית לחם ארבעה
יישובים יהודיים .ביישובים האלה חיו ערב מלחמת  ’48כמה מאות תושבים (לרבות ילדים) 89.להקמתם
של ארבעת היישובים האלה קדמו שלושה ניסיונות להקים יישובים יהודיים באזור ,ניסיונות שלא צלחו.
הדברים מתוארים (תיאור מליצי למדי) באתר המועצה האזורית גוש עציון:
שלוש פעמים העפילו יהודים בעת האחרונה להר־חברון .הר טרשי ,צחיח ,עוין ,סוער ומושלג קידם
את פניהם .שלוש פעמים נעקרו מעל האדמה ושבו ברביעית .כמוהם עם־ישראל בארץ־מולדתו; שלוש
90
פעמים עלה לארץ־ישראל ,התמודד מול שפע מגבלותיה ,נעקר ממנה ושב ודבק בה ברביעית.
היישובים היהודיים שישבו באזור הזה עד  1948הוקמו על קרקעות שקנו יהודים החל במחצית השנייה של
שנות העשרים מפלאחים פלסטינים ,בעיקר מהכפרים בית אומר ,נחאלין ,ג’בע וצוריף .ממיפוי שהועבר
אלינו מהמנהל האזרחי עולה כי גודל השטח שקנו יהודים לפני  1948באזור שמדרום ומדרום־מערב לבית
91
לחם הוא כ־ 10,500דונם.
לימים ,עם כיבושה של הגדה המערבית על ידי הצבא הירדני ,נכבשו ארבעת היישובים האלה וחרבו.
בספטמבר  ,1967חודשים ספורים לאחר הכיבוש הישראלי של הגדה ,הוקמה ההתנחלות כפר עציון –
ההתנחלות הראשונה שקמה בגדה המערבית.

כ־ 10,500דונם נרכשו על ידי יהודים באזור שמדרום מערב לבית לחם לפני שנת 1948

 89כפר עציון  ,1943 -משואות יצחק  ,1945 -עין צורים  ,1946 -רבדים .1947 -
 90ראו באתר המועצה האזורית גוש עציון http://www.baitisraeli.co.il/?CategoryID=866&ArticleID=963
 91בתחשיב זה כלול גם שטח מחנה הפליטים דהיישה ,שהוקם ברובו על כ־ 300דונם שקנו יהודים לפני  1948ונרשמו כאדמות נפקדים בתקופה הירדנית .שטח
זה נמצא היום בתוך שטח  ,Aהכולל את בית לחם ואת העיירות והכפרים הסמוכים לה.
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המועצה האזורית גוש עציון ,הוקמה על פי צו צבאי בשנת  ,1980ודובריה משקיעים מאמצים לא מבוטלים
בניסיון להנחיל לציבור בישראל ובעולם את התודעה שמדובר בתנועת התיישבות “המשכית” השואבת
את ה”לגיטימיות הקונצנזואלית הייחודית” שלה מכך שההתנחלויות שבתחומה הוקמו על אדמות שנרכשו
על ידי יהודים 92.אולם מיתולוגיה לחוד ועובדות לחוד .די אם נאמר בהקשר זה כי שטחה הרשמי של
המועצה האזורית גוש עציון גדול היום פי שבעה מהשטח שרכשו יהודים באזור הזה לפני שנת .1948
המועצה האזורית גוש עציון כוללת כיום כ־ 20התנחלויות וכמה מאחזים ,שרובם המכריע הוקמו על
אדמות שלא נרכשו על ידי יהודים מעולם .המנגנון שאִפשר את הקמתן של ההתנחלויות האלה הוא
מנגנון ההשתלטות על אדמות המשמש את ישראל בכל שאר חלקי הגדה המערבית  -מנגנון המבוסס
על תפיסות “לצורכי בטחון” כביכול ,על הפקעות לצורכי ציבור ,על הכרזות על “אדמות מדינה” ,וכמובן גם
על אין ספור השתלטויות פיראטיות ,הנעשות אמנם בניגוד לחוק ,אך מתוך העלמת עין מתמשכת ,ואף
93
תמיכה ,של המדינה.
די אם נזכיר בהקשר זה כי עד היום הוכרזו כ־ 22,250דונם אדמות מדינה ממערב ומדרום־מערב לבית
לחם (האזור שנהוג לכנותו “גוש עציון”) ,וזאת ,כאמור ,לעומת  10,500דונם בלבד שקנו יהודים באזור זה
לפני  .1948מהלך ההכרזה על אדמות מדינה באזור זה החל בראשית שנות השמונים והמשיך עד
שנת  - 2014ב־ 2014בלבד הוכרזו באזור הזה (בשתי הזדמנויות)  5,000דונם אדמות מדינה.
בנספח זה נתמקד בבחינת ההיסטוריה הקרקעית של ההתנחלויות הנמצאות בחלקו המערבי של שטח
המועצה אזורית גוש עציון .בחלק זה נמצאות כל ההתנחלויות שממערב לכביש  ,60וכן ההתנחלויות
94
אפרת ומגדל עוז שממזרח לו.
בעמודים הבאים תמצאו טבלה מסכמת ומפות שבהן תוצג ההיסטוריה הקרקעית של כל אחת מההתנחלויות
האלה .חשוב לציין כי כל המידע המוצג במפות אלו הועבר אלינו מהמנהל אזרחי במסגרת בקשות חופש
מידע ,ולפיכך יש לראות בו מידע רשמי.

 92ראו ,למשל ,את מאמרו של ראש המועצה האזורית גוש עציוןDavidi Perel, ‘The Truth about Gush Etzion’, Jerusalem Post, 3.1.2015. http://www.
jpost.com/Opinion/The-truth-about-Gush-Etzion-392613
 93ראו חיים לוינסון“ ,מרחיבים את גוש עציון :יעלון אישר את הכרזת אדמות המדינה הגדולה זה שנים” ,הארץhttp://www.haaretz.co.il/news/ ,13.4.2014 ,
politics/.premium-1.2296024
וכן חיים לוינסון“ ,כ־ 4,000דונם מעבר לקו הירוק הוכרזו כשטח מדינה בתגובה על רצח הנערים” ,הארץhttp://www.haaretz.co.il/news/ ,31.8.2014 ,
politics/.premium-1.2420890
 94אפרת ובית”ר עילית הן התנחלויות גדולות יותר ,ולכן הן ישויות מוניציפאליות עצמאיות ואינן חלק מהמועצה האזורית גוש עציון .אולם מכיוון שהן נמצאות
באותו אזור כללנו אותן בנספח הזה.
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התנחלות
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שדה בועז
(נווה דניאל צפון)
		
סה”כ

534
419
		
32

163
419
0

		
13,335

2,644

30.5%
100%
		
0

253
0
98 0

47.3%
		
0
		
0

0
0
0

19.8%

7,490

		
100

1,099

לסיכום :בניגוד לאופן שבו דוברי הימין המתנחל מבקשים להציג את הדברים ,פחות מחמישית משטחן
בפועל של כל ההתנחלויות שנמצאות באזור שנהוג כיום לכנותו “גוש עציון” ,הוא אדמות שנרכשו על ידי
יהודים לפני שנת  .1948ההתנחלויות באזור זה הוקמו במהלך השנים בעיקר באמצעות שילוב של מרכיבי
גזל אדמות ממוסד ופיראטי המוכר ממקומות נוספים בגדה הכולל :תפיסות לצרכים צבאיים ,הכרזות על
אדמות מדינה והשתלטויות על שטחים פרטיים של פלסטינים שגישתם לקרקע נמענה מהם.

 95מיפוי שטחן בפועל של ההתנחלויות נעשה על בסיס פיזור הבנייה ,קו הגדר והכבישים ההיקפיים בכל התנחלות.
 96בהתנחלויות אלון שבות ,כפר עציון ,ראש צורים ואפרת שהוקמו על בסיס צווי תפיסה שחפפו אדמות יהודים לפני  48או אדמות שהוכרזו מאוחר יותר
כאדמות מדינה ,התעלמנו מצווי התפיסה בטבלה זו.
 97על פי מסד הנתונים של שפיגל קיימת טענת רכישה של חברת הבת של קק”ל לאדמות גבעת החי”ש .מדובר בטענת רכישה חדשה יחסית שאינה קשורה
לאדמות שנרכשו לפני שנת .1948
 98המנהל האזרחי מבצע סקר אדמות באזור המאחז אך עד היום המקום לא הוכרז אדמת מדינה.
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אזור התעשייה גוש עציון

ההתנחלות אלון שבות
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ההתנחלות אלעזר

ההתנחלות אפרת
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ההתנחלות בית”ר עילית

ההתנחלות בת עין
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ההתנחלות גבעות

ההתנחלות הר גילה
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ההתנחלות כפר עציון

ההתנחלות מגדל עוז
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ההתנחלות נווה דניאל

ההתנחלות ראש צורים
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